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مقد ُ
كز
ّ
مة املَ ْر ِ

الر ِح ْي ِم
الر مْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

لعزتِ ِه ،واستعصا َم ًا ِم ْن معصيتِ ِه ،وصال ُت ُه
احلمدُ هللِ استتامم ًا لنعمتِ ِه ،واستسال َم ًا ّ
الش ِام ِخ ،وال ّطو ِد الر ِ
ِ
وسالمه عىل سي ِد ِ
ِ
حوض ِه ،ال َع َل ِم ّ
اس ِخ ،ا ُملصطفى
وصاحب
رسل ِه،
ّ
ُُ
َ ْ ّ
ِ
ِ
املمدودِ ّ ،
هر
حمم ٍد ،وعىل آلِ ِه األماجد ،ذوي ال َف ْض ِل
والشأن ا َملحمود ،أبدَ اآلبدي َن ،و َد َ
ّ
الدّ اهري َن إىل يو ِم الدّ ِ
ين ،وبعدُ ..
ِ
شك ِ
ِ
ِ
مَ
فيه ّ
ممّا ال ّ
العالِ،
بلدان
الكثري ِم ْن
للبرصة تأرخي ًا عميق ًا ،وأثر ًا واضح ًا ،يف
أن
ِ
ِ
وجوالت،
صوالت
فكانت هلا
التاريخ،
امتداد
فقدْ ُقبِ َض ْت البرص ُة و ُب ِس َط ْت عىل
ٌ
ٌ
ْ
كف الر ِ
ِ
عاية اإلهل ّي ِة،
وجوالت ،ولكنّها
صوالت
لني عليها
وبحمد اهللِ َ
ٌ
ٌ
وللمتط ّف َ
حتت ِّ ِّ
ِ
حتبوها ،وتذود عنها وعن ِ
الز ِ
من.
أهل َها
عاديات ّ
ُ
ِ
ِ
البرصة) ْ
السياس ّي ُة يف
أن ُيطال َعكم بإصداره اجلديد:
تراث
(مركز
ويرس
َ
ُ
(األوضاع ّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلرب العامل ّية ال ّثانية ،للباحثة الكريمة الدّ كتورة نجاة عبد الكريم ،وهو
البرصة بعدَ
ِ
تاريخ ِ
ِ
موضوع ِهّ ،
ِ
املدينة
هذه
فإن هذه ا ُملدّ ة من
مه ّي ِة
إ ْذ ُيقدِّ ُم هذا الكتاب؛ اعتداد ًا منه بأ ِّ
باألحداث والوقائ ِع واملتغ ِ
ِ
ات ،وحري ِ
ال عن غريهمْ -
بأهلها –فض ً
أن ي ّطل ُعوا،
مليئ ٌة
ٌّ
يرّ
ٍ
َ
الزمن ّية؛ إ ْذ ّ
ِ
تتكر ُر،
إن
بيشء من
لموا،
تاريخ مدينتِهم عىل اختالف ُمددها ّ
األحداث ّ
و ُي ُّ
َ
والوقائع تتجدّ ُد ،حتّى ّ
يقولون.-
األمس ،والقو ُم أبنا ُء القو ِم-كام
كأن اليو َم
ُ
دد ّ ِ
الزمني ُة التي تناولتْها الدّ راس ُة من ا ُمل ِ
املهم ِة واألساس ّي ِة؛ إ ْذ ُأ ِّس َس
تُعدّ املدّ ُة ّ ّ
الزمن ّية ّ
والسياس ّية والعمران ّية ،فاملتط ّل ُع عىل البرصة
فيها للكثري من املظاهر املدن ّية واالجتامع ّية ّ
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أن من سي ّطلع عىل ٍ
ِ
مظاهرها تعو ُد إىل تلك احلقبة؛ فض ً
مجلة
الكثري من
اليوم جيدُ
ُ
ال ع ْن ّ َ ْ
َ
ِ
احلقوق
تعرض إليها كتا ُبنا هذا ،سيجدُ كيف ّي َة التعاطي-آنذاك -مع
من احلوادث التي ّ
يف املجتمع العراقي عموم ًا ،والبرصي عىل ِ
ِ
يقف عند
وجه
اخلصوص ،خصوص ًا عندما ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
يايس ،من خالل مطالبتها بحقوقها ،وكيف ّية املطالبة،
طبقة العماّ ل وأثرها يف القرار ِّ
الس ِّ
يعكس مدى الوعي الذي
الشكات األجنب ّية ،ما
والتحد ّيات التي
ْ
كانت تواجهها مع رّ
ُ

البرصي آنذاك.
كان يتحلىّ به املواط ُن
ُّ

ِ
ِ
الكتاب إخراج ًا
املختلفة -عىل إخراج هذا
مركزنا -كعادته يف إصداراتِ ِه
ص ُ
لقدْ َح َر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بعض عبارتِ ِه املقتضية لذلك،
وصياغة
وتدقيقه لغو ّي ًا،
مراجعة مطالبِ ِه،
مناسب ًا ،بعد
ٍ
ِ
بسالسة و ُي ٍ
فض ً
رس
القارئ بينها
ليجري
بمالحظة فقراتِ ِه ج ّيد ًا،
النص
ُ
َ
ال عن تقطي ِع ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الكريمة؛ من أجل ّ
توخي الد ّقة
الباحثة
املطالب مع
وانسياب ،وقدْ تابعنا مجل ًة من

يكون الكتاب بح ّلتِ ِه ال َق ِ
ُ
شيبة رق ًام مهماّ ً ْ -
َ
فنأمل بعدَ هذا ْ
إن شاء
أن
واألمانة العلم ّية،
ُ
ِ
للباحثني ،يرفدُ هم بزخ ٍم علمي عن ِ
ِ
ِ
احلقبة
هذه
وعون ًا
اهللُُ -ي
ُ
َ
ضاف إىل مكتبتنا البرص ّيةْ ،
ٍّ
ِ
ِ
العاملني.
رب
تاريخ مدينتِنا الكبري،
املهم ِة من
َ
وآخر دعوانا أن احلمدُ هللِ ِّ
ُ
ّ

البرصة الفيحاء

مركز تراث البرصة

مقدمة
ّ
اإلسالمي واحلديث؛ واستكامالً
ظهرت العديد من الدّ راسات حول تاريخ البرصة
ْ
ّ

لسلسلة تاريخ البرصة وأمه ّية الكشف عن جوانبه العديدة ،كان اختيار موضوع

السياس ّية يف البرصة بعد احلرب العامل ّية الثانية)؛ إ ْذ تُعدُّ هذه احلقبة جماالً
(األوضاع ّ
هاميش ،مع ّ
أن
تطرقوا إليها بشكل
ِخ ْصب ًا من احلركة الوطن ّية يف العراق ،لك ّن
َ
الباحثني ّ
ّ
شهدت أحداث ًا كثرية كانت جزء ًا من أحداث العراق – مع خصوص ّي ٍة فرضتها
البرصة
ْ
واالجتامعي -وهلذا سيكون هدف البحث
يايس
طبيعة موقع البرصة
ّ
ّ
االقتصادي ّ
والس ّ

يايس يف فرتة ما بعد احلرب العامل ّية ال ّثانية ،ودورها يف احلركة
دراسة دور البرصة ّ
الس ّ

الوطن ّية من خالل طبيعة األدوار احلزب ّية واالنتخابات النّياب ّية واحلركة العماّ ل ّية.

دت فرتة البحث من عام (1945م) ،أي :هناية احلرب العامل ّية الثانية ،التي انتقل
ُحدِّ ْ

السلم ،وشهد متغيرّ ات هذه احلرب وصوالً إىل
فيها العراق من حالة احلرب إىل حالة ّ
السياس ّية والنّقابات ،وظهور
مفردات احلياة شبه الدّ يمقراط ّية املتم ِّثلة بإجازة األحزاب ّ
احلركة العماّ ل ّية وتبلورها الواضح بعد احلرب ،مع استمرار الدّ ورات االنتخاب ّية ،وقدْ

كشفت مجيع ًا عن طبيعة احلركة الوطن ّية يف البرصة ،وينتهي البحث إىل عام (1958م)،
ْ
ٍ
الذي يم ّثل هناية احلكم امللكي ،وبداية ٍ
جديد يف تاريخ العراق احلديث بثورة (14
عهد
ُ
ّ

متّوز 1958م).

ّ
الصعوبات التي واجهتني هي يف املصادر التي كان االعتامد فيها عىل
أهم ّ
ولعل ّ

أسهمت يف ظهور بعض
وقفت عاجز ًة أمام وثائق مدينة البرصة ،التي
الوثائق ،فقدْ
ْ
ُ
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(((
متيسـرة ومفتوحة ،ولكنّها تفتقد
الدّ راسات عن البرصة ؛ وذلك لكون هذه الوثائق ّ

أتت
التنسيق ،مع ضياع املل ّفات
اخلاصة بفروع األحزاب ،والدّ ورات االنتخاب ّية؛ وهلذا ْ
ّ

خاصة فيام يتع ّلق بفرع حزب األحرار ،وحزب اجلبهة
موسعةّ ،
بعض املوضوعات غري ّ
ّ
حاولت تعويض النّقص من خالل وثائق
ْ
يايس هلا ،غري أنيّ
الشعب ّية ،وجانب النشاط ّ
الس ّ

كانت مقترص ًة عىل األحزاب يف بغداد ،مع بعض اإلشارات إىل
املركز
الوطني ،ولكنّها ْ
ّ
مهمة احلصول عليها شا ّقة؛
البرصة ،فكان التفكري يف جرائد فروع األحزاب ،التي كانت ّ

الصحف
لضياع العديد منها ،وعدم وجودها حمفوظة يف مكان
خاص ،ما عدا بعض ُّ
ّ
متسلسلة يف مكتبة باشا أعيان (املكتبة الع ّباس ّية) ،كذلك ّ
فإن بعض األشخاص من

ضت النّقص من
وعو ُ
الذين قابلتُهم كان ُّ
يعتز بام لديه ،فيكون مرت ّدد ًا يف إطالعي عليهّ ،
خالل صحف األحزاب يف بغداد.
تق�سيم البحث
تناولت يف هذا البحث جوانب متعدّ دة من تاريخ البرصة بعد احلرب العامل ّية الثانية،
ُ
ٍ
فصول مع مقدّ ٍ
وقدْ تط ّلب تقسيمه عىلٍ :
ٍ
وخامتة.
مة
متهيد وثالثة
السياس ّية يف البرصة أثناء احلرب العامل ّية الثانية
تك ّفل التمهيد باحلديث عن األوضاع ّ

مه ّية البرصة بوصفها حم ّطة لربيطانيا يف مساعدة حلفائها
(1945-1939م) ،إ ْذ برزت أ ّ
شهدت أحداث مايس(1941م) ،ر ّد ًا عىل حماولة إدخال
الشق األوسط ،وقدْ
ْ
يف رّ

العراق يف احلرب؛ وبسبب قسوة احلكومة يف رضب احلركة ،مل تشهد البرصة نشاط ًا
دت لظهور املطالبة باألحزاب
مه ْ
سياس ّي ًا خالل الفرتة نفسها ،ولك ّن فرتة أواخر احلرب ّ
والنّقابات واحلياة الدّ يمقراط ّية.

والسياس ّية (-1932
((( ُينظر :ياسني طه ياسني ،البرصة دراسة يف األوض��اع االقتصاد ّية
ّ
1939م) ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب1990،م.

املقدَّ َم ُ
ـــة ................................................................
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السياس ّية
ُ
ودرست يف الفصل ّ
السياس ّية ودورها يف األوضاع ّ
األول فروع األحزاب ّ

التنظيمي لفروع األحزاب
فحاولت دراسة اجلانب
للفرتة ما بني (1958 -1946م)،
ُ
ّ
العلن ّية والسرّ ّية يف حقبة األربعين ّيات واخلمسين ّيات ،من خالل دراسة ِّ
كل حزب،

يايس ،وموقف فروع األحزاب من
ثم حتدّ ُ
ثت عن النشاط ّ
ومؤسسيه ،وصحافتهّ ،
ّ
الس ّ
األحداث املح ّل ّية والعرب ّية.

السياس ّية يف البرصة
ُ
وبحثت يف الفصل الثاين عن احلركة العماّ ل ّية ودورها يف األوضاع ّ

فتناولت يف النقطة األوىل :عوامل ظهور
بعد احلرب العامل ّية الثانية (1958-1945م)،
ُ
أصبحت البرصة مركز ال ّثقل
احلركة العماّ ل ّية أثناء احلرب العامل ّية الثانية وبعدها ،بحيث
ْ
والسكك
مؤسسات عماّ ل ّية كبرية ،مثل :امليناء ّ
يف ظهور طبقة عماّ ل ّية واسعة ،لوجود ّ

والنفط ،وجرى احلديث عن بداية احلركة العماّ ل ّية يف املطالبة بإنشاء النّقابات ،والتعبري

املؤسسات
عن وجود العماّ ل
ّ
يايس ،وكانت اإلرضابات العماّ ل ّية يف ّ
االقتصادي ّ
والس ّ
السياس ّية،
احلكوم ّية واألهل ّية دافع ًا إلبراز احلركة العماّ ل ّية التي ساندهتا األحزاب ّ

والرأي العا ّم الذي ينضوي حتتها.

السياس ّية بعد احلرب
ُ
وتناولت يف الفصل الثالث ،االنتخابات ودورها يف األوضاع ّ

بحثت فيه أحداث االنتخابات يف البرصة،
العامل ّية الثانية (1958-1946م)؛ إ ْذ
ُ
ّ
والتدخل
اإلداري،
والدّ ورات االنتخاب ّية وما حصل من الته ّيؤ لالنتخابات يف اجلانب
ّ

وحاولت ْ
الصحافة يف االنتخابات
احلكومي يف االنتخابات،
ُ
أن أضع اليد عىل دور ّ
ّ

الصحف هذه االنتخابات ،وأعطتْنا
بوصفها جزء ًا من الرأي العا ّم؛ إ ْذ
ْ
رصدت ّ
خاصة (جريدة ال ّثغر).
معلومات وافية عنهاّ ،
ٍ
جمموعة من املصادر واملراجع ،يمكن تقسيمها ّ
بالشكل
اعتمدت يف البحث عىل
وقدْ
ُ
اآليت:
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الوثائق غ ُ
شملت:
عت بني وثائق البرصة ،التي
ْ
وتوز ْ
ّ

ِ
ِ
املنطقة اجلنوب ّي ِة
عم ِل
(أ) م ّل ُ
فات مالحظ ّية اّ

وفيها معلومات وافية وشاملة عن العماّ ل ،وحالتهم االقتصاد ّية ،ونشاطهم

الرسم ّية املتبادلة بني :مدير ّية امليناء ،ومدير ّية رشطة ال ّلواء،
يايس ،من خالل الكتب ّ
ّ
الس ّ
ورشكة نفط اجلنوب ،ومترصف ّية لواء البرصة ،فض ً
ال عن عرائض العماّ ل إىل اجلهات

عملت عىل ترتيبها وتصنيفها حسب املوضوعات.
والصحف ،وقدْ
ُ
املسؤولةُّ ،

الش ِ
تقارير ّ
ـرطة
(ب)
ُ

وهي قليل ٌة ،ال تعدو ْ
الشطة اليوم ّية ،وتقاريرهم عن
أن تكون سوى مراسالت رّ

حركة ّ
البرصي ،ورصد األحداث اليوم ّية ،وكانت إفاديت منها يف جانب
الشارع
ّ
السياس ّية.
املعلومات عن بعض األشخاص ،وبعض األحداث ّ

ملفات األحكا ِم العرف ّي ِة
(جـ)
ُ

تم فتحها عند إعالن األحكام العرف ّية عام (1948م)؛ بسبب
وهي سجلاّ ٌت ّ

واالقتصادي
يايس
ّ
حرب فلسطني ،وفيها معلومات وافية عن اليهود ،ونشاطهم ّ
الس ّ
واالجتامعي ،فض ً
ال عن احتوائها عىل معلومات عن املحكومني من قبل املجلس
ّ
اليهودي.
واستفدت منها يف بحث قض ّية (شفيق عدس) التاجر
العريف،
ُ
ّ
ّ
ُ
-2
وثائق املن�ش�أ ِة العا ّم ِة للميناءِ

هلذه املنشأة أرشيف ج ّيد ،ولكن –مع األسف ّ
الشديد -يفتقر إىل مل ّفات العهد
ٍ
واحدة عن عماّ ل امليناء لعام
امللكي؛ بسبب إتالفها ،ولذلك مل أحصل إلاّ عىل مل ّف ٍة
ّ

(1953م).

املقدَّ َم ُ
ـــة 11 ................................................................
ُ
للوثائق
الوطني
املركز
وثائق
-3
ِ
ِ
ِّ

خيص
ُ
حصلت عىل بعض الوثائق املتع ّلقة بحركة بعض األحزاب ،وكذلك فيام ُّ

االشرتاكي يف هذه
االنتخابات النياب ّية لعام (1954م) ،واعرتاضات حزب األ ّمة
ّ

االنتخابات.

ُ
اخلا�ص ُة
الوثائق
-4
ّ
حصلت عليها من بعض األشخاص الذين وردت أسامؤهم يف البحث ،مثل:
وقدْ
ُ

محاين) ،واملحامي الس ّيد (رجب بركات) ،وبعض الوثائق
(حممد أمني ّ
املحامي الس ّيد ّ
الر ّ

الوطني ،الذي ُأ َّسس يف فرتة الثالثين ّيات يف البرصة وأيب اخلصيب ،وهي
عن احلزب
ّ

مرة ،وكذلك وثائق عن حزب ّ
معلومات ُي َ
الشعب ،وحزب
كش ُ
ف النّقاب عنها ّ
ألول ّ
الوطني.
االحتاد
ّ

ُ
وثـائق الب�صـر ِة
مـركز
-5
ِ

(((

نظر ًا إىل حداثة املركز ،فلم أستطع االستفادة إلاّ من بعض الوثائق املتع ّلقة

باالنتخابات ،مع ّ
أن املركز فسح يل املجال واسع ًا للدّ خول إىل أرشيف الوثائق ،ولكن-

ختص موضوع بحثي.
مع األسف -مل أستطع احلصول عىل معلومات ُّ
ُ
الوثائق املن�شور ُة
-6

وتضم ما تنرشه املصادر احلكوم ّية ،مثل :الوزارات ،والدّ وائر التابعة هلا ،من
ّ

واستفدت من موسوعة احلزب
إحصاءات رسم ّية ،أو معلومات عن جهة مع ّينة،
ُ

ّ
ني الذين ُألقي القبض عليهم يف
يوعي الرس ّية
اخلاصة بمحاكمة بعض الشيوع ّي َ
ّ
الش ّ
استفدت من الوقائع العراق ّية حول قانون انتخاب
عام (1949 ،1948م) ،وكذلك
ُ

النواب لعام (1952م) ،وكذلك ما أصدرتْه األحزاب من منهاج وقوانني متع ّلقة
ّ
أسس مركز وثائق البرصة عام 1989م ،وافتتح يف1991/1/8( :م).
((( ِّ

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
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نوي الذي
يايس،
بنشاطها
ْ
الس ّ
فكانت االستفادة واضحة من التقرير ّ
التنظيمي ّ
ّ
والس ّ
واستفدت
مؤسيس احلزب األوائل،
ُ
أصدره حزب االستقالل عام (1948م) يف معرفة ّ

االشرتاكي حول موقفه من االنتخابات النياب ّية لعام (1954م).
ممّا أصدره حزب األ ّمة
ّ
اّ
ال�ص ُ
واملجل ُت
حف
ُّ -7

عت
الص ُ
توز ْ
حف واملجلاّ ُت صور ًة ح ّي ًة عن الفرتة التي تصدر فيها ،وقدْ ّ
تُعدُّ ُّ

الصحافة العا ّمة
بني صحف األحزاب العلن ّية التي
ْ
صدرت يف البرصة ،أو بغداد ،أو ّ
الصحف ،لك ّن مهمة البحث عن
واحلكوم ّية،
ُ
فاعتمدت يف البحث عىل العديد من ُّ

كانت صعبة ،غري أنهّ ا ممتعة يف الوقت نفسه؛ ألنهّ ا ساعدتني يف الكشف
صحف البرصة ْ

الصحف التي مل يسبق يل االطالع عليها ،مثل( :نداء االشرتاك ّية)،
عن أعداد بعض ُّ
موزعة يف أكثر
الصحف ّ
و(نداء األهايل) ،و(نداء االستقالل) –ومع األسف -هذه ُّ

من مكان ،وتكاد املكتبة املركز ّية يف جامعة البرصة حتافظ عىل صحيفة (ال ّثغر)،
أعداد متنو ٍ
ٍ
عة من ُّصحف البرصة ،ومنها( :الربيد) حلزب
و(مكتبة باشا أعيان) عىل
ّ
االشرتاكي ،فض ً
ال عن ُّصحف بغداد ،مثل:
االستقالل ،و(النّبأ) ،مم ّثل ًة حلزب األُ ّمة
ّ
ستوري) ،ومل أحصل عىل جريدة (املشعل) حلزب األحرار فرع البرصة.
(االحتاد الدّ
ّ

اعتمدت يف تعويض املعلومات عىل صحف األحزاب
ولعدم تسلسل ُّصحف البرصة،
ُ
ستوري)
يف بغداد ،مثل( :صوت األهايل) للحزب
يمقراطي ،و(االحتاد الدّ
الوطني الدّ
ّ
ّ
ّ
الشعب ّية) حلزب اجلبهة ّ
ستوري ،و(اجلبهة ّ
لعت
حلزب االحتاد الدّ
الشعب ّية ،وهكذا ،وا ّط ُ
ّ

عىل بعض املقاالت يف جم ّلة آفاق عرب ّية حول حركة مايس ،واحلركة العماّ ل ّية يف البرصة.
الكتب العا ّم ُة
-8
ُ

رافقت البحث ،ومنها:
احت ّل ْت الكتب العا ّمة ح ّيز ًا مهماّ ً يف سدّ بعض ال ّثغرات التي
ْ

احلسني ،الذي
الكتب العرب ّية واملرتمجة ،مثل :كتاب الوزارات العراق ّية لعبد الرزاق
ّ

املقدَّ َم ُ
ـــة 13 ................................................................
حيتوي عىل معلومات وتفاصيل شاملة عن تاريخ العراق املعارص.

لعت عىل العديد من الدّ راسات األكاديم ّية ،والعا ّمة ،ويف
وعن احلركة العماّ ل ّية ا ّط ُ

قرأت قس ًام البأس به من الدّ راسات األكاديم ّية ،ومنها
موضوع االنتخابات النياب ّية
ُ
العراقي) ،يف إعطاء ملحة عن
التأسييس
األدمهي (املجلس
كتاب الدّ كتور أمحد مظ ّفر
ّ
ّ
ّ
احلياة النياب ّية يف العراق منذ ظهورها.
ُ
املقابالت ال�شخ�ص ّي ُة
-9

ّ
الرجال والنّساء الذين
إن موضوع البحث معارص ،وما يزال بعض األشخاص من ّ

عايشوا األحداث ،أو َمن له صلة باألحداث التي تتناوهلا هذه الدّ راسة ،عىل قيد احلياة؛

ولذلك وضعت خ ّطة ملتابعة األسامء املوجودة عندي ،ولكن مل يستجيبوا بشكل واحد

للموضوع ،فبعضهم رفض احلديث ،والبعض اآلخر أقعده املرض ،أو خانته الذاكرة،
فاستطعت ْ
أن ُأقابل العديد
وبعضهم قدْ توفيّ  ،ومع ذلك مل خيامرين اليأس أو العجز،
ُ

منهم ،ساعدين كالمهم يف معايشة أحداث الفرتة ووجهات النظر املختلفة هلا ،ولكنّي
تعاملت معها بحذر شديد.
ُ

ومل أجلأ إىل املقابالت الشخص ّية لتكون بدي ً
عمدت
ُ
ال عن املراجع أو الوثائق ،وإنيّ

إىل احلصول عىل توضيحات لكثري من املسائل التي مل متدّ ين الوثائق واملراجع امليسورة

بتوضيحات كافية حوهلا؛ لذلك فهي مل تُذكَر لقيمتها الوثائق ّية -عل ًام ّ
أن هلا أحيان ًا مثل
هذه القيمة -بل لقيمتها التقويم ّية والتوضيح ّية.

ال ّت ْم ِه ْي ُـد

ال ّت ْم ِهيـْدُ
مه ّية البرصة أثناء احلرب العامل ّية الثانية (1945-1939م) بعد بدء
ْ
جاءت أ ّ

الربيطاين (املبارش) للعراق(((؛ انطالق ًا من ّ
العسكري ،ووجود
أمه ّية موقعها
االحتالل
ّ
ّ
والسكك احلديد ،وقاعدة ّ
الشعيبة اجلو ّية امللحقة
التسهيالت لالحتالل من :امليناءّ ،

هبا(((ً ،
فضال عن ّ
أمه ّيتها االقتصاد ّية.

أعلنت بريطانيا
بدأت احلرب العامل ّية ال ّثانية يف/13( :أيلول1939/م) عندما
ْ
ْ

احلرب عىل أملانيا ،وفيه دخل العامل احلرب بمعسكرين :احللفاء بقيادة بريطانيا ،واملحور

بقيادة أملانيا.

تطورات احلرب،
وقدْ
ْ
كانت األوضاع يف العراق حتّى عام (1940م) بعيدة عن ّ

الرأي حول تطبيق بنود معاهدة (1930م) مع بريطانيا ،وكذلك
ولكن هناك انقسام يف ّ

للرأي إزاء موقف العراق من املعسكرين املتحاربني:
ظهور ثالثة جّاتاهات ّ

األو ُل :هو االنحياز املطلق إىل جانب احللفاء ،وتبنّى هذا االجتاه (نوري
االجتا ُه ّ

السعيد).
ّ

االجتا ُه ال ّثاين( :بعض أعضاء جملس الدّ فاع األعىل) كان يرى وجوب مساومة

الكيالين،
يقرر العراق مصريه إىل جانبها ،وتبنّى هذا االجتاه( :رشيد عايل
بريطانيا لكي ّ
ّ

الص ّباغ ،وصحبه القادة).
ويدي ،وطه
الس
اهلاشمي ،وصالح الدّ ين ّ
ّ
ّ
وناجي ّ

األول للعراق يف احلرب العامل ّية األوىل (1914م1918-م) عن طريق البرصة
((( كان االحتالل ّ
أيض ًا.-((( ُينظر :زينب كاظم أمحد العيل ،البرصة خالل ثورة مايس (1941م) ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،البرصة1988 ،م :ص.3
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واالجتا ُه ال ّث ُ
أي من املعسكرين
الث :يقيض بوجوب الرت ّيث يف عدم االنحياز إىل ٍّ

املتحاربني إىل ْ
العسكري يف ّ
الرأي:
الشامل
أن ينجيل املوقف
ّ
األفريقي ،ومن مجاعة هذا ّ
ّ

بعاوي)(((.
الس
(حممد أمني
ّ
احلسيني) ،و(يونس ّ
ّ
ّ

السعيد)
وكان من أسباب هذا االختالف ،حدوث أزمة وزار ّية باستقالة (نوري ّ

وجاءت بعدها وزارة (رشيد عايل
بعد حادثة اغتيال (رستم حيدر) وزير املال ّية فيها،
ْ

فحاولت احلكومة الربيطان ّية معرفة حقيقة موقف
الكيالين) يف/30( :متّوز1940/م)،
ْ
ّ

وطلبت منها قطع عالقات العراق الدّ بلوماس ّية مع
الوزارة من املعسكرين املتحاربني،
ْ

الصحافة العراق ّية ،فض ً
ال
إيطاليا ،ووضع حدّ للكتابات املعادية للحلفاء وقض ّيتهم يف ّ

عن تنفيذ االلتزامات عىل العراق بموجب معاهدة (1930م) بني العراق وبريطانيا(((.
الكيالين) ،الذي تكاتف مع
الضغط عىل وزارة (رشيد عايل
وقدْ
ْ
حاولت بريطانيا ّ
ّ

الص ّباغ ،فهمي سعيد،
القوم ّي َ
ني وقادة اجليش (العقداء األربعة) ،وهم( :صالح الدّ ين ّ

وكانت نتيجة هذه املحاولة الفشل؛ ّ
آثرت
ألن الوزارة
كامل شبيب ،حممود سلامن)،
ْ
ْ
للضغط عىل الوزارة
االلتزام بسياسة احلياد يف احلرب؛ ولذلك
ْ
كانت بمثابة حماولة ّ

الكيالين رفض االستقالة ،فتط ّلب من الويص إصدار إرادة
لكي تُقدِّ م استقالتها ،ولك ّن
ّ
ٍ
ٍ
ملك ّية ّ
جديد بدالً منه ،ولك ّن الويص غادر بغداد
جملس
يب ،وانتخاب
بحل املجلس النيا ّ
الكيالين) وأعوانه الض ّباط(((.
إىل الدّ يوان ّية؛ خت ّلص ًا ِمن ضغط (رشيد عايل
ّ
ّ
اهلاشمي)
الكيالين) ،وتعيني (طه
إن حدوث األزمة الوزار ّية باستقالة (رشيد عايل
ّ
ّ
الكيالين ،ط ،1بريوت1974 ،م :ص .40أغلب هذه
((( إسامعيل أمحد ياغي ،حركة رشيد عايل
ّ
اجلامعات ظهر دورها واضح ًا يف حركة مايس 1941م.

التحررية،
السنة (1941م)
((( للتفاصيلُ ،ينظر :عبد الرزاق
ّ
احلسني ،األرسار اخلف ّية يف حركة َّ
ّ
ط ،2صيدا1964 ،م.
احلسني ،املصدر نفسه :ص90؛ وإسامعيل أمحد ياغي ،حركة رشيد عايل
((( ُينظر :عبد الرزاق
ّ
الكيالين :ص.70
ّ

التمهيـدُ .................................................................
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الكيالين) ،فأعلنوا
يف( :شباط1941/م) ،أ ّد ْت إىل تكتّل ض ّباط اجليش مع (رشيد عايل
ّ

الويص إىل احل ّبان ّية ومنها إىل البرصة(((.
حركتهم يف( :نيسان1941/م) ما أ ّدى إىل هروب
ّ
مه ّية البرصة لربيطانيا أثناء احلرب قدْ جعلتها ذات موقع متم ّيز يف حركة
كانت أ ّ

الويص إليها ،ووجود القواعد العسكر ّية الربيطان ّية ،وكذلك
مايس؛ وذلك هلروب
ّ
مه ّية موقع البرصة بوصفه طريق ًا لإلمدادات بالنسبة لربيطانيا .يف املقابل أصدر (أمني
أ ّ

تطور األحداث
زكي) رئيس أركان اجليش يف/3( :نيسان1941/م) بيان ًا أوضح فيه ّ
الوطني بعدّ ة إجراءات ،منها:
وقامت حكومة الدّ فاع
الوطني،
وأهداف حكومة الدّ فاع
ْ
ّ
ّ
 -1تقديم مذكّرة إىل احلكومة الربيطان ّية عىل الفور ،برضورة احرتام نصوص

ّ
التدخل يف شؤون العراق الدّ اخل ّية ،واحرتام احلقوق الدّ ول ّية.
املعاهدة ،وعدم

قوة إضاف ّية لتعزيز حامية البرصة ،ولقمع أ ّية حركة من حركات العصيان
 -2إيفاد ّ

حتر َك لواء املشاة الثاين ،ولواء مدفع ّية
قدْ ُيثريها عمالء اإلنكليز هناك ،وعىل ذلك ّ
الصحراء األوىل ،ومها من قطعات الفرقة األوىل ،وعسكرا يف مناطق البرصة.
ّ

مترصف البرصة ،وجلبه إىل بغداد؛ ألنّه قطع االتصال
 -3توقيف (صالح جرب)،
ّ

بالعاصمة.

للويص عىل ْ
أن ال ُيسمح له باالتصال بالعشائر(((.
 -4إطالق احلر ّية
ّ

أ ّما يف البرصة ،فقدْ عقد آمر حامية البرصة (رشيد جودة) اجتامع ًا مع آمري الوحدات

املقررات اآلتية:
املختلفة يف/4( :نيسان) ،واختذوا ّ

أي اضطراب
السامح حلدوث ّ
والسكينة يف البرصة ،وعدم ّ
 -1املحافظة عىل اهلدوء ّ

فيها.

السياس ّية يف العراق (1953-1945م) ،النجف،
((( ُينظر :جعفر ع ّباس محيدي،
ّ
التطورات ّ
1976م :ص.40
السياس ّية يف العراق (1953 -1945م) :ص.44-43
((( ُينظر :جعفر ع ّباس محيدي،
ّ
التطورات ّ
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 -2عدم مقاتلة اجليش املرابط يف بغداد؛ ّ
ألن ذلك سيؤ ّدي إىل انقسام اململكة عىل

معسكرين.

للقوات الربيطان ّية بدخول البرصة؛ ّ
ألن ذلك من واجبات اجليش
السامح ّ
 -3عدم ّ

الرئيسة.

 -4املحافظة عىل حياة (عبد اإلله).

السامح بتأليف حكومة ما يف البرصة؛ ّ
ألن تأليفها خيالف هذه القرارات(((.
 -5عدم ّ

وبعد ْ
الويص فشله يف احلصول عىل مساعدة قطعات اجليش يف البرصة ،وفشل
أن أدرك
ّ

اهلاشمي)
الربيطاين يف إقناع رئيس الوزراء املستقيل (طه
السفري
ّ
اجلهود التي بذهلا ّ
ّ

قـرر (عبد اإلله) االجتاه إىل اإلنكليز ،فالتجأ إىل
وبعض وزرائه يف االلتحاق
بالويصّ ،
ّ
ٍ
سفينة حرب ّي ٍة يف ّ
شط العرب يف/4( :نيسان) ،ويف تقرير من ضابط ركن مدفع ّية الفرقة

الطرحيي) ،أشار فيه ،قائالًّ :
مقره يف إحدى
«إن
(حممد حسن
الويص سيتّخذ ّ
ّ
ال ّثالثة ّ
ّ
البوارج اإلنكليز ّية متن ّق ً
ال بني اخلليج والبرصة»((( ،وبعد ذلك انتقل الويص إىل فلسطني

واألردن.

ّ
الويص أ ّدى إىل حدوث أزمة دستور ّية يف البالد ،وكان الرأي اختيار
إن هروب
ّ

الشيف وص ّي ًا جديد ًا عىل عرش العراق بعد عزل (عبد اإلله) من الوصاية(((.
رّ

الوطني ،فاستبرش أهايل
الويص اجلديد إعالن ًا رسم ّي ًا بحكومة الدّ فاع
وكان تعيني
ّ
ّ
رسلت برق ّيات التّهاين إىل جملس الوزراء من خمتلف فئات
البرصة باحلكومة اجلديدة ،و ُأ
ْ

املجتمع.

التحررية :ص.115
السنة (1941م)
((( ُينظر :عبد الرزاق
ّ
احلسني ،األرسار اخلف ّية يف حركة َّ
ّ

((( عبد اجل ّبار العمر ،من وثائق حركة مايس 1941م ،آفاق عرب ّية ،العدد ( ،)3ترشين الثاين،
1979م :ص.10
((( ُينظر حول تعيني الرشيف (رشف) وص ّي ًا عىل العرش ،يف مايس (1941م) ،جم ّلة آفاق عرب ّية،
العدد ( ،)6حزيران 1989م.
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شعرت بخطورة األوضاع يف العراق،
أ ّما موقف بريطانيا إزاء أحداث مايس ،فإنهّ ا
ْ

السيطرة جهد املستطاع عىل البرصة وغريها من مراكز
فكان قرارها املبارش هو ضامن ّ
قواهتا يف ّ
شط
قواهتا الحتالل البرصة،
العراق(((؛ لذلك
ْ
ْ
وزادت من ّ
أقدمت عىل إرسال ّ
قواهتا اجلو ّية يف ّ
العرب ،فض ً
الشعيبة.
ال عن ّ

ّ
مه ّية
إن ما حصل من ّ
الساحة الدّ ول ّية جعل البرصة تكتسب أ ّ
تطورات رسيعة عىل ّ

الشق األوسط بعد ْ
خاصة لربيطانيا؛ إ ْذ أصبحت ّ
سيطرت
أن
ْ
خط دفاعها األخري يف رّ
ّ
كانت أحد مراكز
وأصبحت سورية -التي
حكومة (فييش) املوالية ألملانيا عىل فرنسا،
ْ
ْ

(((
القوات الربيطان ّية وتوجيهها
النفوذ
وتم هتيئة ّ
الفرنيس -تشكِّل خطر ًا عىل بريطانيا ّ ،
ّ

وصلت يف/12( :نيسان) إىل البرصة ،و ُأنزل يف/29( :نيسان)
من اهلند إىل البرصة؛ إ ْذ
ْ

السفن النّهر ّية ،والبواخر واملنشآت
در ٌع؛ إ ْذ احت ّل ْت منطقة امليناء،
ْ
واستولت عىل ّ
لوا ٌء ُم ّ
التابعة للميناء ،ومرشوع الكهرباء(((.

القوات الربيطان ّيـة يف البرصة إىل اختالف وجهات النّظر بني
أ ّدى استمرار نزول ّ

ّ
التحشدات الربيطان ّية ،فكان قرار
قادة احلركة ،ولكنّها مل تقف مكتوفة األيدي أمام
قوات إضاف ّية لتعزيز حامية البرصة ،ولك ّن التعزيزات كانت غري
املجلس األعىل إرسال ّ

فانسحبت حامية البرصة الوطن ّية إىل القرنة من دون قتال ،ولك ّن الذي حال دون
كافية،
ْ
القوات الربيطان ّية هو موسم الفيضان؛ إ ْذ قام العراق ّي َ
ون بإغراق املناطق املجاورة
تقدّ م ّ

القوات الربيطان ّية ،وسيطر العراق ّي َ
ون
للبرصة ،بحيث ُو
ْ
حتركات ّ
ضعت العراقيل أمام ّ
((( ُينظر :ستيفن هيمسيل لونكريك ،تاريخ العراق احلديث (1950–1900م) ،ترمجة :سليم
التكريتي.467/2 :
طه
ّ

((( ُينظر :زينب كاظم العيل ،البرصة خالل ثورة مايس :ص 44؛ وإسامعيل أمحد ياغي ،حركة
الكيالين :ص.165
رشيد عايل
ّ
التحررية :ص،2-1
السنة (1941م)
((( ُينظر :عبد الرزاق
ّ
احلسني ،األرسار اخلف ّية يف حركة َّ
ّ
السياس ّية يف العراق (1953-1945م) :ص.50
وجعفر ع ّباس محيدي،
ّ
التطورات ّ

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
 ............................................ 22الأ ْو َ�ضا ُع ِّ
عىل ّ
خط حديد (البرصة–بغداد) ،وقاموا بنقل الطرق احلديد ّية وخطوط الربق ،وقا َطع
السفن الربيطان ّية مقاطعة علن ّية ،وأرضب ُعماّ ل ميناء البرصة
ُعماّ ل األرصفة يف البرصة ّ

القوات الربيطان ّية ،أو حتّى تعطيلها(((.
والفاو عن العمل؛ وذلك لعرقلة عمل ّ

القوات الربيطان ّية ّ
وأحاطت
العشار يف/7( :مايس)،
ْ
الرغم من ذلك ،احت ّل ْت ّ
عىل ّ

وأخذت باحتالل
وسيطرت عىل الطرق،
الرسم ّية واملصارف،
ْ
ْ
بمترصفية ال ّلواء والدّ وائر ّ
ّ

ورشعت بإطالق النّار عىل املدينة ملدّ ة ساعتني ،وكان ّ
حتشد
املهمة،
ْ
املواقع واملناطق ّ
ثم إسقاط
الربيطان ّي َ
السيطرة عليها يف املرحلة األُوىل ،ومن ّ
ني يف البرصة قدْ أسهم يف ّ

الكيالين) يف االشتباك املس ّلح الذي بدأ يف/2( :مايس1941/م)
حكومة (رشيد عايل
ّ

ٍ
ٍ
قواهتا األجواء واملياه
بشكل
يف املرحلة الثانية؛ إ ْذ احت ّل ْت بريطانيا البرصة
مبارش باجتياز ّ
القوات الربيطان ّية االحتياطات الكافية ،واحت ّل ْت حم ّطة املعقل
العراق ّية ،وقدْ أ ّم ْ
نت ّ
الشكات
السكك يف املعقل،
ْ
ووضعت رّ
وحم ّطة اللاّ سلكي ،واحت ّل ْت مركز رشطة ّ
القوة الكهربائ ّية(((.
األجنب ّية يف حالة إنذار ،واحت ّل ْت منطقة املعقل وحم ّطة ّ

الرئيسة
وبني ( 2إىل /6مايس)،
ْ
سيطرت ّ
القوات الربيطان ّية عىل املنافذ والطرق ّ

يف البرصة ،فاحت ّل ْت ّ
الشطة العراق ّية
العشار يف/7( :مايس) ،وحصل اشتباك بني رّ

وقعت حوادث سلب
ّيني ،كام
ْ
والقوات الربيطان ّية ،وأ ّدى إىل سقوط قتىل من الربيطان َ
ّ
وهنب يف منطقة ّ
العشار.

القوات الربيطان ّية عىل منطقة ّ
وعمدت إىل إصدار البيانات لتنظيم
العشار،
لقدْ
ْ
ْ
سيطرت ّ

السالح ،ومنع االستامع إىل اإلذاعات املعادية ،ومنع
اخيل ،وذلك بتحريم محل ّ
الوضع الدّ ّ
ووعدت بمنحهم أجور ًا إضاف ّي ًة(((.
التجول ليالً ،والدّ عوة للعودة إىل العمل،
ْ
ّ

((( ُينظر :إسامعيل أمحد ياغي ،حركة رشيد عايل الكيالين :ص.165
((( ُينظر :زينب كاظم العيل ،البرصة خالل ثورة مايس :ص ،67و لونكريك ،تاريخ العراق
احلديث :ص.402
((( ُينظر :زينب كاظم العيل ،البرصة خالل ثورة مايس :ص.84
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اضطر ْت احلكومة املركز ّية إىل االنتقال إىل منطقة البرصة
وخالل الفرتة نفسها،
ّ

السلطة املركز ّية من ّ
العشار إىل البرصة ،التي
ملواجهة ر ّد الفعل
جراء انتقال ّ
الربيطاين ّ
ّ
استمرت يف عملها لغاية (/16مايس1941/م)؛ إ ْذ
انسحبت بعد ذلك بمم ّثلها ،وقدْ
ْ
ّ

الصادرة إليهم من
سافر وكيل
املترصف مع قسم من مو ّظفيه إىل بغداد بنا ًء عىل األوامر ّ
ّ
احلكومة يف بغداد(((.

وأخذت إدارة بلدية البرصة مسؤولية ِ
احلفاظ عىل األمن فيها إىل يوم (/24
ْ
ّ
ّ

الويص
املدفعي) بصفته مندوب ًا عن
مايس1941/م) ،عندما جاء إىل البرصة (مجيل
ّ
ّ
مرة ثانية يف
(عبد اإلله) ،الذي كان يته ّيأ للعودة إىل العراق ملامرسة سلطات الوصاية ّ
الوطني.
أعقاب فشل حركة مايس واهنيار حكومة الدّ فاع
ّ

من اإلجراءات التي اتخّ ذهتا احلكومة بعد فشل احلركة ،تأليف وزارة جديدة برئاسة

املدفعي) يف/2( :حزيران1941/م)؛ لتتولىّ تطهري جهاز الدّ ولة من العنارص
(مجيل
ّ

وأحالت عدد ًا كبري ًا من الض ّباط عىل
التي كانت سبب ًا يف إثارة الفتن واالضطرابات(((،
ْ

اإلداري يف
وقامت بتغيري اجلهاز
التقاعد ،بعد الدّ ور الكبري للجيش يف هذه احلركة،
ْ
ّ
الدّ ولة برصف ٍ
عدد ٍ
تم
كبري من
املترص َ
فني والقائمقامني ومدراء النّواحي ،وبنا ًء عليهّ ،
ّ
الرزاق حلمي) ،يف/3( :حزيران1941/م)(((.
تعيني
مترصف جديد للبرصة هو (عبد ّ
ّ
واعتقلت
استمر ْت مطاردة مؤ ّيدي احلركة أو من أسهم فيها ،وإلقاء القبض عليهم،
ْ
ّ

الشيف (رشف).
صوتوا عىل وصاية رّ
النواب الذين ّ
بعض ّ

وأ ّما اإلجراءات التي اتخّ ذهتا احلكومة يف البرصة ،فقدْ مت ّثلت بإعالن األحكام
واملدرسني،
وطاردت العديد من منتسبي املعارف من الطلبة
العرف ّية يف ال ُقرنة،
ْ
ّ
((( ُينظر :زينب كاظم العيل ،البرصة خالل ثورة مايس :ص.85
احلسني ،تاريخ الوزارات العراق ّية ،ج ،6صيدا1978 ،م.
((( ُينظر :عبد الرزاق
ّ
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد ( ،)1869ال ّثالثاء (/3حزيران1941/م).

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
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بتعهدات حسن سلوك ،أو احلجز عىل بعضهم ،أو إطالق رساح البعض
وربطتهم ّ

(((
السعيد) الوزارة ،يف:
منهم  ،وامتدّ ْت هذه اإلجراءات بقسوة أكثر بعد تأليف (نوري ّ

استمر يف احلكم حتّى (/3حزيران1944/م)(((،
األول1941/م) ،الذي
(/9ترشين ّ
ّ
أهم عمل قام به هو إعالن احلرب عىل دول املحور ،وانضامم العراق إىل ميثاق
وكان ّ

األُمم املتّحدة يف كانون الثاين (1943م).

والصحافة،
تعر ْ
ْ
ضت إىل انتقادات من جملس األ ّمة ّ
السعيد) قدْ ّ
كانت سياسة (نوري ّ

السعيد) إىل تقديم استقالته يف/23( :مايس1944/م) ،واختيار (مهدي
ما حدا بـ(نوري ّ
اقرتبت من هنايتها ،وحصل
الباجة جي) لتأليف الوزارة اجلديدة،
وكانت احلرب قدْ
ْ
ْ

تبلورت االجتاهات احلزب ّية خالل
تبدّ ل -نوع ًا ما -يف األوضاع الدّ اخل ّية يف العراق ،وقدْ
ْ
احلرب،
يب(((.
ْ
احلر ّيات الدّ يمقراط ّية والتنظيم احلز ّ
فظهرت الكتل واجلامعات تدعو إىل ّ

العسكري يف العراق عن
نشطت بريطانيا يف تعزيز موقفها
وبعد فشل حركة مايس،
ْ
ّ

وفيتي؛ ولذلك كان القرار الذي
الس
خاصة بعد التو ّغل
طريق البرصةّ ،
ّ
األملاين يف االحتاد ّ
ّ

يب َعرب
الروس ّية بتموينات يجُ رى نقلها من اخلليج العر ّ
اختذته بريطانيا ملساعدة اجليوش ّ
إيران بتنظي ٍم ٍ
ثابت((( تعتمد فيه عىل البرصة ،بعد ّ
العريب
خط سكّة حديد لربط اخلليج
ّ
ال عن ّ
ببحر قزوين؛ إليصال املساعدات إىل روسيا بأرسع وقت ،وفض ً
احلديدي
اخلط
ّ
متر بطريقني:
الذي يربط البرصة– ببغداد– واملوصل،
ْ
وكانت تلك املساعدات ّ

يب ،إىل كرمنشاه ومهدان
ُ
األو ُل :يبدأ من ميناء بندر شاهبور عىل اخلليج العر ّ
الطريق ّ

وطهران.

((( ُينظر :زينب كاظم العيل ،البرصة خالل ثورة مايس :ص.141-134

حممد،
السعيدُ ،ينظر :سعاد رؤوف شري ّ
((( حول تشكيل هذه الوزارات واألعامل التي قام هبا نوري ّ
السياسة العراق ّية حتّى عام 1945م ،ط ،1بغداد1988 ،م :ص.135
السعيد ودوره يف ّ
نوري ّ
((( ُينظر :جعفر ع ّباس محيدي ،مصدر سابق :ص.164
((( ُينظر :ستيفن هيمسيل لونكريك ،تاريخ العراق احلديث :ص.485
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يمر َعرب األرايض العراق ّية من البرصة وبغداد ،إىل كرمنشاه ومهدان
ُ
والطريق ال ّثاينّ :
وطهران؛ ولذا أصبح ميناء البرصة ذا أ ٍ
خاصة بالنسبة للحلفاء ،بعد دخول أمريكا
مه ّية ّ
ّ
كانت ت ُ
يب إىل روسيا(((.
طرف ًا يف احلرب؛ إ ْذ ْ
ُرسل األسلحة األمريك ّية عن طريق اخلليج العر ّ
ال عن ذلكّ ،
فض ً
ُرسل إىل روسيا كان يجُ رى تركيبها
فإن الطائرات األمريك ّية التي ت َ

عملت بريطانيا –أيض ًا -عىل تشكيل قيادة مشرتكة
ثم تُنقل إىل روسيا ،وقدْ
ْ
يف البرصةّ ،
القوات
يف العراق وإيران يف( :أيلول1942/م) ،مرتبطة بالدّ ائرة احلرب ّية،
ْ
ورشعت ّ
القوات الربيطان ّية يف العراق
الربيطان ّية بالنزول بأعداد أكرب يف عام (1942م)،
ْ
وبقيت ّ

إىل عام (1945م).

العسكري،
الربيطاين يف العراق أثناء احلرب عىل اجلانب
يايس
ّ
مل يقترص النّشاط ّ
ّ
الس ّ

سيايس،
ثقايف ،ولك ّن باطنها
قايف ،وذلك بإنشاء مراكز ظاهرها ّ
وإنّام امتدّ إىل اجلانب ال ّث ّ
ّ

أسسته (فريا ستارك)((( ،الذي كان له جلان فرع ّية يف
احلر ّية ،الذي ّ
مثل :نادي إخوان ّ
البرصة يف جانب حقل اخلدمة االجتامع ّية ،وكانت (فريا ستارك) حترض إىل البرصة

لالجتامع واإلرشاف عىل عمل جلان النّادي(((.

مهمة بعد فشل حركة مايس؛ بسبب موقف
مل تشهدْ البرصة أحداث ًا سياس ّية ّ

جعلت من ظروف
احلر ّيات الدّ يمقراط ّية واحلياة احلزب ّية؛ إ ْذ
ْ
الوزارات التي تأ ّل ْ
فت من ّ

الشعب ،ويبدو ّ
سيايس متزايد عىل ّ
أن األزمة االقتصاد ّية
احلرب وسيلة يف ممارسة ضغط
ّ

كان هلا دور يف انشغال النّاس يف تأمني حياهتم املعيش ّية ومفردات شؤوهنم اليوم ّية.

الرغم من ّ
برزت أثناء احلرب بوصفها مركز ًا لتجارة الرتانسيت،
أن البرصة
ْ
عىل ّ
الرحيم ذو النّون زويد ،العراق يف احلرب العامل ّية الثانية ،رسالة ماجستري غري
((( ُينظر :عبد ّ
منشورة ،القاهرة1978 ،م :ص.25
السياس ّية يف
((( حول تأسيس النّوادي الثقاف ّية الربيطان ّيةُ ،ينظر :جعفر ع ّباس محيدي،
ّ
التطورات ّ
العراق (1953-1945م) :ص.91
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/17( ،)2424نيسان1943/م).
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التطورات
املتوسط يف وجه التجارة الدول ّية بسبب
خاصة يف أثناء احلرب بعد غلق البحر
ّ
ّ
ّ
خاص وضع ًا اقتصاد ّي ًا خمتلف ًا ،بعد
احلزب ّية((( ،ولك ْن ،عاش العراق والبرصة بشكل
ّ

ْ
أصبحت ّ
قوات احلملة الربيطان ّية يف
أن
ْ
الشعيبة قاعدة عسكر ّية لتموين وإعادة تنظيم ّ
العراق وإيران.

اخلاصة هبا من خالل فرض
عملت بريطانيا عىل هتيئة الظروف
ويف أثناء احلرب
ْ
ّ

السامح برشاء املوا ّد
القيود عىل االسترياد وجتميد أرصدة العراق اإلسرتلين ّية ،وعدم ّ
خاصة احلنطة ّ
والصابون،
والسكّر
ّ
الغذائ ّية((( ،ما أ ّدى إىل ارتفاع أسعارهاّ ،
والشعري ّ

ّ
الشائ ّية وارتفاع األسعار،
التضخم
وكان
قوة النّقد رّ
النقدي قدْ أ ّدى إىل هبوط يف ّ
ّ

حاولت احلكومة اختاذ إجراءات احتياط ّية لتنظيم
وتفاقم مشكلة التموين؛ لذلك
ْ
احلياة االقتصاد ّية باستحداث جلنة متوين ّية يف/12( :أيلول1939/م) ،أي يف بداية
احلرب ،وقدْ أ ّد ْت إجراءات احلكومة إىل استحداث وزارة للتموين بعد إقرار جملس

النواب الئحة إصدار الوزارة يف/28( :آذار1944/م) ،ملكافحة الغالء واحتكار املوا ّد
ّ
ٍ
الشعب يف ّ
التموين ّية ،واستياء عا ّمة ّ
مكان من هذه احلالة((( ،وكان تأثري الوضع
كل
االقتصادي إىل ِ
فرتة ما بعد احلرب ،من حيث تأثرياته يف مفردات احلياة االقتصاد ّية من
ّ
الزراعة والتّجارة ،وظهور مشكلة الغالء وهتريب املوا ّد الغذائ ّية بني العراق والدّ ول
ّ
قديام وحديث ًا ،صيدا1958 ،م :ص.181
((( ُينظر :عبد الرزاق
احلسني ،تاريخ العراق ً
ّ
النجار ،سياسة التجارة اخلارج ّية يف العراق يف فرتة ما بعد احلرب
((( ُينظر :عبد الوهاب محدي ّ
العامل ّية الثانية ،بغداد1968 ،م :ص.93-91
((( ُشكّلت جلنة متوين مركز ّية منتخبة بإرشاف( رستم حيدر) يف العاصمة ،و ُأعطي صالح ّية
تشكيل جلان متوين ّية فرع ّية يف املدن الرئيسة ،وتشكّلت ال ّلجنة املركز ّية للتموين برئاسة (رستم حيدر)،
وتشكّلت جلنتان فرع ّيتان يف املوصل والبرصة ،وأصبح (حممود عيل ّ
(مترصف لواء البرصة)
الشيخ)
ّ
الصالح (عضو جلنة غرفة جتارة
رئيس ًا هلا ،وعضو ّية (حسن خالد النقيب) (مدير البلد ّية) ،وسعـود ّ
الصالح (مدير حتريرات ال ّلواء سكرتري ًا) .نق ً
ال عـن :زهري محدي النحاس ،التموين
البرصة ) ،ومحـدي ّ
يف العراق ،رسالة ماجستري غري منشورة ،املوصل1989 ،م :ص .193 ،123 ،122

التمهيـدُ .................................................................
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املجاورة،
ْ
تركت بصامهتا عىل الوضع ّ
الس ّ

الرغم من ّ
شهدت بداية ظهور
مهمة ،لكنّها
ْ
أن البرصة مل تشهدْ أحداث ًا سياس ّية ّ
وعىل ّ

القوات الربيطان ّية اآلالف من ال ُعماّ ل
حركة ُعماّ ل ّية قريبة إىل التبلور ،بعدما
ْ
استخدمت ّ

لت رشكة نفط البرصة العماّ ل
الربيطاين،
املهرة وغري املهرة يف تسيري أعامل اجليش
وسج ْ
ّ
ّ
ني الذين حتتاج إىل استخدامهم يف أعامهلم التمهيد ّية يف منطقة البرصة((( ،فكان
العراق ّي َ
االقتصادي للعماّ ل ،واحتكاكهم مع بعضهم ،ساعد عىل بداية تبلور حركة
الوضع
ّ
السكك هلم يف عام (1944م)،
ُعماّ ل ّية
ْ
نشطت يف دعوة ُعماّ ل امليكانيك إىل تشكيل نقابة ّ
التي ُأغلقت يف عام (1945م) ،وبعد تعديل قانون العماّ ل رقم ( )72لسنة (1936م)،

يب لل ُعماّ ل(((.
الذي ُأكّد فيه عىل ّ
حق التنظيم النّقا ّ

املهم لربيطانيا يف املنطقة،
وعليه فقدْ كانت البرصة خالل هذه الفرتة بمنزلة املركز ّ

السياس ّية
وكان هذا التحدّ ي قدْ أ ّدى إىل استجابة مضا ّدة
ْ
ظهرت بوادرها باحلركات ّ
واملن ّظامت النقاب ّية التي شهدهتا البرصة خالل تلك الفرتة حتّى ثورة (1958م)؛ إ ْذ

الضعيفة التي
حتركات سياس ّية يف الدّ ول ّ
كانت بني مدٍّ وجزر بوصفها حالة طبيع ّية أل ّية ّ

عانت من احلرب العامل ّية الثانية.
ْ

((( ُينظر :جريدة ال ّثغر ،العدد (/19( ،)1175كانون الثاين1939/م).
العمـال ّية يف العراق (1958-1945م)،
الرزاق مطلك الفهد ،تأريخ احلركة ّ
((( ُينظر :عبد ّ
رسالة ماجستري غري منشورة ،القاهرة1977 ،م :ص.593

ال َف ْ�ص ُل الأ ّو ُل

ال�سيا�س َّية يف ال َب ْ�صر ِة ودورها
ُفرو ُع ال
ِ
أحزاب ِّ
ال�سيا�س َّي ُة بعدَ ا َ
ية
حل ْر ِب ال َعامل ّي ِة ال ّثا ِن ِ
يف الأ ْو َ�ضا ِع ِّ
(1958-1945م)

او ًالٌ :
ال�سيا�س ّي ِة يف الب�صر ِة َ
قبل
عن ظهو ِر ال
ملحة تاريخ ّي ٌة ْ
ِ
أحزاب ّ
انية
احلرب العامل ّي ِة ال ّث ِ
ِ
مستقرة ألحزاب سياس ّية منذ بداية القرن
شهدت البرصة ظهور مجع ّيات وفروع غري
ْ
ّ

يايس من جهة ،أو لوجود شخص َّيات هلا اهتامم بذلك من
احلايل؛ الرتباطها بالواقع ّ
الس ّ
ٍ
العثامين (1914-1534م) بعد وصول حزب االحتاد
جهة ُأخرى .ففي هناية العهد
ّ
يايس
السلطة عام (1908م) (االنقالب
العثامين) ،كان نشاط البرصة ّ
والرت ّقي إىل ّ
الس ّ
ّ
بتحرك األفراد بدافع الطموح ّ
متم ّث ً
خيص يف معارضة الدّ ولة العثامن ّية
الش
ال ّأوالً:
ّ
ّ
يتكون يف البرصة؛
ألي تنظيم ّ
من خالل شخص ّية (طالب النقيب) ،الذي كان رئيس ًا ّ

لنفوذه وسطوته((( ،ثاني ًا :االرتباط بحركة النّهضة العرب ّية وحماولة العرب التعبري عن
العثامين.
شخص ّيتهم القوم ّية بعد االنقالب
ّ
ُأنشئ يف البرصة فرع جلمع ّية االحتاد والرت ّقي عام (1908م) برئاسة (طالب النقيب،
ظهرت اجلمع ّية
العثامين)ُ ،ث ّم
وعبد اهلل الزهري) ،مبعو َثي البرصة إىل جملس (املبعوثان
ْ
ّ

احلر َّية واالئتالف
أسس عام (1911م) حزب ّ
العلم ّية األدب ّية عام (1910م) ،وكذلك ِّ

ني عن حزب االحتاد والرت ّقي؛ ملعاداهتم الصرّ حية للعرب وغمط حقوقهم(((.
من ا ُملنش ِّق َ
ظهرت يف البرصة مجع ّية مناوئة
الربيطاين عام (1914م)،
قوات االحتالل
ْ
وعند دخول ّ
ّ
وكانت تطبع املنشورات ،وهلا شعار يتم ّثل
الربيطاين ،تُدعى( :احلزمة القوم ّية)،
لالحتالل
ْ
ّ

السياس ّية يف القطر العراقي (–1908
((( ُينظر :عبد اجل ّبار حسن
ّ
اجلبوري ،األحزاب واجلمع ّيات ّ
1958م) ،بغداد1977 ،م :ص.32-20
تكونت اهليأة اإلدار ّية من :طالب النقيب رئيس ًا ،وحممود عبد الواحد رئيس ًا ثاني ًاّ ،
والشيخ
((( ّ
السلامن ،وحممود
عبد اهلل باش عيان سكرتري ًا ،وحممود املعتوق النّعمة (أمين ًا عىل ّ
الصندوق) ،وطه ّ

الطباطبائي؛ لتكون
أمحد النّعمة أعضاء ،وأصدر احلزب جريدة (الدّ ستور) لصاحبها عبد الوهاب
ّ
لسان حالهُ .ينظر :سليامن فييض ،يف غمرة النّضال ،بغداد1952م؛ ومحيـد أمحد محدان ،البرصة يف
الربيطاين (1921 -1914م) ،بغداد1979 ،م :ص.40-32
عهد االحتالل
ّ

()31
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وكانت هذه اجلمع ّيات ذات تأثري حمدود.
يب وشعار اجلمل،
ْ
بمث ّلث وخريطة الوطن العر ّ

السياس ّية
الربيطاين للعراق حتّى عام (1918م)،
وبعد االحتالل
ْ
كانت األوضاع ّ
ّ
ٍ
طبقة من
مستقرة جتاه اإلدارة الربيطان ّية؛ إ ْذ ظهر اجتاه مؤ ّيد لربيطانيا مت َّثل يف
يف العراق
َّ

ربطت مصاحلها باإلنكليز((( ،وعبرّ ْت عن موقفها من
واملتعهدي َن والوجهاء
التجار
ْ
ِّ
َّ
خالل االستفتاء بانفصال البرصة عن العراق يف عام (1921م) ،ولك َّن هذه الدّ عوة مل

الساحة العراق ّية ،بعد
السياس ّية يف ّ
ُيكتب هلا النّجاح؛ الرتباط البرصة بطبيعة األحداث ّ
العراقي يف
يايس ،وتشكُّل فر ٍع حلزب النّهضة
ّ
السامح لألحزاب بمامرسة نشاطها ّ
ّ
الس ّ

فرتته الثانية(((.

رافق هذه احلقبة إرضابات الطلبة يف بغداد بسبب حادثة النصو ّيل ،وزيارة (ألفريد

إيموند) العراق عام (1928م) .وكان ألحداث فلسطني عام (1929م) تأثري عىل
الساحة العراق ّية ،وشهدت البرصة حركة تعاطف مع ّ
قامت
الشعب
الفلسطيني ،فقدْ
ْ
ّ
ّ
خرجت من جامع
مظاهرة يوم (/4أيلول1929/م) مؤ ّلفة من حدود مائة شخص،
ْ
ّ
الصالة عىل أرواح شهداء فلسطني ،وكان أبرز وجوه املظاهرة:
اخلضريي
بالعشار بعد ّ
ّ

(حممد عيل أبو هاين ،وعبد القادر الس ّياب ،وس ّيد عبد اهلل طباطبائي ،ومهدي ويف)(((،
ّ
َ
ويف أثناء ذلك ،كانوا هيتفون للوطن ّية ّ
وينادون بأعىل أصواهتم بشعارات،
وللشهداء،
((( ُينظر :سليامن فييض ،يف غمرة النّضال :ص.202
العراقيُ :أجيز احلزب يف سنة 1922م ،وتو ّقف عن العملّ ،ثم بدأ نشاطه عام
((( حزب النهضة
ّ
حممد
1924م ،وفتح له فرع يف البرصة من السادة :حسني آل عطية ،ع ّبود امللاّ ك ،صالح ّ
احلجاجّ ،
خان عيل ،وبقي احلزب إىل عام 1927م .للمزيد من التفاصيلُ ،ينظر :فاروق العمر ،األحزاب
السياس ّية يف العراق (1921م1932 -م) ،البرصة1978 ،م :ص.82
ّ
واملدرسنيُ .ينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة (،)20/15
((( كان أغلب املشاركني يف التظاهرة من الطلبة
ّ
مترصف ال ّلواء.
كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة عدد/321 :س(/5أيلول1929/م) إىل
ّ

أثناءاحلرب العامل ّي ِة
ال�سيا�س َّي ُة يف الب�صرة �
ِ
ِ
الف�صل الأول :الأو�ضا ُع ِّ
الثانية 33 ..........

ووصلت
الصهيون ّية واالنتداب واالستعامر»(((،
ْ
أبرزها« :يسقط االستعامر ،تسقط ّ
لقيت الكلامت التي عدّ ْت بريطانيا مسؤول ًة عن
املسرية إىل دار القنصل
الربيطاين؛ إ ْذ ُأ ْ
ّ

َ
املتظاهرون عند ساحة أ ّم الربوم.
وتفرق
حادثة القدسّ ،

بالتجمع يف جامع (أبو منارتني) يف البرصة؛
تكرر احلدث يف/6( :أيلول1929/م)
ّ
ّ

إ ْذ اجتمع حدود مائة شخص ،أكثرهم من ّ
الشباب من تالمذة املدارس ،وبعد أداء

التجمع ،وخطب فيهم (عبد اهلل مهدي
الصالة دعاهم (عبد القادر الس ّياب) إىل
ّ
ّ
ثم خطب (عبد
الصهاينة عىل
َ
ونوه بحوادث فلسطني واعتداء ّ
الطباطبائي)ّ ،
املسلمنيّ ،
ّ
املسلمني وهيود العراق عىل
مه ّية التجاوب بني
َ
القادر الس ّياب) ،وعبرَّ يف خطبته عن أ ّ
حدّ قوله« :إخواننا ،ال فرق بيننا وبينهم ،وعدم اعتبار هيود العراق مؤازري َن ليهود
والسياسة
فلسطني»((( ،وختم خطابه بشعار« :تسقط ّ
الصهيون ّية ،ويسقط وعد بلفورّ ،

َ
الوطني،
ينشدون النشيد
التجمع ،خرجوا إىل الشارع
االستعامر ّية» ،وبعد انتهاء
ّ
ّ
الشطة ،وسيق (عبد القادر الس ّياب) ،و(عبد اهلل مهدي) إىل مركز رشطة
فالحقتهم رّ
ّ
العشار.

ّ
السياس ّية،
الساحة ّ
إن اشرتاك الطلبة يف التظاهرة كان تعبري ًا عن وعيهم بام جيري عىل ّ

التجار
السياس ّية بشكل خيتلف عن الطريقة التقليد ّية التي اعتمدها ّ
وحماولة قيادة احلركة ّ
النواب الذين حاولوا عدم اإلساءة إىل سمعتهم الوطن ّية؛ ألنهّ م غري
وا ُمللاّ ك وبعض ّ

موالني لربيطانيا.

ويف أوائل الثالثين ّيات نَشط فرع احلزب
الوطني((( ،بعد إعادة إجازته يف فرتته
ّ

((( (و.م.ب) ،املل ّفة (.)20/15
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)20/15صورة تقرير معاون منطقة البرصة املر ّقم (/91س)،
املوجه إىل مدير رشطة لواء البرصة.
واملؤرخ يف1929/7/6( :م)ّ ،
ّ
تضم :جعفر
الوطني
أسس احلزب
املؤسسة ُّ
العراقي يف/12( :آب1922/م) ،وكانت هيأة ّ
ّ
ّ
((( ّ
التمن ،أمحد ّ
حممد مهدي
الشيخ داود ،هبجت زينل ،مولود خملص ،مهدي الباجة جيّ ،
أبو ّ
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فني يف مجيع أنحاء العراق
أوعز إىل
املترص َ
الثانية ،وعند جميء حزب اإلخاء إىل احلكمَ ،
ّ

صادقت عليها،
بتطبيق األنظمة والقوانني ،واحرتام أنظمة األحزاب واجلمع ّيات التي
ْ
الوطني ْ
أن يستفيد يف تكوين فروع األحزاب يف مناطق العراق
وبذلك استطاع احلزب
ّ

السابقة(((.
حمرمة يف عهود الوزارات ّ
التي كانت ّ
السادة :عبد القادر الس ّياب ،واحلاج عمر احلاج
ُأ ِّسس فرع (أبو اخلصيب) من ّ

السالم الس ّياب ،(((وانتخب (عبد
الزويد ،وعبد احلافظ
يوسف ،وغايل ّ
اخلصيبي ،وعبد ّ
ّ

الصندوق،
القادر الس ّياب) ُم ْعتَمد ًا لفرع احلزب ،واحلاج (يوسف) عضو ًا وأمين ًا عىل ّ
السالم الس ّياب) ،ووصل
واألعضاء هم( :عبد احلافظ
اخلصيبي ،وغايل ّ
الزويد ،وعبد ّ
ّ
اخلمسني شخص ًا((( ،وافتَتح الفرع نشاطه
عـدد املنتمني إىل احلزب إىل ما يقرب من
َ
بإقامة حفلة بتاريخ (/16نيسان1933/م).
ٍ
فت ال ّلجنة املركز ّية اهليأة املرشفة
ويف
حماولة منها لزيادة نشاط فرع احلزب ك ّل ْ

فأسس فرع البرصة بتأريخ/15( :
عىل فرع (أبو اخلصيب) للقيام
بمهمة تأسيسهّ ،
ّ
السواد ،وصالح
متّوز1933/م) ،بتكليف :عبد القادر الس ّياب ،وعضو ّية :عبد القادر َّ
ّ
(/25متوز1933/م)،
احلاج شويش((( من فرع البرصة ،وافتتح فرع البرصة بتأريخ:
البدري.
البصري ،وعبد الغفور
ّ
يب ،وعاد احلزب بفرتته
تو ّقف نشاط احلزب بعد نفي أشخاصه إىل جزيرة (هينجام) يف اخلليج العر ّ
مفص ً
احلسني ،تأريخ األحزاب العراق ّية،
الرزاق
الثانية بعد معاهدة 1930مُ .ينظر ذلك ّ
ّ
ال يف :عبد ّ
السياس ّية :ص109 -91؛ و د .عبد
ط ،1بريوت1980م :ص ،31وفاروق العمر ،األحزاب ّ
األمري هادي العكام ،احلركة الوطن ّية يف العراق (1933-1921م) ،النجف1975 ،م.
احلسني ،تاريخ الوزارات العراق ّية ،ج ،3بريوت1978 ،م.
((( ُينظر :عبد الرزاق
ّ
املؤرخ يف/25( :
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)14/12كتاب اهليأة اإلدار ّية للحزب
الوطنيّ ،
ّ

األول1933/م).
كانون ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)14/12كتاب مأمور رشطة (أبو اخلصيب) املر ّقم (،)22
(1933/4/9م) ،إىل معاون ّية رشطة لواء البرصة.
الوطني ،العدد ( )656بتأريخ:
السابقة ،صور كتاب املعتمد العا ّم للحزب
ّ
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ّ
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املكونة من« :عبد اجل ّبار امللاّ ك معت ََمد ًا ،واحلاج عذار مري
فتم انتخاب اهليأة اإلدار ّية ّ
َّ

الصندوق ،وجعفر احلاج كاظم كاتب ًا،
سلامن حماسب ًا ،وصالح احلاج شويش أمين ًا عىل ّ
(((
التمن) مل يوافق عىل انتخاب (عبد
وأسطة جواد ّ
النجار عضو ًا»  ،ولك ّن (جعفر أبو ّ

(حممد
اجل ّبار امللاّ ك) ،و(عذار مري سلامن) ،فجرى انتخاب هيأة إدار ّية جديدة ،دخلها ّ

صالح بحر العلوم) عضو ًا.

السيبة ،فكان يتَّبِع فرع (أبو اخلصيب)؛ ّ
ألن ال ّلجنة املركز ّية «مل تأمر بفتح فر ٍع
أ ّما فرع ّ

ً
السيبة،
السيبة»(((؛ ولذلك كان فرع (أبو اخلصيب)
مسؤوال عن ال ّلجنة يف فرع ّ
له يف ّ
يتم يف بيت أحد األعضاء.
وعىل النّاحية املال ّية والصرَّ ف ،وكان االجتامع ُّ
الوطني ْ
أن يكون له حضور من خالل فروعه وأعضائه ،فدعا إىل القضاء
حاول احلزب
ّ
عىل مشكلة البطالة؛ وذلك بتوظيف ال َعماَ لة الوطن ّية بدالً من األجنب ّية ،ويقصد باألجانب
واملؤسسات التجار ّية(((،
والشكات األجنب ّية
العماّ ل اهلنود واهلولند ّيني يف مكابس التمور رّ
ّ

وكانت مشكلة البطالة جزء ًا من املشكلة االقتصاد ّية العامل ّية (1933-1929م) ،التي

عانى منها العراق.

وحاول احلزب-أيض ًا -تشجيع التعليم ،وتأسيس صفوف مسائ ّية يف إحدى

املدرستني( :املحمود ّية) ،و(باب سليامن) ،إلاّ ّ
مترصف ّية ال ّلواء مل توافق؛ ألنهّ ا ال حت ِّبذ
أن
ّ

املؤسسات احلكوميـّة ألغراض األحزاب(((.
ختصيص ّ

(/16متّوز1933/م) ،إىل معايل وزير الدّ اخل ّية.
السابق.
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)14/12الكتاب ّ
((( (و.م.ب) ،املل ّفة نفسها ،صورة كتاب معتمد احلزب فرع (أبو اخلصيب) ،العدد (،)144
مترصف ال ّلواء.
بـتأريخ/6 :آب1933/م ،إىل
ّ

السلامن باستخدام العراق ّيني يف
((( وقدْ طالب فرع (أبو اخلصيب) بكتاب إىل مصطفى طه ّ
السلامن بـتأريخ1933/8/27( :م).
مكابس التمور التابعة له .كتاب الفرع إىل مصطفى طه ّ
مترصف ال ّلواء ،العدد (،)7165
السابقة ،كتاب مدير معارف ال ّلواء إىل ّ
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ّ
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املدفعي)
السلطة يف بغداد بمضايقة احلزب وأعضائه عىل عهد وزارة (مجيل
ْ
ّ
بدأت ّ

خاصة بعد امتناع
األوىل يف/29( :ترشين الثاين1933/م– /12شباط1934/م)،
ّ

للسلطة باستمرار،
التمن) من االشرتاك يف االنتخابات ،وموقفه املعارض ّ
(جعفر أبو ّ
السلطة بعد ْ
املدفعي بإجراء
قامت وزارة
أن
ْ
ّ
تعرض فرع احلزب يف البرصة ملضايقة ّ
وقدْ ّ

(((
فتم إبعاد (صالح بحر
تن ّقالت إدار ّية واسعة يف األلوية،
ْ
وجاءت بجامعة موالية هلا َّ ،

رسمي،
السيبة؛ ألنَّه فرع غري
ّ
العلوم) إىل كربالء ،ومضايقة أعضاء احلزب يف فرع ِّ

السلطة هتدف إىل رضب فروع احلزب األُخر يف البرصة ،حينذاك أرسل
وكانت ّ
مترصف
بعض أهايل البرصة برق ّيات احتجاج إىل وزارة الدّ اخل ّية حول سوء معاملة
ّ

السيبة برق ّية
ال ّلواء (حتسني عيل) ألعضاء احلزب يف البرصة ،وأرسل أعضاء احلزب يف ّ
ترصفات اإلدارة جتاههم.
استنكروا فيها ّ

ونتيجة ّ
التمن)
تعرض هلا احلزب عموم ًاَ ،أوقف (جعفر أبو ّ
لكل تلك املضايقات التي ّ

نشاط احلزب؛ فأ ّدى ذلك إىل نشوب أزمة داخل ّية بني أعضائه ،بعد ْ
أن رفض(مولود خملص)
املوافقة عىل ِّ
حل احلزب ،وتبعه يف ذلك (عبد القادر الس ّياب) رئيس فرع (أبو اخلصيب).

الزويد)((( ،و(عبد احلافظ
وح َص ْ
فتم فصل (غايل ّ
َ
لت يف داخل الفرع معارضةّ ،

بـتأريخ1933/7/20( :م).
الزويد،عيلإحسانعبدالس ّياب،عبدالقادرالس ّياب،
(((كانت الربق ّيةمو ّقعةمنقبل :جعفر البدر،غايل ّ
اجلواهري إىل النجف ملفاوضة العلامء كي
نعيم املنصور ،عبد احلافظ إبراهيم ،وقدْ أرسل الفرع هاشم
ّ
الصادرةضدّه.
حممد صالحبحرالعلوم مناملحكوم ّية ّ
يتوسطوالرئيس احلكومة حول إعفاء ّ
ّ
ُينظر( :و .م .ب) ،املل ّفة ( ،)20/15الربق ّية إىل مترصف ّية لواء البرصة ،العدد (1933/7/20( ،)616م).
((( ّ
السعدون
مؤسيس فرع احلزب
إن غايل ّ
الوطني يف البرصة ،كان من عبيد بيت ّ
ّ
الزويد أحد ّ
مؤسيس خل ّية
(املنتفك) ،ويبدو أنّه كان شيوع ّي ًا ،وهو يف داخل احلزب
الوطني ،وأنّه كان من ّ
ّ
الوطني مركبة مثال ّية لنقل
البرصة عام 1929م ،قال حنّا بطاطو :وجد الشيوع ّيون يف احلزب
ّ
مقرر ًا للحزب
أفكارهم ،أ ّدى دور ًا يف إرضاب عام 1931م يف البرصة ،ويف عام 1947م ،أصبح ّ
الشيوعي يف النارص ّية.
ّ
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وتم تشكيل هيأة إدار ّية جديدة بتأريخ/1( :كانون
اخلصيبي) ،واحلاج (عمر يوسف)ّ ،
ّ

السالم
الثاين1934/م) ،مؤ ّلفة من« :عبد القادر الس ّياب ،وبدر طه عبد اجلليل ،وعبد ّ

املنصوري ،وعبد الكريم اخلويطر -الذي دخل
عبد اهلل الس ّياب ،وعبد املجيد صالح
ّ
املفصولني مع عبد املجيد صالح املنصور.(((»-
اهليأة بدالً من األعضاء
َ

التمن ،وحول
أ ّما فرع احلزب يف البرصة ،فقدْ أوقف نشاطه تأييد ًا جلعفر أبو ّ

املترصف (حتسني عيل) من معتمد فرع (أبو اخلصيب) حول عدم وقف نشاط
استفسار
ّ
ّ
فرعه ،أجابه بأنّه« :ال عالقة لفرع (أبو اخلصيب) بفرع البرصةّ ،
مستقل هبيأتِ ِه
فكل فرع
اإلداريـّة وإدارة شؤونهّ ،
يستمر فرع (أبو
وكل فرع يتّصل رأس ًا بال َّلجنة العليا»((( .ومل
ّ

اخلصيب) بالعمل؛ بسبب ضعف نشاط املركز العا ّم ،إىل ْ
اهلاشمي)
أن ع ّطل (ياسني
ّ
السياس ّية يف/9( :نيسان1935/م).
عمل األحزاب ّ

إىل جانب عمل فروع األحزاب يف البرصة يف فرتة العرشين ّيات وال ّثالثين ّيات،

أخذت األفكار املاركس ّية طريقها إىل العامل بعد نجاح الثورة البلشف ّية عام (1917م)،
ْ

وكانت أوىل حم ّطاهتا
وشجع ذلك انتشار األزمة االقتصاد ّية عام (1933–1925م)،
ْ
ّ
بدأت األفكار املاركس ّية تأخذ طريقها إىل ّ
الشباب((( عن
يف العراق من البرصة ،عندما
ْ

واكتملت
فظهرت ّأول خل ّية عام (1927م)،
العاملني يف إيران(((،
الروس
ْ
ْ
َ
طريق ّ
ُينظر.Hanna Batatu old social classes the Revolutinary of :
مترصف لواء
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)14/12كتاب احلزب
الوطني فرع (أبو اخلصيب) إىل ّ
ّ
البرصة بـتأريخ/4( :كانون الثاين1934/م) ،وكتاب الفرع إىل إدارة املركز العام العدد (،)222
(/16ترشين الثاين1933/م).
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)14/12كتاب معتمد احل��زب ،العدد (/28( ،)249ك��ان��ون
مترصف ال ّلواء.
الثاين1934/م) إىل
ّ

((( Hanna Batatu ، op . Cit ، p: 331.
((( من األشخاص الذين نُسب إليهم إدخال األفكار ّ
الشيوع ّية إىل العراق( :بوشري فاسييل)،
رسياين ،ولد وتع ّلم يف تفليس وجورجيا ،والده من العامد ّية شامل العراق ،هاجر إىل جورجيا
وهو
ّ
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ساعدت عليه عوامل عديدة ،منها:
يف عام (1929م) ،وكان ظهورها يف البرصة قدْ
ْ
موقع البرصة بوصفه مينا ًء يسهل من خالله دخول األفكار اجلديدة ،فض ً
ال عن الوضع
وانعكست عىل مراكز
عانت منها الدّ ولة
الس ِّيئ ،واألزمة االقتصاد ّية التي
ْ
ْ
ّ
االقتصادي َّ

املؤسسات التابعة لإلدارة
خاصة يف صفوف العماّ ل
التجمعات العماّ ل ّية،
َ
ّ
العاملني يف ّ
ّ
(((
السكك وامليناء.
الربيطان ّية  ،مثلّ :

وقدْ َأوىل احلزب ّ
يوعي اهتامم ًا بالغ ًا بعماّ ل امليناء ،فميناء البرصة املنفذ الوحيد عىل
الش ّ

املتوجهة إىل قواعد احل ّبانية ّ
والشعيبة ،والذي شكَّل ُجزء ًا
البحر ،الذي ترد إليه البضائع
ّ
الشق األدنى(((.
ِمن املصالح االقتصاد ّية واالسرتاتيج ّية الربيطان ّية يف رّ
الس ِّيئ للعماّ ل ،وفئات ّ
فض ً
الشعب األُخر بعد األزمة
ال عن الوضع
ّ
االقتصادي ّ

االقتصاد ّية التي عانى منها العراق ،وأ ّدت إىل «انخفاض صادرات العراق من التمور،
وأخذ معدّ ل االنخفاض يزداد إىل ّ
فاضطر ْت إىل
أقل من ( ،)%40وأ َّثر عىل الدّ ولة،
ّ

فني ،وزيادة الضرّ ائب ،وختفيض أجور العماّ ل»
ختفيض رواتب املو ّظ َ

(((

والسكك وعماّ ل حقول النّفط.
ِّ

يف امليناء

ّ
املاركيس،
يايس قبل احلرب العامل ّية الثانية ساعد عىل نشاط الفكر
إن الوضع ّ
ّ
الس ّ

ني له ،وظهور األفكار الناز ّية،
فانقالب (بكر صدقي) (1936م) ،ومساعدة الشيوع ّي َ
العثامين ،جاء (فاسييل) إىل العراق عن طريق إيران 1922م ،وبقي إىل عام 1934م،
إ ّبان احلكم
ّ
السليامن ّية ،ويف أهوار العراق ،وأخري ًا يف
وقدْ عاش يف بغداد والبرصة وبعقوبة ومنطقة األكراد يف ّ
النّارص ّية ،عمل فيها خ ّياط ًا ،وكانت له اتصاالته بطبقة الفقراء ،وزيارته للقرى واألرياف ،ويبدو
أنّه كان مجُ دّ ًا يف نرش أفكاره املاركس ّية .للتفاصيلُ ،ينظر :حنّا بطاطو :ص405-402؛ ومالك
سيف ،للتأريخ لسان ،بغداد1983 ،م :ص.31

((( Batatu، op . Cit، p: 7.
((( Batatu، op . Ibid. p: 621.
((( Batatu، op Ibid. p: 439.
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ني هبا أثناء احلرب عام (1941م) ،فض ً
ال عن دخول االحتاد
وحماولة ربط القوم ّي َ

ني يف العراق.
الس
تغض النّظر عن نشاط الشيوع ّي َ
وفيتي إىل جانب احللفاء ،جعل بريطانيا ُّ
ّ
ّ
مستقر،
شهدت البرصة قبل احلرب العامل ّية الثانية نشاط ًا حزب ّي ًا ،ولكنّه غري
وعليه،
ْ
ّ

الربيطاين
يايس يف العراق بعد احلرب العامل ّية األوىل ،واالحتالل
بسبب طبيعة الوضع ّ
ّ
الس ّ
للعراق ،فض ً
األهم يكمن يف بداية تبلور
والسبب
السلطة
ّ
املستمر عليهّ ،
ّ
ال عن ضغط ّ
السياسة واألحزاب لدى ّ
السياس ّية
الشباب الذين عمل معظمهم يف احلركة ّ
األفكار عن ّ

بعد احلرب العامل ّية الثانية.
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وال�سر ّي ِة
التنظيمي لفرو ِع ال
اجلانب
ثاني ًا:
ال�سيا�س ّي ِة العلن ّي ِة ِّ
ُ
ِ
أحزاب ّ
ُّ
الثانية
احلرب العامل ّي ِة
يف الب�صر ِة بعدَ
ِ
ِ

ِ
ِ
البرصة يف ِحقبة األربعين ّيات
السياس ّي ِة يف
فروع
(أ)
ُ
األحزاب ّ

عادتاحلياةاحلزب ّيةإىلالعراقبعـداحلربالعامل ّيةالثانية،وبالتحديدبعدخطابالعرش
ْ

ويدي)
الس ّ
يف/17( :ترشين الثاين1945/م) ،ودخل يف ضمن منهاج وزارة (توفيق ّ
السياس ّية(((ْ ،
وإن
الثانية يف/23( :شباط1946/م) ،فسح املجال لتأسيس األحزاب ّ
جيزت
السياس ّية ،فقدْ ُأ
اختلفت اآلراء بشأن قبول
ْ
ْ
الويص (عبد اإلله) بإجازة األحزاب ّ
ّ

الوطني،
عدّ ة أحزاب((( يف ضمن أحزاب املعارضة ،وهي :حزب االستقالل ،واحلزب
ّ
الوطني ،وحزب ّ
الشعب ،وحزب األحرار.
وحزب االحتاد
ّ

خاصة ّ
أن
وبعد تأسيس األحزاب يف بغداد
ْ
أخذت تطالب بفتح فرو ٍع هلا يف األلويةّ ،

نص ْت عىل فقرات جتيز تأسيس فرو ٍع هلا.
األنظمة الدّ اخل ّية هلذه األحزاب قدْ ّ

يمقراطي إجازة فروع األحزاب يف األلوية قض ّي ًة أساس ّي ًة
َوعدَّ احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

للحياة الدّ ستور ّية ،وح ّق ًا من حقوق األحزاب ال يمكن التنازل عنه ،فض ً
ال عماّ يف ذلك

يب(((.
من مراقبة لالنتخابات ،وضامن للنشاط احلز ّ
ٍ
مقالة هلا عن فروع األحزاب واحلركات
ذكرت جريدة (صوت األهايل) يف
وقدْ
ْ
حق األحزاب يف العراق قبل إلغاء احلياة احلزب ّية يف عام 1935م ْ
أن
الدّ ستور ّية« :من ّ
احلسني ،تاريخ الوزارات العراق ّية ،ط ،3صيدا1968 ،م.8/7 :
((( عبد الرزاق
ّ
((( ذكر صالح الع ّقاد ّ
أن من أسباب التغيري من قبل الويص كان ّ
السياسة الربيطانية
متشيه مع ّ
يف إفساح املجال للنظم ال ّليربال ّية يف خمتلف أنحاء العامل؛ وخوف ًا من امتداد النفوذ ّ
يوعي يف
الش ّ

أذربيجان ،وبني العشائر الكرد ّية؛ وبسبب تغيرّ الظروف العامل ّية بعد احلرب العامل ّية الثانيةُ .ينظر:
يب (1958-1945م) ،القاهرة1967 ،م.
املرشق العر ّ
اجلادرجي،
((( صوت األهايل (جريدة) العدد (/2( ،)1295كانون الثاين1946/م) ،وكامل
ّ
اجلادرجي ،بغداد1981 ،م :ص.80
مذكّرات كامل
ّ
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اجلادرجي)
تؤ ّلف الفروع هلا دون اشرتاط موافقة وزارة الداخل ّية»((( ،كام ذكر (كامل
ّ
يف مذكّراته :أنّه طرح فكرة فتح فروع لألحزاب يف األلوية يف اجتامع األحزاب بتأريخ:

أن تستطيع األحزاب ْ
املتصور ْ
أن
(/30آب1946/م) ،وبحسب اعتقاده أنّه «ليس مـن
ّ

تقوم بأعامهلا كام جيب ،بدون فروع»(((.

تتكرر بسبب مماطلة احلكومة يف تنفيذ ما
وقدْ
ْ
كانت دعوة األحزاب إلجازة فروعها ّ

ويدي.
الس
ّ
جاء يف منهاج وزارة توفيق ّ

السياس ّية؛ بسبب عدم إجازة فروعها يف األلوية
واستمر ْت احتجاجات األحزاب ّ
ّ

السعيد) ،التي تأ ّلفت يف يوم (/21ترشين الثاين1946/م)،
إىل عهد وزارة (نوري ّ

املترصف ّيات
األول1946/م)َ ،أوعز فيه إىل
الذي عقدَ مؤمتر ًا صحف ّي ًا يف/12( :كانون ّ
ّ

بالسامح لفتح فروع لألحزاب يف ضمن أحكام القوانني املرع ّية((( ،وعند ذلك
كا ّفة ّ
بدأت األحزاب بتقديم طلبات لفتح فروع هلا يف األلوية ،ويف تأريخ/27( :كانون
ْ

ذكرت جريدة (األخبار) يف عددها (ّ :)1819
«إن البرصة تقدَّ م
األول1946/م)،
ْ
ّ
الوطني ،وحزب األحرار ،لفتح فرع ّ
لكل منها بشكل
فيها حزب االستقالل ،واحلزب
ّ

رسمي»(((.
ّ

نص ْت عىل فتح فرو ٍع هلا يف األلوية؛ لتزيد
وكانت األنظمة الداخل ّية لألحزاب قدْ ّ

السعيد (رئيس الوزراء ووزير الدّ اخل ّية)
((( كانت مقالتها ر ّد ًا عىل ما جاء يف خطاب نوري ّ
واملترصفني .صوت األهايل ،العدد
بجعل إجازة فروع األحزاب من اختصاص وزارة الدّ اخل ّية
ّ
(/16( ،)1307كانون الثاين1947/م).
اجلادرجي :ص115؛ وفاضل حسني ،تأريخ احلزب
اجلادرجي ،مذكّرات كامل
((( كامل
ّ
ّ
الوطني ،بغداد1963 ،م :ص.89
ّ
��ؤرخ يف1946/2/4( :م)ُ .ينظر :عبـد
((( كتاب وزارة الداخل ّية (م ح–5ح  ،)3195امل َّ
احلسني ،تاريخ ال��وزارات ،133/7 :وجريدة ال ّثغر ،العدد (/15( ،)3508كانون
الرزاق
ّ
األول1946/م).
ّ
األول1946/م).
السنة ال ّثامنة ،العدد (/27( ،)1819كانون ّ
((( األخبار (جريدة) ّ
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من عدد أعضائها ،ولتنظيم احلركة االنتخاب ّية والدّ عوة ّ
ملرشحيها خارج العاصمة ،وقدْ

خاص ًة ّ
متطورة
أن ظهور األحزاب ُيعدّ مرحلة
تكون لزيادة الوعي
ّ
الفكري ملنتسبيهاّ ،
ّ
كانت قبل
نوع ًا ما يف العراق بعد احلرب العامل ّية الثانية ،وقدْ
اختلفت عن األحزاب التي ْ
ْ

الفكري يف العراق.
للتطور
احلرب العامل ّية األوىل نتيجة
ّ
ّ

يمقراطي،
جيزت يف البرصة فروع :حزب االستقالل ،واحلزب
وقدْ ُأ
الوطني الدّ
ْ
ّ
ّ

مترصف ّية البرصة إجازة فرع حزب ّ
الشعب واالتحّ اد
فضت
ور ْ
وحزب األحرارَ ،
ّ
الشيوعي.
الوطني؛ وذلك لعدِّ مها من واجهات احلزب
ّ
ّ
ظهرت يف اخلمسين ّيات وأصبح هلا
كان هذا يف األربعين ّيات ،أ ّما األحزاب التي
ْ

االشرتاكي ،وحزب
ستوري ،وحزب األ ّمة
فروع يف األلوية ،فهي :حزب االتحّ اد الدّ
ّ
ّ
الشعب ّية ،فض ً
اجلبهة ّ
االشرتاكي (السرّ ّ ي).
يب
ال عن حزب البعث العر ّ
ّ

السياس ّية العراق ّية ،البدّ من وضع
وملتابعة فروع األحزاب هذه ودورها يف احلركة ّ

التنظيمي فيها.
اخلاصة بتأسيسها ،وسأتناول ّأوالً اجلانب
اليد عىل التفاصيل
ّ
ّ
ميقراطي يف الب�صرة
احلزب
( )1فر ُع
الوطني الدّ
ِ
ّ
ّ

«أول فرع للحزب يجُ از خارج
كان فرع((( احلزب
الوطني الدّ
يمقراطي يف البرصة ّ
ّ
ّ

يمقراطي
األول 1946م»((( ،فعند عقدْ احلزب الدّ
العاصمة؛ وذلك يف شهر كانون ّ
ّ

األول يف/28( :ترشين الثاين1946/م) ،مل تكن بق ّية فروع األحزاب قدْ
مؤمتره ّ
جيزت بعد.
ُأ
ْ

مت إىل ال ّلجنة
وكانت «ألوية :املوصل ،والدّ يوان ّية ،واحل ّلة ،والبرصة ،قدْ تقدّ ْ
ْ

ّ
والعشار (شارع اخلليج العريب
الساحل ،الطريق بني البرصة
((( كان فرع احلزب يقع عىل طريق ّ
املقر الثاين الذي انتقل إليه احلزب ،فيقع قرب دائرة النّفوس يف شارع املهندسني
حال ّي ًا) ،أ ّما ّ
ّ
بالعشار .صوت األهايل ،العدد (/16( ،)1487نيسان1948/م) .
اجلادرجي ،املذكّرات :ص.231
((( كامل
ّ
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املركز ّية اإلدار ّية»((( للحزب يف بغداد إلنشاء فروع للحزب ،ولكنّه مل يفتح إلاّ فرع
(((
السعيد) يف إجازة فروع
واحد يف البرصة ؛ وذلك بعد مماطلة من قبل وزارة (نوري ّ

األحزاب األُ َخر.

اخيل رشوط تأليف الفرع بعد
حدّ د منهج احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
يمقراطي ونظامه الدّ ّ

ّ
األقل من أعضاء
حتريري إىل ال ّلجنة املركز ّية من سبعة أشخاص عىل
تقديم طلب
ّ
فت أول ٍ
هيأة إدار ّي ٍة يف1947/1/24( :م)،
احلزب يف منطقة الفرع املقرتحة((( .وتأ ّل ْ ّ
ٍ
اجلادرجي،
رسمي ،وقدْ حرض االفتتاح :كامل
بشكل
بعد افتتاح الفرع يف البرصة
ّ
ٍّ
ٍ
كلمة لهّ :
«كل دعامة حلزبنا نش ّيدها خارج العاصمة،
اجلادرجي يف
وحممد حديد ،وقال
ّ
ّ
قويت الفروع»(((.
قوي املركز
ْ
إنّام هي يف احلقيقة دعامة تسند املركز ،وك ّلام َ
وقدْ جاء افتتاح الفرع يف الفرتة النهائ ّية لالنتخابات النياب ّية؛ ولذلك كانت حفلة

ّ
(حممد حديد) يف
افتتاح الفرع مناسبة لعرض برنامج احلزب
ومرشحيه ،فقدْ طالب ّ
كلمته يف االفتتاح بـ «مقاومة ّ
جرت
تدخل احلكومة يف االنتخابات»((( ،وبعد ذلك
ْ
بأول هيأة:
انتخابات اهليأة اإلدار ّية يف قاعة (سينام احلمراء
الشتوي) ،وفاز ّ
ّ
جعفر البدر (ملاّ ك).

السعدون (ملاّ ك).
حممد عبد اهلل الفالح ّ
ّ
أمحد العط ّية (حمامي).

عبد اجل ّبار امللاّ ك (ملاّ ك).

الوطني للوثائق ،رقم املل ّفة ( ،)4494جاكيت رقم ( )3وثيقة ( :)11ص ،23نرشة
((( املركز
ّ
خمترصة عن واجبات ال ّلجان يوم (/30حزيران1946/م).
((( صوت األهايل (جريدة) العدد (( ،)16كانون الثاين1947/م).
يمقراطي ونظامه الدّ اخيل ،بغداد1960 ،م :ص.15
((( منهج احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
((( صوت األهايل (جريدة) العدد (/27( ،)1316كانون الثاين1947/م).
السابق.
((( املصدر ّ
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ادي (حمامي).
العر ّ
عبد األمري ّ

كاظم جرب (عامل).

حسني الفايز (تاجر)((( .

يتّضح ّ
واملحامني،
بالتجار
َ
املؤسسة مت ّثل امللاّ َ
كني والربجواز ّية الوطن ّية املتم ّثلة ّ
أن هيأة ّ

الذين كانوا يم ّث َ
غلت بتأسيس األحزاب العلن ّية وقيادهتا.
لون الطبقة املث ّقفة ،التي ُش ْ

تم
اخيل للفرعّ ،
والستكامل مفردات فرع احلزب ،وبحسب ما حدّ ده النظام الدّ ّ
السعدون) سكرتري ًا ،و(عبد األمري
انتخاب (أمحد العط ّية) رئيس ًا للفرع،
و(حممد ّ
ّ

ادي) حماسب ًا(((.
العر ّ
ّ

األول يف/27( :نيسان1947/م)((( ،وجرى فيه
وقدْ عقدَ فرع احلزب مؤمتره ّ

السابقة؛ إ ْذ انسحب:
انتخاب هيأة إدار ّية جديدة بعد التغيرّ ات التي
ْ
طرأت عىل اهليأة ّ
البجاري ،وعبد اجل ّبار امللاّ ك) من احلزب ،بعد رفضهم
(جعفر البدر ،وعبد اهلادي ّ
قرار احلزب بعدم مواصلة خوض انتخابات عام (1947م) ،وتأ ّلفت اهليأة اجلديدة
العرادي ،وساسون يعقوب ،وعبد الكريم
السعدون ،وعبد األمري ّ
«حممد ّ
من ا ّلسادةّ :
محادي»(((.
داود ،وحسني الفايز ،وكاظم جرب ،وع ّبود ّ

االشرتاكي بعد إجازة فرعه
((( استقال من احلزب يف عام (1948م) ،وانتمى إىل حزب األ ّمة
ّ
يف البرصة.
((( صوت األهايل ،العدد (/8( ،)1317كانون الثاين1947/م) ،طرأ تبديل يف مسؤول ّية
العرادي سكرتري ًا،
األعضاء يف مؤمتر احلزب ّ
السعدون رئيس ًا ،وعبد األمري ّ
حممد ّ
األول ،فأصبح ّ
وساسون يعقوب حماسب ًا.
الوطني يف البرصة.
الوطني للوثائق ،مل ّفة رقم ( ،)4/5ورقم( ،)40مؤمتر احلزب
((( املركز
ّ
ّ
ُينظر :صوت األهايل ،العدد ( /30( ،)1395نيسان1947/م).
((( صوت األهايل ،العدد (/28( ،)1393نيسان1947/م).
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ِ
ِ
ُ
البرصة
احلزب يف
االنشقاق يف فر ِع

ّ
اخلط
السلطة عليه ،ولعدم وضوح
اخيل للحزب قدْ تأثر بضغط ّ
كان الوضع الدّ ّ

الفكري لبعض األعضاء ،فض ً
متسك البعض اآلخر بأهداف احلزب،
ّ
ال عن عدم ّ
حصل انشقاق داخل الفرع يف فرتة االنتخابات النياب ّية لعام (1947م) ،فانسحب من

اجلادرجي يف
عضو ّية احلزب( :جعفر البدر ،وعبد اهلادي ،وعبد اجل ّبار امللاّ ك) ،ويذكر
ّ

مذكّراته ،قائالً:

«إنهّ م كانوا مهدّ دي َن بنزع اجلنس ّية العراق ّية عنهم مامل يستقيلوا من احلزب»((( ،وأكّد

يل (حسني مجيل املحامي)ّ :
اجلادرجي من املجلس لكونه فكّر يف
أن قرار انسحاب
ّ

خاصة ّ
وإن العمل فيه جيري لطرح معاهدة (1948م) بدي ً
ال عن
إضعاف املجلس،
ّ

معاهدة (1930م)((( ،ويبدو ّ
أن هذا تربير يغ ّطي جانب االنشقاق داخل احلزب(((،
للجادرجي مع صوت
اجلادرجي :ص .231ويف حديث
اجلادرجي ،مذكّرات كامل
((( كامل
ّ
ّ
ّ
األهايل حول أوضاع احلزب يف البرصة أفادّ :
(إن ثالثة من األعضاء -وهم ّنواب البرصة– خت ّلفوا
عن تنفيذ قرار احلزب ،ومل ينصاعوا إىل تعليامته بشأن االنسحاب من املجلس ،وقيام عبد اهلادي
ثم نرش استقالته من احلزب؛ حيث ا ّدعى ّ
أن قرارنا
البجاري بنرش ترصحيات له يف ّ
ّ
الصحفّ ،
بشأن االنسحاب كان ارجتال ّي ًاّ ،
وأن األعضاء الثالثة مل ُيستشاروا يف أمر االنسحاب .ولك ّن ال ّلجنة
استدعت ّنواب البرصة الثالثة ،وبعد املداولة معهم يف هذا الشأن ارتأوا البقاء يف املجلس
العليا
ْ
ريثام تنتهي قض ّية تتع ّلق باألحوال الشخص ّية ،فكان رأي ال ّلجنة ّ
أن هذه القض ّية تعدّ من القضايا
اخلاصة التي جيب ْ
أن ال يغيرّ احلزب من أجلها وجهة نظره) .صوت األهايل ،العدد (،)1362
ّ
(/23آذار1947/م).
يمقراطي ،وعبد القادر
البجاري من احلزب
الوطني الدّ
ْ
وكانت قض ّية اجلنس ّية تتع ّلق بعبد اهلادي ّ
ّ
ّ
السواد من حزب االستقالل.
ّ
((( املحامي حسني مجيل يف مقابلة معه بـتأريخ1992/5/18( :م).
االشرتاكي بعد تأسيس فرعه يف
وانضم إىل حزب ُاأل ّمة
البجاري،
((( ترك احلزب عبد اهلادي ّ
ّ
ّ
وكانت
وأسس جريدة (النبأ) ،التي كانت تصدر يف بغداد،
ْ
البرصة ،وأصبح معتمد ًا للحزبَّ ،
ستوري ،وأصبح معتمده يف
لسان حال احلزب ،أ َّما عبد اجل ّبار امللاّ ك،
فانضم إىل حزب االتحّ اد الدّ
ّ
ّ
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وبعد ذلك انسحب من احلزب ّ
البجاري ،وعبد اجل ّبار امللاّ ك هنائ ّي ًا،
كل من :عبد اهلادي ّ

أ ّما جعفر البدر ،فعاد إليه عام (1950م) بعد انتهاء قرار جتميد احلزب لنشاطه ،وعودته
(حممد
السياس ّية ،فانتخب يف اهليأة اإلدار ّية اجلديدة رئيس ًا للفرع ،وأصبح ّ
إىل احلياة ّ

الراجح
العرادي ،وأدكار رسكيس املحامي ،وأمحد ّ
الرشيد سكرتري ًا ،وعبد األمري ّ
أمحد ّ

الراجح ،وكاظم جرب ،وعبد األمري درويش)((( بصفة أعضاء
املحامي ،وعبد الوهاب ّ
للهيأة اإلدار ّية.

تعرض فرع احلزب الوطني الدّ يمقراطي يف البرصة إىل ٍ
محلة ضدّ ه بعد مشاركته يف
ّ
ّ
َّ

وثبة (بورتسموث) ( ،)portsmouthإىل جانب فروع األحزاب األُخر ،ف ُقدّ م عدد

والسجن ،عىل َوفق قانون األحكام العرف ّية ،الذي ُفرض بعد
من أعضائه إىل املحاكمة ّ

السعدون) ،وأعضاء من اهليأة
(حممد ّ
إعالن احلرب عىل إرسائيل ،ف ُقدّ م رئيس الفرع ّ
اإلدار ّية ،وعد ٌد كبري من أعضاء احلزب إىل املجالس العرف ّية(((.

يمقراطي نشاطه املتم ّيز إىل جانب نشاط فروع
وقدْ كان لفرع احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
استمر إىل ْ
السعيد) األحزاب يف أيلول
األحزاب األُخر ،الذي
أن ع ّطل (نوري ّ
ّ

(1954م).

البرصة ،وانسحب من احلزب :شاكر نوح ،الذي كان يراسل صوت األهايل ،ويكتب يف جريدة
الرقيب ،وقدّ م استقالته من احلزب بموجب كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة ،بـتأريخ/10/2( :
ّ
1948م) ،رقم املل ّفة (/5آ/ب) ،مل ّفة األحكام العرف ّية 1948م.
خريج ك ّل ّية احلقوق (-1949
حممد أمحد الرشيد يف1992/5/18( :م)ّ ،
((( مقابلة مع املحامي ّ
1950م) ،انتمى إىل احلزب يف1950م إىل سنة 1960م ،وكان وقتها قاضي ًا ،وكان املسؤول عن
جريدة (نداء األهايل).
((( من أعضاء احلزب الذين سيقوا إىل األحكام العرف ّية عام 1948م :عبد األمري درويش،
اجلادرجي ،املذكّرات:
العنيزيُ .ينظر :كامل
وسامي الف ّياض ،وعبد احلسني عبد الواحد ،وسعود
ّ
ّ
ص.231
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ِ
احلزب
َص َحافــ ُة

مل تك ْن لفرع احلزب يف بداية تأسيسه صحيف ٌة ُتعبرِّ عن رأيه وتنقل آراءه ومناهجه

إىل مؤ ّيديه ،وقدْ حصل معت ََمد احلزب عىل امتياز بفتح جريدة (صدى األهايل) لتكون

لسان حال احلزب((( ،وبعد ْ
َ
جـمد احلزب نشاطه وانتابتْه املنازعات الدّ اخل ّية ،مل
أن ّ
يظهر له نشاط إلاّ يف اخلمسين ّيات ،فأصدر جريدة (نداء األهايل) بعد ْ
أن قدّ م طلب
ْ

االمتياز يف ترشين ال ّثاين(1951م) ،و ُمنح االمتياز يف/11( :آذار1952/م) ،وصدر

الراجح )((( ،بعد
ّأول عدد هلا يف (1952م) ،وكان ّأول مدير مسؤول هلا املحامي (أمحد ّ

الرشيد املحامي) ،يف1952/7/9( :م).
(حممد أمحد ّ
ذلك تو ّلـى إدارهتا ّ

كانت يف احلزب جلنة تُرشف عىل اجلريدة ،تتأ ّلف من( :جعفر البدر ،وأدكار رسكيس
ْ

الرشيد).
الرشيد)،
ْ
(حممد أمحد ّ
وكانت إدارهتا يف مكتب املحامي ّ
وحممد أمحد ّ
املحاميّ ،
الشواف ،ونجيب املانع ،وبدر شاكر الس ّياب،
وأسهم يف حتريرها( :عبد ال ّلطيف ّ

(حممد البدر) ،أ ّما الرتمجة،
وعزمي احلافظ ،وجاسم املظ ّفر) ،وتولىّ إدارة احلسابات ّ
فكان يقوم هبا( :نجيب املانع ،وأدكار رسكيس ،وبدر شاكر الس ّياب ،وعزمي احلافظ).

وكان العمل يف اجلريدة طوع ّي ًا؛ ّ
ربعات
ألن إمكاناهتا املا ّد ّية ضعيفة،
واستمر ْت من ت ّ
ّ

وكانت احلكومة ال تسمح هلا بنرش اإلعالنات جزء ًا من حماربة اجلريدة(((،
أشخاصها،
ْ
بعت (نداء األهايل) يف مطبعة اخلري(((.
وقدْ ُط ْ

((( ال ّثغر (جريدة) ،العدد (1948 ،)3867م ،وأشار إليها عبد الرزاق مطلك الفهدُ .ينظر:
تأريخ احلركة العماّ ل ّية يف العراق (1958 –1945م).
الراجح املحامي ،استقال من اجلريدة يف1952/5/12( :م) بعد تعيينه مو ّظف ًا يف
((( محد ّ
السياسة.
املوانئ ،فأصبح ال ّ
حيق له العمل يف ّ
الرشيد بـتأريخ1992/5/18( :م).
حممد أمحد ّ
((( مقابلة مع املحامي ّ
((( كان موقع املطبعة يف سوق حنّا الشيخُ ،ث ّم نُقل إىل سوق املغايز (اهلنود).
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وشاركت يف التعبري عن
الصحف امللتزمة حزب ّي ًا،
ْ
ْ
كانت جريدة (نداء األهايل) من ُّ

السياس ّية ،كموقفها املعارض لألحكام العرف ّية
منهاج احلزب ،ويف متابعة األحداث ّ
وخاصة بعد إرضاب عماّ ل رشكة نفط البرصة عام (1953م) ،ومطالبة
يف البرصة،
ّ

ضت اجلريدة
اجلريدة
فتعر ْ
املستمرة بتحقيق مطالب العماّ ل االقتصاد ّية واالجتامع ّية؛ ّ
ّ
ٍ
مقال نُرش عن األحكام العرف ّية،
الرشيد)؛ بسبب
(حممد أمحد ّ
إىل التعطيل ،وحوكم ّ
ِ
ِ
الكراهية والبغضاء
لشعور
املوقف إثار ًة
السلط ُة
َ
ساند فيه إرضاب عماّ ل النّفط ،فعدّ ْت ّ
(((
بالسجن ثامنية أشهر،
وقر ْ
رت املحكمة جتريمه واحلكم عليه ّ
املقرر ّ ،
ضدّ نظام احلكم ّ

وتعطيل اجلريدة ملدّ ة سنة ،عىل َوفق املا ّدة ( )5من املا ّدة ( )13من قانون املطبوعات رقم

واستأنفت اجلريدة نشاطها عام (1961م)(((.
( )33لسنة (1934م)،
ْ

ِ
يمقراطي يف البرصة
احلزب
مؤسسو فر ِع
الوطني الدّ
ّ
ّ
ّ

ٍ
عُدّ ْت ّ
إجازة للحزب اهليأ َة اإلدار ّي َة األوىل
مت طلب ًا ملنح
الشخص ّي ُ
ات((( التي قدّ ْ
ٍ
لفرع احلزب الوطني فرع البرصة ،وسأحاول إعطاء ٍ
خمترصة ّ
لكل منهم ،كام يأيت:
نبذة
َ
ّ
السعدون :والدُ ُه من ملاّ كي البرصة واملنتفك ،كان ضابط ًا
حممد عبد الفالح ّ
(ّ )1
الوطني فرع البرصة ،وقدْ ُألقي
معتمد ًا للحزب
متقاعد ًا يف عام (1941م) ،وأصبح
ّ
َ

وحكم عليه باحلبس
القبض عليه يف أثناء األحكام العرف ّية بتأريخ1948/6/6( :م)ُ ،

ّ
الشطة ،ملدّ ة سنة
الشديد ملدّ ة أربع سنوات يقضيها يف سجن الكويت ،وحتت مراقبة رّ
الرشيد :إنّه
حممد أمحد ّ
((( جريدة ال ّثغر ،العدد (/19( ،)5610كانون الثاين1954/م) ،ويقول ّ
قىض جزء ًا من املدّ ة يف بغداد ،وطلب نقله إىل البرصة بعد ذلك.
حممد
استأنفت اجلريدة عملها،
((( بعد ثورة 1958م
ْ
ْ
حمررهياّ :
واشرتت مطبع ًة جديدةً ،وكان من ّ
اجلواهري ،اشتغل فيها لقاء أجر معينّ  ،وهو ّ
الشخص الوحيد الذي ُدفع له أجر .مقابلة مع
هاشم
ّ
الرشيد بـتأريخ1992/5/20( :م).
حممد أمحد ّ
املحامي ّ
الضامن ،بـتأريخ:
((( بعض املعلومات حول
زود الباحث َة هبا الس ّيد عبد اجلليل ّ
املؤسسني ّ
ّ
(1992/2/2م).

أثناءاحلرب العامل ّي ِة
ال�سيا�س َّي ُة يف الب�صرة �
ِ
ِ
الف�صل الأول :الأو�ضا ُع ِّ
الثانية 49 ..........

الصحافة ،وأصدر جريدة البيان،
واحدة بعد انتهاء مدّ ة حمكوم ّيته((( ،وبعد ذلك عمل يف ّ

ني عام (1959م) ،توفيِّ عام (1989م) يف الكويت.
الصحف ّي َ
وأصبح نائب ًا لرئيس نقابة ّ
يمقراطي يف البرصة،
مؤسيس احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
( )2جعفر البدر (تاجر) :من ّ

النواب،
مرة ملجلس ّ
خرج من احلزب بعد انتخابات (1947م) ،وانتخب أكثر من ّ
وكان مم ّث ً
الوطني
ثم عاد إىل احلزب
ّ
ال عن اجلبهة (املتّحدة) يف انتخابات (1954م)ّ ،
بعد ْ
استأنف نشاطه يف عام (1950م) ،وبقي فيه إىل وفاته عام (1974م).
أن
َ
النواب ألكثر من
( )3عبد اجل ّبار امللاّ ك (ملاّ ك) :من أعيان البرصة ،وعضو جملس ّ

يمقراطي بعد فوزه بانتخابات (1947م)ُ ،ث ّم
دورة ،انسحب من احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
ستوري عام (1951م).
انتمى حلزب االتحّ اد الدّ
ّ
واستمر فيه
يمقراطي،
مؤسيس احلزب الدّ
العر ّ
ّ
ّ
ادي (حمامي) :من ّ
( )4عبد األمري ّ

إىل عام (1960م).

يمقراطي إىل فرع حزب
( )5كاظم جرب (عامل) :انتقل من احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

االشرتاكي يف البرصة.
األ ّمة
ّ

يمقراطي إىل فرع حزب
( )6حسني الفايز (تاجر) :انتقل من احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

االشرتاكي يف البرصة.
األ ّمة
ّ

((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة (/5آ/ب) ،كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة ،العدد (،)1032
مترصفية لواء البرصة.
(1948/6/7( ،)1/9م) ،إىل
ّ
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اال�ستقالل يف الب�صر ِة
حزب
 -2فر ُع
ِ
ِ

(((

تكا ُد تكون فكرة تأسيس حزب االستقالل ناشئ ًة من البرصة بعد أحداث مايس

املعتقلني يف هناية عام (1945م)؛ إ ْذ بدأ مؤ ّيدوها يف
(1941م) ،وبعد إطالق رساح
َ
ٍ
اجتامعات يف ُدور أعضاء التنظيم واملحلاّ ت العا ّمة؛ لتغطية
معتقل الفاو والعامرة بعقد
القومي التي مبعثها
وكانت قيادة التنظيم
بني،
ْ
جتمعهم؛ وبسبب كوهنم مرا َق َ
ّ
حركة ّ
وكانت جمموعة
امرائي) ،و(إبراهيم وصفي رفيق)،
الس
ْ
ّ
البرصة تتم ّثل باملحامي (فائق ّ
ني يف احلركة تتم ّثل ٍّ
محاين ،ومحد
البرص ّي َ
وحممد أمني ّ
بكل من( :عبد القادر الس ّيابّ ،
الر ّ

املحامي،
وحممد عبد العزيز املانع
املحامي،
السواح
املحامي ،ومحد
موسى الفارس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العباجييّ ،
الطباطبائي).
السعدون ،وعبد اهلل
وإسامعيل
ّ
والشيخ نايف ّ
ّ

كانت بعض االجتامعات تُعقدُ يف املكتبة األهل ّية((( ،إلاّ ّ
أن االجتامعات التي
وقدْ
ْ

أت لبلورة األفكار القوم ّية يف حزب االستقالل مل تظهر إلاّ بعد إجازة احلزب يف:
ه َّي ْ

(/2نيسان1946/م).

قدّ م أعضاء حزب االستقالل طلب ًا لتأسيس فر ٍع للحزب يف البرصة ،وحسب ما جاء

(حممد
املؤسسة لهّ :
((( حزب االستقالل ،أجيز احلزب يف/2( :نيسان1946/م) ،وكانت اهليأة ّ
عدي ،وإسامعيل غانم،
الس
وحممد صدّ يق شنشل،
مهدي ك ّبة،
الس ّ
امرائي ،وداود ّ
ّ
وحممد فائق ّ
ّ
ّ
وري ،وفاضل مع ّلة ،ورزوق شامس ،وعيل
الرزاق الظاهر ،وعبد املحسن الدّ ّ
وخليل كنه ،وعبد ّ
القزويني) .و ُعقد ّأول مؤمتر للحزب يف1946/4/19( :م) ،واشرتك ضمن ال ّلجنة العليا:
ّ
واستمر احلزب يف نشاطه ومن دون انقطاع ،كام
(حممد املانع ،وعبد القادر الس ّياب) من البرصة،
ّ
ّ
يمقراطي ،أو حزب األحرار ،إىل عام 1954م .للتفاصيلُ ،ينظر:
هو احلال مع احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
حممد مهدي ك ّبة ،مذكّرايت يف صميم األحداث (1958 –1918م) ،ط ،1بريوت1965 ،م:
ّ
السياس ّية :ص ،130وعبد األمري هادي العكّام،
الرزاق
احلسني ،األحزاب ّ
ّ
ص152؛ وعبد ّ
العراقي (1958 –1946م) ،بغداد1980 ،م.
تأريخ حزب استقالل
ّ
ست عام 1927م ،من فيصل محود من أعضاء حزب
أس ْ
((( مكتبة الفكر العريب (حال ّي ًا)ّ ،
االستقالل.
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ِ
اخيل للحزب :أنّه عند تقديمه طلب ًا لتأسيس فر ٍع للحزب،
يف النّظامني األسايس والدّ ّ
ينص النّظام عىل ْ
الساكنني يف وحدة إدار ّية(((،
ّ
أن ُيقدّ م مخسة أعضاء من منتمي احلزب ّ

وتوافق اهليأة اإلدار ّية التفيذ ّية لذلك الفرع عندما يبلغ عدد أعضائه عرشة أشخاص

فأكثر(((.

واملؤرخ يف:
مترصف ّية البرصة بالكتاب املر ّقم (،)166
طلب التأسيس إىل
وقدْ ُقدِّ م ُ
ّ
ّ

(1946/4/30م) ،وكان طالبو التأسيس هم:
-1عبد اهلل عبد املجيد (حمامي).
-2عبد القادر الس ّياب (ملاّ ك).

السالم املناصري (تاجر).
-3عبد ّ
محاين (حمامي).
-4حممد أمني ّ
ّ
الر ّ

-5حممد عبد العزيز املانع (حمامي).
ّ
-6هاشم بركات (طبيب).

ّ
السعدون.
-7الشيخ نايف عبد الكريم الفالح ّ
ّ
السعدون.
-8الشيخ نجم عبد اهلل الفالح ّ
السواد حمامي.
-9أمحد عبد القادر ّ

الوهاب حمامي(((.
-10عبد ال ّلطيف عبد ّ

املؤسسة ّ
أن أغلب عنارصها من املحامني وبعضهم من ا ُمللاّ ك.
واملالحظ عىل اهليأة ِّ

ماطلت وزارة الداخل ّية يف إجازة الفرع كام حصل مع بق ّية الفروع ،ما حدا
وقدْ
ْ
((( النظامان األسايس والداخيل حلزب االستقالل من املا ّدة اخلامسة من الفصل الثاين ،ط،3
مطبعة العاين ،بغداد :ص.26
السادسة فقرة (أ).
((( املصدر نفسه :ص ،26املا ّدة ّ
األول عن أعامل احلزب للمدّ ة املنتهية يف1947/4/17( :م) ،رفعه أمني
((( التقرير
السنوي ّ
ّ
السرّ إىل املؤمتر الثاين يف دورته االعتياد ّية ،بغداد1947 ،م :ص.6
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باألمانة العا ّمة للحزب ْ
أن تَطلب من أعضاء احلزب يف البرصة رفع برق ّيات احتجاج

(((

إىل رئيس الوزراء عىل إطالة أمر منح إجازة الفرع.

عطيت املوافقة لفتح فروع لألحزاب ،فكان
السعيد)ُ ،أ
ْ
وبعد جميء وزارة (نوري ّ

فرع احلزب يجُ از من الفروع التي تقدّ م هبا احلزب كا ّفة.

والداخيل حلزب
اخيل لفرع البرصة -بحسب النظامني األسايس
ّ
ّ
يتكون التنظيم الدّ ّ

اخيل صفة اهليأة ْ
بأن
االستقالل -من تقسيامت تتم ّثل باهليأة اإلدار ّية؛ إ ْذ حدّ د النظام الدّ ّ

ّلت اهليأة األوىل
تتكون من أعضاء يرتاوح عد ُدهم بني مخسة إىل عرشة أعضاء ،وتشك ْ
ّ

املؤس َ
سون ،وأعضاء اهليأة اإلدار ّية للفرع يكونون أعضاء
من عرشة أشخاص ،وهم ّ
َ
ويدخلون ضمن األعضاء الذين
ني يف تشكيالت ال ّلجنة العليا حلزب االستقالل،
طبيع ّي َ

ينتخبون ال ّلجنة العليا للحزب ،وكانت اهليأة اإلدار ّية للفرع تُنتخب من جديد بعد ّ
َ
كل
ٍ
ٍ
مؤمتر للحزب ،وا ُملالحظ ّ
جذري،
بشكل
خاضعني للتبديل
أن األعضاء فيها كانوا غري
َ
ّ
ويمكن باجلدول اآليت مالحظة التغيرّ الطفيف يف تن ّقل األعضاء داخلها:

الس العا ّم حلزب االستقالل ،رقم (،)622
حممد أمني الرمحاين ،كتاب أمانة ّرّ
((( من وثائق ّ
بتأريخ1946/10/8 (:م).
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اهليأة اإلدار ّية لعام (1947م) اهليأة اإلدار ّية لعام (1948م)

(*)

 .1عبد القادر الس ّياب

 .1عبد القادر الس ّياب

حممد املانع
ّ .4

محاين
حممد أمني ّ
ّ .3
الر ّ
الطباطبائي
 .4عبد اهلل
ّ

محاين
حممد أمني ّ
ّ .2
الر ّ
 .3عبد العزيز بركات

 .2محد موسى الفارس

 .5عبد املجيد ّ
الشيخ خزعل  .5هبجت بابان املحامي

(***)

اهليأة اإلدار ّية لعام (1949م)

(**)

 .1عبد القادر الس ّياب

محاين
حممد أمني ّ
ّ .2
الر ّ
 .3محد موسى الفارس
 .4فيصل احلمود

 .5عبد ال ّلطيف عبد الوهاب

الطباطبائي
 .6عبد اهلل
ّ

 .6سلامن ّ
الشيخ خزعل

السعدون
 .6الشيخ نايف ّ

 .9محد موسى الفارس

 -فاز بعضو ّية االحتياط

عبد العزيز بركات

السعدون
ّ

الراشد
عبد اهلل ّ

العباجيي
كامل
ّ

السعدون  .7سلامن ّ
 .7عبد ال ّلطيف عبد الوهاب ّ .7
الشيخ خزعل
الشيخ نايف ّ
 .8سلامن ّ
 وفاز بعضو ّية االحتياطالشيخ خزعل  .8محيد امللاّ عيل
 .10نايف عبد الكريم عبد العزيز بركات

جاسم حاج مخاس

العباجيي
إسامعيل
ّ

العباجيي
إسامعيل
ّ

محاين (فرع حزب االستقالل ،العدد ( ،)80التأريخ:
حممد أمني ّ
(*) من أوراق املحامي ّ
الر ّ
(1948/1/12م) .و ُينظر :جريدة الربيد ،العدد ( ،)101السنة األوىل1949/3/9( ،م).
(**) من أوراق املحامي رجب بركات ،العدد (1949/3/7( ،)1م).
(***) خرج هبجت بابان املحامي من عضو ّية اهليأة اإلدار ّية لفرع احلزب بتقديم استقالته يف
اليومي للرشطة ،العدد ( )318يف:
1949مُ .ينظر( :و.م.ب) ،رقم امللفقة ( ،)1/5التقرير
ّ
(1949/1/18م) ،إىل مدير ّية رشطة ال ّلواء.
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اهليأ ُة اإلدار ّي ُة لسنة (1951م)

عبد القادر الس ّياب.

محاين.
حممد أمني ّ
ّ
الر ّ

ّ
السعدون.
الشيخ نايف ّ

محد موسى الفارس.

السواح املحامي.
حممد ّ
ّ

العباجيي.
إسامعيل إبراهيم
ّ
عبد العزيز املرشي.

رجب بركات.

حسن احلاج عيل.

وتقوم اهليأة التفيذ ّية للحزب باختيار معتمد احلزب ،ويكون عضو ًا مـن أعضاء

اهليأة اإلدار ّية للفرع ،ويقوم بتسيري شؤون الفرع ،ويم ّثله لدى املركز العا ّم يف بغداد،

معتمد احلزب يف البرصة (عبد القادر الس ّياب) منذ بداية تأسيس الفرع إىل سنة
وكان َ

محاين) للمعتمد ّية(((؛ بسبب دخول (عبد القادر
(حممد أمني ّ
(1953م)؛ إ ْذ اختري ّ
الر ّ
الس ّياب) لالنتخابات النّياب ّية بعد ْ
أن انسحب منها حزب االستقالل ،ولكن ،يبدو

ّ
أن حماولة زحزحة (عبد القادر الس ّياب) من منصبه كانت منذ عام (1949م) ،عندما
كثرت االستقاالت من الفرع؛ لوجود خالف بني أعضاء احلزب و(عبد القادر الس ّياب)
ْ
يف قبول نرش اإلعالنات يف جرائد احلزب(((.

الرمحاين
(((
ْ
حممد أمني ّ
اختارت اهليأة التنفيذ ّية للحزب بـتأريخ1953/10/23( :م) تعيني ّ
املقر
حياين ،وثيقة من حزب االستقاللّ ،
حممد أمني ّ
معتمد ًا لفرع احلزب يف البرصة .من أوراق ّ
َ
الر ّ
الرقم ( ،)6/21بـتأريخ1953/10/26( :م) ،و ُينظر :جريدة ال ّثغر ،العدد (،)5547
العا ّمّ ،
األول1953/م).
(ترشين ّ
((( مقابلة أجرهتا الباحثة مع املحامي رجب بركات بـتأريخ1992/4/28( :م).
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َ
يرغبون ببقاء عبد القادر الس ّياب
وكانت اإلشاعات بني أعضاء احلزب «أنهّ م ال
ْ

رش َ
رئيس ًا لفرع احلزب ،وأنهّ م ُي ّ
محاين»(((.
حممد أمني ّ
حون ّ
الر ّ

معتمد ًا للحزب إىل ْ
أن انتهى احلزب رسم ّي ًا ،ويبدو
محاين) َ
(حممد أمني ّ
واستمر ّ
ّ
الر ّ

أن األشخاص كانوا ُيم ِّث َ
من ذلك ّ
الرغم من
لون دعامة بقاء احلزب واستمراره ،عىل ّ

كونه حزب ًا له برناجمه وهنجه العا ّم.

مقررات احلزب
الرس ّية وفق ما يودع إليه ،وضبط ّ
أ ّما أمانة السرّ ّ  ،فت ّ
ُقر «باملخابرات ّ

(((
الرس العا ّم
مقررات احلزب وحمارض اجللسات»  ،وبذلك ُيشبه منصب أمني ّ
وحمارض ّ

ملركز احلزب يف بغداد.

واستمر يف
رس لفرع احلزب،
ّ
وقدْ كان املحامي (محد موسى الفارس) ّأول أمني ّ

منصبه إىل عام (1954م) عند غلق احلزب.

ويتولىّ حماسب فرع احلزب ض ْبط حسابات الفرع ومسك الدّ فاتر ،ويشرتك مع أمني

الس ّيد (إسامعيل
ّ
الصندوق يف أوامر الصرّ ف واإليداع ،وكان ّأول حماسب لفرع احلزب ّ
العباجيي)َّ ،
وحل حم ّله يف عام (1949م) (فيصل محود) حماسب ًا لفرع احلزب(((.
ّ
تم اختيار املحامي (رجب بركات)
ويف عام (1951م)ّ ،
السنة نفسها.
اإلدار ّية اجلديدة لفرع احلزب يف ّ

(((

عند انتخاب اهليأة

الصندوق ،فقدْ كان مشاهب ًا ملنصب (املحاسب العا ّم) ،وأجاز
أ ّما منصب أمني ّ
ِ
ِ
املنصبني يف
وتم دمج
اخيل للفرع دمج
املنصبني بعد موافقة اهليأة التنفيذ ّيةّ ،
النّظام الدّ ّ
عام (1949م) ،بعد ْ
الصندوق((( ،و ُفصل
أن أصبح (فيصل محود) حماسب ًا وأمين ًا عىل ّ
اليومي ،العدد (1949/1/18( ،)318م).
الرسي
ّ
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)1/5التقرير ّ
((( النّظامان األسايس والدّ ّ
اخيل حلزب االستقالل :ص.29
((( جريدة الربيد ،العدد (1949 ،)11م.
((( جريدة صوت النّاس ،العدد (/26( ،)252ترشين الثاين1951/م).
((( الربيد ،العدد (1949/3/9( ،)101م).
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الصندوق.
املنصب يف انتخابات (1951م)؛ إ ْذ أصبح (إسامعيل
العباجيي) أمين ًا عىل ّ
ّ

ونشط فرع حزب االستقالل بفتح شعبة يف البرصة يف اخلمسين ّيات ،فض ً
ال عن

ّ
َرشت جريدة (صوت النّاس) يف عددها
الزبري
والسيبة والفاو((( ،ون ْ
شعبة ّ
وشط العرب ّ
( )193منهاج االفتتاح ،متم ّث ً
رس الفرع) ،بينّ
ال بكلمة ألقاها (موسى الفارس) (أمني ّ
ٍ
الروح القوم ّية للحزب ،وإشاعة وترسيخ روح
فيها أسباب فتح ُشعبة للحزب ،وأكّد ّ
احلزب ّية املنتظمة(((.

ٍ
َ
شعبة للحزب يف منطقة البرصة جزء ًا من جتديد نشاط احلزب يف عام
وكان افتتاح

(1951م).

املقر الرئيس يف
أ ّما صحافة احلزب ،فقدْ كان حزب االستقالل فرع البرصة يعبرّ عن ّ
ّ
كل قراراتهْ ،
لت بصحافته وشخص ّياته املث ّقفة ،وعمل
كانت له خصوص ّيته التي مت ّث ْ
وإن ْ

الفرع منذ بداية تأسيسه عىل إيصال آرائه وأفكاره َعرب وسائل إعالمه املم ّثلة بصحفه
العديدة.

كانت صحف احلزب تُطبع يف املطبعة العرب ّية
ْ

(((

أسسها أعضاء حزب
التي ّ

امرائي،
الس
ّ
االستقالل قبل إعالن إجازته عام (1946م) ،من خالل مبادرة (فائق ّ
العوادي) ،فض ً
ال
وإبراهيم شوكت ،وعلوان
اليارسي ،وعبد اهلل عبد املجيد ،وكاطع ّ
ّ
ّ
والسيبة والفاو يف بداية تأسيس فرع حزب االستقالل
الزبري
أسست شعب ّ
وشط العرب ّ
((( ّ
الرمحن بركات) نائب ًا للمعتمد يف شعبة (أبو اخلصيب)ّ ،
والشيخ
فتم تعيني (عبد ّ
يف البرصةّ ،
(مصطفى الكنعان) لشعبة ّ
الزبري.
السواما) لشعبة ّ
(حممد ّ
شط العرب ،واملحامي ّ
((( صوت النّاس ،العدد (/22( ،)193حزيران1951/م).
تم نصب املطبعة العرب ّية قرب بناية البهرة بنك اسرتن (البنك العثامين) عىل ضفاف هنر ّ
العشار،
((( ّ
ّ
وحمل البنك قبل بناية الربيد القديم قريب من اجلرس (جرس أ ّم الربوم) ،ويف جريدة النّاس العدد
(حممد املانع ،عبد القادر الس ّياب،
( )1876يقول عبد القادر الس ّياب :اشرتينا املطبعة العرب ّية ّ
يب
احلسون) صاحب مطبعــة العامل العر ّ
عبد العزيز بركات ،عبد القادر حسن) من الس ّيد (حبيب ّ
سابق ًا .النّاس ،العدد (/23( ،)1876آذار1953/م).
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املؤسسة األوىل لفرع احلزب(((.
عن اهليأة ّ

بالصدور حتّى (/16كانون
وقدْ أصدر الفرع جريدة (آخر ساعة) التي
استمر ْت ّ
ّ

األول1946/م) ،بعد ْ
أن أعيد إصدار جريدة (النّاس) املع ّطلة لصاحبها :عبد القادر
ّ
وأصبحت لسان حال حزب االستقالل فرع البرصة ،وأصدر
الس ّياب (معتمد احلزب)،
ْ

(حممد عبد العزيز املانع) يف:
الفرع –أيض ًا -جريدة (الربيد) ،و ُأعطي االمتياز للمحامي ّ

بالصدور إىل1949/8/17( :م).
(1946/2/24م)،
واستمرت ّ
ّ

وعمل بعض منتسبي احلزب –كذلك -عىل إصدار ُصحف ُتعبرّ عن مبادئ احلزب،
تستمر بخ ّطها املؤ ّيد للحزب،
تستمر طويالً ،مثل :جريدة (اخلرب) ،التي مل
ولكنّها مل
ّ
ّ
وأصدر –أيض ًا -جريدة (صوت النّاس) ،وتولىّ مسؤول ّيتها (محد موسى الفارس

الستين ّيات،
املحامي) ،وكان تأرخيها يف1953/2/9 :م ،التي
ْ
بقيت تصدر إىل فرتة ّ
وظهرت –أيض ًا( -نداء االستقالل) يف عام (1954م) ،وكان مدير حتريرها (محد
ْ

موسى الفارس) –أيض ًا.-

كانت تستند إىل اشرتاكات األعضاء ،ونسبة من واردات
أ ّما مالية احلزب ،فقدْ
ْ

املؤسسات االجتامع ّية ،مثل :النّوادي،
ربعات بعض ّ
بيع ُّ
التجار ،وبعض ّ
الصحف ،وت ّ
((( يؤكّد املحامي رجب بركات يف مقابلة معه بـتأريخ1991/6/8( :م)ّ :
(أن جمموعة حزب
حاولت إصدار جريدة ،فكان االتفاق عىل جريدة (آخر ساعة) لصاحبها
االستقالل األوىل
ْ
انتقلت ملك ّيتها إىل زوجته بعد وفاته بـتأريخ/10( :ترشين
النارصي ،التي
عبد ال��رزاق
ْ
ّ
وصدرت اجلريدة قبل تأسيس الفرع ،وكان مديرها املسؤول :عبد ال ّلطيف
الثاين1946/م)،
ْ
األول1946/م) ،وقدْ نَرشت جريدة
عبد الوهاب اجلعاطة،
واستمرت اجلريدة إىل (/16كانون ّ
ّ
بت عىل
الزميلة (آخر ساعة) ،التي
احتج ْ
(ال ّثغر) نبأ إصدار(آخر ساعة) ،بقوهلا :استؤنف إصدار ّ
ّ
النارصي ،ويقوم بتحريرها جمموعة من ّ
الشباب
الرزاق
ّ
إثر وفاة صاحبها املغفور له األستاذ عبد ّ
بإدارة األديب عبد العزيز بركات ،ومديرها املسؤول عبد ال ّلطيف عبد الوهاب املحامي .ال ّثغر،

العدد (/11( ،)3480ترشين الثاين1946/م).
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أ ّما جلان احلزب ،فقدْ كان للفرع جمموعة من ال ّلجان تعمل عىل نرش مبادئ احلزب

القوم ّية بني صفوف العماّ ل والطلاّ ب ،والعا ّمة من النّاس ،ومن جلان فرع البرصة:

( )1جلن ُة الدّ ِ
عاية والتنظيمِ :كان يقودها جمموعة من ّ
القومي ،وم ْن
الشباب
ّ

بتحرك أعضائها يف إثارة
مهماّ هتا :توجيه املظاهرات ،ونرش منشورات احلزب العلن ّيةّ ،

السواما ،ومحد موسى الفارس،
حممد ّ
الرأي العا ّم .ومن أعضاء جلنة الدّ عاية :املحامي ّ
الزهري ،وعبد اهلل
الطباطبائي(((.
وعبد اهلل ّ
ّ

العم ِل :كان يتولىّ مسؤوليتها :محيد ملاّ عيل.
( )2جلن ُة اّ

وظهرت -أيض ًا -جلنة رعاية اللاّ جئني بعد حرب فلسطني عام (1948م) ،وهتجري
ْ

قيمت يف البرصة جمموعة
اليهود العرب من أراضيهم،
وتوجه قسم منهم إىل العراق؛ إ ْذ ُأ ْ
ّ
من املالجئ واملعسكرات ،شارك أعضاء ال ّلجنة يف إعداد املعسكرات ،ومجع املعونات

القومي الذي يدعو إليه يف
احلزب يعدّ ها جانب ًا من النشاط
وتقديمها للاّ جئني((( ،وكان
ُ
ّ
مبادئه.

((( مقابلة مع املحامي رجب بركات بـتأريخ1991/1/12( :م).
الرسي) ،العدد ()3842
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)1/5مدير ّية رشطة لواء البرصة (القلم ّ
مترصفية لواء البرصة.
يف1948/11/18( :م) ،إىل
ّ
((( مقابلة مع املحامي رجب بركات بـتأريخ1991/1/12( :م).
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(((

حزب الأحـرا ِر يف الب�صرة
( )3فر ُع
ِ

يستمر
الساسة القدامى املعتدلني ،وعُدَّ من أحزاب اليمني .مل
ّ
َّ
تكون احلزب من ّ
احلزب طويالً ،فقدْ جمُ ّد نشاطه يف عام (1948م) ،بعد ْ
وكثرت االنشقاقات
أن ضعف
ْ

داخله((( ،وكانت اجلريدة التي مت ّثله (صوت األحرار).

يستمر فرع احلزب يف البرصة -أيض ًا ،-وعليه فقدْ وجدنا معتمد احلزب (سلامن
مل
ّ

إبراهيم املحامي) ُيقدّ م استقالته إىل رئيس احلزب ،مع ِّل ً
ال سبب االستقالة« :باالنرصاف

اخلاصة»(((.
إىل أشغايل املع ّينة
ّ

مجد احلزب نشاطه يف/12( :كانون ال ّثاين1948/م) ،وجاء يف الكتاب الذي
وقدْ َّ

يايس مؤ ّقت ًا إىل حني حصول ظروف
أبلغه لوزارة الدّ اخل ّية« :إيقاف نشاط احلزب ّ
الس ّ
((( أجيز حزب األحرار يف/2( :نيسان1946/م) ،بعد ْ
السادة اآلتية أسامؤهم طلب ًا
أن قدّ م ّ
لتأسيس احلزب ،وهم( :احلاج داخل الشعالن ،وعبد القادر باشا أعيان ،والس ّيد حسني نقيب
نوي ،وع ّباس الس ّيد سلامن،
وحممد فخري مجيل ،وكامل
النجف،
الس ّ
ّ
اخلضريي ،وعبد العزيز ّ
ّ
األورفيل).
ونوري
ّ
ولقدْ كان هدف احلزب النّهوض ّ
العراقي عىل اختالف طبقاته ،والعمل عىل توحيد
بالشعب
ّ
التعرف عىل تنظيم اململكة بأحدث األساليب والطرق العرص ّية،
صفوف أبنائه يف سبيل
ّ
السياسة اخلارج ّية كان هدف احلزب تعزيز
وتقدّ مها سياس ّي ًا واقتصاد ّي ًا واجتامع ّي ًا .وعىل صعيد ّ
ٍ
التطورات الدّ ول ّية ،والتعاون مع احلكومات العرب ّية لتحقيق
بشكل يالئم
كيان العراق الدّ و ّيل
ّ
أهداف اجلامعة العرب ّية ،وتعديل املعاهدة العراق ّية – الربيطان ّية ّ
بالشكل الذي يضمن للبالد حتقيق
السياسة الدّ اخل ّية كام جاء يف املا ّدة الرابعة :إصالح اإلدارة
مصاحلها الوطن ّية وأمانيها ،أ ّما يف ّ
العا ّمة بجعلها تستهدف خدمة ّ
الشعب ،وحتقيق العدل ،وتعزيز سيطرة القوانني ،والقضاء عىل
الترصفات ّ
الشخص ّية.
ّ
السياس ّية يف العراق :ص ،148وعبد اجل ّبار
الر ّزاق
احلسني ،تأريخ األحزاب ّ
ّ
((( ُينظر :عبد ّ
حممد صالح عبد اهلل ،النظام
حسن
ّ
السياس ّية :ص175؛ وغانم ّ
اجلبوري ،األحزاب واجلمع ّيات ّ
يايس يف العراق 1948م ،رسالة ماجستري غري منشورة ،القاهرة1971 ،م :ص.118
ّ
الس ّ
((( ال ّثغر ،العدد (/18( ،)3928آيار1948/م).
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يب»(((.
أخرى للنّشاط احلز ّ

ِ
احلزب
صحاف ُة

معتمد حزب األحرار يف البرصة امتياز ًا بإصدار جريدة
منحت وزارة الدّ اخل ّية
ْ
َ

وليست
(اخلليج) ،كام تذكر جريدة (ال ّثغر)((( ،بينام أكّد (رجب بركات) أنهّا جم ّلة
ْ
وصدرت يف شهر شباط عام (1948م).
يب)،
ْ
جريدة ،واسمها( :العر ّ
ّ
يايس؛ وعدم استمرار ّيته،
إن عدم جد ّية احلزب عىل ما يبدو يف جانب النّشاط ّ
الس ّ

التنظيمي ،أم جانب النّشاط
أ ّد ْت إىل ضعف املعلومات عنه ،سواء فيام يتع ّلق باجلانب
ّ

يايس.
ّ
الس ّ

حزب ّ
عب يف الب�صرة
( )4فر ُع
ال�ش ِ
ِ

ظهرت يف العراق بعد احلرب العامل ّية ال ّثانية؛ فقد ُأجيز
من األحزاب اليسار ّية التي
ْ

فإن له ْ
يف/2( :نيسان1946/م)((( ،وحسبام جاء يف منهاج احلزبّ :
يؤسس فروع ًا
أن ّ

الرحيم
يف خمتلف أنحاء العراق ،وقدْ سبق طلب تأسيس الفرع زيار ٌة قام هبا (عبد ّ

رشيف ،املحامي) ،أخو عزيز رشيف رئيس احلزب؛ إ ْذ زار قضاء (أبو اخلصيب)،
السلطة ،كام هو احلال
واتّصل ببعض األشخاص((( ،ولك ّن زيارته
ْ
كانت حتت أنظار ّ
ٍ
بحملة
قامت احلكومة
علنت األحكام العرف ّية عام 1948م ،بسبب حرب فلسطني،
ْ
((( عندما ُأ ْ
ٍ
ّ
والتدخل يف االنتخابات ،فأوجد ذلك انشقاق ًا يف صفوف
احلر ّيات وحماربة األحزاب،
واسعة عىل ّ
ٍ
نشاط
يمقراطي؛ (ألنّه دخل معه يف
حزب األحرار ،وخالف ًا بني أعضائه وبني احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
يتكرر ذلك مع حزب اجلبهة ّ
رت ال ّلجنة العليا
قـر ْ
الشعب ّية)؛ ولذلك ّ
سيايس مشرتك ،وسوف ّ
ّ
يايس.
للحزب وقف نشاط احلزب يف( :كانون ّ
األول1948/م) ،ومل ي ُعدْ بعد ذلك للنشاط ّ
الس ّ
((( ال ّثغر ،العدد (1948 ،)3862م.
احلسني ،تأريخ األحزاب :ص ،183جعفر ع ّباس محيدي،
((( ُينظر عن احلزب بالتفصيل،
ّ
السياس ّية يف العراق :ص.338 –302
ّ
التطورات ّ
امللكي ،املل ّفة ( )177رقم الوثيقة ( ،)2تذكر الوثيقة:
الوطني للوثائق ،وثائق البالط
((( املركز
ّ
ّ
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فأرسلت قائمقام ّية قضاء (أبو اخلصيب) إىل مدير ّية رشطة
مع بق ّية األحزاب األُخر،
ْ

الرحيم رشيف) حتت املراقبة؛ ألنّه يسعى إىل انتشار
لواء البرصة تويص بوضع (عبد ّ
خاص ًة ّ
السلطة لزيارته خوف ًا من األفكار ّ
ّ
أن
الشيوع ّية،
الشيوع ّية(((،
ْ
ّ
وكانت مراقبة ّ
الشيوعي
قضاء (أبو اخلصيب) قريب من إيران ،التي كان يعمل فيها حزب (تودة)
ّ

سمته باألفكار اهلدّ امة.
السلطة من انتشار ما ّ
بنشاط ،فكان خوف ّ

ويبدو ّ
أن أهداف زيارته هي حماولة التمهيد لفتح فر ٍع يف البرصة ،واالتصال

باملؤازري ّن؛ ألنّه بتأريخ1946/11/26( :م) ،تقدّ م حزب ّ
الشعب إىل وزير الدّ اخل ّية

ويدي) بطلب فتح فر ٍع للحزب يف البرصة ،فكان ر ُّد الوزيرّ :
أن فتح فروع
الس ّ
(توفيق ّ
فني ،وبذلك قدّ م أعضاء حزب الشعب يف البرصة عريضة
األحزاب من اختصاص
املترص َ
ّ

الرحيم رشيف)
إىل
مترصف ال ّلواء بتأريخ1946/12/28( :م) ،بعد انتهاء زيارة (عبد ّ
ّ
بفرتة قصرية.

أودعت ال ّلجنة املركز ّية أمر إدارة الفرع إىل ٍّ
(نجار) من
ْ
كل من( :كاظم جواد ّ

مؤسيس حزب ّ
سمي املقدّ م إىل وزارة الدّ اخل ّية ،وعزيز
الر ّ
الشعب حسب الطلب ّ
ّ
الرحيم رشيف ،ومحيد هندي،
رشيف ،وتوفيق منري ،وعبد األمري ،أبو تراب ،وعبد ّ

وإبراهيم الدّ ركزيل ،ونعيم شهر ماين ،وجرجيس فتح اهلل ،وسامل عيسى ،ووديع طلبا).
أنّه اتصل ببعض األه��ايل ،ومنهم( :احلاج فاضل جاسم صاحب ّ
حمل االستهالك ،وأوالده
مدرسان يف ثانو ّية أيب اخلصيب) ،وأكّد يل الس ّيد عبد اهلل فاضل:
عبد اهلل فاضل ،وصالح فاضلّ ،
أنّه باتصاله مع عزيز رشيف يف بغداد قدْ طلب منه ْ
الرحيم رشيف ،وأنّه قدْ
أن ُي ّ
سهل زيارة عبد ّ
َ
الفالحون ،فلم حيرضوا
اجتمع يف جامع العمر ،وكان من احلارضين بعض الك ََس َبة واملع ّلمني ،أ ّما

هذا االجتامع .مقابلة مع عبد اهلل فاضل (املدرس) بـتأريخ1992/5/17( :م) .وصالح فاضل
مدرس ًا كام تذكر الوثيقة.
حما ٍم ،وليس ّ
النجارين يف البرصة ،حرض املؤمتر الثاين للحزب يف كانون الثاين
((( كاظم جواد :كان رئيس عماّ ل ّ
1946م.
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يايس
نُرش منهاج احلزب يف جريدة (الوطن) ،الذي شدَّ د عىل حتسني الوضع ّ
الس ّ
واالجتامعي ،مع التأكيد عىل حقوق العماّ ل وتأسيس النّقابات ،مضاف ًا
واالقتصادي
ّ
ّ
وكانت جريدة (الوطن)
يمقراطي ،وإنعاشها يف العراق،
يايس والدّ
ْ
ّ
حر ّية العمل ّ
إىل ّ
الس ّ

الصادر يف (1946م) ،أي :قبل
املؤسسة للحزب منذ العدد (ّ )66
لسان ًا رسم ّي ًا للهيأة ِّ
ٍ
ٍ
وكانت اجلريدة ُ
تنقل أخبار البرصة ،وتُطالب بإجازة نقابات العماّ ل
قصرية،
بفرتة
إجازته
ْ
(نجار) ،وسامل
الس ّيئ نتيجة الغالء والبطالة((( ،وعبد عيل
العجامي ّ
ّ
فيها ،وتُب ّيـن الوضع ّ

(((
السباهي (عامل
أمحد (بدون عمل) ،وأمحد عيل (تورنجي ماركيل)  ،وجواد كاظم ّ

ميكانيكي) إىل ْ
يتم انتخاب اهليأة اإلدار ّية بعد فتح الفرع(((.
أن ّ

أن العماّ ل كانوا ُيم ّث َ
يبدو من ذلك ّ
لون فئ ًة أساس ّي ًة يف حزب ّ
الشعب؛ ألنّه كان يدافع

عن قضاياهم بوصفه جزء ًا أساس ًا من منهجه.

ماطلت بالطلب
الرخصة بفتح الفرع؛ ألنهّ ا
وكانت
ْ
ْ
املترصف ّية مرت ّددة يف منح احلزب ّ
ّ

الشطة بكتابه
ب
املترصف من مدير ّية رّ
للتأكّد من هو ّية طالبي تأسيس الفرع ،و َط َل َ
ّ
سني ،فكان ر ّد مدير ّية
املؤس َ
(س ،)48/بتأريخ1947/1/8( :م) ،التحقيق يف هو ّية ّ
لني ثقاف ّي ًا واجتامع ّي ًا ،وأنهّ م
الشطة سلب ّي ًا ،وعدّ ْت األشخاص
رّ
مؤه َ
املؤس َ
سني غري ّ
ّ
اعتادوا عىل إحداث ّ
الشغب بني العماّ ل وحتريضهم عىل األحزاب(((.

املترصف إىل وزارة الدّ اخل ّية ع ْن عدم إجازة الفرع ،ذكرّ :
أن املركز
ويف خماطبة
ّ

احلسني ،تأريخ األحزاب :ص ،183وجعفر ع ّباس محيدي،
((( للتفصيل عن احلزبُ ،ينظر:
ّ
السياس ّية يف العراق :ص.338 –302
ّ
التطورات ّ
((( (تورنجي ماركيل) :مصطلح ُيطلق عىل صاحب خرائط حم ّلة يف املعقل.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)2/5صورة عريضة حزب ّ
الرقم (،)2/5
الشعب ذات ّ
واملؤرخة يف1946/12/28( :م).
ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)2/5كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة ،العدد (،)48
مترصف ال ّلواء.
(1947/1/8م) ،إىل
ّ
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سيايس؛ نظر ًا إىل انعدام
سني ال يساعد عىل منحهم فتح حزب
االجتامعي
للمؤس َ
ّ
ّ
ّ
يايس فيهم.
القابل ّية والنضوج ّ
الس ّ

ويظهر ّ
أن رفض إجازة احلزب كان بدافع اخلوف من ازدياد نشاط فروع األحزاب،

ال عن خوفها من ْ
يمقراطي ،فض ً
أن
خاصة بعد إجازة فرع االستقالل
والوطني الدّ
ّ
ّ
ّ

َ
السلطة ،ومن َث ّم
يكون واجه ًة للحزب
الشيوعي السرِّ ّ ّي (النشاط اهلدّ ام) حسب رأي ّ
ّ

زيادة املعارضة ضدّ احلكومة يف الدّ اخل.
(((

( )5فرع حزب حّ
الوطني
االتاد
ّ
ٍ
مترصفية ال ّلواء بإجازة فرع
بطلب إىل
الوطني يف البرصة
تقدّ م أعضاء حزب االتحّ اد
ّ
ّ

السادة« :إبراهيم نجم (حم ّلة مناوي باشا)،
للحزب بتأريخ1947/1/2( :م) مو ّق ٍع من ّ
وحاجي إسامعيل ع ّباس ( حم ّلة القشلة) ،وس ّيد طالب س ّيد ع ّباس (حم ّلة أبو احلسن)،

ّ
القشلة/العشار) ،وكاظم عبد اجل ّبار (حم ّلة أبو األسود) ،وأمني
وفاضل ع ّباس (حم ّلة
ّ
ّ
املهندسني/العشار)»(((،
القشلة/العشار) ،وكاظم جواد عيل (شارع
ع ّباس (حم ّلة
واختارت ال ّلجنة املركز ّية (س ّيد طالب س ّيد ع ّباس) «معتمد ًا هلا يف البرصة»(((.
ْ

مؤسيس احلزب  ،كان
وبعد طلب
املترصفية من مدير ّية رشطة ال ّلواء التحقيق بشأن ّ
ّ

ر ّد املدير ّية َّ
سيايس؛
االجتامعي ملقدّ مي الطلب ال ُيساعد عىل منحهم فتح فر ٍع
املركز
أن
َ
ّ
ّ
وحممد مهدي
((( ُأجيز بـتأريخ/2( :نيسان1946/م) ،هبيأة مؤ ّلفة من :عبد الفتّاح إبراهيم،
ّ
اجلواهري ،ومجيل ك ّبة ،وموسى ّ
البكري،
الشيخ رايض ،وإدور قليان ،وموسى صبار عطا
ّ
ّ
اجلواهري.
حممد مهدي
ّ
وعبرّ ت عن احلزب جريدة (الرأي العا ّم) لصاحبها ّ
بطلت رخصة احلزب مع
الوطني
وكان حلزب االتحّ اد
ٌ
السياس ّية ،و ُأ ْ
موقف ج ّيد من األحداث ّ
ّ

فانضم أعضاؤه إىل
حزب الشعب بـتأريخ/29( :أيلول1947/م) ،يف عهد وزارة صالح جرب،
ّ
األحزاب األُخر.
مترصفية لواء البرصة بـتأريخ1947/1/2( :م).
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)8/5صورة العريضة إىل ّ
السابق.
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)8/5املصدر ّ
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لت عدم املوافقة –أيض ًاّ -
بأن
يايس فيهم((( ،وع ّل ْ
نظر ًا إىل انعدام القابل ّية والنضوج ّ
الس ّ
ٍ
ٍ
ٍ
تؤهلهم إلدارة
مقدّ مي الطلب من طبقة عاملة جاهلة ،ليس هلم أ ّية ثقافة أو معلومات ّ
ٍ
أوصت املدير ّية بعدم إعطاء اإلذن بتأسيس فر ٍع
سيايس((( ،ومن ذلك
حزب
د ّفة
ْ
ٍّ
للحزب يف البرصة.

السعيد) يف وزارته التّاسعة (/21ترشين الثاين1946/م)،
كان رئيس الوزراء (نوري ّ

يرفض األفكار اليسار ّية ويعدّ ها أفكار ًا (هدّ امة) ،وكان موقفه سلب ّي ًا من األحزاب

خاصة ّ
أن صحف األحزاب كانت تُندّ د بسياسته عىل صعيد فتح فروع
السياس ّية،
ّ
ّ
احلرة؛ ولذا ّ
بدهيي
فإن رفض إجازة احلزب أمر
ّ
األحزاب ،أو إجراء االنتخابات النياب ّية ّ

احلريات ،وعدم فسح املجال لنشاط األحزاب ،وبذلك مل تكتمل
يف ضوء سياسة كبت ّ
حماولة إجازة فرع احلزب يف البرصة.

((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)8/5كتاب مدير ّية رشطة ال ّلواء (س 1947/1/12( ،)68م)،
مترصف ال ّلواء.
إىل
ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)8/5كتاب مديرية رشطة ال ّلواء (س1947/1/12( ،)68م)،
مترصف ال ّلواء.
إىل
ّ
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ات
ب -فرو ُع ال
ْبة اخلم�سين ّي ِ
ال�سيا�س ّي ِة يف ال َب ْ�صر ِة يف ِحق ِ
ِ
أحزاب ّ

األحزاب السياسي ِة يف الب ِة يف ِح ْق ِبة اخلمسيني ِ
ات
عن فرو ِع
مقدّ مة ْ
َصرْ
ّ
ِ ّ ّ

السياس ّية ،فعاد
ْ
شهدت البرصة يف فرتة اخلمسين ّيات افتتاح فروع جديدة لألحزاب ّ

الشيوعي
يمقراطي يف/25( :آذار1950/م) ،واحلزب
نشاط احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
ّ

السلطة له باعتقال قادته وإعدامهم ،وظهر-
(الرسي) ،بعد الضرّ بة التي ّ
وجهتها ّ
ّ
االشرتاكي) ،فض ً
ال عن
يب
حزب
أيض ًا-
سيايس جديد ُأطلق عليه (حزب البعث العر ّ
ٌ
ّ
ٌّ
وظهرت –أيض ًا -أحزاب سياس ّية
عودة حزب االستقالل إىل العمل بعد جتديد نفسه،
ْ
ستوري ،وحزب األ ّمة ،وحزب اجلبهة ّ
الشعب ّية).
جديدة ،هي( :حزب االحتاد الدّ
ّ

يب بظهور
السياس ّية التي شهدها العامل والوطن العر ّ
وكان ملجموعة التغيرّ ات ّ

التحرر الوطن ّية ،ومشاريع تأميم النّفط -كام حدث يف إيران عام (1952م)-
حركات
ّ
تأثريها الواضح يف نشاط احلركة الوطن ّية التي
والثورة يف مرص عام (1952م) –أيض ًاُ ،-
التطورات
م ّثلتْها األحزاب وحركة الطلبة ،واختالف مواقف األحزاب بالنسبة ملجمل
ّ

السياس ّية.
ّ
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(((

حزب حّ
�ستوري
( )1فر ُع
االتا ِد الدّ
ّ
ِ

السعيد حزب ًا سياس ّي ًا ،هو اهلدوء
يقول لونكريك« :كانت من عوامل تشكيل نوري ّ

يبق سوى حزب االستقالل
يب هناية األربعين ّيات؛ إ ْذ مل َ
النسبي ،الذي ساد النّشاط احلز ّ
ّ
ُيامرس نشاطه الف ّعال»(((.

ّ
السياس ّية يف املنطقة بحدوث انقالب يف سورية ،والشدّ ة التي
إن تبدّ ل األوضاع ّ
التخوف ِمن تبدّ ل األوضاع
ثم
ّ
السعيد) ضدّ احلركة الشيوع ّية ،ومن ّ
استخدمها (نوري ّ
(((
الرغم ّمما
السعيد) ،عىل ّ
السلطة  ،مجيع ذلك كان سبب ًا يف استقالة (نوري ّ
لغري صالح ّ

الصح ّية يف/5( :ترشين الثاين1949/م)،
ذكرتْه أسباب االستقالة م ْن أنهّ ا األسباب ّ
والعمل عىل إدارة شؤون حزبه.

املعجبني
والتجار وبعض
السعيد من ا ُمللاَّ ك
َ
ّ
كان يف البرصة مجاعات مؤ ِّيدة لنوري ّ
بسياسته ،ورغبة احلزب يف توسيع نشاطه يف العراق ،هلذا افتُتِ َح فرع حزب االتحّ اد
انتخاب للهيأة اإلدار ّيـة قبل افتتاح
ستوري يف البرصة ،ومن املالحظ أنّه قدْ جرى
الدّ
ٌ
ّ
ٍ
رسمي ،وذلك ليم ّثل أعضاؤه
بشكل
الفرع
«الفرع يف املؤمتر العا ّم للحزب الذي انعقدَ
َ
ٍّ

ستوري بـتأريخ/24( :ترشين الثاين1949/م) بعد استقالة وزارته
((( ُأجيز حزب االتحّ اد الدّ
ّ
السعيد) رئيس ًا له ،وفتح فروع ًا يف
العارشة يف/5(:ترشين الثاين1949/م) ،وأصبح (نوري ّ
الصدى يف املحافظات ّ
الشامل ّية ،أصدر جريدة االحتاد
كربالء والنّجف واحل ّلة ،وكان له بعض ّ
النواب
ستوري يف الرابع من نيسان 1950م ،وكان معظم
الدّ
َ
املنتمني له من ا ُمللاّ ك وبعض ّ
ّ
يستمر احلزب ،فقدْ ع ّطله
السعيد) ،ومل
والتجار وأصحاب املصالح
َ
ّ
ّ
املوالني لسياسة (نوري ّ
السعيد) عام 1954م ،عندما أصدر مرسوم ًا ُيع ّطل احلياة احلزب ّية يف العراق .ملزيد من
(نوري ّ
احلسني ،تاريخ الوزارات العراق ّية ،ط ،3صيدا،
الر ّزاق
ّ
التفاصيل عن منهاج احلزبُ ،ينظر :عبد ّ
احلسني ،تأريخ األحزاب :ص.235
الر ّزاق
ّ
1968م118/8 :؛ وعبد ّ
((( ستيفن هيمسيل لونكريك ،تاريخ العراق احلديث :ص.584
حممد صالح :ص.166
((( ُينظر :غانم ّ
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يف/27 :ترشين الثاين1950/م»(((.
ٍ
ٍ
السالم
و ُأ ِّل ْ
معتمد ًا ،وعبد ّ
السادة« :عبد اجل ّبار امللاّ ك (تاجر) َ
فت ّأول هيأة إدار ّية من ّ
الصندوق ،فض ً
ال عن عضو ّية
املناصري حماسب ًا ،وإبراهيم العقيل (املحامي) أمين ًا عىل ّ
(صحفي) ،ومسلم اجلاسم ،وهبجت بايان
وعز الدّ ين الرئيس
فوزي
اخلضريي (حما ٍم)ّ ،
ّ
ّ

(((
العباجيي
(املحامي) ،وكامل
(صحفي) ،وعبد اهلل الفدّ اغ (ملاّك) ،وأندروس عشو
ّ
ّ

الكرناوي (ملاّ ك) ،وعبد الستّار املعتوق (ملاّ ك) ،وناهي النّجم،
(حمامي) ،ومحدان
ّ
ٍ
احتياط يف اهليأة اإلدار ّية»(((.
وح ّقي احلبيبة جي ،ونوري داود املوسى ،أعضا َء
ّ
إن استعراض أسامء اهليأة اإلدار ّية لفرع احلزب يبينّ انتقال بعض األعضاء من فروع
ستوري؛ ما يرتك انطباع ًا عن عدم وجود ّ
خط
األحزاب يف البرصة إىل فرع االتحّ اد الدّ
ّ

فكري واضح لدى أفرادها ،بقدر ما حتكمهم املصلحة الفرد ّية والتط ّلع إىل املناصب؛ وهلذا
ّ
ستوري.
كثرت استقالة األعضاء من األحزاب يف البرصة ،واالنتامء إىل حزب االتحّ اد الدّ
ْ
ّ

وقدْ جرى افتتاح فرع احلزب يف البرصة بتأريخ1951/2/22( :م) ،حرضه رئيس

السعيد) (رئيس الوزراء) ،وأعضاء احلزب يف بغداد ،وألقى معتمد
احلزب (نوري ّ
وتطرق فيها إىل احلياة احلزب ّية
احلزب يف البرصة (عبد اجل ّبار امللاّ ك) كلمة االفتتاح،
ّ
ٍ
السعيد) ،وما
السالم املناصري) بكلمة عن (نوري ّ
ورضورة إنعاشهاُ ،ث ّم أعقبه (عبد ّ
السعيد) ،أشار فيها إىل األعامل
قام به من أعامل جميدةُ ،ث ّم اختُتم احلفل بكلمة (نوري ّ
مرت عليها يف احلكم ،وإىل اجلهود
التي
ْ
بالرغم من قرص املدّ ة التي ّ
قامت هبا الوزارة ّ
ستوري (جريدة) ،العدد (1950/11/23( ،)188م) ،جرى انتخاب اهليأة
((( االحتاد الدّ
ّ
ذكرت جريدة ال ّثغر يف عددها
الشتوي بـتأريخ1950/11/8( :م) ،كام
الوطني
اإلدار ّية يف سينام
ْ
ّ
ّ
ستوري بنقل اخلرب.
( )4671بـتأريخ/12( :ترشين الثاين1950/م) ،أي إنهّ ا
سبقت االتحّ اد الدّ
ْ
ّ
ٍ
احتياط يف اهليأة اإلدار ّية عام 1949م.
عضو
((( كان منتمي ًا إىل حزب االستقالل ،ودخل بوصفه
َ
ستوري ،العدد (/23( ،)188ترشين الثاين1950/م) .جريدة ال ّثغر،
((( جريدة االتحّ اد الدّ
ّ
العدد (/2(،)4671ترشين الثاين1950/م).
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نت هيأة إدار ّية عا ّمة من
تكو ْ
الق ّيمة التي تبذهلا يف مجيع النّواحي((( ،وبعد االفتتاح ّ
أجريت بتأريخ1951/3/9( :م) ،ففاز ّ
كل من« :عبد الكريم
خالل االنتخابات التي
ْ

اخلضريي،
اخلضريي ،وإبراهيم العقيل ،وأندروس عشو ،وعبد اجل ّبار امللاّ ك ،وفوزي
ّ
ّ

الرئيس ،وع ّبود ُشب(((،
وعبد اهلل الفدّ اغ ،وحممود العامر ،ومسلم اجلاسمّ ،
وعز الدّ ين ّ
وعبد السالم املناصري»ِ ،
ُخبت اهليـأة اإلدار ّية ،فكان« :عبد اجل ّبار امللاّ ك
ومن بينهم انت ْ
ّ
اخلضريي
معتمد ًا ،وإبراهيم العقيل سكرتري ًا ،وحممود العامر حماسب ًا ،وعبد الكريم
ّ
الصندوق»(((.
أمين ًا عىل ّ

وكانت اهليأة اإلدار ّية لفرع احلزب ثابتة ،ففي انتخابات (1951/12/26م)،
ْ

السالم املناصري ،وعبد الستّار املعتوق،
فاز« :فوزي
ّ
اخلضريي ،وأندروس عشو ،وعبد ّ

وعبد القادر أمحد كاظم ،وجميد سلامن ،ومسلم اجلاسم ،وعبود ُشبرّ  ،وراجح عبد
الوهاب الفدّ اغ حماسب ًا ،ومسلم اجلاسم أمين ًا عىل
السالم املناصري سكرتري ًا ،وعبد ّ
ّ

الصندوق»(((.
ّ

(صوت النّاس)-
ذكرت جريدة
يتم -حسبام
ُ
ْ
وكان كسب األعضاء للحزب ّ
عن طريق توزيع االستامرات عىل ٍ
عدد من خمتاري القرى؛ ُبغية توزيعها عىل النّاس،
َ
يفوزون
والطلب منهم بصورة شبه رسم ّية لالنتامء إىل احلزب ،وكان أعضاء احلزب

يف انتخابات املختار ّية ،وانتخابات جملس ال ّلواء((( بمجموع األصوات عن األحزاب
ستوري ،العدد (/12( ،)281آذار1951/م)؛ والدستور ،العدد (،)25
((( ُينظر :االحتاد الدّ
ّ
(/10آذار1951/م).
يمقراطي ،وبعد فوزه يف انتخابات 1947م خرج من احلزب.
((( كان منتمي ًا إىل احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
((( الدّ ستور ،العدد (/10( ،)25آذار1951/م).
((( جريدة الوحدة ،العدد (/2( ،)48كانون الثاين1952/م) .تنطق بلسان احلزب فرع البرصة.
((( ُينظر :الوحدة ،العدد (/25( ،)57كانون الثاين1952/م) ،ففي انتخابات ّ
شط الرتك فاز
ّ
ستوري (محود شبيب) ،ويف انتخابات جملس ال ّلواء يف أيب اخلصيب
مرشح حزب االتحّ اد الدّ
ّ
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االشرتاكي.
وخاصة حزب األ ّمة
األُخر،
ّ
ّ

وكانت
يتم من خالهلا نشاط األعضاء،
ْ
تأ ّل ْ
فت يف الفرع جمموعة من ال ّلجان ،كان ُّ

ّلت:
ّأول ال ّلجان التي ُشك ْ
( )1ال ّلجنة الثقاف ّية.

( )2جلنة ّ
الوهاب
الشكاوى :وأ ّلفت من( :فوزي
اخلرضي ،وأندروس عشو ،وعبد ّ
ّ

السالم املناصري)(((.
الفدّ اغ ،وعبد ّ
( )3جلنة العماّ ل(((.

املكونة من:
وازداد عدد ال ّلجان بإضافة جلنة الدّ عاية وجلنة إدارة جريدة (الوحدة)ّ ،

الوهاب
(أندروس عشو املحامي ،وفوزي
السالم املناصري ،وعبد ّ
ّ
اخلضريي ،وعبد ّ
وصدرت جريدة
وكانت هذه ال ّلجنة مسؤولة عن حترير اجلريدة ومال ّيتها.
الفدّ اغ)،
ْ
ْ

وحيرر فيها جمموعة من املنتمني للحزب،
(الوحدة) ،وكان مديرها (فوزي
ّ
اخلضريي)ّ ،
ٍ
ٍ
مستعار ،مثل( :ابن خلدون ،وإياس ،وحمايد) ،وكتب
بشكل
وكان بعضهم يكتب اسمه
صدرت األعداد األوىل منها
السالم املناصري) ،وقدْ
ْ
فيها -أيض ًا( :-ع ّبود ُشبرّ  ،وعبد ّ
فت عند إعالن األحكام العرف ّية بعد انتفاضة ترشين الثاين
يف أيلول (1951م) ،وتو ّق ْ

وأغلقت األحزاب عىل عهد وزارة (نور الدّ ين حممود)
الصحف،
ْ
(1952م) ،ف ُع ّط ْ
لت ُّ

يف/13( :ترشين الثاين1952/م) ،وعندما تولىّ (فاضل اجلاميل) الوزارة يف/17( :

مرة أخرى،
أيلول1953/م) أعاد احلياة احلزب ّية ُّ
والصحف املع ّطلة ،ومل تصدر اجلريدة ّ
السلطة؛ إ ْذ ُأعطي
وكانت جريدة الدّ ستور ُتعبرّ عن احلزب،
ْ
واستمر ْت عىل خ ّطها مع ّ
ّ

الرمحن املعتوق) بـ( )101صوت ًا ،و(عبد اهلل الفدّ اغ) بـ ( )88صوت ًا ،و(ترياك عيسى
فاز (عبد ّ
الطوب) (الفاو) بـ ( )86صوت ًا.
((( ُينظر :الوحدة ،العدد (/2( ،)48كانون الثاين1952/م).
((( ُينظر :الدّ ستور ،العدد (/11( ،)26آذار1951/م).
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االمتياز لـ(حممود العامر) عضو اهليأة اإلدار ّية ،إىل انتهائها بتأريخ1963/2/8( :م)(((.
اال�شرتاكي
حزب الأ ّم ِة
( )2فر ُع
ِ
ّ
افتتحت يف البرصة،
االشرتاكي من ضمن فروع األحزاب التي
كان حزب األ ّمة
ْ
ّ

اخيل ،فللحزب األولو ّية يف فتح فر ٍع له يف األلوية بعد استحصال
وحسب النظام الدّ ّ
األول (1951م).
موافقة وزارة الدّ اخل ّية ،التي حصل عليها يف ترشين ّ

وكانت اهليأة اإلدار ّية للحزب تتأ ّلف من(((« :عبد الكاظم ّ
مخاين ،وسلامن
الش
ْ
ّ

الشواف املحامي ،وحبيب امللاّ ك ،وس ّيد طالب بركات ،وسلامن اإلبراهيم املحامي(((،
ّ
الصرب ،وعبد
اري ،وحسني الفايز((( ،وكاظم ّ
البج ّ
الصمد ّ
وعبد العزيز النّقيب ،وعبد ّ
السواد(((»(((.
ديني ،وأدور جرجيس ،وعبد القادر ّ
الر ّ
الفتاح ّ

ّ
الر ّزاق
إن بعض هذه األسامء
ْ
جاءت يف أحزاب سابقة ،فكاظم ّ
الصرب ،وعبد ّ

السواد ،وحسني الفايز يف (حزب االستقالل) ،وسلامن اإلبراهيم كان معتمد ًا (حلزب
ّ
((( لقاء مع رجب بركات يف1991/9/20( :م).
االشرتاكي ٌّ
كل من( :صالح جرب ،والس ّيد عبد املهدي ،وعبد
((( قدّ م طلب تأسيس حزب األ ّمة
ّ
الكاظم ّ
وعز الدّ ين
األرزي ،وحنّا خ ّياط ،وأمحد
الر ّزاق
الش
اجللييلّ ،
ّ
مخاين ،وجواد جعفر ،وعبد ّ
ّ
ّ
الشاويّ ،
وحممد النقيب (أربيل) ،ونطيف ّ
الطالباين (كركوك))،
والشيخ حبيب
النّقيب (منديل)ّ ،
ّ
بـتأريخ/20( :ح��زي��ران1951/م)ُ ،فأجيز يف/24( :ح��زي��ران1952/م) ،وعن تسمية احلزب
االشرتاكي تقول (جريدة النبأ) يف العدد ( ،)338يف/27( :حزيران1951/م) بــ :حتقيق
باأل ّمة
ّ
أصبحت شعار ّ
الشعوب املندفعة
الصحيحة ،التي
ْ
إصالح شامل يف بالدنا وفق املبادئ االشرتاك ّية ّ
يمقراطي القويم ،املستند عىل أفراد ّ
الشعب ،للمطالبة بكا ّفة
نحو النّور واحلر ّية ،باألسلوب الدّ
ّ
احلسني ،تأريخ االحزاب :ص.239 -226
الر ّزاق
ّ
وحر ّياهتم الدّ ستور ّيةُ .يراجع :عبد ّ
حقوقهم ّ
االشرتاكي
ثم انتقل إىل حزب األ ّمة
ّ
((( كان سلامن اإلبراهيم املحامي معتمد ًا حلزب األحرارّ ،
فرع البرصة بعد استقالته من احلزب.
يمقراطي فرع البرصة.
املؤسسة للحزب الوطني الدّ
ّ
((( كان حسني الفايز من ضمن اهليأة ّ
السواد ضمن هيأة حزب االستقالل فرع البرصة.
((( كان عبد القادر ّ
األول1951/م).
((( ال ّثغر ،العدد (/17( ،)4943ترشين ّ
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األحرار) ،وكان عبد الكاظم ّ
مخاين قدْ اعتذر عن الرتشيح للمعتمد ّية «ألسباب
الش
ّ
صح ّية»(((.
ّ
سمي لفرع احلزب بتأريخ1951/12/28( :م) ،وبحضور رئيس
الر ّ
كان االفتتاح ّ

احلزب (صالح جرب) ،وأعضاء احلزب من بغداد واأللوية التي فيها فروع للحزب ،فقدْ

مقر احلزب يف ّ
العشار؛ إ ْذ ألقى (صالح جرب) خطاب ًا يف االحتفال رشح
جرى االحتفال يف ِّ
فيه سياسته الدّ اخل ّية والعرب ّية ،فقال« :برضورة العمل عىل تعزيز احلياة الدّ يمقراط ّية،

والتمثيل ّ
الصحيح»((( ،وحتدّ ث عن االنتخابات النياب ّية ،وطالب باالنتخاب
عبي ّ
الش ّ
املبارش ذي الدّ ائرة الواحدة ،ودعا إىل تقوية أوارص الوحدة العراق ّية ،وإىل وضوح

موقف احلكومة العراق ّية من االنقالب يف سوريةُ ،ث ّم ألقى (سلامن اإلبراهيم املحامي)
الوطني ،منهاج احلزب وسياسته،
تطور احلياة احلزب ّية منذ بداية احلكم
كلمة رشح فيها ّ
ّ

ُث ّم اختري (سامل آغا جعفر) رئيس ًا للفرع ،و(سلامن اإلبراهيم) سكرتري ًا ،و(عبـد الفتاح
الصندوق.
ديني) مراقب ًا ،و(عبد العزيز النّقيب) حماسب ًا ،و(حسني الفايز) أمين ًا عىل ّ
الر ّ
ّ

ستوري من حيث مستوى االنتامء له،
وكان حزب األ ّمة مشاهب ًا حلزب االتحّ اد الدّ
ّ

ولكنّه أراد ْ
السلطة ،الذي استلم
السعيد) يف ّ
أن يتّخذ خ ّط ًا معارض ًا لوجود (نوري ّ
الوزارة يف/15( :أيلول1950/م–/10متّوز1952/م).

أصدر الفرع جريدة (اإلقدام) بامتياز للمحامي (كامل السرّ يح) يف أوائل كانون

سمي لفرع احلزب ،وقدْ َصدَ ر من اجلريدة ثالثة
الر ّ
الثاين (1952م) ،أي عند االفتتاح ّ

مرتني يف األسبوع مؤ ّقت ًا ،وعندما استقال مديرها املسؤول،
عرش عدد ًا،
ْ
وكانت تصدر ّ

لت اجلريدة يف أوائل ترشين الثاين
ُأ
عطيت املسؤول ّية إىل (كاظم عيل جواد) ،وقدْ ُع ِّط ْ
ْ
األول1951/م).
((( ال ّثغر ،العدد (/17( ،)4943ترشين ّ
األول1951/م).
السنة الرابعة/30( ،كانون ّ
((( جريدة النبأ ،العدد (ّ ،)990
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(1954م)((( ،بتعطيل احلياة احلزب ّية يف العراق.

وانتقلت
كانت تُطبع يف مطبعة ال ّثغر،
ُث َّم
ْ
صدرت جريدة (نداء االشرتاك ّية((() ،التي ْ
ْ

بعدها إىل مطبعة النّاس؛ ّ
ألن الس ّيد (عبد القادر الس ّياب) صاحب املطبعة قدْ استقال

االشرتاكي يف منطقة (أبو اخلصيب)(((.
من حزب األ ّمة
ّ

يايس عند تعطيل احلياة احلزب ّية يف العراق
وقدْ تو ّقف فرع احلزب عن نشاطه ّ
الس ّ

الرغم من ّ
اخلط
عام(1954م)،
ْ
وكانت للحزب مواقف مفاجئة يف بعض األحيان ،عىل ّ
يايس احلديث.
يايس الواضح لصالح جرب ،ومواقفه يف تأريخ العراق ّ
ّ
الس ّ
الس ّ

((( مقابلة مع املحامي رجب بركات بـتأريخ1991/9/20( :م).
حصلت عىل ٍ
عدد من جريدة (نداء االشرتاك ّية) صادر بـتأريخ/30( :نيسان1954/م)،
(((
ُ
صدرت يف عام 1953م بعد عودة احلياة احلزب ّية بعد تعطيلها
السنة الثانية ،العدد( ،)51أي أنهّ ا
ْ
ّ
يف أحداث انتفاضة (ترشين الثاين1952/م) ،وكان مديرها املسؤول سلامن اإلبراهيم (سكرتري
االشرتاكي.
املقر الثاين حلزب األ ّمة
ّ
الفرع) ،وإدارهتا يف شارع أيب األسودّ ،
((( يذكر املحامي رجب بركات يف كتابه (صحافة اخلليج العريب 1889م1973-م) صحافة
جر الس ّياب للنّيل من احلزب الذي كان منتمي ًا إليه،
البرصة ،ص :194كان هيدف حزب األ ّمة ّ
بينام ذكر للباحثة يف مقابلة معه بـتأريخ1992/4/28( :م)ّ  :
أن عبد القادر الس ّياب اختلف
حممد أمني
مع أعضاء احلزب يف اجلريدة حول مسألة نرش اإلعالنات
ّ
اخلاصة ،بينام قال املحامي ّ
الصحيحة عن احلزب.
محاين يف مقابلة معه بـتأريخ1922/5/19( :م) :بأنّه انكشف بأفكاره ّ
ّ
الر ّ
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اجلبهة ّ
ال�شعب ّية
(َ )3ف ْر ُع
ِ

فرع حزب اجلبهة ّ
السامح للجبهة
ُأجيز ُ
الشعب ّية بعد موافقة وزارة الدّ اخل ّية عىل ّ

ّ
الشعب ّية املتّحدة بتأسيس فرع البرصة يف بداية شهر ترشين الثاين (1951م) ،وعينّ
معتمد ًا لفرع البرصة((( ،وكان ّنواب البرصة من
(برهان الدّ ين باش أعيان) املحامي
َ
مقره يف1951/12/20( :م) ،وحرض االفتتاح
مم ّثيل اهليأة العليا للحزب ،وافتتح ّ
الشبيبي ،وصادق
(حممد رضا
رئيس احلزب (طه
ّ
اهلاشمي) ،وأعضاء احلزب من بغدادّ :
ّ
الر ّزاق اجلومرد) ،وألقى
الرمحن
ّ
اجللييل ،وعبد ّ
الر ّزاق الظاهر ،وعبد ّ
البصام ،وعبد ّ
ّ
الر ّزاق الظاهر ،وعبد اجل ّبار
(حممد رضا
(طه
الشبيبي ،وعبد ّ
ّ
اهلاشمي) كلمتهُ ،ث ّم أعقبه ّ
ّ
السياس ّية واالقتصاد ّية
اجلومرد -معتمد فرع املوصل ،)-وقدْ
ْ
تناولت اخلطب النّواحي ّ
عملت عىل تكوين اجلبهة ّ
الشعب ّية،
وتطرقوا إىل العوامل التي
واالجتامع ّية والتارخي ّية،
ْ
ّ

يمقراطي واجلبهة ّ
وكانت ّأول هيأة إدار ّية
الشعب ّية(((،
والتعاون بني احلزب
الوطني الدّ
ْ
ّ
ّ

الرمحن احلمود ،ومجيل صادق تركي
لفرع احلزب يف البرصة ّ
مكونة من( :حسن عبد ّ
الشعب ّية بتأريخ1951/5/26( :م) بعد ْ
((( أجيز حزب اجلبهة ّ
النواب بيان احلياد يف:
أن قدّ م ّ
النواب
(/19آذار1951/م) لظهور فكرة رّ
(الشق والغرب) بعد احلرب العامل ّية الثانية ،فحاول ّ
السياسة.
إبعاد العراق عن االنجراف وراء هذه ّ
األول يف ضمن اهليأة
كان من ّنواب البرصة :برهان الدّ ين باش أعيان ،وجعفر البدر ،ولكن ،دخل ّ
يمقراطي.
املؤسسة ،وانسحب الثاين؛ لكونه عضو ًا يف احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
ّ
النواب املو ّقعون عىل بيان احلياد هم من ّنواب املعارضة ،الذين شكّلوا احلزب بمنهاج
كان ّ
غامض ،يقول لونكريكّ  :
إن اجتاه احلزب يميني حمافظ ،ومل تكن له قاعدة مجاهري ّية ،أو تأثري
(بالرأي العام) ،قدر حماولته ْ
السلطة من داخل الربملان ،ووصف بأنّه حزب
أن يكون له تأثري عىل ّ
أشخاص أكثر منه حزب عمل وفكرُ .ينظر :لونكريك ،تاريخ العراق احلديث :ص،597
الوطني
احلسني ،تأريخ األحزاب :ص252-240؛ وقاسم مجيل قاسم ،احلزب
الر ّزاق
ّ
ّ
وعبد ّ
يمقراطي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،القاهرة1973 ،م :ص.27
الدّ
ّ
((( ُينظر :جريدة اجلبهة ّ
الشعب ّية ،العدد (/12( ،)89ترشين الثاين1951/م).
((( ُينظر :اجلبهة ّ
األول1951/م).
الشعب ّية ،العدد (/23( ،)122كانون ّ
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فاعي
اخلضريي( ،املحامي) ،ومحد الس ّيد طالب النقيب ،وعبد اهلل
ّ
الر ّ
الطباطبائي ،ومحد ّ
ّ

السامر (املحامي)(((.
(املحامي) ،وكاظم ّ

كان الفرع يف نشاطه ينطلق من النشاط العا ّم للمركز يف بغداد وتعاونه مع احلزب

يمقراطي؛ بسبب القاعدة ّ
يمقراطي،
كانت للحزب
الوطني الدّ
الوطني الدّ
الشعب ّية التي ْ
ّ
ّ
ّ
ّ

وسهولة إيصال صوت اجلبهة ّ
الوطني
الشعب ّية إىل الرأي العا ّم من خالل احلزب
ّ
يمقراطي.
الدّ
ّ

الشعب ّية يف البرصة ،فهو ما ذكرتْه جريدة اجلبهة ّ
أ ّما ما ُيعبرّ عن فرع اجلبهة ّ
الشعب ّية
(جريدة املشعل) -لسان حال اجلبهة ّ
الشعب ّية يف البرصة -بأنهّ ا ستصدر قريب ًا((( ،وقدْ

لت بعد انتفاضة ترشين
صدرت بالفعل ،ولكن يبدو أنهّ ا مل
تستمر لفرتة طويلة؛ إ ْذ ُع ّط ْ
ْ
ّ

والصحف.
الثاين (1952م) ،عند تعطيل األحزاب ّ
ال�سر ّية يف الب�صرة
جُ -فرو ُع الأحزاب ّ

احلزب ّ
العراقي – ال ّلجنة املح ّل ّية يف البرصة
يوعي
()1
ُ
ّ
الش ّ

بت األفكار ّ
وكانت
الشيوع ّية إىل العراق يف العرشين ّيات من القرن العرشين،
ْ
َرس ْ
ت ّ

الزويد،
البرصة قدْ
ْ
شهدت ّأول خل ّية شيوع ّية عام (1927م) ،مؤ ّلفة من( :غايل ّ

ويوسف سلامن يوسف((( ،وداود سلامن ،وزكريا إلياس دوكا) ،وبني عام (–1927
((( ُينظر :اجلبهة ّ
األول1951/م).
الشعب ّية ،العدد (/3( ،)106كانون ّ
((( ُينظر :اجلبهة ّ
لت بموجب الكتاب
الشعب ّية ،العدد (/30( ،)280حزيران1952/م)ُ .ع ّط ْ
السامر (املحامي)،
ذي العدد ( ،)2279يف1952/11/25( :م) ،وكان مديرها املسؤول كاظم ّ
الصحف ّية :ص :270أنهّ ا جريدة يوم ّية سياس ّية ُمنحت االمتياز
بينام يذكر فائق ب ّطي يف املوسوعة ّ
بـتأريخ/30( :آذار1952/م) ،ولكن الرتجيح يكون ملا ذكرته جريدة اجلبهة ّ
الشعب ّية.
((( يوسف سلامن يوسف (فهد) :ولد يف بغداد عام (1901م) ،وانتقل إىل البرصة ،ودرس
الرجاء العايل األمريك ّية يف البرصة ،عمل كاتب ًا
يف مدرسة السرّ يان االبتدائ ّيةُ ،ث ّم دخل مدرسة ّ
يف هيأة توزيع الكهرباء يف البرصة ،ويتقاىض راتب ًا شهري ًا ( )126روب ّية ،وعمل يف معمل الثلج
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الزويد).
1933م) ،انتقل (يوسف سلامن) إىل النارص ّية ،فأخذ املسؤول ّية (غايل ّ

التنظيمي للحزب واضح ًا إلاّ بعد «عودة يوسف سلامن
مل يكن جانب النّشاط
ّ

الشيوعي
إىل العراق من موسكو»((( ،واستالمه مسؤول ّية ال ّلجنة املركز ّية للحزب
ّ
الربيطاين خالل احلرب العامل ّية الثانية ،ما
العراقي ،فحينذاك خضع العراق لالحتالل
ّ
ّ

بحر ّية بعد حركة مايس (1941م) ،ومساندهتم (رشيد
شجع الشيوع ّي َ
ّ
ني عىل العمل ّ
ني ،ما ساعد عىل انتشار
عايل
الكيالين) ،فأ ّدى هذا املوقف إىل التسامح مع الشيوع ّي َ
ّ
الشيوع ّية(((.

وبعد انتهاء احلرب بفرتة قصرية ،ن ّظم (يوسف سلامن) احلزب ،وبعد إجازة

ويدي) ،حاول احلصول عىل إجازة
الس
ّ
السياس ّية عند جميء وزارة (توفيق ّ
األحزاب ّ

يستمر شهر عسل األحزاب؛
الوطني) ،ولكنُ ،رفض طلبه ،ومل
(التحرر
للحزب باسم
ّ
ّ
ّ

السعيد) وزارته التاسعة يف/21( :ترشين الثاين1946/م)،
ألنّه عندما شكّل (نوري ّ
أخذ بمضايقة األحزاب يف حماولته التحضري لالنتخابات النّياب ّية ،وإعداد األجواء

لرضب احلركة الوطن ّية.

ني،
السعيد) ،ش ّن (أرشد
العمري) محلة واسعة عىل الشيوع ّي َ
ّ
وبعد استقالة (نوري ّ

ّ
فعطل جريدة (ال ُعصبة) ،فقاموا بمظاهرات للمطالبة بإعادة اجلريدة ،و-أيض ًا -استنكار ًا
العمري) ،شكّل
قوات بريطان ّية يف البرصة عام (1946م) ،وبعد استقالة (أرشد
ّ
إلنزال ّ
الذي افتتحه ما بني (1935-1934م) ،وعرف باسمه احلركي (فهد) أثناء حماكمته بعد اعتقاله
الشيوعي يف/18( :كانون الثاين1947/م) .للمزيد من
مع أعضاء ال ّلجنة املركز ّية للحزب
ّ
املعلوماتُ ،ينظر. Hanah Batuto ، op . cit . p .4 .6.:

وسمري عبد الكريم ،أضواء عىل احلركة الشيوع ّية يف العراق (1958-1934م)( ،د.ت):
.26-25/1
السياس ّية :ص.345
((( جعفر ع ّباس محيدي،
ّ
التطورات ّ
((( ُينظر :املوسوعة الرس ّية للحزب ّ
العراقي.770/4 :
يوعي
ّ
الش ّ
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بقوة ،فألقى
السعيد) وزارته التي عمل من خالهلا عىل رضب احلركة الشيوع ّية ّ
(نوري ّ
القبض عىل ال ّلجنة املركز ّية والتنظيم.

تأ ّثر احلزب يف البرصة هبذه األوضاع ،ومتّت مطاردة أعضائه ،يف الوقت الذي
كان(مالك سيف)((( مسؤول ال ّلجنة املح ّل ّية يف البرصة ،الذي ّ
رشحه (فهد) الستالم
مسؤول ّية تنظيم احلزب يف بغداد ،فانتقل يف عام (1947م) إىل بغداد ،وترك مسؤول ّية
ال ّلجنة املح ّل ّية يف البرصة من بعده لـ(إسامعيل أمحد)((( يف1947( :م) ،الذي اعتقل يف:

نيُ ،ث ّم أخذ املسؤول ّية عنه
(1948م) عند إعالن األحكام العرف ّية ،ومطاردة الشيوع ّي َ

(يوسف زلوف)((( ،الذي جاء من بغداد الستالم مسؤول ّية التنظيم.

ني؛ ّ
ألن احلزب واجه ظروف ًا
كان عام (1948م) من األعوام العصيبة عىل الشيوع ّي َ

للسلطة
جديدة عليه بعد اعتقال قادته ،وإعالن األحكام العرف ّية؛ إ ْذ
ْ
كانت فرصة ّ
صابئي ،اعتنق املبادئ الشيوع ّية يف عام (1943–1942م) بعد
((( مالك سيف كامل :مع ّلم
ّ
اتصاله بحسني الشبيب ،واستلم مسؤول ّية احلزب يف البرصة ،ومسؤول ّية ال ّلجنة املركز ّية بعد
الشيوعي بعد اعتقاله يف1948/10/9( :م)ُ .ينظر:
اعتقال (فهد) ،اعرتف وكشف التنظيم
ّ
جريدة األخبار ،العدد (/22( ،)2496آذار1949 /م).
((( إسامعيل أمحد (هيكل) :من ّ
حت
الشيوع ّيني األوائل يف البرصة ،يقول يف اعرتافاتهُ  :ر ّش ُ
وكونا
للحزب يف سنة 1942م عن طريق مسعود وكاظم محدان ،وقدْ خرج األخريان من احلزب ّ
خلية مع صربي عبد الكريم ،وعبد اهلل اجلايل ،وعبيد جاسم .واتّصل إسامعيل يف عام 1945م
هبادي ح ّطني رئيس نقابة امليكانيك ،وعمل مع العماّ ل يف تشكيل نقابة امليكانيك عام 1945م،
والسكك ،وأخذ املسؤول ّية عن البرصة ،بعد انتقال مالك سيف عام
ّ
وكون جلنة مع عماّ ل امليناء ّ
الشيوعي-135/1 :
اخلاصة باحلزب
الرس ّية
ّ
ّ
1947م ،اعتقل عام 1948مُ .ينظر :املوسوعة ّ
السنة األوىل/29( ،آذار1949/م).
،139
ْ
ونرشت جريدة اجلمهور اعرتافاته يف العدد (ّ ،)33
خترجه من املدرسة عمل يف مذخر لألدوية ،جاء إىل البرصة
((( يوسف زلوف (ياسني سليم) :بعد ّ
وانضم إىل ال ّلجنة املح ّل ّية ،وأصبح مسؤوهلا سنة 1948م ،ألقي القبض عليه يف:
عام 1948م،
ّ
(1948/11/17م)( .و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)3/4اإلضبارة (/5آ/ب) ،كتاب مدير ّية رشطة
مترصف ال ّلواء.
لواء البرصة ،العدد (1948/11/21( ،)388م) ،إىل
ّ
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بتصفية العنارص الشيوع ّية،
وشهدت املحاكم العرف ّية كثري ًا من القضايا ،واتهُّ ِم عدد
ْ

كثري-أيض ًا -بحمل األفكار (اهلدّ امة) بوصفها جزء ًا من تصفية احلركة الوطن ّية عموم ًا.
ٍ
وكانت
ني،
خالف
يبق إلاّ حزب االستقالل ،الذي كان عىل
مل َ
ْ
فكري مع الشيوع ّي َ
ٍّ

ُص ُح ُفه -كجريدة (الربيد) -تنرش األخبار حول كبس األوكار الشيوع ّية ،واالهتامات
واضحة بينهم ،خصوص ًا عند حادثة (عدس) واعتقاله ،واتهّ ام حزب االستقالل

َ
متعاطفون معه بصفته هيود ّي ًا(((.
للشيوعيينّ َ بأنهّ م
الشيوعي ْ
تنظيم جديد
أن ُين ِّظ َم نفسه بعد اعتقال (فهد) ،فصدر
حاول احلزب
ٌ
ّ
ني طبيعة تنظيم خاليا
ل ّلجان املح ّل ّية يف األلوية ،وقدْ
ْ
كشفت اعرتافات الشيوع ّي َ

(((
قس ًام حسب
احلزب يف البرصة ،وطبيعة تقسيامته الدّ اخل ّية  ،فكان لواء البرصة ُم َّ
تتوزع يف تنظيم املحلاّ ت واملعامل
خ ّطة ال ّلجنة املح ّل ّية يف العمل عىل أقسام رئيسة ّ

واملدارس(الطلاّ ب) ،وهذه التنظيامت متداخلة ،وتشمل قاعدة واسعة لكسب

الركيزة األساس للنّضال عند احلزب
األعضاء ،وكان تأكيد احلزب عىل العماّ ل بصفتهم ّ
مكونة من جلنةّ ،
وكل جلنة
مقسم عىل قطاعات ،والق ّطاع فيه من ّظمة ّ
((( كان تنظيم احلمالت ّ
يضم :من ّظمة ق ّطاع ّ
حتتوي عىل جمموعة من اخلاليا ،فكان قطاع (ّ )1
العشار ،التي حتتوي
العشارّ ،
كل ٍ
عىل أربع جلانّ ،
تضم :ق ّطاع العرب،
الرباط،
جلنة
ُّ
تضم ( )5-4أعضاء .ومن ّظمة ق ّطاع ّ
ّ
واملنّاوي ،وأ ّم الدّ جاج ،فض ً
ال عن ال ّلجنة العليا لتنظيم املحلاّ ت وال ّلجنة العليا لتنظيم الطلاّ ب.
كان املسؤول عن ق ّطاع ّ
العشار صربي عبد الكريم (طالب) ،وكانت املحاولة يف عام (1948م)
ودمج قيادتيهام لتصبح بيد الطبقة العاملة ،أ ّما ( )2ق ّطاع البرصة،
الرباط وأ ّم الدجاج،
َ
ضم ق ّطاع ّ
َّ
احلجاج ،وكان مسؤوهلم
السيف ،وجلنة املرشاق ،وجلنة كوت ّ
السيمر ،جلنة ّ
فيشمل :من ّظمة ق ّطاع ّ
الضغط عىل الشيوعيينّ َ يف
جاسم حلاّ وي .يف عام (1947م)،
ْ
احلجاج بعد ّ
أغلقت جلنة كوت ّ
وس ِّفر مسؤوهلا إىل بغداد ،ومل ّ
الرس ّية ،ج.1
البرصةُ ،
حيل أحد حم ّله .املوسوعة ّ
الشيوعي وما نرشتْه جريدة اخلرب واجلمهور
وردت اعرتافات الشيوع ّيني يف موسوعة احلزب
(((
ْ
ّ
ٍ
واألنباء من اعرتافات بحسب تأريخ إلقاء القبض عىل ّ
تضم اعرتافات
كل جمموعة منهم ،فهي
ُّ
لألعوام1947( :م1948 ،م1949 ،م) ،كُشف من خالهلا طبيعة التنظيم.
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الشيوعي ،وكان العمل يف ضمن ال ّلجنة املح ّل ّية تشجيع اخلاليا العماّ ل ّية ،التي نتج عنها
ّ

تكوين نقا َبتَي امليكانيك وامليناء يف عام (1945م)(((ً ،
العمـال
فضال عن وجود جلنة من ّ

يب ،ودفع العماّ ل
السكك،
ْ
وكانت الغاية من تنظيم العماّ ل هو االهتامم بالعمل النقا ّ
يف ّ
للنضال من أجل حقوقهم ،وإعداد كادر قوي إلدارة احلزب داخل املعامل(((ً ،
فضال
عن االهتامم بالقاعدة الطلاّ ب ّية؛ لذلك نشط احلزب بيـن الطالب ،وكان له تنظيم واسع

بينهم(((.

حممد عيل ،وطلعت الزار) .املوسوعة ال ّسرّ ّية:
((( يف نقابة امليكانيك كان( :هادي طعني ،وأمحد ّ
 .135/1أ ّما نقابة امليناء ،فكان فيها( :عبد احلسن ج ّبار ،وجاسم حسن ،ونارص عبود ،وس ّيد
فتكونت جلنة من( :إسحاق برازي ،وناجي
السكك،
ّ
حممد) .املوسوعة السرّ ّ ّية .137/1 :أ ّما ّ
ّ
شاؤول ،وغنيم شاؤول) .املوسوعة السرّ ّ ّية.130/1 :
وعمـال معامل ّ
العشار ،وترشف عىل
عمـال امليناء،
ّ
((( يتأ ّلف تنظيم املعامل ( )1من جلنة ّ
تتكون من أربعة مسؤولني (يف عام 1947م ،كانت مؤ ّلفة من :جاسم
هذه ال ّلجنة جلنة عليا ّ
حسن (امليناء) ،وجنجون حسني (النفط) ،وإسامعيل أمحد (امليكانيك) ،وإسحاق شريازي
قسم التنظيم بالنسبة
(السكك) ،وانح ّل ْت هذه ال ّلجنة أثناء انتخابات النقابة عام 1947م)ُ ،ي ّ
ّ
السكك ()4
للمعامل عىل )1( :معمل مسفن امليناء
ّ
البحري ( )2معمل األرصفة ( )3معمل ّ
الرافدين،
معمل مدير ّية امليناء .أ ّما جلنة عماّ ل النّفط ،فتقسم عىل :معمل نفط البرصة ،ومعمل نفط ّ
ال عن جلنة عماّ ل املعامل يف ّ
فض ً
موزعة عىل )1( :جلنة عماّ ل كهرباء
العشار،
وتضم جمموعة جلان ّ
ّ
وماء ّ
العشار ( )2معمل كري مكنزي ( )3املعامل األهل ّية ( )4جلنة التلفون والربق.
تسمى جلان الطلاّب ،وهي مسؤولة عن
((( كان تنظيم املدارس تتبعه جمموعة من ال ّلجان ّ
واملدريس بني مجاهري الطلاّ ب والشباب عموم ًا،
يايس
توجيه وتنسيق النشاط احلز ّ
يب ّ
ّ
الس ّ
تؤ ّلف املن ّظمة املح ّل ّية جلنة تعرف بـ(جلنة الطلاّ ب) ُينتقى أعضاؤها من بني أنشط من ّظمي
جلان املدارس ومرشدهيم احلزب ّيني ،وهي مسؤولة مبارشة جتاه ال ّلجنة املح ّل ّية ،وكان التنظيم
متوسط
يقسم عىل جمموعة من املدارس تشمل )1( :مدرسة ثانو ّية البرصة ( )2مدرسة
ّ
ّ
املتوسطة()5
مني
مني اإلعداد ّية ( )4مدرسة مجع ّية املع ّل َ
البرصة ( )3مدرسة مجع ّية املع ّل َ
ّ
ويقسم هذا التنظيم عىل ق ّطاعني،
الرجاء العايل،
ّ
مدرسة سيالس خضوري ( )6مدرسة ّ
مها :ق ّطاع ّ
مني،
العشار ،ويشمل مدارس ثانو ّية البرصة ،وفيها جلنة عليا ،وثانو ّية مجع ّية املع ّل َ
مني ( ،)2وقطاع البرصة  -وهذا الق ّطاع كان صغري ًا  ،-وهو عبارة عن
ومتوسطة مجع ّية املع ّل َ
ّ
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السعيد للحركة
ْ
كانت التبدّ الت يف ال ّلجنة املح ّل ّية تبدو رسيع ًةّ ،
خاصة بعد «حماربة نوري ّ

الشيوع ّية»(((؛ ّ
يتعرض باستمرار إىل اعتقال أعضائه ،وكبس أوكاره((( يف
ألن احلزب كان ّ
الزبري ،وأيب اخلصيب ،والفاو ،وال ُقرنة.
يتوزع فيها حسب تقسيم الفروع((( يف ّ
املناطق التي ّ

السياس ّية
أعاد احلزب تنظيم نفسه عام (1950م) بعد االنفراج الذي حصل يف احلياة ّ

يف العراق ،وظهور حركة البعث ومشاركتها الواسعة يف انتفاضة (1952م) ،واشرتك
احلزب يف اجلبهة الوطن ّية عام (1954م) يف مساندة َّ
مرشحي حزب االستقالل،
يمقراطي ،واجلبهة ّ
الشعب ّية ،وعمل أعضاؤه عىل «توزيع املنشورات
والوطني الدّ
ّ
ّ

املعادية للحكومة بصورة متواصلة»((( ،وازداد نشاطهم بني صفوف الطلبة من خالل

(احتاد الطلبة) ،وشاركوا يف إرضابات الطلبة عام (1954م)؛ مساند ًة إلرضاب ُعماّ ل
متوسطة البرصة ،ومدرسة سيالس خضوريُ .ينظر :من
من ّظمتني يف مدرستني ،مها :مدرسة
ّ
العراقي ،مؤ ّلفات الرفيق فهد ،قض ّيتنا الوطنية ( )2بغداد1973 ،م،
الشيوعي
وثائق احلزب
ّ
ّ
اخيل :ص ،81املوسوعة السرّ ّ ّية.137/1 :
املا ّدة ( ،)43من النظام الدّ ّ
احليدري ،احلركة الوطن ّية يف العراق (1958–1948م) ،رسالة
((( د .رياض رشيد ناجي
ّ
دكتوراه غري منشورة ،القاهرة1977 ،م :ص.196
كانت األوكار الشيوع ّية (األماكن ال ّسرّ ّية الجتامع األعضاء) تُكبس باستمرار من قبل
(((
ْ
تم كبس وكر ّ
ني بـتأريخ1949/11/3( :م)،
الشطة،
ْ
رّ
للشيوع ّي َ
فذكرت جريدة (اخلرب) :أنّه ّ
ُشفت فيه أسامء ال ّلجنة املركز ّية اخلامسة فرع البرصة( :زكي وطبان،
وفيه ( )13شخص ًا ،والذي ك ْ
الرمحن منصور).
وحييى صالح ،وفهمي جرجيس ،وع ّباس حسن ماز ،وعبد ّ
الشيوعي ( فروع احلزب
((( جلنة الفروع ،كان يقصد هبذه ال ّلجنة حسب النظام الدّ اخيل للحزب
ّ
وجرها إىل
لدى األرمن والرتكامن ،لغرض توسيع احلركة الثور ّية بني اجلامهري الكرد ّية واألرمن ّيةّ ،
فون األكثر ّية يف القطر ،يؤ ّلف ّ
الوطني جنب ًا إىل جنب مع العرب الذين يؤ ّل َ
كل من
التحرر
ميدان
ّ
ّ
العراقيّ ،
ولكل فرع سياسته التي ال تتعارض
الشيوعي
األكراد واألرمن يف املستقبل فرع ًا للحزب
ّ
ّ
الداخيل ،أ ّما الفروع املقصود هبا هنا ،فهي التابعة ل ّلجنة املح ّل ّية للحزب
مع خطط احلزب ونظامه
ّ
العراقي :ص.75
الشيوعي
يف لواء البرصة حسب املناطق التابعة ل ّلواء) .من وثائق احلزب
ّ
ّ
((( (و.م.ب) ،املل ّفة رقم ( ،)21/9كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة ّ
اخلاصة) ،العدد
(الشعبة
ّ
مترصفية لواء البرصة.
( ،)692يف1954/3/27( :م) إىل
ّ

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
 ............................................ 80الأ ْو َ�ضا ُع ِّ
السياس ّية متهيد ًا لعقد حلف بغداد،
رشكة نفط البرصة ،وعندما ع ِّط ْ
لت األحزاب ّ
السلطة تُراقب
السلطة بكبس األوكار الشيوع ّية((( ،واحلدّ من نشاطهم،
ْ
ْ
وكانت ّ
بدأت ّ

حتركاهتم؛ خوف ًا من قيامهم باملظاهرات(((.
ّ

الوطني مع حزب
الشيوعي يف جبهة االتحّ اد
ويف عام (1957م) دخل احلزب
ّ
ّ

ومهد هذا
يب
االستقالل
والوطني الدّ
االشرتاكيّ ،
يمقراطي ،وحزب البعث العر ّ
ّ
ّ
ّ
الثالثي عىل مرص
الشيوعي والبعث يف االحتجاج عىل العدوان
التعاون بني احلزب
ّ
ّ

األول1956/م) لنرصة القض ّية
(1956م) ،ويف اإلرضاب املشرتك يف/28( :ترشين ّ
ّ
(/14متوز1958/م).
واستمر التعاون إىل قيام ثورة
اجلزائر ّية(((،
ّ

ّ
الشطة لوكرين
ذكرت جريدة (ال ّثغر) العدد (،)5750
(((
ْ
(/7مت���وز1954/م) اكتشاف رّ
رسي ُيدير احلركة
شيوع ّيني ،وألقي القبض عىل عدّ ة أشخاص ،وكذلك اكتشاف وكر
ّ
شيوعي ّ
الشيوع ّية يف األلوية اجلنوب ّية يف عام 1955م ،ال ّثغر ،العدد ( )6265يف/26( :حزيران1956/م).
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)12/9مدير ّية رشطة ال ّلواء ،العدد ( ،)1261يف1954/3/23( :م)،
مترصفية لواء البرصة.
إىل
ّ
العمـال ّية،
((( ُينظر :إبراهيم
ّ
اجلبوري ،سنوات من تأريخ العراق (1959-1952م) املكتبة ّ
االشرتاكي يف العراق يف احلركة
يب
بغداد :ص333؛ وهادي حسن عليوي ،دور حزب البعث العر ّ
ّ
الوطن ّية ،منذ تأسيسه حتّى (/14متّوز1958/م) ،ط ،1بغداد1979 ،م :ص.185-180
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االشرتاكي
العريب
حزب البعث
()2
ُ
ّ
ّ

(((

كانت األفكار القوم ّية بني النّاس والفئة املث ّقفة من الشباب
القومي موجود ًة إىل حدٍّ
ْ
ّ
ظهرت فكرة البعث يف البرصة يف ٍ
وقت كان الشباب يف العراق
ما ،ففي اخلمسين ّيات
ْ

يتّجه نحو اليسار ،ممّا كان سبب ًا يف انتقال شباب حزب االستقالل نحو حزب البعث.(((
القومي يف حزب االستقالل تبتعد تدرجي ّي ًا عن
بدأت كتلة الشباب
منذ ذلك احلني
ْ
ّ

يايس ،ففصل احلزب عام (1948م)
مسار حزب االستقالل
ّ
التقليدي يف العمل ّ
الس ّ

القومي ،بينهم( :صبيح داود إيليا)(((؛ بسبب اشرتاك احلزب يف
جمموعة من الشباب
ّ

انتخابات (1948م) بعد وثبة كانون.

أخذت طريقها
يب
يف هذه األثناء
االشرتاكي قدْ
ْ
ْ
كانت أفكار حزب البعث العر ّ
ّ

الرشيد)(((،
خرجيي بغداد ،ومنهم( :طه عيل ّ
البطيء إىل البرصة عن طريق بعض الطلبة ّ

ِ
وظهرت األطروحات فيه ،وكان ملعهد
االشرتاكي،
العريب
ب الكثري عن حزب البعث
ْ
ّ
((( كُت َ
ّ
التخصص يف هذا املوضوع ،ولكن يالحظ ّ
أن ما كتب عن
الدّ راسات القوم ّية واالشرتاك ّية جانب
ّ
الصغريةّ .
إن صعوبة الكتابة عن األحزاب التي كان
البرصة كان قليالً ،باستثناء بعض اإلشارات ّ
بالصعوبة التي تواجه َم ْن يكتب عن األحزاب العلن ّية؛ النعدام
رسي ًا ال يمكن مقارنتها ّ
نشاطها ّ
املؤسسني،
السلطة أعضاء هذه األحزاب ،أو وفاة كثري من أعضائها ّ
الوثائق املحفوظة ،ومطاردة ّ
الصعوبة يف الكتابة عن هذا املوضوع.
ومن هنا
ْ
جاءت ّ
ٍ
ٍ
واضح
بشكل
مل أتطرق إىل جوانب التنظيم املتع ّلقة باملال ّية ،أو طبيعة اخلل ّية وتكوينها؛ ألنهّ ا مل تظهر
يف تنظيم البرصة إلاّ بعد عام 1958م.
((( hamna Batatu، op. cit. p. 300.
((( ُينظر :جريدة الربيد ،العدد (/17( ،)57كانون الثاين1948/م).
الرشيد :من مواليد 1929م ،كان والده تاجر ًا ،التحق بك ّل ّية التجارة يف بغداد
((( طه عيل ّ

عام (1947م1948-م) ،ولكنّه مل يكمل الدّ راسة بعد حكمه باإلعدام ،خرج من العراق إىل
السياس ّية يف جامعة القاهرة ،وبعدها اشتغل
يايس ،درس العلوم ّ
السعود ّية ،واعتزل العمل ّ
ّ
الس ّ
بلومايس قبل التحاقه بالدّ راسة يف بغداد ،وكان حيمل أفكار ًا ثور ّية ،وحاول تشكيل
بالسلك الدّ
ّ
ّ
الثوري،
الثوري) ،يدعو إىل أفكار قوم ّية تأيت عـن طريق العمل
يب
ّ
ّ
تنظيم باسم (احلزب العر ّ
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ٍ
جمموعة من الشباب،
الذي عمل عىل تكوين ّأول نواة بعث ّية يف البرصة؛ إ ْذ اتّصل مع

منهم( :أنور داود إيليا ،وصبيح داود إيليا ،ويوسف رؤوف ،ومعتوق الراجد (طالب)،
السامل،
وفؤاد عبد احلميد (طالب) ،وحييى عبد الكريم املناصري (طالب) ،وعيل حسني ّ

احليدري ،وفاروق عزيز نعوم((( ،وفاروق عبد العزيز قاسم
وعيسى العضب ،وأمحد
ّ

الرشيد((( ،وياسني طه الياسني) ،وكان الطلبة يم ّث َ
لون نسبة
(طالب) ،ومصطفى عيل ّ
سهل نرش الفكرة بينهم.
عالية من التنظيم،
ْ
وكانت حملاّ ت سكناهم متقاربة ،ما ّ

يتم عرب لقاءات «شبه شخص ّية ،حيدث فيها
كان العمل يف البداية -تكوين اخلالياّ -

الكشف عن األفكار البعث ّية اجلديدة ،وأماكن التقاء األشخاص ،إما عىل الكورنيش،
يوزعها (ياسني
أو يف بيت (أنور داود إيليا)،
ْ
وكانت املنشورات التي تأيت من بغداد ّ

الرشيد) ،ومل يكن األشخاص يعرف
طه الياسني) ،واملسؤول ّ
األول كان (طه عيل ّ
أحدهم اآلخر(((؛ بسبب ال ّسرّ ية يف العمل ،واخلوف ِمن ْ
السلطة أمرهم ،ويف
أن تكشف ّ
عطيت
الرشيد)(((ُ ،ث ّم ُأ
ْ
عام (1952م) بدأ التنظيم يضعف؛ بسبب اعتقال (طه عيل ّ
األول.
املسؤول ّية إىل (أنور داود إيليا)(((؛ إ ْذ أصبح املسؤول ّ

ومن ذلك نستنتجَّ ،
أن املعلومات عن النّواة األوىل للحزب يف البرصة يشوهبا

ور ّبام كانت من أسباب اعتناقه مبادئ احلزب ُ
(مدرسة
الرشيد
ّ
منذ بدايته .مقابلة مع أخته ليىل ّ
متقاعدة) ،بـتأريخ1992/2/5( :م).
((( فاروق عزيز نعوم :كان يعمل يف نفط خانقني ،ورد اسمه يف تقارير الرشطة ،مل ّفة رقم
(1952/9/20( ،)1/5م).
الرشيد ،الذي كان ينظم األشعار.
الرشيد :أخو طه ّ
((( مصطفى عيل ّ
((( لقاء أجرتْه الباحثة مع الس ّيد فؤاد عبد احلميد اخلليل ،بـتأريخ1992/2/4( :م).
الست ليىل :أنّه هرب من بغداد إىل البرصة بعد ْ
أن ُح ِكم ،هرب بواسطة قطار
((( ْ
روت يل أخته ّ
الزبريَّ ،
ظل خمتبئ ًا لدى أحد
بزي
البدوي ،ويف ّ
ّ
الشعيبة ،ويف طريـق البرصة نزل من القطار ،وكان ّ
أقربائه ،واسمه (حمسن الفدّ اغ).
كان ُ
((( َ
الكمركي.
يعمل باإلخراج
ّ
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الغموض ،ويبدو ّ
صعب؛ وذلك لتداخل عمل الشباب
أمر
ٌ
أن حماولة وضع اليد عليها ٌ
القومي ضمن حزب االستقالل من جهة ،ولعدم احلصول عىل املعلومات الكافية ِمن
ّ

يايس لفرتة تعدُّ طويلة بالنسبة
الذين عملوا يف الفرتة األوىل البتعادهم عن العمل ّ
الس ّ
جهة ٍ
ٍ
ثانية ،ويرجع سبب عدم استمرار بعض املؤ ّيدي َن للحزب يف العمل
هلم ،من

ّ
السلطة تتشدّ د يف املراقبة،
يب؛ إىل صعوبة العمل السرّ ّ ّي يف تلك الفرتة؛
احلز ّ
وألن ّ
خاصة بعد انتفاضة (1952م) ،وانكشاف أمر اخلل ّية األوىل بعد إلقاء القبض عىل (طه
ّ

َ
يايس اللتحاقه بالدّ راسة خارج
الرشيد) عام (1952م) ،والبعض منهم ترك
العمل ّ
ّ
الس ّ
التجاريّ ،
كل هذا أ ّدى إىل عدم وضوح التنظيم
البلد ،أو انرصاف بعضهم إىل العمل
ّ

األول للحزب خالل املدّ ة نفسها.
ّ

ضمت( :عبد الغني فيصل ،وكامل
ويف عام (1953م) ،تشك ْ
ّلت خل ّية جديدة ّ

محادي ،وحييى
املشاهدي ،وماجد شهاب
حامد
وحممد طاهر ّ
ّ
ّ
املعامري ،ونوري البشريّ ،

وكانت االجتامعات
عبد الكريم املناصري) ،وكان (كامل املشاهدي) مسؤول التنظيم،
ْ

تُعقد يف دار (ماجد شهاب املعامر) ،أو دار (حييى املناصري) يف البرصة القديمة ،ور ّدد

َق َسم العضو ّية( :عبد الغني فيصل ،وماجد شهاب ،ونوري بشري ،وحييى املناصري)(((،
املشاهدي).
وكان مسؤوهلا (كامل حامد
ّ

وأظهرت
حت نشاط احلزب،
ْ
وض ْ
ْ
كانت األحداث املح ّل ّية والعرب ّية (القوم ّية) قدْ ّ

فكانت له مشاركة يف انتفاضة (1952م) ،وإرضاب ُعماّ ل النّفط يف
السياس ّية،
ْ
إمكان حركته ّ

عام (1951م) ،و(1953م) ،فض ً
السلطة
ال عن رفضه مرشوع بغداد (1954م) ،ما جعل ّ
ِ
وطلبت ِمن دوائرها يف
حترهيا للوصول إىل اخلاليا البعث ّية،
ْ
تتشدّ د يف مراقبتها ،وتزيد من ّ
االشرتاكي يف العراق ،رسالة ماجستري
العريب
اجلبوري ،نشأة حـزب البعث
حممد
ّ
ّ
ّ
((( حامد قاسم ّ
يب من تقرير رفعه عبد
غري منشورة ،بغداد 1989م :ص .42اعتامد ًا عىل معلومات التوثيق احلز ّ
الغني فيصل.
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للتحري عن اخلاليا البعث ّية(((.
األلوية العناية بجمع املعلومات وتكريس اجلهودّ ،

أخذ التنظيم يف البرصة يظهر من جديد عام (1956م) عىل يد (مهدي آصف

ً
وكانت االجتامعات تُعقدُ يف بيته ،أو يف
مسؤوال يف البرصة،
الديراوي)((( ،الذي كان
ْ
ّ
ٍ
ٍ
ناحية ّ
فكانت
اسم ُه (احلاج مجيل) ،أ ّما املنشورات،
بستان يعو ُد إىل
شط العرب يف
ْ
شخص ُ
ٍ
كانت
توزع بني األشخاص
رس ٍّي ،واللاّ فتات التي كانت تستخدم يف املظاهرات ْ
ّ
بشكل ّ

الديراوي) يف استالم مسؤول ّية
ُعمل يف استوديو الفنون((( ،وجاء بعد (مهدي آصف
ّ
ت َ
البزاز) عام (1957م) ،الذي اتّصل بمهدي آصف ،ويبدو ّ
أن التنظيم
التنظيم (حكمت ّ

البزاز) املسؤول ّية مل يكن يف التنظيم
كان ما يزال حمدود ًا؛ ألنّه عند استالم (حكمت ّ
سوى (مهدي آصف) ،واثنني عسكر ّيني من ّنواب الض ّباط ،أحدمها ُيدعى (ياسني)،

ثقايف
وكان التنظيم عبارة عن اتصاالت فرد ّية حتتاج إىل تطوير
وكانت
وتنظيمي(((.
ْ
ّ
ّ
ٍ
طالب اسمه (أمحد
تتم عن طريق
صلة االتصال بني (مهدي آصف) ،و(حكمت ّ
البزاز) ُّ
البزاز) قدْ بدأ يعمل
الصف اخلامس
طارق) من
ّ
اإلعدادي يف املدرسة ،وكان (حكمت ّ
ّ

السياس ّية يف العراق (1958-1953م) ،بغداد1980 ،م:
((( د .جعفر ع ّباس محيدي،
ّ
التطورات ّ
ص.213
الديراوي :من مواليد 1929م ،كان يعمل كاتب ًا يف كراج القرنة ،انتمى حلزب
((( مهدي آصف
ّ
االستقالل ،وكان يكتب يف جريدة (صوت النّاس) لسان حال حزب االستقالل ،ويف مقابلة مع
ابنه الكبري (صالح) ،ذكر يلّ :
يب ،عندما كان يزورهم
أن والده «أخذ فكرة البعث من فؤاد الركا ّ
وكون
ويلتقون يف بيت خاله فؤاد يف القشلة ،أصبح مسؤوالً للتنظيم عام (1957–1954م)ّ ،
ص ّف ًا بعثي ًا من العماّ ل»ُ .فصل ِمن عمله يف كراج القرنة ،وعمل يف أحد مكابس التمور .مقابلة مع

ابنه صالح مهدي آصف ،بـتأريخ1991/9/8( :م).
((( يقع يف شارع اجلاحظ حال ّي ًا.
البزاز (وزير الرتبية سابق ًا) إىل الباحثة ،بـتأريخ1991/12/13( :م).
((( رسالة بعث هبا حكمت ّ

أثناءاحلرب العامل ّي ِة
ال�سيا�س َّي ُة يف الب�صرة �
ِ
ِ
الف�صل الأول :الأو�ضا ُع ِّ
الثانية 85 ..........

الس
امرائي((( ،وزكي جابر((( ،وجمموعة
ّ
بني الطلاّ ب «مسؤوالً عن االتصال بالنصري طه ّ

يدرس اإلنكليز ّية،
من الطلبة يف الص ّفني الثاين
والرابع اإلعدادي؛ إ ْذ كان ّ
متوسط ّ
ّ
ّني طالب ًا»(((.
ووصل عدد
املنتمني خالل وجوده يف املدرسة أكثر من ست َ
َ

السفرات املدرس ّية إىل القرى والبساتني يف أيب
ْ
وكانت بعض اجتامعاهتم تُعقدُ خالل ّ

السلطة ،ويبدو ّ
كانت
البزاز) ْ
مهمة (حكمت ّ
أن ّ
اخلصيب؛ ألنهّ ا تكون بعيدة عن أعني ّ

الرغم من املراقبة عليه(((؛ ّ
البرصي –حينذاك-
ألن الشارع
ّ
سهلة يف كسب األعضاء عىل ّ

وكانت
الثالثي عىل مرص (1956م)،
السويس ،والعدوان
ْ
ّ
كان يشهد أحداث تأميم قناة ّ
البرصي« ،بحيث عندما كان
خطابات (مجال عبد النارص) القوم ّية تُؤ ّثر عىل الرأي العا ّم
ّ

حيرك
خيطب يف اإلذاعة ،يكون خلطابه تأثري كبري يف الرأي العا ّم
ّ
البرصي؛ ألنّه كان ّ
ً
السلطة
وكانت مواقف (عبد النارص) القوم ّية
القومي»(((،
الشعور
ْ
فضال عن موقف ّّ

توجه الشباب إىل اإلعجاب به.
منه -سبب ًا يف ّ

التبشريي لألفكار البعث ّية يف البرصة ،مع وجود
شهدت فرتة اخلمسين ّيات اجلانب
ْ
ّ

ٍ
َ
وفاعل؛ لذلك مل يربز نشاط احلزب
قوي
أشخاص
يعملون بجدٍّ  ،ولكن من دون تنظي ٍم ٍّ
التنظيمي إال بعد ثورة (/14متّوز1958/م).
بمستواه
ّ

((( يقع يف شارع اجلاحظ حال ّي ًا.
مدرس ًا يف ثانو ّية فيصل الثاين ،أكمل دراسته يف إحدى اجلامعات األمريك ّية،
((( زكي جابر :كان ّ
الرياض ،اململكة العرب ّية السعود ّية.
يعمل –اآلن -استاذ ًا يف جامعة ّ
((( (و.م.ب) ،مل ّفة املعارف ،رقم ( ،)5/1كتاب مدير ّية أمن منطقة البرصة ،العدد (،)1457
مترصف ال ّلواء.
يف1958 /3/19 :م إىل
ّ
البزاز؛
مترصف لواء البرصة ( حول نشاط حكمت ّ
((( ورد كتاب من مدير ّية أمن البرصة إىل ّ
ألنّه أصبح له سيطرة وتأثري عىل أفكار طلاّ ب املدرسة) ،وطا َلب الكتاب بنقله إىل إحدى مدارس
املتوسطات يف األقضية والنواحي النائية خارج ال ّلواء؛ إ ْذ يمكن احلدّ من نشاطه ومراقبته،
ّ

(و.م .ب) ،رقم املل ّفة (( ،)5/1ملفة مو ّظفي املعارف) ،العدد (1958/3/19( ،)641م).
((( أكّد ُّ
كل َمن قابلتْهم الباحثة ممن هلم صلة بالفرتة املعن ّية هذا الكالم.
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البزاز) للباحثة :أنّه عندما ترك البرصة عام (1957م1958 -م) مل
وأكّد (حكمت ّ

البزار) ،أما الباقون ،فأنصار(((.
يكن فيها إال عضوان ،مها( :مهدي آصف ،وحكمت ّ

النسوي  -ويظهر عادة يف األحزاب ذات النشاط السرّ ّ ي؛ بحكم ارتباط
أ ّما التنظيم
ّ
العضو بعائلته التي تساعده يف إنجاز عمله -فيكون عمل املرأة مرتبط ًا بحكم صلتها

به ،ويبدو هذا عام ً
ال ّأو َل ،أ ّما الثاين ،فهو التحاق بعض الفتيات بالتعليم العايل املختلط
يف بغداد ،فض ً
خاصة يف سنوات اخلمسين ّيات
السياس ّيةّ ،
ال عن تفاعله ّن مع األحداث ّ
شهدت أحداث ًا متالحقة.
التي
ْ

وخاصة ِمن العوائل املنفتحة يف نظرهتا إىل تعليم الفتاة
بدأت بعض الفتيات -
ْ
ّ

السياس ّية -يف املشاركة
وممارستها حياهتا ،أو بحكم مشاركة عوائلهم يف املناسبات ّ
يايس.
بالنشاط ّ
الس ّ

وكانت (سعدية الفرحان) ،و(ناهضة بركات)((( من ُأو َلي ِ
ات البعث ّيات يف البرصة،
ْ
ْ َ
ّ

وكانت األخرية طالبة يف دار املع ّلمني العالية ،وذلك سنة (1955–1954م) ،وتقول
ْ

الشعبي ضدّ ه قدْ أ ّدى إىل قيام املظاهرات،
عن هذه الفرتة :كان حلف بغداد والشجب
ّ

ما كان دافع ًا لتشجيع الطلاّ ب للفتيات يف املشاركة معهم يف التظاهرات ،أ ّما كسبها
اخيل ،وم ْن أصدقاء أخيها
إىل صفوف احلزب ،فكان عن طريق مسؤولة القسم الدّ ّ
البزار إىل الباحثة بـتأريخ1991/12/13( :م).
((( رسالة بعثها ّ
ذكرت فيه أنهّا
((( لقاء مع ناهضة بركات أجرتْه الباحثة معها بـتأريخ1992/2/5( :م)،
ْ
انتقلت إىل
ثم
ْ
خترجها؛ إذ ُع ّي ْ
نت يف مدرسة األشبال االبتدائ ّية عام 1959مّ ،
استمر ْت بالعمل بعد ّ
ّ
ثانو ّية ّ
مؤسس ًا ،ويف
الكزارة،
ْ
وأسهمت يف انتخابات نقابة املع ِّل َ
العشار للبنات يف ّ
مني بوصفها عضو ًا ّ
ني بعد الثورة ،ومن ا ُمل ِ
السامل (مديرة).
صو ْ
تت مع القوم ّي َ
اجتامع اجلبهة الوطن ّية ّ
سهماَ ت معها سها ّ

الرتبوي ،جامعة البرصة) ،وسامية نجم( :حمامية)،
السامل( :أستاذة جامعة ،قسم اإلرشاد
ّ
ُسها ّ
وسها الفرحان( :متقاعدة) ،وسعد ّية
ونزهة املوسى( :ر ّبة بيت) ،وفخر ّية
ّ
البدري( :متقاعدة)ُ ،
الفرحان( :متقاعدة).
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اخيل وجلنة املطعم ،ويف انتخابات
ثاني ًا ،وقدْ
ْ
شاركت بعض الفتيات يف جلان القسم الدّ ّ

دخلت يف حلقة (مهدي آصف) مع (أمل إبراهيم ،وآمنة
خترجها
ْ
شؤون الطلبة ،وبعد ّ

تسمى (حلقة ّ
العشار) ،وكان لقاؤه ّن يف بيت
وسها الفرحان)،
ْ
ّ
وكانت ّ
الفخريُ ،
يتم (قراءة منشورات احلزب ،نضال البعث،
(أمل إبراهيم) (مع ّلمة) ،ويف االجتامع ّ
يراوي) عام
انتهت هذه احللقة بعد سجن (مهدي آصف الدّ
مجع االشرتاكات) ،وقدْ
ْ
ّ

(1958م).

واعتامد ًا عىل ذلك ،يمكن القول ّ
كانت بسيطة؛ بحكم
إن إسهامات التنظيم
النسوي ْ
ّ

يايس صعب ًا ،مع األخذ بالنظر
الفرتة التارخي ّية التي كان فيها عمل الشباب يف املجال ّ
الس ّ
ٍ
توجه
حترك الفتيات يف جمتم ٍع كان االختالط غري
مرغوب فيه؛ ولذلك كان ّ
صعوبة ّ
نسوي يف
يت ،وتفكريها ،ومدى تشجيع العائلة هلا قدْ ساعد عىل وجود عمل
ّ
الفتاة الذا ّ
يايس يف تلك الفرتة.
املجال ّ
الس ّ
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ثالث ًا :الن ُ
وال�س ّر ّية يف
ال�سيا�س ّية العلن ّية ِّ
يا�سي لفروع الأحزاب ّ
ّ�شاط ّ
ال�س ّ
الثانية
احلرب العامل ّي ِة
الب�صرة بعدَ
ِ
ِ
�أ -الق�ضايا املح ّل ّية

السياس ّية املح ّل ّية والعرب ّية حتظى باهتامم الفئات ّ
الشعب ّية وفروع
ْ
كانت األحداث ّ

األحزاب يف البرصةّ ،
وإن معرفة ما يفكّر فيه الرأي العا ّم نتيجة لألحداث لدى إدارة

كانت تدور بني فئات ّ
الشعب ،وما يدور يف
ال ّلواء يتم ّثل يف جمموعة اإلشاعات التي
ْ

املجالس العا ّمة واالجتامعات احلزب ّية ،وبطبيعة احلالّ ،
فإن هذا ال يق ّلل من النشاط
كانت تعبرّ عن وجهة نظرها جتاه األحداث من خالل اجتامعاهتا
يايس للفروع التي ْ
ّ
الس ّ
األُسبوع ّية أو االستثنائ ّية ،أو من بياناهتا التي تنرشها يف صحفها ،أو املقاالت يف

السياس ّية.
ّ
الصحف التي تعبرّ عن موقفها جتاه األحداث ّ

يب بعد احلرب العامل ّية
السياس ّية التي شهدها العراق والوطن العر ّ
كثرية هي األحداث ّ
ٍ
بخاف
املهمة املح ّل ّية والعرب ّية ،وليس
الثانية ،ولذلك سيكون الرتكيز عىل األحداث ّ
تأريخ احلركة الوطن ّية يف العراقّ ،
َ
أن هذه األحداث كُتِب عنها الكثري ،ولك ّن
عىل املتت ّبع

نشاط فروع أحزاب البرصة السرّ ّ ّية والعلن ّية التي تبينّ موقف أهايل البرصة مل ُيدرس
وخاصة الطلاّ ب((( ،الذين
دراسة وافية؛ إ ْذ كانت األحزاب تستقطب الفئات الشعب ّيـة،
ّ
برز نشاطهم يف وثبة كانون الثاين (1948م) ،ويف اخلمسين ّيات ،جتاه حلف بغداد الذي

ترافق مع انتخابات (1954م).

السلطة
((( ُيعدّ الطلاّب ومن ّظامهتم الطالب ّية من مجاعات الضغط الوطن ّية والقوم ّية ،ويصعب عىل ّ
السلطة ،وكان تنافس األحزاب واضح ًا
عدم الرضوخ واالستسالم هلا نتيجة موقفها ّ
الصلب من ّ
الشيوعي والبعث.
خاصة
الستاملة الطلبة إىل مبادئها وأهدافهاّ ،
ّ
فكرت نامق عبد الفتاح ،سياسة العراق يف املنطقة العرب ّية (1958 -1953م) ،بغداد1981 ،م:
ْ
ص.197-193
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( )1وثبة كانون الثاين (1948م)
شاركت
كان موقف البرصة واضح ًا يف أحداث الوثبة يف كانون الثاين (1948م) ،فقدْ
ْ
السياس ّية و َمن يم ّثلها ِمن الطلبة والعماّ ل والفئات الواعية يف املظاهرات التي
األحزاب ّ
يمقراطي،
وكانت فروع األحزاب يف البرصة تتم ّثل يف :احلزب
شهدهتا البرصة،
الوطني الدّ
ْ
ّ
ّ
واالستقالل ،وحزب األحرار ،فض ً
الشيوعي (السرّ ّ ي).
ال عن نشاط احلزب
ّ

كانت املظاهرات التي شهدهتا البرصة يوم (/23كانون الثاين1948/م) مشرتكة،
ْ

السياس ّية لسياسة احلكومة
ْ
وابتدأت من ساحة (أ ّم الربوم) ،تعبرّ عن رفض األحزاب ّ
َ
املتظاهرون
الساحة ،وقاموا بالتصفيق ،فتجمهر
عندما تقدّ م بعض الطلاّ ب إىل مركز ّ

َ
ينتظرون اإلشارة ،فخرجوا من املطاعم واملقاهي واألز ّقة والبيوت املجاورة
الذين كانوا
َ
الصيادلة،
املتظاهرون أمام
مر
املترصف ّية ،ودخلوا شارع ّ
بمسرية كبرية جدّ ًا ،وعندما ّ
ّ
وأصابت بعضهم بجراح .(((وكان فرع احلزب
حلقت هبم الرشطة وهامجتهم،
ْ
ْ

يمقراطي قدْ استنكر حادث إطالق النار عىل املتظاهري َن ،وقدّ م احتجاجه
الوطني الدّ
ّ
ّ

املفوض نارص مهنّة) ،والعريف (شياعة)؛ ألنهّ ام
إىل
املترصف ،وطالبه فيه (بمحاكمة ّ
ّ
لت
وكانت مشاركة احلزب
ّأول َمن بادر برضب املتظاهري َن(((،
الشيوعي ف ّعالة ،مت ّث ْ
ْ
ّ
((( ما ذكره الس ّيد فاروق امللاّك للباحثة حول املوضوع؛ ألنّه كان من املشاركني يف املظاهرة
وذكرت جريدة صوت األهايل يف العدد (/13( ،)434شباط/
بـتأريخ1948/1/25( :م)،
ْ
فعت فيها شعارات تربط بني رفض
1948م) مشاركة احلزب
الوطني يف املظاهرة ،وأنّه قدْ ُر ْ
ّ
املعاهدة وإسقاط وزارة صالح جرب ،ومن هذه الشعارات( :فلتسقط معاهدة بورتسموث)،
احلر ّيات الدّ ستور ّية يف البالد)( ،نريد إنقاذ فلسطني من
(لتسقط الوزارة احلارضة)( ،نريد إطالق ّ
هيوين).
–أمريكي–الص
االستعامر اإلنكلو
ّ
ّ
سجل احلركة الوطن ّية ضدّ معاهدة
((( صوت األهايل ،العدد (/4( ،)1435شباط1948/م)ّ ،
جرب بيغن ،بغداد1960 ،م :ص.43
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كانت تدير اإلرضابات
بقيادة املظاهرات ،وكان يم ّثلها جلنة ال ُعماّ ل يف املعقل((( ،التي
ْ
واملظاهرات.

استمر تعاطف البرصة مع الوثبة بعد ْ
لت وزارة (صالح
أن
هدأت األوضاع ،وتبدَّ ْ
ْ
ّ

الصدر) (/28كانون الثاين1948/م–/16حزيران/
جرب) ،وجميء وزارة
(حممد ّ
ّ
َ
واحتفلت البرصة بتأبني ّ
وأرسل اتحّ اد طلبة البرصة بعض الطلبة
الشهداء(((،
1948م)،
ْ
( للتعزية بسقوط ّ
الشهداء يف الوثبة)((( ،وأرسل حزب االستقالل وفد ًا من شبابه

َ
إىل بغداد لوضع األكاليل عىل قبور ّ
يمقراطي
واحتفل احلزب
الشهداء،
الوطني الدّ
ّ
ّ
الرسمي
وألقيت كلامت أعضائه التي عبرّ ْت عن املوقف
يف/15 :شباط1948/م،
ْ
ّ
مت جمموعة من
للحزب
الوطني برفض معاهدة (بورتسموث) ،ويف ختام احلفل ُقدِّ ْ
ّ
املطالب ،وهي:

( )1املطالبة ّ
يب.
بحل املجلس النيا ّ
احلر ّيات الدّ ستور ّية.
( )2إطالق ّ

(ّ )3
اليومي.
حل مشكلة الغذاء وتوفري اخلبز
ّ
( )4املطالبة بإجازة النّقابات.

املسؤولني عن إطالق النّار.
( )5حماكمة
َ

القوات األجنب ّية عن العراق عسكر ّي ًا ومدن ّي ًا.
( )6املطالبة بإجالء ّ
( )7إقامة نصب تذكاري ّ
للشهداء.

( )8املطالبة بإلغاء معاهدة (1930م)(((.
العراقي.137/1 :
الشيوعي
الرس ّية للحزب
ّ
ّ
((( ُينظر :املوسوعة ّ
((( ال ّثغر ،العدد (( ،)3840شباط1948/م).

((( عُدّ يوم (/5آذار1948/م) يوم األربعني ّ
للشهداء الذين ُصـرعوا يف حوادث كانون الثاين
احلسني ،تاريخ الوزارات.288/7 :
الر ّزاق
ّ
1948م .عبد ّ
((( صوت األهايل ،العدد (/19( ،)1439شباط1948/م).
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ً
احتفاال
وأرسل احلزب كذلك وفد ًا إىل بغداد لتأبني شهداء الوثبة((( ،وأقام الطلاّب

(الرجاء العايل)؛
باملناسبة،
ْ
اجتمعت فيه مدارس ّ
الزبري وأيب اخلصيب ،قرب مدرسة ّ
فسارت مظاهرة توديع الوفد يف أنحاء ّ
العشار ،تتقدّ مها
لتوديع وفد الطلبة إىل بغداد،
ْ
يفي) ،اجتمع
الطالبات حيم ْل َن األكاليل ،و ّملا
ْ
وصلت املظاهرة قرب (سينام احلمراء ّ
الص ّ

املتظاهرون يف ساحة (أ ّم الربوم) ،ووقف الطالب (فاروق امللاّ ك) ،وألقى قصيدة

عنواهنا :وثبة ّ
احلر ّية.(((
الشباب يف سبيل ّ

البلداوي) ،رئيس
وأقام اتحّ اد الطلبة-أيض ًا -تأبين ًا باملناسبة ،افتتحه الطالب (فيصل
ّ

احتاد الطلبة ،وألقى الكلامت الطلبة( :فاروق امللاّ ك ،ومجيل نعامن ،وسعيد عبد الرزاق)(((.
وكانت األحزاب خت ّلد ذكرى الوثبة ،وتُقيم احتفاالهتا بتلك املناسبة ،ففي شباط
ْ

يمقراطي واجلبهة ّ
الشعب ّية حفالً؛ ختليد ًا لذكرى
(1952م) ،أقام احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
ضحايا التظاهرة(((.

( )2قض ّية (شفيق عدس)

العراقي
فأعلنت احلكومة مشاركة اجليش
هيوين،
الص
ْ
ُأ ْ
علنت احلرب ضدّ الكيان ّ
ّ
ّ
وكانت أغلب القضايا
علنت األحكام العرف ّية يف آيار (1948م)،
ْ
فيها؛ وبسبب ذلك ُأ ْ

ظهرت يف فرتة األحكام العرف ّية تتع ّلق باليهود؛ نتيجة ملوقفهم غري الواضح واملرت ّدد
التي
ْ

جتاه احلرب مع إرسائيل ،وكان اليهود يشك َ
ّلون نسبة كبرية بالنسبة لسكّان العراق ،وهلم
فربزت قضايا هتريب اليهود،
السياس ّية واالجتامع ّية،
ثقلهم
ْ
ّ
االقتصادي ،ومشاركتهم ّ

فشهدت احلدود مع إيران والكويت
هيوين،
الص
أو هتريب أموهلم
ْ
اخلاصة إىل الكيان ّ
ّ
ّ
((( صوت األهايل ،العدد (/26( ،)1445شباط1948/م).
((( ال ّثغر ،العدد (/23( ،)3857شباط1948/م).
((( ال ّثغر ،العدد (/6( ،)3867آذار1948/م).
((( ُينظر :اجلبهة الشعب ّية (جريدة) العدد (/1( ،)157شباط1952/م).
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حركة هتريب واسعة ،ولكن يبدو ّ
اليهودي (شفيق
كانت قض ّية التاجر
أن أبرز قض ّية
ْ
ّ

ظهرت اإلشاعات ّ
عدس) ،فبعد ْ
الربيطاين من
السالح
أن
ْ
بأن شفيق عدس «يشرتي ّ
ّ

معسكر ّ
هيوين ،وأنّه حيمل نزعات صهيون ّية ،ويبذل
الص
الشعيبة ويرسله إىل الكيان ّ
ّ
الصهيون ّية»((( ،وعىل ضوء اإلشاعة -كام يبدو-
املساعدات إىل هيود فلسطني والقض ّية ّ

ّ (*)
ّ
فوجدت
بالعشار،
حتري دار (شفيق عدس) وحمله
ْ
ْ
فتم ّ
بدأت الرشطة بمتابعة القض ّيةّ ،

الرشطة «أثناء التحقيق جمموعة أوراق حتمل اتصاالته برشكات صهيون ّية يف فلسطني،

العشار»(((ُ ،
تم توقيفه يف مركز ّ
وشكّل املجلس العريف برئاسة (عبد اهلل
وعىل إثر ذلك ّ

النعساين) (عسكري) ،وعضو ّية ّ
اخلضريي ،وإبراهيم
كل من املحامني( :عبد الواحد
ّ
ّ
اجلبوري) ،املأذون ِ
ِ
َني
األول (جواد املوىل) ،والرئيس (حمسن
العقيل)،
ّ
والعسكرينيّ :

بالقضاء ،وحرض حماموه( :عيل حممود ّ
الشيخ عيل ،وزكي خطاب ،وفائق توفيق)(((.

أن صدر عليه احلكم باملوت شنق ًا ،بعد ْ
وكانت نتيجة املحاكمة ْ
استحصلت
أن
ْ
ْ

املحكمة إفادة ّ
الشهود وإفادته عىل وفق الفقرة ( )3من الباب الثاين عرش من قانون
البغدادي ،وبتعويض قدره ( 5ماليني) ،تُستحصل من أمواله كا ّفة ،املنقولة
العقوبات
ّ
إجرائ ّي ًا ،عن اخلسائر واألرضار يف األنفس واألموال ،عىل ْ
أن تخُ ِّصص وزارة املال ّية ق ّي ًام

هلذا الغرض يقوم بتصفية كامل أمواله املنقولة وغري املنقولة ،باالتفاق مع دائرة اإلجراء

يف أنحاء العراق كا ّفة ،و ُق ِّـرر ْ
أن تُدفع أموال (شفيق عدس) إىل خزانة وزارة الدّ فاع
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)1/9إضبارة األحكام العرف ّية (/5آ/ب) ،كتاب مدير ّية رشطة
القوات العسكر ّية
لواء البرصة (القلم السرّ ّ ي) ،العدد (1948/8/14( ،)1829م) ،إىل قائد ّ
للمنطقة ال ُعرف ّية الثالثة بالبرصة.
(السعود ّية) ،خمزن اهلاتف وورشة
السعود ّية ،البدّ الة احلال ّية ّ
(*) كانت دار عدس تقع يف منطقة ّ
التصليح.
السابق نفسه.
((( (و.م.ب) ،الكتاب ّ
((( ُينظر :الربيد (جريدة) ،العدد (/14( ،)41أيلول1948/م).
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العراقي من اخلسائر واألرضار يف األنفس واألموال.
تعويض ًا عن ما تك ّبده اجليش
ّ

و ُن ّفذ ُحكم اإلعدام فيه بتأريخ/23( :أيلول1948/م)((( ،وكان تنفيذ حكم

العريف يف البرصة ،احلاكم الس ّيد (إبراهيم
تم بحضور عضو املجلس
ّ
اإلعدام قدْ ّ

السعود ّية الكائنة يف
السجن (جهاد جدّ وع) ،بصورة علن ّية يف ساحة ّ
العقيل) ،وطبيب ّ
ّ
الشطة احتياطاهتا لتحافظ عىل
العشار؛ وخوف ًا من حدوث اضطرابات ،فقدْ اتخّ ْ
ذت رّ

الشطة مخسة عرش رشط ّي ًا مس ّلح ًا بقيادة
الوضع ،خشي َة عرقلة تنفيذ احلكم،
ْ
فأرسلت رّ
مفو ٍ
وأرسلت ثامنية أفراد من رشطة القرنة ،وعرشة أفراد
السعود ّية،
ْ
ّ
ض إىل ساحة ّ
الزبري ،وستّة من اهلارثة ،وأرسلتْهم إىل أنحاء ّ
العشار
من أيب اخلصيب ،وعرشي َن من ّ

أي اعتداء عليهم ،ووضع
كا ّفة،
وخاصة األحياء املأهولة باليهود؛ للحيلولة دون وقوع ّ
ّ
(السيف ،والباشا) ،ومع
دور ّيات كافية يف املناطق التي تسكنها اليهود،
ّ
وخاصة حم ّلتي ِّ

املحافظة عىل الوضع أثناء نقل اجل ّثة من املشنقة إىل املقربة العائدة لليهود.

السياس ّية ،فقدْ كان موقف حزب االستقالل واضح ًا جتاه قض ّية
أ ّما موقف األحزاب ّ

(عدس) ،وعُدَّ ما قام به (عدس) خيانة للعراق ،الذي دخل يف حرب مع إرسائيل،

وكانت القض ّية الفلسطين ّية حمور سياسة احلزب منذ تأسيسه(((؛ لذلك كان موقفه
ْ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،اإلضبارة (/5آ/ب) ،صورة الربق ّية الالسلك ّية التي أرسلتها رشطة البرصة إىل
نقلت املحاكمة كاملة
التحقيقات يف بغداد بـتأريخ1948/9/25( :م)ُ .ينظر جريدة (الربيد) ،التي ْ
يف العدد (/13 ،)41أيلول1948/م ،و ُينظر( :و.م.ب) ،رقم اإلضبارة (/5آ/ب) ،كتاب مدير ّية
السجون العا ّمة .كتاب مدير
سجن البرصة (التحريرات) بـتأريخ1948/9/23( :م) إىل مدير ّية ّ
وشخيص عىل الفور) ،العدد ( ،)2742بـتأريخ1948 /9/25( :م).
(رسي
رشطة لواء البرصة
ّ
ّ
وكانت هذه اجلريدة تحُ ارب
((( ذكر عبد العزيز بركات :أنّه كان يحُ ّرر يف جريدة النّاس البرص ّية،
ْ

مستمرة ،وكنّا نن ّبه احلكومة ونطلب منها االهتامم بقض ّية
الصهيون ّية واالستعامر ّية بصورة
املبادئ ّ
ّ
املبايعات يف ّ
الشعيبة.
مرات ،وطلب منّي عدم نرش احلمالت ضدّ
وقدْ حاول املدعو (شفيق عدس) االتصال يب عدّ ة ّ
التطرق إىل املبايعات يف ّ
الشعيبةُ .ينظر :الربيد ،العدد (1948 /9/13( ،)41م).
ّ
الصهيون ّية ،وعدم ّ
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نرشت
خاصة (الربيد) ،التي
شديد ًا جتاه اليهود،
ْ
ْ
وكانت ُص ُح ُفه تنرش أخبار املحاكمةّ ،
شرِ
ِ
السالح ،التي
املحاكمة كاملة ،وشهد قسم من أعضاء احلزب من أعضاء جلنة اء ّ
بالسالح.(((
ّ
كوهنا الفرع بالبرصة لتزويد الفلسطين ّيني ّ

يمقراطي ،فقدْ اتهُّ م بمساعدته لليهود ،وموقفه املتعاطف
أ ّما احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

قامت
مع (شفيق عدس) ،وكان حزب االستقالل قدْ اتهّ مه بأنّه أثناء املظاهرات التي
ْ
َ
هيتفون بحياة (شفيق عدس)(((،
الوطني
يف البرصة لفلسطني كان أعضاء من احلزب
ّ

الوطني أنكر ذلك،
وعندما ُسئل (شفيق عدس) أثناء حماكمته عن اتصاله باحلزب
ّ
وقالّ :
كانت من قبيل املشاحنات احلزب ّية بني
يلت يف املظاهرات
ْ
«إن اهلتافات التي ِق ْ
يمقراطي ،وأنّه ليس له دخل هبذه املظاهرات؛ ألنّه تاجر
حزيب االستقالل
والوطني الدّ
ّ
ّ

اخلاصة»(((.
ومشغول بتجارته وأعامله
ّ

ألن اليهود يشك َ
يمقراطي كان حرج ًا؛ ر ّبام ّ
ويبدو ّ
ّلون
أن موقف احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

سهمون بجزء من مال ّية احلزبّ ،
َ
وأن موقف العداء بني
نسب ًة من بني صفوف أعضائه ،و ُي

ّ
يستغل وجود اليهود
جعلت حزب االستقالل
يمقراطي
حزب االستقالل
والوطني الدّ
ْ
ّ
ّ

بوصفهم أعضاء يف احلزب التهّ امه يف قض ّية (عدس) ،مع ّ
مجد نشاطه عام
أن احلزب قدْ ّ

الشيوعيّ ،
فإن موقفه كان مع التقسيم ،ولكنّه غ ّيـر موقفه بعد
(1948م)((( ،أ ّما احلزب
ّ

عام (1948م)(((.

((( الربيد1948/9/13( ،م).
((( ُينظر :الربيد1948/9/13( ،م).
((( الربيد1948/9/13( ،م).
((( ّ
يمقراطي أكّدوا هذه احلقيقة.
إن َمن قابلتهم الباحثة من احلزب الوطني الدّ
ّ
الشيوعي قدْ أصدر ك ُّراس (أضواء عىل القض ّية الفلسطين ّية) يف أثناء مناقشات
((( كان احلزب
ّ
األُمم املتحدة القض ّية الفلسطين ّية وطرح مسألة التقسيم ،وحاول يف هذا الكتاب (تسويغ قيام
قوة تقدّ م ّية)ُ .ينظر :عزيز احلاج ،مع األعوام (صفحات
الص
هيوين ،وتزيينه ،واعتباره ّ
الكيان ّ
ّ
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يذكر (مالك سيف)ّ :
العراقي
الشيوعي
اخيل والعا ّم يف احلزب
ّ
ّ
«أن التثقيف الدّ ّ
طوال (1947–1945م) كان ضدّ التقسيم ،سواء يف الكراريس واملقاالت ،أم

االجتامعات احلزب ّية واجلامهري ّية ،لكنّه مل يصمد طوي ً
هيوين
الص
ال أمام زحف الفكر ّ
ّ
الصهاينة إىل صفوف احلزب
الذي تسترّ أصحابه برداء املاركس ّية من خالل تس ّلل ّ

مجاعي أوائل عام 1947م ،أي بعد
العراقي منذ عام 1945م ،وبشكل
الشيوعي
ّ
ّ
ّ
(((
اعتقال فهد مبارشة»  ،وقدْ ّبرأ احلزب موقفه بالبيان املشرتك مع األحزاب الشيوع ّية

األول (1948م) تأريخ صدور البيان ،أما فرع
يف سورية ولبنان وفلسطني يف ترشين ّ
ال ّلجنة املحل ّية يف البرصة ،فقدْ كان مشغوالً بقض ّية اعتقال قادته ،وعانى من االنقسام

السلطة له.
بسبب حماربة ّ

ُ
حلف بغداد
()3

السعيد) وزارته بتأريخ/3( :آب1954/م) ،وأصدر مراسيمه ّ
بحل
شكّل (نوري ّ

يب جديد
يب ،وجتميد احلياة احلزب ّية والنقاب ّية ،وأجرى انتخابات ملجلس نيا ٍّ
املجلس النيا ّ

كانت املشاورات
السياس ّية((( ،ويف املدّ ة نفسها
ْ
يف آب (1954م) قاطعتْه األحزاب ّ
مستمرة بني العراق والدّ ول الدّ اخلة يف احللف ،وهي :إيران وتركيا وباكستان ،فض ً
ال
ّ

عن بريطانيا(((.

من تاريخ احلركة الشيوع ّية يف العراق بني 1969–1958م) ،ط ،1بريوت1981 ،م :ص17؛
ومالك سيف ،للتأريخ لسان :ص.230
((( مالك سيف ،للتأريخ لسان :ص.230
جلرها
تعرضت األقطار العرب ّية إىل ضغط الدول الغرب ّية املتزايد ّ
((( بعد احلرب العامل ّية الثانية ّ
وفيتي واحلدّ من نفوذه يف
الس
ّ
الرامية إىل عزل االتحّ اد ّ
إىل مرشوعات الدّ فاع (اإلنجلو–أمريك ّية)ّ ،
فكانت فكرة حلف بغداد الذي دخله العراق مع تركيا وباكستان وإيران ،فو ِّقع
الشق األوسط،
ْ
رّ
ميثاق مع تركيا بـتأريخ/24( :شباط1955/م).
((( لتفاصيل أكثرُ ،ينظر :جهاد جميد حمي الدّ ين ،حلف بغداد ،رسالة ماجستري غري منشورة،
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كانت البرصة يف هذه املدّ ة تشهد إرضابات ومظاهرات تأييد ًا إلرضاب ُعماّ ل نفط
ْ

األول عام (1953م) ،وتشهد حركة طلاّ ب ّية واسعة امتدّ ْت إىل
البرصة يف كانون ّ

معرض صناعات البرصة ،الذي ُأقيم يف1954/3/6( :م)؛ إ ْذ فسح املجال اللتقاء

السفرات املدرس ّية
طلبة البرصة مع وفود طلبة بغداد واأللوية األُ َخر ،من خالل إقامة ّ
َ
يرفعون خالل لقاءاهتم شعارات مندّ دة
ملشاهدة املعرض ،وكان الطلبة

(((

بموقف

السلطة ،وقدْ عبرّ وا عن موقفهم الرافض للحلف ْ
بأن رفعوا العرائض االحتجاج ّية إىل
ّ
الصحف املح ّل ّية ،والقيام باألعامل االحتجاج ّية يف املدارس ،وكان ملدرسة (البرصة)
ّ

دور يف اإلرضابات الطلاّ ب ّية
ومتوسطة (فيصل الثاين)،
للبنني،
و(متوسطة غازي)ٌ ،
ّ
ّ
وكانت جمموعة من الطلبة
والتعبري عن موقف الطلبة الرافض لسياسة احلكومة،
ْ

تقو ُد االحتجاجات يف مدارسهم ،ما جعل إدارات املدارس تفصل بعض الطلبة ومتنع
السفرات املدرس ّية((( ،ر ّبام ألنهّا تعدّ ها فرصة اللتقاء الطلبة املبارش مع بعضهم ،ما
ّ
يؤجج املواقف ضدّ ها ،ويبدو ّ
السياس ّية ضدّ حلف بغداد كان
ّ
أن موقف األحزاب ّ
القاهرة1971 ،م ،وفكرت نامق ،سياسة العراق يف املنطقة العرب ّية :ص.303
وكانت
((( كانت اهليأة املرشفة عىل املعرض تن ّظم جوالت هنار ّية للطلاّب مع األلوية ُاألخر،
ْ
العاملي ،يعيش
السالم
السفرات
ّ
ملتقى للطلاّ ب ،وميدان لرفعهم الشعارات ،مثل( :يعيش ّ
ً
ّ
إرضاب العماّ ل البطو ّيل ،تعيش اجلبهة الوطن ّية ،ال معاهدة مع األمريكان).
اليومي) ،العدد (،)1015
(و.م.ب) ،امللفة ( ،)1/5كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة (التقرير
ّ
املترصفية.
(1954/3/7م) ،إىل
ّ
وحممد سعيد ،وشاكر
((( كان من الطلاّب يف ثانو ّية البرصة« :خلدون النّعمة ،وفاروق مهديّ ،
محاين ،ومهدي ملاّ عيل ،وعيل موالنا عارف» ،ومن مجع ّية املع ّلمني
جميد العاين ،وإبراهيم ّ
الر ّ

وحممد
الرمحن احلاج،
وحممد نوري القضبان،
املسائ ّية« :نزار توفيق،
ّ
وحممد عيل حمسن ،وعبد ّ
ّ
ّ
َ
رضا املظ ّفر» ،اتهُّ موا بأنهّ م من ّ
وحيملون األفكار اهلدّ امة بني الطلاّ ب.
ني،
الشيوع ّي َ
(و.م.ب) املل ّفة ( ،)5/1كتاب مدير ّية معارف البرصة ،العدد (1954/3/27( ،)1229م) ،إىل
مترصف ال ّلواء (مظ ّفر أمحد).
ّ
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ينطلق من اجلبهة الوطن ّية واستثامرها طاقات الطلاّ ب يف التعبري عن موقف األحزاب

من خالل مدارسهم ،أو استغالل معرض صناعات البرصة ،أو من خالل اجتامعات

يمقراطي،
ّلت من حزب االستقالل،
والوطني الدّ
(اجلبهة الوطن ّية)((( ،عندما تشك ْ
ّ
ّ
الشيوعي؛ لذا يمكن القول ّ
إن موقف األحزاب جتاه حلف
واجلبهة الشعب ّية ،واحلزب
ّ
بغداد بدأ منذ انتخابات (1954م).
ب -الق�ضايا العرب ّية

( )1القض ّي ُة الفلسطين ّي ُة

كانت القض ّية الفلسطين ّية مت ّثل حمور ًا أساس ّي ًا لدى حزب االستقالل يف متابعته
ْ

العلني
احلزب
تطوراهتا؛ فبعد وثبة كانون الثاين (1948م) أصبح حزب االستقالل
َ
ّ
َّ
علنت احلرب
تطورات قض ّية فلسطني؛ إ ْذ ُأ ْ
السياس ّية ،ومرتافق ًا مع ّ
الساحة ّ
الوحيد يف ّ
تطورات القض ّية من خالل
يف مايس (1948م) ،وكان فرع احلزب يف البرصة يتابع ّ

تصور احلزب من القض ّية،
جريدة (الربيد)((( ،وبمتابعة أعدادها يمكن مالحظة
ّ
(((
التربعات
ودخل أعضاؤه يف جلنة إنقاذ فلسطني  ،وكان من واجباهتا القيام بجمع ّ

وقامت بعدّ ة مظاهرات يف
السيف) يف البرصة،
ْ
((( كانت بعض اجتامعات اجلبهة الوطن ّية تُعقد يف(حم ّلة ِّ
(1954/6/1م) ،وألقى أحد املتظاهرين قصيدة يقول يف مطلعها:
قضيتي باحلليف ِ
َفال حلف ًا نريدُ َوال انتدابــــا
إليك عنّــا
ّ
مترصف ال ّلواء
(و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)5/1كتاب مدير ّية أمن البرصة (شعبة القلم السرّ ّ ي) ،إىل
ّ
بشأن املع ّلم سامل عبد الكريم املظ ّفر ،العدد ( )2085يف1958/4/29( :م).
(كانت هزيمة زعامء)،
((( من مقاالت الربيد( :الرأي العا ّم واهلدنة)( ،أعلنوا حرب اخلالص)،
ْ
(ها هلذا ّ
صدرت
الذل من آخر)( ،إنقاذ نحو اهلزيمة) ،من األعداد ،)16-12( :لعام 1948م،
ْ
موقفها جتاه فلسطني وموقف احلكومات املتخاذل ورفضها اهلدنة.
مهمتها
ّلت يف بغداد جلنة ُس ّميت (جلنة إنقاذ فلسطني)،
ْ
((( تشك ْ
وكانت هلا جلنة كاملة يف البرصةّ ،
نت
السالح ،ومساعدة الالجئني الفلسطين ّيني يف العراق ،وع ّي ْ
ربعات ،واملساعدة يف مجع ّ
مجع الت ّ
مكونة من :سليامن فييض ،وسعود
جلنة إنقاذ فلسطني جلنة مجع املال يف البرصة وتكوين جلنة ّ

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
 ............................................ 98الأ ْو َ�ضا ُع ِّ
ربع ،والقيام باحلفالت العا ّمة ليذهب ريعها إىلمساعدة اجليش
من القادري َن عىل الت ّ

العراقي وشهداء فلسطني العرب ّية ،(((أو القيام بجمع التّمور لغرض توزيعها عىل
ّ
عرب فلسطني اللاّ
جئني ،وو ّقف احلزب (شفيق عدس)؛ ألنّه عدَّ ذلك جزء ًا من نشاطه
َ

السالح إىل إرسائيل.
السالح لفرع احلزب دور يف كشف ّ
القومي ،ور ّبام كان ملتابعة جلنة ّ
ّ
بمظاهرة ٍ
ِ
تأييد ملوقف األحزاب يف بغداد بعد ْ
أن قدّ م معتمد
وقدْ حاول احلزب القيا َم
ِ
عضوين من أعضاء اهليأة اإلدار ّية للفرع طلب ًا حترير ّي ًا إىل قائد
حزب االستقالل مع

بالسامح إلقامة مظاهرة سلم ّية((( ،ولك ّن القيادة العسكر ّية
ّ
القوات العسكر ّية يف البرصة ّ
مل توافق عىل طلب الفرع؛ بسبب األحكام العرف ّية.

وعندما هاجر الفلسط ّي َ
جاءت أعداد
وتوجهوا إىل الدّ ول العرب ّية،
نيون من بالده
ْ
ّ

«فانبثقت جلن ٌة لرعاية اللاّ
جئني يف فرع احلزب»(((.
كبرية منهم إىل العراق،
ْ
َ

ُ
املوقف من االنقالبات يف سورية
()2

يمكن وصف عام (1949م) بعام االنقالبات يف سورية؛ إ ْذ حصل فيها ثالثة

انقالبات ،كان ّأوهلا :انقالب (حسني) ،الزعيم عىل حكومة (شكري القوتيل) ،بتأريخ:

(/30آذار1949/م) ،والثاين :انقالب (سامي احلنّاوي) ،يف/14( :آب1949/م)،
وحممد سعيد
ّ
العراديّ ،
محاين ،وعبد األمري ّ
وحممد أمني ّ
الرمحن املحاميّ ،
الصالح ،وحسن عبد ّ
الر ّ
السالم باش أعيان ،وسلامن ّ
النّقيب ،وحبيب امللاّ ك ،وعبد الكاظم ّ
الذكري .من
الش
مخاين ،وعبد ّ
ّ

محاين ،كتاب جلنة إنقاذ فلسطني بـتأريخ1948/2/22( :م) ،إىل
حممد أمني ّ
وثائق املحامي ّ
الر ّ
األشخاص املذكورة أسامؤهم أعاله.
الرمحاين ،عبد العزيز بركات،
(حممد أمني ّ
مترصف ّية لواء البرصة إىل مد ّققي البلد ّيةّ :
((( بيان من ّ
ربعات العدد ( ،)367/10/2بـتأريخ:
حسون) ،حول االكتتاب بحملة جلمع الت ّ
وعبد األمري ّ
(1948/6/2م).
ّ
(/26متوز1948/م).
((( ُينظر :آخر ساعة (جريدة) ،العدد (،)35
((( مقابلة مع املحامي رجب بركات بـتأريخ1991/1/12( :م).
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األول1949/م)(((.
واالنقالب الثالث :لـ(أديب
الشيشكيل) ،يف/19( :كانون ّ
ّ

يايس يف الوحدة مع سورية.
كان تأثري هذه االنقالبات يف العراق يأيت من الطموح ّ
الس ّ

رحب حزب االستقالل هبذا االنقالب ،ووجد فيه فرصة للتقارب بني العراق
وقدْ ّ
الزعيم -وجزء ًا من
وسورية ،وعدّ ه حركة داخل ّية حمضة -كام
ْ
أشارت إليه ترصحيات ّ

سياسة خارج ّية ُيراد هبا حتقيق مرشوع سورية الكربى ،أو اهلالل اخلصيب« :ونحن ال نكره

ْ
ّ
السياس ّية»(((.
التدخل
كانت قبل
السور ّية متّحدة ،كام ْ
األجنبي يف شؤوهنا ّ
ّ
أن تكون البالد ّ
ووقفت األحزاب موقف ًا
الشيشكيل)،
ولك ّن العراق أبدى حت ّفظه من انقالب (أديب
ْ
ّ

معارض ًا ،فكتب (محد موسى الفارس) (سكرتري حزب االستقالل) مقالة بعنوان :عىل
الشيشكيل ،(((بيـّن فيه موقف احلزب غري
العراق املبادرة إىل إنجاد سورية من الطغيان
ّ

السور ّية أداة ط ّيعة لتنفيذ أغراضه،
الو ّدي؛ ألنّه عدّ االنقالب وسيلة جلعل ّ
القوات ّ
وأهداف الدّ ول االستعامر ّية التي تدعمه ،وعدّ العراق مسؤوالً مبارش ًا عن إنقاذ

وري من هذا االنقالب ،بحكم اتصال احلدود باحلدود وتالمحها ،بحكم
الس ّ
الشعب ّ
َ
االستقالل مع سورية يف
احلزب
صالت الوحدة والقربى واألماين املشرتكة ،و َد َع َم
ُ

الشيشكيل.
األتايس) بعد االنقالب عىل
عهد (هاشم
ّ
ّ

فقالت جريدة
يب،
ور َف َض حزب االتحّ اد الدّ
ْ
ستوري االنقالب ،ور ْب َطه بالوضع العر ّ
ّ
َ

(الوحدة)« :حني قالّ :
وأقدمت احلكومة عىل إعالن رأهيا يف احلركة
إن للعراق كلمته،
ْ
وضعت نصب عينها آمال ّ
وري ورغباته وحتقيق
السور ّية األخرية ،إنّام
ْ
الس ّ
الشعب ّ
ّ
الشيشكيل لرتعى مشيئاته منها»(((.
كانت حركة
أهدافه ،التي ما ْ
ّ
((( ُينظر :صالح الع ّقاد ،املرشق العريب :ص.94
((( الربيد ،العدد (1949/4/20( ،)119م).
((( الربيد ،العدد (1949/4/20( ،)119م).
األول1951/م).
((( الوحدة ،العدد (( ،)49كانون ّ
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ٌ
بيان دعا فيه إىل اإلرضاب العا ّم ،وكان فرع البرصة قدْ أعلن أعضاؤه اإلرضاب يف

البجاري) إىل ملركز العا ّم،
أنحاء ال ّلواء كا ّفة ،ويف تقرير رفعه معتمد الفرع (عبد اهلادي
ّ

االشرتاكي
اإلرضاب ناجح ًا يف كا ّفة أنحاء ال ّلواء» ،وجاء حزب األ ّمة
قال فيه« :كان
ُ
ّ
انطالق ًا من اقتناعه برضورة ممارسة الشعب حلقوقه ،طاملا ال يؤ ّثر ذلك عىل البالط.
القومي،
ستوري ،فقدْ جاء طبيع ّي ًا ،ليس ألنّه ُيعبرّ عن اجلانب
أ ّما موقف االتحّ اد الدّ
ّ
ّ
خاصة يف انقالب
السياس ّية يف االتحّ اد مع سوريةّ ،
بل بقدر ما هيدف إىل حتقيق املطامح ّ

مترد وهدم.(((
(سامي احلنّاوي) ،أ ّما انقالب
الشيشكيل ،فعدَّ ه حركة ّ
ّ

ستوري) يف بغداد.
وكانت جريدة (الوحدة) تعبرِّ عن رأي مشرتك مع جريدة (االتحّ اد الدّ
ْ
ّ

ِ
ُ
األحزاب من قض ّية مرص(1951م)
موقف فرو ِع
()3

فحصلت
فرفضت احلكومة الربيطان ّية إلغاءها،
حاولت مرص إلغاء معاهدة (1936م)،
ْ
ْ
ْ

السويس(((.
ني املرص ّي َ
مصادمات بني الفدائ ّي َ
ني وبني ّ
القوات الربيطان ّية املرابطة يف قناة ّ

السياس ّية إىل اإلرضاب العا ّم يف
وقدْ أ ّيد العراق القض ّية املرص ّية،
ْ
فدعت األحزاب ّ

بغداد واأللوية ،فأقام حزب االستقالل فرع البرصة حفلة خطاب ّية ،خطب فيها معتمد

(صوت النّاس)ّ :
أن بناية
وذكرت
احلزب (عبد القادر الس ّياب) ،وبعض رجال احلزب،
ُ
ْ
َ
هيتفون بحياة مرص ،وبعدالة قض ّيتها ،وشارك
احلزب اكت ّظ ْت باجلامهري الذين كانوا
دعت إليها تأييد ًا ملرص.
احلزب يف مظاهرة األحزاب التي ْ

واحتجبت
لت حركة املرور،
ْ
السكّان نداء اإلرضاب ،فأغلقوا حوانيتهم ،وتع ّط ْ
ل ّبى ّ

الصدور ،وقدْ شمل اإلرضاب األقضية والنّواحي(((.
الصحف البرص ّية عن ّ
مجيع ّ
ويف اجتامع احلزب األُ
رحت قض ّية مرص ،فأكّد (عبد القادر الس ّياب)،
سبوعي ُط ْ
ّ
ستوري (جريدة) ،العدد (/7( ،)581آذار1952/م).
((( االتحّ اد الدّ
ّ
احلسني ،تاريخ الوزارات.241/8 :
الر ّزاق
ّ
((( ُينظر :عبد ّ
((( ُينظر :صوت النّاس ،العدد (/9( ،)250ترشين الثاين1951/م).

أثناءاحلرب العامل ّي ِة
ال�سيا�س َّي ُة يف الب�صرة �
ِ
ِ
الف�صل الأول :الأو�ضا ُع ِّ
الثانية 101 ..........

الشقيقة يف جهادها وموقفها من االستعامر ،وجيب ْ
قائالً« :إنّنا نؤ ّيد مرص ّ
أن تعمل

احلكومات األخرى ويف مقدّ متها العراق يف إلغاء املعاهدات املامثلة ملعاهدة مرص،

وإلغاء اتفاق ّيات النفط ،وحرمان املستعمر من ّ
كل نفع»(((.

االشرتاكي بإصداره بيان ًا دعا فيه إىل اإلرضاب العا ّم ،وكان
وشارك حزب األ ّمة
ّ

فرع البرصة قدْ أعل َن اإلرضاب بمشاركة أعضائه يف أنحاء ا ّللواء كا ّفة ،ويف تقرير رفعه

البجاري) إىل املركز العا ّم ،قال« :كان اإلرضاب ناجح ًا يف
معتمد الفرع (عبد اهلادي ّ
االشرتاكي انطالق ًا من اقتناعه برضورة
كافة أنحاء ا ّللواء»((( ،وجاء موقف حزب األ ّمة
ّ

ممارسة الشعب حلقوقه ،وال يؤ ّثر ذلك عىل البالط(((.

ستوري ،فأعلن موقفه يف جريدة (الوحدة) بالقول« :علينا
أ ّما فرع حزب االتحّ اد الدّ
ّ

أن نقف بجانب مرص؛ ّ
ْ
ألن القض ّية املرص ّية هي املصلحة احليو ّية التي هندف إىل حتقيقها
الوطنيّ ،
وأن حزبنا (االتحّ اد
احلر ّية واالستقالل
ّ
عىل اختالف نزعاتنا احلزب ّية يف جمال ّ
احلر ّية واالستقالل ،كام
الطبيعي
حق مرص
ستوري) يؤ ّيد مرشوع ّية ّ
الدّ
ّ
والرشعي يف ّ
ّ
ّ

يؤمن بعدالة القض ّية املرص ّية»(((.

أ ّما حزب اجلبهة ّ
يمقراطي،
فكانت بياناته ُيصدرها مع احلزب
الشعب ّية،
الوطني الدّ
ْ
ّ
ّ

تطرق احلضور بخطبهم إىل قض ّية مرص ،وأنّه جيب
ويف افتتاح فرع احلزب يف البرصة ّ

يمقراطي واجلبهة ّ
الشعب ّية((( بخصوص هذه القض ّية.
التعاون بني احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

األول1951/م).
((( صوت النّاس ،العدد (/7( ،)257كانون ّ

((( النبأ (جريدة) ،العدد (/12( ،)951ترشين الثاين1951/م).
((( ُينظر :النبأ ،العدد (/18( ،)955ترشين الثاين1951/م).
((( الوحدة ،العدد (/12( ،)28ترشين ال ّثاين1951/م).
((( ُينظر :اجلبهة ّ
األول1951/م).
الشعب ّية ،العدد (/23( ،)122كانون ّ

ال َف ْ�ص ُل ال ّثاين

ُ
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صر ِة ودورها يف
الثانية
احلرب العامل ّي ِة
ال�سيا�س ّي ِة بعدَ
ِ
ِ
الأو�ضا ِع ّ
(1945م1958-م)
وتطورها
ّأوالً :مقدّ م ٌة عن ظهور احلركة العماّ ل ّية يف البرصة
ّ

قبل احلرب العامل ّية الثانية.

ِ
ِ
السياس ّي ِة يف
ثاني ًا:
ُ
موقف التنظيامت العماّ ل ّية من األوضا ِع ّ
ِ
البرصة بعدَ احلرب العامليـّة الثانية(1958 -1945م):
ُ
أ-النقابات.
�
ُ
للمدة من (1958 –1946م)
ب-ال
إ�ضرابات الع ّمال ّي ُة ّ

ثالث ًا:
ُ
الرأي العا ّم من احلركة العماّ ل ّية يف البرصة بعدَ
موقف ّ
احلرب العاملي ِة ال ّث ِ
ِ
انية.
ّ

مقد ٌ
مة عن ظهور احلركة الع ّمال ّية يف الب�صرة وتط ّورها قبل
�أ ّو ًالّ :
احلرب العامل ّية الثانية
يستطيع الباحث ْ
يتلمس ظهور الطبقة العماّ ل ّية يف البرصة منذ بداية احلرب العامل ّية
ُ
أن ّ
ٍ
األوىل؛ ألن وجود ٍ
ٍ
ٍ
واضح ضعيف جدّ ًا؛
بشكل
عاملة يف البرصة قبل احلرب العامل ّية
أيد
النعدام الصناعة التي تعتمد عىل ٍ
أيد عاملة بقدر ما يوجد من احلرف ّيني العاملني يف جمال
ّ
وخاصة يف املناطق التي جُترى
الزوارق،
الشكات األجنب ّية يف جمال النقل
رّ
النهري ،وصنع ّ
ّ
ّ
فيها تعبئة التمور للتصدير((( .وقدْ ارتبط وجود األيدي العاملة يف البرصة بالرأسامل
السفن ومراكز إصالحها يف
األجنبي ،وعىل نطاق ض ّيق يف جمال صناعة أحواض ّ
ّ

الضعيف يف بعض الفروع اإلنتاج ّية
البرصة .أ ّما الرأسامل
اخلاص ،فلم يظهر إلاّ بشكله ّ
ّ
السفن النهر ّية
السوق ،فقدْ ُأ ْ
قيمت يف البرصة أحواض لصناعة ُّ
التي تل ّبي احتياجات ّ
الوطني قبل
اخلاص
والصيد ،وكام ارتبط الرأسامل
اخلشب ّية؛ الرتباطها بإنتاج التمور
ّ
ّ
ّ

احلرب العامل ّية األوىل بتجارة التصدير ،فإن أربع ًا من رشكات تصدير التمور يف البرصة

وظهرت يف جمال النقل (رشكة جتارة مراكب البرصة) ،التي
تعود إىل ّجتار حم ّل ّيني(((.
ْ
ست عام (1911م)ّ ،
اخلاص
نت أعامهلا بتشغيل باخرتني((( .وظهر الرأسامل
ودش ْ
أس ْ
ّ
ّ
ست يف البرصة أربع مطابع ،ثالث منها أهل ّية(((.
يف جمال الطباعة؛ إ ْذ ُأ ِّس ْ

الربيطاين للبرصة يف احلرب العامل ّية األوىل (1914م) عام ً
ال
وشكّل االحتالل
ّ
خارج ّي ًا يف ظهور الطبقة العاملة فيها ،فقدْ ّ
رت بريطانيا اآلالف من األيدي العاملة
سخ ْ
التحرر ّية يف العراق ،ترمجة :عبد
((( للتفاصيل :راجع( :ل .ن .كوتلوف) ،ثورة العرشين الوطن ّية
ّ
الواحد كرم ،ط ،3بغداد1985 ،م :ص.75
((( ُينظر :املصدر نفسه :ص .85-84
((( ُينظر :جم ّلة لغة العرب ،كانون الثاين1912 ،م :ص.276
((( ّ
حممد خليفة بن محد بن موسى النبهاين ،التّحفة النّبهان ّية يف تأريخ اجلزيرة العرب ّية ،مركز
الشيخ ّ
دراسات اخلليج-البرصة1980 ،م :ص.67-66
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كانت ()12،000
خلدمة جيشها البالغ مئات األلوف من اجلنود ،ففي البرصة وحدها ْ

َ
يقومون ّ
فرقة من ال ُعماّ ل ،فض ً
بالشحن والتفريغ((( ،وهؤالء
لني الذين كانوا
ال عن احلماّ َ
نت هبم بريطانيا اخلدمات األساس الحتالهلا يف تعبيد الطرق واجلسور ،وإنشاء
ال ُعماّ ل أ ّم ْ

وقامت بتوسيع امليناء ألغراضها العسكر ّية.
السكك احلديد ،وذلك يف عام (1916م)،
ْ
ّ
الشكات األجنب ّية ملامرسة أعامهلا((( ،فنشط
وقدْ أسهم االحتالل
الربيطاين يف عودة رّ
ّ

وتوافرت فرص العمل يف امليناء واخلدمات،
العمل يف البرصة يف جمال التجارة والنقل،
ْ

فض ً
ال عن األعداد غري املنظورة من األيدي العاملة يف مكابس التمور.

ّ
إن الظروف االقتصاد ّية واالجتامع ّية الدّ اخل ّية مل تته ّيأ لظهور الطبقة العاملة يف

العراق وتكوينها ،كام هو احلال يف األقطار األوروب ّية التي انتقل فيها املجتمع من
احلريف
سمحت لإلنتاج
تطورات داخل ّية رصفة
ْ
املرحلة اإلقطاع ّية إىل الرأسامل ّية ،نتيجة ّ
ّ

فرضت أساليب وقوى جديدة يف اإلنتاج(((.
بالتطور بوتائر رسيعة،
ْ
ّ
ص ِ
بالسوق الربيطان ّية سبب ًا يف تق ّل ِ
احلرف اليدو ّية لزيادة
السوق املح ّل ّية ّ
وكان ارتباط ّ
حتل ّ
فأخذت ّ
حمل البضاعة املح ّل ّية،
وخاصة البضائع اإلنكليز ّية(((،
البضائع األجنب ّية،
ْ
ّ

َ
وحاولت احلكومة ْ
يكون هلا دور يف تنشيط
أن
لضعف املنافسة بالنسبة لألخرية،
ْ

(((
كبري يف
الصناعة،
ْ
ّ
أثر ٌ
قرار التعريفة الكمرك ّية لعام (1929م)  ،فكان له ٌ
فأصدرت َ

الشكات األجنب ّية يف البرصة كانت :رشكة لنج ،وكري مكنزي ،وسرتيك ،ورشكة البرصة
((( رّ
السوسُ .ينظر:
للتجارة ،رّ
والشكة األمريك ّية (ماساندرس فوريس) ،التي كانت تتاجر بعرق ّ
التكريتي،
الربيطاين ،ترمجة :د .هاشم
(الربت م .منتشاشفييل) ،العراق يف سنوات االنتداب
ّ
ّ
بغداد1978 ،م :ص.96
التميمي ،البرصة يف عهد االحتالل الربيطاين :ص.496
((( ُينظر :محيد أمحد محدان
ّ

التحرك) بغداد1980 ،م :ص.15
((( ُينظر :كامل مظهر أمحد ،الطبقة العاملة العراق ّية (التكوين وبدايات
ّ

((( ُينظر :محيد أمحد محدان :ص.514
ناعي يف العراق (القطاع اخلاص) ،بغداد1968 ،م :ص.9
((( ُينظر :صباح الدّ ّرة،
التطور ّ
ّ
الص ّ

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 107 .........................

ألول
دخلت إىل البرصة من الرسوم الكمرك ّية،
إعفاء املكائن واآلالت التي ُأ
ْ
ْ
فدخلت ّ

مرة صناعة الكايش والطابوق والثلج واملطابع(((.
ّ

الوطني يف توفري فرص األيدي العاملة؛ ألنّه بحلول األزمة
وكذلك نشط الرأسامل
ّ

العراقي هبا ،وقدْ أ ّد ْت إىل انكامش
االقتصاد ّية (1932-1929م) تأ ّثر االقتصاد
ّ
االستثامرات ،وركود املبادالت واألسواق ،فظهر االستثامر املحليّ ّ يف إنشاء معامل
َ
بعضها
نشئت سبعة مكابس دائم ّية للتمور،
متعدّ دةُ ،فأ ْ
وسبعون مكبس ًا موسم ّي ًا متتلك َ

رشكات أجنب ّي ٌة.
ٌ

خاصة بعد حركة
وقبل احلرب العامل ّية الثانيةْ ،
قواهتا يف العراقّ ،
قامت بريطانيا بإنزال ّ

مايس(1941م) ،وما تبعه من إقامة اإلنشاءات والتّحصينات العسكر ّية ،وإقامة املنشآت

الربيطاين يف ّ
عت
الشعيبة ،ومعامل لتصليح اآلل ّيات العسكر ّية،
اخلاصة باجليش
وتوس ْ
ّ
ّ
ّ
وقامت –أيض ًا -بمدّ ّ
املرتي بني ّ
الربيطاين يف ّ
الشعيبة
السكك
الشعيبة(((،
حركة النقل
ْ
ّ
خط ّ
ّ
والزبري وجبل سنام ،لغرض استخدامه يف نقل احلجر واملوا ّد اإلنشائ ّية فيه(((؛ ولذلك
ّ
استعانت بأعداد كبرية من األيدي العاملة العراق ّية إىل جانب اهلنود واهلولند ّيني.
ْ

مه ّية البرصة بزيادة حجم
رافقت احلرب،
وبسبب الظروف التي
ْ
ْ
ازدادت أ ّ

الرتانزيت((( عن طريق ميناء البرصة؛ بسبب انقطاع املواصالت البحر ّية من تركيا
ناعي
الس
وفيتي ،فكان ذلك سبب ًا يف زيادة استثامر األموال املح ّل ّية يف القطاع ّ
الص ّ
ّ
واالتحّ اد ّ

باالعتامد عىل املوا ّد األول ّية املح ّل ّية ،األمر الذي أ ّدى إىل انتعاش احلرف اليدو ّية؛ إ ْذ وجد
ِ
إنتاجها سوق ًا رائجة،
ْ
فبقيت جتارة التمور حمافظة عىل مستواها لزيادة الطلب املحليّ ّ
((( ُينظر :النبهاين ،التّحفة النبهان ّية :ص.68 -61

العمـال ّية :ص.3
((( ُينظر :تأريخ احلركة ّ
للسكك احلديد ّية ،بغداد،
السكك العراق ّية بني األمس واليوم ،إعداد املنشأة العا ّمة ّ
((( ُينظرّ :
1990م :ص.19
((( ُينظر :صباح الدّ ّرة :ص.29 –28
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الربيطاين هلا.
عليها ،وحاجة اجليش
ّ

الصناعي قدْ تراجع بعد احلرب العامل ّية الثانية؛ ّ
غري ّ
ّبعت
أن االستثامر
ألن الدّ ولة ات ْ
ّ
سياسة (الباب املفتوح) أمام البضائع األجنب ّية ما تس ّبب يف إغراق األسواق املح ّل ّية
َ
ّجهون من سياسة االسترياد إىل
بتلك البضائع ،وما جعل أصحاب رؤوس األموال يت

املضاربة يف العقار(((.

وبعد احلرب العامل ّية الثانية ،ظهر جمال آخر الستيعاب األيدي العاملة مت ّثل يف

النّفط ،بعد ْ
فبدأت رشكة نفط
ازدادت أعامل رشكة نفط البرصة يف اخلمسين ّيات،
أن
ْ
ْ

البرصة أعامهلا االستكشاف ّية يف عام (1938م) ،ولكن بسبب ظروف احلرب العامل ّية
وبدأت احلفر يف هنر عمر
الشكة إىل إيقاف أعامهلا إىل عام (1945م)،
الثانية
ْ
اضطر ْت رّ
ّ

قرب ّ
الشكة ببناء رصيف رقم (،)1
الزبري (1948م)،
ْ
وقامت رّ
شط العرب ،والثاين يف ّ

ورصيف رقم( )2يف منطقة الفاو ،بوصفه جزء ًا من تعاملها مع امليناء(((.

واختلفت أعداد العاملني يف رشكة نفط البرصة حسب اجلدول اآليت(((:
ْ

1950
1862

1951
2261

1952
2734

1953

3048

(*)

1954

3001-2953

الشكة يف البرصة،
الشكة بسبب ازدياد أعامل رّ
ني يف رّ
ازداد عدد ال ُعماّ ل العراق ّي َ

ودخول احلكومة رشيك ًا باملناصفة يف األرباح عام (1951م) ،فض ً
ال عن زيادة املشاريع
((( ُينظر :صباح الدّ ّرة :ص.21
والشكات املتّحدة معها ،ط ،1بريوت1949 ،م :ص.31
((( ُينظر :رشكة نفط البرصة املحدودة
رّ

((( وزارة االقتصاد ،الدّ ائرة الرئيس ّية لإلحصاء ،املجموعة اإلحصائ ّية العا ّمة1953 ،م ،مطبعة
الزهراء1954 ،م :ص.133
الشكة كان عدد العماّ ل العراق ّيني يف (1953م) هوُ .)3013( :ينظر:
(*) وبحسب سجلاّ ت رّ
الصحراء ،بريوت1960،م :ص.15
(دافيد هـ .فني) ،برتول ّ

ُ
الف�صل الثاين:
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ّ
الصناعة العراق ّية((( ،وبلغ عدد املشاريع يف لواء
الصناع ّية بعد
تطور ّ
التدخل املبارش يف ّ
ّ
البرصة ( )1285عام ً
ال حسب إحصاء عام (1953م) ،وعدد العاملني فيها ()4519

عام ً
ال((( ،وقدْ ُأنشئ فيها -أيض ًا -مصفى املفت ّية عام (1952م) ،وحم ّطة كهرباء النجيب ّية

عام (1956م) ،ورشكة طحن احلبوبّ ،
استوعبت أعداد ًا جديدة من
كل هذه املشاريع
ْ
األيدي العاملة.

الشكات األجنب ّية واألهل ّية(الوطن ّية) –أيض ًا -يف استيعاهبا أعداد ًا كبرية
ْ
أسهمت رّ

من العاملني ،ولكن -مع األسف -مل تتوافر إحصاءات حول أعدادهم.

تصور ًا حول حقيقة هذه األعداد،
ولك ّن االضطرابات والتظاهرات العماّ ل ّية تُعطي ّ

فض ً
ال عن اآلالف من ُعماّ ل مكابس التمور من النّساء واألطفال ،وكان ّأول تقدير

رسمي لعدد ال ُعماّ ل يف مكابس التمور يف خمتلف أنحاء العراق جاء يف اإلحصاء
ّ
ناعي لسنة (1954م)؛ إ ْذ بلغ عددهم ( )7217عامالً ،منهم )5798( :عام ً
ال يف
ّ
الص ّ
الشك فيه ّ
ّ
كانت توازي من حيث الدّ خل
البرصة ،وممّا
الصناعة يف البرصة ْ
مه ّية هذه ّ
أن أ ّ
والسكك والنفط((( قبل عام (1958م).
واالستخدام امليناء ّ

أثر
توجه
وكان لظهور جملس اإلعامر عام (1951م) بوصفه جزء ًا من ّ
حكومي ٌ
ّ
ٍ
يف انضواء ٍ
العاملني يف البرصة بعد احلرب
عاملة حتته لتنفيذ مشاريعه ،فكان عدد
أيد
َ
ال((( ،ما ّ
العامل ّية الثانية وصوالً إىل عام (1954م) ما يقرب من ( )25 ،000عام ً
يدل

عىل ّ
مهم ًة يف خريطة العراق بعد احلرب العامل ّية الثانية.
أن البرصة ْ
كانت منطق ًة ُعماّ ل ّي ًة ّ

((( ُينظر :صباح الدّ ّرة :ص.57
السنو ّية لإلحصاء لعام
((( ُينظر :وزارة االقتصاد ،املجموعة الرئيس ّية لإلحصاء ،املجموعـة ّ
1953م :ص.133
والتطور
االقتصادي يف العراق ،التجارة اخلارج ّية
التطور
حممد سلامن حسن،
ّ
ّ
ّ
((( ُينظر :دّ .
االقتصادي (1958 –1864م) ،بريوت( ،د.ت).289/1 :
ّ
((( ُينظر :وزارة االقتصاد ،املجموعة اإلحصائ ّية1953 ،م ،بغداد 1954م.
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كانت اهلجرة املصدر األعظم لتمويل املشاريع بال ُعماّ ل؛ إ ْذ ّ
كانت قريبة من
إن البرصة ْ
ْ
والعمـال الذين ِيفدون من
وخاصة من لواء املنتفك والعامرة،
مركز الطرد يف اجلنوب(((،
ّ
ّ
الزيادة
مناطق ُأ َخر من العراق إىل البرصة أكثرهم من ال ُعماّ ل غري املاهرين(((.
ْ
وظهرت ّ
يف أعداد ال ُعماّ ل يف فرتة اخلمسين ّيات بعد فتح مشاريع النّفط يف الفاو عام (1901م)،
وكانت رشكة نفط البرصة تستخدم عماّ الً
َ
يسكنون يف منطقة
والرميلة عام (1953م).
ْ
ّ

العمل نفسها؛ ّ
ألن ذلك يوافقها؛ نظر ًا إىل سكن ال ُعماّ ل قريب ًا من مواقع أعامهلم ،وهم
عادة من فلاّ حي البساتني ،وبساتني النّخيل.

كان توافر فرص العمل يف البرصة أثناء احلرب العامل ّية الثانية وبعدها ،وهجرة

العاملني من ريف البرصة وريف األلوية األُ َخر إليها ،قدْ شكّل ضغط ًا يف اخلدمات
َ
خاصة ّ
وظهرت
تدهورت،
املدن ّية،
أن احلالة االقتصاد ّية يف العراق بعد احلرب قدْ
ْ
ْ
ّ

القوات الربيطان ّية العاملني يف مشاريعها ،وظهور الغالء،
مشاكل البطالة بعد ترسيح ّ

فكانت بيوت العماّ ل من
ثم انعكس عىل وضع العماّ ل بعدم توافر املسكن املالئم،
ْ
ومن ّ

صح ّية مالئمة ،فض ً
ال عن افتقارهم للتعليم؛
والصفيح ،وعدم توافر ظروف ّ
الصرّ ائف ّ
ولذا ّ
وتطوراهتا وتق ّلباهتا
فت جزء ًا من األحوال االقتصاد ّية العا ّمة
فإن أموال ال ُعماّ ل أ ّل ْ
ّ
بصورة واضحة(((.

وكانت األحوال االقتصاد ّية غري ج ّيدة؛ إذ ّ
إن ال ُعماّ ل قدْ عانوا من االستغالل من
ْ

حيث األجور منذ أ ّيام الدّ ولة العثامنيـّة (1534م–1914م) ،ويف أثناء احلرب العامل ّية
للسخرةْ ،
حدثت تغيرّ ات حمدودة وطفيفة عىل بنية الطبقة
وإن
ْ
األوىل ،وقدْ خضع أغلبهم ُّ
((( ُينظر :عبد الرزاق ع ّباس ،نشأة مدن العراق ،بغداد1973 ،م :ص. 72
((( ُينظر( :و.م.ب) مل ّفة ( ،)56/1كتاب مالحظ ّية ُع ّمـال املنطقة اجلنوب ّية 27س،52/10/22/
مترصف ّية لواء البرصة.
إىل
ّ
االجتامعي ،بغداد1946 ،م :ص.83
((( ُينظر :هاشم جواد ،مقدّ مة يف كيان العراق
ّ

ُ
الف�صل الثاين:
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العاملة يف سنوات االنتداب ،لكنّه مل حيدث تغيرّ يف الوضع البائس للعماّ ل العراق ّيني

(((

حتولوا إىل
من حيث ساعات العمل واألجور ،وعانوا من ضغط ال ُعماّ ل األجانب الذين ّ
خاصة يف سنوات األزمة االقتصاد ّية.
الصحافة املح ّل ّيةّ ،
مشكلة يوم ّية يف ّ

ني ،وكان أكرب إرضاب شهدته البرصة عام
هذه الظروف
ْ
أثارت استياء ال ُعماّ ل العراق ّي َ

(1937م)((( ،ومن أسبابه –أيض ًا -األزمة االقتصاد ّية ،ووضع ال ُع ّمـال البائس.

أخذت البطالة تظهر بني صفوف العماّ ل؛ ألنّه بعد
وبعد احلرب العامل ّية الثانية،
ْ

وذكرت جريدة (صوت
القوات الربيطان ّية تستغني عن الكثريي َن،
انتهاء احلرب
ْ
ْ
أخذت ّ
األهايل)ّ :
رسحت الكثري من ال ُعماّ ل يف ّ
الشعيبة ،ما أحدث بطالة
أن ّ
القوات الربيطان ّية ّ
بني صفوف ال ُعماّ ل ،وبام ّ
أن احلالة املعاشية ما
زالت عىل ما هي عليه يف الغالء ،فقدْ
ْ
اقتصادي عسري(((.
العراقي يف وضع
أصبح العامل
ّ
ّ

ُ
األجنبي له يف العمل واخلدمات ،وكون األجور
العراقي من منافسة
العامل
كام عانى
ّ
ّ

األجنبي.
التي حيصل عليها أوطأ من العامل
ّ

والسكك
مؤسسات امليناء
كان ألعداد ال ُعماّ ل الكبرية يف البرصة
َ
ّ
والعاملني يف ّ

االقتصادي عليهم،
والنّفط ،واملشاكل املشرتكة التي عانوا منها ،وتأثري الوضع
ّ

باألجنبي بوصفه إدارة يف مواقع العمل ،فض ً
السياس ّية
واحتكاكهم
ال عن تأثري احلياة ّ
ّ

أثر يف إجياد حالة من الوعي بني ال ُعماّ ل
يف ّ
مه ّية مصاحلهمٌ ،
توجهاهتم وإحساسهم بأ ّ
َ
عوامل مساعدة يف بلورة احلركة العماّ ل ّية يف البرصة بعد احلرب
فكانت تلك
ملشاكلهم،
ْ
العمـال ّية يف العراق
((( ُينظر :كامل مظهر أمحد ،مصدر سابق ،وأمرية حممود الكريمي ،احلركة ّ
(1932م–1945م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،بغداد1985 ،م.
والسياس ّية بني عامي
((( للتفاصيلُ ،ينظر :ياسني طه ياسني ،البرصة دراسة يف أحواهلا االقتصاد ّية ّ
(1932م– 1939م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،البرصة ،ك ّل ّية اآلداب1990 ،م :ص.172
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد (/6( ،)1087شباط1946/م).
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فبدأت مطالبهم بتشكيل النّقابات العماّ ل ّية للمطالبة بحقوقهم ،ومع
العامل ّية الثانية،
ْ
أخذت احلركة تالقي اإلسناد من قبلها.
السياس ّية عام (1941م)،
ْ
إجازة األحزاب ّ

ُ
الف�صل الثاين:
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ُ
ال�سيا�س ّي ِة يف الب�صر ِة
موقف
ثاني ًا:
ِ
التنظيمات الع ّمال ّي ِة من الأو�ضا ِع ّ
(1958-1945م)
أ -النقابات

ظهرت النّقابات يف حياة الطبقة العاملة يف العراق ،بشكلها الواضح بعد احلرب
ْ

خاصة بعد ْ
تبلورت احلركة العماّ ل ّية من الفرتة ما بني (-1932
أن
العامل ّية الثانية،
ْ
ّ
1945م)((( ،وكان ظهورها جزء ًا من مرحلة شهد فيها العراق إىل حدٍّ ما انتعاش ًا سياس ّي ًا

الويص عبد اإلله خطابه يف/27( :كانون
بعد (خطاب العرش سنة 1945م)؛ إ ْذ ألقى
ّ
ويدي) ،يف/23( :شباط1946/م)،
الس
ّ
ّ
األول1954/م) إثر استقالة وزارة (توفيق ّ
السياس ّية والنّقابات ،وشهد العراق عودة احلياة الدّ يمقراط ّية إليه إىل
وأجاز األحزاب ّ

حدٍّ ما بعد احلرب العامل ّية الثانية.

حتركهم بطلب
السياس ّية ،فكان ّ
ومل يكن ُعماّ ل البرصة بعيدي َن عن مسار األحداث ّ

تأسيس النّقابات ،وجزء ًا من احلركة الوطن ّية اجلديدة ،و-أيض ًا -إدراكهم واقع عملهم
حتركهم لتحقيق تطبيق قانون العمل لسنة (1936م،
ومعرفة بعضهم حلقوقهم ،وحماولة ّ

1942م)(((.

وقدّ م ٌّ
ّائني طلباهتم لتأسيس
كل من ُعماّ ل امليناء وعماّ ل امليكانيك
والنجاري َن والبن َ
ّ
والنجاري َن ،بينام
جيزت نقابة ُعماّ ل امليناء يف املعقل والفاو ،ونقابة امليكانيك
نقاباتُ ،فأ
ْ
ّ

ّائني؛ ّ
السلطة كانت ترت ّدد يف قبول طلبات ال ُعماّ ل
ُرفض طلب تأسيس نقابة للبن َ
ألن ّ
بتأسيس نقابات هلم «خوف ًا من كثرة عدد النّقابات»(((.

العمـال ّية يف العراق (1945-1932م).
((( ملزيد من التفصيالتُ ،ينظر :أمرية
الكريمي ،احلركة ّ
ّ
احلق بتأسيس نقابات هلم
((( صدر قانون العامل رقم ( 72لسنة 1936م) ،و ُأعطى فيه للعامل ّ
(املا ّدة  ،)23وصدر تعديل للقانون برقم ( )36لسنة 1942م.
((( (و.م.ب) ،املل ّفة (( )56/1مالحظ ّية عماّ ل املنطقة اجلنوب ّية) ،كتاب مدير ّية احلقوق 124
مترصفية لواء البرصة.
س1946 -7-14/م ،إىل
ّ
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ومل تسمح بانتشار النّقابات يف
املؤسسات األجنب ّية والقواعد الربيطان ّية التي قدْ
ّ

أجازت
سيايس قدْ يؤ ّثر عليها ،بينام
يكون توافق آراء ال ُعماّ ل واجتامعهم فيها يف طرح
ْ
ّ
االقتصادي
ليست ذات تأثري ،واملتم ّثلة بـ «صناعة ثانو ّية ال تؤ ّثر يف املجرى
نقابات
ْ
ّ
ٍ
للنجاري َن ،بينام مل تظهر نقابة لعامل رشكة
واالجتامعي»((( ،بدليل املوافقة عىل إجازة نقابة ّ
ّ
نفط البرصة؛ ر ّبام خوف ًا من كوهنا تشكّل ضغط ًا اقتصاد ّي ًا وسياس ّي ًا ،وكذلك لوجود

الشكة ،فكان البدَّ من ْ
أن يؤ ّثر يف شبه القرار بتشكيل نقابة للعماّ ل فيها.
األجانب يف إدارة رّ
جيزت نقابة امليناء يف سنة (1945م) ،وكان عدد منتسبيها عام (1948م) ()4000
ُأ
ْ

ست
يتوزعون يف نقابة امليناء يف املعقل ،والفاو .أ ّما نقابة امليكانيكُ ،فأ ِّس ْ
عامل(((ّ ،
وضمت ( )298عام ً
ال((( ،وكان ُع ّمـاهلا من العاملني
بتأريخ1945/3/11( :م)،
ّ

الصغرية
يف خمتلف حمـلاّ ت العمل امليكانيك ّية،
فانضم إليها ُعماّ ل امليكانيك يف الورش ّ
ّ

يف البرصة ،و ُعماّ ل امليكانيك يف رشكة كري مكنزي ،وبعض العاملني يف املعسكرات
الربيطان ّية ،ويف ّ
الس ّيارات ،ويف
الشعيبة ،وبعض ُعماّ ل امليكانيك يف امليناء ويف سباكة ّ

رشكة طريان البرصة(((.

النجاري َن يف1945/12/17( :م) ،وكان عدد أعضائها (،((()359
و ُأ
ْ
جيزت نقابة ّ

نت اهليأة اإلدارية فيها من :عبد اهلل أمحد ،وج ّبار الس ّيد حبيب ،وكاظم جواد،
وتكو ْ
ّ
االشرتاكي واحلركة العامل ّية يف العراق (الواقع
((( ياسني علوان عينا ،حزب البعث العريب
ّ
واملامرسة) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،بغداد 1980م :ص.195
االجتامعي
والضامن
((( ُينظر :احلكومة العراق ّية ،وزارة الشؤون االجتامع ّية ومدير ّية العمل
ّ
ّ

نوي لسنة 1948م :ص .15
الس ّ
العا ّمة ،مطبعة احلكومة ،بغداد1950 ،م ،التقرير ّ
((( ُينظر :املصدر نفسه :ص15؛ والفهد :ص.316
((( ُينظر :احلكومة العراق ّية :ص.15
والصفحة نفسها.
((( املصدر نفسهّ ،

ُ
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السامل.(((
الرضا ّ
وأوانيس مورديان ،وحسني ع ّباس ،ومويش يعقوب ،وعبد ّ

حاولت النّقابات بعد تأسيسها يف البرصة القيام بدورها يف تنظيم ال ُعماّ ل والدّ فاع عن
ْ

تعرض الكثريين
كانت قدْ
ْ
حقوقهم ،وحتسني أحواهلم ،التي ْ
ساءت كثري ًا بعد احلرب ،بعد ّ

القوات الربيطان ّية ،وفتور أعامل
منهم إىل البطالة بعد انتهائها؛ بسبب ترسيح عماّ ل مصانع ّ
العسكري ،وتو ّقف صناعة البناء
السكك وامليناء ،والذي زاد يف فتورها تو ّقف أعامل النقل
ّ
ّ

اقرتحت
متتص عدد ًا عظي ًام من األيدي العاملة(((،
وكانت نقابة امليكانيك قدْ
ْ
ْ
التي كانت ُّ

تشغيل املعامل التي أوقفتها بريطانيا يف البرصة ،وإيقاف ترسيح ال ُعماّ ل من خالل استمرار

ّدت أنّه بسبب البطالة ّ
خاصة محلوا
تشغيلهم ،وأك ْ
فإن ُعماّ ل العراق و ُعماّ ل البرصة بصورة ّ
كانت وال تزال تفصل بني ُأجورهم وأثامن احلاجيات
أكثر من غريهم الش ّقة الواسعة التي ْ
البرصي خالل هذه احلرب إىل رصف توفرياته عىل
اضطر العامل
الرضور ّية املعيش ّية ،ما
ّ
ّ

وكانت تقوم –أيض ًا -بتوصيل مطالب العامل من
استهالك ما لديه من ألبِ َسة ومتاع(((.
ْ

املترصف ّية ووزارة العمل والشؤون االجتامع ّية ،وعند
خالل رفع العرائض والكتب إىل
ّ

ُوجه
عدم إجابة الطلبات ُيصار إىل إعالن اإلرضاب من خالل البيانات والنداءات التي ت َّ

للعماّ ل يف املؤمترات التي تعقدها ،أو االجتامعات االعتياد ّية هلا.

أصدرت نقابة ُعماّ ل امليكانيك نرشة
وكانت تُصدر نرشات داخل ّية ،كام حدث عندما
ْ
ْ

أشارت فيها إىل الكلامت
بالسنة الثانية عىل تأسيسها،
ْ
بعنوان( :نداء العماّ ل) ،بمناسبة احتفاهلا ّ
ألقيت ،التي تُشيد بالنقابة ودورها يف تطبيق قوانني ال َعمل وضامناته لل ُعماّ ل(((.
التي
ْ

((( الفهد :ص.326
وكانت نقابة النجارة تحُ ّرك من قبل حزب الشعب ،وكان رئيس النّقابة كاظم ج ّبار عضو ًا يف اهليأة
ْ
اإلدار ّية حلزب الشعب.
((( ُينظر :جريدة الوطن ،العدد (/18( ،)203آب1946/م).
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد (/22( ،)951آب1945/م).
حصلت الباحثة عىل عدد من النرشة.
((( ُينظر :نرشة نداء ال ُعامل،
ْ
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بحجة ّ
«أن
حاولت نقابة امليناء إصدار جريدة ل ُعماّ هلا ،ولك ّن طلبها ُرفض؛
وقدْ
ْ
ّ

يعرفون القراءة والكتابة»(((؛ ّ
َ
أغلب أفرادها جهالء أم ّي َ
كانت
ألن مدير ّية امليناء
ون ال
ْ

تريد احلدّ من حتريك النقابة يف أوساط ال ُعماّ ل؛ خوف ًا من حالة الوعي التي سيكون عليها
والسياس ّيةّ ،
وإن النقابات -أيض ًا -تو ّفر بعض اخلدمات
العامل بحقوقه االقتصاد ّية ّ

ل ُعماّ هلا ،وذلك بالتعاون مع اجلهات املح ّل ّية(((.

رت عىل وضع النقابات يف
السياس ّية والتغيرّ ات الوزار ّية قدْ أ ّث ْ
ْ
كانت األحداث ّ
السلطة هلا ،وألعضائها
العراق ،ومن ضمنها نقابات ُعماّ ل البرصة،
ْ
فكثرت مضايقات ّ
تعرضتا
واملنتسبني إليها ،وذلك للحدّ من نشاطها ،فنقابة ُعماّ ل امليناء يف املعقل والفاو ّ

إىل املضايقات بسبب نشاطهام يف الدّ فاع عن حقوق ال ُعماّ ل؛ وألنهّ ام تضماّ ن أعداد ًا كبرية

حتركات ال ُعماّ ل؛
العاملني،
من
ْ
َ
وكانت مدير ّية امليناء قدْ عدّ ْت امليناء منطقة محُ ّرمة عىل ّ
لوجود األرصفة التي تُفرغ األموال التجار ّية والعسكر ّية عليها ،وخزهنا باملخازن
اجلوي
والبحري(((.
ّ
والسفن وامليناء ّ
واملعسكرات واملخ ّيامت ّ

االقتصادي للميناء ،ومن َث ّم خوف
وهذا يعني تربير اخلوف من ال ُعماّ ل عىل اجلانب
ّ

جعلت إدارة امليناء تعمل عىل غلق النقابة.
إدارة امليناء من ال ُعماّ ل ومطالبهم .هذه األسباب
ْ
ومترصفية ال ّلواء وإدارة امليناء
كانت صيغ الكتب الرسم ّية املتبادلة بني رشطة امليناء
ْ
ّ

((( (و.م،ب) ،رقم املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ّية رشطة امليناء بتأريخ1946/2/24( :م) ،إىل
مترصف ال ّلواء.
ّ
النجارين بأجور منخفضة،
((( ات ْ
النجاري َن مع اجلدّ ة ( حلوة حنّة) لتمريض عوائل ّ
ّفقت نقابة ّ
ّفقت مع طبيب األمراض الدّ اخل ّية (د .فرحان سامي) بالبرصة ،ومع (د .لدش سمعان)
وكذلك ات ْ
ّ
ّ
بالعشار،
الصيد ّيل (عادل)
بالعشار ملعاجلة عماّ ل امليناء ،وأجرة املراجعة ( 50فلس ًا) ،وات ْ
ّفقت مع ّ
ومع صيدل ّية ّ
(الشعب) بالبرصة لتجهيز ُعماّ ل النقابة بالدّ واء ،وبتخفيض قدره ( 50فلس ًا) من

املقرر ،ومع طبيب األسنان (سليم ساعور) ،ملعاجلة ال ُعماّ ل1945 ،)13-11( .م :ص.16
السعر ّ
ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)5/1كتاب مدير رشطة ال ّلواء بتأريخ1946/2/24( :م)،
مترصف ال ّلواء.
إىل
ّ

ُ
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تدور حول فكرة واحدة هي سحب إجازة النقابة يف املعقل والفاو؛ وألنهّ ا بحسب رأي
ّ
وتتدخل بشؤون مل تقع ضمن
مترصف ال ّلواء «تتحدّ ى حدود نظامها،
مدير الرشطة إىل
ّ

اختصاصها ،كالتموين واإلجازات»((( ،أ ّما نقاب ُة ُعماّ ل امليناء يف الفاوّ ،
فإن طلب غلقها
كان بسبب اجتامعات ال ُعماّ ل ّ
كل أسبوع بعد رجوع ال ُعماّ ل من عطلتهم األُسبوع ّية من
البواخر يف احل ّفارات ،جُ
ّ
وحث عىل التعاون والتآزر وإنشاء جبهة
وترى بينهم خطب

للمحافظة عىل حقوقهم(((ً ،
كانت منطقة عبادان فيها
فضال عن قرهبا من إيران التي
ْ

تشهد اضطرابات واسعة يف املدّ ة نفسها؛ بسبب إرضاب ُعماّ هلا ضدّ رشكة نفط عبادان،

مترصف لواء البرصة من حقيقة غلق
وكان قائمقام أيب اخلصيب قدْ أكّد خماوفه إىل
ّ
النقابة؛ نظر ًا إىل ّ
حدثت اضطرابات
«أن منطقة الفاو تقع مقابل دولة أجنب ّية ،وإذا
ْ

(((
فيها باملستقبل ّ
املقر العا ّم ملدير ّية
فإن ذلك
سيرض باملصلحة العا ّمة»  ،بينام كان ر ّد ّ
ّ

امليناء يف البرصة املوافقة عىل غلق ُشعبة نقابة امليناء يف الفاو؛ ّ
ألن أغلب ّية «مستخدمينا
قمينون ْ
َ
َ
يف الفاو ُأم ّي َ
بأن
ويعتمدون بصورة رئيس ّية عىل ما يقال هلم ،وهم لذلك
ون،
(((
وكرر قائمقام أيب اخلصيب خماوفه من
يتأ ّثروا بالعنارص اهلدّ امة التي قدْ ختطب فيهم» ّ ،
ٍ
بصيغة أكثر توضيح ًا حول أسباب غلقها يف كتابه إىل
استمرار النقابة يف الفاو ،ولكن

((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير رشطة امليناء إىل مترصف ال ّلواء حول نقابة ُعامل
كانت من اختصاص مدير ّية امليناء ،فهي تُزود ال ُعماّ ل باملوا ّد الغذائ ّية
املعقل .التموين واإلجازات ْ
واألقمشة.
املترصف (حول سدّ فرع
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ناحية الفاو إىل ّ
النقابة يف الفاو) .س 1946/3/39م .إشارة إىل طلب النقابة حتسني ظروف ال ُعماّ ل حسب
اخيل هلا.
النظام الدّ ّ
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)56/1صورة كتاب قائمقام ّية قضاء أيب اخلصيب (حول غلق فرع
مترصف ال ّلواء.
النقابة يف الفاو) ،س1946/28/156م ،إىل
ّ
((( وثائق مدير ّية املوانئ ،رقم املل ّفة( ،)AD/6كتاب مدير ّية امليناء يف البرصة( ،س ،)34إىل
مترصفية ال ّلواء يف/29( :نيسان1946 /م).
ّ
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كانت نقابة امليناء
مترصفية لواء البرصة بتأريخ/5( :آب1946/م)((( ،ويف الوقت نفسه ْ
ّ
ضت إىل فصل ( )150عام ً
وقامت مدير ّية رشطة
ال من أعضاء النقابة،
ْ
تعر ْ
يف املعقل قدْ ّ
امليناء بتوقيف أعضاء اهليأة اإلدار ّية للنقابة؛ ولذلك قام ُعماّ ل امليناء بإرسال عريضة
القصاب) - ،الذي قدّ م
ري) ،ووزير الدّ اخل ّية (عبد اهلل ّ
إىل رئيس الوزراء (أرشد ال ُع َم ّ

استقالته بعد حادثة كورباغي يف/17( :آب1946/م) ، -ووزير الدّ اخل ّية والشؤون

االجتامع ّية ،أشاروا فيها إىل اضطهاد ال ُعماّ ل ،وعرقلة سري النقابة بفصل سبعة أعضاء

من ال ّلجنة النقاب ّية عن العمل ،مستخدمة يف ذلك «ضابط األرصفة الذي راح ُيذيق

ال ُعماّ ل ألوان االضطهاد»((( ،ويف هناية العريضة طالبوا بإعادة أعضاء ال ّلجنة النقاب ّية،
واالعرتاف بقانون ال ُعماّ ل ،وختصيص أجور الصرّ ائف ،ومنحهم ُأجور العطالت
عاودون ّ
َ
بكل مناسبة تأكيد مطالبهم بتطبيق قانون العمل.
الرسم ّية((( ،وكان ال ُعماّ ل ُي
أجابت مدير ّية امليناء وزارة املواصالت ّ
بأن فصلها العماّ ل كان بسبب تق ّلص
وقدْ
ْ
وأن هؤالء مستخدَ َ
األشغال يف األرصفة بعد النقص يف العمل ّيات العسكر ّيةّ ،
مون عىل

وكانت اإلجراءات
طريقة القطعة؛ ولذلك ال تُط ّبق بح ّقهم قوانني ال ُعماّ ل املرع ّية(((.
ْ
((( يؤكّد ّ
أن نقابة ُعماّ ل امليناء يف الفاو البالغ عدد ُعامهلا الـ( )900عامل ،ووجودها خطر عىل
األمن يف منطقة الفاو؛ إذ ّ
إن ُعماّ ل الفاو أكثرهم أوالد فلح ناحية الفاو ،وهلم اتصاالت بأهايل
اإليراين ،الذي أرضب عن العمل يف رشكة نفط عبادانّ ،
وحمل النقابة يقع
إيران وبحزب (تودة)
ّ
السيبة املحاددة إىل منطقة الفاو،
وسط فلح يقارب عددهم الـ 50ألف نسمة ،بضمنهم فلح منطقة ّ
فوجود النقابة يف هذا ّ
املحل اخلطري الواقع مبارشة مقابل إيران ما سيؤ ّدي إىل حدوث اضطرابات
حيتمل ْ
ترسب خطر الشيوع ّية إىل األرايض العراق ّية.
أن تُسفر عن نتائج ال تحُ مد عقباها ،ومنع ًا من ّ
((( صوت األهايل ،العدد (/1( ،)1131نيسان1946/م).
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)13/1كتاب مدير رشطة امليناء ( 414س)1946/4/6( ،م)
إىل مدير امليناء العا ّم.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،صورة كتاب مدير ّية املوانئ العا ّمة إىل وزارة ّ
الشؤون االجتامع ّية ووزارة
الدّ اخل ّية بتأريخ1946/5/1( :م).
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السياس ّية يف بغداد باإلرضاب
ضدّ النقابة وال ُعماّ ل قدْ اشتدّ ْت بعد قرار جلنة األحزاب ّ
احتجاج ًا عىل قرار جلنة فلسطني(((؛ وخوف ًا من اإلرضاب واملظاهراتّ ،
فإن مدير ّية
دت األمر عىل النقابة وأعضائها يف الفاو واملعقل من خالل إلقاء القبض
امليناء قدْ شدّ ْ
عىل اهليأة اإلدار ّية ،واحلكم عىل رئيس النقابة (عبد احلسني ج ّبار) باحلبس ّ
الشديد ملدّ ة
الشطة عىل النقابة ورميها أثاثها ،وإجبار ُعماّ ل النقابة
عرشة أ ّيام ،ومن َث ّم هجوم رجال رّ

بالقوة((( ،واعتقال سكرتري النقابة (عيل منصور) بتهمة
عىل النزوح من أرايض املعقل ّ

إصداره بيان ًا إىل ُعماّ ل الكهرباء وامليكانيكّ ،
وأن التعليامت ترد إليه من «عصبة مكافحة

الصهيون ّية يف بغداد»(((.

ساند ال ُعماّ ُل يف البرصة زمالءهم من ُعماّ ل نقابة امليناء ،فشكّلوا وفد ًا من ُعماّ ل امليناء

مترصف لواء
والنّجارة والطباعة والربيد والربق وامليكانيك يف البرصة ،قابلوا فيه
ّ
السلطة
البرصة ( أمني خالص) ،وعرضوا مطالبهم بإطالق رساح ُعماّ ل امليناء،
ّ
وكف ّ

عن مطاردهتم((( ،وكان رئيس نقابة امليكانيك (هادي طعني) قدْ أرسل برقية إىل رئيس
ري) ،استنكر فيه «سوء املعاملة واألعامل الكيف ّية غري القانون ّية،
الوزراء (أرشد ال ُع َم ّ
حلقت إخواننا ُعماّ ل وأعضاء اهليأة اإلدار ّية لنقابة
والتوقيفات املتتالية غري القانون ّية التي
ْ
ِ
بزجها أعضاء اهليأة اإلدار ّية لنقابة
امليناء من مدير ّية امليناء ومدير ّية رشطتها ،التي مل تكتف ّ

ورمت بأثاث النقابة
هامجت مركز النقابة،
بالسجن واختالق األسباب لذلك ،بل
ْ
ْ
امليناء ّ
مترصف البرصة.
((( ُينظر :كتاب مدير ّية رشطة امليناء ( 52س)1946/5/7( ،م) ،إىل ّ
املؤرخة
((( ُينظر( :و.م.ب) ،مالحظ ّية ُعامل املنطقة اجلنوب ّية ،رقم املل ّفة ( ،)56/1صورة الربق ّية ّ
مقر هيأة نقابة
(1946 /6/29م) ،إىل وزير الدّ اخل ّية من رئيس هيأة املراقبني (عيل منصور) ،كان ّ

مؤجرة من قبل ضابط أمالك وأرايض امليناء،
يسمى (كول)ّ ،
امليناء ضمن مقهى شخص هندي ّ
وموقعها يف سوق املعقل.
املترصف365 ،س 1946/7/22/م ،إىل وزير الدّ اخل ّية.
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1كتاب ّ
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد (/10( ،)1156آيار1946/م).
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خارج البناية ّ ...
إن االعتداءات املتتالية عىل نقابة امليناء ونقابتنا خمالفة ألبسط القواعد
حق التنظيم والدّ فاع عن حقوقنا بالطرق املرشوعة،
الدّ يمقراط ّية لدستورنا الذي كفل لنا ّ
أضم صويت إىل صوت رؤساء النقابات يف بغداد طالب ًا حتقيق املطاليب اآلتية:
وإنيّ مل ّ

ُ
الترصفات
والكف عن
إطالق رسح اهليأة اإلدار ّية لنقابة امليناء ومزاولة أعامهلا،
-1
ّ
ّ

السافر.
الكيف ّية واإلرهاب ّ

 -2اإليعاز إىل مدير ّية امليناء بالعدول عن أعامهلا املشينة جتاه ال ُعماّ ل النقاب ّيني

وإرجاعهم إىل العمل.

 -3تطبيق قانون العماّ ل.

يب.
 -4إرجاع ال ُعماّ ل املفصولني بسبب نشاطهم النقا ّ

 -5تشكيل جلنة حتكيم من وزارة الشؤون االجتامع ّية ومدير ّية امليناء ونقابة امليناء؛

ّ
حلل مشاكل ُعماّ ل امليناء.

بالكف عن مالحقة ال ُعماّ ل وإلصاق التّهم املختلفة
 -6اإليعاز إىل الرشطة يف البرصة
ّ

هبم وهتديدهم(((.

ّ
ستحث ال ُعماّ ل الذين
السلطة بمحاوالهتا غلق النقابة بإصدارها قرار ًا بأنهّ ا
استمر ْت ّ
ّ

َ
يشتغلون يف امليناء عىل االنتامء إىل النقابة أو عضو ّية إحدى هيئاهتا(((.
ال

عدَّ ال ُعماّ ل هذا القرار سالح ًا تشهره مدير ّية امليناء لغرض إقصاء رئيس النقابة

وسكرتريها وحماسبها(((.

النص
((( ُينظر( :و.م.ب) ،صورة العريضة إىل رئيس الوزراء بـتأريخ1946/7/22( :م) ،يف ّ
(إخواننا ُعماّ ل).
((( حكمت املحكمة عىل إبراهيم منصور (سكرتري النقابة) ،وجاسم حسن (حماسب النقابة)
باحلبس ملدّ ة شهر واحد.
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد (/30( ،)1380نيسان1947/م) .كان الوفد مؤ ّلف ًا من ُعامل
السكك ،اخلياطة ،النّجارة ،والكهرباء ،والربيد ،والربق،
السباكةّ ،
املطابع ،الغزل والنسيجّ ،

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 121 .........................
وطالب ال ُعماّ ل يف العريضة التي كان قدْ قدّ مها وفد من ُعماّ ل النقابات((( إىل رئيس

السعيد) بمجموعة مطالب ُتبينّ حقوق ُعماّ ل امليناء و ُعماّ ل العراق:
الوزراء (نوري ّ
 -1يوضع حدّ ألعامل مدير ّية امليناء غري القانون ّية واللاّ ديمقراط ّية ،وإلاّ ُيعدّ النشاط
ب عليه بال ّطرد أو التهديد.
يب جرم ًا ُيعا َق ُ
النقا ّ

 -2تحُ ّل مشاكل ُعماّ ل امليناء حلاّ ً عادالً عىل أساس تأليف جلنة مشرتكة من مم ّثل

املدير ّية ،ومم ّثل نقابة ُعماّ ل امليناء ،ومالحظ شعبة العماّ ل ،وآخر يم ّثل نقابات ُعماّ ل العراق.
ٍ
ٍ
 -3تُشجب ّ
ملجرد اشتغاله
أي
شخص نقا ٍّ
كل فكرة ترمي إىل إقصاء ِّ
يب عن النقابة ّ

فعل ّي ًا يف امليناء(((.

خاصة بعد اإلرضابات
ْ
بتحركات أعضاء النقابةّ ،
وكانت املدير ّية ترفع التقارير املتع ّلقة ّ

أصبحت
يف عامي (1948-1947م)((( ،وبعد فرض األحكام العرف ّية ،التي بموجبها
ْ

حمرض ًا إلرضابات
البرصة يف ضمن املنطقة الثالثة هلذه األحكام ،ف ُعدّ وجود النقابات ِّ
ال ُعماّ ل ،واألعامل التي تؤ ّثر يف سري حركات اجليش يف فلسطني؛ ولذلك تَقدّ م مدير ناحية
ٍ
ينص عىل« :إلغاء النقابة ،وطرد أعضائها ،وترحيلهم من منطقة امليناء ،أو
اهلارثة
بمقرتح ّ

(((
مترصف ال ّلواء بكتاب بعثه إىل وزارة الدّ اخل ّية يؤكّد
حتويلهم خارج املنطقة»  ،وأ ّيده ّ

فيه غلق النقابة؛ ّ
ألن وجودها عىل حدّ رأيه «هيدف إىل مكافحة النُّظم الدّ يمقراط ّية،
وامليناء ،وامليكانيك يف البرصة.
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد (/30( ،)1380نيسان1947/م).
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد (/30( ،)1380نيسان1947/م).
فت يف( :ترشين الثاين1946/م/11 -مارس1947/م)
السعيد التي تأ ّل ْ
((( ْ
كانت حكومة نوري ّ
واستطاعت ْ
أن تكشف
الصفوف العماّ ل ّية،
ْ
وج ْ
خاصة بني ّ
هت جهودها إىل حماربة الشيوع ّيةّ ،
قدْ ّ
الشيوعي (ال ّلجنة املح ّل ّية يف البرصة).
الرس ّية للحزب
ّ
بعض اخلاليا ّ
مترصف
((( (و.م.ب) ،مل ّفة عام 1948م ،رقم املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ناحية اهلارثة إىل ّ
ال ّلواء ،س ،792بـتأريخ1948/5/18( :م).
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ومناهضة احلياة االجتامع ّية ،وتكوين العنارص التي ّ
تبث اآلراء اهلدّ امة»(((.

شملت النقابات يف البرصة،
السلطة موقفها ضدّ نقابة امليناء فقط ،بل
ْ
مل حترص ّ

خاصة بعد وثبة (1948م) ،مستغ ّلة األحكام العرف ّية ،وبوصف موقفها هذا جزء ًا من
ّ

فألقت القبض عىل رئيس
ني واحلملة ضدّ هم يف (1948م).
ْ
إلقاء القبض عىل الشيوع ّي َ
نقابة امليناء (عبد احلسن ج ّبار)(*) ،ورئيس نقابة امليكانيك (هادي طعني) ،ورئيس نقابة

بالسجن مدّ ة ثالث سنوات ،والثاين
النجارين (كاظم جواد)،
ْ
فحكمت عىل ّ
ّ
األول ّ
بخمس سنوات ،والثالث باحلبس ملدّ ة سنة واحدة.

السلطة ترمي إىل اعتقال رؤساء النقابات عىل ما يبدو ،إىل ْ
أن تفقد النقابات
ْ
وكانت ّ

السلطة يف البرصة الطلب من احلكومة بغلق النقابات،
عامل القيادة واإلسناد ،ولتكرار ّ
مت ّ ْت موافقة جملس الوزراء بجلسته التّاسعة عرشة ،بتأريخ1949/2/26( :م) ،عىل

إبطال رخصة نقابة امليناء استناد ًا إىل املا ّدة الثامنة والعرشين من قانون ال ُعماّ ل((( رقم

( )72لسنة (1936م).

مترصف لواء البرصة بإبطال
الفعيل بكتاب وزير الشؤون االجتامع ّية إىل
وتم اإللغاء
ّ
ّ
ّ

مترصف لواء البرصة إىل وزير
((( (و.م.ب) ،مل ّفة عام 1948م ،رقم املل ّفة ( ،)56/1كتاب ّ
الدّ اخل ّية ،367/7/13 ،بـتأريخ1948/5/22( :م).
العريف بتأريخ1948/6/6( :م) باألشغال ّ
الشا ّقة مخس سنوات يقضيها يف
(*) حكم املجلس
ّ
سجن كركوك ،ووضعه حتت املراقبة ملدّ ة ثالث سنوات بعد انتهاء مدّ ة حمكوم ّيتهُ .ينظر( :و.م.ب)،
رسي من مدير ّية رشطة لواء البرصة إىل مدير ّية
رقم املل ّفة (/5آ/ب) (األحكام العرف ّية) ،كتاب ّ
السليامن ّية ،املوصل ،إرسال سجناء ،رقم 1948/6/8/ 1061م.
رشطة كركوك ،الكوتّ ،
الرخصة إذا ثبت له تعاطي
((( تقول هذه املا ّدة« :ملجلس الوزراء بنا ًء عىل طلب الوزير إبطال ّ
العمل وتنظيمه» ،وعىل
أمور خم ّلة باألمن العا ّم أو سالمة الدّ ولة ،أو مؤ ّيدة لإلرضار بشؤون ّ
كانت الضرّ ورة بغلق النقابة «نظر ًا
أثر الكتاب بني وزير الدّ اخل ّية ووزير الشؤون االجتامع ّية،
ْ
ملقتضيات املصلحة العا ّمة واألمن العا ّم» .كتاب وزير الدّ اخل ّية إىل وزير الشؤون االجتامع ّية ،س
1949/9/331م ،مل ّفة عام 1949م.
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غلقت نقابة امليناء يف الفاو ،و ُأمر بتكوين
رخصة نقابة ُعماّ ل امليناء يف البرصة((( ،وكذلك ُأ
ْ

جلنة جلرد أموال النقابة وأثاثها.

ومل تكن نقابتا ُعماّ ل امليكانيك والنّجارة بعيدتني عن األحداث ،وبموجب رأي

بأن «خطر النقابة (امليكانيك) ال ّ
مترصف ال ّلواء ّ
يقل عن خطر نقابة ُعماّ ل امليناء،
ّ
والسكينة» .وكان غلق
وبقاؤمها يو ّلد مشاكل ونتائج يتّصل خطرمها باألمن والنظام ّ

السعيد) بمطاردة الشيوع ّية ،وحماكمة
النقابات جزء ًا من سياسة حكومة (نوري ّ
ً
يمقراطي ،وحزب
السياس ّي
أعضائها(((،
ة-كالوطني الدّ
ّ
ّ
فضال عن جتميد األحزاب ّ
دور يف دخول
األحرار -نشاطهام ،وكان لزيادة ف َّعال ّيات املجلس
العريف –أيض ًاٌ -
ّ
ٍ
سبات مؤ ّقت.
احلركة النقاب ّية يف

السياس ّية
ومل
ْ
تستأنف النقابات نشاطها إلاّ يف عام (1951م) مع عودة األحزاب ّ

مركزي ،ومكتب دائم للنقابات ،الذي حاول قيادة
إىل العمل ،وظهور مكتب جملس
ّ

احلركة العماّ ل ّية(((.

حاولت النقابات يف البرصة جتديد نشاطها ،فتقدّ م أعضاء نقابة امليكانيك
وقدْ
ْ

وافقت وزارة الشؤون
بطلب اإلذن لفتح نقابتهم ،وذلك يف1951/4/8( :م) ،وقدْ
ْ
اشرتطت تبديل اهليأة اإلدار ّية القديمة ،وتعيني
االجتامع ّية عىل فتح النقابة ،ولكن
ْ
دت بغلقها يف حالة خمالفتها لألنظمة
مم ّثـل من الوزارة ُيرشف عىل االنتخابات ،وهدّ ْ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1ع��ام1949 ،م ،كتاب وزي��ر الشؤون االجتامع ّية:
مترصف لواء البرصة.
(1949/3/14م) إىل
ّ
العراقي ،أصدر املجلس
الشيوعي
((( بعد إلقاء القبض عىل أعضاء ال ّلجنة املركز ّية للحزب
ّ
ّ
السعيد حك ًام باإلعدام عليهام ،واتّسم عهده بمطاردته اآلراء املعارضة
العريف يف عهد نوري ّ
ّ
للسلطة ووصفها بالشيوع ّية.
ّ
((( ُينظر :صادق قدير اخل ّباز ،نصف قرن من تاريخ احلركة النقاب ّية يف العراق ،بغداد1971 ،م:
ص.71
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وكانت هذه الرشوط للحدّ من نشاط النقابة ووضعها حتت سيطرة
والقوانني(((،
ْ
السلطة.
ّ

أجرت انتخاباهتا
النجاري َن عملها بانتخاب هيأة إدار ّية جديدة؛ إ ْذ
ْ
ْ
واستأنفت نقابة ّ

(((
تعرض
تعر ْ
ضت لضائقة مال ّية بسبب ّ
يف/21( :كانون الثاين1951/م)  ،ولكنّها ّ
أغلب عماّ هلا للبطالة ،وعدم قدرهتا عىل دفع اشرتاكات النقابة ،وكان السبب ّ
أن بعض

َ
ريدون تصفية أعامهلم عمدوا
سقطت عنهم اجلنس ّية العراق ّية ،والذين ُي
اليهود الذين ُأ
ْ
بكم ّيات كبرية من األثاث وبأسعار رخيصة ،ما أ ّثر عىل
السوق ّ
إىل بيع أثاثهم ،فأغرقوا ّ

املترصف مساعدهتم
وضع ُعماّ ل النّجارة ونقابتهم ،وعندها طلب أعضاء النقابة من
ّ
(((
فبـرر ذلك ،بقولهّ :
«إن النقابة حتمل مبادئ يسار ّية ،وإنهّا
باحلدّ من ّ
الضائقة املال ّية َّ ،
الضارة بني
ذت من النقابة شعار ًا إلخفاء ما تقوم به من خطط لنرش هذه األفكار
اتخّ ْ
ّ

أن املبالغ التي طلبوا املوافقة عليها البدّ ْ
الس ّذج ،ويبدو ّ
أن ترصف يف طرق ُأخر
ال ُعماّ ل ّ
غري الطرق التي طلبوا مجع املبالغ من أجلها»((( .أ ّما نقابة ُعماّ ل امليناء ،فلم جتدّ د إجازهتا،

وحتول
ولكن ظهر نشاط أفرادها يف اإلرضابات العماّ ل ّية ،ومنها إرضاب عام (1952م)ّ ،
مترصف ال ّلواء
((( ُينظر( :و.م.ب) ،مل ّفة عام 1951م ،كتاب وزير الشؤون االجتامع ّية إىل ّ
وكانت صيغة الكتاب تقول« :ولكن برشط ْ
أن تبدّ ل اهليأة
(س1951/5/14( ،)11/م)،
ْ
اإلدار ّية القديمة ،وعند إجراء انتخابات جديدة ،فعىل النقابة ْ
أن ختربنا فور ًا لتعيني مم ّثل عن هذه
احلجاج رئيس ًا
وجرت انتخابات فاز فيها( :إسحق رشيد
الوزارة ل ُيرشف عىل االنتخابات»،
ْ
ّ
السعيد (حماسب ًا) ،وهاشم عبد احلسن ،وخالد صالح ،وكاظم جعفر،
حممد ّ
وسكرتري ًا ،وكاظم ّ
وعواد محود أعضاء)ُ .ينظر :صوت األهايل ،العدد (1951/10/24( ،)15م).
وبشري رخيصّ ،
الر ّزاق مطلك الفهد ،تأريخ احلركة العامل ّية يف العراق :ص.326
((( ُينظر :عبد ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،مل ّفة عام (1951م) ،رقم املل ّفة ( ،)56/1صورة االكتتاب إىل مترصف

لواء البرصة بـتأريخ1951/4/7( :م) ،وكان مبلغ االكتتاب ( )200دينار.
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( )56/1لعام (1951م) ،كتاب مدير رشطة لواء البرصة إىل املترصف،
رقم 1951/10/21/4196م.
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حترك ُعماّ ل رشكة نفط البرصة،
ْ
ازدادت اإلرضابات العماّ ل ّية يف اخلمسين ّيات ،وبرز ّ

وعمدت إىل
السلطة ،واضطهادها للعماّ ل،
ْ
وطالبتهم بتشكيل نقابة هلم ،ما زاد من ّ
ختوف ّ
غلق نقابة النّجارة وامليكانيك بعد ْ
الشطة القبض عىل رئيس نقابة امليكانيك
أن ْ
ألقت رّ

النجاري َن (عبد عيل أمحد) ،ومجيع األعضاء النقاب ّيني،
(إسحاق رشيد) ،ورئيس نقابة ّ

بعد املظاهرة التي قام هبا ال ُعماّ ل يف عيد ال ُعماّ ل (1952/5/2م)(((.
ُ
إ�ضرابات الع ّمال ّي ُة للحقبة من (1958-1946م)
 -2ال

ّلت اإلرضابات العماّ ل ّية موقف ًا بارز ًا يف حياة الطبقة العاملة يف البرصة بعد
شك ْ

احلرب الثانية ،مع ّ
أخذت طابع ًا
أن اإلرضابات مل تكن أحداث ًا جديدة((( متام ًا ،لكنّها
ْ

السياس ّية ،وحماولة
واضح ًا بعد احلرب؛ لتزامنها مع ظهور النقابات العماّ ل ّية واألحزاب ّ

األحزاب كسب ال ُعماّ ل إىل صفوفها.

حتول مطالب ال ُعماّ ل من مطالب اقتصاد ّية رصفة إىل مطالب
وقدْ انعكس ذلك يف ّ

السياس ّية املح ّل ّية والعرب ّية والعامل ّية ،وبدأ الوعي
سياس ّية ،بعد إدراك ال ُعماّ ل
ّ
التطورات ّ
((( ُينظر :جريدة اجلبهة ّ
الشعب ّية ،العدد (/11( ،)240مايس1952/م).
السعيد) حول مهامجة
وكان ُعماّ ل نقابة امليكانيك قدْ أرسلوا مذكّرة إىل رئيس الوزراء (نوري ّ
الشطة السرّ ّ ّية أمامها ،ومنع دخول ال ُعماّ ل إليها.
الشطة للنقابات (امليكانيك والنجارة) ،ومرابطة رّ
رّ
وخاصة بعد األزمة االقتصاد ّية
يتحسسون واقعهم املؤمل،
((( كان ال ُعامل قبل احلرب الثانية
ّ
ّ
(1929م1933-م)؛ إ ْذ كانت هلم مشاركتهم التضامن ّية مع ال ُعماّ ل يف أنحاء اململكة العراق ّية،
حترك لعماّ ل البرصة كان بإرضاب عام (1937م) ،عندما أرضب ُعماّ ل امليناء مطالبني
وأكرب ّ
كانت تابعة
املؤسسات التي
بتحسني حياهتم االقتصاد ّية واالجتامع ّية ،وهذه اإلرضاب��ات يف
ْ
ّ
خاصة بعد تبلور احلركة
لألجنبي جتدّ ْ
دت بعد احلرب العامل ّية الثانية ،لكن بصيغة أكثر وضوح ًاّ ،
ّ

العماّ ل ّية يف البرصة بعد احلرب العامل ّية الثانية .للمزيد من التفصيالت حول اإلرضابات العماّ ل ّية يف
فرتة الثالثين ّياتُ ،ينظر :طالب جاسم الغريب ،ميناء البرصة (1956-1912م) ،رسالة ماجستري
الكريمي ،احلركة العماّ ل ّية يف العراق (1945-1932م).
غري منشورة ،البرصة1984 ،م؛ وأمرية
ّ
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أدركت نوع ًا ما موقفها
الفكري يشمل قس ًام البأس به من أفراد طبقة ال ُعماّ ل؛ إ ْذ
ْ
ّ
السلطة جتاه
االقتصادي
ّ
واالجتامعي يف الكيان العا ّم للمجتمع؛ ولذلك كان موقف ّ
ّ

اعتقدت ّ
أن هذه املطالب عبارة عن مشاغبات
وحتركهم ضعيف ًا؛ ألنهّ ا
ْ
مطالب ال ُعماّ ل ّ
وكانت اإلرضابات غري مقترصة عىل
ُيرمى من ورائها تعكري سري األمور يف البالد(((.
ْ

تضم
والشكات الوطن ّية التي
املؤسسات احلكوم ّية ،وإنّام
ْ
الشكات األجنب ّية رّ
شملت رّ
ّ
ّ
الس ّيئ بعد احلرب،
عانت من الوضع
الكثري من األيدي العاملة ،التي
ْ
ّ
االقتصادي ّ

فض ً
والشكات ،وحتكّمهم يف حركة
املؤسسات احلكوم ّية رّ
ال عن وجود األجانب يف ّ

األجنبي يتحكّم هبذا
الضنك املا ّدي ،وبقاء
العامل
العراقي ،ما أشعر ال ُعماّ ل بمسألة ّ
ّ
ّ
الرغم من تبدّ ل األوضاع يف العامل بعد احلرب العامل ّية الثانية.
الشكل ،عىل ّ

وشهدت البرصة -بعد ْ
ّلت فيها النقابات -أوىل حماوالت االحتجاج
أن تشك ْ
ْ

واإلرضاب ،وكان ُعماّ ل امليناء ّأول من بدأ هذه املحاولة؛ بسبب نشاط نقابتهم وتشجيعها

العماّ ل عىل رفع العرائض ،فض ً
ال عن تدنيّ احلالة االقتصاد ّية واالجتامع ّية ،وحدث ّأول
(((
املقرر ْ
أن
إرضاب بعد احلرب العامل ّية الثانية يف عام (1946م) يف مسفن اجلبيلة  ،وكان ّ

حيصل اإلرضاب يف/27( :نيسان1946/م) يف مسفن اجلبيلة((( بالتعاون بني ُع ّمـال

يتم بعد
األرصفة يف املعقل ،و ُعماّ ل الفاو ،و ُعماّ ل مسفن امليناء
ّ
البحري ،ولك ّن اإلرضاب مل ّ

ْ
الشطة
السلطة معرفة موعد اإلرضاب بواسطة جهازها السرّ ّ ّي،
أن
ْ
ْ
وقامت رّ
استطاعت ّ
باعتقال أعضاء النقابة ورؤساء العمل املؤ ّيدين للنقابة ،وسيقوا إىل الرشطة؛ إ ْذ أمر حاكم
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ّ
الشؤون االجتامع ّية حول وضع ال ُع ّمـال
يف البرصة.
((( مسفن اجلبيلة :معمل أنشأته شعبة البحر ّية التابعة ملدير ّية املوانئ من أجل تصليح
والزوارق التي تسري يف ّ
شط العربُ .ينظر :عبد املجيد حسن الغزايل ،البرصة ،مطبعة
البواخر ّ
املعارف:ص.402
((( ُينظر :طالب جاسم الغريب ،ميناء البرصة :ص.37
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التحقيق بنا ًء عىل تقرير الرشطة بإيقافهم ،واستعملوا –أيض ًا -الضرّ ب والتهديد لل ُعماّ ل،

وأجهضوا املحاولة ،وعاد ال ُعماّ ل إىل العمل(((؛ ولذلك مل حيدث إرضاب باملعنى الدقيق.
العاملني يف الباخرة (نياركس) ،فإنّه حصل يف شهر حزيران
أ ّما إرضاب ُعماّ ل الفاو
َ

من العام نفسه؛ بسبب موقف (رسهنك((( الباخرة) من ال ُع ّمـال وفصله ثالثة منهم(((،

حيتج َ
ون فيها عىل سوء معاملة
وكان ُعماّ ل الباخرة قدْ أرسلوا برق ّية إىل جريدة الوطن ّ
الشطة لوفد املفاوضة الذي انتخبه العماّ ل ،وأنهّ م لن
رسهنك الباخرة ،وتوقيف رّ
ويوضع حدٌّ ألعامل رسهنك
املوقوفني،
يعودوا إىل العمل حتّى ُيطلق رساح إخواهنم
َ
َ
الباخرة ،وألعامل مدير ّية امليناء(((.

فشهدت البرصة بتأريخ1947/5/21( :م)
ازداد نشاط ال ُعماّ ل يف عام (1947م)،
ْ

البحري ،وبلغ
إرضاب ُعماّ ل امليناء ،فقدْ أرضب ُعماّ ل ُشعبة اهلندسة ،و ُعامل املسفن
ّ

ٍ
عامل ،و ُعماّ ل النّجارة ،وكان عددهم ()200–150
عددهم ما بني ()400-200

ٍ
وكانت العريضة التي قدّ مها الوفد املفاوض
ترصفات إدارة امليناء،
ْ
عامل؛ احتجاج ًا عىل ّ
عن ال ُعماّ ل قدْ ب ّينت ّ
نصيب
أن إدارة امليناء مل تعرتف بحقوقهم بوصفهم طبقة منتجة هلا
ٌ
العمـال وتوقيفهم ،وترحيل
من احلياة اإلنسان ّية((( ،باستعامل اإلرهاب ،وبفصل
ّ

وكانت مطالب ال ُعماّ ل يف البداية «زيادة األجور ،وختصيص
اآلخرين مع عوائلهم،
ْ
الر ّزاق مطلك الفهد ،تأريخ احلركة العامل ّية يف العراق :ص194؛ وطالب جاسم
((( ُينظر :عبد ّ
الغريب ،ميناء البرصة :ص.37
((( السرّ هنك :رئيس ُع ّمـال سطح الباخرة.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1برق ّية عامل الباخرة املرفوعة من جلنة ُعامل الفاو بتأريخ:

(1946 /6/9م).
((( ُينظر :الوطن ،العدد (/10( ،)153حزيران1946/م).
((( ُينظر( :و .م .ب) ،املل ّفة ( ،)56/1صورة العريضة إىل مترصف ال ّلواء بـتأريخ1947/5/25( :م).
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وسائط نقل من دورهم إىل ّ
حمل اشتغاهلم ،ومتوينهم باألقمشة ُأسوة بمو ّظفي امليناء»(((.
كانت
وتضامن ًا مع ُعماّ ل امليناء ،أرضب ُعماّ ل سلطة جتهيز كهرباء وماء البرصة ،التي ْ

تابعة إلدارة ميناء البرصة ،وذلك يف/22( :آيار1947/م) ،وأرضب سائقو الس ّيارات

ٍ
املترصفية ّ
أن سبب اإلرضاب
بكتاب إىل
يف املعقل واهلارثة .وذكر مدير ناحية اهلارثة
ّ
زيادة أسعار البنزين ،ولك ّن احلقيقة هي ما جاء يف كتاب مدير رشطة لواء البرصة من

ّ
أن إرضاب سائقي الس ّيارات جاء بتحريض من ُعماّ ل امليناء أنفسهم((( .وكان من نتيجة
أوقفت أعضاء اهليأة
اإلرضاب التعاون بني رشطة لواء البرصة ورشطة امليناء ،التي
ْ

السائقني املرضبني ،ولك ّن حاكم التحقيق أفرج عنهم
اإلدار ّية لنقابة امليناء وبعض ّ

بتأريخ/24( :آيار1947/م).

ورفعت جلنة اإلرضاب العليا ل ُعماّ ل امليناء ندا ًء إىل ُعماّ ل
استمر ال ُعماّ ل بإرضاهبم،
ْ
ّ

حت فيه«أنهّ م نتيجة لتعن ّْت مدير ّية امليناء وإرصارهم عىل عدم تنفيذ
وض ْ
العراق كا ّفةّ ،

مطالبهم ،قدْ أعلنوا اإلرضاب إىل ْ
أن تتح ّقق مطالبهم ،وهي:
االعرتاف بنقابة ُعماّ ل امليناء وهيأهتا اإلدار ّية.
-1
ُ
تطبيق املا ّدة املنفردة عىل ُعماّ ل األرصفة.
-2
ُ

 -3زياد ُة األجور جلميع ال ُعماّ ل يف مجيع مرافق امليناء.

ُ
والكف عن أساليب اإلرهاب ضدّ هم.
إطالق رساح املوقوفني
-4
ّ
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)5/1كتاب مديـر رشطة امليناء إىل مترصف ال ّلواء (أمني خالص)،
1947/5/22/656م.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ناحية اهلارثة إىل مترصف ّية لواء البرصة ،العدد
( ،)1678يف1947/5/22 :م ،وكان إرضاب سائقي الس ّيارات قد ّ
شل حركة النقل تقريب ًا،

كانت حمدود ًة آنذاك ،وال تفي بحاجة
الرغم من استمرار س ّيارات املصلحة بالعمل ،التي
ْ
عىل ّ
ّ
صيبت س ّيارتان
(برصة–عشار) معركة ،و ُأ
والشطة يف طريق
ْ
ائقني رّ
الس َ
السكّان ،وحصل بني ّ
ّ
ّارصي ،معارك طبق ّية (دون مكان طبع ،دون تاريخ) :ص.37
السالم الن
ّ
بأرضارُ .ينظر :عبد ّ
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 -5إلغا ُء املقاولة املفروضة عىل ُعماّ ل البواخر يف الفاو.

ٍ
بصورة عا ّم ٍة»(((.
وتطبيق بنود قانون ال ُعماّ ل
الساعة اإلضاف ّية ل ُعماّ ل اهلندسة،
ُ
ُ -6
رفع ّ
املترصف من
للتوسط إىل إدارة امليناء ،وطلب
املترصف
هت املطالب نفسها إىل
ووج ْ
ِّ
ّ
ّ
ّ

وتفهم مشاكلهم ،ولكن بعد مفاحتة مدير املوانئ بذلك(((.
املرضبني العودة إىل أعامهلمّ ،

وكان من نتيجة اإلرضاب ،اإلفراج عن املوقوفني من ال ُعماّ ل ،والتعاون بني رشطة
ال ّلواء ورشطة امليناء؛ ّ
خاصة أنهّ ا
السيطرة عىل اإلرضاباتّ ،
ألن رشطة امليناء مل تستطع ّ
خمتصة بمنطقة امليناء فقط ،بينام كانت احلركات واإلرضابات ال تنحرص بني هؤالء
ّ

وأثبت اإلرضاب
ال ُعماّ ل فحسب ،بل تتعدّ ى إىل ُعماّ ل آخري َن يف املناطق التابعة ل ّلواء(((،
ْ
كانت تسو ُد
الرغم من حالة اإلرهاب التي ْ
التعاون بني ال ُع ّمـال يف طرح مشاكلهم ،عىل ّ
السياس ّية.
احلياة ّ

اقرتنت
حترك ًا ُعماّ ل ّي ًا بارز ًا،
ْ
واستمر ْت اإلرضابات العماّ ل ّية؛ إ ْذ شهد عام (1948م) ّ
ّ

يايس الواضح بعد وثبة كانون
فيه مطالب ال ُعماّ ل االقتصاد ّية إىل جانب
التحرك ّ
ّ
الس ّ

حدثت عندما أرضب ُعماّ ل رشكة كري–
وأول هذه اإلرضابات
ْ
الثاين(1948م)ّ ،
مكنزي ،يف/3( :نيسان1948/م) ،وكان عدد ال ُعماّ ل املرضبني ( )463عامالً ،حدّ دوا

مطالبهم((( بـ:

 -1زيادة األُجور.

الكيفي.
 -2عدم الطرد
ّ
((( صوت األهايل ،العدد (/28( ،)1419آيار1947/م).
((( ُينظر :طالب جاسم الغريب ،ميناء البرصة :ص.180
((( ُينظر( :و.م.ب) ،باملل ّفة ( )5/1كتاب مدير رشطة ال ّلواء إىل مترصف ال ّلواء (،)668
النص( :للوائنا).
(1947/5/25م) ،يف ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة رقم ( ،)5/4كتاب مدير رشطة لواء البرصة إىل مترصف ال ّلواء
الطبقجيل) ،بـتأريخ1948/4/5(:م).
(فخري
ّ
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الشكة يف ّ
شط العرب.
 -3إجابة مطالب ُعماّ ل رّ
الص ّح ّية.
 -4تطبيق قانون ال ُعماّ ل من الناحية ّ
 -5عدم إهانة ال ُعماّ ل.

الشكات
وكان اإلرضاب قدْ اتخّ ذ شكل مظاهرة قام هبا ال ُعماّ ل ،وهتفوا بسقوط رّ

االستعامر ّية.

وابتدأت املظاهرة من ساحة الدّ وكيارد((( ،فساحل هنر ّ
العشارُ ،ث ّم انعطفوا إىل
ْ

املترصف ّية ،فساحة أ ّم الربوم ،بعد ذلك رجعوا
الصيادلة ،وواصلوا مسريهم إىل
سوق ّ
ّ
الشكة للتفاوض معهم حول
إىل ساحة الدّ وكيارد،
وأرص ال ُعماّ ل عىل جميء وفد من رّ
ّ
زيادة ُأجورهم ،وعند إجابة بعض مطالبهم عادوا إىل العمل يوم (1948/4/7م)(((،

بعد ْ
استمر اإلرضاب أربعة أ ّيام.
أن
ّ

وأغلب الظ ّن ّ
أن اليشء اجلديد يف اإلرضاب هو قيام ال ُعماّ ل بالتظاهر واإلرصار عىل

أعطت احلركة العماّ ل ّية
خاصة بعد أحداث وثبة كانون (1948م) ،التي
ْ
تنفيذ مطالبهمّ ،
ساعدت النقابة يف إظهاره ،فمثالً:
يايس ،الذي
ْ
دفع ًا جديد ًا ترافق مع وعي ال ُعماّ ل ّ
الس ّ
ربطت بني املطالب
عقدت مؤمترها الثالث يف آذار (1948م)،
نقابة امليكانيك عندما
ْ
ْ

يايس بعد الوثبة ،وكان من مطالبها التي رفعتها:
االقتصاد ّية،
ْ
وطرحت الوضع ّ
الس ّ

احلر ّيات
«إجازة النقابات املع ّطلة ،منح النقابات غري املجازة إجازة بالعمل ،إطالق ّ

الدّ يمقراط ّية ،إحياء ذكرى شهداء الوثبة وذكرى شهداء كورباغي»(((.

السلطة العسكر ّية
واملتوسطة،
الصغرية
ْ
السفن ّ
استولت عليه ّ
ّ
((( ساحة الدّ وكيارد :مكان تصليح ّ
اين،
حممد صالح ّ
الربيطان ّية عام 1914م ،وأمام الدّ وكيارد أبنية قديمة جدّ ًا .مقابلة مع ّ
احلس ّ
بتأريخ1992/8/26( :م).
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير لواء البرصة إىل مترصف ال ّلواء بتأريخ:
1948/4/8م.
((( صوت األهايل ،العدد (/13( ،)1450آذار1948/م).
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كان هذا اإلرضاب فاحتة إلرضابات جديدة شهدهتا البرصة؛ إ ْذ أرضب ُعماّ ل أرصفة

امليناء ،و ُعماّ ل مرشوع املاء والكهرباء ،و ُعماّ ل البواخر واللاّ سلكي يف ميناء الفاو ،و ُعماّ ل

ٍ
عامل ،قاموا بمظاهرة أمام بناية
البحري ،وبلغ عدد ال ُعماّ ل املرضبني ()3000
املسفن
ّ
مدير ّية امليناء ،وعرضوا مطالبهم(((.

وأصدرت بيان ًا((( بذلك إىل
وافقت إدارة امليناء عىل االستجابة لبعض املطالب،
ْ
ْ

ال ُعماّ ل ووافقوا عليه.

ّ
ّ
وألن
كانت نتيجة إلرصار ال ُعماّ ل من جهة؛
إن استجابة مطالب العماّ ل هبذه السرّ عة ْ

عرض املدينة إىل مشكالت يوم ّية ،أبرزها ترك املدينة
إرضاب ُعماّ ل املاء والكهرباء قدْ ُي ّ
ِ
ّ
املضخات.
واملؤسسات؛ لتو ّقف
وصول املاء إىل البيوت
تعيش يف ظالم دامس ،وتو ُّقف
ّ

كام أرضب ُعماّ ل بلد ّية البرصة بتاريخ/8( :نيسان1948/م) ،وجلأ ال ُعماّ ل إىل
املظاهرة يف شوارع البرصة مطالبني بزيادة األُجور وتطبيق قانون العمل ،ودخلوا يف
مفاوضة مع رئاسة البلد ّية ،ولتأكيد مطالبهم ساروا بمظاهرة سلم ّية ،وأهنوا إرضاهبم

بعد ْ
أن ح ّققوا مطالبهم:

 -1زيادة األُجور بمقدار ( 250فلس ًا 1-دينار) يف الشهر ،عىل ُأجورهم البالغة

مخسة دنانري يف الشهر.

َ
يشتغلون فيها(((.
 -2رصف ُأجور مضاعفة أ ّيام العطل التي

العمـال احتجاج ًا عىل ارتفاع أسعار البنزين ،وقدّ موا عريضة بـــ ( )22ما ّدة تدور
((( أرضب ّ
الرواتب ،وتوفري املاء العذب ،واالعتناء بالعامل من النّاحية
حول تطبيق قانون ال ُعماّ ل ،وزيادة ّ
املعايش لعوائل ال ُعماّ ل بمختلف
والصيف ّية ،وتأمني املستوى
الص ّح ّية ،وتوفري املالبس الشتو ّية
ّ
ّ
ّ
الظروف.
املدفعي)،
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)5/4كتاب مترصف ال ّلواء إىل وزير الدّ اخل ّية (مجيل
ّ
س 1948/13/ 289م.
((( ُينظر :جريدة الوطن ،العدد (/15( ،)413نيسان1948/م).
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وتبعه إرضاب ُعماّ ل معمل الربدي((( املضغوط ،مطالبني بزيادة أجورهم ،وسدِّ ما

حير َ
كون ال ُعماّ ل ملطالبهم؛
بذ ّمة املعمل هلم من ديون ،وكان ُعماّ ل امليكانيك يف املعمل ِّ
أن طالب ُعماّ ل املعمل بعريضة قدّ موها إىل صاحب املعمل((( يؤك َ
ألنّه قدْ سبق ْ
ّدون
املطالب نفسها .وتظاهر ُعماّ ل تعبئة نفط الرافدين((( فرع املطار املدين بتأريخ/28( :

الشكة األ ّم يف بغداد إلجابة مطالبهم .وجلأ
نيسان1948/م) ،وفاوض ال ُعماّ ل مدير رّ
كذلك ُعماّ ل الفاو من ُعماّ ل وبحر ّية البواخر يف ميناء الفاو ،و ُعماّ ل الالسلكي لبواخر
ب مطالبهم(((.
احل ّفارة التابعة إىل مدير ّية امليناء يف الفاو ،إىل التهديد باإلرضاب إذا مل جُ َت ْ
كانت هذه اإلرضابات التي شهدهتا البرصة عام (1948م) متأ ّثرة بعضها ببعض
لقدْ
ْ

اقتصادي كان جزء ًا من حالة اقتصاد ّية
إىل حدٍّ ما ،وقدْ عبرّ ْت يف ظاهرها عن مقصد
ّ
لت مظاهرها بالغالء ،وارتفاع األسعار ،وندرة املوا ّد املعيش ّية.
س ّيئة مت ّث ْ
ٍ
حركته أحداث كانون الثاين
جانب آخر
ولكن من
ْ
محلت يف باطنها سخط ًا سياس ّي ًا ّ

يايس ،وأظهر ال ُعماّ ل ارتباط
(1948م) ،وحرب فلسطني (1948م) ،وتدهور الوضع ّ
الس ّ
يايس من خالل تأبني شهداء الوثبة(((؛ إ ْذ احتفل ُع ّمـال البرصة
اإلرضابات بالوضع ّ
الس ّ

هبذه املناسبة يف قرية اجلبيلة((( ،ورفعوا عريضة بتوقيع (ً )676
عامال ،طالبوا فيها:

((( كان املعمل يقع يف كرمة عيل.
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد (/12( ،)1421آيار1948/م).
ست سنة 1945م.
اجلو ّية العراق ّية التي ُأ ّس ْ
((( فرع املطار املدين :تابع للخطوط ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،كتاب مدير ّية رشطة البرصة إىل املترصف( ،س ،)653يف1948/5/4( :م)،
مترصف ال ّلواء ،)682( ،يف1948/5/5( :م) .
وكتاب قائمقام ّية أيب اخلصيب إىل
ّ
((( كان يوم اجلمعة (/5آذار1948/م) ،قدْ عدّ يوم األربعني لشهداء الوثبة ،شارك ُع ّمـال
البرصة عند زيارة بغداد لوضع أكاليل من الزهور عىل قبور ّ
احلسني،
الر ّزاق
ّ
الشهداءُ .ينظر :عبد ّ
تاريخ الوزارات.288/7 :
وكانت مطالبة ال ُع ّمـال بإنشاء
((( قرية اجلبيلة :تقع يف منتصف الطريق املمتدّ بني البرصة واملعقل،
ْ
املدرسة واملستوصف؛ ألنهّ ا قرية كبرية ،واملسافة طويلة عىل النّاس فيها للوصول إىل البرصة ،أو
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 -1إلغاء معاهدة (1930م) واملعاهدة (األردن ّية – العراق ّية) ،واملعاهدة (الرتك ّية

– العراق ّية).

السجناء والنقاب ّيني والربزان ّيني(((.
 -2إطالق رساح ّ

يب.
يب والنقا ّ
 -3فسح املجال للتنظيم احلز ّ

 -4طرد اجلواسيس االستعامر ّيني من البالد ،وجالء اجليوش األجنب ّية عن أرايض

الوطن.

 -5حماكمة املجرمني قتلة ّ
الشعب.

حلر ّية االنتخابات املقبلة.
 -6تنظيف اجلهاز
احلكومي من أذناب العهد البائد ،تأبين ًا ّ
ّ
 -7توفري اخلبز والكساء للشعب اجلائع.

ّ -8
اإلقطاعي الذي يريد سلبها.
حل مشكلة أرايض اجلبيلة ،وختليصها من
ّ
 -9إنشاء مدرسة ومستوصف يف اجلبيلة.

ّ -10
الصناعة الوطن ّية.
حل مشكلة البطالة بتشجيع ّ

صفت اإلرضابات العماّ ل ّية بأنهّ ا «مركز ال ّثقل والقلب النابض للحركة الوطن ّية يف
ُو
ْ

وأسهمت يف
تنظيام من سابقتها،
وكانت أكثر
شملت العراق ك ّله،
البالد»(((؛ لكوهنا
ْ
ْ
ْ
ً

مرة.
األول من آيار (اليوم
العاملي لل ُعماّ ل) ّ
احتفال ال ُعماّ ل بالعيد ّ
ألول ّ
ّ

السعيد) (/6كانون الثاين1949/م–/1كانون
عندما
ْ
جاءت حكومة (نوري ّ
ذت موقف ًا معادي ًا من احلركة العماّ ل ّية؛ بسبب نشاطها الكبري يف
الثاين1949/م) ،اتخّ ْ

واستطاعت ّ
ّنت –أيض ًا -من
عام (1948م)،
شل احلركة الوطن ّية والنقاب ّية ،ومتك ْ
ْ
املعقلُ .ينظر :صوت األهايل ،العدد (/6( ،)1087شباط1946/م).

((( كان قسم كبري من الربزان ّيني حمكومني يف سجن البرصة خالل املدّ ة نفسها.
األول 1972م :ص ،59وياسني علوان عينا،
((( جم ّلة الثقافة اجلديدة ،العدد ( ،)41ترشين ّ
االشرتاكي واحلركة العماّ ل ّية يف العراق :ص ،75ومحيد جاعد ،احلركة النقاب ّية
يب
حزب البعث العر ّ
ّ
يف العراق :ص.50-49
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ٍ
إرضاب باستثناء قيام
أي
أهم النقابات ،كنقابة ُعماّ ل املوانئ((( ،ومل حيصل ّ
القضاء عىل ّ

ُع ّمـال البواخر يف الفاو بتقديمهم احتجاج ًا إىل دائرة امليناء حول رواتبهم وأوقات

عملهم((( ،وهدّ د ال ُعماّ ل باإلرضاب ،ولك ّن موقفهم كان ضعيف ًا؛ النعدام إسناد ُعماّ يل
آخر يف ظروف النّكسة التي واجهتها احلركة العماّ ل ّية عموم ًا ،أ ّما فرتة اخلمسين ّيات ،فقدْ

الشكة األجنب ّية واملح ّل ّية املرتبطة
ْ
برزت إرضابات ُعماّ ل رشكة نفط البرصة ،و ُعماّ ل رّ

وظهرت الدّ عوة لتأميم النّفط بعد قيام إيران
بأعامل مع رشكة نفط البرصة املحدودة(((،
ْ
السعود ّية مع رشكة (آرامكو) عىل ()%50
بتأميم نفطها عام (1951م) ،وحصول ّ

الصحافة واألحزاب(((،
من األرباح ،و ُط ْ
رحت الدّ عوة إىل تأميم نفط العراق من قبل ّ
حصته من النّفط بعد دخول مبدأ املناصفة باألرباح ،وهذا يعني
وخرج العراق بزيادة ّ

الشكات العاملة
حصة النّفط والضرّ ائب املفروضة عىل رّ
زيادة يف ميزان ّية العراق من ّ
االقتصادي
ارتأت حتسني مستواها
يف هذا املجال ،وكان ال ُعماّ ل إحدى الطبقات التي
ْ
ّ

واالجتامعي؛ لذا ّ
كانت إحدى الطرق للحصول عىل حقوقهم.
فإن اإلرضابات العماّ ل ّية ْ
ّ
وحصل ّأول اإلرضابات يف اخلمسين ّيات ،عندما أرضب ُعماّ ل رشكة كري–مكنزي،

وكانت
يف/12( :آيار1950/م) ،وكان عدد ال ُعماّ ل املرضبني حوايل ( )463عامالً،
ْ
أسباب اإلرضاب املطالبة بـ:

 -1زيادة ُأجور ال ُعماّ ل القدماء ( )25فلس ًا ،وال ُعماّ ل اجلدد ( )15فلس ًا.

الراوي ،تأريخ الطبقة العاملة العراق ّية (1975-1968م) ،بغداد،
((( ُينظر :خالد حمسن حممود ّ
1982م :ص.57
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة رقم ( ،)56/1قائمقام ّية أيب اخلصيب (التحريرات) ( )183يف
مترصفية لواء البرصة.
(1949/10/2م) ،إىل
ّ
((( تأريخ االمتياز لرشكة نفط البرصة يف1938/11/30( :م) ،وملدّ ة ( )75عام ًا ،وكان للرشكة
حق استخراج النّفط وتصديره وتكريره.
ّ
تطور احلركة الوطن ّية يف العراق :ص.288
((( ُينظر :إسامعيل أمحد ياغيّ ،

ُ
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 -2احتساب ُأجور ال ُعماّ ل عن األ ّيام التي أرضبوا فيها(((.

الشكة
الشكة
ْ
متعهد رّ
ولك ّن رّ
الرغم من حماولة ّ
رفضت االستجابة ملطالب ال ُعماّ ل عىل ّ

(عبد الكاظم ّ
أرص ْت عىل دفع ( )20فلس ًا لل ُعماّ ل القدماء،
مخاين)
الش
ّ
التوسط ؛ إ ْذ ّ
ّ
ورفضت الدّ فع عن األ ّيام التي ُيرضب فيها ال ُعماّ ل؛ ألنّه ال
و( )10فلوس لل ُعماّ ل اجلدد،
ْ
ٍ
ّفقت
يتّفق مع قانون ال ُعماّ ل .ويف
الشكة إىل الرضوخ للرشكة ،فإنهّ ا ات ْ
حماولة لدفع ُعماّ ل رّ
ّ
الشكة كان لدهيا أعامل ُمستعجلة
املتعهد إىل يوم/22( :آيار1950/م)؛
مع
وألن رّ
ّ
(((
رضخت
صـري َن عىل إرضاهبم،
ْ
جدّ ًا تتط ّلب سرُ عة اإلنجاز  ،وكون ال ُع ّمـال كانوا ُم ِّ

ووافقت عىل زيادة األجور وعودة ال ُعماّ ل إىل أعامهلم.
الشكة،
ْ
رّ

وبعد إرضاب ُعماّ ل رشكة (كري–مكنزي) ،بدأ ّأول إرضاب ل ُعماّ ل رشكة نفط

الزبري) ،وكان عددهم حدود
البرصة من قبل(بعض ُعماّ ل حفر ّيات آبار النّفط يف ّ

ّ
صت مطالبهم يف:
( )250عامالً،
وتلخ ْ

الزبري.
 -1رفع تعدّ ي املسرت (دكسيريي) ،وكيل مساعد احلقول يف ّ
 -2تشييد بناية السرتاحتهم بقرب البئر.

 -3احتساب ساعات ذهاهبم إىل العمل يف اآلبار وعودهتم إىل بيوهتم بعد انتهائه يف

ضمن ساعات العمل.

 -4دفع أجور العمل أل ّيام العيد مقدّ م ًا.

السنو ّية عىل أجورهم.
 -5إعطائهم الزيادات ّ

الشكة يف إجابة مطالبهم(((.
 -6طلب تعيني أحد ال ُعماّ ل لينوب عنهم لدى رّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة رقم ( )56/1كتاب مدير رشكة (كري–مكنزي) 1( ،جم،)196/

مترصف لواء البرصة.
يف1950/5/21( :م) ،إىل
ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة رقم ( ،)56/1كتاب رشكة ( كري -مكنزي) إىل مترصف ال ّلواء.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة (1950/8/5م) ،كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة ،العدد
املترصف بتأريخ1950/9/27( :م).
( ،)4939إىل
ّ
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الشكة االستجابة لبعض املطالب،
يستمر اإلرضاب إلاّ يوم ًا واحد ًا،
مل
ْ
حاولت فيه رّ
ّ

ويبدو ّ
كانت ختشى
الشكة يف االستجابة لبعض مطالب ال ُعماّ ل؛ ألنهّ ا
ْ
أن سبب رغبة رّ
كانت يف بداية عملها.
الشكة التي ْ
ثم تأثريه عىل أعامل رّ
استمرار اإلرضاب ،ومن ّ

الشكة
تكرر إرضاب ُعماّ ل رشكة النّفط يف بداية عام (1951م) ،عندما قدّ م ُعماّ ل رّ
ّ

الشكة طلبوا فيها:
عريضة إىل مدير رّ

الصادرة من قبل رؤساء العمل.
ّ -1
كف اإلهانات ّ
الكيفي.
 -2منع الطرد
ّ

املفصولني ظل ًام وعدوان ًا.
 -3إعادة العماّ ل
َ

 -4منح ال ُعماّ ل ُأجور ساعتني إضاف ّيتني لبعد املسافة بني ّ
والسكن.
حمل العمل ّ
 -5طلب أجور إضاف ّية (.)%50
 -6إعطاء أجور أ ّيام اإلرضاب.

الشكة.
 -7إلغاء ال ّلجان املز ّيفة املسماّ ة بلجان الرتفيه ،وانتخاب جلان مت ّثلهم أمام رّ
 -8إطالق رساح املوقوفني منهم يف البرصة والفاو.

الشكة.
الشكة
مهمته يف رّ
 -9تنحية طبيب رّ
ّ
اخلاص عن ّ

 -10إعطاءهم وص ً
الشكة عند استقطاع رضيبة الدّ خل منهم(((.
ال رسم ّي ًا من رّ

ٍ
الشكة ،وبدأ إرضاهبم يف/22( :
وشمل اإلرضاب ()1500
عامل من ُعماّ ل رّ
الشكة قدْ طلبوا من ال ُعماّ ل العودة إىل أعامهلم ،ولكنّهم
شباط1951/م) ،وكان مم ّثلو رّ
ّ
التدخل
رفضوا ما مل جُتب مطالبهم كا ّفة(((؛ ولذلك طلب مدير الرشكة من رشطة ال ّلواء

للمحافظة عىل آبار النّفط وزيادة احلرس املوجودين.

((( ُينظر :صدى األهايل ،العدد (/27( ،)432شباط1951/م).
الزبري)،
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)8/5صورة العريضة املقدّ مة من (لفيف من ُع ّمـال ّ
بـتأريخ1951/2/21( :م).

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 137 .........................
الشكة يف شعبة املحاسبة
شجع ُعماّ ل املكتبة ،وكتّاب رّ
كان استمرار اإلرضاب قدْ ّ

واملخازن ،عىل االنضامم إىل ال ُعماّ ل املرضبني يف/24( :شباط1951/م) ،وكان من
أسباب إرضاهبم:

َ
الساعة الرابعة عرص ًا ،عدا اسرتاحة ساعة
 -1إرهاقهم يف العمل ،فهم
يشتغلون إىل ّ

واحدة للغداء.

النبوي ،وأ ّيام عاشوراء.
 -2مطالبتهم باحتساب أ ّيام العطل ،كاملولد
ّ
فني اإلنكليز هلم بخشونة(((.
 -3معاملة املو ّظ َ

اعتقلت الرشطة بعض ال ُعماّ ل الذين عدّ هتم محُ ّرضني عىل
ويف أثناء اإلرضاب
ْ
اإلرضاب ،ولكنُ ،أطلق رساحهم بعد تسجيل شكاوى االعتداء عليهم ،وحاول

ال ُعماّ ل خالل اإلرضاب احلصول عىل املساندة من قبل الفئات ّ
الشعب ّية إلدامة مطالبهم،
ٍ
أنموذج ،وتوزيعه عىل
فقامت جلنة اإلرضاب بإصدار
ومساعدة عوائل املرضبني،
ْ

الصحف لكشف
املحلاّ ت التجار ّية وبعض الشخص ّيات((( ،وإرسال النداءات إىل ُّ

مطالب ال ُعماّ ل وطبيعة إرضاهبم.

وبعد مرور( )13يوم ًا من اإلرضاب ،اتّفق ال ُعماّ ل والكتّاب عىل تقديم عريضة إىل

لينضموا إىل وفد ال ُعماّ ل
الشكة
املراجـع
املختصة ،وقدْ انتخبوا سبعة من الكتّاب يف رّ
ّ
ّ
الشكة من جهتها تريد وضع حدٍّ لإلرضاب؛ ولذا جاء
الشكة،
ْ
وكانت رّ
للمفاوضة مع رّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،كتاب مدير رشطة ال ّلواء ،العدد ( ،)768يف1951/2/24( :م) ،إىل
املترصف.
ّ
كانت صورة النموذج :إىل حرضة الس ّيد  ......املحرتم
((( ْ

الشكات
حت ّية واحرتامُ ،يرجى التفضل بمدّ يد املساعدة ل ُعماّ لنا الذين أعلنوا إرضاهبم البطو ّيل ضدّ رّ
سلبت مواردنا وخرياتنا ،ولكم االحرتام .التوقيع نوري عارف.
االحتكار ّية ،التي
ْ
عن جلنة املفاوضة ل ُعماّ ل رشكة نفط البرصة ،كتاب مدير رشطة ال ّلواء (القلم السرّ ّ ي) ،العدد
( ،)19يف1951/3/5( :م).
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دت
الشكة مقرتحاهتا،
وتعه ْ
الشكة من بغداد (املسرت كنج) ( ،)Kingوقدّ ْ
مت رّ
مدير رّ
ّ

بإنجاز مطالب ال ُعماّ ل ،ومنها:

نص ًا وروح ًا.
 -1تطبيق قانون العمل ّ

ربر.
 -2إيقاف ال ّطرد
الكيفي بدون سبب م ّ
ّ
 -3منع اإلهانات.

 -4عدم إيقاف أحد بسبب االشرتاك يف اإلرضاب.

الشكة ُأجور سبعة أ ّيام من أ ّيام اإلرضاب ،وعُدّ ذلك إجازة براتب ل ّلذين
 -5دفع رّ

يستح ّق َ
ون ذلك.

الشكة ،ومن ّ
حمل العمل وإليه،
 -6عَدُّ احلوادث التي تقع لل ُعماّ ل وهم يف س ّيارات رّ

كأنهّ ا واقعة يف أثناء العمل لغرض التعويض.

 -7إعطاء بطاقات جمّان ّية ذهاب ًا وإياب ًا إىل بغداد يف أثناء ال ُعطل الرسم ّية.

الشكة التعويضات املنصوص عليها يف قانون العمل عن ّ
كل حادثة
 -8تدفع رّ

حتصل.

الشكة يف جتهيز ال ُعماّ ل باملالبس.
 -9تنظر رّ

ُ -10ت َعدُّ مدّ ة اإلرضاب جزء ًا متماّ ً للعمل لفرض قانون ال ُعماّ ل ،وهي مدّ ة عمل

متّصل(((.

عاد ال ُعماّ ل إىل أعامهلم بتأريخ/8( :آذار1951/م) ،بعد ْ
استمر اإلرضاب ()14
أن
ّ

الرغم من موافقتها ّ
الشفه ّية لل ُعماّ ل عىل املطالب ،لكنّها مل حت ّقق
يوم ًا ،ولك ّن رّ
الشكة عىل ّ
الشكة زيادهتا؛ ّ
ألن طلب الزيادة يف األجور
إلاّ بعضها ،وفيام يتع ّلق باألجور
ْ
رفضت رّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)8/5مترصف ّية ل��واء البرصة (التحريرات)،)557( ،
(1951/3/8م) ،إىل وزارة الدّ اخل ّية.

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 139 .........................
ربره ،ولن تدفع أجور ًا ملستخدميها عن املدّ ة التي تغ ّيبوا فيها عن العمل(((.
ليس له ما ي ّ

الرغم من ّ
الشكة مل تكن جا ّدة يف إجابة مطالب ال ُعماّ ل ،لك ّن ال ُعماّ ل ح ّققوا
أن رّ
وعىل ّ
بعض مطالبهم ،وعبرّ وا عن وجودهم بوصفهم طبقة هلا كياهنا ضمن املجتمع.
كان تأثري إرضاب ُعماّ ل رشكة النفط عىل ُعماّ ل امليناء واضح ًا؛ إ ْذ قدّ موا عريضة
وكانت قدْ ُأعدِّ ْت إ ّبان إرضاب ُعماّ ل رشكة نفط البرصة ،ونشوب حركة
بمطالبهم،
ْ

السمو
إرضاب ُعماّ ل رشكة الزيت (اإليران ّية–اإلنكليز ّية) ،ولقرب زيارة صاحب ّ
ٍ
عامل ،طالبوا بـ:
امللكي للبرصة ،وكان عدد ال ُعماّ ل املو ّقعني عىل العريضة ()200
ّ
 -1تطبيق قانون ال ُعماّ ل.

 -2زيادة ( )%35عىل رواتبهم.
 -3إجياد صندوق ضامن.

 -4توزيع املالبس الرسم ّية واملالبس العراق ّية.

 -5إلغاء نظام القطعة واستبداله باألجور اليوم ّية.

نص عليها قانون ال ُعماّ ل.
السنو ّية كام ّ
 -6منح الزيادة ّ
 -7منع اإلهانات والطرد وفرض الغرامات.

 -8فتح مستوصف يف ّ
العشار مع طبيب وعقاقري ملعاجلة عائالت ال ُعماّ ل وأطفاهلم.
 -9إلغاء اجتامعات ال ُعماّ ل املز ّيفة(((.

مل يقم ال ُعماّ ل باإلرضاب؛ ألنهّ م أرادوا إيصال مطالبهم التي تؤكّد تطبيقهم حل ّقهم،

وكانت العرائض من الوسائل التي يلجأ إليها ال ُعماّ ل إليصال مطالبهم.
ْ

وقدْ تال هذه اإلرضابات قيام ُعماّ ل املطبعة ،ومطبعة (التايمس) ( ،)Timesبإعالن

((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)8/5كتاب مدير احلقول النفط ّية1951/3/28( ،م) ،إىل املدير
االجتامعي.
العا ّم للضامن
ّ
السابق.
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)8/5الكتاب ّ
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إرضاهبم بتأريخ/8 :متّوز1951/م ،وكان سبب إرضاهبم املطالبة بـ:
 -1ختفيض ساعات العمل إىل ثامين ساعات.

املتعهد.
 -2عدم دفع أسبوع ّيتهم كاملة من قبل
ّ
 -3منع الطرد
الكيفي(((.
ّ

أرضب ال ُعماّ ل ثالثة أ ّيام ،وبعد إجابة مطالبهم عادوا إىل العمل ،وكان ُعماّ ل املطابع

َ
شهدت عودة نشاطها يف عام
يتبعون لنقابة ُعماّ ل املطابع يف بغداد ،التي
يف البرصة
ْ

(1951م)((( ،والبدّ من ّ
شجع ال ُع ّمـال عىل القيام
أن عودة نقابة املطابع إىل عملها قدْ ّ

َ
سيجدون اإلسناد من نقابتهم يف بغداد.
بإرضاهبم؛ ألنهّ م

السياس ّية مع األحزاب واجلامهري الشعب ّية ،وظهر
وكان ل ُعماّ ل البرصة مشاركتهم ّ

املرصي ونضاله يف إلغاء املعاهدة
قامت يف البرصة املظاهرات املؤ ِّيدة للشعب
ذلك عندما ْ
ّ

وأعلنت احلكومة املرص ّية
السودان (1899م)،
ْ
الربيطان ّية املرص ّية (1936م) ،واتّفاق ّية ّ

لتحرك األحزاب
القومي دافع ًا
السويس ،فكان هذا احلدث
ّ
ّ
الكفاح املس ّلح يف قناة ّ
فطلبت األحزاب إعالن
املرصي،
السياس ّية واحلركة الوطن ّية يف العراق لنرصة الشعب
ْ
ّ
ّ
فقامت املظاهرات
اإلرضاب العا ّم يف اتحّ اد العراق (/14ترشين الثاين1951/م)(((،
ْ

املؤ ِّيدة يف البرصة بتأريخ/23( :ترشين الثاين1951/م) ،كان فيها للطبقة العاملة
دور يف قيادة التظاهرات ،طالبوا فيها إلغاء معاهدة (1930م) بني العراق وبريطانيا؛

قامت الرشطة بإلقاء القبض عىل بعض النقاب ّيني ،ومنهم« :رئيس
وبسبب نشاط ال ُعماّ لْ ،
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)8/5كتاب مالحظ ّية ُعماّ ل املنطقة اجلنوب ّية ،يف1951/7/22( :م)،
ذكرت ّ
أن عاملني من مطابع بغداد (مطبعة جريدة الشعب) ،و(مطبعة
اخلاصة
وكانت الشعبة
ْ
ّ

الفيض) قدْ اتصال ب ُعماّ ل املطبعتني يف البرصة ،وبعدها بيوم حدث اإلرضاب.
((( ُينظر :شهاب أمحد احلميد ،تأريخ الطباعة يف العراق (1958-1929م) ،ط ،2بغداد،
1986م.61/2 :
احلسني ،تاريخ الوزارات.242/8 :
((( ُينظر:
ّ

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 141 .........................
نقابة امليكانيك ،ورئيس هيأة املراقبني يف النقابة»(((.

وكان انتعاش احلركة العماّ ل ّية يف البلد عموم ًا ،والبرصة خصوص ًا قدْ دخل مرحلته

ذت احلركة العماّ ل ّية شك ً
ال جديد ًا يف
الثانية يف عام (1952م ،و1953م)؛ إ ْذ اتخّ ْ
السلطة املح ّل ّية ووضوح انتامء ال ُعماّ ل
اإلرضابات من خالل االصطدام املبارش مع ّ
العراقي ،الذي
الشيوعي
كانت تساعد عىل حتريكها ،كاحلزب
السياس ّية التي ْ
ّ
ّ
لألحزاب ّ

عاد إليه نشاطه يف عام (1951م).

وشهد عام (1952م) جمموعة من اإلرضابات العماّ ل ّية ،فكان إرضاب ُعماّ ل امليناء

وسعة؛ إ ْذ أرضب ُعماّ ل مطبعة التايمس يف/8( :شباط1952/م)
يف املعقل أكثرها ّ
قو ًة َ
استمر إرضاهبم ثالثة أ ّيام ،-مطالبني بـ:ّ
 -1زيادة ُأجورهم.

 -2عدم طرد ال ُعماّ ل املرضبني.

 -3عَدّ أ ّيام اإلرضاب من أ ّيام العمل.

 -4إعادة املفصولني ،وطرد رئيس كتّاب املسفن.
 -5هتيئة وسائل النقل لل ُعماّ ل.
 -6تأسيس صندوق ضامن.

 -7إعادة فتح نقابة ُعماّ ل امليناء(((.

وأرضب ُعماّ ل قاعدة ّ
الرغم
الشعيبة متأ ّثري َن بإرضاب ُعماّ ل قاعدة احل ّبان ّية ،وعىل ّ

القوات الربيطان ّية القسوة مع ال ُعماّ ل ،إلاّ أنهّ م حصلوا عىل مطالبهم،
من استخدام ّ
ٍ
عامل مطالبني بشموهلم باملنحة التي ّقرر جملس الوزراء
وأرضب حدود ()3000
((( (و.م.ب) ،صورة عريضة رئيس هيأة نقابة امليكانيك بـتأريخ1951/10/29( :م) ،إىل
رئيس الوزراء.
احليدري ،احلركة الوطن ّية يف العراق :ص.29
((( ُينظر :رياض رشيد
ّ
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جرت مظاهرات
السلطة ملطالبهم
ْ
فني واملستخدَ َ
منحها إىل املو ّظ َ
مني؛ وبسبب رفض ّ

وشجار مع الرشطة ،أ ّدى إىل سقوط ثالثة من ال ُعماّ ل وجرح ثالثة آخرين((( ،وتذكر
جريدة ال ّثغرّ :
الكهربائي وتو ّقف ماء الرشب عن
فوجئت بانقطاع الت ّيار
«أن النّاس
ْ
ّ

ّ
والعشار واملعقل
واخلاصة يف البرصة
والضواحي العا ّمة
مجيع الدّ ور واملحلاّ ت
ّ
ّ
(((
وصورت(فيبي
املهمة يف العراق،
ّ
ّ
والضواحي»  ،ويعدّ هذا اإلرضاب من اإلرضابات ّ
مار) ّ
«أن اإلرضاب كان نزاع ًا بني ال ُعماّ ل من جهة ،واحلكومة من جهة ُأخرى ،كان

يقوده الشيوع ّيون»(((.

وكان قدْ سبق هذا اإلرضاب إرضاب ُعماّ ل الفاو يف شباط (1952م) ،وقدْ انتهى

انتهت بإجابة مطالب ال ُعماّ ل
اإلرضاب بعد مشاورات عديدة بني ال ُعماّ ل وإدارة امليناء،
ْ

لكن برشوط:

يتقاضون ( )300فلس ّ
َ
فأقل.
 -1تُدفع زيادة قدرها ( )30- 25فلس ًا إىل ال ّلذين
ٍ
ٍ
معتدلة من نقاط مع ّينة.
بصورة
ُ -2ينظر يف أمر الس ّيارات والنقل ّيات
 -3املالبس ُينظر فيها بعد عرشة أ ّيام لدراسة كلفتها وعددها.

 -4ال يمكن العمل نصف هنار يوم اخلميس؛ ّ
ألن ذلك خالف قانون ال ُعماّ ل.

املختصة.
ُ -5يقدّ م طلب إلنشاء صندوق االحتياط ،وتؤ ّيده امليناء إىل الوزارة
ّ
املفصولنيّ ،
كل حسب قض ّيته.
ُ -6ينظر يف إعادة
َ

الكف عن اإلهانات ْ
إن وجدت.-وزع منشور حول
ّ
ُ -7ي ّ

توزع الزيادات يف األُجور عىل ُعماّ ل القطعة حسب النسبة يف الفقرة األُوىل.
ّ -8
املرضبني إذا عادوا إىل العمل حاالً.
 -9تُدفع ُأجور ال ُعماّ ل
َ

((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/26( ،)5208آب1952/م).
((( صادق قدير اخل ّباز ،نصف قرن من تاريخ احلركة النقاب ّية يف العراق :ص.82
((( phepe Marr ، The modern History of Iraq ، westview press.
Boulder، Colorado. Longman . London ، England .

ُ
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 -10تُعطى تعويضات إىل املصابني يف حوادث اإلرضاب كام لو أنهّ م ُأصيبوا يف أثناء

العمل؛ وذلك بموجب قانون ال ُعماّ ل(((.

وكان من نتيجة هذا اإلرضاب ْ
ِّلت جلنة لدراسة قوانني مديريـّة امليناء العا ّمة
أن ُشك ْ

وتوحيد قوانينها ،وحتديد صالح ّيات املدير العا ّم الذي س ُيعينّ هلذا املنصب.
وكذلك وضع قانون خدمة مو ّظفي امليناء بجعل مستخدَ ميه كا ّفة مو ّظفني شملهم

قانون اخلدمة املدن ّية والتقاعد((( ،وكذلك ساند اإلرضاب الفئات ّ
الشعب ّية يف البرصة،
املسؤولني بالقضايا العماّ ل ّية مبارشة.
وبدأ اهتامم
َ

شهد العراق بعد انتفاضة ترشين الثاين (1952م) فرض األحكام العرف ّية ،والرقابة

والصحف ،وغلق النقابات؛ ولذلك ،وبعد اعتالء امللك
السياس ّية
ّ
عىل األحزاب ّ

(فيصل الثاين) العرش يف/2( :مايس1953/م) ،حاول إعادة اهلدوء واالستقرار إىل
االقتصادي ،وعدم استطاعة وزارة
يايس ،ولك ّن استمرار تدهور الوضع
ّ
الوضع ّ
الس ّ

املدفعي) (/29كانون الثاين1953/م – /15أيلول1953/م) حتسني األوضاع
(مجيل
ّ
وتم تأليف وزارة (فاضل اجلام ّيل) ،األوىل يف/17( :أيلول1953/م)،
العا ّمة،
ْ
استقالتّ ،
الصحف ،ورفع األحكام العرف ّية،
التي اتخّ ْ
ذت إجراءات إصالح ّية بإلغاء الرقابة عىل ُّ
واستئناف األحزاب نشاطها
العلني(((.
ّ

حاولت احلركة العماّ ل ّية التن ّفس،
خضم هذه األوضاع شبه الدّ يمقراط ّية،
ويف
ْ
ّ

وحماولتها احلصول عىل مطالبها من خالل رفعها املذكّرات لتحسني أوضاعها املعيش ّية

واالقتصاد ّية ،وإعادة النقابات العماّ ل ّية.

((( ُينظر :جريدة الوحدة ،العدد (/26( ،)118آب1952/م) ،وجريدة ال ّثغر ،العدد (،)5208
(/26آب1952/م).
((( ُينظر :جريدة ال ّثغر ،العدد (( ،)5212أيلول1952/م).
السياس ّية يف العراق :ص.54
((( ُينظر :جعفر ع ّباس محيدي،
ّ
التطورات واالجتاهات ّ
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شهدت البرصة الكثري من اإلرضابات العماّ ل ّية غ ّط ْت فرت ًة واسعة من
وعىل إثر ذلك،
ْ

وشملت ق ّطاعات ُعماّ ل ّية متعدّ دة بني الرشكات((( األجنب ّية واملح ّل ّية،
عام(1953م)،
ْ
وامليناء ،ورشكة نفط البرصة ،ففي البداية َرفع ُعماّ ل رشكة (أندرو) عريضة طالبوا فيها:
الرقم ( )72لعام (1937م) املعدّ ل.
 -1تطبيق قانون العمل ذي ّ

 -2التمتّع باإلجازات األسبوع ّية واإلجازات االعتياد ّية واملرض ّية.
الكيفي هنائ ّي ًا.
 -3منع اإلهانات والطرد
ّ

ٍ
ٍ
واحد عن ّ
كل برميل؛
عامل
 -4وضع حدٍّ لرسقة رؤساء العمل (الكمرك ّية) أجرة

يشتغلون لساعات ّ
َ
َ
ويأخذون أجورهم ،أ ّما العمل ،فيقع
املقرر
إ ْذ إنهّ م
أقل من العدد ّ

عىل كواهل ال ُعماّ ل.

 -5عدم تشغيل ال ُعماّ ل غري احلائزي َن عىل اجلنس ّية العراق ّية.
أن يستلم ال ُعماّ ل رواتبهم ّ
ْ -6
كل مخسة عرش يوم ًا.

 -7حتديد ساعات العمل لليوم الواحد ثامين ساعات ال ثالث عرشة ساعة(((.

وكذلك َر َف َع ُعماّ ل التموين يف رشكة نفط البرصة عريضة إىل رئيس الوزراء (فاضل

ٍ
عامل ،طالبوا فيها بتطبيق قانون العمل ،ووضع حدٍّ لتالعب
اجلام ّيل) بتوقيع ()200

املتعهدي َن بني إعطائهم أشغال التموين
الشكة مع
الشكة بجهود ال ُعماّ ل ،بعد اتفاق رّ
رّ
ّ

كا ّفة ،أو أشغال املطابخ ،واستنكر ال ُعماّ ل هذا العمل بعريضتهم؛ خوف ًا من ّ
املتعهد
أن
ّ
املختصة
الشكات األجنب ّية العاملة يف البرصة قدْ قدّ موا عريضة إىل اجلهات
ّ
((( كان ال ُع ّمـال يف رّ
الكيفي ،فض ً
ال عن
ومنحوا فيها مطالبهم يف تطبيق قانون ال ُعماّ ل وزيادة أجورهم ،وإيقاف الطرد
ّ
مطالب تتع ّلق بتخصيص واسطة نقلّ ،
وحمل لالسرتاحة واملنام ،وحساب تكاليف الطعام عىل
حساب املعمل يف أثناء مغادرة البواخر من منطقة ّ
العشار.
الشكة اإلفريق ّية ،ورشكة سيمون كريبيان).
ُعماّ ل رشكة (فرانك سرتيك ،كري مكنزي ،أندروير ،رّ
صوت األهايل/2( ،آيار1948/م).
((( ُينظر :صورة العريضة بـتأريخ/14( :كانون الثاين1953/م) ،إىل رئيس الوزراء.

ُ
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الساحقة من
حينام حيصل عىل هذا االمتياز س ُيؤ ّدي دور ًا مهماّ ً من أجل إقصاء األكثر ّية ّ

ال ُعماّ ل ،ويبادر بتقليل رواتب الباقني؛ ألنّه ال يفكّر بعيشة ال ُعماّ ل(((.
الشكة بـ:
وطالبوا رّ

 -1وضع حدٍّ للتالعب بمصري ال ُعماّ ل.
 -2تطبيق قانون العمل.

تتكرر يف احتياجات ال ُعماّ ل يف ّ
كل اإلرضابات
ْ
كانت فقرة تطبيق قانون العمل ّ
العماّ ل ّية ،ما ُّ
يدل عىل ّ
تضع مصاحلها يف البداية ،وال تضع يف
واملؤسسات
الشكات
أن رّ
ُ
ّ
واالجتامعي؛ لذلك حاول ال ُعماّ ل حتسني مستواهم
االقتصادي
نظرها وضع العامل
ّ
ّ
الصيغة األقرب لقانون العمل.
واحلصول عىل حقوقهم ،ولو بتطبيق ّ

بم ٍ
يف/2( :آيار1953/م) استلم العرش امللك (فيصل الثاين) ،فأمر ِ
نحة إىل املو ّظفني

واملستخدَ مني يف دوائر اململكة ،وعندما مل تُرصف إىل ُعماّ ل احل ّفارات يف الفاو ،أرضب
ال ُعماّ ل فيها عن العمل بتأريخ/11( :آيار1953/م) مطالبني شموهلم بأمر ِمنحة نصف
نحت ِ
فت هلم املِنحة
لصغار املو ّظفني واملستخدَ مني الدّ ائمني ،وعندما صرُ ْ
الراتب التي ُم ْ

عاد ال ُعماّ ل إىل العمل(((.

َ
كذلك أرضب يف الشهر نفسه وبتأريخ1953/5/31( :م) ُعماّ ل رشكة املقاوالت

التجار ّية (رشكة مذرويل)((( يف الفاو ،مطالبني بتخفيض ساعات العمل خالل شهر
الشكة
ست ساعات ونصف ،كام هو احلال يف رشكة نفط البرصة،
ْ
رمضان إىل ّ
فرفضت رّ

ّ
ولتأخر العمل بالنسبة
إجابة مطالب ال ُعماّ ل ،ولكن ،بسبب إرصار ال ُعماّ ل عىل مطالبهم،
((( ُينظر :صورة العريضة بـتأريخ/31( :كانون الثاين1953/م) ،إىل رئيس الوزراء.
((( ُينظر :وثائق مدير ّية املوانئ ،املل ّفة ( ،)34/5كتاب مدير رشطة امليناء ،العدد)365/6/6( :

مترصف البرصة.
يف1953/5/12( :م) ،إىل
ّ
خزانات لرشكة نفط البرصة يف الفاو ،وكان عدد ُع ّمـاهلا
((( ْ
كانت رشكة (مذرويل) تقوم بإنشاء ّ
ٍ
عامل.
()100
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وافقت بعد أحد عرش يوم ًا من اإلرضاب ،عىل إجابة املطالب اآلتية:
للشكة،
ْ
رّ

الساعة يف اليوم خالل شهر رمضان.
 -1تشغيل ال ُعماّ ل ّ
ست ساعات ونصف ّ

السابق يف سائر األ ّيام ،أي)45( :
 -2وافق ال ُعماّ ل عىل االشتغال حسب الرتتيب ّ

ساعة يف األُسبوع.

حتمل نصف أجور العمل خالل مدّ ة تركهم العمل ،والباقي
-3
ْ
وافقت رّ
الشكة عىل ّ

يتحمله ال ُعماّ ل ،عىل ْ
أن حيتسب من إجازهتم االعتياد ّية(((.
ّ

التحرك واملطالبة بتغيري
مشجعة هلم عىل
الشكات األجنب ّية
ْ
كانت حركة ال ُعماّ ل يف رّ
ّ
ّ

أوضاعهم؛ ولذلك رفع ُعماّ ل وناظري العمل يف رشكة (أندروير) عريضة إىل وزير

ٍ
تضمنت:
الشؤون االجتامع ّية و ّقعها()504
عاملّ ،
 -1زيادة األجور (.)%50

 -2جعل ساعات العمل ( )8ثامين ساعات يوم ّي ًا.

 -3التمتّع باإلجازات أ ّيام العطل الرسم ّية واألعياد ،وبأجور كاملة.
نص ًا وروح ًا.
 -4تطبيق قانون العمل
العراقي ّ
ّ

 -5منحهم هو ّيات العمل مصدّ قة من مالحظ ّية ال ُعماّ ل.

الكيفي ،وإرجاع ال ُعماّ ل املفصولني ،وتعويض
 -6وقف اإلهانات والطرد
ّ

الشكة(((.
املترضرين نتيجة أعامل رّ
ّ
ِ
اجلو ّية يف ّ
الشعيبة ،فقدّ موا مطالبهم يف/24( :آيار1953/م)،
القوة ّ
ولحَ قهم ُعماّ ل ّ
ٍ
وضم ْت العريضة املطالب اآلتية:
عامل،
وكان ال يتجاوز عددهم ()500
ّ
 -1إعطا َءهم املنحة ُأسوة ببق ّية ال ُعماّ ل العراق ّيني بمناسبة تتويج امللك فيصل الثاين.

((( ُينظر( :و.م.ب) ،كتاب مالحظ ّية ُع ّمـال املنطقة اجلنوب ّية ،العدد (1953/6/6( ،)1733م)
االجتامعي.
والضامن
إىل مدير ّية العمل ّ
ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،صورة العريضة ،العدد (1953/6/16( ،)1830م).

ُ
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اجلو ّية.
القوة ّ
 -2االعتناء بمرضاهم ،وإعطاءهم الدّ واء عىل حساب ّ
 -3وجوب إعطاء املِنحة ،أو اإلكرام ّية للعامل عنـد استقالته بعد ميض مخس

سنوات عىل استقالته.

القوة اجلو ّية) بإهانتهم.
 -4عدم فسح املجال للبلوش (املستخدَ مني يف ّ

 -5إبقاءهم يف ّ
حمل سكناهم احلايل (الصرّ ائف) وزيادة املاء هلم(((.
القوة
كون ال ُعماّ ل جلنة للتفاوض مؤ ّلفة من مخسة أشخاص مع قائد ّ
بعد ذلكّ ،

ورفع ُعماّ ل
اجلو ّية ،و ُأ
ْ
ّ
رسلت برق ّية بمطالبهم إىل لندن ،وبذلك عاد ال ُعماّ ل إىل أعامهلمَ .

رشكة (هولواي) املحدودة يف الفاو عريضة بـ( )93توقيع ًا إىل وزير الشؤون االجتامع ّية
وشملت مطالبهم:
–آنذاك( -ماجد مصطفى)،
ْ

ٍ
 -1زيادة ُأجورهم بمقدار ( )50فلس ًا ّ
عامل.
لكل
 -2ختصيص ثالث وجبات للطعام مع ال ّثلج.

 -3إعطاء منحة التتويج ،وقدرها سبعة أ ّيام ،و َذك ََر ال ُعماّ ل أنهّ م مل ُيع َطوا املِنحة

السامية؛ «إ ْذ أخذها مجيع ُعماّ ل العراق يف الدّ وائر احلكوم ّية واألجنب ّية ،ولك ّن
امللك ّية ّ

السامية»(((.
رشكتنا مل تدفع لنا هذه املنحة ّ

 -4نقلهم إىل ّ
العشار أسبوع ّي ًا ذهاب ًا وإياب ًا.

 -5يكون هنار اخلميس نصف دوام بأجور كاملة(((.

الشكة
الشكة من قبل مالحظ ّية ُعماّ ل املنطقة اجلنوب ّية،
ْ
وافقت رّ
وبعد املباحثات مع رّ

((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير رشطة لواء البرصة ّ
اخلاصة) س5518
(الشعبة
ّ
وكانت املراقبة من قبل ّ
حترك
اخلاصة عىل ال ُعماّ ل
الشعبة
1953/6/29/م،
ْ
ّ
مستمرة؛ خوف ًا من ّ
ّ
الفوضو ّيني ّ
والشيوع ّيني.
الزبري ،العدد (1953/6/29( ،)1466م).
الزبري إىل مدير ناحية ّ
((( كتاب معاون رشطة ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،ص��ورة العريضة إىل وزي��ر ال��ش��ؤون االجتامع ّية ،رق��م (،)2026
(1953/7/1م).
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ٍ
عىل زيادة ّ
عامل ( )50فلس ًا ،اعتبار ًا من (/1متّوز1953/م) ،وجعل يوم اخلميس
كل
نصف دوام بأجور كاملة(((.

الشكات األجنب ّية وحصوهلم عىل بعض
وبعد سلسلة رفع العرائض من قبل ُعماّ ل رّ

سواق مصلحة نقل الركّاب
املطالب،
ْ
بدأت البرصة تشهد إرضابات ّ

(((

وج َباتهِا،
ُ

األول1953/م)،
و ُع ّمـال امليناء ،و ُعماّ ل رشكة نفط البرصة .ففي تأريخ/10( :ترشين ّ
وجباهتا؛ احتجاج ًا عىل عدم تنفيذ مطالبهم التي
أرضب سائقو مصلحة نقل الركّاب ُ
تقدّ موا هبا للمصلحة ،وهي:

للس ّيارة من عطل.
السائقني بالكفاالت اللاّ زمة بام حيدث ّ
 -1عدم تقييد ّ
 -2عدم فرض غرامات عليهم.

 -3عدم تعيني مستخدَ مني جدد برواتب أكثر من رواتبهم.
 -4جعل ساعات العمل ثامين ساعات.

ُ -5يمنح ّ
كل مستخدم عطلة يوم واحد ُأسبوع ّي ًا.

 -6منح املستخدم أجور ًا مضاعفة يف حالة عمله بأ ّيام العطل الرسم ّية.
 -7عند توجيه إنذار ملستخدَ ٍم ما ،فينبغي سامع دفاعه قبل إنذاره.

 -8توزيع املنحة التي تدفعها رشكة نفط البرصة ،مقابل نقل مستخدَ ميها و ُعماّ هلا

بس ّيارات املصلحة.

جراء قيامهم باإلرضاب.
 -9ضامن عدم فصلهم ّ

لتعسفهم.
 -10احلدّ من صالح ّية املالحظ
الفني ورئيس املفتّشني ّ
ّ

((( ُينظر( :و.م.ب) ،مالحظ ّية ُع ّمـال املنطقة اجلنوب ّية إىل ُع ّمـال رشكة (هولواي) املحدودة ،رقم

(1953/7/2( )650م).
نيطت إدارهتا إىل البلد ّيةُ ،ث ّم
ست مصلحة نقل الركّاب بـتأريخ1946/6/16( :م) ،و ُأ ْ
((( ُأ ِّس ْ
صلت عام 1949مُ .ينظر :أمني لطفي ،دليل البرصة (1955-1954م) مطبعة اخلرب1954 ،م:
ُف ْ
ص.89

ُ
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 -11إعطاؤهم ُأجرة كاملة عن أ ّيام اإلرضاب(((.

للتوسط يف ّ
حل قض ّيتهم ،وكان
قام ال ُعماّ ل بعد ذلك باالتّصال ببعض املحامني
ّ

الزبري) ،وحرض إليهم مدير املصلحة ،ووعدهم بإجابة
اجتامع ال ُعماّ ل يف مقهى (باب ّ
حتريري من املدير بإجابة مطالبهم(((.
أمر
ّ
مطالبهم ،ولك ّن ال ُعماّ ل رفضوا مامل يصدر ٌ

اإلداري(،)2/29/883
مل َيعدال ُعماّ لإىلعملهمإلاّ بعدصدوراملوافقةالتحرير ّيةباألمر
ّ

يف1953/10/12( :م) ،وعاد ال ُعماّ ل إىل عملهم مع احتساب أ ّيام اإلرضاب بأجور يوم ّية
كاملة ،وكان إرصار ال ُعماّ ل وتآزرهم سبب ًا يف احلصول عىل حقوقهم من املدير ّية.

عادت حركة اإلرضابات العماّ ل ّية يف امليناء واللاّ
سلكي واحل ّفارات واملسفن و ُعماّ ل
ْ
ّ
ٍ
مقاييس الكهرباء واملاء يف ّ
كانت متّصلة تقريب ًا ،وعُدّ ْت آخر اإلرضابات
العشار،
بحركة ْ

حصلت يف لواء البرصة((( .ففي البداية أرضب مو ّظفو اللاّسلكي يف امليناء (املعقل
التي
ْ
والفاو) يف/17( :ترشين الثاين1953/م) ،بعد رفعهم عريضة بمطالبهم إىل مدير
وكانت املطالب كام يأيت:
املوانئ،
ْ

 -1جعل املهارة الفنّ ّية للعامل عرشة دنانري بدالً من مخسة دنانري.

املخصصة لباقي مو ّظفي امليناء.
السكن عىل غرار املساكن
ّ
 -2جتهيزهم ببيوت ّ
الرسم ّية واألعياد.
 -3تعويضهم عن العطل ّ

((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)56/1صورة كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة ،)648( ،يف:
(1953/10/10م).
((( ُينظر( :و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( .)56/1مالحظ ُع ّمـال املنطقة اجلنوب ّية يف تقريره اتّصل
بال ُع ّمـال مدير املصلحة ومدير رشطة ال ّلواء ،وكان جتمهر ال ُعماّ ل يف شارع امللك حسني (باب
التوصل إىل صيغة مع العماّ ل واملوافقة عىل
الزبري) ،وبعد مفاوضات ملدّ ة أربع ساعات ،متكّنوا من
ّ
ّ
الساعة الثانية عرشة والنصف من1953/10/12( :م) .الكتاب
املطالب كا ّفة .عاد ال ُعماّ ل يف ّ
معنون إىل وزارة الشؤون االجتامع ّية س1953/10/14 - 5/13م.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،كتاب مترصف ال ّلواء إىل وزير الدّ اخل ّية1953/12/1( ،)1356( ،م).
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الرسم ّية.
 -4جتهيزهم باملالبس
ّ

مقر سكن مو ّظفي اللاّ
سلكي الفتقاره إىل أسباب الراحة.
ّ
 -5تبديل ّ

 -6توفري وسائل أفضل ملو ّظفي اللاّ
سلكي يف أثناء تن ّقالهتم من الفاو إىل البرصة.
ّ
واملخصصات ال ّليل ّية.
املخصصة عادة ملو ّظفي الفاو
 -7إعادة األرزاق
ّ
ّ
الساعات اإلضاف ّية.
 -8دفع أجور ّ

أي مو ّظف ُيصاب بمرض ّ
يتعذر شفاؤه يف العراق إىل اخلارج للعالج عىل
 -9إيفاد ّ

نفقة احلكومة.

أي مو ّظف حان موعد ترفيعه(((.
 -10تفادي تأخري ترفيع ّ

السيف((( يف البرصة،
بلغ عدد املرضبني أربعة
َ
مقر اجتامعهم يف مقهى ِّ
وثامنني ،وكان ّ

(((
ّ
الشخيص
وأرسلت مدير ّية املوانئ لل ُع ّمـال املعاون
بالعشار،
ومقهى (أم الربوم)
ْ
ّ
السابق للمدير ّية للتفاوض مع جلنة ال ُعماّ ل ،ولك ّن ال ُعماّ ل رفضوا التعاون إلاّ بعد إجابة
ّ

قوة منها إىل الفاو.
مستمرة بمراقبة املوقف،
الشطة
مطالبهم،
ْ
ْ
وكانت رّ
وطلبت إرسال ّ
ّ

الساعي،
الرباط أم حم ّلة ّ
وقدْ حظي هذا اإلرضاب بالتأييد من النّاس ،سواء يف منطقة ّ

كذلك مساندة ُعماّ ل األرصفة من رشكة نفط البرصة ،من خالل رفع برق ّيات((( التأييد

إىل اجلهات العليا مطالبني بإجابة مطالب ال ُعماّ ل.

((( ُينظر :ص��ورة العريضة إىل وزي��ر الدّ اخل ّية (سعيد ق��زاز) ( 19آد  8آ)،)1296( ،
(1953/11/21م).
السيف عند هناية شارع ّ
بشار بن برد من
السيف (مقهى):
ْ
كانت تُعرف بمقهى ّ
التجار يف ِّ
((( ِّ
توسع ّ
اجلهة ّ
الشارع الذي يأيت
القهوجي،
الشامل ّية ،وكان القائم هبا املرحوم رزوقي
ْ
وأزيلت بعد ّ
ّ
الزبري إىل ّ
العشار.
من باب ّ
وكانت ملتقى
الشتوي (الكرنك حال ّي ًا)،
كانت ضمن بناية سينام احلمراء
ْ
((( أ ّم الربوم (مقهى)ْ :
ّ

وسواق أ ّم الربوم.
سواق رشكة النّفطّ ،
ّ
الرباط بــ ( ،)59و( )13توقيع ًا من ُع ّمـال األرصفة ،و( )37توقيع ًا من
((( برق ّية ُر ْ
فعت من منطقة ّ
اخلاصة ( )6947يف1953/11/27( :م).
الساعي .كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة الشعبة
ّ
حم ّلة ّ

ُ
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وكانت حماولة مدير ّية املوانئ يف إعادة ال ُعماّ ل إىل املعمل وإنذارهم برضورة االلتحاق
ْ

وحاولت
بأعامهلم «خالل سبعة أ ّيام ،وإلاّ فاعتبارهم مفصولني بعدها عن العمل»(((.
ْ
شق صفوف ال ُعماّ ل؛ ّ
ألن قس ًام منهم كان يريد استئناف العمل،
املدير ّية هبذا اإلنذار ّ

بينام يرفض الباقون ،ونتيجة حذر ال ُعماّ ل ومعرفتهم الغرض من اإلنذار ،فقدْ وافقوا
عىل إرسال موفد للمفاوضة مع املدير ّية ،وعادوا إىل عملهم بتأريخ/26( :ترشين

الثاين1953/م) حلني تأكيد مطالبهم .وأغلب الظ ّن ّ
كانت تُساند املدير ّية
السلطة
ْ
أن ّ

خاصة يف غياب النقابة واستغالل سلطة فرض األحكام العرف ّية يف العراق
ضدّ ال ُعماّ لّ ،

وكانت تراقب ال ُعماّ ل مراقبة شديدة حتدّ من حركتهم.
بعد أحداث مرص عام (1953م)،
ْ
وهدّ د ُعماّ ل ُق ّراء املقاييس يف دائرة ماء وكهرباء ّ
العشار كذلك بالقيام باإلرضاب يوم

(/25ترشين الثاين1953/م) إذا مل جُتب مطالبهم ،وهي:
 -1زيادة أجورهم.

 -2إجياد حملاّ ت هلم يف الدّ ائرة للجلوس واالشتغال عليها.
 -3شموهلم بمنحة امللك فيصل الثاين((( بمناسبة تتوجيه.

ماطلت يف الر ّد عىل
مت العريضة يف/14( :ترشين الثاين1953/م) ،ولك ّن الدّ ائرة
ْ
ُقدِّ ْ

ال ُعماّ ل ،إىل حني دراسة الطلب «دراسة وافية عىل أساس النظم احلكوم ّية املعمول هبا»(((،
أن استمرار إرضاب ُعماّ ل اللاّ
ويبدو ّ
سلكي وخوف ًا من التهديد باإلرضاب من قبل
ّ

ُعماّ ل املقاييس ُأ
جيبت((( مطالبهم عىل وفق قانون العمل.
ْ

((( (و.م.ب) ،كتاب مدير ّية لواء البرصة (التحريرات) ،)1345( ،يف1953/11/29( :م)
إىل وزارة الدّ اخل ّية.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،صورة العريضة1953/11/14( ،م).
((( (و.م.ب) ،مل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ّية رشطة ل��واء البرصة إىل املترصف بـتأريخ:
(1953 /11/21م).
((( ُينظر( :و.م.ب) ،مل ّفة ( ،)56/1كتاب مترصف ال ّلواء إىل وزارة الدّ اخل ّية (سعيد قزاز)،
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ٍ
عامل،
كام أرضب ُعماّ ل البواخر (احل ّفارات) يف ميناء الفاو ،وكان عددهم ()300

وكانت مطالبهم:
يف/21( :ترشين الثاين1953/م)،
ْ

املخصص لتلك ّ
الشهادة.
 -1طلب منحهم راتب شهادة مساعد سائق باملقدار
ّ
َ
حيملون شهادة الدّ رجة األوىل.
للسائقني الذين
 -2منح أرزاق الدّ رجة األوىل ّ

 -3مغادرة البواخر رصيف امليناء ّ
السادسة
الساعة الثالثة بدالً من ّ
كل يوم سبت يف ّ

صباح ًا من أ ّيام اخلميس.

 -4رفع املم ِّيز لتأخريه معامالهتم.

السادسة صباح ًا.
الساعة ّ
 -5عودة احل ّفارات من ّ
الص ّح ّية بعوائلهم.
 -6العناية ِّ

 -7ختصيص طبيب ألطفاهلم.

املصحات عىل حساب الدّ ائرة ،مع االحتفاظ
الس ّل إىل
ّ
 -8إرسال املصابني بمرض ّ

بحقوقهم من حيث األجور حتّى اكتساهبم ّ
الشفاء.

تقل عن ثالثة دنانري ّ
السكن عىل ألاّ ّ
لكل منهم شهر ّي ًا.
 -9دفع أجور ّ
 -10إضافة ما قدره ( )%15إىل ُأجورهم.

 -11تطبيق أحكام القانون رقم ( )72بالعمل عليهم.
 -12استبدال فِراش ال ُعماّ ل ومالبسهم بغريه.
 -13إعطاء املهارة ألصحاب ّ
الشهادات األُخر من الدّ رجة الثالثة إىل الدّ رجة األوىل.
 -14ختصيص س ّيارات جلميع ال ُعماّ ل عىل حدٍّ سواء.
وفيه إجابة مطالب ال ُعماّ ل بـ:
الزيادة املع ّطاة ألقراهنم بمناسبة التتويج.
أ -منحهم ّ
ب -عُدُّ وا ُعماّ الً خاضعني لقانون العمل.
جُ -رتّب هلم ّ
املحل املالئم ملبارشة عملهم يف بناية املصلحة.

ُ
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 -15رفع (رجب النّعمة) عن وظيفة ضابط شؤون ال ُعماّ ل.
 -16إجياد صندوق ضامن هلم.

 -17إعطاء بدلتني ل ُعماّ ل املعمل بالفاو سنو ّي ًا(((.

كون ال ُعماّ ل وفد ًا من ( )80عامالً ،ملفاوضة املدير ّية حول مطالبهم ،وطلب منهم
ّ

مم ّثل مدير ّية امليناء النّظر يف املوضوع برشط عودهتم إىل العمل ،ومل يوافق ال ُعماّ ل ،وازداد
ٍ
عامل ،وأرسلوا وفد ًا ملقابلة
عدد املرضبني يف مخس ح ّفارات وصل عددهم إىل ()800
جريت
مدير امليناء العا ّم يف موضوع املطالب التي تقدّ موا هبا ،ومل تسفر املداوالت التي ُأ
ْ
الرغم من عودة مدير امليناء
معهم عن النتيجة،
واستمروا مرضبني عن العمل ،عىل ّ
ّ

الذي طمأهنم بتمشية أمورهم(((.

وافقت املدير ّية عىل رشوطهم(((.
وعند إرصار ال ُعماّ ل عىل عدم العودة إىل أعامهلم،
ْ

((( ُينظر( :و.م.ب) ،مل ّفة (1953 ،)56/1م ،كتاب مالحظ ّية ال ُعماّ ل 3س(1953/11/23م)،
إىل الشؤون االجتامع ّية.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،مل ّفة (1953 ،)56/1م ،كتاب مترصف ّية لواء البرصة ،العدد (،)1356
يف1953/12/1( :م) إىل وزارة الدّ اخل ّية.
وافقت مدير ّية امليناء عىل رشوط ال ُعماّ ل بالشكل اآليت:
(((
ْ
نص ًا وروح ًا مع امتيازات إضاف ّية كثرية.
 -1يط ّبق قانون ال ُعماّ ل ّ
السابعة صباح ًا يف الشتاء.
الساعة ّ
السبت) ّ
 -2تكون مغادرة البواخر (يوم ّ
 -3ال ُيتعامل مع مم ّيز الفاو بالعرائض.
الرسمي األقدم ،وسيبارش وظيفته لدى عودته من
إضايف ،وهو الطبيب
 -4سيلحق طبيب
ّ
ّ
اإلجازة.
بالس ّل بعني العطف ضمن احلدود القانون ّية.
 -5استعامل حاالت املرض ّ
السكن وزيادة األجور:
 -6دور ّ
آ -متنح زيادة قدرها ( 20فلس ًا) يوم ّي ًا جلميع ُعماّ ل امليناء العاملني اآلن ،وذلك اعتبار ًا من:
(/1كانون الثاين1954/م).
املخصصات لل ُعماّ ل الذين مركزهم يف الفاو بنسبة ( 10فلوس) يوم ّي ًا.
ب -ضامن زيادة
ّ
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كان استمرار اإلرضاب قدْ أحلق ضرَ ر ًا باملالحة يف ّ
شط العرب؛ بسبب تراكم

الرتسبات الطين ّية التي تعرقل دخول البواخر األجنب ّية إىل النهر« ،األمر الذي أثار
ّ
الشكات األجنب ّية املالكة هلذه البواخر»(((ً ،
أصيبت هبا
فضال عن اخلسائر التي
ْ
احتجاج رّ

وكانت عودة ال ُعماّ ل إىل أعامهلم يف/30( :ترشين الثاين1953/م).
مدير ّية امليناء ،هذا،
ْ
البحري باإلرضاب عن
ويف أثناء إرضاب ُعماّ ل الفاو قام ُعماّ ل امليناء يف املسفن
ّ

وقامت الرشطة بإرجاع ال ُعماّ ل
العمل مدّ ة ساعات يف/28( :ترشين الثاين1953/م)،
ْ
و«ألقت القبض عىل َمن ُيشتبه هبم» (((.
إىل عملهم،
ْ

ّ
إن إرضاب عماّ ل املسفن قدْ أخاف مدير ّية امليناء؛ ألنّه يف حالة استمراره كان

«سيشمل املعامل ،ومعمل إصالح الس ّيارات ،ومركز توليد الكهرباء ،وتصفية املاء»(((،

الشطة رسيعة بإعادة ال ُعماّ ل إىل املسفن.
لذلك ْ
كانت إجراءات رّ

الشكة
وكان أقسى إرضاب واجهته احلكومة ،ورشكة نفط البرصة ،إرضاب ُعماّ ل رّ

الشكة يف «الباهورس،
الزبري ُيساندهـم ُعماّ ل رّ
عموم ًا يف البرصة ،عندما بدأ ُعماّ ل نفط ّ
ج -توشك مدير ّية امليناء املبارشة بتشييد( )40دار ًا لل ُعماّ ل يف الفاو ،وهذا جزء من مرشوع
حكومي.
ّ
د -س ُيجرى الكشف عىل ال ُف ُرش ،وس ُيجرى إبداهلا عندما يكون رضور ّي ًا.
مترصف ّية لواء البرصة ،العدد (1953/12/1( ،)1356م)،
(و.م.ب) ،مل ّفة (1953م) ،كتاب
ّ
إىل وزارة الدّ اخل ّية.
الشيوعي
النارصي ،معارك طبق ّية :ص .49كان من ِّظمـ ًا ل ُع ّمـال الفاو للحزب
السالم
ّ
ّ
((( عبد ّ
1952م ،ومشارك ًا يف إرضاب ميناء الفاو 1952م.
مترصف ّية لواء البرصة ،العدد (،)1356
((( (و.م.ب) ،املل ّفة (1953 ،)56/1م ،كتاب ّ
(1953/12/1م) ،إىل وزارة الدّ اخل ّية.
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ّية املوانئ 9( ،آد  ،)26/8/يف/30( :ترشين
الثاين1953/م) ،إىل وزارة املواصالت.

ُ
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ٍ
ّ
الشطة
عامل،
الشعيبة ،الربجس ّية»((( ،وكان عدد ال ُعماّ ل املرضبني ()600
ْ
حاولت رّ

كانت:
إقناعهم بالعودة إىل العمل ،ولكنّهم رفضوا العودة إلاّ بعد إجابة مطالبهم ،التي ْ
الزبري(((.
الشكة يف الدّ ور التي ش ّيدهتا رّ
 -1إلغاء فكرة إسكان ُعماّ ل رّ
الشكة يف ّ
 -2زيادة أجور ال ُعماّ ل بالنِّسب اآلتية:

أ 50( -فلس ًا) يوم ّي ًا لعماّ ل الدّ رجة األوىل.

ب 25( -فلس ًا) يوم ّي ًا ل ُعماّ ل الدّ رجة الثانية.

ج -شطب درجة ال ُعماّ ل من درجة صفر.

املتعهد وإرجاعها
الزبري بس ّيارات
 -3إلغاء طريقة نقل ال ُعماّ ل إىل حملاّ ت عملهم يف ّ
ّ

والسامح لل ُعماّ ل ْ
أي
كالسابق ،أي :نقلهم بس ّيارات رّ
بأن يستق ّلوا س ّيارات من ّ
الشكةّ ،
ّ
ٍ
الزبريّ ،
مكان يف البرصة ،أو ّ
مقر عملهم(((.
العشار ،أو ّ
للذهاب إىل ّ
الزبري
 -4تنظيم احلانوت واملطعم وحتسينهام ،وكذلك أفرشة املنام ل ُعماّ ل رّ
الشكة يف ّ

الشكة يف الفاو.
أسوة بعماّ ل رّ

 -5تشكيل نقابة ُعماّ ل رشكة نفط البرصة.

بالس ِّل خارج العراق عىل نفقة
 -6إنشاء مستشفى ،وإرسال ال ُعماّ ل الذين ُيصابون ُّ

الشكة.
رّ

ٍ
لسبب معينّ ٍ .
الكيفي إال
 -7االبتعاد عن الفصل
ّ
ّ -8
خيص شؤوهنم.
حل ال ّلجنة التحكيم ّية املز ّيفة ،وتشكيل جلنة من ُعماّ ل رّ
الشكة فيام ُّ

((( (و.م.ب) ،كتاب مترصف ّية ال ّلواء1953/12/1356 ،م ،إىل وزير الدّ اخل ّية.
دت (ٍ )100
بالزبري ،ويف ن ّيتها إسكان ال ُعماّ ل فيها،
(((
كانت الرشكة قدْ ش ّي ْ
ْ
بيت يف منطقة املربد ّ
أن يدفع ّ
لقاء ْ
الزبري،
كل عامل ( )4دنانري شهر ّي ًا ،وتبعد هذه املساكن (1كم) تقريب ًا عن قصبة ّ
والعامل عليه ْ
أن يدفع تكاليف املاء والكهرباء.
اختذت خ ّطة لرفض نقل العامل من غري ّ
((( ّ
املحل الذي جرى تسجيله فيه واعتاد
الشكة قدْ
ْ
إن رّ
السكن فيه.
ّ
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السبعة ل ُعماّ ل رشكة النفط الذين أرضبوا من سنة (1951م).
 -9إعطاء ُأجور األ ّيام ّ
أن تعينّ ُعماّ ل األشغال مبارشة دون ْ
الشكة ْ
أن يكون االستخدام عىل
 -10عىل رّ

املتعهدين.
طريقة
ّ

 -11عدم ّ
الشكة.
الشطة يف واجبات رّ
تدخل رّ

 -12احتساب أ ّيام إرضاهبم هذا ،وإعطاءهم أجورهم كاملة(((.

بعد تقديم ال ُعماّ ل مطال َبهم ،جّاتهوا إىل البرصة يف س ّيارات ،وكانوا هيتفون« :يعيش

الشكات
اتحّ اد ال ُعماّ ل لرشكة نفط البرصة ،تعيش الطبقة العاملة وقادهتا ،تسقط رّ
االحتكار ّية ،نريد إجابة مطالبنا كاملة غري منقوصة»((( .وعند وصول الس ّيارات إىل

ّ
العشار ،وبالقرب من ثانو ّية البرصة للبنني« ،خرج الطلبة وهتفوا بحياة الطبقة العاملة،
وحياة اتحّ اد الطلبة ،وطالبوا بإرجاع الطلاّ ب املفصولني ،والعيش إلرضاب املعاهدة

الشكة يف (احلكيم ّية) ،فأرضب ال ُع ّمـال يف
العالية»((( .وكان ّ
توجه ال ُع ّمـال نحو ّ
مقر رّ
الشطة تراقب املوقف(((.
(املكينة) ،وتو ّقفوا عن العمل،
ْ
وكانت رّ

الشكة يف البرصة« ،أرضب ال ُعماّ ل يف الفاو»((( ،وقام ال ُع ّمـال
ومساند ًة ل ُعماّ ل رّ

بإرسال الربق ّيات إىل اجلرائد ،ناشدوا فيها « ُعماّ ل النّفط يف كركوك ،وعني زالة،
وأهم ما جاء فيها:
الض ّخ يف العراق،
وخانقني ،وحديثة ،ويف مجيع احلقول وحم ّطات ّ
ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1صورة العريضة يف كتاب رشطة ال ّلواء إىل املترصف ّية ،العدد
(1953/12/6( ،)7069م).
((( (و.م.ب) ،املل ّفة نفسها ،كتاب مدير رشطة لواء البرصة ّ
اخلاصة) ،)7116( ،يف:
(الشعبة
ّ
مترصف لواء البرصة.
(1953 /12/10م) ،إىل
ّ
السابق.
((( (و.م.ب) ،املصدر ّ
بالسامح لنزول
((( وكان مترصف ال ّلواء قدْ أبرق إىل آمر حامية البرصة ،العقيد (محيد سلامن)ّ ،
اجليش ،وافق آمر احلامية بموجب الربق ّية ( ،)355يف1953/12/6 :م.
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1برق ّية السلك ّية من مدير رشطة امليناء ،بـتأريخ1953/2/7( :م)،
املختصة.
إىل اجلهات
ّ

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 157 .........................
الشكات ،ومصادرة أمواهلم»((( .ويف الوقت نفسه ،أطلق أحد
طلب إلغاء امتياز هذه رّ

مني يف رشكة النّفط عيار ًا نار ّي ًا عىل أحد ال ُعماّ ل ،وجيء باملصاب
الربيطان ّيني املستخدَ َ

وتم توقيف
إىل
بالرصاص)ّ ،
املترصفية ،وكان ال ُعماّ ل هيتفون( :اإلنكليز يقتلون ال ُعماّ ل ّ
ّ
املستخدَ م
وكانت األهايل تُساند ال ُعماّ ل أمام
اإلنكليزي((( ،و ُأخذ املصاب إىل املستشفى،
ْ
ّ

(املترصف ّية).
بناية السرّ اي
ّ

وبسبب اإلرضاب وصل وزير الشؤون االجتامع ّية إىل البرصة لالطالع عىل مطالب

الصحف فيها ،وذكر تفاصيل املفاوضات
ال ُعماّ ل ،وعقد مؤمتر ًا صحف ّي ًا مع رؤساء حترير ُّ
السابقة ،وأكّد أنّه اتّفق مع ال ُعماّ ل عىل ّ
أن بعض مطالبهم
مع ال ُعماّ ل عىل وفق املطالب ّ
للشكة يدٌ فيها ،وهي:
تعدُّ مقبولة ،وليس رّ

ّ
التدخل بشؤوهنا.
الشكة ،وعدم
 -1تأسيس نقابة ل ُعماّ ل رّ

نص ًا وروح ًا.
 -2تطبيق قانون ال ُعماّ ل رقم ( )72لسنة (1936م) ّ

وختصص س ّيارات يف احلاالت االضطرار ّية،
اختياري،
الشكة
السكن يف دور رّ
ّ
ّ
ّ -3

وكذلك ختصيص س ّيارة لنقل املدارس والعوائل بأجور منخفضة ال تزيد عىل أربعة

فلوس.

الرميلة بس ّيارات باص مرحية ،مع دفع ُأجور إضاف ّية
 -4نقل ال ُعماّ ل من ّ
الزبري إىل ّ

عن مدّ ة الطريق.

صحة ال ّلواء فيام يتع ّلق بجودة الطعام املقدّ م لل ُعماّ ل
 -5قبول شهادة رئيس
ّ

واملستخدمني.

((( (و.م.ب) ،املل ّفة (1953 ،)56/1م ،برق ّية السلك ّية من مدير رشطة امليناء إىل اجلهات
املختصة ،بـتأريخ1953/2/7( :م).
ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،مل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير رشطة ال ّلواء (1953/12/7( ،)7081م)،
مترصف ال ّلواء.
إىل
ّ
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 -6جعل مفعول اإلنذار ستّة أشهر ،وسقوطه إذا مل يرتكب العامل ذنب ًا ُيذكر.

الكيفي واإلهانات ،وتُدفع أجرة للعامل املاهر حسب استحقاقه،
 -7منع الطرد
ّ

بعد ثبوت أهل ّيته لدى جلنة فنّ ّية ووجود ّ
الشاغر.

الس ِّل إذا اقتىض احلال خارج العراق ،وإعادهتم إىل
 -8معاجلة املرىض بمرض ُّ

الشفاء ،عىل رشط ْ
العمل بعد ّ
الشكة
أن تفحصه جلنة طب ّية رسم ّية يشرتك فيها طبيب رّ
ُيؤ ّيد صالح ّيته للعمل.

 -9عدم مطاردة ال ُعماّ ل الذين أرضبوا عن العمل ،وعدم فصلهم إلاّ بسبب.

السيبة يف عطلة هناية األُسبوع.
 -10ختصيص س ّيارات لنقل ال ُعماّ ل من الفاو إىل ّ

 -11إعادة ال ُعماّ ل الذين ُينهون خدمة العلم ،عىل ْ
أن يراجعوا فور ًا بعد انتهاء
اخلدمة ،ويع ّينون بدرجة ال ّ
حق التوقيع.
تقل عن درجتهم ،مع حفظ ّ

السائق،
 -12ضامن توزيع األعامل عىل ال ُعماّ ل حسب اختصاصهم باستثناء ّ
وال ّلحام.
ُ -13يط ّبق قانون ال ُعماّ ل عىل ُعماّ ل املطابخ واملطاعم ،وعىل املو ّظفني الشهر ّيني.

 -14احتساب األ ّيام الثالثة التي أرضب فيها ال ُعماّ ل يف ضمن إجازاهتم االعتياد ّية،

األول1953/م).
إذا عادوا إىل العمل يوم الثالثاء املوافق (/8كانون ّ
املقر الرئيس هلا ،فهي:
أ ّما املطالب التي
ْ
أرادت رّ
الشكة مراجعة ّ
السكن.
 -1ختفيض ُأجور ّ

املتعهدين جهد املستطاع ،وهي:
 -2ضامن عدم إعطاء األعامل الدائم ّيـة يف رّ
الشكة إىل ّ

واحلراسّ ،
(تفريغ ّ
ورش الطرقات بالن ّفط وتعبيدها،
الريكات،
ّ
الشحنات ،و ُعماّ ل ّ

وخاصة الس ّيارات.
تعهدات جديدة
ّ
وأعامل النّقل ،و ُعماّ ل التّلفون) ،وضامن عدم إعطاء ّ
الشكة لعوائل ال ُعماّ ل جمّان ًا ،ويف حالة املنام يف
 -3املعاجلة الطب ّية بمستشفيات رّ

ُ
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املستشفى لقاء أجرة ( )%10من أجرة العامل.

 -4جعل التمتّع باإلجازة االعتياد ّية جهد املستطاع برأي العامل ،وإذا مل يتمتّع هبا،

ففي هناية ّ
القانوين.
كل سنة يأخذ التعويض
ّ
الشكة ،فهي:
أ ّما
املطالب التي رفضتها رّ
ُ

ّ
الرميلة ل ُبعد املسافة.
 -1قبول ُعماّ ل من البرصة
والعشار يف ّ
 -2ختصيص أجور الطعام.

السندات التي تؤخذ من ال ُعماّ ل إلقصائهم عن
 -3تطبيق قانون ال ُعماّ ل فيام ّ
خيص إلغاء ّ

العمل ،وما شابه ،ويدخل يف ضمن ذلك إبطال تصنيف ال ُعماّ ل ،والتساوي يف معاملتهم
دون تفريقهم ،ويراعى يف ذلك تعيني ّ
الدائمي بالنسبة للنقل.
حمل سكن العامل
ّ
الصفر بالنسبة لل ُعماّ ل املاهرين(((.
 -4إلغاء درجة ّ

التوصل
يتم
ّ
طلب ال ُعماّ ل ُفرصة للتشاور إىل يوم (/8كانون الثاين1953/م) ،ومل ّ

الشكات
إىل نتيجة،
واستمر ال ُعماّ ل بإرضاهبم وترديد اهلتافات الدّ اعية اىل سقوط رّ
ّ
االستعامر ّية .وتأييد ًا لل ُعماّ ل أرضب بعض ُس ّواق مصلحة نقل الركّاب ،وتقدّ موا

بمطالبهم ،وحظي اإلرضاب بتأييد الطلاّ ب والفئات الشعب ّية ،وأرسل ال ُعماّ ل كذلك
وفد ًا منهم إىل كركوك لتشجيع ال ُعماّ ل هناك عىل اإلرضاب ،ما حدا برشطة ال ّلواء إىل

إرسال برق ّية إىل رشطة كركوك الختاذ اللاّ زم.

علنت األحكام
األول1953/م) ،عندما ُأ ْ
وصل اإلرضاب ذروته يوم (/15كانون ّ

العرف ّية

(((

القزاز) ،وأغلب الظ ّن ّ
أن ال ُع ّمـال
يف البرصة بعد وصول الوزير(سعيد ّ

حفي الذي كان قدْ عقده وزير ّ
الشؤون
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1صورة املؤمتر ُّ
الص ّ
الصحف يف البرصة عند إرضاب ُعماّ ل رشكة نفط
االجتامع ّية (ماجد مصطفى) ،مع رؤساء حترير ُّ
البرصة عام (1953م).
((( كان إعالن األحكام العرف ّية بعـد عودة وزير الدّ اخل ّية من البرصة إىل بغداد ،وإرصاره عىل
احلسني،
الر ّزاق
األحكام العرف ّية يف البرصة جعل األمور ّ
ّ
تتطور ،وحيـدث ما ال تحُ مد عقباه .عبد ّ
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وجدوا ّ
أرصوا عىل
أن جهودهم يف سبيل احلصول عىل مطالبهم ستذهب ُسدى ،فقدْ ّ
ٍ
الشطة توقيف
نع بعض ال ُعماّ ل من العودة إىل العمل ،ويف
حماولة من رّ
اإلرضاب ،و ُم َ
املظاهرات ّ
الشعب ّية من قبل أهايل منطقة الفيصل ّية((( وطلاّب املدارس ،حصل احتكاك

والشطة(((.
والشطة أ ّدى إىل سقوط جرحى من ال ُعماّ ل رّ
بني ال ُعماّ ل رّ

(((
لتأزم املوقف يف البرصة ْ
لقي القبض
وكان ّ
أن دخل اجليش وسيطر عىل الوضع  ،و ُأ َ

عىل ال ُعماّ ل من مستخدَ مي مصلحة نقل الركّاب ،ومن رشكة نفط البرصة نفسها ،وحينام
الشطة النّار
حاول بعض ال ُعماّ ل القيام بمظاهرة سلم ّية ضدّ اعتقال زمالئهم،
ْ
أطلقت رّ

الشطة،
ترصفات رّ
عليهم؛ ولذلك رفع ال ُعماّ ل برق ّية إىل وزير الدّ اخل ّية استنكروا فيها ّ
بتحري دور ال ُعماّ ل والقبض عىل َمن كان له دور يف اإلرضاب.
وبعدها
ْ
قامت رّ
الشطة ّ

األول1953 /م) ،عاد ال ُعماّ ل يف ّ
الزبري،
كل حم ّطات رّ
الشكة سواء يف ّ
يوم (/17كانون ّ

أم الفاو ،أم املعقل ،وبذلك انتهى إرضاب ُعماّ ل رشكة نفط البرصة ،الذي كان من أقوى
يايس إىل جانب املطالب االقتصاد ّية،
جسد ال ُعماّ ل فيه الوعي ّ
اإلرضابات العماّ ل ّيةّ ،
الس ّ

األجنبي عىل ثروات بلدهم من خالل صيغة
وعبرّ وا عن رفضهم استمرار سيطرة
ّ
اهلتافات ،وكذلك عبرّ وا عن رفضهم سياس َة احلكومة القائمة عىل اإلرهاب والبطش،
السياس ّية ،وظهر –أيض ًا -الطلبة بوصفهم
وتزامن نشاطهم مع عودة نشاط األحزاب ّ

قوة مؤ ّثرة يف اخلمسين ّيات ،فض ً
ال عن تكاتف اجلامهري الشعب ّية الفقرية مع ال ُعماّ ل ،ما
ّ
واالجتامعي بشكل عا ّم.
واالقتصادي
يايس
ّ
ّ
أعطى حالة الرفض للوضع ّ
الس ّ

تاريخ الوزارات.50/9 :
((( اجلمهور ّية حال ّي ًا.
الشطة
((( كان قدْ أصيب ستّة ُع ّمـال بطلقات نار ّية ،و ُأصيب سبعة عرش رشط ّي ًا وضابط ًا من رّ
ومفوضان ،برضوض ،وتوفيّ أحد ال ُعماّ ل
الس ّيارة ،و ُأصيب أحد املعاونني،
املح ّل ّية
ّ
ّ
والقوة ّ
مترصف ال ّلواء،
الرضا دهش) ،بعد إدخاله املستشفىُ .ينظر( :و.م.ب) ،صورة كتاب
(عبد ّ
ّ
مترصف ال ّلواء.
16س1953/12/17م ،إىل
ّ
املترصف ّية باجليش املرابط يف حامية البرصة ،الحظ الربق ّية يف صفحات سابقة.
(((
ْ
استعانت ّ

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 161 .........................
مه ّية اإلرضاب ْ
ظهرت نتائجه باستحداث:
أن
ْ
كان أل ّ
ٍ
الشطة(((.
 -1تقدّ م مدير ّية رشطة ال ّلواء
بقوة إضاف ّية من رّ
بطلب لرفدهم ّ
 -2تأسيس رشطة نفط البرصة((( عىل غرار رشطة امليناء.

وخاصة بعد
 -3استحداث مدير ّية للعمل يف البرصة لتقوم بإدارة شؤون ال ُعماّ ل،
ّ

إرضاب ُعماّ ٌّيل»(((.
متر سنة إلاّ وكان هناك
ٌ
تكرار اإلرضابات العماّ ل ّية« ،فام ّ

كان إرضاب ُعماّ ل رشكة نفط البرصة عام (1953م) قدْ غ ّطى عىل ّ
كل اإلرضابات

االقتصادي
يايس إىل جانب اهلدف
السابقة؛ ألنّه –باعتقادي-
ّ
ضم اهلدف ّ
ّ
ّ
الس ّ
يايس يف العراق بشكل عا ّم ،وكذلك عن
واالجتامعي ،وكشف عن تدهور الوضع ّ
ّ
الس ّ

قوة اجتامع ّية مؤ ّثرة يف احلركة الوطن ّية ،وأصبح مسار احلركة
قوة احلركة العماّ ل ّية بوصفها ّ
ّ
العماّ ل ّية بعد عام (1953م) يف البرصة ضعيف ًا إىل قيام ثورة (/14متّوز1958/م).
قامت
وخالل املدّ ة بني (1954م) إىل (1958م) ،مل يقم ال ُعماّ ل بإرضاب كبري ،وإنّام
ْ
متفرقة ،وحماوالت لإلرضاب أو التحريض عليه.
إرضابات ّ

حاول ال ُعماّ ل إقامة معرض صناعة البرصة((( ليقوموا بإرضاب يف أثنـاء حضور

امللك (فيصل الثاين) يف ذلك املعرض ،حماولة منهم إيصال مطالبهم إىل امللك ،ولك ّن
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة (1953 ،)56/1م ،مدير رشطة ال ّلواء إىل مترصف ال ّلواء (طلب
قوة) .العدد(1953/12/31( ،)1905م).
إضافة ّ
الشطة العا ّم.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،من بغداد يف1954/1/23( :م) ،إىل مدير رّ
مترصفية لواء البرصة (1954/1/25( ،)131م) ،إىل
((( (و.م.ب) مل ّفة (1953م) ،كتاب ّ
وزارة الشؤون االجتامع ّية.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،مدير ّية رشطة لواء البرصة إىل ُع ّمـال رشكة نفط البرصة ،العدد ( ،)873يف:
(1954/4/25م) ،وكان غاية العماّ ل املحاولة يف:
الشكة بسبب حوادث اإلرضاب األخري.
 -1إعادة مجيع العماّ ل املفصولني من رّ
السجناء.
 -2إطالق رساح ال ُعماّ ل ّ
 -3إجابة مطالب ال ُع ل التي مل جُ ِ
الشكة حينها.
تب عنها رّ
ماّ
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كانت تقوم بإنشاء
املحاولة مل حتصل ،وحاول قسم من ُعماّ ل (رشكة اإلعامر) -التي
ْ

قسم من منشآت رشكة نفط البرصة يف الفاو((( -اإلرضاب ،مطالبني بمعاملتهم من
الشكة باالستغناء عنهم
ناحية ساعات العمل كعماّ ل رشكة نفط البرصة،
ْ
وقامت رّ
وتعيني آخرين ليح ّلوا حم َّلهم ،وكذلك قيام ُعماّ ل املسفن باالحتجاج مطالبني بعودة

زمالئهم املفصولني بسبب إرضاب عام (1953م) ،فقاموا بجمع عرائض االحتجاج،

شملت مو ّظفي الدّ ولة((( ،ويف:
بالزيادة التي
ْ
ومطالبة املسؤولني بزيادة ُأجورهم ُأسوة ّ

ٍ
عامل عن
(/5حزيران1954/م) ،خت ّلف ُعماّ ل احل ّفارات البالغ عددهم حدود()200

العمل ،مطالبني بـ:

 -1إعطائهم ُأجور يومني كاملني بعد عطلة (عيد الفطر).
 -2تبديل فرشهم وتزويدهم باألحذية.

ٍ
الزيادة التي وعدهتم هبا الدّ ائرة ،وهي ( 300فلس ًا) شهر ّي ًا ّ
عامل.
لكل
 -3دفع ّ

ٍ
 -4زيادة أجورهم اليوم ّية (بمعدل  10فلوس) ّ
عامل ،أسوة ب ُعماّ ل املعمل.
لكل

مترصف ّية ال ّلواء بكتاب إىل وزارة الدّ اخل ّية بتأريخ/12( :حزيران/
أبلغت
ْ
ّ
وذكرت ّ
أن هذه احلادثة «مل تكن
1954م) ،عن امتناع ال ُعماّ ل عن االلتحاق باحل ّفارات،
ْ
السفر؛ لغرض تقديم بعض املطاليب
إرضاب ًا باملعنى املفهوم ،بل ْ
كانت عبارة عن تأجيل ّ
إىل مالحظ ّية ُعماّ ل احلفر»(((.

ويف/7( :متّوز1954/م) ،أرضب ُعماّ ل رشكة جتارة وطحن احلبوب العراق ّية
املحدودة((( ،بعد ْ
نت:
تضم ْ
أن قدّ موا عريضة بمطالبهم ،التي ّ

((( ُينظر :كتاب ّ
مترصف ال ّلواء (مظفر أمحد).
الشعبة
ّ
اخلاصة العدد (1954/4/27( ،)17م) ،إىل ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة (1954 ،)56/1م ،كتاب رشطة لواء البرصةّ ،
اخلاصة990 ،
الشعبة
ّ
س1954 /5/1/م ،إىل رشطة امليناء.
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ّية رشطة امليناء ،س1954/6/6/252/م.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،صورة العريضة 1954 /6/15م ،بتوقيع (ً )40
عامال.

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 163 .........................
أن ال ّ
 -1زيادة األُجور بالنسبة لكفاءة العامل ومدّ ة خدماته ،عىل ْ
تقل عن عرشين
باملائة.

الشكات.
 -2تزويد ال ُعماّ ل ببدالت العمل ُأسوة بباقي رّ
الس ّيارات).
 -3ختصيص وسائل النقل ،أو ( أجور ّ
 -4تعيني طبيب للعماّ ل وعوائلهم عند الضرّ ورة.
صح ّية.
 -5بناء دورات مياه و ّ
محامات ّ

الكيفي بدون سبب مبرّ ر مع حماكمة العامل قبل فصله.
 -6عدم الطرد
ّ
الشكات.
 -7بدل إجيار سكن لل ُعماّ ل أسوة بباقي رّ

 -8دفع سلفة إىل ال ُعماّ ل ملن حيتاجها (عند الضرّ ورة).

ناقش ال ُعماّ ل مطالبهم مع مالحظ ّية املنطقة اجلنوب ّية ،وطلب منهم العودة إىل العمل

املفوض (حسن سلامن) ،وعاد ال ُعماّ ل إىل أعامهلم يف اليوم
إىل حني حضور مدير رّ
الشكة ّ
الشكة يوم (/13متّوز1953/م) ،متّت املوافقة عىل املطالب
نفسه ،وعند حضور مدير رّ

بالشكل اآليت:

 -1زيادة األجور (.)%10

املفوض عىل ختويل مدير اإلدارة برشاء بدالت للعماّ ل الذين
 -2وافق املدير ّ
َ
َ
يشتغلون خارج املطحنة إليها.
لني الذين
يشتغلون باملاكنة كا ّفة ،وعىل دخول احلماّ َ
املفوض عىل ختصيص الس ّيارات املوجودة لدهيم ،وطلب من اإلدارة
 -3وافق املدير ّ

رشاء غطاء هلا للوقاية من ّ
الشمس ،مع إجياد مقاعد خشب ّية.
 -4املوافقة عىل ختصيص طبيب لل ُعماّ ل.

ُ
العامل إلاّ بعد توجيه ثالثة إنذارات إليه بسبب تقاعسه عن العمل ،أو
 -5ال ُيفصل
كل ٍ
ٍ
أن يث َّب َت يف ّ
حتريري ُيبينَّ فيه نوع ّ
إخالله به ،عىل ْ
الذنب ،وسبب العقوبة.
بكتاب
حالة
ّ
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املفوض إىل مدير اإلدارة االتصال بإدارة بلد ّية البرصة؛ لغرض أخذ
 -6طلب املدير ّ
ٍ
عرصات منها من حم ّلة الفيصل ّية ،وبعد ْ
فعندئذ س ُينظر ،إما ببنائها ،أو
يتم املوضوع،
أن ّ
تسليفهم مبلغ ًا لبنائها ل ُيستقطع منهم بآجال طويلة.
السلفة ،هوّ :
أن العامل يأخذ ما يستح ّقه من أجور خالل مدّ ة
 -7املقصود هبذه ّ

عمله؛ نظر ًا إىل ّ
الشكة تعطي الرواتب ل ُعماّ هلا بأخذ ما يستح ّقه من أجور خالل مدّ ة
أن رّ
عمله ،وأنهّ ا تُعطي الرواتب ل ُعماّ هلا ّ
كل مخسة عرش يوم ًا.

وكانت رغبة ال ُعماّ ل يف ْ
املفوض
أن يأخذوا شيئ ًا من ُأجورهم يف هذه املدّ ة ،فلم جيد املدير ّ

للسلفة االستثنائ ّية ،فإنهّ ا ُت َق ّر بعد دراستها(((.
وأقر املبدأ ،أ ّما بالنسبة ّ
مانع ًا يف ذلكّ ،

خيص ُعماّ ل رشكة صناعات ّ
شط العرب (كوكا كوال) ،فكان إرضاهبم بسبب
أ ّما ما ّ

ٍ
السبب إىل انقطاع الغاز عن املعمل ،يف حني
عمل ليو ٍم،
قطع ُأجرة
ْ
وأوعزت رّ
الشكة ّ

الشكة ،وعدّ وها غري حقيق ّية ،وطالب ال ُعماّ ل بام يأيت:
حجة رّ
رفض ال ُعماّ ل ّ
 -1احتساب األجور.

الساعات
للراحة والغذاء ،وطالبوا باحتساب األُجور عن ّ
 -2إعطائهم ساعة ّ

اإلضاف ّية التي يشتغلوهنا بعد الدّ وام.

يتم َعرب جلنة مؤ ّلفة من املدير وامليكانيك
 -3منع الطرد
الكيفي ،وج ْعل فصل العامل ّ
ّ

املفوض ،حتّى ال يستطيع البعض طرد العامل وإهانته ألسباب شخص ّية
برئاسة املدير ّ
نص ًا وروح ًا(((.
أو كيف ّية ،وتطبيق قانون العمل ّ

الشكة إجابة بعض املطالب بعد مناقشتها مع الوفد املفاوض ،كام حصل
ْ
حاولت رّ

ل ُعماّ ل رشكة طحن احلبوب.

((( ُينظر( :و.م.ب) ،مل ّفة (1954 ،)56/1م ،كتاب مالحظ ّية ال ُع ّمـال س1954/7/14/15م،
االجتامعي العا ّمة.
والضامن
إىل مدير ّية العمل ّ
ّ
((( صورة العريضة بـتأريخ1954/8/2( :م) مو ّقعة من (ً )33
عامال.

ُ
الف�صل الثاين:
احلركة الع ّمال ّي ُة يف الب�صرة ودورها 165 .........................
السعيد)
ومل حتدث أ ّية حماوالت إلرضاب ال ُعماّ لّ ،
خاصة بعد جميء وزارة (نوري ّ

الثانية عرشة ،يف/29( :متّوز1954/م)؛ بسبب عمله بسياسة املراسيم
املشهورة إلرهاب احلركة الوطن ّية ،وتعطيل األحزابّ ،
يايس؛ ولذلك
وشل النشاط ّ
الس ّ
(((

الثالثة

رسي(((.
حاول ال ُعماّ ل االحتفال ّ
بــأول آيار سنة(1955م) بشكل ّ

إرضابـي واضح عام (1955م) ،إلاّ إرضاب ُعماّ ل
أي نشاط
ومل يكن لل ُعماّ ل ّ
ّ

القاعدة البحر ّية ،يف/21( :نيسان1955/م) ،مطالبني بشموهلم بمنحة الفاو (املعاهدة

لغيت املعاهدة يف/6 :نيسان1955/م.-
العراق ّية–الربيطان ّية) لعام (1930م)ُ -أ ْ

أرضب ال ُعماّ ل ملدّ ة يومني ،إىل ْ
اجلو ّية بدفع ُأجور اليومني التي
أن
ْ
القوة ّ
وافقت «آمر ّية ّ
أرضبوا فيها»(((.

بعد ذلك مل حتدث أ ّية حركة لل ُعماّ ل يمكن ْ
أن تُذكر .وكان عام (1956م) قدْ شهد

يمقراطي واالستقالل طلب ًا باسم
السياس ّية ،فقدّ م احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
نشاط األحزاب ّ

الشيوعي مؤمتره للعام نفسه،
(حزب املؤمتر) ،وقدْ ُرفض طلبهام مع ًا .وعقدَ احلزب
ّ
فكانت هذه الظروف مالئمة لدعم القضايا،
وحتركه،
ْ
واستعاد حزب البعث نشاطه ّ

الثالثي؛ إ ْذ شهد
ثم العدوان
ّ
ّ
السويس عام (1956م)ّ ،
تم تأميم قناة ّ
وخاصة عندما ّ

كانت
الشارع
حترك ًا شعب ّي ًا واسع ًا ،وكان لل ُعماّ ل دور يف املظاهرات الشعب ّية التي ْ
ّ
البرصي ّ
يايس يف دعم اجلزائر يف نضاهلا عام
املرصي ،وكذلك
تؤ ّيد نضال الشعب
ّ
التحرك ّ
ّ
الس ّ
البغدادي رقم 51 :لسنة
األول ( )16لسنة 1954م( ،مرسوم قانون العقوبات
ّ
((( املرسوم ّ
1938م) ،املرسوم الثاين( ،مرسوم ذيل قانون اجلنس ّية العراقي رقم 17 :لسنة 1954م) ،الذي
األول.
نص عىل إسقاط اجلنس ّية عن
العراقي املحكوم عىل وفق املرسوم ّ
ّ
ّ

األمن العا ّم أو النظام العا ّم ،تُنظر الوقائع العراق ّية ،العدد (.)3455
اكتشفت وج��ود ثالثة أع�لام مح��راء ق��رب رشك��ة نفط البرصة يف:
(((
كانت الرشطة ق��دْ
ْ
ْ
األول من آيار .كتاب ّ
اخلاصة (1955/5/3م).
الشعبة
ّ
1955/5/1م ،بمناسبة ّ
((( (و.م.ب) ،كتاب مترصف ّية لواء البرصة إىل وزارة الدّ اخل ّية1953/4/23/515 ،م.
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حترك ال ُعماّ ل ضمن نشاط احلركة الوطن ّية.
(1956م) ،فكان ّ

أ ّما يف عام (1957م) ،فلم حيدث إلاّ إرضاب سائقي س ّيارات األُجرة ،يف/16(:

ترشين الثاين1957/م)؛ وذلك احتجاج ًا عىل:

 -1العقوبات التي تفرضها عليهم حمكمة اجلزاء عند خمالفتهم قانون وسائط النقل

الرب ّية.

الشطة إجراءاهتا(((.
الشطة(((،
ْ
 -2شدّ ة مالحقتهم من قبل رّ
فاتخّذت رّ

السائقون وفد ًا ملقابلة
وقامت بالقبض عىل
ْ
السائقني ،وشكّل ّ
املحرضني من ّ
ّ
ال�س�ري) (،)4544
((( ُينظر( :و .م .ب) ،املل ّفة ( ،)1/5مدير ّية أم��ن البرصة ( القلم
ّ
(1954/11/16م).
أصدرت مدير ّية رشطة البرصة تعليامهتا باإلجراءات اآلتية:
(((
ْ
قوات رشطة منطقة بلدة البرصة بام فيها الض ّباط واملو ّظفون باإلنذار حتّى إشعار آخر.
أ -تكون مجيع ّ
الرباط ،وس ّيارتان مس ّلحتان بمركز ّ
العشار.
ب -تُرابط س ّيارة مس ّلحة بمركز البرصة ،وأخرى بمركز ّ
ت -تقوم س ّيارتان بالدّ ور ّيات داخل البلدة وضواحيها.
جتمع الس ّيارات ،ومواقفها ،ويف الكراجات ،عىل ْ
أن تكون هذه
ثّ -
تعزز الدّ ور ّيات يف أماكن ّ
صف.
الدّ ور ّيات بشكل مفارز تتأ ّلف من عدّ ة أفراد بإمرة ضابط ّ
ُوزع دور ّيات عىل الطرق والشوارع ،فض ً
ال عن الدّ ور ّيات التي جيب جتواهلا داخل املحلاّ ت
ج -ت ّ
واألسواق ملراقبة الوضع ،واملحافظة عىل األمن والنظام.
خاصة ّ
املنوه
مفوض ملراقبة مجيع الدّ ور ّيات
املتجولة والثانية ّ
ّ
كل مفرزة حتت إمرة ّ
ح -تقوم مفارز ّ
عنهام يف ّ
كل من الفقرتني الرابعة واخلامسة من هذا األمر.
خ -نرجو من مدير ّية رشطة بلدة البرصة إصدار أوامرها إىل معاوين املنطقة لتنفيذ هذا األمر فور ًا،
كل يف منطقته ،ملراقبة الوضع والدّ ور ّيات ِّ
املعاونون أنفسهم بالتجوالٌّ ،
َ
عىل ْ
بكل د ّقة
أن يقوم
واهتامم.
القوات املوجودة كا ّفة بوجوب
د -تعطى التعليامت واألوامر من قبل مدير ّية رشطة البلدة إىل ّ
ٍ
وبشكل ال ُيثري االستفزاز.
هبمة ونشاط،
قيامهم بواجباهتم ّ
ال����ري) ،ال��ع��دد ( )3917يف:
(و.م.ب) ،ك��ت��اب م��دي��ر ّي��ة رشط��ة ل���واء ال��ب�صرة (ال��ق��ل��م
ّ
(1957/11/16م).
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خمصصة لصعود الركّاب
املترصف (رشيد نجيب) ،وبينّ َ ال ُعماّ ل أنّه ال توجد حملاّ ت ّ
ّ
عرضهم إىل ْ
أن ُيعدّ ون خمالفني ألنظمة املرور ،وعاد ال ُعماّ ل يف
ونزوهلم ،األمر الذي ّ
اليوم التايل إىل العمل بعد إطالق رساح زمالئهم بكفالة(((.

حترك ُعماّ يل بارز؛ وذلك ّ
أصبحت
ألن احلركة العماّ ل ّية
ْ
ومل ُيسفر عام (1958م) عن ّ

خاصة بعد قيام اجلبهة الوطن ّية يف عام (1957م)،
جزء ًا من احلركة الوطن ّية بشكل عا ّمّ ،

الشعب ّية األُخر ،إىل ْ
وتفاعل نضال ال ُعماّ ل مع الطبقات ّ
قامت ثورة ( 14متّوز
أن
ْ
1958م) ،ليدخل ال ُعماّ ل يف مسار آخر ال يدخل ضمن ح ّيز البحث.

ال�سري) ،العدد ( ،)1616يف:
((( ُينظر( :و.م.ب) ،كتاب مترصف ّية لواء البرصة (القلم ّ
(1957/11/17م).
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ُ
احلرب
الر�أي العا ّم من
ثالث ًا:
احلركة الع ّمال ّي ِة يف الب�صر ِة بعدَ
ِ
ِ
موقف ّ
الثانية(1958-1946م)
العامل ّي ِة
ِ
ظهرت يف العراق بعد احلرب
السياس ّية العلن ّية والسرّ ّ ّية التي
ْ
اهتم ْت األحزاب ّ
ّ
تزامنت بالظهور معها تقريب ًا،
كانت قدْ
ْ
العامل ّية باحلركة العماّ ل ّية منذ بداية تأسيسها ،التي ْ
وأدرجت األحزاب يف مناهجها االهتامم بال ُعماّ ل وقضاياهم ومساندهتم يف احلصول
ْ

وحاولت من خالل صحافتها ْ
أن تربز قضايا
عىل حقوقهم عىل وفق قوانني العمل.
ْ
االقتصادي
بدأت بعد احلرب ،كمشكلة البطالة وتأثري الوضع
ال ُعماّ ل ومشاكلهم التي
ْ
ّ
يب ،وعدّ ته رضورة من رضورات العمل ،فض ً
ال عن
عليهم ،والتأكيد عىل التنظيم النقا ّ

كونه ح ّق ًا من حقوق ال ُعماّ ل(((.

ّ
وحتملها اجلزء
االقتصادي،
النمو بحكم وضعها
إن قابل ّية احلركة العماّ ل ّية عىل
ّ
ّ
ّ
األكرب من الناحية االقتصاد ّية ،ووقوع الظلم عليهاّ ،
هتتم من هذا
وإن األحزاب ّ
ووجدت الطبقة العاملة أنهّ ا
املنطلق بمسألة التنظيم ،وكسب العدد األكرب لصفوفها،
ْ

تنضم يف أحزاب
أخذت
يب بصورة عا ّمة؛ لذلك
ْ
ال تستطيع «االستمرار بالعمل النقا ّ
ُّ
سارت أكثر يف طليعة احلركة»(((؛ ّ
ألن األحزاب تعطي صفة التنظيم
ومن ّظامت سياس ّية
ْ
السياس ّية من
ووضوح اهلدف.
ْ
وارتبطت احلركة العماّ ل ّية يف البرصة نوع ًا ما باألحزاب ّ

الفكري وتوضيح األهداف ،من أجل صوغ املطالب العماّ ل ّية،
خالل الدّ عم واإلسناد
ّ

السياس ّية حيرضون االجتامعات النقاب ّية ،كام حصل يف اجتامع
وكان أعضاء من األحزاب ّ

(((
العمـال ّية ،أو
نقابات ال ُعماّ ل يف البرصة عام (1947م)  ،وكذلك يف أثناء اإلرضابات ّ

((( ُينظر :جريدة نداء األهايل ،العدد (/24( ،)68ترشين الثاين1953/م).
((( جريدة الوطن ،العدد (/16( ،)18ترشين الثاين1945/م).
((( يف إحدى االجتامعات لنقابات ال ُع ّمـال يف البرصة ،وحرضه أعضاء من نقابة امليكانيك،
والنجارين واخل ّياطني ،وكان عدد احلارضين حوايل ( )400شخص ،ومعظمهم من
وامليناء
ّ
ُعماّ ل امليناء ،تك ّلموا فيه عن وضع ال ُعماّ ل ،وهتفوا بسقوط االستعامر والرتحيب بالطبقة العاملة،
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السلطة تربط بني
الشطة دائ ًام،
ْ
التحريض عىل اإلرضابات ،كام تنقل تقارير رّ
وكانت ّ
يايس ،وخوفها من ذوي امليول اهلدّ امة ،كام
النقابات وغلقها؛ لتأثريها يف الوضع ّ
الس ّ

الرسم ّية.
ورد يف صيغة الكتب ّ

والرسية يف البرصة نجد ّ
أن القضايا العمل ّية
وباستعراض نشاط األحزاب العلن ّية
ّ

أخذت جزء ًا من نشاطها ،أو عدّ هتا األساس يف نشاطها ،كام هو احلال مع احلزب
ْ

(الرسي) ،الذي ُوصف بأنّه (حزب الطبقة العاملة)؛ لدفاعه عن
العراقي
الشيوعي
ّ
ّ
ّ

قضايا ال ُعماّ ل يف ّ
كل املناسبات ،وكسبها عمل ّي ًا يف اإلرضابات العماّ ل ّية(((.

وكانت ال ّلجنة املح ّل ّية للحزب ّ
يوعي يف البرصة هلا تنظيمها الواسع بني ال ُعماّ ل(((،
ْ
الش ّ

(((
حيرك
العمـال ّية يف البرصة  ،وقدْ كان احلزب ّ
وكان له دور –أيض ًا -يف تشكيل النقابات ّ

العمـال ّية ،و ُيسهم فيها من خالل أعضائه من ال ُعماّ ل ،ومن خالل اهلتافات
اإلرضابات ّ
كانت تنطلق يف املظاهرات العماّ ل ّية ،وكان للحزب دور يف إرضابات رشكة نفط
التي
ْ

البرصة عام (1951م ،و1953م) بقيادة املجموعات العماّ ل ّية ،وإطالق اهلتافات
الشيوعي
الثور ّية((( ،وقدْ أصدر احلزب نرشات مو ّقعة من ال ّلجنة املح ّل ّية للحزب
ّ
ّ
وإن الذين حرضوا االجتامع ينتمون إىل حزب ّ
يمقراطي ،ما يعكس تأثري
الشعب ،والوطني الدّ
ّ
األحزاب اليسار ّية ،وانتشار أفكارها بني ال ُعماّ ل( .و.م.ب) ،كتاب مدير ّية رشطة ال ّلواء (القلم
مترصف ال ّلواء ،العدد ( ،)565يف1946/4/19( :م).
الرسي) إىل
ّ
ّ
((( ُينظر :مالك سيف ،للتأريخ لسان :ص.206
العراقي ال ّسرّ ي.
الشيوعي
اخلاصة باحلزب
األول ،الفقرة
ّ
((( للتفاصيل ،يراجع الفصل ّ
ّ
ّ
مؤسيس النقابات العماّ ل ّية يف البرصة من الشيوع ّيني ،هذا ما كشفتْه األحكام التي
((( كان أغلب ّ
بحق النقاب ّيني من نقابة ُعماّ ل امليناء وامليكانيك والتجارة يف عام 1948م ،وكذلك ما
صدرت ّ
ْ
الر ّزاق مطلك الفهد يف أطروحته تاريخ احلركة العماّ ل ّية يف
أظهرتْه املقابالت التي أجراها عبد ّ
الصفحات األخرية من األطروحة.
ّ
الشكات
العمـال ،يسقط االستعامر ،تسقط
((( كان من اهلتافات الثور ّية( :يعيش احتاد
ّ
رّ
اخلاصة)
الشطة لواء البرصة (الشعبة
االحتكار ّية ،يعيش احتاد ال ُعماّ ل
العاملي) .كتاب مدير رّ
ّ
ّ
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اخلاصة يف أثناء
وكانت الشعبة
كانت تُطبع يف (مطبعة الكادح) يف البرصة،
العراقي،
ْ
ْ
ّ
ّ

حتري أفرادها لدور الطلاّ ب ،أو ال ُعماّ ل املشرتكني يف اإلرضابات واملظاهرات ،تعثر
ّ

عىل نرشات ملج ّلة القاعدة((( ،أو رشائط بال ّلون األمحر مكتوب عليها« :ال ّلجنة املركز ّية
للحزب ّ
يوعي»(((.
الش ّ

كانت القضايا العماّ ل ّية تمُ ثل ُجزء ًا من
أ ّما فروع األحزاب العلن ّية يف البرصة ،فقدْ
ْ

دور يف دعم احلركة العماّ ل ّية؛
نشاطها .وكان للحزب
الوطني الدّ
يمقراطي يف البرصة ٌ
ّ
ّ

إ ْذ كانت ضمن جلانه جلنة لل ُعماّ ل ،وكذلك دخل بعض ال ُعماّ ل يف اهليأة التأسيس ّية لفرع
احلزب((( ،ووقف احلزب إىل جانب ُعماّ ل رشكة (كري-مكنزي) ،يف1950( :م)(((،

التزمت جانب احلركة العماّ ل ّية،
وكانت جريدة احلزب يف البرصة (نداء األهايل) قدْ
ْ
ْ

وكانت اجلريدة
السلطة بإعادة فتح النقابات بعد غلقها يف عام (1952م)،
ْ
ْ
وطالبت ّ
–أيض ًا -تُدافع عن حقوق العماّ ل وتنرش مطالبهم؛ وبسبب دفاعها عن ال ُعماّ ل يف عام

حوكمت اجلريدة وصاحبها
(1953م) وإسنادها مطالب ُعماّ ل رشكة نفط البرصة
ْ
يمقراطي احلكومة؛ لوقوفها
(حممد أمحد رشيد)((( .وقدْ انتقدْ احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
ّ
(1953/12/10(،)7113م).
وكانت
صدرت جريدة القاعدة عام 1943م بعد انشقاق مجاعة عبد اهلل مسعود،
((( القاعدة:
ْ
ْ
مت ّثل مجاعة فهد .للتفاصيلُ ،ينظر :مالك سيف ،للتأريخ لسان :ص69؛ وسمري عبد الكريم،
موجز أضواء احلركة الشيوع ّية يف العراق ،بريوت( ،د.ت) :ص.39
((( ُينظر( :و.م.ب) ،كتاب مدير ّية رشطة لواء البرصة ّ
اخلاصة) ،العدد (س ،)7163
(الشعبة
ّ
مترصف ال ّلواء ،امللحق.
يف1953 /12/17 :م ،إىل
ّ
السكك
مؤسيس فرع احلزب يف البرصة العامل (كاظم جرب)،
ْ
وكانت للحزب جلنة يف ّ
((( كان من ّ
تتكون من( :عبد احلسن منهل ،حسني عوجيل ،عبد امللك ،يعقوب يوسف ،أمحد جاسم) ،وكان
ّ
(حممد نعمة اجلدعان ،وافية سامل نعمة) ،وظهر نشاطه
من منتسبي احلزب يف رشكة نفط البرصةّ :
األول يف إرضاب 1953م ،وكان من ضمن العماّ ل الذين اعتقلوا بعد اإلرضاب.
ّ
احليدري ،احلركة الوطن ّية يف العراق :ص. 282
((( ُينظر:
ّ
السالم
الرشيد ،بـتأريخ1992/5/18( :م) .و ُينظر :عبد ّ
حممد أمحد ّ
((( مقابلة مع الس ّيد ّ
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بجانب رشكة نفط البرصة ضدّ ال ُعماّ ل العراق ّيني ،واتهّ مها بأنهّ ا ّ
الشطة إلرهاب
تسخر رّ

ال ُعماّ ل(((.

وكانت يف احلزب جلنة
اهتم –أيض ًا -باحلركة العماّ ل ّية،
أ ّما حزب االستقالل ،فقدْ
ْ
ّ

وكانت ال ّلجنة من ال ِّلجان النشطة واألكثر تنظي ًام يف
ُسمى (جلنة شؤون ال ُعماّ ل)،
ْ
ت ّ
عيل)(((.
احلزب ،وكان رئيسها (محيد مـلاّ ّ

ووقف احلزب إىل جانب ال ُعماّ ل يف إرضاب رشكة (كري-مكنزي) عام (1950م)،

وإرضاب رشكة (نفط البرصة) عام (1953م)؛ ّ
ألن احلزب كان من الدّ اعني لتأميم

الشكات األجنب ّية ،ولذلك كان طبيع ّي ًا ْ
أن ُيسند ال ُعماّ ل يف نضاهلم ضدّ هذه
النفط من رّ

الشكات االحتكار ّية باالعرتاف هبا(((.
الشكات ،وعَدَّ مطالب ال ُعماّ ل عادلة ،وطالب رّ
رّ
ست يف اخلمسين ّيات ،كحزب االحتاد
أس ْ
السياس ّية التي ّ
واهتم ْت فروع األحزاب ّ
ّ

االشرتاكي ،واجلبهة ّ
الشعب ّية ،باحلركة العماّ ل ّية ومطالبها،
ستوري ،وحزب األ ّمة
الدّ
ّ
ّ
خاصة بعد ْ
عت اإلرضابات العماّ ل ّية التي شهدهتا البرصة للمدّ ة نفسها ،ففي
توس ْ
ّ
أن ّ
إرضاب ُعماّ ل رشكة (نفط البرصة) عام (1951م) وقف احلزب إىل جانب ال ُعماّ ل،

وكانت جريدة النبأ تنرش تفاصيل اإلرضاب ،ومطالب ال ُعماّ ل التي تبعثها للجريدة
ْ
(((
بالتربع
جلنة رعاية ُعماّ ل رشكة نفط البرصة املرضبني  ،وقدْ قام بعض أعضاء احلزب ّ

املرضبون ُّ
َ
ّدت اجلريدة ّ
تدل داللة
«أن املطالب التي تقدّ م هبا ال ُعماّ ل
لعوائل ال ُعماّ ل ،وأك ْ
النارصي ،معارك طبق ّية :ص.49
ّ
احليدري ،احلركة الوطن ّية يف العراق :ص.293
((( ُينظر:
ّ
((( مقابلة مع الس ّيد رجب بركات املحامي ،بتأريخ1991/1/12( :م) .لواء االستقالل،
والعدد (/30( ،)1489كانون الثاين1952/م).
احليدري ،احلركة الوطن ّية يف العراق :ص.293
((( ُينظر:
ّ
((( يمكن مراجعة أعداد جريدة النبأ حول اإلرضاب ،األعداد/27( ،)784( :شباط1951/م)،
و (/1( ،)786آذار1951/م) ،و (/23( ،)781شباط 1951/م).
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واضحة عىل مدى الوعي الذي انترش بني أفراد الطبقة العاملة ،حتّى مل يعد يف اإلمكان

ّ
التدخل فيه ،وهي منتبهة اىل مظامل
تضليلهم واغتصاب ح ّقهم ..وطالب احلكومة إىل

العماّ ل ،فاحتة صدرها لرصختهم اإلنسان ّية الوطن ّية»(((.

أ ّما فرع حزب اجلبهة الشعب ّية ،فإنّه استنكر إجراءات احلكومة ضدّ ُعماّ ل امليناء يف

يمقراطي
إرضاهبم عام (1952م) ،ويف احتجاج مشرتك بني اجلبهة الشعب ّية
والوطني الدّ
ّ
ّ
جاء فيهّ :
اعرتفت به سائر دول العامل ،وليس هناك ما
حق مرشوع لل ُعماّ ل
«إن اإلرضاب ّ
ْ
ربر قمعه بوسائل العنف ،والتي أ ّد ْت إىل إزهاق أرواح بريئة من العماّ ل ،وجرح عدد
ي ّ

بحث مطالب ال ُع ّمـال املرشوعةْ ،
َ
وأن تؤخذ
ال يستهان منهم»((( ،وطالب االحتجاج

بالنظر ظروف ال ُعماّ ل االقتصاد ّية واالجتامع ّيةْ ،
التطورات العماّ ل ّية يف
وأن ال تُتجاهل
ّ
أحوال ال ُعماّ ل بصورة عا ّمة.

ستوري اهتاممه بقضايا ال ُعماّ ل بعد مدّ ة قصرية من افتتاح الفرع،
وأدىل فرع االتحّ اد الدّ
ّ

يف/24( :شباط1951/م) لكسب تأييد ال ُعماّ ل ،وعندما حصل إرضاب ُعماّ ل رشكة

نفط البرصة عام(1951م) ،اشرتك وفد من احلزب يف التفاوض مع العماّ ل ،وشارك

(عبد اجل ّبار امللاّ ك) رئيس الفرع يف اجتامعات مم ّثيل العماّ ل ،ودافع عن مقاصد جلنة
الصحف املح ّل ّية بعدم نرش األكاذيب عن توقيف بعض
املفاوضة مع العماّ ل ،وطالب ّ

ال ُعماّ ل واعتقال آخرين((( .هذا يعني ّ
العمـال
أن فرع احلزب كان يتعامل بحذر مع ّ

ومطالبهم؛ ألنّه البدّ من ْ
السعيد)
السلطة التي كان (نوري ّ
أن ينطلق يف موقفه من رأي ّ
وكانت احلكومة تريد إهناء مسألة اإلرضاب،
رئيس احلزب -رئيس ًا للوزراء فيها،ْ
((( النبأ ،العدد (/27( ،)784شباط1951/م) ،ويف كتاب ملدير ّية رشطة ال ّلواء إىل املترصف
بـتأريخ1951/2/28( :م) ،العدد ( ،)833استنكر نرش جريدة النبأ ألخبار اإلرضاب ّ
بأن ما
نرشته أمور ال ّ
ظل هلا من احلقيقة مطلق ًا.
((( اجلبهة ّ
الشعب ّية ،العدد (/27( ،)32آب1952/م).
((( ُينظر :جريدة الدّ ستور ،العدد (/4( ،)22آذار1951/م).

ُ
الف�صل الثاين:
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وكانت جريدة (الدّ ستور) ُتعبرّ عن موقف فرع احلزب يف نقل رأي احلكومة عن
ْ
اإلرضاب ،وعدّ ْت وقوف فروع األحزاب مع اإلرضاب بأنهّ ا«فئة ضا ّلة تسدر يف

خديعة العماّ ل والتضليل هبم ،احلكومة ساهرة ومعن ّية بشؤون ال ُعماّ ل»(((.

االشرتاكي ،فساند القضايا
يب
ويف اخلمسين ّيات –أيض ًا -ظهر حزب البعث العر ّ
ّ

العماّ ل ّية التي عارصها يف بدايته ،ومنها إرضاب ُعماّ ل رشكة نفط البرصة (1953م)،
(االشرتاكي)((( ،وعقد اجتامعات مساندة
وأصدر احلزب بيانات عن اإلرضاب يف جريدته
ّ

إلرضاب ُعماّ ل النّفط ،ودعا الطلبة يف الك ّل ّيات واملعاهد الدّ راس ّية يف بغداد إىل اإلرضاب،

ووزع مطبوع ًا باسم (االشرتاك ّيون العرب) ،هاجم
األول1953/م)(((ّ ،
يف/14( :كانون ّ

فيه حكومة (فاضل اجلام ّيل) ،وموقفها املعادي للعماّ ل واملوايل لرشكة نفط البرصة((( ،وكان
والقومي؛ ألنّه عدّ ها حركة عفو ّية.
الطبقي
احلزب حياول منح احلركة العماّ ل ّية الوعي
ّ
ّ

السياس ّية،
كان التأييد الذي لقيته احلركة العماّ ل ّية يف البرصة من فروع األحزاب ّ

السلطة بموضوع انتامء
وكثرة اإلرضابات العماّ ل ّية ،وتعدّ د مطالب ال ُعماّ ل ،دافع ًا الهتامم ّ

السياس ّية .ويف تقرير رفعه مدير رشطة امليناء أكّد فيه ّ
«أن انتامء ال ُعماّ ل
العماّ ل لألحزاب ّ
الس ّيئة عىل املصلحة العا ّمة ،وإقحام العماّ ل يف األمور
لألحزاب ظاهرة خطرية هلا نتائجها ّ
السياسة يف ميادينها ّ
الشائكة يؤ ّدي حت ًام إىل نتائج غري مرغوب فيها؛
وجرها إىل ّ
احلزب ّية ّ
نظر ًا جلهل هذه الطبقة ،وعدم إدراكها نتائج انتامئها إىل األحزاب ،أو قيامها باألعامل
احلزب ّية ،وأوىص ّ
بأن انتامء ال ُعماّ ل إىل األحزاب ال يتّفق مع املصلحة العا ّمة يف يشء،
((( الدّ ستور ،العدد (/6( ،)23آذار1951/م).

العراقي (1953م1958-م) ،بريوت،ط1971 ،2م.43/5 :
((( ُينظر :نضال البعث ،القطر
ّ
((( ُينظر :هادي حسن عليوي ،مصدر سابق :ص.176
تطوره التارخيي ّ(-1940
السمة النضال ّية للبعث عرب مراحل ّ
((( ُينظر :ماجد سلامن حسنّ ،
1958م) ،جم ّلة آفاق عرب ّية ،العدد ( ،)8نيسان1984 ،م :ص.31
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السياس ّية»(((.
والبدّ من منع املو ّظفني من االنتامء إىل األحزاب ،أو االشتغال يف األُمور ّ
السلطة جتاهل الطبقة العا ّمة ومطالبها ،ومل تُدرك ّ
أن األوضاع اجلديدة
ْ
كانت حماولة ّ

رت يف درجة الوعي لدى هذه الطبقة ،وكان لألحزاب
بعد احلرب العامل ّية الثانية قدْ أ ّث ْ
دور يف توجيهها ومساعدهتا يف احلصول عىل موقعها يف ضمن احلركة الوطن ّية
السياس ّية ٌ
ّ

يف العراق بعد احلرب الثانية.

(سـري) ،العدد( :س،)369/
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)56/1كتاب مدير ّية شرّ طة امليناء ّ
يف1951/8/7( :م) ،إىل مدير امليناء العا ّم.

ال َف ْ�ص ُل ال ّث ُ
الث

ُ
االنتخابات النّياب ّي ُة يف الب�صر ِة ودورها يف
الثانية
احلرب العامل ّي ِة
ال�سيا�س ّي ِة بعدَ
ِ
ِ
الأو�ضا ِع ّ
(1958–1947م)
 -1تقديم

االنتخابات النياب ّي ُة من عام (1958–1946م)
-2
ُ
النواب لعام (1947م)
أ.
ُ
انتخابات جملس ّ

النواب لعام (1948م)
ُ
ب.انتخابات جملس ّ

النواب لعام (1950م)
جـ.
ُ
انتخابات جملس ّ

النواب لعام (1953م)
د.
ُ
انتخابات جملس ّ

النواب لعام (1954م)
هـ.
ُ
انتخابات جملس ّ
ِ
ِ
 -3دور الص ِ
االنتخابات النياب ّي ِة يف
حافة البرص ّي ِة يف
البرصة بعدَ
ُ ّ
احلرب العاملي ِة ال ّث ِ
ِ
انية (1958–1946م)
ّ

 -1تقديــم
كانت والية تابعة للدّ ولة العثامن ّية؛ وذلك
رفت البرصة االنتخابات النياب ّية منذ
ْ
َع ْ

وشاركت يف
العثامين يف عهد الدّ ستور عام (1876م)،
بعد صدور قانون االنتخابات
ْ
ّ
جملس (املبعوثان)(((عام (1908م) بعد االنقالب العثامين ،وفاز عنها (طالب النّقيب)،

جرت االنتخابات يف عام (1912م) ،فاز عن حزب
الزهري) ،وعندما
ْ
و(عبد اهلل ّ

الزهري)
احلريـّـة واالئتالف( :طالب النّقيب) ،و(عبد اهلل ّ
ّ

(((

–أيض ًا ،-وعن حزب

الوهاب القرطاس) ،و(أمحد نديم أفندي)(((.
االتحّ اد والرتقي( :عبد ّ

طالبت
وبعد انتهاء احلرب العامل ّية األوىل عام (1918م) ،واحتالل بريطانيا العراق،
ْ

ترشيعي ،وقدْ أظهر ذلك استفتا ٌء أجرتْه بريطانيا يف العراق عام
احلركة الوطن ّية بمجلس
ّ

نت إثر ذلك جلنة إلعداد قانون املجلس الذي اختيـر عىل
(1919–1918م)،
وتكو ْ
ّ

العثامين ،وقبل تأسيس اململكة العراق ّية عام (1921م)(((.
وفق قانون االنتخاب
ّ

ووضعت البرصة يف املنطقة الثالثة
النواب،
ْ
ويف عام (1924م) ،صدر قانون انتخاب ّ

احلرصي ،البالد العرب ّية والدّ ولة العثامن ّية ،بريوت ،ط،2
((( عن جملس املبعوثانُ ،ينظر :ساطع
ّ
1960م :ص.263
احلر ّية واالئتالف :سليامن فييض ،يف غمرة النّضال ،بغداد1952 ،م:
((( ُيراجع عن حزب ّ
ص.99-96
العراقي ،ج ،1بغداد1989 ،م،
األدمهي ،املجلس التأسييس
((( للمزيدُ ،ينظر :أمحد مظ ّفر
ّ
ّ
وجذور وسامت النياب ّية والتعدّ د ّية احلزب ّية يف العراق ،آفاق عرب ّية ،العدد ( )4آذار1992،م.
العراقي)
والصحافة بصورة عا ّمة تنحرص يف تكوين (املؤمتر
كانت مطالب احلركة الوطن ّية
(((
ْ
ّ
ّ
امللكي العام بالوكالة (أرنولد ولسن) ،يف/2( :حزيران1920/م) ،ولك ّن
عند مقابلتهم للحاكم
ّ
ماطلت يف االستجابة ملطالب احلركة الوطن ّية يف تأسيس املجلس ،حتّى بعد تتويج امللك
بريطانيا
ْ
األول ملك ًا عىل العراق يف/23( :آب1921/م)ّ ،
الشوع بانتخاب املجلس حتّى
وتأخر رّ
فيصل ّ
التأسييس يف1922/10/20(:م) طبق ًا لنظام كان قدْ صدر بعنوان:
عام 1922م؛ إ ْذ بدأ املجلس
ّ
التأسييس) ،للتفاصيلُ ،ينظر :حسني مجيل ،شهادة سياس ّية
(النظام املؤ ّقت النتخاب (املجلس
ّ
(1930 –1908م) ،لندن1980 ،م :ص.142-65

()177
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ضم ْت ألوية «املنتفك ،والعامرة ،والبرصة»(((،
ضمن تقسيم املناطق االنتخاب ّية؛ إ ْذ ّ

ويجُ رى االنتخاب عىل درجتني( :انتخاب غري مبارش) ،حسب قانون االنتخاب لسنة

(1924م) ،الذي ُحد ّد ْت فيه األحكام العا ّمة لالنتخابات يف عموم العراق ،وكان

العثامين.
شبيه ًا بقانون االنتخاب
ّ

لني عن سكّان املدن والعشائر ،واألق ّل ّية املسيح ّية
دخل ّنواب البرصة إىل املجلس مم ّث َ

واليهود ّية؛ إ ْذ م ّثل األقل ّية املسيح ّية نائب واحد ،واألق ّل ّية اليهود ّية نائبان؛ وذلك ّ
ألن

نسبة اليهود إىل سكّان العراق حتّى عام (1948م)((( كان أكثر من املسيح ّيني ،وقدْ

ُألغي هذا االمتياز بالنسبة إىل اليهود بعد هجرهتم إىل فلسطني منذ (1948م) ،وأصبح
عددهم ال يفي الختيار ٍ
النواب.
نائب
خاص هلم يف جملس ّ
ٍّ
ُ
االنتخابات النياب ّي ُة يف الب�صر ِة (1958-1947م)
-2

النواب لعام (1947م)
(أ)
ُ
انتخابات جملس ّ

السعيد) وزارته يف/21( :ترشين الثاين1946/م) ،أكّد يف
عندما أ ّلف (نوري ّ

صحفي ّ
فت إلجراء االنتخابات النياب ّية ،وهذا ما حدث بالفعل؛
حديث
أن وزارته تأ ّل ْ
ّ

املترصف ّيات
فأصدرت وزارة الدّ اخل ّية إىل مجيع
استقالت بعد االنتخابات مبارشة،
ألنهّ ا
ْ
ْ
ّ

يب جديد جاء فيه« :بنا ًء عىل انتقال الوضع ّية العامل ّية من
تعمي ًام بشأن انتخاب جملس نيا ّ
السلم ،ورضورة اختاذ الترشيعات التي تالئم هذه احلالة اجلديدة
حالة احلرب إىل حالة ِّ
((( ً
النواب 1924م ،مطبعة احلكومة ،بغداد1924 ،م ،أمحد مظ ّفر
نقال عن :قانون انتخاب ّ
األدمهي ،مصدر سابق :ص.20
ّ

((( كان عدد اليهود يف البرصة حسب إحصاء عام 1947م ( )10 ،505نسمة ،ولكن ،أظهر
إحصاء عام (1957م) التناقص الكبري يف عددهم ،فقدْ نقص إىل ( )352هيود ّي ًا .للمعلومات،
ُينظر :وزارة الشؤون االجتامع ّية إحصاء 1947م :ص ،148ووزارة الدّ اخل ّية ،املجموعة
اإلحصائ ّية ،التسجيل للعام 1957م( ،العراق اجلاليات العراق ّية)( ،بغداد1958 ،م) :ص.148
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التي تتط ّلب ْ
السري
السلم يف العامل ،ورغبة يف استطالع رأي األ ّمة يف كيف ّية ّ
أن يسود ِّ
عىل هذا النهج  ...الوزارة تعتقدْ ّ
أن ذلك يتو ّقف عىل انتخاب جملس جديد يم ّثل سائر

طبقات األ ّمة طبق ًا لقانون االنتخاب احلديث»(((.

السياس ّية بفتح فرو ٍع هلا يف األلوية؛ ّ
دعت إىل
ألن الوزارة
وقدْ
ْ
ْ
طالبت األحزاب ّ

إجراء االنتخابات وفروع األحزاب مل جُ َت ْز بعد.

وكانت مطالبة األحزاب بفروع هلا يف األلوية لتضمن مشاركتها باالنتخابات
ْ

الصحيح ،وإلسناد ّ
مرشحيها عند دخوهلم االنتخابات .وبعد إجازة فروع
بالشكل ّ
يمقراطي ،واالستقالل ،واألحرار يف هناية عام (1946م)((( يف
احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

البرصةّ ،
رشح أعضاؤها لالنتخابات بوصفهم معارضني يف املجلس.

النواب عىل وفق قانون االنتخاب لعام
ْ
جرت يف البرصة انتخابات جملس ّ

مت البرصة إىل مناطق (دوائر انتخاب ّية)؛ لتسهيل عمل ّية
(1946م)((( ،وقدْ ُق ّس ْ
السكّان ّية ّ
لكل منطقة بواقع نائب
االنتخاب ،وكان حتديد أعداد ّ
النواب يتبع األعداد ّ
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)13/5ص���ورة ك��ت��اب وزارة ال��داخ��ل�� ّي��ة ،ال��ع��دد (،)1491
احلسني ،تاريخ الوزارات:
الر ّزاق
(1946/12/17م) ،إىل
ّ
املترصفيات كا ّفة ،و ُيراجع :عبد ّ
ّ
النواب لعام 1946م.
 ،131/7ويقصد باالنتخاب احلديث قانون انتخاب ّ
األول.
((( راجع :الفصل ّ
النواب رقم ( )71لسنة (1946م) بعد نفاذ تعديل الدّ ستور لسنة
((( صدر قانون انتخاب ّ
ّلت جلنة يف/29( :ترشين الثاين) إلعادة
األول1943/م) ،وشك ْ
(1943م) ،يف/31( :ترشين ّ
اجلادرجي،
الفاريس ،وكامل
ويدي ،ونرصت
الس
ّ
النّظر يف قانون انتخاب ّ
ّ
النواب برئاسة :توفيق ّ
ّ
وحممد رضا ّ
وقامت بدراسة
وعقدت ال ّلجنة أربعة اجتامعات،
العمري،
بيبي ،ومصطفى
ْ
ْ
ّ
الش ّ
ّ

يقر
السابقة ،ومل ّ
قانون االنتخاب القديم لسنة (1924م) ،وذلك عىل أساس املقرتحات واخلربة ّ
وصوت للقرار يف آيار 1946م.
القانون؛ لوجود اعرتاضات عليه،
ِّ
لتفاصيل أكثرُ ،ينظر :عبد املجيد عبد ال ّلطيف ،احلياة الربملان ّية يف العراق (1953-1945م)،
رسالة ماجستري غري منشورة ،بغداد1983 ،م :ص.59-54
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واحد ّ
لكل ( )20ألف نسمة ،ويمكن مالحظة تقسيم املناطق االنتخاب ّية ،واملراكز

النواب الذين يم ّثلوهنا من خالل اجلدول اآليت:
التابعة هلا مع عدد ّ
الدّ ائرة االنتخاب ّية
املنطقة األوىل
املنطقة الثانية
املنطقة الثالثة
املنطقة الرابعة

املناطق التابعة هلا
مركز البرصة ،املفت ّية ،اخلربطل ّية
الزبريّ ،
شط العرب
ناحية اهلارثةّ ،
السيبة ،الفاو
أبو اخلصيبّ ،
السويب
القرنة ،املدينةّ ،

(*)

النواب
عدد ّ
(**)
3
3
2
2

مرشحي األقل ّية اليهود ّية واملسيح ّيةّ ،
خيص ّ
توحد يف
فإن طلبات ترشيحهم ّ
وفيام ّ

تم تقديم طلباهتم يف مراكز الوحدات اإلدار ّية ،وحدّ د قانون
خمتلف مناطق العراق؛ إ ْذ ّ

(1946م) ّ
النواب املسيح ّيني
ختص ّ
بأن «تنظيم الوثيقة عىل أساس مجع األصوات التي ّ
املتحصلة بنتيجة االنتخاب اجلاري يف ّ
كل منطقة انتخاب ّية حتتوي
واإلرسائيل ّيني(((،
ّ
عليها الوحدة اإلدار ّية ،أي أقضية مراكز األلوية الثالثة»(((.

بعد إجازة فروع األحزاب يف البرصة يف هناية عام (1946م) ،دخل ّ
مرشحوها

االنتخاباتّ ،
يمقراطي عن (املنطقة األوىل)( :عبد اهلادي
فرشح فرع احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
(*) (و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)13/5مل ّفة االنتخابات النياب ّية يف قضاء مركز ال ّلواء ،املنطقة الثانية،
مترصفية لواء البرصة ،ومنه إىل سكرتار ّية
املؤرخ يف1946/12/14 :م إىل
كتاب وزارة الداخل ّية ّ
ّ
جملس الوزراء وإىل مدير ّية الدّ عاية العا ّمة.
السكّان يف املنطقة األوىل
(**)حدّ د عدد ّ
ُ
السكّان يف املناطق االنتخاب ّية ،وكان عدد ّ
النواب بأعداد ّ
( ،)50023واملنطقة الثانية ( ،)55162والثالثة ( ،)40106والرابعة (( .)40809و.م.ب)،
رقـم املل ّفة ( ،)13/5كتاب وزارة الدّ اخل ّية ،املر ّقم ( ،)17847يف1946/12/14( :م).
وردت الكلمة يف الوثيقة كذلك.
((( املقصود هبم اليهود،
ْ
وامل��ؤرخ يف:
السابقة ،صورة كتاب وزارة الدّ اخل ّية املر ّقم (،)1216
ّ
((( (و.م.ب) ،املل ّفة ّ
مترصف ّية لواء البرصة.
(1947/1/22م) ،إىل
ّ
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(((
جلبار امللاّ ك)ّ ،
حممد
البج ّ
ّ
ورشح فرع حزب االستقالل ّ
اري ،وجعفر البدر ،وعبد ا ّ

وحممد عبد العزيز املانع (املنطقة الثانية) ،وعبد القادر
محاين (املنطقة األوىل)،
ّ
أمني ّ
الر ّ
الس ّياب عن (املنطقة الثالثة)ّ ،
ورشح فرع حزب األحرار سلامن اإلبراهيم (املحامي)

عن (املنطقة الثانية) ،إلاّ ّ
أن ّ
مرشحه سحب((( طلب ترشيحه قبل موعد دفع التأمينات؛
ّ
احلكومي فيها.
التدخل
احتجاج ًا عىل
ّ

ّ
احلكومي فيها ،وكان بعض
التدخل
شهدت انتخابات (1947م) الكثري من مظاهر
ْ
ّ

َ
ذكرت (جريدة
الصحف من البرصة
ينقلون صورة عن عمل ّية االنتخاب ،فقدْ
ْ
مراسيل ّ

جرت يف أيب اخلصيب مل ت ِ
الوطن) -مثالًّ :-
فحم َل
أن االنتخابات التي
ْ
ُرض القائمقامَ ،
ذكرت (صوت األهايل)((( ّ
أن
مرة أخرى((( ،كام
ْ
اهليأة التفتيش ّية عىل إعادة االنتخاب ّ
بعض األشخاص يف اهلارثة ُمنعوا من الدّ خول إىل ّ
حممد
حمل االنتخاب ،ومنهم :املحامي ّ

مرشح حزب االستقالل ،ويبدو ّ
عبد العزيز املانعّ ،
رت إعادة االنتخاب يف
أن ال ّلجنة ّقر ْ
منطقة اهلارثة جمدّ د ًا يوم (/4شباط1947/م)؛ نظر ًا إىل كثرة االعرتاضات(((.

محاين)َّ ،
مرشح حزب
أوقف معاون
وكذلك
َ
(حممد أمني ّ
مترصف ال ّلواء املحامي ّ
الر ّ
ّ

االستقالل األخري برق ّية إىل صوت األهايل ذكر فيهاّ :
املترصف ّ
تدخل يف
«إن معاون
ّ
نوي حلزب االستقالل 1947م :ص ،14وصوت األهايل ،العدد (،)1335
الس ّ
((( التقرير ّ
(/19شباط1947/م).
رصفت النظر عن ترشيح نفيس للمنطقة االنتخاب ّية
((( ورد يف كتاب االستقالة «حيث إنّني
ُ
التفضل بإعادة مبلغ التأمني»1947/3/10( ،م) ،كتاب
الثانية؛ هلذا فإنيّ أسحب طلبي راجي ًا
ّ
اإلداري يف املنطقة الثانية.
سلامن اإلبراهيم املحامي إىل املو ّظف
ّ
((( ُينظر :جريدة الوطن ،العدد(/30( ،)298كانون الثاين1947/م).
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد(/31( ،)1320كانون الثاين1947/م).
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)13/5إعالن من رئيس ال ّلجنة التفتيش ّية للمنطقة االنتخاب ّية
مترصفية لواء البرصة يف1947/2/2( :م).
الثانية إىل حاكم املنطقة االنتخاب ّية الثانية ،وإىل
ّ
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ربر ،إرهاب ًا ملؤازريه»((( ،وقدْ شكا حزب
انتخابات املنطقة الثانية ،وأمر بتوقيفه بال م ّ
األحرار-أيض ًاِ -من ّ
الزبري يف االنتخابات(((.
تدخل مدير ناحية ّ
وكان من أبرز ما شهدته انتخابات (1947م) ،ما يأيت:

ّأوالً :قا َط َع ُسكّان املعقل ّ
«الشعبة الثانية من املنطقة االنتخاب ّية الثانية»((( ،وكذلك

ُسكّان اجلبيلة ،فمن جمموع ( ،)1500حرض ( ،)67وكان أغلب ُسكّان املنطقتني من

وتتعرض نقاباهتم لالضطهاد يف الفرتة
اقتصادي س ّيئ،
ال ُعماّ ل الذين يعانون من وضع
ٍّ
ّ
نفسها ،ولذلك مل حيرض من جمموع ( )1811ناخب ًا سوى ( )105ناخب ًا ،ويبدو ّ
أن

وجود املو ّظفني اإلدار ّيني يف ُّ
الناخبني
الشعب االنتخاب ّية الذين يقومون «بالكتابة عن
َ
َ
يعرفون القراءة والكتابة»((( أعطى انطباع ًا لدهيم بن ّية تزوير أصواهتمُ ،يضاف
الذين ال

إىل ذلك ّ
أن أغلب ّ
فني يف إدارة امليناء يف املعقل((( ،ما جعل ال ُع ّمـال
حني كانوا مو ّظ َ
املرش َ

غري راغبني يف انتخاهبم.

ثاني ًا :قا َطع أغلب سكّان املنطقة االنتخابية األوىل والثانية االنتخاباتِ ،
فمن جمموع
ّ
َ

حممد أمني يف1992/5/19( :م) ،أجرهتا الباحثة معه ،قالّ :
«إن
((( يف مقابلة مع املحامي ّ
للمرشح ْ
ّ
الشخص من ّ
كانت قو ّية تدعم ّ
بأن يقدّ م نفسه
وكانت الدّ عاية
مرشحيها،
السلطة
ْ
ْ
ّ
للنّاس فيدور عىل البيوت ،ويف إحدى جوالته يف منطقة القبلة (املنطقة األوىل) ،اتهّ مه معاون
ّ
للمرشح
مزق ورقة انتخاب ّية
املترصف (مكّي مجيل) ،املسؤول عن املنطقة االنتخاب ّية للمنطقة ،بأنّه ّ
ّ
تطورات القض ّية .وقدْ طلب احلزب يف
فتم توقيفه ،وكان قدْ سافر إىل بغداد لتع ّقب ّ
احلكوميّ ،
ّ
مترصف ال ّلواء إعطاء
املترصف بعدما رفض
عريضة إىل رئيس الوزراء إجراء املحاكمة ملعاون
ّ
ّ
اإلذن بذلك .و ُينظر-أيض ًا :-صوت األهايل ،العدد (/2( ،)1321شباط1947/م).
امللكي ،رقم الوثيقة (.)33
((( ُينظر :املركز الوطني للوثائق ،البالط
ّ
((( (و.م.ب) ،رقم املل ّفة ( ،)13/5كتاب رئاسة املنطقة االنتخاب ّية الثانية ملركز قضاء البرصة،
الزبري ،اهلارثةّ ،
شط العرب.
العدد1947/1/11( ،)8( :م) ،إىل مدير ناحية ّ
((( صوت األهايل ،العدد(/31( ،)1320كانون الثاين1947/م).
قاطعت
((( ُينظر :الوطن ،العدد(/10( ،)306شباط1947/م) .وتذكر اجلريدة املناطق التي
ْ
الزبري ،املرشاق ،التميم ّية ،التحسين ّية ،الباشا ،والبلوش.
االنتخابات ،وهيّ :
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يصوت إلاّ ( )2713ناخب ًا(((.
( )18299من النّاخبني يف املنطقة الثانية ،مل ِّ

ثالث ًا :عدم مقدرة األحزاب عىل توعية الناخبني لصالح ّ
كانت يف
مرشحيها؛ ألنهّ ا
ْ

بداية تأسيسها.

وكانت النتيجة النهائ ّية بالشكل
اكتملت االنتخابات يف/10( :آذار1947/م)،
ْ
ْ

اآليت(((:

 -فاز عن املنطقة األوىل( :عبد اجل ّبار امللاّ ك ،وعبود امللاّ ك ،وجعفر البدر).

وحممد سعيد عبد الواحد).
 -وعن املنطقة الثانية( :نجم الدّ ين النّقيبّ ،

السلامن ،وعبد
السالم باشا أعيان ،ومصطفى طه ّ
 -وعن املنطقة الثالثة( :عبد ّ

اري).
البج ّ
اهلادي ّ

 -وأ ّما يف املنطقة الرابعة ،فقدْ فاز عنها( :محيد احلمود ،وعامر الكامل).

أن ظهر تالعب اإلدارة يف نتيجة االنتخاباتّ ،
وبعد ْ
وأن األكثر ّية قدْ ُع ّينت تعيين ًا(((،

يمقراطي بيانه باالنسحاب بتأريخ1947/3/17( :م)(((،
أصدر احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
إلاّ ّ
أن أعضاء احلزب ّ
فضلوا
املرشحني عن البرصة ،والذين فازوا يف االنتخاباتّ ،
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة ( ،)13/5كتاب رئاسة ال ّلجنة التفتيش ّية للمنطقة االنتخاب ّية الثانية إىل
سعادة حاكم املنطقة االنتخاب ّية الثانية يف لواء البرصة ،العدد ( ،)15التاريخ1947/2/9( :م).
ذكرت ّ
أن أسامء
((( صوت األهايل ،العدد (/11( ،)1352آذار1947/م).
وكانت اجلريدة قدْ
ْ
ْ
ّ
رسمي،
ظهرت يف قائمة الفائزين يف النتائج النهائ ّية قبل إعالهنا بشكل
املرشحني من احلكومة قدْ
ْ
ّ
السلامن ،نجم الدّ ين النقيب ،محيد
السالم باشا أعيان ،مصطفى طه ّ
وهم« :ع ّبود امللاّ ك ،عبد ّ
وحممد سعيد عبد الواحد».
احلمودّ ،
السياس ّية،
((( ُينظر :عادل غفوري خليل ،أحزاب املعارضة العلن ّية ،اال جّتاهات الفكر ّية واملواقف ّ
بغداد1978 ،م :ص .298
اجلادرجي ،املذكّرات :ص .141ويقول املحامي حسني مجيل يف لقاء معه بـتأريخ:
((( ُينظر :كامل
ّ
(1992/5/19م)ّ :
«إن احلزب انسحب من املجلس إلحراج موقف املجلس يف التصويت عىل
مرشوع معاهدة جديدة ،ويبدو أنّه يقصد معاهدة بورتسموث».
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االستقالة من احلزب عىل االنسحاب من املجلس ،وهم« :جعفر البدر ،وعبد اجل ّبار

اري»(((.
البج ّ
امللاّ ك ،وعبد اهلادي ّ

النواب لعام (1948م)
(ب) انتخابات جملس ّ

كان من نتائج وثبة كانون الثاين (1948م)ْ ،
السياس ّية وزارة
أن
ْ
طالبت األحزاب ّ

فت يف/29( :كانون الثاين1948/م) بــ ّ
«حل املجلس القائم،
الصدر) ،التي تأ ّل ْ
(حممد ّ
ّ
وجهه
حرة »((( ،وقدْ
ْ
استجابت احلكومة ،كام جاء يف اخلطاب الذي ّ
وإجراء انتخابات ّ
بحرية
الصدر) ،الذي دعا إىل اهلدوء وإجراء انتخاب ّ
(حممد ّ
النواب ّ
رئيس الوزراء ّ
كانت فيه البالد حتت تأثري وثبة كانون الثاينً ،
فضال عن
وسالمة((( ،يف الوقت الذي
ْ
املتأزم الذي عُدّ من أسباب الوثبة.
الوضع
االقتصادي ّ
ّ

جرت بحسب قانـون انتخاب
النـواب يف العام (1948م) قدْ
ْ
ْ
كانت انتخابات ّ

النواب (1946م) (االنتخاب غري املبارش) ،وقدْ دخل ّ
الوطني
مرشحو فرع احلزب
ّ
ّ
ال عن ّ
يمقراطي ،واالستقالل ،واألحرار ،االنتخابات ،فض ً
مرشحي احلكومة
الدّ
ّ
واملستق ّلني ،ويبدو ّ
السياس ّية بعد نشاطها
أن احلكومة
ْ
أرادت زعزعة كيان األحزاب ّ
املشرتك ضدّ معاهدة (بورتسموث) ،ما أ ّدى إىل حوادث قتل بعض ّ
املرشحني ،واتهّ ام

أجج من حدّ ة املنافسة يف االنتخابات فرض األحكام العرف ّية(((؛
األحزاب لبعضها .وممّا ّ

بسبب حرب فلسطني يف1948/1/15( :م).

البجاري عىل ( )85صوت ًا يف انتخابات املنطقة الثانية ،وحول انسحاهبم
((( حصل عبد اهلادي ّ
األول.
ُيراجع الفصل ّ
احلسني ،تاريخ الوزارات.287/7 :
الر ّزاق
ّ
((( عبد ّ
احلسني ،تاريخ الوزارات.313/7 :
الر ّزاق
ّ
((( ُينظر :عبد ّ
تطور احلالة يف فلسطني ،ولوجود أسباب تدعو إىل
((( ُأ ْ
علنت األحكام العرف ّية «بالنظر إىل ّ
اتخّ اذ التدابري الضرّ ور ّية الستتباب الطمأنينة التا ّمة ،واالستقرار الشامل يف البالد ،حسبام تتط ّلبه
املصلحة العا ّمة»ُ .ينظر :الوقائع العراق ّية ،العدد (/15( ،)5610آيار1948/م).
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السياس ّية واالقتصاد ّية غري الطبيع ّية عىل االنتخابات(((،
ْ
وانعكست هذه الظروف ّ

يمقراطي وحزب االستقالل قدْ انعكس يف العمل ّية
وكان العداء بني احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

االنتخاب ّية ،فعندما كان احلزب يحُ ِّشد منارصيه النتخاب َّ
كانت حتصل
مرشحيه،
ْ
مشا ّدات بينهام ،ما أ ّدى إىل تأجيل االنتخابات إىل يوم آخر((( .ومن ذلك ما ذكرتْه جريدة

(حممد
صوت األهايل« :أنّه حصل اعتداء عىل رئيس فرع احلزب
الوطني الدّ
يمقراطي ّ
ّ
ّ
وحصلت -أيض ًا -مصادمات
السعدون) من قبل مجاعة حزب االستقالل يف حم ّلة القبلة،
ْ
ّ

السيف ،وأ ّم الدّ جاج ،واملرشاق.(((
بني النّاخبني يف حم ّلة ِّ

وانتهت االنتخابات يف/15( :حزيران1948/م) ،وكان من نتائجها بالنسبة
ْ
ال عن ّ
مرشحي احلكومة وبعض املستق ّلني ،فض ً
للبرصة ،فوز ّ
مرشحي اليهود
واملسيح ّيني .ففاز عن املنطقة األوىل( :جعفر البدر ،وعبد ال ّلطيف آغا جعفر ،وحسن
الر ّزاق محود ،وسامل
الرمحن) ،وعن املنطقة الثانية( :برهان الدّ ين باشا أعيان ،وعبد ّ
عبد ّ

آغا جعفر) ،وعن املنطقة الثالثة :أمحد العامر ،وهاشم بركات) ،وعن املنطقة الرابعة:
النبي مري معلم ،ويعقوب
(حممد سعيد النّقيب ،ومحيد محود) ،وعن اليهود( :عبد
ّ
ّ
(((
البطاط) ،وعن املسيح ّيني( :مجيل صادق) .
ويظهر من نتائج انتخابات (1948م) ّ
السياس ّية مل حتصل عىل
أن فروع األحزاب ّ

مقعد هلا يف الربملان اجلديد.

احليدري (من
(حممد مهدي ك ّبة) رئيس حزب االستقالل ،وداود
ّ
((( استقالة وزير التموين ّ
حزب األحرار) ،ووزير الشؤون االجتامع ّية من الوزارة؛ احتجاج ًا عىل التزوير يف االنتخابات.
((( ُينظر :صوت األه��ايل ،ال��ع��دد(/14( ،)1510آي����ار1948/م) .ويقول املحامي رجب
بركاتّ :
«إن التصادمات وقعت يف حم ّلة القبلة بني مؤ ّيدي حزب االستقالل والشيوع ّيني ،وكان
نتيجة املصادمات وقوع جرحى بني الطرفني».
وذكرت جريدة الربيد املوقف االنتخايب بكامله يف العدد (( ،)15/1مايس1948/م) ،عبد
(((
ْ
احلسني ،تاريخ الوزارات.258/9 :
الر ّزاق
ّ
ّ
احلسني،
الـر ّزاق
ّ
((( ُينظر :صوت األهايل ،العدد (/16( ،)1538حزيـران1948/م)؛ عبد ّ
تاريخ الوزارات.258/9 :
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االنتخابات التكميل ّي ُة عام (1950م)
جـ.
ُ

النواب ،وهم يم ّث َ
َ
لون
يف/6( :آذار1950/م) استقال سبعة
وثالثون نائب ًا من جملس ّ

يمقراطي،
املعارضة من حزب االستقالل ،واجلبهة الشعب ّية ،واحلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
النواب
ني ،وكان ّنواب البرصة من املستق ّل َ
وبعض املستق ّل َ
ني ،وكان سبب استقالة هؤالء ّ
السلطة داخل املجلس خمتلف األساليب :من املقاطعة ،وإحداث
من املجلس ممارسة ّ

الضجيج ،واستخدام العبارات النابية ضدّ متحدّ ثي املعارضة ،ما اض ُط ّر ( )37نائب ًا
ّ

يمقراطي سبب انسحابه من املجلس بأنّه كان
لالستقالة((( ،وب ّيـن احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
احتجاج ًا عىل خنق صوت املعارضة داخل املجلس(((.

نت فيه يوم:
وأصدرت وزارة الدّ اخل ّية بيان ًا يف/3( :نيسان1950/م) ،ع ّي ْ
ْ

(/10حزيران1950/م)((( موعد ًا إلجراء االنتخابات التكميل ّية يف املناطق الشاغرة

ٍ
النواب املعارضني ،وكان عدد الكرايس ّ
كراس
الشاغرة من ّنواب البرصة ستّة
باستقالة ّ
لثالث مناطق( :املنطقة األوىل) ،وفيها شاغران ،واملنطقة الثانية ،شاغران ،واملنطقة
الثالثة (أبو اخلصيب) ،وفيها شاغر واحد((( ،وواحد عن املسيح ّيني.

احلسني ،تاريخ الوزارات58/8 :؛ وعبد املجيد عبد ال ّلطيف ،مصدر
الر ّزاق
ّ
((( ُينظر :عبد ّ
سابق :ص.79
يمقراطي ونظامه الدّ اخيل :ص.9
((( ُينظر :منهج احلزب الوطني الدّ
ّ
تقرر إجراء
((( استناد ًا إىل املا ّدة ( )34من قانون انتخاب ّ
النواب رقم ( )1لسنة 1946مّ ،
السبت (1950/6/10م)؛ بسبب حصول شاغر باستقالة
االنتخاب العا ّم يف املناطق املذكورةّ ،
األعضاءُ .ينظر مركز وثائق البرصة ،رقم الوثيقة ( .)15كتاب وزير الدّ اخل ّية ،املر ّقم (،)5623
املترصف.
يف1950/4/29 :م إىل
ّ
وذكرت صدى األهايل يف العدد(،)194
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/21( ،)4532آيار1950/م).
ْ
(/19آيار1950/م) من ّنواب البرصة الذين استقالوا( :جعفر البدر ،برهان الدّ ين باشا أعيان،
الرمحن ،هاشم بركات ،مجيل صادق (عن املسيح ّيني)).
حسن عبد ّ
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يمقراطي االنتخابات ،وأصدر بيانه بذلك ،بينام شارك
قا َطع احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

قيمت الوالئم للمنتخبني الثانو ّيني(((؛
حزب االستقالل فيها ،واستعداد ًا لالنتخابات ُأ ْ
ٍ
وذلك لضامن حصول َّ
أصوات هلم.
املرشحني عىل
فاز يف االنتخابات:

 -عن املنطقة األوىل( :عبد السالم باشا أعيان ،وعبد اجل ّبـار امللاّ ك).

ّـاري ،وسلامن اإلبراهيم).
 -وعن املنطقة الثانية( :عبد اهلادي البجـ ّ

اري).
البج ّ
الصمد ّ
 وعن املنطقة الثالثة( :عبد ّ -وعن املسيح ّيني( :إدور جرجي)(((.

وذكرت جريدة ال ّثغرّ :
أن عدم فوز حزب االستقالل يف االنتخابات كان من األمور
ْ

لفتت انتباه النّاس ،وكان ّ
محاين) عن املنطقة األوىل،
التي ْ
(حممد أمني ّ
مرشحو احلزب ّ
الر ّ
و(محد موسى الفارس) عن املنطقة الثانية ،و(عبد القادر الس ّياب) عن املنطقة الثالثة.

النواب لعام (1953م)
د.
ُ
انتخابات جملس ّ

السياس ّية يف عام
ْ
سبقت االنتخابات النياب ّية لعام (1953م) ،مطالبة األحزاب ّ

(1951م) بالدّ عوة إىل االنتخاب املبارش(((( ،درجة واحدة) كام هو موجود يف لبنان
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/8( ،)4547حزيران1950/م).
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/8( ،)4547حزيران1950/م).
بدأت منذ عام 1949م،
(((
السياس ّية بمبدأ االنتخابات املبارشة قدْ
ْ
ْ
كانت مطالبة األحزاب ّ
عندما دعا حزب االستقالل إليه ،وكان هذا املطلب من أبرز املطالب ّ
الشعب ّية ،ويف نطاق حتقيق
النوابُ ،ينظر :الوقائع
اإلصالح العا ّم للدّ ولة .ملزيد من املعلومات عن مرسوم قانون انتخاب ّ
العراق ّية ،العدد ( )3198يف1952/12/18( :م) ،وحول مطالبة األحزاب باالنتخاب املبارش،
ُينظر :عبد املجيد كامل عبد ال ّلطيف ،احلياة الربملان ّية يف العراق (1953-1945م) ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد1983 ،م :ص ،89وعبد األمري هادي العكّام،
اجلبوري ،سنوات من تاريخ العراق :ص.47
تاريخ االستقالل :ص ،293وإبراهيم
ّ
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عملت احلكومة عىل تعديل قانون االنتخاب رقم ( )11لعام
وتركيا ومرص ،وقدْ
ْ
(1946م) ،إلاّ ّ
رفضت مناقشة تعديل قانون االنتخاب ،وكان للمذكّرات
إن األحزاب
ْ
امللكي ،ما جعل احلكومة  -بتأثري األوضاع
وقع س ّيئ عىل البالط
التي قدّ متها األحزاب ٌ
ّ
الدّ اخل ّية والعرب ّيةْ -
(حممد مصدّ ق)
أن
َ
تستجيب ملطالب املعارضة ،حيث استمرار حكم ّ
يف إيران ،وقيام ثورة مرص يف متّوز (1952م) ،فض ً
العسكري الذي
ال عن االنقالب
ّ

حدث يف لبنان ،ومن األحداث الدّ اخل ّية إخفاق مؤمتر البالط ،وقيام انتفاضة ترشين

الثاين (1952م) ،وإعالن األحكام العرف ّية يف بغداد(((.

كان هلذه األوضاع تأثريها ،ما أ ّدى إىل تكويـن جلنة لتعديل قانون االنتخابّ ،
وحل

املجلس ،والدّ عوة النتخابات جديدة ،يف/17( :كانون الثاين1953/م)(((.

يمقراطي هذه االنتخابات ،ودخلها حزب االستقالل،
قاطع احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
وكان ِمن َّ
وحممد موسى الفارس،
محاين،
ّ
(حممد أمني ّ
مرشحيه عن فرع البرصةّ :
الر ّ
السعدون) ،ولك ّن احلزب رأى بوادر ُّ
تدل عىل ّ
السلطة يف االنتخابات،
تدخل ّ
ونايف ّ
واستغالهلا لألحكام العرف ّية التي دعا احلزب إىل إلغائها ،و ّملا مل تُلغ هذه األحكام،
رت هيأة احلزب التنفيذ ّية مقاطعتها((( ،غري ّ
االشرتاكي ،واالتحّ اد
أن حزب األ ّمة
ّقر ْ
ّ
ستوري ،واجلبهة ّ
الشعب ّية ،شاركوا يف االنتخابات.
الدّ
ّ

احلسني ،تاريخ الوزارات.308/8 :
الر ّزاق
ّ
((( ُينظر :عبد ّ
بعد ّ
رفضت
األول 1952م ،والدّ عوة إىل انتخابات جديدة،
ْ
النواب يف ترشين ّ
حل جملس ّ
دفعت األحزاب بمذكّراهتا مطالبة
السياس ّية املشاركة يف هذه االنتخابات؛ ولذلك
ْ
األحزاب ّ
بتحسني األوضاع العا ّمة يف البالد ،يف ضوء القانون القديم (االنتخاب غري املبارش) ،ولذلك دعا

اهلاشمي ورئيس اجلبهة
الويص وطه
الويص رؤساء األحزاب إىل االجتامع ،فحصلت مشا ّدة بني
ّ
ّ
الشعب ّية ،وبذلك فشل مؤمتر البالط يف تتويج ما كان منه ،العدد (1952/12/25( ،)1032م).
ستوري ،العدد (1952/12/25( ،)1032م).
((( ُينظر :االحتاد الدّ
ّ
حممد مهدي ك ّبة ،مذكّرايت يف صميم األحداث ،بريوت1965 ،م :ص.352
((( ُينظرّ :
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ست يف البرصة يف بداية اخلمسين ّيات ،ودخل بعض أعضائها
وكانت فروعها قدْ ُأ ِّس ْ
ْ

منافسني يف هذه االنتخابات.
َ

أت البرصة لالنتخابات عىل وفق القانون اجلديد ،وكان تقسيم املناطق االنتخاب ّية
هت ّي ْ

األوىل
السابقة،
ْ
وكانت املرحلة ّ
ثابت ًا ،وهي أربع مناطق انتخاب ّية ،كام يف القوانني االنتخاب ّية ّ

من االنتخابات هي انتخاب اهليئات التفتيش ّية لتكون مرشفة عىل عمل ّية االنتخاب،

املرش َ
و َد َفع ّ
حون التأمينات عن املنطقة األوىل ،وكانوا ( )14شخص ًا ،وعن املنطقة الثانية

( )9أشخاص ،وعن املنطقة الثالثة ( )9أشخاص ،والرابعة ( )9أشخاص((( ،وكان

آخر موعد لسحب التأمينات يف/11( :كانون الثاين1953/م)(((.
ستوري واضح ًا يف هذه
كان الصرّ اع بني حزب األُ ّمة
االشرتاكي واالحتاد الدّ
ّ
ّ
االشرتاكي
تعرض حزب األُ ّمة
ّ
االنتخابات من خالل انتخاب اهليئات التفتيش ّية ،أو ّ

السلطة وحتريض اإلدارة عليه ،ففي القرنة (املنطقة الرابعة) شكا حزب
ملضايقة ّ
االشرتاكي من ّ
أن َّ
تعرضوا إىل التوقيف
األُ ّمة
مرشحيه وعدد ًا كبري ًا من منتسبيه قدْ َّ
ّ
اإلداري((( ،كام شكا ِمن ّ
من قبل املو ّظف
اإلداري يف املنطقة الثانية يف
تدخل املو ّظف
ّ
ّ
((( ّ
الرمحن ،وس ّيد مهدي الس ّيد
السالم باشا أعيان ،وحسن عبد ّ
رشح عن املنطقة األوىل( :عبد ّ
اجلابري ،وحسني الفايز ،وعبد احلميد اهلال ّيل ،وعبد ال ّلطيف آغا جعفر ،وقاسم ناهي،
نعمة
ّ
السالم املناصري) .وعن املنطقة
وحبيب املالك ،ومجيل صادق ،وإدور جرجي ،وذهني سعيد ،وعبد ّ
الر ّزاق احلمود ،وسامل آغا جعفر ،وعبد
الثانية( :برهان الدّ ين باشا أعيان ،وإبراهيم العقيل ،وعبد ّ
اري ،وسلامن اإلبراهيم ،وعبد اجل ّبار امللاّ ك ،وحممود اجللبي ،وبدر املرزوق (انسحب
البج ّ
اهلادي ّ
اخلضريي ،وعيل اجلنديل ،وسلامن
من االنتخابات)) .وعن املنطقة الثالثة( :أمحد العامر ،وفوزي
ّ
اري ،وعبد
البج ّ
اري ،وعبد القادر الس ّياب ،وهاشم بركات ،وشاكر ّ
البج ّ
الشواف ،وعبد الصمد ّ
ّ
اهلادي ّ
الشلاّ ل ،ونوري جعفر ،وعامر حسك)ُ .ينظر :جريدة احلياة ،العدد (/3 ،)14كانون
الثاين1953/م.
((( ُينظر :احلياة ،العدد (/4( ،)19كانون الثاين1953/م).
((( ُينظر :عبد الكريم ياسني رمضان ،احلياة النياب ّية يف العراق (1953م–1958م) ،رسالة
ماجستري غيـر منشورة ،بغداد1987 ،م :ص.470
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املترصفّ ،
ال مكشوف ًا مستغلاّ ً سلطة احلكومة لصالح ّ
تدخ ً
املرشح
البرصة ،وهو معاون
ّ

رشح ضدّ ّ
الر ّزاق احلمود) ،الذي ّ
مرشح حزب األُ ّمة((( .وكان حلزب
احلكومي (عبد ّ
ّ
االشرتاكي ّ
مرشحان عن املنطقة الثانية ،مها( :سالم آغا جعفر) ،و(عبد اهلادي
األُ ّمة
ّ
ستوري عن
أسفرت املنافسة بني حزب األُ ّمة
االشرتاكي واالحتاد الدّ
اري) .وقدْ
ْ
ّ
البج ّ
ّ
ّ
انقسام حزب األُ ّمة عىل نفسه؛ ولذلك حاول فرع احلزب يف البرصة تاليف االنشقاق يف
السابق يف بغداد ،واتّصاله بأقطاب
صفوفه عن طريق «االستعانة بنفوذ رئيس احلزب ّ

املبعوثني لتاليف املوقف»((( ،واعرتض –أيض ًا -فرع احلزب يف البرصة
الكتلة ،وإيفاد
َ

عىل بعض موا ّد االنتخابات التي تتع ّلق بتصويت الناخب األ ّم ّي ،وكان رأهيم ْ
أن
ّ
تسجلها ال ّلجنة االنتخاب ّية
« ُيسمح
للمرشح ،أو الذي يم ّثله ،االطالع عىل الورقة التي ّ
للتأكّد من تسجيل اسم َّ
صوت له النّاخب»(((.
املرشح الـذي ّ

ّ
للمرشح ،أو مم ّثله ،باحلضور إىل مركز
بالسامح
واستند يف ذلك إىل املا ّدة
ّ
اخلاصة ّ

رت ر ّده وعدم املوافقة
االنتخاب .ولك ّن اجلهات القضائ ّية التي قدّ م إليها االعرتاض ّقر ْ

عليه(((؛ وبسبب ّ
قوة َّ
ستوري ،الس ّيام يف
مرشحي حزب االتحّ اد الدّ
ّ
كل ذلك؛ ونظر ًا إىل ّ
املنطقة الرابعة ،انسحب ّ
مرشحو فرع احلزب يف البرصة من االنتخابات:

عن املنطقة األوىل( :عبد ال ّلطيف آغا جعفر ،وحسني الفايز ،وحبيـب املـلاّ ك).

اري ،وسامل آغا جعفر).
البج ّ
وعن املنطقة الثانية( :عبد اهلادي ّ

ويف املنطقة الرابعة( :عامر حسك ،ونوري جعفر ،وعبد اهلادي الشلاّ ل)(((.

االشرتاكي،
الوطني للوثائق ،وزارة الداخل ّية ،املل ّفة ( ،)4381حزب ُاأل ّمة
((( ُينظر :املركز
ّ
ّ
العدد ( )39يف 1954/5/27م املرفوع إىل رئيس الوزراء.
((( احلياة ،العدد (/4( ،)19كانون الثاين1954/م).
((( احلياة ،العدد (/13( ،)21كانون الثاين1954/م).
((( ُينظر :احلياة ،العدد (/13( ،)21كانون الثاين1953/م).
((( ُينظر :احلياة ،العدد (/13( ،)21كانون الثاين1953/م).
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يبق إلاّ
ّ
وبعد انسحاب ّ
ستوري،
مرشحي األحزاب ،مل َ
مرشحو حزب االتحّ اد الدّ
ّ

النواب بالتزكية((( يف املنطقة الثانية والثالثة،
واجلبهة الشعب ّية،
ْ
وانتهت االنتخابات بفوز ّ
والرابعة ،وانحرص التنافس يف املنطقة األوىل التي فاز فيها «عبد احلميد اهلال ّيل ،وحسن
ّ
السالم باشا أعيان»(((.
الرمحن ،وعبد ّ
عبد ّ

النواب لعام (1954م)
هـ.
انتخاب جملس ّ
ُ

بعد استقالة وزارة (فاضل اجلماّ يل) الثانية يف/19( :نيسان1954/م) ،تأل ّف ْت وزارة

وأعلنت وزارة الدّ اخل ّية إجراء االنتخابات
النواب،
(أرشد
ْ
العمري) ،وفيها ُح َّل جملس ّ
ّ

العا ّمة يف مجيع املناطق العراق ّية يف يوم األربعاء (/9حزيران1954/م)(((.

العمري) اجلبهة املتّحدة((( خلوض
السياس ّية يف أثناء وزارة (أرشد
كو ْ
ّ
ّ
نت األحزاب ّ

االنتخابات النياب ّية.

النواب لسنة (1952م1956 ،م) مفهوم التزكية بـْ :
أن يكون ّ
املرشحون
((( َحدّ د قانون انتخاب ّ
النواب الذين ينبغي انتخاهبم يف املنطقة االنتخاب ّية،
ّنواب ًا بالتزكية ،إذا كان عددهم يساوي عدد ّ
ويف هذه احلالة ال جيرى االنتخاب يف تلك املنطقة».
((( ال ّثغر ،العدد (/17( ،)5323كانون الثاين1953/م) .وفاز عن املنطقة الثانية( :برهان
الر ّزاق احلمود) ،وعن املنطقة الثالثة( :أمحد العامر،
الدّ ين باشا أعيان ،وعبد اجل ّبار امللاّ ك ،وعبد ّ
اخلرضي) ،وعن املنطقة الرابعة ( :محيد احلمود ،وأمحد حامد النقيب) ،وفاز حزب االتحّ اد
وفوزي
ّ
النواب.
الدّ
ستوري يف عموم العراق بعدد مقاعد جملس ّ
ّ
احلسني ،تاريخ الوزارات.88/9 :
الر ّزاق
ّ
((( ُينظر :عبد ّ
السالم،
مكونة من أحزاب:
الوطني الدّ
((( ْ
كانت اجلبهة املتّحدة ّ
يمقراطي ،واالستقالل ،وأنصار ّ
ّ
ّ
الشيوعي ،وبعض املستق ّلني ،ومقترصة عىل خوض االنتخابات ،ومل يكن متَّفق ًا ْ
أن تكون
واحلزب
ّ
يب ،فض ً
ال عن وقوع خالف
دائم ّية ،ومل يدخلها حزب البعث؛ ألهنا
ْ
اقترصت عىل اجلانب االنتخا ّ
أرصوا عىل ْ
أن يكون التمثيل  -أيض ًا -لألحزاب واملنظامت الشعب ّية ،فض ً
ال
مع الشيوع ّيني الذين ّ
العيسمي ،حزب البعث
عن رغبة احلزب يف تركيز جهوده عىل بناء تنظيمه وتقويتهُ .ينظر :شبيل
ّ
والتوسع (1958-1948م) ،بريوت1978 ،م :ص،74 ،59
النمو
االشرتاكي ،مرحلة
يب
ّ
العر ّ
ّ
ّ
وفائق بطي ،صحافة األحزاب وتاريخ احلركة الوطن ّية ،بغداد1969 ،م :ص.153
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مشجعة حلركة األحزاب يف العراق ،ففي سورية
السياس ّية العرب ّية
ْ
ِّ
كانت األوضاع ّ

ٍ
الشيشكيل) عىل االستقالة،
عسكري أجربوا فيه (أديب
بانقالب
قام بعض الض ّباط
ّ
ّ
وارتفعت الدّ عوة إىل تأميم رشكة
الوطني،
السعودية جبهة التحرير
ْ
ْ
ّ
وانبثقت يف ّ
الشيوعي وحزب البعث(((.
فت يف األردن جبهة وطن ّية من احلزب
(أرامكو) ،وتأ ّل ْ
ّ
ستوري -فض ً
دخلت اجلبهة املتّحدة ،واجلبهة ّ
ال عن
الشعب ّية ،واالتحّ اد الدّ
ْ
ّ

ضت للفيضان يف بداية عام
االشرتاكي -االنتخابات،
األُ ّمة
تعر ْ
ْ
وكانت البرصة قدْ ّ
ّ

ّ
فأصبحت مشكلة الفيضان ضمن البيانات االنتخاب ّية
(1954م)،
للمرشحني((( ،وقدْ
ْ

ّلت يف بعض املناطق االنتخاب ّية صعوب ًة يف وصول النّاخبني إىل صناديق االنتخاب.
شك ْ

امتثلت فروع األحزاب يف البرصة ألوامر اجلبهة الوطن ّية ،فكان تعاوهنام مشرتك ًا يف
ْ

يمقراطي يف البرصة( :جعفر البدر،
عمل ّية االنتخاباتُ ،فر ِّشح عن احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

العرادي) عن املنطقة الثانيةّ ،
ورشح حزب االستقالل:
وأدكار رسكيس ،وعبد األمري ّ

محاين (املنطقة األوىل) ،ونايف
محـد موسى الفارس (املنطقة الثانية)،
وحممد أمني ّ
ّ
الر ّ

حون املستق ّل َ
املرش َ
السعدون (املنطقة الرابعة)((( .وكان ّ
السامر
ون عن اجلبهة :فيصل ّ
ّ
(املنطقة األوىل)((( ،هاشم بركات (املنطقة الثانية)(((ّ .
الرمحن)
ورشح (حسن عبد ّ

(((

((( ُينظر :فائق بطي ،صحافة األحزاب وتاريخ احلركة الوطن ّية :ص.153
ّ
ّاخبني «بالعمل
االنتخايب
((( يف البيان
ّ
للمرشح هاشم بركات (ضمن اجلبهة الوطن ّية) ،وعُدّ الن َ
املترشدين من ضحايا الكارثة،
عىل إزالة اآلثار التي خ ّلفتها كارثة الفيضان؛ وذلك بإسكان
ّ
املترضرين ،وتأليف جلنة حمايدة نزهية لتحديد مسؤول ّية املقصرّ ين ،واتخّ اذ ما يلزم لدرء
وتعويض
ّ
أخطار الفيضان يف املستقبل .املنار ،العدد(/16( ،)187مايس1954/م).
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/13( ،)5706آي��ار1954/م)؛ لواء االستقالل ،العدد(،)1870
(/8مايس1954/م).
((( ُينظر :لواء االستقالل ،العدد (/18( ،)1879مايس1954/م).
((( ُينظر :لواء االستقالل ،العدد (/23( ،)1883مايس1954/م).
وجه كلمة إىل النّاخبني بعد إشاعة انسحابه من االنتخابات ،بيـّن
الرمحن قد ّ
((( كان حسن عبد ّ
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عن حزب اجلبهة ّ
الشعب ّية.

وكانت قوائم ّ
دت يف املنطقة األوىل بـ( :عبد املجيد اهلال ّيل ،وعبد
املرشحني قدْ حتدّ ْ
ْ

اري ،وعبد ال ّلطيف آغا جعفر ،وسامل الوجيه ،وقاسم ناهي ،ومجيل صدقي،
البج ّ
اهلادي ّ
وإدور جرجي ،وحسني الفايز).

اإلبراهيمي ،وبرهان الدّ ين باشا
الر ّزاق احلمود ،وسلامن
ّ
وعن املنطقة الثانية( :عبد ّ

السعدون ،وسامل آغا جعفر).
وحممد ّ
أعيانّ ،

الشواف ،وعبد
واملنطقة الثالثة( :فوزي
الس ّياب ،وسلامن ّ
ّ
اخلضيـري ،وعبد القادر ّ

فاعي).
البج ّ
الصمد ّ
ّ
الر ّ
اري ،وحممود طالب النقيب ،ومحد ّ

ّ
ورشح عن املنطقة الرابعة( :محيد احلمود ،وأمحد النقيب ،وعامـر حسك ،ونوري

جعفر).

ومن املعلوم ّ
نت يف آيار (1954م) خلوض االنتخابات
تكو ْ
أن اجلبهة الوطن ّية قدْ ّ

ّ
النياب ّية بشكل مشرتك جُتاه ّ
ومرشحي احلكومة من االتحّ اد
مرشحي األحزاب اآلخرين،
ٍ (((
يب من خالل ميثاق
ضم النقاط اآلتية:
الدّ
ستوري ،وحدّ ْ
دت اجلبهة موقفها االنتخا ّ
ّ
َّ
كحر ّية الرأي والنرش ،واالجتامع ،والتظاهر،
احلريات الدّ يمقراط ّيةّ ،
ّأوالً :إطالق ّ
حر ّية
واإلرضاب ،وتأليف اجلمع ّياتّ ،
يايس والنقا ّ
يب ،والدّ فاع عن ّ
وحق التنظيم ّ
الس ّ

االنتخابات.

ثاني ًا :إلغاء معاهدة (1930م) والقواعد العسكر ّية ،وجالء اجليوش األجنب ّية،

(الرتكي–الباكستاين)،
ورفض مجيع التحالفات العسكر ّية االستعامر ّية ،بام فيها احللف
ّ

فيها موقفه من إرضاب عام 1953م (إرضاب ُعماّ ل رشكة نفط البرصة)؛ ألنّه يف حينها كان وزير ًا
أن يص ّفي موقفه ْ
للشؤون االجتامع ّية ،وبوصفه جزء ًا من دعايته االنتخاب ّية أراد ْ
بأن ال دخل له يف
رضت يف البرصة ،وأنّه سيعمل من أجل اإلصالحات الدّ اخل ّيةُ .ينظر:
األحكام العرف ّية التي ُف
ْ
ال ّثغر ،العدد(/6( ،)5723حزيران1954/م).

((( ُينظر :لواء االستقالل ،العدد (/13( ،)1875مايس1954/م).
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أي نوع من أنواع الدّ فاع املشرتك.
أو ّ

ثالث ًا :رفض املساعدات العسكر ّية األمريك ّية التي ُيراد هبا تقييد سيادة العراق ،أو

ربطه بالتحالفات العسكر ّية االستعامر ّية.

الشكات األجنب ّية ،وعىل حتقيق العدالة االجتامع ّية ،وإهناء
رابع ًا :العمل عىل إلغاء رّ

ِّ
وحل املشاكل االقتصاد ّية القائمة ،ومشكلة البطالة ،وغالء املعيشة،
دور اإلقطاع،

الصناعة الوطن ّية ومحايتها.
ورفع مستوى الشعب بوجه عا ّم ،وتشجيع ّ

خامس ًا :العمل عىل إزالة اآلثار األليمة التي خ ّلفتها كارثة الفيضان؛ وذلك بإسكان

املترضرين ،وتأليف جلنة حمايدة لتحديد
املرشدين من ضحايا الكارثة ،وتعويض
ّ
ّ
املترضري َن واتخّ اذ ما يلزم لدرء أخطار الفيضان.
املسؤول ّية جتاه
ّ
واالجتامعي ،وعن وعي املعارضة،
واالقتصادي
يايس
ّ
ّ
عبرّ امليثاق عن الوضع ّ
الس ّ

فكانت االنتخابات فرصة إلظهارها .
السلطة ،
ْ
وموقفها ضدّ ّ

وقدْ عقدَ ّ
مه ّية اجلبهة
مرشحو اجلبهة الوطن ّية يف املنطقة األوىل اجتامع ًا ب ّينوا فيه أ ّ

الوطن ّية وأسباب دخوهلا االنتخابات النياب ّية ،جاء فيهّ :
«إن شعبنا جيتاز اليوم مرحلة
ويمر بأخطر جتربة يف تارخيه احلديث ،وعىل هذه التّجربة يتو ّقف مصريه لفرتة
دقيقة،
ّ

ليست بالقصرية  ...فالعامل اآلن جييش بالقلق ،وأمنه وسالمته مهدّ دان باألخطار البادية
ْ

أن تق ّلص ّ
الشعوب النّاهضة ْ
استطاعت فيه ّ
ظل االستعامر يف
للعيان ،ففي الوقت الذي
ْ
كثري من البقاع ،حتّى غدا بني منهزم ومنترص ،جّاته دعاته يف بقاع ُأخرى نحو حماولة

تعويض خسائره وتثبيت أقدامه متح ّفز ًا لالعتداء من جديد ،فقدْ ُيظ ّن أنهّ ا تنطيل عىل
الرأي العا ّم ،وهي األحالف العسكر ّية ،ومواثيق الدّ فاع املشرتك ،وما إىل ذلك من
املشاريعُّ ،
كل ذلك حدا بالعنارص الوطن ّية إىل ْ
ختوض معركة انتخاب ّية.(((
أن َ

الناخبني ،وتنظيم
توسع يف إصدار البيانات إىل
َ
كان نشاط اجلبهة الوطن ّية قدْ ّ
((( لواء االستقالل ،العدد (/17( ،)1877مايس1954/م).
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االجتامعات ورفع ّ
الشعارات((( ،ولصق اإلعالنات والبيانات واللاّفتات((( التي مت ّثل
شعاراهتا ،وكذلك عقد االجتامعات يف املساجد ،أو املقاهي ،أو يف املحلاّ ت ّ
الشعب ّية(((،
الناخبني ،وكان لدخول مم ّثيل العماّ ل إىل اجلبهة الوطن ّية
والقيام بجوالت لكسب تأييد
َ

دور يف توجيه الدّ عاية االنتخاب ّية للجبهة ،وكان ال ُعماّ ل يعبرّ َ
ون عن موقفهم ضدّ إدارة
خاصة بعد إرضاب (1953م) ،فقدْ نشط ُعماّ ل ناحية الفاو
رشكة نفط البرصة(((،
ّ
مثالً -بتنظيم االجتامعات االنتخاب ّية ،وكان (هاشم بركات) ّمرشح ًا عن منطقة (أبـو

اخلصيب) باسم اجلبهة؛ لذلك كانت تن ّظم االجتامعات عند زيارته الفاو(((.

كثر ّ
وكانت فروع األحزاب ترسل
السلطة يف انتخابات عام (1954م)،
ْ
تدخل ّ

مذكّراهتا االحتجاج ّية حول ّ
ني يف انتخاب اهليئات التفتيش ّية،
فني اإلدار ّي َ
تدخل املو ّظ َ

الشعب االنتخاب ّية ومراكزها ،ما س ّبب املضايقة ّ
وتوزيع ُّ
ملرشحي اجلبهة الوطن ّية،

ّ
االشرتاكي ،الس ّيام يف املنطقة الثالثة (أبو اخلصيب) ،والرابعة
ومرشحي حزب األُ ّمة
ّ

ّ
(القرنة)؛ إ ْذ كان الصرّ اع بني ّ
ستوري عىل أشدّ ه.
مرشحيه
ومرشحي فرع حزب االتحّ اد الدُّ
ّ
االشرتاكي حول انتخاب اهليأة التفتيش ّية،
كانت اعرتاضات فرع حزب األُ ّمة
ْ
ّ

ّ
والتدخل يف طريقة انتخاهبا من خالل حضور مديري املناطق االنتخاب ّية إىل قاعة
الناخبني((( لصالح ّ
االنتخاب لتزييف إرادة
مرشحي احلكومة .واشتكى فرع حزب
َ
اجلادرجي ،املذكّرات :ص.635
((( ُينظر :كامل
ّ
ذكرت جريدة ال ّثغر ّ
أن أسعار اخلام األبيض (امريكان) قدْ ارتفع بشكل ملحوظ الستخدامه
(((
ْ
يف عمل الالفتاتُ .ينظر :العدد (/19( ،)5711آيار1954/م).
كانت من األماكن التي تعقد اجلبهة فيها اجتامعاهتا ،بالنسبة للمنطقة األوىل (حسين ّية العط ّية)
((( ْ
يف ّ
والسيف ،ويف
السيمرِّ ،
العشار ،أو مقهى (ساحة أم الربوم) ،وكازينو اخلرضاء يف البرصة ،ويف ّ
منطقة الفيصل ّية (اجلمهور ّية حال ّي ًا ) عن (املنطقة الثانية).
متفرقة الرشطة1954/11/3( ،م) إىل مترصف ال ّلواء.
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة (/2/1آ)ّ ،
((( ُينظر :املنار ،العدد (/16 ،)187مايس1954/م.
االشرتاكي
خاص من حزب األ ّمة
الوطني للوثائق ،املل ّفة رقم ( ،)4381تقرير
((( ُينظر :املركز
ّ
ّ
ّ
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ّ
فاجأ رئيس
األُ ّمة كذلك من
التدخل يف توزيع املراكز االنتخاب ّية ،ففي املنطقة األوىل ُي َ

البارودي) املو ّظف
املترصف (عبد القادر
اهليأة التفتيش ّية باستدعائه من قبل معاون
ّ
ّ
النواب لسنة
نصت الفقرة الثالثة من املا ّدة العارشة من قانون انتخاب ّ
اإلداري؛ إ ْذ ّ
ّ

(1952م) بخصوص انتخاب اهليئات التفتيش ّية« :عىل خمتاري ّ
كل حم ّلة االشرتاك مع
َ
املنتخبون من املجلس
البلدي واألعضاء
اثنني من اختيار ّية املح ّلة ينتخبها املجلس
ّ
اإلداري ْ
أن ُيقدّ موا أسامء مخسة عرش شخص ًا من مم ّثليهم ممّن تتوافر فيهم صفات
ّ

الناخب ،إىل هيأة االقرتاع ،وتقوم هذه اهليأة بانتخاب مخسة أشخاص من هؤالء

َ
املنتخبون النتخاب اهليأة التفتيش ّية يف املنطقة
ويتجمع هؤالء
العلني،
باالقرتاع
ّ
ّ
االنتخاب ّية بالتصويت السرّ ّ ي ،وبأكثر ّية احلارضي َن»((( ،طالب ًا منه تقسيم ُّ
الشعب
تضم :الفريس ،والع َّباس ،واألرمن ،إىل شعبتني ،إحدامها :مائة وثالثة
االنتخاب ّية التي ُّ

وعرشون ناخب ًا ،وليس هناك ما يستوجب شعبة مستق ّلة((( ،واعرتض عىل تعيني مراكز
االنتخاب يف املنطقة الرابعة (القرنة)؛ إ ْذ وضعت مراكز ُّ
الشعب يف أماكن نفوذ (محيد

احلمود) ،و(أمحد النقيب) ،وتعيني ُّ
وبخاصة يف موسم الفيضان
الشعب يف قرى نائية،
ّ
وانقطاع املواصالت ،وصعوبة إدراك الناخبني لقضايا االنتخاب ،..ووجود الناخبني

(((
تعرض ّ
مرشحو اجلبهة الوطن ّية إىل
خارج املنطقة االنتخاب ّية يف يوم االنتخاب  .كذلك ّ

التوقيف من قبل الرشطة ،بعد انتهاء االنتخاب ،يف/6( :حزيران1954/م) ،وتصدّ ْت
(حممد أمني
ثم
وفرقتهم
ْ
رُّ
ّ
عمدت إىل توقيف أعضاء اجلبهةّ :
بالقوةّ ،
الشطة للنّاس ّ
(فرع البرصة) إىل صالح جرب رئيس احلزب ،العدد( ،)266يف1954/6/5( :م).
((( الوقائع العراق ّية ،العدد ( :)3198ص.3
السابق.
((( ُينظر :املركز
الوطني للوثائق ،املل ّفة ( ،)4381التقرير ّ
ّ

((( ُينظر :د .نوري جعفر وعامر حسك ،وقائع تزوير االنتخابات يف القورنة ملصلحة الس ّيدين
أمحد النقيب ومحيد احلمود ّ
ستوري ،مطبعة القديس،
مرشحي احلكومة ،وعضوي حزب االتحّ اد الدّ
ّ
النواب حول التزوير يف االنتخابات يف القرنة.
بغداد1954 ،م ،ومذكّرة نوري جعفر إىل جملس ّ
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ادي)(((؛
العر ّ
السامر ،وعبد األمري ّ
محاين ،ومحد موسى الفارس ،وجعفر البدر ،وفيصل ّ
ّ
الر ّ
ّ
التدخل
نت فيه حاالت
ولذلك
أصدرت اجلبهة الوطن ّية بيان ًا حول االنتخابات ب ّي ْ
ْ

والتزوير من قبل احلكومة لصالح َّ
مرشحيها؛ إ ْذ جاء فيه« :لقدْ ب ّينت الفرتة القصرية التي

أطلقت العنان
سبقت موعد إجراء االنتخابات احلياد الكاذب الذي ا ّدعته احلكومة ،فقدْ
ْ

وزج مؤ ّيدي اجلبهة الوطن ّية يف
جلهازها
البولييس للقيام بحمالت االعتقال الواسعةّ ،
ّ

زنزانات االعتقال؛ ملنعهم من مؤازرة ّ
مرشحي اجلبهة ،ومهامجة االجتامعات النياب ّية،
شهدت منافسة
الرصاص عىل اجلامهري»(((،
وكانت منطقة (أبو اخلصيب) قدْ
ْ
ْ
وإطالق ّ

ّ
بني ّ
ستوري (فوزي
مرشح اجلبهة الوطن ّية (هاشم بركات)،
ومرشحي حزب االتحّ اد الدّ
ّ
ّ
بالتدخل يف االنتخابات
العامري) ،ويف الفاو قام مدير ناحية الفاو
اخلضريي ،وأمحد
ّ
ّ

من خالل رضب مؤ ّيدي (هاشم بركات) من ُعماّ ل الفاو ،واعتدى عليهم بالضرّ ب،
اخلاصة هباشم بركات(((.
مزق الفتات الدّ عاية
وزجهم يف التوقيف ،وأرسل َمن ّ
ّ
ّ

ّ
العمري)،
إن نشاط األحزاب قدْ أثار حكومة (أرشد
الضغط ضدّ
ْ
فأرادت ممارسة ّ
ّ

حترك ّ
فأصدرت «قرار ًا بحظر االجتامعات االنتخاب ّية ألسباب تتع ّلق
مرشحي اجلبهة،
ْ
ّ

«جو
باألمن»(((،
ْ
السلطة يوم االنتخابات يف/9( :حزيران1954/م) جعل ّ
وحاولت ّ

الشطة إىل مجيع املراكز االنتخاب ّية»(((.
االنتخابات متوتّرة إىل احلدّ الذي اقتىض إرسال رّ
االشرتاكي،
وأسفرت نتيجة االنتخابات عن فوز (سامل آغا جعفر) عن األ ّمة
ْ
ّ

و(سلامن اإلبراهيم) عن اجلبهة ّ
الشعب ّية ،و(برهان الدّ ين باشا أعيان) عن املنطقة الثانية،
اخلضريي) ،وعن املنطقة الرابعة( :حامد
وفاز عن املنطقة الثالثة( :أمحد العامر ،وفوزي
ّ
((( ُينظر :لواء االستقالل ،العدد (/8( ،)1895حزيران1954/م).

((( لواء االستقالل ،العدد (/17( ،)1911حزيران1954/م).
((( ُينظر :لواء االستقالل ،العدد (/17( ،)1911حزيران1954/م).
((( عبد الكريم ياسني رمضان :ص.50
اجلبوري :ص.206
((( إبراهيم
ّ
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أمحد النقيب ،ومحيد احلمود)(((.

وتأجل يف املنطقة األوىل (البرصة) فرز األصوات إىل/14( :حزيران1954/م)؛ ّ
ألن
ّ
املقررة من األصوات ،وخرس بعض ّ
أحد ّ
املرشحني تأمينهم لعدم
املرشحني مل يحُ ِرز النسبة ّ

حصوهلم عىل «عرش أصوات»((( ،ومل يشرتكوا يف االنتخابات.
وذكرت
علنت نتيجة املنطقة االنتخاب ّية األوىل،
ْ
ويف/15( :حزيران1954/م)ُ ،أ ْ
جريدة الثغـر((( ّ
مترصف لواء البرصة (مجال عمر نظمي) كان مالزم ًا لديوانه بانتظار
أن ّ

االشرتاكي ،و(جعفر البدر)
النتيجة ،التي فاز فيها( :عبد ال ّلطيف آغا جعفر) عن األ ّمة
ّ

االشرتاكي ،و(إدور جرجي)
اري) عن األ ّمة
البج ّ
عن اجلبهة الوطن ّية ،و(عبد اهلادي ّ
ّ
عن املسيح ّيني.

وظهر ّ
ّ
صت فوز ّ
مرشحي اجلبهة
السلطة
التدخ َل يف االنتخابات قدْ ق ّل ْ
أن حماولة ّ

حصلت عليها اجلبهة الوطن ّية يف عموم
الوطن ّية؛ إ ْذ كان جمموع املقاعد االنتخاب ّية التي
ْ
ٍ
ستوري بـ( )51مقعد ًا ،وحزب األ ّمة
العراق ()10
مقاعد ،وفاز حزب االتحّ اد الدّ
ّ
ٍ
ٍ
عت مقاعد ّنواب
واحد.
بمقعد
االشرتاكي بـ( )21مقعد ًا((( ،واجلبهة الشعب ّية
وتوز ْ
ّ
ّ
البرصة عىل أربعة مقاعد:

ستوري ،وهم( :محيد احلمود ،وأمحد حامد النقيب ،وأمحـد العامـر،
االتحّ اد الدّ
ّ

اخلضيـري).
وفوزي
ّ

االشرتاكي( :عبد ال ّلطيف آغا جعفر ،وإدور جرجـي ،وعبد
ومن حزب األ ّمة
ّ

اري).
البج ّ
اهلادي ّ

((( ال ّثغر ،العدد (/10( ،)5727حزيران1954/م).

النواب 1952م ،الوقائع العراق ّية ،العدد (/18( ،)3198كانون الثاين1952/م)،
((( قانون جملس ّ
السالم املناصري ،وقاسم الناهي ،ونوري كاظم ،وكامل هندي عن ( املسيح ّيني).
وخرس عبد ّ
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/15( ،)5731حزيران1954/م).
احلسني ،تاريخ الوزارات.89/9 :
الر ّزاق
ّ
((( ُينظر :عبد ّ
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يمقراطي.
مرشح حزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
ومن اجلبهة الوطن ّية( :جعفر البدر)ّ ،

وبعد استكامل االنتخابات يف عموم العراق ،اجتمع املجلس يف/26( :متّوز1954/م)،
يستمر يف دورته الرابعة عرشة؛ ّ
السعيد) اشرتط بعد تأليف وزارته
ولكنّه مل
ألن (نوري ّ
ّ
ٍ
ٍ
يف1954/8/3( :م) ّ
جديد؛ متهيد ًا ملحاولته مترير
جملس
النواب ،وانتخاب
حل جملس ّ
ٍ
ٍ
جديد ال توجد فيه معارضة واضحة،
جملس
–العراقي) يف
(الباكستاين
مرشوع احللف
ّ
ّ
مرشحي اجلبهة الوطن ّية؛ ّ
الرغم من فوز ّ
ألن عدم استمرار املجلس لفرتة معينة بعد
عىل ّ

انتخابات متّوز (1954م) أ ّدى إىل عدم فسح املجال لصوت املعارضة داخل املجلس.

انقسمت
عيدت االنتخابات يف آب (1954م) ،فتخلخل موقف األحزاب؛ إ ْذ
ُأ
ْ
ْ

اجلبهة الوطن ّية عىل نفسها ،وأعلن فرع حزب االستقالل مشاركته يف االنتخابات
برتشيح (محد موسى الفارس) عن املنطقة الثامنة((( ،ودخل قسم من أعضائه يف اهليئات
الوطني.
التفتيش ّية ،وقاطعها احلزب
ّ

انشق عىل نفسه بعد إعالن مقاطعة االنتخابات،
أ ّما حزب األ ّمة
ّ
االشرتاكي ،فقدْ
ّ
وقرر جتميد نشاطه ،و َع َقدَ األعضاء يف فرع البرصة اجتامع ًا ُفصل فيه األعضاء ال ّلذين
ّ
عُدُّ وا خارجني عىل قرار احلزب بمقاطعة االنتخابات من عضو ّية احلزب(((؛ ولذلك

ّ
رشح أعضاء احلزب أنفسهم بصفة شخص ّية بعد تقديم استقالتهم ،وهم( :عبد اهلادي

اري ،وعبد ال ّلطيف آغا جعفر ،وإدور جرجي).
البج ّ
ّ

ّ
وأعلن«أن َمن ُي ّ
رشح نفسه
يايس،
وأوقف حزب اجلبهة الشعب ّية نشاطه ّ
الس ّ
لالنتخابات فعىل مسؤول ّيته الشخص ّية »(((.
((( ُينظر :نداء االستقالل ،العدد (/23( ،)45آب1954/م) .ومن أعضائه يف اهليئات
التفتيش ّية :فيصل محود ،وعبد العزيز بركات.
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/29( ،)5791آب1954/م).
((( ال ّثغر ،العدد (/24( ،)5787آب1954/م).
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جرت االنتخابات يف/12( :أيلول1954/م) وضح ّ
خط ّ
وعندما
املرشحني؛ فقدْ
ْ

ّ
املستقل ،أو املم ّثل للحكومة ،وقدْ ُر ِّشح عن املنطقة األوىل( :حسن عبد
كان منهم

الرمحن ،وعبد ال ّلطيف آغا جعفر ،وحسني الفايز).
ّ

جو االنتخابات يف البرصة عىل أثر انسحاب ّ
مرشحي األحزاب،
كان الفتور يسود ّ

وعدم إجراء انتخابات واضحة؛ ّ
أعلنت بعد يوم واحد من االنتخابات؛ إ ْذ
ألن النتائج
ْ
فاز أغلب األعضاء بالتزكية ،ومل ِ
جتر انتخابات إلاّ يف املنطقة الثانية التي فاز عنها «برهان

اري»(((.
البج ّ
الدّ ين باشا أعيان ،وعبد اجل ّبار امللاّ ك ،وعبد اهلادي ّ

يب ،بالقول« :تسري معركة
ْ
ووصفت جريدة ال ّثغر يف إحدى مقاالهتا املوقف االنتخا ّ

االنتخابات يف البرصة هبدوء ،ويعود ذلك إىل ق ّلة عدد ّ
املرشحني يف املناطق االنتخاب ّية

السابقة ،فض ً
ال عن تعاون
بالنسبة إىل عددهم يف املناطق االنتخاب ّية يف االنتخابات ّ
ّ
املرشحني وتكتّلهم؛ ولذلك فاز أغلب ّية ّنواب البرصة بالتزكية»(((.

النواب لعام (1958م)
و-
ُ
انتخابات جملس ّ

جرت يف العراق قبل ثورة (/14متّوز1958/م)،
كانت هذه آخر االنتخابات التي
ْ
ْ
يب((( بني العراق واألردن يف/14( :شباط1958/م)،
وكان الدّ افع هلا إعالن االتحّ اد العر ّ
((( ال ّثغر ،العدد (/5( ،)5797أيلول1954/م).
((( ال ّثغر ،العدد (/5( ،)5797أيلول1954/م).
((( االتحّ اد العريب :قام بني العراق واألردن يف/14( :شباط1958/م) ،ر ّد ًا عىل قيام اجلمهور ّية
العرب ّية املتّحدة بني مرص وسورية .وكان االتفاق ْ
أن يبقى مفتوح ًا للدّ ول العرب ّية األُخر التي
ٍّ
ترغب باالنضامم،
ولكل من الدّ ولتني شخص ّيتها الدّ ول ّية املستق ّلة وسيادهتا عىل أراضيها  ،وبينّ
سمي لقيامه تن ّفذ إجراءات الوحدة بني دولتي
الر ّ
ميثاق االتحّ اد أنّه اعتبار ًا من تاريخ اإلعالن ّ
والعراقي،
األردين
يايس ،ووحدة اجليش
ّ
السياسة اخلارج ّية ،والتمثيل ّ
االتحّ اد يف :وحدة ّ
ّ
الس ّ
السياسة
وإزالة اجلمرك ّية يف الدّ ولتني ،وتوحيد مناهج التعليم ،والعمل عىل توحيد النقد وتنسيق ّ
والسياسة العرب ّية (-1941
املال ّية واالقتصاد ّية .للتفاصيلُ ،ينظر :جهاد جميد حمي الدّ ين ،العراق ّ
1958م) ،بغداد1980 ،م.
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فتم ُّ
النواب ،والدّ عوة النتخابات جديدة مت ّثل حكومة االتحّ اد عىل وفق
حل جملس ّ
َّ

تم تعديله بقانون رقم ( )13لعام (1956م).
قانون ّ
النواب الذي ّ

(((
السلطة بذلك؛
يب قدْ اقترص عىل احتفال
كان استقبال البرصة إلعالن االتحّ اد العر ّ
ّ

ّ
ألن الرأي العا ّم يف البرصة كان يؤ ّيد قيام اجلمهور ّية العرب ّية املتّحدة بني مرص وسورية

تسميها
يف أوائل شباط(1958م) .بدأ الته ّيؤ لالنتخابات اجلديدة يف البرصة،
ْ
وكانت ّ

الصحف يف وقتها «بمعركة االنتخابات العا ّمة»((( ،يف ظرف عدم وجود أحزاب
ّ

سياس ّية علن ّية بعد سياسة املراسيم يف عا ّم(1954م).

َ
الراغبون يف الترّ شيح باالتّصال واالجتامع بأعواهنم ووجوه املناطق التي
أخذ

َ
يرغبون بالترّ شيح عنهاّ ،
فرشح عن املنطقة األوىل« :حسني الفايز ،وعبد ال ّلطيف آغا
جعفر ،وعبد اجل ّبار امللاّ ك ،وعبد القادر الس ّياب ،وإدور جرجي ،ومجيل صادق ،وعبد

الزهري»(((.
اخلالق العط ّية ،وإبراهيم العقيل ،وصالح ّ

البجاري ،وكامل امللاّ ك ،وعبد
ودفع التأمينات عن املنطقة الثانية( :عبد اهلادي ّ

اجل ّبار امللاّ ك).

السعدون،
الر ّزاق ّ
وعن املنطقتني األوىل والثانية( :سلامن اإلبراهيم ،وعبد اهلل عبد ّ

وبرهان الدّ ين باشا أعيان ،ونعمة النّعمة).

وعن املنطقة الثالثة :أمحد العامر ،وفوزي
اخلضريي ،(((وعن املنطقة الرابعة:
ّ

السعد).
(أمحد حامد النقيب ،ومحيد احلمود ،وعبد الغ ّفار املعتوق ،وف ّياض ّ

وبعد تعيني اهليئات التفتيش ّية ،وتعيني املو ّظفني اإلدار ّيني لإلرشاف عىل االنتخابات،

((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/15( ،)6751شباط1958/م).
((( ال ّثغر ،العدد (/1( ،)6788نيسان1958/م).

((( ُي ّ
مرة عن املنطقة األوىل ،الدّ ستور ،العدد (/17( ،)650نيسان1958/م).
رشح نفسه ّ
ألول ّ
السعد
((( الدّ ستور ،لعدد (/17( ،)646نيسان1958/م) ،وكان عبد الغ ّفار املعتوق ،وف ّياض ّ
ُي ّ
مرة.
رشحان ّ
ألول ّ
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َ
املواطنون
ُحدّ د يوم/5( :آيار1958/م) موعد ًا لالنتخابات ،ويف يوم االنتخاب قا َط َع
النواب
االنتخابات بعد البيان الذي أصدره ( )55سياس ّي ًا من قادة األحزاب ،وعدد من ّ
السابقني إىل ّ
العراقي ،أعلنوا فيه مقاطعتهم لالنتخابات(((.
الشعب
ّ
واألعيان ّ

كانت حالة رفض االنتخابات موجودة حتّى قبل إعالن املقاطعة هلا من
ويف البرصةْ ،

قبل األحزاب؛ ّ
الشطة كانت تكتشف بني فرتة وأخرى الفتات مع ّلقة ،وبيانات
ألن رّ
ودعايات ضدّ االنتخابات((( ،ويبدو ّ
أن نشاط اجلبهة الوطن ّية السرّ ّي ،وازدياد حركة
أعضاء حزب البعث والشيوع ّيني ،كان وراء حركة الرأي العا ّم ضدّ االنتخابات لعام

(1958م).

النواب
ْ
انتهت االنتخابات يف البرصة بتأريخ/7( :آيار1958/م) ،وفاز معظم ّ

املرشحني؛ والنسحاب أغلب ّ
بالتزكية لعدم وجود تنافس بني ّ
املرشحني قبل بدء
النهائي عن املنطقة األوىل( :عبد ال ّلطيف آغا جعفر ،وحسني
االنتخابات ،ففاز بالشكل
ّ
الفايز ،وإبراهيم الفيصل) ،وعن املنطقة الثانية( :برهان الدّ ين باشا أعيان ،وكامل
اخلضريي)،
اري) ،وعن املنطقة الثالثة( :أمحد العامر ،وفوزي
ّ
البج ّ
امللاّ ك ،وعبد اهلادي ّ
وعن املنطقة الرابعة( :أمحد النقيب ،ومحيد احلمود)(((.

النواب الستّة عرش املنتخبني للربملان
وانتخب (عبد ال ّلطيف آغا جعفر) ليكون أحد ّ

يب عن جملس األ ّمة يف/10( :آيار1958/م)،
االتحّ ادي .وقدْ افتتح املجلس النيا ّ

اخلضريي)
يب ،وانتخب (فوزي
ّ
وانتخب (عبد الوهاب املرجان) لرئاسة املجلس النيا ّ
-نائب البرصة -نائب ًا لرئيس املجلس(((.

احلسني ،تاريخ الوزارات ،صيدا1961،م.202/10 :
الر ّزاق
ّ
((( ُينظر :عبد ّ
((( ُينظر( :و.م.ب) ،املل ّفة رقم ( ،)5/1كتاب مدير ّية منطقة البرصة ،شعبة القسم ال ّسرّ ّي إىل
اليومي ،العدد (1958/5/4( ،)2144م).
مترصف ّية ال ّلواء التقرير السرّ ّ ّي
ّ
ّ
((( ُينظر :الدّ ستور ،العدد (/8( ،)657مايس1958/م).
((( ُينظر :ال ّثغر ،العدد (/11( ،)6816مايس1958/م).
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موقف ّ
الصحف اليوم ّية التي
ْ
ظهرت يف البرصة بعد احلرب العامل ّية الثانية جمموعة من ُّ

كشفت عن حركة ثقاف ّية شهدهتا
عت بني سياس ّية وأدب ّية واقتصاد ّية واجتامع ّية،
ْ
تنو ْ
ّ
البرصة للفرتة نفسها(((.

الصحافة منذ الدّ ورة
وكانت االنتخابات النياب ّية من املوضوعات التي
ْ
ْ
أثارت اهتامم ّ

السادسة عرشة (1958م).
االنتخاب ّية احلادية عرشة (1947م) ،وحتّى الدّ ورة االنتخاب ّية ّ
الصحف التي متيل إىل
ْ
الصحف عىل قسمني :األوىل :صحف عا ّمة ومت ّثلها ُّ
انقسمت ُّ

لت بعد غلق فروع األحزاب يف
حتو ْ
السلطة ،وتعبرّ عن رأهيا ،والثانية :صحف حزب ّية ّ
ّ

يب ،إىل صحف عا ّمة تعبرّ عن نفسها
حتول نشاط أصحاهبا احلز ّ
عام (1954م) ،أو عند ّ
بصيغة جريدة يوم ّية سياس ّية ،ويكاد األمر ينطبق عىل صحيفة (النّاس)((( ،لصاحبها

(عبد القادر الس ّياب).

جيزت
السياس ّية العلن ّية يف هناية عام (1946م) ،أو التي ُأ
ْ
وبعد إجازة فروع األحزاب ّ

ستوري ،وحزب اجلبهة ّ
الشعب ّية ،وحزب األ ّمة
يف اخلمسين ّيات ،مثل :حزب االتحّ اد الدّ
ّ

االشرتاكي ،أصبح ّ
خاصة يف فتـرة اخلمسين ّيات-لكل فرع من فروع هذه األحزاب
ّ
ّ
فصدرت عن
السياس ّية،
ْ
صحيفة تُع ّبـر عن رأي حزهبا ،وأفكاره األساس ّية يف األحداث ّ
فرع حزب االستقالل جريدة (آخر ساعة) قبل تأسيس فروع البرصة ،لنرش أهدافه وآرائه
العريب :ص ،181وفائق ب ّطي ،املوسوعة
((( ُينظر :رجب بركات ،من تاريخ صحافة اخلليج
ّ
الصحف ّية العراق ّية ،بغداد1976 ،م.
ّ

صدرت جريدة النّاس يف( :آب1935/م) ،وكان صاحب االمتياز (عبد القادر الس ّياب)،
(((
ْ
السياس ّية ضدّ احلكومة األع��وام (،1948 ،1941
ْ
واحتجبت أكثر من م ّ��رة؛ بسبب مواقفها ّ
وأصبحت يف فرتة اإلصدار الثاين (/22شباط1947/م) تعبرّ عن حزب االستقالل إىل
1949م)،
ْ
واحتجبت عام 1957م بعد انتقاهلا إىل بغدادُ .ينظر :رجب بركات :ص.140–110
عام 1954م،
ْ
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(((
أصبحت جريدة (النّاس) ،و(صوت
ثم
ْ
حلني احلصول عىل ترخيص بإجازة الفرع ّ ،

الرسمي لفرع احلزب .وعبرّ ْت جريدة (الربيد) –أيض ًا -عن أفكار
النّاس)((( ،النّاطق
ّ
احلزب؛ ّ
كانت مع القوم ّيني ،فض ً
ال عن جريدة (املنار)((( ،التي
املؤسسة هلا
ْ
ألن اهليأة ِّ

عبرّ ْت عن حيادها عام (1954م) يف دعوهتا إىل االنتخابات النياب ّية.

يمقراطي يف البرصة أ ّية صحيفة ُتعبرّ عن رأيه،
ومل تصدر عن فرع احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

وكانت جريدة احلزب (صوت األهايل) تنقل عن مراسليها يف فرع البرصة.
ْ

وكذلك مل تصدر لفرع حزب األحرار يف البرصة جريدة منتظمةْ ،
كانت
وإن
ْ

(صوت الفيحاء) كام ذكر (رجب بركات) مت ّثل حزب األحرار ،بينام كانت يف الواقع
ويموهلا مجاعة من حزب األحرار ،ومنهم( :كاظم
مكرسة للدّ فاع عن مجع ّية التّمور،
ّ
ّ

ّ
مخاين)((( ،وذلك يعني أنّه مل تصدر للحزب صحيفة ،أو جريدة ،تُعبرّ عن رأيه يف
الش
ّ
أثناء انتخابات (1947م) ،و (1948م).

ونشطت يف فرتة اخلمسين ّيات صحف فروع األحزاب؛ إ ْذ أصدر فرع اجلبهة
ْ

ّ
ثم
الشعب ّية جريدة (املشعل) ،وأصدر فرع األ ّمة
االشرتاكي جريدة (اإلقدام)ّ ،
ّ

ستوري جريدة (الوحدة) ،معبرّ ة عن
(نداء االشرتاك ّية)((( ،وأصدر فرع االتحّ اد الدّ
ّ

((( ُينظر :رجب بركات :ص .137
واحتجبت يف/9( :ترشين
��درت يف/12( :آذار1950/م)،
((( ُينظر :صوت النّاس ،ص
ْ
ْ
األول1952/م) ،لسان حال حزب االستقالل فرع البرصة ،وكان االمتياز للحزب.
ّ
أعلنت حيادها يف انتخابات
نحت االمتياز بـتأريخ1953/2/9( :م)،
ْ
((( جريدة يوم ّيةُ ،م ْ
ألي حزب من األحزاب ،وأنهّ ا ال تنرش سوى (أخبار حم ّل ّية) ال
1954م ،وبأنهّ ا ال ُّ
متت بصلة ّ
صفة للدّ عاية احلزب ّية وال الفرد ّية فيها حلزب أو ألحد من ّ
املرشحني ،حزب ّي ًا كان أم مستقالًُ .ينظر:
املنار ،العدد (/16( ،)187مايس1954/م).
((( لقاء الباحثة مع الس ّيد غالب الناهي بـتأريخ1992/5/4( :م)ُ ،ث ّم إنهّا -أي( :اجلريدة)-
صدرت يف مايس 1949م ،واحلزب أعلن جتميد نشاطه يف 1948م.
ْ
وكانت تطبع يف
صدرت نداء االشرتاك ّية بعد تعطيل (اإلقدام) يف1952/12/2( :م)،
(((
ْ
ْ
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وعارصت بعضها انتخابات عام
الوطني (نداء األهايل)،
رأيه ،وأصدر فرع احلزب
ْ
ّ

(1953م) ،وبعضها اآلخر انتخابات عام (1954م).

للسلطة ،أو
أ ّما جريدة (ال ّثغر)((( ،و(الدّ ستور) ،و(احلياة) ،فهي من ّ
الصحف املوالية ّ

انتهجت منذ بداية ظهورها خ ّط ًا وسط ًا(((؛
التي تتبع رأي أصحاهبا ومصاحلهم ،أو التي
ْ
فتابعت جريدة الثغر االنتخابات النياب ّية للفرتة ما بني
ولذلك بقي صدورها منتظ ًام،
ْ

فكانت
وحظيت مواضيع االنتخابات النياب ّية بعناية اجلريدة،
(1947م–1958م)،
ْ
ْ

اإلداري يف كيف ّية انتخاب اهليئات
تنرش األخبار االنتخاب ّية ،الس ّيام املتع ّلقة منها باجلانب
ّ
التفتيش ّية ،ودفع التأمينات من قبل ّ
املرشحني ،ونرش اإلعالنات للمناطق االنتخاب ّية،
ومع ذكر األخبار االنتخاب ّية بدون تعليق عليها ،كام هي من مصادرها احلكوم ّية.

وسارت عىل النهج نفسه جريدة (احلياة) مع َم ٍ
ستوري،
يل واضح إىل حزب االتحّ اد الدّ
ْ
ّ

فشهدت انتخابات عام (1953م)؛ ّ
كرسها من
ْ
ألن صاحبها املحامي (إبراهيم العقيل) ّ

أجل «خوض االنتخابات النياب ّية»((( ،بعد ْ
أن ّ
ستوري
رشح نفسه عن حزب االتحّ اد الدّ
ّ

وأعطت اجلريدة تفصيالت عديدة عن سري االنتخابات ،مع هجوم عىل
(فرع البرصة)،
ْ
ستوري يف تنافس شديد يف
فرع حزب األ ّمة
االشرتاكي ،الذي دخل مع فرع االتحّ اد الدّ
ّ
ّ
هذه االنتخابات.

كانت هلا مواقف متغيرّ ة
كانت جريدة (الدّ ستور) ،التي
وإىل جانبها
ْ
ْ
ْ
خضعت لتغيرّ
ستوري؛ ولذلك
ومرة أخرى مع مجاعة االتحّ اد الدّ
ّ
فمرة مع القوم ّينيّ ،
السياس ّيةّ ،
اآلراء ّ
رح ّب ْت باالتحّ اد بني العراق واألردن الذي ُأعلن يف شباط (1958م) ،واالنتخابات

االشرتاكي كان
مطبعة ال ّثغرُ ،ث ّم مطبعة النّاس ( يبدو لقبول عضو ّية عبد القادر الس ّياب يف األ ّمة
ّ
عارصت انتخاب عام 1954م.
سبب ًا يف هذا االنتقال) ،نداء االشرتاك ّية
ْ
((( ال ّثغر ،صدرت يف/20( :أيلول1933/م).
((( رجب بركات ،مقابلة معه بـتأريخ1991/12/9( :م).
((( رجب بركات ،مصدر سابق :ص .181
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النياب ّية التي جرت باسم االتحّ اد .وبعد اختفاء ُصحف فروع األحزاب كانت جريدتا

(الثغر) و(الدّ ستور) قدْ أحاطتا بموضوعات انتخاب عام (1958م) .

الصحف احلزب ّية ،فإنهّ ا انتهجت أسلوب ًا آخر يف التعبري عن رفضها لسياسة
أ ّما ُّ

خاصة بعد
مر هبا العراق ،والبرصة
ّ
السياس ّية املختلفة التي ّ
احلكومة يف املواقف ّ
تتعرض إىل
احلرب العامل ّية الثانية ،وكانت هذه ُّ
الصحف تتابع االنتخابات النياب ّية إذا مل ّ
التعطيل؛ وذلك ّ
الصحف احلزب ّية خالل انتخابات (1947م) إىل عام (1958م) مل
ألن ُّ

ّ
التطرق إىل االنتخابات أو املوضوعات األُخر؛ بسبب تعطيلها من قبل
حتظ بكفايتها يف
ّ
حتول أصحاهبا عن ّ
خط آخر إليها.
السلطة ،أو ّ
ّ

صدرت قبل تأسيس
كانت جريدة (آخر ساعة) -التي
ويف انتخابات (1947م)
ْ
ْ

حاولت ْ
فرع حزب االستقالل يف البرصة ،بعد ْ
أن
ني -قدْ
ْ
أن أصدرها مجاعة القوم ّي َ

ُتبينّ مفهوم االنتخابات وطبيعتها يف األمم الدّ يمقراط ّية ،وكيف تكون االنتخابات؟
ٍ
مقال هلا
جرت يف العراق قبل احلرب العامل ّية الثانية ،ويف
ذكرت االنتخابات التي
إ ْذ
ْ
ْ
ذكرتّ :
أن «املجالس النياب ّية يف األمم الدّ يمقراط ّية
حول مفهوم االنتخابات النياب ّية،
ْ

ترصفات احلكومة املسؤولة ،وجتعلها
تقرر ّ
هي التي ّ
السياسة العا ّمة ،وحتول دون ّ
تسري وفق مقتضيات املصلحة العا ّمةّ .
وكل حكومة تسري عىل خطط وأهداف ال

السقوط ،فاملجالس النياب ّية يف تلك
تتّفق وصالح األُ ّمة رسعان ما يجُ ربها املجلس عىل ّ
سارت عىل حياة نياب ّية إسم ّية،
األمم وحكوماهتا تسري دوم ًا إىل األمام ،أ ّما األمم التي
ْ
تترصف بام تشاء وتُريد ،من دون رقيب يراقب
دت أوضاعها،
ْ
تع ّق ْ
وأصبحت حكوماهتا ّ

ترصفاهتا وأعامهلا ،وحيول دون استمرارها ورغبتها ،ويعيدها إىل الطريق املستقيم»(((.
ّ

ذكرت :أنّه «ال خيتلف عن املو ّظف املعينّ عن طريق اختيار
ويف صفات النائب
ْ
مرضة لصالح األ ّمة،
لترصفاهتا ،مهام ْ
احلكومة له ،فيكون مساير ًا لسياستهاُ ،م ّ
كانت ّ
قر ًا ّ
((( آخر ساعة ،العدد (/21( ،)10ترشين الثاين1946/م).
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وليست احلكومات
وأصبحت املجالس رهن احلكومات ،هي التي تطلب ال ّثقة منها،
ْ
ْ

قرر الواقع وتفرضه أنظمة احلكم»(((.
تطلب ال ّثقة من املجالس ،كام ُي ّ

وبعد ْ
أصبحت جريدة (النّاس)
الصدور،
أن
ْ
ْ
احتجبت جريدة (آخر ساعة) عن ُّ

األول1946/م) لسان حال فرع حزب االستقالل ،ومعبرّ ة عن
يف/26( :كانون ّ
فأثارت موضوع
صدرت يف وقت االنتخابات النياب ّية،
أهداف احلزب وآرائه ،وبذلك
ْ
ْ
االنتخابات ،الس ّيام أنّه كان لفرع احلزب ّ
فكتبت مقاالً افتتاح ّي ًا بعنوان:
مرشحوه،
ْ

«جهاد ملرصع الباطل» ،ب ّينت فيه هدف حزب االستقالل من دخوله االنتخابات،
السامية ،وتطبيق مبادئه الكريمة ،ولِيقف
ْ
فذكرت« :يف سبيل تنفيذ أغراض احلزب ّ
ٍ
ألحد ْ
ّنوابه موقف املدافع عن حقوق ّ
يترصف هبا»(((.
الشعب ،فال يدع
أن ّ
ّ
التدخل والتزوير ،فكان
شهدت حاالت من
وكانت انتخابات عام (1947م) قدْ
ْ
ْ

ْ
األول من االنتخابات إىل حتكيم نزاهتهم
أن ْ
دعت املنتخبني الثانو ّيني بعد انتهاء الدّ ور ّ
حزت ال ّثقة ،جيب عليك ْ
أن ترعى
ذكرت« :أيهّ ا
النواب؛ إ ْذ
الثانوي ،إنّك قدْ
َ
ْ
ّ
يف اختيار ّ

وأن تعلم ّ
اهللْ ،
للرجال
أن هذا ّ
الصوت ملك األ ّمة ،وأمانة يف عنقك للوطن ،امنح ثقتك ّ
الذين نذروا أنفسهم للتضحية يف سبيل الوطن ،وعاهدوا اهلل ْ
أن ال ينحرفوا بت ّيار

والسدّ املتني فيام ُيب َّي ُت لأل ّمة من مصري ،قدْ ال
الوعود ،وأنهّ م سيكونون اجلدار
ّ
القويّ ،
يكون –ال قسم اهلل -مصري ًا س ّيئ ًا ملستقبل األ ّمة؛ وذلك ّ
ألن النائب الذي ُعرف ماضيه

للسلطات يف خمتلف الظروفّ ،
إن مثل هذا النائب سيكون عالة عىل الوطن،
ومماالته ّ
تقع عليه مصائب
ونكبة لأل ّمة ،وستكون أيهّ ا
وأول َمن ُ
الثانوي َمن يقع عليه ال ّلومّ ،
ّ

النواب»(((.
أمثال هؤالء ّ

((( آخر ساعة ،العدد نفسه.
((( جريدة النّاس ،العدد (/15( ،)1032شباط1947/م).
((( جريدة النّاس ،العدد (/15( ،)1032شباط1947/م).
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كانت جريدة (الربيد) تكشف عن رأي حزب
أ ّما يف انتخابات عام (1948م) ،فقدْ
ْ

ومرشحيه؛ إذ ّ
ّ
ّ
إن املنافسة والصرّ اع بني احلزب
واخلط املدافع للحزب
االستقالل فيها،
كانت عىل أشدّ ها.
الوطني الدّ
يمقراطي واالستقالل يف البرصة ْ
ّ
ّ

كانت يف بداية صدورها يف/7( :آذار1948/م)
وساندهتا يف ذلك جريدة (اخلرب) ،التي ْ

التزمت حركة ّ
حتول (كامل
الشباب
قدْ
ْ
القومي ،ولكن حصل تبدّ ل يف موقف اجلريدة بعد ّ
ّ

العباجيي) عن حزب االستقالل(((.
ّ

ترافقت
صدرت لفرع احلزب جريدة (صوت النّاس) ،التي
ويف عام (1950م)،
ْ
ْ

صدرت
ورفضت اجلريدة جمموعة القوانني التي
مع دعوة احلزب لالنتخابات املبارشة،
ْ
ْ

فذكرت اجلريدة« :االنتخابات
النواب،
ْ
يف عام (1951م) بخصوص انتخابات جملس ّ

الزمن بعد ْ
تتم
تطور ّ
النياب ّية التي ُس َّن هلا قانون جديد قيل إنّه يتّفق مع ّ
أن كانت املجالس ّ
السافر ،ولك ّن عمل ّيات االنتخابات تشهد عىل ّ
املسؤولني مل يغيرّ وا
أن
َ
عىل طريقة التعيني ّ
َ
السافر ،أو
نظرهتم األوىل يف االنتخابات ،وأنهّ م
هيدفون إىل التعيني ،ولك ّن التعيني غري ّ

رشعوا القانون
حتت (شعار) القانون الذي يفصل عمل ّيات االنتخاب عىل الورق ،ر ّبام ُم ِّ
الشعب ،وحسبوا ّ
أخطأوا يف تقدير نضوج ّ
أن أساليبهم تكفي جلعل نتائج االنتخابات

القوة التي افتضح أمرها»(((.
وفق ما يشتهون ،اصطدموا بأساليب ّ

يمقراطي يف البرصة جريدة (نداء األهايل) ،يف:
وصدرت لفرع احلزب
الوطني الدّ
ْ
ّ
ّ

السياس ّية إىل االنتخاب
(/11آذار1952/م) ،وبذلك
ْ
تزامنت مع دعوة األحزاب ّ
وذكرت اجلريدة يف
املبارش ،ومقاطعة األحزاب -أيض ًا -النتخابات عام (1952م)،
ْ
ٍ
مقال هلا حول االنتخابات املبارشةّ :
احلر ّية
«أن القيام بانتخابات مبارشة يف ٍّ
جو من ّ
بعيد ًا عن ّ
تدخل احلكومة ،مطلب من املطالب األساس ّية التي مل يرض ّ
الشعب بالتنازل
((( ُينظر :رجب بركات :ص.181
((( صوت النّاس ،العدد (/2( ،)122كانون الثاين1951/م).
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عنها ،مهام ك ّلف هذا املطلب من تضحية  ،...ومن الواضح ّ
متسك ّ
الشعب بمبدأ
أن ّ
ٍ
وطني ،وهو تكوين
هدف
االنتخاب املبارش ليس هدف ًا يف ذاته ،وإنماّ هو وسيلة إىل
ّ
ٍ
الشعب متثي ً
يب يم ّثل ّ
ال صحيح ًا ،ويعبرّ عن إرادته ،و ُيرغم احلكومة القائمة عىل
جملس نيا ٍّ

السامي أعلن ّ
االلتفاف إىل املطالب األساس ّية ّ
الشعب
للشعب ،ومن أجل هذا اهلدف ّ
دامت
عىل لسان أحزابه وهيئاته الوطن ّية مقاطعة االنتخابات القادمة مقاطعة إجياب ّية ،ما
ْ

الفئة احلاكمة ُتصرّ عىل إجرائه خالف ًا للطريقة املبارشة التي طالب هبا الشعب ...وإنّنا
عىل يقني َّ
بأن العنارص الوطن ّية الواعية من ال ُعماّ ل واملث ّقفني واملهن ّيني سوف لن يتقاعسوا
يف إفهام النّاس عن بطالن االنتخابات التي تعتزم احلكومة القيام هبا ،وعن وجوب

الوطني
وكانت اجلريدة تنرش مذكّرات احلزب
مقاطعتهم هلا واحليلولة دون إمتامها»(((.
ْ
ّ
يمقراطي للحكومة حول موقفه من االنتخابات(((.
الدّ
ّ

السياس ّية بوصفها جبهة
ويف انتخابات حزيران (1954م)،
ْ
دخلت األحزاب ّ

السلطة،
متّحدة يف خوض االنتخابات،
ْ
وكانت صحف اجلبهة تفضح مداخالت ّ

الصحف ّية عىل نتائج االنتخابات(((.
وتش ُّن احلمالت ُّ

عىل ّ
أن نشاط األحزاب قدْ تق ّلص يف انتخابات آب (1954م)؛ ولذا مل تبق إال

الصحف املوالية للحكومة ،أ ّما حزب االستقالل الذي شارك يف هذه االنتخابات،
ُّ
كانت جريدة (نداء االستقالل)
فقدْ
ْ
االنتخابات ،ويف ٍ
مقال للمحامي (محد موسى الفارس) ،الذي كان َّ
مرشح ًا عن احلزب
(((

دافعت عن موقف احلزب الشرتاكه يف
قدْ
ْ

((( نداء األهايل ،العدد (/9( ،)56ترشين الثاين1952/م).
((( ُينظر :نداء األهايل ،العدد (/5( ،)55ترشين الثاين1952/م).

اجلمهوري يف العراق (1921م – 1958م) ،رسالة
((( ُينظر :عبد اجل ّبار مصطفى ،جتربة العمل
ّ
ماجستري غري منشورة ،بغداد1983 ،م :ص.280
صدرت يف 1954م ،وكان مديرها املسؤول
((( نداء االستقالل :كانت مت ّثل حزب االستقالل،
ْ
محد موسى الفارس (سكرتري فرع احلزب) ،وكانت تطبع يف مطبعة اخلرب.

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
 ........................................... 210الأ ْو َ�ضا ُع ِّ
يف املنطقة الثانية ،يقولّ :
«إن مشاركة احلزب من صميم الوسائل الكفاح ّية النضال ّية

حلزب االستقالل ،بغض النظر عن حصاده وحمصوله من املغارم ّ ...
وإن من أهدافه
تعود
الرئيس ّية اإلجياب ّية يف خوض كا ّفة املعارك االنتخاب ّية هو بعث ّية إيقاظ ّية ،فمتى ما ّ

الشعب عىل اإلقبال ملامرسة حقوقه االنتخاب ّية  ..ومتى ما استعمل فيه هذا ّ
ّ
الشعور
ٍ
حينئذ سيأيت يوم من األ ّيام دون ْ
أن يستطيع أحد من تزييف إرادته
ونمى وتفاقم فإنّه
يب»(((.
وإهدار ح ّقه االنتخا ّ

يب يف نيسان (1958م) ،مل تبق إلاّ
الصحف املوالية
ُّ
ويف انتخابات االتحّ اد العر ّ

اهتمت بنرش تفصيالت االنتخابات ،واحتفال
للحكومة ،مثل :ال ّثغر ،والدّ ستور؛ إ ْذ ّ
استمر ْت حتّى
يب ،وإىل جانبهام كانت جريدة (النّاس)((( ،التي
البرصة باالتحّ اد العر ّ
ّ

ثورة (/14متّوز1958/م).

((( نداء االستقالل ،العدد ( ،)45السنة األوىل/23 ،آب1954/م.

((( املتت ّبع مقاالت اجلريدة بعد عام 1952م سوف جيد الفرق الشاسع يف طرقها للمواضيع،
السياس ّية ،ومنها مساندة مرسوم إلغاء األحزاب يف
ودفاعها عن موقف احلكومة جتاه األحداث ّ
حتول صاحبها عبد القادر الس ّياب
عام 1954م ،وموقفها من حلف بغداد 1955م؛ وذلك بسبب ّ
عن خ ّطه الذي ُعرف عنه يف البداية ،وعبرّ ْت عنه اجلريدة منذ صدورها.

ُ
اخلامتة

اخلامتة
السياس ّية يف البرصة بعد
تؤكّد احلقائق الواردة يف فصول هذه الدّ راسة عن األوضاع ّ

كانت جزء ًا من احلركة
احلرب العامل ّية الثانية للفرتة ما بني (1958 –1945م) ،التي
ْ

الوطن ّية يف العراقّ ،
النتائج اآلتية:
بكل ما حتمله من سلب ّيات واجياب ّيات،
َ

أسهمت يف ظهور
أت قبل احلرب العامل ّية الثانية ظروف اقتصاد ّية وسياس ّية،
ْ
 -1هت ّي ْ

قت هذه األفكار بعد احلرب العامل ّية الثانية مع
تعم ْ
األفكار القوم ّية واالشرتاك ّية ،وقدْ ّ

أصابت العامل ،ومن َث َّم العراق بوصفه جزء ًا منه.
التغيرّ ات الكثرية التي
ْ

السياس ّية العلن ّية منها
لقدْ
ْ
السياس ّية يف البرصة بعد إجازة األحزاب ّ
نشطت احلركة ّ

ال عن نشاط احلزب ّ
يف األربعين ّيات واخلمسين ّيات ،فض ً
(الرس ّي)،
يوعي
ّ
الش ّ
العراقي ّ

السياس ّية هذه
يب
وج ْ
االشرتاكي .وقدْ َّ
وبعد ذلك بفرتة حزب البعث العر ّ
هت األحزاب ّ
ّ

السياس ّية العرب ّية املح ّل ّية من خالل مستوى
احلركة من حيث مشاركتها يف األحداث ّ

البرصي ّ
(الشارع) ،الذي تقاسمه ت ّياران،
تقويمها لتأثري هذه األحداث يف الرأي العا ّم
ّ
االشرتاكي ،مضاف ًا إليهام جّ
السياس ّية التقليد ّية،
القومي ،والت ّيار
مها :الت ّيار
االتاهات ّ
ّ
ّ
للسلطة ،أو
مم ّثلة بسياس ّيني حافظوا عىل مستوى مشاركتهم يف األحزاب العلن ّية املؤ ّيدة ّ

ستوري.
خاصة حزب األُ ّمة
االشرتاكي ،وحزب االتحّ اد الدّ
ّ
املتأ ّثرة يف خ ّطهاّ ،
ّ

خاصة لدى فئة
انعكست عىل الوعي،
ولك ّن األفكار الوطن ّية والثور ّية يف العامل
ْ
ّ

ّ
والشيوع ّية ،وكان تأثري األحزاب
انضوت حتت لواء األفكار القوم ّية
الطلبة التي
ْ
واضح ًا عىل ال ُعماّ ل أيض ًا ،ودورهم يف مشاركتهم يف اإلرضابات واملظاهرات املؤ ّيدة

وخاصة تأثري احلزب ّ
يوعي يف فرتة األربعين ّيات ،وكان حلزب االستقالل
حلقوقهم،
ّ
الش ّ
وخاصة يف إرضاب عام (1953م).
دور ُه –أيض ًا -يف تأييد ال ُعماّ ل،
ّ
ٍ
إن فروع األحزاب مل ِ
ال حاجة بنا إىل القول ّ
جديد من حيث التنظيم ،بل
تأت بيشء

()213

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
 ........................................... 214الأ ْو َ�ضا ُع ِّ
بالصفة التنظيم ّية نفسها ،وتتّبع املناهج وطرق العمل نفسها ،كام عرفتها
ظ ّلت تسري ّ
مراكز األحزاب يف بغداد ،وارتباطها ّ
بكل ما يصدر عنها من قرارات ،فعند إعالن

أعلنت
يمقراطي وحزب األحرار ،بعد وثبة (1948م)،
قرار جتميد احلزب
الوطني الدّ
ْ
ّ
ّ
الفروع جتميد نشاطهاّ ،
وإن ارتباط بعض األفراد باألحزاب مت ّيز بعدم الثبات؛ إ ْذ جتد

بعض األفراد يف هذا العام ضمن هذا احلزب ،بينام ينتقل يف العام التايل إىل احلزب اآلخر،
يايس ،واجلري
السياس ّية ،وضعف االنتامء
ّ
الفكري ّ
ما حيدّ من نضوج األفكار ّ
والس ّ

الشخص ّية ،فض ً
وراء املصلحة ّ
الفكري املحدود لألحزاب التقليد ّية بتأثري
ال عن األفق
ّ

العالقات ّ
يايس.
الشخص ّية يف العمل ّ
الس ّ

يايس لفروع األحزاب،
مه ّية العمل ّ
الرغم من ذلك ،فال يمكن التقليل من أ ّ
وعىل ّ
الس ّ

خاصة ّ
أن البرصة هلا ميزهتا االقتصاد ّية
السياس ّية،
ّ
ومستوى مشاركتها يف األحداث ّ
واجلغراف ّية املؤ ّثرة ،ما جعل األحداث تتّخذ فيها خصوص ّية مت ّيزها عن بق ّية األلوية.

والشك يف ّ
ّ
فكري
تصور
الرغم ممّا ينقصها من
ّ
ّ
السياس ّية العلن ّية عىل ّ
أن األحزاب ّ
الثوري
مألت األحزاب السرّ ّ ّية هذا الفراغ الذي نتج عنه حتريك اجلانب
وسيايس ،فقدْ
ْ
ّ
ٍّ
لدى ّ
يايس ملا جيري يف العراق والعامل.
الشباب ،وتعميق الوعي ّ
الس ّ

مه ّيتها نتيجة
ظهرت الطبقة العاملة بوصفها تعي انتامءها
 -2لقدْ
ْ
الطبقي ،وتشعر بأ ّ
ّ

الشكات األجنب ّية،
تضافر عاملني ،مها :رأس املال
األجنبي ،الذي تنامى بسبب وجود رّ
ّ
السياس ّية يف البرصة،
ورأس املال
الوطني الناشئ واملتنامي ،وقدْ أ ّثر ذلك يف األوضاع ّ
ّ
النجارين،
وخاصة من خالل تشكيل النّقابات بعد إجازة نقابة ُعماّ ل امليكانيك ونقابة ّ
ّ
الرغم من قرص عمرها ،وعىل
ْ
فأسهمت يف احتواء األيدي العاملة وبلورة جّاتاهاهتا ،عىل ّ

ضت له من املضايقات ،سواء ألعضائها أم املنتسبني إليها من ال ُعماّ ل،
تعر ْ
الرغم ممّا ّ
ّ
مه ّية النّقابة يف حياة ال ُعماّ ل ،إلاّ ّ
يايس مل يسمح هلا بام ُع ِّو َل
إن الوضع ّ
الرغم من أ ّ
وعىل ّ
الس ّ
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عليها من إبراز احلقوق والدّ فاع عنهم ،وعن جوانب حياهتم العا ّمة.

إال َّ
أن الطبقة العماّ ل ّية يف البرصة عبرّ ْت عن نفسها بحركتها املتم ّثلة بسلسلة
زت
اإلرضابات الطويلة التي امتدّ ت من عام (1946م) إىل عام (1956م) تقريب ًا ،ومت ّي ْ

هذه اإلرضابات بارتباطها باجلوانب االقتصاد ّية يف بدايتها؛ ّ
ألن الطبقة العاملة قدْ وقع
االقتصادي من حيث الغالء
السيطرة األجنب ّية يف العمل ،وسوء الوضع
ّ
عليها عبء ّ
للسكن ،واخلدمات
املعييش ،وندرة املوا ّد الغذائ ّية ،وسوء الوضع
االجتامعي بالنسبة ّ
ّ
ّ

الص ّح ّية والتعليم ّية ،فض ً
املؤسسات (امليناء،
وتعرض ال ُعماّ ل يف
ال عن ق ّلة األُجور،
ّ
ّ
ّ
الشكات األجنب ّية واألهل ّية لعدم تطبيق قانون ال ُعماّ ل رقم ()72
السكك ،والنّفط) ،أو رّ
ّ
ارتبطت احلركة العماّ ل ّية بشكل أو
لسنة (1936م) ،واملعدّ ل يف عام (1944م)؛ لذا
ْ

جيزت يف فرتة متقاربة مع النّقابات العماّ ل ّية عام
السياس ّية ،التي ُأ
ْ
بآخر بحركة األحزاب ّ

يايس ،بينام اقترص
(1946م)،
ْ
واستوعبت بعض األحزاب دور ال ُعماّ ل يف التأجيج ّ
الس ّ
عمل بعض األحزاب عىل التأييد واملساندة.

املواطنون العاد ّي َ
َ
وبخاصة الواعني منهم ،كالطلبة الذين
ون مع ال ُعماّ ل،
وقدْ تعاطف
ّ

أدركت مستلزمات التغيري بعد احلرب العامل ّية الثانية ،واألحداث التي
يم ّثلون فئة مث ّقفة
ْ
يب
ْ
طرأت عىل العامل بظهور احلركات الثور ّية يف العامل الثالث ،وصورة التغيري يف الوطن العر ّ

السويس يف عام (1956م).
بعد ثورة عام(1952م) ،ودور مرص
القومي بعد تأميم قناة ّ
ّ
ٍ
ومع ذلك جتد ّ
مر ْت عىل
مر ْت بحالة من املدِّ واجلزر كالتي ّ
أن احلركة العماّ ل ّية ّ
األحزاب ،مع ٍ
أن الطبقة العماّ ل ّية ّ
فارق هو ّ
مستمرة بفعل استمرار حركة العمل،
تظل
ّ

فلم ُينهها قرار ِّ
الرغم من تأ ّثرها ومشاركتها الف ّعالة يف األحداث.
حل حزب أو فئة ،عىل ّ
أن نستنتج ّ
 -3ويمكن ْ
األول (االنتخابات النّياب ّية يف
أن احلياة النّياب ّية ومظهرها ّ

السياس ّية بعد احلرب ال ّثانية ،وكان
البرصة)،
ْ
كانت تشكّل جزء ًا من نشاط األحزاب ّ
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يايس يف العراق بشكل عا ّم بعد احلرب ،قدْ انعكس عىل طبيعة
عدم استقرار الوضع ّ
الس ّ
خاصة.
يايس يف مسألة االنتخابات النياب ّية يف عموم العراق ،والبرصة ّ
النظام ّ
الس ّ

ّ
التجار ّ
إن تكرار األسامء ّ
والشيوخ البعيدين
املرشحة لالنتخابات التي يف أغلبها من ّ

يايس ،ور ّبام يعود ترشيحهم للنيابة إىل طلب الوجاهة ،ما خيدم مصاحلهم
عن القرار ّ
الس ّ
اخلاصة ،أو بدافع منافسة ّ
السياس ّية لعرقلة
االقتصاد ّية واالجتامع ّية
ّ
مرشحي األحزاب ّ

يرشح هو وأقرباؤه يف املناطق االنتخاب ّية ،أو ِّ
السلطة ،ونرى النّائب ّ
يرشح
وصوهلم إىل ّ
بقيت التقليد ّية
يف هذا العام ،ويأخذ أقرباؤه الدّ ور يف العام التايل ،وهكذا؛ ولذلك
ْ

عام ً
يايس.
ال من عوامل ضعف تأثري االنتخابات يف القرار ّ
الس ّ

السياس ّية بدء ًا من
وقدْ ض ُع َ
مه ّية االنتخابات النياب ّية يف احلياة ّ
يايس بأ ّ
ف الوعي ّ
الس ّ

انتخابات (1947م) ،الس ّيام يف مناطق القرى واألرياف ،ولكن اختلف الوضع قلي ً
ال

يف اخلمسين ّيات ،حتّى شهدت فيه البرصة -كام يف العامل -وعي ًا سياس ّي ًا من فئات مث ّقفة

حت ّ
واستقطبت الفئة الواعية من
خط املعارضة يف انتخابات (1954م)،
ْ
وض ْ
سياس ّي ًاّ ،
الطلبة الذين برز نشاطهم يف اخلمسين ّيات.

كانت املنطقتان األوىل والثانية من أنشط املناطق االنتخاب ّية ،وكان للمنطقة األوىل ستّة
ْ

السياس ّية ،ووسائل
ّنواب ،ويعود ذلك لكوهنام يف مركز املدينة؛ إ ْذ ترتكّز مراكز األحزاب ّ
ال عن ّ
أن مراكز ُّ
التوعية ،فض ً
الشعب االنتخاب ّية تكون قريبة يسهل الوصول إليها ،الس ّيام

الصعب الوصول
يف أ ّيام الفيضان ،وهذا ما حدث يف انتخابات عام (1954م)؛ إ ْذ كان من ّ
إىل املراكز االنتخاب ّية وااللتقاء بالنّاخبني يف االجتامعات العا ّمة يف مركز املدينة.

للمرشحني يف ّ
ّ
ّ
كل االنتخابات يف العراق،
والغش والتز ّلف
وكانت حاالت التزوير
ْ

عا ّمة تقريب ًا ،وهذا ما د ّل ْت عليه احلوادث يف ٍّ
كل منها ،فض ً
ال عن ضعف األحزاب
الصوت املعارض إىل
يسهل عدم وصول ّ
السياس ّية ،وعدم تكتّلها يف االنتخابات ،ما ّ
ّ
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السياس ّية ْ
أن تركّز
املجلس النيا ّ
يب ،حتّى يف انتخابات (1954م) ،التي حاولت املعارضة ّ

السلطة.
جهدها وتستثمر جهد العماّ ل والفلاّ حني والطلبة يف مواجهة ّ
ٍ
النواب يم ّث َ
ّ
يب
لون امليول الوطن ّية واالشرتاك ّية يف املجلس النيا ّ
وإن ظهور عدد من ّ

ٌ
ّبت
دليل
أهم النتائج التي ترت ْ
واضح عىل استمرار ّ
ٌ
نمو املعارضة .و ُيعدّ هذا العامل من ّ

السلطة احلاكمة.
عىل االنتخابات يف حزيران (1954م) بالنسبة إىل ّ

ُ
املالحق
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الوثائق غ ُ

أ .مل ّفات حمافظة البرصة( :و .م .ب)
عنـوان املل ّفــة رقمها

 .1األحزاب واجلمع ّيات ()20/15

 .2األحكام العرف ّية (/5()3/4آ/ب)

 .3األحكام العرف ّية (1948م) (/5آ/ب)

 .4األحكام العرف ّية (عن الشيوع ّيني) ()1/9

 .5االنتخابات النّياب ّية يف مركز ال ّلواء ،املنطقة الثانية (1947م) ()13/5
الوطني ()8/5
 .6حزب االتحّ اد
ّ
 .7حزب ّ
الشعب ()2/5

الوطني ( فرع البرصة 1933م) ()14/12
 .8احلزب
ّ
الشطـة ()1/5
متفرقـة رّ
ّ .9

الشطة لعام (1954م) (/2/1آ)
متفرقة رّ
ّ .10

الشطة ّ
اخلاصة) ()21/9
(الشعبة
 .11مدير ّية رّ
ّ
 .12املعارف ()5/1

 .13مالحظ ّية ُعماّ ل املنطقة اجلنوب ّية لألعوام من (1946م1958-م) ()56/1

ِ
ِ
للوثائق
الوطني
املركز
ات
ب .مل ّف ُ
ِّ

عنـوان امللفـّة رقمها

ُ
الوطني
امللكي ،األحزاب العراق ّية مؤمتر احلزب
البالط
ّ
ّ
يمقراطي يف البرصة()1944/5/4
الدّ
ّ

ُ
امللكي ،بيانات واعرتاضات حزب األ ّمة
البالط
ّ
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االشرتاكي حول االنتخابات لعام (1954م) ()4381
ّ
وزارة العدل ،املحاكم ،االنتخابات النياب ّية ()2468

ُ
امللكي ،الدّ يوان ،وزارة الدّ اخل ّية،
البالط
ّ

التحقيقات اجلنائ ّية حزب االستقالل ()4338

ُ
امللكي ،وزارة الدّ اخل ّية ،األحزاب حول
البالط
ّ

اتّصاالت (رحيم رشيف) من حزب ّ
الشعب ()177/4494

ِ
ِ
ِ
البرصة
وثائق
مركز
ات
جـ  .مل ّف ُ

عنوان امللفـّة رقمها

مل ّفة االنتخابات النّياب ّية واألعامل العمران ّية وثيقة رقم (15،1950م)

ُ
الوثائق املن�شور ُة
-2

الوثائق احلكوم ّي ُة
أ.
ُ

النواب 1924م ،مطبعة احلكومة1924 ،م.
 .1احلكومة العراق ّية ،قانون انتخاب ّ

النواب 1956م ،مطبعة احلكومة ،بغداد1956م.
 .2احلكومة العراق ّية ،قانون انتخاب ّ

السنو ّية العا ّمة 1953م،
الرئيسة لإلحصاء ّ
 .3احلكومة العراق ّية ،وزارة االقتصاد الدّ ائرة ّ
مطبعة الزهراء1954 ،م.

 .4احلكومة العراق ّية ،وزارة الدّ اخل ّية ،املجموعة اإلحصائ ّية للتسجيل العام1957م،

(العراق–اجلاليات العراق ّية) ،بغداد1957 ،م.

 .5احلكومة العراق ّية ،وزارة الشؤون ،إحصاء 1947م ،مطبعة احلكومة1947 ،م.

 .6احلكومة العراق ّية ،وزارة ّ
االجتامعي ،التقرير
والضامن
الشؤون االجتامع ّية ومدير ّية العمل ّ
ّ

نوي 1948م ،مطبعة احلكومة بغداد1950 ،م.
الس ّ
ّ

 .7احلكومة العراق ّية ،الوقائع العراق ّية ،العدد (/15 ،)5610آيار1948/م.
 .8احلكومة العراق ّية ،الوقائع العراق ّية ،العدد (1952/12/18 ،)3198م.
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خاصة باحلزب ّ
يوعي
رسية
 .9رّ
ّ
الش ّ
الشطة العا ّمة ،مدير ّية التحقيقات اجلنائ ّية ،موسوعة ّ
العراقي ،ج ،1ج ،4بغداد1949 ،م.
ّ
السعدون،
السكك العراق ّية بني األمس واليوم ،مطبعة ّ
للسكك احلديد ّيةّ ،
 .10املنشأة العا ّمة ّ
بغداد1990 ،م.

ِ
األحـزاب
وثائق
ب-
ُ

األول عن عماّ ل احلزب للمدّ ة املنتهية يف 1947/4/17م،
نوي ّ
الس ّ
 .1حزب االستقالل – التقرير ّ
رفعه أمني السرِّ ّ إىل املؤمتر العا ّم يف دورته االعتياد ّية ،بغداد 1947م.
اخيل حلزب االستقالل ،الطبعة الثالثة مطبعة
 .2حزب االستقالل –النظامان
األسايس والدّ ّ
ّ

العاين ،بغداد.

االشرتاكي ،وقائع تزوير االنتخابات يف القورنة ملصلحة الس ّيدين أمحد النقيب
 .3حزب األ ّمة
ّ
ومحيد احلمودّ ،
ستوري ،تقرير رفعه د .نوري
مرشحي احلكومة وعضوي حزب االتحّ اد الدّ
ّ

القديس ،بغداد1954 ،م.
جعفر ،وعامر حسك ،مطبعة
ّ

يب
واحلر ّية واالشرتاك ّية
االشرتاكي–نضال البعث يف سبيل الوحدة
 .4حزب البعث العر ّ
ّ
ّ
العراقي 1965 ،1958-1953م،
االشرتاكي) ،جـ ،5القطر
يب
(وثائق حزب البعث العر ّ
ّ
ّ

ط1971 ،2م.

العراقي ،من وثائق احلزب ّ
يوعي ،مؤ ّلفات الرفيق فهد ( ،)2قض ّيتنا
الشيوعي
 .5احلزب
الش ّ
ّ
ّ

الوطن ّية ،مطبعة ّ
الشعب ،بغداد1973 ،م.

يمقراطي ،سجل احلركة الوطن ّية ضدّ معاهدة (جرب–بيغن) ودور
 .6احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
يمقراطي فيها ،مطبعة األهايل ،بغداد1960 ،م.
احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

 .7احلزب
اخيل بغداد،
يمقراطي– منهج احلزب
الوطني الدّ
الوطني الدّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يمقراطي ونظامه الدّ ّ
1960م.

واملراجع العرب ّي ُة
 -3امل�صاد ُر
ُ

والوطني
يايس حلزيب االستقالل
 -1إبراهيم
ّ
ّ
اجلبوري ،سنوات من تاريخ العراق-النشاط ّ
الس ّ
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يمقراطي يف العراق1959 -1952( ،م) ،املكتبة العامل ّية ،بغداد.
الدّ
ّ

التكريتي،
الربيطاين ،ترمجة :هاشم
 -2إلربت ،م .منتشاشفييل ،العراق يف سنوات االنتداب
ّ
ّ
بغداد1978 ،م.

األول واجلزء الثاين ،دار الشؤون
التأسييس
األدمهي ،املجلس
 -3أمحد مظ ّفر
العراقي ،اجلزء ّ
ّ
ّ
ّ
الثقاف ّية العا ّمة ،بغداد1989 ،م.

تطور احلركة الوطن ّية يف العراق ،منشورات مركز دراسات اخلليج
 -4إسامعيل أمحد ياغيّ ،
يب ( ،)28الطبعة األُوىل ،بغداد1979 ،م.
العر ّ
تطور احلركة الوطن ّية العراق ّية ،الطبعة
 ،...... -5حركة رشيد عايل
الكيالين-دراسة يف ّ
ّ
األوىل ،دار الطليعة ،بريوت ،شباط 1974 ،م.

 -6أمني لطفي ،دليل البرصة (1955-1954م) ،الطبعة األوىل ،مطبعة اخلرب ،البرصة،
1954م.

السياس ّية الدّ اخل ّية يف العراق
 -7جعفر ع ّباس محيدي،
ّ
التطورات واال ّجتاهات ّ

(1958-1953م) ،الطبعة األوىل ،بغداد1980 ،م.

السياس ّية يف العراق (1953-1941م) مطبعة النعامن ،النجف،
،...... -8
ّ
التطورات ّ
1976م.

والسياسة العرب ّية (1958 –1921م) ،بغداد1970 ،م.
 -9د .جهاد جميد حمي الدّ ين ،العراق ّ

الربيطاين (1921-1914م) -دراسة
 -10محيد أمحد محدان ،البرصة يف عهد االحتالل
ّ
السياس ّية والعسكر ّية واإلدار ّي��ة واالقتصاد ّية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد،
وثائق ّية لألوضاع ّ
1979م.

 -11حسني مجيل ،العراق شهادة سياس ّية (1930 -1908م) ،لندن1980 ،م.

ال��راوي ،تاريخ الطبقة العاملة يف العراق (1975–1968م)،
 -12خالد حمسن حممود ّ
بغداد1982،م.

الصحراء ،ترمجة :إسامعيل النّاظر ،بريوت – نيويورك1960،م.
 -13دافيد .# .قني ،برتول ّ
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يب (1973-1889م) صحافة البرصة،
 -14رجب بركات ،من تاريخ صحافة اخلليج العر ّ
يب ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد1977 ،م.
منشورات مركز دراسات اخلليج العر ّ

احلرصي ،البالد العرب ّية والدّ ولة العثامن ّية ،الطبعة الثانية ،بريوت1960،م.
 -15ساطع
ّ

 -16ستيفن هيمسيل لونكريك ،تاريخ العراق احلديث (1950-1900م) ،ترمجة :سليم طه
التكريتي ،اجلزء الثاين ،بغداد1980 ،م.
ّ

 -17سليامن فييض ،يف غمرة النّضال ،رشكة التجارة والطباعة املحدودة ،بغداد1952،م.

السياسة العراق ّية حتّى عام 1945م،
السعيد ودوره يف ّ
حممد ،نوري ّ
 -18سعاد رؤوف شري ّ

ط ،1بغداد1988 ،م.

 -19سمري عبد الكريم ،أضواء عىل احلركة الشيوع ّية يف العراق (1958–1934م) اجلزء
األول ،دار املرصاد ،بريوت( ،د.ت).
ّ

 ،...... -20موجز أضواء عىل احلركة ّ
الشيوع ّية يف العراق ،بريوت( ،د.ت).

والتوسع (-1948
النمو
االشرتاكي مرحلة
يب
 -21شبيل
ّ
العيسمي ،حزب البعث العر ّ
ّ
ّ
ّ
1958م) ،بريوت ،دار الطليعة1978 ،م.

والشكات املتّحدة معها ،ط ،1بريوت1949 ،م.
 -22رشكة نفط البرصة املحدودة رّ
 -23شهاب أمحد ،تاريخ الطباعة يف العراق ،اجلزء الثاين ،الطبعة الثانية1986 ،م.

 -24صادق قدير اخل ّباز ،نصف قرن من تاريخ احلركة النقاب ّية يف العراق ،مطبعة ال ُعماّ ل
املركز ّية ،بغداد1971 ،م.

اخلاص) ،بغداد1968 ،م.
ناعي يف العراق (القطاع
الدرة،
ّ
التطور ّ
ّ
الص ّ
 -25صباح ّ
يب (1958-1945م) ،القاهرة1967 ،م.
 -26د .صالح الع ّقاد ،املرشق العر ّ

 -27عادل غفوري خليل ،جّ
السياس ّية (أحزاب املعارضة العراق ّية
االتاهات الفكر ّيـة واملواقف ّ
العلن ّيـة) (1954-1946م) ،مطبعة أونسيت االنتصار1984 ،م.

العراقي (-1908
السياس ّية يف القطــر
 -28عبد اجل ّبار حسن
ّ
ّ
اجلبوري ،األحزاب واجلمع ّيات ّ
احلر ّية للطباعة ،بغداد1977 ،م.
1958م) ،دار ّ

 -29عبد األمري هادي العكّام ،تاريخ حزب االستقالل (1958-1946م) ،منشورات

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
 ........................................... 238الأ ْو َ�ضا ُع ِّ
الرشيد للنرش1980 ،م.
وزارة اإلعالم ،سلسلة دراسات ( ،)216دار ّ

 ،...... -30احلركة الوطن ّية يف العراق (1933–1921م) ،النّجف1975 ،م.

التحرر ّية ،الطبعة الثانية،
السنة (1941م)
الر ّزاق
ّ
احلسني ،األرسار اخلف ّية يف حركة ّ
ّ
 -31عبد ّ
مطبعة العرفان ،صيدا ،لبنان1964 ،م.

 ،...... -32تاريخ األحـزاب السياس ّية يف العراق ،الطبعـة األوىل ،بريوت1980،م.
 ،...... -33تاريخ العراق قدي ًام وحديث ًا ،صيدا1958 ،م.

 ،...... -34تاريخ الوزارات العراق ّية ،اجلزء الثالث ،ط ،5دار الكتب ،بريوت1978 ،م.

السابع والثامن ،الطبعة الثالثة ،مطبعة العرفان،
 ،...... -35تاريخ الوزارات العراق ّية ،اجلزء ّ
صيدا ،لبنان1968 ،م.

 ،..... -36تاريخ الوزارات العراق ّية ،اجلزء التّاسع ،مطبعة العرفان ،صيدا ،لبنان1960 ،م.

 ،..... -37تاريخ الوزارات العراق ّية ،اجلزء العارش ،مطبعة العرفان ،صيدا ،لبنان1961 ،م.
السادس ،مطبعة العرفان ،صيدا1978 ،م.
 ،..... -38تاريخ الوزارات العراق ّية ،اجلزء ّ
الر ّزاق ع ّباس ،نشأة مدن العراق ،بغداد1973 ،م.
 -39عبد ّ
النارصي معارك طبق ّية( ،د .ت)( ،د .م).
السالم
ّ
 -40عبد ّ

 -41عبد املجيد حسن الغزا ّيل ،تاريخ البرصة ،مطبعة املعارف( ،ب.ت).

النجار ،سياسة التجارة اخلارج ّية يف العراق يف فرتة ما بعد احلرب
 -42عبد ّ
الوهاب محدي ّ

العامل ّية الثانية ،بغداد1968 ،م.

 -43عزيز احلاج ،مع األعوام (صفحات من تاريخ احلركـة الشيوع ّية يف العراق (-1958
املؤسسة العرب ّية للدّ راسات والنرش ،بريوت1981،م.
1969م) ،الطبعة األوىلّ ،

 -44فائق ب ّطي ،صحافة األحزاب وتاريخ احلركة الوطن ّية ،مطبعة األديب ،بغداد1969 ،م.
الصحف ّية العراق ّية ،مطبعة األديب البغداد ّية1976 ،م.
 ،...... -45املوسوعة ُّ

السياس ّية يف العراق(1932–1921م) ،منشورات
 -46فاروق صالح العمر ،األحزاب ّ
يب ( ،)18مطبعة اإلرشاد ،بغداد1978 ،م.
مركز دراسات اخلليج العر ّ

يمقراطي ،مطبعة ّ
الشعب ،بغداد1963 ،م.
 -47فاضل حسني ،تاريخ احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
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 -48فكرت نامق عبد الفتّاح ،سياسة العراق يف املنطقة العرب ّية (1958-1953م) وزارة
الرشيد للنرش1981 ،م.
الثقافة واإلعالم–اجلمهور ّية العراق ّية ،سلسلة دراسات( ،)238دار ّ

يمقراطي،
اجلادرجي وتاريخ احلزب
اجلادرجي ،مذكرات كامل
 -49كامل
الوطني الدّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الطبعة األوىل ،منشورات دار الطليعة ،بريوت ،ك1970 ،2م.

التحرك) ،بغداد1980 ،م.
(التكون وبدايات
 -50كامل مظهر أمحد ،الطبقة العاملة العراق ّية
ّ
ّ
التحرر ّية يف العراق ،بغداد1985 ،م.
 -51أ .ن  .كوتلوف ،ثورة العرشي َن
ّ

خاصة باحلزب ّ
العراقي منذ
يوعي
 -52مالك سيف ،للتاريخ لسان (ذكر ّيات وقضايا
ّ
ّ
الش ّ

احلر ّية للطباعة ،بغداد1983 ،م.
تأسيسه حتّى اليوم) ،دار ّ

النبهاين ّ
(الشيخ) ،التّحفة النّبهان ّية يف تاريخ اجلزيرة
حممد بن موسى
حممد خليفة بن ّ
ّ -53
ّ
يب ،البرصة1980 ،م.
العرب ّية ،مركز دراسات اخلليج العر ّ

االقتصادي
والتطور
االقتصادي يف العراق ،التجارة اخلارج ّية
التطور
ّ
ّ
ّ
حممد سلامن حسنّ ،
 -54دّ .

األول ،املكتبة العرص ّية ،بريوت ،صيدا( ،د.ت).
(1958 -1864م) ،اجلزء ّ

حممد مهدي ك ّبة ،مذكّرايت يف صميم األحداث (1958-1918م) ،الطبعة األوىل،
ّ -55
بريوت ،ترشين الثاين1965 ،م.

االشرتاكي يف العراق (يف احلركة الوطن ّية منذ
يب
 -56هادي حسن عليوي ،حزب البعث العر ّ
ّ
تأسيسه حتّى /14متّوز1958/م) ،الطبعة األوىل ،بغداد1979 ،م.

االجتامعي ،بغداد1946 ،م.
 -57هاشم جواد ،مقدّ مة يف كيان العراق
ّ

ُ
ُ
أطروحات الدّ كتوراه
ر�سائل املاج�ستري و�
-4

الكريمي ،احلركة العماّ ل ّية يف العراق (1945-1932م) ،رسالة ماجستري غري
 -1أمرية حممود
ّ
منشورة ،معهد الدّ راسات القوم ّية واالشرتاك ّية ،املستنرص ّية1985 ،م.

 -2جهاد جميد حمي الدّ ين ،حلف بغداد ،رسالة ماجستري غري منشورة ،القاهرة1971 ،م.

االشرتاكي يف العراق ،رسالة ماجستري
يب
 -3حامد قاسم
اجلبوري ،نشأة حزب البعث العر ّ
ّ
ّ
غري منشورة ،معهد الدّ راسات القوم ّية واالشرتاك ّية ،املستنرص ّية1989 ،م.

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
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احليدري ،احلركة الوطن ّية يف العراق (1958 -1948م) ،رسالة
 -4رياض رشيد ناجي
ّ

دكتوراه غري منشورة ،جامعة عني شمس1977 ،م.

العيل ،البرصة خالل ثورة مايس (1941م) ،رسالة ماجستري غري منشورة،
 -5زينب أمحد
ّ
ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة1988 ،م.

 -6زهري محدي النّحاس ،التموين يف العراق (1948-1939م) ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،املوصل1989 ،م.

 -7طالب جاسم الغريب ،ميناء البرصة (1956-1912م) ،رسالة ماجستري غري منشورة،
ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة1984 ،م.

اجلمهوري يف العراق (1958-1921م) ،رسالة
 -8عبد اجل ّبار مصطفى ،جتربة العمل
ّ
ماجستري غري منشورة ،بغداد1983 ،م.

الرحيم ذو النّون زويد ،العراق يف احلرب العامل ّية الثانية (1945-1939م) ،رسالة
 -9عبد ّ
ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،القاهرة1978 ،م.

الر ّزاق مطلك الفهد ،تاريخ احلركة العماّ ل ّية يف العراق (1958-1945م) ،جامعة
 -10عبد ّ
القاهرة ،ك ّل ّية اآلداب1977 ،م.

 -11عبد الكريم ياسني رمضان ،احلياة النياب ّية يف العراق (1958-1953م) ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد1987 ،م.

 -12عبد املجيد كامل عبد ال ّلطيف ،احلياة الربملان ّية يف العراق (1953-1945م) ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد1983 ،م.

يايس يف العراق (1958-1984م) ،رسالة ماجستري
 -13غانم صالح عبد اهلل ،النّظام ّ
الس ّ
غري منشورة ،القاهرة1971 ،م.

يمقراطي يف العراق (دراسة سياس ّية اقتصاد ّية
 -14قاسم مجيل قاسم ،احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
السياس ّية ،جامعة القاهرة،
اجتامع ّية) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية االقتصاد والعلوم ّ

1973م.
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والسياس ّية بني عامي (-1932
 -15ياسني طه ياسني ،البرصة ،دراسة يف األحوال االقتصاد ّية ّ
1939م) ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة البرصة1990 ،م.

االشرتاكي واحلركة العماّ ل ّية يف العراق (الواقع
يب
 -16ياسني علوان عينا ،حزب البعث العر ّ
ّ
والسياسة ،بغداد1980 ،م.
واملامرسة) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية القانون ّ

 .5امل�صاد ُر الأجنب ّي ُة

1- Hanna Batau ، the old Social Classes and the Rerolutianary

movements classes. In Iraq. by princetan University press ،

1973.

2- Phepe Marr ، The modern History of Iraq ، westview press .
Boulder، Colrado . Longman . London ، England .

ُ
ُ
واملقاالت
البحوث
.6
األدمهي( ،جذور وسامت التجربة النياب ّية والتعدّ د ّية احلزب ّية يف العراق) ،آفاق
 -1أمحد مظ ّفر
ّ

عرب ّية ،العدد ( ،)4آذار1992 ،م.

 -2رزاق إبراهيم حسن( ،احلركة النقاب ّية يف العراق) ،آفاق عرب ّية ،العدد ( ،)9آيار 1976م.

 -3عبد اجل ّبار العمر( ،من وثائق حركة مايس 1941م) ،آفاق عرب ّية ،العدد ( ،)9آيار،
1985م.

تطوره
التارخيي(-1940
(السمة النّضال ّية للبعث َعرب مراحل ّ
ّ
 -4ماجد سلامن حسن ِّ
1958م) ،آفاق عرب ّية  ،العدد ( ،)8نيسان1984 ،م.

الشيف رشف وص ّي ًا عىل العراق يف مايس عام
حممد حسني
الزبيدي( ،عندما أصبح رّ
ّ
 -5دّ .
1941م) ،آفاق عرب ّية ،العدد ( ،)6حزيران1989 ،م.

ال�سيا�س َّي ُة فـي ال َب ْ�صر ِة
 ........................................... 242الأ ْو َ�ضا ُع ِّ
اّ
املجـل ُت
.7
 -1ال ّثقافة اجلديدة ،العدد ( ،)41ترشين الثاين1972 ،م.
 -2لغة العرب ،كانون الثاين1912 ،م.

ال�ص ُح ُف
ُّ .8

ستوري (1952 -1951م).
 -1االتحّ اد الدّ
ّ
 -2األخبار (1946م).

 -3آخر ساعة (1946م).

 -4الربيـد ( 1948و 1949م)

 -5ال ّثغــر (1958 ،1953 ،1950 ،1948 ،1947 ،1946م).
 -6اجلبهة ّ
الشعب ّيـة ( ،1951و 1952م).
 -7اجلمهـور (1948م).

 -8احلياة ( 1953و 1954م).
 -9اخلبـر (1948م).

 -10الدّ ستور (1958 -1951م).

 -11صدى األهالـي (1951 ،1950م).
 -12صوت األحرار (1947م) .
 -13صوت النّاس (1951م).

 -14صوت األهايل ( 1946و  1947و 1948م).
 -15لواء االستقالل (1954 ،1948م).
 -16املنــار (1954م).

 -17النّاس (1947م).
 -18النّبـأ (1951م).

 -19نداء االستقالل (1954م).
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 -20نداء االشرتاك ّية (1952م).
 -21نداء األهايل (1953م).
 -22الوحدة (1952م).

 -23الوطـن ( 1945و 1947م).

ُ
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يمقراطي1992/2/2( ،م).
الضامن ،من احلزب
الوطني الدّ
 -1عبــد اجلليـل ّ
ّ
ّ

يمقراطي1992/5/18( ،م).
 -2حسني مجيـل (حمامـي) ،من احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ

االشرتاكي ،رسالة بعثها إىل الباحثة
يب
 -3حكمت ّ
البزاز (وزير الرتبية) ،حزب البعث العر ّ
ّ
بتأريخ1992/12/13( :م).

 -4رجب بركـات ،حزب االستقالل1990/12/6( ،م).
 -5عبـــد اهلل فاضل ،حزب ّ
الشعب1992/5/17( ،م).

 -6غالب الناهــي ،عن حزب األحرار1992/5/4( ،م).

 -7فاروق امللاّ ك( ،اتحّ اد الطلبة) من املشاركني يف وثبة كانون الثاين (1948م)( ،مدير رشكة

التأمني الوطن ّية حال ّي ًا).

 -8فؤاد عبد احلميد اخلليل من البعث ّيني األوائل1992/2/4( ،م).

(مدرسة متقاعدة)1992/2/5( ،م).
 -9ليىل الرشيد ،أخت طه الرشيد (حزب البعث)
ّ

يمقراطي1992/5/18( ،م)( .نائب
الرشيد (حمامي) ،احلزب
الوطني الدّ
ّ
ّ
حممد أمحد ّ
ّ -10
رئيس حمكمة التم ّيز حال ّي ًا).

محاين (حمامي) ،حزب االستقالل1992/5/19( ،م).
حممد أمني ّ
ّ -11
الر ّ

يراوي ،عن والده (عن البعث ّيني األوائل)1991/9/8( ،م).
 -12مهدي آصف الدّ
ّ
شعبي1992/8/26( ،م).
مؤرخ
ّ
اينّ ،
حممد صالح ّ
ّ -13
احلس ّ

 -14ناهضة بركات ،من البعث ّيات األوائل1992/2/5( ،م).
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H ................................................................. Abstract

3. The parliamentary elections conducted in Basrah"

during (1947-1958) revealed the gradation in the political"
consciousness as to the city and the countryside، and the"
conventional nature of the elections whether in renominating"
the names of the government candidates (indirect election)
or by supporting the candidates directly.

The Political Situations in Basrah ................................ G

، clandestine or otherwise ، during the (1940s) and the (1950s).
The movement، however، was influenced by the political

events، both locally and on pan – Arab level، and also in
terms of their estimate of the influence of the events on the
public opinions in Basrah which were generally governed
by two trends: in addition to the inclination of traditional"
parties which sustains their participation in the public parties
that support the authority، particularly the Soualist Umma
Party، however، the revolutionary thoughts and the nature of
nationalist movement in the world after the Second World
War influenced the political awareness especially that of"
students who have been stimulated by ideologies such as
Communism and nationalism.
2. Foreign capitalism and national capital contributed after
the Second World War to the rise of a formidable world class
that had a strong relationship with political and economic
events in Iraq. Trade unions had their important role at that
particular era despite the oppression inflicted by the authorities despite the dissolution law of the parties and unions in
(1954). The labour movement، however، had expressed itself
in many strikes.

F ................................................................. Abstract
The preface sheds light on the political situation in Basrah

during the war، simply because Britain had chosen it as an
economic and a military base ؛a choice that had its influence
elicited on opposition that showed itsely in May in (1941)
insurgence which was witnessed in Basrah.
Chapter One deals with the political parties that were"
licensed in Basrah (Nuri Saeed`s Cabinet، Nov. (1946)
tracing their political and organizational activities along with

their role in the political life in Basrah following the Second
World War.
Chapter Two deals with the labour movement in Basrah
its role. The political situation for the labour movement was
crystallized after the Second World War and became part and
parcel of the national movement.
The parliamentary life is tackled in Chapter Three . This

has been carried out through a survey of elections that took
place in (1947–1948) in order highlighting their relevancy to
the political situation in Basrah after the Second World War.
The study has come out with the following conclusions:
1. The political movement in Basrah became quite explicit"
particularly with the licencising of the political parties"

Abstract
The research attempts to study the political situation in Basrah after the Second World War in the period"
(1945-1958)، and its relationship with the political situation in
Iraq in general. This is actually due to the specific position of
Basrah، geographically ، economically and militarily، along
with the population، its distribution and social structure ، and

finally the political consciousness taking into account that it
is a border city، liable to be influenced by events quicker than
the rest of Iraq.
The reason behind the choice of this period (the end of the

Second World War) is that the world changed from a state of

war into a state of peace which consequently led to a process"
of democratization that manifested itself unions، and their
influence on Iraq in general and Basrah in particular.
The year (1958) marked the end of the monarchy and the
dawning of the 14 th July Revolution is a watershed in Iraq’s
politics thereby political event flowed a different course.
The study is divided into three chapters with a preface،
an introduction and a conclusion. Some appendices are also"
annexed to it with a list of bibliography as well.
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