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 : ۸۰۹۱االمبراطورية العثمانية بعد 
مع كل ىحه السظاىخ في الهعي القهمي العخبي ، فان ىحا الهعي قج تزخر بذكل بارز 

والتخقي الى الحكم ومحاوالتيم  بعج اسقاط الدمصان عبج الحسيج وصعهد جساعة االتحاد
مخكدة ( االمبخاشهرية عن شخيق تتخيكيا. ىحه الدياسة كانت استفدازية ججًا بالشدبة لمعخب )

 خ عمى شخيق استيقاظ وعييم القهميوعاماًل أخ
فقبل مجي جسعية االتحاد والتخقي الى الحكم ، كانت االمبخاشهرية العثسانيو ذات شابع 
اسالمي غالب وبعيجة عن الشدعة القهمية التخكية . ويخى البخوفدهر )بخنارد لهيذ( أن مفيهم 

حت تأثيخ الميبخالية األوروبية. العثسانية لم يكتدب مجلهاًل قهميًا اال في القخن التاسع عذخ ت
وبالخغم من استبجادية الدمصان عبج الحسيج وسمبياتو األخخى فانو ال يسكن اتيامو بالتعرب 
القهمي الذهفيشي التخكي . وليذ ىشا مجال تقييم صخاع االتحاديين مع عبج الحسيج ولكن 

هل اسكان الييهد في تفزي االشارة الى أنو عمى الخغم من تخمف نظامو فان الخجل رفس قب
 فمدصين عمى الخغم من العخوض السالية السغخية لمريايشة.

بالتخمي  ۸۱۸۱ان الجستهريين العثسانيين قج استثارىم قخار الدمصان عبج الحسيج في عام 
. وقامت جسعية ) تخكيا الفتاة ( وىي الفئو السعارضو األساسية والتي  6781عن دستهر 

لقج انيار .  ۸۰۹۱التحاد والتخقي ( بانتفاضة عدكخية في عام غيخت اسسيا الى ) جسعية ا
اضصخ  ۸۰۹۰ دانين ۸۲تسهز دعهة البخلسان لالنعقاد . وفي  ۳۲عبج الحسيج وأعمن في 

عبج الحسيج الى التشازل عن العخش بعج ) محاولة ( فاشمة إلسقاط االتحاديين . وىكحا عدز 
ج دمحم رشاد(، مجخد حاکم صهري . أن انترار االتحاديهن سيصختيم ، وأصبح الدمصان الججي

في الهشن العخبي ، كان من شأنيا أن تميب الشدعات  جةاالتحاديين ادخل اربعة عهامل ججي
استقبل صجور الجستهر باالبتياج والخضا من جانب كبيخ من الدكان  . فأواًل:القهمية العخبية 

يهل التقجمية والستأثخين باألفغاني ، سهاء في سهرية أو العخاق  حيث حيا األدباء ذوو الس
 الججيج . عيجوعبجه ، ورضا ، والكهاكبي ، بحخارة ال

أن ىحه الفخحة لم تدتسخ شهيال فالشظام الججيج عجد عن تشفيح وعهده . إن  اال
االصالحات الشدبية والستهاضعة التي أدخميا ، لم تدتصع ازالة التخمف والفداد من 

شهات قالئل فقط كذف العيج الججيج عن تعربو وأخح يمجأ إلى االمبخاشهرية وبعج مزي س
االضصياد الهحذي . وسخعان ما حل االحباط والخيبة محل مهجة الفخح األولى وكان من 

 الصبيعي أن تسيج السخارة الججيجة الصخيق لمسيهل اإلستقاللية والشدعات القهمية . 



﴿2﴾ 

 

وساط العخبية ) السحافظة ( نقسة : ان انترار االتحاديين آثار بين بعس األ ثانياً 
واستياءا كبيخين ، لم يكن مبعثيا فذل االتحاديين في تشفيح وعهدىم بل مجخد االعالن عن 
األىجاف الجستهرية . أن شعار السداواة بين الشاس وتقييج سمصة الدمصان سببت ازعاجًا 

يهم ) السذخوشية ( العخاقية السحافظة الحين كانها يشظخون الى مف اطشجيجًا لبعس األوس
 بخمتو بقمق وتهجذ .

داخل السجتسع العخاقي . ذلك أن  قيو فکخي عس اسييذلك أول مظيخ النقدام س كان
السذخوشية ) الجستهر( أثارت اىتساما عاما وواسعا . وفي العخاق ، كانت السذخوشية تحظى 

ة ( ذوي السيهل القهمية فئة الستعمسين من الصبقة الهسصى ) األفشجي جييبالجرجة الخئيدية بتأ
من رجال الجين كان يقهدىم السجتيج الكبيخ الخخاساني . وكانت أىم  آخخالعخبية وفخيق 

 مدألة التقى حهليا القهميهن العخب والسرمحهن االسالميهن .
من التأييج الحكهمي . فان السذخوشية واجيت معارضة واسعة وأديشت من قبل  وبالخغم

كبار الهجياء واألغشياء وبعس الدعساء الجيشيين الحين لم تخق ليم السداواة بين األغشياء 
والفقخاء ، وبين السدمسين وغيخ السدمسين . ىؤالء وججوا في الجستهر خصخًا عمى أفكارىم 

االجتساعية واعتبخوا ) مهقف تخكيا الفتاة من الجين والخميفة تجميخا  ازاتيمالسحافظة وامتي
لمخباط الهحيج تقخيبا بين العخب والحكهمة العثسانية ( . وسخعان ما تجسعت السعارضة 
السحافظة حهل جساعة )السذهرة( التي كان يتدعسيا الديج عبج الخحسن الكيالني . الحي كان 

لحجيث . ومن معارضي الجستهر من مهاقع محافظة ا معخاقسيربح أول رئيذ وزراء ل
االستقاللية التي قامت  ۸۰۸1ويسيشية كان الياشسيهن الحين كانها سيقهدون فييا بعج حخكة 

 في الحجاز .
: أن العامل األكثخ أىسية من تأثيخ االتحاديين عمى نيهض القهمية العخبية يكسن  ثالثا

لحي كان يتشاقس بذكل حاد مع الصابع االسالمي في الصابع القهمي التخكي لالتحاديين وا
لمعيج الدابق . ولقج اتخح ىحا التغييخ شكمين : ان اشتخاك العخب في تذكيالت الحكهمة 

 يتشاقز ويتزاءل بالشدبة لمعيهد الدابقة . أالعثسانية قج بج
 زاد الهضع سهءا ، الشدعات القهمية التخكية السكذهفة لالتحاديين ومحاوالتيم ومسا

اليهجاء لغخض اجخاءات معيشة استفدت العخب وعسقت حداسيتيم القهمية . وقج أوضح 
العديد عمي السرخي، وىه قهمي عخبي بارز ) رئيذ حدب العيج ( كيف أن آمالو في 

غخار االتحاد بين الشسدا والسجخ قج تحصست بفعل  مىتخكية ع -تكهين امبخاشهرية عخبية 
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األفكار ) التخكية ( أو )الصهرانية( السعادية لمعخب والتي كان يحسميا االتحاديهن . ويقهل 
السؤرخ العالسي )تهيشبي( أن ىحا الشظام التخكي الذهفيشي ولج نتيجة خصيخة ىي الزج 

جسيع سكان االمبخاشهرية العثسانية .  يكالسباشخ لسا كان بيجف اليو . فقج اتجو نحه تتخ 
 وكانت الشتيجة أن الخعايا السدمسين ) العخب ( أصبحها بسخور الدمن قهميين عخبا بالجسمة .

ندبية لمرحافة والفكخ  اتي: ان انترار االتحاديين واحياء الجستهر وفخا حخ  رابعاً 
ي العخاق اال ثالث ، لم تكن ترجر ف ۸۰۹۱والتعبيخ والتشظيم الدياسي . فقبل تسهز 

صحف. وغشي عن البيان أن صفحاتيا كانت تخمه من أية معالجات ججية . وبعج اعالن 
صحيفة في العخاق . وأخحت ( ۸۹صجرت حهالي ) جفمق ۸۰۸0 - ۸۰۹۱الجستهر وخالل 

تجخي مشاقذات صخيحة وججية لسهاضيع شتى . ولقج أثار بعس السحخرين غزب الدمصات 
 تعصيل جخائجىم .وتعخضها لالعتقال ول

فانو من الهاضح أن االتحاديين ساعجوا عمى تغييخ مجخى التاريخ في الجدء في  وىكحا
األسيهي من الهشن العخبي : فانيم بسحاولتيم ) تتخيك ( االمبخاشهرية قج أثاروا ) الشدعات 

خكها االستقاللية والقهمية . ومحاولتيم ) اندال ( الدياسة الى عالم الجساىيخ ، فانيم ح
سياسية لم يدتصيعها احتهائيا ، وبإعالنيم عن بخامج اصالحية ، فانيم  عاتوند  ساتيتشظ

أنعذها آماال لم يدتصيعها تحقيقيا في الهاقع ، واذا كانت جحور القهمية العخبية قائسة قبل 
مجيء االتحاديين بدمن ، فسن السؤكج أن الدياسات التي سار عمييا االتحاديهن قج نذصت 

 حه القهمية .نسه ى
 

 واألحزاب العربية : الجمعيات
كانت تهجج عجة جسعيات عخبية )السيسا في سهريا الكبخى ( . ان  ۸۰۹۱عام  قبل

صعهد االتحاديين الى الحكم وسياساتيم قج ميج الصخيق أمام تأليف جسعيات ججيجة تختمف 
يخيتيا ، والثانية، أنيا عن القجيسة في نقصتين أساسيتين : األولى ، أنيا كانت أوسع في جساى

بالحقهق القهمية العخبية . وكانت أىم ىحه الجسعيات الججيجة :  صالبتياكانت أكثخ قهة في م
وكان مؤسديا شفيق بك السؤيج الحي أعجمو ( ۸۰۹۱العثساني ، ) -االخاء العخبي 
وحدب ، (۸۰۸۹، والعخبية الفتاة )(۸۰۹۰، والجسعية القحصانية ، ) ۸۰۸۹االتحاديهن عام 

وحدب العيج الدخي ، وكانت مصالب ىحه  ،(۸۰۸۳الالمخكدية اإلدارية العثسانية ) 
الجسعيات تتخاوح بين زيادة الحقهق السحمية ، وزيادة ندبة التعييشات العخبية ، واالعتخاف 
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 بالمغة العخبية كمغة رسسية، إلى الحكم الحاتي أو الالمخكدية أو العالقة الكهنفجرالية . ان بحثشا
 ىحا سيشحرخ في حدبي ) الالمخكدية ( و)العيج( ألنيسا كانا ذا نذاط في العخاق .

 
 الالمركزية : حزب-

ىحا الحدب في مرخ عمى يج بعس السثقفين الدهريين ، الحين كانها ، رغم  تأسذ
اختالفيم في البهاعث الفكخية والسيهل الدياسية ، متفقين عمى نقصتين أساسيتين ، ىسا وحجة 

اشهرية العثسانية وضخورة االدارة الالمخكدية التي يتستع من خالليا العخب بكامل االمبخ 
 حقهقيم .
، ذکخ رفيق العظم ) رئيذ الحدب ( أن روابط القهمية  ۸۰۹۸كتاب نذخ عام  وفي

والهشن ىي أىم من روابط الجين . وأكج أن االختالفات الجيشية بين العخب يجب أن ال تعيق 
ية . وبحات الهقت دعا الى )رابصة اسالمية( لمجفاع عن حقهق السدمسين نسه القهمية العخب

 ضج االستعسار الغخبي .
ىحا الحدب الى مؤتسخ عخبي لبحث القزية العخبية وشخح السصاليب العخبية . وقج  دعا

وكان أول محاولة من نهعيا . ومثل العخاق فيو  6161عقج ىحا السؤتسخ في باريذ عام 
سميسان عشبخ ) كان االثشان شالبين في باريذ ( وتمقى السؤتسخ بخقيتي تهفيق الدهيجي و 

 من الديج شالب الشقيب في البرخة والثانية من بغجاد . لىمن العخاق . األو  جييتأ
تميت في السؤتسخ عجة كمسات وكان من الهاضح أن التيار العام لمسؤتسخ قج دافع  ولقج

لو مثيل فانو ، بحات الهقت ، قج أبجى رغبة ممحة عن قزية القهمية العخبية بذكل لم يدبق 
ومخمرة في تجشب االنفرال . فسثال أكج الذييج عبج الغشي العخيدي ) أعجمو االتحاديهن 

لكافة الشظخيات القهمية ، فإن العخب يؤلفهن أمة يجب أن تتستع  شبقاً ( أنو  6161عام 
نشا ال نخيج االنفرال شالسا بقيت بحقهق الجشدية القهمية ، ومع ذلك شجد العخيدي عمى )ا

 حقهقشا محتخمة ومزسهنة( .
حدب الالمخكدية قج نظم السؤتسخ قج اثخ سياسيًا وفكخيًا عمى الحخكة القهمية  وكان

الشاشئة في العخاق والتي تسثمت بذكميا الجشيشي في الشادي الهششي في بغجاد والجسعية 
الدياسي لمحدب وكانا عمى اترال دائم بقيادتو االصالحية في البرخة المحان تبشيا البخنامج 

 في مرخ .
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 جماعة العهد :-
ىحه الجسعية التي لعبت دورًا ىامًا في تاريخ العخاق الدياسي في االستانة في  تأسدت

عمى يج عديد عمي السرخي وبعس الزباط العخب اآلخخين وكان  6161تذخين األول  87
 معظسيم من أصل عخاقي .

عيج في السصالبة بالحقهق العخبية ودعت الى دولة فجرالية بين العخب جسعية ال نذصت
واالتخاك , يؤلف العخب في داخميا دولتيم الخاصة ذات الحكم الحاتي ويعكذ ذلك نقصة 
ىامة عن الدخعة التي كانت تشزج بيا السصامح القهمية العخبية . فالتصهر الدخيع من 

 االتحاد الفجرالي كان يعكذ وعيًا قهميًا متشاميًا . فألى المخكديةالسصالبة بالحقهق الى ال
بخنامج العيج يعكذ ثالث اتجاىات سياسية ىامة كانت قائسة بين الزباط  وكان

العخاقيين في الفتخة التي سبقت الحخب العالسية مباشخة , وىي : ندعتيم القهمية العخبية , 
فهذ شاغ بين الزباط العخاقيين في ومشاوأتيم الشفهذ الغخبي , ولقج تستعت ىحه الحخكة بش

لهرنذ بأن : )سبعة من كل عذخة ضباط مهلهدين في بالد ما  قالالجير العثساني حتى 
 وراء الشيخين يشتسهن الى جساعة العيج( .
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 التطورات السياسية يف العراق امللكي :
 : االنتداب -: ۱۲۹۹ - ۱۲۹۱املرحلة 

تصاعد التيار  ۰۲۹۱بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدىا البريطانيون في ثورة عام 
 :نيار يالرافض داخل بريطانيا لإلدارة الولسنية في العراق كانت ىذه المعارضة تتمحور حول ت

االقتصاديين الذين يدعون إلى تخفيض سريع وحاسم لممصاريف البريطانية في  -١
 العراق.
ذين يدعون إلى إعطاء الشعوب حق تقرير المصير ... الخ . وىذا الميبراليين ال -٢

 طرح مسألة الخيارات الثالثة لبريطانيا في العراق وىي :
 الحكم البريطاني المباشر الذي أصيب بضربة كبيرة وأصبح غير عممي . -١
 الجالء وىو ما عارضتو الشركات وبيوت المال البريطانية .  -٢ 
/ ٢ل ممكا وىو ما أكدتو بريطانيا رسميا في مؤتمر القاىرة )البديل الثالث : فيص -٣

 الذي كان ييدف إلى تغير أسموب الحكم في العراق إلى الحكم غير المباشر من( ۰۲۹۰/٣
إنشاء إدارة مدنية وحكومة عراقية تحت إشراف بريطاني . إال أن برسي كوكس  خالل

فيصل لعرش العراق  بترشيحرار المؤتمر المندوب السامي البريطاني في العراق لم يعمن ق
آنذاك ، وحذر حكومتو من فرض فيصل عمى العراقيين ، وأن يتولى فيصل بنفسو ىذه 

 العقبات أمام فيصل . لةالميمة ، بينما يقوم کوکس بإزا
لذلك كانت استعدادات تجرى قبل المؤتمر لتييئة األرضية المالئمة لمسياسة البريطانية  

وصل برسي كوكس إلى العراق خمفا لويمسن ، وفي  ۰۲۹۱تشرين األول  ١١الجديدة . ففي 
تأسست الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب ، وضمت  ۰۲۹۱تشرين األول  ۹۲
النقيب وزير الداخمية ، وجعفر العسكري وزيرا لمدفاع ، وساسون حسقيل خضوري  لبطا

المؤقتة تحقيق ثالث ميمات لحكومة وزيرا لممالية وآخرون ، وكان الغرض من إنشاء ا
 :رئيسية
 المنادة بفيصل ممكا في إطار حكم دستوري نيابي . -١
 تحديد العالقة بين العراق وبريطانيا عمى أساس إقرار معاىدة بين الطرفين . -۹ 
 إجراء انتخابات عامة إلنشاء المجمس التأسيسي .  -٣

ندوب السامي كوكس ، والمس بيل ، مثل العراق في مؤتمر القاىرة وفد يتكون من الم
ووزيرا الدفاع والمالية العراقيين ، كذلك المستشارون البريطانيون في الحكومة العراقية المؤقتة 
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 ، في ما لم يدعى وزير الداخمية العراقي طالب النقيب .
 حتددت مهمات الوفد العراقي الربيطاني يف ثالثة أمور :

 دة ببريطانيا من حيث النفقات .عالقة الدولة العراقية الجدي .۰
 شخصية من سيتولى عرش العراق . -۹ 
 .القوات الدفاعية لمدولة الجديدة نوع وشكل -٣ 
 وضع المناطق الكردية وطبيعة عالقتيا بالعراق . -٤
وقد اتخذ كوكس مزيدا من اإلجراءات تمييدا لوصول فيصل لمعراق بعد أن تم استبعاد  

ورية ، أو تنصيب أمير تركي لحكم العراق ، أما بالنسبة خيارات أخرى مثل تكوين جمي
المنافسين لفيصل في العراق وأبرزىم السيد طالب النقيب فقد تم نفيو إلى جزيرة  لممرشحين
 ومن الخطوات التمييدية األخرى :. ۰٥/٤/۰۲۹۰سيالن في 

 بمعية فيصلالسماح لمضباط العراقيين في سوريا )الضباط الشريفيين والذين عمموا  -١
وجميعيم من المواليين لمشريف حسين  ۰۲۹۰في سوريا بالعودة إلى العراق منذ شباط 

 وأنجالو .
وذلك لعودة  ٣3/٥/١٩٢١ بتاريخ ۰۲۹۱صدور عفو عن المشاركين في ثورة  -۹ 

قادة الثورة الذين لجئوا إلى الحجاز عند الشريف حسين ، وفي أماكن أخرى ، لمعودة لمعراق ، 
زعماء  من م جعفر أبو التمن ، ومحسن أبو طبيخ ، ودمحم الصدر ، وآخرون ، وىمومني

 الوطنيين والمؤيدين غالبا لمحكم الشريفي .
، وفي ٢٩/٦/١٩٢١، ووصل بغداد في  ٢٣/٦/١٩٢١وصل فيصل إلى البصرة في  

عبد  خيشالوجامع  اليوم التالي لوصولو زار الكاظمية ، وفي اليوم الثاني زار مرقد أبو حنيفة
القادر ، وذلك لكسب الشعبية ، واستطاع فيصل من إزالة عقبة ميمة أمام تتويجو من خالل 
الحصول عمى بيعة المرجع األعمى الشيخ ميدي الخالصي في الكاظمية ، وكانت بيعة 

الخالصي مشروطة لفيصل وذلك بتخميص العراق من حكم االنكميز وبخالفو يمكن  لمرجعا
 . الممك لمشعب خمع

 -ذلك بدأت األلوية )المحافظات( ترسل مضابط البيعة التي وردت من بغداد  بعد
 ديالى ... الخ . -كربالء  -الحمة  -الدليم  -كركوك  -الموصل  -البصرة 
 ۰۱والمالحظ أن نصف مضابط بغداد كانت مشروطة بشروط الخالصي ، وأن  

لى حماية حقوق األكراد من مضابط الموصل كانت تشير إ ٦٨مضبطة من مجموع 
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مضبطة كانت رافضة  ۹۰مضبطة كانت مؤيدة، و  ۹۱واألقميات ، أما في كركوك فأن 
لحكم فيصل ، وىذه األخيرة جاءت من أربيل ، أما باقي المحافظات فكانت قسم من 

 مضابطيا مشروطة بالقبول باإلشراف البريطاني .
بدأ الحكم الممكي  ذلك، وب ۰۲۹۰آب  ۹۲عميو تقرر أن يكون تتويج الممك فيصل في  

 والدولة الوطنية العراقية الحديثة ، وحققت الوزارة الكيالنية األولى أىدافيا .
بعد حوالي الشير من تتويج الممك قدم كوكس مسودة المعاىدة التي تنظم العالقة بين 

وبعد  العراق وبريطانيا ، وكانت تفرض عمى العراق االلتزامات المقصودة من االنتداب ،
كانت االحتجاجات  ١٩٢١/  ٦/ ٢٢تقديم الصيغة النيائية لممعاىدة إلى مجمس الوزراء في 

الشعبية والرسمية داخل الوزارة قد بمغت حدا كبيرا ، إال أنو تم التصديق في مجمس الوزراء 
، وقد أدرج النقيب شرطا بوجوب تصديقيا من قبل  ١٩٢١/  ٦/  ٢٥عمى المعاىدة في 

إقامتو رغم معارضة برسي كوكس عمى ىذا الشرط ، أدى ذلك  أسيسي المزمعالمجمس الت
 .  ١٩٢١/  ۸/ ١٤إلى تصاعد الحركة ضد سياسة الحكومة واستقالتيا في 

وفي نفس يوم تصديق المعاىدة أصدر مجمس الوزراء قانون األحزاب وذلك نظرا لخوف 
قبول رأي ساسون حسقيل  ، كذلك ۰۲۹۱الحكومة من تصاعد الغضب الشعبي وتكرار ثورة 

وزير المالية من أن منع تأسيس أحزاب عمنية سيؤدي إلى نشوء أحزاب سرية ، لذلك تأسست 
ثالثة أحزاب كان اثنان منيا معارضان لمحكومة ىما حزب النيضة والحزب الوطني ، وحزب 

 مؤيد لمسمطة وىو الحزب الحر .
جفجي ، ومن قادتو دمحم رضا تأسس في الكاظمية برئاسة أمين الجر  حزب النهضة :

الشبيبي وباقر الشبيبي ، دعا الحزب إلى عراق مستقل في ظل حكومة عربية ممكية دستورية 
، واإلنياء الفوري لالحتالل البريطاني ، تعرض الحزب االضطياد السمطة البريطانية واعتقال 

 رموزه وىذا الحزب كان مدعوم من قبل السيد دمحم الصدر .
يعد استمرار لحزب حرس االستقالل ارتبط اسمو منذ  ي العراق :احلزب الوطن 

تأسيسو بشخص مؤسسة جعفر أبو التمن ، ومن قادتو دمحم ميدي البصير وحمدي الباججي 
ومولود مخمص ... الخ ، عارض الحزب بشدة الوجود البريطاني ، وطالب باالستقالل 

وىذا الحزب كان مدعوما من  الفوري والناجز لمبالد ، تعرض لالضطياد مثل سابقو ،
 ( .۰۲۹۹المرجع ميدي الخالصي . جرى إغالق الحزبين لمواقفيما المعارضة بنفس العام )

: تأسس بتأييد من عبد الرحمن النقيب وبرئاسة ولده األكبر  احلزب العراقي احلر
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العالقة )دمحم(، تشكمت قاعدة الحزب من شيوخ العشائر والمالكين والسادة الموالين في قبول 
 مع بريطانيا عمى أساس المعاىدة . 

،  ٢٢/١3/١٩٢٢أمر الممك فيصل بإجراء انتخابات تشريعية عامة عمى مرحمتين منذ 
، إال أن  ١٩٢٢/  ۲/ ٣3وكان ذلك اليدف األخير لوزارة النقيب الثالثة التي تشكمت في 

المعارضة التي واجيتيا أدت إلى استقالة النقيب واختفائو من الحياة السياسية العراقي في 
١٦  /۰۰ /۰۲۹۹ . 

 لممعاىدةكان البريطانيون يبحثون عن رجل قوي لمواجية المعارضة الواسعة 
لنيضة والوطني كما ذكرنا ، كما ة ، حيث قام کوکس بإغالق حزبي االتشريعي النتخاباتاو 
 . ۰۲۹۹زعماء المعارضة إلى جزيرة ىنجام في آب  ینف

وجد البريطانيون أن الرجل المناسب ليم ىو عبد المحسن السعدون ، وكان السعدون 
الموصل ،  واستعادة دفي حفظ الحدو  لإلنكميزيعتقد في ىذه المرحمة أن العراق بحاجة ماسة 

 وأن العراق محاط باألعداء من كل جانب .
، وشيدت ىذه الوزارة تصاعد المعارضة  (۰۲۹۹لذلك تولي السعدون وزارتو األولى ) 

تشرين  ٥لالنتخابات التشريعية بعد أن وجو لممجتيدين الكبار استفتاء حول االنتخابات في 
دمحم ميدي الخالصي( ،  -نائيني حسين ال دمحم -وىم )أبو الحسن األصفياني  ۰۲۹۹الثاني 

فصدر الحكم بتحريم االنتخابات ، وأعمن الشيخ ميدي الخالصي عمى مال من الناس بقولو 
 )خمعت فيصل كما خمعت خاتمي ىذا(. 

بالمقابل صمم السعدون ومن خمفو االنكميز عمى إنياء المعارضة ودور رجال الدين 
 .   ٧/١٩٢٣/ ١– ٢٦/٦الفترة  يوذلك بنفي العمماء خارج البالد ف

 ١٢/۱/١٩٢٣وىكذا شرعت الوزارة السعدونية بإجراء االنتخابات لممجمس التأسيسي في 
عمى أثر ذلك توطدت العالقة بين السعدون والبريطانيين مما أثار خشية الممك فيصل  ،

ثاني تشرين ال ١٥وريبتو فبدأ يتحين الفرص إلسقاطو ، فقدم السعدون استقالة وزارتو في 
بتشكيل الوزارة  ۰۲۹۲تشرين الثاني  ۹۹، وكمف الممك صديقة جعفر العسكري في ۰۲۹۲

الشريفيين من أصدقاء الممك كان أبرزىم نوري السعيد وزيرا لمدفاع ،  باطالتي احتوت الض
 وعمي جودت األيوبي وزيرا لمداخمية . 

فاىم الممك وافق المندوب السامي ىنري دوبس بعد طمب وتدخل وت ۰۲۹٤في شباط 
فيصل معو عمى إعادة المجتيدين )بعد أن أوشكت االنتخابات عمى االنتياء والمتصاص 
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( ، بشرط تعيد المجتيدين العائدين بعدم التدخل في السياسة مستقبال ، لشعبيالغضب ا
باستثناء الشيخ ميدي الخالصي الذي لم يسمح لو بالعودة ، وىكذا انتيت حقبة من تاريخ 

 اصر كان لرجال الدين الدور والزعامة فييا .العراق المع
في عيد الحكومة العسكرية األولى ،  ١٩٢٤/ ۲/ ٢٧افتتح المجمس التأسيسي في  

فحدد مهام انتخب عبد المحسن السعدون رئيسا لممجمس ، وألقى الممك خطاب االفتتاح 
 ۔المجلس في :

 . ۰۲۹۹تصديق معاىدة  -١
 سن الدستور . -۹
 نتخاب لممجمس النيابي .سن قانون اال -٣
أن بريطانيا واجيت معارضة من داخل المجمس وخارجو ، فقد دعا ناجي السويدي  إال

عضو المجمس الى عرض المعاىدة عمى الشعب ، وبسبب الضغط الجماىيري لم يبقى من 
 بين أربعين شيخ عشائري موال لمحكومة إال ستة فقط يؤيدون المعاىدة .

طاني السامي السير ىنري دوبس أخذ ييدد بقضية الموصل إال أن المندوب البري
وموقف تركيا، حيث قدم دوبس إنذارا إلى الممك فيصل في حال عدم التصديق عمى المعاىدة 

 آخر بدل المعاىدة .  بايجمسة عصبة األمم فأن بريطانيا ستتخذ ترت تأريخ /١١/٦حتى يوم 
وجرى التصديق عمى المعاىدة ،  ١٩٢٤/  ٦/ ٩تحت الضغط اجتمع المجمس ليال في 

من  ٨/ ٢، وقانون االنتخابات في  ٧/ ١3القانون األساس في  /بعدىا أقر المجمس الدستور
 نفس العام ، وبعد انتياء ميامو المحددة في خطاب العرش حل المجمس التأسيسي نفسو . 

 ۰۲۹٤في عيد وزارة ياسين الياشمي األولى  ٣/۰۲۹٥ /٢١بدأ العمل في الدستور في 
، وكرست ىذه الوزارة جيودىا الستكمال بعض جوانب مؤسسات الدولة كما وافقت  ۰۲۹٥ -

نفط الموصل ، وكان المبرر في منح االمتياز من قبل الحكومة  امتيازعمى منح بريطانيا 
تجعل بريطانيا تؤازر العراق في  يالعراقية اعتقادىا بضرورة توثيق المصالح المادية الت

 مساعيو لبناء الدولة وصيانة وحدتيا ودخوليا المجتمع الدولي .
في عيد وزارة عبد المحسن  ۰۲۹٥/  ۱/  ١٦تم افتتاح المجمس النيابي الجديد في  

قبل يوم واحد من افتتاح البرلمان أسس السعدون حزبو ( ۰۲۹٦ - ۰۲۹٥السعدون الثانية )
لكي يضمن األغمبية النيابية لوزارتو ، مما دفع ياسين الياشمي إلى  - لتقدما -البرلماني 

عمى المجمس  ۰۲۹۹تأليف حزبو المعارض )الشعب( ، بعد ذلك مباشرة عرضت معاىدة 
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سنة ، وقال السعدون أثناء مناقشة المعاىدة في البرلمان )إذا رفضنا  ۹٥بعد تمديدىا لمدة 
تمت المصادقة عمى المعاىدة ، وفي نفس الشير تموز  المعاىدة خسرنا الموصل( وىكذا

 وقعت اتفاقية الحدود وانضمت الموصل إلى العراق .  ۰۲۹٥
كانت المعاىدة والعالقات العراقية البريطانية ىي المشكمة الرئيسية خالل ىذه المرحمة 

 صاديةفي الساحة السياسية العراقية ، وىذا يفسر ضعف اىتمام المعارضة بالمشكالت االقت
 واالجتماعية في العشرينيات كما أصبحت المعاىدة وسيمة القفز لمسمطة حينيا .

وبسبب السعي لتعديل بنود المعاىدة من قبل المعارضة داخل البرلمان وخارجو أقدمت  
عمى أول مبادرة لحل المجمس النيابي قبل انتياء ( ۰۲۹۲ - ۰۲۹۸الوزارة السعدونية الثالثة )

وجاءت بمجمس موال بعد تدخالت واستخدام التزوير والمخالفات  ،١٩٢٨/ ۰/ ١٨ مدتو في
في االنتخابات ، وقد سادت خالل ىذه المرحمة في الساحة السياسية ثالثة أحزاب ىي التقدم 
، الشعب ، الوطني العراقي ، إال أن إخفاق السعدون في إقناع االنكميز بتعديل بنود المعاىدة 

أدت إلى اقدامو عمى االنتحار  لإلنكميزالوطنية والعمالة  خيانةن بالواتيامو من قبل المعارضي
 في عيد وزارتو الرابعة واألخيرة .  ۰۲۹۲ سانيفي ن
وبغياب السعدون خال الجو لمممك فيصل األول لتقديم نوري السعيد لزعامة السياسة  

نوري  دد صعو وحسب حنا بطاطو )بع( ۰۲۲۹ - ۰۲۲۱العراقية بتشكيمة وزارتين متتاليتين )
عبارة عن دكتاتورية اثنين ىما  ۰۲۲۹إلى الرئاسة الوزارة أصبحت الحكومة عمميا حتى عام 

 الممك ونوري(. 
والتي وعدت باستقالل العراق  ۰۲۲۱بدأ نوري السعيد عيده بتوقيع اتفاقية معاىدة 

دخالو عصبة األمم بعد إقرار المعاىدة التي تحددت مدتيا بخمسة وعشرين عاما.  وا 
واجيت حكومة نوري السعيد معارضة واسعة وخصوصا من قادة حزب الشعب والوطني 

، الذي كان ييدف ۰۲۲۰العراقي بعد ائتالفيما في حزب واحد )حزب اإلخاء الوطني( عام 
إلى إسقاط وزارة نوري السعيد والمعاىدة ونيل استقالل العراق ، ومن قادة ىذا الحزب )طو 

كامل الجادرجي  -حكمت سميمان  -رشيد عالي الكيالني  - جعفر أبو التمن -الياشمي 
 الخ( . ...

اإلعالن رسميا عن نياية االنتداب واستقالل العراق (  ١3/  ٢٣)  ۰۲۲۹شيد عام 
 ودخولو عصبة األمم .
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اما مصطلح ) الحكهمة ( فهي تعظي وفقا لقانهن ادارة الدولة للطرحلة االنتقالية. تشطل كل 
 ۔من:

 وىي الجسعية الػششية االنتقالية -الدمصة التذخيعية: -1 
 وىي مجمذ الػزراء وليأة الخئاسية  -الدمصة التشفيحية: -2 
 الدمصة القزائية -3
 

ان نطام الحكع ىػ جسيػرؼ اتحادؼ ديسقخاشي تعجدؼ، يقػم الشطام االتحادؼ فيو عمى اساس 
الدمصات وليذ عمى اساس االثشية او القػمية او الحقائق الجغخافية والتاريخية والفرل بيغ 

 السحىب.
كسا نز عمى أن اإلسالم ديغ الجولة الخسسي ومرجرا لمتذخيع وان العخاق بمج متعجد القػميات 

 ۔يسثل الذعب العخبي فيو جدء ال يتجدأ مغ األمة العخبية، كسا اقخ األسذ التالية:
 مبجأ تعجد الجشدية. -1
 لسدمحة لمديصخة السجنية لمحكػمة.أن تخزع القػات ا -2 
 ان القزاء مدتقل وال يجار مغ قبل الدمصة التشفيحية. -3 
، 2003-3-19االعتخاف بحكػمة اقميع كخدستان في السشاشق التي تجار مغ قبميا مشح  -4 

 عمى أن تبقى حجود السحافطات الثسانية عذخ دون تبجيل خالل السخحمة االنتقالية .
ذكيل مجالذ السحافطة والبمجية والسحمية وال يعدل مغ اعزاء أؼ مغ ىحه لكل محافطة ت -5

 السجالذ اال بدمصة محكسة مخترة 
" عسمية تذكيل األقاليع )) يحق لسجسػعة مغ السحافطات 53اقخت الفقخة ج مغ السادة " -6

 يشيا((.خارج اقميع كخدستان ال تتجاوز الثالثة فيسا عجا بغجاد وكخكػك تذكيل اقاليع فيسا ب
( 58نطخا لصبيعة الشداع حػل كخكػك مغ حيث تخكيبتيا القػمية والجيشية اشارت السادة ) -7 

 ان ال يتخح اؼ اجخاء الى حيغ اقامة احراء سكانی شفاف بعج السرادقة عمى الجستػر الجائع.
يتع تقاسع الدمصات بيغ الحكػمة االتحادية والحكػمات االقميسية والسحافطات، وان  -8 

 ۔االختراصات الحرخية لمحكػمة االنتقالية االتحادية ىي:
 أ. الدياسة الخارجية

 االمغ الػششي -ب 
 ت. الدياسة السالية  
 ادارة الثخوات الصبيعية  -ث 
 الجشدية واليجخة -ج 
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 تشطيع سياسة االتراالت. -ح
 

 ۔قانػن األحداب الدياسية:
رادر عغ سمصة االئتالف السؤقتة يعج ال 2004-6-15بتأريخ  97ان االمخ التذخيعي رقع  

 قانػن األحداب والييئات الدياسية السعتسجة حتى اآلن في العخاق.
يحجد ىحا القانػن ان حق التخشيح مشاط فقط بالكيانات الدياسية التي تحرل عمى السػافقة مغ 

 السفػضية العميا السدتقمة لالنتخابات في العخاق بعج استيفاء الذخوط
وفقا ليحا األمخ ىػ ) اؼ مشطسة او حدب سياسي يتألف مغ ناخبيغ يتزامشػن  ان الكيانات

عمى اساس اآلراء والسفاليع السذتخكة وتسكيغ مشجوبييع مغ التخشيح لسشرب عام، يقتخن بالسرادقة 
 عميو مغ قبل السفػضية سػاء أكان مؤلفا مغ شخز واحج بسفخده او اكثخ(.

 
 ۔على اساسها الكيانات السياسية أهطها:حدد القانهن الطحاذير التي يحضر 

 . عجم االرتباط او تكػيغ اؼ عالقة مع اية قػة مدمحة أو ميميذيا او وحجة عدكخية  .1
 عجم استالم أؼ تحػيل ) مالي ( مباشخ أو غيخ مباشخ مغ اؼ قػة مدمحة او ميميذيا   .2
 او مسارستو.عجم التحخيس عمى العشف وتحخيس االخخيغ عمى الكخالية او دعع االرىاب  .3

 نطام ترجيق الكيانات الدياسية بذخوط مالية. 2004( لدشة 3كحلظ اشتخط، نطام رقع )
وىي  2005-1-30شبق ىحا القانػن عمى ثالثة عسميات انتخابية اجخيت في يػم واحج ىػ 
 انتخابات الجسعية الػششية ومجالذ السحافطات والسجمذ الػششي لكخدستان.

 
 ۔االنتقالية: الجطعية الهطظية -اوال:

اعتسادا عمى امخ سمصة  2005-1-30جخت انتخابات، الجسعية الػششية االنتقالية في 
وىػ بسثابة ) قانػن االنتخاب ( الحؼ يشز عمى ان  2004-6-6في  16االئتالف السؤقتة رقع 

وفقا  يجخؼ االنتخاب عمى اساس االقتخاع الدخؼ الحخ والعام والسباشخ معتسجا نطام التسثيل الشدبي
عمى  %20لشطام القائسة االنتخابية، واعتبار العخاق ) دائخة انتخابية واحجة ( مع تخريز ندبة 

األقل مغ مجسػع السقاعج لمشداء، وىي أعمى ندبة لتسثيل السخأة في بخلسانات العالع . نطست العسمية 
 االنتخابية مغ قبل السفػضية السدتقمة .

 
 : 0220الدستهر العراقي الدائم لعام 

 ۔حجد ىحا الجستػر السبادغ األساسية مغ اىسيا: 
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جسيػرية العخاق دولة اتحادية واحجة مدتقمة ذات سيادة كاممة، نطام الحكع فييا  -1
 جسيػرؼ نيابي ) بخلساني ( ديسقخاشي، وىحا الجستػر ضامغ لػحجة العخاق. 

 اإلسالم ديغ الجولة الخسسي، ومرجر أساس لمتذخيعو . -2
العخاق بمج متعجد القػميات واألديان والسحاىب وىػ عزػ مؤسذ وفعال في   -3

 جامعة الجول العخبية وممتدم بسيثاقيا وىػ جدء مغ العالع اإلسالمي. 
المغة العخبية والكخدية ىسا المغتان الخسسيتان لمعخاق، كسا يجق لبكية العخاقييغ التعمع  -4

 بمغتيع األم. 
الدمصات وشخعيتيا يسارسيا باالقتخاع الدخؼ العام  الديادة لمقانػن والذعب مرجر -5

 السباشخ وعبخ مؤسداتو الجستػرية 
 يتع تجاول الدمصة سمسيا. -6
يحطخ كل كيان او نيج يتبشى العشرخية او االرىاب او التكفيخ او التصييخ  -7

الصائفي وبخاصة البعث الرجامي تحت اؼ مدسى كان وال يجػز أن يكػن ضسغ 
 في العخاق. التعجدية الدياسية 

تتكػن القػات السدمحة العخاقية واألجيدة األمشية مغ مكػنات الذعب العخاقي وال   -8
 تكػن اداة في قسع الذعب وال تتجاخل في الذؤون الدياسية.

)) القزاء مدتقل ال سمصان عميو لغيخ القانػن  ۔مغ الباب الثاني عمى:( 19نرت السادة ) 
)) 

 ۔خامذ عمى:مغ الباب ال( 115ونرت السادة )
)) يتكػن الشطام االتحادؼ في جسيػرية العخاق مغ عاصسة واقاليع ومحافطات ال مخكدية 

 وادارات محمية ((
 
 ۔سلطات الحكهمة االتحادية: -١

لع يعخف ىحا الجستػر بذكل محجد مرصمح ) الحكػمة ( كسا ىػ في الجستػر السؤقت الحؼ 
الى ان الحكػمة تفيج شسػل كافة الدمصات  سبقو، لحلظ ذىب رأؼ مجسػعة مغ شخاح الجستػر

 التشفيحية أو التذخيعية والقزائية في ىحا الجستػر
ويدتشج ىحا الخأؼ الى ان الدمصات االتحادية السشاشة بالحكػمة االتحادية ىي سمصات 

مغ الجستػر بالسقابل نز عمى ان  66و  47تذخيعية وتشفيحية وقزائية كسا في السادتيغ 
مة االقميع يذسل كل ما تتصمبو ادارة االقميع..... الخ الفقخة خامدا مغ السادة اختراصات حكػ 

121. 
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 تتكهن من رئيس الجطههرية ومجلس الهزراء -السلطة التظفيذية االتحادية: -أ
 ۔رئيس الجطههرية: -ا

يشتخب رئيذ الجسيػرية مغ قبل مجمذ الشػاب بأغمبية الثمثيغ وفتخة واليتو اربع سشػات او 
بانتياء مجة مجمذ الشػاب ويجػز تججيج انتخاب الخئيذ مخة ثانية فقط بسشح الخئيذ صالحيات 
رمدية وتذخيفية، عمسا أن مجمذ الخئاسة قج حل محل رئيذ الجسيػرية في الجورة األولى لسجمذ 

 ويصبق اختيار الخئيذ في الجورات الالحقة . 2006اب السبتجأة عام الشػ 
 ۔مجلس الهزراء: -۲

يكمف رئيذ الجسيػرية مخشح الكتمة الشيابية األكثخ عجدا بتذكيل مجمذ الػزراء، ويتع 
الترػيت باألغمبية السصمقة عمى اسساء الػزراء والسشياج الػزارؼ السقجم مغ قبل رئيذ الػزراء 

 ي يحػز ثقة مجمذ الشػاب.السكمف لك
 صالحيات رئيس الهزراء: .

 السدؤول التشفيحؼ السباشخ عغ سياسة الجولة. -1
 القائج العام لمقػات السدمحة  -2
 ادارة مجمذ الػزراء واقالة الػزراء بعج مػافقة مجمذ الشػاب.   -3
 

 ۔صالحيات مجلس الهزراء:
 تخصيط وتشفيح الدياسة العامة  -1
 اقتخاح مذخوعات القػانيغ واصجار االنطسة والتعميسات وفقا لمقانػن.  -2
 اعجاد مذخوع السػازنة العامة -3
 
 ۔وتتكهن من: -السلطة التشريعية االتحادية: -ب

مجمذ الشػاب ومجمذ االتحاد، آن اختراصات مجمذ الشػاب ىي تذخيعية رقابية، اما 
 خ السشتطسة بإقميع ويشطع ذلظ بقانػن.مجمذ االتحاد فيذكل مغ األقاليع والسحافطات غي

 
 وتتكهن من: -السلطة القضائية االتحادية: ۔ج

مجمذ القزاء األعمى والسحكسة االتحادية العميا ومحكسة التسييد االتحادية، وجياز االدعاء 
 العام وىيئة االشخاف القزائي.

 
 ۔اهطها:في مقدمتها االختصاصات الحصرية  -اختصاصات الحكهمة االتحادية: -۲
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 الدياسة الخارجية والتسثيل الجبمػماسي. -اوال:
 سياسة األمغ الػششي -ثانيا: 
 ثالثا: الدياسة السالية والشقجية والكسخكية والسػازنة العامة.  

 الجشدية. -رابعا:
 الشفط والغاز ممظ كل الذعب العخاقي في كل األقاليع والسحافطات. -خامدا:

يخد ضسغ االختراصات الحرخية االتحادية يعتبخ مغ وأقخ الجستػر عمى ان مالع 
صالحيات األقاليع والسحافطات، أما الرالحيات السذتخكة بيغ الحكػمة االتحادية واألقاليع فتكػن 

 األولػية فييا لقانػن االقميع في حالة الخالف بيشيسا.
يا كسا نز عمى الية في ىحا اإلشار اقخ الجستػر اقميع کخدستان وسمصاتو القائسة اقميسا اتحاد

 تكػيغ االقاليع.
 

 ۔مراجعات دستهرية:
أن الجور السترػر لجستػر العخاق الجائع، ىػ صياغة عقج تػافقي بيغ ارادات متعجدة وىي 
الجساعات التي تذكل الذعب العخاقي او كسا سسيت في ىحا الجستػر ) مكػنات الذعب العخاقي 

..) 
بعسمية صياغة الجستػر ىػ ىل سيزسغ الجستػر الججيج ولعل التحجؼ األىع في ما يتعمق 

سيخورة العسمية الجيسقخاشية وتجاول الحكع والفرل بيغ الدمصات والتخمي عغ اعتساد السحاصرة 
 الصائفية / القػمية، باعتساد مبجأ السػاششة وبالتالي السداواة بيغ السػاششيغ.

 بيغ األشخاف السختمفة ىي: لحلظ فأن مغ بيغ القزايا مػضػع االختالف والتبايغ
 عالقة الجيغ بالجولة  -1
 الفيجرالية والالمخكدية ومذكمة كخكػك وحقػق األقميات.  -2
 تػزيع الثخوات والترخف بعائجاتيا.  -3
 تحجيج ىػية العخاق وعالقتو بامتجاده العخبي. -4
 

ػيب بعس مغ ىشا شخح مجسػعة مغ الباحثيغ والسختريغ معالجات في الجستػر بيجف تر
( أقخت اجخاء التعجيالت الزخورية 141متبشياتو السيسا الخالفية او السحػرية ذلظ أن السادة )

 ۔خالل مجة محجدة، مغ بيغ أىع السعالجات الجستػرية:
( بأن الديادة لمقانػن والذعب مرجر الدمصات وشخعيتيا، فالشز 5نرت السادة ) -1

احج مغ ىحه الدمصات مسثال يرخح بأن الذعب مرجر الدمصات والقانػن ىػ و 
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 بالدمصة القزائية فالديادة. ىي لمذعب وليذ لمقانػن. 
 ( :9نرت السادة )  -2

تتكػن القػات السدمحة العخاقية واألجيدة األمشية مغ مكػنات الذعب  - أ
العخاقي، والرػاب ىػ رفع كمسة مكػنات وابجاليا ب ) ابشاء أو مػاششي( 

 الذعب العخاقي. 
ذيات العدكخية خارج اشار القػات السدمحة،  واألدق يحطخ تكػيغ السمي  - ب

 القػل داخل وخارج القػات السدمحة .
 عمى ) االسخة اساس السجتسع ( واألصح أن يكػن     -فقخة أ( 29نرت السادة )  -3

 )الفخد اساس السجتسع والسػاشغ اساس الجولة ( .
 رية حدب العخاقيػن احخار في االلتدام بأحػاليع الذخ( 39نرت السادة ) -4

 بياناتيع او محاىبيع او معتقجاتيع او اختياراتيع ويشطع ذلظ بقانػن.
تتعارض ىحه السادة مع الحقػق والحخيات السدتحقة لمسخأة برفتيا مػاششة، اضافة الى تكخيذ 

 قػانيغ غيخ مجنية تتعارض مع ابدط حقػق االندان.
 تتكػن مغ عجد مغ القزاةعمى أن السحكسة االتحادية العميا ( 92تشز السادة ) -5

وخبخاء الفقو االسالمي واالعتخاض ىشا أن العزػية يجب ان تكػن قزائية قانػنية 
 وتدتعيغ بخبخاء مغ بكية التخررات بسا فييع الفقياء ال أن يكػنػا أعزاء فييا

وتشز عمى الشفط والغاز ىػ ممظ الذعب العخاقي واغفل ذكخ بكية ( 111السادة )  -6
 ية الثخوات الصبيع

حجدت ميسة الحكػمة االتحادية في وضيفة ادارة الشفط والغاز ( 112السادة )  -7
السدتخخج مغ الحقػل الحالية دون التصخق الى الحقػل غيخ السدتسخة او غيخ 

 السكتذفة. 
التي أكجت عمى انو في حالة الخالف بيغ الحكػمة االتحادية ( 115السادة ) -8

بالرالحيات السذتخكة تكػن األولػية فييا لقانػن واالقاليع والسحافطات فيسا يترل 
االقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في اقميع والرحيح أن يتخك الحكع في تحجيج 

 األولػية لمسحكسة االتحادية العميا.
رابعًا  -الفقخة ( 121وفي نفذ الدياق تػسيع سمصة االقاليع بذكل مفخط، ما جاء في السادة )

االقاليع والسحافطات في الدفارات والبعثات الجبمػماسية والفقخة خامدًا حػل في تخريز مكاتب  –
حخس اإلقميع التي قج تفدخ بأنيا تعشي ) جير االقميع ( وكان االحخػ االكتفاء بـــــــ) قػػ االمغ 

 الجاخمي لإلقميع ( كالذخشة واألمغ فقط. 
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 حكهمة الهحدة الهطظية

ئع، وإعالن الشتائج الشيائية لالنتخابات الشيابية، بجأ اإلعالن عغ بعج إقخار الجستػر العخاقي الجا
 حخاك سياسي فاعل لتذكيل أول حكػمة عخاقية مشتخبة وفقا لجستػر دائع مشح قخابة الشرف قخن.

مغ ىشا بخزت إشكالية تعتخض التذكيل، فيل يعتسج في تأليف الحكػمة عمى االستحقاق 
 بسعشی حكػمة األغمبية البخلسانية ام حكػمة الػحجة الػششية؟االنتخابي ام االستحقاق الػششي؟ 

 
 فطا هي حكهمة الهحدة الهطظية؟

ىي الحكػمة التي تذارك فييا شيفا واسعا مغ الكتل الفائدة باألكثخية في البخلسان، ذلظ أن 
ة األعخاف الجيسقخاشية في العالع تقزي بأن مغ يحرل عمى نرف السقاعج زائجًا واحج ) األغمبي

السصمقة (.بإمكانو تذكيل الحكػمة، أما في الحاالت االستثشائية او التحػالت الكبخػ في حياة 
الذعػب فعادة ما يدعػن الى حكػمة أوسع مغ حكػمة األكثخية البخلسانية وىي ما تعخف بحكػمة 

 الػحجة الػششية أو اإلنقاذ الػششي.
ة في العخاق أن أؼ مغ القػػ الدياسية ال ان مغ الشتائج التي أفزت الييا االنتخابات الشيابي

يستمظ األغمبية لتذكيل حكػمة بسفخدىا وبالتالي البج أن تكػن الحكػمة ائتالفية بيغ قػتيغ او اكثخ 
 وىحا بحج ذاتو يزع أحج األسذ لسذخوع حكػمة الػحجة الػششية.

لسالكي حازت تسخس الحخاك الدياسي عغ تأليف تذكيمة وزارية بخئاسة الديج نػرؼ كامل ا
بعج ان تست السػافقة عمى بخنامج الحكػمة تحت اسع  2006-5-20عمى ثقة مجمذ الشػاب في 

 حكػمة الػحجة الػششية، مغ أىع السبادغ التي وردت في بخنامجيا ىي:
تعتسج الحكػمة عمى اساس مبجا السذاركة وتسثيل السكػنات العخاقية اعتسادا عمى  -1

 قتزيات السرمحة الػششية.اساس االستحقاق االنتخابي وم
 اعتساد سياسة الحػار الػششي وتػسيع االشتخاك في العسمية الدياسية    -2
 .  141العسل وفق الجستػر او اية تعجيالت الحقة بسػجب السادة   -3
باستكسال القػات  1546التعامل مع وجػد قػات متعجدة الجشديات في اشار القخار  -4

 األمشية الى الدمصات العخاقية.السدمحة واالسخاع بشقل السدؤوليات 
 تعديد الجور األساسي لألقاليع مشح تذكيميا ومجالذ السحافطات.  -5
مغ الجستػر بالسخاحل الثالثة التصبيع واالحراء  142تمتدم الحكػمة بتشفيح السادة   -6

 واالستفتاء في كخكػك وبكية السشاشق الستشازع عمييا. 
 الستعمق بالسيمذيات. 91تصبيق قانػن  -7
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كسا أكج البخنامج عمى تخسيخ دولة القانػن والسؤسدات وتعديد دور السخأة في بشاء السجتسع 
والجولة وتأكيج اعادة االعسار وتذجيع االستثسار وانتياج عالقات الرجاقة وحدغ الجػار مع الجول 

،  2005-6-25السجاورة والسجتسع الجولي. ثع شخحت الحكػمة مذخوعا لمسرالحة الػششية في 
 غ اىع فقخاتو :م

تذكيل ىيئة وششية عميا بأسع ) الييئة الػششية لسذخوع السرالحة والحػار الػششي (  -1
مغ مسثميغ عغ الدمصات الثالث ووزيخ الجولة لمحػار الػششي ومسثميغ عغ القػائع 

 البخلسانية وشخريات مدتقمة ومسثميغ عغ السخجعيات الجيشية والعذائخ. 
السحافطات وعقج مؤتسخات لسختمف الذخائح وفق مبادغ تذكيل مجالذ لمسرالحة في  -2

 حكػمة الػحجة الػششية. 
اال ان تعثخ تحقيق اإلجساع الحكػمي والدياسي ييجف دفع عجمة الحكػمة الى االمام 

 وتخفيف حجة االحتقانات الدياسية واألمشية ادػ الى تعميق واندحاب عجة كتل بخلسانية مغ الػزارة.
اندحبت كتمتي جبية التػافق والقائسة العخاقية مغ الػزارة في حيغ كانت الكتمة  2007ففي اب/

 الرجرية تخوم لحلظ.
بالشدبة لمتػافق التي تستمظ خسذ وزارات ومشرب نائب رئيذ الػزراء اعمشت ان الحكػمة لع 

 ۔تشفح أؼ مغ مصالبيا ومغ اىسيا:
 .اعصاء صالحيات اكبخ في القخار الدياسي واألمشي  -1
 شالق سخاح السعتقميغ. ا  -2
 تعجيل قانػن اجتثاث البعث..  -3
 تذخيع قانػن لحل السميذيات وتعجم دمجيا في األجيدة العدكخية واألمشية.  -4
 

 ۔مقاعج وزارية في الحكػمة فكانت ليع مصالبيا: 5اما القائسة العخاقية التي تستمظ 
 زن. وقف السطاىخ ذات األبعاد الصائفية والجيػية ومشيا ىيئة التػا -1
 العسل بججية عمى السرالحة الػششية   -2
 مشع تجخالت دول الجػار   -3
 وضع خصة إلعادة السيجخيغ قدخا داخل العخاق وخارجو. -4

، 2007في حيغ اعمشت الكتمة الرجرية قخارىا الشيائي باالندحاب مغ الحكػمة في مايذ /
كي إلعالن ججول زمشي كان الدبب الخئيدي السعمغ مغ قبميا ىػ رفس رئيذ الحكػمة نػرؼ السال

 الندحاب القػات االمخيكية مغ العخاق.
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رغسًا مغ ذلظ دافع رئيذ الحكػمة نػرؼ السالكي عغ انجازات حكػمتو في كمسة امام البخلسان 
  ۔بسشاسبة مخور عام عمى قيام حكػمتو، مغ اىع االيجابيات التي اوردىا:

تصبيق الحسمة األمشية  % بعج75تخاجع إعسال العشف في بغجاد ومحيصيا بشدبة   -1
 )خصة فخض القانػن( السجعػمة مغ قبل قػات االئتالف. 

 تػقف عسميات القتل والتيجيخ الصائفي في اغمب السشاشق بشدبة عالية .  -2
( الف مدمح انذقػا عغ تشطيع القاعجة وىع يتجربػن حاليا في 14ان اكثخ مغ )  -3

 معدكخات امشية عخاقية لالنزسام لمجير والذخشة .
 الف مغ ابشاء العذائخ تصػعػا لسحاربة القاعجة في مشاشقيع. 27.500ان حػالى   -4
 بحلظ فان حكػمتو حالت دون اندالق العخاق إلى ىاوية الحخب االىمية  -5

وفي اآلونة األخيخة نجحت الحكػمة في إقخار قانػني العفػ العام والسدالة والعجالة بجيال عغ 
 صالبة الكتل البخلسانية.اجتثاث البعث، حيث تمبي جانب مغ م

اال ان الذمل الحؼ أصاب الحكػمة بعج اندحاب ىحه الكتل ادؼ الى شخح رئيذ الػزراء لبجيل 
 حكػمة األكثخية عػضا عغ حكػمة الػحجة الػششية

في ىحا السدعى جخػ تػقيع االتفاق الخباعي بيغ حدب الجعػة اإلسالمية /جشاح السالكي 
الكخدييغ، مغ اجل اخخاج العسمية الدياسية مغ حالة الجسػد والذمل والسجمذ اإلسالمي والحدبيغ 

وتكػن مقجمة مغ وجية نطخ أقصاب التحالف الخباعي االنفتاح عمى القػػ االخخػ عغ شخيق 
التػسع لجعمو اتفاق خساسي او سجاسي في حال انزسام الحدب االسالمي والقائسة العخاقي التي 

 يجخؼ التجاول معيسا.
ا تقجم، فان التذاور والسباحثات بيغ مختمف الفخقاء في الداحة الدياسية افزى الى اجساال لس

 خياريغ لمخخوج مغ األزمة الحكػمية ىسا:
 تغييخ الػزارة بخمتيا ، بسا فييا رئيذ مجمذ الػزراء.  -1
تخميع الػزارة ، بسعشى آخخ ، تخشيجىا ، وتخشيقيا ، وتفعيميا ، بأن يشتخب أعزاء   -2

لمػزارة مغ الكتل البخلسانية الخاغبة في السذاركة ، وىػ الخيار الحؼ دعى لو أكفاء 
 رئيذ الحكػمة.

في ضػء ذلظ يبقى التداؤل قائسًا ، ما ىػ الحل ؟ ىل ىػ بتذكيل حكػمة ججيجة؟ أم       
مأل الفخاغات ؟ وىل باإلمكان تذكيل حكػمة ججيجة بعيجا عغ السحاصرة ؟ وىل تػسيع 

 يل باالبتعاد عغ السحاصرة ؟ التحالفات كف
 

 -أداء مجلس الظهاب العراقي:
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يسارس مجمذ الشػاب العخاقي عجدا مغ االختراصات السعيػدة لمسجالذ التذخيعية في  
الشطام البخلساني وىي اختراصات تذخيعية ورقابية ومالية وانتخابية ... الخ ، نطسيا الجستػر في 

 التذخيعي والخقابي . ، وسشخكد ىشا عمى االختراصيغ" 61"م 
: يعتبخ مجمذ الشػاب العخاقي الجية التذخيعية العميا في الجولة ،  االختصاص التشريعي -1 

أوال/ دستػر" عمى ما يمي " يختز مجمذ الشػاب بسا يأتي : أوال : تذخيع  - 61حيث نرت "م 
صبق في أنحاء العخاق كافة ، القػانيغ االتحادية" والسقرػد بالقػانيغ االتحادية ىي القػانيغ التي ت

وىػ أمخ ال يجج مرجاقًا لو في قزية االختراصات السذتخكة بيغ الحكػمة االتحادية واألقاليع 
 الحؼ سبقت اإلشارة لو . 

 – 60مشح الجستػر السبادرة التذخيعية لكل مغ الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية ، فقج تزسشت "م    
ت القػانيغ لكل مغ رئيذ الجسيػرية ومجمذ الػزراء ، بيشسا أناشت أواًل/دستػر" حق تقجيع مذخوعا

الفقخة ثانية مغ السادة نفديا حق تقجيع مقتخحات القػانيغ بسجمذ الشػاب عغ شخيق عذخة مغ 
 أعزائو أو إحجػ لجانو الستخررة .

وقف نفاذ  ومسا يجعع سمصة مجمذ الشػاب التذخيعية ، إن الدمصة التشفيحية ال تستمظ الحق في    
مجمذ االتحاد،  -القػانيغ حتى عمى سبيل اإليقاف السؤقت ، كسا أن عع إنذاء السجمذ اآلخخ 

وارتباط اختراصاتو وصالحياتو بقانػن يدشو مجمذ الشػاب يفيج احتفاظ األخيخ بدمصتو الػاسعة 
 في مجال التذخيع .

الخئيذ لو ، واجو معػقات ان مسارسة مجمذ الشػاب لالختراص التذخيعي وىػ االختراص      
عجيجة أىسيا فيسا يخرشا ىشا التشازع بيغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية عمى ىحا االختراص ، 

يشز  2010-7-12نذأ ىحا الخالف عمى أثخ إصجار السحكسة االتحادية العميا حكسة بتاريخ 
حجديغ بالجستػر )مجمذ عمى حرخ تقجيع مذاريع القػانيغ بالدمصة التشفيحية عبخ السشفحيغ الس

الػزراء ورئاسة الجسيػرية ( ، أما إذا قجمت خالف ذلظ فانو يعج مخالفة دستػرية ، وبحلظ فأن 
السحكسة العميا حرخت عسمية حق التذخيع في الدمصة التشفيحية ، باعتبار ان السقتخح يبقى فكخة 

وعات القػانيغ، وقج عممت يجب ان تأخح شخيقيا إلى أحج السشفحيغ السذار ليسا في إعجاد مذخ 
السحكسة العميا حكسيا بكػن مذاريع القػانيغ تتعمق بالتدامات مالية وسياسية واجتساعية وفي جانب 
مشيا دولية ، معتبخة أن مغ يقػم بإيفاء ىحه االلتدامات ىي الدمصة التشفيحية وليذ الدمصة التذخيعية 

 سذار ليا سابقا. مشو ال" 80وفقا لسا نز عميو الجستػر في السادة "
، مسا "47ان ما تقجم يعج أضعافا لسبجأ الفرل بيغ الدمصات الحؼ نز عميو الجستػر "م    

 سيدبب فقجان مجمذ الشػاب جدءا أساسيًا مغ سمصتو التذخيعية .
ان شابع التشازع والتجاذب بيغ الدمصات أسيع مغ بيغ عػامل عجيجة في بصئ وتمكؤ عسل     
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، فقج كانت إنتاجية مجمذ الشػاب متحبحبة بيغ  2010-2006جورة األولى مجمذ الشػاب في ال
ميشة وأخخػ ، ودون السدتػػ إجسااًل ، فمع يدتصع السجمذ إنجاز نرف مذاريع القػانيغ السقجمة 
لو ، كسا انو لع يشجد أؼ مغ القػانيغ السيسة سيسا القػانيغ الجستػرية ، في الػقت الحؼ تحتاج فيو 

 نتقالية إلى ورشة تذخيعية كبيخة تخافق التصػر الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي.السخحمة اال
وكان وراء ذلظ االخفاق أسباب مختمفة مشيا ما يتعمق بسجسل الػضع العام والعسمية الدياسية      

 رتو .بأزماتيا وتعقيجاتيا واعتسادىا تػافقات ىذة ومتقمبة ، ومشيا ما يتعمق بأداء السجمذ ونػابو وإدا
بادغ ذؼ بجء فأن الجور الخقابي في الشطام العخاقي ال يقترخ عمى  االختصاص الرقابي : -0 

الدمصة التذخيعية أو مجمذ الشػاب ، إنسا يذتخك في ذلظ رئيذ الجسيػرية مغ خالل صالحيتو في 
 شمب سحب الثقة مغ رئيذ مجمذ الػزراء، والييئات السدتقمة التي سيخد الحجيث عشيا. 

وفيسا يخز الخقابة البخلسانية ، فقج تزسغ الجستػر العخاقي ثالث وسائل رقابية ىي الدؤال "م     
 -61ب " ، واالستجػاب "م  -سابعًا  - 61أ" ، وشخح مػضػع عام لمسشاقذة "م  -سابعًا  - 61

الثقة ج "، الحؼ يعتبخ مغ أخصخ وسائل الخقابة البخلسانية نطخا ألنو قج يقزي إلى سحب  -سابعا 
 مغ الػزيخ أو رئيذ مجمذ الػزراء وإسقاط الػزارة بخمتيا .

ويالحع أن الجستػر العخاقي لع يشز عمى وسيمة التحقيق البخلساني ، إال أن الشطام الجاخمي     
مغ الشطام الجاخمي ، وقج ابتجع مجمذ ( 82السجمذ الشػاب تجارك ىحا األمخ وأقخه في السادة )

الشػاب عخفًا رقابيًا لع يشز عميو الجستػر وال الشطام الجاخمي لسجمذ الشػاب وىػ " االستزافة" 
الحؼ أعتبخه بخلسانيػن أمخًا أو عخفًا ناجسًا عغ شابع التحخج والسجاممة في مداءلة الػزيخ أو 

 السدؤول. 
خ عمى الحكػمة / الػزارة إنسا تستج إلى رئيذ الجسيػرية كسا ان رقابة مجمذ الشػاب ال تقتر    

سبق ذكخه ، وىػ أمخ يشصػؼ عمى ثغخات والتباسات دستػرية عجيجة ، نكتفي ىشا باإلشارة إلى حالة 
واحجة ، وىي إقالة الخئيذ بدبب عجم الكفاءة أو الخبخة الدياسية أو االستقامة ... الخ ، التي تعبخ 

خئاسة الجسيػرية ، ويؤدؼ اإلخالل بيا إلى فقجان الخئيذ مشربو ، وىػ أمخ مغ شخوط السخشح ل
ج " حيث أجاز الثالثة أرباع أعزاء  -ثانية  - 138عالجو الجستػر في حالة مجمذ الخئاسة " م

مجمذ الشػاب إقالة أؼ عزػ مغ أعزاء مجمذ الخئاسية بدبب عجم الكفاءة او الشداىة ، بيشسا لع 
ي خرػص رئيذ الجسيػرية ، أؼ بعج انتياء العسل بسجمذ الخئاسة ، مع ذلظ يخد الشز بحلظ ف

 تقجيخ الكفاءة أو الخبخة ... الخ بأية ضػابط قانػنية أو دستػرية . -فال تقتخن ىحه الحالة 
، فقج 2010- 2006أما مسارسة البخلسان لجوره الخقابي إزاء الحكػمة ، الػزارة في الجورة األولى 

يًا متراعجًا ، حيث قجم السجمذ خسدة استجػابات ، اثشان مشيا أدت إلى استقالة شيج مشحًا كس
السدؤوليغ " وزيخ التجارة، رئيذ ىيئة الشداىة" ، وثالثة استجػابات انتيت إلى تججيج الثقة " وزيخ 
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الكيخباء، وزيخ الشفط ، رئيذ السفػضية العميا لالنتخابات" ، إال أن تمظ االستجػابات عكدت في 
واقع األمخ شابعة سمبية في األداء الخقابي لمسجمذ في بعس األحيان، نطخة االرتباشيا بجوافع 

لع يشذط البخلسان في تفعيل  2008 - 2006سياسية بالجرجة األساس ، ففي الفتخة ما بيغ 
مدؤوليتو الخقابية وىػ ما عداه البعس إلى تػافقات سياسية سيصخت عمى عسل السجمذ ، في حيغ 

بكػنو فراًل رقابيًا أكثخ مشو  2010/ 2حتى ك 2009نياية / -ز الفرل التذخيعي األخيخ أمتا
تذخيعيًا نطخًا لكثخة السداءالت واالستجػابات فيو ، وىػ ما عداه مخاقبػن وبخلسانيػن إلى أغخاض 
سياسية مشيا قخب انتياء الجورة االنتخابية ، والرخاع الدياسي الحؼ أعقب انتخابات مجالذ 

 لسحافطات التي أدت إلى صعػد كتل سياسية وفقجان كتل أخخػ مػاقعيا الستقجمة.ا
 

 "صهفا" . -االنسحاب األمريكي من العراق االتفاقية األمظية 
وقع الخئيذ األمخيكي جػرج دبميػ بػش ورئيذ الحكػمة العخاقية الديج نػرؼ السالكي بتاريخ   

وصجاقة شػيمة األمج بيغ الػاليات الستحجة  وثيقة إعالن مبادغ عالقة تعاون  26-11-2007
األمخيكية والعخاق تسييجا إلبخام اتفاقية أمشية بيغ الصخفيغ ، ذلظ أن ىحه االتفاقية كانت ضخورة 

تاريخ إنتياء تفػيس  2008-12-31مصمػبة الستسخار بقاء القػات األمخيكية في العخاق ما بعج 
 األمع الستحجة ليحه القػات . 

مذخوع االتفاقية بخدود أفعال متبايشة عمى صعيج القػػ الدياسية العخاقية بيغ مؤيج قػبل     
اإلبخاميا عمى أعتبار أنيا ستؤدؼ إلى اخخاج العخاق مغ الفرل الدابع، كسا تزسغ إعالن مبادغ 
وججولة االندحاب األمخيكي الحؼ كان مصمبا ممحا لمعجيج مغ القػػ الخافزة لالحتالل وبالتالي 

ادة العخاق الكامل سيادتو الػششية ، وبيغ رافس ومذكظ استشادا إلى أن ىحه االتفاقية ما ىي استع
إال نسػذج التفاقيات امخيكية وقعت مع بمجان خزعت لالحتالل األمخيكي وأنت إلى تحػيل 

 االحتالل إلى وجػد شبو دائع ، بسا يعشي ارتباط العخاق بالسرالح األمخيكية عمى السجػ الصػيل .
-27 " في SOFAاألمخيكية " -عمى أية حال ، أقخ مجمذ الشػاب العخاقي االتفاقية العخاقية  

، فزال عغ  2008-11-17بعج التػقيع عمييا بيغ الصخفيغ العخاقي واالمخيكي في  11-2008
اتفاقية ممحقة أخخػ تعخف "باإلشار االستخاتيجي" تذسل التعاون بيغ البمجيغ في الجػانب 

 والثقافية والعمسية وغيخىا وتسثل جدء مغ السعاىجة . االقترادية
تزسغ ترػيت مجمذ الشػاب اشتخاط عخض التقشية عمى االستفتاء الذعبي وىػ ما لع يتع     

، وكانت الكتمة الخافزة لالتفاقية في البخلسان ىي  2011حتى نياية مجة االتفاقية في أواخخ /
 الكتمة الرجرية .

ة العخاقية األميخكية عمى اندحاب القػات األميخكية السقاتمة مغ السجن والقخػ نرت االتفاقية األمشي
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عمى أن تشدحب جسيع القػات األميخكية  2009والقربات بتاريخ ال يتعجػ شيخ حديخان عام 
وتحل محميا القػات العخاقية، كسا تزسشت االتفاقية قيام  2011كانػن األول  31بتاريخ ال يتعجػ 

يكية بتسكيغ العخاق مغ ردع السخاشخ التي تيجد سيادتو واستقاللو الدياسي ووحجة الحكػمة األمخ 
 أراضيو ونطامو الجيسقخاشي االتحادؼ الجستػرؼ بشاءا عمى شمب مغ الحكػمة العخاقية .

، وفي العام التالي، تػقفت 2010. وقج بجأ االندحاب بسغادرة القػات األمخيكية السقاتمة صيف 
قية األميخكية حػل بقاء قػات تقػم بسيام تجريب نطيختيا في العخاق، بدبب رفس السفاوضات العخا

الحكػمة العخاقية مشح االف الجشػد األميخكييغ الحيغ كان مغ السفتخض أن يبقػا، الحرانة 
آالف جشجؼ أو أقل  10القانػنية، حيث سعت االدارة االمخيكية إلى إبقاء وجػد محجود يرل إلى 

لحؼ لع يتحقق ، و أعمغ الخئيذ األمخيكي باراك أوباما في وقت الحق مغ ذلظ مغ ذلظ األمخ ا
العام أن الحخب في العخاق قج انتيت بعج حػالي تدعة أعػام )ثساني سشػات وتدعة اشيخ تقخيبا (، 

عميو فقج غادر آخخ  2011وأن بالده ستكسل سحب قػاتيا مغ العخاق بشياية اليػم األخيخ مغ العام 
باستثشاء عبج مغ أفخاد الجير األميخكي يقخ  2011كانػن األول  18خكي العخاق في جشجؼ أمي

جشجيا يداعجون عمى تجريب القػات العخاقية ويعسمػن تحت ( 157عجىع وفقا لسا ىػ معمغ ب )
سمصة واشخاف الدفارة األمخيكية ، اضافة إلى فخقة صغيخة مغ الساريشد مكمفة بحساية بعثة بالدىا 

ية، وكان جشػد المػاء الثالث مغ فخقة مالح الفخسان األولى األمخيكية آخخ مغ اجتاز الجبمػماس
( 170بانتذار)  2007الحجود العخاقية الكػيتية . يحكخ أن عجد الجشػد األمخيكييغ بمغ ذروتو عام 

الف جشجؼ اشتخكػا في عسميات محاربة االرىابية و أعسال العشف وفقا لخصة الخئيذ األمخيكي 
جػرج دبميػ بػش السدساة " معا إلى اإلمام " أو ما أشمقت عميو الحكػمة العخاقية ب " خصة فخض 

غمػا انذ 2010( ألفا مشيع لجػ انتياء العسميات القتالية في آب/اغدصذ 50القانػن"، بقي حػالي )
 بتجريب القػات العخاقية.

 
 مهاجهة تظظيم داعش االرهابی :

واستيالءه بعجىا عمى مداحات  2014حديخان عام  10أدػ احتالل داعر لمسػصل يػم      
واسعة وصػال الى أشخاف بغجاد الى فخض واقع جيػسياسي ججيج في السشصقة أثار زوبعة مغ 

ئ كجدء مغ اضصخاب واسع في الذخق األوسط حيث االىتسام الجولي واإلقميسي بالحجث السفاج
الرخاع السدمح مدتسخ في سػريا، واالضصخابات في لبشان بدبب الرخاعات الدياسية وتأثيخ 
القزية الدػرية ، فيسا العخاق تتراعج فيو األعسال اإلرىابية لترل الحتالل مغ أبخزىا السػصل 

حيث التشػع الجيشي والسحىبي والقػمي ، ولع  التي تعج ثاني أكبخ محافطات العخاق ، وأىسيا مغ
يقترخ تيجيج ىحا التشطيع االرىابي عمى السشصقة ، وأنسا أمتج ليذسل عجة دول في العالع كسا حرل 
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ودول  2016آذار  22، وىجسات بخوكدل في  2015تذخيغ الثاني  13في ىجسات باريذ في 
 أخخػ .

وخخجت القػات  2003سدمح مشح احتالل العخاق عام مارست ىحه التشطيسات االرىابية العسل ال   
األميخكية مغ العخاق قبل عاميغ مغ تاريخ الغدو الجاعذي دون أن تتسكغ مغ القزاء عمى 
الحخكات الستصخفة ، بعج صخاع معيا لسا يقارب ثسان سشػات ، بدبب شبيعتيا كعرابات ال تتجسع 

خب وشسال بغجاد غيخ مدتقخة مشح العام في جير نطامي ، فقج كانت السػصل ومجن أخخػ في غ
 ، وكانت القاعجة ومغ ثع داعر تسارس عسميات ارىابية فييا . 2006

أستثسخت الجساعات اإلرىابية حالة عجم االستقخار الدياسي واألمشي الشاجع عغ الرخاعات     
عكاسات ذلظ عمى الدياسية بيغ الفخقاء الدياسييغ ، و تأثيخات السحاصرة و استذخاء الفداد ، وان

األوضاع العامة ، فزال عغ التخويج الدمبي لمػضع العخاقي الحؼ قامت بو بعس القشػات 
األعالمية السزممة ، والجعع السادؼ واالستخبارؼ الحؼ قجمتو أشخاف خارجية معادية ، مسا أوجج 

الالحقة ان  ثغخات أستصاعت تمظ التشطيسات االرىابية الشفاذ مشيا ، ويتزح مغ خالل التصػرات
الرخاع الخئيدي لجاعر ىػ مع العخاق بكافة مكػناتو ، فقج وقعت السشاشق التي مديصخ عمييا 
التشطيع االرىابي تحت بصر أشخس فئة ضالة وشخيخة مغ البذخ، نجحت في تخخيب السجن ، 

لتاريخية ، وحخق جامعاتيا ومكتباتيا ومتاحفيا، وتفجيخ أبخز معالسيا وجػامعيا وأديختيا وكشائديا ا
و أستخجمت داعر ابذع وسائل القتل والتخىيب بحق السجنييغ مغ حخق واغخاق وقصع لمخؤوس مسا 
أدػ الى قتل االف مغ السجنييغ الحيغ عارضػا ذلظ الشيج الطالمي ، وتيجيخ السالييغ، فزال عغ 

ميات األخخػ شخد السديحييغ مغ السػصل وأشخافيا واالستيالء عمى مستمكاتيع، وىػ ما شال األق
كاليديجية، الحيغ قتل رجاليع وسبيت ندائيع، ، وتعج مجدرة ماعخف ب ) سبايكخ ( التي أرتكبيا 

بحق االف مغ الصمبة العدل في مخكد تجريب القػة الجػية في  2014-6-12داعر االرىابي يػم 
تل االخخيغ رميا تكخيت ، مغ أششع الفطائع البذخية ىػاًل و وحذية ، حيث دفغ بعزيع أحيانا بعج ق

 بالخصاص بذكل جساعي و رمييع في نيخ دجمة .
حالة  2014-6-10أعمشت الحكػمة العخاقية في بيان تاله رئيذ الػزراء نػرؼ السالكي بتاريخ     

التأىب قرػػ في البالد والتعبئة الذاممة لجحخ اإلرىابييغ في كل السشاشق التي استػلػا عمييا، 
فتػػ الجياد الكفائي ،  2014-6-13ة العميا في الشجف االشخف بتاريخ وأصجرت السخجعية الجيشي

حيث دعي مسثل السخجع األعمى الديج عمي الديدتاني في خصبة الجسعة القادريغ عمى حسل 
 الدالح ومقاتمة "اإلرىابييغ" إلى التصػع لالنخخاط في صفػف القػات األمشية. 

حذج الذعبي( لتصػيع القادريغ عمى حسل الدالح مغ عمى أثخ ذلظ أعمغ عغ تأسيذ )مجيخية ال    
جسيع السحافطات العخاقية ، وتذكيل لجان الستكبال الستصػعيغ وتدجيميع وتشطيسيع في مجسػعات 



﴿15﴾ 

 

، وتػلت المجان ميسة تدميح الستصػعيغ ، اال أنيا دعت الستصػعيغ الحقا لجمب أسمحتيع 
در محمية أن أعجاد السدجميغ مشيع بمغ مئات الذخرية ، بدبب األعجاد الكبيخة التي أكمت مرا

 االالف. 
في ىحه األثشاء أعمغ عغ تذكيل تحالف دولي لسحاربة تشطيع داعر بكيادة الػاليات الستحجة     

دولة  68، و يعج أكبخ ائتالف دولي في التاريخ ، ضع أكثخ مغ 2014-8-8األمخيكية في 
التحاد األوروبي والجامعة العخبية باإلضافة إلى ومشطسة دولية ، مشيع حمف الذسال األشمدي وا

أعزاء مجمذ األمغ الجولي كالػاليات الستحجة األمخيكية وإنجمتخا وفخندا ، ويذارك في التحالف 
مغ دول السشصقة العخاق ومرخ والسسمكة العخبية الدعػدية واألردن وقصخ واإلمارات العخبية الستحجة 

ضع خصة عدكخية وسياسية لسحاربة مقاتمي ما يدسى بتشطيع ولبشان . وقج عسل التحالف عمى و 
الجولة اإلسالمية "داعر" في العخاق وسػرية، تزسشت ىحه الخصة ضخبات جػية ضج التشطيع، 
وذلظ بالعسل والتشديق مع الحكػمة العخاقية ، وإرسال قػة تجريبية مغ خبخاء عدكخييغ إلى العخاق، 

فزال عغ التشديق االستخبارؼ والجعع المػجدتي ، تخافق مع  دون أن تكػن ليؤالء ميام قتالية ،
ذلظ عجه تحخكات دولية الستيجاف "داعر"، يتسثل أوليا في استرجار قخار باالجساع مغ مجمذ 

، تحت الفرل الدابع مغ ميثاق األمع الستحجة، يجعػ  2014-8-15بتاريخ  2170األمغ رقع 
بيي ما يدسى تشطيع دولة العخاق والذام "داعر" وجبية إلى االمتشاع عغ دعع وتسػيل وتدميح إرىا

الشرخة ومشع تجفق اإلرىابييغ إلى سػرية والعخاق، واتخاذ تجابيخ وششية لسشع تجفق السقاتميغ األجانب 
اإلرىابييغ، وحطخ البيع السباشخ أو غيخ السباشخ لألسمحة والسػاد ذات الرمة إلى اإلرىابيغ. 

 الجولية السساثمة في األعػام التالية .تبعتيا سمدة مغ القخارات 
أستصاعت القػات السدمحة العخاقية ) جير وشخشة ومكافحة االرىاب ( وخالل فتخة محجودة مغ  

أعادت تشطيع صفػفيا وقصعاتيا ، وأنصمقت في عسميات التحخيخ مجعػمة بفرائل الحذج الذعبي ، 
محافطة ديالى السحافطة األولى التي تع  وقػات البيذسخكة ، وجساعات مدمحة مغ العذائخ ، وتعج

، تػالت بعجىا عسميات التحخيخ  2015-1-25تحخربيا بالكامل مغ سيصخة داعر االرىابي بتاريخ 
، فسحافطة  2016-6-26، ثع الفمػجة بتاريخ 2015-12-27، فقج تع تحخيخ مجيشة الخمادؼ في 

ية تحخيخ محافطة نيشػػ التي بجأت ، لتتػج االنترارات بعسم 2016-9-23صالح الجيغ بتاريخ 
في معخكة أسساىا رئيذ الػزراء العخاقي حيجر العبادؼ " قادمػن يا نيشػػ "  2016-10-1بتاريخ 

،  2017-1-24، حيث تسكشت القػات العخاقية مغ استعادة الداحل األيدخ لمسػصل بتاريخ 
،  2017-7-10مسػصل بتاريخ وأكتسمت العسميات العدكخية لتحخيخ آخخ أحياء الجانب األيسغ ل

فقج أعمغ رئيذ الػزراء العخاقي حيجر العبادؼ، مغ السػصل، تحخيخ السجيشة بالكامل عمى يج القػات 
العخاقية مغ قبزة تشطيع "داعر" قائال إن الشرخ في السػصل تع بتخصيط وإنجاز وتشفيح عخاقي ، 
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يمة الخخافة، التي أعمشيا الجواعر مغ وأضاف "أعمغ مغ ىشا ولمعالع أجسع انتياء وشل وانييار دو 
سشػات" ، وتػجو بالذكخ لمجول التي وقفت إلى جانب العخاق في وجو "داعر"، كسا  3ىشا قبل 

شكخ السخجعية الجيشية في العخاق وعمى رأسيا السخجع األعمى الديج عمي الديدتاني إلصجاره الفتػػ 
 الجيادية بذأن محاربة التشطيع االرىابي .
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 بية في العخاق )العيج العثساني( الحخكة القهمية العخ 
في السحاضخة الدابقة الحظشا كيف ان الجسهد االقترادي واالجتساعي كانا سائجين في 

هر سياسيين العخاق . وقج كان ال بج ليحه الحالة أن تعكذ نفديا سياسيًا في حالة جسهد و تجى
وخاصة في الهعي القهمي . اال ان التغييخات االجتساعية االقترادية التي بجأت في الظيهر في 
أواسط القخن التاسع عذخ قج عکدت نفديا سياسيًا ببجء الشذاط الدياسي السشظم وانتذار الهعي 

 القهمي العخبي في العخاق وفي غيخه من البالد العخبية .
القهمي والشذاط الدياسي ال يسكن تفديخه بالتظهرات االقترادية اال ان انتذار الهعي 

واخخى فكخية ساعجت عمى  اسيةياالجتساعية فحدب ، بل إلى جانب ذلك كانت ىشاك عهامل س
 نسه الشذاط الدياسي والقهمي . وىحا ما سشعالج اسبابو ثم اشكالو في ىحه السحاضخة .

 
 العثسانية واالقظار العخبية :التظهرات الدياسية والفكخية في الجولة  -
 : ۸۰۹۱الجولة العثسانية قبل -
أواسط القخن الدادس عذخ ، اتم األتخاك العثسانيهن احتالل كافة األقظار العخبية باستثشاء  في

السغخب واليسن وبحلك فخضها سيادتيم عمى كافة اجداء الهطن العخبي . ولغاية ثالثة قخون أي إلى 
ان  خ ، كانت تظيخ ىشا وىشاك بعض مظاىخ الهعي القهمي العخبي . االأواسط القخن التاسع عذ

الرفة الدياسية العامة خالل ىحه القخون الثالث كانت تجدج في نهع من االستكانة لمدمظة 
العثسانية . ان الهعي القهمي العخبي لم يظيخ بذكمو الجاد والهاضح إال مشح أواسط القخن التاسع 

 -حه الظاىخة بالعهامل التالية :ويسكششا تفديخ ىعذخ . 
ان الغدو العثساني لألقظار العخبية لم يدتبجل حکسًا عثسانيًا محل حكم عخبي . كل ما  - 1

في االمخ انو حل محل سيظخة اجشبية غيخ عخبية كانت قائسة فعال. فسشح أن ابتجأ بعض الخمفاء 
الحكم العخبي حتى سقط كميًا في تجريجيًا  یالعخب يعتسجون في حكسيم عمى االجانب فمقج تالش

بدقهط بغجاد عمى يج السغهل . وتعاقب عمى حكم العخب العجيج من األقهام االجشبية  ۸۱5۱ امع
 قبل االحتالل العثساني .

وفي الفتخات األولى من الحكم العثساني عهمل العخب بالكثيخ من االحتخام والتقجيخ  -۱ 
 ميم باستسخار.وكانت مشاصب الجولة العميا مفتهحة أما

كانت الجولة العثسانية قائسة عمى اسذ الالمخكدية وبقيت كحلك حتى اواخخ القخن  -٣ 
 الثامن عذخ .

كحلك فان ما يفدخ ) االستكانة ( العخبية ايام الحكم العثساني ىه ان الخوابط القهمية  -4 
بية  ويسكن تفديخ ذلك العخبية كانت قج اخحت في التفكك وحمت محميا روابط عائمية وقبمية ومحى
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بالقهل بأن اقتراد السشظقة كان يتجىهر من اقتراد بزاعي إلى اقتراد كفاف وبحلك تفكك 
ختفع إلى السدتهى القهمي إلى وحجات صغيخة ججًا وخمق ىحا والءات ضيقة ال ت تراداالق

 . السظمهب
فديم مدمسين اواًل ويزيف الجكتهر عبج الكخيم غخايبو ان العثسانيين كانها يعتبخون أن -5

وقبل كل شيء وكانها يشظخون ذات الشظخة إلى االمبخاطهرية بسجسهعيا ) من حيث الحخوب 
والسشاصب .. الخ (. أي أن الشدعة التخكية لجى العثسانيين لم تظيخ اال في فتخة متأخخة وكان من 

الخابظة  امية أأن يخد عمييا العخب بالهعي القهمي العخبي الحي لم يكن بحات القه  يعيالظب
 العثسانية الهاسعة .

واخيخًا فان األمة عشجما تشحط أوضاعيا فإنيا تتجىهر في كافة مجاالت الحياة واشكال  -6 
الهعي والدياسة . ولقج تعخض العخب الى نكدة مؤلسة فكان من الظبيعي أن تزعف األمة في 

لم يظل بيا عرخ االنحظاط  كافة السجاالت ومشيا الهعي والدياسة . اال أن األمة العخبية
 ذاتيا وامكانياتيا وسارت في طخيق الشيزة القهمية من ججيج . وعتفدخعان ما 

نذهء الهعي القهمي العخبي قج تراعج طخديًا مع الظهاىخ التالية والتي بجأت تتزح  آن
 معالسيا في القخن التاسع عذخ :

 انحالل وضعف االمبخاطهرية العثسانية . -1 
 الخظخ االستعساري الغخبي .اتداع  -۱ 
     محاوالت االتخاك إلعادة تشظيم االمبخاطهرية جاءت في وقت متأخخ اواًل وصحبتيا  -۳ 

 . اجخاءات تيجف إلى ) التتخيك ( ثانياً 
بمغت االمبخاطهرية العثسانية أوج قهتيا في القخن الدابع عذخ ولكشيا مشح بجايات القخن  لقج

طهيمة ولكن مدتسخة . ومشح ذلك التاريخ بجأت االمبخاطهرية  الثامن عذخ بجأت في رحمة ىبهط
(، مرخ ۱۱۱4، و ) ( ۱6۹۹العثسانية تخدخ والياتيا بالتجريج وذلك بالذكل التالي : السجخ )

، البهسشة (۱۹۸۱، بمغاريا )(۱۱۱۱، اليهنان )(۱۱۱۱، رومانيا )(۱۱۱۱، صخبيا ) (۱۱۸۱)
 (.۱۹۱۱) اي، البان( ۱۹۱۱طخابمذ ) ليبيا  ۱۹۸۱)

سبب استسخار الجولة العثسانية لم يكسن في قهتيا حيث كانت بسثابة رجل اوروبا السخيض  ان
وانسا بدبب حخص الجول األوروبية او بخيظانيا بالحات عمى استسخارىا خذية حجوث صخاع اوروبي 

 حاد في حالة انييارىا .
تفاقست ىحه السدألة بازدياد عسميات االحتالل االستعساري الغخبي لبعض اجداء الهطن  ولقج

العخبي ، حيث بجأ ىحا االحتالل بسرخ ثم عجن ثم الجدائخ وليبيا . وكان الحكام االستعساريهن 
 اديختمفهن ديشيًا وثقافيًا عن العخب . فكان من الظبيعي أن يدد -عمى عكذ العثسانيين  -الججد 
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لهعي القهمي العخبي . ومسا ساعج ىحا الهعي عمى االنتذار ىه ان التغمغل األوروبي الستدايج قج ا
 اوضح لمعخب ان العثسانيين قج فذمها في ميسة الجفاع عن الهطن االسالمي ضج الغداة االجانب .

ت عخبية كان العثسانيهن قج فذمها في حساية الهطن العخبي من الغداة األجانب . فان قيادا واذا
ترجت ليحه السيسة . فعمى سبيل السثال ، بخز في السغخب األميخ عبج الكخيم الخظابي بظل 

 ة( . وفي الجدائخ بخزت السقاومة الذجاع9196-9191الخيف والثهرة العخبية ضج فخندا واسبانيا )
 - 9184بكيادة االميخ عبج القادر الجدائخي الحي حقق عجة انترارات عدكخية ضج الفخنديين ) 

وكذف عن ميهل قهمية عخبية عشجما كان في مشفاه في سهريا . وفي ليبيا بخز عسخ (  ۱۱۱۱
أن ىحه الظاىخة (. ۱۹۱۱ - ۱۹۱۱السختار الحي دافع عن عخوبة ليبيا ضج االستعسار االيظالي )

العثسانيين من جية والسقاومة العخبية من جية اخخى ( كانت تؤدي إلى انتذار الهعي  د) عج
 لقهمي العخبي .ا

ولقج تجدج الهعي القهمي العخبي في بجاياتو األولى في مظاىخ متعجدة . ففي الجديخة العخبية  
ثار الهىابيهن ضج األتخاك داعين الى خالفة عخبية . ثم قامت حخكة دمحم عمي ) والي مرخ ( 

فان  9141 - ۱۱۱۸حيث حاول اقامة دولة عخبية مدتقمة عن العثسانيين . وفي الفتخة ما بين 
بكيادة ابشو ابخاليم باشا كانت قج وحجت مرخ بالدهدان وبدهريا الكبخى ) سهريا، لبشان ،  هشوجي

وفمدظين واألردن ( وبالجديخة العخبية . اال أن الجول االستعسارية وعمى رأسيا بخيظانيا لجأت الى 
 االمبخاطهريةعخبية قهية محل القهة لتيجيم ىحه الجولة العخبية وذلك خهفًا من حمهل امبخاطهرية 

العثسانية السخيزة . وكحلك ألن االستعساريين كانها يظسحهن الى احتالل االقظار العخبية . وعمى 
الخغم من أن دمحم عمي لم يكن عخبيا ) الباني األصل ( فانو من الهاضح أن ابشو ابخاليم كان يحسل 

فتهحاتي الى حيث  فيبيًا( و )سأمتج تظمعات عخبية حيث قال )أن شسذ مرخ قج جعمت مشي عخ 
 تشظق المغة العخبية ( وكان في بياناتو لمجير يثيخ فييم السذاعخ القهمية العخبية  .

وفي تمك الفتخة تذكمت العجيج من الجسعيات العخبية الدخية التي كانت تجعه الستقالل،  كحلك
كانت الجسعية العمسية الدهرية ووحجة الجدء االسيهي من األمة العخبية . واىم ىحه الجسعيات 

( وجسعيو اخخى عخفت باسم جساعة حفظ حقهق السمة ۱۱۱8وجسعية بيخوت الدخية ) ( ۱۱8۱)
وكان لمسديحيين العخب دور كبيخ في تذكيل ىحه الجسعيات التي ( , ۱۱۱۱)االمة( العخبية في )

 دعت لهحجة السدمسين والسديحيين تحت راية القهمية العخبية .
جت تمك الفتخة حخكة نيزة فكخية واسعة كان ليا أن تمعب دورًا فكخيًا رائجًا في إثارة شي كحلك

الهعي القهمي العخبي . وكان في مقجمة ىحه الشيزة جساعة السرمحين االسالميين وىم جسال 
( ۱۹۱8 - ۱۱68( ورشيج رضا ) ۱۹۸8 ۔۱۱4۹ودمحم عبجه ) ( ۱۱۹۱-۱۱۱۱الجين األفغاني )

 (9119-۱۱41اكبي )الكه  سنوعبج الخح
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الشاحية . فسن  : سياسية وفمدفيةتقديم جهىخ افكار السرمحين إلى عشهانين  ويسكن
كان السرمحهن ييجفهن إلى اثارة السذاعخ الجيشية كهسيمة فعالة السحاربة االستعسار  الدياسية

( عمى حج تعبيخىم الغخبي  ولم يتخددوا في إدانة الظائفية ودعها إلى نبح الخالفات )التافية البالية
الذيعة والدشة . بل ذىبها الى حج الجعهة لالتحاد بين السدمسين والسديحيين والييهد العخب.  بين

وبعج حقب من االنقدام الظائفي والسحىبي في السجتسعات العخبية ، فمقج حاول الخواد السرمحهن 
 لباليةبجاًل عن االسذ ا اعادة تقديم السجتسع عمى اسذ االتجاىات الفكخية والسيهل الدياسية

 الدابقة . وكان ذلك كمو خجمة لمهعي القهمي العخبي .
من أن السرمحين أعخبها عن تقجيخىم لمثقافة والحزارة الغخبية ، اال انيم اعمشها  وبالخغم

احتجاجيم الرارخ عمى االستعسار الغخبي وتغمغمو الستدايج  , لقج ايقظ ىحا السهقف حخكة قهمية 
 عخبية معادية لالستعسار كان ليا تأثيخ عظيم عمى العخاقيين .

دعاة متحسدين لمجستهر . واعخبها مخارًا عن رغبتيم عن ذلك ، فمقج كان السرمحهن  وفزال
اذا ما خان الجستهر ... فإما ان يبقي رأسو بال تاج أو » في قيام حكم دستهري عادل يخأسو حاكم 

 وكان ذلك ادانة قهية لمحكم العثساني القائم عمى االستبجاد الدياسي .« . تاجو بال رأس  یيبق
ين قج مججوا دون استثشاء، وله بجرجات متفاوتة دور عن فإن السرمحين االسالمي وفزالً 

العخب وطاقاتيم في السحافظة عمى االسالم ، وأعخبها عن استيائيم من األتخاك وطخيقتيم في 
معاممة العخب . كسا أن ىؤالء السفكخين مججوا تاريخ العخب ولغتيم( وكان من السشظقي أن تسيج 

 مي العخبي .الظخيق إلى نذهء الهعي القه  شظخةىحه ال
، فمقج رفض السرمحهن التجىهر الفكخي الحي أصاب الكيم الفكخية في  الشاحية الفمدفية ومن

أواخخ العيج العثساني . فمقج دعها إلى العقالنية والجيسقخاطية والسعخفة والعجل االجتساعي والشزال 
 حهن قج كان السرمالدياسي في مجتسع كان قج تجىهر لحج معارضتو كل ىحه الكيم . ومع ذلك فم

يدتسجون آرائيم من فتخة الحزارة االسالمية العخبية وبعبارة أخخى انيم رفزها الدمفية الالمشظكية 
وكحلك التقميج األعسى لمغخب . ولقج أحيها بعض الكيم االسالمية التي كانت ضخورية ججًا لمحياة في 

يج من الحخية والدعي إلى تحقيق القهة العالم الحجيث ، مثل الفاعمية ، واستخجام العقل البذخي بسد 
 الدياسية والعدكخية .

السرمحين عن طخيق بحثيم عن ىحه الكيم في داخل التقاليج االسالمية بجاًل من االستعارة  أن
السباشخة من الغخب ، فمقج استظاعها أواًل : التأثيخ عمى السدمسين السؤمشين بذكل لم يتيدخ الؤلئك 

الزخورة الحيهية  تالغخبية مباشخة . وثانيًا :جعل األفكار الغخبية الججيجة ذا الحين اعتشقها األفكار
أكثخ قبهاًل . وثالثًا : رأب الرجع بين السدمسين عمى اختالف طهائفيم وخمق امكانيات لمحهار 

 السشتج بيشيم ، وىحا كمو ساعج عمى ازدىار الهعي القهمي العخبي .
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 1958متوز  14احلركة الوطنية املمهدة لثورة 
يمكن اعتبار فكرة قيام جبية وطنية عراقية من قبل القوى المعارضة لمسمطة في العيد 

 الممكي بو يمكن اعتبارىا البداية الحقيقية لمعمل نحو التغير عمى الساحة السياسية آنذاك.
ظيرت فكرة الجبية الوطنية بشكل جدي ألول مرة بعد نياية الحرب العالمية الثانية ، 

ون وعمى راسيم )فيد( سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي الى تأليف حيث دعا الشيوعي
جبية وطنية موحدة تضم جميع الكتل الديمقراطية والشيوعيون ، في حين دعا الديمقراطيون 
إلى قيام حزب واجد يضم الكتل الديمقراطية في العراق من )ماركسيين ، اشتراكين ، ليبراليين 

 ، قوميين(. 
ي أدت الى تحويل ىذه الدعوات واألفكار الى ارض الواقع عديدة ، اال ان االسباب الت

اننا يمكن أن نتممس بعض التطورات الرئيسية عمى الصعيدين الخارجي والداخمي خالل عقد 
فعلى الصعيد الخارجي الخمسينات كان ليا ابرز األثر في توحيد الجيود وتجاوز الخالفات ، 

 نالحظ :
مريكي لغرض ربط العراق بحمف عسكري لممنطقة ، يكون ا -النشاط االنكمو  -1

 حمف بغداد . -لمعراق فيو الدور المركزي 
 . 1952حركة مصدق في ايران وتأميم النفط عام  -2
واالطاحة بالنظام الممكي واقامة  1952االنقالب العسكري في مصر عمم  -3 

 . 1956ر عام الجميورية . اعقبيا تأميم السويس والعدوان الثالثي عمى مص
 
 اما على الصعيد الداخلي نالحظ : 
 . 1952انتفاضة الشعب العراقي عام  -1
 اضرابات العمال في شركة نفط البصرة ، عمال السكاير في بغداد وغيرىا . -2 
 وعجز الحكومة في مواجيتيا .  1954االثار الكارثية المدمرة لفيضان بغداد عام  -3 
، ثم  1952لحريات العامة عبر االحكام العرفية بعد تعطيل الحياة الحزبية وا -4

 سياسة المراسيم السعيدية واالبتعاد عن األسس الدستورية لمحكم.
سوء األوضاع االقتصادية وتدىور المستوى المعاشي العالم ، وتفشي األمراض لقد  -5 

 تبمورت تمك األفكار والعوامل في صيغة جبيات سياسية اىميا :.
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 -: 4591الوطنية االنتخابية لعام  اوال : الجهة
، بسبب االضرابات العمالية  1954بعد استقالة وزارة فاضل الجمالي الثانية في نيسان 

ومساندة قوى المعارضة ليا ، حيث دعت المطالب الى تمثيل شعبي حقيقي عبر اجراء 
ري الذي وافق انتخابات حزه ، مما حدى بالومي عبد هللا الى اسناد الوزارة إلى ارشد العم

 . 29/4/1954عمى أن تكون حكومة مؤقتة ميمتيا اجراء انتخابات جديدة فالف الوزارة في 
إلجراء انتخابات  9/6/1954وصدرت اإلرادة الممكية بحل البرلمان وتحديد موعد 

جديدة ، أعمنت األحزاب السياسية استعدادىا لخوض االنتخابات واجرت مشاوراتيا بين القوى 
 لغرض تأليف جبية انتخابية لحشد التأييد . والفوز بمقاعد البرلمان . المعارضة

اعمن عن تأسيس الجبية الوطنية االنتخابية ، وتألفت من ممثمي  1954مايس  12في  
حزبي االستقالل والوطني والديمقراطي وممثمين من نقابات العمال والييئات الطالبية والشباب 

، عمما أن اغمب ممثمي ىذه القطاعات اعتبروا ممثمين عن  والمحاميين واألطباء والفالحين
 الحزب الشيوعي العراقي الذي اختارىم .

اما حزب البعث العربي االشتراكي فمم يشترك في الجبية ، اال انو اعمن مشاركتو في  
 االنتخابات من خالل بعض المرشحين ، وانو سوف يعطي اصواتو لصالح الجبية .

جبية عمى أن يكون ائتالفيم مرحمية يقتصر عمى انجاز ىدف اتفق اطراف ىذه ال 
 االشتراك بصورة جماعية في االنتخابات .

 تضمن ميثاق الجبية عمى العديد من المبادئ واالىداف اىميا : 
اطالق الحريات الديمقراطية )الراي ، النشر،. االجتماع ، التظاىر ، اإلخراب  -1 

 الخ...(
 دم تدخل الحكومة والتالعب في النتائج .حرية االنتخابات وع -2  
 والقواعد العسكرية واجالء الجيوش االجنبية. 1930الغاء معاىدة  -3 
 رفض المساعدات األمريكية واألحالف العسكرية . -4 
الغاء امتيازات الشركات االحتكارية وتحقيق العدالة االجتماعية وانياء االقطاع وحل  -5

 الة ، غالء المعيشة( .المشاكل االقتصادية )البط
 التضامن مع الشعوب العربية والدعوة الستقالليا . -6.  
 

واستطاعت الفوز بأحد عشر مقعدا من  6/  9خاضت الجبية المعركة االنتخابية في 



﴿3﴾ 

 

( مرشحة الى جانب ىؤالء فاز مجموعة من النواب عن الجبية 37بين مرشحييا البالغين )
الشعبية المتحدة وبعض من المعارضين المستقمين ، فارتفع عدد نواب المعارضة داخل 

 .  135ة من اصل ( نائب32المجمس الى ما يقارب )
كانت نتائج االنتخابات مخيبة لآلمال بسبب من تدخل الحكومة في االنتخابات وحمالت 

 التوقيف ومنع التجمعات االنتخابية . 
عمى الرغم من ذلك لم ينعقد المجمس اال بجمسة واحدة ، ثم صدرت اإلرادة الممكية بحمو 

 وتم . تكميف نوري السعيد بتأليف الوزارة .
 
 : 4591ا : جبهة االتحاد الوطني لعام ثاني 
 1954اتخذت وزارة نوري السعيد مجموعة من المراسيم االستثنائية في آب وايمول عام  

االيقاف الحياة الحزبية والغاء الصحافة الوطنية واقصاء وفصل المئات من اساتذة الجامعة 
جديدة تؤدي الى مجمس .  والمدرسين والطمبة لغرض تييئة االوضاع إلجراء انتخابات نيابية

 2/9/1954نيابي موالي لمحكومة ، حيث سحبت اجازة الحزب الوطني الديمقراطي في 
وتعطيل حزب االستقالل والجبية الشعبية المجمد اصال اضافة الى مجموعة من الجمعيات 

 والنوادي االجتماعية والدينية والرياضية .
اسية استمرت خاصة اثناء العدوان الثالثي رغم االجراءات القاسية اال أن الحركة السي 

حيث عمت المظاىرات والمواجيات مع الشرطة السيما انتفاضة )الحي(  1956عمى مصر 
 المسمحة في الكوت . 

جوبيت ىذه التحركات باستخدام القوة من قبل الحكومة وسقوط العديد من الضحايا 
 واحكام اإلعدام واالعتقاالت .

وارتباط العراق بحمف بغداد واستمرار تردي األوضاع اقنع  1956أن فشل انتفاضة ت  
القوى الديمقراطية والوطنية بأن األساليب السممية واالحتجاجية غير كافية لتحقيق مطالب 
الشعب وان العمل يتطمب تغير اساليب المواجية الى مستوى أعمى من خالل جبية وطنية 

 واسعة . 
واتصموا  1955 سانيالجبية الموحدة في أواخر نبادر الشيوعيون الى اثارة مسألة  

بكامل الجادرجي زعيم الحزب الوطني الديمقراطي بواسطة عزيز الشيخ عضو الكادر 
واخرون المعرفة موقفة وكذلك االستفادة من عالقاتو الوطيدة بمختمف القوى والحركات 
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 حمقة الوصل . ون خاصة القوميين والمستقمين ، ليك
 

 الجادرجي االسس لقيام مثل ىذه الجبية من أىميا : وضع
 أن ال تصبح الجبية الو بيد جية من الجيات .  -1
 عدم توريط الغير او استغاللو ، اي عدم جعل االخرين امام االمر الواقع . -2 
 احترام وجيات نظر اآلخرين وعدم االتيام والتشنيع .  -3

ق الحزب الوطني الديمقراطي وحزب وواف 1957فكره الجبية اوائل عام  طرحت
االستقالل عمى المجوء الى العمل السري بسبب ضغوط السمطة وعدم جدوى الوسائل السممية 

 -تألفت جبية االتحاد الوطني من األحزاب التالية : 1957. في شباط 
 الحزب الوطني الديمقراطي .  -1 
 حزب االستقالل .  -2
 الحزب الشيوعي العراقي . -3
 زب البعث العربي االشتراكي . ح -4

 ، تضمن المطالب التالية : 1957اذار  19الجبية بيانيا األول في  أصدرت
 تنحية وزارة نوري السعيد وحل المجمس النيابي . -1
 الخروج من حمف بغداد . -2 
 انتياج سياسة الحياد االيجابي .  -3 
 اطالق الحريات الديمقراطية الدستورية . -4 
ء االدارة العرفية واطالق سراح السياسيين المعتقمين واعادة الطمبة والمعممين الغا -5 

 والموظفين المطرودين الى عمميم . 
انشات الجبية قيادة سياسية ليا باسم )) المجنة الوطنية العميا (( تضم ممثال عن  وقد

 كل حزب من األحزاب المشاركة .
تكممت جيود الجبية المتواصمة في تأمين اإلتصال بالجيش واسناد الييئة العميا لحركة  

وتم خمق  -التي ربما تكون صيغة مماثمة ليذه الجبية في نطاق الجيش  -الضباط األحرار 
مجاالت العمل المشترك بين الضباط األحرار والحركة الوطنية عبر قنوات اتصال عديدة 

مطمك وكمال عمر نظمي )شيوعي( وفائق السامرائي وصديق  يدمنيا شخصيات مثل رش
شنشل و)حزب االستقالل( ، وقد ابمغ ىؤالء جبية االتحاد الوطني بموعد تنفيذ الثورة ليوفروا 
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 االسناد الشعبي والغطاء السياسي ليا . 
 كانت من صفوف الجبية . 1958تموز  14وان اول حكومة لثورة  
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 الدياسة البخيطانية في العخاق :
 الدياسة االدارية :۔ -أوال : 

مؽ اشغال  خالل العيج العثساني في العخاق لؼ يكؽ العخاقيؾن مسشؾعيؽ كميا  
مشاصب في االدارة العثسانية في العخاق ، اما اذا راجعشا الججاول االدارية البخيظانية 
فأنشا نجج صؾرة مختمفة عؽ العيج العثساني ، ذلػ أن العخاقييؽ عمى اختالف طؾائفيؼ 

%( فقط مؽ السشاصب العامة ، وكانت في السشاصب 3.5وفئاتيؼ اشغمؾا ندبة واطئة )
، وال تتزسؽ اتخاذ قخارات ،  غيخ اليامة في اإلدارة ، والتي لؼ يكؽ ليا تأثيخ قؾيا  

ان ىحه الحالة عؽ عجة دوائخ ىامة  وكانت رواتبيا مشخفزة ، وكانؾا غائبيؽ تساما  
 كانت قج ولجت ثحاث نتائج ميمة:
بدبب الحخمان م  المناصب اإلدارية، البطالة، أ. سخط المثقلن  العخاقنن  

 الغحاء.
المحاك االداري، و قمة معخفتيم  ب. اغتخاب االدارة البخيطانية الناجم ع  نقص

 وتقالنجىا. بالبحاد
ج. خمق مرالح لإلدارة البخيطانية تعادي استقحال العخاق ، ذلك أن الموظلن  

لمعاري  اداريا م  الخجمة المجنية البخيطانية في في العخاق كانوا م  ا البخيطاننن 
الينج، ومدخين  م  القوات المدمحة، فالعخاق بالندبة ليم ىو المحاذ األخنخ، 
وبعبارة أخخى اذا لم يك  العخاق استثمارا مخبحا لإلمبخاطورية البخيطانية فمقج كان 

 لإلدارة البخيطانية في العخاق. اقتناء اكنج اللائجة بالندبة
افخز ىحا عاىخة غخيبة في التاريخ الدياسي لمعخاق وىؾ نؾع مؽ التشاقض بيؽ  

الحكؾمة البخيظانية وبيؽ جيازىا في العخاق ، ففي الؾقت الحي كان فيو الحكؾمة 
البخيظانية تدتجيب بجرجات متفاوتة مؽ الحساس والفتؾر لفكخة استقالل العخاق ، 

يظانية في العخاق ذات مرمحة اساسية في وتأسيذ ادارة محمية ، كانت االدارة البخ 
 سية او ادارية تداعج عمى تحقيقو.معارضة ىحا اليجف واحباط أية خظؾات سيا
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 : الدياسة المالية لإلدارة البخيطانية في العخاق -ثانيا : 
كان جؾىخ الدياسة السالية لإلدارة البخيظانية ىؾ ارتفاع ندبة الزخائب، وزيادة  

ي لؼ تكؽ مبخرة بأي تحدؽ اقترادي ، وما الديادة في ندبة وفخ في ندبة الؾاردات الت
عمى أن ندبة واردات العخاق تكفي بحج ذاتيا لتغظية مراريف  السيدانية اال دليال  

 اإلدارة البخيظانية، األمخ الحي يؤكج عمى أن الدياسة السالية كانت استفدازية ججا  
 . 0291ىاما في ثؾرة  وشكمت عامال  

 
 :دارة البخيطانية م  اللحاين  في العخاقثالثا: موقف اال

في الدخط  كبيخا   لعبت الزخائب القاسية التي فخضتيا اإلدارة االنكميدية دورا   
فكانت شكؾاىؼ حقيقية، ومبخرة،  الفالحي عمى نغام الزخائب الحي لؼ يكؽ عادال  

وعسيقة الجحور اذا لؼ يحجث في أي جدء مؽ العالؼ أن تعخض االنتاج الدراعي 
 -0921خالل ىحه الفتخة  (ي )في العخاقخ ائب فادحة كالتي شيجتيا مشظقة اللزخ 

رغؼ الفالحؾن العخاقيؾن في أ  باإلضافة الى ذلػ فأنو لؼ يحجث في اي زمؽ ان  0291
االحتالل البخيظاني وخاصة ما  لط عمى دفع ضخائب التي دفعؾىا خالالفخات األوس

 . 0291-0209بيؽ 
 

 : 1120-1111عخاق الوعي الدياسي في ال تبمور
 -0209أن أشخنا إلى أن الحخكة الؾطشية قج تعخضت خالل الفتخة مؽ )  سبق

السؤقت وذلػ بدبب الحخب، واضظياد قادة الحخكة الؾطشية عمى  لإلنحدار (0209
، اال ان ىحه الحخكة سخعان ما استجسعت قؾاىا  البخيظانييؽيج األتخاك، ومؽ ثؼ 

 0291يا في ثؾرة وج  أولتبمغ  ، مؤثخة وفاعمةوعادت الى السدخح الدياسي كقؾة 
 . الؾطشية
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 :تراعج النذاط الدياسي لمقادة العخاقنن  خارج العخاق
أن عجدا كبيخا مؽ الزباط العخاقييؽ الحيؽ كانؾا يخجمؾن في الجير العثساني،  

كانؾا قج اندمخؾا عؽ الجير العثساني والتحقؾا بثؾرة الحجاز وجيذيا العخبي ، بحيث ما 
خكؽ االساسي ليحه القؾات العخبية ، أن الفتخة مؽ تذخيؽ األول لبثؾا أن اصبحؾا ال

سيظختيؼ الشذاط الدياسي ليؤالء الزباط وذلػ بدبب تدايج شيجت  0291 الى 0209
ألحجاث قالقل لإلنكميد داخل األمؾر في سؾريا، واستخجام ذلػ  عمى بعض مقاليج

تقالل العخاق ، او حتى الدساح العخاق ، كحلػ فأن التباطؤ االنكميدي في اعالن اس
لمزباط بالعؾدة لمعخاق، كان مؽ بيؽ العؾامل التي ادت الى السديج مؽ االثارة 

وألسباب كثيخة عيخ نؾع مؽ التسايد الدياسي بيؽ اطخاف , والتحخيض لجى ىؤالء 
 فيمكننا التمند بن  ثحاث فئات:حخكة العدكخييؽ ىحه ، 

عجم الثقة ببخيطانيا ووعودىا، ودعوا  اولئك الحي  مثموا الجناح الجحري/ -1
ومنيا العنف النتداع االستقحال )ابخز م  مثل ىحا الجناح  األسالنب الستخجام كافة

 الياشمي(. طو ياسن  الياشمي،
الجناح اليمنني اولئك الحي  دعوا الثقة ببخيطانيا واستخجام اسموب  -2     

 ي الدعنج، وجعلخ العدكخي(.)ابخز م  مثل ىحا الجناح نور  الجبموماسية الملاوضات
الجناح المعتجل اولئك الحي  ظموا في الوسط م  الحي  التحقوا بثورة  -3     

سياسيا متذككن  في االنكمند )ابخز م  مثل ىحا الجناح جمنل  ظموا الحجاز ولكنيم
 مولود مخمص(.  جودت، المجفعي، عمي

ق عمى بداط البحث، ان انتياء الحخب العالسية األولى، طخح مدألة استقالل العخا
وتمػ السدألة تسثل مجى اخالص البخيظانييؽ لؾعؾدىؼ التي اطمقؾىا لمعخب خالل 

خية بالشدبة لمزباط العخاقييؽ الحيؽ خجمؾا يالحخب ، وىؾ مؽ ناحية ثانية مدألة مر
لمعؾدة لمعخاق وتذكيل  قؾيا   كانت نياية الحخب بالشدبة ليؼ واقعا   يؽثؾرة الحجاز الح

 ىشاك. حكؾمة عخبية
مؽ اساس عجم خبخة وكفاءة العخاقييؽ  ذلػ مشظمقا   كان السؾقف البخيظاني رافزا   

وكتب فيرل في الخد عمى ذلػ )... عمى انيؼ لؼ يبحلؾا حتى االن جيج لجسع ىؤالء 
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لمزباط العخاقييؽ  -( الحاكؼ العدكخي البخيظاني دؽول)الشاس(، ولؼ تتؾقف معاداة 
العخاق بل ذىب الى حج عجم الدساح ليؼ بالعؾدة إلى  عمى رفض اإلقخار باالستقالل

 وطشيؼ، وىشا اصبحت الكفة تسيل لرالح التيار الجحري .
 

 :(1120العخاقي في دمذق )آذار  المؤتمخ
وعمى اثخ انعقاد مؤتسخ سؾري إلعالن استقالل سؾريا  0291في آذار عام  

ي ذات اليؾم إلعالن ، تؼ االتفاق عمى أن يشعقج مؤتسخ عخاقي فوتشريب فيرل ممكا  
استقالل العخاق ، واختتؼ السؤتسخ اعسالو بالتؾقيع عمى بيان أعمؽ استقالل العخاق، 

فكان رد  ،فيجراليعميو، واالتحاد بيؽ العخاق وسؾريا عمى اساس  عبج هللا ممكا   ريبوتش
، األمخ الحي جعل الزباط العخاقييؽ  وقاسيا   بخيظانيا عمى مقخرات السؤتسخ معاديا  

شؾن بعجم ججوى االجخاءات الدياسية والسحاوالت الجبمؾماسية وازدادوا قشاعة بأن يؤم
 اماميؼ. سفتؾحالعشف ىؾ الظخيق الؾحيج ال

وبتكميف مؽ جسعية العيج اثيخت القبائل العخبية في مشظقة ديخ الدور، وكان ذلػ 
واسط كانؾن حسمة )العيج( في داخل العخاق لمسظالبة باستقالل العخاق ، وفي ا جدءا مؽ

دخل رمزان شالش عمى رأس عجد مؽ رجال العذائخ ديخ الدور،  0202األول 
تؼ اليجؾم عمى تمعفخ ، ولكؽ اليجؾم عمى تمعفخ يختمف عؽ  أيزا  وبتكميف مؽ العيج 

اليجؾم عمى ديخ الدور الن االخيخ تؼ تحت قشاع ما يدسى بسذكمة الحجود ، في حيؽ 
بأنو ضج االنكميد حيث تدبب في  قج كان مكذؾفا  أن األمخ كان مختمفة في تمعفخ ف

مقتل جشؾد بخيظانييؽ ، بيشسا تست العسميات في الجيخ بظابع عذائخي، وقج كان ىجؾم 
فأن العسميات في تمعفخ تست بذكل وثيق مع اعزاء العيج.  وأخيخا  ، تمعفخ مشغسا  

لػ حجث الغدو الشتيجة أن االنكميد اسخعؾا بإرسال السديج مؽ القؾات ، واألىؼ مؽ ذ
فخصيؼ لتحخيخ  نقظاع مؤازرة دمذق لمقؾات العخبية تزاءلت كثيخا  إلدؾريا ، وبالفخندي 

 العخاق مؽ خارجو.
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 العراق في اواخر الحكم العثماني
 : الشروط االقتصادية واالجتماعية والسياسية -

موطنا لمحضارة ومنطمقا لمتقدم . فوادي الرافدين  -منذ أقدم العيود  -العراق  كان
ولى الحضارات االنسانية . ولقد قامت ىذه أمحط  نا تاريخيا  ا)العراق( ووادي النيل )مصر( ك

الحضارة الشامخة واستمرت عمى عيود االكديين والسومريين والبابميين واالشوريين حتى 
، وفي أوائل عيد االسالم تم فتح العراق عمى يد الجيوش العربية  عظيما   بمغت شأنا  

ياه من حكم الساسانيين )اقوام من إيران( ، وعمى عيد العرب تعززت إاالسالمية محررة 
العراق قمة شامخة من قمم  ىالحضارة بشكل لم يسبق لو مثيل . وفي عيد العباسيين أضح

 الحضارة والعمران .
بسبب الغزوة التي قام بيا المغول وسقوط بغداد في  وحضاريا   يا  ثم انتكس العراق سياس

موره سياسيا  أومنذ ذلك الوقت تراجعت الحضارة في العراق وتدىورت .  8521ايدييم عام 
 وحضاريا  . وطيمة قرون عديدة سادت حالة من الجمود والتخمف في كافة انحاء العراق.

 
 : امالتخلف والجمود واسبابه -

االضرار التي لحقت بالعراق عمى يد الغزاة المغول ىي تدمير نظام الري فيو. إن أفدح 
ذلك النظام الذي طوره العباسيون العرب إلى درجات متقدمة من التطور والكفاءة حتى 

 أضحى بمثابة الجياز العصبي لمحضارة في العراق .
ن سقوط األمطار أن العراق كان يعتمد في الري عمى مياه نيري دجمة والفرات وذلك أل

 يقتضيفي المنطقة كان غير كاف وغير مناسب في توقيتو . ولمعالجة ذلك كان األمر 
اقامة نظام متقدم ودقيق لمري فيو . وذلك الن موسم الفيضان نفسو كان غير مناسب . 

 لىعالية من الرواسب التي تؤدي غالبا إ وباإلضافة الى ذلك فمقد كان النيران يحمالن نسبا  
ثر  الدمار الذي اصاب نظام إ،  مجرى االنيار الصغيرة . وكان ذلك ما حدث ، فعال  غمق 

 الري الدقيق في العراق .
ولقد أدى ذلك إلى ىجر الزراعة وتشجيع البداوة ، ونشوب منازعات حادة حول األراضي 
القميمة التي بقيت صالحة لمزراعة . ومن ىنا فمقد سادت في العراق حالة من التدىور 

واالقتصادي والحروب العشائرية واضمحالل المدن وتدىور التجارة وفي مثل  -الجتماعي ا
 ىذه الظروف فمقد كان يصعب جدا نمو الوعي الوطني او القومي . 
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عمى جانب واحد من الحياة بل شاع في كافة جوانبو ، وتغمغل  لم يكن التخمف قاصرا  
ويقول البروفسور  محالل عدد السكان مخيفا  نحاء المجتمع العراقي . فمقد كان اضأفي كافة 

شارل عيساوي أن البالد كان سكانيا في العصر الوسيط يزيد عن ثالثة أضعاف السكان في 
ع إلى غزوات الطاعون المتكررة والحروب يويفسر ىذا اليبوط المر  أواسط القرن التاسع عشر

 الداخمية والخارجية وسوء الخدمات الصحية .
طقة الشمالية فمقد كانت الزراعة مقصورة عمى المناطق المجاورة لممدن وباستثناء المن

ن إلمتصدير ومن ىنا ف الرئيسية كشط العرب وديالي وكربالء، بحيث كان الناتج ال يكفي ابدا  
التجارة العراقية كانت مجرد تجارة مرور ) ترانزيت ( واكتفى العراق في أن يمعب دور محطة 

 اتي في التصدير . وحتى تجارة المرور المتواضعة ىذه كانت دوما  سيام ذإي أتجارية بدون 
ما صناعة العراق المتواضعة فمقد كانت أتختنق بسبب انعدام األمن في الطرق التجارية 

وصف اقتصادي ايطالي ، زار العراق ، الوضع الصناعي  8181بدورىا مضمحمة وفي عام 
 بأنو بدائي وفي حالة انحالل .

ولم تفتتح أول  . المقرئ وكان التعميم المتوفر الوحيد ىو حفظ القرآن تحت اشراف 
وىكذا يمكن القول مع (  8185 - 8181مدرسة حديثة في بغداد اال في عيد داود باشا ) 

والضرائب فادحة  والعدل نادرا   من كان محتال  ن األألونكريك )المؤرخ البريطاني لتمك الفترة( ب
 . والسياسة خرقاء

في مثل تمك الظروف كان يمكن لمحكومة أو الشعب ان يحققا بعض التغييرات ويجددا 
من الحكومة والشعب كان غير قادر عمى تحقيق االصالح المنشود  ال أن كال  إ،  البمدحياة 

 وعازف عن بموغ ىذا اليدف .
ر لمعراق وكانت الحكومة التركية تنظ 8281لقد ضم العراق لإلمبراطورية العثمانية عام 

خالل  كمجرد منطقة عازلة عمى الحدود االمبراطورية مع الدولة الخصم فارس )ايران(. فمثال  
حکم بغداد عشرة والة وحكم البصرة سبعة عشر واليا وىذا من  8181 ىلإ 8111الفترة من 

عوامل عدم االستقرار . وكان المطموب من ىؤالء الوالة جباية األموال وارسال مبالغ معينة 
لئال يعززوا  عاصمة العثمانيين ( وكانت مددىم تختصر عمدا   ) استنبول حاليا   ةاإلستانإلى 

 سمطانيم وبالتالي يقعوا تحت اغراء المطاليب باالستقالل .
وقبل مجيء مدحت باشا لم يعرف العراق اي اصالحات تذكر ) باستثناء عيد داود 

فاشمة وادت الى  -غمب االحيان أ باشا ( . وحتى جيود مدحت باشا المخمصة كانت في 
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 نتائج معاكسة لنواياه الطيبة عمى حد قول لونكريك .
تغييرات  بأيةعن المطالبة  ومن ناحية اخرى ، فمقد كان جيد سكان العراق بدوره عاجزا  

مصالحيم الراسخة في  جذرية . وكانت بعض الفئات تعارض االصالحات خشية تيديد
ضحية الجيل والتعصب البعيدين  ألنوالنظام القديم . وكان البعض االخر يرفض التجديد 

حساس إلى ذلك فمقد كان الشعب يفتقر الى اإل وباإلضافة.  لألمورعن جوىر الفيم الحقيقي 
ك الفترة قوى من المشاعر الوطنية والقومية في تمأبالوحدة حيث كانت الطائفية والعشائرية 

وكان أولئك الذين يشعرون بالوعي القومي قمة من الناس لم تستطع أن تؤثر بشكل واسع 
 عمى الجميور العام .

كان العراق ، من الناحية الساللية مقسميا الى عدة فئات ، العرب ويؤلفون األكثرية 
ن والصابئة %( إلى جانب األكراد والتركمان والفرس واألرمن واليزيديو 11الساحقة )حوالي 

ما من الناحية الدينية فمقد كانت العقيدة السائدة ىي االسالم الذي ينتمي اليو أوالشركس . 
 % من مجموع السكان باإلضافة إلى المسيحيين والييود . 11حوالي 

:  رئيسية اما من الناحية االجتماعية فمقد كان سكان العراق مقسمين إلى ثالثة أقسام  
المدن . ن كان الريف ) بما فييم العشائر شبو البدوية المتوطنة ( وسكاالعشائر البدوية وس

 وكانت نسبة العشائر ىي الغالبة في عراق تمك الفترة .
. وكانت العشيرة عادة تمتمك رقعة واسعة من األرض اء عشائريا  مكان االحساس باالنت

اضي تغطييا المياه تدعى ) الديرة (. وتضم اراضي مزروعة وغير مزروعة باإلضافة إلى ار 
تيا بجزء منيا وفقا لخصو أي ) االىوار ( . وكان نظام الديرة يعطي القبيمة الحق في زراعة 

و العائمة التي ينتمي ألمشيخ  فرديا   ا  كلمعشيرة كميا وليس مم ورييا . وكانت الديرة تعتبر ممكا  
بالنتيجة نمو الوعي حساس قوي بالوحدة داخل العشيرة مما أعاق إالييا . ولذلك كان ثمة 

 القومي او الوطني .
ولم تكن السمطات التركية تقدم لمعشائر اال مطالب مستمرة بدفع الضرائب وبالنظر 
لضعف الحكومة في فرض سيطرتيا خارج اسوار المدن فمقد كانت العشائر تتبادل الخدمات 

قد عممت التجربة من االعتماد في ذلك عمى حكومة غير مؤىمة ول والحماية مع بعضيا بدال  
ن ضعفيا يجعميا فريسة لبطش الحكومة أو حتى العشائر األخرى . ولذلك لم يكن أالعشائر 

أماميا سبيل سًو بناء تحصيناتيا الخاصة ورص صفوفيا لغرض الدفاع عن نفسيا ضد 
بعضيا اآلخر وضد الحكومة عمى حد سواء . ولقد سعت العشائر الى تحصين مركزىا 
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 كبر او اتحادات عشائرية .أمجموعات  بتوحيد نفسيا في
أن النظام العشائري المستند عمى ىيكل اقتصادي عميق الجذور )من الممكية الجماعية 
واقتصاد الكفاف( والذي حافظت عميو الظروف الموضوعية السائدة )الحكومة الفاسدة 

الذين كانت تشدىم وعالئق اجتماعية معينة بين اعضائو  قيما  الضعيفة وانعدام األمن( قد ولد 
ببعضيم روابط الدم والتعصب والشريعة والقوانين واالخالق العشائرية المتعارف عمييا . ان 

أمام نمو سوق عراقية موحدة ، كما كان  ىذا النظام اعاق نمو الوعي القومي ووقف حائال  
 دائميا  ألية سمطة مركزية في العراق . تحديا  

تيا ىذه التحديات لسمطتيا ردت عمى ذلك بأسموبين ان الحكومة التركية ، التي اقمق
الحمالت العسكرية  ييدفان إلى مجابية قوة النظام العشائري وىي سياسة ) فرق تسد ( وثانيا  

 الرامية الى اخضاع العشائر بالقوة .
 ً الخراب فمقد تحول العراق إلى  أن ىذه السياسة القصيرة النظر لم تجمب لمعراق سو

رض او الماء ومزقتو الصدامات بين ميدان لمحرب ما بين العشائر المتصارعة عمى األ
 . بالغا   ضررا   بالبمدالعشائر والحكومة ، مما ألحق 

أن النظام العشائري كان ثمرة ظروف تاريخية وموضوعية معينة ولم يكن من الممكن 
تصفية ىذا النظام اال عن طريق تييئة األسس االقتصادية واالدارية لذلك وبذلك يمكن القول 
أنو قبل أن يقدم مدحت باشا بإدخال نظام الطابو فمقد كانت السياسة التركية تؤدي بصورة 

 . قوية التنظيم العشائري عمميا  غير مقصودة إلى ت
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 المجتمع السياسي في العراق أواخر العهد العثماني
 کيانية العراق : مدلول العراق في التاريخ والجغرافيا :

البد من اإلشارة إلى أن العراق ككيان في البدء ودون الخوض في متابعة التاريخ القديم 
ىي وقائع قائمة منذ مطمع التاريخ ، وتوالت عميو أنظمة حكم  -الظاىرة الرافدينية  –وكظاىرة 

 م. 1921متعاقبة شممت أغمب أجزاء الكيان العراقي الحديث والدولة المعاصرة في 
وحقيقة حداثة نموذج الدولة  عن كيانيتيا التاريخية ، أما العراق الدولة الحديثة فيي فضلا  

، فأن  -ال يزيد عمر الدولة / األمة عن ثلثة قرون ونيف -عمى صعيد التاريخ الحديث إجماالا 
 برز منذ العيد العثماني السيما الحقبة األخيرة. -المجتمع السياسي  -قوام العراق الحديث 

م 1921االنكميز عام  أنشأهأي أن العراق الحديث لم يكن تركيب طارئ ، أو كيان مصطنع  
كما تدعي النظرة االستشراقية. فالعراق ليس بالصدفة أطمق عميو "بلد الرافدين" ألن وجوده ككيان 
تشكل منذ األزل حول النيرين الخالدين ، وأنو امتاز بحدود طبيعية رسمتيا التضاريس الجغرافية 

، وكذا عمى صعيد التسمية التي تجد ليا من كل ناحية ، لذا فالعراق يعد حتمية التاريخ والجغرافية
جذورا في المغات الرافدينية القديمة " أوروك ، آراك .. الخ "، كما تواترت كممة "العراق" في األدب 
الجاىمي والعصور اللحقة بداللتيا المتعارفة ، أما بغداد فقد كانت منذ العباسيين وحتى ىذه 

اق قبل اإلسلم بكثير ، وبحدوده الحالية ، بل أوسع من المحظة عاصمة بلد استقرت تسميتيا بالعر 
ذلك ، كما حددىا الجغرافيون القدماء مثل ابن رستو والمسعودي ... الخ ، وىو ما استمر عميو 

 التنظيم اإلداري لمعراق في العيد العثماني ليصبح إطارا اإلقميم العراق الحديث ومركزه السياسي .
م أصبحت بغداد آيالة عظيمة  1534القانوني بغداد عام فمع احتلل السمطان سميمان  

واحد  ، البصرة" يحكميا وال   -بعد دمج والية شيرزور بيا  –تتبعيا مقاطعات "بغداد ، الموصل 
عمى والياتيا في العراق ، انفصمت مقاطعة  ةمركزه بغداد ، ومع تراخي سيطرة الحكومة العثماني

مركزىا كركوك  -عشر ثم أعقبيا انفصال مقاطعة شيرزور  الموصل عن بغداد أوائل القرن الثامن
 بعد ذلك . -

العثمانيون في العراق تنفيذ السياسية العثمانية  ةومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ الوال 
دخاليا جياز الحكم التركي المنظم  الحكم المركزي لمسمطنة  -الجديدة بإعادة دمج الواليات الثلثة وا 

 ء حكماينوا   البصرةم ، ثم احتلل 1831العثمانيون بغداد من الحكم الممموكي عام  ، فبعد استعادة
 عام وصلوا عادة السيطرة العثمانية المباشرة عمى الم االمارات القبمية ، أعقبيا التوجو شماالا 

نياء حكم األمارات الكردية ثم م1834  -وخمع البيكات األكراد  التوجو نحو المنطقة الجبمية وا 
لحاق تمك المناطق بال -إمارات بيدنان وبابان وسوران  وكركوك فأصبحت الموصل في  موصلوا 

 لبغداد . تابعاا  م سنجقاا  1850
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م قسمت والية العراق إلى  1872 –م  1869وفي عيد الوالي المصمح مدحت باشا  
تصبح الموصل والية عام  أن، والبصرة ، قبل  -الموصل سنجق تابع لبغداد  -بغداد  عتيمقاط

 م. 1884ميمانية ، وأصبحت البصرة والية عام کرکوك وس -ليا سنجقان  1879
إال إن بغداد بفضل شيرتيا التاريخية وموقعيا االستراتيجي ومركزىا العثماني كانت عمى  

الوالة  رةالدوام تحتفظ بالسيادة عمى الواليتين األخريين الجديدتين ، وكان والي بغداد يعتبر كبي
لمسمطة السياسية في العراق حتى نشوء الدولة العراقية الثلثة في العراق . ىكذا كانت بغداد مقرا 

م. لذا فأن عمينا أن نقع في مغالطة تعارض السياق التاريخي لنظرية التشكيل 1921الحديثة عام 
السياسية التي  ةالحديث لمعراق، ذلك أن العراق المعاصر ىو وريث طبيعي لسمسمة من األنظم

ألي عراقي معاصر ان يلحظ مراحل من تاريخو كانت  انبثقت من بلد الرافدين ، بحيث يمكن
 سياسيا متميزا . انايفييا بلده ک
عمى ما تقدم حري بنا أن نقر بحقيقة إن دولة العراق بكيانيا السياسي الحديث  وعلوة

بين النيرين ، بكممة أخرى كانت بلد  جزء اقتطع من بلد ما الإوحدودىا المعروفة اليوم ما ىي 
 الرافدين ) بلد ما بين النيرين( تمثل الحيز الجغرافي الكبير لمعراق التاريخي .

 
 :في العراق أواخر العهد العثماني االدارية -االقتصادية  - االجتماعية التطورات

بدأت رحمة التحضر في العراق الحديث في العيد العثماني الثاني، بعد اعادة السيطرة  
م ، والقضاء عمى حكم المماليك، وكأثر مباشر لمرحمة ۱۳۸۱المباشرة عمى العراق في العام 

، وكان اليدف المفترض من ىذه العممية ىو االنتقال الدولة العثمانية فياالصلح والتنظيمات 
بالمجتمع العراقي من الطابع التقميدي المتخمف المييمن الى المدنية الحديثة ليواكب متطمبات اعادة 

 تنظيم االمبراطورية عمى اسس عصرية.
لسابقة، تناول ىذه العممية البد من القاء نظرة عمى تركيبة المجتمع العراقي في المرحمة ا وقبل

 1750فقد حاول "حنا بطاطو" وضع األسس التي حكمت التراتب االجتماعي في العيد الممموكي )
 يضم ، اال انو اعتبر ان العراق كانآنذاك، واقر بالتعقيد في رسم الملمح البنيوية (1831 -

عية حسب مجتمعات متعددة تعيش في عزلة نسبية ، فعمى صعيد المدن أختمفت في بنيتيا االجتما
عشائرية مثل بمدة سوق الشيوخ ،او مدينة  وظائفيا التاريخية او ظروفيا الطبيعية، كأن تكون سوقاا 

 جتماعيسس التراتب االأن أف مثل بغداد ، واجماالا  اا / سياسي تجارياا  دينية كالنجف، او مركزاا 
ىرمية المنزلة  إلى المديني تتحدد في ىرميات الدين، الطائفة، المجموعات اإلثنية والعرقية، اضافة

التباين ، أما المدنية  ىيفترض في البن ، بأختصار كانت المعايير األرثية مييمنة عكس ما
عمى أ  المحاربين االجتماعي في البادية والريف فيحدده الدور العسكري لمعشيرة، فقبائل البدو الرحل
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التراتب يقوم عمى أساس  منزلة من قبائل رعى الغنم ، او الزراعية المستقرة، اما داخل العشيرة فان
 صمة الدم بالدرجة األساس .

 

م وما 1856لقد تدىور النفوذ اإلداري والسياسي لممدينة في العراق منذ سقوط بغداد في العام 
اعقبو من تصارع القوى االجنبية لمسيطرة عميو ، مما أتاح الفرصة لنمو المد البدوي وىيمنة العشائر 

عن طرق  مب االراضي الزراعية فضلا غأ عمى  تسيطر فأصبحتواقامتيا التكتلت واألحلف، 
 المواصلت والتجارة والبريد بحكم مواقع سكنيا او تجواليا . 

 

ومع عدم اجراء أي احصاء في العيد العثماني اال ان الدراسة التي اعدىا السير ىنري داوسن 
العشائر باالستناد إلى تقارير القناصل البريطانيين نياية القرن التاسع عشر تخمن نسبة  ۱۳۸۱عام 

% من مجمل السكان ، أي ثلثة أرباع المجتمع العراقي، وىم اقرب 76بحدود  1867في العام 
من % 35الى حياة واخلق البداوة ، حيث أن نسبة العشائر البدوية الصرفة ذلك العام شكمت 

 استقرت حديثاا  % وىذه األخيرة بعضيا41مجمل السكان، فيما قدرت نسبة العشائر الزراعية ب
وتعود الى الترحال بعد انتياء الموسم الزراعي ، لذلك كانت البداوة مستشرية  خرى تستقر موسمياا أو 

، لقد كانت السمطة في العيد العثماني ال تصل خارج المدن األساسية، وكان  آنذاكفي العراق 
في نزاع دائم االتحاد بين القبائل خارج المدن يصل الى نفس مستوى قوة الحكومة ، فاألمراء األكراد 

مع بعضيم ومع الدولة العثمانية، وكذلك القبائل العربية التي كانت في ثورة دائمة ضد األتراك وفي 
نزاع مع بعضيا، والحكم الفعمي في ايدي القبائل ، كما يلحظ وجود اتحادات فعمية قوية تشبو 

والرسوم، ، بي الضرائب وتقيم الحدود، وتج، الحكومات الصغيرة، اذ كانت تقطع األراضي الزراعية 
وتزاول معظم األعمال الحكومية، ومن أشير ىذه االتحادات ىي الخزاعل والمنتفك من جية الفرات 

الم وزبيد من جية دجمة، والبو دمحم في العمارة، و"أمارة" عانو . ان علقة الدولة بيذه  وبنو، 
دائم لمجماعات وانشطارىا المجتمعات كان يتمثل في "تغذي المركز عمى حالة من االحتراب ال

 وتشظييا المستديم".
 

، (1872 -1869السياسية جاء مدحت باشا في األعوام ) - عمى ىذه األرضية االجتماعية 
ول من حاول بذر شعور المواطنة داخل الفرد العراقي "القبمي" من خلل معالجة أالذي كان بحق 

ثماني وىي "المشكمة العشائرية"، ويمكننا مشكمة االرض التي اعتبرىا مفتاح حل معضمة العراق الع
تحديد االتجاىات التحديثية التي وضعيا مدحت باشا من خلل حزمة من االجراءات تتوزع عمى 

 ۔اقسام اىميا:
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 التوطين. -1
 التنظيم االداري./ التمدين  -2
 . ي اقامة أقتصاد عصر  -3
 التعميم . -4
"، أنيا "عممية اسكان القبائل في sedenlarzation" المقصود بالتوطين او االستيطان فما

 ال اا يمعاش ارتباطاا  ترتبط بمنطقة معينةاألراضي الزراعية واستقرارىا فييا، وترك حياة التنقل بعدما 
في الظروف الطبيعية القائمة  يمكن التخمي عنو بسيولة" . وىي بذلك عممية انشائية تستيدف تغيراا 

ىو وضع حد لمفتن  لمثروة، وكان ىدف مدحت باشا من وراء سياسة التوطين واستغلليا اقتصادياا 
 والثورات والمشاكل العشائرية من خلل تحويل البدو الى مواطنين بتوفير سبل العيش ليم . 

 اتيمالتنظلياتو؟ لقد صدرت في عيد أض، فما ىي وعميو فالتوطين يرتبط باالستقرار واألر 
 تمكاال ان  باألرضمجموعة من القوانين التي ىدفت إلى وضع اسس ثابتة في عممية التصرف 

 عام ، نظام السندات 1859و قانون الطابو عام 1858القوانين واالنظمة مثل قانون االراضي عام 
ل حيز التطبيق الفعمي اال في عيد ، لم تدخ1864، تعميمات تفويض األراضي عام  1860

مدحت باشا، عندما أصدر خطتو الجديدة لتوزيع األراضي عمى العشائر والمعروفة بفرمان مدحت 
، وقد دخل المجتمع العراقي اثر ىذا اإلصلح في طور تاريخي جديد االن ىذه 1871باشا عام 
ى حل المشكمة العشائرية في العراق " كانت السياسة الوحيدة القادرة عمرالندي"فيميب ا بالخطة حس

 . دائمياا  حلا 
، وميدت لنشوء الفئات الحديثة  كما انيا اخرجت اجزاء من المجتمع من الحالة المشاعية

 . كالبرجوازية الزراعية والتجارية في مراحل الحقة
 لخطة اإلصالح : ةاالقتصادي -فما هي االثار االجتماعية  
بي وتدريجي من اقتصاد )كفائي "طبيعي"( إلى تحول االقتصاد الزراعي بشكل نس. ۱ 

 اقتصاد بضاعي او سوقي قائم عمى تتجير المحصول، وهذا التحول ارتبط بالتطورات الالحقة .
األبوي من الداخل فعمى الرغم من أن ))األساس /ظهور بدايات تحمل النظام القبمي -۲ 
جماعيا وليس فرديا، لكن بمرور  عميه ممكية األرض في بداية االستيطان كان اساسا نيتالذي ب

 لديه((. الزمن جعل الشيخ ممكية االرض فردية له واصبح الفالح عامالا 
تحول الكثير من قبائل البدو الرحل الى الحياة الزراعية المستقرة مثل توطين عشائر  -۳ 

ف ، عشائر الجا ان،يالرزازة ، عشائر الهماوند في بارز  يشمر، عشار المنتفك ، عشائر عنزة ف
 عشائر كعب في البصرة، وغيرهم .

ظهور شريحة اجتماعية جديدة من الموظفين واألثرياء المدينين الذين عرفوا ب  - 4 
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"المالكين الجدد او المالكين الغائبين" وهي عوائل واشخاص ال تمت بعضها إلى الزراعة بصمة 
في الجهاز االداري  عمى تفويض بممكيات واسعة من األراضي بحكم موقعهم ولاستطاعوا الحص

العثماني او صالتهم مثل "عائمة سركيس، وعائمة مناحيم دانيال، وعائمة الكميدار ، وعائمة 
 حفظي الممي" وغيرهم.

 

في تغيير بنية المجتمع  اا لحة النيرية المعمم األكثر بروز في سياق مواز كان تطور الم 
م ، ونظمت 1857واخر النيرية منذ العام باالرتباط مع تطبيق نظام الطابو ، فقد ادخمت الب ياقالعر 

النقميات النيرية عمى اساس تجاري ، وقد أسيمت المواصلت النيرية في عممية توطين العشائر، 
وتشجيعيا عمى الزراعة، ناىيك عن تسييل السيطرة العسكرية لمحكومة عمى تمك المناطق وفرض 

مية األبوية ، وظيور بذرة بحيث أسيم ذلك في عممية تفكيك االقتصاد الطبيعي ومؤسستو الق لنظام،ا
 ي عضو بشكل  أجزاء العراق اا "اقتصاد السوق"، فارتبطت تدريجي االقتصاد الحديث

م 1869السويس عام  العراق عمى التجارة العالمية بعد افتتاح قناة حبانفتا تعزز" اجتماعي/ي ار جت"
جدر االشارة ىنا إلى أن نير الفرات لم يكن يستخدم لمملحة النيرية آنذاك بسبب طبيعتو ت، و 

ساس . اال أن لتطورات السابقة قد حدثت بين عشائر دجمة بالدرجة األومساره ، لذا فأن ا
 من ىذا النطاق . ثراا أانعكاساتيا كانت بالطبع اوسع 

واليات، بغداد، الموصل، أما عممية التمدين فقد قسم العراق في عيد مدحت باشا إلى ثلث  
التي ينوب عنيا مختار ،  الى القرية صغر وصوالا أصغر فأدارية إقسمت ىذه الى وحدات البصرة و 

تخطط األبنية وتفتح الشوارع والمجاري .. الخ ،  فأخذتوقد أنشأت البمديات في مراكز االلوية 
 وحدثت المؤسسات الحكومية السيما المحاكم والقضاء. 

 عيومن المدن التي أنشأىا وطورىا مدحت باشا ىي مدينة الناصرية ، مدينة الرمادي ، توس
طوير مدينة الفاو ، االىتمام بمدينة الحمة وجعميا مركز لواء الديوانية .. الخ ، مدينة البصرة ، ت

خمق اعية الراكدة في العراق انذاك، و ولقد كان اليدف من سياسة التمدين ىو تحديث الحياة االجتم
 وسائل لمترفيو كالمتنزىات، وتجميل المباني وتسييل المواصلت داخل المدن .

عن فمسفة  ليو يعبر تماماا إبغداد القديم بالرغم من االنتقادات الموجو كان تيديم سور  لقد
 إلى توسيع بغداد . باإلضافةمدحت باشا التحضرية في االنفتاح عمى العالم الخارجي 

 سس التعميم الحديث في العراق بأنشائو عدداا أمدحت باشا  یرسأأما عمى صعيد التعميم فقد  
، فضل عن مدرسة مينية  -االبتدائية والمتوسطة والثانوية  -ة المستويات األولي ىمن المدارس عم

وثانية عسكرية ، وثالثة لمخدمة المدنية ، وكانت تمك المدارس عامة ومجانية من جية ، كما انيا  ،
دخمت مواضيع جديدة كالمغات األجنبية ، والرياضيات ، والعموم ، مما أسيم في ايجاد قنوات أ
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تنمية ، ولمتنوير الثقافي والعممي ، وىي خطوات اتسعت الحقا التبمغ عدد االجتماعي ، ولم اكلمحر 
 .1915عام ( 160المدارس في العراق )

دارة والصحة صلحات مدحت باشا في تطوير اإلإحاطة بكل وال يمكننا في ىذه العجالة اإل 
العام التي تمتو وحتى  اتوالصناعة والتجارة.. الخ ، فضل عن بعض اإلصلحات في الفتر 

 واخر العهد العثماني هي :آن الخطوط العامة لمتطور في العراق إشديد ف بإيجازو ، 1914
االنفتاح عمى العالم بسبب تطور التجارة في العراق بأثر اإلصالحات الزراعية وتحسين  -1 

 عامالا  1681طرق المواصالت واالتصاالت، وقبل ذلك تأثير افتتاح قناة السويس في العام 
 ذلكثر أفي تنشيط حركة االستيراد والتصدير، وبالتالي ارتباط العراق بالسوق العالمية، و  رئيسياا 

 الحضارات .حد وسائل االتصال بين أفي تسريع عممية التحضر باعتبار التجارة 
تشكمت تكوينات اجتماعية حديثة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، فكانت  -2

ية ، ين، و تبمور فئات تجارية ، وعقار المثقفين(، والضباط العراقي)شريحة األفندية المتعممين 
 . حديثةومالية 
واصر الترابط الجغرافي والديموغرافي في العراق بأثر الصالت الجديدة نشوء وتعزيز أ -3

 وبين، أو عمى صعيد بقية المناطق سواء كان عمى صعيد الريف والمدينة خصوصاا  الناشئة ،
ك نقل المجتمع العراقي في اقل من نصف قرن من . كل ذل الشرائح المختمفة تبعا لذلك عموماا 

 بدائية متخمفة إلى مجتمع يتأهب لدخول مرحمة جديدة . يةوبن تاريخية ركود وعزلة حالة
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 االستقالل واالحتالل الربيطاني الثاني   -:1945-1933املرحلة 
شيدت الساحة السياسية مع انتياء مرحمة االنتداب، بروز العديد من التوجيات السياسية 
التي ستمعب دورا ميما في مجرى األحداث، أبرزىا تصاعد دور الجيش مما زاد في عممية 
تدخمو في السياسة ، وبروز القضية االثنية ، كذلك تعاظم التأثيرات الفكرية القادمة من 

 مشاكل االقتصادية واالجتماعية .الغرب لمواجية ال
وفيما عدا األفكار الغربية الميبرالية التي تبنتيا النخبة الحاكمة والبالط ، ظيرت 

 ۔تعبران عن التوجيات اإلصالحية واالجتماعية ىما : دتانيمدرستان جد
امثال ياسين الياشمي  -جناح حزب الشعب  -مدرسة حزب االخاء الىطني -1 

ني ، وكانت تعبر عن توجيات وحدودية عم  الصعيد العربي ، وتحقي  ورشيد عالي الكيال
تنمية اسرع في سياق دعم القوة الدفاعية العراقية ، واقامة نظام مجتمعي متناعم خاضع 

 ، واالسراع بتحديث المجتمع. بالدالزعامة وحدانية كوسيمة لتوحيد ال
وجو العراقي التي أكدت وىي الخط االصالحي ذي التمدرسة )مجاعة األهايل(  -2 
توزيع الثروة والسمطة ، وتكافؤ الفرص ، والمبادرة ال  االصالح لصالح االغمبية،  اعادة عم 

وان تحق  ذلك يتم في سياق تعزيز الوسائل الديمقراطية البرلمانية ، وقد اسس ىذه الجماعة 
يم ، وانضم ليم الحقا عبد القادر اسماعيل ، ودمحم حديد ، وحسين جميل ، وعبد الفتاح ابراى

بعد أنسحاب الثالثة من حزب اإلخاء  مان،يالتمن ، وكامل الجادري ، وحكمت سم ابوجعفر 
، فقد استطاع الممك فيصل من تفتيت حزب االخاء بعد المعارضة التي قادىا ىذا الحزب 

شكيل ، وذلك بدعوة قادتيا لتشكيل الوزارة بشرط القبول بالمعاىدة، ومع ت1930ضد معاىدة 
عالي الكيالني احد قادة الحزب وسكرتير الممك الخاص  ديبرئاسة رش ل الوزارة االخائية األو 

انسحب جعفر ابو التمن ومجموعتو من  1933/  1/ت 28 - 1933/ آذار /  20في 
حزب اإلخاء ، و أعمن اعتزالو العمل السياسي بعد اتيام قادة الحزب بخرق وثيقة االخاء 

حزب الشعب مع حزبو "الوطني العراقي". واجيت وزارة الكيالني في ايام  التي وقعيا زعماء
فيصل األخيرة، ازمة اآلثوريين /اآلشوريين التي تمثمت في مطالبتيم بامتيازات سياسية 
وادارية وصفت أنذاك من طرف الحكومة بانيا مبالغة ومطالبات مسرفة، فكمفت الحكومة 

السممية، واستطاع  جيودمسمحة لالثوريين بعد فشل الالمواء بكر صدقي بمواجية الحركة ال
بكر صدقي من قمع ىذه الحركة بقوة وقسوة ، مما ادى ال  تعزيز موقعو بالرغم من سقوط 

 حكومة الكيالني عم  اثر ىذه التطورات. 
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( اصبح  1933/  9/ 18اثر وفاة الممك فيصل األول المفاجأة في سويسرا في )  عم 
عراق خمفا ألبيو الراحل، وصف غازي بانو شاب قميل التجربة، ضئيل غازي ممكًا عم  ال

الفيم لمشاكل شعبو، لم يمأل مكان ابيو، ولم يستطع ادارة التوازنات السياسية كما في المرحمة 
 السابقة. 
كان أحد األسباب االساسية في ىبوط نفوذ القصر، وتعزيز دور الجيش وتدخمو  وىذا

م من ما عرف عن غازي من شعوره الوطني وروابطو مع الضباط في ميدان السياسة، بالرغ
 الشباب والمعارضة الجديدة انذاك. 

/  1933-1بعد سقوط وزارة الكيالني تشكمت اربعة وزارات متعاقبة في مرحمة ت 
 تعاقب عم  تشكيميا جميل المدفعي وعمي جودت االيوبي. 1935-آذار
-ة االخاء برئاسة ياسين الياشمي )آذارقرر الممك غازي اسناد الوزارة إل  جماع 
اال ان االنشقاق بين اعضاء نخبة حزب االخاء حدث بسبب منح ( 1936 - ۱/ ت 1935

عالي الكيالني بدل من منافسة حكمت سميمان الذي انسحب إل   ديحقيبة الداخمية ال  رش
 األحرار الحقا.  طجبية المعارضة )األىالي( والضبا

إلصالحات االجتماعية وبدأ يعرض بشكل اكبر سمات الحاكم ياسين الياشمي ا اىمل
 المستبد العادل مما نشر الخوف بين أعضاء النخبة السياسية من ظير دكتاتورية في العراق. 

الخطوة األول  لمياشمي في حل األحزاب السياسية بما فييا حزب االخاء، وقمع  جاءت
الجيش بواسطة شقيقو طو الياشمي  الحريات الصحفية والفردية ، كما شدد قبضتو عم 

 رئيس اركان الجيش أنذاك . 
حل مجمس النواب وادخل مؤيديو ال  المجمس الجديد بواسطة انتخابات صورية ،  كما

( تمردة عشائرية ، اال أن الجيش بقيادة بكر 1936واجيت وزارة الياشمي في ذلك العام )
 صدقي في الحياة السياسية العراقية.  صدقي أخمد التمرد مما عزز دور الجيش بقيادة بكر

وبدأت الصحافة الموالية لمياشمي تطم  عميو "بسمارك العرب" ، خاصة بعد أن لمح  
الياشمي ال  امتداد حكمة لعشرة سنوات مقبمة، مما ازدا اندفاع خصومو إلسقاطو في 

سكرية في انقالب عسكري. قاد بكر صدقي بمبادرة وتنسي  حكمت سميمان حركة انقالبية ع
متنافرة في افكارىم ودوافعيم، وكان القاسم  ً قو  ب( وانضم لالنقال1936/  1ت 29)

 المشترك ليذه األطراف ىو اسقاط وزارة الياشمي .
قاده طموحو الشخصي في رئاسة الوزارة ووجود عامل آخر ىو اقتدائو  مانيفحكمت سم 
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صدقي ذي التكوين االستبدادي بنموذج القائد التركي أتاتورك ، وىذا ما قربو من بكر 
كان يطمح ال  مكانة عسكرية أكبر ، اما الطرف الثالث فيم جماعة  -العسكري الذي 

سميمان بعد اقناعيم بالتغيير ، وكان اىتماميم منصبة  متاألىالي الذين استدرجوا من حك
ز عم  تحقي  اإلصالح االجتماعي والتركيز عم  العراق بدل من الوطن العربي ، وبر 

 مجددأ شعار )العراق لمعراقيين( وكان محل قبول )بكر، حكمت(. 
االنقالب ال  تعمي  الصراع بين النخبة ، فقد قتل جعفر العسكري ، واجبر ياسين  ادى

عالي الكيالني ونوري السعيد عم  ترك البالد والعيش في المنف  ، حيث  ديالياشمي ورش
 توفي الياشمي في منفاه في العام التالي .

ادى اشتراك جماعة األىالي في حكومة االنقالب ال  تشتت الجماعة عندما انسحب  
احد مؤسسي الحركة )عبد الفتاح ابراىيم( اعتراضا عم  تأييد السيطرة العسكرية عم  السمطة 

 ، وىذا قاد ال  ازالة الجماعة من الساحة السياسية العراقية الحقا.
عشائري مؤيد لموزارة  انيحكمت سح  عص -بكرانفجر وضع الوزارة بعد قرار كل من  

السابقة دون الرجوع ال  مجمس الوزراء ، كذلك اتسمت المرحمة باالغتيال وممارسة األذالل 
لمخصوم بعد اسقاط الجنسية عن زعماء األىالي مثل عبد القادر اسماعيل ، ونفي كامل 

 الجادرجي.
دقي ودمحم عمي جواد قائد القوة ىذه التطورات وعوامل أخرى ال  اغتيال بكر ص قادت
بتدبير من الضباط القوميين كما أشارت األحداث ، فأنيارت  1937/  8/ 11الجوية في 

وضع ذلك نياية الحياة حكمت سميمان السياسية ، كما وضع ، و  سميمان حكومة حكمت
و السياسة نياية االثنين من زعماء المعارضة ىما ياسين الياشمي ، وجعفر ابو التمن باعتزال

، وفتح ىذا االنقالب الباب واسعة امام االنقالبات العسكرية 1945نيائية حت  وفاتو عام 
 . 1941مايس  كةوتدخل الجيش التي انتيت بحر 

 24 - 1937آب  17سقوط حكومة االنقالب جاءت الوزارة المدفعية الرابعة )  بعد
ر عم  الماضي، وىي سياسة لم ( ، اتبع المدفعي سياسة اسدال الستا1938كانون الثاني 

، وكان مع توجو اعدامو ، وىو  مانيتم  قبول نوري السعيد الذي اراد االنتقام من حكمت سم
)صالح الدين الصباغ ، وفيمي سعيد ، وكامل شبيب ،  ربعةما أتف  ورأي العقداء األ

كما حاول ومحمود سممان(، وكان ىذا الموقف اساس تطور العالقات بين العقداء ونوري ، 
وذلك  1938كانون األول  24المدفعي تقميص نفوذ الضباط القوميين ، فجاء رد العقداء في 
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 بإرغام الممك غازي عم  استبدال وزارة المدفعي واسنادىا إل  نوري السعيد . 
( اعمن عن مقتل 1939/  ساني/ ن 6 - 1938/ آب /  29وزارة السعيد الثالثة  خالل

في ظروف مريبة ، وكانت الشكوك تشير ال  مصمحة  1938/  4/  5-4الممك غازي ليمة 
اعمن غازي من اذاعتو الخاصة  1937نوري السعيد واالنكميز في ىذا الحادث ، فمنذ العام 

فرنسا لسوريا ، والصييونية في فمسطين ، وىاجم النفوذ  تعمارفي قصر الزىور استنكاره الس
البريطاني في الخميج العربي ، كما ادعي عائدية الكويت ال  العراق ، كذلك كان 

عالي الكيالني وطو  ديوابرزىم نوري السعيد ورش 1939المتضررين من االنقالب عام 
نقالب بسبب كرىو الشديد لنوري لال ةالياشمي ... الخ ، أعتقدوا أن غازي كان مؤيدة ومساند

 السعيد واالنكميز. 
غازي ولده فيصل الثاني طفال ، وتم اختيار األمير عبد االلو وصية عم  العرش  ترك

الضباط القوميين( ، واسناد نوري  -بتأييد وضغط الجيش )طو الياشمي 6/4/1938في 
ة يدير من خمفيا مع السعيد الذي اعتقد بان عبد االلو بشخصيتو الضعيفة سيكون واجي

بانو سيسيطر كذلك من خالل الوصي عم  بالط  الجيشاالنكميز شؤون الحكم ، واعتقد 
 السمطة. 
 2/  19 – 1939/  4/ 6عم  طمب بريطانيا اقدمت وزارة نوري السعيد الرابعة )  بناء

 ( عم  قطع العالقات مع المانيا بسبب الحرب ، كما حدث في عيد ىذه الوزارة 1940/ 
بعدما اشيع  1940كانون الثاني  18اغتيال سياسي لوزير المالية رستم حيدر في تاريخ 

بالمحور ، واشير بأصابع االتيام مرة اخرى ال  نوري  تصالدعوة رستم الخفية ال  اال
 السعيد. 
 31-1940شباط  22اسناد العقداء األربعة لمسعيد وراء تشكيمة وزارتو الخامسة )  كان
كان نوري السعيد قد اوىم العقداء األربعة باتجاىو القومي ، وان في جعبتو ( و 1940آذار 

مشاريع واعمال جبارة تدعم استقالل العراق ، وتخدم بالد العرب ، باإلضافة لقوة شخصيتو 
 ونفوذه السياسي.

عالي الكيالني بتشكيل وزارتو الثالثة  ديعم  نصيحة نوري السعيد عيد إل  رش وبناء
( ومن اآلن فصاعدًا وبسبب الموقف من الحرب العالمية الثانية  1941 - 1940)

والبريطانيين بدء نوري السعيد االبتعاد عن جبية العقداء لصالح البالط واالنكميز كما بدأت 
 . 1941 مايساألحداث تقترب من حركة 
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األزمة ال  السطح عندما رفض الكيالني ومؤيديو طمب بريطانيا قطع العالقات  قفزت
ع ايطاليا ، فمجأ الوصي ال  الديوانية إلجبار الكيالني عم  االستقالة التي تحققت لصالح م

( باعتباره مقبواًل لدى العقداء األربعة  1941/  4/ 1 - 1941/  2/ 1طو الياشمي ) 
)طو  1930بتوجياتو القومية ، كذلك لدى االنكميز لخدمتو في الحكومة التي قبمت معاىدة 

(، بالرغم من ذلك عارض الياشمي 1931 -1929اركان الجيش الفترة الياشمي رئيس 
قطع العالقات مع ايطاليا ، كما عارض دعوة نوري السعيد إلعالن الحرب عمييا مفضاًل 

 بقاء العراق عم  الحياد.
أن نزعة الياشمي في بسط سمطتو والحد من تدخل ونفوذ العقداء األربعة وابعادىم  اال

جباره عم  تقديم استقالتو وتشكيل وزارة الكيالني الثالثة عن السياسة أدى ال   ضغط ىؤالء وا 
 ( .1/6/1941- 21/4/1941في  )

ىذه التطورات ىرب الوصي ىذه المرة بمساعدة الييئات الدبموماسية األمريكية  نتيجة
 ً وجر والبريطانية إل  القاعدة البريطانية في الحبانية ، ومنيا إل  البصرة ثم ال  االردن ، 

 1941 سانين 10تنصيب الشريف شرف وصية جديدة عم  العرش بعد موافقة البرلمان في 
وزارتو الرابعة واألخيرة التي عرفت بحكومة الدفاع الوطني لتنتيي  شكيل، وكمف الكيالني ت

 ىذه األحداث باالحتالل البريطاني الثاني .
يمكن تممس جذور التوجو القومي داخل الجيش في فترة نياية العشرينات من ذلك  

القرن حيث بدأت عممية تنظيم الضباط في السياسة من قبل توفي  حسين المحاضر القومي 
 المتحمس في الكمية العسكرية والداعي إل  تدخل الجيش في السياسة.

وكان  1929الصباغ منذ العام  وبدأ الضباط القوميين بالتجمع حول صالح الدين 
 لمصباغ اتصاالت لفترة مع جعفر ابو التمن. 

قدم الصباغ دعما كبيرا لرئيس الوزراء )ذي التوجو القومي  1939–1935الفترة  خالل
 1930ياسين الياشمي( ، واقترب في الوقت نفسو من نادي المثن  الذي انشأ في العام 

قدم المفتي القدس الحاج  1939–1936ة فمسطين لنشر الدعوة القومية، ومع اخماد ثور 
 مع الضباط الذين أصبحوا الحقا قادة حركة مايس .  لفالحسيني ال  بغداد وتحا نيام

لخص الصباغ فمسفتو بقولو )ال اعتقد بالديمقراطية البريطانية ، وال بالنازية االلمانية  وقد
 بديل من المطامح والفمسفات(. ، او بالبمشفية الروسية ، انا عربي مسمم ال اريد اي 

النظام بعد سح  حركة مايس برز دور الرجل الدائم لمتسويات جميل المدفعي  بعودة
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(، استخدم المدفعي سياسة  1941/  10/ 7 - 1941/  6/ 3ليشكل وزارتو الخامسة ) 
االعتدال في تمبية طمبات االنكميز والقصر ، فتمت ازاحة عدد من ضباط الجيش وكبار 

موالية محميم ، اال ان المدفعي لم يكن مستعدة لمذىاب  رموظفين المدنيين ، واحالل عناصال
 أبعد من ذلك ، فأضطر تحت ضغط االنكميز والوصي ال  تقديم استقالتو. 

تشرين األول  4 – 1941تشرين األول  8نوري السعيد ليشكل وزارتو السادسة في ) عاد
مايس ، حيث حصل صالح جبر عم  مقعد وزاري ( لتصفية الحساب مع قادة حركة 1942

بناء عم  رغبة الوصي لمكافئتو عن الخدمات التي اسداىا اثناء ىروب الوصي ال  البصرة 
 حين كان صالح جبر متصرفا فييا ومناوئة لحركة مايس. 

وزارة نوري السعيد عم  تنفيذ احكام االعدام بالعقداء األربعة باإلضافة ال  دمحم  اقدمت
،  1944حزيران  4السبعاوي ، تتابعت وزارة نوري السعيد السابعة والثامنة حت   يونس

( حيث اعد الوصي الئحة  1943/  10/ 15واثناءىا جرت دورة المجمس النيابي العاشر ) 
الجديد ، واختار الوصي جميع اعضاء حكومة حمدي الباججي التي  مسكاممة العضاء المج

 (. 1946/كانون الثاني/31- 1944/  6/ 4 تجددت مرة ثانية في الفترة )
أن نشير ال  السياسة التي اتبعيا البريطانيون مع الجيش العراقي بعد حركة مايس  بقي

( ضابطة ، والغيت احدى الفرق 2789فقد اعيد الضباط االستشاريون البريطانيون ، واخرج )
، اما من الناحية الفنية األربعة لمجيش ، كما سرحت أعداد كبيرة من ضباط الصف والجنود 

 سياسة )سالح بال عتاد( بالمقابل جرى زيادة أعداد الشرطة . يزفقد طب  االنكم
 

 نهاية امللكية : -:1958-1945 املرحلة
تبعات الحرب العالمية الثانية في تعمي  االستياء الشعبي المتنامي المستمر  اسيمت

حريات السياسية ، لذا حاول الوصي تغير بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ، واستمرار انكار ال
حالة الشعور العام ، وتأكيد شرعية النظام من خالل إطالق برنامج التحول الميبرالي من 

وعيد الوصي ال  توفي  السويدي  1945-كانون الثاني - 27القاه في  يخالل الخطاب الذ
الخطوة األكثر أىمية ىي ، فكانت 1946شباط  23بيذه الميمة ، وتشكيل وزارتو الثانية يوم 

اجازة خمسة احزاب سياسية ، اربعة من ىذه األحزاب من المعارضة ، و اثنين منيا احزاب 
ىي )حزب االستقالل ، االتحاد الوطني، حزب  عمنيةماركسية ، وىي توصف باألحزاب ال

الشعب، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب األحرار( في حين أخذ دور األحزاب السرية 
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 صاعد خالل ىذه المرحمة ولعل من أبرزىا:يت
)الحزب الشيوعي العراقي، حزب البعث العربي االشتراكي( وسنبدأ باألحزاب السرية ثم  

 نعرج عم  العمنية .
 : األحزاب السرية :اوال

 -الحزب الشيوعي العراقي : 
 عندما تكونت اول  حمقات الحزب التنظيمية من خالل 1934تأسس الحزب في آذار  

الجنة مكافحة االستعمار واالستثمار( برئاسة عاصم فميح سكرتير المجنة ، وعضوية يوسف 
تم تغير االسم  1935سممان يوسف )فيد(، زكي خيري، وديع طميا وآخرون ، وفي تموز 

 جريدة )كفاح الشعب(. درال  الحزب الشيوعي العراقي واص
ئو ، ومصادرة مطبعتو، وكان استطاعت السمطة آنذاك كشف التنظيم ، واعتقال اعضا 

 .1936الحزب قد ايد الحزب انقالب بكر صدقي عام 
وفي ظل حكومة جميل المدفعي التي تولت الحكم عقب االنقالب جرت اعتقاالت في  

صفوف الحزب فأختفي نشاطو ولم يعاود الظيور عم  الساحة السياسية حت  قيام الحرب 
 1944قد مؤتمره األول )الكونفرنس( في شباط العالمية الثانية حينما استطاع الحزب ع

 . حزبوانتخب )فيد( سكرتيرًا عامًا لم
في ىذا المؤتمر )الميثاق الوطني الذي يعتبر برنامج عمل الحزب وتضمن العديد  اقر

الوطنية، الدفاع عن مصالح العمال، نظام ديمقراطي  السيادة من المطالب العامة ابرزىا :
حة الشعب، تنمية االقتصاد الوطني، توسيع التعميم، مساواة صحيح وحكومة تعمل لمصم

المرأة وحقوقيا(. تمكن فيد )خالل سنوات الحرب العالمية الثانية من بناء تنظيم خزبي 
 ثالثة مبادئ أساسية هي :عم   يمتماسك وكادر نقابي متمرس، اعتمد التنظيم الحزب

 المركزية الديمقراطية  -1
 النقد الذاتي . -2
 الطاعة الواعية . -3
المؤتمر العام أعم  ىيئة في الحزب والذي ينعقد بصورة دورية ، ويختار المؤتمر  يعد

لجنة مركزية لتنفيذ قراراتو وادارة شؤون الحزب، تختار المجنة المركزية مكتبة سياسية 
وسكرتيرة عام لمحزب وىذه ىي أعم  القيادة. وسنتطرق ال  جوانب من دور الحزب في 

 الدراسة. احلة الوطنية خالل مر الحرك
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 نهاية امللكية : -:1958-1945 املرحلة
تبعات الحرب العالمية الثانية في تعميق االستياء الشعبي المتنامي المستمر  اسيمت

يات السياسية ، لذا حاول الوصي تغير بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة ، واستمرار انكار الحر 
حالة الشعور العام ، وتأكيد شرعية النظام من خالل إطالق برنامج التحول الميبرالي من 

وعيد الوصي الى توفيق السويدي  1945-كانون الثاني - 27القاه في  يخالل الخطاب الذ
خطوة األكثر أىمية ىي ، فكانت ال1946شباط  23بيذه الميمة ، وتشكيل وزارتو الثانية يوم 

اجازة خمسة احزاب سياسية ، اربعة من ىذه األحزاب من المعارضة ، و اثنين منيا احزاب 
ىي )حزب االستقالل ، االتحاد الوطني، حزب  عمنيةماركسية ، وىي توصف باألحزاب ال

الشعب، الحزب الوطني الديمقراطي، حزب األحرار( في حين أخذ دور األحزاب السرية 
 عد خالل ىذه المرحمة ولعل من أبرزىا:يتصا
)الحزب الشيوعي العراقي، حزب البعث العربي االشتراكي( وسنبدأ باألحزاب السرية ثم  

 نعرج عمى العمنية .
 : األحزاب السرية :اوال

 -الحزب الشيوعي العراقي : 
عندما تكونت اولى حمقات الحزب التنظيمية من خالل  1934تأسس الحزب في آذار  

لجنة مكافحة االستعمار واالستثمار( برئاسة عاصم فميح سكرتير المجنة ، وعضوية يوسف ا
تم تغير االسم  1935سممان يوسف )فيد(، زكي خيري، وديع طميا وآخرون ، وفي تموز 

 جريدة )كفاح الشعب(. درالى الحزب الشيوعي العراقي واص
، ومصادرة مطبعتو، وكان  استطاعت السمطة آنذاك كشف التنظيم ، واعتقال اعضائو 

 .1936الحزب قد ايد الحزب انقالب بكر صدقي عام 
وفي ظل حكومة جميل المدفعي التي تولت الحكم عقب االنقالب جرت اعتقاالت في  

صفوف الحزب فأختفي نشاطو ولم يعاود الظيور عمى الساحة السياسية حتى قيام الحرب 
 1944مؤتمره األول )الكونفرنس( في شباط  العالمية الثانية حينما استطاع الحزب عقد

 . حزبوانتخب )فيد( سكرتيرًا عامًا لم
في ىذا المؤتمر )الميثاق الوطني الذي يعتبر برنامج عمل الحزب وتضمن العديد  اقر

الوطنية، الدفاع عن مصالح العمال، نظام ديمقراطي  السيادة من المطالب العامة ابرزىا :
الشعب، تنمية االقتصاد الوطني، توسيع التعميم، مساواة  صحيح وحكومة تعمل لمصمحة
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المرأة وحقوقيا(. تمكن فيد )خالل سنوات الحرب العالمية الثانية من بناء تنظيم خزبي 
 ثالثة مبادئ أساسية هي :عمى  يمتماسك وكادر نقابي متمرس، اعتمد التنظيم الحزب

 المركزية الديمقراطية  -1
 النقد الذاتي . -2
 طاعة الواعية .ال -3

المؤتمر العام أعمى ىيئة في الحزب والذي ينعقد بصورة دورية ، ويختار المؤتمر  يعد
لجنة مركزية لتنفيذ قراراتو وادارة شؤون الحزب، تختار المجنة المركزية مكتبة سياسية 
وسكرتيرة عام لمحزب وىذه ىي أعمى القيادة. وسنتطرق الى جوانب من دور الحزب في 

 الدراسة. احلالوطنية خالل مر الحركة 
 ثانيا: األحزاب العلنية :

 ،یحزب قومي نادي بالوحدة العربية ، تشكل من بقايا قيادة نادي المثن حزب االستقالل: -ا
، تزعم الحزب دمحم ميدي كبة ، ومن مؤسسيو خميل 1941وضم المؤيدين السابقين لحركة مايس 

شنشل، وفائق السامرائي قدم الحزب نفسو  قية دمحم صدكنة، اسماعيل غانم ، ومن قياداتو البارز 
 ۔: انوعمى 
 شعبي يؤمن أن السيادة لمشعب. -أ 
 ب. تضامني ال يؤمن بالطبقية. 
 كمي يرفض التعصب الطائفي / العرقي. -ت 

 ايجابي يتعاون مع البمدان العربية عمى اساس المصالح المشتركة. -ث
 
، تأسس برئاسة عبد الفتاح ابراىيم ،  أصالحي -ي حزب االتحاد الوطني: حزب ماركس -۲ 

ومن مؤسسيو الشاعر الكبير دمحم ميدي الجواىري، تضمن مناىجو العمل بالوسائل الدستورية 
 ۔لتحقيق األىداف التالية :

 تعزيز کيان العراق الوطني. -أ 
 .ديمقراطي وطني مجتمع انشاء ۔ب 
 مدان العربية .توثيق الروابط القومية بين العراق والب -ت 

 . تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع العراقيين.ث
 . االبتدائية المدارس وتعميم موحدة ومجانية" الزامية االبتدائي التعميم جعل ۔ج
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، و كان أغمب اعضاء  فيوىو حزب ماركسي، تأسس برئاسة عزيز شر حزب الشعب:  -۳ 
 ۔دافو :الحزب من المحامين والكسبة ، أىم أى

 تحقيق الحياة الديمقراطية. -أ 
 تعزيز استقالل البمد وسيادتيا. -ب 
ت. حل مشكمة االراضي ، واقامة الصناعات الحديثة ، وتطوير المجتمع العراقي من مرحمة  

 البداوة واالقطاع الى مرحمة التحضر.
 ترسيخ الحريات الدستورية. -
ديمقراطي ، يعتبر الوارث الفعمي  -ي الحزب الوطني الديمقراطي: وىو حزب اشتراك -4

الجماعة األىالي وبالذات جناحو غير الماركسي ، ضمت ىيئتو التأسيسية ثمانية أعضاء منيم 
 كامل الجادرجي ، ودمحم حديد ، وحسين جميل ، عبد الوىاب مرجان.... الخ. 

ف الحزب الى دعا الحزب الى اصالح كافة مظاىر الحياة العراقية بوسائل وديمقراطية ، وق
جانب توزيع اراضي الدولة قطعة صغيرة عمى الفالحين ، وتشجيع توجيو الدولة واشرافيا عمى رأس 
المال الوطني والمشاريع الخاصة في الميدان الصناعي، وفرض ضرائب تصاعدية عمى الدخل 

ل استقالل والميراث ، وضمان حقوق العمال ، وتحقيق حياة برلمانية وديمقراطية سممية ، واستكما
 البالد. 
 
 صاحب فكرة السعيدحزب األحرار: وىو حزب ذا أتجاه محافظ وسط ، وكان نوري  -5
، اال ان نوري السعيد انصرف الحقًا عن الحزب ، وقدم طمب التأسيس عدد من . نخبة  تأسيسو

يق توف انضم البالط منيم كامل الخضيري، الشيخ داخل الشعالن، السيد حسين النقيب، بعد ذلك
السويدي كرئيس لمحزب ، وصالح جبر نائبا لو ، وكان قادة الحزب من . مؤيدي االرتباط الوثيق 

 مع بريطانيا.
من قبل النظام السياسي الممكي بواسطة عممية منظمة لإلصالح  لالنفتاحان ىذه المحاولة  اال

خوفا عمى مصالحيا،  في اطار العرش لم تكن قابمة لمحياة ألسباب تتعمق بمقاومة النخبة الحاكمة
ىذا من جانب ، ومن جانب آخر عدم قيام حرکات اصالحية جادة من قبل اطراف المعارضة 

 ثقتيم بالنظام القائم . دمبسبب ع
، اذ تغيبوا عن  1946/  5/ 23عميو ردت الطبقات المحافظة ب )أضراب األعيان( يوم  

 ما عجل بسقوط حكومة السويدي .حضور جمسة مجمس االعيان بإسناد غير معمن من الوصي ، م
( وىو من عائمة بيروقراطية 1946-رئيس الوزارة التالي ارشد العمري )الوزارة األولى كان

مالكة من الموصل ، وكان تشكيل الوزارة بدعوى اجراء انتخابات )حيادية( ، بدأ العمري يقمع 
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 عت .الصحف المعارضة ولم تمغ االحزاب رسميًا ولكن ايدييا كبمت أو قم
 1946ما غطت االضرابات العمالية لشركة نفط كركوك الساحة العراقية في تموز  سرعان

خاصة بسبب حصول مذبحة )كاور باغي( بحق العمال المضربين، فتعرضت الوزراة ليجوم 
 األحزاب الخمسة بصورة عنيفة مما ادى الى استقالتيا.

صالح جبر وزارتو األولى ، أثبت شكل  1947بعد اجراء االنتخابات التشريعية في آذار  
صالح جبر خالل حكمو انو غير ليبرالي وانما قمعي اذ تم الحكم باإلعدام عمى زعيم الحزب 
الشيوعي )فيد( واثنين من أعضاء المجنة المركزية )زكي بسيم ، حسين الشبيبي( ، والذي خفف 

وطني والشعب ، كما قدم کامل ( ، وقام صالح جبر بسحب اجازة حزبي االتحاد الالسجنمؤقتًا إلى 
 الجادرجي وعبد الفتاح ابراىيم الى المحاكمة . 

في ظروف شيدت زيادات في المعيشة وزيادة  1930ميمة ىذه الوزارة تجديد معاىدة  كانت
 العداء الشعبي لمسياسة البريطانية في المنطقة عموما وفمسطين خصوصا.

 
، وغادر الوفد العراقي  1947المفاوضات العراقية البريطانية بين آيار وكانون األول  وجرت

. اال 1948كانون الثاني  15، ووقع باألحرف األولى في  1948الى لندن في بداية كانون الثاني 
-5أن مظاىرات طالبية كبيرة جرت في بغداد قبل وصول الوفد العراقي الى لندن )مظاىرات 

طالب مدرسة الكرخ الثانوية ، طالب االعظمية، مدرسة الحقوق، االضراب الطالبي  7/1/1947
 ( . 1/ 6يوم 

المعارضة الفرصة السانحة في قيام طالب كمية الصيدلة والكيمياء بإضراب ومظاىرات  وجدت
لالحتجاج عمى انظمة داخمية لمكمية ، فاستطاعت احزاب المعارضة  1952/تشرين األول/26في 

أعضائيا من المطالبة بتحويل المظاىرات الى الطابع السياسي ، ورفع شعارات  عن طريق
 )بغداد، النجف، کربالء، الحمة، الديوانية، الناصرية البصرة(. المظاىراتالمعارضة، شممت 

أن عجزت الشرطة عمى السيطرة عمى الموقف اضطر رئيس الوزراء الى االستقالة ،  بعد
 (.1953-1952ة رئيس اركان الجيش نور الدين محمود )وتأليف وزارة عسكرية برئاس

عمى الرغم من االجراءات القاسية التي اتخذتيا الوزارة لمحد من االنتفاضة اال أن الحكومة  
اذعنت اخيرًا لمطالب المعارضة فأصدرت مرسومة يقضي بتعديل قانون االنتخاب واجرت عام 

 ة واحدة بعد ان كان عمى درجتين )غير مباشرة( .اول انتخابات نيابية مباشرة أو عمى درج 1953
واصبح الممك الثالث واألخير لمعراق  1952/  5/ 2فيصل الثاني سمطاتو الدستورية في  تولى

المعاصر ، كان فيصل ذو ثقافة اوربية وافكار ليبرالية غربية ، كما امتاز بغياب الخبرة السياسية 
او  بغدادانكميز في  نيتمع العراقي، اذ تعمم عمى يد مدرسومواصفات القيادة ، فكان بعيدا عن المج
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امير ممكي  -في مدارس بريطانية ، كذلك اتسمت مرحمتو باستمرار نفوذ عبد اإللو الذي منح لقب 
 في توجيو سياسة القصر . 

عمى االنتياء ، فكر عبد االلو انو من  1930عراقية لعام -أوشكت المعاىدة االنكمو عندما
ادة نوري السعيد الى الوزارة من اجل المفاوضات ، لذلك شكل نوري السعيد وزارتو الثانية الحكمة اع

( وحل البرلمان وبدأ يحكم بالمراسيم التي مثمت سمسمة من عمميات القمع ضد 1954عشر )
السياسية والصحافة والمعارضة عموما، وبعد خنقو المعارضة، شرع نوري السعيد في  حزاباأل

بالتزكية بينما فاز الباقون باألنتخاب  135نائب من مجموع  121ابات ليفوز اجراء االنتخ
الصوري. ىكذا ميد نوري السعيد الطريق لمشروعو الخارجي من خالل نشاطو الدبموماسي عامي 

. وىذا الحمف في اساسو ىو  1955أدى إلى تحقيق حمف بغداد في شباط  لذيا 1955 - 1954
، وانضمت اليو الحقا  24/2/1955العراق وتركيا الذي وقع في اتفاق األمن المتبادل بين 

، كما وافقت الواليات المتحدة األمريكية عمى حضور اجتماعات الحمف  رانيبريطانيا، ثم باكستان وا
 بصفة مراقب. 

عسكرية تستبدل المعاىدات البريطانية الثنائية  باتيالغرض من ىذا الحمف ىو اقامة ترت كان
يدف ادامة سيطرة القوى الغربية تحديد المواقع البريطانية في المنطقة بقواعدىا في المنطقة ب

 دتواتصاالتيا وثرواتيا النفطية ، واشراك المنطقة في الصراع الغربي مع االتحاد السوفيتي، شي
ق الفترة الثانية من الحياة الممكية في العراق سيطرة عبد االلو ، وانشاء االتحاد الياشمي بين العرا

( في عيد وزارة عبد الوىاب  1958/  2/ 1واألردن ردا عمى دولة الواحدة بين مصر وسوريا ) 
 حمدبأسقاط أخر وزارة ممكية برئاسة ا 1908/تموز/14(، وقيام ثورة 1958-1957مرجان )

 ( يوما من تشكيميا .55مختار بابان بعد )
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 الممكية في العراق

يرتبط قيام النظام الممكي في العراق بموافقة بريطانيا عمى تتويج فيصل بن الحسين کممك عمى ىذا 
القطر ، ثم اتخاذ االجراءات الضرورية الكفيمة لتكوين مؤسسات ىذا النظام السياسية لتتشكل من 

 خالل ىذه اإلجراءات القسمات األساسية لنظام العراق السياسي .

عمى تحديد الكيفية التي تم بيا تکوين وانبثاق  باألساسان التساؤل الذي يطرح نفسو ىنا ينصب 
 الكيان العراقي ، وتوضيح مضامين وثيقتو الدستورية التي تحدد قسمات نظامو الدستوري .

 قيام نظام الحكم الممكي 

راق ) حكومة عبد بعد أن استطاعت السمطات البريطانية تشكيل حكومة وطنية مؤقتة في الع
الرحمن النقيب ( قررت أن تضع عمى رأس ىذه الحكومة شخصا يكتسب ثقة الرأي العام ، وتكون 

 في التعاون مع بريطانيا وضمان مصالحيا االساسية . أيضا  لديو الرغبة  

في ىذا األثناء تقوض الحكم العربي في سوريا ، وفقد الممك فيصل نتيجة ذلك ، عرشو ، وتوجو 
ن ) فيصال ( سوف لن يعترض عمى بأ عتقاد االنكميزوإلالعون من سياسيييا .  يمتمسوربا أالى 

تنفيد مشاريعيم المقبمة الخاصة بالمنطقة العربية  ، وألن التقارير البريطانية الواردة من العراق كانت 
اتخاذ  ، قررت السمطات البريطانية تشير الى عدم ممانعة العراقيين لزعامة األسرة الياشمية

 .  االجراءات الكفيمة لتعيين ) فيصل ( ممكا عمى العراق

خاص يتناول  رفي نفس ىذه الفترة كانت السمطات البريطانية قد وطدت العزم عمى عقد مؤتم
في منطقة الشرق ، والحفاظ  انيابريطبالبحث مسائل عديدة أبرزىا الوسائل الكفيمة بخفض نفقات 

 الستراتيجية التي غنمت ) بريطانيا ( في ىذه المنطقة .عمى تمك الممتمكات والمناطق ا

برئاسة وزير المستعمرات البريطاني ) ونستون  ۱۲۹۱فكان مؤتمر القاىرة الذي عقد في آذار/ 
 تشرشل ( وممثمين عن الدوائر البريطانية الحاكمة في المناطق ذات العالقة .

 ۔التالية : األمورتحددت ميمتو بحث وتقرير  وقد مثل العراق في مؤتمر القاىرة وفد

 عالقة الدولة ) العراقية ( الجديدة ببريطانيا من حيث النفقات . -١ 
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 شخصية من سيتولى عرش ىذه الدولة . -۹ 

عن  ضطمع بمسؤوليات بخصوص الدفاعي ستنوع وشكل القوات الدفاعية لمدولة الجديدة الت - 3 
 نفسيا . 

 بالعراق. وطبيعة عالقاتيا األكراد وطبيعةوضع  -4

وبخصوص الفقرة الثانية ) تحديد شخصية عاىل العراق ( اتخذ المؤتمر قرارا يقضي بان االمير 
فيصل ىو الشخصية التي يقترحيا المؤتمرون لتولي العرش العراقي ، وامر بيرسي كوكس ، 

 اجراءات القرار ىذا وتمت ، جيتو من ذلك بتحقيق باعتباره مندوبا ساميا لبريطانيا في العراق ،
( .  العراقية بالثورة المشاركين من عدد عن عام عفو اصدار منيا)  العراق البريد السمطات اتخذتيا
 . القاىرة في عميو اتفق ما تنفيذ أمام الفرصة يتيح مناسب جو خمق استيان

وثالثين  ولى فقد وضع بيرسي كوكس خطة النقاص نفقات بريطانيا من سبعةفيما يتعمق بالفقرة األ
مميون جنيو استرليني إلى عشرين مميون جينو ، عمى أن يتبع ذلك تخفيض سنوي متتابع حتى 
تصل النفقات إلى أدنى حد ممكن . اما بالنسبة لمفقرة الثالثة فقد تقرر تکوين جيش محمي قوامو 

تزداد قوات ) الميفي ( المحمية ، التي ستقوم الحكومة البريطانية بادارتيا خمسة االف مقاتل ، وان 
و تحمل نفقاتيا ، وتصل إلى سبعة آالف وخمسمائة محارب ، وان يعزز ذلك كمو بقوات جوية 
بريطانية ترابط في محالت استراتيجية ، عمى أن تنسحب القوات البريطانية المحتمة بالتدريج . أما 

الرابعة فقد تقرر أن يجري التوثق من حقيقة رغائب األكراد ومدً توجييم نحو بخصوص الفقرة 
 االندماج بالدولة العراقية او االنفصال عنيا . 

رجع اختيار المؤتمر لفيصل كممك لمعراق العتبارات عديدة منيا اعتبارات أسرية فأصمو العريق ي
ركزه بين العرب بوجو عام ، وخمع كأحد أنجال الشريف حسين شريف مكة وممك الحجاز قد امن م

عمى شخصيتو قدسية بين المتدينين ( واعتبارات شخصية ) خبرة فيصل في نجم الرجال وفي 
الوسائل الدبموماسية ، اضافة الى اعتقاد االنكميز أن ترشيحو لعرش العراق سيكون لدرجة ما ، من 

، مما كان في نفس يضا  أ يمطفباب تحقيق الوعود التي قطعت لوالده ولمعرب خالل الحرب ، وس
فيصل من المرارة بالنسبة لموقف الحكومة البريطانية منو واعتقاده بمسؤولياتيا فيما يختص بخمعو 
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ترشيح ، لمعرش العراقي ، سيزيد من تسمط الحكومة  عن عرش سوريا . اضافة إلى أن ىذا
 موحا في عالقاتو مع بريطانيا البريطانية عميو ) فيصل ( وعمى ابيو التي كان ال يزال ساخطا وج

لالختيار الذي  قةحالرح نفسو ىنا ، ىو ما ىي مظاىر الدعم البريطاني الان التساؤل الذي يط
بن الحسين ممكا عمى ىذا  فيصلقررتو الدوائر السياسية البريطانية الحاكمة بخصوص تنصيب 

 انية ؟لعربية المنسمخة عن الدولة العثمالجزء من المنطقة ا

فيصل كممك لمعراق  تنصيببمجرد انفضاض مؤتمر القاىرة بدأت مظاىر الدعم البريطاني لخطوة 
 تأخذ مجراىا تباعا : 

العموم اوضح فيو  مجمسفقد القى وزير المستعمرات البريطاني ) ونستون تشرشل ( بيانا امام   -١
کس ان السير بيرسي کو »... جاء فييا  بفقرةالنتائج المتمخضة عن مؤتمر القاىرة ، وخص العراق 

نقيب .. وفي النية االستعاضة عن الحكومة يرأسيا سماحة ال ةحكومة مؤقت بإنشاءقد عيد اليو 
نشاءاساسيا جمعية عمومية منتخبة .. واجالس حاكم عربي تقبمو البالد ،  بإدارةالمؤقتة ىذه   وا 

مخصوص ،  حاكمجيش عربي ألجل الدفاع الوطني ، وليس في النية اكراه الشعب عمى قبول 
انتخاب الحاكم وانتخاب  أمروستطمق الحرية التامة في البحث واالفصاح سواء كان ذلك في 

 . «الجمعية العمومية ... 

الخامس من  فيقدمو المندوب السامي البريطاني ) بيرس کوکس (  بإيضاحوتعزز ىذا البيان  -2
أن عائمة الشريف ىي العائمة التي نشرت المواء العربي في صف الحمفاء »جاء فيو  ۱۲۹۱تموز/ 

وأن القضية التي من شأنيا دخمت صفوف  يا.ربحاثناء الحرب والتي لعبت دورا ذا شأن في 
المحاربين كانت قضية حرية العرب وىي عين القضية التي تعيدت بريطانيا العظمى بتأييدىا 

فبناء عمى ذلك .. فان موقف الحكومة البريطانية ازاء دعوة االمير فيصل  العراقونجاحيا في 
لعرش  األميربيل ترشيح سمو يتمخص في أن حكومة جاللة الممك لن تضع عثرة في س راقلمع

حكومة جاللة الممك تعتبر  العراق . واذا وقع عميو انتخاب الشعب سيعمن تأييد بريطانيا لو .. ان
في الميدان وترجو ان ينال معاضدة اكثرية و مرشح موافق بل حقا اوفق مرشح أن األمير فيصل ى
 (. الشعب العراقي ...
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بريطانيا الصريح  ى وزارة الداخمية العراقية ) ابمغيا فييا تأييدثم وجو بيرسي کوکس رسائل إل -3
لترشيح األمير فيصل كممك لمعراق ( والى مجمس الوزراء اكد فييا لو ضرورة اقتران موافقة وتأييد 

 المجمس عمى ىذا القرار برأي األمة مباشرة .

ع في ضوء اعتبارات تجعل ىذا يعني ان اقرار بريطانيا لترشيح فيصل لمعرش العراقي كان قد وض
يبدو كأنو قد تم طبقا لرغبة شعبية واضحة . وليذا وضعت السمطات البريطانية  من ىذا االختيار

جدوال زمنيا تتم عبر مراحمو المتتالية عممية تنفيذ ىذا االجراء ، لكي يجري بعدىا اقرار شكل 
 . البريطانية –وتحديد طبيعة العالقات العراقية 

لضمان ارتقاء لتي اتخذتيا السمطات البريطانية ه اإلجراءات ىي المظاىر الوحيدة الم تكن ىذ
إلى افيام اولئك الذين كانوا يتطمعون إلى  ايضا  لعرش العراق ، بل أن ىذه السمطات عمدت فيصل 

، بانيا سوف لن تسمح ليم بذلك . فحكومة  دعاوى  أيةالعرش العراقي والوثوب إلى السمطة ، تحت 
 عمى الموافقة في تتساىل ال أنيا كما(  لمعراق مناسبة غير الجميورية)  آناحب الجاللة تعتبر ص

 تأييده طريقياعن   ضمنت سعود ابن مع اجريت باتصاالت اآلراء ىذه دعمت وقد.   تركي ترشيح
 مسرح عن(  النقيب طالب )  لفيصل المنافسين الخصوم ابرز ابعاد تم كما ، المرتقبة لخطواتيا
 ما متى العراقية السمطة لمقاومة عداداست عمى بأنو صرح أن بعد الخارج إلى بنفيو العراق احداث
 . العراقي لمعرش المرشح اختيار مسألة في محايدة غير بأنيا شعر

 ممكا فيصل باألمير ماعجإلبا المناداة وقررت(  النقيبية)  الوزارة اجتمعت ۱۲۹۱/ تموز/ ١١ وفي
 ىذه اقترنت وقد.  بالقانون  مقيدة - قراطيةمدي نيابية دستورية حكومتو تكون  أن بشرط ، العراق عمى

 قد% ( 79 حوالي) الساحقة الشعب اغمبية بأن اإلعالن عنو تمخض عام استفتاء جراءإب الموافقة
 . العراقية لمدولة كممك فيصل اختيار عمى موافقتيا عن اعربت

 النظام قيام عن بعدىا ليعمن(  فيصل)  لـــــــ الرسمية التتويج حفمة جرت ۱۲۹۱/  آب/  ۹3 وفي
 أول في فيصل الممك أعمن وقد ١751 تموز ١4 ثورة قيام حتى استمر الذي العراق في الممكي
 سيضطمع الذي التأسيسي لممجمس االنتخابات ىو إجراء بو سيقوم عمل اول ان لو رسمي خطاب
 والمصادقة ، لمعراق المقبمة واالجتماعية السياسية الحياة أسس وتحديد الدائم الدستور وضع بميمة

 . معيا العالقة واسس طبيعة لتحديد بريطانيا مع ستعقد التي المعاىدة ع
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  4591متوز  41النظام السياسي لثورة 
صباحا واثناء مرور المواء  1314حوالي الساعة  4591تموز  41 - 41في ليمة 

العشرين من بغداد متوجيا الى الفموجة قام العقيد الركن عبد السالم عارف بأمر الفوج الثالث 
راجي امر الفوج االول3 بعممية االنقالب العسكري وفي حوالي الساعة والعميد المطيف الد

صباحا وبعد االستيالء عمى مقر االذاعة اعمن البيان االول الذي اعمن اسقاط الممكية  0044
وقيام الجميورية ، أعقب ذلك اذاعة عدة مراسيم حول انشاء مجمس السيادة ومجمس الوزراء 

 ني 3 ولم تشر الى إقامة نظام برلما
كمفت لجنة وزارية بإعداد مسودة الدستور المؤقت معتمدة عمى الدستور المؤقت  

 لتقدير التشابو بين الحالتين 3 4590و الدستور المصري لعام  4591المصري لعام 
اعمن الدستور الجميوري المؤقت لمعمل بو إلى أن يتم وضع  4591تموز  72في 

ي الفترة االنتقالية التي أشير ليا في الدستور دستور دائم من قبل مجمس وطني منتخب ف
 المؤقت دون تحديدىا بمدة معينة 3 

حدد الدستور المبادئ العامة من خالل النص عمى ) العراق يشكل جزء ال يتجزأ من 
األمة العربية( ، )العرب واألكراد يعتبرون شركاء في ىذا الوطن(، )الدين الرسمي لمدولة ىو 
االسالم( ، كما نص عمى حرية الدين والمعتقدات لدى الطوائف األخرى ، وان الجميع 

 ، وال يتميز بسبب العرق او القومية او المغة او الدين 3 متساوون أمام القانون 
 

 -الهيئات والمؤسسات الرسمية لمحكم :
 -المؤسسات السياسية لمدولة وىي 0 4591اقر الدستور المؤقت لعام  
مجمس السيادة 0 وىو السمطة العميا دستورية ، يقوم بدور مجمس الرئاسية او رئيس  -4

شريفية وصالحيات متواضعة من خالل المصادقة عمى الجميورية ، اختص بأعمال ت
( ، كذلك قبول أوراق اعتماد السفراء األجانب انشأ ىذا المجمس 74األعمال التشريعية )م 

وحدد اعضاءه بمبادرة من الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ومشاورة مجموعتو )عبد السالم 
الجماعية لمييئة العميا لمضباط عارف ، عبد المطيف الدراجي( كبديل عن صيغة القيادة 

 األحرار من خالل مجمس قيادة الثورة المتفق عميو سمفا 3 
اما اعضاء مجمس السيادة فيم الفريق الركن دمحم نجيب الربيعي رئيسة والعقيد الركن  

 خالد النقشبندي والسيد دمحم ميدي كبو عضوان 3
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المؤقت ، يجمع مجمس  من الدستور 77، 74مجمس الوزراء 0 وفقا لممادتين  -۲
الوزراء بين كل من السمطتين التشريعية والتنفيذية وتوضع ىذه الصالحيات من الناحية 
العممية بيد رئيس الوزراء حيث ضمن الدستور المؤقت لرئيس الوزراء منصبو مدى الحياة 

فصل بين وحريتو في اختيار الوزراء ، وىذا ما يتجاوز النظام الديمقراطي الذي يأخذ بمبدأ ال
 السمطات ، وربما اقتضت ىذا التركيز المرحمة االنتقالية التي اعقبت الثورة 3 

 كما لم ترد أي اشارة تتعمق بقضية تعديل الحكام الدستور 3
 

 -: 4591متوز  41اجنازات ثورة 
ان اىم انجازات تحققت في األشير الستة األولى من الثورة  -في المجال السياسي 0 -4

ما تحقق ىو القضاء عمى النظام الممكي واقامة الجميورية ،وفك االرتباط العراق ، فان أبرز 
بحمف بغداد0 الغاء المراسيم السعيدية ، اطالق س راح المعتقمين والسجناء السياسين ، الغاء 
قرار نزع الجنسية عن العراقيين ، إعادة السياسيين المبعدين لموطن ، الغاء سيطرة جياز 

 ثورة وطنية3  4514 سية التوظيف ، اعتبار حركة مااألمن عمى سياس
، بصدد القضية  4/4/4504األحزاب السياسية بإصدار قانون الجمعيات في اجازت

الكردية فقد مثل األكراد في مجمس السيادة بعضو من أصل ثالثة اعضاء وىو العقيد خالد 
اط األحرار االحرار يوم النقشبندي ، كما شارك الضباط األكراد في الحركة العسكرية لمضب

عمى الحقوق القومية لمكرد ، كما صدر عضو عن المال  ؤقتالثورة ، ونص الدستور الم
عاد المال مصطفى وعائمتو الى العراق  4591 4ت 9مصطفى البرزاني واتباعو ، وفي 

وخصصت الحكومة ليم منزل نوري السعيد كما خصصت لممال مصطفي سيارة عبد االلو 
 3 4504 شباط 5سخية ، واجيز الحزب الديمقراطي الكردستاني في  وصرفت رواتب

 
 -المجال االقتصادي واالجتماعي : -2
وضع األسس إللغاء النظام االقطاعي عبر الغاء نظام دعاوى العشائر، واعالن  - أ

حيث حدد السقف االعمى لمممكية الزراعية ،  4591لسنة  14قانون االصالح الزراعي رقم 
 دا ذلك عمى الفالحين بممكيات صغيرة 3ويوزع ماع

بتحويل جميع األرصدة  1/0/4595انسحاب العراق من المنطقة االسترلينية في  - ب
النقدية الحكومية وايرادات العراق من الجنيو االسترليني الى الذىب والعمالت األجنبية 
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 األخرى 3 
لدخل القومي العراقي لذلك السياسة النفطية 0 يعتبر النفط المصدر األول لمثورة وا -ج

سعت حكومة الثورة الى تحرير النفط من السيطرة االحتكارية لمشركات االجنبية عبر سمسمة 
من المفاوضات لزيادة حصة العراق من العوائد النفطية واستعادة جميع األراضي غير 

%( من األراضي غير 5599الذي انتزع ) 4514( لسنة 14رقم ) ون المستثمرة عبر القان
المستثمرة الممنوحة لمشركات األجنبية ، كذلك سعت الحكومة الى تعريف ادارة المصافي 3 
الحكومة خاصة مصفي الدورة ، اعداد مسودة شركة النفط الوطنية الذي وقع عميو الزعيم 

 45013شباط  2عبد الكريم قاسم في 
ثورة خالل اربع سنوات ونصف من حكميا اصالحات كبيرة اجتماعية حققت ال-د 

وصحية وثقافية لتضيق الفوارق الطبقية ومساواة الفقير بالغني بواسطة جل مشكمة السكن 
وانشاء مدينة الثورة ومدينة الشعمة وتوزيع األراضي السكنية في المناطق الحرية ، حي 

 نوي بناء المستشفيات والمدارس 33333 الخ 3 والثا دائيالعامل ، تعميم التعميم االبت
 

 االخفاق والصراع السياسي: عوامل
تركيبة مجمس الوزراء كان من اىم اىداف الثورة كما حددتيا المجنة العميا  -اوال 0 

لمضباط األحرار تشكيل وزارة ائتالفية تضم زعماء الحركة الوطنية في العراق اثناء المرحمة 
اجراء انتخابات عامة لمجمس وطني 3 اال ان اعضاء المجنة العميا لمضباط  االنتقالية ، يعقبيا

وبسبب خالفات اشرنا لقسم منيا سابقا ، لم يتفقوا عمى تشكيمة المرشحين ، لذلك  راألحرا
انفرد الزعيم عبد الكريم قاسم ومجموعتو )العقيد الركن عبد السالم دمحم عارف ، العقيد عبد 

 44/2/4591ع اسماء الوزارة األولى في اجتماعيم السري بتاريخ المطيف الدراجي ( بوض
السيادة ، ناىيك عن تحديد موعد وخطة الثورة كما مر ذكره، مما  سوتحديد اعضاء مجم

 احدث شرخا في الحركة منذ والدتيا 3
جاءت الترشيحات لممناصب المذكورة بناًء عمى عوامل من بينيا الصداقة والقرابة  

ىداف سياسية تتعمق بتركيبة السمطة وخضوع المرشحين لمرؤوسييم ، كذلك الشخصية ، وا 
 السيد المجال أمام المجنة العميا لممشاركة في اختيار ىذه المناصب 3

ان من اىم العوامل األخرى في اسناد الوزارات الى قيادات جبية االتحاد الوطني ىو  اال
برات والكفاءات في ادارة الدولة ))كما اتفق لتوسيع قاعدة التأييد الشعبي واالستفادة من الخ
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في المجنة العميا قبل الثورة(( 3 فقد نال الحزب الوطني الديمقراطي حقيبتين وزاريتين ، حزب 
وزارة واحدة ، حزب البعث العربي االشتراكي وزارة واحدة ، فيما نال المستقمين بقية  الستقاللا

والعسكرية إلى • اد ، فيما اسندت الوزارات األمنية الوزارات مثل ابراىيم كبة لوزارة االقتص
 ءالزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وزير الدفاع وعبد السالم عارف نائب رئيس الوزرا

وزير الداخمية 3 تجدر االشارة الى استبعاد الحزب الشيوعي العراقي من الوزارة األولى 
ن الدول الكبرى لمتدخل ضد الثورة في ألسباب أىميا عدم اتخاذ ىذه المشاركة ذريعة م

 بدايتيا 3
ان المشاكل التي اكتنفت عمل ىذه الوزارة كشفت عن التناقضات الكامنة في بنية  

 -النظام السياسي وتداعيو الى دوامة الصراعات التي قضت عميو من أىم ىذه المشاكل 0
 اليامة 3عدم وجود برنامج واضح وسيطرة العسكريين في اتخاذ القرارات  -4
عدم االنسجام الفكري بين الوزراء بسبب تفاوت مستوياتيم واختالفاتيم  -7 

 االيديولوجية 3
 عدم التزام الوزراء الحزبيين باسس منيجية وسيادة العفوية 3 -1 
 سيطرة العسكريين عمى الوزارات اليامة وغمبتيم في تسير امور 3 - 1 
 غمبة الطابع الوسطي غير الممتزم عمى اكثرية الوزراء3 -9 
 عبث وجود مجمس السيادة 3 -0 
تفكك جبية االتحاد الوطني ألسباب ذكرناىا سابقا اىميا عدم اشتراك الحزب  -2 

الشيوعي في الوزارة وتحمل المسؤولية التي تبعده عن السياسات الحربية وموقع المعارضة 
 الشعبية 3

 
 الصراع بين العسكريين : -: ثانيا
 -اسبابو 0 واىم

 عدم تشكيل مجمس قيادة الثورة كما اتفق عميو وابعاد صيغة القيادة الجماعية 3 -4 
توزيع المناصب عمى اعضاء المجنة العميا والضباط األحرار من قبل عبد الكريم  -7 

قائد العام لمقوات قاسم وعبد السالم عارف احدث احتقانا بسبب تولي األخير منصب نائب ال
المسمحة ورتبتو3 ال تؤىمو لوجود رتب اعمى بين الضباط األحرار 3 ثم تعينات رئاسة اركان 

وقيادات الفرق ، فاعتبر البعض انيم يستحقون مناصب اعمى او  لعسكري الجيش والحاكم ا
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باط انو تم ابعادىم او ان االعتبارات الشخصية خمف التعينات ، مما ادى الى انقسام الض
 األحرار عمى انفسيم بين موال ومعارض قاموا بتمردات ومحاوالت انقالب عديدة 3

 
 عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف -الزعامة المزدوجة لمسمطة : -: ثالثا

 طبيعة الشخصية والميول السياسية المختمفة 0 -أ
ر والعوز حتى عبد الكريم قاسم في عائمة بسيطة )والده عامل نجار( ، عانى الفق نشأ

دخولو الكمية العسكرية ، منذ مراحمو األولى كان كثير االنطواء عمى النفس ، كتوما ، قميل 
االصدقاء ، عمى الرغم من جديتو واجتياده ، قضى الشطر األول من حياتو في المحالت 

، قنبر عمي ، في الرصافة( ، تضم ىذه المحالت مختمف األعراق  يةالبغدادية )والميد
ذاىب المتعايشة ، بذرت في نفسو سمة التسامح وعدم التعصب ، تنقل بين الريف والم

والمدينة )عمل معممة في الريف( فشاىد التفاوت الكبير في المستوى ومعاناة الفالحين من 
وقارن مستوى التطور ىناك بالتخمف المنتشر  ةاالقطاع ، زار أوربا خالل دراستو العسكري

 بالعراق 3
3 الى رتبة 4599يرات عالية في تحصيمو وعممو العسكري ، ورقي عام حصل عمى تقد 

زعيم ركن ، تمك العوامل وسواىا رسمت مالمح شخصية عبد الكريم قاسم السيما الجانب 
السياسي منيا ، فمقد ذكرنا سابقا تأثره باألفكار االصالحية لجماعة األىالي واليسار 

كما العديد من الضباط العراقيين آنذاك بإصالحات  ، تأثر ادرجيالديمقراطي بقيادة كامل الج
 مصطفى کمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة ، كما أمن بالوحدة الوطنية 3 

ميولو السابقة وسموكو السياسي في الحكم الذي سنتطرق لو ، اتيم بانو شيوعي  بسبب
وبين نوري السعيد  فيما اتيمو البعض االخر بصالدتو باالنكميز بسبب العالقة الوثيقة بينو

والسفارة البريطانية قبل الثورة اال ان قاسم برر ىذه العالقة بمحاوالتو تمويو وتظميل نظام 
 نشاطو وتنظيمو السري 3  طبيعةالحكم عن 

في سموكو السياسي مبدأ )فوق الميول واالتجاىات( ، بسبب عدم ايمانية باألحزاب  اتبع
تعامل مع األحزاب وكان يضرب بعضيا بالبعض اآلخر القائمة اعتمد اسموب المراوغة في ال

بل ويشق ىذه األحزاب عمى نفسيا كما حصل مع الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني 
 الديمقراطي ومحاوالتو مع الحزب الديمقراطي الكردستاني 3

الشعبية الكبيرة التي اكتسبيا الزعيم في اصالحاتو االجتماعية واالقتصادية  بسبب
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اسعة لمطبقات الشعبية الفقيرة وبخصالو المعروفو3 ))البساطة ، النزاىة ، احترام اآلخرين ، الو 
الوفاء لمن اعانو(( وضف بانو زعيمة مميمة واطمقت الكثير من النعوت ربما صادفت ىذه 

موجودة في الشخصية العسكرية مما ادخل الغرور الى نفس الزعيم  باألوصاف رواس
 ضخم الذات 3 واعتقاده بالتميز وت

العقيد الركن عبد السالم دمحم عارف فقد نشأ في محمة سوق حمادة في الكرخ وىو  اما
حي شعبي فقير ، كان عبد السالم عارف من طبقة متوسطة بسيطة )والده بزاز( ، ىاجرت 

 -عائمتو من الرمادي الى بغداد ، احتفظ بمحيطو االجتماعي الضيق في االنتماء القبمي 
والجرأة و األقدام حد التيور ، متقمب المزاج ، يثير الخصومات  عةعرف عنو الشجاالديني ، 

وال يتجنبيا ، متعنتا في خالفاتو منذ الطفولة ، ينزع الى كثرة الجدال والمعارضة ، بدافع 
 طموحو العالي يؤيد اكثر اآلراء السياسية تعارضا واقميا انسجاما وتكامال 3 

ت الى نفور اغمب اعضاء المجنة العميا لمضباط األحرار الجوانب من شخصيتو اد تمك
 منو بالرغم من التقارب في االتجاه السياسي مع العديدين 3

ارتبط بصداقة وثيقة مع استاذه  4511، ومنذ العام  4514اشترك في حركة مايس  
 فسي الكمية العسكرية عبد الكريم قاسم 3 

ان افكاره القومية لم تكن ترتبط بمبادئ  عن عبد السالم عارف شعوره القومي اال عرف
 او رؤية محددة واضحة ، فيما كانت ميولو اسالمية محافظة 3
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 9191-9191الهضع السياسي بين 
الحخب أخح القؾميؾن العخب عمى حيؽ غخة وكان عمييؼ ان يختاروا بيؽ  عشجما نذبت

تأييج الغخب أو مدانجة االتخاك . وقخر الياشسيؾن اسشاد بخيظانيا وفق شخوط معيشة . إال أن 
فخيقًا آخخ مؽ القؾمييؽ العخب مؽ ذوي الشدعات االصالحية االسالمية تخؾفؾا مؽ الخط 

فخندي قخروا اسشاد تخكيا . اال أن غالبية القؾمييؽ العخب كانؾا  الستسثل في االحتالل االنكمؾ
 اتخاذ مؾقف حاسؼ . یمزظخبيؽ وغيخ قادريؽ عم

رد الفعل العام لمجسيؾر العخاقي تجاه الغدو البخيظاني . ىؾ التؾجذ والدخط. إال  وكان
دائؼ العدكخية . التخكي . فالي -أنو قبل مخور عاميؽ ، بجأ االنقدام يغيخ في التكتل العخبي 

وسياسة االتخاك العجائية لمعخب ، وانتذار السجاعة والسذاعخ السشاوئة لمحخب . وششق 
وانتفاضات الشجف وكخبالء والحمة . كانت كميا  -في سؾريا ، وثؾرة الحجاز  العخبالقؾمييؽ 

العخبي وشجعت بعض العشاصخ عمى التقخب مؽ  -عؾامل بجدت أوىام التزامؽ التخكي 
 كميد .االن

استجابة االنكميد لسثل ىحه السحاوالت متبايشة . ففي الحجاز وسؾريا كانت  وكان
، ودية ومذجعة . وعمى الزج مؽ ذلػ ، تجاىل 9191الدياسية البخيظانية ، بعج عام 

 االنكميد في العخاق أية مداعجة كان يسكؽ أن يقجميا ليؼ الؾطشيؾن العخاقيؾن .
البخيظاني عامال أخخ في تعسيق االنقدام في الحخكة  ىحا التبايؽ في السؾقف وكان

القؾمية العخبية . فالقؾميؾن في سؾريا والحجاز وججوا لداما عمييؼ أن يتخحوا مؾقفًا مؾاليًا 
 لبخيظانيا . أما في العخاق فقج كانؾا يذككؾن في نؾايا بخيظانيا ازاء قزية القؾمية العخبية .

ح األول لكيادة انتفاضة عخبية تتحالف مع بخيظانيا صفات الديج طالب جعمتو السخش إن
، بادر طالب إلى االترال باإلنكميد عؽ طخيق شيخ السحسخة ،  9191. وفي تذخيؽ األول 

وعخض الكيام بثؾرة عخبية في البرخة مقابل بعض الذخوط اال أن االنكميد الحيؽ اعتقجوا بأن 
ؾا مؽ التؾصل الى اتفاق معو . ومؽ الديج طالب كان قج ) بالغ ( في شخوطو لؼ يتسكش

ناحية أخخى فان البيانات البخيظانية األولى السؾجية الى العخاقييؽ ، عمى العكذ مؽ بيان 
(، قج تحاشت تساما اعظاء اية وعؾد سياسية 9191آذار  91الجشخال مؾد الى اىالي بغجاد )

 أو اإلشارة إلى مدتقبل البالد الدياسي .
ىديستيؽ  9191 - 9191اني لؼ يتؼ بديؾلة . فقج شيج شتاء ان الدحف البخيظ اال

عدکخيتيؽ فادحتيؽ لمقؾات البخيظانية . فقج اضظخت القؾات البخيظانية إلى اخالء شبو جديخة 
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غاليبؾلي ) السذخفة عمى الجردنيل ( . وكانت عسمية الجالء ىحه تعشي تججد الخظخ عمى 
، لقيت القؾات البخيظانية مقاومة تخكية عشيفة  الجبية العخاقية عمىمرخ وقشاة الدؾيذ . و 

اضظختيا لمتخاجع الى الكؾت والتحرؽ فييا . ولقج فذمت كافة الجيؾد البخيظانية لفػ 
استدمؼ ىؾ ورجالو )  9191الحرار . واضسحمت مقاومة الجشخال االنكميدي وفي نيدان 

 . خكيةحؾالي ثالثة عذخ الف مقاتل ( لمقؾات الت
حخب في ذلػ الؾقت يبخر مؾقفًا اكثخ تداىاًل مع العخب . وبعج مشاقذات اتجاه ال کان

. ممدمًا بخيظانيا ب  9191طؾيمة ، اختتؼ مكساىؾن مخاسالتو مع الحديؽ في كانؾن الثاني 
ارسمت وزارة الحخبية البخيظانية  9191)تشازالت( ججية لتمبية السظالب العخبية . وفي آذار 

ة مددوجة : محاولة رشؾة األتخاك لفػ الحرار عؽ الكؾت . في ميس لبرخةلؾرنذ الى ا
ودراسة امكانيات قيام حخكة قؾمية عخبية تؤازرىا بخيظانيا . وكان القؾميؾن العخاقيؾن قج 
أثارت حفيغتيؼ ضج االتخاك اجخاءات الذشق الؾاسعة الشظاق في بيخوت ودمذق ، 

ضات الشاجحة في الشجف وكخبالء . االنتفا عتيؼواالجخاءات الذجيجة في الحمة ، كسا شج
 وباخترار ، استشادا إلى قؾل لؾرنذ ) کانت الغخوف نسؾذجية لمكيام بحخكة عخبية ( .

« ان ميسة لؾرنذ قج خابت في العخب بدبب مؽ أن )حكؾمة اليشج : البخيظانية  اال
و في كانت تعارض في تقجيؼ اي تعيج لمقؾمييؽ العخب( . ويبجو أن لؾرنذ ، خالل اقامت

البرخة ، قج اجتسع بدميسان فيزي لبحث شخوط الحخكة العخبية في العخاق . وكانت حجج 
إذا ثار عخب العخاق ضج األتخاك ، فدؾف تزسؽ بخيظانيا  أنولؾرنذ تدتشج عمى االفتخاض ب

ليؼ الحخية واالستقالل ولقج عارض فيزي ىحا االقتخاح . ويؤكج فيزي أن دافعو الدمبي 
لعسيق في اطساع بخيظانيا الدخية ، مقتخنا بإيسانو الخاسخ بؾجؾب عجم التحالف كان ارتيابو ا

حجة الرخاع بيؽ الظسؾح القؾمي العخبي  كانتمع االنكميد عمى حداب االتخاك ، ميسا 
 واالضظياد التخكي القريخ الشغخ .

ا حقا في اثارة انتفاضة عخبية لكان مخشحيؼ األكثخ رجحان ؽيكان االنكميد جاد ولؾ
لكيادتيا ىؾ طالب الشقيب . ويبجو ان الشقيب كان مدتعجا لحلػ . فمقج رفع التساسا إلى المؾرد 
جمسدفؾرد ) نائب السمػ البخيظاني في اليشج ( يعخض فيو خجماتو . ولقج اعتحر عؽ مؾقفو 

ؽ األيام األولى لمحخب ، وعدا ذلػ إلى احتخامو لمسعاىجة السعقؾدة بيشو وبي خاللالالتعاوني 
االتخاك . اال ان ىحه السعاىجة كانت قج الغيت عمى يج األتخاك الحيؽ اتيسؾه بالخيانة العغسى 

. 
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ابخقت اليشج إلى البرخة لتبمغيا بعخض طالب الشقيب . ولكؽ الدمظات البخيظانية  ولقج
في البرخة لؼ تيتؼ بالسؾضؾع واحالت الظمب الى الدمظات البخيظانية في القاىخة . ولقج 

السشجوب الدامي البخيظاني الدمظات البخيظانية في اليشج بانو يأسف لعجم التسكؽ مؽ  اجاب
الديج طالب . ان كل ىحا يؤكج استشتاجشا القائل بان الدمظات  خجماتاالستفادة مؽ 

البخيظانية كانت غيخ متحسدة لمحخكة القؾمية في العخاق وان كانت معادية لمعثسانييؽ وذلػ 
عمى حكؼ العخاق مباشخة ومؽ دون الدساح لمحخكة القؾمية باإلسيام في حخصا مؽ بخيظانيا 

 الشذاط الدياسي .
، ابخق رئيذ اركان االمبخاطؾرية العامة ، متأثخا  9191عؽ ذلػ ، ففي اوائل  وفزال

بالشجاحات العدكخية العخبية قخب الجبية السرخية ، الى الجشخال مؾد ) قائج القؾة البخيظانية 
( ولقج اقتخح رئيذ االركان العامة تذجيع  9191الى آذار  9191مؽ آب في العخاق 

الى خظؾط الفخات لمزغط عمى األتخاك . ولقج عارض مؾد ذلػ ،  عخبيالشذاط العدكخي ال
وذكخ اذا سسح لمعخب بالتدمح يؾما ما ) فسؽ احتسال ججا أن يذيخوا الدالح ضجنا في اليؾم 

ح أن العخب في حالة تدمحيؼ ) سيذكمؾن دائسا اخظار التالي ( . وكان مؾد مقتشعًا وضؾ 
 محتسمة ( .

مثل ىحا السؾقف البخيظاني في العخاق ، ساىؼ في اخساد الحخكة القؾمية . فقج  إن
ضعفت الحخكة الؾطشية العخاقية الشاشئة الى درجة ججية نتيجة ضخبات عجيجة تمقتيا خالل 

قيؽ مؽ عخب العخاق ، فاتخحوا جسمة مؽ اعؾام الحخب . وكان االتخاك بجورىؼ غيخ واث
الشذيظيؽ . أن كل حخكة ، ال سيسا في مخاحميا األولى تحتاج  ؾمييؽالتجابيخ القسعية ضج الق

بؾجو خاص الى الكيادة ، وبشتيجة نفي طالب والدؾيجي واعتقال وىخب القؾمييؽ الذباب ، 
سمت لمعخاق التمف التي حفمقج صفيت ىحه الكيادة عسميًا. وفزال عؽ ذلػ ، فإن الحخب 

السددوج ، كانت عاماًل أخخا في غياب بخنامج او  دحكام العخفية واالضظياوالعحاب ، واأل
 . 9191 - 9191نذاط وطشي مؾحج داخل العخاق خالل 

ىحا الؾضع خمف انظباعا خاطئا لجى بعض البخيظانييؽ الحيؽ اعتقجوا أن العخاقييؽ  أن
كانؾا راضيؽ عؽ الحكؼ البخيظاني . مثل ىحه الشغخة . قج تجاىمت العؾامل االنفة الحكخ ، 
كسا انيا تجاىمت واقع ان االدارة البخيظانية لؼ تذسل السجن الجيشية ) كخبالء والشجف ( . 

وفزال عؽ ذلػ فإنيا قممت مؽ شأن الدخط  9191االوسط ، اال بعج عام  تخاومشاطق الف
الؾطشي الحي أبجاه العخاقيؾن تجاه الحكؼ األجشبي ) کسا تجمى مؽ حخكة الجياد خالل اعؾام 
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( ومغادرة السؾعفيؽ العخاقييؽ أماکؽ عساليؼ برؾرة واسعة الشظاق ،  9191 - 9191
مؾجية ضج االنكميد ، وانتفاضات الشجف  نتكاالتي  9191واضظخابات الشجف عام 

التي كانت مؾجية ضج االتخاك . كسا أنيا تعامت عؽ نذاط  9191وكخبالء والحمة عام 
 الزباط العخاقييؽ القؾمييؽ في الحجاز وسؾريا .

يججر ذكخه بيحا الرجد، أن الشجف كانت قج ثارت عمى االتخاك وأبعجتيؼ عؽ  ومسا
خبالء، بعج فتخة وجيدة وتخمرت مؽ الحكؼ التخكي . کسا ان القدؼ السجيشة . ولقج تبعتيا ک

األوسع مؽ مشظقة الفخات االوسط كان قج تخمص مؽ االتخاك وبحلػ تستعت السشظقة بشؾع 
وكان ذلػ عاماًل  9191االنكميد اعادة فخض سيظختيؼ في  لمؽ االستقالل ، حتى حاو 

 البخيظاني .اساسيًا مؽ عؾامل ثؾرة العذخيؽ ضج االستعسار 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 منو التجارة العراقية واجلوانب املتعلقة به -
 السياسي للتجارة العراقية -التأثري االجتماعي  -

 توطني العشائر وحركة السكان -
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 بدايات التحول والتغيير
وعمى أية حال كانت سمسمة من األحداث تجري في داخل العراق وما حولو وتبذر بذور 
التغيير . أن عيد داود باشا شيد تأسيس المصانع األولى إلنتاج المعدات الحربية والمبلبس 

كما أن ىذا الوالي وضع حدا  ل مضخة مائية واول ماكنة لمطباعةاستخدام او  يضا  أوشيد 
ل تيديدا خطيرا ألية سمطة لمنفوذ العائمي في السميمانية والموصل ذلك النفوذ الذي كان يشك

استمرت سياسة األتراك في تصفية النظام  1381وبعد االحتبلل التركي الثالث عام  مركزية
الجديدة واستخدام  العشائري وبشكل اكثر سرعة وفعالية يفضل استخدام األساليب العسكرية

 . المدفعية ضد العشائر
سمسمة من اإلصبلحات كان ليا  (1381 – 1381وادخل والي بغداد مدحت باشا ) 

 معينا   شا حدا  با فرض مدحت 1381أثر عميق عمى العراق وابرزىا نظام الطابو . وفي عام 
، تم  1383م من الوحدة المركزية في الببلد عن طريق اصبلح النظام اإلداري . وفي عا

دأت ب 1383ربط العراق باسبلك ) القابمو( باألقطار المجاورة بما فييا اليند . وفي عام 
البواخر النيرية تمخر عباب دجمة وبعد  بدأت 1381وفي عام  مكاتب البريد التركية بالعمل

 ذلك بخمس اعوام افتتحت قناة السويس ، أن كل ىذه العوامل ميدت الطريق لتغييرات جديدة
 في العراق ، كان اىميا نمو التجارة الخارجية ونظام الطابو لتسجيل األراضي

 
 نمو التجارة العراقية والجوانب المتعلقة به : -

وكان  قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، كانت التجارة العراقية محدودة جدا  
مجموع حجميا ال يزيد عن مائة الف دينار عراقي . وكان معظميا من منشأ اجنبي . 
 وباستثناء التمور لم يكن العراق يصدر أية منتجات محمية ويقوم بدور محطة تجارية ال اكثر 
وفضبل عن ذلك كانت التجارة العراقية مقصورة عمى االقطار المجاورة وال تكاد تتعداىا إلى 

 . اوروبا
سريع في اال انو في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، جًر توسيع ممحوظ و 

. ويعزى سبب نمو التجارة العراقية الى ارتباطو بسمسمة من  تجارة الصادرات العراقية
التغييرات مر بيا العراق في بداية القرن الماضي ، وىي اخضاع القادة العشائريين لمسمطة 

يات العراقية حول محور بغداد وتطبيق نظام الواليات العثماني في المركزية وتوحيد الوال
 . واالدارية لمدحت باشا واالصبلحات االقتصادية 1381العراق عام 
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 أثير قوي عمى االقتصاد العراقي .ت 1381وقد كان الفتتاح قناة السويس عام  
من سمسمة التخفيضات في الرسوم الكمركية  يضا  أولقد استفادت التجارة العراقية 

العثمانية التي لجأت الييا تركيا لحماية اقتصادىا الوطني برفع سعر الرسوم الكمركية . ولكن 
ضغط بريطانيا والدول األوروبية أرغم األتراك عمى تخفيض ىذه الرسوم لحدود دنيا . 

 ساعدت عمى نمو التجارة العراقية .
توسيع التجارة و احداث تطور اقتصادي اجتماعي ىام في  وثم عامل اخر اسيم في

العراق ىو ادخال البواخر والمواصبلت النيرية . فاول باخرتين وصمت العراق في عام 
اضاف نامق باشا ) الوالي ( ثبلث سفن اخرى . وضم الخدمة  1388وفي عام  . 1388

 عمى اساس تجاري .
ج لن ــــحة في الفرات ودجمة عمى يد ىممبلتأسست في لندن شركة أخرى ل 1381وفي 

وتمكنت ىذه الشركة من .  1381في بغداد منذ  وكانت عائمة لنج قد اسست بيتا تجاريا  
تعزيز مراكزىا االقتصادية عمى الرغم من معارضة الوالة وبعض العراقيين . فمقد حازت عمى 

ماليا من خمسة عشر سفن اكبر وافضل واحتكرت التجارة من اليند وبريطانيا وتعزز رأس
كذلك ساعد ىذه الشركة .  1111الى ضعف ىذا المبمغ  1381الف جنيو استرليني عام 

البريطانية لفرض سيطرتيا التجارية وفتح الباب التغمغل المصالح االقتصادية البريطانية 
 . وبالتالي النفود البريطاني في العراق

العراقيين باالستياء ، وقد ذكر آن  ان ىذا التغمغل المالي البريطاني قوبل من جانب
امتياز الشركة األجنبية ، وكان ىذا  بإلغاءوطالبوا  1111وجاء بغداد احتجوا في أواخر عام 

 . اول مظاىر المقاومة لمنفوذ االنكميزي 
حس  دورا   يضا  أفي توسيع التجارة بل لعبت  ان النقميات النيرية لم يكن اثرىا محصورا  

عن ذلك  ضبل  فسيمت اخضاع العشائر بالقوة العسكرية و  فإنيافي عممية استيطان العشائر . 
الزراعي ، واذا  لئلنتاجمريح  شجعت العشائر عمى االعتماد عمى الزراعة بتييئتيا منفذا   فإنيا

عممنا بان الفرات كان آنذاك ال يستخدم لممبلحة لم يكن من المدىش أن عشائر دجمة قد تم 
. أن البواخر النيرية ساعدت بشكل فعال عمى  طويمة) ترويضيا ( قبل عشائر الفرات بمدة 

عامل  بإيجادىاتحطيم المؤسسات العشائرية القائمة عمى اقتصاد الكفاف ) المغمق ( ، ذلك 
. في حين أن غياب البواخر  الربح ، الذي حول االقتصاد العراقي الى اقتصاد سوق ) ربح (

 . منطقة الفرات أدى إلى استمرار النظام العشائري ىناكالنيرية عن 
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آن نمو تجارة الصادرات العراقية كان مصحوبا بتحول جذري في اتجاىيا . فمم يعد 
الشرق األوسط سوقا رئيسية لمصادرات العراقية بل اضحت بريطانيا وامبراطوريتيا تحبلن 

شكل نرى ازدياد المصالح التجارية تدريجيا وباضطراد ، محل اسواق الشرق االوسط وبيذا ال
 لبريطانيا في العراق في حين كانت الروابط االقتصادية مع تركيا تيبط إلى أدنى مستوى .

% من مجموع الصادرات 11كانت الصادرات العراقية الزراعية تؤلف  1383في عام 
السمع ، كانت  1118٪ وفي عام 81العراقية . في حين كانت الصادرات الحيوانية تؤلف 

 %11من مجموع الصادرات في حين انخفض الصادرات الحيوانية إلى  ٪۰٪الزراعية تؤلف 
 . فقط

أن ذلك يوضح أن نمو الزراعة ) بفضل استيطان العشائر ( وتوسع التجارة كان ليا 
تأئير متبادل وايجابي عمى بعضيا اآلخر . كما يبين أن الحاصبلت الزراعية لم تعد موجية 

 حاجات المحدودة لمعشيرة ، بل الشباع حاجات السوق .إلى سد ال
ن نمو الصادرات امد القطر بالعممة الصعبة والقدرة المالية التي ساعدت عمى توسع إ

تجارة االستيراد ، ويمكننا أن نبلحع في ىذه التجارة ازديادا مطمقا ونسبيا في استيراد السمع 
ذلك أن نمو التجارة ساعدت عمى تحسين االنتاجية )ال سيما مضخات الري ( ويتبين من 

. وىنا يبلحع ايضا النسبة المتزايدة الستيراد الظروف الزراعية لغرض رفع وتيرة االنتاج
، كان مجموع حصة االمبراطورية  1111العراق من بريطانيا وامبراطوريتيا . وبحمول عام 

 % .88البريطانية في الواردات العراقية حوالي
 

 السياسي للتجارة العراقية : -ي التأثير االجتماع
يمكن تمخيص آثار ونتائج تنمو التجارة العراقية والتحول في اتجاىيا بالنقاط التالية : 

 – 11كانت الرسوم الكمركية تؤلف المصدر الرئيسي الثاني لموارد العراق وتشكل  -1
فاكثر عمى  منيا . ومع تنامي تجارة العراق الخارجية اخذت الرسوم تدر مواردا اكثر 18%

 الرغم من تخفيض نسبتيا .
 ن ازدياد المبادالت التجارية مع بريطانيا وامبراطوريتيا كان أن يربط االقتصادإ -1 

تحولت من ثم المصالح االقتصادية البريطانية التي  -بالتالي  -العراقي بالبريطاني ويطور 
 إلى مصالح سياسية .

 ان تعاظم نفوذ الشركات البريطانية عمى التجارة العراقية افرز اتجاىين في صفوف -8 
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الذين اندمجوا في اإلطار العام لمسيطرة المالية  فأولئكالطبقة التجارية العراقية . 
االخرون  اق . اماالبريطانية اصبحوا سندا اجتماعيا وسياسيا لمييمنة البريطانية عمى العر 

المصادر الرئيسية لبلستياء الذي تضرروا في المنافسة التجارية البريطانية فقد اصبحوا احد 
 والتحريض السياسي ضد السيطرة البريطانية .

لممجتمع  أن األثر االكثر اىمية لمتجارة الخارجية انعكس عمى التركيب االقتصادي -1 
الجتماعية ونظام األراضي فيو . أن التوسع اليائل في ، وعمى عناصره التكوينية وقواه ا

التجارة العراقية الخارجية لعب دورا بارزا في تحويل اقتصادىا من اقتصاد طبيعي او اقتصاد 
( ، أي بعبارة أخرى من االنتاج الحيواني والزراعي  Subsistamcaكفاف ومغمق ، ) 

 جل السوق والربح .لغرض االستيبلك الذاتي إلى االنتاج التجاري من أ
ان ىذا بدوره ميد الطريق لتحول نظام األراضي من الشيوع الى اشكال جديدة من  

ممكية األرض ) ال سيما الممكية الخاصة ( كا ساعد ذلك عمى انقاص عدد البدو وزيادة عدد 
الرعاة . وقد سيل ايضا ازدياد عدد الفبلحين المتوطنين . كما شجع عمى التوسيع في تحويل 

لزراعة إلى زراعة تجارة اي من اجل السوق المحمية والتصدير . وىو ايضا عجل بانييار ا
النظام القبمي ، ومن الواضح أن كل ىذه النتائج كانت مترابطة عضويا وجدليا ببعضيا 

 . لآلخراآلخر . اي ان كبل منيا يساعد ويفتح الباب 
. فتطور االقتصاد القائم عمى كل ىذه العوامل ميدت الطريق أمام نشوء الوعي القومي  

الربح ، وربط العشائر المزارعة بالمدن وىي عممية عجل بيا تقدم المواصبلت النيرية 
ومحاوالت السمطة لفرض سيطرتيا المركزية ، واخذت االحداث والتطورات في انحاء العراق 

لكفاف ، تصبح اكثر ارتباطا ببعضيا ، ميما كانت درجة تباعدىا . ان انحبلل اقتصاد ا
 وتوأمة االنعزال العشائري ، كان اشارة إلى حمول عيد جديد ، تدريجيا محل العيد القديم .

 
 توطن العشائر وحركة السكان : -

أن نمو التجارة وتوسع الزراعة ، وتعزز األمن، وادخال نظام الطابو في األراضي ، 
جتمع العراقي ، وكان أثرىا والنقميات النيرية كانت عوامل ذات اىمية عميقة بالنسبة لمم

 المباشر ىو تشجيع توطن العشائر . وفي الواقع ، كان ذلك يجري بشكل واضح.
% من مجموع 88حوالي  1388كانت العشائر البدوية الصرفة في العراق تؤلف في 

أن  ٪ فقط8داوسن ان عددىا تقمص إلى  اكد السر ىنري  1181وبحمول عام  السكان



﴿5﴾ 

 

االقتصادي ألي  -تركيب السكان تبين االتجاه العام لمنشاط االجتماعي التغييرات في 
 مجتمع .

وخبلل الفترة األولى من التطور االقتصادي والتحوالت السكانية ، كان التحول من 
البداوة إلى الريف يتجو إلى الرعي اكثر منو إلى الزراعة ، وعميو استمرت الحياة العشائرية 

ن ىذه الظاىرة لم تدم طويبل ، الن تعزز ىيبة وسمطة الحكومة في جنوب العراق ، اال ا
، حرما الرعاة من قدرتيم السابقة عمى التيرب من دفع الضرائب  لؤلمنواالستتباب النسبي 

عمى مواشييم . كما بدأ الطمب األوروبي عمى الصادرات العراقية يتحول من الصوف الى 
ام الطابو والنمو التدريجي لمممكية الخاصة لؤلراضي المواد الغذائية وكذلك األمر بالنسبة لنظ

 الزراعية .
كل ىذه العوامل ادت الى ازالة مزايا تربية المواشي بالنسبة لمزراعة ، وبذلك فتح الباب 

 أمام تحول جديد في تركيب السكان ، من الرعاة إلى الزراع ىذه المرة . 
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 : بجاية الحخكة القهمية في العخاق
خكة القػمية فعمى لع يكغ العخاق في أواخخ القخن التاسع عذخ تخبة خربة لشسػ الح

خالف سػريا ومرخ , لع تكغ لمعخاق اتراالت وثيقة باألفكار األوربية أو بالبعثات التبذيخية 
أو الثقافية األوربية . فزاًل عغ ذلظ كان مدتػى التعميع في العخاق غيخ عاٍل . وكان عجد 

ل الغشية فمع يكغ ثسة الصمبة الحيغ يختادون السجارس السػجػدة غيخ كبيخ وباستثشاء ابشاء العػائ
 شمبة ُيخسمػن لمخارج لسػاصمة التعميع .

ولكغ مغ جية أخخى ، كانت بحور التغييخ تذق شخيقيا خالل التخبة العخاقية . فمقج 
االقترادية تتعخض ، بعج سشػات مغ الخكػد ، لتحػالت  -كانت الطخوف االجتساعية 

وفزال عغ ذلظ لع يكغ السثقفػن تجريجية ولكشيا محدػسة وذات نتائج سياسية ىامة . 
العخاقيػن بعيجيغ عغ أفكار السرمحيغ االسالمييغ والقػمييغ العخب الرادرة عغ سػريا 

ولقج لعب حجثان مهمان دورا أساسيا في تحجيج شكل الحياة السياسية والقهمية ومرخ . 
هرية في العخاق . األول هه وصهل جماعة االتحاد والتخقي إلى السمطة في االمبخاط

 عمى.  8098 ۔ 8081. والثاني هه االحتالل لمعخاق خالل أعهام  8091العثمانية عام 
 ، الحجثين هحين سبقت قج كانت العخاق في العخبية القهمية حخكة بأن القهل يججر أنه

 . بعجهما وتعمق اتسع نمهها ولكن
تشقصع ضج الغداة ، فسشح االحتالل السغػلي لمعخاق ، بان االنتفاضات القػمية العخبية لع 

ولكغ ىحه السقاومة لع تكغ عمى مدتػى عال مغ الشزج . وربسا يكػن باإلمكان اعتبار 
بقيادة )عبج الغشي الجسيل( ىي أولى االنتفاضات ذات الصابع القػمي  2381انتفاضة بغجاد 

العخبي الػاضح . ولقج كانت متأثخة بانترارات ابخاهيع باشا السرخي الحي قاد الجيػش 
. ولقج نطع عبج الغشي الجسيل قرائج  ً السرخية الى الدػدان والجديخة العخبية وسػريا الكبخ 

تبجو فييا الشدعة العخبية واضحة وكان صجيقو الذاعخ عبج الغفار األخخس ىػ اآلخخ مغ 
 نطع أشعارا قػمية.

 تتسيد بكػنيا 2021 – 2093السخحمة األولى لتأليف أحداب سياسية في العخاق  كانت
امتجادات فعمية لسشطسات سياسية قائسة في تخكيا نفديا . فمقج افتتحت )جسعية االتحاد 

. اال أن عزػيتيا كانت تقترخ في األساس  2093والتخقي أول فخع ليا في بغجاد عام 
وقمة مغ العخاقييغ . وكان فخع الجسعية في البرخة أكثخ  رعمى السػضفيغ ، وضباط الجي

شالب الشقيب الحي لع يدتسخ شػياًل . ولقج تكػنت السعارضة  جيس جييشعبية بفزل تأ
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وتخكد حػل الحدب الحخ السعتجل الحي كان يقػده  2022السحافطة لالتحادييغ في عام 
 نجل عبج الخحسغ الكيالني.

السعارضة القػمية العخبية لالتحادييغ ، فكانت في مخاحميا األولى تتجسع حػل حدب  أما
والبرخة في  2090التخكي األصل الحي افتتح فخعو في بغجاد في )الحخية واالئتالف( 

. اال أن فتخة التصابق ىحه بيغ السشطسات الدياسية العخاقية والتخكية لع تجم شػيال .  2022
الستعاضسة ميجت الصخيق أمام ضيػر تجسعات عخاقية مختبصة بسشطسات  ملذلظ أن خيبة األ

 عخبية وليدت تخكية.
محاضخة سابقة عمى أسساء بعس الجسعيات العخبية العمشية مشيا أشمعشا في  ولقج

والدخية . وسشتصخق ىشا إلى اثشتيغ مشيا فقط . كان حدب الالمخكدية اإلدارية العثساني قج 
. وأثخ ىحا الحدب سياسيا وفكخيا عمى الحخكة القػمية الشاشئة  2021تأسذ في مرخ عام 

شي ، في )الشادي الػششي( في بغجاد و)الجسعية بذكميا الجشي متفي العخاق ، والتي تسث
االصالحية( في البرخة . ولقج تبشى كالىسا البخنامج الدياسي الحدب الالمخكدية وكانا عمى 
اترال دائع بقيادتو في مرخ. ولتشطيع السػضػع فأنشا سششاقر تصػر الحخكة القػمية العخبية 

 والبرخة .في العخاق في والياتو الثالث أي السػصل وبغجاد 
 

 :المهصل
عيج االتخاك ، لع يكغ الػعي القػمي العخبي قػيا في السػصل بشفذ ندبة القػة في  في

بغجاد والبرخة خاصة . ولكغ خالل االحتالل البخيصاني اصبحت السػصل بؤرة ىامة لمدخط 
مقي وربما كانت العهامل التالية توالفعاليات القػمية العخبية بحيث تجاوزت بحلظ البرخة . 

 : هعضهءا عمى المهض
كان القخب الجغخافي لمسػصل مغ تخكيا عامال في اعاقة نسػ الحخكة القػمية خالل  -أ  

 العيج العثساني .
ب . كان العخب يذكمػن الشدبة األعطع مغ سكان والية السػصل ولكغ لع يكغ  

او بغجاد . عمى  التخكيب القػمي لػالية السػصل عخبيا كاسحا کا كان االمخ بالشدبة لمبرخة
 أن ذلظ لع يسشع قيام عالقات تاخي ومحبة بيغ شػائف السجتسع السختمفة في السػصل .

ج. أن سياسة السخكدية التخكية التي كانت تدتجعي تحصيع االتحادات العذائخية والغاء  
. اال ان ذلظ تع في السػصل قبل ذلظ  2381 - 2380حكع العػائل قج نفحت حػالي أعػام 
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حيث اصبحت السػصل خاضعة تساما لمديصخة التخكية وكان  2388يخ . أي في حػالي التار 
 ىػ الحي دفع األتخاك إلى أحكام قبزتيع عمى السػصل .  ياالتػاجج السرخي في سػر 

فان عجم وجػد عػائل ذات سصػة سياسية حخم الحخكة القػمية في السػصل مغ  وىكحا
 ىحا فان اخخى  جية ومغ.  ضخورية ۔الطخوف  في تمظ -)القيادة االبػية( التي كانت 

 في لمحخكة( وسياسيا اجتساعيا) الجحري  الصابع خمق في كبيخ حج الى ساىع نفدو العامل
القػمية في البرخة خاضعة لعشاصخ ثخية ، وفي  الحخكة قيادة كانت حيغ ففي.  السػصل

مية في السػصل كانت تتألف بغجاد ألفخاد مغ الصبقة الػسصى العميا . فان قيادة الحخكة القػ 
 مغ أفخاد مغ الصبقة الػسصى الدفمى مغ مشذأ متػاضع بل وأحيانا مغ الفقخاء .

. لقج ذكخنا سابقا أن السػصل كانت مخكدا ومحصة لتجارة السػصل والعخاق. السػجية  د
ي نحػ الذسال ) تخكيا ( والغخب ) سػريا وحمب ودمذق ( . وىحا يفدخ االتجاه القػمي العخب

 في السػصل بعج سيصخة االنكميد .
لع يذسل  2331و  2339أن تعصيل تدجيل األراضي الحي حجث في عامي  -ه 

السػصل واألجداء الذسالية مغ العخاق . وبسخور الدمغ ، أصبحت اراضي الصابػ في 
السػصل تسثل الشدبة األعمى في جسيع انحاء العخاق . وقج سبق ان اشخنا إلى السطالع التي 

. اال ان السػصل كانت تسثل نسػذجا حادا ليحا  لشطامفقت ) تػزيع ( االراضي شبقا ليحا ارا
الطمع . وكان مغ االنعكاسات االقترادية والدياسية ليحا الػضع ان اصبح حائدو األراضي 
معتسجيغ كمية عمى الحكػمة )لحساية امالكيع( مغ غزب الفالحيغ . وبالشتيجة فانيع لع 

 الحاكسة . ةيدسح ليع بسسارسة اية معارضة لمدمصيكػنػا في وضع 
ولقج قام سميسان فيزي ) مغ القػمييغ العخب في البرخة ( بتكميف مغ شالب الشقيب  

 ليتذک یزيلتكػيغ مشطسة قػمية عخبية ىشاك . ولقج استصاع ف 2028بديارة السػصل عام 
جسعية قػمية سخية كانت مكػنة مغ ياسيغ الياشسي ومػلػد مخمز وعمي جػدت وعبج هللا 

) تجار ( وداود  یالحاج ثابت و ابخاهيع عصار باش وسعيجالجليسي ) مغ العدكخييغ ( 
الجمبي )شبيب( . اال ان ىحه الجسعية لع تقع بشذاط يحكخ واختفت بعج فتخة قريخة مغ 

 تذكيميا .
تذكمت جسعية اخخى مغ بعس السجنييغ العخب وكان اسسيا جسعية  2021عام  وفي

)العمع( الدخية . وكانت لجشتيا القيادية تتألف مغ ثابت عبج الشػر ومکي الذخبتي ودمحم 
، عشجما انجمجت  2020رؤوف الغالمي ورؤوف الذيػاني . ولقج بقيت ىحه الجسعية حتى 
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شذاط سخي في تحخيس الدكان والجشػد وقامت ب لحجازبالعيج . وخالل الحخب اترمت با
 العخب ضج األتخاك .

 
 : بغجاد

في بغجاد اتخحت ، في أياميا األولى ، مػقف  غيالسعارضة العخبية لالتحاد ب أن
 ةيالسصالبة بالسداواة بيغ العخب واألتخاك اكثخ مشيا بالالمخكدية او االنفرال . وشكل قػم

التخكي . وكان ىحا الفخيق مغ الذباب البغجادي بغجاد فخعا لحدب ) الحخية واالئتالف ( 
يحطى بسدانجة يػسف الدػيجي وعمى اترال وثيق بصالب الشقيب في البرخة . وبعج ذلظ 

، جسعية ججيجة باسع ) الشادي الػششي ( كانت ذات  2021تذكمت في بغجاد ، في أواخخ 
عية الججيجة بجسعية شابع قػمي عخبي اكثخ جخأة وجحرية . وسخعان ما ارتبصت ىحه الجس

وفي الػاقع تبغ جسعيتا  2028في أوائل  خة( التي شكميا شالب الشقيب في البراالصالح)
 البرخة وبغجاد وبخنامج حدب الالمخكدية العثساني واصبحتا فخعيغ بارزيغ لو  .

الججيخ بالحكخ أن جسعية الشادي الػششي البغجادية ذات االتجاه القػمي العخبي  ومغ
زع نخبة مغ مثقفي العخاق آنحاك ومغ مختمف الصػائف. فسثالً كان مغ اعزائيا كانت ت

القيادييغ مداحع الباجو جي وحسجي الباجو جي ودمحم باقخ الذبيبي ودمحم رضا الذبيبي 
)شيخ عذيخة متعمع مغ الفخات االوسط( باإلضافة الى بعس  ن ورزوق غشام ومبجر الفخعػ 

القاششيغ في بغجاد. وكان يخعى ىحه الجسعية الديج ضباط الجير العثساني مغ العخب 
عزػا في السجمذ عمى الخغع مغ  2028يػسف الدػيجي الحي انتخب في ايمػل 

 لكي يشفي عغ العخاق . االاعتقمو االتخاك ولع يشج مغ السذشقة  2021االتحادييغ . وفي عام 
 

 :  البصخة
سيخة الديج شالب ، نقيب البرخة ، في الدياسة العخاقية والحخكة القػمية خالل  كانت

ذات شابع متسيد . والحقيقة التي تمفت الشطخ ىي ان البرخة  2021 - 2093سشػات 
وليذ بغجاد او الشجف او السػصل ، كانت الى حج كبيخ مخكد الحخكة القػمية الراعجة . 

 نتيجة ضخوف تاريخية معيشة آنحاك . اً يعزػ فالخجل والسجيشة قج ارتبصا 
أ. كانت البرخة تقع جغخافيا في اقرى شخق االمبخاشػرية العثسانية ، بحيث كانت  

بعيجة عغ مخكد الدصػة التخكية . ومغ ناحية أخخى كانت تجاور السذيختيغ العخبيتيغ 
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 . السحسخة والكػيت ، المتان شسميا االنكميد بسا يدسى بـــــــ) الحساية (
االقترادي لمبرخة عامال آخخ في تحجيج دورىا او  -ب . كان التخكيب االجتساعي  

اتجاىيا الدياسي الستسيد . فمقج كانت السجيشة في حقيقة الحال بدتانا ىائال لمتسػر . وكانت 
تجارة البرخة تتسيد بثالث سسات اساسية : الشسػ الدشػي في حجسيا ، واعتسادىا الستدايج 

 ، وازدياد حجع ترجيخ التسػر . لبخيصانيةق اعمى األسػا
ج. أن العجد الكبيخ لدراعي التسػر ، وصعػبة خدنيا وشبيعتيا الدخيعة لمتمف ، كانت  

كميا عػامل اضعفت مخكد السشتجيغ الرغار والفالحيغ تجاه التجار واألثخياء والسالكيغ . 
برخة في مخكد سياسي و وىكحا كان أن تشعكذ الديصخة االقترادية لتجار ومالكي ال

 اجتساعي مخمػق . 
 

ىحه الطخوف السؤاتية ضيخ شخاز القيادة التي مثميا شالب الشقيب . الحي حرل  تحت
استيل حياتو الدياسية  2090عمى تثبيت مخكده االجتساعي في البرخة . وفي عام 

ن يربح قائج باالنزسام إلى جسعية االتحاد والتخقي في البرخة . وكان يأمل مغ وراء ذلظ ا
وقفػا ضج مصامع شالب ، وكان عشيع اعصاء الدمصة  ادييغىحه الجسعية . اال ان االتح

الدياسية شكميا فقط لمعخب ، مع االحتفاظ بكامل الدمصة الحقيقية في ايجي الػالة األتخاك . 
اك وبعجىا أصبح نائبًا عغ البرخة . وفي األستانة وخالل اترالو بأجػاء القػمييغ العخب ىش

ارسل شالب مع  2022الحخ السعتجل . وفي  دب، فانو ىجخ االتحادييغ وانزع إلى الح
مجسػعة مغ الشػاب العخب رسالة إلى حديغ شخيف مكة يذكػ فييا مغ االضصياد القػمي 

 لمعخب
، اسذ شالب الشقيب اول فخع عخاقي لحدب الحخية واالئتالف .  2022تسػز  وفي

عػائل البرخة .  ً االتحادييغ . وتذكمت قيادة الحدب مغ أثخ وارسمت أستقالة جساعية إلى 
وكانت االىجاف الخئيدية لمحدب الججيج ىي مداواة العخب باألتخاك وضخورة اصالح 

 او حتى الالمخكدية .  االستقاللاالمبخاشػرية . ولع يكذف عغ ىجف 
ي صعج شالب معارضتو لألتخاك بتأسيذ الجسعية االسالمية ف 2028شباط  وفي

البرخة عمى غخار حدب الالمخكدية في القاىخة والشادي الػششي في بغجاد وتبشت الجسعية 
الججيجة بخنامجا يعتخف بديادة االمبخاشػرية العثسانية عمى العخاق ولكشو يصالب بػجػب كػن 
الػالة عخاقييغ وبان تكػن العخبية ىي المغة الخسسية لمجولة . وفي نفذ العام فانو دبخ لقاءا 
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 . والبرخة ختيغياتحاد کػنفجرالي يزع السذ ليع شيخي السحسخة والكػيت لبحث امكانية تذکم
 

حاول األتخاك الترجي لسحاوالت شالب الشقيب عغ شخيق التآمخ الغتيالو. ولكغ  ولقج
رد شالب كان حازمًا وسخيعًا عغ شخيق اغتيال القائج العدكخي العثساني . وبعج ىحه العسمية 

کده ارضاء لسصامحو واضصخ األتخاك إلى االعتخاف بسخ  لب قج بمغ قسة نفػذه، بجأ بأن شا
الستصخفة . وىكحا تػصل الصخفان )شالب الشقيب. واألتخاك إلى اتفاق  مصالبوبأمل احتػاء و 

اعمغ فيو انو والحكػمة )قج اتفقا عمى تشديق  انًا،ي، اصجر شالب ب 2021في كانػن الثاني 
روحًا وجدجًا واحجًا(، وان كل الخالف بيشيسا قج سػيت ، وانو سيبحل جيػدىسا كسا لػ كانا 
 وسعو لتجعيع ) الػحجة العثسانية ( . يفي السدتقبل كل ما ف

اإلشارة ىشا إلى أن شالب الشقيب، كان مجفػعًا بصسػح شخري أكثخ مشو بخؤيا  وتشبغي
الي او التحالف بيغ حکام مثالية . ان ىجفو الحقيقي كان تذكيل ما يذبو االتحاد الكػنفجر 

وأمخاء عخب شبو مدتقميغ ، بزسشيع شيخي السحسخة والكػيت ، والديج شالب ، كأميخ 
 . ذيالخشيج، وشخيف مكة ، واإلمام يحيى والديج ادر  ابغلمبرخة ، وابغ دود ، و 

بعس اآلراء إلى أن شالب الشقيب كانت تحخكو اآلمال الذخرية اكثخ مغ  وتذيخ
مػضػعيا خجمة كبيخة  ًية . اال أنو يججر القػل بانو في محاولتو ىحه ، أدالخؤيا العقائج

لطيػر القػمية العخبية . ففي شخيق شخح مصالب قػمية عخبية ، وتحجي الحكع تخکي ، 
لمقػمييغ العخب ، فمقج ميج شالب الشيب ، آنحاك ، الصخيق  ياسيةوتقجيع الحساية السالية والد

خبية اال انو بالشطخ لفخديتو فقج حػل الحخكة إلى مغادرة شخرية ، لقيام الحخكة القػمية الع
سياسي ناضج . ولحلظ ، فعشجما اتت الحخب فػجيء القػميػن العخب ولع  اريبجاًل مغ ت

 العسل او السصالب الدياسية . خنامجيدتصيعػا اقتشاص الفخصة او تييئة ب
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 تراعج الشذاط الدياسي لمحخكة الؾطشية داخل العخاق
مخت الحخكة االستقاللية العخاقية بفتخة سكؾن سياسي ،  9191وحتى اواخخ  9191مشح عام  

قج تذكمت لجشة ادارية لقيادة العيج، لكشيا لؼ تدتظيع ان تبخز كانت  9191وفي أواخخ عام 
اسذ حدبًا اخخ باسؼ )حخس االستقالل(  9191کسخكد استقظاب لمفعاليات الدياسية، و في شباط 

، ويبجو أن عجم بخوز جساعة العيج كسخكد استقظاب واستبجالو بحخس االستقالل، تقف وراءه 
 مجسؾعة مؽ األسباب أىسيا:

 باط فخع بغجاد بالسخكد )الدؾري( جخده مؽ السبادرة والسخونة الدياسية.ارت -1
 الظابع العدكخي لمعيج قج يكؾن عامال اخخ في ضعف نفؾذه بيؽ السجنييؽ. -2
ان نغخه متسعشة في التاريخ الدياسي والفكخي لدعيج الشقذبشجي )معتسج المجشة االدارية  -3

اعجنا عمى فيؼ اسباب الفذل باستقظاب الذعبية البغجادية القيادة العيج في بغجاد( يسكؽ أن تد
آنحاك ، فالسيؾل السحافغة لو كانت واضحة سؾاء في الخد عمى مقال الدىاوي ) الحي دعا فيو 
الى اعظاء بعض الحقؾق لمشداء( بعشؾان )الديف البارق في عشق السارق( ، باإلضافة إلى 

ؾرة( العخاقية السحافغة في اتجاىاتيا الدياسية كؾن الشقذبشجي عزؾا بارزا في جساعة )السذ
والفكخية ، وىكحا فأنشا نجج أن شخرية زعيؼ العيج في بغجاد كانت في حقيقة األمخ غيخ قادرة 

 عمى جحب االكثخية مؽ الذباب والؾطشييؽ العخاقييؽ . 
اختمف )حخس االستقالل( عؽ العيج خاصة فيسا يتعمق بظابعة الخاديكالي الحي  ؽیفي ح

استظاع مؽ خاللو أن يجحب العجيج مؽ الذباب، ذلػ أن يأس بعض العخاقییؽ الذباب مؽ اعتجال 
فخع العيج في بغجاد دفعيؼ إلى تذكیل جسعية سخية باسؼ )جسعية الذبیبة العخاقية(، ومع عيؾر 

نامجو الستذجد والجحري تذجع اعزاء الذبیبة عمى دمج جسعیتيؼ بالحخس وكان ببخ  لحخس استقال
 مشياج )الحخس( يتزسؽ الشقاط التالية :

 االستقالل السظمق لمعخاق. -1
 تعتخف الجسعية بأحج انجال السمػ حديؽ كسمػ ديسقخاطي دستؾري عمى العخاق. -2     

 العخاق ضسؽ الؾحجة العخبية.سؾف تبحل الجسعية قرارى جيجىا إلدخال  - 3     
تعتبخ الجسعية واجبيا األول تؾحيج كافة العخاقييؽ برخف الشغخ عؽ انتساءاتيؼ  -4

 وممميؼ. 
ونتيجة التظؾر الدياسي الالحق بخز الحخس كسخكد لمحخكة الؾطشية ، وبالتالي كقؾة صانعة 

 ًا وديشيًا وعذائخيًا .، والجلیل ىؾ التحالف الحي سعى اليو وطشي 9191ومحخكة مؽ قؾى ثؾرة 
تذكمت في الشجف جسعية سخية باسؼ )جسعية الشيزة اإلسالمية( وكانت  9191اواخخ  في

ضج االنكمید ، الحيؽ تسكشؾا مؽ اخسادىا ، واعجام  9191ىحه الجسعية وراء ثؾرة الشجف اوائل 
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 الكثیخ مؽ قادتيا باستثشاء السجتيجيؽ . 
تقالل صالت مع الدیج دمحم عمي بحخ العمؾم، وفي آقام حدب حخس االس 9191في اواخخ  

الدشة نفديا قام دمحم رضا )نجل السخجع الذیخازي( بديارة بغجاد واقام بعض الرالت بالدعساء 
الؾطشییؽ امثال جعفخ ابؾ التسؽ ، وعمي البازركان، وتؼ االتفاق بیشيؼ عمى انتقال السخجع الذیخازي 

 كخبالء. الى
ازي وابشو في كخبالء كؾنا فخيقا مؽ السجتيجيؽ السعاديؽ لمشفؾذ البخيظاني وبعج أن استقخ الذیخ  

امثال الجدائخي ، والذيخستاني ، وصاحب الجؾاىخ، وبحخ العمؾم . واقام ىحا التكتل عالقات نؾعية 
،  بییبيمع جساعة الحخس مؽ خالل اتراالت مدتسخة بؾاسظة الدیج دمحم رضا ، ودمحم باقخ الذ

 تسؽ .وجعفخ ابؾ ال
وكان اول تحخك لمدیج الذیخازي اصجار فتؾى "بعجم جؾاز حكؼ االنكمید لسدمسي العخاق".  

 وقام الؾطشیؾن )الحخس( بتؾزيع فتؾاه في جسيع انحاء العخاق.
وبعجىا ادرك قادة الحخس اىسية الفخات االوسط بالشدبة لقزیتيؼ، فكثفؾا نذاطيؼ ضسؽ  

حققؾا نجاحًا سياسيًا ىامًا بتشغيؼ مزابط وقعيا  9191ان السشاطق العذائخية أيزًا ، وفي نيد
معغؼ زعساء الفخات االوسط اعمشؾا فیيا السظالبة باالستقالل التام ورفزيؼ السظمق ألية وصاية او 
انتجاب ، وكانت ىحه السزابط ذات اىسية ججية فقج اعيخت قؾة صالت بیؽ مختمف فئات 

في حیؽ عقج السؤتسخ العخاقي في  9191عمیيا في نيدان الؾطشییؽ العخاقییؽ، وقج تؼ التؾقيع 
 مسا يجل عمى متانة وسخعة التشدیق بیؽ اطخاف الحخكة االستقاللية . 9191دمذق في آذار 

الخظؾة الثانية التي خظاىا الؾطشیؾن العخاقیؾن ىي محاولتيؼ تحقیق الؾحجة بیؽ سائخ افخاد  اما
یؽ: بیؽ السدمسیؽ وغیخىؼ، وبیؽ السدمسیؽ انفديؼ. وفي الذعب ، وكانت الؾحجة السشذؾدة ذات شق

ىحا الرجد اقجم الؾطشیؾن عمى خظؾة مبتكخة، فعشجما كان السديحیؾن البغجاديؾن يسارسؾن بعض 
طقؾسيؼ الجيشية، قام وفج مؽ السدمسیؽ )يتألف مؽ جعفخ ابؾ التسؽ ، واحسج الجاود ، وعمي 

الحي اخحوا يخمؾن الؾرود والساء السعظخ عمى السؾكب  البازركان( بجسع فخيق مؽ الذباب السدمؼ
 جةعاشت الؾح أثشاء مخوره وكانؾا ييتفؾن )عاش مجج سیجنا السديح.. عاش اخؾانشا السديحیؾن،

العخاقية... عاشت الؾحجة الؾطشية( وقج اجاب السديحیؾن بسا فیيؼ القداوسة عاش اخؾانشا 
 الكشيدة وبقؾا إلى نياية السؾكب.السدمسؾن.. عاش العخب( ودخل السدمسؾن الى 

اما تؾحیج السدمسیؽ في بؾتقة الكفاح االستقاللي فمقج جخت التيیئة ليا بأسالیب مالئسة، ففي  
حجث ال سبق لو وىؾ عقج احتفالیؽ مختمفیؽ تساما  ً وبسبادرة مؽ حخس االستقالل، جخ  9191ايار 

 فالدیؽ عميو الدالم( والسؾلؾد )لالحتبرؾرة مجتسعة وىسا التعدية )ألحياء ذكخى استذياد الح
بحكخى مؾلج الخسؾل دمحم صل هللا عميو وسمؼ( وكان لتؾحیج االحتفالیؽ دالالت سياسية بالغة 
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 األىسية، عاكدة وحجة وطشية عسيقة وججية.
اصبح الؾطشیؾن مقتشعیؽ بان الؾقت قج حان لتشذيط حسمتيؼ  9191وفي اواخخ ايار عام  

ة تسثل الذعب وتظخح عمشًا ورسسيًا قزية االستقالل امام الدمظات ، فقج عؽ طخيق انتخاب لجش
نغؼ مؾلج كبیخ انتيى باصظجام عشيف مع الذخطة ، وانتخاب خسدة عذخ مشجوبًا يسثمؾن قزية 

السشجوبؾن وكتبؾا رسالة إلى السشجوب البخيظاني يظمبؾن فیيا مقابمتو، اال إن  اجتسعاألمة، وقج 
( مؽ وجياء بغجاد االخخيؽ مسؽ كان واثقا 91ة مظالبيؼ وجو الجعؾة الى ))ولدؽ( لغخض معاكد

 مؽ تأيیجىؼ لو .
خبخ مشاورة ولدؽ الى يؾسف الدؾيجي الحي دعا الؾطشییؽ بجوره الى اجتساع عاجل  تدخب

مقتخحا )ان نكتب الى رؤساء العذائخ اىل السجن ونظمب مشيؼ التيیؤ لمثؾرة في حالة رفض 
مظالبشا(، ولغخض احباط ولدؽ قخر الؾطشییؽ دعؾة الؾجياء االخخيؽ )الحيؽ دعاىؼ ولدؽ( الى 

االجتساع، وكان تأيیج الؾجياء االخخيؽ لمسظالب الؾطشية ضخبة مؾجية تساما  نعقجاالجتساع ، وا
 لإلدارة البخيظانية التي راىشت عمى تأيیج ىؤالء.

اثخىا تؼ االجتساع مع ولدؽ وكانت مظالبيؼ التي قام الدؾيجي نيابة عؽ الؾفج بظخحيا  وعمى
 تزسؽ:
 ة العخاقية القادمة.تذكيل مجمذ عخاقي يسثل البالد ويقخر شكل الحكؾم -1
 حخية الرحافة.  -2
 رفع القيؾد عؽ االتراالت البخية والبخقية في داخل البالد مع العالؼ الخارجي. -3

رد ولدؽ عمى ذلػ )... ال يسكؽ اقامة حكؾمة وطشية أىمية عمى الفؾر( وكان ىحا  وکان
ػ ، وفعال لؼ يشقض شيخ الحجث والحي قاد الى تفجیخ العشف مؽ اجل االستقالل والحخية بعج ذل
 اال وكانت الحخكة السدمحة قج انفجخت في مجن وقخى الفخات االوسط  
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 ۰۲۹۱عام  ثؾرة
 الثؾرة : مقجمات

ما يقخب عقجًا مؽ الدشیؽ، أصبح الؾطشیؾن العخاقیؾن في السجن الكبیخة يجركؾن بالتجريج  خالل
خوف االجتساعية الدياسية واالنتذار ضخورة الرمة بالعذائخ العخاقية ، وفي ذات الؾقت فأن الغ

 اةالشدبي لمتعميؼ جعمت زعساء العذائخ يجركؾن أن مذاكميؼ الدراعية قج اصبحت جدءا مؽ الحي
 الدياسية الؾطشية العامة.

عشجما أقام طالب الشقيب اتراالت مع  1914-1911عيخت أول بؾادر التشديق خالل  -1
 بعض زعساء الفخات االوسط .

اترل شيؾخ الذامية بالذخيف حديؽ وأعخبؾا عؽ رغبتيؼ في قيام 1914في عام  -2
 دولة عخبية مدتقمة .

وعمى اثخ بدط البخيظانييؽ حكسيؼ السباشخ عمى السشظقة كميا شخعؾا  1918بعج عام  -3
بتظبيق سياستيؼ الخاصة بالزخائب، وقج ساعجت ىحه الدياسة عمى انتذار الدخط بيؽ 

 رتباط بالحخكة الؾطشية .العذائخ وججدت الشدعة لال 
کذف االستفتاء البخيظاني عؽ وجؾد مذاعخ استقاللية بيؽ عذائخ  1919في اوائل  -4

 الخميثة والدساوة والكؾفة والذامية والشجف .
تذكل حدب حخس االستقالل في بغجاد واستظاع بجيؾد اعزائو مؽ  1919في شباط  -5

 ي كافة مجن السشظقة تقخيبا.شباب الفخات االوسط ، اقامة خاليا سياسية ف
استقال جسيع اعزاء مجمذ ادارة وبمجية الذامية  1921شباط  -في كانؾن الثاني  -6

 والشجف مؽ مشاصبيؼ، واوضحؾا انيؼ يخيجون قخارا نيائيا باالستقالل .
اعمؽ السؤتسخ العخاقي في دمذق، استقالل العخاق، ووقع معغؼ زعساء  1921في آذار  -7

 عجد كبيخ مؽ السزابط في تأييج اعالن دمذق . السشظقة عمى
 تبادل الؾفؾد بيؽ الفخات االوسط وبغجاد ، وفي ايار اقيؼ مؾلج كبيخ في بغجاد انتخب فيو -8
( مشجوبا، وقج جاىخ السجتيجون بجعؼ ىحه الخظؾة اعقبيا انتخاب مشجوبيؽ في الفخات 15)

 االوسط والشجف.
 ــــــــ:لخرؾا مظالب الؾطشییؽ بـــــ ولقج

أ. تذكيل جسعية عخاقية، يشتخبيا الذعب، وتجتسع في بغجاد بسيسة تأليف حكؾمة عخبية  
 مدتقمة تساما عؽ اي نفؾذ اجشبي.

 . رفع كافة القيؾد عؽ اترال الذعب العخبي العخاقي باألمؼ األخخى.ب
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 . ضسان حخية الرحافة .ج
 

ي، أزداد األمخ سؾءا بحسمة االعتقاالت رفض االجتساع مؽ قبل السشجوب السجني البخيظان وبعج
التي شخعت بيا سمظة االحتالل البخيظانية ، األمخ الحي جعل الدعساء الؾطشییؽ يفكخون في الكف 
عؽ األسمؾب الدمسي لالحتجاج والمجؾء الى الثؾرة السدمحة ، وكان اعتقال شعالن ابؾ الجؾن مؽ 

جان )مؽ شیؾخ الخمیثة( وجساعة الغؾالؼ بسثابة قبل السيجخ دالي واطالق سخاحو مؽ قبل غیث الحخ 
 الذخارة التي اشعمت نیخان الثؾرة.

 
 طبيعة الثؾرة : 
ان الثؾرة العخاقية بدبب اىسیتيا وتأثیخىا وججيتيا، قج أثارت تفدیخات مختمفة لجوافعيا وقؾاىا  

 ۔وطبيعتيا ويسكؽ التظخق الى رأيیؽ بخيظانییؽ حجدا طبيعة الثؾرة ىسا:
األول: ادعاء رئيذ اإلدارة البخيظانية ولدؽ خالل األحجاث بأنيا كانت تسخدا عذؾائيا مؽ  

 جانب عذائخ فؾضؾية بتحخيض مؽ وكالء الياشسييؽ والعمساء الستعربيؽ.
الثاني: أما الحاكؼ الدياسي البخيظاني في الذظخة فقج كتب أن امثال ىحا االضظخاب ىؾ  

 بالجرجة األولى .بذكل عام زراعي وليذ سياسيا 
أن ولدؽ، الخأي األول ، ىشا يمغي مداعسو عؽ السدائل االقترادية كدبب لمثؾرة ويحاول ان  

 يفدخىا بدبب نفؾذ رجال الجيؽ فقط ، وسشخى أن كال الخأيیؽ ال يسثل الحقيقة كاممة.
ب ان الفرل السرظشع بیؽ الدياسة واالقتراد، بیؽ الؾطشية والقؾمية مؽ جية، والزخائ 

وسياسة األرض مؽ جية أخخى، يتجمى أيزًا في كتابات بعض القؾمییؽ وقيادات الحخكة الؾطشية 
مثل دمحم ميجي البریخ ، وعبج الخزاق الحدشي، وفخيق مدىخ الفخعؾن، الحيؽ أعتبخوا آن شیؾخ 

)خمص( متحسدیؽ لفكخة استقالل العخاق وليذ اي مظمب اخخ ، أما عمي  وطشییؽالعذائخ 
 ن فيؾ وحجه الحي نؾه بأىسية العامل )االقترادي(.البازركا
أن الثؾرة كانت تعبخ بذكل جشیشي، ولكشو حقيقي، عؽ الخوح الؾطشية ، ذلػ أن عسق  

مذخوعية الذكاوى التي ساعج االحتالل البخيظاني عمى انزاجيا ، وتؼ االشارة ليا ، أثبتت انو لؾ 
 حا التأثیخ العسیق بالشجاءات الؾطشية والجيشية.ال ىحه الذكاوى الدراعية لسا تأثخت العذائخ ى

القؾل بأن الثؾرة كانت تعبخ عؽ شكل جشیشي يقرج بو أن طابعيا كان جشیشيا اكثخ مشو  أن
 ناضجًا وذلػ لألسباب التالية :

أن مؽ الفالحيؽ لؼ يربحؾا أبجا أعزاء في جير تحخيخ مؾحج، وغالبا ما يتؾلج  -1
 خ كانؾا قانعيؽ )باالستقالل( السحمي لسقاطعتيؼ .االنظباع بأن زعساء العذائ
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افتقار العذائخ وقيادات الحخكة الؾطشية الى التشديق السشغؼ بذكل جيج وكانت عالقتيؼ  -2
 تسثل تحالفًا اكثخ مشو تؾحيجًا تشغيسيًا .

أن احتسال استجابة البخيظانييؽ لمذكاوى الدراعية كان عامال ىاما في تخدد عجد كبيخ  -3
 الذيؾخ ومؾاقفيؼ االزدواجية .مؽ 

وباخترار يسكؽ القؾل أن الغخوف االجتساعية واالقترادية الستخمفة في العخاق كان البج أن  
 ، ثؾرة وطشية ولكؽ جشیشية فقط . اسياً يتخمق، س
 

  ۔الثؾرة : تأثيخ
دورىا الشؾاقص االصمية لمثؾرة ، باإلضافة إلى ىديستيا العدكخية ، لعبت دورا في تقميص  ان

وتأثیخىا عمى الدياسة البخيظانية إلى ىحا الحج او ذاك ، ومع ذلػ فان الثؾرة بسجخد وقؾعيا وبعض 
 يسكؽاالنترارات التي حققتيا كادت أن تؤثخ عمى الدياسة البخيظانية بذكل غیخ مظمق وىؾ ما 

 ۔التجلیل عميو مؽ خالل :
قزاء عمى احتساالت التدؾيف في تخكيد االنتباه عمى السدالة العخاقية بخمتيا وال -1 

 حميا، كحلػ عجمت الثؾرة بغيؾر سياسة بخيظانية ججيجة أتجاه العخاق .
قزت نيائيا عمى امكانية )الحكؼ البخيظاني بؾاسظة القؾة( وتخكت خياريؽ ال ثالث  -2 

تشازالت ليسا أما الجالء، او استسخار الشفؾذ البخيظاني بخضى بعض العخاقييؽ الحيؽ يتؼ ارضاءىؼ ب
 سياسية .
أن أدرجت مدالة الجالء في ججول األعسال ، حتى أخحت الذخكات والسرالح السالية  فسا

البخيظانية تسارس ضغؾطا معاكدة ، وتؾالت ضغؾطيا عمى الحكؾمة البخيظانية نحؾ عجم 
اق االندحاب مؽ العخاق ، وحدب ولدؽ الحي أشار إلى أن رأس السال البخيظاني )الغارق( في العخ 

( ممیؾن باون ، ومؽ السعخوف وفقًا لو أنو ثسة معادن اخخى ، 91يقجر ب ) 9191حتى نياية 
ليحه األسباب وغیخىا أوضح بان التخمي الكامل عؽ العخاق لؼ يكؽ بالسدالة البديظة او الديمة 

د في بالشدبة لمدمظة البخيظانية ، حتى أن مدالة االندحاب البخيظاني مؽ السؾصل وبغجاد والتسخك
الغية ، عشجىا اضحت فكخة بخسي كؾكذ )السشجوب الدامي البخيظاني الحي  حتالبرخة قج اض

اعقب ولدؽ( وطخحو لذعار الجالء كبجيل محتسل ىؾ أمخ لؼ يقخ برؾابو ، ولؼ يجخخ ولدؽ وسعًا 
لسياجسة ىحا البجيل والبخىشة عمى عجم صؾابو ، فقج كتب ولدؽ أنو في حالو الجالء عؽ العخاق 

 معادية ، وأن التجارة مع العخاق التي تبذخ بالخیخ ستزخر ايزًا.  جيأ الىفان الشفط سیشتقل 
يبقى أمام البخيظانییؽ أال البجيل الثالث وىؾ طخيق وسط يزسؽ مؽ ناحية السرالح  لؼ

البخيظانية وفي نفذ الؾقت يخترخ التكاليف ، وحدب تذخشل )ان فيرل يقجم الحل االفزل 
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 واالرخص(.
ساذا كان فيرل بالحات افزل صيغة ليحا الحل؟ والجؾاب عمى ذلػ يجب االطالع عمى ل 

 طخيقة التي فدخ بيا صانعؾا القخار البخيظاني اسباب نقسة العخاقییؽ والقؾى الكامشة وراءىا.
السشجوب الدامي البخيظاني، السدتحیل لكي يثبت بان الحخكة )ثؾرة العذخيؽ( كانت قج  حاول

تآمخ الخارجي واألجشبي وال عالقة ليا بقؾى او مذاعخ وطشية وقؾمية نابعة مؽ حجثت بدبب ال
ارض العخاق ، عمى الخغؼ مؽ ذلػ فان الحيؽ ندبؾا لمعامل الخارجي قؾة وتأثیخ اكبخ مؽ حجسيا 

تؾصمؾا ايزا الى ضخورة كدب بعض الؾطشییؽ والقؾمییؽ مؽ داخل العخاق ، ومشحيؼ  قيقيالح
يتسكشؾا مؽ مداعجة بخيظانيا ضج )األعجاء األجانب( ، وكان البج لحلػ ان  بعض الرالحيات لكي

يؾاجو معارضة مؽ جيات بخيظانية اخخى فمقج كتب كاليتؽ أحج كبار رجال الدياسة البخيظانية في 
العخبية تقخيخا عدا فيو الثؾرة الى اخظاء الدياسة البخيظانية ودعي الى نؾع مؽ التفاىؼ مع  قةالسشظ
 یؽ )السعتجلیؽ( كسا اسساىؼ. الؾطشی

الى ىحا االدراك فمقج اعتبخ ارضاء العخاقییؽ، او عمى االقل جشاح مشيؼ، امخا  واستشادا
ضخورية، وعميو فان فيرل، الحي جسع بیؽ كؾنو حميفًا لبخيظانيا ، وبیؽ عالقاتو الجیجة مع 

 سكؽ اعتباره الحل األمثل .القؾمییؽ والؾطشییؽ او فئة مشيؼ عمى األقل في الؾقت نفدو ، كان ي
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 طبيعة النظام الدستوري 
القانوف » والتي عرفت بػػػػػ  1925/ آذار/  21الوثيقة الدستورية التي صدرت في 

لـ تكف اال وليدة عوامل سياسية متشابكة شاركت في صنعيا قوي اجنبية « االساسي العراقي 
وقوى سياسية داخمية لـ تجد اماميا مف سبيل امثل  -بريطانيا عمى وجو التحديد  -محتمة 

 لضماف مصالحيا الخاصة سوى جعل الدستور يضمف ويؤمف ليا مثل ىذه المصالح  .
صيغ في ضوء  ۲۹۱5وؿ دوف القوؿ أف القانوف االساسي العراقي لعاـ أف ىذا ال يح

اعتبارات تضمنتيا نصوص كل مف وثيقة االنتداب البريطاني عمى العراؽ ، وتصريحات 
البريطانية لعاـ  -المندوب السامي البريطاني ، وخطاب الممؾ فيصل ، والمعاىدة العراقية 

1922 . 
اب البريطاني عمى العراؽ اقرت صراحة أف )لممنتدب أف فالمادة األولى مف وثيقة االنتد

يضع في اقرب وقت عمى اال يتجاوز الثالث سنوات مف تاريخ تنفيذ االنتداب قانونا اساسيا 
 لمعراؽ ... ( .

والمندوب السامي البريطاني اعمف اثناء حفل تتويج فيصل أف حكومة جاللة ممؾ 
راقي المناداة باألمير فيصل ممكا عمى العراؽ واف بريطانيا ، بعد أف قرر مجمس الوزراء الع

تكوف حكومتو حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانوف ، قد اعترفت بجاللة الممؾ 
 فيصل ممكا عمى العراؽ .

والممؾ فيصل تعيد صراحة في خطبة العرش األولى اف اوؿ عمل اقـو بو ىو مباشرة 
ي ، ولتعمـ األمة أف مجمسيا ىذا ىو الذي سيضع االنتخابات وجمع المجمس التأسيس

بمشورتي دستور استقالليا عمى قواعد الحكومات الديمقراطية ويعيف أسس حياتيا السياسية 
 واالجتماعية  .

فقد اكدت مادتيا الثالثة بأف يوافق جاللة  1922البريطانية لعاـ  -اما المعاىدة العراقية 
ساسيا ليعرض عمى المجمس التأسيسي العراقي ويكفل تنفيذ ممؾ العراؽ عمى أف يشرع قانونا ا

ىذا القانوف الذي يجب اال يحتوي عمى ما يخالف المعاىدة واف يأخذ بعيف االعتبار حقوؽ 
ورغائب مصالح القاطنيف في العراؽ ، ويكفل لمجميع حرية االعتقاد التامة ، وحرية ممارسة 

اآلداب والنظاـ العاـ ، كما يكفل اال يكوف ىناؾ جميع مراسيـ العبادة بشرط اال تكوف مخمة ب
أدنى تمييز بيف سكاف العراؽ بسبب المغة او الديف او القومية ، وكذلؾ يؤمف لجميع 
الطوائف حقيا باالحتفاظ بمدارسيا لتعميـ افرادىا بمغتيا الخاصة . ويجب أف يعيف ىذا 
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ذية التي ستتبع في اتخاذ القرارات القانوف االساسي األصوؿ الدستورية تشريعية كانت اـ تنفي
في جميع الشؤوف الميمة بما فييا الشؤوف المرتبطة بمسائل الخطط المالية والنقدية 

 والعسكرية .
في ضوء النصوص والتصريحات المذكورة أعاله تـ تشكيل لجاف خاصة عيد الييا 

الموكولة الييا في بميمة صياغة الدستور العراقي المقترح . وقد انيت ىذه المجاف الميمة 
 ، وتـ نشر مشروع الدستور في تشريف األوؿ مف نفس العاـ . 1923ايموؿ/

منو افتتح الممك  92صدر قانون المجمس التأسيسي ، وفي  8291/ آذار/ 81وفي 
 -المجمس بخطاب اكد فيو أن المجمس قد اجتمع 3

البريطانية وبذلؾ تتمكف البالد مف  -مف اجل اف يقرر رأيا في المعاىدة العراقية  -1 
 تدعيـ سيادتيا .

مف اجل سف الدستور العراقي ، وبذلؾ يتحقق تأميف حماية حقوؽ األفراد  - 2
 والجماعات واقامة سيادة الدولة الداخمية .

لمجمس النيابي الذي مف اجل سف قانوف االنتخاب الذي ينتخب عمى اساسو ا -3
 يجتمع لينوب عف االمة ويراقب اعماليا .

وبخصوص )سف الدستور( ، الف المجمس التأسيسي لجنة خاصة لدراسة مشروع 
الدستور وتقديـ االقتراحات التي تراىا مناسبة بشأنو . غير أف ىذه المجنة عجزت عف القياـ 

مجمس التأسيسي ثانية ، الذي صادؽ بميمتيا مما اضطرىا إلى اعادة مشروع الدستور الى ال
 . 1924/ تموز /  10بدوره عميو ، بعد مناقشات عامة ،  في 

صادؽ الممؾ عمى الدستور وامر بوضعو موضع التنفيذ . وتـ  1925/ آذار/ 21وفي 
/ تموز/ 16اجتماع مجمس األمة العراقي ، ألوؿ مرة ، في ظل النظاـ البرلماني الجديد في 

1925 . 
الدستور العراقي مائة وثالثا وعشريف مادة ضمتيا مقدمة وعشرة ابواب  وقد تضمف

مرتيف : اجرت  1958رئيسية . ولقد تـ تعديل الدستور خالؿ الفترة الممتدة حتى عاـ 
، أما التعديل الثاني فقد اجرتو وزارة  1925التعديل االوؿ وزارة عبد المحسف السعدوف عاـ 

و اصبح الدستور العراقي يتكوف مف مائة وخمس وعشريف ، وبموجب 1943نوري السعيد عاـ 
 مادة .

والواقع أف الدستور العراقي حاوؿ أف يعكس بعض الخصائص العامة التي يمكف اف 
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تميزه عف غيره مف الدساتير ، مف ذلؾ : تأكيده عمى مبدأ سيادة األمة واتسامو بالجمود ، 
 لمنظاـ ىذه الوثيقة الدستورية .اضافة الى تأكيد الصفة الديمقراطية البرلمانية 

 1925غير اف ىذه الخصائص العامة التي حاوؿ المشروع اسباغيا عمى دستور عاـ  
 خيال تحجب تمؾ المآخذ التي ترد عميو والعيوب التي تعتريو والتي ظمت مالزمة لو تار 

في ىذا وابرز العيوب او المآخذ التي االستشياد بيا .  1958تموز /  14سقوطو رسميا في 
 -الصدد ىي :

 عدم تأكيده لمحقوق االجتماعية واالقتصادية 3 -١ 
يكوف سبب ذلؾ ىو اف الدستور العراقي مف الدساتير التي وضعت بعد الحرب  قد

العالمية األولى ، ومثل ىذه الدساتير كانت تؤكد ، فقط ، عمى مفيـو الديمقراطية السياسي 
عمى المشرع العراقي ، مالفاة ىذا العيب ، دوف مفيوميا االجتماعي . ومع ذلؾ كاف 

، ذلؾ ألف مفيـو الدولة الحديث لـ يعد  1943وباالخص بعد قيامو بالتعديل الثاني عاـ 
يعني انيا مجرد أداة لمقياـ بواجبات محددة ضيقة ، بل اصبح مفيوميا وميمتيا رعاية أفراد 

ـ تعد ىدفا بحد ذاتو بل وسيمة المجتمع وتأميف مختمف حاجاتيـ . كذلؾ اف الديمقراطية ل
 المجتمع . رفاهليدؼ ىو رفاه المجموع او بعبارة ادؽ : 

 
 ركاكة اسموب صياغتو 3 -9
فالتمعف بالنصوص التي احتواىا الدستور سيتضح لو فورا اف ىذا الدستور لـ يوضع  

ف في البداية بالمغة العربية : فيو ال يعدو أف يكوف مجموعة مف النصوص المقتبسة م
 دساتير دوؿ متعددة غمب عمييا طابع الترجمة الركيكة .

تجاوزنا الجانب الشكمي إلى مضموف الدستور نفسو فسنجد أف المشرع العراقي اراد  واذا
اف يظير ، مف خالؿ النصوص الدستورية ، أف النظاـ العراقي ىو نظاـ برلماني عالقة 

 وف والتوازف .القابضيف عمى السمطة فيو بالمحكوميف اساسيا التعا
مبدأ التعاوف بيف السمطات نص الدستور عمى حق الوزراء في حضور جمسات  ولتجسيد

( وحق تصويتيـ في المجمس الذي ىـ اعضاء فيو  58مجمس االمة لمدفاع عف سياستيـ )ـ 
( وحق الحكومة في تقديـ مشروعات القوانيف الى مجمس 61والمشاركة في مناقشاتو )ـ 

وحق الممؾ في دعوة البرلماف إلى االنعقاد او  نظمةثـ حق اصدار اال(  62النواب، )ـ 
 تأجيل اعمالو .
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التوازف بيف السمطات نص الدستور العراقي عمى حق السمطة التنفيذية في حل  ولتحقيق
البرلماف واجراء انتخابات جديدة ، وبالمقابل منح البرلماف حق االقتراع بعدـ الثقة في الوزارة ، 

 (.66المسؤولية السياسية لموزارة أماـ البرلماف )ـ أي تقرير 
أف المتفحص لمضاميف الدستور العراقي سيجد أف المحاولة التي بذلت الظياره  غير

بمظير الدستور البرلماني الذي يقـو عمى اساس التعاوف والتوازف ، لـ تجد سبيميا لمترجمة 
راقي ، تبعا لما تقدـ ، كاف يعاني )الفعمية( في ثنايا نصوصو الدستورية . فالدستور الع

التوازف بيف السمطات . السمطة التنفيذية فيو متفوقة عمى كل مف  ختالؿبوضوح مف ظاىرة ا
السمطتيف التشريعية والقضائية . اما مظاىر ىذا التفوؽ فيمكف االستدالؿ عمييا في النواحي 

 التالية : 
يعية ، كمو معينا السمطة جعل مجمس االعياف ، وىو جزء مف السمطة التشر  -1

التنفيذية ) الممؾ ( مف شأنو أف يشل السمطة التشريعية وينتقـ سيادة االمة . كما اف انفراد 
ىذه السمطة باختيار أعضاء احد المجمسيف يتيحيا حرية ممئو باعضاء مف حزبيا او مف 

 الذيف يسيروف في ركابيا .
ف الى اي مف المجمسيف ابتداءا ) مجمس تمتع الوزارة بحرية تقديـ مشاريع القواني -2 

النواب او مجمس االعياف ( فاذا قبميا المجمس االوؿ ترفع ، بعدىا ، إلى المجمس الثاني ، 
يمنحيا ) الوزارة ( حرية احالة مشروع القانوف المنوي تشريعو إلى المجمس الذي تعتقد انو 

النظر فيو او اتخاذ قرار محدد  لرغباتيا ، وبالتالي تحـر المجمس الثاني مف اسيصوت طبق
 بشأنو .
حق الممؾ في االعتراض عمى مشروعات القوانيف التي يصادؽ عمييا مجمس  - 3

 النواب واالعياف ، وترفع اليو لمتصديق ، مرات غير محدودة .
حق الوزارة في اصدار المراسيـ بقوانيف اثناء عطمة مجمس النواب دوف اشتراط  - 4

اد فورا او خالؿ مدة معينة لعرض تمؾ المراسيـ عميو . أف الدستور دعوة المجمس لالنعق
اشترط ، فقط ، عرض المراسيـ الصادرة عمى البرلماف في اوؿ اجتماع لو ، دوف أف يمزمو 

 بالبت فييا بالقبوؿ أو الرفض خالؿ مدة معينة .
ابو دوف حق السمطة التنفيذية في حل مجمس النواب حتى ثاني يـو مف اتماـ انتخ - 5 

 وجود ضابط بيذا الصدد .
حق السمطة السمطة التنفيذية في تحريؾ الرقابة عمى دستورية القوانيف : فالمحكمة  -6
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العميا ال تنعقد لمباشرة اختصاص تفسير نصوص الدستور ، او دستورية القوانيف اال بناء 
 افقة مجمس الوزراء .عمى رغبة السمطة التنفيذية ، اذ يجب النعقادىا صدور ارادة ممكية بمو 

منح السمطة التنفيذية حق العفو الخاص مف األحكاـ اطالقا حتى لو كاف الحكـ  -7
صادرا مف المحكمة العميا عمى احد الوزراء بقرار اتيامي اصدره مجمس النواب . واذا كانت 

فأنيا  1925ىناؾ مف كممة تقاؿ بشأف النظاـ الدستوري الذي قررتو احکاـ دستور آذار 
 مكف أف تتمخص باالتي :ي

المطبق  یاسيكاف ىناؾ بونا شاسعا بيف النصوص المثبتة في الدستور والنظاـ س لقد
 فعال ، ىناؾ طالؽ بيف المخطط الدستوري والواقع السياسي في ظل ذلؾ النظاـ .

المخطط الدستوري کاف النظاـ القديـ يبغي اقامة ديمقراطية برلمانية السباغ مظير  في
عمى العراؽ . وفي الواقع لـ تؤد االجراءات الشكمية لمديمقراطية اال إلى سيطرة العصرية 

كاف ، في الحقيقة ، وثيقة شكمية بعيدة كل البعد عف الحياة  1925الممؾ . فدستور عاـ 
 . قيةالسياسية الحقي

كاف نظاما برلمانيا كاذبا : فمجمس  1925البرلماني الذي أقامو دستور عاـ  والنظاـ
ياف تابع لمممؾ الذي يعيف أعضاءه وبالتالي فميس ىو المعبر عف ارادة الشعب بأي شكل االع

مف االشكاؿ . ومجمس النواب ) وىو المجمس الثاني واالىـ ( كاف خاضعا لمسمطة التنفيذية 
أقرب إلى الموظفيف منيـ الى ممثمى الشعب ، فاالنتخابات كانت تزيف ،  ا، واعضاؤه كانو 

ظاىريا ومعينيف واقعيا . « منتخبيف » الحكومييف ىو السائد : ممثميف  ونظاـ المرشحيف
وعميو فمـ يكف في مقدور مجمس النواب حجب الثقة عف الوزارة ، وليس لو رأي في تشكيل 

 تجيء وتذىب وال بد ) لممثمي الشعب ( في ىذا األمر . اراتالوزارات مطمقا . فقد كانت الوز 
ىذا فاف السمطة التنفيذية ) الممؾ في الحقيقة ( كانت ليا كل السمطات ، فمـ  بعكس

 المجالس النيابية بل سمطت عمييا سالح الحل المستمر .« بفبركة » تكتف 
ىو النظاـ البرلماني الذي اريد اقامتو : برلماف شبح وممؾ ال يقف شيء اماـ  ىذا

 سمطاتو ) الفعمية ( القانونية
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 شكلة االرض والنظام العشائريم
بعج سمدمة مؽ الحسالت القاسية والجامية ولكؽ الفاشمة ضج العذائخية العخاقية ، فمقج 

. وحكيقة أن نغام األراضي ىؾ كان مجحت باشا اول مدؤول تخكي أدرك خظا ىحه الدياسة
 لألراضيمػ بالشدبة العامل الحاسؼ في تحجيج العالقة بيؽ العذائخ والحكؾمة . أن نغام التس

العذائخية لؼ يكؽ واضح السعالؼ واثار مشازعات حادة بيؽ االتخاك والعذائخ . فبسؾجب الشغؼ 
كانت األراضي تعتبخ ممكا صخفا  االسالمية ، التي طبقت في العخاق بعج الفتح اإلسالمي ،

 ا تحت صشفن االتخاك ، لدبب ما ، ادرجؾا معغؼ األراضي تقخيبأاي ممكية خاصة ( اال )
، تجعي ممكية  . ومؽ ىشا فإن الحكؾمة كانت ، نغخيا  االراضي االميخية ) العائجة لمجولة ( 

وضع ىحا االدعاء مؾضع  ىحه األراضي ، اال انيا مؽ الشاحية العسمية كانت عاجدة عؽ
 .التظبيق 

كية فقج كان مؽ السشظقي أن تشكخ العذائخ عمى الحكؾمة مثل ىحه الجعؾى . فان م
لؼ تدتشج الى لبات أو وثائق تحخيخية ، بل كانت قج استؾلت عمييا أما عشؾة  لألرضالعذائخ 

 ، او استؾطشتيا ووزعتيا عشجما كانت متخوكة .
وبالخغؼ مؽ ادعاء الحكؾمة ممكية األرض ، اال انيا لؼ تكؽ قادرة ابجا عمى مسارسة حق 

ئديؽ وال الديظخة عمى نغام الدراعة ، ولؼ التسمػ . لؼ تكؽ الحكؾمة قادرة عمى اختيار الحا
تكؽ الحكؾمة لتأمل في الحرؾل عمى حرتيا الذخعية مؽ الخيع او الزخيبة اال في عخوف 
مالئسة ولكؽ غالبا برؾرة نادرة . ولؼ يكؽ لمحكؾمة مشاص مؽ االعتخاف بؾاقع السسارسات 

مكتؾب او معتخف بيا صخاحة اال ان ىحه السسارسات لؼ تثبت ابجا في قانؾن )العذائخية . 
. كان يبجو ان الحكؾمة تحخص بعشاية عمى االحتفاظ بحقؾق السمكية الى أن  لألرضكقانؾن 

أي بعبارة   ، (وضع ادعائيا ىحا مؾضع التظبيق يحيؽ الؾقت السالئؼ الحي تدتظيع فيو
رض ممكا ليا ، تعتبخ األ -أخخى أن الحكؾمة استسخت ۔ مؽ الشاحية القانؾنية او الذخعية 
 في حيؽ أن العذائخ اصخت عمى اعتبار األرض ممكا لمعذائخ .

الخامية  استويشخع مجحت باشا بتظبيق قانؾن االراضي العثساني عمى العخاق ليعدز س
إلى ترفية الشغام العذائخي . وبسقتزى أحكام ىحا القانؾن كان يجؾز تفؾيض االرض 

مجحت يخمي مؽ وراء  كدابو مرمحة ثابتة فييا . وكانعيا الفعمي ، وبالتالي ار ااالميخية لد 
انتياج ىحه الدياسة الى تحؾيل العذائخ شبو البجوية الى مجاميع متؾطشة برؾرة دائسية ، 
قائسة عمى الدراعة ، وبالتالي تدييل خزؾعيا لمدمظة السخكدية . وعؽ طخيق جعل ممكية 
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القزاء عمى الحخوب العذائخية االرض خاضعة لؾثيقة تحخيخية ، كان مجحت يخمي إلى 
ذيخ في مشح األراضي بدمظة حؾل األراضي الستشازع عمييا واالستعاضة عؽ سمظة ال

 .الجولة
وعؽ ىحا الظخيق كان مجحت يترؾر انو سيجعل أفخاد العذائخ مدؤوليؽ مباشخة امام 

طخيق  الجولة ، متخظيؽ الذيؾخ ، مسا سيذكل بجوره ضخبة ىامة لمشغام العذائخي : وعؽ
تؾزيع األراضي بيؽ زارعييا ، كان مجحت يخمي إلى الغاء السمكية العذائخية السذتخكة ، 
واالستعاضة عشيا بالسمكية الفخدية الخاصة ، التي كان يعتقج أنيا ستحظؼ الشغام العذائخي 
.. وكل ذلػ سؾف يؤدي إلى تحقيق رفالية الذعب ، وزيادة مؾارد الجولة ، واستتباب األمؽ 

 . عجيل بعسمية التفكػ بيؽ العذائخشغام ، وبالجرجة األولى ، تحظيؼ الشغام العذائخي والتوال
يسكؽ تمخيرو » أن اليجف األساسي مؽ تظبيق قانؾن األراضي العثساني في العخاق 

في الشقل الذامل لحقؾق الترخف في األراضي األميخية السدروعة إلى صغار الدراع، أما 
قؾق في األرض وتشغيسيا حيثسا وججت ، او كسا ىؾ االمخ في حالة عؽ طخيق تثبيت الح

بيع األرض بالسداد واحياء االراضي السؾات ، عؽ طخيق خمق ىحه الحقؾق حيث لؼ تكؽ 
 . « مؾجؾدة 

ووفقا لقانؾن األرض العثساني ، فمقج كانت الدمظات مدتعجة لالعتخاف بحق التقادم 
الحي يتزسؽ استسخاره في أشغال  (حق القخاربت )السكدب لسمكية األرض لكل شخص يث

 .األرض ، وكحلػ زراعتيا لفتخة ال تقل عؽ عذخ سشؾات
رعب عمى افخاد العذائخ تؾفيخ ىحه الذخوط فبحكؼ الظابع الجساعي لمسمكية يوكان 

العذائخية ، لؼ يكؽ ىشاك ارض يدرعيا فخد واحج مؽ العذيخة لسثل ىحه السجة الظؾيمة . 
( القظع، إال أن )ثابتة ام ، عؽ ذلػ ، فبالخغؼ أن مداحة ) الجيخة ( كانت ، بؾجو عوفزال 

التخبة ، او كثخة الفيزانات  ياكباستسخار ، بدبب السمؾحة ، او ان( كانت تتغيخ الفجاديؽو )
 او تحؾل األنيار او اغالق األقشية بالظسي .

عحرا ، فان خمق ىحه الحقؾق كان العذائخ مت ألفخادولسا كان االعتخاف بحقؾق ثابتة 
ضخوريا بالشدبة لسقتزيات الؾضع . ولحلػ عخض مجحت باشا عمى افخاد العذائخ الحرؾل 

 عجل (.سعمى سشجات الظابؾ بجفع ) بجل السثل ( الحي كان يعخف ايزا ) بال
في تحجيج حقؾق والتدامات الحائد عمى سشج الظابؾ ، الحي كان  كان القانؾن واضحا  

( في يج الحكؾمة الخقبة)لحيازة القانؾنية عمى األرض ، مع بقاء ممكيتيا الشيائية في يكتدب ا
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. وفزال عؽ ذلػ ، نص القانؾن عمى حيازة األرض األميخية مذخوطة بدراعتيا ، فاذا بقيت 
 .متخوكة لسجة ثالث سشؾات او اكثخ ، فقج الحائد كل حق لو فييا

ؾرة بثفحت بذكل صحيح ، لكان العخاق قج مخ كانت تمػ محاولة طسؾحة . ولؾ انيا ن
اجتساعية تقجمية ذات أبعاد ايجابية عسيقة . اال ان الشغام العذائخي العخاقي واالدارة 

 ىحه السحاولة بالذخوط الالزمة لشجاحيا . إلمجادالعثسانية كانا غيخ مؤىميؽ 
لتالي عخضة الخشؾة أن االدارة العثسانية التي كان مؾعفؾىا يتقاضؾن رواتب زىيجة ) وبا

، لؼ تكؽ قادرة عمى  لألراضي( ، والتي كانت تفتقخ الى الخبخة والى السدؾحات الالزمة 
متجاخمة ، او تتكخر  ألراضيفكانت الدشجات ترجر أحيانا بالشدبة تحقيق األىجاف السظمؾبة 

جا مؽ االرض لؼ حات كبيخة جمدا  احيانا بالشدبة لحات العقارات ، او ترجر أحيانا وىي
وقج أدى ذلػ إلى أىجار أمؾال  لألفخاديازتيا ظاء حق حيكؽ مؽ حق الحكؾمة وال في نيتيا اع

طائمة وكان يتشافى مع سياسة الحكؾمة ، السثبتة في القانؾن وفي التعميسات الى مؾعفي 
 .  عييا الفعمييؽلدرا الظابؾ ، حؾل وجؾب تفؾيض االراضي 

لدياسة مجحت باشا ، وىؾ تفؾيض االراضي لرغار السدارعيؽ  اليجف الخئيديإن 
وتحؾيل أفخاد العذائخ الى مالك األرض ، لؼ يتحقق أبجا ، فمؼ يكؽ بؾسع افخاد العذائخ ان 

. ومؽ جية اخخى  الظابؾيييئؾا ما يكفي مؽ السال لجفع ) السعجل ( لمحرؾل عمى سشجات 
وبحلػ حخم العذيخة ، کييئة جساعية ، مؽ .  عة ، كان القانؾن العثساني يسشع السمكية السذا

ال يخغبؾن في شخاء الدشجات النيؼ  جيتيؼامكانية شخاء األرض . وكان أفخاد العذائخ مؽ 
كانؾا يعتقجون أنيا ستختب ضخائب عمييؼ ، كسا كانؾا يختابؾن في أن اقتشاء الدشجات 

أفخاد العذائخ يججون أي سبب لذخاء سيجعميؼ عخضة لمتجشيج . وفؾق كل ىحا وذاك لؼ يكؽ 
 بالقؾة . ازة الكاممة والفعمية عميياياراضي كانؾا قج حققؾا الح

ان تخدد وعدوف افخاد العذائخ عؽ شخاء سشجات الظابؾ افدح السجال أمام السؾعفيؽ 
الدشجات . لقج  عمىالكبار ، وتجار السجن وبعض الذيؾخ األذكياء لذخاء األراضي والحرؾل 

أىسية التظؾر  ويجركؾن ىؤالء الشاس يستمكؾن مدية الحيازة عمى السال السظمؾب ،  كان
اد عمى السشتجات العخاقية، باضظخ الجاري . كسا أن نسؾ التجارة العخاقية والظمب الستؾسع 

ادى الى تدابق تجار السجن غيخ الدراعييؽ والسؾعفيؽ االدارييؽ عمى شخاء األراضي 
 الدراعية .

 يعيذؾن شؽ ىحا بجاية مذكمة ججيجة ، ىي مذكمة السالك الغائبيؽ الحيؽ كانؾا وقج د
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العذائخ .  رجالغالبا في السجن ويظالبؾن ببجل ) السالكية ( عؽ أراضييؼ التي كان يدرعيا 
التجىؾر في مخكدىؼ ،  وغشي عؽ القؾل ، أن الفالحيؽ كانؾا يذعخون بشقسة مخيخة عمى ىحا

جتساعية الججيجة بزخاوة . لقج كان الفالحؾن يخفزؾن رفزا قاطعا مؾن التغيخات االو ويقا
 االعتخاف بحقؾق السالكيؽ الغائبيؽ ويستشعؾن عؽ دفع بجل السمكية الييؼ .

. فقج  ؽيشيان ىحا التغييخ في عالقات االنتاج االجتساعية قج ولج مؾقفيؽ سياسييؽ متبا
ن أن الحكؾمة حميفيؼ الخئيدي ضج ثؾرة كان السالك الغائبؾن وحائدو سشجات الظابؾ يذعخو 

الفالحيؽ . وبدبب عجدىؼ عؽ جباية بجل السالكية بأنفديؼ مؽ رجال العذائخ ، كانؾا 
عمى سمظة الحكؾمة في ىحا الذأن ) ومؽ ىشا نذأت طبقة اقظاعية  ادمزظخيؽ إلى االعتس

فزؾا أن يربحؾا مجخد في العخاق تؾالي الدمظة أيا كانت ( وبالسقابل ، فان أفخاد العذائخ ر 
مدتأجخيؽ ، وبحلػ وججوا أنفديؼ في الخشجق السزاد لمحكؾمة ، التي كانت تؤازر اعجاءىؼ 

ومؽ ىشا فان نغام الظابؾ ، الحي » سشجات الظابؾ .  وحائدي األلجاء ، مؽ السالك الغائبيؽ 
ج قؾل عمى ح« جخى ادخالو اول األمخ لحساية الفالح ، اصبح يدتخجم كؾسيمة قيخ ضجه 

 . جريالجكتؾر صالح ح
والحرؾل عمى  بأسسائيؼبعض السشاطق قام بعض الذيؾخ بتدجيل االراضي  وفي

 سشجات الظابؾ . وطخأ تغيخ جحري بدبب التحؾل في عالقات االنتاج االجتساعية .
الذيؾخ بتحؾليؼ إلى مالك اراضي قج تحؾلت عالقتيؼ بالعذيخة مؽ شيخ لمعذيخة  فأولئػ

الى مالك مدتأجخيؽ . وقج دشؽ ذلػ بجاية تفكػ الشغام العذائخي وبجاية الرخاع الظؾيل 
  تحؾلؾا إلى مالك ) اقظاعييؽ ( . الحيؽوالسخيخ بيؽ أفخاد العذائخ وذلػ الجدء مؽ الذيؾخ 

وبالخغؼ مؽ أن نتائج اصالحات مجحت باشا العقارية لؼ تتؾافق مع نؾاياه ، اال انيا عمى 
ت احج اىجافو وىؾ التعجيل بانحالل الشغام العذائخي ، ال عؽ طخيق تحؾيل الفخد االقل حقق

العذائخي الى مالك خاص مدتقل ، كسا كان اليجف الخئيدي ، بل عؽ طخيق اغتخاب ىحا 
 الفخد عؽ ارضو تساما وتحؾيمو إلى مجخد مدتأجخ .

لستدايج مؽ ان الذيخ العذائخي كانت تتجاذبو عشاصخ أخخى ، اضافة إلى خؾفو ا
ن يحققيا عؽ طخيق تحؾلو التي يسكؽ أ باألرباحالدمظة الستشامية لمحكؾمة ، وذلػ شعؾره 

ابؾي ( إلى مالػ ) اقظاعي ( يجشي ارباح عالية مؽ الجخل الدراعي . مثل ىحه مؽ شيخ )
 األرباح لؼ تكؽ لتتؾفخ في عل التختيبات العذائخية القجيسة .

تحؾل  اسفي العخاق مخ بحالة مددوجة ومتشاقزة . فحيشوىكحا فان الشغام العذائخي 
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الذيخ الى مالػ بجافع الخلبة أو الخغبة او كالىسا فان العالقات العذائخية كان أن تبجأ 
بالتفدح ثسخة الرخاع االجتساعي بيؽ الذيخ السالك مؽ جية وافخاد عذيختو الخافزيؽ لمشسط 

لدبب او  -رفض الذيؾخ فييا التحؾل إلى مالك  الججيج في العالقة . أما في السشاطق التي
فان الشغام العذائخي ازداد  ، 0390 - 0391او تأخخت ىحه العسمية الى ما بعج  - ألخخ

تساسكا واصبح الذيؾخ غيخ السالك فخسان عذائخىؼ في الشزال ضج السالك الغائبيؽ 
كان ىؾ الغالب في مشاطق  يوالحكؾمة . وبذكل عام ندتظيع القؾل أن ىحه الشسط الثان

ية ، الفخات االوسط . مؾطؽ الثؾرة االستقاللية والقؾمية التي كانت في آن واحج قؾمية وطبك
بسعشى أن العذائخ ) والذيؾخ غيخ السالكيؽ ( وججت في السدألة القؾمية ) العجاء لالنكميد ( 

بخيخىا األيجيؾلؾجي لمشزال ضج اشكال السمكية الججيجة وسمظة الحكؾمة الجائخة التي ت
 ( الزخائب مؽ الفالحيؽ .وجبتخت لمسالك الغائبيؽ وفخضت )انتر

في العخاق ، كسا واجييا البخيظانيؾن يكسؽ في وافزل اخترار لسدألة األرض 
أن استقخار الدراعة وتؾسعيا عسال »العبارات التالية الحج كبار مؾعفي االدارة البخيظانية 

، وفي  عمى تفكيػ العذائخ واضعاف نفؾذ الذيخ . وان اعادة واستسخار قؾة شيؾخ العذائخ 
يسثل أحج السعزالت اليامة في  دراعة ،  الؾقت نفدو تحقيق االنفتاح في الخيف وتشذيط ال

ة االرض كموسشتابع في فرؾل قادمة مؾقف البخيظانييؽ مؽ مذ. ادارة األراضي في العخاق
 .واالثار الدياسية لحلػ
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 مهمات ومعوقات النظام السياسي في العهد الممكي .
  المهمات : -١

واجو تأسيس الدولة العراقية الجديدة كما ىو شأن الدول حديثة التأسيس ، ميمات كبيرة 
ومعوقات أكبر في طريق بناء أو توطيد أسس وقواعد النظام السياسي المعاصرة، فمقد عرف الكيان 

 ۔:فأن أبرز الميمات الداخمية كانت ودولة حديثة ، وباختصار شديد العراقي بوصفو مجتمعا "قديما"
 . واحدة بوتقة في وصيرىم المتجانسين غير النيرين بين ما سكان توحيد -١ 
االقتصادي  انتشاليم من حالة التأخر الموروثة عن اإلمبراطورية العثمانية ورفع المستوى  -۲ 

 واالجتماعي والثقافي ... الخ .
حالل النظام .إشاع -۳   ة األمن وا 

ومن الضروري ىنا إلقاء الضوء عمى طبيعة المجتمع العراقي آنذاك وىو من بين المجتمعات 
التعددية ويمتاز بالتنوع القومي والتعدد الديني والمذىبي ، فمقد شكل العرب حينيا أربعة أخماس 

األرمن، ويشكل المسممون نسبة سكانو ، يمييم األكراد ، والتركمان ، واآلشوريين ، والكمدان ، و 
الغالبية العظمى ، وىناك أقميات دينية ىي الييود ، يمييم المسيح بطوائفيم المختمفة ، والصابئة 

 يين ثم الطائفة اليزيدية . ئدانالم
أما توزيع ىذه التشكيمة عمى مناطق العراق ، فأن المنطقة الواقعة جنوب بغداد عمى ضفتي 

 افة السكانية األكبر فييا من المسممين الشيعة العرب .دجمة والفرات فأن الكث
أما المنطقة الواقعة أعالي بغداد في محيط نير الفرات فيي ذات كثافة سكانية من العرب  

السنة ، أما المنطقة الجبمية التي تقع إلى الشمال والشمال الشرقي فأغمب سكانيا من المسممين 
 السنة األكراد .

 نذاك ، فينقسم إلى ثالثة مجموعات ىي العشائر الرحالة ،آء السكان أما نمط معيشة ىؤال 
 والعشائر المتوطنة ، والجاليات الحضرية . 

من ىنا نرى أن الميمات الدولية العراقية الناشئة كانت محاطة بالمعوقات الكبيرة التي سيرد 
 ذكرىا تباعا .

ق تدور حول عالقتيا ببريطانيا ، أما من ناحية الشؤون الخارجية فمقد كانت مشاكل العرا 
 وعموما فأن الميمات الداخمية والخارجية والمشاكل المحيطة بيا متداخمة ومرتبطة بشكل وثيق.
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 -المعوقات الداخمية : -٢
 -المعوقات اإلدارية : -أ 
لقد كانت إدارة العراق في عيد الكولونيل ولسن يتوالىا البريطانيون والينود في الغالب ، ولكن  

أخذت المناصب اإلدارية ( ۰۲۲۰آب  ۲۳ - ۰۲۲۱تشرين األول  ۲خالل فترة الحكومة المؤقتة )
 تنتقل تدريجيا إلى أيدي العراقيين بشكل جزئي ، وتزايد ذلك في عيد الممك فيصل األول .

 - ۰۲۲۰كن البريطانيين ظموا محتفظين بالوظائف الميمة خاصة خالل مرحمة االنتداب )ل 
مثل وظائف المستشارين في مختمف الوزارات ، ويتقاضون رواتب أعمى من مرؤوسييم ( ۰۲۳۲

العراقيين ، كما يتمتعون بالسمطات الفعمية بنسبة أكبر ، كذلك الوظائف الرئيسية مثل وظيفة 
مشرطة ، ومديري الصحة ، والكمارك ، ومدير الزراعة .. الخ ، أما في األلوية فقد المفتش العام ل

في  ميما   ورا  دتحول الحكام السياسيون السابقون فييا إلى مستشارين ومفتشين إداريين ، ولعبوا 
 والمجتمع . تثبيت السيطرة البريطانية في العراق عمى حساب مصالح ومتطمبات الدولة

وسيطر العراقيين  ۰۲۳۲اقع أخذ باالنحسار منذ إعالن استقالل العراق عام إال أن ىذا الو 
 عمى المراكز الحكومية .

 
 المعوقات االجتماعية االقتصادية : -ب
السياسي  المشاكل االجتماعية : ولعل من أبرز ىذه المشاكل وأكثرىا تأثيرا عمى النظام -١
 ىي :

 أوال : مشكمة العشائر :
نذاك ، وىذه تمثل معضمة تقميدية ألية حكومة ترغب أن آسكان العراق  سدستؤلف القبائل 

رف بنظام ) ساندىان( ، الذي ع   تكون مستقرة ، فقد أدخل البريطانيون إلى المناطق العشائرية ما
استخدم في اليند ، وكان يمارس السيطرة عمى القبائل وفق ىذا النظام زعماؤىا الوراثيون ، وأن 

ا النظام تستخدم الشيخ المحمي وكيال ليا باعترافيا بسمطتو وتقديم المساعدة المالية الحكومة وفقا ليذ
 إليو في بعض األحيان وحماية مصالحة األسرية .

لذلك فأن ىذا النظام يحافع عمى العالقات اإلقطاعية ويجعل من الصعب تطبيق أية سياسة  
 عب .اصطالحية لغرض التقدم والتنمية االجتماعية العامة الش

لذلك فأن شيوخ العشائر كانوا في العديد من الحاالت أكثر صداقة لمبريطانيين من سكان  
المدن ، وكان البريطانيون يستخدمون ىذه القوة العشائرية عندما تتأزم أحواليم ، وبقيت ىذه الروابط 

 . ۰۲۳۲قائمة حتى بعد انتقال السمطات اإلدارية واستقالل العراق عام 
األول من الحكم الممكي لم تكن العشائر تممك التفوق العددي السكاني فحسب بل وفي العقد 
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امتمكت التفوق المسمح كذلك ، فمقد كان في حوزة العشائر مائة ألف بندقية مقابل خمسة ألف بندقية 
 لدى الجيش العراقي .

يا األثر وكان ل ا  وعسكري ا  والثالثينات نشطت العشائر سياسي لذلك ففي عقدي العشرينات 
الكبير في تشكيل الحكومة ، ولشيوخيا جزء ممحوظ من مقاعد البرلمان مثل شعالن الطعية ، عبد 

 الواحد الحاج سكر ، عموان الياسري ، حبيب الخيزران ، دمحم العريبي ..... الخ . 
انتفاضة عشائرية من شمال ووسط وجنوب ( ۰۰وخالل عقد الثالثينات فقط كانت ىناك )

ولقد وصف تاريخ العراق في منتصف الثالثينات بأنو العصر العشائري ، وكانت العراق ، 
 وحول األراضي والنفوذ. ازاتيالصراعات تدور غالبا حول امت

وكان السياسيون وزعماء العشائر يعقدون التحالفات المتعارضة في إسقاط الحكومات  
 بصورة أقل حتى نياية العيد الممكي .استمر الدور العشائري في السياسة العراقية ولكن  وتشكيميا
 

 ثانيا : مشكمة األقميات :
من سكان العراق وكان أكبر ىذه األقميات  %02لقد كانت ىذه الجماعات والطوائف تؤلف 

ىم األكراد الذين يعيشون في األقسام الشمالية في ألوية الموصل، وكركوك ، والسميمانية ، ومناطق 
 راوندوز .... الخ .

ويسكن قسم منيم في المدن والقرى ، ويحيا القسم اآلخر حياة البداوة ، وينتشر األكراد كذلك  
يران ، وسوريا ، واالتحاد السوفيتي( ، وبسبب طبيعة األكراد في الفي  دول المجاورة )تركيا ، وا 

، فأنيم رفضيم الخضوع لمتسمط األجنبي، وقدراتيم عمى التحرك عبر الحدود المجاورة عند الضرورة
مثموا مصدرا آخر لمصاعب الحكومة في العيد العثماني والبريطاني ثم الممكي ، ولذلك امتنع 

عمى التصويت عمى ترشيح الممك فيصل لرئاسة  ۰۲۲۰األكراد في االستفتاء العام الذي جرى عام 
 الدولة بسبب عدم موافقتيم في الغالب . 

 ۰۲۳۰ - ۰۲۳۱ - ۰۲۲4 - ۰۲۲۲ألعوام فوقعت ثورات واسعة في المنطقة الكردية في ا
بقيادة الشيخ محمود الحفيد زعيم السممانية لممطالبة بحقوقيم القومية وقد كمفت الحكومة  ۰۲۳۲ -

 جيود وموارد كبيرة لقمعيا . 
ومنذ منتصف الثالثينات قادت عائمة البرزاني بزعامة المال مصطفى البرزاني الحركات 

التي أدت إلى اندالع  ١441كان آخرىا المواجيات المسمحة عام المسمحة ضد السمطة المركزية 
حرب شاممة ، تراجع عمى أثرىا المال مصطفى البرزاني وجماعتو إلى إيران وتركيا ، ثم إلى االتحاد 

، ولقد حاولت الحكومة إعطاء تمثيل لمكرد في الوزارة ومجمس ١411السوفيتي الحقا حتى عام 
مراكز غير مؤثرة غالبة، باإلضافة إلى أن القوى الكبرى وخاصة  النواب ولكن بنسبة أقل وفي
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قميميا .  بريطانيا حاولت استخدام القضية الكردية كورقة تستفيد منيا داخميا وا 
يرانية ، وتركمانية ، واثورية   وفيما عدا األقمية الكردية كانت ىناك أقميات أصغر تركية ، وا 

 جرى اإلشارة ليا .
شمال عام الثورية في بثورة القرى األ رفواالثوريون ، سببا لنشوب ما ع   ةولقد كان النساطر  
أبناء الطائفة  ححينما طالب بطريارك االثوريون وزعيميم الدنيوي ))المار شمعون( بمن ۰۲۳۳

استقالل أكثر في إدارة شؤونيم ، وقادت الحكومة حممة عسكرية بقيادة بكر صدقي إلخماد وقمع 
 اء عمييا .ذه الحركة ثم القضى

 
 : مشاكل اجتماعية أخرى : ثالثا  
ل في تردي الواقع الصحي وتفشي األمراض واألوبئة إضافة إلى آفة الجيل واألمية وتتمث

 شرية آنذاك في العراق . وحالة الفقر المدفع لشرائح واسعة وسنتطرق ليا الحقا .المست
أما التعميم الحديث فمم ينشأ في العراق بشكل ممحوظ إلى مطمع القرن العشرين بالرغم من 
وجود بدايات بسيطة في عيدي داود باشا ومدحت باشا في حين أن التعميم خارج العراق كان 
بطبيعة الحال محصورا في الطبقات الثرية ، ناىيك عن المستويات العميا من التعميم الحديث الذي 

 عمى الطبقات الموسرة غالبة . مقتصرا   امتيازكان 
 
 المعوق االقتصادي : -ت
عانى العراق شأنو شأن كثير من البالد الزراعية األخرى من تأثير األزمة االقتصادية التي  لقد

عمت أرجاء العالم نياية العشرينات وبداية الثالثينات من القرن الماضي ، كما أنو ورث اقتصاد 
 ۰۲۳۱عام  يالعيد العثماني، ولم تبدأ شركة النفط العراقية باستخراج النفط إال ف متأخر من ضعيفا  

، لذلك كان البد من مرور وقت غير قصير قبل أن يستطيع العراق االعتماد عمى واردات مستديمة 
من النفط خاصة أن الصناعة النفطية كانت تحت سيطرة الشركات األجنبية البريطانية ، ولقد تغير 

لرفع نسبة  اريةبعد أن عقدت الحكومة اتفاقية مع الشركات االحتك ١410تدريجيا في عام  الوضع
 من العائد النفطي .  العراقية الدولة

غالبية السكان،  ىيلذلك فقد عم الفقر شرائح واسعة ، حيث كانت الطبقات الدنيا في المدن 
تميز النظام االقتصادي بالممكية  في حين كان سكان الريف يعيشون حياة أكثر قسوة ومعاناة فمقد

 الواسعة من قبل عدد محدود من شيوخ العشائر المترفين .
اجتماعية ، فالجماعات التي  - ي توزيع الثروة كان سمة اقتصاديةالتباين الحاصل ف إن

ن العوائل المعروفة مثل عوائل شكمت أىمية اقتصادية وسياسية في المدن كانت شريحة ضيقة م
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، النقيب ، الجمبي ، السعدون ، الباجةجي(( حيث تقمد أفراد ىذه األسر المناصب المنديل ))
 الوزارية خالل العيد الممكي .

كانت المين منحصرة عمى األغمب بمجاالت ممكية العقار ، أو التجارة ، وذلك نتيجة  ولقد
نما لعدم دخول المجتمع آنذاك مرحمة التصنيع ، فالصناعة بالمعنى الحديث لم تكن ق ائمة وا 

اقتصرت عمى الصناعة المحمية اليدوية ، وأن البضائع البدائية كانت تصنع في المنازل بكميات 
متدنية ، إال أن بعض المنسوجات المصنوعة من القطن والصوف والحرير امتازت  ونوعياتقميمة 

بالرواج النسبي لذلك فأن التباين في توزيع الثروة الذي رافق تأسيس النظام الممكي وحتى نياية 
 األربعينات أثر بشدة في تكوين وفاعمية النظام السياسي .

 
 المعوقات السياسية : -ج
 أحزاب من المسممات المعروفة بأنو ال ديمقراطية مطمقا بغير اسية :. دور األحزاب السي١

سياسية ، وأن ضعف المؤسسة التمثيمية وسيطرة الحكومة عمى البرلمان ىو بسبب االفتقار إلى 
 منظمات سياسية فعالة كاألحزاب ، وكانت ىذه السمة غالبة خالل الحكم الممكي .

الطبقة المثقفة ضئيمة لمغاية ، فكان من الصعب  ففي العقد األول من العيد الممكي كانت
وجود أحزاب سياسية مؤثرة ، لكن الميل نحو الحزبية بدأ واضحا خاصة لدى رجال السمطة ، ولكن 

 . ۰۲۲۲لسنة  ۲۲من خالل قانون يضبطيا حيث صدر قانون الجمعيات رقم 
إصالحية ذات في مرحمة االنتداب تأسست عشرة أحزاب بشكل رسمي وكان لبعضيا برامج 

نضاج المطالب الوطنية ومارست العمل البرلماني ومن بينيا  تأثير إيجابي في توجيو الشعب وا 
الحزب الوطني برئاسة جعفر أبو التمن ، وحزب النيضة برئاسة أمين الجرجفجي ، بينما كان 

قبل  البعض اآلخر ال يعدو كونيا أحزاب شخصية ، أو أحزاب برلمانية ، أو تجمعات شكمية من
سياسيين طموحين تيدف إلى الوصول إلى السمطة بأي وسيمة ممكنة ، مما جعميا ذات أثر سمبي 

برئاسة عبد المحسن السعدون،  ۰۲۲1في العمل السياسي ، ومثاليا حزب التقدم الذي تأسس عام 
 .برئاسة نوري السعيد  ۰۲۳۱أو حزب العيد عام 

حزب اإلخاء  ً بق في مرحمة االستقالل سو لذلك فأن أغمب ىذه األحزاب اختفت الحقا ولم ي
ياشمي بعد انسحاب قياداتو بدفع من ياسين ال ۰۲۳۱الوطني الذي تعطمت أعمالو في العام 

 .الميمة
مرحمة الثالثينات اقتصر العمل عمى الجمعيات الثقافية والنوادي والتي دفعت إلى إنشاء  وفي

إصالحية تيدف إلى مياجمة  -مة ليبرالية األحزاب السياسية في األربعينات وىي أحزاب ذا س
،  اباتالفساد اإلداري ، والسياسة الخارجية العراقية الموالية لبريطانيا ، وتدخل الحكومة في االنتخ
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وقمع حريات الصحافة والكالم ، ومن أبرز تمك األحزاب ىو حزب االستقالل برئاسة دمحم ميدي 
 امل الجادرجي .كبة ، والحزب الوطني الديمقراطي برئاسة ك

لكن افتقار ىذه المنظمات لقواعد شعبية وخضوعيا ألشخاص كان معظميم من الشرائح  
كان يسعى لمحصول عمى مراكز إدارية ، أو مناصب  ادتياالعميا أو المتوسطة العميا ، وأن بعض ق

ر ... وزارية ، فاستطاعت الحكومة اجتذاب ىؤالء مثل عبد الوىاب مرجان ، خميل كنو ، صالح جب
 الخ. 

كل تمك العوامل باإلضافة إلى افتقارىا إلى برامج عمل المنيجية واضحة كانت وراء شل 
 نشاط ىذه األحزاب حتى بداية الخمسينات . 

أما األحزاب السرية فمن أبرزىا الحزب الشيوعي العراقي )القاعدة( وحزب البعث العربي 
 االشتراكي.

أ الدور السياسي لممؤسسة العسكرية يتصاعد منذ بد . دور الجيش في الحياة السياسية :٢
، فقد أخذت الحركات واالتجاىات السياسية تدخل إلى ىذه المؤسسة ، وكان  ۰۲۳۲االستقالل عام 

العديد من الضباط يعتقدون بأن تقسيم العالم العربي الذي وضعو الغرب تقسيم مصطنع ، وأن 
ية النظام السياسي ، والطرق البرلمانية ، في االقتصادية واالجتماعية ، وعدم فاعم تالمشكال

السياسيين الذين يسيرون دفة الحكم وينتيجون تشجيع  تحسين األوضاع العامة يقع عمى عاتق
الصراعات والتفرقة لتحقيق مصالحيم الشخصية ، وأن الجيش ىو الييئة المنظمة الوحيدة القادرة 

 الضرورية .  عمى القيام بالتغير المطموب والبدء باإلصالحات
ثمانية حركات عسكرية كان خمس منيا تعتمد  ۰۲1۸وحتى العام  ۰۲۳۲لقد حدث منذ العام 

الضغط والتيديد عبر تحركات تكتيكية إلجبار السمطة السياسية عمى تحقيق مطالب الضباط ، وقد 
 ۰۲۳۲نجحت تمك الحركات ، وىي الحركة التي قادىا الضابط عزيز ياممكي ضد بكر صديق عام 

، وا عادة الحكم إلى العيد السابق قبل االنقالب ، ثم تدخل الضباط السبعة صالح الدين الصباغ ، 
ومحمود سممان ، وكامل شبيب ، وعزيز ياممكي ، وفيمي سعيد ، وحسين نوري، وأنور العمري ، 

لغرض إعادة تعيين نوري السعيد رئيسا لموزراء ، وىو ما تحقق فعال ، ثم قامت  ۰۲۳۸عام 
بالضغط لتنصيب عبد اإللو وصيا عمى العرش بعد  ۰۲۳۲موعة الضباط السابقة في العام مج

مقتل الممك غازي ، ثم قام الضباط األربعة أو ما سمي بالمربع الذىبي وىم صالح الدين الصباغ ، 
فيمي سعيد ، محمود سممان ، کامل شبيب( بإعادة نوري السعيد إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى عام 

، وأخيرا قام الضباط السابقين بالتدخل والضغط لغرض تعيين طو الياشمي رئيسا لمحكومة ١442
 . ۰۲4۰/ فبراير /  ١في 

، الثاني حركة  ۰۲۳۲أما االنقالبات العسكرية فيي ثالثة : األول انقالب بكر صدقي عام  
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ات ومن الواضح أن جميع تمك الحرك.  ۰۲1۸، وأخيرا ثورة تموز عام ١44١مايس عام 
لم تستطيع تحقيق أي إصالح وتحسين أو تطور ( ۰۲1۸واالنقالبات العسكرية باستثناء )ثورة تموز 

في األوضاع العامة بسبب سيطرة نزعة التفرد ، والصراعات الشخصية ، واالفتقار إلى رؤية 
في ومشروع عممي لإلصالح والتغير ، لعدم امتالك الضباط في الغالب لمخبرة والكفاءة المطموبة 

 الميادين اإلدارية واالقتصادية .
 

 مهمات الدولية العراقية عمى صعيد الشؤون الخارجية :
كان العراق يطمح منذ تأسيس الدولة إلى مزيد من الحرية واالستقالل ، بينما كانت بريطانيا 
حريصة عمى االحتفاظ بسيادتيا ألطول مدى ، وكانت تعمل بحذر لتسوية األمور عمى قدر 

، وقد قررت بريطانيا أن تمارس سيطرتيا بعقد معاىدة مع العراق ، فعقدت المعاىدة يوم اإلمكان 
التي أيدت ىي واالتفاقيات األربع الممحقة بيا السيطرة البريطانية عمى العراق عن  ۰۲۲۲ت  ۰۱

 طريق :
 تعين مستشارين لمحكومة العراقية . -١
 مساعدة الجيش العراقي . -۲ 
 حماية األجانب.  -۳ 
 تقديم المشورة لمعراق في الشؤون المالية . -4
 . تقديم المشورة لمعراق في الشؤون الخارجية . 1

وتقرر أن تبقى ىذه االتفاقية نافذة لمدة عشرين عاما ، لكن مدتيا تقمصت بيروتوكول تم 
 ۰۲۳۱إلى عام  ۰۲۲4إلى أربعة سنوات ، وظل العراق يطالب منذ عام  ۰۲۲۳التوقيع عميو في 

 ١4، و۰۲۲6 ك ۰۳بأوفر قسط من الحرية ، وقد خطا البريطانيون بعقد معاىدتين مع العراق في 
، خطوات لمتخفيف من السيطرة البريطانية ، وخاصة من النواحي المالية والعسكرية ، ۰۲۲۲ك 

وكانت المعاىدة األخيرة تحتوي إضافة إلى ذلك عمى وعد بريطاني بتأييد ترشيح العراق لعصبة 
الوطنيين العراقيين ، ففتحت مفاوضات  ۰۲۲۲، ولم ترض معاىدة  ۰۲۳۲مم المتحدة عام األ

وقع المندوب السامي ونوري السعيد وزير  ۰۲۳۱حزيران  02تيدف إلى تسوية أكثر قبوال ، وفي 
 الخارجية آنذاك معاىدة انكميزية عراقية جديدة وىي آخر سمسمة المعاىدات

تنص المعاىدة عمى عقد حمف أمده خمس وعشرون سنة بين بريطانيا والعراق ، تؤيد عزم 
، كما تعمن استقالل العراق التام وانتياء  ۰۲۳۲بريطانيا تأييد العراق في دخول عصبة األمم سنة 

مسؤوليات االنتداب البريطاني ابتداءا من تاريخ دخول العراق العصبة ، كذلك فإن المعاىدة 
  ۔: تضمنت
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 كل وتعيد الخارجية السياسة شؤون  جميع في تامة مشاورة إجراء : الخارجية السياسة -١ 
 طرف بأن ال يتخذ سياسة تتنافى مع التحالف .

 تعيدت بريطانيا بالدفاع عن العراق في حالة وقوع الحرب ، وعند ذلك يكون  الدفاع : -٢ 
وسعة من  األراضي العراقية جميع مافي دور العراق بأن يقدم إلى صاحبة الجاللة البريطانية في

 التسييالت والمساعدات .
البصرة  : يتعيد العراق بأن يؤجر لبريطانيا مواقع لمقوة الجوية قربوحق المرور  القواعد -٣ 

 وغربي الفرات .
 تقرران تتمتع القوات البريطانية في العراق باإلعفاء من الضرائب وسمطة الحصانات : -٤ 

 ية .القوانين المحم
 حينما يقرر العراق دعوة مدربين عسكريين أجانب لتدريب تدريب الجيش العراقي : -٥ 

 .واألسمحة ضباطو ولشراء أسمحة أو معدات فأن لبريطانيا الحق التام بتقديم مثل ىذه الخدمات
 يستبدل المندوب السامي بسفير يتمتع بحق األقدمية الدائم بين التمثيل الدبموماسي : -٦ 
 ين الدبموماسيين األجانب .الممثم

 . ۰۲۳۲تشرين األول  0وبناء عميو فقد أدخل العراق إلى عصبة األمم في 
 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وزارة التعميم العالي والبحث العمسي
 جامعة األنبار 

 كمية القانهن والعمهم الدياسية 
 قدم العمهم الدياسية

 

 
 

 

هـ1442 م2021    

 

 السخحمة : الثانية
 السادة : العخاق السعاصخ

 التجريدي : أ.م.د. حسيج فجخ الجليسي
 

نظرة يف تركيبت النظام السياسي العراقي يف 
 العهد امللكي



﴿1﴾ 

 

 أوال : نظرة يف تركيبة النظام السياسي العراقي يف العهد امللكي :
 نتشاول في ىحا الدياق الييئات السكؽنة لمشعام وىي ثالثة عشاصخ :

 السمغ . -أ 
 ب. الؽزارة .

 مجمذ األمة . -ت 
كسا نتطخق إلى البحث العالقة بيؼ ىيئات ىحا الشعام لمؽقؽف عمى طبيعة أو 

، وأيج  1231آب//32جؽىخ نعام الحكػ ، فقج أعتمى فيرل األول عخش العخاق في 
% مؼ سكان العخاق تقخيبا وفق السزابط السخسمة مؼ ألؽية العخاق ، وأقخ 29ذلغ 

السسمكة الياشسية وحجد في السادة  في ظل 1231الجستؽر أو القانؽن األساس في عام 
الثانية )العخاق دولة ذات سيادة وحكؽمة ممكية وراثية. وشكميا نيابي( فالسمغ، ىؽ رئيذ 

 ( . 1السادة )الجولة ىؽ مرؽن غيخ مدؤول 
( ، والبخلسان ىؽ مجمذ 91أما الؽزارة فيي التي تقؽم بإدارة شؤون األمة )السادة 

 (. ؼيالشؽاب/ مشتخب( و )األعيان / معاألمة الحؼ يتألف مؼ مجمديؼ )
وأما العالقة بيؼ ىحه الدمطات مؼ الشاحية الجستؽرية ، فأن السمغ يدتخجم سمطتو 

، ومؼ (32بإرادة ممكية ترجر بشاء عمى اقتخاح وزارؼ وبسؽافقة رئيذ الؽزراء )السادة 
)السادة  يائجانب آخخ فأن مجمذ األمة يختز مع السمغ بؽضع القؽانيؼ وتعجيميا وإلغا

، وأما العالقة بيؼ الؽزارة والبخلسان فتتسثل في وسائل التعاون وأخخػ لمتؽازن ( 32
، (93 - 51كاختراص الؽزارة بإعجاد مذخوعات القؽانيؼ وتقجيسيا لمبخلسان )السادة 

مقابل اختراص مجمذ األمة في مشاقذة السيدانية والترجيق عمييا في صيغة قانؽن 
 ( .22)السادة 
التؽازن بيؼ الييئتيؼ فيتسثل في حق الدمطة التشفيحية حل مجمذ الشؽاب  اأم 

مقابل حق السجمذ في تحخيغ السدؤولية الدياسية وحجب الثقة ( 3الفقخة  93)السادة 
 (.99عؼ الؽزارة )السادة 

وبزسان مسارسة مجمذ األمة لسيامو فقج أقخ القانؽن األساس ضسانات لحساية  
البخلسانية كسا نز الجستؽر عمى قاعجة عجم السدؤولية  رانةحالشائب ، حيث مشح ال
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 البخلسانية . 
وعمى صعيج الحقؽق والحخيات العامة فقج مشح القانؽن األساس السؽاطشيؼ الحخيات 

 والحقؽق السجنية والدياسية التي نرت عمييا الجساتيخ الجيسقخاطية الغخبية .
القانؽنية لقيام الشعام  اسسوىكحا فان نرؽص القانؽن األساس قج أرست األ 

البخلساني رغػ أن ىحه األسذ لػ تشج مؼ الطعؼ ومؼ أبخز ىحه الطعؽن ما وجو لمسادة 
أن سيادة السسمكة العخاقية الجستؽرية لألمة ، وىي وديعة )التي نرت عمى :  12

حيث تخمط ىحه السادة بيؼ  (الذعب لمسمغ فيرل بؼ الحديؼ ثػ لؽريثو مؼ بعجه
 . الذعب سيادة األمة ونعخية سيادة عخيةنفكختيؼ ىسا 

 ۔كحلك فأن األسذ الدابقة أخمت بالخكائد األساسية لمشظام البخلساني وهي :
  رئيذ دولة ضعيف .  -1
 الهزارة كهيئة مدتقمة وقائسة بحاتها . -2
 سيادة البخلسان .    - 3

الؽزارة فمقج تستع السمغ وفقا لمباب الثاني مؼ الجستؽر" بدمطات واسعة ، فأصبحت 
في العيج السمكي تسثل مجمذ السمغ ، أما عمى صعيج الدمطة التذخيعية فقج أعطى 
مجمذ األعيان صالحيات أكبخ تقتخب مؼ صالحيات مجمذ الشؽاب السشتخب ، فمػ 
يكؼ مجمذ األعيان ذا صفة استذارية كسا ىؽ في الغالب ، وإنسا كان بحق السمغ في 

 البخلسان .
حق بإصجار مخاسيػ ليا قؽة القانؽن بسؽافقة مجمذ الؽزراء وكحلغ تستع السمغ بال 

فجعل ىحا . الحق شبو قاعجة ، لحا فأن تمغ االختالالت كانت مجخال لديادة سمطة 
 .تخب الحؼ ىؽ السرجر الدمطة الذعبالسمغ وحكؽمتو عمى حداب دور السجمذ السش

 

ام لمشخبة نحاول مؼ ىحا السزسار تؽصيف اإلطار الع الشخبة الحاكسة : - 
الدياسية الحاكسة في مخاحل مختمفة مؼ العيج السمكي ففي مطمع العذخيشات وخاصة 

قج انقدسها في الغالب إلى إذ بان تذكيل الجولة العخاقية نالحع أن الداسة العخاقيؽن 
 مجسهعتين :

 الحدب الذخيفي : وهه اصطالح يذيخ إلى قمة من الزباط العخاقيين الحين -أ  
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، كحلك  9191الثهرة العخبية الكبخى وفي الحكهمة الفيرمية في دمذق  اشتخكها في
الكثيخ من رمهز ثهرة العذخين من زعساء العذائخ ورجال الجين ودعاة القهمية 

 العخبية ، ومن أبخزهم نهري الدعيج جعفخ العدكخي وجسيل السجفعي.. الخ .
 أبشاء األسخ العخيقة السجسهعة التي تبشت رؤية )العخاق لمعخاقيين( وهم من -ب 

 عالي جي، رش سانيوالكساليين ومن أبخز هؤالء عبج الخحسن الشقيب ، حكست سم
 ... الخ. الكيالني

ال أن ىحه السعاييخ بجأت بالتغيخ في الدشؽات الالحقة وخالل عقج الثالثيشات إ 
 ۔الحاكسة من العخاق السمكي آنحاك إلى فئتين رئيديتين : الطبقةحيث انقدست 

ة التي تحبح التحالف مع بخيطانيا وعمى رأسها ضباط الجير الذخيفين الفئ -أ
 . إليهم الحين أشخنا

الفئة التي تعارض التحالف الهثيق أو التبعية السباشخة لبخيطانيا وهي  -ب
،  سميسانرمهزها ياسين الهاشسي ، وطه الهاشسي ، وحكست  أبخز األوسع من بين

 عالي الكيالني .. الخ. جيورش ومحسهد شهکت ،
يعشي عجم التعاون أحيانا "بيؼ ىحه السجسؽعات وتذكيل الؽزارات  أن ىحا إال 

 ضخورات العسل الدياسي . في ظلالسذتخكة بيشيػ 
أما التخكيبة االجتساعية لمشخبة في العقج األول مؼ السسمكة فقج كان أفخادىا مؼ 

ني الحؼ كان يشتدب إلى عائمة مؼ الطبقة العميا في السجتسع مثل عبج الخحسؼ الكيال
قادة اإلشخاف ، ومؼ طبقة ديشية ثخية مغمقة ، أو عبج السحدؼ الدعجون مؼ مذايخ 

 السشتفق ، وىي طبقة إقطاعية إرثية مغمقة كحلغ ، أو ناجي الدؽيجؼ .... الخ. 
وخالل العقج الثاني مؼ الحكػ السمكي دخمت إلى مراف الشخبة الحاكسة 

وكان قشاة ا مؼ السجتسع ، ل مختمفة مؼ الطبقات الؽسطى أو الجنيمجسؽعات مؼ أصؽ 
 ۔: محهرينهم عبخ ارتقاء
. عبخ الجهاز اإلداري مثل دمحم أمين زكي ، عسخ نظسي ، سعيج القداز ، صالح أ
 جبخ.
ب. عبخ السؤسدة العدكخية : حيث هيسن عمى مقاليج الحكم برفة رئيدة  
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 نا لبعزهم . الحين أشخ  الذخيفين مجسهعة الزباط
ومؼ أبخز ىحه الشخب ثالث جساعات رئيدية تدمست السشاصب الؽزارية والحكؽمية 

عمي جؽدت األيؽبي وجسيل السجفعي( وجساعة )نؽرؼ الدعيج وجعفخ ) جساعة وىي
 عالي الكيالني(.  جيالعدكخؼ( ، وجساعة )ياسيؼ الياشسي ورش

لحاكسة أكثخ فقج أصبحت الشخبة ا 1212 - 1251أما خالل السخحمة مؼ 
، وخخوج الجير مؼ  1251اندجاما" وتجاندا" وتؽحجا" خاصة بعج فذل حخكة مايذ 

الدياسية ، فأصبحت السبادغ الججيجة لؽصؽل الفخد أو بقاءه في الؽزارة ىي  حةالدا
الحفاظ عمى الشعام والؽعي الطبقي ، وأصبحت الرخاعات الذخرية في مختبة ثانؽية 

ئل حاكسة لػ يعج السعيار األساسي لجخؽل مزسار الحكػ ، ، وأن انتساء الفخد لعؽا
وإنسا في ضؽء السؽاقف الدياسية ، فسؼ الذخريات السعارضة التي لػ يدسح ليا 
باالستيدار إال بذكل محجود ىؽ كامل الجادرجي ، محسؽد صبحي الجفتخؼ ، دمحم ميجؼ 

 كبة ، وغيخىػ .
 


