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 خامسةالمحتوى المحاضرة 

 

 أواًل: اشكالية النظام السياسي في العراق

 تشكيل الحكومة. -أ

لم يكن قرار السلطات البريطانية بتشكيل الحكومة المؤقتة، اال نتيجة الستمرار االنتفاضات الشعبية ضد 
. 1920تشرين االول  11االحتالل، التي بلغت ذروتها في ثورة العشرين فبعد وصول بيرسي كوكس الى بغداد في 

الوضع المضطرب في العراق لما له من الذي وصف بانه الشخص االمثل، من وجهة النظر البريطانية، لمعالجة 
معرفة سابقة مع بعض الساسة العراقيين، وبدأ على الفور بتنفيذ السياسة البريطانية الجديدة، فأجرى مشاورات واسعة 
مع بعض الشخصيات العراقية، ورجال االدارة البريطانية في العراق، لشرح خطته في العمل التي تهدف الى تاسيس 

 ى االسس االتية:حكومة مؤقتة عل

ان يؤسس مجلس من الوزراء العرب يشرف عليه مستشارون بريطانيون على ان يكون بادارة المندوب 
 السامي البريطاني مباشرة.

نقيب اشراف بغداد، لتولي رئاسة  نقيبوبعد ان حصل كوكس على التاييد الرائه رشح عبد الرحمن ال
قناع النقيب لتولي هذا المنصب، وكان النقيب قد اعلن في شباط المجلس لمركزه الديني لكنه واجه صعوبة في ا

 عن عزمه عدم االشتراك في الشؤون السياسية  1919

استطاع كوكس اقناع النقيب تولي رئاسة المجلس، وكان كوكس قد قرر تاليف مجلس يضم رئيسا وثمانية 
ر مستشار بريطاني، مع عشرة وزراء بال وزارة وزراء، يكون كل منهم على رأس وزارة من وزارات الدولة، ومع كل وزي

لضمان تمثيل مناطق العراق المتعددة، وقام كوكس بترشيح الوزراء وطلب من النقيب توجيه الدعوة لهم، لكي ال 
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يعطي االنطباع السيء عن التدخل البريطاني المباشر في شؤون الحكومة الجديدة، التي اريد ان تكون واجهة عراقية 
 ة.ال بريطاني

تشرين الثاني والقى  2وهكذا تم تشكيل الوزارة النقيبية االولى التي عقدت اجتماعها االول في دار النقيب يوم 
النقيب في االجتماع كلمة قصيرة جدًا دعا فيها الى المثابرة في العمل  دون ان يحدد واجبات المجلس ودوره في 

السامي بيانًا اوضح فيه ان الهدف من تشكيل الحكومة  تشرين الثاني اصدر المندوب 8الحياة السياسية، وفي 
المؤقتة هو االسراع في تمهيد الطريق امام الشعب العراقي البداء الرأي في شكل الحكومة التي يريدها عن طريق 

المؤتمر واصدار القانون االساسي  اجتماع تاليف مؤتمر يمثل الشعب العراقي تمثيال صحيحًا، والى ان يحين موعد 
 ان الحكومة تقوم بادارة "الواجبات العمومية" باشراف المندوب السامي.ف

 أوضحتوحدد كوكس صالحيات الحكومة المؤقتة في مذكرة صدرت على شكل تعليمات لمجلس الوزراء، 
المذكرة ان كل وزير يعتبر رئيسًا لدائرة من دوائر الدولة ومسؤوال عن ادارتها شرط ان يكون خاضعًا الى اشراف 

نهائية في جميع  راته لس الوزراء، ومشورة المستشار البريطاني وسلطة المندوب السامي العليا، والذي تكون قرامج
 االمور.

قامت الحكومة المؤقتة بتقسيم العراق الى وحدات ادارية وتعيين موظف عراقي لكل وحدة ادارية، والى جانب 
 الوطني قبل واثناء ثورة العشرين ،الذين ابعدوا لنشاطهم مستشار بريطاني وسمحت بعودة السياسيين المنفيين من 

وعلى الرغم من ذلك فان تشكيل هذه الحكومة لم يرضي طموح العراقيين الذين يطالبون باالستقالل التام واقامة دولة 
دت مستقلة لهذا نظروا الى الحكومة المؤقتة بعين الشك في قدراتها على االستجابة لمطامح العراقيين، وازدا

 في العراق. لبريطانيا وخططهااالنتقادات 

 اختيار ملك للعراق: -ب

كان من ضمن الخطة التي وضعها المندوب السامي البريطاني السير برسي كوكس ومستشارو ، والتي وافقت عليها 
اء العراقيين. وأقرتها الحكومة البريطانية التمهيد الختيار ملك لعرش العراق، الذي كان يتنافس عليه كثير من الزعم

 وقد كان اهم الزعماء الذين رشحوا أنفسهم أو رشحهم الموالون واألصدقاء لعرش العراق هم:
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. السيد عبد الرحمن النقيب: وهو نقيب أشراف بغداد ورئيس الحكومة المؤقتة فقد كانت له مميزات من وجهة نظر 1
ود وارث موفق يخلفه في حال وفاته واحتمال بريطانية ولكن شيخوخته ومرضه وزهد في المنصب من جهة وعدم وج

 وجود معارضة له لترشيحه جعلت السلطات البريطانية تغض النظر عنه.

. السيد طالب النقيب: إبن نقيب البصرة وكان أبرزهم وأعظمهم نشاطا وكان هذا يتمنى أن تقوم إمارة عربية تشمل 2
. ولكن الذي اضعف من شأنه تلك السياسة التي  لمحمرةالبصرة وما جاورها على غرار أمارة الشيخ خزعل أمير ا

اتبعها في البصرة أواخر العهد العثماني والتي كانت قائمة على االستغالل مما جعل له خصوم. وقد صار طالب 
النقيب يبذل كل جهد في سبيل عرقلة انتخاب األمير فيصل بن الحسين مما اضطر السلطات البريطانية إلى اعتقاله 

 . 1925إلى جزيرة سيالن ثم السماح له بعد ذلك بالذهاب إلى مصر ولم يعد للعراق إال في عام ونفيه 

. عبد الهادي باشا العمري: رئيس األسرة العمرية المشهورة في الموصل وهذا لم يكن له انصار يسندونه خارج 3
 الموصل أو في العراق.

 أما المرشحون من غير العراقيين فهم:

: وهو نجل أخر سالطين آل عثمان وكان له بعض المؤيدين من سكان بعض المدن، فضال عن . برهان الدين1
كركوك وبعض األقضية التي تغلب فيها العناصر التركمانية أو يكثر فيها المتقاعدون ممن يحنون إلى العهد 

ييدا من العراقيين األخرين أو العثماني ويعتقدون بلزوم عودة ارتباط العراق بالخالفة التركية. لم يلق هذا المرشح تأ
 من البريطانيين الذين يرمون إلى قطع الصلة بين العراق والدولة العثمانية.

 وصلته بجنوب العراق مما يجعل احتمال ترشيحه قويا بعض الشيء.ه . الشيخ خزعل أمير المحمرة: وكان سخاؤ 2

لكن نجد من وجهة نظر معظم العراقيين إنهم ال  . إبن سعود: أو أحد أنجاله وقد فكر في إسناد عرش العراق إليه3
 يؤيدون ترشيحه وكذلك البريطانيين.

. الملك فيصل بن الحسين: يعد من أقوى المرشحين لمنصب عرش العراق ألن البيت الهاشمي كان ُيعد أفضل 4
أمير يشغل عرش العراق  . وذلك لمقامه الديني وقيامه بتزعم العرب وإعالن ثورتهم ضد العثمانيين  البيوت إلختيار

 والمطالبة باالستقالل. وصلة الكثير من العراقيين الشخصية به.



5 
 

وإستنادا إلى عرض سيرة هذ الشخصيات المرشحة لتولي عرش العراق. فقد كان الفيصل بن الحسين أوفر 
ي تولي العرش نظرا لما يتمتع به من مكانة متميزة وسمعة طيبة ومواهب انتزعت إعجاب العرب حظا من األخرين ف

 والبريطانيين وتقديرهم.

، نشا بين العشائر العربية، فتعلم الكثير في )مدرسة  1883ولد فيصل في مدينة مكة في العشرين من أيار 
دروسا في قواعد اللغة العربية، واللغة التركية، سافر مع الصحراء( وعندما بلغ السابعة من عمر عاد إلى مكة وتلقى 

 أبيه الشريف حسين إلى استانبول عاصمة الدولة العثمانية.

وفي استانبول بدأت حياة جديدة لفيصل، فقد درس هناك، وتعلم مبادئ اللغة الفرنسية، واستمر في حفظ 
تقنها بعد ذلك بشكل كبير. كما عرف مبادئ الفنون العسكرية القران الكريم على يد والد ، وألم باللغة اإلنكليزية حتى أ

 من خالل اختالطه ببعض ضباط الجيش العثماني.

عاد مع أبيه إلى مكة بعد أن قضى خمسة عشر عاما في استانبول، قام فيصل بقيادة بعض الغزوات 
 بعوثان العثماني.انتخب فيصل عن مدينة جدة عضوا في مجلس الم 1909إلخضاع بعض القبائل. وفي عام 

وعند إعالن الحرب العالمية األولى، مثل فيصل والد الشريف حسين في المفاوضات مع الحكومة العثمانية 
لتوضيح موقفها من العرب، كما التقى فيصل برجال الحركة العربية في دمشق لمعرفة موقفهم من سياسة االتحاديين 

 ضد الحكم العثماني.العنصرية تجاه العرب، ومدى استعدادهم للثورة 

قاد فيصل الجيش العربي للقضاء على الحكم  1916حزيران  10وعند إعالن الثورة العربية الكبرى في 
العثماني في بالد الشام، وفعال نجح في مهمته وتمكن ومن إنهاء الوجود العثماني في بالد الشام وتأسيس الحكومة 

 واصبح فيصل ملكا لها. 1918العربية في دمشق في الثالث من تشرين األول 

وعرض مطالب الشعب العربي في  1919وكان فيصل قد شارك في مؤتمر الصلح في باريس عام 
الحصول على االستقالل. ولكن دون جدوى إذ فرضت الدول الكبرى نظام االنتداب على منطقة المشرق العربي 

 24من دخول سورية بعد معركة ميسلون في  فأصبحت سورية تحت االنتداب الفرنسي حتى تمكنت القوات الفرنسية
التي خسر فيها الجيش السوري، وبذلك انتهت أول تجربة عربية للحكم. وخرج فيصل من دمشق وسافر  1920تموز 
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إذ عاد إلى مدينة  1920بعدها إلى اوربا وبالتحديد إلى ميناء نابولي اإليطالية. وبقي هناك حتى أواخر كانون األول 
 جدة.

  ر القاهرة واختيار فيصل بن الحسين ملكا للعراق :مؤتم –ب 

قدم المستر تشرشل وزير المستعمرات البريطاني اقتراحا الى الحكومة البريطانية بعقد مؤتمر في مدينة  
القاهرة الهدف منه التوصل الى حل عاجل لكل االمور في منطقة الشرق العربي ، فقبلت الحكومة البريطانية هذا 

 .حتى نهاية هذا الشهر  1921أذار  12عقده من تاريخ المقترح وتم 

ومما كان يتعلق بالعراق تقرر في المؤتمر مناقشة عالقة الدولة العراقية الجديدة ببريطانيا، وشخصية من 
 يتولى حكم العراق، وتشكيل قوات الدفاع )الجيش( في الدولة الجديدة، ووضع المناطق الكردية وعالقتها بالعراق.

ن الفيصل المرشح األوفر حظا في تولي عرش العراق فقد أوضح انه سيكون مستعدا الن يتفاوض ولما كا
لعقد معاهدة إنكليزية عراقية على ضوء ما ورد بصك االنتداب. فلذلك أعلنت حكومة بريطانيا موافقتها على ترشيح 

 فيصل لعرش العراق.

في العراق لمساعدة األمير فيصل على ارتقاء  واستنادا لذلك أخذت بريطانيا تعمل لتهيئة الجو المناسب
العرش العراقي. وكان من التدابير التي اتخذت بهذا الصدد نفي طالب النقيب إلى سيالن، وكان طالب النقيب يعد 
نفسه أفضل مرشح للعرش العراقي كما تم إبعاد مستر جون فلبي عن العراق وكان هذا مستشارا لوزارة الداخلية 

 ويدعو للحكم الجمهوري في العراق. يرأس هذه الوزارة السيد طالب النقيب  التي العراقية

القى تشرشل بيانا في مجلس العموم البريطاني جاء به انه اتفق على إجالس حاكم  1921تموز  14وفي 
صل عربي تقبله العراق وإنشاء جيش عربي ألجل الدفاع الوطني، وإن الحكومة البريطانية ال تعارض في ترشيح في

 لعرش العراق.

أخذت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب تمهد الستقبال األمير فيصل المرشح لعرش 
استقل فيصل الباخرة البريطانية من جدة متوجها إلى العراق فوصل  1921تموز  12العراق وتنظم الدعاية له. وفي 

انتدبوا الستقباله والوفد الذي أرسلته بغداد، ومن السلطات البريطانية البصرة التي لقى فيها ترحابا من الوزراء الذين 
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تموز من العام  29ووجو البصرة، ثم توجه إلى بغداد وفي طريقه زار بعض المدن العراقية حتى وصل بغداد في 
 نفسه.

بشرط أن  وبعد ذلك قرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح قدمه رئيسة المناداة بالفيصل ملكا على العراق
تكون حكومته دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون، وبلغ هذا القرار لوزارة الداخلية لتذيعه في جميع الدوائر 

 الحكومية. وأرسل القرار إلى المندوب السامي لتصديقه، وذلك طبقا لألصول المتبعة.

على تصريح مباشر من األمة عند بضوء هذا القرار وجد المندوب السامي انه من الواجب عليه أن يحصل 
موافقتها قبل أن يوافق على القرار المذكور، وعليه فقد طلب المندوب السامي من مجلس الوزراء أن يوعز إلى وزارة 

 الداخلية بأن تتخذ الوسائل اإلدارية للحصول على تعبير رسمي عن رغائب الشعب.

ء في أنحاء العراق المختلفة، وفعال تم التصويت ولتنفيذ ذلك تقرر إجراء تصويت على قرار مجلس الوزرا
% إلى جانب األمير فيصل، ولهذا ووفقا لالستفتاء  96الذي كانت نتيجته إن الشعب العراقي قد صوت بنسبة 

% من أصوات الشعب العراقي جرى تتويج األمير فيصل بن  96الشعبي الذي حصل فيه األمير فيصل على 
وُيعد تتويجه عهد جديد في تاريخ  1921آب  23الساعة السادسة من صباح يوم الحسين ملكا على العراق في 

العراق المعاصر. فمن الناحية الداخلية كان على المملكة الجديدة أن تعمل على رفع مستوى السكان الحضاري إلى 
 مستوى أفضل ثم نشر الوية النظام واألمن في ربوع البالد.

شاكل العراق تدور حول عالقاته مع بريطانيا، وعمل الملك الجديد على أما من الناحية الخارجية فكانت م
حفظ التوازن بين الحكومة البريطانية وبين الوطنيين العراقيين إذ إن فيصل قد تأكد من إن مساعدة بريطانيا وعطفها 

هة أخرى. وفضال كانا أمرين ضروريين لحماية العراق من جيرانه الطامعين من جهة وإلنهاء نظام االنتداب من ج
 . عن ذلك فقد قدر فيصل قيمة الصداقة البريطانية حق قدرها واعتقد إن المصالح العراقية البريطانية غير متعارضة

بعد إعالن فيصل ملكا على العراق قدم عبد الرحمن النقيب استقالة وزارته، كإجراء روتيني، ثم كلفه الملك 
ة بين بريطانيا والعراق بدأت مفاوضات لعقد معاهدة بين الطرفين. فكانت بتشكيل الوزارة الثانية. ولتنظيم العالق

التي وافق عليها مجلس الوزراء بعد مفاوضات طويلة واعتراض من القوى الوطنية والشعب  1922معاهدة عام 
كيا بضم العراقي. وخالل مدة حكم فيصل األول نجحت الحكومة العراقية باالحتفاظ بوالية الموصل، بعد مطالبة تر 



8 
 

بعد مفاوضات   1932هذ الوالية إليها، كما ونجح فيصل األول في إدخال العراق عضوا في عصبة األمم عام  
 مطولة مع الحكومة البريطانية.

ومن ضمن اهتمامات الملك فيصل بمؤسسات المملكة العسكرية والسياسية واالقتصادية كان تطوير للمؤسسة 
توسيع الجيش بارك الملك هذا القرار وأعرب عن سرور ،  1922ء في تموز العسكرية. فحين قرر مجلس الوزرا

وطالب باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار بأسرع وقت وحين ازدادت عوائد العراق من النفط دعا الملك االستفادة 
هر اهتمام الملك بالجيش منها في تقوية الجيش وزيادة أعداد ، وتبديل طائرات القوة الجوية بطائرات حديثة. كما ظ

من خالل سعيه المتواصل إلى تطبيق قانون التجنيد اإلجباري وزيادة أعداد المتطوعين الشباب وتنوع صنوف 
 الجيش.

، باعتبار احد األسس المهمة التي وطني وفي الجانب االقتصادي ادرك الملك فيصل أهمية بناء اقتصاد 
 يقاس من خاللها تقدم البالد.

يرى أيضا في التعليم أساس كل تقدم ينشد بلد من البلدان. فاظهر اهتمامه بالتعليم من خالل  وكان الملك
 ممارساته العملية في هذا الجانب وتأكيد على زيادة أعداد المدارس في المملكة واالهتمام بالكادر التعليمي.

ولة العراق الحديث حتى لقد استطاع الملك فيصل األول بفضل شخصيته وسياسته من اإلسهام في تكوين د
عد بعضهم بانه " باني كيان العراق ومجدد نهضته" فقد خطى خالل السنوات االثني عشر خطوات مهمة إلى 

توفي  1933من أيلول  من األمام. إذ وضعت في عهد قواعد المؤسسات السياسية والعسكرية واالقتصادية. وفي الثا
في جنيف وقد استقر الرأي باإلجماع على أن الفضل في تكوين بناء الملك فيصل األول بعد إجراء عملية جراحية 

العراق يعود إلى درجة كبيرة إلى حنكة فيصل األول ونشاطه الذي لم يعرف الكلل واهتمامه الكبير بشؤون المملكة. 
 وبإمكاننا القول إن فيصل أراد أن يجعل من العراق دولة نموذج تقتدى بها بقية األقطار العربية  .

 أما المس بيل فقد كونت لنفسها قناعة عن طموحات الملك فيصل لخصتها بثالثة: 

 عزمه على إعادة الخالفة للعرب. -1

 رغبته في رفض االنتداب في العراق ليكون لسوريا القدرة على رفضه أيضًا .  -2
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 طموحه إلى أنشاء دولة مسلمة تكون قدوة للعالم اإلسالمي. -3

 المصادر

 1927 – 1921طاب، العراق بين رجاء حسين الخ .1

 زكي صالح، مقدمة في دراسة العراق المعاصر .2

 الجزء االول  –عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية  .3

 خيري العمري، حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث .4

 


