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 الُمقــــدمــــــة

أريخ العراق المعاصر أحداثًا سياساية وقم صاادية واج ماعياة  هماة، كاا  شهد ت 
لألحااازاب والجمعياااا  السياساااية دور فاااي الكتيااار  ااام  جرياتهاااا. ل   لااا  دراساااة تلااا  
األحزاب والجمعيا   م  ّسِجغ  عرفة  دى تأثيرها في تل  األحداث  م جهاة، و ادى 

لم جاز  فاي هااا الساياق عام شا ا تأّثرها  هاا  ام جهاة أخارى. وماد عّبار ا الدراساا  ا
أكاديمي لدى الباحتيم والمؤرخيم العرامييم الايم أنجزوا عاددًا  ام الرسااول واأليااري  
الجا عياااة ال اااي  حتاااخ فاااي تااااريخ األحااازاب السياساااية، ناىيااا  عماااا يع يااا  ه اااا   ااازى 

ة تقصاي ان اارال ال  باة السياسااية العراقياة فااي العماال الحزقاي  ااة انبتااق الحيااا  الحزقياا
 .1922الم ظمة في العراق  صدور مانج  الجمعيا  في التاني  م تمجز 

 اام هاااا الم  لاا ، يباادو  فهج ااًا و سااججًا ة  تكج )جمعيااة اإلصااالح الشااعبي(  
 جضااجع هاااه الدراسااة، الساايما أنهااا تأليفهااا جاااء عقااب أول انقااالب عسااكري فااي تااأريخ 

اا ا  صااجر  ت فصاايلية فااي رسااالة أو أيروحااة العااراق الماعاصاار، فعاااًل عاام أنهااا لااص تاباح 
جا عيااة  ساا قلة، ةى أدى أععاااء تلاا  الجمعيااة الم بتقااج  أصاااًل  اام جماعااة األهااالي، 
دورًا فاعاًل في الحيا  السياسية العراقية سجاء كانجا فاي الكا ي اة الجزارياة أو فاي  جلاس 

خ تلا  ال جاب العرامي،  الرجص  م الماد  القصاير  ال اي  ارساجا نشاايهص فيهاا، فقاد شامل
المد  على الكتير  م ال  اجرا  المهماة، السايما ة  جمعياة اإلصاالح الشاعبي جااء  
عقااب أول انقااالب عسااكري فااي تااأريخ العااراق المعاصاار، و ااا رافاا  ىلاا   اام أحااداث 

 على  جاال  الحيا  كافة.
اّدِد ا  اّد ا الدراساة  ااا  ايم تشاريم التااني       ، تااأريخ تأسايس الجمعياة ح ااى 1936حا

، تاااأريخ ةجالمهاااا. ماّسااامخا الدراساااة ةلاااى  قد اااة وأرقعاااة 1937عشااار  ااام تماااجز الرا اااة 
فصجل وخاتمة و الح . جاء في الفصال األول أثار انقاالب  كار صادمي فاي تأسايس 

، فااي 1937 جمفهااا  اام ان  ا ااا  المجلااس ال يااا ي لعااام جمعيااة اإلصااالح الشااعبي، و 
الشااعبي فااي   ا عااة أععاااء جمعيااة اإلصااالح  نشااالحاايم ت اارق الفصاال التاااني ةلااى 
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ال ظااااام السياسااااي و كافحااااة الفساااااد فااااي  األوضاااااع االج ماعيااااة واإلم صااااادية و راقبااااة
 الجهاز اإلداري، داخل المجلس ال يا ي.

تك ااال خصاااجم جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي داخااال المجلاااس  التالااا  ت ااااول الفصااال     
وأثره فاي حاّل ال يا ي، فعاًل عم دراسة سبب اس قالة وزراء جمعية اإلصالح الشعبي 

 الجمعية.
ت رق الفصل الرا ة ةلى اتهام جمعية اإلصالح الشعبي  ادعص الحركاة الصاهيجنية،    

ةى جاااااااء فااااااي المحااااااجر األول  قااااااااًل لعبااااااد الجبااااااار العماااااار  ع ااااااجا  حاااااازب اإلصااااااالح 
الشاااعبي)جماعة األهاااالي( والصاااهيجنية، الم شاااجر فاااي  جلاااة لفااااق عرقياااة فاااي أيلاااجل 

 دعص ال شال الصهيجني، في حيم جااء فاي المحاجر التااني  ، أتهص في  الجمعية1980
تعقيب كل  م حسيم جميل وصادق كمجنة على  ا جاء في ىل  المقال الم شجر في 

وترك ا المقال والردود كماا جااء ،  اة اإلشاار  . 1982المجلة ىاتها في كانج  التاني 
شاااملخ ال اتماااة وماااد  ةلاااى  عاااا ال عااااريح وال جضااايحا  وال عليقاااا  العااارورية فقااا .

على أهص االس   اجا  ال ي تجصل أليها الباح  علاى وفا  اج هااده وعلاى وفا   ا ه  
 البح  ال أري ي ال حليلي. 

اع مااد  الدراسااة علااى العديااد  اام المصااادر المهمااة فااي  قااد  ها الجثاااو  جياار   
ة، الم شاااجر  المحفجفاااة فاااي دار الك اااب والجثااااو  العراقياااة، و  هاااا  لفاااا  وزار  الداخليااا

فعاًل عم الجثاو  البري انية. أ ا الجثاو  الم شجر  فقد كاناخ  حاضار  جلاس ال اجاب 
ال ااي ماااد خ  علج ااا  جزيااار  و فيااد  وكاناااخ  1937لالج ماااع جيااار االع يااادي لعاااام 

الماااد  األساااف للفصااجل التالاا  والرا ااة وال ااا س. فااي حاايم ألفااخ الرساااول واألياااري  
  شجر   صدرًا  همًا لخر يصعب االس   اء ع  .الجا عية الم شجر    ها وجير الم

كاا  للك اب  جمعهااا الم مياز فااي ث اياا الدراساة، الساايما تلا  الك ااب ال اي  حتااخ  
الحيــاة النيابيــة فــي فااي تاااريخ العااراق المعاصاار، وفااي يليع هااا ك اااب حساايم جمياال، "

"، وك اب فؤاد حسايم الجكيال، وموقف جماعة األهالي منها 1946- 1925العراق 
"، فعاااًل عاام ك اااب عبااد الاارزاق عبااد 1937-1932جماعــة األهــالي فــي العــراق "

".كما رفاد  البحاجث جعفر أبو التمن وخوره في الحركة الوطنية في العراقالدراجي، "
 الم شجر  والصحا الدراسة  معلج ا  قيمة يمكم االيالع عليها في ماومة المصادر.
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 الفصل األول

أسيس جمعية اإلصالح أثر انقالب بكر صدقي في ت
 .1936الشعبي عام 

 

 .1936أواًل: تأسيس جمعية اإلصالح الشعبي عام 
 

ثانيًا: موقف جمعية اإلصالح الشعبي من انتخابات الم  س النيابي لعام 
1937 . 
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أثـــر انقـــالب بكـــر صـــدقي فـــي تأســـيس جمعيـــة اإلصـــالح  الفصـــل األول:
 الشعبي.

  :1936بي عام أواًل: تأسيس جمعية اإلصالح الشع
، أيااااح انقاااالب  كااار صااادمي 1936فاااي ال اساااة والعشاااريم  ااام تشاااريم األول 

( ، وكااا  1936تشااريم األول  29 -1935لىار  17 اجزار  ياساايم الهاشاامي التانياة )
. (1)ىلاا  االنقااالب هااج األول  اام نجعاا  فااي ال اااريخ المعاصاار للعااراق والبلاادا  العرقيااة

  (3)اود الفرمة التانية، والفري  )عبد الل ياح ناجري(م (2)فقد اس  ل الفري  ) كر صدمي(
ماوااد الفرمااة األولااى، الم اااورا  الساا جية  مدي ااة جلااجالء فااي لااجاء ديااالى، فزحفااخ القااج  

 .(4)العسكرية نحج   داد وأجبر ا الجزار  على تقديص اس قال ها
أد  ال الفاااا  وال مجحاااا  الش صاااية دورًا فااااعاًل فاااي قياااام ىلااا  االنقاااالب، 

، والفري   كار صادمي، (5)اي كا  ثمر  تعاو   دني وعسكري  يم )جماعة األهالي(ال
ا ااارز الاااداعيم لاااال  ال عااااو ، وقعاااد نجااااح االنقاااالب أّلاااا  (6)وكاااا  )حكماااخ ساااليما (

حكماااخ ساااليما  وزارتااا  فاااي ياااجم االنقاااالب نفسااا ، وضااامخ ثالثاااة وزراء  ااام جماعاااة 
ا اااال الجااااادرجي وزياااار االم صاااااد األهااااالي، هااااص جعفاااار أ ااااج الاااا مم وزياااار الماليااااة ، وك

 .(7)والمجاصال ، ويجسا عز الديم ة راىيص وزير المعارف
حظي االنقالب على دعاص القاجى الجي ياة ال قد ياة، وسامحخ حكج اة االنقاالب  

لاابعا الك ااب المم جعااة، ال ااي تحماال األفكااار الشاايجعية  اام دخااجل العااراق، وأيلقااخ 
تشاااريم  2الي الصااادور اع باااارًا  ااام  عاااا الحرياااا  العا اااة، ةى عااااود  جرياااد  األهااا

، لصاحبها و ديرها المسؤول عبد القادر ةسماعيل، 426 عددها المرمص  1936التاني 
( تظااهر  حاشاد   ام جاا ة الحيادر خاناة  ب اداد 1936تشاريم التااني  3وخرجخ يجم)

تأييدًا لالنقاالب، وضامخ  تاا  الماجاي يم وهاي ته اا  حياا  الملا  والجاي  وحكماخ 
 . (8)سليما 

فااااي الجمااااخ نفساااا ، رفااااة الشاااايجعييم  عااااا شااااعارا   تاااال " المااااج  للفاشااااية 
المجر ااااة" "تحيااااا الجبهااااة الشااااعبية"، كمااااا شااااجهد  فااااي تلاااا  ال ظاااااهر   عااااا الرايااااا  
الحماااراء، وفاااي هااااا الساااياق، أوضااا  حكماااخ ساااليما  للد لج اساااي األلمااااني ) فري اااز 
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لحكج ااة الجديااد  ( ة  ا1972أيلااجل  1886/2تمااجز  Fritz Grobba- 18جروقااا 
تأ ل ةما ة عالما  ةم صادية وثقافية  ة ألمانياا وعادا الشاعارا  الشايجعية ال اي رفعاخ 

 . (9)في ال ظاهرا  هي حالة ياروة  ؤسفة
األ      كا   م ال بيعي عقب تأليح الجزار  واش راك أ ج ال مم والجادرجي فيهاا، ة    

اخا لهاا. جماعة األهالي ةلى الفراغ السياسي و مارسة حري ة ال  ظيص وال عبيار ال اي أاتيح 
فجماعة األهالي الايم عارف ع هص سعيهص الداوب لالم را     ظيما  اج ماعياة حيتماا 
هاج  مكاامت وت ظيماا  سياسااية ساارية حيا  ال شااال السياسااي العل اي  حظااجر أو جياار 

ا ير  مكام لهااا الساابب أو ىاك، كاا  ال اد لهااص فاي  تاال هااه األجاجاء ال ااي وفرتهاا ال ااد
األوليااة لالنقااالب، أ  ي هعااجا  مشااروع عماال ت ظيمااي جديااد يساا جعب فكاارهص ويحقاا  
أ اااانيهص وأهااادافهص، فعااااًل عااام تاااجفير الااادعص الشاااعبي الاااالزم لاااجزار  تاااجلى عااادد  ااا هص 

   اصب سياسية  ر جمة.   
فااي ضااجء ىلاا ، تقاادم كاال  اام كا اال الجااادرجي ، ويجسااا عااز الااديم ة ااراىيص، 

وصاادق كمجناة ، و كاي جميال، د حماد صاال  القازاز،   لاب  وعبد القادر ةسماعيل،
"، يكااج   جمعيــة اإلصــالح الشــعبيةلااى وزار  الداخليااة ل ااأليح حاازب سياسااي  اسااص  "

، ورفقااااجا ال لااااب   ظااااام الحاااازب 1936تشااااريم التاااااني  12 قرهااااا فااااي   ااااداد   اااااريخ 
 . (10)السياسي ونظا   الداخلي

تااأليح الجمعيااة فااي ال ااا س عشاار  وقعااد أ  درسااخ الااجزار  ال ظااا يم، أجاااز 
. و م جانبها نشر  الجمعية   هاجهاا ونظا يهاا األساساي والاداخلي 1937 م تمجز 

فاااي عااادد  ااام الصاااحا   هاااا الااابالد واألهاااالي، ، وعلاااى أثااار ىلااا ، اج معاااخ الهياااأ  
المؤسسااة للجمعياااة فاااي الياااجم ال اااالي وان  باااخ كا ااال الجاااادرجي ساااكرتيرًا لهاااا وصاااادق 

لسكرتير د حمد صال  القازاز  حاسابًا، واسا أجروا دارًا مريباة  ام التانجياة كمجنة ناوبًا ل
المركزيااة فااي   ااداد، ثااص ماارر  جمعيااة اإلصااالح الشااعبي فااي الجلسااة األولااى للهيتااة 

، عااّد صااحيفة )األهااالي( صااحيفة تعباار عاام 1936تشااريم التاااني  16المؤسسااة فااي 
 .(11)أراء تل  الجمعية أي )لسا  حالها(

المبادأ الااي  "الشاعبية"اج جمعية اإلصالح الشعبي   الصاة عام اس جحى   ه
أصادر جماعاة األهاالي كراساًا  1932سعى جماعة األهاالي ل حييقا . ففاي  داياة عاام 
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صااا يرًا  ااام ثماااا  صااافحا  كاااا  لعباااد القاااادر ةساااماعيل دورًا رويساااًا فاااي ةعاااداِدِه تحاااخ 
ـــ ع اااجا  "  ـــأله تىـــعق األهـــالق لتح يق ـــدأ ال ضاااحخ فيااا   فهاااجم "، أو  الشـــعبية المب

"الشاااعبية " و بادوهاااا السياسااااية واالم صاااادية واالج ماعيااااة، ورجب هاااا فااااي ةرضااااء كاااال 
الشااعب  اام دو  تميياااز  اايم األفاااراد حسااب ال بقاااة أو المجلااد أو الاااديم، والاادعج  ةلاااى 

 . (12)ضرور  الييام  إصالحا  اج ماعية عاجلة في العراق
فراد ، ةاّل أنهاااا دعاااخ فاااي كماااا أكاااد  "الشاااعبية" علاااى الشاااعب كمجماااجع ال كاااأ

الجمخ ىات ، ةلى حماية حقجق اإلنسا  األساسية، الم متلاة  الحرياة الش صاية، وحرياة 
الاارأي وتكااافؤ الفاارح وال حاارر  اام ال تيااا ، وناااد   ااأ  تعماال الحكج ااة علااى ةنقاااى 
الشااعب  اام عبجديااة الفقاار والجهاال، وتااجفير فاارح العماال للعااايليم، ودعااص دك اتجريااة 

 لاااة،  جصااافها الجسااايلة الجحياااد  لمكافحاااة الرأسااامالية، وال ظاااام الفاشاااي فاااي ال بقاااة العا
ةي اليااا، و ساااعد  ال بقااا  المسااحجمة فااي المج مااة. فكانااخ "الشااعبية"  فهج ااًا وساا ًا 
يمزج  يم المبادئ الديمقرايية والمبادئ االش راكية الماركسية  ومد المخ تل  المفااىيص 

 ية الديمقرايياة حي اااك. ويارى الابعا ة  "الشاعبية " مبجاًل وتجاوقًا  م الع اصر ال قد
هاااي أمااادم وثيقاااة سياساااية وام صاااادية فاااي تااااريخ العاااراق تصااال  أ  تكاااج  ناااجا  ال  اااجر 

 .(13)العلمي واالش راكي في العراق و ا جاوره
حدد  الجمعية فاي   هاجهاا ال اياة الرويساة  ام تأسيساها وهاج " الساعي لليياام 

 صاااادي يعاااجد نفعااا  علاااى عا اااة أفاااراد الشاااعب ويحقااا   إصاااالح سياساااي اج مااااعي ام
تقد اا  ويقعااي علااى االساا  الل". أ ااا ياارق تحقياا  تلاا  ال ايااة فقااد ت اول هااا فااي ساابة 

السياسااة اإلم صااادية  -3السياسااة الداخليااة  -2فقاارا  رويسااة هااي السياسااة ال ارجيااة 
 العالما  الش صية. -7العمل -6الصحة-5ال عليص  -4

 ارجيااة، تااص ال أكيااد علااى " ال قااارب  اايم الاادول العرقيااة ففااي  جااال السياسااة ال
وتقجيااة الصااال   اايم الهيتااا  الشااعبية فيهااا، وتجثياا  أواصاار الااجد  ااة جااارا  العااراق 

 .(14)والدول األج بية وال عا ل على أساف المساوا "
تعزياااز  -أ اااا السياساااة الداخلياااة ال اااي جااااء  علاااى ثاااالث فقااارا  تمتلاااخ فاااي أ

جياااة الجاااي  وتعزياااز ساااالح ال يااارا  وقااا  روح الج دياااة  ااايم أفاااراد الكياااا  الاااداخلي   ق
الهيتااا  الشااعبية وقصااالح الشاارية ليكااج   جمااجع هاااه القااجى مااادرًا علااى الاادفاع عاام 
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فس  المجال إل داء األفكار الحر  ولكافة الحريا   -البالد ةزاء أي اع داء خارجي. ب
كافااااة أ  اااااء الشااااعب  صااااجر   نشاااار التقافااااة وال هااااايب  اااايم -الديمقراييااااة ال قد يااااة.ج

 .(15)عادلة
فااي حاايم، أكااد  السياسااة اإلم صااادية علااى السااعي لرفاااه الشااعب علااى أساااف  

جعل  س جى الحيا  يكفل لكل فرد الحصجل على حاجات  العرورية المادية والمع جياة 
كحااد أدنااى ويعاامم لاا   جااال الحصااجل علااى الحاجااا  الكماليااة  قاادر  ااا تساام   اا  

وىل   م يريا  اح كاار الدولاة لجسااو  ال قال والم اا را  والمجاصاال  الترو  العا ة، 
وقسااالة الماااء والكهرقاااء، وقيااام الحكج ااة  المشااارية الصاا اعية الالز ااة للاابالد وقكاال  ااا 
ي علاا   راحااة الشااعب ورفاهي اا . فعاااًل عاام ىلاا ، أنشاااء  صاارف تااا ة للدولااة للهيم ااة 

ض الزراعي والعقاري والقروض األخارى على  الية البالد  صجر  فعلية، وحصر اإلمرا
 المصاااارف الحكج ياااة إلنقااااى ال ااااف  ااام ةرهااااق المااارا يم وسااام ماااجانيم تعاماااب الاااايم 

 .(16)يش  لج   الرقا الفاح 
فااي السااياق ىاتاا ، أكااد  السياسااة اإلم صااادية لجمعيااة اإلصااالح الشااعبي علااى  

اليياام  اإلصاالحا   فرض العريبة الم زايد  على الادخل واإلرث لكاي تسا  ية الدولاة
العا اة، وقحيااء األراضاي البااجر وتجزيعهاا علاى الفالحايم الساا تمارها  ام مابلهص  باشاار  
وت بيااا   بااادأ ال عااااو   يااا هص   اااأليح الجمعياااا ، عاااالو  علاااى ةنشااااء القااارى العصااارية 
وردم المسااااا  قعا  وقنقااااااى الفالحااااايم  ااااام  عاااااار األهاااااجار، وقل ااااااء القاااااجانيم والقجاعاااااد 

اور  وسااااام ماااااجانيم تكفااااال ال قااااادم الزراعاااااي، وترّفااااا  الفاااااالح، وت قااااااه  ااااام الزراعياااااة الجااااا
الماس ِ ّليم. فعاًل عم ت فيا رواتب المجففيم الع مة وقنصاف ص ار الماجففيم 

 .(17)والمس  د يم
أ ااا فااي حقاال ال علاايص، فقااد ت اارق الم هاااج ةلااى جعاال ال علاايص اال  ااداوي ةجباريااًا 

ياااح وال  اااجير والمك باااا  العا اااة ودور الساااي ما و كافحاااة األ ياااة   أسااايس  عاهاااد ال تي
وال متيل والمجسيقى، وت مية الروح الرياضية   أسيس فرق لهاه ال اية، و ساعد  القراء 

 .(18)على  جاصلة تعليمهص، وااله مام  المدارف الليلية وزيادتها
ااص    هاااج الصااحة علااى فقاارتيم، أكااد  األولااى علااى جعاال الرما ااة الصااحية  ماسِّ

 رويساًا، وتعمايص المؤسساا  الصاحية فااي جمياة اإلنحااء، وتكتيار الحاداو  العا ااة واجبااً 



 1937-1936 "نموذًجا الشعبي اإلصالح جمعية" العراقية السياسية الحياة في صدقي بكر انقالب أثر

10 

 
 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، ات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإصدار

وحااداو  األيفااال. وت رمااخ الفقاار  التانيااة ةلااى ضااما  السااكم الِصااّحي  جاساا ة ت ظاايص 
المااد  علااى أساااف صااحي، وقنشاااء دور صااحية، وتأجيرهااا  أمسااال للعاابال والج ااجد 

م  حارقاة المساكرا  ال اي تاؤثر فاي والعمال وص ار المجففيم والمح اجيم، فعااًل عا
 . (19)الصحة العا ة، وتشجية الزواج

 ي ماااا جااااء فاااي  حاااجر العمااال الم الباااة  سااام ماااجانيم تحماااي العماااال، وتعااامم 
حقجمهص وتقّد هص، وتحّدد ساعا  العمل  ما ال يزيد عام التمااني سااعا  يج ياًا وتعايم 

هص. فاي حايم جااء فاي  حاجر الحّد األدنى ألججرهص، وتشاجية  ؤسساا  العماال ونقا اات
العالما  الش صية وضة مجانيم تجاف  المدنية الحديتة ل  ظيص األحجال الش صية  م 

 . (20)جانب، والسعي ل حرير المرأ   ة االح فاظ  ال ظام العاولي  م جاِنٍب لخر
عقااب نشاار   هاااج جمعيااة اإلصااالح الشااعبي سااارع عاادد كبياار  اام الش صاايا      

ية ةلااااى االنعاااامام ةليهااااا، وقهاااااا الصاااادد ك ااااب  الشاااايجعي يجسااااا الماركسااااية والشاااايجع
أصــبا االنتمــام  لــق ةسااماعيل شااقي  عبااد القااادر ةسااماعيل احااد  ؤسسااي الجمعيااة " 

جمعية اإلصالح الشعبي ضرورة وواجبًا، وإن  أمر مفروض ع ق المفكرين والطالب 
، وكاا  شايجعيج "يـةوالعّمال والفالحـين الـأل ن ع ـيهم أاّل  ـوفروا جهـدًا إلن ـاح ال مع

الج جب مد أدلجا  آراء  شا هة. أ ا  جما الصحافة السجفي ية  م   هااج الجمعياة فقاد 
 Revoliulsionnyiكاااااا    حفظاااااًا،ةى ك باااااخ صاااااحيفة )ريفجليجشاااااي ي فجسااااا جك 

Vostok أي أععااء جمعياة  –،  م المهاص  الحظاة أنهاص 1937(، في كانج  التاني
عاام ةل اااء االساا  الل عمج ااًا فااإنهص يع ااج  ةل اااء ع ااد ا ي حاادثج   -اإلصااالح الشااعبي

شكل واحد  حّدد  م االس  اللت وهاج االسا  الل اإلم ااعي، وأضاافخ الصاحيفة ةلاى 
ة    اااالبهص الزراعياااة كاناااخ خججلاااة، السااايما اس صاااالح األراضاااي القاحلاااة وتجزيعهاااا 

اإلجااراءا   علااى الفالحاايم وقل اااء القااجانيم الزراعيااة الظالمااة، فقالااخ ة  ت فيااا كاال تلاا 
لاام يا هااي ح ااى االساا  الل اإلم اااعي كليااًا.  ااة ىلاا ، رأ  الصااحيفة  ااالرجص  اام كاال 
 رنا جهص ال عالي البرججازي البحخ ضد اإلم اعية فإنهص سيجا هج  صعجقا  هاولاة 

 . (21)في ت بيق 
أ ااا  جمااا الساافار  البري انيااة فااي العااراق  اام جمعيااة اإلصااالح الشااعبي، فقااد 

 5 -1882لىار  Archibald Clark Kerr-17 يبجلاد كاالرك كيارلرج)رفاة  السافير 
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، 1936تشاااريم التااااني  20( تقريااارًا ةلاااى وزار  ال ارجياااة البري انياااة فاااي 1951تماااجز 
أتشرف بـععالمكم    حباـًا سياسـيًا جد ـدًا قـد ألـي لتأ يـد حكومـة حكمـ  جاء فيا  " 

 ــاخرجي وريــر ســ يما ، وقــد ســّمي جمعية اإلصــالح الشــعبي  وســكرتيره كامــل ال
ــر المعــارف، وعبــد  االقتصــاخ والمواصــالت، ومــن ميسىــي   وســي عــب الــد ن وري
القاخر  سماعيل وهو رجـل أههـر ميـواًل عـيو،يًة، دمحمـد صـالا القـبار، الـأله كـا  

أرفــق نىــخة مــن منهــا  000منــأل مــدة مــن الــبمن نشــطًا كــب،يم ل حركــة العماليــة 
ة الناطقـة ب ىـان ، وسـترو  أ  هنـاك الحبب، كما نشر في جريدة  األهالي  اليوميـ

مىحة حمـرام م حوهـة ع ـق كثيـر مـن مـواخه، ولـأللك فـع  الـتكهن بشـأ  المىـتقبل 
ومـع للـك، ب ـن    نـألكر    جمعيـة اإلصـالح الشـعبي وا  تـّم  000 بخاخ صـعواة

تأليفها لدعم الحكومة، فأ  الحكومة لم تتعهد بتبني منهـا  ال معيـة بألم ـ . وإلـق 
فـأ  المنهـا  ال بمكـن    بعتبـر ااّل قائمـة بنمـال نفريـة بفتـرض أنهـا     تفعل للك

 .  22 وضع  ل حصول ع ق التأ يد الشعبّي" 
و م جانب لخر، أثار   هاج الجمعياة تاججس  كار صادمي وأعجانا ، و  ااوف 
القااج ييم الااايم مااالجا ة  نزعااة اإلصااالحييم ليسااخ عرقيااة، واع قاادوا ة  وضااة فقاارا  

عرقية فاي   ااهجهص  ام اجال ةساكا    ااوويهص فقا . فاي الساياق ىاتا ، تدعص القج ية ال
أثار  خ   اإلصالحييم   اوف فتة أخرى، وهص أصحاب األراضي الكبيار ، وشايج  
العشاور المس  لج . فقد كانخ العشاور والشيج  الشيعة في الفارا  األوسا   عارضايم 

ايم وصااافجا الم هااااج  أنااا  لسياساااة الجمعياااة، السااايما سياسااا ها ال اصاااة  األراضاااي، الااا
 . (23)سيكج  أدا  ل شر الشيجعية

وقمااا ة  الع اصاار ال قد يااة الديمقراييااة واليسااارية شااكلجا الحجاار األساااف فااي 
جمعية اإلصالح الشعبي فقد اه ص الشايجعيج  كتيارًا  مصاير الحكج اة عا اًة والجمعياة 

تشاااريم  29خاصاااًة، وهاااج  اااا فهااار  جضاااجح تاااام فاااي نشااار  شااايجعية  ع جناااة)انقالب 
 لا كـــا  ل نفـــام ال د ـــد    بىـــتمر، فـــع  ع يـــ  أ   ـــبيا مـــن األول( جااااء فيهاااا: " 

ـــامة واإل ـــال   ـــة والكف ـــق األمان ـــر  ل ـــي تفتق ـــل  العناصـــر الت ـــة وال ـــيش ك الحكوم
ل  ماهير، وسيكو  ع ق النفام كأللك مالحقة بقابا األعدام الأل ن ضراهم االنقـالب 

م أنفىـهم. ولهـألا، فعنـ  سـتكو  هنـاك حاجـة وحرمانهم من أبة فرصـة إلعـاخة تنفـي
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 لــق  خارة تحريــات جنائيــة جد ــدة مىــت يمة، إلحبــاأ أو ســحق المعارضــة التــي قــد 
تفهر. لن بكو  كافيًا تقوية ال يش؛بل ب ن  ب ـاخ ضـابطة أه يـ . وألثـر مـن هـألا 

 ال  فعن  ب ن أال ُبَعين   ال مع  مو  بمكن االعتماخ ع يهم في توحيد الشـعن. ونفـراً 
لل حالة جد دة تخ ق أعداًم جدخًا فعن  ال بّد من التحالي مع القـو  األجنبيـة التـي 
عبر االنقـالب مصـالحها. وفـي هـألا ك ـ  ب ـن أال بميـن عامـل الوقـ  عـن األنفـار 
ويبقق اإلسراع حاسمًا، والحكومة التي توّل  الىـ طة بالقنابـل ع يهـا    تعـرف قبـل 

  . 24 باألفعال الىريعة "لل عيم آ ر أنها تعيش وتموت 
وفااي ضااجء ىلاا  سااعى الشاايجعيج  ةلااى  مارسااة دور فاعاال فااي )شااعبة التقافااة 

( الفقاااار  )ب(  اااام ال ظااااام 12والدعايااااة( ال ااااي تألفااااخ فااااي الجمعيااااة  مججااااب الماااااد  )
الااااداخلي. ومااااد ضاااامخ الجمعيااااة ةلااااى جانااااب الع اصاااار اليسااااارية الم  رفااااة، ع اصاااار 

وي ياااة، ولماااا كاناااخ الااابالد علاااى أ اااجاب ان  ا اااا  يساااارية  ع دلاااة، وأخااارى  رججازياااة 
 .(25)نيا ية، فقد انعص ةليها الكتير  م االن هازييم ويالب الكراسي

ورجااص ة  جعفاار أ ااج الاا مم لااص يساااهص فااي الجمعيااة ولااص ي  سااب لهااا أول األ اار، 
ورقمااا  حاولااة   اا  لعاادم الظهااجر  مظهاار الم  اارف ال  اال والشاايجعي الاااي كااا  كاال 

ة يجصااا  هااا،  اارجص ىلاا  أنعااص  أ ااج الاا مم  معيااة وزياار الاادفاع عبااد ععااج  الجمعياا
، فعااااًل عااام انعااامام (26)1936كاااانج  األول  25الل ياااح ناااجري ةلاااى الجمعياااة فاااي 

ناجي األصيل وزير ال ارجية، ةى ىكر  صباح األصيل، أ  والاده كاا   حساجقًا علاى 
 .(27)جيجماعة األهالي، ألن  كا  صديقًا لحكمخ سليما  وكا ل الجادر 

أ ا  جماا روايس الاجزراء حكماخ ساليما   ام جمعياة اإلصاالح الشاعبي، فقاد  
كا  في البداية   عايفًا  ة اإلصالحييم ويع قد   لصًا  مبادوهص ووي ي هص الصادمةت 
ولك   لص ي بم   بادئ الجمعية لجمجع  تحخ تأثير  كار صادمي والعساكرييم والقاج ييم. 

بــر م    جمعيــة اإلصــالح الشــعبي كانــ  قــد ري انيااة" ومااد جاااء فااي تقرياار الساافار  الب
ــَبن  برنــامى ال معيــة، وإلــق    تعمــل  ــم تت ُأسىــ  لــدعم الحكومــة،  ال    األ يــرة ل
الحكومــة بــأللك، ســيبقق البرنــامى ،بــارة عــن ورقــة بنمــال  ياليــة ترمــي  لــق كىــن 

 .  (28)" التأ يد الشعبي
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معياة، لااص يشاجة الكتياارو  فعااًل عام ىلاا ، ة  ا  عااد حكماخ سااليما  عام الج
علاااى االرتباااال  هاااا، وق  الااابعا ا  عاااد ع هاااا   اااأثريم  اإلشااااعا  ال اااي ان شااار   اااا  
 ؤسسااي الجمعيااة هااص شااايجعيج  فااي عااجايفهص، ولااال  فاااا  لج ااة الجمعيااة أوضاااحخ 
صاعجقاتها ةلاى روايس الاجزراء ودع ا  ةلاى  سااعدتها  اا  يصاب  ععاجًا فاي الجمعياة، 

لاا ، وام اارح علاايهص تحجياال الجمعيااة ةلااى حاازب سياسااي ولكاام حكمااخ سااليما  رفااا ى
 . (29)وقعقيد  امل ت رفًا وع دوا يصب  الحزب السياسي للحكج ة القاومة

كااا  أ ااج الاا مم  ؤياادًا لججهااة نظاار حكمااخ سااليما ، ألناا  عاادا ام راحاا   حاولااة 
إليجاااد نااجع  اام ال قااارب فااي وجهااا  ال ظاار  اايم اإلصااالحييم وجماعااة  كاار صاادمي 

 . (30) عالما   م ال دهجر  ي هما، كما حبا  كا ل الجادرجي تل  الفكر وث ي ال
كاانج  التااني  9وفعاًل فقد دعا جعفر أ ج ال مم ةلى اج ماع عقده في داره في 

( ش صاًا  اام الصاحفييم والمحااا ييم، فعااًل عاام روايس الااجزراء 38، حعاره )1937
االج ماااع وهااي العماال علااى والااجزراء ارخااريم. وقعااد أ  علااص  الماادعجو  الهاادف  اام 

تأليح حزب  اسص )حزب اإلصالح الشعبي( جاي ا  تجحياد أ  ااء األ اة فاي سابيل خيار 
المملكاااة وقنهاضاااها. ن يجاااة ىلااا ، انساااحبخ ىياااأ  ةدار  جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي  ااام 
اللج اااااة ال  فياياااااة للجمعياااااة وقياااااداعها ةلاااااى ىياااااأ  الاااااجزار . وفاااااي ىلااااا  االج مااااااع مااااارر 

 المج معج  :
 ج  ىيأ  الحكج ة هي الهيأ  المؤسسة للحزب.ة  تك -1
ان  اااااب خمسااااة  اااام الحعااااجر لالنعاااامام  ةلااااى ىيااااأ  الحكج ااااة للمشاااااور   -2

 .(31)والمداولة  شأ    هاج الحزب ونظا   الداخلي
وق  يجااااة ال صااااجيخ الاااااي جاااارى لااااال  ال اااارض، فاااااز كاااال  اااام ف ااااري الااااديم 

صاااج (  23صاااج ( عباااد القاااادر ةساااماعيل)  24صاااج ( صاااادق كمجناااة) 25جميااال)
. وهكاااا (32)صااج (  ععااجية اللج ااة12صااج ( عيسااى ياا ) 20ساالما  الشاايخ دواود)

ضاامخ الهيااأ  المكجنااة الم   بااة تلاا   ال ساااوي  متلااي اإلصااالحييم )وصااادق كمجنااة 
وعبااد القااادر ةسااماعيل(  اام جانااب، و  اااوويهص) ساالما  الشاايخ داود وعيسااى ياا (  اام 

ف اار الااديم جمياال الاااي ان  ااب  ؤياادي  كاار صاادمي  اام جانااب لخاار، يجفاا   ي همااا 
 الحقًا رويس المجلس ال يا ي. 
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وقهااااا الصااادد جااااء فاااي  ااااكرا  كا ااال الجاااادرجي  اااأ   كااار صااادمي فااارض احاااد     
المحساااجقيم عليااا  علاااى لج اااة وضاااة   هااااج جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي وفااارض أراوااا  

 أنا  .  يد  ة  الباح  فؤاد حسيم الجكيال ىكار (33) جاس ة ىل  الش ص على الجمعية
علص   م يري  المقا ال  الش صية ال ي أجراها  ة عدد  م أععاء جماعاة األهاالي 
 أ  الش ص الماكجر الاي لص يشأ الجادرجي ة  ياكر اسم  هاج سالما  الشايخ داود، 
واألخير لص يفرض على لج اة وضاة   هااج جمعياة اإلصاالح الشاعبيت  ال علاى ىياأ  

جمعياااة وضاااة  ااام مبااال جماعاااة األهاااالي وضاااة  ااا ه  الحااازب المق ااارح، أل    هااااج ال
 . (34)أنفسهص ولص يكم ل يرهص أية عالمة

علقااخ صااحيفة االنقااالب ال ااي كااا   حمااد  هاادي الجااجاهري صاااحبها و ااديرها 
المسؤول، على الهدف  م تأليح حزب اإلصالح الشعبي  مقال تحخ ع جا " الحزب 

فـي خار وريـر الماليـة وتـم فوجئنا بنبأ االجتماع الأله عقد  عد الجمعية" جاء فيا : " 
في   عال  انىحاب الهيأة التنفيألبة ل معية اإلصالح الشعبي وإبدالها بحبب تتولق 

كانـ  مـن جم ـة األسـباب التـي خعـ   لـق هـألا حصـول  000الحكومة  خارة عـيونه ه 
ـــوالت، وهـــأله حـــدت   ـــرة التق ـــة وأ راضـــها الشـــعبية وكث ـــاخئ ال معي ال مـــو حـــول مب

"، وساااند ا الصااحيفة   هاااج ك التــدابير خفعــا لت ــك التقــوالتبالحكومــة  لــق اتخــال ت ــ
اإلصااالحييم ووصااف    أناا  ال يججااد فياا   ااا يججااب ال قااجال ت  اال العكااس، ة  المبااادئ 
واإلجاراض ال اي هاادفخ ةليهاا الجمعيااة كاناخ وفا  ر بااا  عا اة الشااعب وماد وضااع ها 

وصفخ    قادي أيدي   لصة وعلمية  ما يح اج  هاا الشعب  م وججه ةصالح، كما 
الجمعيااة  ااأنهص عّباااد الم ااافة الش صااية والمصااال  الااتيااة، الااايم ال يااروق لهااص الييااام 
 إصااالح ي اادم عا ااة الشااعب الاااي معااخ أنظمااة الحكااص وسياسااة الحكج ااا  السااا قة 

 .(35)على حقجم  القانجنية
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ثانيًا: موقف جمعية اإلصالح الشعبي من انتخابات الم  ـس النيـابي لعـام 

1937 : 
تشااااريم األول  31( فااااي )512أصاااادر  الااااجزار  السااااليمانية ةراد   لكيااااة  اااارمص) 
،  حل المجلاس ال ياا ي الااي جااء   ا  الاجزار  الهاشامية التانياة، والشاروع (36)(1936

 ان  ا ا   جلس جديد، ل مكيم الجزار  الحالية  م الييام  اإلصالحا  الم شجد  علاى 
  فيايااة وال شااريعية، الاااي  كااا   فقااجدًا فااي المجلااس أساااف ال عاااو   اايم الساال  يم ال

(  دايااة الشااروع فااي 1936كااانج  األول  10السااا  ، وحاادد  الااجزار  السااليمانية يااجم )
 .(37)( 1937شبال  20االن  ا ا  ال يا ية، على أ  ت  هي في )

حاول أععاء جمعية اإلصالح الشعبي الحصجل على عدد كبيار  ام المقاعاد  
المجلاااس الجدياااد  ع ماااديم علاااى شاااعبي هص، السااايما فاااي األوساااال ال قد ياااة  ال يا ياااة فاااي

وعلى   زل هص  يم جماهير الشعب، فاخاوا يادعج  ةلاى ان  ا اا  حار   باشار  لماا لهاا 
 ااام فجاواااد فاااي االياااالع علاااى ر باااا  الشاااعب، ودفعااا  ةلاااى المشااااركة الفاعلاااة فيهاااا، 

ق عااد تحكاص السال ة الحاكماة فاي لعما   جيئ نجاب يمتلج  الشاعب تمتاياًل حيييياًا، و 
اخ يار ال جاب، كما ان قدوا نظام االن  ا ا  جير المباشر في العراق واصفي   أن   ام 
  لفا  عهد االن داب، وان  لص يعد ي  اجص  اة ال  اجر السياساي والتقاافي الااي وصال 

 . (38)ةلي  الشعب
بي أخااا  وقعااد ة  جااد ا صااحيفة األهااالي لسااا  حااال جمعيااة اإلصااالح الشااع
كااانج   21ت شاار العديااد  اام المقاااال  تاادعص المشاااركة فااي االن  ا ااا  ال يا يااة. ففااي 

كاا  المقاال االف  ااحي لصاحيفة األهاالي دعاج  المرشاحيم للمجلاس ةلاى  1937التااني 
   أهــم مــا ب ــن أ  ُ راعــق فــي هــأله االنتخابــات    بع ــن نشاار   اااهجهص وىكاار " 

ل العامـة، ومـا  نـوو     بحققـوه ل شـعن مـن المرعحو  وجهة نفرهم  رام المشـال
 دمات في الم  ـس النيـابي، ويتقـدمو  بـأللك  لـق النـا بين ليكـو  انتخـابهم ع ـق 
أســاص صــحيا، وليكونــوا مىــيولين ت ــاه نــا بيهم مــن الوعــوخ التــي وعــدوا بهــا 

   اطالع النا بين ع ـق أهـداف الـأل ن  رعـحو  000الشعن وانتخبوا ع ق اساسها
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ابــة مــن العوامــل الرئيىــة فــي تنشــيو االنتخابــات وجع هــا ت ــره ع ــق أنفىــهم ل ني
أســاص المبــاخئ ال األعــخا ، واــأللك تتولــد حركــة واســعة فــي الم تمــع بالقءــابا 
العامــة، وتتهيــأ أفكــار النــاص  لــق االعــتراك فــي المىــيولية التــي ُحرهمــوا منهــا فــي 

الأل ن ُ يتق بهم  لـق الماضي،  ل لم بكن ل شعن رأه في انتخاب ممث يهم، ولم بكن 
الم  ــــس  ال صـــــد  ل ـــــأل ن فـــــي الحكـــــم، وهــــألا مـــــا عـــــل الحيـــــاة النيابيـــــة فـــــي      

 .  39 "العراق
وفي  قاال لخار لألهاالي  ع اجا )  الحظاا  حاجل االن  ا اا  الجارياة( ىكار  
فياا  كااا   اام الماالحااو فااي األعااجام الماضااية ع ااد ا تجاارى االن  ا ااا ، فااإ  الشااعب 

تجاهها، ال  الحكج اا  كاناخ ت اجلى تعيايم ال اجاب، وماد أن جاخ يبقى  ك جف األيدي 
تل  اإلعمال جير القانجنية   بيعاة الحاال ةلاى انساحاب ال ااف ىوي الحقاجق واع ازالهص 
 مارسااااة حقااااجمهص المشااااروعة ال ااااي تاعااااد  اااام أهااااص  مياااازا  تم ااااة األفااااراد  الديمقراييااااة 

مباال الشااعب أنفسااهص هااج  والحريااة، ةى ال ي فااى ة  حاا  االن  اااب لممتلااي الشااعب  اام
العما  الجحيد في جمية الحكج اا  لحقاجق األفاراد والجماعاا  وتحقيا  رفاههاا. كماا 
رأى المقال ة  السالبية ال اي تجلاد  فاي نفساية الجمهاجر فاي الحكج اا  الماضاية أد  
   ةلى عدم االش راك فعليًا في االن  ا ا ، ولكم  م الجاجب المحا ص ة  يشا رك أ  ااء 

ها ويقجم   فس   ان  اب الم لصيم  م أ  اء البالد المعروفيم  ماضيهص فاي الشعب في
خد    وأفكارهص ال قد ية ال ي تس هدف اإلصالح  جمية ججانب ، وخا ص المقاال  ال أكياد 
على ضرور  أدراك الشعب ة  ان  اب الم   بيم التانجييم هج حا   قادف  ام حقجما  

 .(40)يلزم علي  ة  يقجم    وي اضل في سبيل 
وتحخ ع اجا  )االن  ا اا  ال يا ياة( ك باخ صاحيفة الحاارف لصاحا ها و اديرها 
المسؤول المحا ي  كي جميل أحد أععاء الهيأ  المؤسسة لجمعية اإلصاالح الشاعبي 

مرت ع ق العراق أراعة عشر عامًا تتابع  فيهـا الم ـالس النيابيـة  قااًل ىكر  فيا " 
لتمثــل الشــعن تمثــياًل صــحيحًا ألنهــا كانــ  الواحــد ت ــو ا  ــر، ولــم تكــن الم ــالس 

ت مع جمعًا من قبل القابءين ع ق الى طة، فكان  خائمـًا تمثـل مصـالحهم الألاتيـة، 
وتخ ص لمن جمعها، وال عالقة تراطها بالشعن، ألنـ  لـم بكـن قـد انتخبهـا بمشـيئة 
ــابي وت ــألب  ــم تكــن هنــاك جماعــات منفمــة وأحــباب تــد ل المعتــرك الني وحريــة، ول
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هير  لــق صــناخ ق االنتخابــات بمنــاهى وأهــداف ج يــة واضــحة تىــتهدف  يــر ال مــا
الم تمع وتحىن أحوال  اإلقتصـاخبة والىياسـية واالجتما،يـة، لـأللك كـا  الشـعن ال 
بشــعر بــعجرام االنتخابــات ويتركهــا تىــير حىــن أهــوام القــائمين بهــا، فيقــوم هــيالم 

". وأضاافخ حي  لـيهم بهـابملم األوراق االنتخابية بأسـمام مـن بشـامو  أو مـن  ـو 
الصااحيفة ة  علااى عااات  المجلااس الجديااد واجبااا  تأري يااة ي جمااا عليهااا  ساا قبل ا فااي 
األعااجام القاد ااة، فعلااى الم لصاايم والتيااارى علااى  صاالحة الشااعب والااجيم، ة  يحتااجا 
الم   باااايم األولاااايم  اااام أ  اااااء الشااااعب ةلااااى االشاااا راك الفعلااااي  االن  ا ااااا ، وضاااارور  

ها  شكل خالي  م ال ا  والعارب علاى أيادي  ام يحااول العبا  الحرح على ةجراء
 .(41) حقجق الشعب الديمقرايية

المااخ دعااجا  اإلصااالحييم  عارضااة  كاار صاادمي وحكمااخ سااليما   حجااة ة  
االن  ا ا  الحر  س ؤدي ةلاى رجاجع عادد  ام ال اجاب المؤياديم للحكج اا  الساا قة فاي 

 . (42)المجلس ل فجىهص في األوسال المج معية
فاي الساياق ىاتا ، اساا فحل نشاال القاج ييم الم اااوئ لفصاالحييم، فم اا حاادوث 
االنقالب كاانجا يقج اج   با  الادعايا  وال شارا  ضاده، وكّجناجا لج اة علياا  ام ضابال 
الجاااي  القاااج ييم و ااام  عاااا رجاااال السياساااة لمراقباااة الجضاااة، واتفقاااجا علاااى  قاو اااة 

 في عصر يجم وفا  ياسيم الهاشامي اإلصالحييم وال صدي ألفكارهص، وعقدوا اج ماعاً 
، فاااي دار  حماااد زكاااي روااايس  جلاااس ال اااجاب فاااي عهاااد 1937كاااانج  التااااني  21فاااي 

الجزار  الهاشمية التانية، وتجصلجا ةلى ن يجة  فادها ة  لايس  اسا  اع هص  قاو اة مااد  
االنقااااااالب ةاّل عباااااارا اساااااا  دام سياسااااااة  رنااااااة لل فرياااااا   اااااايم الجااااااي  واإلصااااااالحييم 

، وت فيااااا ل لااا  ال  اااة أاخ يااار  علاااي  حماااجد الشااايخ علاااى لالتصاااال  بكااار وقضاااعافهما
صاادمي، د حمااد علااي  حمااجد لالتصااال  حكمااخ سااليما ، وقعااد  ااداوال   ياا هص جاارى 
االتفاق على ة  يقجم القج يج   دعص  كر صادمي وقيقااف دعايااتهص ضاده  قا ال ةنهااء 

ي  حكااااص  يجلاااا  تحااااالا الجااااي   ااااة اإلصااااالحييم وال شااااهير  هااااص، وكااااا   كاااار صاااادم
الدك اتجرية  س عدًا ل  فيا ىل  االتفاق، فاس  اع ال اأثير علاى حكماخ ساليما  وقم اعا  

 . (43) ال  لي عم حلفاو  اإلصالحييم
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وفاااااي الجماااااخ الااااااي  ااااادأ  فيااااا  االن  ا اااااا  العا اااااة، كاناااااخ العالماااااا   ااااايم 
، اج ماة لفياح  ام 1937ففاي أواسا  شابال اإلصالحييم وقكر صدمي ماد تادهجر ، 

رجاااال الجاااي  و ااام القاااج ييم، فاااي دار  كااار صااادمي إلعاااداد القاااجاوص ال هاوياااة  أساااماء 
ال اااجاب الجااادد، ولاااص يحعااار ىلااا  االج مااااع أحاااد  ااام )جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي(، 
وق حااريا  اام القااج ييم سااعى  كاار صاادمي للحيلجلااة دو  نجاااح ةي  رشاا  ةصااالحي 

ييمت لااجال تاادخل حكمااخ ، وفعاااًل فكاار  كاار صاادمي فااي ة عاااد اإلصااالحفااي االن  ا ااا 
سااليما ، وجعفاار أ ااج الاا مم اللااايم أم عاااه  العاادول عاام تلاا  الفكاار ، وىلاا  ألنهااص  اام 

 .(44)المساهميم في االنقالب
جااااار  االن  ا اااااا  علاااااى ماعاااااد  ةرضااااااء الجمياااااة،  كااااار صااااادمي والجاااااي    

واإلصاااالحييم وشااايج  العشااااور والر باااا  الش صاااية، و صاااال  الجماعاااا  الم  فاااا ، 
ف أ  االن  ا ا  كتيرًا  ا زور  في المجالس ال يا ية السا قة والالحقة، فكاا  والمعرو 

، وهااااا فاااي الظاااروف ال بيعياااة (45)وصاااجل ال اااجاب أمااارب ةلاااى ال عيااايم  ااام ال رشاااي  
للااااابالد، فماااااا هاااااج وضاااااة االن  ا اااااا   عاااااد أول انقاااااالب عساااااكري فاااااي تااااااريخ العاااااراق 

 المعاصر.
صااالحّيج  علااى ثالثااة عشاار (، وحصاال األ1937شاابال  20واساا كملخ فااي )

 :(46) قعدًا،  م أصل  اوة وثمانية  قعد في المجلس ال يا ي الجديد وهص كل  م
 جعفر أ ج ال مم عم   داد. -1
 كا ل الجادرجي عم الحلة.  -2
 عبد القادر ةسماعيل عم المجصل. -3
  حمد حديد عم المجصل. -4
 عزيز شريح عم البصر . -5
 حكمخ سليما  عم ديالى.  -6
 كرقالء.صادق كمجنة عم   -7
 يجسا عز الديم ة راىيص عم كركجك.  -8
  كي جميل عم ديالى.  -9

 عبد الجبار المالك عم البصر .  -10
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 نعمة الم صجر عم البصر .  -11
 ى يا  التبا  عم الكج .  -12
  حمد الجرجفجي عم الم  ف .  -13

وقعد ةعال  ن يجة االن  ا ا  عايم جعفار أ اج الا مم ععاجًا فاي  جلاس األعياا ،     
الحييم فااي المجلااس اث ااى عشاار ععااجًا. وكااا  الحاازب الشاايجعي فأصااب  عاادد اإلصاا

السااري ساااعيد  هااااه ال  يجاااة  جصاااجل اث ااايم  ااام المقااارقيم ةليااا  فاااي ىلااا  المجلاااس هماااا 
 .(47)عزيز شريح وعبد القادر ةسماعيل

عقااب حصااجل األصااالحيّيم علااى عاادد ضااتيل  اام المقاعااد ال يا يااة ةىا  ااا قاايس      
يارِض ىل  جعفر أ ج ال مم وكا ل الجادرجي الّلايِم أرادا   أجمالي المقاعد ال يا ية، لص

ة  تجااري االن  ا ااا   صااجر  حاار   ااة اساا بعاد أي تاادخل.  اارجص ىلاا  فااأنهص لااص يفقاادوا 
األ اااال وماااارروا الجمااااجف صاااافًا واحاااادًا وققااااج  فااااي المجلااااس الجديااااد، ل  فيااااا  شاااااريعهص 

جير المج مااة نحااج اإلصااالحية. و ااا دعااجا ةلااى األخااا  اا   اام ةصااالحا  أساسااية ل  اا
األفعاااال، ةى كااااا  اشاااا راك األصااااالّحيج  فااااي المجلااااس كجماعااااة تااااؤ م  الديمقراييااااة 
ةسلجقًا في العمل، وجاية تعمل ل حييقهاا فاي المج ماة. وفاي هااا المحاجر سا ركز علاى 
نشال أععااء جمعياة اإلصاالح الشاعبي داخال المجلاس فاي الشاؤو  الرويساة الم علقاة 

 صادية والسياساية  ام وجهاة نظارهص وفا  وحاد  المجضاجع  األوضاع االج ماعية واالم
  صرف ال ظر عم ال سلسل الز  ي.

 
 

 

 

 



 1937-1936 "نموذًجا الشعبي اإلصالح جمعية" العراقية السياسية الحياة في صدقي بكر انقالب أثر

20 

 
 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، ات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإصدار

 

 

 

 الفصل الثاني 

نشاأ أعءام جمعية اإلصالح الشعبي خا ل 
 الم  س النيابي

 

 متابعة األوضاع االجتما،ية واإلقتصاخبة. أواًل:

 

 إلخاره.ثانيًا: مراقبة النفام الىياسي ومكافحة الفىاخ في ال هار ا
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نشــاأ أعءــام جمعيــة اإلصــالح الشــعبي خا ــل الم  ــس الفصــل الثــاني: 

 النيابي.
 متابعة األوضاع االجتما،ية واإلقتصاخبة: أواًل:
، لعقااااد االج ماااااع جياااار 1937شاااابال  27أافا اااااِ    المجلااااس    اااااب العاااار  فااااي      

. (48)يسًا للمجلاس، وان  ب ف ر الديم جميل رو1937االع يادي لمجلس ال جاب لعام 
، والمجضاااجع الم اااروح هاااج خ ااااب 1937لىار  6وفاااي الجلساااة التانياااة الم عقاااد  فاااي 

العار  الاااي ت ااول وامااة العاراق  اام الججاناب كافااة. ألقاى ناوااب المجصال  حمااد حديااد 
ال أ ــال    بيننــا اليــوم مــن  نكــر مــا ع يــ  حالــة خ بااة تحريريااة   جلااة جاااء فيهااا "

أو أن   نكر عدم حصول تحىن جوهره م مـوص فـي هـأله بالخنا من التأ ر الففيع 
الحالة منأل تأسيس الحكم الـوطني فـي العـراق؛ ال هـم  ال ريـاخة بعـل وسـائل الرفـاه 
والراحـة التــي تــنعم بهـا أق يــة ضــئي ة فـي العاصــمة وفــي بعـل المــد  المهمــة، أمــا 

ة سـ يمة ألثرّية الىكا  سوام في المد  أو الريف، فهي ال تـبال تعـيش حيـاة بدائيـ
في طرائقهـا ونفامهـا، وتقاسـي بىـبن للـك آالم الفقـر واالحتيـا  الشـد د حتـق  لـق 

 . (49)"الطعام وال باص والمأو  الصحيا
ومااد  اايم   حمااد حديااد ة  الفقاار المججااجد فااي العااراق أدى ةلااى الكتياار  اام المساااوئ     

ا وتع  ااي   علاايص ال ااي يعاااني   هااا، أل  األ ااة الفقياار  ال يمك هااا ة  تحااافو علااى كيانهاا
أفرادها وال  صح هص وال يمك ها ة  تجفر المال الالزم ل أسيس الصا اعا  ال اي ت اساب 
الاابالد وتااؤّ م اح ياجاتهااا العاارورية ع ااد انق اااع المجاصااال  ال ارجيااة. ومااد تساااءل 
 حمااد حديااد فااي خ ب اا  ةىا كااا  اإلصااالح الزراعااي حيجيااًا للاابالد  حياا  ي جمااا علياا  

ِلااص  لااص تفكاار وتباادأ  اا  الحكج ااا  الم  لفااة ال ااي تجلااخ الحكااص   ااا عااام رفافااا ا وتقد اا  ، ف 
؟.  ؤكادًا ة  كاال تلا  الحكج ااا  لاص تفكاار  متال تلاا  اإلصاالحا  فحساابت  اال 1921

ما خ  سلسلة ةعمال وتصرفا  أضر   البالد ضررًا كبيرًا، ولص يكم راوادها المصالحة 
رب  ام ىلا  تمساكها  الكراساي  االرجص العا ة وااله مام  شؤو  الشعب الحيجية. واألجا

. 1936تشااااريم األول  29 اااام ىلاااا  االساااا ياء األ اااار الاااااي أدى ةلااااى االنقااااالب فااااي 
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 جضاااحًا ة  ىكااار اإلصاااالح الزراعاااي ال يع اااي ةهماااال المشاااروعا  األخااارى ك حسااايم 
المجاصااال  والييااام  اابعا المشااارية الصاا اعية وزياااد  المؤسسااا  الصااحيةت  اال أكااد  

كلة الفقر  اإلن اج الزراعاي  باشار ، فيجاب ة  يكاج  اإلصاالح الزراعاي  أ ا عالمة  ش
وتعزيااز مااج  الاادفاع الااجي ي  جضااة االه مااام  الدرجااة األولااى ألناا  علااى األول ي جمااا 

 .      (50)رفاه األ ة وعلى التاني ي جما سال  ها واس قاللها
خ ااب العار  أ ا ال اوب اإلصالحي صادق كمجناة عام كارقالء، فقاد علا  علاى     

حاااجل تجزياااة األراضاااي   سااااواًل، هااال تاااجزع الحكج اااة األراضاااي تجزيعاااًا ياااؤدي ةلاااى أ ا 
ت جمااة  اار  أخاارى فااي يااد واحااد ، أم ساا كج   جّزعااة كمااا وزعااخ فااي دول أخاارى؟ وهاال 
تسااام الحكج اااة ال شاااريعا  الالز اااة ل أسااايس  ااازارع عا اااة كماااا هاااج الحاااال فاااي الااادول 

،  بي اااًا ة  تلااا  ( 51)(Collective farmsاعياااة األخاارى المعروفاااة  اااا) الماازارع الجم
ال ريقااة هااي األفعاال فااي تجزيااة األراضااي، الساايما األراضااي ال ااي هااي  لاا  الحكج ااة 
وال ااي الحاا ا لشاا ص  هااا، ل الفااي المعااار االج ماعيااة واإلم صااادية والسياسااية ال ااي 

 .(52)تعاني   ها البالد
فصااالحييم، فااانبرى ناوااب الديجانيااة يظهاار أ  ىلاا  الاارأي أثااار الك لااة المعارضااة ل    

سااالما  الشااايخ داود، وهاااج أكتااارهص انااادفاعًا، يااارّد علاااى ام اااراح صاااادق كمجناااة، فأ ااادى 
اع راض  على ىل  المبدأ  قجل  ة  الحكج ة س قجم  الزراعة وتحرم الفالحيم وهص أ  اء 
الاابالد، وىلاا   باادأ ةم صااادي ال نعاارف فااي أيااة  ملكااة جاارى، فيجااب علااى الحكج ااة 

 . (53)جزية األراضي على الفالحيم وهص يس  لجنهات
في الساياق نفسا ، عقاب علاى كلماة صاادق كمجناة ناواب المجصال رفاويال   اي       

 جضحًا ة  الحكج ة ت جي اإلصالح اإلم صادي، و تل هاه الفكار  يرجاج تحييقهاا كال 
ة ال اي جيجر  م أ  اء هااا البلاد، ولكام الز يال صاادق كمجناة ع اد ا ساأل عام ال ريقا

س جزع  مججبها األراضاي أراد  ة  يقااف  االمجلس  فكار  ال تسا  ية الابالد تحملهاا فاي 
أول يااجم وأول جلسااة.  عاايفًا ةىا كانااخ ه اااك أفكااار تاادور فااي ال اارب وحلااجل و بااادئ 
اج ماعيااة فلاايس  ع ااى ىلاا  ة  ت باا  تلاا  ارراء ويااؤتى   لاا  األفكااار، أل  الاابالد ال 

ال اي رسام ها لهاا حال هاا الج رافياة، فاتركجناا وال تجعلجناا  تس  ية ة  تحيد عم ال  ة
 .  (54)ضحية ال جارب ال ارجية 
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أوضحخا أول جلسة أعقبخ جلسة االف  اح ت اما االتجاهاا  وقاناخ  شاكل جلاي     
و  ميز  عم  ععها البعا أكتر  ام ةي وماخ  عاى.  تلماا  ادا واضاحًا  اا   جماا 

لاس ال ياا ي وهاص ملاة ةزاء   ااوويهص  ام ال اجاب  ام ال جاب األصالحييم في داخل المج
أنصاااار  كااار صااادمي وال اااجاب ال قليااادييم ارخاااريم سااايكج  صاااعبًا. وي عااا  ىلااا   ااام 
يريااا  اسااا عراض  عاااا  اااا جااارى داخااال المجلاااس ال ياااا ي  ااام اخاااا ورد  ااايم ال اااجاب 
األصااااالحييم الاااااايم تاااازعامهص  حماااااد حديااااد وعزياااااز شااااريح وىيباااااا  التبااااا  وال اااااجاب 

 وج  الايم تزعامهص سلما  الشيخ داود ورفاويل   ي.الم اوِ 
ل    صصا   ديرية الصحة العا ة في الميزانية     ففي أحدى جلسا  المجلس، حجا

تحااادث  حماااد حدياااد عااام كتااار  الجفياااا  فاااي العاااراق، السااايما  ااايم األيفاااال الصااا ار، 
عادد ال فاجف ويالب  معالجة هاه الظاهر  لزياد  عدد سكا  البالد،  جضحًا ة  زياد  

السريعة في الدول األورقية نات   ام ملاة الجفياا  وكتار  الاجالدا   فعال تحسام الجضاة 
الصااااحي ه اااااك. ورأى ضاااارور  تفعياااال دور الحكج ااااة فااااي تجسااااية الب يااااة ال ح يااااة  اااام 
 س شاااافيا  وقنشاااااء شاااابكة للصاااارف الصااااحي ونشاااار الدعايااااة الصااااحية، الساااايما  اااايم 

 .(55)إلم صاديةاأل ها  فعاًل عم تحسيم حالة الشعب ا
وت رق ةلاى أهمياة الجماياة ساند عزيز شريح ناوب البصر  وجهة نظر  حمد حديد    

اااجايم وججدهاااا فاااي األهاااجار والمسااا  قعا ، وفاااي  ال بياااة فاااي  كافحاااة األ اااراض فاااي   
األ اااكم ال ااي لااص تصاال ةليهااا يااد العماارا ،    قاادًا ال  صيصااا  الماليااة لشااراء ساايارا  

دًا  حياا  ال تكفااي لسااد حاجااة لااجاء واحااد  صاارف ال ظاار عاام للمرضااى، ألنهااا مليلااة جاا
األلجياااة األخااارى،   الباااًا الحكج اااة االع  ااااء  ال اااب الجمااااوي فاااي  كافحاااة األ اااراض، 

 .(56)والسّيما  يم أولت  الايم ال يعرفج   راجعة ال بيب 
و اام أجاال تحقياا  العادلااة االج ماعيااة  اايم  كجنااا  الشااعب العرامااي، ألقااى عزيااز     

   الـــبالخ خ ا اااًا ان قاااد فيااا  ال ماااايز ال بقاااي  ااايم أفاااراد المج ماااة ، مااااواًل فيااا  " شاااريح
تشكو التطرف العفيم بين أفراخها، ففي أحد طرفي الن يل االجتماعي ن ـد الىـواخ 
األعفم من الناص بعاني من عتق أنواع البيص والفاقة، واأللثرية الىـاحقة جاه ـة 

الكامـل لننتـا ، وفـي الطـرف الثـاني مـن  جائعة، فهي لـأللك ليىـ  منت ـة بـالمعنق
للك الن يل ن د أفراخًا لهم من القوة مـا هـدخوا ويهـدخو  كيـا  الم تمـع، وهـألا مـا 
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أوص نا  لق االعتماخات الءخمة لقو  الشرطة، فكا  للـك مـن جم ـة العوامـل التـي 
 .  57 خفع  بعل الحكومات  لق تىد د سالح ال يش في صدور أبنام البالخ"

 ا فيما ي علا   الع اياِة  االقرى واألريااف والعشااور، فقاد كاناخ أحادى  اجاد   هااج أ    
، لمجلااس ال ااجاب   امشااة الوحااة مااانج  ) اا   البلااديا  حصااة 1937لىار  16جلسااة 

 اام ضااريبة األ ااالك ورسااجم الكحااجل(، ةى عاادا عزيااز شااريح ىلاا  ال شاارية خ ااج  ةلااى 
الصاحية ال اي تماس حياا  ال ااف، ورأى أ  اإل ام، لاج كاا  شاا اًل لألعماال العمرانياة و 

كل ةصالح ال ي  اول أكترية الشعب ال يمكم أ  يؤدي جرض  اإلصالحي ، وقماا أ  
العراق  لد زراعي وسكا  العراق أكتري هص فالحج  يسك ج  القرى واألرياف، فيجب أ  

 . (58)يكج  اإلصالح  ججهًا ةليهص  الدرجة األولى
القارى العراقياة لايس فيهاا أي  ؤسساا   لدياة وخد ياة، وأضاف عزيز شاريح، أ      

فهاااي ةىًا  حرو اااة  ااام تلااا  العاااريبة، أل  كااال القااارى العراقياااة  حرو اااة  ااام جمياااة 
الجساااول العصاارية  ااال اساا ت اء، فهااي  حرو اااة  اام الكهرقاااء والماااء ال قااي والمااادارف 

لساابب، والمؤسسااا  الصااحية، والكاال أ يااج ، والكتياار يمرضااج  ويمجتااج  دو   عرفااة ا
ومااد يكااج  الساابب تافهااًا،  ؤكاادًا علااى ة  اإلصااالح االج ماااعي يجااب ة  ي  لاا   اام 

 .  (59)تل  القرى الفقير  
أم اارح  حمااد حديااد،  اام أجاال تحساايم أوضاااع القاارى، ةصاادار مااانج  ي قاارر فياا      

تأسيس ىيأ  تكج  لها  يزانية وت ظر في الشؤو  الصحية واألج ماعية، تع اى    ظايص 
لحياااا  القروياااة  اااة ت صااايص  يزانياااة صااا ير  لاااال ، فعااااًل عااام وجاااجد  علاااص الااادور وا

 .(60) و   ار في كل القرية
ويالااب عبااد القااادر ةسااماعيل ناوااب   ااداد الحكج ااة، فااي خ ا اا  الاااي ألقاااه فااي     

، والحااادي  عااام الوحاااة ماااانج  ةضاااافة  بلااا   شاااروع األعماااال 1937لىار 30جلساااة 
عاااا  االم صاااادي و كافحاااة األا ياااة والجهااال والفقااار الرويساااة،  العمااال علاااى تحقيااا  اإلن

واأل ااراض، ألنهااا ة  فعلااخا ىلاا  س عااة أسسااًا )النقااالب ال ياازول(، علااى حااد تعبيااره، 
بىـرني أ  تعـد الـورارة بـأللك لتقـوه وعوخهـا الىـابقة التـي أع نتهـا لُ مـة ومال ةنا  "

 .(61)" وم جامت   لق الُحكم
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وزار  المعااارف  اام الميزانيااة العا ااة   اام جانااب لخاار، والحاادي  عاام ت صيصااا    
"    الفـــارق بـــين العشـــائر وأبنـــام الُمـــد  ، ماااال عباااد القاااادر ةساااماعيل 1937لعاااام 

عفــيم، فأولئــك بعيشــو  كمــا بعــيش الــأل ن كــانوا فــي العصــور التــي ســبق   التــاري  
البشـــره المعـــروف. ب ه ـــو  كـــل مـــا وصـــ     ليـــ  المدنيـــة الحد ثـــة. ف ـــأللك مـــن 

وم المعارف بتأليف هيئات مـن الُمع مـين تت ـول بـين هـأله العشـائر الءروره أ  تق
وُت قــي ع يهــا قبىــًا مــن المدنيــة وترعــدها  لــق تمييــر حياتهــا البدويــة، وإ  ورارة 
المعــارف مــن تأســيس الدولــة العراقيــة  لــق ا   أنحصــر ُجــل اهتمامهــا فــي فــتا 

ي، ولـــم تـــوله الريـــف المـــدارص بالُمـــد  الُكبـــر  ومرالـــب األلويـــة واألقءـــية والنـــواح
والعشــائر  ال جانبــًا ضــئياًل مــن عنا تهــا، كمــا جع ــ   مكافحــة اأُلميــة مــن األمــور 

  . 62 الثانوية التي ال تركب ع يها كثيرًا "
ال يمكااام ألا اااة أ   فاااي الساااياق ىاتااا ، أوضااا  ال اواااب عباااد القاااادر ةساااماعيل  أنااا     

اار  واألكتريااة الساااحقة  اام أ  اوهااا جاهلااة، الساايما ة  أكتريااة  تعااي  فااي أي عصاار حا
أ  اااء ال بقااة الفقياار  يشاا  لج    ااا يفااجل هص فااي كسااب مااجتهص اليااج ي وأجلااب االساا فاد  
 ااام المااادارف هاااي للمجساااريم وال بقاااة الجسااا ى. وقنااا   ااام اإل كاااا  أ  تسااادي وزار  
المعااارف ةلااى جالّبيااة الشااعب خد ااة عظيمااة  جعاال خ ااة  كافحااة األا يااة  اام أهاادافها 

 ااًا ة  العاادل وال ظااام الااديمقرايي يحّ مااا  علااى جعاال خااد ا  المعااارف األساسااية.  بي
تشااااامل هاااااؤالء الاااااايم جعلهاااااص الجضاااااة اإلم صاااااادي ال يسااااا فيدو   ااااام المااااادارف رجاااااص 

 .(63)العراوب ال ي يدفعجنها للدولة
وأث اااء   امشااة الباااب الم علاا   ااجزار  المعااارف  اام الميزانيااة العا ااة، مااال صااادق     

ىوخها الفقر وال هـل معـًا والبـد  لنـا لكـي نكـافا ال هـل أ  نكـافا "   القر  بكمجنا  
األسباب التي أخت   لي ...   اأُلمية تىوخ العشائر والقر  أحو  من الُمد   لـق مـن 
 نقألها من واـام اأُلميـة وال هـل... ال توجـد فـي القـر  أبنيـة ل مـدارص، وإنمـا توجـد 

ضارور  الع اياة  اال عليص القاروي خاارج .  ؤكادًا علاى في كثير منها ألواخ من القصن"
 .(64)األلجية واألمعية ليكج  الشعب   ساوي  م ال احية العلمية والمعرفية

   المب ـــل المرصـــد لمكافحـــة "  –ناواااب دياااالى  –فاااي حااايم ماااال  كاااي جميااال 
اأُلمية هو أراعة ا ف خ نـار، وهـو نفـس المب ـل المرصـد فـي الىـنة الماضـية. وقـد 
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ارة أ  تخصص مب مـًا ضـخمًا لمكافحـة اأُلميـة، السـيما وإ  معـالي لنا نأمل من الور 
ومعـالي وريـر المعـارف عءـو   65 ورير المالية هو رئيس  جمعية مكافحـة اأُلميـة 

.   الباااًا  اااإجراء   املاااة فاااي  يزانياااة وزار  المعاااارف ل زياااد   صصاااا   كافحاااة فيهـــا"
 .(66)األا ية

اوب والرسجم في أرومة  جلس ال اجاب وع د   امشة   جد الميزانية وسياسة العر 
"   الميبانية هي مرآة لىياسة الحكومة وهي تعكـس أعمالهـا وامـا مال  حمد حدياد 

   الحكومة الحاضرة تول   المىيولية وهي ع ق أبـواب رمـن تنفـيم الميبانيـة، فـع  
الميبانيــة التــي نبحــث فيهــا اليــوم تعكــس لنــا بصــورة عامــة نتــائى سياســة وأعمــال 

ات الىابقة ألثر من نتائى سياسة وأعمـال الحكومـة الحاضـرة. وأعنـي بـأللك الحكوم
   ما ن ده في الميبانية اليوم من اأُلسس الُمهمة سوام فـي جهـة الـوارخات أو فـي 
جهة المصـروفات هـي نفـس اأُلسـس التـي تركـبت  ع يهـا الميبانيـات الىـابقة والتـي 

ة اليـوم. ولكـن معـالي وريـر الماليـة البّد من أ  تبنق ع يها الميبانيـة بحكـم الءـرور 
المحتـرم قـد بـين لنـا فـي  طابـ  بمباعـرة الحكومـة فـي خرص بعـل وجـوه اإلصـالح 
وإحءار لوائا التشريع الالرمة لأللك، ونأمل  ننا سنر  طالئع آثار هأله اإلصالحات 

 في ميبانية الىنة المقب ة والميبانيات التي بعدها...
جهـة الـوارخات األول  اعتمـاخ الحكومـة فيهـا هناك عيبا  فـي ميبانياتنـا مـن 

 نيــــف ع ــــق نصــــي وارخاتهــــا ع ــــق مصــــدر  يــــر مىــــتقر هــــو مصــــدر الرســــوم 
الكمركية.و الثاني  وهو عين ناعـ  عـن نفـس الىـبن أه ع ـق الرسـوم الكمركيـة، 
وهــو    ألثــر وارخات الحكومــة مــن ضــرائن  يــر مباعــرة. والءــرائن  يــر المباعــرة 

الىكر والشاه والقهـوة والمنىـوجات الفنيـة االعتياخبـة  يـر لالرسوم الكمركية ع ق 
عاخلة ألنها تقع ع ق الطبقة الفقيرة ال بنىبة قاب يتهم بدفعها بل بنىبة استهاللهم 
لت ــك الحاجيــات الءــرورية، وهــألا ممــا ب عــل ألثــر هــأله الرســوم تــدفع مــن قهبــل ت ــك 

 الطبقة وال بخفق ما في للك من اإلجحاف...
 ن العيبين ُبعاَل ا  عن طريق تق يل الرسوم الكمركية المفروضة ع ـق    كال هأل   

َته  ك من قبل الطبقة الفقيرة واالستعاضة عنهـا بتبييـد  الحاجيات الءرورية التي ُتى 
وارخات الحكومــة مــن الءــرائن المباعــرة بواســطة تنىــيقها وتطبيق"جــدول النىــن 
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تثمار مرافــق الــبالخ ومىــاهمة المتصــاعدة ع يهــا ومــن المنــابع اأُل ــر  بواســطة اســ
 . 67 الدولة في هألا االستثمار"

و اام جانباا  رأى ال اوااب عزيااز شااريح، أ   يزانيااة الدولااة جااد ا تع مااد  الدرجااة 
األولى على  جارد جيار ثا  اة ت اأثر  االمؤثرا  ال ارجياة، وهااا يادلن علاى ة  الحكج اة 

اإلن اااج ت تلاا  السياسااة ال ااي  لااص تأخااا  عااد ةاّل القلياال  اام سياسااة االع ماااد الااااتي فااي
تحمااي الاابالد  اام أي ضاااوقة ام صااادية ع ااد حاادوث  عااا المشاااكل العالميااة تااؤدي 
 ااااتاًل ةلااااى م ااااة ياااارق المجاصااااال ،  ؤكاااادًا أ  الدولااااة تحصاااال علااااى وارداتهااااا  اااام 
المس هلكيم والسّيما  م المجاد العرورية   ها كالشاي والسكر، ال ي يسا هلكها أكترياة 

شعب، ويع ي ىل  اال  عاد عم العدالة في فرض العراوب،  ق رحًا علاى الفقراء  م ال
الحكج ة أ  تعة ال عريفة الكمركياة علاى أسااف ةل ااء الرساجم علاى جمياة الحاجياا  
العاارورية ت وقالمقا اال تعماال علااى ةنهاااض الصاا اعة الجي يااة وحماي هااا  اام الم افسااة 

 .(68)حفة األج بية ، وقاّل تاعد جمية تل  العراوب  عر  و ج
فعاااًل عاام ىلاا ، فقااد دعااا عزيااز شااريح، ةلااى تعااديل  عااا العااراوب السااّيما  

، وقصالح ضاريبة الادخل ، ورأى أ  العدالاة (69) ما ي عل   عريبة األ الك و)الكجد (
، وع ااد   امشااة (70)االج ماعيااة والمصاالحة االم صااادية تق عاايا  تعااديل تلاا  العااراوب

، أشاااار عزياااز 1937انج  الميزانياااة العا اااة لعاااام تقريااار اللج اااة المالياااة عااام الوحاااة مااا
شريح على تل  اللج ة أع اء ومخ أكتر لل جاب لدراسا   و راجع ا  ، و عرفاة  اجايم 
ال أييد واالع راض عليا  ، ألنا  وجاد فاي هااا ال قريار ججاناب ام صاادية كتيار  كاا  لهاا 

 .(71)األولجية في   هاج الجزار  القاومة 
وهااج ي ااام  الميزانيااة العا ااة لعااام  –ناوااب الكااج   – كمااا صاارح  ى يااا  التبااا 

"    العــراقيين متىــاوو  فــي الءــرائن بــالنفر  لــق القــانو  األساســي ع ــق 1937
ا تالف أصنافهم... في حين ن د رراعًا بأتي وصاحن الخءرة بـأتي ويي ـأل منهمـا 

خ نـارًا فـي حـين    صـاحن الخءـرة  150الءريبة، وهناك آ رو  بعفو  من راا 
أو البراع ال رأص مـال لدبـ  وال راـا عنـده فينبمـي أ  تكـو  الءـريبة عاخلـة... أنـا 
ــراا هــو  ــي ال ــل عــيم بعن ــد ل أســاص ك ــل ضــريبة ال ــن مــن الحكومــة أ  ت ع ُأط 
األســاص، واهــأله العم يــة نــتخ ص مــن مك فــين كثيــرين بقــدرو  بــا الف ضــريبتهم 
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َ ــُب أثــا  ف ىــًا. وعنــد عــدم خفعهــم هــأله  25ف ىــًا و 80ف ىــًا و 150 الءــريبة ُتح 
 .(72)بيتهم"

وع اااد   امشاااة الوحاااة ماااانج  تعاااديل ماااانج  الميزانياااة العا اااة الجم ياااة لشاااهر حزيااارا    
" لـــو نفرنـــا  لـــق ، يالاااب صاااادق كمجناااة    فااايا الرساااجم القعااااوية، وماااال 1937

الميبانيـة العامــة لوجــدنا    وارخات المحــالم لات رقــم  يـر ق يــل. تكــاخ تكفــي ل  يــام 
الميسىـــات العدليـــة لنشـــر العـــدل وأل  هـــأله  نمـــا هـــي مـــن واجبـــات الدولـــة  بهـــأله

ــق  ــا أ  نىــتفيد مــن هــألا لتق يــل الرســوم الباهءــة التــي تفــرض ع  األساســية فع ين
 .(73)أصحاب الدعاوه"

وي  باا  األ اار نفساا  علااى   امشااة الوحااة مااانج   كااس المشااروقا  الروحيااة،ةى   
مشرواات الروحية ال تفرض عاخة ألجـل "    ضريبة مكس ع ق المال  حمد حديد: 

جبابة وارخات ل حكومـة فقـو، بـل    المابـة األهـم مـن وضـعها هـي تق يـل اسـتهالك 
ــق مــا فــي  خمــا  عــرب  هــأله المشــرواات. ف قــد اتفــق ع مــام الطــن واالجتمــاع ع 
ــأللك  ــق الم تمــع، ول ــة ع  ــة ومعنوي ــة مــن مىــاوئ وأضــرار ماخب المشــرواات الروحي

لـق تحد ـد اسـتهاللها وتق يـل أضـرارها بشـتق الطـرق والوسـائل عمدت  ألثـر الـدول  
وأهم هأله الوسائل هو فرض ضريبة كبيرة ع ـق المشـرواات الروحيـة ليكـو  سـعرها 
عاليًا. واهأله الواسطة بحدخ استهاللها من حيث عدخ المىته كين ومن جهـة كميـة 

 .(74)االستهالك"
  الروحية  م  اوة فلس ةلاى وأنهى كلم    ام راح زياد  المكس على المشروقا

 اوة وخمسيم فلس لكل لي ر  م المشروقا  الروحية ومال ة  هاه الزيااد   اا هاي ةال 
خ اااج  أولاااى لجضاااة حاااد لل جساااة فاااي ان شاااار واسااا هالك ال مااار، وتلااا  ال ريقاااة تقللااا  
 صاااجر  تدريجياااة،  بي اااًا يجاااب عااادم االه ماااام  اااجاردا  الحكج اااة فاااي هااااا الباااابت  ااال 

أ  يكااج   ااارف العاااوال  والشااباب الااايم يشااقج  كاال يااجم  فعاال ىلاا   االه مااام يجااب
 .(75)الداء ال  ير

، كااااا  المجلااااس يبحاااا   يزانيااااة وزار  المعااااارف ام اااارح 1937حزياااارا  5وفااااي جلسااااة  
ااص لكاال لااجاء فااي العااراق  بااال  خاصااة يجمعهااا وي فقهااا علااى  رفاوياال   ااي، أ  تا صا

 . (76)ال عليص اللجاء نفس  
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"    هألا االقتـراح ُمءـر ن قد  ان قد  حمد حديد ىل  االم راح وماال  م جانب ، أ
مــن حيــث الوجهــة الماليــة فعب ــاخ ضــريبة مىــتق ة لمــرض معــين هــي قاعــدة ماليــة 
قدبمة وقد ثب  فىاخها. فعلا فتحنا هألا الباب ب ن ع ينـا أ  نوجـد ضـريبة ل صـحة 

. واالقتـراح مءـر مـن أبءًا وُأ ر  ل  يش وهكألا تصبا الءرائن الحكومية مىـتق ة
وجهــة اإلخارة أبءــًا أل   ب ــاخ ضــرائن فــي كــل لــوام ع ــق حــدة بفىــد وحــدة اإلخارة. 
وأبءًا في   ىارة من الوجهة الماخبة. فاألفءل أ  ُتدار جميـع ميسىـات المعـارف 
من قهبل هيئة معينـة  وهـي ورارة المعـارف... وإلا تألـدنا بأنـ  ال بمكـن  ب ـاخ المـال 

ميسىـــات المعـــارف  ال بوضـــع الءـــرائن في ـــن أ  تبيـــد وارخاتهـــا  الـــالرم لتوســـيع
 .(77) وحينئأل بمكنها أ  توسع ميسىاتها كما تتط بها حاجة البالخ "

وقمااا ة  العااراق  لااد زراعااي  مااا ت ااجافر فياا   اام سااعة األرض القا لااة للزراعااة، 
 و اام انهااار تحقاا  لاا  وفاار  فااي  ياااه الااري. وفااي الجمااخ الاااي ن حاادث ع اا   م  صااا

%  ام  جماجع ساكا  50التالثي يا   م القر  العشريم، كا  يعمل فاي الزراعاة نحاج 
العراق. أ ا نسبة السكا  الاايم يع مادو  فاي  عاشاهص علاى الزراعاة  صاجر   باشار  أو 

. وفاااي ضاااجء ىلااا  فمااام األهمياااة  مكاااا  ة  (87)%  ااام الساااكا 80 الجاسااا ة ف شاااكل 
ح الشااااعبي فااااي  سااااألة تجزيااااة نركااااز فااااي  حت ااااا علااااى دور أععاااااء جمعيااااة اإلصااااال

 األراضي. 
ففااي خ اااب العاار  الاااي ألقاااه الملاا  جااازي فااي اف  اااح اج ماااع  جلااس األا ااة 

"    حكومتنــا لىــا،ية  لــق ، جاااء عاام  سااألة األراضااي1937جياار االع يااادي لعااام 
توريـــع األراضـــي األميريـــة ع ـــق الـــبراع الح يقيـــين ع ـــق صـــورة تتفـــق مـــع العـــدل 

بكفل هـألا التوريـع أعمارهـا ويـيمن حقـوق األفـراخ والخبينـة  والمص حة العامة بحيث
 . 79 معًا"

وعقااب   امشااة  جلااس ال ااجاب ل  اااب العاار  أكااد  حمااد حديااد علااى ضاارور  
تحقي  ةصالح زراعي شا ل يجسة  ساحة اإلن اج ويحسم أسالجق  و   ججاتا  ويع اي 

ل ااي رساام ها وتباشاار الم اا   ثماار  أتعا اا .   البااًا الحكج ااة  ااأ  تباادأ عاااجاًل  ال  ااة ا
 جضة األاسس لفصالح الزراعي الالزم ل رفيا  الفاالح ساجاء  إحيااء األراضاي الماجا  
وتجزيعهاااااا علاااااى الفالحااااايم وقمسااااااعدتهص أ اااااا  باشااااار  أو  جاسااااا ة تاااااأليح الجمعياااااا  
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ال عاونية في اس تمار األراضاي  أسااليب ويراوا   عي اة وفاي تحسايم الم  ججاا  وفاي 
 .(80)كافة المساول الزراعية األاخرى وفقًا لما تق عي  المصلحةتسهيل تصريفها وقحل 

وع د   امشة خ اب العر  مال ى يا  التبا  ة  الجي  نأخااه  ام أ  ااء هااه 
الااابالد، و ااام أكترياااة أ  ااااء الااابالد. األكترياااة المعلج اااة هاااص الاااايم يحرثاااج   ويحصااادو  

 .(81) ي يؤخا   ها الج جدويش  لج  ويالب  أ  تجزع األراضي ةلى هاِه األكترية ال
وفي الجلسة ىاتها ال ي كا  ي ام  فيها  جلس ال جاب خ اب العر  ىكرنا سا قًا     

ة  ال اوااب صااادق كمجنااة أ اادى خشااي    اام أ  يااؤدي تجزيااة األراضااي علااى الفالحاايم 
ةلااى أ  تعااجد ف  جمااة  اار  أاخاارى فااي يااد واحااد . وسااأل عّمااا ةىا كانااخا الحكج ااة ماارر  

رع عا اااة كماااا هاااي الحاااال فاااي الممالااا  األاخااارى المعبااار ع هاااا ) اااالمزارع تأسااايس  ااازا
 الجماعية( ومال ةن  يرى ة  هاِه ال ريقة أفعل  م تجزية األراضي.

وقصدد الججاب على ال جاب الايم تكلمجا في   صجح األراضاي ماال حكماخ 
 سليما  رويس الجزراء:

الحكومــة أ  تأ ــأل "منــأل تشــكيل الــورارة أســمع خائمــًا  عــاعات    فــي نيــة 
 ـدفع  األراضي الموجوخة في  د أصحابها وتعطيها  لق ُأناص آ رين، ال  وجد سـبن

الحكومــة  لــق أ  تىــترجع األراضــي مــن  ــد أصــحابها فاالســترجاع  يــر وارخ...   
الحكومــة عارمــة ع ــق أ  تقــوم بعحيــام األراضــي  يــر الُمىــتفاخ منهــا بعــد  حيائهــا 

الح يقــة أل  جمــيعكم تع مــو  بــأ  فــي الىــنوات وتقىــيمها. أنــا آســي أ  أقــول 
وسـن   قـانو   –بصرف النفر عن لكر األعـخا  -األ يرة قام   الحكومة الىابقة

التىوية فأعطي   األراضي المىكونة من قهبل ال بائل  لق األعخا  الأل ن بىـكنو  
في المد ، فالحكومة الحاضـرة عارمـة ع ـق اسـترجاع مثـل هـألهه األراضـي وإعطائهـا 
أله ها الح يقيين. ُأ ها الىاخة اسمحوا لـي أ  أقـول لحءـراتكم بـا  الحكومـة ب ـن 
ع يها تطبيق قانو  الت نيد اإلجبـاره، كيـف بمكنهـا أ  تطبـق القـانو  ع ـق أولئـك 
النـــاص الممصـــواة أراضـــيهم مـــنهم والُمعطـــاة  لـــق أولئـــك األعـــخا  الـــأله أعـــرت  

ف ُبعــّدل بحيــث  ــتمكن مــن البراعــي ســو -   قــانو  المصــرف الصــناعي... لــيهم
تى يف ال بائل والبراع بما بحتاجون  من المال لشرام مءخة ونصبها في أراضـيهم 

 .(82" )فيمكنهم استماللها بأنفىهم
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ــع مــن ومااد صاارح  جعفاار أ ااج الاا مم وزياار الماليااة فااي تلاا  الجلسااة ماااواًل:    ــا أتوق "أن
ا بىـيطر ع ـق العاطفـة النواب االبتعاخ عن العواطي نحـن مـا أحوجنـا  لـق تحكـيم مـ

من العقل... فالحكومة الحاضرة تهيـ  ا   األراضـي التـي هـي أراضـي أميريـة وقـد 
رأت  أبءًا من المص حة أ  ُت مق نفام ال بمة، وهي تريد    تقءي ع ق هألهه الفكرة 
فتورع جميع ما لد ها مـن األراضـي سـوام كانـ   أراضـي حيـة كمشـروع أراضـي أبـي 

بمكـن  جراههـا فتـورع ع ـق الـبراع الح يقيـين بشـكل  تفـق مـع  رين أو  يرها مما 
مص حة الخبينة والبراع معـًا. ولـيس بعىـير ع ـق الحكومـة  لا مـا ورعـ   األراضـي 
توريعًا ال  بيد ع ق األلثر من المائة خونـم وأ  تهيـ  الوسـائل لهـيالم الـبراع وللـك 

لمصـرف البراعـي كـل بأ  تيلـي لهـم ال معيـات التعاونيـة وأ  تهيـ  لهـم بواسـطة ا
 . 83 الوسائل الحد ثة الُممكنة كما هي الحالة في اأُلمم اأُل ر  من طرق التعاو "

أ ااا ال اواااب عزياااز شاااريح، فقاااد رأى ة  حااال  شاااكلة الفااارد الااااي انحااا   سااا جاه 
االج مااااعي، والفااارد الااااي وصااال ةلاااى  سااا جى الحكج اااة ، و شاااكلة الباااج   ااايم الكاااج  

اضاي األ يرياةت ال اي للدولاة كا ال الصاالحيا  فاي والقصر تكمام فاي وضاة حال لألر 
ال صااارف  هاااا،   الباااًا الحكج اااة   جزيعهاااا علاااى صااا ار الفالحااايم والعشااااور الرحالاااة، 

 .(84)ل حقي  الرا   المادي  يم الجيم والفرد الاي ال أرض ل 
وفي جلسة أخرى ىكر عزياز شاريح، أ   شاكلة تجزياة األراضاي، هاي  شاكلة  

يااة الحكج ااا  فااي العااراق سااجاء كانااخ الحكج ااة العتمانيااة، أو مديمااة عانااخ   هااا جم
.  (85)" لريشـة فـي مهـن الـرياحكج ة االحا الل ، ووصاا الفارد الااي ال ارض لا  " 

داعيااا الحكج ااة ةلااى زياااد  ال ااد ا  المقد ااة للفاارد ل قجيااة الشااعجر الااجي ي لدياا  ، أل  
، السااايما وأ  اإلنساااا  الفااارد الااااي ال يشاااعر   لااا  ال اااد ا  ال يك ااارث لهماااجم الاااجيم

البسااي  ال يعاارف  ع ااى للحكج ااة سااجى أنهااص أشاا اح همهااص األول الجبايااة وال ج يااد، 
نحن نعاني التطرف الشـد د فـي كـل األعـيام، وكـأللك فـي قءـية األراضـي.  عيفًا " 

 .(86)"نعم عندنا أراضي كثيرة، ولكن عندنا أناص بدو  مأو  ويا ل سي
ادل لألراضي ام رح عزيز شاريح، علاى الحكج اة ول حقي  جزء  م ال جزية الع 

ة  تح كاار األراضااي والعرصااا  السااك ية،  ااداًل  اام الماارا يم وال جااار المح كااريم لحاال 
أز ة األراضي والساكم ، ثاص تبيعهاا لألفاراد  اة اشا رال الب ااء عليهاا فاي وماخ  حادد ، 
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يجاة األعماال وأ  تفرض الحكج ة رسج ًا على األرضي ال اي يرتفاة ساعرها  سا قباًل ن 
العمرانياااة ، وأع اااى  ااااتاًل علاااى ىلاااا  أساااعار العرصاااا  فااااي   اااداد ال ااااي ترتفاااة ةلااااى 

 .(87)الععا في  د  مصير  ، وهاا  ا يؤدي ةلى تفامص  شكلة السكم
أ اااا  جماااا الحكج اااة  ااام تجزياااة األراضاااي، فقاااد ماااال  حكماااخ ساااليما  روااايس    

 نـ  بعتـبم تعـد ل قـانو  تىـوية الجزراء وهج ياعقب على أمجال ال جاب في ىل  الشأ  "
حقوق األراضي، وللك    كثيـرًا مـن ال بائـل العراقيـة أصـبح   ال بمكنهـا البقـام فـي 
أمالنهــا وفــي أراضــيها بىــبن عقــد مقاولــة مــع عــخص أتــق بمءــخة مــن رأســمال  
والقانو  أعطق لُ  الحق بالتصرف في هأله األراضي وجعل أه ها محرومين منهـا.. 

لتىـوية لـم بكـن القصـد منـ  عـيو،يًا وإنمـا القصـد الـأله بىـوقني    تعد ل قـانو  ا
لرئيس حكومة هـو جعـل أفـراخ ال بائـل المحـرومين مـن الـره والبراعـة أ  بىـتفيدوا 
من تشـكيل البنـك الصـناعي وأ  بكـو  نصـيبهم كنصـين صـاحن المءـخة ويقومـوا 

ة  لــق هــأله هــم والقبي ــة المنتمــو   ليهــا لبراعــة ت ــك األراضــي. أنفــروا نفــرة بىــيط
األراضــي بعــد قــانو  التىــوية، أراضــي أميريــة صــرفة صــارت  ُتعطــق بعب ــار. تعطــي 
ــق هــيالم األعــخا  بعب ــار واقــي أصــحابها محــرومين منهــا وصــارت   األراضــي  ل

 . 88 لأراضي طابو. وهألهه األراضي هي بخالف األراضي األميرية الصرفة" 
ــدابير ليحرمــوا ــاموا بهــأله الت ــأل َن ق ــا  " فهــيالم ال ــأللك قمن األعــخا  منهــا، ل

البراعـــي. وقمنـــا واســـترجعنا القىـــم الـــأله بمكـــن -بتعـــد ل قـــانو  البنـــك الصـــناعي
استرجاع ، كما  ننا صرنا نعطي المقاخ ر من األراضي ل  بائل وجع نـاهم  تصـرفو  
بهــا ويبقــو  فيهــا ....أنصــفوا بــا، بــا أ ــوا ، نحــن نريــد وأنــتم تريــدو  مــن هــأله 

ة أ  تقوم بأعمال جبارة، كيف أجعل من ُأ ألت  أراضيه ُ ـدافع عـن الحكومة االنقالبي
هأله البالخ، وكيف أجعل من بقَي بال مأو  ُجندبًا؟ فالشـخص الـأله ال خار لـُ  كيـف 
ن عــل منــ  مءــحيًا ل ــبالخ ؟ أنــا لــيس عــيو،يًا وال توجــد عــيو،ية بيننــا، أنمــا أريــد 

ن مئـات األفدنـة مـن األعـخا  تطبيق الحق في البالخ وأنا بعين الوق  ال أريـد سـ 
الــأل ن ورثوهــا مــن آبــائهم. أنمــا أريــد أعطــام الحــق  لــق الــأل ن ســكنوا األراضــي مــن 

 . 89 مئات الىنين "
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في تل  ال  ة ال ي أعلم ع ها رويس الجزراء في  عالجة  سألة األراضاي فاي 
خارى لارويس العراق نجد  ال   العجد  ةلى نظام "دير  العشير "، ولك  ا نجد في أمجال أا 

الااجزراء أعل هااا فااي  جلااس ال ااجاب صااراحة أكتاار للعااجد  ةلااى  لكيااة األرض الجماعيااة 
للقبيلة وف  نظام "دير  القبيلة" الاي كا  شاوعًا فاي العاراق، وقهااا الصادد ماال حكماخ 

مــن  نــ   -المقصااجد ه ااا ناوااب كاارقالء صااادق كمجنااة-"جوابــًا لىــيال النائــنسااليما : 
ــو  البراعــة فــي هــ ــف تك ــام بتقىــيم لي ــوه ال ي ــول    الحكومــة تن أله األراضــي، أق

األراضي وإحيائها وجع ها صالحة ل براعة بالنىبة  لق وضع بالخنا وأ  ن عـل الـره 
فيها ممكنًا، فبعدما تقوم الحكومة بهأله الصـورة مـن األعمـار، تـورع األراضـي ع ـق 

راضـي، ويعتبـر أفـراخ األفراخ من أبنام هألهه البالخ. أه لكل قبي ة مقـدار معـين مـن األ 
نفـرًا ل ُعـرف  –ت ك القبي ة هم أصحاب للك المقدار من األراضي. وفي عـين الـبمن 

بعطي القىم األلبـر  لـق الـرئيس أو اال تيـار. واـأللك ن عـل  -الموجوخ بين العشائر
العشيرة م تمعة فـي ت ـك البقعـة. فهـألا هـو منهـا  الحكومـة حـول البراعـة وتقىـيم 

 . 90  األراضي"
القعاااااايا االج ماعياااااة ال اااااي أولاااااى أععااااااء جمعياااااة اإلصاااااالح الشاااااعبي  و ااااام

 24ففي جلسة  جلس ال جاب ال ي انعقاد ا   ااريخ  اه ما هص عليها هي  سألة السكم.
، ماااِرأ  ام ااراح  ساام مااانج  لمعالجااة أز ااة السااكم فااي العاصاامة   ااداد، 1937أيااار ساا ة 

ناواب  –هاماا عباد القاادر ةساماعيل  مّد   أحد  عشر  ناوبًا،   هص اث ا   م اإلصالحييم
وأعلام روايس المجلاس ف ار الاديم جميال  –ناواب البصار   –ونعمة الم صاجر  –  داد 

يجزاع على ال جاب ل جري المااكر  عليا  فاي الجلساة القاد اة.  ة  االم راح سجف يا بة وا
تقجم  و ما جاء في االم راح ة  في العاصمة أز ة   ازل سببها زياد  عدد السكا  و ا

   أ انة العاصامة  اسا مالك كتيار  ام المسااكم وهاد ها لفا   شاجارع، وارتفااع أساعار 
 جاد الب اء المحلية والمس جرد ، ون   عم ىل  ة  ارتفعخا  دال  ةيجاار الادور، األ ار 
الاي أره  ال بقة الفقير  وص ار المجففيم. وصار ا ال بقة الععيفة تشكج  م هااا 

في عيشها وساء حالها  سبب أز اة الم اازل وجاالء اإليجاارا   ال الء وأاصيبخا  ع  
 .(91)ويلب االم راح سم تشرية لمعالجة هاِه األز ة
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حزياارا ، فعارضاا  ساالما   12عقااب ىلاا  عاارض االم ااراح للم امشااة فااي جلسااة 
 قجلاا  ة  الملكيااة  صااجنة  اام ال اادخل، وق  الحااد  اام  –ناوااب الديجانيااة  -الشياااخ داود 

 الل  لكااا  ي عاااارض وحااا  الملكياااة الااااي يااا ص عليااا  الدسااا جر.وق  حااا  المالااا   اسااا 
ةع اااااء الهيتااااة ال  فيايااااة  جااااااًل للهيتااااة ال شااااريعية  ال اااادخل  ااااالكبير  والصاااا ير   عاااار 

 .(92) مصلحة البلد
وماااال  شاااأ   اااا ىكاااره  –ناواااب البصااار   –رد علاااى تلااا  األماااجال عزياااز شاااريح 

ااًل للمجااالس  ااأ  ت اادخل فااي كاال ساالما  الشاايخ داود  اام ةناا  " يجااب أ  ال نع ااي  جاا
؟ "  عاايفًا أناا  يجااب أ  مــا هــي  ل  وهــائي الم ــالسشاايء" سااأل عزيااز شااريح " 

يفساا  المجااال للمجااالس ال شااريعية فااي كاال  ااا يساام   اا  الدساا جر. ويجااب أ  يق اارح 
األععاء كل  ا  م شأن  صالح األفاراد. وقشاأ   اا مالا  سالما  شايخ داود عام حا  

   حريـــة التصـــرف بالم كيـــة تحـــدخها ة. أوضااا   عزياااز شاااريح "المالكياااة وقنهاااا  اصاااان
المص حة العامة...  ننا ب ن أ  نعطي الشخص الحرية ولكن ضمن حدوخ مص حة 

 .(93)" ال ماعة
وأضاف عزيز شريح ة  أاناساًا اشا روا العرصاا  الماعاّد  للساكم واح فظاجا  هاا 

رح لحاال أز ااة السااكم أ   أن ظااار صااعجد أسااعارها وقيعهااا  سااعر  رتفااة، لااال  فهااج أم اا
تح كااار الحكج اااة أو البلاااديا  العرصاااا  الساااك ية وتبيعهاااا لألفاااراد  اااة اشااا رال الب ااااء 
عليها في ومخ  احدد. أو أ  تفرض الحكج ة رساج ًا علاى األرض ال اي يرتفاة ساعرها 

 .(94)ن يجة الحركة العامرانية
  البلاااديا (، أياااد  وعلاااى أثااار   امشاااة المجلاااس )الوحاااة ماااانج  تعاااديل ماااانج  ةدار       

ام راحاااًا تقاااّدم  ااا  رفاويااال   اااي تب اااى الحكج اااة دورًا  –ناواااب كااارقالء  –صاااادق كمجناااة 
تؤجرها ةلى المعجزيم  أسعار   اسبة، فعاًل عم ىل  االم راح ت بّ ى ام راحًا لخر،  أ  
تبية الحكج ة  عاا األراضاي األ يرياة، السايما فاي  دي اة   اداد  أساعار   اسابة كماا 

في  حلة السعدو  ل  فا الع    م ناحية، وتشجة ال اف على األعمار  م فعلخا 
 .(95)ناحية أاخرى 

 م جانب لخار، يالاب أععااء جمعياة اإلصاالح الشاعبي فاي أروماة المجلاس 
ةلااى زياااد  الاادعص الحكااج ي للق اااع الصاا اعي ِلمااا لااال  الق اااع  اام أثاار كبياار علااى 



 1937-1936 "نموذًجا الشعبي اإلصالح جمعية" العراقية السياسية الحياة في صدقي بكر انقالب أثر

35 

 
 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، ات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإصدار

ليااار والمااااكر  فااي المجلااس  30جلسااة الجااانبيم اإلم صااادي واالج ماااعي. فع ااد عقااد 
" لقد مءق ع ينا  مس عشـرة ، مال  حمد حديد: 1937 شأ  الميزانية العا ة لعام 

ــين صــميرين ل مــبل والنىــيى  ــبالخ صــناعة مهمــة ســو  معم  ــم فــي ال ــم تق ســنة ول
ومعمل مش ول ل دبا ة، وع ق الحكومة عدم التعويـل ع ـق ال هـد الفـرخه ل نهـوض 

من واجن الدولة نفىها األ أل بيد البالخ  لـق التقـدم والرقـي  لا كنـا بالصناعة، ألن  
نريــد النهــوض بىــرعة، وللــك بعنــي فــي بالخنــا قيــام الحكومــة بأعمــال قــام بهــا فــي 
ـــات الحكومـــات  ـــبالخ المتقدمـــة أفـــراخ وميسىـــات  اصـــة.....  لا تصـــفحنا ميباني ال

ور التـي المنـا  مـن العراقية  نها تعكس فكرة عن أعمـال الدولـة تنحصـر فـي األمـ
تد ل الدولـة فيهـا كحفـل النفـام الـدا  ي والـدفاع ضـد االعتـدام الخـارجي والقءـام 
بــين النــاص. وفيمــا عــدا للــك ب ــن أ  تتــرك األعمــال ل  هــوخ الفرخبــة واإلحىــانات 
الخيرية.  ير    تحد د األعمال بت ـك الـدائرة الءـيقة وإطـالق العنـا  لت ـك ال هـوخ 

-ة  ير ناجحة.    هأله الىياسة سياسة  خع  بمر خع  بعملالفرخبة كان   سياس
(Faire laissez-faire   التــي وجــدت  فــي فرنىــا فــي رمــن لــويس الرابــع عشــر

، وإ  فشـ ها  وانتق     لق المرب والتـي ن ـد أحـد رمالئنـا  بشـر بهـا اليـوم قـد فشـ   
لمبدأ في المرب". أصبا أمرًا مفرو ًا من . فال ن د اليوم أحدًا ب ىر أ   د ن بهألا ا

وتوصـــل محمـــد حد ـــد مـــن للـــك  لـــق مطالبـــة الحكومـــة بال يـــام بـــبعل المشـــاريع 
الصـــنا،ية أو مىـــاهمتها فيهـــا واســـتثمار مرافـــق الـــبالخ وال يـــام بمشـــاريع  نتاجيـــة 

 .  96 ناجحة" 
على يلب  حمد حديد قيام  –ناوب الديجانية  – المقا ل، رد سلما  شيخ داود 

اعية، فااااكر ة  االشااا  ال  الصااا اعة و ااام حيااا  ال  يجاااة الحكج اااة  مشاااروعا  صااا 
االشااا  ال  ال جاااار ،  ااام يعااامم ة  هااااه المصاااانة وال اااي سااا قجم  هاااا الحكج اااة ةنهاااا 

تازاحص األفاراد فاي أعماالهص، وت صارف ةلاى  –أي الحكج ة  –س رق ، وثانيًا فإنها  ال  
راء علمااااء عمااال لااايس  ااام أعمالهاااا.  عااايفا وماااال ةنااا  يس شاااهد فاااي رأيااا  هااااا ةلاااى ل

االم صااااد وعلاااى رأساااهص )لدم سااام ( الااااي  ااايم  ااام الصاااال  العاااام ة  تجزياااة الدولاااة 
 .(97)األراضي على اإلفراد ل  فيا  شاريعهص اإلم صادية ل حقي  الرفاىية االج ماعية 
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أيااار عّقااب  حمااد حديااد علااى أمااجال   31فااي الجلسااة ال اليااة ال ااي انعقااد ا فااي 
 ي :سلما  شيخ داود     اب صرح ف

ـــام  ـــم أمـــس واستشـــهد بع م ـــدما تك  ـــن الىـــيد ســـ ما  عن "    حءـــرة النائ
االقتصاخ ضد قيام الدولة بالمشاريع الصنا،ية فعن  كا   تك م عن  اقتصاخ عتيـق  

سـنة ،  ـوم لـم بكـن  150والسيما ألن  استشـهد بـنخم سـمث وهـو رجـل عـا  قبـل 
 ـم الحـد ث..   موضـوع قيـام االقتصاخ عه  مـًا، وكانـ   آراهه مبـدأ البحـث فـي هـألا الع

الحكومة بمشاريع اقتصاخبة صـنا،ية أو ت اريـة أو ررا،يـة هـو بالح يقـة موضـوع 
سياسي وليس موضوعًا اقتصاخبًا..    ع م االقتصاخ لم  ثب  لنا    قيـام الحكومـة 
بالمشــاريع الصــنا،ية هــو عمــل ُمءــر، ومــن بقــول للــك  نمــا بفتــره ع ــق الع ــم 

ن مصالا مع ومة، وإني ُألرر القـول بـأ  مـن الواجـن ع ـق ويشوه  ألجل الدفاع ع
الحكومة في بالخنا المتـأ رة اقتصـاخبًا واجتما،يـًا أ  تأ ـأل بيـد نهءـتها وتقـوم هـي 
بالمشاريع المهمة التي تحتاجها البالخ. وقد برهن   الت ارب ع ق ن اح هأله الخطـة 

ت اريـة لكـا  قـول النائـن في تركيا وإ را ..... لو كان   الحكومة قائمـة بمءـاراات 
صحيحًا، ولكن المءاراات الت ارية عي، وال يـام بمشـاريع بعـد خراسـها والتألـد مـن 

 . 98  نها مشاريع رابحة عيم آ ر" 
أو لـيس مـن األنفـع صـرف الـراا الـأله وخ ص  حمد حديد خ ا    ماا نصا ا " 

اًل مـن أ  بأتي من المشاريع الصنا،ية ع ق توسيع الخدمات الصحية والمعارف بـد
ــة التــي بحرســها حءــرة النائــن أنــ  مــن ؟  تتكــدص فــي ال يــوب الخصوصــية الق ي 

الميسي حقًا    بكو  حر  النائن ع ق الدفاع عن بعـل المصـالا الخصوصـية 
 .(99)"قد أعمت  عن المنطق

 م جهاة أخارى، أياد ى ياا  التباا ، قياام الحكج اة  مشاروعا  صا اعية  بي اًا، 
لااص يكاام ح مااًا علااى الحكج ااة الييااام  هااات وقنمااا يجااجز لهااا أ  ة  المشااارية الصاا اعية 

تسااهص  هاا  عاد درف المجضاجع وال محايص وتقاجم  مااا هاي  كلفاة  ا . لااا فاإ  تشااجية 
األ ااجر الصاا اعية أ اار ضااروري ال   اااح ع اا ، عااالو  علااى ىلاا  ةنهااا  حاجااة ةلااى 

  الحكج اااة أ اااجر ماااد عي  هاااا فاااي الميزانياااة وهاااي  شاااروع األسااام خ و عمااال ال ساااي . ة
تصرف في كل س ة  بال  الياس ها   ها للجاي  وىلا  لجلاب أممشاة لا ا وأشاياء أاخارى 
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هاااج  حاجاااة ةليهاااا. والحكج اااة  حاجاااة ةلاااى األسااام خ فاااال  اااّد وأ  تكاااج   ساااي ر  علاااى 
 . 100 المعا ل الماكجر 

"  ل الحفنـــا النهءـــات الحد ثـــة وجـــدناها ال فاااي حااايم، ىكااار صاااادق كمجناااة 
اص صــناعي، ف قــد مءــق الوقــ  الــأله بنيــ  فيــ  الــدول ع ــق تىــتند  ال ع ــق أســ

أســاص رراعــي...    الــدول التــي تتمتــع بالمكانــة الىــامية هــي الــدول التــي اعتنــ  
بالصناعة... كيف نبدأ بالصناعة؟    الدولة الصـنا،ية الحد ثـة فـي الشـرق اليـوم 

 " (101)يـةهي اليابا  وهـي بـدأت  نهءـتها بالمىـاهمة بالمشـاريع الصـنا،ية الحكوم
ب ــن ع ــق ثااص أشااار ةلااى قيااام الحكااج  يم ال ركيااة واإليرانيااة  مشااارية صاا اعية ومااال " 

الحكومة أ  تقوم بتأسيس معامل صـنا،ية حتـق  ـر  الشـعن فائـدتها ويطمـئن مـن 
 .(102)"   رهوص األموال التي ترصد لهأله المشاريع ال تألهن سد 

يلب ال اوب عزيز شرف فاي المداولاة علاى أ ا فيما ي عل   الّعمال ونقا اتهص فقد      
لقــد صــوخر ،  حاا  تكااجيم الجمعيااا  وال قا ااا   ومااال " 1937الميزانيااة العا ااة لعااام 

من األمة هألا الحق في هروف سـالفة، ال اعتقـد بـأ  ثمـة ضـرورة السـتمرار نتـائى 
 "ت ك الفروف. فاحترامًا ل دبمقراطية بقءي بـأ  تعـالى هـأله النقطـة فـي حيـاة اأُلمـة

(103). 
"   مــا بىــت بم  وفااي المااااكر  علااى الميزانيااة أيعااًا مااال عبااد القااادر ةسااماعيل:      

ــع  ــدبمقراطي والتمت ــاة فــي الشــعن وترســي  النفــام ال ــراهن هــو بعــث الحي الوضــع ال
ــواخه وال معيــات  ــك  ال بتأســيس الن ــق لل ــن تحقي ــة.... ال بمك ــات الدبمقراطي بالحري

ونيـة وإفىـاح م ـال العمـل  مامهـا ضـمن الدسـتور ونقابات العمـال وال معيـات التعا
لتىاهم في بنام الم تمع ع ق أساص نفع ... وال أهن    بين حءرات النـواب مـن 
 ــدعي    النقابــات عنــدنا قامــ   بعمــل  يــر مفيــد. فالنقابــة التــي عط ــ   فــي عهــد 
ام  حد  الورارات الىابقة لم تعطل  ال ل يامها بـأمر عـعر فائدتـ  وضـرورت  كـل أبنـ

بمداخ. فقد عط    ألنها طالب   بتخفـيل أجـور الوحـدات الكهراائيـة الباهءـة التـي 
تألمر منها النـاص وال  بالـو . هـألا الط ـن الـأله أبدتـ  ال  نـة الماليـة فـي الم  ـس 
النيابي وط ب   تأ يـده، واـّين الكثيـر مـن النـواب فـي مناسـبات عـدة مـد  اإلجحـاف 
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م الوحــدات الكهراائيــة وهــألا  ــدل ع ــق    الــأله   حــق المىــته كين مــن جــرام  ــال
 . 104 النقابة أحىن   العمل وه م   في التعطيل الأله نريد أ   بول أمره"

 ثانيًا: مراقبة النفام الىياسي ومكافحة الفىاخ في ال هار اإلخاره.
تااااؤ م -كجمعياااة اإلصااااالح الشاااعبي– اااالرجص  ااام اشاااا راك جماعاااة ديمقراييااااة  

العمال، وجاياة تعمال علاى تحييقهاا فاي االنقاالب.   يااد  ة  ىلا   الديمقرايية أسلجقًا فاي 
ال يع ااي أ  هاادف الجمعيااة ةل اااء الدساا جرت  اال العكااس  اام ىلاا  أعل ااجا أنهااص اساا هدفجا 
ةزالاااااة العجاوااااا  ال اااااي كاناااااخ ت حاااااجلا أ اااااام  مارساااااة الشاااااعب لحقجمااااا  وحرياتااااا  العا اااااة 

: 1937لىار  25ي الم صجح عليها  الدس جر. وقهاا الصدد ماال حكماخ ساليما  فا
" نحــن حكومــة خســتورية مىــتندة  لــق الدســتور... نعــم أتينــا بــانقالب. ولكننــا تركنــا 

 .    (105)هألا االنقالب لنفهر بععمال تكو  خستورية خبمقراطية"
: "    مهمــة كــل ورارة تخت ــي وفــق وقهاااا الصاادد مااال عبااد القااادر ةسااماعيل

ي فيـ  وحـال الشـعن الـأله تتـولق هروف م يئهـا  لـق الُحكـم ووضـع الـبالخ التـي هـ
أمــوره. فالــأله بىــت بم  الوضــع الــراهن فــي هــأله المرح ــة التــي ب تارهــا الــوطن هــو 
ــدبمقراطي والتمتــع  ــاة فــي الشــعن وترســي  النفــام ال الخ ــق االجتمــاعي واعــث الحي
بالحريات الدبمقراطية. للـك هـو الهـدف وهـو األسـاص األول ل تطـّور المنشـوخ وأنـي 

ث فــي سياســة الدولــة مــن هــأله الناحيــة الحيويــة  تقــدم ع ــق  يــره لمعتقــد    البحــ
ولص يك ا عبد القادر ةسماعيل  هااا الكاالم فحسابت .  106 بالنىبة  لق وضع العراق"

   قىــمًا  يــر ق يــل مــن أســباب الخ ــق االجتمــاعي مــن الميىــور  اال ىكاار أيعااًا "
ــات الدب ــع بالحري ــق أحياههــا عــاجاًل وتثبيتهــا بتوســيع م ــال التمت ــة كمــا تط  مقراطي

األفكار من محبىها التي طال أمد ح بها في  الىنين الماضية ....ب ن ال يام بما 
بعّوخ الناص ع ـق ممارسـة حقـوقهم الدسـتورية وحريـاتهم الدبمقراطيـة كمـا بىـاهموا 
فعاًل في عيو  الدولة العامة فيعءدوا ما في  النـافع وينبـألوا الءـار. وأهـم مـا أر  

الشأ ، فءاًل عن ما سبق،  تباع قاعدة انتخاب رهسام الب ـدبات  أ  نى ك في هألا
ــرات  ــي فت ــًا ف ــد وجاري ــًا مــن كــل قي ــدبات والقــر  ط يق وجعــل انتخــابهم وم ــالس الب 
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متقاراــة لكــي مــا  تعــوخ النــاص االنتخابــات فيمارســونها ع ــق الوجــ  الصــحيا فــي 
 . 107 م الها األوسع"

جلاااااس  الوحاااااة ماااااانج  تعاااااديل ماااااانج  ةدار  وع اااااد ا تقاااااد خا الحكج اااااة ةلاااااى الم       
  بااديل   –ناوااب ديااالى  –، يالااب  كااي جمياال 1937لىار  17البلااديا : فااي جلسااة 

يريقة تعييم رؤوساء البلديا  ةلى االن  اب ل تباخ دعااوص الديمقرايياة ولي اا ضا   
 . 108  عا المجففيم اإلدارييم على شؤو  البلديا 

انيم ال ي ي عة لها المجاي ج  ، واخا الف وفي   امشة أخرى حجل تبايم القج 
المحااااكص ال اااي يرجعاااج  ةليهاااا رأى عزياااز شاااريح أ   ااادعا  ىلااا  يعااازى ةلاااى ال باعاااد 
السحي   يم الكتير  م ال زاعا  والفروماا  االج ماعياة، فه ااك ماانج  للعشااور ولخار 

  للماادنييم ، وقعااا الحقااجق الش صااية للمساالميم  اام شاايعة وسااّ ة،  ولليهااجد والمسااي
 حاكص خاصة  هص ، وكال  الفرق  يم األهداف الفكرياة والتقافياة فاي المج ماة ، شايرًا 
علااى الحكج ااة ةىا  ااا أراد  أ  تقااجم  اإلصااالح عليهااا تجحيااد هاااه األهااداف، وقل اااء 

،  ؤكادًا (109)هاه المجمجعة الرثة  م القجانيم ال ي أصبحخ عبتًا على كاهال الشاعب 
لسياسااااية نفااااجى فااااي ال ظااااام القعاااااوي أضاااامحلخ الحيااااا  أناااا  كلمااااا كااااا  لالع بااااارا  ا

 .(110)الديمقرايية 

فااي حاايم أ اااح عزيااز شااريح تاادخل الساال ة ال  فيايااة فااي القعاااء فااي  عااا 
الحاال   م أجل صيانة الحرية الش صية، كما حدث في معية ساجم  حماد  هادي 

 ااجاب ، ف عاارض ةلااى نقااد الىع  اام  عااا ال(111)الجااجاهري، صاااحب جريااد  االنقااالب
 .(112)لهاا الرأي 

  امشاااة البااااب ال ااااح  اااجزار  العدلياااة  ااام الميزانياااة  وفاااي الساااياق ىاتااا ، وع اااد
   القوة القءـائية هـي  حـد  القـوات الـثال  التـي ترتكـب العا ة مال ى يا  التبا  " 

ع يها الدعائم الدبمقراطية، وهأله القـوة ب ـن أ  تكـو  بعيـدة عـن التـأثيرات واعيـدة 
  71فيها وللك ألجل صـيانة اسـتقالل هـأله القـوة بـالنفر  لـق المـاخة عن أه تد ل 

من القانو  األساسي التي تءمن   لبوم استقالل المحالم وصيانة استقاللها وعـدم 
ـــي عـــيونها  ـــد ل ف "، ويالاااب   أسااايس  حااااكص فاااي األ ااااكم ال اااي ال تججاااد فيهاااا الت

 .(113) حكمة،  م األمعية وقعا ال جاحي
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" القءــام هــو الم  ـأ األ يــر الـأله    ــأ  ليــ  دق كمجناة و ام جانبا  مااال صاا
أبنام الشعن في ـن أ  تتفـافر ال هـوخ وتتفـق ا رام ع ـق جع ـ  مىـتقاًل بعيـدًا كـل 
الُبعد عن األهوام كي بطمئن الناص ع ق أمورهم حىبما  تط ب  الحـق... ع ينـا أ  

ة بىـما ل متصـرف نوفر ل قءام استقالل  من كافة نواحي  ففـي قـانو   خارة األلويـ
ـــم الوضـــع   ـــد    هـــألا التشـــريع ُ الئ ـــام وال اعتق ـــاريره عـــن ســـ وك الُحك ـــدم تق أ  بق

 . 114 الحاضر" 
 ؤكاادًا علااى ضاارور    ااأ  ياارق  ال ف ااي  العاادلي  محكمااة تمييااز العااراق ولاايس 

 م  ـة األحكـام  جزار  العدلية. كما يلب ال عجيل  إصدار القانج  المدني ليحال  حال 
ل عجيااااال  إصاااادار ماااااانج  لألحااااجال الش صاااااية تاااا الءم أحكا ااااا  والعصااااار ( واالعدليــــة

 .(115)الحاضر على أ  ال ت افي الشرع الشريح
وفاااي جلساااة األول  ااام حزيااارا  والحااادي  عااام  يزانياااة  صااالحة الساااجج  ماااال 

"    قوانين العقـاب التـي ورثناهـا عـن الدولـة المحت ـة ال تـأت ي مـع صادق كمجنة: 
اإلنىانية وأسس ُأ ر . ومـن أهـم هـأله النقـاأ هـي لـبوم األحكام من مراعاة أسس 

ــانو  الىــ و      ــي ق ــاخه. جــام ف ــين الىــ ين الىياســي والىــ ين الع ــق ب التفري
لــورير العدليــة أ  بفــرق بينهمــا بعــد استشــارة خائــرة التــدوين القــانوني. ولكــن هــأله 

 ت قـق  معام ة قد تطول وقد تيخه أحيانًا  لق أ   نهي المحكوم محكوميتـ  خو  أ 
جوابًا سريعًا حول ط ب . فأر  بعـد أ  ارتفعـ   الءـرورة لصـالا الدولـة المحت ـة أ  
نرجــع  لــق اأُلســس العامــة ونفــرق بــين الىــ ين الىياســي والىــ ين العــاخه. وللــك 
لشـــرف المابـــة التـــي  تو اهـــا الىـــ ين الىياســـي مـــن عم ـــ  ولمـــا لـــُ  مـــن احتـــرام 

حزيرا  تعديل مانج  العقجقا  ل قارر  5سة وام رح صادق كمجنة في جل.  116 وتقد ر"
 .(117)في  الجراوص السياسية

و ااام القعاااايا المهماااة ال اااي شااا لخ أععااااء جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي  ساااألة 
لىار عرضاااخا علاااى المجلاااس )الوحاااة ماااانج  إلضاااافة  13 ي ااااء البصااار . ففاااي جلساااة 

لمجال ألقى عبد الجبار  بل  ةلى مانج  األعمال الرويسية إلدار   ي اء البصر ( وقهاا ا
   مــن عــاخة   خ بااة تحريريااة  شااأ  الالوحااة ىكاار فيهااا "  –ناوااب البصاار   –المااالك 

خائــرة المينــام فــي البصــرة البــألخ واإلســراف وصــرف المبــالل الطائ ــة إلنشــام بنابــات 
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وخور وقصــور وإعطــام الرواتــن الءــخمة لموهفيهــا. كــل للــك ممــا جع هــا تعبــث 
ويلاب ال ادمي  وال أكياد  ام ي طريقـة االقتصـاخ بالمصـروفات" بأموال الدولة وال تراعـ

 .(118)الحاجة ةلى صرف المبل  الاي ياراد ةضاف   في هاه الالوحة 
وفااي السااياق ىاتاا ا، ان قااد عزيااز شااريح سياسااة اإلسااراف وال باااير ال ااي سااار  

وي عليها ةدار   ي اء البصار    متلاة  مادير المي ااء  الااي  ا    عاا الماجففيم  ام ى
الااادخل المرتفاااة والاااايم يملكاااج  السااايارا ، دورًا  ؤثتاااة داخااال المي ااااء، وتااارك صااا ار 
المااجففيم يصاارفج  مساامًا كبياارًا  اام رواتاابهص العااتيلة، أجاار  لجساااو  ال قاال ىها ااًا وقيا ااًا 

.  جضااااحًا أ  المبااااال  السااااا قة هااااي كافيااااة  (119) اااام البصاااار  ةلااااى المي اااااء وقااااالعكس
دي اااار جدياااد ،  5400ة فاااي المي ااااء وال حاجاااة إلضاااافة السااا كمال األعماااال العمرانيااا

  البااًا الحكج ااة و جلااس ال ااجاب ال رياا  فااي  اا   هاااه الم صصااا  الماليااة ، حفافااًا 
 .(120)على األ جال العا ة

"   المينام مد ن، ولأللك  لا كان   الـوارخات فيهـا وفـر   فيما مال  حمد حدياد
 رالــة النفــول األجنبــي الُمىــيطر ع يــ .  ب ــن أ  ُبىــدخ الــد ن أواًل واــأللك نــتمكن مــن

ــع  ــأل تأسيىــها هــي  نهــا تصــرف جمي ــام من ــا  خارة المين ــي ســارت  ع يه فالخطــة الت
الوفــورات المتأتيــة فــي نهابــة الىــنة ع ــق مشــاريع اعتقــد    القىــم األلبــر منهــا ال 
لـــبوم لهـــا. لـــأللك أوخ أ  تميـــر الحكومـــة هـــأله الىياســـة وأ  تىـــعق إلب ـــاخ مب ـــل 

تمكن بــ  مــن تىــد د الــد ن بعــد مــرور ســنة أو ســنتين. وإلا تعــألر للــك احتيــاطي تــ
فــيمكن ل حكومــة العراقيــة وحــدها أ  تتفــاوض مــع الحكومــة البريطانيــة وتىــدخ لهــا 
الد ن في أقرب وق  وتكو   خارة المينام حرة تحـ  رقابـة الحكومـة العراقيـة وحـدها 

 . 121 مباعرة" 
د  اه مام ناجاب الجمعياة. فع اد  م جانب لخر، حظيخ  شروعا  سك  الحدي

عقد الجلسة التالتة عاِرض  على المجلس تقرير اللج ة المالية )الوحة ةضافة  بلا  ةلاى 
 (.1936( لسااا ة 33ماااانج   شاااروع األعماااال العمرانياااة الرويساااة ل ماااس سااا جا  رماااص )

اع ااارض عزياااز شاااريح، علاااى عااارض اللج اااة المالياااة الم علااا   إضاااافة  باااال  جدياااد  
شراء الساك  الحديدياة فاي العاراق،  بي اًا ضارور  عمال الحكج اة العراقياة،  ل سديد ثمم

علااى ةعاااد  ال ظاار  ااة الحكج ااة البري انيااة  شااأ  ةدار  السااك  الحديديااة فااي العااراق. 
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اع رض ناوب الرويس  حمد علي  حمجد الاي كا  يرأف الجلسة على  ا ىكره عزياز 
لموضـــوع والكـــالم  نبمـــي    ال أرجـــو    تحصـــروا كالمكـــم خا ـــل اشاااريح مااااواًل: " 

   كالمــي محصــور حــول الالئحــة وال  تعــد  الموضــوع.    " أجا اا  األخياار"  تعــداه
 خارة الىـــكك الحد دبـــة تتماعـــق مـــع المصـــالا البريطانيـــة ، فـــالموهفو  جمـــيعهم 

عاااد  ".أجانــن ، وإلا وجــدنا فيهــا مــوهفين عــراقيين فهــم ق ي ــو  وحقــوقهم ممصــواة
بحـثكم لـيس لـ  خ ـل فـي موضـوع الالئحـة ايعاة ال اواب مااواًل:" ناوب الرويس ةلى  ق

وارجــــوا    تتك مــــوا حولهــــا  لا أرختــــم،  ل لــــيس موضــــوع بحثنــــا نقابــــة الىــــكك 
 .(122)"الحد دة

 م جانبا  سااند  حماد حدياد رأي عزياز شاريح وماال ل اواب الارويس اع قاد ةن اا 
الحديدياااة لاااال  نرياااد ار  أ  نصاااادق علاااى وضاااة المبلااا  الم صاااص لشاااراء الساااك  

ال  ــر  فكااالم الز ياال هااج داخاال فااي الصاادد. أصاار ناوااب الاارويس علااى  جمفاا  ومااال " 
خ ــوا  الرئاســة  مكــا  البحــث عــن نقابــة الىــكك الحد دبــة وعــرائها بــل بقتءــي أ  

"، أجا اا   حمااد حديااد ة  شااراء السااك  الحديديااة نحصــر كالمنــا حــول نفــس الالئحــة 
شاااراء الساااك  فاااأرجج  ااام دياااجا  الرواساااة أ  داخااال فاااي المجضاااجع، ولااادي كاااالم حاااجل 

 .(123)يع ي ي األى   الكالم 
أكااد ناوااب الاارويس ة  ديااجا  الرواسااة ال ياارى ة كانااًا  ااأ  يع اايكص األى   ااالكالم 
عاام اتفاقيااة أ ر ااخا  اام المجلااس وصااجدق عليهااا  اام ِمباال صاااحب الجاللااة، وقىا كااا  

فاا   حمااد حديااد علااى رأي ناوااب لكااص كااالم حااجل الالوحااة فيمكاا كص أ  ت كلمااجا. لااص يجا
الااارويس وأوضااا  ة  هااااه الالوحاااة لهاااا عالماااة  شاااراء الساااك  الحديدياااة ويالاااب  اااال كلص 

ـــي أ  أعطـــيكم األل  حاااجل شاااراء الساااك  الحديدياااة . أجا ااا  ناواااب الااارويس " ال بمكنن
بالكالم حول موضوع عرام الىكك الحد دبـة،  ل    خ ـوا  الرئاسـة قـرر للـك وقـراره 

ة  لاايس لل اواااب أ  يااا كلص فاااي الجلسااة مبااال أ  يسااا أى  الااارويس للكاااالم  ". وقماااانهـــائي
فقد سكخ  حمد حدياد  –(  م ال ظام الداخلي للمجلس 66حسب الماد  ) –ويأى  ل ا 

ولص ي كلص حجل  جضجع شراء السك  الحديد. ووضعخا  جاد الالوحة  ال صجيخ ومبلها 
 .(124)المجلس
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الجهاز اإلداري، أعلم روايس المجلاس ف ار أ ا فيما ي عل   مكافحة الفساد في 
يؤيااده فياا  أث ااا عشاار  –ناوااب المجصاال  –الااديم جمياال ورود تقرياار  اام  حمااد حديااد 

لااااااا  مججباااا  لج ااااة تحييييااااة تحصااااي ثااااروا  الااااجزراء السااااا قيم  ناوبااااًا  سااااّم مااااانج  تاؤ 
و ااجففي الدولااة وال حقااا   اام  صاااادرها. وكااا   اام  ؤيااادي االم ااراح سااا ة نااجاب  ااام 

ة اإلصالح الشعبي هص) عزيز شريح،  كي جميل، عباد الجباار الماالك، ىيباا  جمعي
 .(125)التبا ، نعمة الم صجر،  حمد الجرجفجي(

وألهميااة هاااا االم ااراح، وأل   جضااج ع ا عاارض ألول  اار  فااي العااراق، رأي ااا  اام 
 العروري أ  ن قل ا نصًا دو  زياد  أو نقصا : 

ضــع الئحــة قانونيــة راجــين  جــرام مــا   ــبم نقــدم فــي أخنــاه تقريــرًا بــاقتراح و " 
 ".  المعدلة من النفام الدا  ي لم  س النواب39بشأن  وفق الماخة 

لما كا  مـن المعـروف بأنـ  مـن أهـم أسـباب سـوم التصـرفات التـي الرمـ   " 
، والتي نوه بهـا فـي صـدر  طـاب العـر  1936تشرين األول سنة  29الُحكم قبل 

و االنتفــاع الشخصــي مــن قهبــل الكثيــر مــن رجــال فــي اجتمــاع الم  ــس الحاضــر هــ
الُحكم من وررام ومـوهفين ع ـق حىـاب المصـ حة العامـة ممـا أخ  للـك  لـق تـرالم 
ثروات  ير ق ي ـة لـد  أولئـك الرجـال الـأل ن لـم بكونـوا ليحصـ وا ع يهـا لـوال نفـولهم 
بىــبن تق ــدهم رمــام األمــور مــن حــين  لــق آ ــر بينمــا لــم بطــرأ ع ــق حالــة ألثريــة 

لشعن التي تعاني ا م فقر واـيص عـد د ن أه تمييـر فـي ت ـك األثنـام، ونفـرًا  لـق ا
   ضرورة اإلصالح تقءي بتقويم األعوجاجات التي كانـ   سـبن التـألمر فـي العهـد 
الىــابق ومحاســبة الــأل ن ضــحوا بالمصــ حة العامــة ألجــل منفعــة لاتيــة لكــي بكونــوا 

بــرة فــي الحاضــر وفــي المىــتقبل. نقتــرح أ  ُبَىــ ن  قــانو  تيلــي بموجبــ  ل نــة عه
تح ي ية لتحصي الثروات الموجوخة لد  الوررام الىابقين وموهفي الدولة، وَتحّقق 
عن مصاخرها وكيفية الحصول ع يها، فعلا ما وجد  نها أو أه قىم منها حصـل أو 
أنمـي بطــرق  يــر مشــروعة لهــا عالقــة بمناصـبهم أو بعامــل النفــول الــأله تمتــع بــ  

روات مــن ورام تق ــدهم منصــبًا أو وهيفــة فتصــاخر ت ــك الثــروات أصــحاب ت ــك الثــ
 .(126)"  وتطبق ع يهم أحكام القوانين المر،ية
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مااال رواايس المجلااس ة  هاااا ال قرياار سااي بة ويااجزع علااى ال ااجاب، وفااي الجلسااة 
ال اليااااة، كانااااخا ةحاااادى  ااااجاد الم هاااااج 12القاد ااااة تجااااري المااااااكر  علياااا . وفااااي جلسااااة 

ام راحاًا  إحالاة  –ناواب الديجانياة  – قرير، ماّدم سالما  الشايخ داود المااكر  حجل هاا ال
ال قرير ةلى اللج ة الحقجقية لدرسِ ِ   م ال احية القانجنياة والدسا جرية، وال صاجيخ عليا  

 .(127)مبل االم راح
، أعلااام روااايس المجلاااس ورود تقريااار لج اااة الشاااؤو  1937لىار29وفاااي جلساااة 

فااي الجلسااة وهااج يجصااي المجلااس  قبااجل ال قرياار  عااد الحقجقيااة حااجل االم ااراح، وتلااي 
تعـد األمـوال التـي بقـرر  نهـا وصـ    الـورير أو تبديل كلمة )المصادر ( فيا   جملاة " 

ــــًا  ــــر م ك ــــق أصــــحابها    وجــــدوا، وإال فتعتب ــــر مشــــروعة  ل الموهــــي بطــــرق  ي
 .(128)"ل حكومة

ناواااب  – ااادأ المجلاااس فاااي   امشاااة ال قريااار، عاااارض االم اااراح يجساااا الكبيااار 
وكانااخا ال قااال ال ااي عرضااها فااي  عارضاا   تاا ل ص فااي مجلاا  ة  اللج ااة  –المجصاال 

المق اااارح تشااااكيلها ةىا اع باااار   حكمااااة خاصااااة فااااإ  للدساااا جر ال يساااااعد علااااى تكااااجيم 
 حكمة خاصة. فإىا أحالخا ش صًا على المحاكمة، وىل  الش ص لص ياِجبا المحكمة 

ة  ادو  دليال أل  األصال  اراء  الا اة. عم  صدر أ جالا  فاال يمكام أ  تدي ا  المحكما
ومااال ال اوااب ةىا كااا  ال اارض ال حقياا  عّمااا يملكاا  الااجزير أو المجفااا دو  اساا دعاو  
أ ااام اللج ااة، فااإ  ىلاا  الي  لااب مانجنااًا جدياادًا فااإ   اإل كااا  ةجااراء ال حقياا  فااي ضااجء 

 .(129)القجانيم ال افا  عم يري  المف شيم أو المادعي العام
الع ااااااراض الم قاااااادم هااااااج  اااااام ال احيااااااة الشااااااكلية، و اااااام ال احيااااااة  عاااااايفًا ة  ا

المجضااجعية فااإ  جااجهر الم لااجب ةحصاااء التااروا ، لقااد ساامع ا عاام وزراء و ااجففيم 
أخاوا أراضي أ يرية، فإىا كا  أخاهص لها   الفًا للقانج  فإ   اإل كا   عالجاة الحالاة 

خااا  اااالم راح ي اا   ع اا    عااديل القااانج  الحااالي دو  ةصاادار مااانج  جديااد. كمااا ة  األ
ةحداث جج  م المشا با  وأسباب العداء والجشاية واالنقسام ف ش  ل  أ جر ش صاية 

 نــا مــع تقــد ره ل نباهــة وحىــن النيــة والحميــة الوطنيــة تصاارف ا عاام العماال. ومااال " 
 .(130)"  التي خفع   أصحاب التقرير   لق تقدبم  أرجو عدم قبول االقتراح
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ماااجال يجساااا الكبيااار، وكاناااخا خالصاااة رده ة  اللج اااة رد  حماااد حدياااد علاااى أ
ال حيييية ةىا تبيم لها اس  الل وزير ل فجىه وحصل  م ىل  على كسب جيار  شاروع 
لياا  فإنها ترفة األ ر ةلى  جلس ال اجاب إلصادار مارار اتهاام وقحال ا  علاى المحكماة العا

يلااا  ةلاااى  جلاااس لمحاكم ااا . وقىا كاااا  ىلااا  الشااا ص  جففاااًا فاااإ  اللج اااة ال حيييياااة تح
 .(131)االنعبال لمحاكم  

وأجااااب علاااى  اااا ماااال  ااا  يجساااا  –ناواااب الااادليص  -وأياااد ال قريااار كماااال السااا جي 
 280الكبير  م ة  )األصل  راء  الا ة(  أ  مانج  العقجقا  ال افا مرر في المادتيم 

ِجااد  ع ااده  ااال   قااجل  مااا يظاام لساابب  عقااجل ةناا  أس حصاال  جريمااة  281و ااما وا ة    
أ  يباايم الججاا  المشااروع لحيازتاا  علااى ىلاا  المااال، وقال أادياام   جريمااة الحياااز   يجااب

 .(132)على ىل  المال
ام رح عزياز شاريح  حكاص صاالحي   كععاج فاي لج اة الشاؤو  الحقجقياة ة ادال 
العبااار  االتيااة  كلمااة )المصااادر  ( الااجارد  فااي ال قرياار ، " تعاااد األ ااجال ال ااي ياقاارا أنهااا 

المجفا   رق جير شرعية ةلى أصحا ها ة  وجدوا ، وال تاعد  لكاًا  وصلخ الجزير أو
. فاع رض ال اوب يجسا الكبير عم المجصل ،على قيام اللج ة المق ارح (133)للحكج ة

تشاااكيلها ، ألنهاااا ليساااخ  حكماااة ،  اإلضاااافة ةلاااى أ  الدسااا جر يم اااة تكاااجيم  تااال هااااه 
 . (134)المحاكص

نج  أصاجل المحاكماا  الجزاوياة فيا  الكتيار فردا علي  عزيز شريح مااواًل ة  ماا
 اام ال رومااا ، أل  الحكج ااة العراقيااة كانااخ ت ظاار ةلااى  عااا المااجففيم علااى أنهااص 
   لسج  و رتشج  و س  لج  لل فجى، ولكم ال يمكم ةثباا  هااه الا هص علايهص  اال رق 

ء  األصجلية لعدم وججد مانج  ي ص على ىلا ،  ؤكادًا أ  الهادف  ام هااا القاانج   ارا
الا ة ، وألجل ىل  يجب أ  يشمل جمية المجففيم والجزراء السا قيم والحاالييم، وناجه 
عزياز شاريح علااى أهمياة ال ف ااي  اإلداري والماالي علاى الم صاارفيم و ادراء المعااارف 

 .(135)ورؤساء الدواور الايم يم لكج  الصالحيا  ، ل حجيص اس  الل نفجىهص فيها
الااي كاا   – حاجل ال قريار، وماال ناواب الارويس اك فى المجلس  ما تص  ااكرتا ا 

 اام ال ظااام الااداخلي  39ياارأف الجلسااة وهااج  حمااد علااي  حمااجد  ااال ظر ةلااى الماااد  
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تس شاااااار اللج اااااة ىا  االخ صااااااح حاااااجل االم اااااراح لالسااااا  ار   رأيهاااااا. ويجضاااااة فاااااي 
 .(136)ال صجيخ نفس االم راح المقدم. وق  يجة ال صج  أاِعلم  مبجل 

، ولااص يقاادم 1937لب26 ظاار ة  حيااا  المجلااس ان هااخا  ِحلااِ  فااي و مااا يلفااخ ال
 شروع القانج  الاي أيد المجلاس تقريار االم اراح   شاريع . والساؤال الااي ي ارح نفسا  

 هل  قي االم راح لدى اللج ة ال ي يلب رأيها لالس  ار ، أم  قي لدى جهة أاخرى ؟ .
عيااة اإلصااالح الشااعبي و اام أجاال تعزيااز  كافحااة الفساااد اإلداري، يالبااخا جم

ااِرف خا فااي عهااد وزار  ياساايم الهاشاامي التانيااة دو  الحصااجل   م ا عااة األ ااجال ال ااي صا
علااى  جافقااة المجلااس ال يااا ي. ففااي ز اام الحركااا  العسااكرية فااي الفاارا  األوساا  عااام 

، صاارفخا وزار  ياساايم الهاشاامي واحاادًا وعشااريم ألااا دي ااار  كافااآ  نقديااة ةلااى 1936
لجاي  والشارية   سابة راتاب شاهر واحاد لكال واحاد  ا هص، ولاص يكام مسص  ام    سابي ا

مبااال –ىلااا  المبلااا  ماااد أجياااز صااارف  فاااي ماااانج  الميزانياااة العا اااة، ولاااص تصااادر الاااجزار  
كص الدس جر -صرف   . (137) رسج ًا يجيز ل ا صرف  اس  ادًا لحا

كاااص ماااد خا ةلاااى  جلاااس ال اااجاب  وع اااد ا جااااء  وزار  حكماااخ ساااليما  ةلاااى الحا
، 1937لىار16ماااانج  يجياااز ىلااا  الصااارف، أعلااام روااايس المجلاااس فاااي جلساااة الوحاااة 

وروده  اااام الحكج ااااة وقحال اااا  ةلااااى اللج ااااة الماليااااة ل دقيقاااا  وتقااااديص تقريرهااااا ع اااا  ةلااااى 
لىار أعلام روايس المجلاس ورود تقريار اللج اة. وكاا  ال قريار 25المجلس. وفاي جلساة 

 .(138) ي عمم مبجل   األكترية وتجصية المجلس  المجافقة علي
وفااي ضااجء ىلاا  سااأل ى يااا  التبااا  وزياار الماليااة جعفاار أ ااج الاا مم عاام ز ااا  
اااِرف  فاااي ز ااام  ساااحب المبلااا   جضاااجع القاااانج  وصااارف . فأجا ااا  ة  ىلااا  المبلااا   صا
حركا  أجرتها الجزار  السا قة، وأع يخا ةلى الجي   ما يساوي راتب شهر واحاد، وماد 

 أنهاا خالفاخا القاانج   صارف   -ة الساا قةأي الحكج ا-تحق  للمجالس ال ياا ي ووجادها 
 .(139)ولص ت قدم ةلى المجلس ح ى  رسجم  ال  

"    الم الس النيابية أساص تشكي ها هو المحاففـة ع ـق مال ى يا  التباا  
أموال الدولة والميبانية، وأما مـا بقـي فك ـ  تفرعـات. والم  ـس هـو وكيـل عـن خافـع 

عمال الحكومـة وال بمكـن لكـل ورارة أ  تصـرف الءريبة، والميبانية هي تورع ع ق أ
 الفــًا لقــانو  الميبانيــة، وال بمكنهــا أ  ت بــي أو تصــرف مــن  يــر أ  تىــتأل  مــن 
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الم  ــس وتىتحصــل المصــاخقة منــ  ...   أهــم عــيم خســتوره فــي الم  ــس هــي 
ــة.. هــأله  ــأ ن تبقــق قيمــة ل م ــالس النيابي ــة ف ــورير بكيف ــعلا بصــرف ال ــة، ف الميباني

  ألي خ نار صرف   بال مرسوم وليس لها في الميبانية فصل أو ماخة أو 21المبالل 
  ألـي خ نـار ب ـن تءـمين  الـورارة الىـابقة... مشـتركًا 21باب ... فهألا المال أه 

  مــن الدســتور هــي  ال ب ــور تخصــيص راتــن أو  عطــام 97ومنفــرخًا أل  المــاخة 
ة ألبـة جهـة  ال بموجـن مكافأة أو صرف عيم من أموال الخبينة العموميـة الموحـد

فعاًل .  140 القانو   وأنا بصفتي نائبًا أتهم الورارة الىابقة ألنها  الف   الدستور" 
عااام ىلااا ، فقاااد أكاااد الم حااادث نفسااا  علاااى ة  الاااجزار  ةىا صااارفخا  ااام دو  الميزانياااة 
ليااااا( وتكااااج   الز ااااة   عااااجيا   سااااؤولة سياساااايًا ويجااااب أ  تاحااااال ةلااااى )المحكمااااة العا

،  ويالاااااب الحكج اااااة أ اااااا أ  تقااااارر اتهاااااام الاااااجزار  الساااااا قة أو تساااااحب المصاااااروفا  
 .(141)الالوحة

دافة  حمد علي  حمجد، رويس اللج ة المالياة فاي المجلاس عام صارف المبلا  
فااي حي اا ،  بي ااًا ة  الحركااا  ال ااي اساا دعخا صاارف ىلاا  المبلاا   قروناا   المصاالحة 

اابال ضااحجا  حياااتهص و   حااجا  كافااأ ، ف لاا  المكافااأ  ال العا ااة، الجااي  مااام  جاجباا ، ضا
تس رد   هص وال  م الاايم صارفجها، فيجاب علي اا تشاجية   جلاة الجاي  والشارية أل  

 . (142)ال اية تبرر الجاس ة 
 لا اتبعنـــا القاعـــدة القائ ـــة بـــأ  المابـــة تبـــرر رد عليااا  ى ياااا  التباااا  مااااواًل " 

ولكـن الشـعن  قـام وعمـل الواسطة فال بخفق    الحكومات المىتبدة لها ميبانيـات، 
ثورات خامية وأرال للك الدور وجعل الم الس النيابية فوق ُكـل عـيم، فـعلا أعطينـا 
هـــأله الءـــرورات فمـــا هـــي الفائـــدة مـــن تشـــكيل الم ـــالس النيابيـــة؟ ولمـــالا تـــدقق 

وقعاااد ان هااااء الم امشاااة وع اااد وضاااة  اااجاد الالوحاااة  ال صاااجيخ وافااا  .  143 الميبانيـــة؟ 
 عليها المجلس.
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 الفصل الثالث: الموقف المناوئ لعمل جمعية اإلصالح الشعبي.

 كتل  صوم جمعية اإلصالح الشعبي خا ل الم  س النيابي:أواًل: ت
أثااار أسااهام جمعيااة اإلصااالح الشااعبي فااي الحكااص   اااوف الاارجعييم الم اااوويم  

لالتجاه ال قد ي الديمقرايي، وجماعاة العهاد الساا   الااي أيااح  هاص االنقاالب، وكاا  
كااا  الرجعيااج   ىلاا  ال ك اال فااي الجامااة واسااعًا ونشااي ًا فااي خااارج  جلااس ال ااجاب. وقىا

و اام تحااالفجا  عهااص، اخفااجا نجاياااهص فااي  عااادا  الحكااص الجديااد فااي األيااام األولااى عقااب 
االنقالب، فأنهص كانجا ي حي ج  الفرح للبدء   شايهص ضد جمعية اإلصاالح الشاعبي، 
والع اصااار ال قد ياااة والديمقرايياااة، وىلااا   قصاااد ةضاااعاف الحكاااص وقحاااداث فجاااج   ااايم 

هاااا الحكاااص. وكاااا  المااادخل فاااي  مارسااا هص ل شاااايهص فاااي ىلااا  الجماعاااا  ال اااي ماااام علي
االتجاااااه اتهااااام جمعيااااة اإلصااااالح الشااااعبي  الشاااايجعية و ساااااندتها الحركااااة الشاااايجعية 

 وع اصرها في العراق.
 قااًل للدك جر كا ال  1937وقهاا الصدد نشر   جلة المعلص الجديد في شبال  

 ع ااجا ) ال رقيااة السياسااية  -لعاليااةأساا اى ال اااريخ اإلسااال ي فااي دار المعلماايم ا -عياااد
لل اشتة(. ىكر في  ة  ال رقية يجب ة  تر ي ةلى ةيقاظ الشعجر الاجي ي وقفهاام اإلفاراد 
واجباتهص حيال المج مة و سؤولياتهص في الحيا  العا ة ودفعهص ةلى ال عااو  وال عاا م 

 .(144)المش رك، ال  ىل  شرل أساسي لل هعة الجي ية
، ة  احد األساتا  نشار 1937لىار  25ل رفاويل   ي في جلسة في ضجء ىل  ما   

 قااًل في  جلة المعلص الجديد ال ي تصدرها وزار  المعارف جاء فيا   اا ي ااما  باادئ 
 الحكص في هاه البالد و ا ي اما الدس جر.

   الكتابات حـول هـألا أجا   رويس الجزراء حكمخ سليما  في الجلسة ىاتها "  
فـــي هـــألا المم كـــة ألننـــا مىـــتندو   لـــق اسىـــس قوميـــة  ســـالمية الموضـــوع رائـــدة 

". ويالااب ال ااجاب الكااا عاام الكااالم فااي  ومىــندو   لــق الدســتور ولكــن األفكــار حــرة
هاا المجضجع. وكا   حمد حديد يرياد ال عقياب علاى  اا أدلاى  ا  رفاويال   اي، ولك ا  

 . (145)مال   اء على ر بة رويس الجزراء ليس لي ة  أمجل شيتاً 
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يظهااار ة  ال اواااب سااالما  الشااايخ داود وجاااد ة  األ ااار  ااام ال  اااجر   حيااا  ال 
بىــما لــي فخامــة رئــيس الــوررام أ  أتك ــم حــول نفــس يمكاام السااكج  ع اا ، فقااال " 

الموضــوع أل  لــيس مــن البىــاطة فــي مكــا  حتــق نىــك  عنــ ، فــنحن مءــطرو  
 تــدريها بحكــم موقعنــا    نبــين مــا بخــالى ضــمائرنا، أل  المعــارف فــي كــل بــالخ ه

سياسة معينة فهأله الىياسـة هـل هـي سياسـة قوميـة أم سياسـة أتكاليـة أم سياسـة 
عموميــة؟ ب ــن ع ــق الحكومــة أ  تبــين سياســتها بوضــوح. فخامــة رئــيس الــوررام 
بقول األفكار حرة فمن منا  ريد تقيـد األفكـار؟ ولكننـا ال نريـد م  ـة رسـمية تصـدرها 

مبـاخئ الـد ن. ال.ال نريـد للـك وال نقبـل.    خائرة مىـيولة وفيهـا أفكـار  طـرة ع ـق 
الأل ن ُ ريدو      وضحوا أفكارهم الحرة ب ن    ال  تىتروا ورام كراسي الحكم؛ بل 
ب ن     بقوا بعيد ن عـن الحكـم ويبينـوا أفكـارهم. العـالم  تطـور ولكـن هـألا التطـور 
ــــراث ــــن الب ــــبالخ م ــــأل ال ــــأله  نق ــــق النشــــاأ العىــــكره ال ــــة وإل ــــق القومي ــــي  ل ن  رم

الهدامة....تك م  مع ورير المعارف واين   نـُ  قـد ثبـ   فـي المـدارص وجـوخ أفكـار 
مءرة بين طالب المدارص وأننا مىـتعدو  إلثبـات للـك، لمـالا وإلـق أه وقـ  نبقـق 
ســــالتين؟ أهكــــد أننــــا جميعــــًا نحتــــرم الحريــــة، ولكــــن ق ــــع األفكــــار الفاســــدة مــــن 

 .  146 جألورها"
أنـا ال اعتقـد بصـحة كـل مـا عز الديم ة اراىيص " ردا علي  وزير المعارف يجسا

قالــ  النائــن المحتــرم مــن وجــوخ خعابــات مخ ــة بالقوميــة العرايــة، فــعلا كانــ  هنــاك 
ينه ب ن أ  ال تي أل قياسًا بشـمول  حركة من قبل طالن أو طالبين أو مع م أو ُمع هم 

ا أعـار الحركة ع ق الهيئة التع يمة بصورة عامـة، كمـا أنـي سـأحقق عـن ح يقـة مـ
 . 147 ألي  البميل في النشرة التي تصدرها ورارة المعارف"

والمقال كال  اا جااء فيا  لاص ي عامم ةي رأي ي ااما  باادئ الحكاص فاي العاراق 
أو ي اااما الدساا جر كمااا مااال رفاوياال   ااي، وعلااى العكااس فأناا  ي فاا  و بااادئ الحكااص 

 الااديم كمااا  اايم   ال ااي يأخااا  هااا دساا جر العااراق حي ااااك، ولاايس فااي المقااال أي  ساااف
سااالما  الشااايخ داودت  ااال ال يججاااد فيااا  أي حااادي  عااام الاااديم. ويبااادو ة  تفساااير تلااا  
 عارضة  سبب ة  المجلة ال ي نشر  المقال تصدرها وزار  المعارف ووزيار المعاارف 
احااد أععاااء جمعيااة اإلصااالح الشااعبي، لااال  وجااد  ال اوباااِ  الفرصااة سااانحة لمهاجمااة 
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ه المجلاااة ي عاااارض  اااة  باااادئ الدسااا جر العراماااي، والاااديم الاااجزير  حجاااة ة   اااا ت شااار 
 اإلسال ي.

كا  ال جاب  م جمعية اإلصالح الشعبي مد تحادثجا عام الفقار   م جانب لخر،      
الاااااي تاعاااااني   اااا  األكتريااااة ومااااالجا ع اااا  ةناااا  أساااااف  شاااااكل العااااراق، وأثاااااروا  سااااألة 

فيااا ، وسمجها) شاااكلة( األراضاااي فاااي  جلاااس ال اااجاب وهاااص وحااادهص الاااايم تكلماااجا ع هاااا 
ويااالبجا  حلهااا علااى أساااف تجزيااة األراضااي الزراعيااة علااى الفالحاايم. ومااد أشاارنا ةلااى 
 عاا  ااا تكلمااجا  اا  فاي هاااا الشااأ  فااي مساص سااا    اام هاااا البحا . وكااانجا هااص أيعااًا 
 اااام تكلااااص فااااي المجلااااس عاااام العامااااال فااااي العااااراق ويااااالبجا   حديااااد ساااااعا  عملهااااص 

 ا ا  لهص.واالع راف  حقهص   شكيل نق
، هاااااااجص ال اوااااااب ساااااالما  الشاااااايخ داود ال ااااااجاب 1937أيااااااار  30فااااااي جلسااااااة 

اإلصااالحييم الاااي تحاادثجا فااي هااايم المجضااجعيم. وألقااى خ بااة تحريريااة   جلااة جاااء 
ر فيها: "  بفهر    بعل ا رام االقتصاخبة  يـر المفيـدة والمءـرة لتقـدم الـبالخ ضـر 

أخت  لــق تءــرر منهــا  اإلصــالح ب يــل  قــد تىــرب  لــق أفكــار بعــل رجــال الُحكــم و 
ـــق الماللـــين وأصـــحاب  ـــيس فقـــو  ل االقتصـــاخه العـــام، وإلـــق تىـــرب روح الق ـــق ل
األعمال؛ بل  لق كل فرخ  روم ل حركة االقتصـاخبة والُعمرانيـة فـي الـبالخ نمـوًا عـاماًل 

 .(148)"ع ق ضوم المباخئ الع مية واالقتصاخبة الناض ة
القتصـاخه الشـامل فـي بالخنـا هـو أوفـر بكثيـر مـن أني أهكد    الرفـاه ا عايفًا "    

البالخ اأُل ر  الم اورة بالنفر ل فـرخ واـالنفر ل م مـوع.... فـال  وجـد عنـدنا مشـك ة 
اقتصاخبة كما هو الحال في كثير مـن الـبالخ،  نمـا هنـاك ات ـاه مءـر سـيخ ق هـأله 

ك ة المشــك ة    لــم  وقــف األمــر عنــد حــده. بقولــو     ُهنــاك مشــك ة ُتىــمق مشــ
األراضــي. لــيس هنــاك مشــك ة فــي بالخنــا مــن هــألا النــوع...      ــق مشــك ة  يــر 
موجوخة والبحث عن  قطـاع ال أثـر لـُ  فـي الـبالخ، ووضـع بـألور  ـالف بـين الفـالح 
والمالك، واين صاحن المءخة وصاحن األرض  لق آ ره مـن األمـور التـي تـأرجا 

توجن االضطراب في سـبيل التكامـل البيئة البرا،ية وتءيع الثقة الىائدة واالنتي ة 
ــق وجــ   ــ  ع  ــأله أوقــف العمــل ب ــانو  التىــوية ال ــع فعــاًل...    ق البراعــي كمــا وق
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التقريــن لــيس مءــرًا كمــا بفــن بــل هــو مفيــد وقــد أنهــق كثيــرًا مــن المشــالل وســبن 
 .(149)"  عمار كثير من األراضي ووطد االستقرار

شاا  ال الدولااة  الصاا اعا  واساا تمارها، ثااص ان قااد ساالما  الشاايخ داود الاادعج  ةلااى ا     
 بي ااًا ة  فكاار  قيااام الحكج ااة  اابعا األعمااال الصاا اعية وتأسيسااها المعا اال جريااًا  ااة 
 عااا الاادول ال ااي أخااا  تقااجم  ااال ، ياعااد تقلياادًا للدك اتجريااة الشاايجعية ال ااي  ارساا ها 
 عاااا الااادول ال رقياااة، فعااااًل عااام ىلااا  هاااي  ظهااار  ااام  ظااااهر األسااا بداد، وضااارقة 

 اضية على ةم صاد العراق.م
ومااد ىكاار ال اوااب ساالما  ة   شااكلة العامااال، هاااه ن مااة جديااد  اخااا الاابعا يااردد     

صداها، الحييقة ةن  ليس في العراق  شكلة يامكم أ  تسمى  شكلة عمال، ة  العماال 
( ساااعة فااي األعمااال البسااي ة كااال هي 15فااي أورقااا كمااا شاااهدتهص   فسااي يشاا  لج  )

ف ااادق وجيرهااا.  بي ااًا ةناا  يريااد لكاال فاارد  اام أفااراد هاااا الااجيم أ  يعااي  وال د ااة فااي ال
 الرفاه وال ير والساعاد ، ولكام هااه الر باة ال تع اي أ  نفا    ااب اإلضاراب وال جااوز 

 على الملكية  اسص حقجق العامال  م حيم رخر.
نقابـات نعـم  ننـا نـوخ أ  تيسـس وعم الم البة للعامال  ح  تأليح ال قا ا  مال"     

الُعمــال... لكننــا ال نرضــق أ  تكــو  هــأله النقابــات مرالــب خعابــة مءــرة أو محــالت 
لالعتمال بالىياسة بصورة تشل أ ده الُعمـال االجتما،يـة واالصـطياخ بالمـام العكـر 

 .(150)" باسم حقوق الُعمال
أيااار( ماال ساالما  شاايخ  31وفاي الجلسااة ال اليااة ال اي انعقااد  فااي الياجم ال ااالي)

لكر األ وا  قءية الُعمال. حريصو  ع ق الُعمـال باعتبـار أنهـم مواطنـو ، " داود: 
ونحن  ير حريصين فيفهر  نهم لم  ريدوا أ  بىمعوا ما ق ت ، أنا ق    نـي ُأعـفق 
مــنهم ع ــق الُعمــال وأحــر  مــنهم ع ــق ســعاختهم ألنــي ال ُأريــد اســتمالل الُعمــال 

المم كة ويءـراو  بح ـة    أل راض عخصية وأجع هم  نصرفو  عن األعمال في 
ــق  ــو   نهــم حريصــو  ع  ــأتو  ويقول ــة... ب ــات المخت ف ــاخئ ستىــوخ الطبق لهــم مب

 .(151)"العمل، بل  نهم حريصو  ع ق اإلجرام في هألا الب د ولده وثائق تييد للك
وتجدر اإلشار  ةن ا لس ا في صدد تدويم  اا ردا  ا   عاا ال اجاب اإلصاالحييم 

داود ورفاويااال   ااايت  ااال مصااادنا عااارض نمااااىج  ااام تلااا  علاااى أماااجال سااالما  الشااايخ 
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المجاضاااية لماااا تحااادث  ااا  ال ك ااال الم ااااوئ فاااي  جلاااس ال اااجاب ضاااد أععااااء جمعياااة 
اإلصاااالح الشاااعبي. وماااد ام بسااا ا ساااا قًا  اااا رأي اااا   اسااابًا  ااام لراء وأفكاااار ال اااجاب  ااام 
اإلصاااالحييم وقع ااااء فكااار  عماااا ماااا جا  ااا   ااام  ساااعى فاااي  جلاااس ال اااجاب فاااي خد اااة 

 ادوهص وأهدافهص. ب
ويبدو ة  ال ك ال المعاارض لفصاالحييم كاا  ي حايم الفارح  ام أجال تحجايص 

 –كماا هاج  علاجم  –دورهص في الحياا  السياساية العراقياة. فماتال كاا  جعفار أ اج الا مم 
زعيص شعبي عمل في قياد  الحركة االس قاللية  عادياًا االحا الل البري ااني واالن اداب، 

أحااد ا اارز ماااد  الحركااة الجي يااة. وفيمااا عاادا األشااهر ال ااي عماال ومااد  قااي ييلااة حياتاا  
فيها وزيرًا في وزار  حكمخ سليما ، كا  احد ماد  المعارضة ضد االن داب البري ااني 

كاااص الااااي ماااام فاااي العاااراق   اااا أواخااار عاااام  ، وضاااد ال فاااجى 1920وضاااد أوضااااع الحا
ودخجل العاراق ععاجًا فاي  األج بي الاي اس مر في العراق  عد ان هاء االن داب رسمياً 

مي  عهد االس قالل، وىل   سبب  ام أحكاام  عاهاد   ، 1930عاصبة األا ص وقدء  ا سا
 . (152) ة  ري انيا

وفي الجمخ الاي كا  في  وزيرًا للمالية في وزار  حكمخ سليما  خصاص يج اًا 
 ايِ  ساا   في األسبجع لمقا لة  م ياريد  قا ل   وف    ا   لهاا ال رض. و ام حقا  ِ ِصاف  

كااص ثانيااًا أ  يفعاال ىلاا ، لكااي يبقااي  اإلشااار  ةليهمااا، كاازعيص شااعبي أواًل وكااجزير فااي الحا
صل    الشعب وثيقة وي عرف على لراء المجاي يم وشاكاواهص و  االبهص وأ اانيهص. ولماا 
كا  جعفر أ ج ال مم  م أععاء جمعية اإلصالح الشعبي ال اي عارضاها تك ال كبيار 

ب، فااإ  أحااد ال ااايقيم  اساامها وهااج ساالما  الشاايخ داود عاادا فاا   داخاال المجلااس ال ااجا
جعفر أ ج ال مم  ا   لي مكم أ  اء الشعب  م  قا ل ا  دو  مياجد،  تلباة يجاب أ  ي ادد 

 :1937أيار  30 ها، ةى مال سلما  شيخ داود في جلسة 
توســع بعــل أصــحاب المعــالي أو أصــحاب الىــعاخة أو ســمهم مــا عــئ  أ  "     

أ ألوا باسم الرأفة أو اإلنىانية أو اإلحىا  أو الدبمقراطيـة  لـق آ ـره مـن تىميهم و 
األســمام التــي  تــألرعو  بهــا. نعــم أ ــأل هــيالم بعتبــاع طريقــة تشــاب  طريقــة خ ــوا  
المفــالم فــي القــرو  األولــق والقــرو  الوســطق. ومعنــق للــك    الــورير أو صــاحن 

س بـالمفرخ؛ بـل بال م ـة وأخ  الىعاخة فتا باب  ع ق مصرا،ي  لعموم المراجعين لي
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للك  لـق    المرالـب الىـامية أ ـألت  تنفـر فـي أبىـو األمـور وأتفههـا ممـا هـي مـن 
 .(153)"ا تصا  الشرطة أو مد ر الناحية

" تك ـم أحـد رد ىيبا  التبا  علاى ىكاره سالما  شايخ داود فاي هااا الشاأ  فقاال 
مفتوحــة أمــام النــاص  الــبمالم بــاألمس وقــال  نــ  ال  رضــق أ  تكــو  أبــوب الــوررام

وعبههم بالُحكام الأل ن ب  ىو  تح  األع ار والنخيل. بىما لي البميـل أ  أبـي َن 
   أولئك األعخا  كانوا في الصدر األول اإلسالمي والدبمقراطية التـي  تمنـق بهـا 
مأ ولة منهم فكانوا  تص و  بالنـاص مباعـرة. ونحـن كـل عـكوانا مـن سـوم تصـرف 

فعلا جع نا أبواب الوررام من الفوالل فأ ن ُ راجع المف ـوم.  بقـق بعل رجال اإلخارة، 
ــُ  راجــع بعــد  مىــة عشــر  ــدوائر واعــد للــك بقــول ل الرجــل المف ــوم عــهرًا  راجــع ال
 ومًا..... أهن    الدبمقراطية الصحيحة هي أ   تصل الـورير باألعـخا  مباعـرة 

ومــن المنتقــد ن لفكــرة  والمــوهفين المراــوطين معــ . أنــا مــن المحبــأل ن لهــأله الفكــرة
 بصــاخ األبــواب بوجــوه المــراجعين مــن النــاص... ال نريــد مــن الــورير    بىــد بابــ  

 . (154)"ويألهن  لق محالت اإلنس؛ بل ب ن     ألهن بنفى  ويعقن ويدقق
 م جانب  أيد  كي جميل أمجال ىيبا  التبا  وأوض   ة  ةيصاد الجزراء أ اجاب 

أ  ااء الشاعب ال ي فا  واألاساس الديمقرايياة ال اضاجة  دواورهص في وججه الماراجعيم  ام
في البالد العراقية ومد نص دس جرها على ة  الملا  الاديمقرايي وحكج  ا  الديمقرايياة 
فال يجصد الاجزير  ا ا   ججاِ  الماراجعيم  ام أ  ااء الشاعب أل  ىلا   عار  ام جهاا  

ي صااال  أ  ااااء  شااا ى، فاااالجزير يجاااب أ  يكاااج   ا ااا   ف جحاااًا لجمياااة الماااراجعيم ح اااى
الشااااعب كافااااة وي فاااااهص  عهااااص ال أ  يك فااااي  م العااااة اإلضاااابارا  واألوراق ويفحصااااها 

 .(155)فق 
في السياق نفس ، رأى سلما  شيخ داود  أ  ف   الاجزير  ا ا  لقباجل الماراجعيم 
دو  ميااجد أ اار علااى درجااة  اام السااجء  حياا  ال يصاا  السااكج  علياا ،  عاايفًا أنااا ال 

رايية ال ي يسجدها سل ا  الشعب هي  الد يجاب أ  يكاج  فيهاا أنكر ة  البالد الديمق
 ااااب الشاااكجى والمراجعاااة  ف جحاااًا للجمياااة ولهااااه الشاااكاوى يااارقا  ألجفاااة، يااارق جااار ا 
عليهااا الاابالد الديمقراييااة ال ااي ي   ااى  هااا األخااج ، وهاااه ال ااارق هااي أ  يراجااة الفاارد 

ة المراجااة الاااي فجماا  المرجااة الم اا ص فااإىا رفااا يراجااة   ااا فجماا  وقىا رفااا يراجاا
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اادا ا األ ااجاب  ججهاا  يراجااة الااجزير  عريعااة يباايم فيهااا ساابب  أيعااًا وهكاااا، وقىا  ااا سا
 .(156)المراجعة ولزوم ةع اء اإليعاحا  الكافية 

يبادو أ  تك اال الاارجعييم الم اااوويم لالتجاااه ال قااد ي الااديمقرايي وجماعاا  العهااد 
ججاجد نشاال شايجعي يشاكل خ ارًا علاى السا   الاي يجح  ا  االنقاالب، فاي تهاجيلهص  

نظاااام الحكاااص فاااي العاااراق واألوضااااع االج ماعياااة فيااا ، ساااجاًء نسااابجا ىلااا  ال شاااال ةلاااى 
ااس  فااي العااراق   اااريخ  ، أو 1934لىار  31الحاازب الشاايجعي السااري الاااي كااا  مااد أاسِّ

أناية األفكار والمفاىيص الشيجعية ةلى أععاء جمعية اإلصالح الشعبي، أو كج  تل  
يعملاج  تحاخ سا ارها، أياا  -أي الشايجعييم –جماعة ت عاو   اة الشايجعييم أو ةنهاص ال

كانخا الصي ة ال اي مالاخا  هاا الرجعياة وحلفاؤهاا، وماد يكاج  ماد اشا رك  عهاص فاي تلا  
 . (157)الدعاية  عا القج ييم  حسم نية، أو  سجء نية

جحااجا ويظهاار ة  هااؤالء فااي تهااجيلهص  ججااجد نشااال شاايجعي أو خ اار شاايجعي ن
فااي تسااريب وجااجد ىلاا  ال شااال وهاااا ال  اار ةلااى ىهاام  عااا المسااؤوليم فااي ال ظااام 
الاااي مااام  عااد االنقااالب. وقهاااا الصاادد نشااير ةلااى حاادي   كاار صاادمي رواايس أركااا  
كاص  الجي  في هاا الشأ  فق ، لما كا  لال  الحدي   ام لثاار خ يار  فاي  فااىيص الحا

اوية. ومد فهص ال ااف فاي حي ا  ة  الحادي  السليص، واتجاها  وتشجية هاه الحملة الدع
  قصجد    جمعية اإلصالح الشعبي.

، يلعااااخ جريااااد  الاااابالد لصاااااحبها ورواااايس 1937لىار  18ففااااي صااااباح يااااجم 
تحريرها رفاويل   ي وفي صدر صافح ها األولاى وفاي  حال المقاال االف  ااحي حادي  

العىـكره رئـيس  حد ث بطل االنقالب سعاخة الفريق بكر صدقي لبكر صدمي  ع جا 
، وفااي وساا  الحاادي  صااجر  لبكاار أركــا  ال ــيش مــع رئــيس تحريــر جريــدة الــبالخ 

 صدمي  م  يًا ججادًا أ يا. وقدأ رويس ال حرير  قال  على الجج  ال الي:
روج المص ادو  في الماء العكر ةشاعا  خبيتة ا   ااء تساجيد صافحة العاراق 

 ااف ة  ال زعاة الشايجعية    ل لاة فاي البيعاء في ال ارج.  م ىلا  ةنهاص دساجا  ايم ال
ال فااجف. وعلااى أثاار هاااه اإلشاااعا  الكاى ااة ال ااي  ااا أناازل    هااا  اام ساال ا  مصااد 
روااايس تحريااار هااااه الجرياااد  ةلاااى ساااعاد    ااال االنقاااالب وحبياااب الشاااعب الفريااا   كااار 
صااادمي العساااكري للجماااجف علاااى رأيااا  فاااي هااااه اإلشااااعا  ..... دخلاااخا  ك اااب القاواااد 
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ل ي  معهااجد  شاشاا   ول فاا  وأجلساا ي ةلااى جانباا  جلسااة الصاادي  دو  أ  العظاايص فقااا 
أشاااعر   كلاااا فاااي الحااادي  الااااي جااارى  ي  اااا. ولماااا اسااا قر  اااي المقاااام وجهاااخ الساااؤال 

 ال الي ةلى سعادت .
ال ريااب فااي ة  سااعادتكص عااالمج   ااأ ر اإلشاااعا  ال ااي يبتهااا المفساادو  الااايم 

الشايجعية وتسارقها ةلاى نفاجف العارامييم. يعمرو  الشار لهااه الابالد ولحكج  هاا حاجل 
فمااا مااجل سااعادتكص الفصاال فااي هاااه اإلشاااعا  الم كاار  وأناا ص الااايم لكااص اليااد البيعاااء 
علااى العااراق سااا قًا والحقااًا وأناا ص الااايم لااص تحجمااجا ولاام تحجمااجا عاام ال عااحية  ااال فس 

ى علاا-وال فاايس ل ااالح وياا كص  اام كاال وريااة وأز ااة؟ فلمااا ساامة ساايح العااراق الب ااار
هااااا الساااؤال فاضاااخا علاااى وجهااا  ا  ساااا ة عريعاااة تااادفقخا  ااام  ال حااا   -حاااد مجلااا 

 . 158الجاا ة وا  زجخا  بري  عي ي  الال ع يم الل يم يشة   هما نجر الاكاء والف  ة
بءـحكني أ  أر  األحابيـل ردا  كر صادمي علاى تسااؤل رفاويال   اي مااواًل: " 

المفىدو  الأل ن لكرتهم، ف ـو عمـدوا  لـق الواهية التي  نصبها ل عراق العبيب أولئك 
 يــر هــألهه الدسيىــة لرامــا كــا  فــي  فتــاماتهم بعــل المنطــق، ولكــنهم ولحىــن حــل 
العراق س كوا طريقًا وعرة  ل وقع ا تيارهم ع ق موضوع الشيو،ية وهـألا وحـده كـاف 

ليكشــــي عــــن كــــألبهم وخسيىــــتهم ل نــــاص.أفي العــــراق عــــيو،ية؟ أبكــــو  العــــراق    
 . 915  عيو،يًا؟

لـال ثـم كـال، لــيس العـراق تراـة صــالحة ل شـيو،ية. قـل لــي براـك أ ـن معام نــا "     
ـــاب رهوص  ـــا وأرا ـــا؟ أه مشـــروعاتنا االقتصـــاخبة الصـــنا،ية ورهوص أموالن وُعمالن
األموال ....    كل من أوتي مثقال لرة مـن العقـل بءـحك مـن سـخي أولئـك الـأل ن 

حــن ال نــبال فــي الــدور االبتــدائي مــن بقولــو  بــأ  فــي الــبالخ اســتعداخ ل شــيو،ية. ن
ــّد مــن  ــر منهــا صــنا،ية، والب ــر بكثي ــة الث ــا ررا،ي أخوار الحءــارة الصــنا،ية واالخن
انقءــام رمــن طويــل قبــل أ  نصــل  لــق بعــل مــا وصــ     ليــ  األقطــار األورايــة 
الصــنا،ية ت ــك التــي ع ــق ب و هــا القــدح المع ــق فــي الصــناعة نراهــا أرضــًا قاح ــة 

لىوفيي  ت ك المباخئ التي عتم      وص     ليها حتق رأ نا ع يهـا جدبام لمباخئ ا
تراة العراق  يـر صـالحة  –رخ فعل عد د قءق ع ق الشيو،ية القءام المبرم. كال 

ل شيو،ية والأله بحاول بـث المبـاخئ الشـيو،ية فـي العـراق كمـن بحـاول ررع نخيـل 
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لخاصــة كــأللك ل مبــاخئ البصــرة فــي جبــال النــرويى. أل  كمــا    ل نباتــات تراتهــا ا
 .(160)بيئاتها الخاصة. وليطمئن العالم    ال  وف ع ق العراق من الب شفة" 

ــتالمم مــع الحكــم وان هااى صاادمي ةلااى جملااة تهديديااة، ةى مااال"  الشــيو،ية ال ت
الم كي.. وأنـا كـرئيس لقـوة اإلصـالح أع ـن هنـا اسـتعداخ ال ـيش لىـحق أبـة حركـة 

 .(161)" العر  وإ  بدرجة صميرة عيو،ية كان  أو  يرها تنهك حرمة
لااص يكاام  اساا  اعة اإلصااالحييم الشااعبييم أ  يقاارأوا كلمااا   كاار صاادمي  اام 
دو  ة  ت ماااارهص الريبااااة. وكاااااا  واضااااحًا ة  هدفااااا  هااااج اس رضااااااء الع اصاااار األكتااااار 
 حافظة ومرقًا ةلى تفكير الشعب العرامي، في الجمخ ىات ، يبدو أ  صدمي كا  ير اي 

 اااا زالاااجا ماااج  ال تاؤخاااا فاااي الحسااابا .  -أنفساااهص–عييم الاااايم كاااانجا ةلاااى  اااا وراء الشااايج 
لااال ، فقااد عقااد اإلصااالحيج  اج ماعااا  عاجلااة ماارروا أث اوهااا   امشااة كيفيااة  جاجهااة 
تحاارك  كاار صاادمي، وقىا كانااخ تقااارير الشاارية صااحيحة، فإناا  يباادوا أنهااص  حتااجا جااديًا 

اب،  ياد  ة  ال صااو   اال روي أ ر انسحا هص كليًة  م  جلس الاجزراء و ام  جلاس ال اج 
 .(162)هي ال ي ان صر  في ال هاية

كا   ام اثار الدعاياة الرجعياة علاى أععااء جمعياة اإلصاالح الشاعبي ونعا هص 
أياااار  31 الشااايجعية، أثااار لااادى حكماااخ ساااليما  األ ااار الااااي دفعااا  للااا كلص فاااي جلساااة 

ق الع ميـة... فهـل نحن نوخ أ  نىير في وسائ نا االقتصاخبة ال د دة بالطرماواًل: " 
هألا بعد عيو،ية وتطعن الحكومة واألعـخا  بالشـيو،ية. أرجـوكم أنصـفوا وتك مـوا 
بصراحة، واينـوا األعمـال بصـراحة أه قـانو  سـنت  الحكومـة وجع ـ  الفـرخ بموجـن 
أحكامــ   يــر حــر فــي األعمــال الصــنا،ية ...    قيــام الحكومــة بمشــاريع صــنا،ية 

،  163   ســنة احــد الــوالة وأســس كــألا معمــل70 لــيس عــيو،ية فقــد أتــق العــراق قبــل
وكا   تيان  بهألا العمل قبل سبعين سنة كما لكرُت فهل نىمي  بـ"عيوعي" ؟ ، وهل 
لا  عم   من األعمال الشيو،ية؟ وهل تنع  الحكومـة التركيـة الحد ثـة بالشـيو،ية 

ألنهــا ألنهــا قامــ   بتأســيس كــألا معامــل؟ وهــل تنعــ   الحكومــة اإل رانيــة بالشــيو،ية 
 . 164 قام  بتأسيس المعامل ؟" 

 بي ًا ة  معية مانج  ال سجية فاسمحجا لي أ  أا يم عليكص كما  ي اخ ساا قًا فاي 
ويقصـــد هنـــا قـــانو  تىـــوية حقـــوق  -المجلاااس وأا ااايم  ااار  أاخااارى ة  ماااانج  ال ساااجية
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أيعًا هج للة. أت ا للة للهجاجم علاى الحكج اة، فصاجروا قياام الحكج اة فاي  -األراضي
ديلاا    صااجير، الحكج ااة  عيااد  ع اا . يع ااي أمااجل  صااراحة ةىا كانااخا الحكج ااة تعدلاا  تع

أو تلتياا  فهاال هاااا هااج شاايجعية  اام الحكج ااة؟... أنااا  ااا ع اادي شاايجعية وال تججااد ه ااا 
شااايجعية ةنماااا أارياااد ت بيااا  الحااا  فاااي الااابالد، وأناااا ال أارياااد سااالب  تاااا  األفدناااة  ااام 

ا أاريد ةع اء الح  ةلى الاايم ساك جا األراضاي األش اح الايم ورثجها  م ل اوهص. أنم
 م  تا  الس يم... أناا ال أاعاارض  ام ا  لا  األراضاي واشا راها، ولك اي أخاالا  ام 

 .(165)اس فاد  م هاا القانج  الاي وضة ألجراض خاصة
ة  تعاااديل ماااانج  ال ساااجية لاااص يكااام القصاااد   ااا  شااايجعيًا، وقنماااا القصاااد الااااي  

عااال أفاااراد اليباوااال المحااارو يم  ااام الاااري والزراعاااة ة  يساااجم ي كااارويس حكج اااة هاااج ج
الصا اعي وأ  يكاج  نصايبهص ك صايب صااحب  –يس فيدوا  م تشكيل الب ا  الزراعاي 

المعااا ة، ويقج اااجا هاااص والقبيلاااة الم  ماااج  ةليهاااا  زراعاااة تلااا  األراضاااي. أنظاااروا نظااار  
تع ااى  سااي ة ةلااى هاااه األراضااي  عااد مااانج  ال سااجية، أراضااي أ يريااة صاارفة صااار ا 

األراضاااي ةلاااى هاااؤالء األشااا اح  إيجاااار ويبقاااى أصاااحا ها  حااارو يم   هاااا وصاااار ا 
كأراضااي ال ااا ج.... لقااد مم ااا واساا رجع ا القسااص الاااي يمكاام اساا رجاع ، وال يكااج  هاااا 
  الفااااة مانجنيااااة، كمااااا ةن ااااا صاااارنا نع ااااي  قااااادير  اااام األراضااااي لليباواااال وجعل اااااهص 

لشااايجعية؟... وأناااا أماااجل للاااايم ير اااج  ي صااارفج   هاااا، ويبقاااج  فيهاااا، فهااال هااااا  ااام ا
 .(166)الحكج ة وأش اصها  الدف، ة  الساعة مريبة لمحاسب هص وف  أحكام القجانيم

ولكتر  ل   الارجعييم  ام   ااووي الاجزار  أو خصاجم اإلصاالحييم فاي  جضاجع 
صااراحًة أو  -الشاايجعية، وقساارافهص فااي نساابة كبياار   اام األمااجال واألفعااال ةلااى الشاايجعية

ورقمااا شااارك  فااي ىلاا   -أصااب  لااال  المجضااجع حساسااية لاادى رواايس الااجزراء -حاااً تلمي
كااص ألناا  يعلااص ويعاارف المقاصااد ال ااي يساا هدفها  تياارو تلاا  العااجة  - عااا رجااال الحا

 المكترو   م الحدي  في هاا المجضجع. 
حزيااارا   7وتظهااار تلااا  الحساساااية فاااي المتاااال الااااي ناااجرده ار . ففاااي جلساااة 

ناواب  –والحدي  فيها عم الميزانياة العا اة ماال  شاير الصاقال لمجلس ال جاب  1937
ــام ال ىــر مــن المجصاال " ــرام  عف ــة الىــ يمانية نصــيرة الفق ــي أرجــو مــن الحكوم  ن

 . (167)" الرسوم رحمة بالءعفام الأله هم أولق بعطفها ورعا تها
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عقب رويس الجزراء على أمجال ال جاب حجل الميزانياة كاا   ام جملاة  اا صارح 
ال اوب المح رم  شير الصقال ىكر شيتًا  هماا هاج رساجم العباجر علاى الجسار،    ، ة 

ولكم جاء فاي أث ااء خ ا ا  ع اد ا ماال ن لاب  ام الحكج اة ال اي هاي نصاير  الفقاراء. 
فأمجل أواًل القعية معية  الية، فالرسجم المجضجعة في الميزانياة ال يمكام رفعهاا ار  

المجضاجع ولكام خاجفي  ام كلماة الفقاراء ال اي ولكم أمجل ة  الحكج ة س  ظر في هاا 
 ىكرها ال اوب المح رم  ا  يكج   ع اها الشيجعية. 

واصفتي رئيس الحكومة أقول با جماعـة    هـأله الحكومـة بعيـدة كـل البعـد "
عن الشيو،ية ومن كل ك مة نشمُّ منهـا رائحـة الشـيو،ية. فبهـأله المناسـبة اسـمحوا 

وجوخ عندنا قد اسـتقي  أحكامـ  مـن عصـبة اأُلمـم لي أ  أقول    قانو  الُعمال الم
وإ  األنفمــة المىــتندة  لــق هــأله القــانو  هــي مىــتندة  لــق قــانو  عصــبة اأُلمــم ال 
ــرة، ولكــن لخــوفي مــن ك مــة الشــيو،ية سأصــرف النفــر عــن   يــر. فالمطاليــن كثي
لا البحث عنها. مثاًل عصبة اأُلمم تطالبني بأرسال ممثل عن الُعمال، سـألتكم بـا،  

 أرس   هألا العامل أما ُبقال    الحكومة عيو،ية؟"
ـــأ  "   نـــي أورخت كالمـــي هـــألا ألجـــل أ  بفهـــم ال مهـــور العراقـــي جميعـــ  ب

الحكومــة بعيــدة كــل الُبعــد عــن الشــيو،ية، وإ  قــوانين الــبالخ تىــتقي أحكامهــا مــن 
 . (168)"عصبة األمم أنا م بور ع ق تطبيقها أل  فيها نفعًا ل ُم تمع

علااى  ااا ىكااره رواايس الااجزراء  -ناوااب الاادليص –وااب  عااروف الرصااافي عقااب ال ا
   الأله أفهم  من كالم فخامة رئيس الوررام في هأله المرة وفي  يرها هو فقال: " 

 ن   تحفل ويتخأل الحألر من أ  بىمع أو  تك م بك مـة تـدل ع ـق الشـيو،ية أو بشـم 
دو  فــي طــي الخفــام أ  منهــا رائحــة الشــيو،ية. وأفهــم أبءــًا    هنــاك ُأناســًا  ريــ

ــو  الشــيو،ية.    هــألا لشــيم  ريــن،  ــق مــن ث  بءــعوا تحــ  أقــدام الحكومــة مبال
الشيو،ية مبدهها مع وم ومبدهها عال وسام جدًا ف يـ  عـعره مـن هـم هـيالم الـأل ن 
 ريــدو  أ  بقــاوموا هــألا المبــدأ الىــامي،    هــألا المبــدأ ال بقــاوم  ال بشــيئين، أمــا 

 .  169  اعمة عفيمة جدًا" بثقافة عالية، أو بقوة 
لبىـ   األرض  -"أقول أ ها الىاخة لكم عن نفىـي كمـا بقـول المثـل العـامي 

ف ـيس لـي م ـك أ   ـألهن وال ولـد أ ـاف أ  بءـيع وال  –وأ رج    ده من الىمام 
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خار أ اف ع ق امتاللها. فعلا لم ألن عيو،يًا فعني أحمق، أنا فقيـر مـع  نـي أحمـد 
ــا ه ع ــق للــك، ســاختي  ــُ  النــاص. أن ــأله بعرُف ــالمعنق ال ــيس ب ــا عــيوعي ولكــن ل أن

عيوعي وعيوعيتي  سالمية، الشيو،ية التي جام بها محمـد بـن عبـد ه صـ ق ه 
ع ي  وسـ م، وجـام فـي القـرآ  الكريم وفـي أمـوالهم حـق مع ـوم ل ىـائل والمحـروم ، 

ي مـال المنـي. فالءمير هنا بعوخ  لق األ نيام. فهأله ك مة حق وكل فقير لُ  حق فـ
وكا  صـ وات ه ع يـ  وسـ م  رسـل عمالـ   لـق جبابـة البكـاة ثـم بقـول  ـألوها مـن 
أ نيائهم ورخوها  لق فقرائهم. فىألتكم با، هل    الشيو،ية  ير هـألا. فـأرجو مـن 
فخامـــة رئـــيس الـــوررام أ  بعرفنـــي بالرجـــال الـــأل ن بقـــاومو  هـــألا المبـــدأ الىـــامي 

 .(170) "بال هل
ما  روايس الاجزراء علاى كلماة  عاروف الرصاافي  باشار   عاد عقب حكمخ سلي

 ان هاو   م اإلدالء  ها فقال: 
بىما لـي اأُلسـتال معـروف الرصـافي أ  أقـول    حءـرت  ُأسـتاله، وإنـي " 

أعكره كل الُشكر ع ق ما بين  في  طاب . وسأقول ك متي حـول مـا تفءـل بـ ، فـي 
يـد مهاجمـة الحكومـة، أل  الُطـرق الح يقة    هنـاك رمـرة متحيـرة مـن أه طريـق تر 

التــي تهــاجم بهــا الحكومــات هــي مع ومــة رامــا.    هــأله الحكومــة أتــ   لــق الُحكــم 
لت عــل النــاص الــأل ن كــانوا  تف مــو  ويشــتكو  مــن الوضــع الىــابق ممنــونين جــدًا، 
وإ  تكو  األعمال متناسبة مـع أحـوال األه ـين بصـورة عامـة وتقطـع ألىـنة النـاص 

لك لم  تمكنوا من مهاجمتها من  ير طرق،  ل  نها لم تبل تقـوم عن مهاجمتها. لأل
بأعمـــال مىـــتندة ع ـــق الصـــراحة والنباهـــة، وهـــي بعيـــدة كـــل الُبعـــد عـــن أ  ت عـــل 
الشخص الأله في الُحكم هو ضـعيف وهـي بعيـدة أبءـًا عـن جمـع األمـوال و صـن 

لم تمـع  ال األراضي كما فع    يرها من الورارات الىابقة، وتشكل لها عدوانًا فـي ا
 هاجمونهـا بطـرق  يـر مرتكـبة ع ـق  -كما بـّين اأُلسـتال –ال هم  لا كا  لها أعدام 

أساص قويم. لأللك أقول أنا ال أ اف وإ  م يئي  لق الُحكم بهأله الفروف لهو خليل 
وعاهد ع ق ما أقول. وإ  الكالم الأله ق ت   لق األستال بشير الصقال فهو من باب 

الىياسة االجتما،ية التي سأقوم بها هـي مناصـرة الءـعيف  المدا،بة ال  ير، وإ 
 . 171"  والفقير وجع   مىتفيدًا من جميع نواحي  دمات الدولة
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 اام جانااب لخاار، كانااخ ه اااك عاادد  اام الصااحا القج يااة ال ااي هاجمااخ  سااار 
عمااال أععااااء جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي داخااال المجلاااس ال ياااا ي. فقاااد زعماااخا جرياااد  

(. ومباال أ  ت قاال  لمــام األخبــا د ال ااجاب اإلصااالحييم يالااب  ااا )االساا قالل  اام ة  أحاا
، نباايم أواًل الم اساابة ال ااي  أمااجال ال اوااب الاااي نساابخا ةلياا  جريااد  االساا قالل  ااا نساابخا

 جر ا فيها في  جلس ال جاب المااكر   شأ  العا ل الدي ية في العراق.
  هاا، احادهما  ، يقارر ناجعيم1931لسا ة  72كا  مانج  العا ل الرسامية رماص 

عام، هج أيام األعياد اإلساال ية وأياام الم اسابا  اإلساال ية، وأياام كاناخا تاعاّد حي اااك 
، ولااص -أي اليهااجد-أيا اًا وي يااة، وال اجع التاااني هاج أيااام الع ال للمساايحييم والمجساجييم

يع ااارف القاااانج   األياااام الدي ياااة ل جاواااا دي ياااة أاخااارى جيااار المسااايحييم والمجساااجييم، 
ىلاا  مااد خا وزار  حكمااخ سااليما  الوحااة مااانج  ةلااى  جلااس ال ااجاب   عااديل هاااا  ن يجااة

القااااانج ،  إضااااافة أيااااام ع لااااة لم  ساااابي ياااااوف يم دي ي اااايم همااااا الصااااا تة الم ااااداوييم 
 .(172) واليزيدية

أعلااام روااايس المجلاااس ورود تقريااار لج اااة الشاااؤو   1937أياااار  30فاااي جلساااة 
 -ناواب البصار  –ص عم ال قريار عزياز شاريح الحقجقية عم الوحة تعديل القانج . ف كل

 صف    قرر تل  اللج ة. وحي  ةن  هج المقصجد  مقال جريد  االس قالل، ن قال ناص 
 كلم  ، مال:

ت  نقصًا كا   ير كامـل ألنهـا أنصـف   قىـمًا مـن الُىـكا  "  هأله الالئحة َسد 
، والتشـريع لهـألا الأل ن بشتم و  بأوقات عاخاتهم الد نية ع ق أ  ال بشتم وا  اللهـا

المرض ضروره. وقـد  ـرخ االعتـراض    التوسـع فـي األ،يـاخ الد نيـة والطائفيـة قـد 
 يخه  لق عـدم توحيـد الطبـائع والمراسـيم الد نيـة فـي الـبالخ. هـألا صـحيا ولكـن مـا 
خمنا ا   قاب ين أ،ياخًا خ نية لقىم من العراقيين في ن أ  نقبل ل قىم البـاقي  لـق 

يــع األ،يــاخ ون عــل أ،يــاخًا وطنيــة ل  ميــع. هنــاك عيــدا  لــم أ  نتوفــق لحــألف جم
 وضحا تمام اإلبءاح وهما عيد األراعانية الصـيفية وعيـد األراعانيـة الشـتائية. وقـد 
ســألنا ممثــل الحكومــة ليفهمنــا تعيينــا حاســمًا، فــألكر    تعيــين العيــد ن  يــر ممكــن 

منـوأ بالشـرع ومـا لـم  ألنهما بخت فـا  بـالنفر ل عـهر الشمىـية لهـألا فـع  تعيينهـا
تعين الى طة الشر،ية ال بمكن تعيين موعد العيد كما هو الحال في تحد د  وم عيد 
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األضــحق وعيــد الفطــر منوطــا  بىــ طة القءــام الشــرعي. والقــانو  لــم بعــين هــأله 
الىــــ طة التــــي تعــــين هــــأل ن العيــــد ن، وال مــــانع مــــن   ــــداع للــــك  لــــق الرهســــام 

 .(173)" ق الالئحة كما جامت  من ال  نةالروحانيين. وأرجو الموافقة ع 
يجد القارئ ة  عزيز شريح لاص يقال  قباجل ام اراح الحكج اة ةلاى أ  نا مكم  ام 
ةل ااء األدياا ، كمااا زعاص  قااال جرياد  االساا قالل. أنماا مااال  قباجل ام ااراح الحكج اة ةلااى 
 أ  ن جفااا  لحااااف جمياااة األعيااااد ونجعااال أعياااادًا وي ياااة للجمياااة. وهااااا نفاااس  اااا مالااا 

 ونص كمل   هج ارتي: –ناوب   داد  – ص فى علي 
" عـــامت تق بـــات الـــدهر وتطـــور األحـــدا  أ  بكـــو  العـــراق مـــأهواًل بشـــعن 
بخت ــي قوميــة وطائفيــة وخ نــًا. وهــأله الالئحــة بــين  ــده الم  ــس العــالي والقــانو  
الــأله جــامت لتعد  ــ  كالهمــا  ييــد هــأله الناحيــة، وأنــا  ل أوافــق ع يهــا فعنمــا أوافــق 

راعــاة لعواطــي هــاتين الطــائفتين العــراقيتين لكــي تتمتعــا بحــق تتمتــع بــ  الطوائــي م
اأُل ر ، وإال فعنني ممن  وخ االبتعاخ عن مثل هألا التشريع الأله ب عل أبنـام طائفـة 
بعيد ن عن أبنام الطائفة اأُل ر  ويرو  أنفىهم أجانن عـنهم. وكـل مـا أتمنـاه فـي 

مىـتندة  لـق أحـدا  تاريخيـة ب  هـا ويقدسـها هألا الصدخ أ  تكـو  العطـل الرسـمية 
ــة  ــ ه ليكــو  مــدعاة ل تقــارب وواســطة  رال ــ  ونح  الشــعن العراقــي ع ــق ا ــتالف م  
الفــروق وليصـــبا ضــامنًا ل وحـــدة العراقيـــة التــي ننشـــدها ونىــعق لتح يقهـــا. هـــأله 
أمنيتــي أصــرح بهــا فــي هــأله القاعــة وال أخره أتوّفــُق األبــام  لــق تح يقهــا أم ال؟  ال 

 ". 174 نني اعتقد جارمًا  ن   لا أراخ الشعن العراقي للك ُوّفَق  لق تح يق   
ــا " ماااواًل عقااب عزيااز شااريح علااى كلمااة  صاا فى علااي،  ــق م أوخ أ  أرخ ع 

جام ب  البميل مصطفق ع ي فأقول ال أعارك  بقول  مر مًا بل محبـألًا أل  األسـاص 
 ـن أ  بمارسـوا عقائـدهم وأ  التي تتمشق ع ي  خولتنـا هـو الدبمقراطيـة فـال ميع ب

بشعر جميع الُىكا  بأنهم متىاوو  في الحقوق. وهـألا مـن اأُلسـس األ القيـة فـي 
مبــدأ الدولــة، فك مــا أعطينــا ل نــاص حريــة فــي ممارســة عقائــدهم وعــعائرهم بصــورة 
واســعة نــتمكن مــن اجتــألاب عــعورهم وق ــواهم وعــدة تع قهــم بــالوطن. ف يىــما لــي 

 .  175  ي ما لهن  لي  وأرحن بالالئحة الالبميل المحترم أ  أ
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 ثانيًا: استقالة الوررام اإلصالحيين وحّل جمعية اإلصالح الشعبي:
أخف  )ال عا م الجزاري(  يم أععاء الجزار  السليمانية   ا تاأليح تلا  الاجزار  

، واتعاا  لاابعا الااجزراء صااعجقة االساا مرار فااي العماال 1936تشااريم األول  29فااي 
ا ة  كاار صاادمي العسااكرية، وأخااا  حااد  ال الفااا  تاازداد، الساايما  عااد ة  تجلااخ   اا

 يم األخير والجزراء اإلصالحييم وأخا ي دخل في أ اجر الابالد الصا ير  والكبيار ، كماا 
أناا  دأب علااى حعااجر اج ماعااا   جلااس الااجزراء وي اادخل فااي شااؤون  وفااي  قرراتاا ، 

األ اار كااا   ويحاااول ة  يفاارض تعياايم  عااا األشاا اح فااي   اصااب  عي ااة، وىلاا 
 .(176)يتير جعفر أ ج ال مم وكا ل الجادرجي

، ومااد 1937لىار  26علااى أثاار ىلاا  ماادم الجااادرجي اساا قال    اام الااجزار  فااي 
تعااّم خا االساا قالة ةشااارت  ةلااى ة   همااة الااجزار  هااي القعاااء علااى األوضاااع السااا قة 

الاجزار   اا  والبدء  اإلصالحا  الشا لة  السرعة المس  اعة، ولكم  عى علاى تاأليح
يقاااارب السااا ة أشاااهر ولاااص ت حقااا  ار اااال ولاااص ت  يااار األوضااااع الساااا قة، وعليااا ، فاااال 

 .(177)يس  ية االس مرار في المسؤولية، ولكم تل  االس قالة فلخ  علقة
و م جانبا  كاا  جعفار أ اج الا مم يادعجا ةلاى ال ريا  وال يؤياد كا ال الجاادرجي 

وكااا  يأ اال ة  ت  ياار األ ااجر، وفااي الجمااخ فااي اندفاعاا  نحااج االساا قالة وتاارك الحكااص، 
نفس  كا  حكمخ سليما  يؤ ّل أ ج جعفر الا مم  اا  األوضااع ساجف ت حسام، وكاا  
األخير يع قد  قج  حكماخ ساليما  ومدرتا  علاى الساي ر  علاى األ اجر  ام جهاة، و ام 
جهة أخرى كا  جعفار أ اج الا مم يحااول البقااء فاي الاجزار  وقصاالح األ اجر ألنا  كاا  

 .    (178)شى اإلخفاقي 
ااد  ة ا األ ااجر أخااا ا تسااير  ااما ساايء ةلااى أسااجأ، ومااد أثااار   عااا الحااجادث    يا

، كاًل  م كا ل الجاادرجبي وزيار اإلم صااد (179)ال ي ومعخ في    قة الفرا  األوس 
والمجاصاااال ، وجعفااار أ اااج الااا مم وزيااار المالياااة، ن يجاااة ىلااا  اج معاااا فاااي دار األخيااار 

فاااي السااااحة السياساااية، وماااررا االسااا قالة، وتاااص عااارض األ ااار ةلاااى واس عرضاااا المجماااا 
يجسا ة اراىيص وزيار المعاارف، فاأمر وجهاة نظرهماا، ثاص رأوا  ام الم اساب ة  يعرضاجا 
األ اار علااى صااال  جباار وزياار العدليااة فااجافقهص، الساايما وق  األخياار كااا   ساا اًء  اام 
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دئ الم  رفااااة تفشاااايًا سااااير األوضاااااع العا ااااة ال ااااي ال يبعاااا  ال مأني ااااة، وتفشااااي المبااااا
 . (180) زعجاً 

، مّدم جعفر أ ج ال مم وزيار المالياة، وكا ال الجاادرجي 1937حزيرا   19في 
وزير االم صاد والمجاصال ، ويجسا عز الديم ة راىيص وزير المعاارف، وصاال  جبار 
وزيااار العدلياااة اسااا قال هص  ااام وزار  حكماااخ ساااليما ، والتالثاااة األولاااج  هاااص  ااام جمعياااة 

. وجااااااء فاااااي ناااااص (181)حزيااااارا  24الشاااااعبي. وماااااد مبلاااااخا االسااااا قالة فاااااي اإلصاااااالح 
 االس قالة. 

 )ف ا ة رويس الجزراء(.
لما كان  البالخ التي طالمـا ضـحينا فـي سـبيل تح يقهـا حرصـًا ع ـق سـعاخة "

أبنام البالخ ورفاههم واطمئنانهم وتأمين العدل بين ال ميـع، قـد حيـل خو  تح يقهـا 
 يمة التي قررناها في سبيل استقرار البالخ والتي أجمع الرأه والتدابير الحكيمة والى

العام ع ق تحبيألها، تو ق ال ميع حىن نتائ ها، فقد عامت  األقدار  ال أ  تنعكس 
ا بــة فتمــبق خمــام أبنــام الــبالخ ضــحية لتصــرفات بقيــ  مكتومــة ع ينــا لــوال عــيوع 

الىياســة المحىوســة اســته انها فــي كثيــر مــن األوســاأ. وأل  التمــاخه فــي  تبــاع 
واالندفاع  ليها ال  تفق مع الىياسة الرعـيدة الواجـن ع ـق المخ صـين  تباعهـا ف ـم 
 بـــق لنـــا أه أمـــل فـــي االعـــتراك فـــي المىـــيولية. ولـــأللك قـــدمنا اســـتقالتنا. مـــع 

 .(182)"االحترام
و اام األهميااة  مكااا  أع اااء ةيعاااٍح    صااٍر عاام الحااادث الاااي أشااار ا ةلياا  

الة واألوضاع ال ي تجمعخا فاأد ا ةليهاا ع اد ا وماة الحاادث المباشار خلفية تل  االس ق
 الاي كا  سببًا ل قديمها في المجعد الاي ماّد  خا في .

ة   ا جاء في االس قالة  م ة  د اء أ  اء البالد تره  ضحية تصرفا   قيخ 
 ك ج ة، هج ةشاار  ةلاى حركاا  عصايا   ادني ومعاخا فاي    قاة الفارا  األوسا  فاي 

، فاا     ااافر للشاارية  اايم  ركااز الديجانيااة والسااماو  والعماال  ال ج يااد 1937لىار  15
. (183)اإلجباري، فحصل تمرد عشاوري نسبخا في  ةلى القج  الحكج ية القسج  فاي ممعا 

فكااا  هاااا الحااادث الساابب المباشاار ل قااديص االساا قالة، أ ااا أساابا ها األاخاارى فإنهااا كانااخا 
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كص  عد نجاح االنقالب، ةى  دأ  تجمعخا   ا ومخ سا   وقعد   د  مصير   م  دء الحا
كص الفردي.   تظهر لدى  كر صدمي نزعا   مارسة الحا

وماااد أشاااار ةلاااى ىلااا  كا ااال الجاااادرجي ع اااد ا ماااال:   اااا البداياااة  ااادأ اتجاهاااا  
   اااايرا  فاااي المحاااي  السياساااي الجدياااد، االتجااااه األول اتجااااه يمي اااي دك ااااتجري كاااا  

التجاااه التاااني هااج ال  ارف اليساااري ع ااد كتياار  اام ال قااد ييم، يمارسا   كاار صاادمي، وا
كاااااص ضاااااد   هااااااج جمعياااااة اإلصاااااالح الشاااااعبي  فقاااااد  اااااارف  كااااار صااااادمي شاااااؤو  الحا

وفرضا  احاد أعجانا  ليشاارك فاي وضاة  ا ه  جدياد  -رجص اع دالا  – االع راض علي  
اهر ، األ اار الاااي أدى ةلااى تجمياادها وعاادم  مارساا ها لعملهااا، وأحااد  ظاا(184)للجمعيااة

وكااا   –ومااد سااب  ام باساا   –  اااوأ   كاار صاادمي لفصااالحييم حديتاا  عاام الشاايجعية 
 . (185) عروفًا ةنهص المقصجديم  هاا الحدي 

وىكاار كا اال الجااادرجي ةناا   عااد أ   لااجر  اتجاهااا   كاار صاادمي الدك اتجريااة، 
وتججياا  حملااة ممااة   زايااد  ضااد الع اصاار ال قد يااة، لااص يعااد أ ااام تلاا  الع اصاار  جااال 

 م حرية العمل السياسي و م ال عبير  – اإلضافة ةلى االض هاد  –لل شال وحر خا 
 .(186)عم الرأي

يظهر ة  جعفر أ اج الا مم وكا ال الجاادرجي وقاامي أععااء جمعياة اإلصاالح 
الشعبي ارخرو  لص ي مك جا  م تصحي  ىل  الجضة الاي كانجا ي محاج  ةلاى ةما  ا  

حمال حكماخ ساليما  علاى الجماجف  جمفاًا   ساجمًا  اة  عد االنقالب، ولص ي مك جا  ام 
كص السياسية وجيرها والحيلجلاة دو  ت فياا   جمفهص ضد تدخل  كر صدمي في شؤو  الحا
اتجاهات   فرض حكص فاردي فاي العاراق. وع اد ا رأى الاجزراء  ام اإلصاالحييم ةنا  لاص 

كااص ي اادم أهاادافهص ال ااي مبلااجا االشاا راك فااي االن قااالب وفااي الحكااص يعااد لججااجدهص فااي الحا
ل رض تحييقها، و م ىل  تحقيا  الحياا  الديمقرايياة للعاراق، وجادوا ةنا  ي عايم علايهص 
االس قالة  ام الاجزار ، وع اد ا وصالجا ةلاى تلا  الق اعاة جااء السابب المباشار لالسا قالة 

فقد جا اس قال هص  م الجزار  واش رك  عهص في تقديمها صاال  جبار  -سا   اإلشار  ةلي 
 لعدلية.وزير ا

 م جانب ، وصا السفير البري اني في العراق، كالرك كير في رسالة ل  ةلى 
"    جعفــر ابــو الــتمن قــد وزار  ال ارجيااة البري انيااة، دوافااة الااجزراء المساا قيليم  قجلاا 



 1937-1936 "نموذًجا الشعبي اإلصالح جمعية" العراقية السياسية الحياة في صدقي بكر انقالب أثر

66 

 
 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، ات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإصدار

تــأثر بأ بــار الخىــائر الفاخحــة لمواطنيــ  الشــيعة فــي اله ــوم ع ــق العشــائر فــي 
عن قىاوة متصـرف الد وانيـة، وقـد أثـار للـك سـخو الىماوة والروابات المبالل فيها 

أبو التمن، أما كامل ال اخرجي فأن  انءم  لي  ألن  توقع أن  ع ق أبة حال سيخر  
، ويوسـي عـب الـد ن تبـع كـاماًل كصـد ق مخ ـص لـ ، وصـالا جبـر رامـا من الورارة

دًا فـي لا  مىرورًا ح يقة باالنىحاب مع جماعة جد دة من ورارة لم بكن مرتاحًا أبـ
ــ  فــي نقــد حكمــ   ــر مــن الــوررام المىــتقي ين نفرت وجــوخه فيهــا. كمــا    لكــل وري
ســ يما  ولكــنهم  تفقــو  ع ــق     رئــيس الــوررام هــو فــي  ــّد رئــيس أركــا  ال ــيش 

 .(187)"وهألا األمر ال بحتمل
كاااا  وماااة االسااا قالة علاااى حكماااخ ساااليما  وماااة )الصااااعقة( علاااى حاااد وصاااا 

اتفاا   جعااد االساا قالة  ااة زيااار  وفااد  اام وزار  ال ارجيااة كا اال الجادرجي،الساايما ومااد 
 . (188)ال ركية ةلى العراق

ومااد ما اال رواايس الااجزراء االساا قالة  انزعاااج كبياار وا اادي دهشاا    اام أ  يكااج  
جعفااار أ اااج الااا مم علاااى رأف المسااا قيليم، ألنااا  لاااص يكااام يع قاااد أنااا  ال ي عاااايا  عااا ، 

ناا  سا اويم  ام الجضاة. كماا ماام  كار  الرجص  م علم  ة  الجاادرجي وصاال  جبار كا
 نــي صاادمي  م اشااد  أ ااج الاا مم للعاادول عاام اساا قال  ، لكاام الرجاال رفااا ىلاا  ماااواًل" 

. ولكاي يسابب جعفار أ اج الا مم ةرقاكاا (189)"أرفل أ  أحمل الطبل بينما أن  الطبـال
لاااارويس الااااجزراء وي شاااار روح الساااا   ضااااد الحكج ااااة، أوعااااز   بااااة نسااااخ كتياااار   اااام 

 .(190)ووزعخ على المجاي يم في   داد و  اي  الفرا  األوس االس قالة 
كاااا  السااا قالة الاااجزراء األرقعاااة ردود فعااال واساااعة لااادى خصاااجم اإلصاااالحييم، 
فعلااى صااعيد الصااحافة، وصاافخ صااحيفة األنباااء أساالجب االساا قالة  ااا"تصرف  ب كاار" 

لة على ي  جي على الر بة في ال حري وال صيد في الماء العكر، وش خ الصحيفة حم
   الشعبية التي تب حتم بها طوياًل قد فءح  نفىـها بنفىـها  بدأ الشعبية  قجلها " 

". وأخرك القاصي والداني أنها ال تم   لق التءـحية التـي تبعمـو  بأبـة صـ ة نىـن
لما بامت أالعيبهم أ ا صحيفة االس قالل فقد حملخ على الجزراء المس قيليم  قجلها " 

ة الشـعن حـاولوا سـتر مـوقفهم ببيـا  االسـتقالة فـي هروفهـا بالفشل المريع أما بقف
ــو كــانوا ع ــق عــيم مــن  المريبــة، وتصــنعوا ألنفىــهم أســباب االســتقالة، ولكــنهم ل
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التمىك باألخب الىياسي والعاخات المألوفة في هأله األمـور لىـارعوا  لـق االسـتقالة 
رهم    لعبــتهم مــن مــدة طوي ــة، وهــم مــا اســتقالوا لهــألا الىــبن أو لاك، وإنمــا لشــعو 

خا ــل الحكــم ال بمكــن الصــبر ع يهــا، وا  الشــعن نــاقم ع ــق مــا  بيتــو  لمىــتقبل 
الــبالخ، فــأراخوا    بصــبموا مــوقفهم األ يــر بصــبمة وطنيــة، وهــألا األمــر ع يــن". 
ونشااااار  صاااااحيفة الااااابالد  قالاااااة لسااااالما  الشااااايخ داود  ع اااااجا ) فقااااااقية( هااااااجص فيااااا  

س لهاااص كياااا  فاااي المج ماااة وقنهاااص أشاااب   فقااااقية اإلصاااالحييم وأفكاااارهص  بي اااًا أنهاااص لاااي
 . (191)صا ج   ا فهروا ح ى زالجا دو  أ  ي ركجا أثر

وكانخ لخر  – 1937حزيرا   26وفي جلسة  جلس ال جاب ال ي انعقد ا في 
تلياخ اإلراد  الملكياة الصاادر   قباجل   -جلسة في االج مااع جيار االع ياادي للمجلاس 

   تحدث رويس الاجزراء حكماخ ساليما  عام االسا قالة فقاال "اس قالة الجزراء األرقعة. 
العمل الأله جواه  ب  الحكومة وتقـدبم الـوررام اسـتقاالتهم بهـأله الكيفيـة المريبـة، 
اترك ع يها الحكم  لق الم تمع العراقي، وال أقول ألثر من هألا ا  ، أل  المىـتقيل 

لعراقـي النبيـل    ب ـي ع ـق لفيل بفىا الم ال ل مناقشة والعتاب، والبد ل م تمـع ا
 . (192) الح يقة في جميع المىائل مع مءي البمن"

ثص أخا حكمخ سليما  ي جدد ةلاى القاج ييم  اا  أعلام ة  سياساة وزارتا  وي ياة 
والجي ية والقج ية هما األساف الاي ترتكز علي  تصارفا  الحكج اة، كماا أوضا  عام 

عقيااد  الجي يااة والم باعااد  كاال البعااد عاام األفكااار وارراء األخاارى الهدا ااة والم امعااة لل
الجضااة االج ماااعي فااي هاااه الاابالد وعاام تقاليااده ونزعاتاا ، لاام تجااد لهااا أي  ساا  د فااي 
هاا البلد. وهادد روايس الاجزراء  اسا  دام القاج  ضاد الاايم يبتاج  الادعايا  ال اي تاؤدي 

نا  ة  ال  اجر ةلى أثار  القالمل في البالد، ثص تاجدد  فاي نهاياة خ ا ا  للعساكرييم  إعال
العاااالمي الحاضااار يسااا  د مبااال كااال شااايء ةلاااى القاااج  ويقصاااد  هاااا ماااج  الجاااي ، ويلاااب 
 عاونة المج مة العرامي فاي سابيل تقجياة الجاي  لكاي يصاب  ماادرًا علاى صايانة كياا  

 .    (193)البالد
ثص انبرى خصجم اإلصاالحييم  ام ال اجاب، وت ااولجا  جضاجع االسا قالة  ال قاد،  

أهـن    جميـع األ ـوا  أو ألثـر عليها ماااًل "  –ناوب المجصل  – ي فعقب رفاويل  
ــي اتخــألت  إللاعــة  ــر عــن األســالين الت ــوا الشــيم الكثي ــد عرف ــبمالم الحاضــرين ق ال



 1937-1936 "نموذًجا الشعبي اإلصالح جمعية" العراقية السياسية الحياة في صدقي بكر انقالب أثر

68 

 
 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، ات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإصدار

االستقالة، وما خار حولها من أقاويل وخعابات، فهأله الحركـة ال بمكـن أ  تفىـر  ال 
ضـق وخعـوة  لـق الثـورة. بك مة واحدة وهي ميامرة. هي مـيامرة وتحـريل ع ـق الفو 

وقد قال فخامة رئيس الوررام  نـ   تمىـك بالقـانو  وسـيعمل بموجبـ  فالقـانو  هـو 
 . (194)"الأله بحكم ع ق هألا العمل

" هناك رجال في كـل ب ـد وفـي كـل وطـن مـن الـدنيا ال ومال سلما  شيخ داود 
مكن وال بعرفو  سـو  الهـدم، وال  تمكنـو  مـن العمـل  ال تحـ  جـنا الفـالم. وال  ـت

بىتطيع هيالم الأل ن استقالوا أ  بعم وا في حياتهم لهألا الوطن ما من عأن  البنـام 
 نما كانوا بحرضو  ال ماهير ع ق الشمن والفوضـق ف مـا لـم ب ـدوا مـن بشـا بو  
ع ي  عا بوا ع ق أنفىهم. فع  كانـ   هنـاك فوضـق وآالم وعـمن فهـم المىـيولو  

ــا الُ ــدخعنهــا فبــعرالتهم وح الحمــد رال ال   195 بــأص وحصــ    الثقــة الكام ــة بوررائن
الأل ن هم مثال الشباب المث ي واأل الق الرصينة. أنـا أرجـو بعلحـاح أ   تحقـق مـا 
بين  فخامة رئـيس الـوررام مـن تطهيـر البيئـة العراقيـة تطهيـرًا أساسـيًا مـن عناصـر 

امة رئيس الفوضق، ليس فقو ممن بحاول العبث في مص حة البالخ،  نما أقول لفخ
الــوررام وألعءــام الــورارة  نــ  كــا  لهــيالم األعــخا  ألنــاب أ رجــوهم مــن الىــ ن 
ووهفوهم وأنا مىتعد أ  ألكر عدخًا كثيرًا مـن األعـخا  مـن هـألا القبيـل. كنـا نع ـم 
هألا ولكننا  ءينا النفر ألننا ما كنا نريـد  حـدا  مشـك ة ولكـنهم هـم الـأل ن أحـدثوا 

ل لراحــة هــألا الم تمــع ب ــن أ  نطهــره مــن هــأله هــأله المشــكالت، ف جــل أ  نعمــ
 . 196 العناصر

" كنـــ  أوخ  فقاااال علاااى االسااا قالة -ناواااب الم  فااا  – عااادها عقاااب  اااامر الشااابيبي      
ح يقــة بعــد أ  أع ــن فخامــة رئــيس الــوررام سياســت  ال د ــدة وفــي هــألا الم  ــس 

يـــا  هـــأله العـــالي أ  بكشـــي ل نـــواب أســـباب اســـتقالة رمالئـــ  الىـــابقين وال  تـــرك ب
االســتقالة أو  بءــاحها  لــق الــبمن أل  االســتقالة التــي رفعهــا الــوررام المىــتقي و  
لانــ   مبنيــة ع ــق أســباب لهــا  طورتهــا فمــن هــأله الناحيــة ال أعتقــد أبــدًا    مــن 
المصــ حة كتمــا  هــأله األســباب التــي أعــار  ليهــا فخامــة رئــيس الــوررام. وكــل مــا 

هأله األسباب حتـق نـتمكن مـن مناقشـتها ع ـق أتمناه أ  ب ي رئيس الوررام ويبين 
 . 197 ضوم الواقع" 
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وأ ااااا فااااي  جلااااس األعيااااا  فقااااد تلااااخ اإلراد  الملكيااااة  قبااااجل اساااا قال   الااااجزراء  
األرقعة، فاأنبرى العايم أحماد الاداود  قجلا : ة  الاجزراء المسا قيليم أرادوا ة  يحادثجا فاي 

لم عاااارف عليااا  فاااي تقاااديص الااابالد ضاااجة جيااار  حماااجد ، وأ  تلااا  االسااا قالة خاااالف ا
االس قاال ، أل   ام المفاروض فاي الاجزير المسا قيل ة  يكا ص أساباب اسا قال   حفافاًا 
للمصااالحة العا اااة، أ اااا الاااجزراء المسااا قيلج  فقاااد وزعاااجا اسااا قاالتهص  م شاااجرا  خاااالف 
األوضاع السياسية والد لج اسية واإلدارياة، واناي لساا لجمجعا   هااه الصاجر ، والز اا  

 . (198)حقاو  الرجال كما هص علي سيبيم 
رّد العيم جميل المدفعي على كلمة أحمد الداود  ع برًا كال   في ال علي  على     

االس قالة  دعة جدياد . مااواًل: أناي ال أرى  انعاًا للاجزراء الاايم يسا قيلج  لبياا  أساباب 
المصااالحة اسااا قال هص، فااايمكم ة  يججاااد فااايهص  ااام يرياااد ة  يجماااا الااارأي العاااام  اااداعي 

العا ااة، علااى  ااا ه اااك  اام حقاااو ، ولخاارو  ال يرياادو  ىلاا ، فهاااه ليسااخ  دعااة وال 
اا   ال قااد ةلااى العاايم أحمااد الاادواد  قجلاا : ةن ااي ال اعلااص    الفااة لاا داب السياسااية، ثااص و جا
كيااح حصاال ع ااده هاااا ال باادل الساارية  ي مااا مباال يااج يم يحيااي الااجزراء ويت ااي علاايهص، 

صاااادر  اإلراد   1937حزياااارا   27. وفااااي (199)اد الشااااديدفأصااااب  يججاااا  لهااااص االن قاااا
 .(200)1937الملكية  فا اج ماع  جلس األ ة جير االع يادي لعام 

تمهااد الساابيل أ ااام  كاار صاادمي إلما ااة دك اتجريااة عسااكرية  عااد ة  ت لااص  اام 
اإلصااالحييم وقاادأ  الحكج ااة تمااارف أسااباب القمااة ضااد الع اصاار اليسااارية ال قد يااة. 

 سية العراقية عم عبد القادر ةساماعيل وأخيا  يجساا وساافرا ةلاى ساجريا، فأسق خ الج
وتعرض االصالحيج  ةلى االض هاد و حاوال  االج يال، فأض ر مساص  ا هص السافر 
ةلى ال ارج، فقد سافر كا ل الجادرجي ةلاى مبارح وصاادق كمجناة و كاي جميال ةلاى 

  تحاااخ ضااا   ال هدياااد ساااجريا، أ اااا جعفااار أ اااج الااا مم فقاااد ميااال انااا  ساااافر ةلاااى ةيااارا
 .(201) االج يال

و اام جانااب أخاار، أعل ااخا وزار  الداخليااة ةجااالق جمعيااة اإلصااالح الشااعبي فااي  
قـررّت ورارة الدا  يـة   ـالق ، وجااء فاي  ياا  الاجزار  " 1937الرا ة عشار  ام تماجز 

جمعيــة اإلصــالح الشــعبي بعــدما ثبــ  لــد ها    مقاصــدها مءــّرة بكيــا  المم كــة 
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مع، واستهدافها بّث فكرة مىمومة كالشيو،ية وقـد ههـرت آثارهـا فـي وسالمة الم ت
 .(202)" المواقف المخّ ة باألمن العام

أج الاخ الع اصار القج ياة لص ي ل الز م  جزار  حكماخ ساليما ، ةى  اا لبا  ة   
لب  11 كر صدمي، د حماد علاي جاجاد، ماواد القاج  الججياة فاي   اار المجصال فاي )

، فحدثخ تمردا  عسكرية (203)عريح  حمد عبد   ال لعفري ( على يد ناوب ال1937
فااي المجصاال وق ااداد، حي ااااك شااعر حكمااخ سااليما ، أ  وزارتاا  زاولااة ال  حااال، فقااّدم 

( ، وفااي اليااجم نفساا  كلااا الملاا  جااازي جمياال الماادفعي 1937لب  17اساا قال   فااي )
الماضاي وال رفاة عام   أليح وزارت  الرا عة، وقعال  ةتبااع سياساة ةسادال السا ار علاى 

. وهكاااا فشاالخ تجرقااة ال حااام جمعيااة اإلصااالح الشااعبي  ااالجي  العرامااي، (204)االن قااام
 .(205)ىل  األل حام الاي لص يكم ماومًا على ي تقارب أيدلججي  يم ال رفيم

رأى األس اى الدك جر جعفر عباف حميدي ة   كر صدمي وحكمخ ساليما  لاص  
ي، وكانخ عالم هاا  جماعاة األهاالي   اا البداياة عالماة يكجنا يؤ  ا   اإلصالح الجار 

 صااالحية السااا  الل  اااا لهااااه الجماعاااة  ااام شاااعبية فاااي سااابيل الجصاااجل ةلاااى الحكاااص. 
وع د ا اس جلى  كر صدمي علاى السال ة أدرك ة  اسا مرار ال عااو   اة اإلصاالحييم 

الساي ر   والع اصر اليساارية األخارى يحاد  ام دك اتجري ا  ويقاا حااواًل دو  رجب ا  فاي
 .(206)على كل شؤو  الدولة لهاا  دأ  مقاو  هص

وهكاااا أساادل الساا ار عاام حيااا   كاار صاادمي ووزار  االنقااالب  عااد تسااعة أشااهر 
وقعااعة أيااام، وقعااد ة  سااما سااا قة ساايتة لسلساالة  اام االنقال ااا  العسااكرية فااي العااراق 

قرايياااة وفاااي دول عرقياااة أخااارى، لاااص يكااام  ااام شاااأنها ساااجى مماااة الحرياااا  وكباااخ الديم
 وتدخل العسكرييم في السياسة وعرملة تقدم البالد.
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 الفصل الرابع

 اتهام جمعية اإلصالح الشعبي بدعم الحركة الصهيونية
 

 والصهيونية.اإلصالح الشعبي  جماعة األهالي  عبد ال بار العمر، حبب :أوالً 

 

 خق كمونة ع ق مقال " حبب اإلصالحثانيًا: تعقين حىين جميل، وصا
 الشعبي "  جماعة األهالي والصها نة .
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 الفصل الرابع: اتهام جمعية اإلصالح الشعبي بدعم الحركة الصهيونية:

 والصهيونية.اإلصالح الشعبي  جماعة األهالي  عبد ال بار العمر، حبب :أوالً 
ناارد فيمااا يلااي الاا ص الكا اال لمااا جاااء فااي  قااال عبااد الجبااار العماار فااي  جلااة 

ة(   صاااجح  جمفااا   ااام جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي، واتها ااا ا لهاااا  ااادعص )لفااااق عرقيااا
الحركة الصهيجنية أث ااء  اد  عملهاا فاي العاراق. فعااًل عام رّد كال  ام حسايم جميال 
وصدق كمجنة على  ا جاء على لسا  عبد الجبار العمر. وترك اا المقاال والاردود كماا 

 ورية فق .جاء ،  ة اإلشار  ةلى  عا ال جضيحا  وال عليقا  العر 
ال يمكاام عااّد جماعااة األهااالي  ااأنهص الججاا  السياسااي الم كا اال لالنقااالب علااى 
الاارجص  اام اشاا راك هاااه الجماعااة فااي اإلعااداد لاا ا، و شااارك هص فااي وزار  حكمااة سااليما  
 أرقعة وزراء  م كبار المجففيم، ألن ا ةلى ار  ال ن مكم  م مجل الكلمة الفصل فاي 

 اا   عااد ة  أود  الرصاصااة ال ااي ان لقااخا فااي نااادي هاادف  كاار صاادمي  اام وراء انقال
القج  الججية في المجصل    وقأساراره علاى حاد ساجاء، دو  أ  ت اي  لا ا الجماخ الكاافي 
للجصااجل ةلااى ال ايااة ال ااي كااا  ي ااجي الجصااجل ةليهااا وال ااي لااص يفصاا  ع هااا علااى وجاا  

 .(207)الحييقة في يجم  م األيام
انقالب شعجقي كا  يهادف أول  اا يهادف  و ة ىل  فقد عل  في األىها   أن 

ةلى عزل العراق عم األا ة العرقية ومعاياها األساسية، وال روي  ةلى ال زعة اإلمليمياة 
فااي صاافجف الشااعب وقل اااء دور العااراق الييااادي فااي  سااير  الجحااد  العرقيااة، و عاون اا  

م اة فيهاا على تحرير األجازاء الرازحاة تحاخ نيار االسا عمار  ام الاجيم العرقاي ال اي 
كص في وزارت  األخير ، وخاصة فاي أحاداث  ياسيم الهاشمي شجيًا  عيدًا أث اء تجلي  الحا

، لقااد صاارح  كاار صاادمي  أناا  كااا  ي  ظاار أوا اار صااااحب (208)1936فلساا يم عااام 
 الجاللة المل  ل حرير فلس يم.

وكال  أجعبخ تصريحا  حكماة ساليما  الحكج اة البري انياة حاجل  ق رحاا  
الملكياااة   قسااايص فلسااا يم  ااايم العااارب واليهاااجد ةلاااى حاااد الااااي هااادد  (209  ل نـــة بيـــل 

 االس قالة، و ة ىل  يبقى الفرق  يم حكج    وحكج ة ياسايم الهاشامي شاساعًا، حيا  
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لااص تعاازز تصااريحا  حكمااة سااليما   ااأي عماال ايجااا ي ي فااة القعااية الفلساا ي ية فااي 
أيام وزار  ياسيم الهاشمي  الجمخ الاي يمكم أ  تقجل  ع   أ  العراق هج الاي نها

 .(210)1936 قس  وافر  م أعباء التجر  الفلس ي ية عام 
هااااا وماااد ما اااخ حكج اااة االنقاااالب  مجا لاااة السااافار  البري انياااة ع اااد ا حااادد  
ةما ااة المجاهااديم الفلساا ي ييم الاااي لجااأوا ةلااى العااراق  عااد هاادوء التااجر ، وت ياار ا نباار  

 ول االنقالب  صدد المشكلة الفلس ي ية.تصريحا  المسؤوليم العرامييم في أ
، يقااااجل حااااجل (211)ك ااااب م صاااال العااااراق فااااي حيفااااا األاساااا اى )كااااافص الاااادجيلي(

 تصريحا  وزير ال ارجية ناجي األصيل:
مـن بيـا  ورارة الخارجيـة  -فـي ف ىـطين -" وقد تأثر الرأه العام العراي هنـا

انك تــــرا والقءــــية العراقيــــة لمكاتــــن رويتــــر االنك يــــبه عــــن موقــــف العــــراق ت ــــاه 
الف ىطينية، واعتبروا نعت  عرب ف ىطين بقول  أصدقاهنا عرب ف ىطين  قـواًل  يـر 
مأمول من مث  ، ويرو  الواجن ع ي  أ  بقول أ واننا عرب ف ىـطين. وقـد وجـدُت 
الرأه العام هنـا بعتقـد    حكومـة العـراق لـيس عنـده ها  الفكـرة العرايـة التـي كانـ  

 . 212   1/1937/ 6" عند الورارة الىابقة
والشااااااا  ة  الااااااادك جر نااااااااجي األصااااااايل ان لااااااا  فاااااااي نع ااااااا )عرب فلسااااااا يم( 
 عبار )أصااادماؤنا(  ااام الم  لقاااا  الفكرياااة لجماعاااة األهاااالي ال اااي كاااا   حساااجقًا علاااى 

 . 213 ك ل ها في الجزار  السليمانية
ونع اي اخا الل -ويمكم أ  نصا أفكار الجماعة في ىل  الجمخ  أنها سديمية

حياا  فاارز  ع ااد تجماادها السياسااي، اليمي ي)خلياال  -   لفااة فااي حالااة تب اارع اصاار 
ك اااااااااااا ( والااااااااااااديمقرايييم الليبرالييم)الحاااااااااااازب الااااااااااااجي ي الااااااااااااديمقرايي( والشاااااااااااايجعييم 

الماركسييم)األخجيم يجسا وعبد القاادر ةساماعيل البسا اني( و اركساييم لخاريم علاى  
    لا درجة سلص الماركسية.

ديمقرايي)ومااااد  قااااي يمتاااال الع اصاااار األساسااااية لقااااد ت ااااازل الحاااازب الااااجي ي ال
لجماعة األهاالي( عام أفكااره الصاهيجنية فيماا  عاد ورفاة  اداًل ع هاا شاعار)نحم أخاجا  

، وهاااج شاااعار  قباااجل فاااي حالاااة ومجعااا  علاااى 1948اليهاااجد وأعاااداء الصاااهيجنية( عاااام 
 .(214)اليهجدي الم جرد عم الصهيجنية
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 -عاام حاا  الصااهاي ة فااي فلساا يم ةال ة  الحاازب الشاايجعي العرامااي  قااي ياادافة
 سااابب األا مياااة واتحااااد  -1948أث ااااء تأسااايس الكياااا  الصاااهيجني فاااي فلسااا يم عاااام 

، واألهص  م ىلا  هاج تأيياد االتحااد الساجفي ي إلنشااء)دولة ةساراويل( (215)القجى العا لة
 .(216)حد في هيتة األا ص الما 

  متاال -اف ساسااج  ويعاارف أيعااًا  اسااص الياا -(217)لقااد سااجل )الياااهج ساسااج (
أواوال  -الجكالة الصهيجنية في فلس يم وفد ةلى العراق  عاد ثالثاة أشاهر  ام االنقاالب

فاي رسااول  ةلاى زوج ا  وال اي نشار   اؤخرًا، ان باعاتا  عام االنقاالب  -1937شابال 
و قا التااا   اااة جماعاااة األهاااالي، و ماااا ال رياااب فيااا  ة  ان باعاااا  المجفاااد الصاااهيجني 

عاام رجااال ك ااا نعاادهص  اام  –ولكاام فااي جايااة السااجء  –رى سااجف تجلااد ان باعااا  أخاا
األخيااار.  ااة ة  الياااهج هاااا ما اال الرجااال الااايم مااا لهص  صااف   الصااهيجنية الصااريحة 
وكاااا  يسااامي فلسااا يم)أرض ةساااراويل( أي ماااا ورد  فاااي أحاديتااا   عهاااص فقاااد الماااى  ااام 

 .(218)المريبةلدنهص ترحيبًا حارًا وتعايفًا فكريًا عميقًا وتسهيال  إلنجاز  هم   
ويبدو  ام الجثيقاة ال اي ن شارها  اة رسااول اليااهج ساساج  ة  األ ال انفا    عاد 
قيااام االنقااالب أ ااام الحركااة الصااهيجنيةت ال لكسااب رجااال االنقااالب ةلااى جانااب  ااايلهص 
فاااي فلسااا يم، وقنماااا لفااا   أ اااجاب العاااراق نفسااا  أ اااام أرقعماواااة ألاااا صاااهيجني أج باااي 

) ااام  كماااا ماااال –ياااج  يهاااجدي عراماااي ألنااا  فلسااا يم يييماااج  ةلاااى جاناااب نحاااج رقاااة  ل
ال بمكن أ  تىتوعن كل الصها نة التي تريـد لق صل العراق في القدف " ،(219)زيفي(

 ".الوكالة الصهيونية ته يرهم  لق الشرق 
لقاد الحظ اا  ام خاالل الحاجار الاااي دار  ايم الق صال العراماي واليااف ساسااج  

ةلى م صلها في القدف عم أخبار الزيار  ال ي مام  ة  وزار  ال ارجية العراقية مد ك بخ
 ها الماكجر ةلى العراق ولكم ال يكج  الحادي   علقاًا  ام يارف واحاد فقاد عمادنا ةلاى 
 حفجفا  وزار  ال ارجية العراقياة لل ف اي  عام ك ا هاا ىلا  ل أكياد أو نقاا  اا ساجل  

وجاادنا ك ا ااًا لخاارًا  اام الجفااد الصااهيجني، ولك  ااا لااص نعتاار علااى الك اااب الماااكجر، وقنمااا 
م صل العراق في القدف كافص الادجيلي ةلاى وزار  ال ارجياة يارد فيا  نبااًا  ماا ورد فاي 

وللقااارئ أ  يقااار   -جاااء اساام  فااي الك اااب الياااف ساسااج   –رساااول الياااهج ساسااج  
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 ي هااا وقاايم  ااا ورد  شااأنها فااي الرساااول  جضااجع البحاا . وهاااا هااج نااص  ااا ورد فااي 
 .1937لب  5ك اب الق صل في 

 بن ريفي واحت اج 
خمشـق   220 لما رار الوفد العراقي الرسمي برئاسـة معـالي نـاجي بـك األصـيل

عند عوخت  من تركية جام من القدص  لق خمشق الياص ساسو  الىكرتير الىره  
ل وكالــة الىياســية اليهوخبــة وقــد حمــل معــ  كتابــًا  لــق معــالي وريــر الخارجيــة مــن 

ئـيس الوكالـة بط ـن فيـ  تعيـين موعـد لمالقاتـ  حتـق بطيـر ر   221 المىتر  عـرتوك 
 لي  من القدص، ولكن معالي الورير لـم بكـن لدبـ  وقـ  حينـألاك، فأحـال األمـر  لـي 
ألر  مــا  ريــد عــرتوك، فقاب ــ  اليــاص ساســو  وأ برتــ  بءــيق وقــ  الــورير وإنــي 

أحـن للـك  مىتعد إلبصال كل ما  ريد قول  المىتر عرتوك  لق ورارة الخارجيـة فـعلا
 فعني مىتعد لمالقات  في حيفا.

، ولما انتق   قنص يتنا  لق القدص رارهـا اليـاص  ولكن المىتر عرتوك لم بأته
ساسو  مهنئًا وفي الوق  نفى ، أ برني    المشـتر عـرتوك بحـن مالقـاتي. فق ـ  
ل :    القنص ية مفتوحـة األبـواب لـُ  متـق مـا أراخ، وإنـي مىـتعد لنصـمام لكالمـ . 

ــ ــبر القنصــ ية ولك ــم   ــاهو  –ن المىــتر عــرتوك ل ــالم بطــابق مــا أورخه الي وهــألا الك
ولما سافر قبل أراعـة أبـام لحءـور مـيتمر ريـوري  اليهـوخه  –ساسو  في رسائ   

وعّين في مح   وكياًل المىتر بن رفي رئيس الم  س المالي اليهوخه، فبارنـي هـألا 
الم قـال لـي:  نـي جئـ  محت ـًا الرجل في اليوم الثاني مع الياص ساسو  واعـد الىـ

ع ق مألكرة الحكومة العراقية  لق ل نة االنتـدابات بواسـطة ممث هـا فـي جنيـف، ت ـك 
المألكرة التي تحتى حكومة العراق فيهـا ع ـق فكـرة التقىـيم وإ  اليهـوخ هنـا بعـدونها 

 موجهة ضدهم.
 وع ي  جام باسم اليهوخ واصفت  وكياًل لرئيس الوكالة الىياسية بحـتى ع ـق
للك ويرجوني أ  أب ل الحكومة العراقية هـألا االحت ـا ، وإ  اليهـوخ أ ـألوا بعتقـدو  
ا      الحكومة العراقية موجهة سياسـتها ضـدهم لـيس  ال وهـي تكـرههم ألنهـا لـم 
تعترض ع ق مىألة األسكندرونة وهي ا   تعترض ع ق مىـألة ف ىـطين المماث ـة 

ــُ :    سياســة الحكومــة العراق ــ  ل ــات فخامــة رئــيس لهــا. فق  ــة موضــحة فــي بيان ي
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اليهـــوخ  اصـــة.  –لع هـــا معـــاخاة  –الـــوررام ولـــيس فيهـــا مـــا بشـــير  لـــق  مـــاخة  
والحكومة العراقية تريد  نشـام حكومـة عرايـة فـي ف ىـطين خسـتورية بشـترك فيهـاال 

الحال في العراق. ونر     هألا الحل هو الحـل الوحيـد الـأله  اليهوخ و يرهم كما هو
ب عل الىـ م خائمـًا فـي ف ىـطين. فقـال:    قصـدنا بعـد  نشـام الدولـة اليهوخبـة فـي 
ف ىــطين أ  ن عــل مناســباتنا الىياســية حىــنة مــع العــرب جيراننــا، والســيما العــراق 

لي  هوخه  ليـ  أل  الأله نأمل أ  نتفق مع  بعد للك ع ق قبول مهاجرة أراعمائة أ
 ف ىطين كما بع م كل أحد سوف ال تتىع ل ميع اليهوخ.

وهااااا  اااا جااارى فاااي ىلااا  االج مااااع، وأ اااس صااادر  الجراواااد اليهجدياااة والعرقياااة 
 وفيها خالصة عم اج ماع ا هاا واح جاج  م زفي على  اكر  الحكج ة العراقية.

 وفيما يأتي صجر  ال بر كما نشر في )جريد  ها جكر(:
المىـتر بـن رفـي باسـم الم  ـس المـالي  2/8/1937ر في  ـوم االثنـين را" 

سعاخة القنصل العراقي وهنأه بعد أ  انتقل  لق القـدص أل  هـألا االنتقـال سـاعد فـي 
توفيق العالقات بين العراق وف ىطين، واعد للك قال لبن رفي:  ن  متأثر جـدًا باسـم 

لــق ل نــة االنتــدابات وفــي هــأله  هــوخ ف ىــطين ع ــق تقــدبم المنــدوب العراقــي مــألكرة  
المألكرة تعارض الحكومة العراقية في تكوين الدولة اليهوخبة في ف ىطين ع ق طول 
الخــو، وكـــأللك تط ــن الحكومـــة العراقيـــة تحد ــد المهـــاجرة اليهوخبــة فـــي المىـــتقبل 
ألسباب سياسية التـي تنـاقل التعهـدات التـي قطعـ  ل يهـوخ بـاله رة  لـق ف ىـطين 

مـن جميـع اأُلمـم  قـومي. وقـال بـن رفـي    ت ـك التعهـدات قطعـ وتأسيس الـوطن ال
التي تنتمـي  لـق عصـبة اأُلمـم والخارجـة منهـا. وقـد ط ـن رفـع نـص هـألا االحت ـا  

. هاا هج كال  اا وجادناه (222)" باسم  هوخ ف ىطين  لق الحكومة المركبية في العراق
 في  حفجفا  وزار  ال ارجية حجل هاا المجضجع. ويالحو:

ص المؤلااا علااى ك ا اا  هااج: الياااهج ساسااج  أ ااا الق صاال العرامااي فقااد ة  اساا .1
 دعاه  اسص الياف ساسج .

خو  أ  ُأ فـــي عخصـــيتي ماااال اليااااهج ساساااج  فاااي ك ا ااا  حاااجل عملااا  "  .2
الح ي يــة أمــام ال ميــع كمفوض وكالــة الشــرق  المصــرية فــي الشــرق 

". أ اا  األخنق التي تعمل بتأثير مـن القىـم الىياسـي ل وكالـة فـي القـاهرة
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عمل  فاي ك ااب الق صال ةلاى وزار  ال ارجياة فهاج الساكرتير الساري للجكالاة 
 السياسية اليهجدية.

ي فااا  الك ا اااا  حاااجل  جاجهاااة اليااااهج هااااا لاااجزير خارجياااة العاااراق الااادك جر  .3
نااااجي األصااايل فاااي د شااا  أثااار عاااجد  األخيااار  ااام  هماااة رسااامية لااا ا فاااي 

 جعاااد لمجشاااي شااارتجك  تركياااة، وتشاااب  اليااااهج  اااة وزيااار ال ارجياااة ل حدياااد
لمجاجهاااة الاااجزير، واع ااااار الاااجزير لعاااي  وم ااا  وقحالاااة األ ااار  ااام ال احياااة 
األولياااااة ةلاااااى م صااااال العاااااراق فاااااي حيفاااااا كاااااافص الااااادجيلي وال قااااااء اليااااااهج 

 ساسج )الياف(  كافص الدجيلي ل فس ال رض.
وال ريااااب ة  الياااااهج والياااااف همااااا اسااااما  لمساااامى واحااااد فباإلضااااافة ةلااااى ة  

جااار واحااد فااإ   جسااى شاارتجك رواايس الجكالااة نفساا  مااد حااجل اساام  ةلااى االسااميم  اام 
 شاريخ فيما  عد.

ويباادو ةناا  كااا  سااكرتير الجكالااة السياسااية الصااهيجنية و فجض)وكالااة الشاارق( 
الصااحفية فااي نفااس الجمااخ، ومااد اخ ااار تقااديص نفساا  لفعال ياايم االنقال ياايم كصااحفي 

 كالة السياسية الصهجي ية.وىل  أنسب ل ا  ما لج مّدم نفس  سكرتيرًا للج 
أ ا ثبج  صدق  ا دون  حجل  جاجه   لجزير ال ارجية في د ش  ل جاف  ىلا  
 ااة  ااا ك باا  م صاال العااراق فااي القاادف فااال نريااد أ  نسااحب ىلاا  ل تبااخ صاادق كاال  ااا 

أمجل ىل   أى   ام  –دون  عم كل  قا الت  لرجاال  االنقالب وقنما المجلة المف جحة 
لكاااال  ااااا يردهااااا  اااام نبااااا تف ااااد أو تتبااااخ  ااااا دوناااا  المسااااؤول  -رالساااايد رواااايس ال حرياااا

 .(223)الصهيجني الماكجر
و ما تجدر  الحظ   أيعًا ة  الق صل ك ب ك ا   في األيام األخير   م عمر 

 لب(. 11م ل  كر صدمي في  -1937لب  5االنقالب)
وماااد تالشاااى تاااأثير جماعاااة األهاااالي فاااي االنقاااالب، فقاااد اسااا قال وزراء جماعاااة 

 .1937حزيرا   19هالي )حزب اإلصالح الشعبي( ةضافة ةلى صال  جبر في األ
أ ااا الااجزراء المساا قيلج  فهااص: كا اال الجااادرجي وجعفاار أ ااج الاا مم ويجسااا عااز 
كص  ة حكمة سليما ، و ة ىل  فاإ   الديم، ومد اس مر الدك جر ناجي األصيل في الحا

 فلس يم. سياسة الحكج ة ت ير  ولج  صجر  جير جارية ةزاء معية
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و هماااا يكااام فإن اااا نحيااال القاااارئ ةلاااى أوراق اليااااهج ساساااج  ال اااي دونهاااا حاااجل 
 قا الت  في العراق في األشهر األولى  م االنقالب، ومد أ قي اا عباار )ارض ةساراويل( 
على حالهاا دو  اسا بدالها  كلمة)فلسا يم( وماد ألحق اا  هاا هاجا   ضارورية إلصاالح 

. أ اا لراؤه فلاص نعقاب عليهاا   ف ياد ألن اا نصادر خ أ تااري ي واضا  أو لبياا  جماجض
فااي ىلاا     لاا  ثا ااخ ة  كاال الججااجد الصااهيجني فااي فلساا يم  اياال   ااا وعااد  لفااجر 

 .(224)وقلى  ا شاء  
 ال هدوم في العراق

 عد وفا  المل  فيصل األول ترقة على العر  الملكاي فاي العاراق أ  ا  جاازي، 
تاااأثير الجاااي  ف لاااب  سااااعد  المجمجعاااا  (، أشااا د 1939-1936وفاااي هااااه الماااد  )

كص القاوص  ح ايم حاو  ال قد ية  تل جماعة)األهالي( وقعا المتقفيم ل  يير نظام الحا
. وهكااا مااد (225)جارتهص الم  جر  تركياة ال اي أنقااها زعيمهاا  صا فى كمال)أتااتجرك(

( أول انقاااالب عساااكري فاااي 1936الج ااارال  كااار صااادمي فاااي شاااهر أك اااجقر) م عاااام 
عااراق، فأح اال   ااداد وم اال وزياار الاادفاع جعفاار العسااكري وعااّيم حكمااة سااليما  رويسااًا ال

 جديدًا للحكج ة العراقية.
 ريارة  لق العراق

 17/2/1937القدف 
وافشا يم  ساؤول القساص السياساي فاي  -المقصاجد ه اا اليااهج ساساج  -زرنا أناا

الساساة العارامييم  العراق  اع بارنا  عتة  قصد ال عرف على أوضاع  واس جالء عالماة
و جمفهص  م معايا العرب واليهاجد. فاال قى افشا يم  اة رجااال  الحكج اة وكاال   اة 
 جمجعة سياساية خاصاة. أ اا أناا فقاد ال قياخ  مجمجعاة  قرقاة  ام السال ة ولهاا تاأثير 

ش صاااااية عراقياااااة يمتلاااااج     لاااااا  28 اااااّيم عليهاااااا. وهااااااه المجمجعاااااة عباااااار  عااااام 
  رتيب هاه اللقاءا  خالل األياام التمانياة ال اي معاي ها  االتجاها  السياسية، ومد مام

(  ااادير مساااص اإلعاااالم العراماااي الااااي وفااار لاااي فرصاااة 1937شااابال  11-3فااي   اااداد)
 . (226)الحصجل على صجر  صادمة وكا لة عم الجضة الجديد في العراق

لقاااد تحااادثخ  عهاااص حاااجل األوضااااع السياساااية واالم صاااادية واالج ماعياااة ه ااااك 
ال ظااام السااا   وال ظااام الحااالي دو  أ  أخفااي ش صااي ي الحييييااة أ ااام  علااى عهاادي
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الجميااة كمفجض)وكالااة الشاارق( المصاارية فااي الشاارق األدنااى ال ااي تعماال   ااأثير  اام 
القساص السياسااي للجكالاة فااي القااهر . ك ااخ أكشاا  اساا مرار عام يهااجدي ي وصااهيجني ي 

لم لجقاة..  ال سااعدني و ة هااا فلاص يحال ىلا  دو  حصاجلي علاى كافاة المعلج اا  ا
ىلااا  فاااي تجثيااا  وشااااو  الصااادامة واألالفاااة  اااة عااادد  ااام الشاااباب الاااجي ييم ال ماااجحيم 
لالش راكية الايم أ دوا ر بة صادمة في زيار )أرض ةساراويل( لالسا فاد   ام عمل اا فاي 

اليهاجدي  (227) جاال  االم صاد واالج ماع والعمل وال رقية. كماا زر )ناادي الرافاديم(
يااخ فياا   ااة  شااباب يهااجد فعبااروا عاام رضاااهص عاام ال ظااام الجديااد وساارورهص حياا  ال ق

  ، و دحجا  زايا رويس الحكج ة الحس ة وكاال  تحادثخ  اة ساليص جاجري وهاج يهاجدي 
أيعاااًا ويعمااال كمعلاااص خااااح لل اااة اإلنكليزياااة فاااي   ااازل روااايس الحكج اااة فأكاااد لاااي ةنااا  

صاهيجنية عمج اًا، وعام أجرى عددًا  م المحادثا   اة حكماخ ساليما  عام الحركاة ال
 وضة اليهجد في العراق، وكا  سليص ججري هاا يلقي  اس مرار أىنًا صا ية لحديت .

  228 حد ث مع حىين ال ميل

،  كاتب مسص اإلعالم في   داد وعرفخ نفسي ه ااك 1937شبال  3زر  في 
 اااأن ي  فجض)وكالاااة الشااارق( فاااي الشااارق األدناااى وصاااحفي  راسااال   ااا ص  قاضااايا 

حافة اليهجدياااة  شاااكل عاااام والعبرياااة الصاااادر  فاااي )أرض ةساااراويل(  شاااكل الشااارق للصااا
خااااح. عرف اااي المااادير  ااادوره علاااى  اااجففيم وضااايجف  ويلاااب  ااا هص  سااااعدتي فاااي 

  هم ي الصحفية.
وكا   م  يم ضيجف  س ة  م الصحفييم وجهجا أستلة كتير  حجل الجضاة فاي 

أخبارتهص ة  صاحيفة)دافار( )أرض ةسراويل( وت جر صحاف ها وماد ىهلاجا تما اًا ع اد ا 
نسا ة  ام كال عادد، فاي الجماخ  30,000ال ا عة لعمال)أرض ةساراويل( تاجزع وحادها 

نساا ة  2000-1500الاااي ىكااروا فياا  ة  أوسااة الجراوااد رواجااًا فااي   ااداد تااجزع  اايم 
  م العدد الجاحد.

اس هل حسيم جميل حديت   قجل : ة  الحكج ة العراقية تقادر تما اًا  ادى تاأثير 
عب اليهااجدي الم  شاار  اايم أا ااص األرض فااي العااالص، ويهم ااا تما ااًا أ  ي عاارف هاااا الشاا

الشااعب الاااي ي اااهز ال مسااة عشاار  ليجنااًا علااى أحجال ااا السياسااية واالم صااادية. وعلااى 
 اااا يقاااجل، ة  الحكج اااة العراقياااة فاااي    هاااى ال عاااب علاااى الساااجرييم وساااكا )أرض 
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هاج  ان قاادا  الىعاة ضاد الحكج اة  عاد ةسراويل(، والسيما الصحفييم الايم أخاوا يجج
، وال يفسار عملهااص هااا ةال  أناا  تادخل جيار شاارعي فاي شااؤون ا، فقبال التااجر  (229)التاجر 

كانخ حكج ة الهاشمي تدعمهص  اديًا ل كج  ك ا اتهص ع ها ةيجا ية. فقاد حصال  حارر 
ليااار  فلسااا ي ية وقااابا ة اااراىيص الشااا  ي  1000جرياااد )ف   العااارب( الد شااايية علاااى 
لياار  فلساا ي ية، وحصاال أسااعد داجاار  حاارر  500 حاارر جريااد  الاادفاع اليافاااوي علااى 

لياار  فلساا ي ية، وثمااة  بااال  صاا ير  أاخاارى  600مسااص  ااالد المشاارق فااي األهاارام علااى 
قبعااااها صااااحفيج  عاااارب مااااا جا  زيااااار  العااااراق أث اااااء ساااال ة حاااازب االساااا قالل ولكاااام 

 .(230)الحكج ة الجديد  أومفخا كل ىل  الدعص
 اة  (231) ي حسيم عم اتصاال  سب  وأ  أجراها )ة راىيص حلمي العمار(وحدث

الق صاال األلماااني، وعاام المعااايقا  ال ااي يسااببها اليهااجد. وعلااى أمااجال حساايم الجمياال 
فقد كا  ال ظام السا   ي لب  م الصاحافييم  هاجماة اليهاجد، واتهاا هص  الصاهيجنية، 

كج اااة ضااادهص علاااى الساااجاء. كماااا وال اااآ ر ضاااد الحكج اااة وىلااا  إلثاااار  الجمهاااجر والح
 وضااااعخا الحكج ااااة السااااا قة)حكج ة ياساااايم الهاشاااامي(  راقبااااة خاصااااة علااااى رساااااولهص

والحقاااخا كااال يهاااجدي يااادخل العاااراق، والسااايما يهاااجد فلسااا يم أو اليهاااجد الاااايم يقاااد ج  
  ها. و  عخا   عًا  اتًا ةدخال الصحا اليهجدية ةلاى العاراق. ولك ا  واعادني فاي خ اام 

 .(232)  معية ةل اء هاا الم ة  عد انعقاد البرلما  العرامي الجديدحديت   إثار 
  233 محاخثات مع قاسم حىن

لقد أجريخا عددًا  م المحادثاا   اة السايد ماساص حسام حايم كاناخا األولاى فاي 
، فااي  كاتااب  اادير مسااص اإلعااالم وثااالث  حادثااا  أاخاارى فااي أ اااكم 1937شاابال  5

لااي السااايد ماساااص ةنااا  ال يججاااد أي اتصاااال  ااايم     لفااة. وفاااي كااال تلااا  األحاديااا  أكاااد
الحكج اااة العراقياااة الجدياااد  وقااايم الحكااااج  يم األلمانياااة ال ازياااة أو اإلي الياااة الفاشااااية، 
 ولااايس ه ااااك نياااة إلما اااة  تااال هااااه العالماااة ال فاااي المسااا قبل القرياااب وال البعياااد، أل 

لااى ثاجرا  ومالماال  ري انياا ال ترتاااح لمتال هاااه العالماة و اام الممكام أيعااًا أ  تاؤدي ة
 وعصيا  في العراق.

لقاااد مااااية أععااااء الحكج اااة الجدياااد  جمياااة الم اسااابا  ال اااي يييمهاااا الق صااال 
 األلماني في   داد وهص يحتج   ؤيديهص و جففيهص على تل  المقايعة.
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وىكر لي أيعًا ة  اإلعاالم ال اازي كاا   اؤثرًا جادًا أياام حكاص ياسايم الهاشامي، 
   لاااا الجسااااول واألسااااليب  )جروقاااة(ني العاااام فاااي العاااراق وماااد أتباااة الق صااال األلماااا

للحصاااجل علاااى تأيياااد الماااجاي يم العااارامييم وتقرياااب ال شاااي يم  ااا هص  سااا  د ًا ال سااااء 
األلمانيا  لهاا الهدف، وكال  أس  اع شراء الصاحفييم العارامييم فحملهاص علاى نشار 

  يجااري فااي أيا  ااا  قاااال  تمجااد ه لاار وتهاااجص اليهااجد، و تاال هاااا األ اار ال يمكاام أ
 .(234)هاه

وعلاااى العكاااس فاااإ  صاااحاف  ا ت شااار كااال ياااجم تقريباااًا  قااااال  ضاااد ال ازياااة  تااال 
جرياادتي)األهرام( ، و)األهااالي( أ ااا  ااامي الصااحا فإنهااا تااؤثر الحياااد سااجى صااحيف يم 
 قي اااا  اااجالي يم للق صااال األلمااااني هما)العاااالص العرقاااي(، و)الصاااباح(. و ماااا يهاااج   ااام 

 .(235)ال يأ   لهما في المجال اإلعال ي شأنهما ة  أحداً 
وىكر لي أيعًا: ةن  في األيام القالول األخيار  فاي )أرض ةساراويل( كاا  ساعيد 
الحاااج ثا ااخ وسااليص عبااد الاارحمم علااى اتصااال داوااص  الق صاال األلماااني، وحصااال   اا  
 على  بال  ياولة وأيعًا وهب الق صل  بال  كبير  لم بعاة الجزيار  ال اي أخاا  ت باة

يج يااًا نشاارا  ضااد البري ااانييم واليهااجدي تح ااجي علااى أخبااار  بااال  فيهااا عاام تعااافص 
مج )اإلرهااا ييم العاارب(، فااي )أرض ةسااراويل( وعلااى فشاال اإلنكليااز ه اااك. ومااد  اااعجا 

)لج اة هاه ال شارا ، وهكااا وزعاجا عشارا  ارالف  ام ال ساخ ال اي كاناخ تحمال تجقية
 .(336)الدفاع عم فلس يم(

حسااام: ة  الق صااال األلمااااني اشااا رك فاااي ت ظااايص المجمجعاااا  ويعااايح ماساااص 
اإلرها يااة العراقيااة وهاادفها  الحقااة واج يااال اليهااجد فااي العااراق، وكااال  دعااص العاارامييم 

 الايم سافروا ةلى)أرض ةسراويل( وانعمجا ه اك لفرها ييم.
وماااد ضااارقخ التاااجر  العراقية)يرياااد ال ظاااام الجدياااد( اإلعاااالم ال اااازي ضااارقة مجياااة 

م الق صل األلماني لص ييأف،  ل تا ة جهجده وهج ار  يركز نشاي   شكل أسااف ولك
  يم أوسال المعارضة. 

ومد واف  ماسص حسم  جاس ة  دير مسص اإلعالم أ  يكج   راسل وكالة الشرق 
  ب داد وقدأ وفيف  .
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 محاخثة مع عبد ال واخ هاعم
   فقاااد أوضااا : "شااابال فاااي  ك بااا   5أ اااا عباااد الجاااجاد هاشاااص الااااي زرتااا  فاااي 

ـــو ،  ـــأنهم رجـــال وطني ـــد اعـــتهروا ب ـــيل وق ـــة أب ماضـــي أعءـــام الحكومـــة الحالي
ومخ صو  لقءابا ععبهم ويطمعو  بارخهار بالخهم. ومع    قىمًا مـنهم تنقصـهم 

ـــة ـــم ســـابقاً  -الت را ـــم بشـــاركوا بمىـــيولية الُحك ـــك ألنهـــم ل ـــدل  -لل  ال    مـــن الع
تهم وإ الصـهم وكفـامتهم قبـل  صـدار أه  عطامهم الفرصة الكافية ليثبتوا فيها قـدر 

ُحكم ع يهم .    المعارضة تصي حكومة حكم  س يما  في الدا ل والخار  بأنهـا 
حكومة ممولية أو كرخبة أو عيو،ية ف مالا لم تبعم المعارضة مثل هأله المباعم من 
قبــل وقــد اعــترك حكمــ  فــي أ  ــن الحكومــات التــي تىــنم   الُحكــم فــي العــراق منــأل 

1922-1934." 
وحكماااخ ساااليما  ال يهااا ص لمتااال هااااه اإلدعااااءا  المججهاااة ضاااد حكج  ااا  ألنااا  

 واث   م نفس  ويحظى  تقة وتأييد الملل والجي  وأكترية الشعب العرامي.
ة  الحكج ة العراقية الحالية هاي حكج اة عرقياة ويهمهاا تقادم العاالص العرقاي ةال 

 لعرقية  عد ىل .ةنها يجب أ  ته ص   قدم العراق أواًل ثص البالد ا
والجااي  العرامااي   لااص تما ااًا لحكج  اا  وي فااا تعليماتهااا  دمااة، والحكج ااة  اام 
جانبهاا داوبااة علااى تقجي اا  وتسااليح  وق ااداده  المعادا  ح ااى يصاال ةلااى  ساا جى جيااج  

 .(237)جارت   م الدول اإلسال ية ك ركية وقيرا   تالً 
 لقائي بالطبين أحمد قدره 

تجصاية مساص اإلعاالم أيعاًا الكلياة ال بياة حيا  شابال وق ااء علاى  6زر  في 
 ال قيخا ه اك  مديرها الدك جر احمد مدري يبيب المل  جازي ال اح.

 ومد أ دى الدك جر أحماد مادري عام أساف  ألنا  اليهاجد لاص يه ادوا ح اى ار  ةلاى
ال ري  الم لجب لل فاهص  ة العرب، وقعد أ  شارحخا لا ا تجاارب اليهاجد  هااا الصادد، 

ة  على اليهجد ةثبا  حسم ني هص   رق أاخرى، وتج ب أساليب العمل العبري  أجا  ي
 وعلى رأي :
ة  القااااد  العااارب يسااا  لجنها كساااالح ل حاااريا العااارب فاااي)أرض ةساااراويل(  .1

 ضد اليهجد.
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ةثبااا  ماااية  يااد العاارب ع ااد ا يشاارحج  إلخااجانهص فااي الاادول األاخاارى نجايااا  .2
 الصهيجنية.

ولكااام اليهاااجد لاااج اع مااادوا علاااى العماااال  -هكااااا أجب ااا  -الااااي ىكرتااا  صاااحي 
. (238)العاااارب لاااا ح ص ام صااااادهص خااااالل ةضااااراب العمااااال، الاااااي اساااا مر ساااا ة أشااااهر

وقفعاال العماال العبااري اساا  ع ا المحافظااة واالساا مرار فااي أعمال ااا االم صااادية، ولكاام 
الدك جر مدري أدعاى العكاس، فلاج ة  اليهاجد شا لجا عاددًا كبيارًا  ام العماال العارب لماا 

ااد ، ولمااا تيساار للعمااال والفالحاايم واألف ديااة أ  ي حاادوا ا ساا مر اإلضااراب كاال هاااه الما
 ويكجنجا جبهة  جحد  ضد اليهجد.

وفي نهاية اللقاء أسهبخا في الحدي  عم الجا عة العبرية في القادف وام رحاخا 
 .(239)علي  ترتيب زيار )ألرض ةسراويل(

 فخره ال ميل
يعام العشاء على  اواد  السايد ف اري لل في السادف  م شبال دعيخا ل  اول 

جمياال فاااهبخا ةلياا   رفقااة حساايم الجمياال ونااافص حميااد)ناوب  اادير كماارك(، وقسااماعيل 
، وصاااادق كمجنة)ساااكرتير الحااازب(، والسااايد علاااي (240)يجسا)ععاااج الحااازب الحااااكص(

عباااد الججاد)ععاااج البرلماااا  العراماااي(، وماااد دار البحااا  فاااي تلااا  الزياااار  عااام اللج اااة 
 يل(. وكاااا   ااام رأي ف اااري ة   قاااررا  اللج اااة ال تحقااا  ر باااا  العااارب وال الملكياااة)

اليهجد،أل    اليب ال ارفيم    امعاة  اة  ععاها، ويارى أيعاًا ة  المجضاجع  حاجاة 
ةلااى تاادخل عاارب األم ااار المجاااور  فااي ال اازاع اليهااجدي العرقااي فااي)أرض ةسااراويل( ثااص 

 .(241)ساية عرقيةتساءل عم  دى اس عداد اليهجد للجلجف أ ام لج ة و 
أثاار ا معااية ت ظاايص ال اولااة المساا دير  وىكاار  ة  اليهااجد علااى اساا عداد داومااًا 
أل  يجلسااجا  ااة العاارب ويشاارحجا لهااص أعمااالهص فااي الاابالد علااى أساااف ماادر  االساا يعاب 
االم صااادي للاابالد، والبركااة ال ااي حلااخا فيهااا ن يجااة هجاار  اليهااجد ةلااى)أرض ةسااراويل( 

دي اااي. وأضااافخا ة   اااا يسااار اليهاااجد ةما اااة   اسااابا  وقجاااراء دو  تميياااز ع صاااري أو 
اس شاااارا   اااة عااارب البلااادا  المجااااور  حاااجل عالمااا هص  عااارب)أرض ةساااراويل(  صاااجر  
خاصااة وقالشااعب العرقااي عا ااة. وحاادث هص عاام جهااجد اليهااجد المباولااة فااي هاااا المجااال 

كل، وتع ااخ   ااا نهايااة الحاارب العا ااة)األولى( ةلااى يج  ااا هاااا و ااا اع رضاا ها  اام  شااا
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القااااد  العااارب فاااي)أرض ةساااراويل( وأيمااااعهص الش صاااية  ااام جاااراء خلااا  ال ااازاع  ااايم 
 العرب واليهجد.

لقااد دهاا  الجميااة  اام حااديتي هاااا أل   علج اااتهص القديمااة عاام معااايا)أرض 
ةسااراويل(  ساا قا   اام  صااادر)أرض ةسااراويل( العرقيااة، وكانااخ دهشاا هص شااديد  ع ااد ا 

 (242) لحساااي ييم وال شاشااايبييم وق  )المف اااي المقااادف(سااامعجا تفاصااايل الم افساااة  ااايم ا
ي ااارع فااي نزاعاا  ضااد  عارضااي  عرقااًا ويهااجدًا  ااأ جر دي يااة، فقااد  اا  المف ااي دعايااا  
 فادهااا ة  اليهااجد ي ااجو  االسااا يالء علااى األ اااكم اإلساااال ية المقدسااة  ااة ة  اليهاااجد 

 دحعجا هاه االف راءا   را  عديد  شفهيًا وك ا ًة.
 جلسة يرحخا جملة  م المق رحا .وفي هاه ال

كااام  ام اارح نفاار  اام الحعااجر علااى الجكالااة اليهجديااة أ  ت ججاا  رسااميًا ةلااى الحا
 العرب وتشرح لهص حييقة  ا يجري في البالد.

وام رح ف ري لل جميل ضص)أرض ةسراويل( ةلى ةحدى الدول العرقياة المجااور   
عاارب)أرض ةسااراويل(  اام ح ااى ي باادد ال ااجف وتاازول الشااكجك ال ااي ت مااج فااي صاادور 

 جراء تزايد عدد اليهجد س ة  عد س ة في البالد.
ومااد أوضااحخا تعليقااًا علااى هاااا االم ااراح: ة  المف ااي ساايكج  أول  عااارض لاا ا 

 ألن  ي م  أ  يكج  خليفة المسلميم. و م أجل هاا ال مجح يمكم تفسير:
 .1931اج ماع اللج ة اإلسال ية في القدف عام  .1
 زاع  يم ا م سعجد واإل ام يحيى  ل  اليمم.وساي   ةنهاء ال  .2
 جهجده إلما ة جا عة دي ية ةسال ية في القدف شبيهة  األزهر. .3

وكا  ججا هص علاى ةيعااحي هااا ة  يماجح المف اي ةلاى   صاب ال الفاة لايس 
 أكتر  م حلص.

ومد اس مر ا المحادثة ثالث ساعا  وان هخا  جعد  م أجلبية الحاضريم  زيار  
ل( والجمجف عم كتب على العمل الصهيجني الاي ي حدثج  ع ا  الكتيار )أرض ةسراوي

 .(243)والكتير في العالص العرقي
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 لقام مع سكرتير الحبب الحالم صاخق كمون 
في  ك ب   مركز الحرب. اف     1937ومد تص هاا اللقاء في السا ة  م شبال 

  العراقياااة و اااا زالاااخا صاااادق الجلساااة  قجلااا :   اااا  اااا يقاااارب التالثاااة أشاااهر علاااى التاااجر 
الصااحافة العرقيااة خااارج الق اار تبحاا  عاام  اادى والوهااا لألا ااة العرقيااة، وىلاا   ساابب 
األخباااااار الزاوفااااااة ال ااااااي ي شاااااارها أععاااااااء الحكج ااااااة السااااااا قة عاااااام الجضااااااة السياسااااااي 
واالم صادي واالج ماعي في العراق، ولكم حييقة أ ر العراق لايس كماا يصاف  ياسايم 

 الهاشمي ونجري السعيد.
لقاد أعااال العااراق مااديمًا عشااريم  ليااج  نسامة و ااة ة  نفااجف العااراق فااي الجمااخ 
الحاضر أرقة  الييم نسمة ةال ة  نظا   أكتر رجعية  م أنظماة الادول المجااور  لا ا. 
فاااي العاااراق عاماااالء لفنكلياااز والفرنساااييم واإلي اااالييم واأللماااا ، وهاااص يعرفاااج  ضاااعف ا 

  العاا مة وك ا ااة المقاااال  الم  رفااة ال الشااديد فااي جميااة المجاااال .ة  ال صااريحا
 تس  ية الجمجف في نزاع، القجل الفصل في  للمدفة ولسالح ال يرا .

وخ أ فاح   حاولة الدول العرقية حمال ر اان يم فاي ياد واحاد . ة  علاى هااه 
الدول مصر اه ما ها خاالل عشاريم السا ة القاد اة علاى األمال علاى   ااء نفساها، فاإىا 

 ها  م  عد االه مام  مم يحي   ها وأخجان ا عارب)أرض ةساراويل( ة  تص لها ىل  فيمك
الحركاة الصاهيجنية سا  ردهص  اام دياارهص خاالل عشاريم الساا ة هااه.. وال أارياد   امشااة 
هاا الزعص.. مد يكج  صحيحًا ورقماا يباال ج  فيا   هماا يكام  ام أ ار فاال يجاجز تقاديص 

صاا ير   اام العاارب ال ي جاااوز كاال ة كانيااا  الشاارق العرقااي  اام أجاال ت لاايص حف ااة 
 .(244)نسمة 900,000عددها 

ة  )أرض ةسراويل( ليسخا أجلى  م العالص العرقي  م لب ا  ال ي وافا  أخجان اا 
السااجريج  علااى  قاااء جيشااها  ساايحيًا. ورقمااا كااانجا  جبااريم علااى ىلاا  أو ة  األ اار تااص 

ق العرقاي الكبيار عم م اع هص: ةن  ال  أف  م ةما ة دولة  سيحية صا ير  داخال الشار 
عديمة ال أثير، وقىا كا   م ح  المسايحييم ةما اة حكج اة لهاص علاى مساص صا ير  ام 

 الشرق العرقي فإ  لليهجد نفس هاا الح  في   اء دولة لهص.
ا  ااد ا الزيااار  ساااعة ونصااا ومااد تجفقااخا أل  الساايد صااادق كمجنااة كاال علااى 

 ةن  سيقجم  زيار  البالد.  جعد لالج ماع  ا)لج ة العا ل( ال ا عة لحزق . ووعد
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 المحامي  وسي  سماعيل صاحن كتاب الثورة
شاابال فاااي  كاتااب حااازب اإلصااالح الشاااعبي وىكاار لاااي: ة   7ال قيااخا  اا  ياااجم 

العالمة  يم الحكاج  يم العراقياة الجدياد  والساجرية ليساخا علاى  اا ياارام  سابب اسا يبال 
 قة واالن قااادا  الشااديد  ال ااي السااجرييم شااعبًا وحكج ااة ألععاااء البعتااة العراقيااة، السااا

 وجهها الصحفيج  السجريج  للحكج ة العراقية.
وماااال أيعاااًا: ة  العاااراق دولاااة عرقياااة ةساااال ية، وعالماتهاااا  اااة الااادول العرقياااة 

 اإلسال ية يجب أ  ال ت عدى ال أييد كما تؤيد الدول المسيحية  ععها البعا.
رقياااة الااااي كتاااار حااادي  أجب ااا  ة  مجلااا  هااااا ي  ااااما  اااة  رناااا   الجحاااد  الع

الفلس ي ييم العرب في)أرض ةسراويل( ع   وكال  في سجرية والعراق والسعجدية. فارد 
علااّي  ااأ  هاااا يشااكل  صاادرًا ها ااًا لمعيشاا هص ونحاام نأسااا ةى ال يججااد لاادي ا فاااوا 

 .(245) الي في التجر  العراقية لكي نجزع  على) هجوسيم( في دول عرقية أاخرى 
الحكج ااة السااجرية ماارر  مباار ياساايم الهاشاامي فااي د شاا  ومااد أكااد يجسااا ة  

 عد أ  علمخ ة  الحكج ة العراقية لم تسم  لالس قاللييم السجرييم  زيار    داد ح ى 
تعااية علاايهص فرصااة اللقاااء  ااإخجانهص العاارامييم، و اام ثااص للحيلجلااة دو  قيااا هص   رتيااب 

 األ جر ال ي يجدو  ترتيبها فيما  ي هص.
يقااجم اإلعااالم العرامااي  حملااة واسااعة  اام أجاال جمااة ال برعااا  وفااي هاااه األيااام 

إلساا اد السااالح الجااجي وتقجي اا  فأععاااء الحكج ااة والمجففااج  ورجااال األعمااال ورجااال 
الجااي  وال جااار وأصااحاب المصااانة ي برعااج   اام أجاال ىلاا   ساا اء، لكاام الم باارعيم 

أ ااام  -ياا علااى رأ-ملااة ال يؤقاا   هااا  ااة ة  هاااه الفرصااة -كمااا أوضاا  يجسااا-اليهااجد
اليهااجد العاارامييم إلثبااا  وي ياا هص تقاارقهص  اام القاااد  وي ااالجا تأييااد جياال الشااباب العرامااي 
الراجاااااب فاااااي  حاااااج الفاااااجارق الدي ياااااة والااااااي ي مااااا  ةلاااااى   ااااااء أا اااااة عراقياااااة جدياااااد  
شعارها)العراق للعرامييم( ويلب   ي نقال حديتا  هااا ةلاى روايس ال اوفاة اليهجدياة فاي 

 العراق.
   اليهوخ  افوا كثيرًا من الثورة وهنـوا  نهـا ىكر: "  20تجر " حفي ك ا   "ال

،  246 موجهة ضدهم و وفهم هألا نابع من محاوالت ا تيالهم التي نفمها الهاعمي
حيث ط ن من مىاعدب  تهد دهم كي ب برهم ع ق ط ـن حما تـ  وتكـو  لـ  فرصـة 



 1937-1936 "نموذًجا الشعبي اإلصالح جمعية" العراقية السياسية الحياة في صدقي بكر انقالب أثر

87 

 
 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، ات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإصدار

ن ببيــارة العــائالت  نقــالهم. أمــا فــي  ــوم الثــورة فقــد قــام عــدخ مــن الشــباب العــراقيي
ــورة هــي عكــس  ــورة وعــرحوا لهــم    أهــداف الث ــة مخــاوفهم مــن الث ــة إلرال اليهوخب

 (.247 أهداف الهاعمي الىاف ة المقبورة وإ  الثورة ستدافع عن األق يات"
 بين الصحفيين العراقيين

شبال  كاتب الصحا وتحادثخ  اة المحارريم. ومبال المسااء أماام  5زر  في 
هالي عبد القادر ةسماعيل حفلة شاي في  كاتب حازب اإلصاالح لي  حرر جريد  األ

الشااااعبي، اشاااا رك فيهااااا  حااااا ج  وصااااحفيج  ودار الحاااادي  حااااجل الجضااااة فااااي)ارض 
ةسراويل( والعالمة  يم العرب واليهجد ه اك. ومد اتع  لي  م خاالل أساتل هص ةنهاص ال 

اليهاااجد فاااي)ارض يعرفاااج  ةال ال ااازر اليساااير عااام البااارا   االم صاااادية واإلنشااااوية عااام 
ةسااااراويل(، وقنهااااص يساااا قج   علج اااااتهص العااااتيلة تلاااا   اااام  صااااادر عرقيااااة  اااام)أرض 
ةسااراويل(، وأتعاا  لااي أيعاااا ةنهااص يرجبااج  فااي الحصااجل علااى أخبااار)أرض ةسااراويل( 
 ااام  صاااادر يهجدياااة تح اااجي علاااى  علج اااا  عااام الحركاااة اليهجدياااة  شاااكل عاااام وعااام 

لهاااص نشااار  قااااال  جيااار   حااااز   عملهاااا فاااي )أرض ةساااراويل(  شاااكل خااااح، لي سااا ى
ل رف  م األيراف، ويلبجا   اي أيعاًا تزويادهص  معلج اا  عام االسا ي ا  اليهاجدي 
في)أرض ةسراويل( وعم الحركة العمالية، وال رقة.. الخ. وىكروا أ اا ي أساماء الكيار  

، واللج ااة الجي يااة والجكالااة اليهجديااة دو  أ  تكااج  لهااص (249)والهساا درو  (248)كيمياا 
ية  علج ا  عم عمل وأهداف تل  المؤسسا   ق  عيم ة  الحركاة الصاهيجنية حركاة أ

 .(250)ة بريالية ت دم المصال  البري انية في الشرق 
، ومااد فججتااجا تما ااًا ع ااد ا ىكاار   (251)ثااص أثاااروا معااية عاارب)وادي الحااجارث(

 ضاااالعًا فيهااااا.. وتحاااادثجا لااااي أيعااااا عاااام ال  اااار (252)لهااااص ة  )عااااجني عبااااد الهااااادي(
المجااااور ، والسااايما علاااى األرد ، وأعاااادوا للاااااكر  تصاااريحا  الصاااهيجني علاااى الااابالد 

 .(253)جيبجت سكي حجل المجضجع ونقل عرب)أرض ةسراويل( ةلى دول عرقية أاخرى 
 ااااأ  العاااارامييم يعلمااااج  ة  مساااامًا  اااام  علج اااااتهص  (254)شاااادد  حاااارر األهااااالي

وق  ىلاا  ال يلقااي علاايهص  عاام)ارض ةسااراويل( وعاام أهااداف الصااهيجنية جياار صااحيحة.
أياااة تبعاااة  اااا دام اليهاااجد جيااار  ه مااايم  شااارح  اااجمفهص أ اااام العاااالص العرقاااي، فام رحاااخ 
تشاااكيل وفاااد  ااام الصاااحفييم العااارامييم لزياااار )أرض ةساااراويل( فيقاااا  باشااار  علاااى  اااا 
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يجااااري داخاااال الاااابالد ويقا اااال ماااااد  الصااااهيجنية ويجااااري أحادياااا   عهااااص حااااجل أهااااداف 
 حرك هص.

ضريم ة  معية ةرسال  تل هااا الجفاد ت  لاب وم اًا تسابق  ةعاداد ولكم  دا للحا
أرضاااية   اسااابة فاااي العاااراق ل  فياااا الفكااار  فلااايس  ااام المعقاااجل أ  يبحااا  الصاااحافيج  
العرامياااج   قعاااية)أرض ةساااراويل( فاااي نفاااس الجماااخ الااااي تحااااول فيااا  حكاااج  هص جهاااد 

ا علاااى نشااار)أخبار يام هاااا األ  عااااد عااام أ اااجر األا اااة العرقياااة وفاااي ان ظاااار ىلااا  وافقاااج 
 وكالة الشرق( الصهيجنية ك  ج  أولى.

ثاااص تحااادث ا عااام اإلعاااالم ال اااازي فاااي الشااارق وخاصاااة فاااي العاااراق.. وماااد هااااجص 
الصااحفيج  اإلعااالم ال ااازي وال ازيااة أل  جااالبي هص لجحقااجا أيااام حكج ااة ياساايم الهاشاامي 

 .(255)وعانجا  م أحكام السجم وال في
 مالحفة

تفاصاايل عاام ال شاارا  ال ااي أصاادرها سااعيد الحاااج مااّص علااّي ف ااري الجمياال 
ثا اااخ أياااام األحاااداث فاااي)أرض ةساااراويل( وماااال: يجاااب أ  نحماااد   أل  األحاااداث لاااص 
ت اال وىلاا  أل  سااعيد الحاااج ثا ااخ كااا  يهاايء الجااج ويساامص أفكااار الجمهااجر العرامااي 

 ل  فيا  جزر   ح  يهجد العراق.
 مع سكرتير البرلما  العراقي محموخ الىيد

شاابال زر  سااكرتير البرلمااا  العرامااي  حمااجد الساايد وىلاا  حسااب  7يااجم  وفااي
تجصية سكرتير  جلس الاجزراء. والسايد كاتاب  عاروف فاي العاالص العرقاي. فبعاد ججلاة 
تعاااارف فاااي  ب اااي البرلماااا ، شااارح لاااي خاللهاااا ترتياااب الجلساااا  وماااانج  االن  ا اااا  

 وال ظام الداخلي ثص تفعل وأهداني ثالثة ك ب  م ن اج .
وقعاااادها أخااااانا ن حاااادث عاااام الجضااااة فااااي )أرض ةسااااراويل( فااااام رح أ  ت ججاااا  
الجكالة اليهجدية ةلى األ ير عبد   ت لب وسااي    ي هاا وقايم الملاجك العارب ل رتياب 
لقااء وقجااراء  حادثااا   اايم يهااجد)أرض ةساراويل( وعاارب الاادول المجاااور . فاااأل ير عبااد 

ملاجك العارب جميعاًا، ويم لا  القادر  علاى   وف  رأي  حمجد السايد يحظاى  ااح رام ال
ال أثير فيهص ويسا  ية ة  يشارح لهاص الفاواد  ال اي يج يهاا عارب)أرض ةساراويل( وعارب 
الاااادول المجاااااور   اااام الصااااهيجنية، واأل ياااار ةضااااافة ةلااااى ىلاااا  أماااارب جااااار ةلااااى)أرض 
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 ةسراويل( وتبعًا لهاا فلا  لقادر  علاى الحادي  عام العمال الصاهيجني ويمجحاتا  وأهدافا 
 ام خااالل خباار  الصاهاي ة وتجاارق هص. و حاادثي علاى ثقااة  ااأ  األ يار عبااد   فااي هاااا 
الصااادد ساااجف ياااؤدي ةلاااى ةنهااااء أي نااازاع فاااي )أرض ةساااراويل(  عاااد أ  يعااا   علاااى 
عااارب)أرض ةساااراويل( لكاااي يحملهاااص علاااى المتاااجل أ اااام اللج اااة الملكياااة، ويب اااي جبهاااة 

ر عبااد   أ  شاارح فااي رسااال     راصااة لملااجك ورؤساااء العاارب. هاااا ومااد سااب  لأل ياا
إلخجانااا  الملاااجك  ااام ة كااااني حااال ال ااازاع العرقاااي اليهاااجدي حااااًل  رضااايًا عااام يريااا  

 .(256)المفاوضا  وليس عم يري  ال لجي   الحرب
  257 حد ثي مع محمد صالا القبار

شاابال  مكاتااب مسااص اإلعااالم وجاارى الحاادي  عاام  8وك ااخ مااد ال قيااخ  اا  فااي 
 عراق ثص  ا لبتخ أ  زرت   رفق    كاتب اتحاد العمال العام.الحركة العمالية في ال

والحييقااة ة  لج ااة العمااال فااي ال قا ااة اه مااخ كتياارًا لسااماع تفاصاايل عاام حركااة 
العمااااال فااااي أرض ةسااااراويل وعاااام دساااا جر الهساااا درو ، ويلبااااجا   ااااي تزوياااادهص  مااااجاد 

عالماة  اة حركاة  تساعدهص على ت جير حرك هص ال قا ية. وأ دوا كا ل اس عدادهص لب ااء
العمااال فااي الاابالد. ومااد وعاادني الساايد  حمااد صااال  القاازاز  زيااار )أرض ةسااراويل( فااي 
الس ة القاد ة ع د ا يكج  في يريق  ةلى أورقا حي  ي عقد  ؤتمر العمال الدولي. هاا 

 .(258)ومد ان  ب القزاز ععجًا في البرلما  الجديد
 ناجي األصيل

ام ألمااااجم   رتيااااب لقاااااء  اااايم  اااادير القسااااص أوفااااد ا ةلااااى د شاااا  لمااااد  خمسااااة أياااا
السياسي م.شرتجك وقيم ناجي األصيل وزير ال ارجياة العراماي الااي وصال فاي نفاس 

 اليجم ةلى العاصمة السجرية في يري  عجدت   م تركية ةلى   داد.
 وهاا هج تقرير عم هاه المهمة.

 10/5/1937القدف في  
وصولي ع م     الدكتور  وص    لق خمشق الىاعة التاسعة مىام، وحال 

نــاجي األصــيل  نــبل فــي فنــدق  أورنــو بــاالص  إلجــرام محاخثــات  اصــة فــي نفــس 
. وقد انتهق اجتماعهم فـي حـوالي الىـاعة  259 الفندق مع رئيس الحكومة الىورية

 عشرة لياًل.
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لا  الدكتور ناجي ومرافقوه محـاطين بحـرص مـن الشـرطة الىـورية خو  أ  
 عهم ألحد. تيحوا فرصة الحد ث م

انتفر الصحفيو  الىوريو  في الفندق لمقاب ة ورير الخارجيـة العراقـي  لـق 
، ولكن الشرطة أجبرتهم ع ـق  260 ما بعد انتهام اجتماع  برئيس الحكومة الىورية

االنصراف خو   جرام أه لقام صحفي مع ، ولما ع م  بأنـ  سيقءـي فتـرة قصـيرة 
 ي ة، ط بًا مىتع اًل لمقاب ت  وأرفقـُ  رسـالة في سورية فقد أرس ُ  لُ ، وفي نفس ال

 عرتوك ل  بط بي لاك.
وفــي الىــاعة الثامنــة مــن صــباح اليــوم التــالي لهبــ  لمقاب ــة  بــراهيم عبــد 
ــدكتور  الىــالم مــد ر أمــور الشــرق األوســو فــي ورارة الخارجيــة العراقيــة وســاعد ال

 ناجي األبمن في سفرت  هأله فقال لي:
ــاجي تعــن جــد ــدكتور ن ــي    ال ــم ســألني عــن هــدف القىــم الىياســي ف ًا، ث

 الوكالة اليهوخبة من م يئي  لق خمشق.
فأجبت :  ننا نقدر مـد  اهتمـام حكومـة العـراق بالوضـع فـي  أرض  سـرائيل  
ونع م    مع ومات الدكتور ناجي مىتقاة من طرف واحـد وتبعـًا لـأللك فمـن الصـعن 

رائيل .    لـم تىـمعوا مثـل ع يكم بحث الصهيونية ومعامالت اليهـوخ فـي  أرض  سـ
ت ـك المع ومــات مــن مصــاخرها الرئيىــة، وســيكو  مــد ر القىــم الىياســي ســعيدًا  لا 
اتيح   ل  فرصة ريارة الدكتور ناجي في خمشق وعقد لقام  ير رسمي مع  لتبويده 
هــو وحكومتــ  بتفاصــيل وافيــة عــن موقــف الصــهيونية  رام عــرب أرض  ســرائيل  

 وعرب الدور الم اورة.
ب ــل  بــراهيم عبــد الىــالم الــدكتور نــاجي عــن لقائــ  معــي ومــا لبــث    عــاخ أ

واصحبت  كـاهم الـدجي ي قنصـل العـراق فـي حيفـا الـأله أفصـا عـن سـرور الـدكتور 
ناجي من رسالة عرتوك وعن ر بت  في لقائ .. وأضاف الدجي ي    الـدكتور نـاجي 

م ــاورة والمهتمــين بقــدر بعمــق ت راــة عــرتوك فــي تقاراــ  مــع العــرب فــي الب ــدا  ال
بقءية أرض  سرائيل ، وير  في هأله الت راة  طوة مباركة،    العراق  هـتم بنشـر 
الهــدوم واالســتقرار فــي أرض  ســرائيل  وأ  تىــوخ العالقــات الحىــنة بــين المــواطنين 
هناك، وإن  ليىعدنا أ  نشارك في هـألا الم ـال ألنـ  بعـوخ بالفائـدة ع ـق المـواطنين 
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االنتـداب. وأضـاف  بـراهيم    الـدكتور نـاجي بأسـي ألنـ  ال أنفىهم وع ـق حكومـة 
 تمكن من لقـام عـرتوك فـي سـورية فهـو ال بحبـأل اإلثقـال ع ـق الحكومـة الىـورية، 
لمــا  نــ  ال  ريــد راــو عــرتوك بموعــد الىــفر  لــق خمشــق  اصــة وإ  وقت  الــدكتور 

ثـل للـك ناجي  مثقل بمواعيد لقامات  مع أعءام الحكومة الىورية، ويط ـن عقـد م
ال قام بين  واين قنصل العراق في حيفا الأله  تصل اتصااًل مباعرًا بـورير الخارجيـة 
العراقي لبحث األمور الهامـة التـي  ـوخ بحثهـا، فـعلا ثبـ  ل مىـتر عـرتوك    لقـامه 
بالقنصل العراقـي فـي حيفـا ال بكفـي فـع  الـدكتور نـاجي ع ـق اسـتعداخ لترتيـن لقـام 

ق  نـ  فـي الوقـ  الحاضـر ع ـق اسـتعداخ السـت بالي فـي ثاٍ  بينهمـا فـي بمـداخ، ع ـ
 رفت  الخاصة في الفندق لىماع أبة تفاصيل عن موقف اليهوخ وعن قءـية أرض 

 . 261  سرائيل عموماً 
ــأ  هــألا لــيس مــن صــالحيتي ولىــ  مفوضــًا بالحــد ث عــن أمــور  ــُ  ب فأجب
ام تخــص مــد ر القىــم الىياســي فقــو  اصــة، وإ  مهمتــي تنحصــر فــي ترتيــن ال قــ

بينهما حىن. ثم أرخفُ : وادوره فعنني أقدر من الصميم ر بتكم الطيبـة فـي ال قـام 
مع القاخة اليهوخ والتباحث معهم حول قءية أرض  سرائيل  وسأقوم بتب يل عـرتوك 
بكل ما جر  والعـك  نـ  سـيكو  سـعيدًا ببيـارة القنصـل الـدجي ي المحتـرم فـي أقـرب 

 فرصة.
واعدنا أ  ن تقـي فـي نفـس اليـوم بعـد الفهـر لبيـارة بعد افتراقنا أنا وإبراهيم ت

ــ  عــن  ــد تطــرق فــي حد ث ــا  القنصــل ق ــة المهمــة فــي خمشــق وك األمــالن التاريخي
عالقات  مـع العـرب النشـطين فـي أرض  سـرائيل  وقـال    رهسـام الحركـات العرايـة 
هناك ع ق اتصال خائم مع  ويمدون  خائمًا بتفاصـيل عـن أعمـالهم ومقـرراتهم ولكـن 

ليهــوخ ال  هتمــو  بمثــل هــأله األمــور واحثهــا مــع القنصــل. وع ــق الــر م مــن  نــ  ا
أمءــق مــدة ســنتين فــي حيفــا،  ال    أحــدًا مــن القــاخة اليهــوخ لــم  ــبره ولــم بفكــروا 
بتقدبم التهنئة القنص ية في األ،ياخ الرسمية والمناسبات العامة وهو متألد بأنهم ال 

 ـر  الموجـوخ ن فـي الـبالخ. وحىـن رأبـ   نه و  هألا الـنهى مـع قناصـل الـدول األُ 
فع  ع ق اليهوخ التماص مثل هأله الروابو ألن  بمثل خولة عراية بطما اليهـوخ  لـق 

 التقرب منها.
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وهو ال  نكر  ن  عراي ويييد   وان  العرب في  أرض  سـرائيل  ولكـن تأ يـده 
ب بــره  الشخصــي والىياســة العامــة أمــرا  مخت فــا . وتأ يــده لعــرب أرض  ســرائيل 

ع ق االهتمام ألثر فألثر في البحث عن حـل لقءـية أرض  سـرائيل ، وع ـق اليهـوخ 
أ    تمىوا عخصًا مصغيًا لحد ثهم، ولو كان   بينـ  واـين الوكالـة اليهوخبـة عالقـة 
حىنة لما أضطر أ  ب مع المع ومات عما  دور في الوسـو اليهـوخه وعـن موقـف 

يره  لــــق الحكومــــة العراقيــــة منهــــا مــــن اليهــــوخ مــــن مىــــألة التقىــــيم لتقــــدبم تقــــار 
جريدة ف ىطين بوس   وهو  لق ا   ال بعرف معرفـة تامـة: فيمـا  لا اتخـألت ل نـة 
العمــال قرارهــا بتأجيــل بحــث قءــية التقىــيم باإلجمــاع أو األ  بيــة، وال بعــرف أبءــًا 
ــق ضــم قىــم مــن أرض  ــي تهــدف  ل ــد ه الت ــر عب موقــف اليهــوخ مــن جهــوخ األمي

 . 262 ك ها  لق عرق األرخ  سرائيل  أو 
 فأجب  : ةن  ليس  م الصحي  تحميل ا  سؤولية هاه المقايعة لعد  أسباب:

 وججد الق صلية في حيفا و قر الجكالة اليهجدية في القدف. .1
جااااار  العااااااد  أ  يرسااااال الق اصااااال دعاااااج  خاصاااااة للجكالاااااة اليهجدياااااة فاااااي  .2

 اه الدعج  أ دًا.الم اسبا  ولص يسب  لق صل عرامي أ  أرسل للجكالة  تل ه
ال نفعاال ةرهاااق الممتلاايم العاارب الرساامييم  زيااارا  و باحتااا  ونحاام نعلااص  .3

 ةن   م الممكم اس  الل ىل   م ِمبل الصحافة العرقية.
الحكج ة العراقية  ش جلة داومًا  إصالحاتها الداخلية وليس  ام المس حسام  .4

 ةرهامها  قعايا)أرض ةسراويل(.
ًا أل  أسمة ر بة الق صل في   اء عالمة  ة وخ مخ كال ي  أن ي  سرور جد

الجكالاااة اليهجدياااة ووعااادتهص  العمااال حاااال وصاااجلي ةلاااى)أرض ةساااراويل(  هااااا االتجااااه، 
فأجاااااب الق صاااال  أناااا  ال يعياااار أي اه مااااام للعااااجة ال ااااي  اااام الممكاااام أ  تقااااجم  هااااا 
 الصحافة العرقية حجل عالمات ا  عكص، وهج يعرف كيح يسك ها ع اد الحاجاة، كماا ة 

الق صلية العراقية سجق ت  قال  ام حيفاا ةلاى القادف  عاد عشاريم يج اًا، ويأ ال أ  يراناا 
فاااي أواوااال العااايجف الاااايم يؤ اااج  الق صااالية فاااي  كانهاااا الجدياااد ةضاااافة ةلاااى ساااهجلة 
االتصااال الهاااتفي  اا  والبحاا   عاا  عاام الجضااة فااي العااراق أو اه ما ااا  العااراق فااي 

 .(263)لمحادثة ساعة واحد  سألة)أرض ةسراويل(.ومد اس  رمخ هاه ا
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 مع  براهيم عبد الىالم
ال قياااخ  اااإ راىيص عباااد الساااالم فاااي القاااج  المحااادد ومم اااا  زياااار   عاااا األ ااااكم 
األثريااة فااي د شاا ، وفااي ال رياا  تحاادث ا عاام  همااة ناااجي األصاايل فااي تركيااة وعاام 
الجضااة فااي العااراق وكااال   جمااا الحكج ااة العراقيااة  اام معااية)أرض ةسااراويل(. كااا  

اىيص حاارًا لل اياة فاي ةجا اتا .. وماد اتعا  لاي  ام خاالل حديتا  ة  نااجي األصايل ة ر 
مد أجرى  حادثا  جير رسمية في سجرية وتركية حجل معية)أرض ةسراويل(، ويع قد 
ناااجي ةناا  ةىا دعمااخ الحكج ااة البري انيااة تقرياار اللج ااة الملكيااة فااإ  األكتريااة الساااحقة 

 ا دو  أدنى ش .في البرلما  اإلنكليزي س صادق عليه
 لطفي الحفار

ال قياااااخ فاااااي د شااااا   السااااايد ل فاااااي الحفاااااار ناواااااب روااااايس البرلماااااا  الساااااجري 
واس فسااار    ااا  عااام العااارض الااااي تقااادم  ااا  داود لجزيااا  حاااجل معاااية اشااا راك ةحااادى 
الشاااركا  اليهجدياااة فاااي ال  قياااب عااام   اااا ة الااا ف  فاااي    قاااة)الجزير ( الساااجرية فقاااال 

تعدة لبحث كل عرض ع يها بص ها من أبة عـركة    الحكومة الىورية مىل في: "
سوام لـد نا ألانـ  ت ـك الشـركة  نك يبيـة أم أمريكيـة أو  هوخبـة والقءـية فـي نفرنـا 
هــي قءــية ت اريــة محءــة.. وال مــانع لــد  الحكومــة الىــورية مــن  عطــام هــألا 
االمتيـــار  لـــق الشـــركة اليهوخبـــة  لا كانـــ  عـــروطها أفءـــل مـــن عـــروأ الشـــركات 

 ". اأُل ر  
وأضااااف ةلاااى ة  الحكج اااة الساااجرية مبلاااخا ةلاااى ار  العااارض الااااي تقاااد خ  ااا  
الشاااركة العراقياااة دو  العاااروض المقد اااة لهاااا ولاااص يبااا  ةال شاااهر لقباااجل العاااروض  ااام 
الشركا  ال ي لص ت قدم  عروضها ةلاى ار . وأعدتا   اأن ي ساأ ل  هااا األ ار ةلاى ةدار  

ي القصاير  الت اي  لاي   ا عاة وترتياب  تال الجكالة وأ ديخا ل  عم أسفي أل  ف ر  زيارت
 هاه القعية المهمة.

 لاهم الدجي ي
 22/6/1937القدص في 

 ما لخ الق صل العرامي كافص الدجيلي في  ك ب  في القدف. 21/6في 
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سااااأل  :  اااااىا ساااايكج   جمااااا العااااراق فااااي حالااااة  عارضااااة العاااارب فااااي)أرض 
ع ماد علاى تصاري  روايس حكج  ا  ةسراويل( لسياسة  ري انيا الجديد ؟ وكاناخ ةجا  ا  ت

حكمااة ساااليما  لمراسااال)نيجيجرك تاااايمس( الااااي يقااجل فيااا : ة  العاااراق لااام ي ااادخل فاااي 
ال زاعاااا  الداخلياااة وال ارجياااة للااادول المجااااور . لماااا ملاااخ لااا ا ة  العاااراق ماااد تااادخل فاااي 
األحااداث ال اااي دار ا فاااي الساا ة الماضاااية فاااي)أرض ةسااراويل(. أجااااب الق صااال: كاااا  

حكج اااة ياسااايم الهاشااامي ولااايس فاااي ز ااام حكج اااة حكماااة ساااليما ،  ىلااا  علاااى ز ااام
فااااالعراميج  اليااااجم  ه مااااج     ااااجير  لاااادهص وق اااااء ام صااااادهص وجيشااااهص. وشااااعارهص هااااج       

". ورجب اي ر باة حكاج  ي أ  تا ج   ري انياا فاي حال  شاكلة)أرض العراق ل عـراقيين" 
يم ويسااااجدهص ال فاااااهص ةسااااراويل(، وأ  يساااا  ب األ اااام والسااااالم  اااايم  جاي يهااااا الم  لفاااا

   الـدول العرايـة تىـتطيع والعالما  ال يبة عرقًا ويهجدًا. ثص أضااف ةلاى مجلا  ىلا " 
أ  ت ني فائدة كبيرة من ت ارب أرض  سـرائيل  وع ـق وجـ  الخصـو  فـي م ـالي 
الصــناعة والبراعــة الــأل ن تطــورا فــي عشــر الىــنوات األ يــرة تطــورًا هــائاًل... ومــن 

لعراقيين بكرهو  اليهوخ، فمنأل مئات الىنين واليهوخ والمى مو  الخطأ التفكير بأ  ا
ــة العــراقيين بعارضــو  الصــهيونية  بعيشــو  فــي العــراق كــأ وة.. صــحيا     البي
وهأله المعارضة نات ة عن التصريحات الكثيـرة التـي بط قهـا الصـها نة عـن ر بـتهم 

رخ  ومنــاطق فــي  قامــة الدولــة اليهوخبــة التــي ســتنمو مــع الــبمن وتءــم عــرق األ 
عرايـة ُأ ـر . ولمالحفتــي    الصـها نة ليىـوا ســوام فـي نفـرة بعيــدة المـد  كهــأله 
النفرة، أجاب القنصل:    العرب عمومًا ع ق ا تالف خبارهم ال بفرقو  بـين مـن ال 

 . 264  ر  هألا الرأه واين الصهيوني الأله  يمن    للك هو طموح الصها نة"
لقسااص السياسااي شاارتجك لاا ا، وأضاااف  أناا  ثااص سااأل الق صاال: عاام زيااار   اادير ا

 ش اق لرؤي   ألن  سمة الكتير ع    م عرب وقنكلياز فقاد ىكاروا ل اا ة  شارتجك لايس 
سياساايًا حكيمااًا حسااب، ولك اا   اإلضااافة ةلااى ىلاا   حاادث لباا  وكاتااب جيااد والق صاال 
يبحاا  داومااًا عاام رجاال  تاال هاااا فماام المهااص للعاارب أ  يصااادمجه حياا  ي مك ااج   اام 

دراتهص السياسااااية واالج ماعيااااة واإلنشاااااوية. و اااام جهااااة ثانيااااة نعارضاااا  فااااي ت ااااجير ماااا
 سياس  .
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سيكج  ساعيدًا ع اد ا ي عارف عليا . وعلاى  اا  -وقال أكيد -فقل ا ل ا: ة  شرتجك
 أعلص فإن  سيزورنا في األيام القليلة ال الية.

 ثص عبر الق صل عم رجب   في زيار  الجا عة العبرية فاي القادف والمسا جي ا 
اليهجديااااة والكيبجتااااا  و ح ااااة ال جااااارب فااااي رحجقااااج  وقعااااا المؤسسااااا  الجي يااااة 
والمصاااانة اليهجدياااة.. ألنااا  واثااا  ة  العاااراق يسااا  ية الااا علص  ااام تجاااارب اليهاااجد فاااي 
 جاااال  االم صاااد. وفااي ال هايااة أخبرنااي ةناا  تلقااى تقرياارًا عاام الزيااار  ال ااي ممااخا  هااا 

سروري  م اللقاءا  واالس يبال الاي تص لاي لب داد مبل أرقعة أشهر وأراد  عرفة  دى 
فااااي   ااااداد، فحدث اااا  عاااام األ اااااكم ال ااااي زرتهااااا وعقبااااخا  شااااكل خاااااح عاااام ال  لااااا 
الصااا اعي والزراعاااي و جااااال  العمااال األاخااارى والجسااااول ال اااي  ااام الممكااام ةتباعهاااا 

 .(265)إلجراء ال حسيم الم لجب حسب رأيي
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ق كمونة ع ق مقال " حبب اإلصالح ثانيًا: تعقين حىين جميل، وصاخ
 الشعبي "  جماعة األهالي والصها نة :

 أ: حىين جميل:
مرأ   قال السيد عبد الجبار العمر  ع جا  "حزب اإلصاالح الشاعبي" )جماعاة 

،  اام  جلااة" لفاااق 1980األهااالي( والصااهيجنية؟ الم شااجر فااي عاادد شااهر أيلااجل ساا ة 
م رساول مال كاتب المقال ةنهاا رسااول (، وفي المقال  ق بسا   37-27عرقية" )ح

الياااهج ساسااج  ةلاااى زوج اا ، وقنهااا نشااار ا  ااؤخرًا، جيااار ةناا  لااص يااااكر المصاادر الااااي 
ترجماااخا   ااا  تلااا  الرسااااول،  اااة ة  أسااالجب العااارض العلماااي للماااجاد ي  لاااب أ  يااااكر 
الكاتااب  صاادر كاال جملااة يق بسااها، وأ  ياااكر اسااص المؤلااا واسااص الك اااب الاااي ام اابس 

 . 266 كا ل وناشره و حل ال شر وس        ال
ة  هاااا المقااال  كاال  ااا جاااء فياا  ي  لااب   امشااة جاااد  وواسااعة، وهاااا ي  لااب 
اإليالع علاى الك ااب الااي نشار ا فيا  الرسااول، وهااا األ ار لاص ي حقا  لاي، جيار ة  
في المقال وفي المق بسا  ال ي جاء  في  نقايًا ال يص  السكج  ع هاا ح اى ي يسار 

علااى الك اااب، وعلااى أوراق أاخاارى و راجااة ت علاا   العهااد الاااي تحاادث ع اا   اإليااالع
كاتااب المقااال، وهااي نقااال يجااب ال عقيااب عليهااا، أل  السااكج  عاام تلاا  ال قااال  عااد ا 

الم  ة مفتوحة لكل ما  رخها مـن تفنيـد أو تثبيـ  مـا خونـ  جاء في المقال  م ة  " 
  عاام كاال  ااا جاااء فااي ىلاا  ، أمااجل ة  السااكج (267)"المىــيول الصــهيوني المــألكور

المقال و ق بسات   ة هاه المالحظة، مد يفسر  م  عا القاراء   ير أسبا   الحيييية، 
أو مااد يفساار علااى ةناا  ال اع ااراض علااى المعااا يم الم شااجر ، فااي حاايم ة  كتياارًا  اام 
تلاا  المعااا يم جياار صااحي  وي  لااب ال كااايب العاجاال، وقععااها ي  لااب ال صااحي  

 ى المجازيم الم  لة. ولهاا ال رض  ادر ا  ك ا ة هاا ال عقيب.وقعاد  ال جاز  ةل
وأول  ا أاالحظ  على المقال ةن  ال يرتفاة ةلاى  سا جى البحاجث ال اري ياة ال اي 
تس هدف ال عرف على الحقاو  والكشاا ع هاا، وقتبااع أسااليب البحا  العلماي ل جمياة 

ــــةالحقاااااو  تجصاااااًل ةلااااى " و فااااي حاااادث  اااام " فااااي  جضااااجع  اااام المجاضااااية. أالح يق
"  عي اة  صارف ال ظار عام جماعة" على "حم ةاألحداث. ويبدو ة  المقال يس هدف "
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الحقااااو ، األ ااار الااااي جعااال المقاااال علاااى كااال حاااال دو   سااا جى ك ا اااا  السااايد عباااد 
 الجبار العامر ال ي سب  ل  نشرها في  جلة "لفاق عرقية" .

 ل عقيب.و ظاهر هاا الاي أمجل  س أتي اإلشار  ةلي  في هاا ا
اس     كاتب المقال  ا أراد اس   اج   م  عا  اا جااء فيماا أساماء رسااول  .1

الياااهج ساسااج  كمااا لااج  كااا   ااا ك باا  هاااا الشاا ص صاادمًا ال يأتياا  الباياال 
 م  يم يدي  وال  م خلف ، خالفًا لما يجب أ  ي صا    الماؤر   ام الشا  

الفيلساجف االج مااعي فيما يعرض علي ، عماًل  المبدأ الاي مال    الماؤر  و 
 ال  –" فاي حايم ة  دواعاي الشا  عك الميرخ رأص حكمت ا م خلدو   أ " 

  عدد  في كتيار  ماا جااء فاي  عاا يم الرسااول ال اي ماال كاتاب  -ال كايب
المقال ةنها نشر ا  اؤخرًا،  ام ىلا  ة  كاتبهاا مصاد ةلاى نشار  فااىيص  عي اة 

ةنها لراؤه فيكاج  أثرهاا لادى في صال  الصهيجنية، وقداًل  م أ  يقجلها على 
ماروهااا تافهااًا ةى لااص يكاام  عاادو ًا، فإناا  أجاادى للحركااة الصااهيجنية أ  ي ساابها 
ةلااى أشاا اح  اام المعسااكر العرقااي وهااص لااص يقجلجهااا وال يمكاام ة  يقجلجهااا، 
وهااج  هاااا ال يحقاا  جرضاا    شاار تلاا  المفاااىيص فقاا ،  اال يظهاار ةلااى جانااب 

ا ااااال فاااااي الااااابالد العرقياااااة، و ااااام ىلااااا  ة  الصاااااهيجنية ليساااااخ  رفجضاااااة  الك
األجراض ال ي مد يكج  صاحب الرسااول اسا هدفها  ماا ضام   تلا  الرسااول 
 م أخبار كاى اة وقدعااءا  ال أسااف لهاا، الدعاياة لش صا ، وأ  يظهار ة  
سفرت  ةلى   اداد حققاخ  عاا األجاراض ال اي مصاد ةليهاا، وقنا  كاا   قباجاًل 

 اام الساال ة، ولهااا تااأثير عليهااا،  فااي العااراق  حياا " أل قااى  مجمجعااة  قرقااة
ش صاية عراقياة يمتلاج     لاا االتجاهاا   28وهاه المجمجعة عباار  عام 

وق   م  ظاهر مبجل  ة   حرر جريد  األهالي أمام  –كما مال  –السياسية" 
ل ا حفلة شاي في  كاتب حازب اإلصاالح الشاعبي، وقنا  ت ااول العشااء علاى 

وأنااا أشاا  كتيااراا فااي هاااا الاااي يدعياا   اوااد  رواايس  جلااس ال ااجاب فااي داره، 
واس بعده، وق  ك خ ال أس  ية الجزم   فسي هاا اإلدعاء  سبب  رور وماخ 

 .(268)ةلى هاا اليجم 1937يجيل هج أرقعة وأرقعيم س ة  م شبال 
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لص يحمال كاتاب المقاال علاى تكاايب  اا نشاره اليااهج ساساج  كاج  هااا األخيار 
لاى األكاىياب وتزويار ال ااريخ، أو علاى األمال  م  عساكر أساس علاى البايال، وماام ع

لااص يشاا  فااي هاااا الاااي ك باا  الياااهج ساسااج   مااا ي  ااجي علااى دعايااة للصااهيجنية وق  
أي كاتاب  -رجالها يمارسج  الكاب واالف راء   ا  دأ ا فكرتها ةلى يج  اا هااا،  ال ةنا 

 ص نشااار  اااا نشاااره علاااى ة   اااا ورد فاااي الرسااااول الم ساااجقة ةلاااى هااااا الشااا -المقاااال
صحي ، ولص يلفخ نظار كاتاب المقاال عادم الدماة فاي عارض صااحب الرسااول لابعا 

أ   –أي لكاتااااب المقااااال  –الجماااااوة أو فااااي ةشااااارات  لاااابعا األشاااا اح، في  اااار لاااا ا 
يسحب ىل  ةلى المجاد األخرى فاي رسااول ، و ام جملاة ىلا   اا نساب  ةلاى األشا اح 

عدم الدمة فاي الرسااول  جضاجع  م أحادي  أدعى ةنهص تحدثجا  ها ةلي ، و م  ظاهر 
البحاا  مااجل صاااحبها ة  جعفاار العسااكري ع ااد ا م اال فااي ةنقااالب  كاار صاادمي كااا  
رواايس الااجزراء فااي حاايم ةناا  كااا  وزياارًا للاادفاع. ومجلاا  ة  األهاارام جريااد  تصاادر فااي 

   داد.
ومجل  ة   حمد صال  القزاز ان  ب ععاجًا فاي البرلماا  الجدياد، فاي حايم ة  

يج ااًا  ااا ععااجًا فااي  جلااس  اام  جااالس ال ااجاب، ومجلاا  ةناا  تحاادث  ااة القاازاز لااص يكاام 
شااا ص أساااماه " عباااد الجاااجاد هاشاااص" وأناااا أعااارف كااال األشااا اح العاااا ليم فاااي عهاااد 
االنقالب وال أعرف ش صًا  هاا االساص، فمام هاج؟ و ام يقصاد صااحب الرسااول  هااه 

ال ارجياة فاي ال سمية؟ و م  ظاهر عدم دمة صاحب الرساول مجل  ةن  كا   ة وزير 
 بـراهيم عبـد الىـالم مـد ر أمـور الشـرق األوسـو فـي د ش  ع د عجدت   ام تركياا " 

" فااي حاايم لااص يكاام فااي وزار  ال ارجيااة  جفااا  هاااا االسااص، ورارة الخارجيــة العراقيــة 
ةنمااا كااا  فيهااا الساايد جمياال السااالم وع ااجا  وفيف اا  "  اادير الشااعبة الشاارقية" أ ااا فيمااا 

ادق كمجناة فاإني ال أارياد ة  أساب  السايد صاادق كمجناة فاي نسب   م حدي  للسيد صا
ة ااداء رأي فااي هاااا الشااأ   اال أتاارك لاا ا ال عقيااب علااى  ااا نسااب  ةلااى صاااحب الرساااول، 

وأنااا فااي صاادد اإلشااار  ةلااى عاادم دمااة صاااحب الرساااول فااي ةشااارات  للجماااوة  –ولك ااي 
تحااخ االن ااداب ، كااا  ال ياازال 1937واألحااداث أالفااخ ال ظاار ةلااى ة  لب ااا  فااي ساا ة 

الفرنسااي ولااص تكاام فياا  دولااة  ساايحية، ح ااى ةناا  جاارى فااي ساا ة سااا قة ان  اااب رواايس 
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للجمهجريااة ففاااز فااي االن  اااب الشاايخ  حمااد الجساار، كمااا ة  السااجريم لااص يجافقااجا يج ااًا 
 .(269)على أ  يكج  جي  لب ا  جيشًا  سيحيًا كما مال صاحب الرساول

ب المقااال  اام رساااول الياااهج ساسااج ،  مااا هاااه أ تلااة لمااا ورد فيهااا ام بساا  كاتاا
أسمي   عدم الدمة في عارض الجمااوة واألساماء، ىكرتهاا حيا  ملاخ أناي ك اخ ل ال أ  
تلفخ نظار كاتاب المقاال ف بعا  فيا  الشا  فيماا عرضا  هااا الشا ص فاي رسااول  فاال 

 يأخا  ا جاء في  على عالت .
ي الرسااول  جضاجع ولص يك ا السيد عبد الجبار العامر  اأ  اع بار  اا جااء فا .2

البح  صدمًا رتب علي  ال  او  ال ي رتبها،  ل ةن  أكتر  ام ىلا  نساب ةلاى 
الرساول أ جرًا لص تأِ   هاا، وي االا  ععاها  اا جااء فيهاا.  ام ىلا  ةنا  ماال   

ـــاب هم بصـــفت  الصـــهيونية "  ـــأل ن ق ـــل الرجـــال ال ـــاهو هـــألا قاب ومـــع    الي
نمــا ورخت  فــي أحاخ ثــ  الصــريحة وكــا  بىــمي ف ىــطين أرض  ســرائيل  أ 

معهم، فقـد القـق مـن لـدنهم ترحيبـًا حـارًا وتعاطفـًا فكريـًا عميقـًا وتىـهيالت 
 ".إلن ار مهمت  المريبة

فيمااا ي ااص القااجل "  ااأ  الشاا ص الماااكجر ما اال الرجااال الااايم مااا لهص  صااف   
الصااهيجنية "الصااريحة" فااإ  هاااا خااالف  ااا اساا  رج  كاتااب المقااال نفساا   اام الرساااول 

قـال ( " 2فقار  2عماجد  29  فاي  قالا   جضاجع البحا  حيا  ماال )فاي الصافحة ودون
اليــاهو ساســو  فــي كتابــ  حــول عم ــ " خو  أ  أ فــي عخصــيتي الح ي يــة أمــام 
ال ميــع كمفــوض  وكالــة الشــرق  المصــرية فــي الشــرق األخنــق التــي تعمــل بتــأثير 

 ".القىم الىياسي ل وكالة في القاهرة
و ةناا  كااا  سااكرتير الجكالااة السياسااية الصااهيجنية ويعاايح كاتااب المقااال "ويبااد

و فجض)وكالة الشارق( الصاحفية فاي نفاس الجماخ وماد اخ اار تقاديص نفسا  لفعال يايم 
االنقال يااايم كصاااحفي وىلااا  أنساااب لااا ا  ماااا لاااج ماااّدم نفسااا  ساااكرتيراا للجكالاااة السياساااية 

عماجد  30الصهيجنية" )ان هى االم باف  م المقال(. وكرر كاتب المقاال)في لخار ح
(" ة  الياهج ساسج  ماّدم نفسا  علاى ةنا   فاجض وكالاة الشارق المصارية فاي الشارق 1

 األدنى".
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وفيما نقل  كاتب المقال عم زيار  الياهج ساسج  لمديرية الدعاية وال شر ماال " 
 كاتاب مسااص اإلعااالم فاي   ااداد وعرفااخ نفساي ه اااك  ااأن ي  1937شاابال  3زر  فاي 

األدناااى وصاااحفي  راسااال   ااا ص  قعاااايا الشااارق  فاااجض وكالاااة الشااارق فاااي الشااارق 
للصاااحافة اليهجدياااة  شاااكل عاااام والعبرياااة الصاااادر  فاااي أرض ةساااراويل  شاااكل خااااح. 

 عرف ي المدير  دوره على  جففي  ويلب   هص  ساعدتي في  هم ي الصحفية".
فهااااج يقااااجل ةناااا  عاااارف نفساااا   أناااا   فااااجض وكالااااة الشاااارق فااااي الشاااارق األدنااااى 

رق كانخ  عروفة لدي ا حي ااك على ةنهاا وكالاة  صارية وصحفي  راسل. و"وكالة الش
لألنباء، وك ا نجد الصحا العرقية واألج بية تاكرها  صادرًا لكتيار  ام  رقياتهاا، فاأيم 

 هاا  م القجل  أن  ما ل الرجال الايم ما لهص  صف   الصهيجنية الصريحة.
ج  كااا  وهاج ماجل كاتاب المقااال  اأ  اليااهج ساسا –وفيماا ي اص األ ار التاااني 

ياسمي فلس يم)أرض ةسراويل( أي ما ورد  في أحاديت   عهص، فهج مجل كا  يجاب أ  
ال يفااج  كاتااب المقااال ةناا  جياار  عقااجل. فلاايس  اام عرقااي واحااد أو  ساالص فااي  شااارق 
األرض و  ارقهااااا يقباااال أ  يساااامة  اااام أحااااد تساااامية فلساااا يم )أرض ةسااااراويل( فااااإ  

يع ي  سماع هاه ال سمية دو  اسا  كارها فلس يم لص تهم ع د أحد ةلى هاا الحد الاي 
واالح جاج عليها ورفا الحدي   ة  م يس عمل هاه ال سمية، ففلسا يم كاناخ دو اًا 
و ا تزال البقعة العزيز  المقدسة في نفس كل عرقي و سلص، هي ع اده فاي  ؤقاؤ عي يا  

د عباد يف ديها  روح ، وك خ وال أزال أرجج أ  ال ي  رق الش  في هااا ةلاى نفاس الساي
 الجبار العامر وقلى نفس أي مارئ لهاه الكلما .

هاااا  اام جهااة، و اام جهااة أاخاارى فااإ  الاااي أعرفاا  ة  تعبياار أرض ةسااراويل لااص 
، وقحاااادى الاااادالول علااااى ىلاااا  1937يكاااام يساااا عمل ح ااااى  اااام ِمباااال اليهااااجد فااااي ساااا ة 

، 1937لب  4المق ااابس الااااي نشاااره كاتاااب المقاااال عااام جرياااد  هاااا جكر الصاااادر  فاااي 
سااا ر( اسااا عملخا الجرياااد  الصاااهيجنية اساااص فلسااا يم خماااس  ااارا  ولاااص تقااال  11ففاااي)

 15(، وأرجااة ة  هاااا االساا عمال لااص يباادأ ةال  عااد 2أول عمااجد  29أرض ةسااراويل)ح
، ع اااد ا أعل اااجا قياااام دولااا هص  اساااص "ةساااراويل" فاااي مساااص  ااام أرض 1948 اااايس سااا ة 

فااي هاااا الشااأ ،  فلساا يم، ولل أكااد  اام هاااه ال ق ااة يجااب الرجااجع ةلااى  عااا المراجااة
والاي أؤكده ةني لص اسمة تعبير)أرض ةسراويل(  م اليااهج ساساج  ع اد ا ماا ل ي فاي 
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،  صااف   صااحفيًا و راساااًل لجكالااة الشاارق لألنباااء وقصااف ي  ااديرًا للدعايااة 1937ساا ة 
وال شاار. ويباادو لااي ة  الياااهج ساسااج  اساا عمل فااي رساااول  تعبياار أرض ةسااراويل  اام 

ول  ااؤخرًا، ف صااجر كاتااب المقااال ةناا  كااا  مااد اساا عمل  فااي فلساا يم ع ااد نشاار الرسااا
 .1937أحاديت  س ة 

وفيماااا ي علااا   حااادي  اليااااهج ساساااج   عاااي  صاااف ي  ااادير الدعاياااة وال شااار  .3
لحكج ااة الساايد حكمااخ سااليما ، فااإني مباال أ  أعقااب علااى ىلاا  أود أ  أا ااّيم 

أمااجل  -اءوالعهااد الاااي ن حاادث ع اا   عيااد نساابيًا  ال ساابة ألكتاار القااار  -للقااارئ 
أود أ  أا ااّيم كيااح أصاابحخا  ااديرًا للدعايااة وال شاار، والمااد  الاااي  قيااخ فيهااا 

 في هاه الجفيفة.
، ك اخ حاكماًا لمحكماة 1936تشاريم األول سا ة  29ع د ا ومة اإلنقالب فاي 

عانة، ومعاء عانة كما يعلص القارئ في الفارا  األعلاى علاى الحادود الشامالية ال رقياة 
،  اام 1936ك ااخ مااد نقلااخا ةلااى عانااة مباال ىلاا  و  ااا أواواال ساا ة للعااراق  ااة سااجريا، و 

 حكمااة الحلااة، ولااص أكاام أعاارف  اااالنقالب وال  ال حعااير لاا ا مباال ومجعاا . وع ااد ا ومااة 
االنقااالب جاارى االتصااال  ااي  الهاااتا وعاارض علااي أ  أكااج   ااديرًا للدعايااة وال شاار، 

كص، و  أنااا  اام هاااه الجماعااة ومااد مبلااخا  ااال  حياا  كانااخ جماعااة األهااالي  شاا ركة  ااالحا
وأحاااد  ؤسساااي جرياااد  األهاااالي، وقم اسااابة  اااا جااااء فاااي المقاااال عااام  متلاااي جماعاااة 
األهالي في وزار  السيد حكمخ سليما ، أا ّيم ة  السيد حكمخ ساليما ، كاا  مبال هااا 
كاص  مد أنعص ةلى جماعة األهاالي، وقاإلضاافة ةليا  كاا   متال جماعاة األهاالي فاي الحا

 –ي والسيد جعفر أ ج ال مم، أ ا السايد يجساا عاز الاديم ة اراىيص السيد كا ل الجادرج
فلااص يكجنااا  اام جماعااة  –وزياار ال ارجيااة  –والساايد ناااجي األصاايل  –وزياار المعااارف 

ةنمااا كااا  األول صاااديقًا  –كمااا يفهااص  اام  قااال السااايد عبااد الجبااار العاماار  –األهااالي 
ليما  ولكا اال الجااادرجي للساايد كا اال الجااادرجي وكااا  التاااني صااديقًا للساايد حكمااخ ساا

 كتيرًا االتصال  هما   ا ومخ سا   لالنقالب.
 اشااار ا  عملاااي  اااديرًا للدعايااااة وال شااار ال ا عاااة لااااجزار  الداخلياااة، وكاناااخ داواااار  
صاا ير  تشاا ل جرفااًا ملسااللة فااي   ايااة وزار  الداخليااة السااا قة) حافظة   ااداد ار ( وقاادأ 

كاص ، وقعد  ععة 1936تشريم التاني  4عملي في  أشهر وع د ا مدر  أ   سير  الحا
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ال ت جااا   حيااا  يقااادر لهاااا أ  تحقااا  ار اااال ال اااي كاناااخا تسااا هدفها جماعاااة األهاااالي، 
المجافقااة علااى أ   –وكااا  الساايد حكمااخ سااليما   –يلبااخا  اام الساايد وزياار الداخليااة 

أعجد ةلى العمل في القعاء، وقعد  مانعة    ، واف  ن يجة لرجاوي     المجافقة علاى 
لباي، علاى ةثار ىلا  يلاب السايد وزياار العدلياة السايد صاال  جبار  ام وزار  الداخليااة ي

عااجدتي للعماال فااي القعاااء، ومااد تااص ىلاا  وعي ااخ حاكمااًا للصاال  فااي   ااداد وقاشاار  
، وكاااا  ىلااا  مبااال ةسااا قالة الاااجزراء 1937 اااايس  22العمااال ثانياااة فاااي القعااااء فاااي 

ز الاديم ة اراىيص وصاال  جبار( األرقعة )جعفر أ ج الا مم وكا ال الجاادرجي ويجساا عا
 .(270) م الجزار   شهر واحد

 عاد هااه المقد ااة أعاجد ةلاى ال عقيااب علاى  ااا نشار فاي المقااال  جضاجع البحاا  
عم زيار  اليااهج ساساج  ةلاى  ديرياة الدعاياة وال شار، فاأ ّيم أواًل ةناي ك اخ أشا ل فاي 

مل في الصحافة أو لاص هاه المديرية جرفة، وكا   ا ي  ف جحًا لكل زاور، سجاء كا  يع
 يكم، وكا  كل زاور يدخل علاي فاي جرف اي دو  أياة شاكليا  فاال ساكرتير، وال  جعاد

سا   أو ح ى ةخبار. وهكاا كا   جيء الياهج ساسج ، ومد مال فيما هج   شجر في 
المقااااال  جضااااجع البحاااا  ةناااا  ع ااااد ا دخاااال علااااي" كااااا   اااام  اااايم ضاااايجفي ساااا ة  اااام 

هفي الدائرة وع ي ضيوفي وطب  مـنهم مىـاعدت  عرفت  ع ق مو الصحفييم" وقني " 
 ".في مهمت  الصحفية

 ني أهكد الحد ث الأله بيني واينـ  تـم بحءـور الصـحفيين والءـيوف الـأل ن 
لانوا موجوخ ن في  رفتي، وإ  الحـد ث لـم بخـر  عـن حـدوخ األحاخ ـث التـي كانـ  

جانـن الـأل ن واين الصـحفيين العـرب واأل -ت ره بيني بصفتي مد رًا ل دعابة والنشر
بدا توافدهم ع ق بمداخ بالعشرات منأل وقع االنقالب  لق عـدة أعـهر بعـد للـك، وإلـق 

، أسـئ ة مــن الصــحفيين عــن 1937أ  تركـ  الــدائرة فــي أوا ـر عــهر مــابس ســنة 
نقاأ معينة تعنيهم معرفة أجواتها وايانات من جانـن مد ريـة الدعابـة والنشـر، ممـا 

ا، وفـي مقدمـة للـك تبريـر قيـام االنقـالب العىـكره بعني الُحكم أ بار الصحفيين به
باعتباره حدثًا استثنائيًا  يـر مـألوف فـي المنطقـة، وأهـداف الُحكـم و اباتـ  وتفىـير 

 األحدا  ال ارية من وجهة نفر الورارة.
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لم  ألكر ك مة  سرائيل  –الياهو ساسو   –وأهكد مرة ُأ ر     هألا الشخص 
ول أ  بفعل للك في ب د عراي معـروف بعدائـ  وال أرض بحءورنا، وليس من المعق

ل صهيونية ومقاومت  لها ونصرت  لعرب ف ىطين ول حق العراي فـي هـألا ال ـبم مـن 
الــوطن، ولــم بقــل أحــد بهــأله التىــمية أو بشــير  ليهــا فــي جميــع مــا كتــن عــن ت ــك 

 الفترة.
وفي  جضة   قدم  م هاا ال عقيب ملاخ ةناي أعارف أ  تعبيار)أرض ةساراويل(  -4

، وق   ادء اسا عمال   ام 1937كم يس عمل ح اى  ام ِمبال اليهاجد ف سا ة لص ي
، وهااا أ ار يجاب 1948 اايس  15مبلهص  عد ىل  جاء في ومخ   أخر وقعاد 

وعلى كل حاال فاال  -، لل أكد    1948لي أ  أرجة  ةلى ك ا ا  اليهجد مبل 
عبيار يججز أ  ي سب ةلى أاناف وأعيم لقعية فلس يم العرقية، ةنهص يسمعج  ت

أرض ةسراويل يقجلها يهجدي ويسك ج  علي ، واألش اح الايم ورد في المقاال 
ة  الياهج ساسج  ما لهص كلهص واعج  لهاه القعية، و م م ر عرقي  دأ عملا  
 ااام أجاااال معااااية فلساااا يم   اااا األيااااام األولااااى لصاااادور وعاااد  لفااااجر فااااي ساااا ة 

جااااال ، ة  العاااااراق عمااااال لفلسااااا يم ج باااااًا ةلاااااى ج اااااب  اااااة عملااااا   ااااام أ1917
اس قالل ، وكاتب هاه الكلما  وق  كا  يتقل علي  أ  يشاير ةلاى أي عمال ماام 
 اا  فااي حقاال ال د ااة العا ااة، و اام جملااة ىلاا  عملاا   اام أجاال معااية فلساا يم 

أ  أمااجل ة   -ةال ة   ااا نشاار فااي المقااال البحاا  يحمل ااي وأنااا كاااره –العرقيااة 
لعشاااري ا  ال وعياااي لهااااه القعاااية المركزياااة  ااام معاااايا الاااجيم العرقاااي   اااا ا

يمكاام  عاا  أ  يصاادق أحااد ةنااي أساامة ش صااًا يساامي فلساا يم أرض ةسااراويل 
وأسااااكخ علياااا . وهاااااه الم اساااابة تاااادعجني أ  أمااااجل ة  كلمااااة "ةسااااراويل"  ق رنااااة 
 الحركااااااة الصااااااهيجنية تساااااا فزني وتتياااااار فااااااّي االشاااااامتزاز كيفمااااااا ميلااااااخ وأي مااااااا 

 .(271)ورد 
ا ك اااخ تلميااااًا فاااي الدراساااة ة  وعياااي لقعاااية فلسااا يم العرقياااة  ااادأ  بكااارًا فم ااا

اال  داوية ثص في المدرسة التانجياة ك اا نحام ال ال اا  نعارب عام دخاجل الصافجف فاي  
تشريم التاني  م كل عام اح جاجًا على وعاد  لفاجر. واسا مر عملاي فاي هااه القعاية 
المركزية  م معايا الجيم العرقي ييلة عملي في حقل ال د ة العا ة، والمقاال الااي 
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جلة "لفاق عرقية" يعا رني ةلاى أ  أاشاير ةلاى  عاالص هااه المساير  ألماجل، ة  نشرت   
 اام كااا  هاااا تاري اا  ال يمكاام أ  ي سااب ةلياا  أي تساااهل  همااا كااا  شااكل  فااي هاااه 
القعية ال اي عمال لهاا وساع  الجهاد   اا كاا  تلميااًا واسا مر عملا  فيهاا ييلاة السا يم 

اع اازل العماال السياسااي فااي الساا يم ال ااي عماال فيهااا فااي حقاال ال د ااة العا ااة ةلااى أ  
 األخير .

 :1937وفي هاا الصدد أاشير ةلى  جضجعيم يمتال   جمفيم لي مبل عام 
أ: أول المجمفيم هج ةني أول  م فّكر  الييام  مظاهر  شعبية في االح جاج على زيار  

  ال اي للعراق، وهي المظاهر  الشعبية الكبير  (272)الزعيص الصهيجني السر )الفريد  جند(
، وهاااز ا دار الم ااادوب الساااا ي البري ااااني فاااي   اااداد 1928شااابال  8ما اااخا فاااي ياااجم 

وهااز ا الاابالل الملكااي والحكج ااة، وما ل هااا الحكج ااة حي ااااك  قااج  جياار اع ياديااة،   هااا 
(، 1928لسا ة  13ةنها أصدر ا أثر قيا ها  رسج يم يقارر أولهماا)وهج المرساجم رماص 

التا  ااة عشاار   اام عماارهص  ماام اشاا رك فااي المظاااهرا  جلااد ال ااالب الااايم لااص يكملااجا 
، يجيااز 1928( لساا ة 14( جلااد . والمرسااجم التاااني وهااج الماارمص)25جلاادا  ةلااى حااد)

وضة  م حرض أو يحرض على ارتكاب ةحدى جراوص الباب التال  عشار  ام ماانج  
 .(273)العقجقا  تحخ  راقبة الشرية لمد  ال تزيد عم س  يم

ر بال يــام بهــأله المفــاهرة وللــك عنــدما قــرأت وأنــا فــي أقــول  نــي أول مــن فّكــ
مكتبــة خار المع مــين  بــرًا فــي جريــدة  ارجيــة ألكر ا    نهــا كانــ   م  ــة الشــرق 
األخنــق لصــاحبها أمــين ســعيد ، عــن اعتــبام الىــر الفريــد مونــد ريــارة العــراق، ولمــا 

وصـول  استقر في لهني وجوب ال يـام بمفـاهرة فـي  ـوم وصـول  نواجهـ  بهـا عنـد 
بمداخ ونعمل ع ق الحي ولة خو  خ ول   ليهـا بىـهولة، لمـا اسـتقر فـي لهنـي للـك، 
لهبـ    لــق عبــد القــاخر  ســماعيل وعرضــُ  ع يــ  الفكــرة فوافــق ع يهــا. ولهبــ    لــق 
مدرسنا في الثانوية اأُلستال  وسي رينـل فـي نـاخه التءـامن وعرضـ  ع يـ  الفكـرة 

واــدأ اتصــالنا بطــالب المدرســة الثانويــة  فوافــق ع يهــا وعــ عنا ع ــق ال يــام بهــا،
المركبية الأل ن كنا طالبًا معهم في الىنة الىابقة. وكـأللك مـع طـالب خار المع مـين 
االبتدائية الأل ن اعتركنا معهم في الىنة الىابقة بالمفـاهرة التـي قمنـا بهـا انتصـار 

ــا النصــولي كت ــيس ركري ــة البحــث بمناســبة  صــدار الىــيد أن ــة الفكــر وحري ــ       لحري اب
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 الحم ة األموية فـي الشـام  وحبـأل الطـالب فـي الثانويـة وخار المع مـين ال يـام بهـأله 
المفاهرة. ط بنا من ُأستالنا  وسي رينل أ   تحقق مـن موعـد وصـول الفريـد مونـد 
 لق بمداخ ويخبرنـا بـ ، وقـد قـام بـأللك وعرفنـا منـ  هـألا الموعـد بالءـبو. وكنـ  أمـا 

 –بنـا عـعارات المفـاهرة وأعطيناهـا  لـق الخطـاأ جـالل وعبد القاخر  سـماعيل قـد كت
وكا  مح   في المحل الأله عيدت  في  مي رًا بنابة المصرف العقاره قرب المدرسة 
الثانوية المركبية فكتبها لنا واست مناها من  أنا وعبد القاخر  سماعيل ورفعناها عنـد 

 . 273 بدم المفاهرة
 –قــوق. وكنــ  فــي الصــي األول فيهــا لقــد طــرخُت طــرخًا مياــدًا مــن ك يــة الح

وللك نتي ة لعم ي في هأله المفاهرة وكأللك طرخ عبـد القـاخر  سـماعيل طـرخًا مياـدًا 
وهألا الطرخ سبن سفره  لق خمشق وانتمائي  لق ك ية الحقوق هناك وتخرجي فيها. 

ـــق مـــألكرات ســـاطع الحصـــره   ـــره العمـــره  15-11  2  رجـــق الرجـــوع  ل و ي
. وم  ــة آفــاق عرايــة 194-173ري  العــراق الحــد ث  حكابــات سياســية مــن تــا

 1928. وم موعــــــة القــــــوانين واألنفمــــــة لىــــــنة 61-58  1980عــــــدخ آب 
 . 274 واألبام التالية  1928عباأ  9. وال رائد المح ية الصاخرة في 16-19 

، ك اخ أتعااو   اة 1936ب.المجضجع التاني الاي أاريد اإلشار  ةلي  هج ةني في س ة 
د نصااار وهااج زعاايص فلساا ي ي  اام ال اصاار  جاااء ةلااى العااراق فااي تلاا  الساا ة الساايد فااؤا

وكا  يعمل على ةرسال األسالحة والمسااعدا  األاخارى ةلاى التاجار  ام عارب فلسا يم 
وكا  ي عاو   ع  في هاا المجضجع أيعًا السيد نافص حميد  عاو   ادير الكمارك فاي 

 الحدود  ة شرمي األرد  وسجريا. كما هج  عروف يقة في –لجاء الدليص، ولجاء الدليص 
وال أارياد أ  أاييال حاديتي علااى القاارئ أكتار  مااا فعلاخ فاأىكر  ااا مماخ  ا  فااي 
خد ااة معااية فلساا يم العرقيااة  حااررًا فااي جريااد  األهااالي والجراوااد ال ااي حلااخا  حلهااا، 
وناوبًا في  جلس ال جاب وععجًا في المك ب الاداوص التحااد المحاا يم العارب فكال ىلا  

اجباتي، ولجال  قال السيد عبد الجبار العامر الاي أاعقاب عليا ، لماا ن قاخا  كلماة  م و 
واحااد  فااي هاااا الشااأ ، وح ااى أانهااي الحاادي  هاااا أاشااير فقاا  ةلااى نق  يم)أوالهمااا( ة  
خ اااا ي عااام معاااية فلسااا يم العرقياااة فاااي اللج اااة السياساااية ال اصاااة فاااي هيتاااة األا اااص 

(، وأنااا ععااج فااي الجفااد العرامااي حماال 1959الم حااد  فااي الاادور  الرا عااة عشر )ساا ة 
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 متاال الجمهجريااة العرقيااة الم حااد  فااي اللج ااة الساافير األاساا اى رفياا  العشااا أ  يقااجم  اام 
  حل  أثر ان هاوي  م ةلقاء خ ا ي ويأتي ةلي ويقبل ي تقديرًا     لال  ال  اب.

أما اخا أثار  )األ ر التاني( الاي أاشير ةلي  هج ة  وزار  التقافة واإلعالم العرب
، دور  لماااجففي اإلعاااالم، وماااد دع  اااي إللقااااء  حاضااار  فاااي الااادور  عااام 1967حااارب 

معااية فلساا يم، وقعااد ةلقاااوي تلاا  المحاضاار  وسااع ها ويبع هااا وزار  التقافااة واإلعااالم 
فاااي ك ااااب  ع اااجا  "  اااال  األاساااس ال اااي أاقااايص عليهاااا وجاااجد ةساااراويل" يباااة يبع ااايم، 

. وأخيااااارًا أساااااأل  تعاااااالى أ  (275) الل اااااة اإلنكليزياااااة ويبعاااااخ الاااااجزار  تل يصاااااًا للك ااااااب
 يح سب ي وأنا  مم أسس   يان  على تقجى  م   ورضجا .
ع ـــق فـــي ، ة  ماااد "1936ماااال السااايد عباااد الجباااار العامااار فاااي  قالااا  انقاااالب 

األلها  بأن  انقالب ععواي كا   هدف أول ما  هـدف  لـق عـبل العـراق عـن اأُلمـة 
 ". ساسية والترويى ل نبعة اإلق يمية في صفوف الشعنالعراية وقءاباها األ

   ورارة الىيد حكمـ  سـ يما  التـي قامـ   أثـر انقـالب وتعقيبي على هااا، " 
، اتبع   سياسـة عرايـة  الصـة، وخورهـا العراـي مثـل خور الـورارات العراقيـة 1936

وفـي منهـا   اأُل ر  التي سبقتها، والورارات التي أت  بعدها أتبع   الىياسة نفىها
الورارة في الشيو  الخارجيـة  نهـا تىـتهدف"توطيد خعـائم األ ـوة العرايـة والتحـالي 
مع المم كـة العرايـة الىـعوخبة والىـعي لتوثيـق العالئـق األ ويـة مـع سـائر األقطـار 

 ".العراية
وت فياًا لهاه السياسة ألفخ وفدًا  م الساد  جميال المادفعي وسايعد الحااج ثا اخ 

  أوفدت  ةلى اليمم ل لب انعامام الايمم ةلاى  عاهاد  األخاج  العرقياة د حمد  هدي كب
 وال حالا الم عقد   يم العراق والمملكة العرقية السعجدية ومد تص ىل  فعاًل.

وعقاااد ا الحكج اااة  عاهاااد  ةما اااة وجاااجازا  السااافر و ااارور  اااة المملكاااة العرقياااة 
)أنظر فاي  جضاجعي  السعجدية  ة سجريا عقد  حكج ة سليما  " اتفاق حسم ججار"

 (.461و  455ح 1937 حاضر  جلس ال جاب لس ة  –اليمم وسجريا 
وع ااد ا تألفااخ وزار  حكج ااة حكمااخ سااليما  لااص تكاام المملكااة المصاارية ععااجًا 
في عصبة األا ص فك بخا وزار  ال ارجية ةلى وزار  ال ارجية المصرية ت لب   ها تقديص 

العصااابة ح اااى يقاااجم العاااراق   أيياااده، يلاااب ةلاااى عصااابة األا اااص ل قااارر ععاااجي ها فاااي 
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فأجا اااااخا الحكج اااااة المصااااارية  شاااااكر الحكج اااااة العراقياااااة وقنهاااااا سااااا قدم ال لاااااب لهااااااه 
 . (276)الععجية

ك بخ الحكج ة العراقية ةلى سكرتارية العصبة   أييد يلاب الحكج اة المصارية. 
وفااااي جلسااااة  جلااااس العصاااابة خ ااااب  متاااال العااااراق   أييااااد مبااااجل  صاااار ععااااجًا فااااي 

ومباااااااال ال لااااااااب وتبادلااااااااخا الحكج  ااااااااا  وقرلمانااااااااا البلااااااااديم ال هاااااااااني  هاااااااااه العصاااااااابة. 
 5ل 4تاااااااريخ الااااااجزارا  العراقيااااااة ج –الم اساااااابة)أنظر الساااااايد عبااااااد الاااااارزاق الحساااااا ي 

 (.319ح
وفي معية فلس يم نجد في  قال السيد عبد الجبار العامر  جضجع البح  أ  

لتحريــر ف ىــطين، صــرح بكــر صــدقي  نــ   نتفــر أوامــر صــاحن ال اللــة الم ــك مااد" 
وكأللك أ ءب   تصريحات حكم  س يما  الحكومة البريطانية حول مقترحـات ل نـة 
بيـــــل الم كيـــــة بتقىـــــيم ف ىـــــطين بـــــين العـــــرب واليهـــــوخ  لـــــق الحـــــد الـــــأله هـــــدخ 

 .(277)"باالستقالة
وفي ك اب م صل العراق في القدف الاي ام بس  السيد عباد الجباار العامار فاي 

ــي واايس الجكالااة اليهجديااة زار الق صاالية ومااال للق صاال "  قالاا ، ة   اام زفااي وكياال ر   ن
جئ  محت ًا ع ق مألكرة الحكومة العراقية  لق ل نة االنتـدابات بواسـطة ممث هـا فـي 
جنيف ت ك المألكرة التي تحتى حكومـة العـراق فيهـا ع ـق فكـرة التقىـيم، وإ  اليهـوخ 

بن رفي قال لُ  "    هنا بعدونها موجهة ضدهم .. " ثم بقول القنصل في كتاب     
اليهوخ ا ألوا بعتقدو  ا      الحكومة العراقيـة موجهـة سياسـتها ضـدهم لـيس  ال 
وهي تكرههم" ، ويقول القنصل  ن  أجاب بن رفي"    الحكومة العراقيـة تريـد  نشـام 
حكومة عراية في ف ىطين خستورية بشترك فيها اليهوخ و يرهم كمـا هـو الحـال فـي 

ألا الحال في العراق، وتـر     هـألا الحـل هـو الحـل الوحيـد الـأله العراق، وتر     ه
 .ب عل الى م خائمًا في ف ىطين"

ونشاار الساايد عبااد الجبااار العاماار فااي  قالاا   جضااجع هاااا ال عقيااب  ق بسااًا  اام 
بــن رفـي متــأثرًا جــدًا باســم  هــوخ ف ىــطين ع ــق تقــدبم جرياد  هااا جكر مالاخا فياا  ة  " 
 نــة االنتــدابات وفــي هــأله المــألكرة تعــارض الحكومــة المنــدوب العراقــي مــألكرة  لــق ل
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العراقيــة فــي تكــوين الدولــة اليهوخبــة فــي ف ىــطين ع ــق طــول الخــو وكــأللك تط ــن 
 .(278)"الحكومة العراقية تحد د المهاجرة في المىتقبل

، 1937وفيمااا ي علاا    قرياار لج ااة  ياال الملكيااة الاااي صاادر فااي صاايح ساا ة 
فعاااال لاااادى حكج ااااة حكمااااخ سااااليما  ضااااد هاااااا وهااااج يجصااااي   قساااايص فلساااا يم، ورد ال

 4ال قرير، يجد القارئ في تاريخ الجزارا  العراقية تأليح السايد عباد الارزاق الحسا ي)ج
(،  عااد اإلشااار  ةلااى االح جاااج الشااديد الاااي أعل اا  رواايس الااجزراء 317-315ح 5ل

حكمااخ سااليما  ضااد هااا المشااروع، ة  الحكج ااة العراقيااة اتصاالخا  ااالحكج  يم ال ركيااة 
واإليرانيااة ويلبااخ  همااا  ااؤازر  حكج ااة العااراق فااي  جمفهااا  اام هاااه القعااية والجمااجف 
ضد تقسيص فلس يم. وفي الك ااب نصاجح البرقياا  الم بادلاة فاي هااا الشاأ ، وقرقياة 
وزير العراق المفجض في ل د  عم رد فعل الحكج ة البري انية ضد تصريحا  رويس 

 .(279)ى تصريحات  في الصحافة العالميةالجزراء العرامي ضد تقرير لج ة  يل وصد
وأخيااارًا فإنااا  لمااام ال ج اااي علاااى " الحااازب الاااجي ي الاااديمقرايي" و ااام الظلاااص لااا  
ول اري اا  أ  يقااجل الساايد عبااد الجبااار العاماار ة  كانااخ لاا  فااي يااجم  اام األيااام" أفكااار 

ل ومد  قي يمت –صهيجنية" فقد ك ب في  قال  " لقد ت ازل الحزب الجي ي الديمقرايي 
عاام أفكاااره الصااهيجنية فيمااا  عااد، ورفااة  ااداًل  –الع اصاار األساسااية لجماعااة األهااالي 

، وهج شعار  قبجل في 1948ع ها شعار)نحم ةخجا  اليهجد وأعداء الصهيجنية( عام 
حالاااة ومجعااا  علاااى اليهاااجدي الم جااارد عااام الصاااهيجنية" )ان هاااخا الجملاااة المق بساااة  ااام 

الااديمقرايي والظلااص لاا ا ول اري اا  فااي هاااا ك باا  المقااال(، وال ج ااي علااى الحاازب الااجي ي 
السااايد عباااد الجباااار العامااار، ةنااا  لاااص ي جاهااال فقااا   عاااادا  الحااازب الاااجي ي الاااديمقرايي 

للصاااهيجنية،  ااال نساااب ةلاااى  1932وجرياااد  األهاااالي   اااا  ااادأ صااادروها فاااي أول سااا ة 
الحااازب  اااا هاااج علاااى العاااد  ااام  بادوااا  و جامفااا . ة  المااا ه  األول للحااازب الاااجي ي 

، جااء فيا  عام فلسا يم" العمال 1946ديمقرايي الاي تأسس في شاهر نيساا  سا ة ال
علااى تحقياا  اساا قالل الاابالد العرقيااة المحرو ااة  اام اساا قاللها، و قاو ااة تأساايس وياام 
مج ي لليهجد في فلس يم أو ةنشاء دولة يهجدية فيها وحل معاية فلسا يم  ماا يعامم 

وصادور  1948وقعاد ، (280)ولاى فقار  ج(تكجيم دولة عرقية  س قلة فيها ". )الماد  األ
، وع اد ا أدخلاخا 1948 اايس سا ة  15مرار ال قسيص وقعال  الصهيجنية دولة لهاا فاي 
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، أصاب  الا ص فيا  1960تعديال  على  ا ه  الحازب الاجي ي الاديمقرايي فاي سا ة 
بعمــل الحــبب ع ــق تحريــر الــبالخ العرايــة المحرومــة مــن اســتقاللها  شااأ  فلساا يم "

السياساة  2. " ) ااد   ىطين واسترخاخ األجبام المى واة مـن الـوطن العراـيوتحرير ف
" يع ي اع بار اليهجد الايم أعل جا دولة لهاص فاي  تحرير ف ىطينال ارجية( ة  تعبير " 

مسااص  اام فلساا يم    صاابيم لهاااا القسااص و ح لاايم لاا ، وق  هاااا القسااص المح اال ي  لااب 
 .(281)ال حرير

 يااا   جامااا الحاازب الااجي ي الااديمقرايي فااي نصاار  وال أمااجل كلمااة واحااد  فااي 
معية فلس يم والعمل  م أجلها  ا وساع  العمال وقالجسااول الم يسار  لا ا،  اع باار ة  
هاه القعية هي القعية المركزياة لألا اة العرقياة، فاأني ة  فعلاخ فمع اى ىلا  ة  هااه 

ل  فيااا وتقااديص أدلااة ال همااة ال ااي ألقاهااا الساايد عبااد الجبااار العاماار تهمااة جديااة ت  لااب ا
تهمة   هاف ة يكا ها تاريخ الحزب الجي ي  –في رأيي  –الدفاع ضدها، في حيم ةنها 

الااديمقرايي وجميااة نشااايات  فااي    لااا المياااديم، وهااج تاااريخ  عااروف، والكتياار   اا  
 دو  في صحاف   وأد يات  و حاضر  جاالس ال اجاب والمحافال الجي ياة والدولياة وفاي 

ايا  مادت  وأععاو ، وقجسة كل واحد الرجاجع ةلاى ىلا  كلا  و عرفاة ال دوا  وفي نش
 .(282)الحقاو  في هاا المجضجع

ل مة أ يرة ُأريد أ  أقولها، فال بصـا أ   نتهـي هـألا التعقيـن خو  أ  ألكـر 
في     أحدًا في الحبب الوطني الدبمقراطي لم بقل في  وم مـن األبـام  نحـن أ ـوا  

قال موضوع التعقين، وقد كا  بـوخه أ   بقـي الىـيد عبـد اليهوخ   كما جام في الم
ال بار الُعمر ع ق ععار  نحن أعدام الصهيونية  وحده منىواًا  لق الحبب الوطني 

 الدبمقراطي وإلق جماعة األهالي.
هااااا  اااا أم عاااى  يانااا  فاااي هااااه العجالاااة، وأرجاااج أ  تاااأتي الفرصاااة الم اسااابة 

ا ع اد ا ي ااجفر اإلياالع علاى الك ااب الاااي لم امشاة  اا نشار فاي هاااا المجضاجع السايم
 . 283 ام بس     السيد عبد الجبار العامر  ا ام بس  في  قال 
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 ب: صاخق كون ، حول حبب اإلصالح الشعبي:
( 1لقاااد نشااار   جلااا كص ال اااراء  قاااااًل  ع اااجا )حزب اإلصاااالح الشاااعبي(  العااادد)

تملك ااي العجااب  اام . وع ااد مراءتااي لهاااا المقااال 1980الصااادر فااي شااهر أيلااجل ساا ة 
جاارأ  الماادعج الياااهج ساسااج  علااى الكاااب واإلف ااراء.. فقااد زعااص ةناا  زارنااي فااي  ك بااي 
 مركز الحزب وجرى لي حادي   عا ، األ ار الااي لاص يحادث ةيالماًا، ونؤكاد  اأن ي لاص 
أر هاا الش ص ال في  ركز)جمعية اإلصالح الشعبي( وال في جياره... ونؤكاد أيعاًا 

لا ا فاي  ركاز الجمعياة كماا يازعص.  ال ة  كال ىلا  هاج  ام   اا    أن  لص تقص أية حلقاة
خيال . ولعل  أراد  كل هاا أ  يارضي رؤساءه في الجكالة الصهيجنية وأ  ي شار أفكااره 
ولراءه ال اصااة  اادعيًا ةنهااا لراء الااايم مااا لهص  زعماا . ففااي هاااا الجمااخ الاااي زعااص  أناا  

ب أاؤيااد فياا  السياسااة العرقيااة وقعااداد زارناي فياا  ك ااخ مااد ألقيااخ خ ا ااًا فااي  جلااس ال ااجا
ال  جا  ال ي تقجم  ها حكج اة السايد حكماة ساليما  فاي هااا االتجااه، وكاا  ىلا  ردًا 
علااى  عااا الماازاعص. ومااد أياادني  ااال   عيبااًا علااى خ ااا ي الماااكجر الاازعيص الااجي ي 
المعااروف  حمااد جعفاار أ ااج الاا مم وق  كاال ىلاا   تبااخ و ججااجد فااي  حاضاار  جلااس 

، وفااااي   اساااابا  أاخاااارى كم اساااابة عقااااد  عاهااااد  األخااااج  العرقيااااة 1937 ة ال ااااجاب لساااا
و  اساابة ةرسااال وفااد ةلااى الاايمم  رواسااة الساايد جمياال الماادفعي ل لااب االنعاامام ةلااى 

 .(284)المعاهد  الماكجر . كا  لي خ ب أاخرى  ؤيدًا فيها السياسة العرقية
ماارء أ  ي اابج  تق عااي هاااه الم اساابة  اااكر  عااا  اااال حاجااة لاااكره)ةى لاايس لل

 ييا اا   جاجباا  الااجي ي( فقااد ك ااخ مااد شاااركخا فااي المظاااهر  ال ااي نظمااخا ضااد زيااار  
، وماااد حاولاااخا الشااارية ةلقااااء اليااابا علاااّي 1928شااابال  8الساااير الفرياااد  جناااد فاااي 

 " أث اء المظاهر .بالدونكياتولك  ي اخ فيخ لف ر  وجيز   عد أ  ضرق ا "
تفااااق  اااة صاااديقّي المرحاااج يم حسااام وك اااخ فاااي السااا ة ال الياااة ماااد نظمخ) اال

 حمااد علااي والساايد جااجاد الجصاااني(   شااجرا  ك ب اهااا   اا  اليااد ووزع اهااا لااياًل فااي 
التانجيااة المركزيااة ودار المعلميم)فااي جانااب الكاار ( والمدرسااة المأ جنيااة وكليااة الحقااجق 
وجيرها، دعجنا فيها ةلى ةضراب صا خ والسكج  أث اء الدروف لمد  ساعة واحد  في 

لمدارف الماكجر   م اسبة حلجل يجم وعد  لفجر، ومد نجا  اإلضاراب المااكجر وأاجار ا ا
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ةدار  التانجيااة المركزيااة ووزار  المعااارف تحييقااًا لمعرفااة الفاااعليم ولااص ي جصاال ال حقياا  
ةلاااى  عرف  اااا ألن اااا اسااا ك ب ا  ااام ال ي  ااار علاااى الباااال. وهااااا األ ااار اكشاااف  ار   عاااد 

 . رور أكتر  م خمسيم عا اً 
وقعاااد كااال هااااا فلااايس لاااي ةال أ  أؤكاااد شاااجبي واسااا  كاري ألماااجال و ااازاعص هااااا 
الصهيجني الم عصب فقد ك خ   ا عهد ال لما  و ا  عدها  قاو اًا للصاهيجنية وأىنا هاا 
وياجال اشا  الي فااي القعاايا العا اة سااجاء أكاا  ىلا  أث اااء ان مااوي لجمعياة اإلصااالح 

 .(285)في  جالس ال جاب ال ي شاركخ فيها الشعبي أو الحزب الجي ي الديمقرايي أو
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يظهااار  ماااا تقااادم ة  اإلصاااالحييم الشاااعبيم  اااال جا فاااي الصااافة الشاااعبية ال اااي 
. وكاا  أسب جها على ضبال الجي  الايم كانجا العمجد الفقاري الحييقاي لل ظاام الجدياد

المحارك الارويس الاادافة لازعيص هااؤالء العابال،  كار صاادمي، لرجب ا   ب اااء جاي  مااجي، 
 ورقما تكج  مد ورد  في ىهم صدمي أيعًا فكر  ةما ة حكج ة عسكرية. 

و م ناحي هص، تحّدث أتباع  عم ةصالحا   ح ملة يمكم دراس ها  اة جمعياة 
ا  و حاياًا  اال مجض. لاال  اإلصالح الشعبي، ولكم كال هص  قي في ةياار العمج يا

كااا  اإلصااالحيج  الشااعبيج  أ عااد  ااا يمكاام عاام االنسااجام سااجاء فااي األفكااار أم فااي 
ال مجحا  أم في ال باع  ة العسكر. و ام المعاروف أ  ال ارفيم ماد ال يياا أصااًل ال 
على الشاعجر   عاايا   باادلت  ال علاى ازدراء  شا رك للحكج اة ال اي أساق جها  عاًا. 

إلحاااداث الالحقاااة أ  كاااال ال ااارفيم ال يمك هماااا العمااال كحلفااااء فاااي فااال وماااد اثب اااخا ا
 حكج ة االنقالب.

أ ا فيما ي عل   دور أععااء جمعياة اإلصاالح الشاعبي داخال المجلاس ال ياا ي 
، فااااااااايمكم القاااااااااجل أ  أيروحااااااااااتهص الم علقاااااااااة  الجاااااااااانبيم االج مااااااااااعي 1937لعاااااااااام 

المجلااس ال يااا ي، لااص تق صاار واالم صااادي، فعاااًل عاام   ا عااة الجهاااز اإلداري داخاال 
علااى ةفهااار الساالبيا  وقنمااا كانااخ تشاامل  عااا المعالجااا  لم  لااا المشااكال ،على 

 وف  أسس علمية رصي ة، كما اتسمخ يروحاتهص  الجرأ  الجي ية الصادمة.
 تلاااا    ساااااوي يظهاااار ة  اإلصااااالحييم وجااااجا ة  ت ااااجر العااااراق يع مااااد علااااى 

ادية واإلج ماعياااة، فاااإىا حصااال ت اااجر فاااي األضاااالع وهاااي ال  مياااة السياساااية واإلم صااا
الجاناااب اإلم صاااادي يااا عكس ةيجا اااًا علاااى الصاااعيديم السياساااي واإلج مااااعي والعكاااس 

تميز ا   امشاتهص الجاسعة داخل المجلس ل شمل    لا القعاايا ال اي صحي  . لال  
 تهص المجايم   البيم  اإلصالح الجاري أو الجزوي لمشاكل الشعب كافة.

   أناا  لااص يكاام  ااا ام بساا اها  اام أمااجال أععاااء جمعيااة اإلصااالح وتجاادر اإلشااار 
، فقاد ترك اا  اا تحادثجا  ا  1937الشعبي، هج كل نشال هؤالء ال جاب في  جلس س ة 

فاااي  سااااول ف ياااة، أو مانجنياااة، أو فاااي شاااؤو  عارضاااة دعاااخا ةلاااى الكاااالم فيهاااا داخااال 
يم لالس فسااار عاام المجلااس ولااص نشاار ةلااى األسااتلة ال ااي وجهجهااا ةلااى الااجزراء الم  صاا

أ ر  م األ جر، أو ات اى السؤال وسيلة لعرض  ساألة  ام المسااول ال اي تهاص ال ااف، 
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واألسااتلة تكااج  عاااد  عاام تصاارف  اام ال صاارفا  ال ااي تقااة فااي دواواار الدولااة، أو فااي 
حاادث  اام األحااداث الجاريااة  مااا ي صاال  الشااؤو  المحليااة، أو السياسااة ال ارجيااة، أو 

ن  ا ية ال ي ان  بخا ال اوب، أو يهص    قة  م   ااي  العاراق، في أ ر يهص الداور  اال
 ومد يكج   ما يهص العراق  كا ل . 

ترك اااا ىلااا ، وعرضااا ا  اااا تكلاااص ع ااا  أععااااء جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي فاااي 
المجاضااية ال ااي ت صاال  مبااادئ "الشااعبية" وأهاادافها، وفااي الشااؤو  الرويسااة ال ااي ت صاال 

كااص. وح ااى فااي المجاضااية لااص  كيااا  العااراق االج ماااعي وقال  ظااام السياسااي وجهاااز الحا
يكاام  ااا ام بساا اه هااج كاال  ااا تحاادثجا  اا  فااي شااأنها. فإن ااا نهج ااا فيمااا عرضاا اه عاادم 

هد الماس  اع، وتج ب تكرار عرض الرأي الجاحد  رتيم.  اإليالة في المق بسا  جا
 وفااي ال علياا  علااى أمااجال األصااالحييم فااي  جلااس ال ااجاب ال نريااد أ  ن حاادث

عم أهمية  ا أثاروه  م  جاضاية، وصاحة  اا أ ادوه  ام لراء وأفكاار، ت صال  أوضااع 
العاااراق االج ماعياااة واالم صاااادية والسياساااية، و اااا ياااالبجا   حييقااا  ل حسااايم األوضااااع 
القاوماااة وضاااما   سااا قبل أفعااال لاااجي هص، ال ن حااادث عااام هااااا فاااإ  خ ااابهص وأماااجالهص 

م عااام ىلااا . و اااا نرياااد مجلااا  فاااي  دوناااة فاااي  حاضااار  جلاااس ال اااجاب وهاااي ال اااي تعلااا
، 1937ال علي  على تلا  األماجال، هاج ة  ل اة جدياد  دخلاخا  جلاس ال اجاب فاي عاام 

ل ة لص يكم يعرفها ولص يسب  ة  تردد ا في ماع   مبل هاا. وع د ا حل ىل  المجلاس 
،  عااد ساا ة أشااهر  اام قيا اا ، تجمااا الحاادي   هاااه الل ااة، ولااص 1937فااي صاايح عااام 

 عا دورا  المجلس ال ي وصل فيها نجاب  ام الماعارضاة ةلاى المجلاس تعد ةلي  ةال 
ر .    إراد  ال اخبيم الحا

، لاااص يسااامة حاااديتًا فاااي ماع ااا  عااام الفاااروق 1937فمجلاااس ال اااجاب مبااال عاااام 
اإلم صادية الكبير  في المج مة العرامي  يم يرفيم، سجاد أعظص ياعاني البؤف والفامة، 

القااج   ااا هااددوا ويهااددو   اا  الجماعااة فااي ال اارف فااي ياارف، وأفااراد لهااص  اام الحااجل و 
ارخاار، ةى أكااد اإلصااالحّيج  ة   شااكلة الاابالد الرويسااة هااي  شااكلة الفقاار الساااود فيهااا 
ىلااا  ة  الفقااار ي حااام أكترياااة الشاااعب العراماااي، فاااي حااايم تااا عص أملياااة ضاااتيلة  اااال  ى 

 والرفاه. 
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 يمكام أ  فعاًل عم ىلا ، ة  ةي ةصاالح ال يسا هدف حياا  أكترياة الشاعب ال
اكا  القاارى  –يحق  ال اية المرجج      و م ها ا كانخا الادعج  ةلاى الع اياة  األكترياة  سا

 واألرياف. 
فاااي الساااياق ىاتااا ، ولاااص تكااام كلم اااا ) الكاااج  والفقااار( تااارد علاااى لساااا  احاااد  ااام 

،  ق اارن يم أحااداهما  ااة األاخاارى لفشااار  ةلااى 1937أععاااء  جلااس ال ااجاب مباال عااام 
يعااي  المج مااة فيهااا، ولااص يكاام  ألجفااًا فااي  جلااس ال ااجاب مباال ىلاا   ال  امعااا  ال ااي

العام الحدي  عام الفارد الااي أنحا   سا جاه المعيشاي، والفارد الااي ارتفاة  ةلاى  سا جى 
كا  األهجار والمس  قعا   جضة اه مام أحد  ام ال اجاب،  الدولة. ولص يسب  أ  كا  سا

د يالااااب اإلصااااالحيج  تجزيااااة ح ااااى ولااااص يكاااام  جضااااة اه مااااام ال ااااجاب الفالحاااايم. فقاااا
 األراضي الزراعية على ساك يها، فهص أصحا ها وهص زارعجها وهص الم  جج  لل يرا .

وفي تقييص  ججز لدور جمعية اإلصالح الشاعبي فاي الحياا  السياساية العراقياة، 
يمكااام القاااجل رجاااص ة  أععااااء الجمعياااة ارتعاااجا ألنفساااهص المسااااهمة فاااي اليياااام  اااأول 

تاريخ العراق المعاصر، لص يس  يعجا ت بي  أفعل  ا في   هااج  انقالب عسكري في
الااااجزار  السااااليمانية ال ااااي أصاااابحجا أععاااااء فيهااااا. ويعاااازى ىلاااا  لعاااادد  اااام األسااااباب. 
فاالنقال ج   م  دنييم وعسكرييم، لص يجمعهص جا ة جير الر بة في اإلياحة  الجزار  

عاااااًل عاااام  ياااااب الرؤيااااة الهاشاااامية التانيااااة، وا  كانااااخ ألسااااباب ودوافااااة    لفااااة، ف
المشااا ركة والهااادف الجاضااا   ااايم مااااد  االنقاااالب. أ اااا القاااجى االج ماعياااة واإلم صاااادية 
والسياسية ال ي تججسخ ال يفة  م  لجغ اإلصالحييم السل ة، فقد عملخ على تجساية 
البااج   اايم االنقال ياايم أنفسااهص، الساايما  اايم اإلصااالحييم  اام جهااة والعسااكرييم الااايم 

 ا ال ي سجص ويمجحاتهص في ةما ة دك اتجرية عسكرية على شاكلة  اا كاا  وجدوا فيهص 
 ماوص في  عا الدول لنااك عا ة والمجاور    ها خاصة.

تلااا  القاااجى الم متلاااة  رؤسااااء العشااااور واإلم ااااعييم الاااايم كاناااخ تهاااّدد   هااااج 
 صاالحهص الرويساة. وكاال  القاج ييم وكال  -ةىا  اا يبقاخا –جمعية اإلصاالح الشاعبي 

أنصاااار الاااجزار  الهاشااامية التانياااة. وعليااا ، ة  كااال تلااا  القاااجى ات اااا   ااام )الشااايجعية( 
سالحًا فاي   اوواة اإلصاالحييم، ةى اسا  اع القج ياج   الااا  عبار  ىلا  الساالح  لاجغ 

 الرجل القجي ونقصد ه ا  كر صدمي.
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 رجص ىل ، ع د تشكيل الاجزار  الساليمانية ال اي ضامخ أرقعاة أععااء  ام جمعياة 
الح الشااعبي، ع ااد هاااه ال ق ااة يكااج  العماال الحزقااي السااري، مااد وصاال أول  اار  اإلصاا

ةلاااى السااال ة، ومااااد أفرادهاااا ةلاااى الم اصاااب العلياااا فاااي الدولاااة،   متلاااة  رواساااة الاااجزراء 
وحقاوب وزارية عديد ، و هما كانخ المال سا  والظروف المحي ة  جمعياة اإلصاالح 

 ي  حسجقة علي   الجمخ ىات .الشعبي  م االنقالب، فهج  حسجب عليها، وه
يبااادو أ  األوضااااع السياساااية ال اااي أفرزهاااا االنقاااالب ماااد أثااار  فاااي ال ججهاااا  
الحركية لفصالحييم، وجعل هص يركزو  على الع صر الحكج ي، ف ا   هص ة  وججده 
ضمم ال شكيلة الحزقية سجف يسهص فاي ةنجاحهاا، وىلا  يع اي أنهاص  ادأوا يفكارو  فاي 

انااة السياسااية ل حقياا    هاااج جمعياا هصت علااى عكااس  ااا كااانجا فااي االساا فاد   اام المك
 داياااة تحاااركهص، ةى كاااانجا ي بعاااج  تحاااركهص الحااازب ال اااا ة الجمااااهيري، ساااعيًا لجعااال 

 الجماهير ت ب ى أفكارهص، و م ثص تحقي  اإلصالح االج ماعي.
ويظهر ة  عادولهص علاى ال فكيار الساا   ةلاى ال فكيار الجدياد، تاأثر  قارقهص  ام 

ر القااارار السياساااي وارتاااب   الماااداخال  السياساااية لناااااك. لاااال  حااااول أععااااء  صاااد
 -جمعيااااة اإلصااااالح الشااااعبي ة  ياااادعمجا خ ااااجتهص الجديااااد ،  إشااااراك رواااايس الااااجزراء 

فااي الجمعيااة، لكاام حكمااخ سااليما  ام اارح تحجياال الجمعيااة ةلااى حاازب  -ز اايلهص القااديص
ار   ااأ  الحيااا  الحزقيااة فااي سياسااي، وقاارجص ة  تلاا  ال جرقااة لااص ت حقاا ، أال أنهااا أشاا

العاااراق ماااد دخلاااخ فاااي واماااة جدياااد وفااا  تلااا  ال جرقاااة، ىلااا  هاااج  بااادأ الحااازب الحااااكص 
وق ريقاااة جدياااد ، ةى يكاااج  وجاااجد األشااا اح فاااي الاااجزار   اااؤهال لججاااجدهص فاااي قيااااد  
الحاازب، وهااي دو  ريااب  تلبااة فااي  سااار العماال الحزقااي، أل  القاادر  هااي ال ااي تفاارز 

 ال ي تعع ا في المجمة الم قدم. القاود، وكفاءت  هي 
المهااص أ  تلاا  ال  ااج  لااص يك ااب لهااا ال جاااح، وكااا  حكمااخ سااليما  يبيااخ نيااة 
جياار ال ااي ام رحهااا ل شااكيل حاازب سياسااي، ةى كااا  يريااد كسااب الجمااخ لاايس ةال، ح ااى 

، حاايم 1937تمااجز  14يججاا  ضاارق   لجمعيااة اإلصااالح الشااعبي، وحقاا  رجب اا  فااي 
عياة. وتلا  ضارقة وجهاة للعمال الحزقاي فاي العاراق حي اااك، اصدر مرارًا  اإجالق الجم

جاااء  علااى يااد ع صاار  اام ع اصاار ال شااال الحزقااي وز ياال مااديص، وهااي  ضاارقة ةلااى 
 الكيا  الاي عمل في ، وأسهص في وصجل  ةلى  جمة السل ة.
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 هوامش الدراسة:
جاي  العراماي فاي العهاد الملكاي . االنحاراف  حمجد أحمد عز  البيااتي، الب ااء الاجي ي لل (1)

ت عااالء 17، ح 2004، لب 37ةلااى السياسااة وال هايااة ، " جلااة  يااخ الحكمااة "، العاادد 
جاسص  حمد الحرقي ، فصاجل  ام تااريخ العاراق المعاصار، )   اداد،  دار حاجاء لل باعاة 

 .68( ، ح 2006وال شر، 
عساااكر  كركاااجك، درف فاااااي  فاااي مرياااة 1890ولاااد عاااام عساااكري عراماااي كاااردي القج ياااة،  (2)

 رتبة  االزم أول،  1921األس انة في المدرسة الحرقية، خدم في الجي  العرامي   ا عام 
تمارد ارثاجرييم عاام أساهص فاي ةخمااد  تدرج في الرتب العسكرية ح ى  ال  رتبة فري  ركم،

، وهاااج 1936 – 1935، والحركاااا  البارزانياااة وحركاااا  عشااااور الفااارا  األوسااا  1933
د أول انقالب عسكري في العراق، وكا  الش صية الرويسة للحكج ة الساليمانية، اج يال ماو

 . 1937لب 11فاي   ااار المجصل في 
، اخ ياااااار وترجماااااة وتحريااااار نجاااااد  ف حاااااي 1936العاااااراق فاااااي الجثااااااو  البري انياااااة سااااا ة 

-454(،ح 1983صفج ،)  شاااجرا   ركاااز دراساااا  ال لاااي  العرقاااي، جا عاااة البصااار ، 
   زيااري، الفرياا   كاار صاادمي و شااروع الدولااة الكرديااة، )   ااداد،   شااجرا  ت شااعبا456

 . 5(، ح 2009دار جيا لل باعة وال شر، 
، 1908المدرساااة الحرقياااة عاااام  ااام  ت ااارجفاااي   اااداد،  1888عساااكري عراماااي ولاااد عاااام  (3)

، تاادرج فااي 1921،انعااص ةلااى الجااي  العرامااي عااام 1916اشاا رك فااي التااجر  العرقيااة عااام 
رية ح ى  ل  رتبة فري ، وشا ل عاد    اصاب أ رزهاا ل ارًا للم  قاة الج جقياة، الرتب العسك

 29ثااص الم  قااة الشاامالية، اشاا رك  ااة  كاار صاادمي فااي االنقااالب العسااكري الاااي ومااة فااي 
 وعيم وزيرًا للدفاع في اليجم ىات .1936تشريم األول 

-1889العراقياة عبد األ ير هادي العكام الحميداوي، حكمخ سليما  ودوره في السياساة 
 .55ت صفج ، المصدر السا  ، ح50، )  داد ، د.   ، د . (، ح1964

د.ك.و . الجثاااااو  البري انيااااة عاااام العااااراق وكردساااا ا  والشاااارق األوساااا  ا وزار  ال ياااارا    (4)
AIR.co,Fo,Wo-  رمااص الملفااة 1936، الع ااجا  ، االنقااالب العسااكري فااي العااراق عااام ،

 . 21-1،ح   2-1، و 26، تسلسلها  205أكس / أ  
 ولل الع على اسبا سقجل الجزرا  الهاشمية التانية. يا ظر:

-1922سااا ي عبااد الحااافو الييسااي، ياساايم الهاشاامي وأثااره فااي تاااريخ العااراق المعاصاار 
ت صااافاء عباااد الجهااااب 527-506(، ح 2012،)عماااا ،   شاااجرا  دار دجلاااة، 1936

اثاااا  ، ون اوجاااا  " ، رسااااالة فااااي العااااراق "  مهداتاااا ، وأحد 1936المبااااارك ، انقااااالب ساااا ة 
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ت ل فاااي جعفااار فااارج ،  1973 اجسااا ير جيااار   شاااجر  ، كلياااة ارداب ، جا عاااة   اااداد ، 
،  1939-1933المل  جازي ودوره فاي سياساة العاراق فاي المجااليم الاداخلي وال اارجي 

ت عاااالء جاساااص  حماااد  215-190( ، ح 1987)   اااداد،    شاااجرا  اليقظاااة العرقياااة ،
،  1936سكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق ح ى عاام الحرقي ، جعفر الع

 .215-190(، ح 1987)  داد ،   شجرا  اليقظة العرقية،
اايام وي  ياايما ، األول وهااج األماادم   (5) تم ااد الجاااور الفكريااة لجماعااة األهااالي  اام انااد اج تجمع 

م كااانجا يدرسااج  يعاارف   جمااة  ياارو  ويعااص ال لبااة العاارامييم ىوي ال زعااة اليسااارية، الاااي
، أ ا ال جمة التاني ، فيعرف   جمة   اداد، 1924في الجا عة األ ريكية في  يرو  عام 

والااااي يعاااص ال لباااة العااارامييم الاااايم شااااركجا ساااا قًا فاااي الحركاااا  الجي ياااة ،  تااال معاااية 
، 1930ال صااجلي ، وال ظاااهرا  ضااد الفريااد  جنااد ، والمعاهااد  العراقيااة ا البري انيااة لعااام 

جماعاااة تجمعاااًا وي ياااًا تقاااد يًا، يعاااص  عاااا اإلصاااالحييم والليبااارالييم، الاااايم اه ماااجا   تااال  
 اإلصااالح االج ماااعي، كأساااف ألي ةصااالح سياسااي، كمااا أنهااص أول ىيااأ   حليااة نشااأ  
في  لد عرقاي، حاولاخ أ  تارق   ايم أفكاار الجيال الجدياد والسياساييم القادا ى، وكاا  لهاص 

 لعراقية أث اء الحكص الملكي للعراق.دور كبير في الساحة السياسية ا
 للمزيد عم جماعة األهالي ودرهص في السياسية العراقية. يا ظر:

 ظفااار عباااد   األ ااايم ، جماعاااة األهاااالي :   شاااؤها ، عقيااادتها ، ودورهاااا فاااي السياساااة 
(ت فااؤاد حساايم 2001،) األرد  ، دار الفااارف لل شاار وال جزيااة ، 1946-1932العراقيااة 

، )   اااداد ، دار الرشااايد لل شااار ،  1937-1932اعاااة األهاااالي فاااي العاااراق الجكيااال ، جم
( ت  حمد يجسا خليل ، األهالي والحركاة الجي ياة فاي العاراق ، رساالة  اجسا ير  1979

تعا ر حسام فيااض ، جااور الفكار 1974جير   شجر  ، كلية ارداب ، جا عة القاهر  ، 
 ير جيااار   شاااجر  ، كليااااة القاااانج  ، رساااالة  اجسااا 1934-1920االشااا راكي فاااي العاااراق 

ت خيااااري العمااااري ، جريااااد  األهااااالي  اااام 295، ح  1978والسياسااااة ، جا عااااة   ااااداد ،
، 1969، الس ة السادسة ،   اداد، تشاريم األول  1، " جلة األمالم" ، جا 1932-1937

، " جلاة  1946-1932ت عبد ال  ي المالح ، "جريد  األهالي "  اا  ايم عاا ي  10ح 
 .163، ح  1972" ، الس ة التانية ،   داد ، تشريم األول التقافة

ألب شركسااي  فااي   ااداد 1889عااام هااج أحااد الااجزراء العاارامييم أث اااء العهااد الملكااي، ولااد  (6)
، أكمل دراساة الحقاجق فاي ةسا انبجل، شا ل عاد    اصاب فاي الدولاة العراقياة  م الشيشا 

، وزيرًا للعدلية فاي 1925لتانية عام   ها وزيرًا للمعارف في وزار  عبد المحسم السعدو  ا
، ووزيااارًا للداخلياااة فاااي وزار  رشااايد عاااالي 1928وزار  عباااد المحسااام الساااعدو  التالتاااة عاااام 
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تشاريم  29الكيالني األولى والتانياة، أصاب  رويساا للاجزراء علاى أثار انقاالب عساكري فاي 
  .1964، تجفى في   داد عام 1936األول 

ا اال الجااادرجي، ) ياارو ، دار ال ليعااة لل باعااة وال شاار، كا اال الجااادرجي،  اام أوراق ك  
ت عكاااااب يجسااااا ألركااااا ي، حكمااااخ سااااليما  ودوره فااااي السياسااااة  83 -79(،ح 1971

، أيروحااة دك ااجراه جياار   شااجر ، كليااة ارداب، جا عااة البصاار ، 1936العراقيااة ح ااى عااام 
تقااديص  ة الكباارى،عااادل تقااي البلااداوي، لقاااء األضااداد فااجق الساااحة الجي يااة العراقياا ت2005

 .23-10(، ح 2007)  داد ، دار الحجراء لل باعة،  كمال  ظهر أحمد،
)صااااااايدا،   بعاااااااة  2، ل4عباااااااد الااااااارزاق الحسااااااا ي ، تااااااااريخ الاااااااجزارا  العراقياااااااة ، جاااااااا  (7)

 .211( ، ح 1953العرفا ،
وتجااادر اإلشاااار  ةلاااى ة ا خبااار  ق ااال وزيااار الااادفاع جعفااار العساااكري ياااجم االنقاااالب، أثاااار 

سااليما ، وأراد أ  ي  لااى عاام تااأليح الااجزار  ، ولكاام رساا ص حياادر رواايس   اااوف حكمااخ 
الااديجا  الملكااي، أم عاا   ااأ  يؤلااا الااجزار  ، السااّيما  عااد ا وصاالخ الاابالد ةلااى هاااا الجضااة 
الم ردي، ن يجة لما مام    الجي   مساعد  جماعاة األهاالي . وضامخ الاجزار  فعااًل عام 

رويس الجزراء ووزير الداخلياة وكالاة، وصاال  جبار  الجزراء التالثة كاًل  م حكمخ سليما 
وزيااار العدلياااة ، ونااااجي األصااايل وزيااار ال ارجياااة ، وعباااد الل ياااح  ناااجري وزيااار الااادفاع ، 
وتجلى  كر صدمي   صب رواسة أركا  الجي  ، ورقما يكج  هاا جزءًا  م عملية تمجيا  

زار  كانااخ فااي  أناا  جياار يمااجح فااي تقلااد   صااب سياسااي ، لكاام المعااروف أ  أ ااجر الااج 
 قبع   وأ  سل    الفعلية كانخ أمجى  م سل ة الكتير  م الجزراء .

،) ياارو  ، دار ال ليعااة ، 2،جااا 1941-1927ساااية الحصااري ،  اااكراتي فااي العااراق 
 . 582( ، ح  1968

ف . في ااااجل، انقااااالب حكااااج ي فااااي العااااراق . الشااااعب والجااااي  يسااااق ا  الحكااااص الرجعااااي  (8)
ت جعفار 60-59، ح  1973، حزيرا   25الجديد " ، العدد اإلم اعي ، " جلة التقافة 

، )ال جااااا ،   بعااااة 1953– 1941عباااااف حمياااادي ، ال  ااااجرا  السياسااااية فااااي العااااراق
ت وساام هاادي عكاار ال ميماي، عزياز شاريح ودوره 344-343(، ح  1976ال عما  ، 

ح  (،2014،)   اداد،   بعاة ال ااعجر ، 1958الفكري والسياسي في العراق ح اى عاام 
51-52. 

،)  اداد، 1فري ز جروقا، رجال و راكاز ماجى فاي  االد الشارق، ترجماة فااروق الحرياري، ج  (9)
 .261-260(، ح 1979  بعة عصام، 
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، 10321/32050، تسلسااالها  135أ//6د.ك.واااا  لفاااا  وزار  الداخلياااة ، رماااص الملفاااة  (10)
زار  ، ك ااااب صاااادق كمجناااة المججااا  ةلاااى و  1955-1936الع اااجا ، الجمعياااا  وال اااجادي 

 .7، ح  3الداخلية ، و
، )  اداد ،   بعاة  1958- 1946فاضل حسيم ، تاريخ الحزب الاجي ي الاديمقرايي  (11)

، 1958-1908ت حساام شاابر، العماال الحزقااي فااي العااراق 11(، ح  1963الشااعب،  
 . 136-134(، ح 2012)   داد، وزار  التقافة، 2ل

سااية الحديتااة ،الرسااالة التانيااة،   رساااول األهااالي ةلااى الشااباب ،الشااعبية فااي المبااادئ السيا (12)
ت سااليص حساايم ياساايم حبيااب ال ميمااي،  3-1(، ح  1933)   ااداد ،   بعااة األهااالي ، 

عبد الف اح ة راىيص ودوره في الحركة الجي ية، أيروحة دك جراه جير   شجر ، كلياة ارداب، 
 . 55-45، ح 2002جا عة البصر ، 

،)ال جااا ، 1932 – 1921ااااة فااي العااراق عبااد األ ياار هااادي العكااام، الحركااة الجي يا (13)
ت يجساااا  حسااام، عباااد الف ااااح ة اااراىيص فاااي 491-487(، ح  1975  بعاااة ارداب ، 

تشاااريم األول  10، 2364،" جرياااد  الصاااباح"،   اااداد، العااادد 2وهاااص الليبرالياااة العراقياااة،ج
2011. 

     كا اااال الجااااادرجي ،  اااااكرا  كا اااال الجااااادرجي وتاااااريخ الحاااازب الااااجي ي الااااديمقرايي ،  (14)
 .51(، ح 1970)  يرو  ، دار ال ليعة ،

، ) ياااارو ،  1958-1918عبااااد الاااارزاق الحساااا ي، تاااااريخ األحاااازاب السياسااااية العراقيااااة  (15)
 .122-121(، ح  1980 ركز األ جدية لل باعة وال شر ،

، 10321/32050، تسلسااالها  135أ//6د.ك.واااا  لفاااا  وزار  الداخلياااة ، رماااص الملفاااة  (16)
،  4،   هاااج جمعيااة اإلصااالح الشااعبي، و 1955-1936ادي الع ااجا ، الجمعيااا  وال ااج 

 .13-9ح 
 .367-366الحس ي، تاريخ الجزارا ، ح  (17)
 .421الجكيل، المصدر السا  ،  (18)
 .1936تشريم التاني  15، 723جريد  البالد،   داد، العدد  (19)
 .13-12حسيم، تاريخ الحزب الجي ي، ح  (20)
ي، ترجمااة عفيااح الاارزاز، )مااص ، الحاازب الشاايجعي، الك اااب التااان –ح ااا   ااايج، العااراق  (21)

 .95-94(، ح  2006 ك بة ال دير، 
(22) F.O.371/20014(E-7315), Report from Sir Clarke kir to Mr. 

Leiden, Baghdad, November 20, 1936, No. 565.                       
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اااكرا  الد لج اسااييم األجانااب،ل (23)   بعااة ،)   ااداد، 2نجااد  ف حااي صاافج ، العااراق فااي  ا
 . 118(، ح 1984  ير، 

 .96-95  ايج، المصدر السا  ، ح  (24)
،)  يارو ،   شاجرا   1958-1918 حمد  هدي كبة،  ااكراتي فاي صاميص األحاداث  (25)

 .105(، ح 1965دار ال ليعة،   
 .228األ يم، المصدر السا  ، ح  (26)
، )   اداد،  يارق تقي العقيلي ، الدك جر ناجي األصيل د لج اسيًا راودًا و فكرًا حعارياً  (27)

 .133( ، ح 2002 يخ الحكمة ، 
(28) F.O.371/0795(E-660), Report embassy in Baghdad to the British 

Foreign Office, November 25, 1936. 

(29) Majid Khadduri , Independent Iraq; 1932- 1958 , A Study in Iraqi 

Politics , (London,  Oxford University Press  1960 ),p.111.           
 2عبد الرزاق عبد الدراجي، جعفر أ ج ال مم ودوره في الحركة الجي ياة فاي العاراق، ل، (30)

 .448-447(، ح  1980)   داد ، دار الرشيد لل شر ، 
، ترجمااة   1950ةلااى ساا ة  1900ساا يفم همساالي لجنكرياا  ، العااراق الحاادي   اام ساا ة  (31)

ت  حماد عجياد 402(، ح  1988جر ، ، )   داد ،   شجرا  الف2سليص ي  ال كري ي ،جا
، )   اااااداد ،  1968- 1898الااااادليمي، كا ااااال الجاااااادرجي ودوره فاااااي السياساااااة العراقياااااة 

 .84( ، ح  1997  بعة األديب الب دادية ، 
 .1937كانج  التاني  10، 483جريد  األهالي، العدد  (32)
 .45-44الجادرجي، المصدر السا  ، ح  (33)
 .425الجكيل، المصدر السا  ، ح  (34)
 .1937كانج  التاني  14، 19يد  االنقالب،   داد، العدد جر  (35)
 . 1939تشريم التاني  1،  1543جريد  الجماوة العراقية،   داد، العدد  (36)
 .163المبارك ، المصدر السا  ، ح  (37)
 .86ت الدليمي، المصدر السا  ، ح 451-450الدراجي، المصدر السا  ، ح  (38)
 .1937ني كانج  التا 21، 492جريد  األهالي، العدد   (39)
 .1937كانج  التاني  25، 496المصدر نفس ، العدد (40)
و جماااا جماعاااة األهاااالي  1946- 1925حسااايم جميااال ، الحياااا  ال يا ياااة فاااي العاااراق  (41)

 .271-270(، ح  1983  ها ، )   داد ،  ك بة المت ى، 
(42) Khadduri., Op.Cit.,p. 61.                                                   
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 .453-452الدراجي، المصدر السا  ، ح  (43)
 .55ت ال ميمي، المصدر السا  ، ح 230الحس ي، تاريخ الجزارا ، ح  (44)
، رسالة -دراسة تأري ية-1939-1932عباف ع ية جبار، الحيا ا ال يا ية في العراق  (45)

 .148، ح 1972 اجس ير جير   شجر ، كلية ارداب جا عة   داد، 
أناعــدكم ه أ  بخــر   الاجزراء األسااب  ناجري السااعيد ماااواًل: " وماد أكااد هااا الاارأي  رواايس 

أحُد نائبًا مهما كان  منبلت  في البالخ، ومهما كان   دمات  ل دولة ما لم تأته الحكومـة 
فأنا أراهن كـل عـخص  ـدعي بمركـبه ووطنيتـ  ف يىـتقيل ا   ويخـر ، ونعيـد  ،وترعح 

نــر  هــل هــألا النائــن الرفيــع المنبلــة الــأله االنتخابــات وال ند  ــ  فــي قائمــة الحكومــة، و 
 .  ورامه ما ورامه من المييد ن بىتطيع    بخر  نائباً 

فااااوز عزياااز أساااعد، انحاااراف ال ظاااام البرلمااااني فاااي العاااراق،)   اااداد، دار الحرياااة لل باعاااة 
 .180(، ح  1975وال شر، 

 .1937لىار  8في  1559جريد  الجماوة العراقية، العدد  (46)
 .96السا   ، ح   ايج، المصدر  (47)
لأليااالع علااى نااص خ اااب العاار . يا ظاار: م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (48)

تالحساااااا ي، تاااااااريخ الااااااجزارا ، 2-1، ح 1937شاااااابال   27، الجلسااااااة األولااااااى، 1937
230-232. 

، ح 1937لىار  6، الجلسااة التانيااة، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (49)
18. 

 .19-18المصدر نفس ، ح  (50)
المزارع الجماعياة هاي أناجاع لفن ااج الزراعاي ال اي يا ص فيهاا تشا يل  ق  ياا  العدياد  ام  (51)

المااازارعيم كمشاااروع  شااا رك، وىلااا  ال اااجع الجمااااعي فاااي األسااااف ةن ااااج  زراعااايا تعااااوني  
يش رك في  األععاء المالكج  فاي األنشا ة الزراعياة  عاًا، وأول  ام اسا  دم تلا  المازارع 

 .1930  ا عام هج االتحاد السجفي ي 
يلباااااايح، ال حاااااجال  فاااااي زراعاااااة جمهجرياااااا  الشااااارق الساااااجفيي ي، ترجماااااة  جياااااد  ك اااااا  

 . 109-108) جسكج، دار ال قدم،د. (، ح 
، ح 1937لىار  6، الجلساة التانياة ، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (52)

22-23. 
 . 456-455الدراجي، المصدر السا  ، ح  (53)
 .320ت جميل، المصدر السا  ، 428 ، ح الجكيل، المصدر السا  (54)
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 3، الجلساااااة التانياااااة والعشااااارو  ،  1937م.م.  ، االج مااااااع جيااااار االع ياااااادي لسااااا ة  (55)
 .  301، ح  1937حزيرا  

 .1937حزيرا   4في  602جريد  األهالي ، العدد  (56)
حميااد رزاق نعمااة وصااال   حمااد حاااتص ،  جمااا نااجاب البصاار   اام القعااايا االج ماعيااة  (57)

، كلياااة ارداب، جا عاااة  8،  جلاااة دراساااا  فاااي ال ااااريخ وارثاااار ، العااادد  1925-1958
 . 59ت ال ميمي، المصدر السا  ، ح 50-49، ح  2002  داد ،

ليااااار  30، الجلسااااة ال اسااااعة عشاااار ، 1937م.م. ، االج ماااااع جياااار االع يااااادي لساااا ة  (58)
 .245، ح 1937

لسياسي والفكاري ح اى جمعة عليجي ال فاجي ، عزيز شريح. دراسة تاري ية في دوره ا (59)
، كلية ارداب ، جا عة   اداد  15،  جلة دراسا  في ال اريخ وارثار ، العدد 1946عام 

 .138( ، ح 2009ا 
، 1937لىار  16، الجلساااة الرا عاااة، 1937م.م. ، االج مااااع جيااار االع ياااادي لسااا ة  (60)

 .45ح 
ليااااار  30، الجلسااااة ال اسااااعة عشاااار ، 1937م.م. ، االج ماااااع جياااار االع يااااادي لساااا ة  (61)

 .248، ح 1937
حزياارا   6، الجلسااة الرا عااة والعشااريم، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (62)

 .342، ح 1937
 .283ت جميل، المصدر السا  ، ح 343المصدر نفس ، ح  (63)
حزياارا   6، الجلسااة الرا عااة والعشااريم، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (64)

 .345-344، ح 1937
،  اادعص كبياار  اام جماعااة 1933أيلااجل  25يااة السااعي لمكافحااة األ يااة فااي أسسااخ جمع (65)

األهاااالي، وضااامخ تلااا  الجمعياااة عااادد  ااام الش صااايا  السياساااية واالج ماعياااة المهماااة، 
 وا رز جاياتها هي الييام  كل  ا  م شان   كافحة األ ية في العراق. لل فاصيل. يا ظر:

 . 136-124الجكيل، المصدر السا  ، ح 
 .353فس ، ح المصدر ن (66)
ليااااار  30، الجلسااااة ال اسااااعة عشاااار ، 1937م.م. ، االج ماااااع جياااار االع يااااادي لساااا ة  (67)

 250-249، ح 1937
 .65-64ال ميمي، المصدر السا  ، ح  (68)
 الكجد  : ضريبة تفرض على المجاشي وهي ضريبة عتمانية . (69)
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 أياار 30، الجلساة ال اساعة عشار  فاي  1937م.م.  ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (70)
 .246-245، ح  1937

 .138ال فاجي ، المصدر السا   ، ح  (71)
، 1937ليااار  31، الجلسااة العشااريم، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (72)

 .259ح 
حزياارا   5، الجلسااة التالتااة والعشااريم، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (73)

 .323، ح 1937
،  1958-1926سااي والااجي ي للمااد  جصااج   زهاار حساايم ،  حمااد حديااد ودوره السيا (74)

 .154، ح 2001رسالة  اجس ير جير   شجر  ، كلية ال رقية للب ا ، جا عة   داد ،
، 1937نيساا   19، الجلساة ال اساعة، 1937م.م. ، االج ماع جيار االع ياادي لسا ة  (75)

 .114ح 
 حزياارا  5، الجلسااة التالتااة والعشااريم، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (76)

 .333، ح 1937
حزياارا   6، الجلسااة الرا عااة والعشااريم، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (77)

1937 ،345. 
هاشااص جااجاد،  قد ااة فااي كيااا  العااراق االج ماااعي،)   ااداد،   بجعااا  جمعيااة الرا  ااة  (78)

 .29-28(، ح 1946التقافية، 
 .232الحس ي، تاريخ الجزارا ، ح  (79)
، ح 1937لىار  6، الجلسااة التانيااة، 1937ادي لساا ة م.م. ، االج ماااع جياار االع ياا (80)

18. 
 .319جميل، المصدر السا  ، ح  (81)
 ، 1937لىار  6، الجلسة التانية، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لس ة  (82)

 .23-22ح 
 .456ت الدراجي، المصدر السا  ، ح 24-23المصدر نفس ، ح  (83)
أيااار   30لسااة ال اسااعة عشاار فااي ، الج 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (84)

 . 245، ح 1937
 .59ال ميمي، المصدر السا  ، ح  (85)
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،  1958-1925حميد رزاق نعمة المجسجي ، دور ناجاب البصار  فاي المجلاس ال ياا ي  (86)
ت 87، ح  1997أيروحااااة دك ااااجراه جياااار   شااااجر  ، كليااااة ارداب ، جا عااااة البصاااار  ، 

 . 296جميل، المصدر السا  ، ح 
 12، الجلساااة التا  اااة والعشااارو  فاااي 1937اع جيااار االع ياااادي لسااا ة م.م.  ، االج مااا (87)

 .413-412، ح  1937حزيرا  
، 1937لياار  31، الجلساة العشارو ، 1937م.م.  ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (88)

 .270ح 
 .271-270المصدر نفس ، ح  (89)
ح ، 1937لىار  6، الجلسااة التانيااة، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (90)

22. 
ليااااار  24، الجلسااااة السااااا عة عشاااار ، 1937م.م. ، االج ماااااع جياااار االع يااااادي لساااا ة  (91)

 .203، ح 1937
 .299جميل، المصدر السا  ، ح  (92)
حزيارا   12، الجلسة التا  ة والعشاريم، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لس ة  (93)

 .434، ح 1937
 .60ال ميمي، المصدر السا  ، ح  (94)
لياااار  17، الجلساااة ال ا ساااة عشااار ، 1937االع ياااادي لسااا ة م.م. ، االج مااااع جيااار  (95)

 .186، ح 1937
ليااااار  30، الجلسااااة ال اسااااعة عشاااار ، 1937م.م. ، االج ماااااع جياااار االع يااااادي لساااا ة  (96)

 .250، ح 1937
 .255المصدر نفس ، ح  (97)
، 1937ليااار  31، الجلسااة العشاارو ، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (98)

 .260ح 
 .301السا  ، ح  جميل، المصدر (99)
، 1937لياار  31، الجلسة العشرو ، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لس ة  (100)

 .259ح 
 .262-261المصدر نفس ، ح  (101)
لياااار  30، الجلساااة ال اساااعة عشااار ، 1937م.م. ، االج مااااع جيااار االع ياااادي لسااا ة  (102)

 .246، ح 1937
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 .248المصدر نفس ، ح  (103)
 .303جميل، المصدر السا  ، ح  (104)
، 1937لياار  31، الجلساة العشاريم، 1937االج ماع جير االع يادي لسا ة م.م. ،  (105)

 .268ح 
لياااار  30، الجلساااة ال اساااعة عشااار ، 1937.م. ، االج مااااع جيااار االع ياااادي لسااا ة  (106)

 .248، ح 1937
 .304جميل، المصدر السا  ، ح  (107)
ليااار  17، الجلسااة ال ا سااة عشاار ، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (108)

 .184ح  ،1937
 .1937أيار  31في  599جريد  األهالي ، العدد  (109)
 . 1937حزيرا   1في  600جريد  األهالي ، العدد  (110)
لفيااالع علااى  جامااا  حمااد  هاادي الجااجاهري فااي السياسااة العراقيااة . ي ظاار: عباااف  (111)

جااالم حساايم نااجري ،  حمااد  هاادي الجااجاهري و جامفاا  السياسااية والفكريااة فااي العااراق ح ااى 
لة  اجسا ير جيار   شاجر  ، المعهاد العاالي للدراساا  السياساية والدولياة ، رسا 1997عام 

 . 2006، الجا عة المس  صرية ا 
أياار  1، الجلسة الحادية عشار   فاي  1937م.م.  ، االج ماع جير االع يادي لس ة  (112)

 .61ت ال ميمي، المصدر السا  ، ح 149-148، ح  1937
حزيارا   5، الجلساة التالتاة والعشاريم، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (113)

 .320، ح 1937
 .323-322المصدر نفس ، ح  (114)
 .306جميل، المصدر السا  ، ح (115)
حزيارا  1، الجلساة الحادياة والعشاريم، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لس ة  (116)

 .288-287، ح 1937
حزيارا   5 ، الجلساة التالتاة والعشاريم،1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (117)

 .323، ح 1937
لىار  13، الجلسااااااة التالتااااااة  ،  1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (118)

 .30، ح 1937
 .1937لىار  14في  817جريد  البالد ، العدد   (119)
 .56ال ميمي، المصدر السا  ، ح  (120)
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 .1937لىار  14في  533جريد  األهالي ، العدد  (121)
لىار  29، الجلسااااااة السااااااا عة ،  1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (122)

 .  88، ح 1937
 .310-309جميل ، المصدر السا   ، ح  (123)
لىار  29، الجلسااااااة السااااااا عة ،  1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (124)

 .  89، ح 1937
لىار  6، الجلسااااااة التانيااااااة،  ،  1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (125)

 .8، ح 1937
ت جمياااااال، المصاااااادر 150-149ر، المصاااااادر السااااااا  ، ح حساااااايم، جصااااااج   زهاااااا (126)

 .312-311السا  ، ح 
لىار  13، الجلسااااااة التالتااااااة  ،  1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (127)

 .36، ح 1937
لىار  29، الجلسااااااة السااااااا عة ،  1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (128)

 . 94، ح 1937
 .257الحس ي، تاريخ الجزارا ، ح  (129)
 .313يل، المصدر السا  ، ح جم (130)
 .151-150حسيم، جصج   زهر، المصدر السا  ، ح  (131)
 .104المجسجي ، المصدر السا  ، ح  (132)
 .1937لىار  30في  548جريد  األهالي ، العدد  (133)
 .58ال ميمي، المصدر السا  ، ح  (134)
لىار  29، الجلسااااااة السااااااا عة ،  1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (135)

 .97-96، ح 1937
 المصدر نفس . (136)
"ةىا فهاار  ضاارور  أث اااء 1925 اام الدساا جر العرامااي لعااام  3فقاار   26نصااخ الماااد   (137)

ع لة المجلس الت اى تادا ير  سا عجلة لحفاو ال ظاام واأل ام العاام أو لادفة خ ار عاام أو 
صااارف  باااال   سااا عجلة لاااص ياااؤى   صااارفها فاااي الميزانياااة أو  قاااانج  خااااح فللملااا  الحااا  

يكااج  لهااا مااج  مانجنيااة علااى ة  ال تكااج    الفااة  هيــأة الــوررام  إصاادار  راساايص  مجافقااة
 للدس جر.
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(،ح 2004رعاااد نااااجي الجاااد ، ال  اااجر الدسااا جري فاااي العاااراق،)   اااداد،  ياااخ الحكماااة، 
282. 

 .315جميل، المصدر السا  ، ح  (138)
لىار  25، الجلسااااااة السادسااااااة ، 1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (139)

 .82-81، ح 1937
 .79-77در نفس ، ح المص (140)
 .316-315جميل، المصدر السا  ، ح  (141)
لىار  25، الجلسااااااة السادسااااااة ، 1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (142)

 .80-879، ح 1937
 .80المصدر نفس ، ح  (143)
لالياااالع علاااى ناااص البحااا . يا ظااار: كا ااال عيااااد، ال رقياااة السياساااية لل اشاااتة، " جلاااة  (144)

 .33-16، ح 1937تانية،   داد، شبال ، الس ة ال1المعلص الجديد"، العدد
لىار  25، الجلسااااااة السادسااااااة ، 1937م.م.  ، االج ماااااااع جياااااار االع يااااااادي لساااااا ة  (145)

 .66-65، ح 1937
 .66المصدر نفس ، ح  (146)
 .321جميل، المصدر السا  ، ح  (147)
لياااار  30، الجلساااة ال اساااعة عشااار ، 1937م.م. ، االج مااااع جيااار االع ياااادي لسااا ة  (148)

 .239، ح1937
 .241، المصدر نفس  (149)
 .243المصدر نفس ، ح  (150)
، 1937لياار  31، الجلساة العشاريم، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (151)

. ولفيااالع  علااى  ااا جاارى فااي تلاا  الجلسااة  اام   اوشااا  لفظيااة  اايم 267-266ح 
 حمااد حديااد  اام جهااة وساالما  الشاايخ داود  اام جهااة أخاارى. يا ظاار: المصاادر نفساا ، ح 

267 . 
دور السياسي لجعفر أ ج الا مم. يا ظار: الادراجي، المصادر الساا  ، لفيالع على ال  (152)

 .475-63ح 
لياااار  30، الجلساااة ال اساااعة عشااار ، 1937م.م. ، االج مااااع جيااار االع ياااادي لسااا ة  (153)

 .243، ح1937
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، 1937لياار  31، الجلساة العشاريم، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (154)
 .260ح 

 المصدر نفس . (155)
 .267-266ح المصدر نفس ،  (156)
 .330جميل، المصدر السا  ، ح  (157)
 .1937لىار  18، 821جريد  البالد، العدد  (158)
 .97-96  ايج، المصدر السا  ، ح  (159)
 .331جميل، المصر السا  ، ح  (160)
 .1937لىار  18، 821جريد  البالد، العدد  (161)
 .97  ايج، المصدر السا  ، ح  (162)
 (.1872-1869المقصجد  دحخ  اشا الاي تجلى حكص العراق للمد ) (163)
، 1937لياار  31، الجلساة العشاريم، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (164)

 .269ح 
 .337جميل، المصدر السا  ، ح  (165)
، 1937لياار  31، الجلساة العشاريم، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لسا ة  (166)

 .271-270ح 
 7، ، الجلسااااة ال ا سااااة والعشااااريم1937م.م. ، االج ماااااع جياااار االع يااااادي لساااا ة  (167)

 .357، ح 1937حزيرا  
 .360-359المصدر نفس ، ح  (168)
 .363المصدر نفس ، ح  (169)
 .340جميل، المصر السا  ، ح  (170)
 7، الجلساااااة ال ا ساااااة والعشاااااريم، 1937.م. ، االج مااااااع جيااااار االع ياااااادي لسااااا ة  (171)

 .364-363، ح 1937حزيرا  
 .349جميل، المصدر السا  ، ح (172)
ليااار  20جلسااة السادسااة عشاار ، ، ال1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (173)

 .61ت ال ميمي، المصدر السا  ، ح 198، ح 1937
ليااار  20، الجلسااة السادسااة عشاار ، 1937م.م. ، االج ماااع جياار االع يااادي لساا ة  (174)

 .199، ح 1937
 المصدر نفس .  (175)
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 . 292الحس ي، تاريخ الجزارا ، ح  (176)
 .88ح  ت الدليمي، المصدر السا  ،46-45الجادرجي، المصدر السا  ، ح  (177)
 .461الدراجي، المصدر السا  ، ح  (178)
لل فاصاااايل عاااام االضاااا را ا  ال ااااي حصاااالخ فااااي    قااااة الفاااارا  األوساااا . يا ظاااار:  (179)

 .465-463ت الدراجي، المصدر السا  ، ح 291-282الحس ي، تاريخ الجزارا ،ح 
 .292الحس ي، تاريخ الجزارا ، ح  (180)
حزيرا   26ة والتالثيم، ، الجلسة التالت1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لس ة  (181)

ت عباااد الجباااار عباااد  صااا فى ، تجرقاااة العمااال الجمهاااجري فاااي العاااراق 470، ح 1937
 .112( ، ح  1978، )   داد ، وزار  التقافة العراقية،  1958-1921 ا يم 

 .467ت الدراجي، المصدر السا  ، ح 47الجادرجي، المصدر السا  ، ح  (182)
-1914الجماااوة واإلحااداث فااي العااراق العااراق وماااوة وأحااداث. عاارض ز  ااي أل اارز  (183)

(، ح 2010،)   داد، المركز العرامي للمعلج ا  والدراساا ، 2، القسص األول، ل1958
 .231ت األ يم، المصدر السا  ، ح 203

. وهاااا الشاا ص الااي فرضاا   كار صاادمي هااج 47الجاادرجي، المصاادر الساا  ، ح  (184)
 سلما  الشيخ داود كما ىكرنا سلفًا.

 .342سا  ، ح جميل، المصدر ال (185)
 . 48الجادرجي، المصدر السا  ، ح  (186)
(187) F.O.371/20795,100/49/37,3 July 1937, No. 274.                  
 .47الجادرجي، المصدر السا  ، ح   (188)
 .231األ يم، المصدر السا  ، ح  (189)
 . 468الدراجي، المصدر السا  ، ح  (190)
 . 470-469المصدر نفس ، ح   (191)
حزيرا   26، الجلسة التالتة والتالثيم، 1937ع يادي لس ة م.م. ، االج ماع جير اال (192)

 .470، ح 1937
 .471المصدر نفس ، ح  (193)
 .343جميل، المصدر السا  ، ح (194)
عقاااب مباااجل اسااا قالة الاااجزراء األرقعاااة، تاااص تعيااايم  حماااد علاااي  حماااجد وزيااارًا للمالياااة،  (195)

للعدليااة،  وعباااف   هاادي وزياارًا لفم صاااد والمجاصااال ، وعلااي  حمااجد الشاايخ علااي وزيااراً 
 وجعفر حم دي وزيرًا للمعارف.
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 . 294الحس ي، تاريخ الجزارا ، ح 
 .344جميل، المصدر السا  ، ح (196)
حزيرا   26، الجلسة التالتة والتالثيم، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لس ة  (197)

 .472، ح 1937
 .138، ح 1937حزيرا   26،  1937م.م.ع، االج ماع جير االع يادي لس ة  (198)
 در نفس .المص (199)
 .473الدراجي، المصدر السا  ، ح  (200)
 . 436-435ت الجكيل، المصدر السا  ، ح 89الدليمي، المصدر السا  ، ح  (201)
 14، 919ت جرياااد  الاااابالد، العاااادد 1937تمااااجز  14، 34جرياااد  االساااا قالل، العااادد  (202)

ت   ااااايج، المصاااادر 120ت الحساااا ي، تاااااريخ األحاااازاب السياسااااية، ح 1937تمااااجز 
 .98السا  ، ح 

 .145ر، المصدر السا  ، ح جبا  (203)
ولفياااالع عااام أساااباب أج ياااال  كااار صااادمي. ي ظااار :أحماااد  فاااجزي، أشاااهر االج يااااال  

ت 130-  93( ، ح 1987السياسااااية فااااي العهااااد الملكااااي، )   ااااداد،   بعااااة الااااديجاني، 
                    .                                                              61-51 زيري، المصدر السا  ، ح

، )   اداد، دار الشاؤو  1945-1939عبد الزهر  الجاجراني، الحياا  البرلمانياة فاي العاراق  (204)
 . 72-71ت العكام، حكمخ سليما ، ح  19-18( ، ح 2004التقافية، 

،)  ااداد، 1958-1946عبااد األ ياار هااادي العكااام، تااأريخ حاازب االساا قالل العرامااي  (205)
 .15ح(، 1980  شجرا  دار الرشيد، 

 .248حميدي، المصدر السا  ، ح  (206)
( عبد الجبار العمر، حزب اإلصالح الشعبي )جماعة األهالي( والصهيجنية،"  جلة لفاق 207)

 .27، ح1980،أيلجل 1عرقية"، الس ة السادسة، العدد 
( لل فاصاااايل عاااام  جمااااا وزار  ياساااايم الهاشاااامي التانيااااة  اااام القعااااية الفلساااا ي ية. يا ظاااار: 208)

 .511-508صدر السا  ، ح الييسي، الم 
ويمكم القجل أ  ال شال الصهيجني الاي يجرد  جدية  لمجسة أث اء حكص ياسيم الهاشامي  
فل ي  ظر الفرصة الم اسبة لسقجل هااا الرجال، لااا ال جرا اة ةىا  اا وجادنا الصاهاي ة فاي  
العاااراق يبااادو  تعايفاااا  اااة انقاااالب  كااار صااادمي نظااارا النصاااراف حكج اااة االنقاااالب عااام  
 لقعية الفلس ي ية.ا 
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،)   اااداد، دار 1952-1914صاااادق حسااام الساااجداني، ال شاااال الصاااهيجني فاااي العاااراق  
 .98(، ح 1980الرشيد لل شر،  

وتعاارف رسااميا  اسااص اللج ااة الملكيااة لفلساا يم كانااخ   Peel Commission)لج ااة  ياال( 209)
االن اااداب البري ااااني علاااى لج اااة تحقيااا   لكياااة  ري انياااة نظماااخ الم اااراح ت ييااارا  علاااى  
وصاااالخ اللج ااااة ةلااااى  .1936اناااادالع التااااجر  العرقيااااة فااااي فلساااا يم عقاااااب فااااي ا  يمفلساااا  
اء االن فاضااة، وعاااد  ، لل حقياا  فااي األسااباب ور 1936تشااريم التاااني  11فلساا يم فااي  
، 1937تمااجز  8. جاااء فااي تقرياار اللج ااة الاااي نشاار فااي 1937كااانج  التاااني  18فااي  
ام راًحااا  إنشاااء ثااالث أماااليص فااي فلساا يم، ةملاايص تحااخ االن ااداب البري اااني يعااص  يااخ لحااص  
وال اصر ، ودولة يهجدية، وي حد جزء  ة شرق األرد  ويكجنا دولة عرقية. فعاًل عم أخاا  
 زعماء المحرضيم على التجر   الشد  في حالة تجدد االض را ا .ال 
. الااادفاع عااام حيفاااا ومعاااية 1953-1891ولياااد ال الااادي،  ااااكرا  رشااايد الحااااج ة اااراىيص  
 .163(، ح 2005فلس يم،) يرو ،  ؤسسة الدراسا  الفلس ي ية،  

بااف ع ياة ع ( لل فاصيل عام  جماا حكج اة حكماخ ساليما   ام تقريار لج اة  يال. يا ظار:210)
(، 1983،)   ااداد،   بعااة الجا عااة، 1941-1932جبااار، العااراق والقعااية الفلساا ي ية  
   .235-211ح 

، وهاااج  ااام أد ااااء العاااراق 1887لىار  10( ولاااد فاااي  دي اااة الااادجيل فاااي مرياااة ساااميكة فاااي 211)
وشعراو  المعروفيم، درف في   اداد وحارر جريادتي اإلرشااد وق اداد، ثاص أصادر  اة األب  
. ىهااب ةلااى  ري انيااا ل اادريس العرقيااة فااي 1912ف الكر لااي  جلااة ل ااة العاارب عااام انساا ا 
، وعمااال أث ااااء  قاوااا  ه ااااك  ساااكرتارية 1924 درساااة الل اااا  الشااارقية  جا عاااة ل اااد  عاااام  
ةلاى 1935لب  12المفجضية العراقية في ل د . تص تعي   ناوب م صل في حيفاا لماد   ام  

 .1938تشريم األول  18
، " جسااجعة ساا جية ةداريااة اج ماعياااة  1936.الاادليل العرامااي الرساامي لسااا ة دلياال المملكة

(، ح 1936ام صاااااادية تجارياااااة زراعياااااة  صاااااجر  " ) يااااارو ، دار و ك باااااة الحعاااااارا ،
 . لل فاصيل على دور كافص الدجيلي في فلس يم. يا ظر: 921-922

 يم  ام وثاااو  ناجري عباد الحمياد العاااني، اإلرهااب الصاهيجني والمقاو اة العرقيااة فاي فلسا
(، ح 200،)  ااداد،  يااخ الحكمااة، 1948-1936الممتليااا  العراقيااة فااي حيفااا والقاادف 

12-341 . 
. 1937(  لل فاصيل عم  جما وزير ال ارجية ناجي األصيل  م القعية الفلس ي ية عاام 212)

 .158-155يا ظر: العقيلي، المصدر السا  ، ح  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86_1936
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التانجياة فاي الجا عاة األ ريكياة فاي  يارو  ، ودرف  ، درف 1910وِلد  في الفلججة عاام  ( 213)
الحقااجق فااي   ااداد ، يعااد  اام  ؤسسااي جماعااة األهااالي ، انعااص ةلااى نااادي المت ااى عااام      
، وانعااص ةلااى حاازب االساا قالل  1941، واع قاال خااالل  شااارك   فااي حركااة  ااايس 1935 
دساا جري ، ومااد ، ثااص انعااص ةلااى حاازب نااجري السااعيد المساامى حاازب االتحاااد ال 1946عااام  
تازوج ةحاادى مريباا  نااجري السااعيد فأصاب  اليااد اليم اى لاا  ، وتقلااد   اصاب وزاريااة   عاادد   
 في العهد الملكي .  

حساااااايم ل يااااااح الزقياااااادي ،  جسااااااجعة األحاااااازاب العراقيااااااة، ) ياااااارو ،  ؤسسااااااة العااااااارف        
 .24ت العكام، تاريخ حزب االس قالل، ح 500-499(، ح 2007للم بجعا ، 

 .28لعمر، المصدر السا  ، ح ( ا214)
أعلاام الحاازب الشاايجعي العرامااي  جمفاا   اام القعااية الفلساا ي ية  م شااجرا   1948( فااي لب 215)

. 1947 ع ااجا  )ضااجء علااى القعااية الفلساا ي ية(، وفياا  تأييااد لقاارار تقساايص فلساا يم عااام 
فاي  لفيالع على ىل  المجما. يا ظر: سمير عبد الكريص، أضجاء على الحركاة الشايجعية

 .243-215،) يرو ، دار المرصاد، د. (، ح 1958-1934، 1العراق،ج
وتجاااد اإلشاااار  ة  السياساااي عزياااز شاااريح، وهاااج أحاااد أععااااء جمعياااة اإلصاااالح الشاااعبي  

، وهااج  اام الش صاايا   اليسااارية، اساا  كر المجمااا 1946و ؤسااس حاازب الشااعب عااام 
ألعمااال االن هازيااة ال  ريبيااة الساالبي للحاازب الشاايجعي ،  بي ااًا أ  هاااا المجمااا ياادلن علااى ا

ال ي ماام  هاا الحازب الشايجعي ، ك أيياده الصاري  للصاهيجنية ،  ؤكادًا أ  هااا ال أيياد يادلن 
علااى عاادم فهماا  للجضااة االج ماااعي للشااعب العرامااي ، وعلااى تجاهاال ال بيعااة الصااهيجنية 
 القاوماااة علاااى ال عصاااب الع صاااري، وماااد ردا الحااازب الشااايجعي علاااى عزياااز شاااريح  كاااراف

( ، 1948 ع ااجا  : )أضااجاء علااى القعااية الفلساا ي ية ( ، وضااع  زكااي خيااري فااي )لب 
وصااا  اام خاللاا  عزيااز شااريح  االن هازيااة والشااجفي ية ، كمااا هاااجص كاال القااجى واألحاازاب 

 الجي ية المعارضة لقرار ال قسيص .
. لفيالع على  ل ص كراف زكي خياري . 200-199ال ميمي، المصدر السا  ، ح  

 .257-245الكريص ، المصدر السا   ، ح يا ظر :
تشااريم  29(  كااا  االتحاااد السااجفي ي كااا   اام الاادول ال ااي أيااد  ماارار تقساايص فلساا يم فااي 216)

. لفيااااالع علااااى نااااص ماااارار ال قساااايص يا ظر:عااااز الااااديم الااااراوي ، المااااؤا ر  1947التاااااني  
  األ اص ت ساا ي  سالص، مارارا145-133( ، ح 1959الكبرى،)   اداد،   بعاة شافي ،  
، ) ياااااارو  ،  ؤسسااااااة الدراسااااااا  الفلساااااا ي ية،1972-1947الم حااااااد  حااااااجل فلساااااا يم  
 . 18-14( ، ح 1973 
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وقهاااا الصاادد مااال ضااا   االساا  بارا  العسااكرية والمس شاارق السااجفي ي )ليجنيااد فياادكج(:  
ع د ا عرضخ  سألة االع راف ) إسراويل( في األ ص الم حد  عقد ةجماع  هص لكباار مااد   
ب الشيجعي السجفي ي في  جسكج  ال  الشأ ، وسأل )س ايم( جمية الحاضاريم عام الحز  
ســـنعترف بعســـرائيل رأيهاااص وكاااا  الجمياااة   اااردد فاااي االع اااراف  ااام عد ااا ، فقاااال سااا اليم"  
" . أ اا سابب وسنمرص عوكة في مـي رة العـرب بحيـث  واصـ و  حكهـا  لـق أ ـر الـدهر 
جا   عااااونيم  اااة أعاااداء الساااجفيخ، ةى كاااا  ىلااا  االع اااراف فيااااكر )فيااادكج( أ  العااارب كاااان 
 ف ااي فلساا يم )أ اايم الحسااي ي( علااى عالمااة جيااد   ااة )ه لاار( وال قااى  ااِ  عاادد   اارا ،  
كمااا أ   صاار واألرد  خاضااع ا  ةلااى الهيم ااة البري انيااة وسااجرية تا عااة لفرنسااا، وأ  تلاا   
سااااا كج  ماعاااااد  الشاااااجكة سااااا  رف ل لااااا  الااااادول أواًل، ةى اع قاااااد )سااااا اليم( أ  )ٍةساااااراويل(  
 الش راكية في الشرق األوس ، السيما  عد وصجل لالف اليهجد السجفيخ ةليها. 
       -1949وساااام هاااادي عكاااار ال ميماااي، سياساااة الصااايم الشاااعبية حياااال المشااارق العرقاااي) 
 .100(، ح 2017" دراسة تأري ية"،)  داد،   بعة ال اعجر لل باعة وال شر،  ،1976 

ةلااى فلساا يم،    1920، وهاااجر فااي عااام 1902  فااي د شاا  فااي عااام  ولااد ةلياااهج ساسااج ( 217)
عمل فاي الصاحافة وهاج و ام أواوال د لج اساي الجكالاة اليهجدياة، تقلاد عادد  ام الم اصاب  
عقاااب ةعاااال  دولاااة ةساااراويل   هاااا  ااادير ةدار  الشااارق األوسااا   اااجزار  ال ارجياااة ثاااص وزيااارًا  
 .1978( تجفى عام 1969-1966لالتصاال  والبريد، ووزيرًا للداخلية للمد ) 

، اإلساراويليج  األواوال   ، ترجماة خالاد عاياد ولخارو ،)  يارو ،  ؤسساة 1949-تجما سي اا
ت  ي اااااااي  اااااااجريس،  جلاااااااد  شاااااااكلة الالجتااااااايم 14(، ح 1986الدراساااااااا  الفلسااااااا ي ية،  
 . 338(، ح 2013،)الكجيخ، عالص المعرفة، 2الفلس ي ييم، ترجمة، عماد عجاد،ج 

 .28المصدر السا  ، ح ( العمر، 218)
(، 1963نيسااااا   23 -1884تشااااريم االول  24تساااافي،) -( المقصااااجد ه ااااا ي سااااحاق  اااام219)

تساايفي  اام  ؤسسااي دولااة )ةسااراويل( علااى أرض فلساا يم  –عسااكري وسياسااي، ياعااد  اام  
الصااهيجنية العالميااة، هااج ثاااني رؤساااء   ارف العديد  م ال شايا   م اجل دعص الحركة  
 .(1963-1952حاييص وايز م، وصاحب أيجل  د  رواسة  م ) )ةسراويل(  عقب 

 حمد سيح الديم وتد، الش صيا  البارز  في ةسراويل،   ح  في ك ااب: ةساراويل، دليال  
 .770-769(، ح2004،)  يرو ، ؤسسة الدراسا  الفلس ي ية،2004عام  

لبري اانييم  شاأ  ( ما خ حكج ة حكمخ سليما   إجراء  ااكرا  عديد   ة  عا الساساة ا220)
القعية الفلسا ي ية، وكاناخ أهاص تلكالماااكرا  ال اي أجراهاا وزيار ال ارجياة نااجي األصايل  
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    ادير الاداور  الشارقية  )George Rendell  اة )جاجرج ري ادل /1937شابال  18فاي  
 في وزار  ال ارجية البري انية. ولل فاصيل. يا ظر: 

 .211-204جبار، العراق والقعية الفلس ي ية، ح  
(، ولد في أوكرانيا الاي 1965حزيرا   7-1894تشريم األول  15( هج  جشي  شجرتجك )221)

مااااادم األخيااااار للحركاااااة الصاااااهيجنية وجيااااار أسااااام  ةلاااااى االساااااص العباااااري  جشاااااي  شااااااريخ،  
جهااجدا كبياار ، والساايما فااي تاادعيص العالمااا  والااروا   السياسااية واالم صااادية  ااة  ري انيااا  
جاعد الد لج اسية اإلسراويلية حي ما اخ ير أول وزيار خارجياة لهاا تاجلى وساهص في تأسيس م 
، و ااام أهاااص 1955تشاااريم التااااني  3 -1954كاااانج  التااااني  26رواساااة الاااجزراء للماااد )  
ال اي اخ يار رويساا  والم ظمة الصاهيجنية العالمياة الجكالة اليهجديةةنجازات  هج ةعاد  ت ظيص  
  .1960لها عام  
 .45(، ح 2004،)  يرو ، ؤسسة الدراسا  الفلس ي ية،2004ةسراويل، دليل عام  

 .29( العمر، المصدر السا  ، ح 222)
تجاف  على ح  الرد لكل  ا جااء عام  ( يقصد كاتب المقال ه ا، ة  أدار   جلة لفاق عرقية223)

 لسا  الياهج ساسج . 
 .30( العمر، المصدر السا  ، ح 224)
فاااي ساااالجني ، ودرف فاااي  دارساااها، ثاااص أن قااال  1880ولاااد عاااام عساااكري وسياساااي تركاااي ( 225)

 1909للدراسااة فااي المدرسااة العسااكرية  إساا انبجل، كانااخ خ جتاا  العسااكرية األولااى عااام  
ااايم ماوااادًا للجاااي  الساااا ة فاااي ساااي اء ثاااص فاااي ع اااد ا شاااارك فاااي ةخمااا  اد التاااجر  المعااااد ، عا
قياد   جمجعة الفياال  الساريعة، حاارب الجياج  ال ازياة وأيااح  1918سجرية، تسلص عام  
أول رواايس للجمهجريااة ال ركيااة،   1923 ال الفااة العتمانيااة، أن  باا  المجلااس الااجي ي عااام  
 . 1938تجفى عام  
25(، ح 1972أ ة في رجل، )  يارو  ، دار ال هاار لل شار،  ص فى الزيم، أتاتجرك  
 -27. 

( كا  االسص الرسمي لقسص اإلعالم الاي يشير ألي  الكاتب ) ديرياة الدعاياة( و اديرها يج تاا 226)
 حسيم لل جميل. 
 .37العمر، المصدر السا  ، ح  
جاااء   اااًء  تجاادر اإلشااار  ةلااى أ  تعاايم حساام جمياال  م صااب ) ديريااة الدعايااة واإلعااالم( 
على ام راح كا ل الجاادرجي، لك ا  مادم اسا قال     ا   عاد سا ة أشاهر ع اد ا وجاد أ  دوره  
 في تججي   سار الدعاية وال شر  دأ ي عاءل. 

http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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، رساالة 1968-1954لية جميل عباف  حمد، حسيم جميل ودوره السياسي فاي العاراق  
، 2015نسااانية، جا عااة   ااداد،  اجساا ير جياار   شااجر ، كليااة ال رقيااة ا اام رشااد للعلااجم اإل 
 .12ح  

  .1932تشريم التاني  12( أسس نادي الرافديم في   داد   اريخ 227)
 .828، ح 1936دليل المملكة.الدليل العرامي الرسمي لس ة  

، ويرجاة نساب  ةلاى أسار  )لل جميال( العرقياة  1908حسيم جميل : ولد  فاي كارقالء عاام ( 228)
يااة الحقااجق و ااارف المحا ااا  ، وياعاادن  اام رجااال القااانج  والقعاااء المعروفااة ، ت اارج  اام كل 
، أصاااب  ععاااجًا فاااي حااازب  1932الباااارزيم ، وهاااج  ااام  ؤسساااي جماعاااة األهاااالي عاااام  
، وتقلاااد   صاااب وزيااار العدلياااة فاااي عهاااد علاااي جاااجد   1946الاااجي ي الاااديمقرايي عاااام  
م الك ااب والمقاااال  ، لاا  العديااد  ا 1953، ثاص نقيااب للمحااا يم عاام  1949األياجقي عااام  
الم شجر  ، وللمزيد عم سيرت  ونشاي  السياسي  . ي ظر :  شرى ساكر خياج  السااعدي،  
، رسااااالة  اجساااا ير جياااار  1954حساااايم جمياااال ودوره السياسااااي فااااي العااااراق ح ااااى عااااام  
 و ا  عدها . 5، ح 2004  شجر ،  كلية ال رقية ) ا م رشد ( ، جا عة   داد ،  

(. لل فاصايل عام التاجر . يا ظار: ال الادي، 1939-1936تاجر  الفلسا ي ية)( المقصجد ه ا ال229)
 .198-158المصدر السا  ، ح  

 .30( العمر، المصدر السا  ، ح 230)
، وكانااخ  اااكجر  جهااجده الصااحفية تحرياار 1895( أكباار صااحفي العااراق وك ا اا ، ولااد عااام 231)

الكتياار  اام الصااحا العرقيااة فااي   ااداد، ومااد مااام  الك ا ااة فااي  1912جريااد  ال هعااة عااام  
( وأساا د  1931-1927فااي العااراق وخارجاا ، تجفااا فااي ديااجا   جلااس الااجزراء للمااد  ) 
. وهاااج ياعاااد  ااام أدر الك ااااب 1935ةليااا   ديرياااة الدعاياااة وال شااار علاااى أثااار تشاااكيلها عاااام  
 .1942السياسييم ليس في العراق فحسبت  ل في ساور الدول العرقية. تجفى عام  
، )  ااداد،   بعااة اوفسااخ 1، ج1969-1869لااجرد، أعااالم العااراق الحاادي   ااامر أ اايم ا 
، 1936دلياااال المملكة.الاااادليل العرامااااي الرساااامي لساااا ة ت 36-35(، ح 1978المي اااااء،  
  .854ح 

 .31( العمر، المصدر السا  ، ح 232)
، اشاا رك فااي حركااة 1910(  اام  ؤسسااي الحاازب الشاايجعي العرامااي. ولااد  فااي الر ااادي عااام 233)

، وققاااااى ه ااااااك ح اااااى أواخااااار         1941، ساااااافر ةلاااااى  جساااااكج فاااااي حزيااااارا  1941يس  اااااا 
اايم ساافير 1954-1948، انعااص ةلااى الحاازب الااجي ي الااديمقرايي للمااد )1944عااام   (، عا
 العراق في نيجدلهي ثص  راغ في عهد عبد الكريص ماسص. 
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 .115-113ت   ايج، المصدر السا  ، ح 366الزقيدي، المصدر السا  ، ح  
 .31( العمر، المصدر السا  ، ح 234)
( ال تججد في العراق جريد   اسص األهرام، كما ة  جريد  العالص العرقي أمرب لسياسة السافار  235)

 البري انية   ها ةلى أية سفار  أخرى. 
 .37المصدر نفس ، ح  

 يم، ،  ام أجال دعاص ونصار  ثاجر  شاعب فلسا1936( لج ة تشكلخ فاي الابالد العرقياة عاام 236)
ومااد تشااكلخ تلاا  اللج ااة  عااد اتصاااال  أجراهااا  ف ااي فلساا يم  حمااد أ اايم الحسااي ي  ااة  
 الزعماء والقاد  الجي ييم في البلدا  العرقية. 
، )  يااارو ، المؤسساااة العرقياااة  5عباااد الجهااااب الكياااالي ولخااارو  ،  جساااجعة السياساااة،ج 
 .444( ، ح  1994للدراسا  وال شر ،  

 .31سا  ، ح ( العمر، المصدر ال237)
 .1936( المقصجد ه ا اإلضراب الاي حصل أث اء التجر  الفلس ي ية عام 238)
 .32( العمر، المصدر السا  ، ح 239)
 ( يقصد الكاتب  الحزب الحاكص هج جمعية اإلصالح الشعبي.240)
 .32( العمر، المصدر السا  ، ح 241)
يص دي ي وسياسي، ولد فاي القادف عاام وهج زع المقصجد ه ا المف ي  حمد أ يم الحسي ي،( 242)

، وتلقااى فيهااا تعليماا  األولااي والتااانجي ثااص درف العلااجم الشاارعية، وفااي الحاارب العالميااة 1897
األولااى ت اارج ضااا  ا فااي الجااي  العتماااني، ماااد حركااا  الكفاااح وال عااال فااي فلساا يم ضااد 

التاجر  الفلسا ي ية عاام  الصهاي ة واالن اداب البري ااني وتارأف اللج اة العرقياة العلياا ال اي دار 
، هرقااااًا  اااام ساااال ا  1939 إجماااااع أألحاااازاب فااااي فلساااا يم، مااااِدم  ةلااااى العااااراق عااااام  1936

االن ااداب البري اااني ال ااي أراد  الياابا علياا ، ال ااا حجلاا  العقااداء األرقعااة فااي العااراق وكااانجا 
  ظر : . لل فاصيل عم دوره السياسي. يا 1974تمجز  4يعدون  الزعيص الروحي لهص، تجفى في 

كااريص   اار حمااز  الزقياادي، المف ااي  حمااد أ اايم الحسااي ي واثاار فااي السياسااة العراقيااة، رسااالة  
تعبد الكريص العمار،  ااكرا  الحااج 1994 اجس ير جير   شجر ، كلية ارداب، جا عة   داد،

 (.1999 حمد أ يم الحسي ي، )د ش  ، األهالي لل باعة وال شر وال جزية، 
 .32السا  ، ح ( العمر، المصدر 243)
 .33( المصدر نفس ، ح 244)
( تعاارض  عااا الش صاايا  اليهجديااة فااي العااراق لسلساالة  اام االج ياااال  فااي عهااد الااجزار  245)

الهاشاامية التانيااة. ومااد اتهمااخ األوسااال الصااهيجنية والبري انيااة الااجي ييم العاارامييم    فيااا  
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لساجداني، أ  للصاهاي ة ياد فاي تل  االج ياال ،  ي ما رأى األس اى الدك جر صادق حسام ا 
ىلاا ، ألنهااص علااى اساا عداد لل عاااحية  اابعا اليهااجد  اام أجااال دفااة ارخااريم للهجاار  ةلاااى  
 فلس يم. 
 .97-96السجداني، المصدر السا  ، ح  

 .33( العمر، المصدر السا  ، ح 246)
 ( المصدر نفس .247)
لكياار  كييمااخ( هااي ( )اJewish National Fundوهااج )الصاا دوق القااج ي اليهااجدي ( 248)

، فااااي كجساااايلة لجمااااة األ ااااجال  اااام اليهااااجد لشااااراء 1901  ظمااااة صااااهيجنية أسسااااخ عااااام  
ة العتمانيااة، وقما ااة المساا عمرا  اليهجديااة،  اام دو  اع بااار للجضاا فلساا يماألراضااي فااي  
 اإلم صادي في فلس يم، ومدرت  األس يعا ية. 
 .445، ح 2004ةسراويل دليل عام  

 ك قا اة عماال 1920وهاج االتحااد العاام ل قا اا  العماال اإلساراويلية أساس فاي حيفاا عاام ( 249)
 وهي ار   ؤسسة نقا ية في )ةسراويل(. االن داب البري اني على فلس يمفي  يهجدية 
 .117، ح 7السا  ، ج الكيالي ولخرو ، المصدر 

 .33( العمر، المصدر السا  ، ح 250)
كااص عاام  دي ااة يااجل كاارم الفلساا ي ية. كااا  سااكا  وادي  16,5( وهااي مريااة تقااة علااى  عااد 251)

، وفااي 1929الحااجارث ، ال يزالااج  يزرعااج  أراضااي القريااة  صاافة  ساا أجريم ح ااى عااام  
, الااااي اشااا رى األرض  ااام ىلااا  العاااام دخلاااجا فاااي  عركاااة  اااة الصااا دوق القاااج ي اليهاااجدي 
  . الكيها  تالثة أضعاف سعرها الحييقي  م أجل تهجير العرب   ها  

( أع قااد ثمااة خ ااأ   بعااي، أل  المقصااجد ه ااا عااجني عبااد الهااادي. واألخياار ولااد فااي نااا لس 252)
حاازب ، شااارك فااي تأساايس 1932فااي لب  ، وهااج رجاال سياسااي مااج ي عرقااي.1889عااام  
اللج ة العرقية يع بر أول حزب شرعي فلس ي ي. تجلى   صب سكرتير  االس قالل العرقي 
 فلسا يم، وع اد ا أوصاخ اللج اة الملكياة البري انياة   قسايص 1936عاام  أيلاجلفاي  العلياا 
ليشاارك فاي شارح  ج ياحثاص ةلاى    اداد عتخ اللج ة العرقية العليا عجني عباد الهاادي ةلاى  
 وجهة ال ظر العرقية في  شروع ال قسيص أ ام لج ة االن دا ا  الداوماة فاي عصابة األ اص لاص 
مكم  اام العااجد  ةلااى فلساا يم  ساابب   عاا   اام مباال الساال ا  البري انيااة وىلاا   ساابب ياا  
 .1970لىار  15تجفى في القاهر  في  .التجر  الفلس ي ية الكبرى ضلجع  في  
 .264، ح 4الكيالي ولخرو ، المصدر السا  ، ج 

 .33العمر، المصدر السا  ، ح  ( 253)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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 ( كا   حرر جريد  األهالي، عبد القادر ةسماعيل. 254)
 .37المصدر نفس ، ح  

 .34نفس ، ح  ( المصدر255)
 ( المصدر نفس .256)
( أول ماوااد عمااالي فااي العااراق و ؤسااس الحركااة ال قا يااة العماليااة، وععااج  ااارز فااي جمعيااة 257)

 اإلصالح الشعبي، تمكم  م نشر الحركة ال قا ية على صعيد   داد. 
 .490الزقيدي، المصدر السا  ، ح  

ى أ   حمااد صااال  القاازار لااص ي   ااب . وتجااد اإلشااار  ةلاا34( العماار، المصاادر السااا  ، ح 258)
 ,1937في المجلس ال يا ي لعام  

 (.1938شبال  18-1936كانج  األول  21( حكج ة رويس الجزراء جميل  ردم )259)
( وماااة نااااجي األصااايل  ماااتاًل عااام الحكج اااة العراقياااة وساااعد عباااد   الجاااا ري  ماااتاًل عااام 260)

 .1937  نيسا 24الحكج ة السجرية  عاهد  حسم ججار في  
 .145-144العقيلي، المصدر السا  ، ح  

 .35( العمر، المصدر السا  ، ح 261)
 ( المصدر نفس .262)
 .36( المصدر نفس ، ح 263)
 .37( المصدر نفس ، ح 264)
 ( المصدر نفس .265)
والصااااهاي ة(،  " )جماعة األهالي حزب اإلصالح الشعبي( حسيم جميل، تعقيب على  قال "266)

 .151ح  ،1982، كانج  التاني 6لفاق عرقية"، الس ة السادسة، العدد "  جلة 
 .29( العمر، المصدر السا  ، ح 267)
 .152( جميل، تعقيب على  قال " حزب اإلصالح الشعبي "، ح 268)
 ( المصدر نفس .269)
 .153( المصدر نفس ، ح 270)
 .154( المصدر نفس ، ح 271)
( : صاااهيجني  ري اااني وأحااد أم ااااب الصااهيجنية العالمياااة ، 1930-1868( الفريااد  جنااد )272)

واسااة فااي  ري انيااا وخارجهااا ، وهااج أول  اام دعااا ةلااى  اام كبااار رجااال األعمااال ولاا  نفااجى 
 هدم المسجد األمصى ، جّير أسم  أسج   الصهاي ة األواول ، وعرف  اسص "  الشخ ".

 ولل فاصيل عم زيار  الفريد  جند. يا ظر: 
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،  جلااة  1928شاابال  8ر ،  اام تاااريخ الكفاااح ضااد الصااهيجنية فااي العااراق جاسااص الم ياا 
ت حساام عبيااد عيسااى ، القعااية 10، ح 1976، كااانج  األول  4لفاااق عرقيااة ، العاادد 

،   ااداد ا كااانج   41الفلساا ي ية فااي تاااريخ العااراق الحاادي  ،  جلااة  يااخ الحكمااة ، العاادد 
: ال ميماااي، عزياااز 73-64ح ت الساااجداني، المصااادر الساااا  ، 41، ح  2005التااااني 

 .29-24شريح، ح 
( لل فاصااايل عااام دور حسااايم جميااال فاااي ال ظااااهر  الم اهعاااة لزياااار  الفرياااد  جناااد. يا ظااار: 273)

 .26-24الساعدي، المصدر السا  ، ح  
 .154( جميل، تعقيب على  قال " حزب اإلصالح الشعبي "، ح 274)
 ( المصدر نفس .275)
ا  تعميا  روا ا  عالماتهاا السياساية  اة  صار، ةى دعاا األصايل ( أراد  وزار  حكمخ سليم276)

في خ اب  جج  ةلى سكرتير عصبة األ ص   رشي   صر لععجية العصابة، وفاي الجماخ  
نفس  ح  الحكج ة المصرية ةلى تقديص يلب  االنعامام ةلاى العصابة. و ام جانبا  وجهاة  
 14الحكج اة العراقياة فاي وزير ال ارجية المصري   ارف جاالي رساالة شاكر وتقادير ةلاى  
 .1937شبال  
 .140-139العقيلي، المصدر السا  ، ح  

 .155( جميل، تعقيب على  قال " حزب اإلصالح الشعبي "، ح 277)
 .29( العمر، المصدر السا  ، ح 278)
 .155( جميل، تعقيب على  قال " حزب اإلصالح الشعبي "، ح 279)
 .177ة، ح ( الحس ي، تاريخ األحزاب السياسي280)
 .156-155( جميل، تعقيب على  قال " حزب اإلصالح الشعبي "، ح 281)
 ( لل فاصيل عم الحزب الجي ي الديمقرايي و جمف   م السياسة ال ارجية العراقية. يا ظر: 282)

تمااااجز          14عااااادل تقااااي عبااااد  حمااااد البلااااداوي، الحاااازب الااااجي ي الااااديمقرايي فااااي العااااراق  
 .102-78(، ح 2000)   داد،   بعة المي اء، ،1963شبال  1958-8 

 .156( جميل، تعقيب على  قال " حزب اإلصالح الشعبي "، ح283)
( صادق كمجن ، حجل حزب اإلصالح الشعبي،  جلة لفاق عرقية"، الس ة السادسة، العدد 284)

 . 159، ح 1982، كانج  التاني 6
 ( المصدر نفس .   285)
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  1م حق رقم 
لتاب أنتخاب الهيأة الميسىة ل معية اإلصالح الشعبي

 
، 10321/32050، تسلسااالها  135أ//6د.ك.واااا  لفاااا  وزار  الداخلياااة ، رماااص الملفاااة المصااادر: 

 ،   هاج جمعية اإلصالح الشعبي. 1955-1936الع جا ، الجمعيا  وال جادي 
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  2م حق رقم  
 ة تحدخ صحيفة األهالي لىا  حال جمعة اإلصالح الشعبيوثيق

 
 

 

 

، 10321/32050، تسلسااالها  135أ//6د.ك.واااا  لفاااا  وزار  الداخلياااة ، رماااص الملفاااة المصااادر: 
 ،   هاج جمعية اإلصالح الشعب. 1955-1936الع جا ، الجمعيا  وال جادي 
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   3م حق رقم 
م الىابقين تءم اعءام من جمعية االصالح ط ن تأليف ل نة تح ي ية تحصي ثروات الوررا

 الشعبي

 
 .8، ح 1937االج ماع جير األعيادي لمجلس ال جاب لس ة المصدر: م.م. ، الجلسة التانية، 
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 (4 لح  رمص )
 نص اإلدار  الملكية  المجافقة على اس قالة وزراء جمعية اإلصالح الشعبي األرقعة

 .470، ح 1937در: م.م. ، الجلسة التالتة والتالثج ، االج ماع جير االع يادي لمجلس ال جاب لس ة المص
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 أواًل : الوثائق  ير المنشورة: 

 ـ م فات خار الكتن والوثائق العراقية   خ. ك . و   1

، الع ااااجا ، 10321/32050تسلساااالها ،  135أ//6د.ك.وااااا  لفااااا  وزار  الداخليااااة ، رمااااص الملفااااة 
 ،   هاج جمعية اإلصالح الشعبي. 1955-1936الجمعيا  وال جادي 

 ـ الوثائق البريطانية المحفوهة في خار الكتن والوثائق العراقية .2

  Foreign Office (F.O)أ:وثاو  وزار  ال ارجية 

F.O.371/20014(E-7315), Report from Sir Clarke kir to Mr. Leiden, 

Baghdad, November 20, 1936, No. 565.                                               

F.O.371/0795(E-660), Report embassy in Baghdad to the British Foreign 

Office, November 25, 1936.                                                     

F.O.371/20795,100/49/37,3 July 1937, No. 274.                                
ب: الجثاااااااااااااو  البري انيااااااااااااة عاااااااااااام العااااااااااااراق وكردساااااااااااا ا  والشاااااااااااارق األوساااااااااااا ، وزار  ال ياااااااااااارا   

AIR.co,Fo,Wo-  رمااص الملفااة أكااس / 1936، الع ااجا  ، االنقااالب العسااكري فااي العااراق عااام ،
 .)  رجمة(.26، تسلسلها  205أ  

 المنشورة:ثانيًا: الوثائق 
 أ: محاضر م  س النواب العراقي  م.م.   

 .1937الدور  االن  ا ية السا عة لعام 
 .1937شبال   27، الجلسة األولى، 1937م.م. ، االج ماع جير االع يادي لس ة 

 .1937لىار  6، الجلسة التانية، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة م.م. ، 
 .1937لىار  13، الجلسة التالتة  ،  1937لس ة  م.م.  ، االج ماع جير االع يادي

 .1937لىار  16، الجلسة الرا عة، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة  م.م. ،
 .1937لىار  25، الجلسة السادسة ، 1937م.م.  ، االج ماع جير االع يادي لس ة 
 .1937 لىار 29، الجلسة السا عة ،  1937م.م.  ، االج ماع جير االع يادي لس ة 

 .1937نيسا   19، الجلسة ال اسعة، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة  م.م. ،
 .1937أيار  1، الجلسة الحادية عشر   ،  1937م.م.  ، االج ماع جير االع يادي لس ة 

 .1937ليار  17، الجلسة ال ا سة عشر ، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة م.م. ، 
 .1937ليار  20، الجلسة السادسة عشر ، 1937ع يادي لس ة االج ماع جير االم.م. ، 
 .1937ليار  24، الجلسة السا عة عشر ، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة م.م. ، 
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 .1937ليار  30، الجلسة ال اسعة عشر ، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة  م.م. ،
 .1937ليار  31عشريم، ، الجلسة ال1937االج ماع جير االع يادي لس ة  م.م. ،
 .1937حزيرا  1، الجلسة الحادية والعشريم، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة  م.م. ،

 . 1937حزيرا   3، الجلسة التانية والعشرو  ،  1937م.م.  ، االج ماع جير االع يادي لس ة 
 .1937يرا  حز  5، الجلسة التالتة والعشريم، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة  م.م. ،

 .1937حزيرا   6، الجلسة الرا عة والعشريم، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة  م.م. ، 
 .1937حزيرا   7، الجلسة ال ا سة والعشريم، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة  م.م. ،

 .1937حزيرا   12، الجلسة التا  ة والعشرو  ،1937م.م.  ، االج ماع جير االع يادي لس ة 
 .1937حزيرا   26، الجلسة التالتة والتالثيم، 1937االج ماع جير االع يادي لس ة م.م. ، 

 ب: محاضر م  س األ،يا  م.م.ع . 
 .1937حزيرا   26،  1937االج ماع جير االع يادي لس ة 

، اخ ياااااااار وترجماااااااة وتحريااااااار نجاااااااد  ف حاااااااي 1936 : العاااااااراق فاااااااي الجثااااااااو  البري انياااااااة سااااااا ة 
 (.1983ز دراسا  ال لي  العرقي، جا عة البصر ، صفج ،)  شجرا   رك

 ثالثًا: الكتن العراية والمترجمة:
أحمااد فااجزي، أشااهر االج ياااال  السياسااية فااي العهااد الملكااي، )   ااداد،   بعااة الااديجاني،  -1

1987 .) 
، )  ااداد،   بعااة اوفسااخ 1، ج1969-1869 ااامر أ اايم الااجرد، أعااالم العااراق الحاادي   -2

 (.1978المي اء،  
،)الكجيخ، عاالص 2ي  جريس،  جلد  شكلة الالجتيم الفلس ي ييم، ترجمة، عماد عجاد،ج ي  -3

  (. 2013المعرفة، 
، اإلساراويليج  األواوال -4 ، ترجماة خالاد عاياد ولخارو ،)  يارو ،  ؤسساة 1949-تجما سي اا

                      .                                                          (1986الدراسا  الفلس ي ية، 
، )ال جاا،   بعاة 1953– 1941جعفر عباف حميدي ، ال  جرا  السياسية فاي العاراق -5

 (. 1976ال عما ، 
)   اااااداد، وزار  التقافاااااة، 2، ل1958-1908حسااااام شااااابر، العمااااال الحزقاااااي فاااااي العاااااراق  -6

2012.) 
هاا ، و جماا جماعاة األهاالي    1946- 1925حسيم جميل، الحيا  ال يا ية في العراق  -7

 (. 1983)   داد ،  ك بة المت ى، 
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الحاازب الشاايجعي، الك ااااب التاااني، ترجمااة عفياااح الاارزاز، )ماااص ،  –العاااراق يج، ح ااا   ااا -8
 (. 2006 ك بة ال دير، 

رسااااول األهاااالي ةلاااى الشاااباب ،الشاااعبية فاااي المباااادئ السياساااية الحديتاااة ،الرساااالة التانياااة،)  -9
 (. 1933  داد ،   بعة األهالي ، 

 (.2004الجد ، ال  جر الدس جري في العراق،)   داد،  يخ الحكمة، رعد ناجي  -10
،) يارو  ،  دار ال ليعاة ، 2،جاا 1941-1927 ااكراتي فاي العاراق ساية الحصري ،  -11

1968 .) 
، ) يارو  ،  ؤسساة 1972-1947سا ي  سلص، مرارا  األ اص الم حاد  حاجل فلسا يم  -12

  (.1973الدراسا  الفلس ي ية،
، ترجمااة 1950ةلااى ساا ة  1900، العااراق الحاادي   اام ساا ة  ساا يفم همساالي لجنكرياا  -13

 (. 1988، )   داد ،   شجرا  الفجر ، 2سليص ي  ال كري ي ،جا
-1934، 1ساااااامير عبااااااد الكااااااريص، أضااااااجاء علااااااى الحركااااااة الشاااااايجعية فااااااي العااااااراق،ج -14

 ،) يرو ، دار المرصاد، د. (.1958
داد،   شااجرا  دار شااعبا   زيااري، الفرياا   كاار صاادمي و شااروع الدولااة الكرديااة، )   اا -15

 ( . 2009جيا لل باعة وال شر، 
،)   ااداد، دار 1952-1914صااادق حساام السااجداني، ال شااال الصااهيجني فااي العااراق  -16

 (.1980الرشيد لل شر،  
ياااارق تقاااي العقيلاااي، الااادك جر نااااجي األصااايل د لج اسااايًا راوااادًا و فكااارًا حعااااريًا،     )  -17

 (.2002  داد،  يخ الحكمة، 
  فاااي زراعااااة جمهجريااااا  الشااارق السااااجفيي ي، ترجماااة  جيااااد  ك ااااا  يلباااايح، ال حااااجال -18

 ) جسكج، دار ال قدم،د. (.
تماااجز          14عاااادل تقاااي عباااد  حماااد البلاااداوي، الحااازب الاااجي ي الاااديمقرايي فاااي العاااراق  -19

 (.2000،)   داد،   بعة المي اء، 1963شبال  1958-8 
 (.2007العراقية الكبرى، )  داد ، دار الحجراء لل باعة،  عادل تقي البلداوي، لقاء األضداد فجق الساحة الجي ية -20
،)   اااااداد،   بعاااااة 1941-1932عبااااااف ع ياااااة جباااااار، العاااااراق والقعاااااية الفلسااااا ي ية  -21

 (.1983الجا عة، 

عبااااد األ ياااار هااااادي العكااااام الحميااااداوي، حكمااااخ سااااليما  ودوره فااااي السياسااااة العراقيااااة  -22
 ، )  داد ، د.   ، د . (.1889-1964
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،)ال جاااا، 1932 – 1921ادي العكاااام، الحركاااة الجي يااااااة فاااي العاااراق عباااد األ يااار هااا -23
 (. 1975  بعة ارداب ، 

،)  اااداد، 1958-1946عباااد األ يااار هاااادي العكاااام، تاااأريخ حااازب االسااا قالل العراماااي  -24
 (.1980  شجرا  دار الرشيد، 

-1921عبااااد الجبااااار عبااااد  صاااا فى ، تجرقااااة العماااال الجمهااااجري فااااي العااااراق  ااااا يم  -25
 .112( ، ح  1978اد، وزار  التقافة العراقية، ، )   د1958

)صااااااايدا،   بعاااااااة  2، ل4عباااااااد الااااااارزاق الحسااااااا ي ، تااااااااريخ الاااااااجزارا  العراقياااااااة، جاااااااا -26
 ( .1953العرفا ،

، ) ياااارو ،  1958-1918عبااااد الاااارزاق الحساااا ي، تاااااريخ األحاااازاب السياسااااية العراقيااااة  -27
 (. 1980 ركز األ جدية لل باعة وال شر ،

 2ي، جعفر أ ج ال مم ودوره في الحركة الجي ياة فاي العاراق، ل،عبد الرزاق عبد الدراج -28
 (. 1980)   داد ، دار الرشيد لل شر ، 

،)   داد، دار الشؤو  1945-1939عبد الزهر  الججراني، الحيا  البرلمانية في العراق  -29
 (.2004التقافية، 

لل باعااة عبااد الكااريص العماار،  اااكرا  الحاااج  حمااد أ اايم الحسااي ي، )د شاا  ، األهااالي  -30
 (.1999وال شر وال جزية، 

-1914العاااراق ومااااوة وأحاااداث. عااارض ز  اااي أل ااارز الجمااااوة واإلحاااداث فاااي العاااراق  -31
 (.2010،)   داد، المركز العرامي للمعلج ا  والدراسا ، 2، القسص األول، ل1958

 (.1959عز الديم الراوي ، المؤا ر  الكبرى،)   داد،   بعة شفي ،  -32
ي ، جعفااار العساااكري ودوره السياساااي والعساااكري فاااي تااااريخ عاااالء جاساااص  حماااد الحرقااا -33

 (.1987، )  داد،   شجرا  اليقظة العرقية،1936العراق ح ى عام 
عااالء جاسااص  حمااد الحرقااي، فصااجل  اام تاااريخ العااراق المعاصاار، )   ااداد،  دار حااجاء  -34

 (.2006لل باعة وال شر، 
، )  اداد ،   بعاة  1958- 1946فاضل حسيم ، تاريخ الحزب الاجي ي الاديمقرايي  -35

 (. 1963الشعب،  
فاااوز عزيااز أسااعد، انحااراف ال ظااام البرلماااني فااي العااراق،)   ااداد، دار الحريااة لل باعااة  -36

 (. 1975وال شر، 
،)  اداد، 1فري ز جروقا، رجال و راكز مجى في  الد الشرق، ترجمة فااروق الحرياري، ج -37

 (.1979  بعة عصام، 
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، )   ااااداد ، دار  1937-1932ي العااااراق فااااؤاد حساااايم الجكياااال ، جماعااااة األهااااالي فاااا -38
 (. 1979الرشيد لل شر ، 

كا اااال الجااااادرجي ،  اااااكرا  كا اااال الجااااادرجي وتاااااريخ الحاااازب الااااجي ي الااااديمقرايي،)  -39
 (.1970 يرو  ، دار ال ليعة ،

ل فااااي جعفاااار فاااارج ، الملاااا  جااااازي ودوره فااااي سياسااااة العااااراق فااااي المجاااااليم الااااداخلي  -40
 (.1987  شجرا  اليقظة العرقية ،، )   داد،   1939-1933وال ارجي 

 حمااد ساايح الااديم وتااد، الش صاايا  البااارز  فااي ةسااراويل،  حاا  فااي ك اااب: ةسااراويل،  -41
 (.2004،)  يرو ،  ؤسسة الدراسا  الفلس ي ية،2004دليل عام 

، ) 1968- 1898 حمد عجيد الادليمي، كا ال الجاادرجي ودوره فاي السياساة العراقياة  -42
 (. 1997دادية ،   داد ،   بعة األديب الب 

،)  يارو ،   شاجرا   1958-1918 حمد  هدي كبة،  ااكراتي فاي صاميص األحاداث  -43
 (.1965دار ال ليعة، 

 (.1972 ص فى الزيم، أتاتجرك أ ة في رجل، )  يرو  ، دار ال هار لل شر،  -44
 ظفااار عباااد   األ ااايم، جماعاااة األهاااالي :   شاااؤها ، عقيااادتها ، ودورهاااا فاااي السياساااة  -45

 (.2001،) األرد  ، دار الفارف لل شر وال جزية ، 1946-1932العراقية 
اااكرا  الد لج اسااييم األجانااب،ل -46 ،)   ااداد،   بعااة 2نجااد  ف حااي صاافج ، العااراق فااي  ا

 (. 1984  ير، 
نجري عبد الحميد العاني، اإلرهاب الصهيجني والمقاو ة العرقية في فلس يم  ام وثااو   -47

 (.200،)  داد،  يخ الحكمة، 1948-1936الممتليا  العراقية في حيفا والقدف 
هاشااص جااجاد،  قد ااة فااي كيااا  العااراق االج ماااعي،)   ااداد،   بجعااا  جمعيااة الرا  ااة  -48

 (.1946التقافية، 
-1949وسااام هااادي عكااار ال ميمااي، سياسااة الصاايم الشااعبية حيااال المشاارق العرقااي) -49

 (.2017،" دراسة تأري ية"،)  داد،   بعة ال اعجر لل باعة وال شر، 1976
عزيز شريح ودوره الفكري والسياسي في العراق ح اى عاام  وسام هادي عكار ال ميمي، -50

 (.2014، )   داد،   بعة ال اعجر ، 1958
. الاادفاع عام حيفاا ومعااية 1953-1891ولياد ال الادي،  ااكرا  رشاايد الحااج ة اراىيص  -51

 (.2005فلس يم،) يرو ،  ؤسسة الدراسا  الفلس ي ية، 
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 بية:رابعًا: الكتن األجن
Majid Khadduri , Independent Iraq; 1932- 1958 , A Study in Iraqi Politic 

(London,  Oxford University Press  1960 ).                               

 
  امىًا: الرسائل واألطاريا ال امعية:

لة ، رساا1968-1954لية جميل عباف  حمد، حسيم جميل ودوره السياسي فاي العاراق  -1
 .2015 اجس ير جير   شجر ، كلية ال رقية ا م رشد للعلجم اإلنسانية، جا عة   داد،  

،  1954 شرى سكر خيج  الساعدي، حسيم جميل ودوره السياسي في العراق ح ى عام  -2
 .2004رسالة  اجس ير جير   شجر ،  كلية ال رقية ) ا م رشد ( ، جا عة   داد ، 

،  1958-1925نااجاب البصاار  فااي المجلااس ال يااا ي  حميااد رزاق نعمااة المجسااجي ، دور -3
 .1997أيروحة دك جراه جير   شجر  ، كلية ارداب ، جا عة البصر  ، 

سلص حسيم ياسيم حبيب ال ميمي، عبد الف اح ة راىيص ودوره في الحركة الجي ياة، أيروحاة  -4
 .2002دك جراه جير   شجر ، كلية ارداب، جا عة   داد، 

فاااي العاااراق "  مهداتااا ، وأحداثااا  ،  1936مباااارك ، انقاااالب سااا ة صااافاء عباااد الجهااااب ال -5
 . 1973ون اوج  " ، رسالة  اجس ير جير   شجر  ، كلية ارداب ، جا عة   داد ، 

، رساااااالة  1934-1920عاااااا ر حسااااام فيااااااض، جااااااور الفكااااار االشااااا راكي فاااااي العاااااراق  -6
 . 1978 اجس ير جير   شجر  ، كلياة القانج  والسياسية ، جا عة   داد ،

، رسااالة -دراسااة تأري يااة-1939-1932عباااف ع يااة جبااار، الحيااا ا ال يا يااة فااي العااراق  -7
 .1972 اجس ير جير   شجر ، كلية ارداب جا عة   داد، 

عباف جالم حسيم نجري ،  حمد  هدي الجاجاهري و جامفا  السياساية والفكرياة فاي العاراق  -8
العاااالي للدراساااا  السياساااية ، رساااالة  اجسااا ير جيااار   شااجر  ، المعهاااد  1997ح ااى عاااام 

 . 2006والدولية ، الجا عة المس  صرية، 
، أيروحاة دك اجراه جيار   شاجر ، كلياة ارداب، جا عاة 1936عكاب يجسا ألركا ي، حكمخ سليما  ودوره في السياسة العراقياة ح اى عاام  -9

 .2005البصر ، 
،  1958-1926جصااج   زهاار حساايم ،  حمااد حديااد ودوره السياسااي والااجي ي للمااد   -10

 .2001رسالة  اجس ير جير   شجر  ، كلية ال رقية للب ا ، جا عة   داد ،
كااريص   اار حمااز  الزقياادي، المف ااي  حماااد أ اايم الحسااي ي واثاار فااي السياسااة العراقياااة،  -11

 ت1994رسالة  اجس ير جير   شجر ، كلية ارداب، جا عة   داد،
رساااالة  اجسااا ير جيااار  حماااد يجساااا خليااال ، األهاااالي والحركاااة الجي ياااة فاااي العاااراق ،  -12

 .1974  شجر  ، كلية ارداب ، جا عة القاهر  ، 
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 ساخسًا: البحو  والمقاالت المنشورة:

،  جلااة  1928شاابال  8جاسااص الم ياار ،  اام تاااريخ الكفاااح ضااد الصااهيجنية فااي العااراق  -1
 . 1976،   داد،  كانج  األول  4لفاق عرقية ، العدد 

ة تاري يااة فااي دوره السياسااي والفكااري ح ااى جمعااة عليااجي ال فاااجي، عزيااز شااريح. دراساا -2
، كلية ارداب ، جا عة   اداد  15،  جلة دراسا  في ال اريخ وارثار ، العدد 1946عام 

 ،2009. 
حسم عبيد عيسى ، القعية الفلس ي ية في تاريخ العراق الحادي  ،  جلاة  ياخ الحكماة ،  -3

 .2005،   داد ا كانج  التاني  41العدد 
ب علااااااى  قااااااال " حاااااازب اإلصااااااالح الشااااااعبي " )جماعااااااة األهااااااالي حساااااايم جمياااااال، تعقياااااا -4

 .    1982، كانج  التاني 6والصهاي ة(، "  جلة لفاق عرقية"، الس ة السادسة، العدد  
حمياااد رزاق نعماااة وصاااال   حماااد حااااتص ،  جماااا ناااجاب البصااار   ااام القعاااايا االج ماعياااة  -5

كلياااة ارداب، جا عاااة ،  8،  جلاااة دراساااا  فاااي ال ااااريخ وارثاااار ، العااادد  1925-1958
 . 2002  داد ،

، السااا ة  1، " جلاااة األماااالم" ، جاااا 1937-1932خياااري العماااري ، جرياااد  األهاااالي  ااام  -6
 .1969السادسة ،   داد، تشريم األول 

حجل حزب اإلصالح الشعبي،  جلاة لفااق عرقياة"، السا ة السادساة، العادد  صادق كمجن ، -7
 .1982، كانج  التاني 6

زب اإلصاالح الشاعبي )جماعاة األهاالي( والصاهيجنية،"  جلاة لفااق عبد الجباار العمار، حا -8
 .1980،   داد، أيلجل 1عرقية"، الس ة السادسة، العدد

، " جلااة التقافااة" ،  1946-1932عباد ال  ااي المااالح ، "جريااد  األهااالي "  اا  اايم عااا ي  -9
 .1972الس ة التانية ،   داد، تشريم األول 

اق . الشاااعب والجاااي  يساااق ا  الحكاااص الرجعاااي ف . في اااجل، انقاااالب حكاااج ي فاااي العااار  -10
 . 1973، حزيرا   25اإلم اعي ، " جلة التقافة الجديد " ، العدد 

، الساا ة التانيااة، 1كا اال عياااد، ال رقيااة السياسااية لل اشااتة، " جلااة المعلااص الجديااد"، العاادد -11
 .1937  داد، شبال 

عهااااد الملكااااي .  حمااااجد أحمااااد عااااز  البياااااتي، الب اااااء الااااجي ي للجااااي  العرامااااي فااااي ال -12
 .2004، لب 37االنحراف ةلى السياسة وال هاية ، " جلة  يخ الحكمة "، العدد 
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،" جريااد  الصااباح"، 2يجسااا  حساام، عبااد الف اااح ة ااراىيص فااي وهااص الليبراليااة العراقيااة،ج -13
 .2011تشريم األول  10، 2364  داد، العدد 

 سا عًا: الصحا العراقية:
 .1936تشريم التاني  15 ،723جريد  البالد،   داد، العدد 

 .1937لىار  18، 821جريد  البالد، العدد 
 .1937لىار  14،  817جريد  البالد ، العدد 
 .1937تمجز  14، 919جريد  البالد، العدد 

 .1937تمجز  14، 34جريد  االس قالل، العدد 
 .1937كانج  التاني  21، 492جريد  األهالي،   داد، العدد 

 .1937كانج  التاني  10، 483دد جريد  األهالي، الع
 .1937كانج  التاني  25، 496جريد  األهالي، العدد

 .1937لىار  14في  533جريد  األهالي ، العدد 
 .1937لىار  30في  548جريد  األهالي ، العدد 
 .1937أيار  31في  599جريد  األهالي ، العدد 
 . 1937حزيرا   1في  600جريد  األهالي ، العدد 

 .1937حزيرا   4في  602األهالي ، العدد  جريد 
 . 1936تشريم التاني  1،  1543جريد  الجماوة العراقية،   داد، العدد 

 .1937لىار  8في  1559جريد  الجماوة العراقية، العدد 
 .1937كانج  التاني  14، 19جريد  االنقالب،   داد، العدد 

 ثامنًا: الموسوعات:
 (.2004يرو ،  ؤسسة الدراسا  الفلس ي ية،،)  2004ةسراويل، دليل عام  -1
حسااااااايم ل ياااااااح الزقيااااااادي،  جساااااااجعة األحااااااازاب العراقياااااااة، ) يااااااارو ،  ؤسساااااااة العاااااااارف  -2

 (.2007للم بجعا ، 
، " جساااجعة سااا جية ةدارياااة اج ماعياااة  1936دليااال المملكة.الااادليل العراماااي الرسااامي لسااا ة  -3

 (.1936 ،ام صادية تجارية زراعية  صجر  " ) يرو ، دار و ك بة الحعارا
، )  ياااارو ، المؤسسااااة 7،ج 5ج4عباااد الجهاااااب الكيااااالي ولخاااارو ،  جسااااجعة السياسااااة،ج، -4

 (.1994العرقية للدراسا  وال شر ، 
 
 



 1937-1936 "نموذًجا الشعبي اإلصالح جمعية" العراقية السياسية الحياة في صدقي بكر انقالب أثر

156 

 
 

 برلين -المانيا  /والسياسية  االقتصادية، ات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإصدار

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


