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 المستخلص
سياسية في العراق بعد تتووي  األميور في ول بون الحسوين ملكواا علوق العوراق فوي شهدت الساحة ال

م، نشوواًاا سياسووياا واسووعاا تبعوواا لكواعوود تشووكيل حكومووة في وول )حكومووة ديمكراًيووة مكيوود  0230آب  32
 0233تشووورين األول  02بالكوووانون( وعليووو  بووودأت إجووورا ات انت ابوووات المجلووو  الت سيسوووي العرا وووي فوووي 

عليوو   يووام انت ابووات المجلووو   م، وترتووب0231/ آذار 32ل رسوومي فوووي فتتوواش بشووكواسووتمرت حتووق اال
ونظووراا للتًووورات السياسووية والعمليووة التووي موور بهووا العووراق، وفووي مكوودمتها م. 0231النيووابي أوا وور عووام 
عوودد وهنووا  علووق الفلوجوة  ا ووة والعووراق عاموة،  لثانيوة، تركووت جميعهووا آثواراا واضووحةالحورب العالميووة ا

نيوووة  موووادها مووون شوووواه زال موجووووداا. فلوووذل  شوووهدت األيوووام التوووي تلوووت هوووذ  الحووورب مًالبوووات الكوووو  الًو
لو  إلفجوا   ًواب الو وي عبود ا .بممارسة حكو ها السياسوية فوي تشوكيل األحوزاب والجمعيوات السياسوية

سياسووة م متناغموواا مووه هووذ  المًالووب لسووعي  فووي ت فيوو  شوود  المعارضووة لسياسووت  و 32/00/0211فووي 
ة بتعاونهم المًلوق موه سياسوة الحكوموة إلق حرب غير متكافئت البالد ر  عيد وأعوانهما التي ج  نوري الس

م، ومووا ترتووب عليوو  موون 0210موواي   3ت ووادمها مووه الجوويا العرا ووي فووي  إلووقالبريًانيووة التووي أدت 
نيوووووة بعوووووود  الحيوووووا   إشوووووعارالو وووووي ب ًابووووو  الموووووذكور  أرادللعوووووراق. ولوووووذل   احوووووتالل ثوووووان   الكوووووو  الًو

يمكراًيوووة الًبيعيوووة التوووي  وووادرتها ظووورو  الحووورب العالميوووة الثانيوووة، وبنوووا ا عليووو  تكووودمت عووود   وووو  الد
نيووة بًلووب تشووكيل أحووزاب، كالتيووارات الكوميووة واإلسووالمية والديمكراًيووة والشوويوعية ، وغيرهووا. سياسووية ًو

الكوووومي  أ وودا  واضوووحة فووي الفلوجووة، بنسووب متفاوتووة يووو تي فووي مكوودمتها التيووار ووجوودت هووذ  التيووارات
التيار الشيوعي، الذي افتكر بشوكل حواد  آ رهاالتي كان  األ ر التيارات فضال عن ، اإلسالميوالتيار 

فوووي ممارسوووة  التيوووارات و واعووودها الشوووعبية واضوووحاا للحاضووونة الجماهيريوووة فوووي المدينوووة. وظهووور ثكووول هوووذ  
ونزاهوةح فوي الوبالد، فضوالا  ن يمارسوها الشوعب حبحريوة، التوي مون المفتور  أالحيا  البرلمانية في العوراق

ن  ية والكومية.عن موا   هذ  الكو  من الكضايا الًو
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Abstract 
The political field in Iraq witnessed, after prince Faysal was crowned king of 

Iraq in 23 August 1921, a wide political activities according to the rules of Faysal's 
government formation (democratic government governed by the law). Thus the 
procedures of electing the Iraqi foundation council started in 19 October 1922 and 
continued till the formal inauguration in 27 March 1924. Accordingly the 
parliament elections started at the end of 1924; The political developments and 
the conditions which Iraq had undergone, represented mainly by 2nd world war, left 
clear effects on Iraq in general and Fallujah in particular. Some symbols of those 
effects are  still there. Therefore the periods that followed the war witnessed 
requests made by the national forces to be given the right to form political parties 
and societies. Therefore, there is much conformity in the speech of the regent 
Abdul Elah in 27/1/1945 with these requests; an endeavor to lessen the intensity 
of the political opposition to his policy and that of Noori Assa'eed and their 
assistants which led the country to an unbalanced war as a result of their 
unlimited collaboration with the policy of the British Government which led to fights 
with the Iraqi Army in 2/5/1941 that caused a second occupation of Iraq. 
Therefore the regent in his above mentioned speech wanted to indicate to the 
national forces that the democratic life which was confiscated by the conditions of 
the second world war returned again. Thus, many national political forces, for 
example the national, Islamic, democratic, and communist trends asked 
permission to form parties. These trends found positive responses, though with 
different rates, in Fallujah. The national and Islamic trends took the first position 
followed by the other trends and the last was the communist trend which did not 
find public acceptance. The weight of these trends and their public bases 
appeared clear in practicing the parliamentary life in Iraq, which was supposed to 
be practiced by the Iraqi people democratically and honestly, as well as in the 
positions took by these forces towards the local and national issues.       
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 .الفلوجة والحياة النيابية 
  والنيابي في العراقانتخابات المجلس التأسيسي. 
 المجلس التأسيسي. -أ 

ح م، علوق أن تكوون 0230آب  32بعد أن تم تتووي  الملو  في ول بون الحسوين فوي 
، جوورت االسووتعدادات موون أجوول ححكومووة سوومو  حكومووة دسووتورية ديمو راًيووة مكيوود  بالكووانون

العرا ووي، الوووذي سيضووه دسوووتوراا للووبالد، ولوووذل  كتووب الوووديوان انت ابووات المجلوو  الت سيسوووي 
  م للبووووود  بالمباشووووور 0230كوووووانون األول  02الملكوووووي إلوووووق مجلووووو  الووووووزرا  العرا وووووي فوووووي 

انت ابووات البلديووة التووي سووتكون مسوورولة عوون إجوورا  عمليووات باالنت ابووات فووور االنتهووا  موون 
 .(0)االنت ابات في البالد

م، علوق إثرهوا عمموت وزار  0233تشورين األول  02و درت إراد  ملكية بذل  فوي 
. (3)الدا لية إلق مت رفيات األلوية تدعوها للتهيئة والمباشر  بانت ابات المجلو  الت سيسوي

. ولكوووون (2)وأو وووت الوووووزار  بحياديووووة موووووظفي الحكومووووة وأال تعووود م الفووووة للكوووووانين المرعيووووة
ألسوووباب م تلفوووة منهوووا  (  0233تشوورين االول  31)  )االنت ابووات( تووو  رت عووون موعووودها

 فضوووال عووون . (1)اال وووتال  بشووو ن الح ووو  الم   وووة للعشوووائر فوووي المجلووو  الت سيسوووي
الفتاو  التي أ درها علما  الودين التوي اسوتجاب لهوا السونة والشويعة علوق حود سووا  بشو ن 

نيوووة . وبعووود تو فهوووا،  ووورر مجلووو  (1)مكاًعوووة االنت ابوووات إال بعووود االسوووتجابة للمًالوووب الًو
 03م الشووروع فووي االنت ابووات مجوودداا فووي 0232تموووز  2ي جلسووت  المنعكوود  فووي الوووزرا  فوو

تموز( بياناا عمم علوق  03م وعلي ، أذاعت وزار  الدا لية في اليوم المذكور )0232تموز 
 .(6)المت رفيات يبين األسباب التي أدت إلق تو   االنت ابات، ثم إعادتها

ترشو  أشو ا  ال يرمنووون  نيووة، ت شويانعرا يوة والحكوموة البريًاوكانوت الحكوموة ال
بالتوجهات السياسية الجديد  التي أرادتها الحكومة البريًانية، ولهذا حذر المندوب السامي 

مستشوار وزار  الدا ليوة،  Cornwallis  ، السور كورنووالي Henry Dobbs هنري دوبو 
عيل كنو ، أحود بوجود مرشحين في لوا  الدليم من أ حاب التوجهات التركية، ومنهم إسوما

. وجوورت  (8)، الووذي حووال توود ل المنوودوب السووامي دوبوو  دون فوووز  (2)أفووراد أهووالي الفلوجووة
االنت ابات في األلوية أكثر من بغداد لسياسوة الحوزم التوي اتبعتهوا الحكوموة موه الموواًنين 
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 فضوووال عووون هنوووا ، حتوووق تمكنوووت مووون إنجووواز انت ووواب المنت بوووين الثوووانويين بيسووور، 
السيما بعد الكرار الذي و خ العشائر إلق رغبة المل  وتهديد  باالستكالة، ان ياع معظم شيو 

م الذي سوم  ألفوراد العشوائر عودا البودو، باالشوترا  0232آب  2ات ذ  مجل  الوزرا  في 
فووي التسووجيل والت ووويت كمووا فووي الموودن مووه بكووا  التمثيوول ال ووا  بالعشووائر فووي المجلوو . 

م  بووول أن 0232تشووورين الثووواني01سوووتكالت فووويولكووون حكوموووة عبووود المحسووون السوووعدون  ووود ا
تشوورين الثوواني  32تجووري االنت ابووات، فجووا ت بعوودها حكومووة جعفوور العسووكري األولووق فووي 

شوووووووباً  31م لتكمووووووول عمووووووول وزار  السوووووووعدون بانت ووووووواب الممثلوووووووين الثوووووووانويين فوووووووي 0232
 . (01)منهم  مسة اعضا  عن لوا  الدليم لم يكن احد منهم من اهالي الفلوجةفاز و ، (2)م0231

م مووون  بوووول جعفووور العسووووكري 0231آذار  32افتوووت  المجلوووو  الت سيسوووي فووووي و  ووود 
ب وووفت  رئيسووواا للووووزرا  باحتفوووال رسووومي كبيووور. وبالمناسوووبة است ووودرت الووووزار  إراد  ملكيوووة 
ًوووالق سوووراش المعتكلوووين والمو ووووفين، كموووا أمووورت الووووزار   بتنزيووول محكوميوووات المسوووجونين وا 

ة واأللويووة واأل ضووية األ وور . وانت ووب أعضووا  المجلوو ، بوورجرا  معووالم الزينووة فووي العا ووم
واجووب الووذي عبوود المحسوون السووعدون رئيسوواا دائموواا لوو . وبعوود أن أنجووز المجلوو  الت سيسووي ال

م وذيولها مه بريًانيا وسون دسوتور العوراق 0233علق معاهد   ألكي علي ، وهو الت ديق
وعلوق إثرهوا اسوتكالة وزار   م،0231آب  3و انون انت ابات مجل  النواب، حل بعدئذ فوي 

 .    (00)جعفر العسكري التي جي  بها من أجل تمرير المعاهد 
 مجلس النواب. -ب 

فووي اليوووم الووذي تووم فيوو  اسووتكالة وزار  جعفوور العسووكري كلوو  الملوو  ياسووين الهاشوومي 
تشوورين  33بتشووكيل الوووزار  الجديوود ، التووي  امووت بنشوور  ووانون انت وواب مجلوو  النووواب فووي 

تشوورين الثوواني موون العووام نفسوو ،  وودرت إراد  ملكيووة بتعيووين يوووم  03وفووي  م.0231األول 
م موعداا للبد  برحضار  وائم المنت بين األولين النت واب مجلو  0231تشرين الثاني  01

تشوورين الثوواني حووذرت وزار  الدا ليووة مت وورفي األلويووة موون التوود ل فووي  02النووواب. وفووي 
 .(03)شرون االنت ابات

م أجوورت بلديووة الفلوجووة، عمليووة االنت وواب للمنت بووين األولووين فووي وبنووا  علووق مووا تكوود
، كسووائر موودن اللوووا  األ وور  وبووا ي ألويووة العووراق، و وود بلوو   (02)م0231كووانون األول  08
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. وبعدئذ  امت بلدية الفلوجة باإلشرا  علق (01)( روبية021كلفة االنت ابات مبل  )
وبعد أن تموت بنجواش، . (01)م0231الثاني  عمليات انت اب المنت بين الثانويين في كانون

م فووي عهوود وزار  عبوود 0231تموووز  06التوو م أعضووا  المجلوو ، وافتووت  بشووكل رسوومي فووي 
المحسوون السووعدون الثانيووة. وعلووق  لفيووة االنت ابووات سووالفة الووذكر، ًالبووت مت وورفية لوووا  

( ألو  0113،2م، وزار  الدا ليوة ب ور  مبلو   ودر  )0231تشورين الثواني  21الودليم فوي 
روبيوووة وسوووبه آنوووات مووون ميزانيوووة لووووا  الووودليم، وكانوووت ح وووة الفلوجوووة مووون المبلووو  الموووذكور واثنوووان 

 .(06)م01/03/0231( أربعمائة و م  ربيات وآنتين. ووافكت الوزار  علق الًلب في 111،3)
وفي التهيئة النت ابات الدور  االنت ابية الرابعة لمجلو  النوواب فوي الثوامن مون آذار 

، كافوووة  (02)م0223أمووورت وزار  الدا ليوووة فوووي ال وووام  عشووور مووون كوووانون األول  م،0222
مكاميووووة  ضووووا   المت وووورفيات بوووورجرا  الووووالزم، وعليوووو  وجهووووت مت وووورفية لوووووا  الوووودليم،  ووووائم
نها  انت ابات المنت بين الثانويين  . (08)الفلوجة، بات اذ التدابير الالزمة إلجرا  وا 

أمر المفتا اإلداري للووا  الودليم جودوالا وضو  فيو  فكدم رئي  بلدية اللوا  بنا  علق 
عدد المنت بين األوليين والثانويين إجماعاا بما فيهم أعدادهم في  ضوا  الفلوجوة والتوي هوي 

 :(02)مدونة أدنا 
 المراكز أسماء الشعب عدد النفوس األوليين عدد المنتخبين الثانويين

 مركز شعبة الفلوجة 201 2

وجة
الفل

ا  
ض
ز  

مرك
 

 شعبة المحامد  3226 2

03 2111 
 شعبة عشائر البو

 عيسق
 شعبة عشائر زوبه 812 23
 شعبة عشائر الجميلة 3100 01
   10126) المجموع ( ليكون 312
 شعبة الجدول 3211 03

رمة
الك

 

 شعبة المحامد  1011 31
 شعبة زوبه 2028 03
   63388) المجموع ( ليكون 
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، رفعت الهيئة التفتيشية فوي (31)بات المنت بين الثانويينوبعد أن أجريت انت ا
، النتوووائ  إلوووق مت ووورفية اللووووا ، التوووي بعووود أن وحووودتها موووه المراكوووز االنت ابيوووة (30)الفلوجوووة

م وتضومنت فووز النوواب 0222شوباً  2األ ر  في اللوا ، رفعتهوا إلوق وزار  الدا ليوة فوي 
وهووم كوول موون )الشوويس علووي السووليمان، والمحووامي  األربعووة فووي الوودائر  االنت ابيووة للوووا  الوودليم

كمال بو  السونوي والمحوامي عووني بو  النكشوبندي والشويس  موي  الضواري(. وكوان الفوائز 
،  (33)(  ووتاا، وهووي أ ول األ وووات311األ يور يحسوب علووق الفلوجوة، و ود ح وول علوق )

بموا ووو   وموووه ذلووو  اسوووهم موووه زمالئووو  مووون نوووواب الفلوجوووة فوووي الووودورات االنت ابيوووة الالحكوووة
نية و ومية كثير  يمكن االًالع عليها في موا ه عد  من رسالة عدي حميد  فهد حاي  ًو

.  ( التوووي اشووورنا اليهووووا 0218-0231)دور نوووواب الووودليم فوووي البرلمووووان العرا وووي المحمووودي
نيسان  21 -0222حزيران  03وعندما جرت االستعدادات للدور  االنت ابية التاسعة )من 

 .(32)الفلوجة  وائم بالمنت بين الثانويين في الكضا  م( نظمت بلدية0211
 33 -0212آذار  02وشووووار  فووووي ترشوووويحات الوووودور  االنت ابيووووة الحاديووووة عشوووور  )

م( عوودد موون أهووالي الفلوجووة، وموونهم السوويد عبوود الوهوواب ال ًيووب الووذي أ بوورق 0218شووباً 
رشووحين للمجلوو  ، وموون الم(31)عوودد موون مريديوو  إلووق الو ووي عبوود اإللوو  معلنووين ت ييوودهم لوو 

أيضاا كل مون  ليول كنو ، وعبود العزيوز عوريم، اللوذان فوازا فوي االنت ابوات عون لووا  الودليم، 
 اعتماداا علق الدعم الحكومي لهما ومكانة عائلتيهما لد  أهالي الفلوجة.

ن سكن بغداد إال أن  كان يعود نفسو  واحوداا  ومما تجدر اإلشار  إلي ، أن  ليل كن  وا 
ة أل ول  وأمالك  فيها. وبنوا  علوق هوذا االعتبوار كوان يرشو  نفسو  علوق من أهالي الفلوج

 ائمووة لوووا  الوودليم فووي حووين وجوود عوودد آ وور رشوو  لالنت ابووات اعتموواداا علووق دعووم عشووائرهم 
فكوووً، ومووونهم محمووود سووومير الشوووالل شووويس عشوووائر المحامووود  والمحوووامي عبووود المجيووود رشووويد 

بسوبب فكودان األول أحود شورًو الترشوي  لعودم ، إال أنهما فشال أمام منافسويهما (31)الجميلي
أدائوو  ال دمووة العسووكرية، أمووا الثوواني فلووم يح وول علووق العوودد الكووافي موون األ وووات، ولووي  
ة والوجهوا  والشويوخ،  بمستبعد من أن أن ار عبد العزيز عريم و ليل كن  من أفوراد الشوًر

مووه الم ووووتين، حووالوا دون الت ووويت لغيرهمووا حتووق لووو دعووت الضوورور  السووت دام الشوود  
تحوووت ذريعوووة عووودم وجوووود أسووومائهم فوووي الكووووائم، كموووا ح ووول موووه م ووووتي عشوووير  الجميلوووة 



 األوضاع السياسية والحزبية في الفلوجة إبان العهد الملكي في العراق

  3102لث  )أيلول(العدد الثا                          مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية             

733 

. فهووذ  الًريكووة فووي الت ووويت سووببت كثيووراا (36)لمرشووحهم عبوود المجيوود رشوويد الجميلووي
من التكوالت ضود البرلموان العرا وي الوذي عودو  برلمانواا مزيفواا. فلوذل  عنودما جوا ت حكوموة 

م ًالبها الشعب بحل البرلموان 0218الشعب( إلق سد  الحكم عام محمد ال در )حكومة 
م، وعملت لإلعداد النت ابات 0218شباً  33المزي . فاست درت إراد  ملكية بحل  في 
م( بود ا بانت ابوات المنت بوين 0218حزيوران  30جديد  )الدور  االنت ابية الثانية عشر  فوي 

موثالا للشوعب فوي وسوً دعووات واسوعة بجعول الثانويين تمهيداا لمجي  مجل  نواب جديود م
. ولهوووذا رشووو  عووودد مووون أهوووالي الفلوجوووة ل وووو  هوووذ  (32)االنت ابوووات الجديووود  نزيهوووة وحووور 

، والسويد شوعبان (38)االنت ابات منهم )المحامي عبد الوهاب محمد أموين ال ًيوب الكبيسوي
العزيوز عوريم،  والسويد عبوا  الرشويد، والسويد عبود  دان، والسويد عبود المجيود ال وكالويسوي

 .(32)والشيس م ل  الشالل، والشيس محمد المشوش، وممثل السيد موسق الشابندر(
نيسووان  01وبعوود أن جوور  انت وواب الهيوو   التفتيشووية لمنًكووة الفلوجووة االنت ابيووة فووي 

م في بناية محكمة الفلوجة وبحضور حاكم المنًكة السيد  وادق جعفور ال ضويري 0218
ن مركوداا علوق ضورور  إجورا  انت ابوات نزيهوة، بودأ بتوزيوه أوراق الذي ألكق كلمة بالحاضري

الووووذين كووووانوا موووون  (21)م تومووووة ب ووووتم محكمووووة جووووزا  الفلوجووووة، علووووق األشوووو ا  ال مسووووة
وجهوا  محلتوي الح وو  والسوراي المتكونوة منهوا الفلوجوة حينوذا ، أمووام  المفتور  أن يمثلووا

. ثم  وت هرال  ال مسة (20)نهمحشد كبير من أهالي الفلوجة والمرشحين أو من ينوب ع
علووق األشوو ا  الووذين وثكوووا بهووم كهيوو   تفتيشووية علووق االنت ابووات، وهووم كوول موون )الحووا  
أحمد ال ضير وعبد العزيز عوريم و ليول الحوا  مهيودي وعبود السوالم عوريم وسولمان العلوي 

سووماعيل الكوواظم وال حووا  الذهيبووة وسوووعان سووويدان الذهيبووة وعبوود الموونعم وسوولمان التركووي وا 
علوان الحمود(. واعتر  علق النتائ  السيد  ل  الحوا  رموي ، وآ ورون، حيوث ًعنووا 

السوويما فووي مسوو لة انت وواب رئووي  الهيوو   التفتيشووية و  فووي نزاهووة االنت ابووات و ووحة إجرائهووا 
. ثم (23)ألن عدداا من الفائزين بعضوية الهي   التفتيشية لم يكونوا حاضرين انت اب الرئي 

م، فوي 0218مواي   03لمرشحين إل را  نائبين عن منًكة الفلوجة في جر  الت ويت ل
ناحية الكرمة و رية ال كالوية في و ت واحد. وأشاد مرا بوا االنت ابات بالتفاهم الكائم بين 
اإلدار  وفوووي مكووودمتها السووويد نعووويم ممتووواز  ائممكوووام  ضوووا  الفلوجوووة والمرشوووحين. وأفووواد أحووود 
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عبووووود العزيوووووز عوووووريم فوووووي الكائموووووة االنت ابيوووووة فوووووي المووووورا بين بتكووووودم المرشووووو  السووووويد 
ال وووكالوية، ويعوووود ذلووو  إلوووق دعوووم اإلدار  لووو ، وت ثيرهوووا علوووق األهوووالي لم ووولحة المرشووو  
هنا . ومه ذل ، فكد فاز كول مون السواد : )إسوماعيل إبوراهيم، وحسوين عوريم، وأحمود جوواد 

د  الم ووتين، أدت مدير مال  ضوا  الفلوجوة( وأثوار هوذا الفووز، رد  فعول مضواد  كبيور  لو
إلووق حوودوث مشووادات كالميووة  ووا بة، كانووت ورا  ت جيوول االنت وواب فووي هووذ  الشووعبة، إثوور 
توود الت السوويد نعوويم ممتوواز  ائممكووام  ضووا  الفلوجووة، الووذي اتهووم مجوودداا بوونف  تهمتوو  فووي 
ال ووكالوية، أي إنوو  كووان يمووار  الضووغًو علووق األهووالي فووي الكرمووة للت ووويت ألشوو ا  

ألهووالي وفووي مكوودمتهم الشوويس محموود العبووا  الجسووام شوويس عشووير  الجميلووة، إال أن ا معنيووين
رفضووووا تلووو  التووود الت التوووي عووود ت متنا ضوووة موووه ت وووريحات رئوووي  الووووزرا  السووويد محمووود 

ن كانووووووا يركوووووودان علووووووق نزاهووووووة لدا ليووووووة السوووووويد جميوووووول الموووووودفعي اللووووووذاال وووووودر، ووزيوووووور ا
 .(22)االنت ابات

، (21)م، فاز فيها كل من عار   فًان0218حزيران  01وبعد إعاد  االنت اب في 
وعبووود العزيوووز عوووريم عووون الفلوجوووة، وشوووكر األ يووور كووول مووون أسوووهم بفووووز  مووون مشوووايس الووودليم 

، وتكورر فووز عبود العزيووز عوريم و ليول كنو  فووي (21)وأهوالي الفلوجوة، وعلوق حسون ثكووتهم بو 
 الدورات الالحكة لذات األسباب التي ذكرناها آنفاا.

آ ور لموا موذ  نكة أ ر  عن سير االنت ابات في الفلوجة ويمكن إعًا   ور  حي
كوان يح وول فووي العووراق عامووة. موون  ووالل موا ذكوور  الشووهود أمووام المحكمووة العسووكرية العليووا 
ال ا ة )محكمة الشعب( أثنا  محاكموة  ليول كنو ، فوذكر الحواكم )الكاضوي( عبود الوهواب 

أثنووا  وجووود  فووي الفلوجووة، جوورت الوودوري ب ووفت  شوواهداا أمووام المحكمووة المووذكور ،  ووال ب نوو  
م فووي عهوود وزار  نووور 0213مجلوو  النووواب موورتين. الموور  األولووق كانووت عووام  (26)انت ابووات

م(، والثانيووووة عووووام 0212كووووانون الثوووواني  32 -0213تشوووورين الثوووواني  32الوووودين محمووووود )
م(، وأفاد ب ن في 0211آب  2 -0211نيسان  32م في عهد وزار  أرشد العمري )0211
لم تح ل انت ابات وفاز كن  بالتزكية وفي الثانية، جرت انت ابات وفواز فيهوا كنو   األولق

أيضاا. وأفاد الشواهد أيضواا بو ن الموواًن كوان يسومه عون تود الت حكوميوة فوي االنت ابوات 
وأنها غير نظيفة، وأن  كحاكم في الفلوجة، كان يتلكق الًعون ويلغي الهي   التفتيشية التي 



 األوضاع السياسية والحزبية في الفلوجة إبان العهد الملكي في العراق

  3102لث  )أيلول(العدد الثا                          مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية             

731 

ذات المشوووكلة، وفوووي رد  أيضووواا علوووق سووورال المحكموووة عووون فووووز أ جووورت االنت ابوووات 
 ليل كن  وعبد العزيز عريم، أفاد ب نهما فازا بعد فرز األ وات. أما المرشوحون اخ ورون 

. وفووي المجموول أفوواد الشوواهد عبوود الوهوواب الوودوري، (22)فوورنهم  سووروا حتووق ت مينوواتهم الماليووة
يوور حوور . وهووذ  شووهاد  مهمووة موون حوواكم مووزور  وغ  ن كوول االنت ابووات التووي كانووت تجووري بوو

السيما وأن رأيو  ًوابق رأي الشواهد األ يور المحوامي و أشر  بنفس  علق سير االنت ابات، 
نيوووة ، فوووي االنت ابوووات، فوووذكر أن االنت ابوووات (28)عبووود المجيووود الجميلوووي مرشووو  الجبهوووة الًو

 ة فوووويمهزلوووة لووووي  فوووي الفلوجووووة فحسوووب بوووول فووووي كووول أنحووووا  العوووراق بسووووبب تووود ل السوووولً
مووون المرشوووحين اخ ووورين مووون أمثوووال )المرشووو  عبووود الووورزاق  االنت ابوووات، و وووال إنووو  وعووودد

الفضلي( استشعروا ب ن ال تكون هنا  نزاهة في االنت ابات بعد أن أعلون ترشوي  كول مون 
 ليوووول كنوووو  وعبوووود العزيووووز عووووريم، وح وووول مووووا كووووان يتو عووووون موووون توووود الت للسوووولًة فووووي 

نموا ح ولت تود الت ، ولم يكت ر األمور علوق (22)االنت ابات تود الت السولًة فحسوب، وا 
وضوغًو عشووائرية كمووا فعوول الشويس عبوود الوورزاق علووي السوليمان وبرفكتوو  عشوورات المسوولحين 

و ود أيود علق حود  وول الشواهد المرشو  عبود المجيود الجميلوي المحوامي  –من أفراد عشيرت  
 بوود اا الشووا ،والسوويد نجووم ععوون حالووة االنت ابووات ذاتهووا السوويد فرحووان ال ووعب  مووا ذكوور، 

نكووالا عوون والوود ، بوو نهم ون بووة موون الم تووارين البووارزين كلفوووا موون الحكومووة باإلشوورا  علووق 
مركووز االنت ابووات فووي مدينووة الفلوجووة و ارجهووا، وأغلووبهم جووا  ب ووناديق اال تووراع فوجوود أن 

 .(11)الفائزين  د ذيعت أسمارهم في اإلذاعة  بل فت  ال ناديق
ة االنت ابووات وعوودم نزاهتهووا، حتووق يوو   النووا  موون وهووذ  داللووة واضووحة علووق شووكلي

الترشي  لنيابة ُعور  فائزوهوا سولفاا، واألدل علوق ذلو  أن حواكم المنًكوة االنت ابيوة لكضوا  
م علوق ترشوي  كول مون السويد  ليول الحوا  إسوماعيل كنو  38/8/0211الفلوجة، وافق فوي 

م، لترشوي  النيابووة 31/8/0211والسويد عبوود العزيوز عووريم، بموجوب الكوورارين المورر ين فووي 
عن  ضا  الفلوجة، وحيث إن  لم يتكدم أحد للترشي  عن منًكوة  ضوا  الفلوجوة االنت ابيوة 

مون مرسووم انت واب  12التي تتكون من نائبين اثنين، واستناداا إلق موا ن وت عليو  المواد  
م، فكوود أ ووب  كوول موون  ليوول الحووا  إسووماعيل كنوو  والسوويد عبوود 0213لسوونة  6النووواب ر ووم 



 األوضاع السياسية والحزبية في الفلوجة إبان العهد الملكي في العراق

  3102لث  )أيلول(العدد الثا                          مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية             

731 

العزيز الحا  علي عريم فائزين بالتزكية لعدم منافسة أحد لهما. و درت المضبًة 
 .(10)م0211آب  38بذل  تحريراا في 

رش  إلق جانب عبد العزيوز عوريم و ليول كنو ، كول  (13)م0212وفي انت ابات عام 
 وعبود الوهواب ال ًيوب،وعبد المل  عبد الواحد العبدلي ،من )عبد الغفور علوان المحامي 

وعبود المجيود رشويد الجميلوي ،وحموود المحموود الكريفعواوي ،وأحمد علووان النووري ،الكبيسي 
بوووراهيم حسووون الجري وووي(، ا تلووو  فوووي سوووبب انسوووحابهم ، وان انفووورد المحوووامي ابوووراهيم و  وا 

أغلووووب هوووورال  وظ فوووووا فووووي الدولووووة موووون  بوووول منافسوووويهم محموووود عويوووود الحمووووو بووووالكول ، بوووو ن 
. وهووذا إن  وو  يوودل داللووة واضووحة علووق عكوود (12)الترشووي  السياسوويين ثمنوواا النسووحابهم موون

ال فكات مه ال  وم، كتسويات سياسية. كما فاز االثنان )عبد العزيز عريم و ليل كن ( 
م حيووث ح وول عبوود العزيووز عووريم علووق 0218( لسوونة 06فووي انت ابووات الوودور  االنت ابيووة )

ان بالتزكيوة عون الفلوجوة . حيث فاز االثنو(11) وتاا  22 وتاا وح ل  ليل كن  علق  28
م علوق إثور انسوحاب المرشو  21/1/0218( فوي 12في االنت ابات المذكور  بالكرار ر م )

عبووود إبوووراهيم الحوووردان وال يوجووود مرشووو  غيووور هووورال ، فلوووذل  عووودا فوووائزين بالتزكيوووة مووون  بووول 
( لسوووووونة 12( موووووون  ووووووانون انت وووووواب النووووووواب ر ووووووم )12اللجنووووووة المشوووووورفة حسووووووب الموووووواد  )

                . (11)م0216
 نواب الفلوجة في مجلس النواب. -ج 

كان للسيد عبد العزيز عريم حضور واض  في مجلو  النوواب مون  والل ًروحاتو  
م علق الساد  المسرولين من أمثوال )السويد عبود الوهواب 0218في السابه عشر من تموز 

والموا والت ووزيور األشوغال ،ووزير المعار  السيد نجيب الراوي ،مرجان وزير اال ت اد 
السوويد جووالل بابووان(. عمووا كووان يشووكو منوو  أبنووا  لوووا  الوودليم، وحاجووة اللوووا  إلووق ال وودمات 
واإل ووالحات. وأعوورب السوويد عبوود العزيووز عووريم عوون تووذمر  موون  لووة الت  ي ووات الماليووة 

 (16)( ألفوووي دينوووار التوووي ال تتناسوووب موووه سوووعة اللووووا  وحاجوووة بلدياتووو 3111للووووا  البالغوووة )
ل، لغووور  التعميووور والتبلووويً ... إلوووس، فوووي حوووين أن المبوووال  التوووي    وووت الشوووديد  للموووا

 ( مائة أل  دينار. 011111للبلديات األ ر  في العراق، تكدر بو)
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و اًب السيد عبد العزيز عريم وزير الدا لية السيد م ًفق العمري بالكول 
نائوب إلوق ضورور  إن هذا المبل  ال يسد حاجة تبليً شارع واحد في الفلوجة. ولذل  دعوا ال

الموازنة بين حاجوة اللووا  للتعميور واإلنشوا  وبوين المبوال  الم   وة لهوا السويما وأن لووا  
الوودليم عووانق موون اإلهمووال الكثيوور ًيلووة السوونوات الماضووية موون ت سووي  الحكومووة العرا يووة، 
ودعا إلوق زيواد  ح وة لووا  الودليم مون الت  ي وات المكورر  لو  فوي السونة الماليوة الجديود  

م( كمووا ًلووب السوويد عبوود العزيووز عووريم أيضوواا مبلغوواا  وودر  عشوور  آال  دينووار لتبلوويً 0212)
العراق، ويمر بها  -أن المدينة تكه علق ًريق سورياوالسيما الشوارع الرئيسة في الفلوجة، 

 .(12)كثير من األجانب، وعلي  فهي جدير  باإل الش علق حد  ول 
عوريم فوي مجلو  النوواب، وزيور المعوار   من جانب آ ور، حواور السويد عبود العزيوز

م 0218السيد نجيب الراوي بش ن ًلب سبق وأن تكدم ب  وفد من أهل الفلوجة في نيسان 
إلق وزير المعار  السابق السيد محمد رضوا الشوبيبي حوول فوت  مدرسوة متوسوًة حكوميوة 

ريم فوي حديثو ، في الفلوجة، وأن الوزير المذكور، وعدهم  يراا. وجدد النائب عبد العزيز عو
ًلووب أهوول الفلوجووة علووق الوووزير نجيووب الووراوي. وتسووا ل هوول فووي نيووة األ يوور ت سووي  هووذ  

بحاجووة ماسووة  والسوويما أن أهوالي الفلوجووة المدرسوة وفتحهووا فووي بوود  السونة الدراسووية الكادمووة 
( تلميووذ موون  ريجووي الموودار  االبتدائيووة فووي 211إلووق هووذ  المدرسووة التووي ستضووم بحوودود )

ا وأن أغلووبهم موون الًبكووات الفكيوور  الووذين لووم تسوواعدهم الظوورو  للدراسووة فووي الكضووا ، سوويم
ال سووويبكون يتسوووكعون فوووي ًر وووات بلووودتهم ومكاهيهوووا. وا توووتم النائوووب  بغوووداد أو الرموووادي، وا 

الماديوووووة فوووووي إنشوووووا   اتكالمووووو  موووووه وزيووووور المعوووووار ، باسوووووتعداد أهووووول الفلوجوووووة لإلسوووووهام
 .(18)المدرسة

نموا شوملت لم يكت ر النائب في حوارات   موه الووزرا  علوق مدينوة الفلوجوة فحسوب، وا 
ن والموا ووالت السوويد جووالل بابووان بشوو  عوودداا آ وور موون موودن اللوووا . فنووا ا وزيوور األشووغال

عوودم  ووالحية الًوورق فووي لوووا  الوودليم ووعورتهووا، وأنهووا غيوور معبوود  إال الكليوول، وهووذا الكليوول 
 -ومنهوووا ًريوووق بغوووداد بمووورور الوووزمن فوووي حالوووة عووودم  ووويانت ، ي وووب  غيووور  وووال   أيضووواا 

فلوجة، أما عن ًورق المنواًق الغربيوة مون اللووا ، السويما بوين الرموادي وعنو ، فرنهوا أكثور 
وعور ا وتردياا وال يمكن السير عليها بسوبب موا أحدثو  فيضوان نهور الفورات، وتسوا ل النائوب 
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عبد العزيز عريم، هل في نية وزار  الموا الت واألشوغال، إ والش الًريوق ب وور  
الرمووادي مووبلً  -يود . ومسووتعجلة... ومتوق يووتم ذلوو ، فورد عليوو  الووزير، بوو ن ًريووق بغودادج

إال أن  بحاجة إلوق بعو  الت وليحات فوي بعو  األمواكن، أموا بعود الرموادي حتوق الحودود 
السورية، فالًريق رملي وكلفت  عالية. وأنها وغيرها من ًلبات األلويوة األ ور ،  -العرا ية

زانيوة حينئوذ، وأن الووزير وعود النائوب بالعمول علوق تنفيوذ ذلو  بالكودر هي  ار  إمكانيوة المي
 .(12)المستًاع

م وزيور اال ت واد السويد 0218تمووز  02كما نا ا النائب سال  الذكر، أيضاا فوي 
عبووود الوهووواب مرجوووان، بشووو ن تووودني أسوووعار التوووزام الكيووور فوووي هيوووت بشوووكل أ ووول مووون السووونين 

د  التوووي منحوووت ل وووال  الملتوووزم، وبووورر السووويد وزيووور السوووابكة، بوووالرغم مووون االمتيوووازات الجديووو
ن دفووه أسووعار أعلووق بووالرغم موون ت جيوول العوور   ت وواد ذلوو ، إلووق عووزو  الملتووزمين عوواال

( دينوار معلوالا ذلو  بان ورا  دائور  01،111) مون عد  مورات، فلوم يتكودم أحود بالودفه أكثور
موا  الو  السويد الووزير،  األشغال عن استعمال  ير الدليم. ورد السيد عبد العزيز عوريم علوق

( دينار في الو ت الذي كانت فيو  02،011إن التزام الكير للسنتين السابكتين كان ) :بكول 
( من شورًو االلتوزام. ولكون 1الحكومة غير ملزمة ب ي دفه للرسوم حسب منًوق الماد  )

( دينووار مووه دفووه الحكومووة للرسوووم 01،111م أحيوول االلتووزام بووو)0212، 0216فووي سوونتي 
عووون كميووووات الكيوووور التووووي ت  ووووذها. فيوووور  موووون المفوووورو  أن مبلوووو  االلتووووزام يزيوووود مووووه هووووذ  
االمتيووازات ال أن يكوول. وتشووك  السوويد عبوود العزيووز عووريم فووي غايووة إلحوواش المت وور  علووق 

( دينوووار عوووون 3611بمبلوووو  يكووول ) (11)وزار  اال ت ووواد برحالوووة االلتوووزام إلووووق الملتوووزم السوووابق
غبنوواا علووق كاهوول  زينووة الدولووة، فلووذل  دعووا وزيوور الماليووة  الملتووزم السووابق. فوورأ  فووي ذلوو 

جووورا  التحكيوووق الووود يق بشووو ن . كموووا أكووود أيضووواا علوووق ضووورور   إلعووواد  النظووور بالموضووووع وا 
نية ومنها الكير، ألن التفريً بها ُيعد هدراا  لحكوق ال زينة التوي الحر  علق الثروات الًو

 .(10)يكة( علق حد  ول ضائكة المالية في هذ  الظرو  الد تواج  )أشد 
 .الفلوجة وقضية فلسطين 

نا ر العرا يون الكضية الفلسًينية منذ نشوئها بعود تنفيوذ االنتوداب البريًواني علوق 
م، وموووا ترتوووب علوووق ذلووو  مووون ردود فعووول شوووديد  كالمواجهوووات التووووي 0231فلسوووًين عوووام 
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ن ح ولت بووين البريًووانيين وال ووهاينة مون جهووة والعوورب موون جهوة أ وور ، والتووي كووا
م التوي سوببت احتجوا  العورا يين 0226، وثوور  عوام (13)0232من أشدها ثور  البراق عوام 

، والعورب عاموة، للكسوو  المتناهيوة التوي تعامول بهوا البريًوانيون (12)ومنهم أهالي لوا  الودليم
وحلفوارهم ال وهاينة موه العورب. وعلوق إثرهووا تبنوت الحكوموة العرا يوة فوي عهود وزار  ياسووين 

عووووم الحركووووة الفلسووووًينية، إذ سوووومحت بوووول شووووجعت الشووووباب العرا ووووي للتًووووووع الهاشوووومي، د
، وأنها سمحت أيضاا لعدد مون الضوباً والجنوود 0226عام  وااللتحاق بالثوار الفلسًينيين

بااللتحووواق بوووالثور . وهوووذا األمووور ُكشووو  للبريًوووانيين وال وووهاينة، فشووونوا حملوووة  اسوووية ضووود 
 . (11)الحكومة

م ت ليها عن انتدابها عن 0218ماي   01بريًانية في وبعد أن أعلنت الحكومة ال
فلسًين، ازدادت الحالة سو اا بين العورب وال وهاينة هنوا ، السويما بعود اإلعوالن الرسومي 
لوالد  الدويلة ال هيونية في اليوم المذكور. وكان الورأي العوام العرا وي،  لكواا حيوال مسوتكبل 

الحكوام العورب تكاعسوهم عون نجود  إ ووانهم الكضية الفلسوًينية ومتحمسواا لهوا ويعيوب علوق 
، وكووان المتحمسووون موون العوورا يين يكومووون (11)الفلسووًينيين المعرضووين لل ًوور ال ووهيوني

بالمظاهرات المتواليوة لحوث المسورولين العورا يين والعورب إلبكوا  الكضوية الفلسوًينية ن وب 
سيما بعد لجوو  أعوداد كبيور  ، ال(16)أعينهم. فتلبدت األجوا  في بغداد واأللوية العرا ية كلها

مون الفلسووًينيين إلووق العووراق. و وود شوكلت منظمووات جماهيريووة لمناهضووة  وورار تشووكيل والد  
دويلووة ال ووهاينة )إسوورائيل( وموون هووذ  المنظمووات جمعيووة إنكوواذ فلسووًين فووي بغووداد برئاسووة 

بيل الشيس أمجد الزهاوي مفتي العراق، هدفت إلق تشجيه المواًنين للتًوع والجهاد فوي سو
تحرير فلسًين، وتولق الشيس محمد محمود ال وا  نائوب أمجود الزهواوي مسورولية رعايوة 
شرون المتًوعين إلق فلسًين. وكانت الجمعية المذكور  تناشد النا  وتحثهم للودفاع عون 
فلسووًين فووي المناسووبات الدينيووة، كمووا ح وول فووي االحتفووال الووديني الووذي أ وويم فووي الجووامه 

ث ألكيووت  ًوووب )مثوول  ًبوووة حمووود سوووعود الغووازي مووودر  اللغوووة الكبيوور فوووي الفلوجووة، حيووو
 ًبة الشيس حامد المال حويا  فضال عنالعربية في الفلوجة و ًبة السيد حسين أفندي 

إمام و ًيب الجامه الكبير في الفلوجة( حثوا فيهوا أهول الفلوجوة للتبورع والتًووع فوي سوبيل 
ا )الحووا  أحموود ال ضووير وحموودي . فتشووكلت علووق إثوور ذلوو  لجنووة  وامهوو(12)إنكوواذ فلسووًين
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جووورجي  وعبوووود الملووو  عووووريم وذيوووواب زعوووين وعبوووود الفرحووووان والحوووا  علوووووان الحمووووود 
بووراهيم عووزت والحووا  مهوودي الًيووار( لجمووه مبلوو  ) ( ألفووي دينووار إلعانووة منكوووبي 3111وا 

. واسوتجابة لودعو  جمعيوة (18)فلسًين بعد أن ح لوا علوق إذن مت ورفية لووا  الودليم لوذل 
ًين، الموووواًنين للتًووووع، فكووود تًووووع عووودد مووون النسوووا  العرا يوووات. وشوووكلن وفوووداا إنكووواذ فلسووو
ترأسوووت  الملكوووة عاليوووة متوجهووواا إلوووق فلسوووًين. وعنووود معرفوووة أهوووالي الفلوجوووة النبووو ، ،يموووثلهن 

( دينوواراا  وودمها 010سووارعت نسووا  الفلوجووة إلووق التبوورع بمووا يسووتًعن فجمعوون  مبلغوواا مكوودار  )
 ضا  الفلوجة إلق الملكة عالية عند مرورهوا والوفود المرافوق لهوا  السيد نعيم ممتاز  ائممكام

في الفلوجة، لتكدم مه الهودايا األ ور  التوي جمعوت لجرحوق المجاهودين باسوم نسوا  المدينوة 
 وأهاليها. و د ًبعت علق الهدايا األبيات اختية:

 باالضُ  ي تكليب  ا  ف  ك   ه  ً  ست  ت    ولم مي  الر   حسنُ لم أُ  أنا إن  
   نكبا ن  وأواسي في الوغق م      م  هُ ك  ح   رحق وأ ضيالج   مُ أ د  

ان   أن      مناهكذا اإلسالم  د عل     اا وأباُأم   نر  األًو
 و تمت األبيات بالكلمة اختية:

)تتشووور  فتيوووات أهوووالي الفلوجوووة بتكوووديم هوووديتهم البسووويًة بواسوووًة  ووواحبة الجاللوووة 
لهديووة علوووق جرحووق سووواحات الشوور (. ثوووم ودع الهاشوومية الملكووة المعظموووة للتكوورم بتوزيوووه ا

 . (12)أهالي الفلوجة الوفد بمثل ما استكبل ب  من حفاو 
فوووي حزيوووران العرا يوووة مووون جانوووب آ ووور،  ووودم الفلوجوووة وفووود جمعيوووة اخداب اإلسوووالمية 

( دينووار، 213،211، لغور  جموه التبرعوات لفلسووًين. فجمعووا مبلغواا مكودار  )(61) 0218
ام  ضووا  الفلوجووة الشوويوخ واألغنيووا  علووق التبوورع حتووق و وول المبلوو  زاد  حووث السوويد  ائممكوو
( دينار، واستمرت الجهود متوا ولة لحوث النوا  2،111م )0218منت   شهر حزيران 

. وفي مو   آ ر، توج  الجيا العرا ي للمشاركة في الحرب المتو عة من (60)علق التبرع
لجوويا، مكوودمين مووا أمكوونهم موون أجوول فلسووًين، ف وور  أهوول الفلوجووة مسووتكبلين ومووودعين ل

 .(63)الدعم المعنوي والمادي، فضالا عما حفوا ب  من كرم الضيافة من النسا   بل الرجال
. ورافوق (62)والكيت كلمات تمجد وتذكر المكواتلين بمورثر العورب والمسولمين وأمجوادهم

ي كووان . ولكوون بالكوودر الووذ(61)الجويا عوودد موون متًوووعي أهوول الفلوجووة بودوافه دينيووة و وميووة
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علي  المكاتلون من الهمم العاليوة فوي ذهوابهم إلوق فلسوًين، كوان مثلو ، بول أشود منو  
من اإلحباً واالنكسار النفسي ل ما أ يب ب  الجيا العربي عاموة مون الهزيموة المور  أموام 
عوودوهم ال ووهيوني. فاسووتكبل أهوول الفلوجووة الجوويا العرا ووي برجهاشووات البكووا ، مسووتنكرين 

مووون جانوووب  .(61)ا إلوووق  يانوووة الحكوووام العووورب ال إلوووق الجيووووا العربيوووةالهزيموووة التوووي نسوووبوه
، دافه نوواب الفلوجوة )  ليول كنو  ، عبودالعزيز علوي عوريم  ( ،  فوي البرلموان العرا وي آ ر

فضوال عن الكضية الفلسًينية ، وت ديهم لمشاريه التكسيم التوي ت ودر مون هنوا وهنوا  ، 
العرا ية والعربيوة ل وال  الكضوية الفلسوًينية ،  سعيهم الحثيث لدعم الموا   السياسية عن
 .   (66)ال سيما دعم مشاريه  وانين المكاًعة للكيان ال هيونيو 

  م.9191الفلوجة ومعاهدة بورتسموث 
جرت محادثات بين الجانبين العرا ي والبريًاني بش ن الد ول في مفاوضات ثنائية 

فوودان لهووذا الغوور  أحوودهما عرا ووي م. وتشووكل و 0221حزيووران  21مباشوور  لتعووديل معاهوود  
برئاسة رئي  الوزرا   ال  جبر وآ ور بريًواني يت ودر  نائوب مارشوال الجوو السور بريوان 

م(. ولغوور  0212موواي   02 -8بيكوور. وابتوودأت المفاوضووات التمهيديووة فووي بغووداد بووين )
يوا سرية المفاوضات نكلت جلساتها إلق لنودن بعود الودعو  التوي وجههوا وزيور  ارجيوة بريًان

كوووانون الثووواني  1إلوووق رئوووي  الووووزرا  العرا وووي، الوووذي  ولووو  مجلووو  الووووزرا  فوووي بوووالد  فوووي 
 م والوفد المرافق ل ، في التفاو  والتو يه علق تعديل المعاهد .0218

م وو ووووه المعاهوووود  فووووي مينووووا  0218سووووافر الوفوووود فووووي ال ووووام  موووون كووووانون الثوووواني 
 وح  العرا يوة والبريًانيوة فوي م. ونشورت فوي ال0218كوانون الثواني  01بورتسموث فوي 

اليوم التالي لتو يعها، فكان ذل  النشر إيذاناا ببداية التحور  الجمواهيري فوي العوراق بعود أن 
توالوووت احتجاجوووات األحوووزاب العرا يوووة علوووق عكووودها، ومنهوووا حوووزب االسوووتكالل الوووذي أعلوووون 

لشووووعب م، ودعووووا الحووووزب، ا0218معارضووووت  الشووووديد  للمعاهوووود  ببيانوووو  فووووي كووووانون الثوووواني 
ني الووديمكراًي (62)العرا ووي إلووق رفضووها والعموول علووق مكاومتهووا ، كمووا رفضووها الحووزب الووًو

م، وتوالت بيانات األحزاب األ ر  التي نددت جميعها 0218كانون الثاني  08ببيان  في 
بالمعاهد ، ودعوت الشوعب العرا وي إلوق مكاومتهوا بكول موا أوتوي مون  وو . فكاموت مظواهرات 

، وكانووت الفلوجووة فووي لوووا  الوودليم واحوود  موون (68)لويووة العرا يووة األ وور عديوود  فووي بغووداد واأل
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نموووا  المووودن التوووي رفضوووت المعاهووود  وتظووواهرت ضووودها بشووود ، لوووي  هوووذا فحسوووب، وا 
ت  ميمياا مه ما حدث في بغداد من التظاهرات التي سكً في إحداها الشهيد )من تضام

. وال (62)تشووييه جنازتوو  فووي بغوودادلوووا  الوودليم( أحموود ال ووال ، الووذي أسووهم أهوول الفلوجووة فووي 
ي فوق مووا كووان لحوزب االسووتكالل متمووثالا بمعتمود  فيووا  السووعد، مون دور مميووز فووي تنظوويم 

وال بوود موون االشووار  الووق الوودور الووذي لعبوو  نائووب . (21)المظوواهرات المًالبووة برسووكاً المعاهوود 
 .   (20)ة ضد الشعبفي مجل  النواب في ت دي  لإلجرا ات التعسفية للحكومالفلوجة  ليل كن  

إن اإلجوورا ات الكمعيووة للحكومووة ضوود معارضووي المعاهوود  لووم تووزدهم إال إ ووراراا رغووم 
التضحيات الكبير ، فلم يكن عندئذ من  يوار أموام الو وي إال اإلعوالن بعودم إبورام معاهود  
ال تتضمن حكوق البالد وأمانيها التي عبورت عنهوا األحوزاب والجمواهير، مموا أفورش الشوعب 

ر ، ف رجت المظاهرات الفرحة بالن ر في عموم الكًور ومنهوا مدينوة الفلوجوة، التوي انت ا
شار  فيها عدد من الًلبة منهم السيد مهدي  ال  الجبوري الذي كوان ًالبواا فوي مدرسوة 

. ولكن عود  رئي  الوزرا   ال  جبر من لندن وتهديد  الشعب، أعاد (23)التفي  األهلية
ق عهوودها بوول أشوود حتووق تحووول األموور إلووق انتفاضووة جماهيريووة األجوووا  المشووحونة إلووق سوواب

عارمووة أدت إلووق مواجهووات دمويووة مووه الحكومووة أدت إلووق  سووائر فووي األرواش والجرحووق، 
دفووه العديوود موون الوووزرا  إلووق االسووتكالة، واضووًر علووق إثرهووا رئووي  الوووزرا  ذاتوو  إلووق تكووديم 

 .(22)ا ي كثيراا م، التي أفرحت الشعب العر 32/0/0218استكالة وزارت  في 
م، أ يموت مجوال  العوزا  فوي 0218بعد هدو  الفوور  االحتجاجيوة الجماهيريوة ضود معاهود  

، (21)أموواكن م تلفووة مووون الفلوجووة، علووق أرواش الشوووهدا ، إحووداها كانووت فوووي مكهووق ثابووت ال وووعب
. وفووي ذكوور  األربعووين علووق سووكًو شووهدا  انتفاضووة (21)وأ وور  مركزيووة فووي جووامه الفلوجووة الكبيوور

م، أ وووام الوجيووو  إسوووماعيل الكووواظم حفوووالا ت بينيووواا بالمناسوووبة،  تمووو  بتشوووكيل وفووود مووون أهوووالي 0218
الفلوجة ضم ًالباا وشباباا وشيو اا، نكلهم علق حساب  ال ا  لزيار  مكبر  شوهدا  االنتفاضوة، فوي 

ل م، وسوواروا يحملووون أكاليوو0218آذار  1ذكوور  أربعينيووة استشووهادهم، مووه بكيووة وفووود األلويووة فووي 
الزهور المزينة بشعارات الوحد ، إلق المكبر  حيث حييوا الشهدا . و د ألكق أهل الفلوجوة عودداا مون 
الك وووائد بالمناسوووبة، منهوووا   ووويد  عبووود الهوووادي  لووو  التميموووي، و  ووويد  عبووود الووورزاق الجميلوووي 

. ونوووذكر أدنوووا  عووودداا مووون األبيوووات للشووواعر الشوووعبي (26)لجميلوووياو  ووويد  ياسوووين محموووود النا ووور 
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األ يووور المعووورو  محليووواا بوووو)شاعر الفووورات( التوووي  يلوووت بمناسوووبة أربعينيوووة شوووهدا  الجسووور 
 م، الذي بات يعر  بعدئذ باسم جسر الشهدا  بدالا من اسم )الجسر الكديم(.0218

ل      أربعين  الُشهدا   أي ها التاريُس س جِّ
نا وأمل نا ز  ك ُكوا ع  ن راحوا فدا   ح     وللًو

نا  ز  ك ُكوا ع  ذ ل نا  وأمل ناح     والعدو لتُظن    
   األبريا  حزبُ  وفاز    حتق للغاية و لنا

   تفاقوا   ز  ع   لِّ بكُ   العراق يا يا شعب  تع  
   ر  حض  دات ت  يلي عالش    ر  يا يا شعبي المظف  تع  

   ورا  ه  ما نرج   أبد    أكبر ااُ  ت  ح  لو    
ن ن  و    منهاب المني   أبد      ةحي  ض      ب     للًو

   دما ن و  للركبة ال   مادر  نوري و وي  
ة فتن اإ   ن  عالجسر  ارت الح      حنا والشًر

    حار  و مسمية الجُ   ان  ف  ي د  يت شاب الل  م  
ة بضرُ الشُ  مر  أُ   مناز  ع   حاول يشتت      ناب  ًر

   گال أنًيكم ندا   شا  احن  اللي غلبنا
   ساعةبثنعا  ارت ال  گمنا نت مل اإلذاعة

   يگول أغديكم فنا   يهدد دفاع ابينا 
   علينا ب  ويضرُ  د  يسد    وبدا الرشاا بينا

   بحجر وبسي  وع ا   واحن  كاون   ب يدينا
   كبدتنا هال سار   ي  الوزار ليا يا ر 

   وانهزم بعد العشا   رار  (22)انضرب )بالكالة(
   وباع شعب  لألعدا  شفت مسلم باع دين 

   سجلو  العلما   يوم عد ت جملذا أه
ل التاريس عنا   نابشروا ُأمنا وأهل    سج 
   بروضة و  ور وبنا   أحنا مسكنا الجنة
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 .الفلوجة واألحزاب السياسية في العراق 
مًالبووة  0211كووانون الثواني  1شوهد مجلو  النووواب العرا وي فوي جلسووت  المنعكود  فوي 

يوا  الديمكراًيوة فوي الوبالد ال سويما حوريتهم فوي عدد من النواب بحكهم في ممارسوة الح
 00/  32. وعلي  جا   ًاب الو وي عبود االلو  فوي  (28)تشكيل االحزاب السياسية 

جوابوووا ايجابيوووا لهوووذ  الرغبوووة ، واشوووار  واضوووحة علوووق حووودوث نكلوووة نوعيوووة فوووي  0211/ 
ولووذل  ان وضوعت الحوورب العالميووة الثانيوة اوزارهووا .  دالوضوه السياسووي فوي العووراق بعوو

تكدمت عد   و  سياسية عرا ية بًلب تشكيل االحوزاب السياسوية  التوي وجودت ، بعود 
تشكيلها ، ا دا  واسعة لها في الفلوجة ال سيما االحوزاب الكوميوة واالسوالمية ، وهوي 

 -كما ي تي :
 .(91)حزب االستقالل  

غالبيووة كووان موون أ ووو  األحووزاب السياسووية وأنشووًها فووي الفلوجووة، لتوافكوو  مووه رغبووات 
نيوة أعضوائ  تعكو  ذلو   المجتمه فوي نوزوعهم نحوو االسوتكالل. وكانوت أفكوار الحوزب وًو
المفهوم. و د انتمق ل  في الفلوجة كثير من الش  يات المعروفة حتق أ ب  يعر  بوين 

، أحود مرسسوي  (81)النا  ب ن  حزب الش  يات، الذين كان في مكدمتهم السيد  ليل كن 
ة وكذل  السيد عبد المجيد رشيد الجميلي والسيد عبد الرزاق أحمد الحزب من أهالي الفلوج

ال ضووير الجميلووي، والسوويد مهوودي  ووال  الجبوووري، ويوو تي فووي مكدمووة هوورال  السوويد فيووا  
مار  أيضاا توزيه ال وح  اليوميوة لجريودتي زي معتمد الحزب في الفلوجة الذي سعد الغا

لفلوجوة عنود حلوول المسوا  بعيوداا عون أنظوار االستكالل واليكظوة العربيوة علوق المثكفوين فوي ا
م، علووق مووا ذكوور  السوويد عبوود الواحوود 0218السوولًة، واسووتمر علووق هووذا المنوووال حتووق عووام 

من ووور الكبيسووي. ولووم يكت وور دور فيووا  سووعد علووق ذلوو  فحسووب، بوول كانووت ش  وويت  
بووة الموورثر  عووامالا مسوواعداا فووي التوو ثير علووق أ وود ائ  والنووا  أجمعووين، وأ وو  موونهم الًل

الذين ت ثروا ب فكار الحزب، فكانوا عماد  بعدئذ. وكان يحركهم بالنزول إلق الشارع للتعبير 
عن موا فهم كلما دعت الحاجوة ومون ذلو  تظواهرهم فوي الت ودي لعكود معاهود  بورتسوموث 

م، حيوووث دعوووا الحوووزب أن وووار  فوووي بغوووداد واأللويوووة، بالتظووواهر 0218كوووانون الثووواني  1فوووي 
. وكوذل  ت ودي  لألفكوار (80)وكانت الفلوجوة سوب ا ة فوي االسوتجابة للودعو تنديداا بالمعاهد ، 
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الشيوعية التي وجدوها متكاًعة مه أفكارهم الكومية المكترنة بالدين اإلسالمي. ومن 
 .(83)هنا بدأ ال راع االيدلوجي بين االتجاهين الكومي واالتجا  الشيوعي

م، أمت بغداد وفود من م تل  0212وبمناسبة عكد حزب االستكالل لمرتمر  للعام 
األلوية، وكان للفلوجة في لوا  الودليم حضوور واضو  فوي المورتمر، إذ شوار  فيو  عودد مون 
أهاليها )حميد رشيد وحمود عبا  ومهدي الجبوري وهاشوم عبود الورزاق و اسوم عبود العزيوز 

 .(82)وعدنان رشيد وفيا  السعد(
نمووا وفووي ال تووام البوود موون اإلشووار  إلووق أن حووزب االسوو تكالل لووم يكوون لوو  مكوور ثابووت وا 

كان أتباع  لكلتهم يجتمعون في بيت أحدهم، وهذ  الكلة مردها  لة الوعي السياسي و و  
 .(81)النا  من األحزاب وما يترتب عليها من مالحكات السلًة لهم

 .اإلخوان المسلمون في الفلوجة 
، وموووا الحوووزب (81)تنظيموووات السياسوووية األمميوووةاليعووود تنظووويم اإل ووووان المسووولمين مووون 

التنظيموووات  أوائووولمووون  اإل ووووانمووون هوووذ  التنظيموووات. وكوووان  احوووداإلسوووالمي العرا وووي إال و 
السياسووووية فووووي الفلوجووووة، وبمووووا ان فلسووووفتهم الحزبيووووة هووووي تربيووووة الفوووورد المسوووولم  بوووول تشووووكيل 

أيضاا  التي هيومات المتوالية في العهد الملكي الحكومة المسلمة، فلذل  لم يتعرضوا للحك
ن يجاز اإل وان في العراق بتشكيل حزب سياسي تعر  لهم، فتركتهم وش نهم. و بل ألم ت

برئاسووة السوويد أمجوود  (86)تحووت اسووم ح جمعيوة األ ووو  اإلسووالميةح انضووووامسوتكل بهووم، فوورنهم 
م فووووي عهوووود وزار  نوووووري السووووعيد 0212أيلووووول  02، التووووي أجيووووزت رسوووومياا فووووي (82)الزهوووواوي

التوووووي كوووووان فوووووي مكدموووووة ( 0212كوووووانون األول  01 -0212اني كوووووانون الثووووو 6العاشووووور  )
أعضووائها موون أهووالي الفلوجووة، كوول موون السوويد: ميمووون عويوود الكبيسووي، الووذي توورأ  جماعووة 
اإل ووووان فوووي الفلوجوووة والسووويد نعموووان عبووود الووورزاق السوووامرائي مووودر  اللغوووة العربيوووة والتربيوووة 

، سوبباا فوي نجاحو  با تنواع اإلسالمية، الذي كان لتفكهو  فوي العلووم الشورعية وأسولوب  المكنوه
 ووب  لًلبووة موونهم. ولوودور  المتميووز فكوود أكثيوور موون أهووالي الفلوجووة بفكوور اإل وووان السوويما ا

الرجووول الثووواني بعووود ميموووون الكبيسوووي، يضوووا  إليهموووا كووول مووون السووواد : عبووود الحميووود ذهيبوووة 
ئاسوة والمحامي فاضل دوالن العواني وعبود العزيوز عبود الواحود العبودلي، الوذين توالووا علوق ر 

 .(88)الجماعة في الفلوجة وغيرهم من األعضا 
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لغوور  نشوور الوووعي  (82)ولكوود أجيووزت جمعيووة األ ووو  اإلسووالمية موون الحكومووة
اا   وبةا لنشور أفكوارهم، الًلبوة أرضو تالديني والفكر اإلسالمي بين عموم المجتمه، فوجد

ويوة الشوريفة( فر واا في المناسبات الدينية )كالمولد النبووي الشوري  والهجور  النب كما وجدت
سووواجد  ا وووة. ًبيعيوووة إلظهوووار نشووواًهم فوووي  دموووة نشووور فكووورهم بوووين المحتفلوووين فوووي الم

سوالمية التوي أجيوزت رسومياا مجلة األ و  اإل رإعالمياا لها، بر دا وأوجدت الجماعة ميداناا 
مًبعووة دار النووذير لًبووه كتووبهم ومًبوعوواتهم الثكافيووة.  فضووال عوونم، 0210يووار ا 02فووي 

نشاً الجماعة واضحاا في انت ابات نكابة المعلمين في الفلوجوة التوي تكودموا بهوا و د ظهر 
السوويما البعثيووين. وكووان أعضووا  الجماعووة فووي و لوودورات عديوود  علووق   ووومهم السياسوويين 

العووراق يعوودون جووز ا موون جماعووة اإل وووان المسوولمين فووي م وور واألردن وعلووق عال ووة جيوود  
هووب عوودد موون اإل وووان فووي الفلوجووة إلووق السووعودية مووه السووعوديين. وبسووبب هووذ  العال ووة ذ

ب وووووفة مدرسوووووين مووووونهم )السووووويد شووووواكر م ووووول  والسووووويد ًالوووووب عبووووود الووووورحمن ال وووووعب، 
 .(21)وغيرهم(

، (20)لجماعووة فووي الفلوجووة و وول إلووق مسووتو  شووعبةيوود أعووداد المنتمووين  الووق اإن تزا
ووضووه علووق  مووة م، وات ووذ جووامه الفلوجووة الكبيوور مكووراا لهووا 0213وعليوو  تووم افتتاحهووا عووام 

م حيوووث  لفووو  فيهوووا المحوووامي 0218هرمهوووا اإلداري السووويد عبووود الحميووود ذهيبوووة حتوووق عوووام 
فاضل دوالن العاني، باعتبوار  محاميواا ولكون تكواثر اتباعهوا و ول حوداا ال يمكون البكوا  فيو  
في الجامه، مما جعلهم ينتكلون إلوق مكوان آ ور، فات وذوا مكانواا  ريبواا مون الجوامه الموذكور 

جديداا للشعبة، حضر افتتاح  رئي  جماعة اإل وان في العراق )المرا ب العام( السيد  مكراا 
، وبمشوواركة عوودد موون أ وووان بغووداد والرمووادي. وألحكووت بووالمكر (23)محموود محمووود ال وووا 

اإل وان مر  أ ر  إلوق مكوان آ ور هوو  ثم انتكل. (22)الجديد مكتبة غنية بالكتب اإلسالمية
ووبي فوووي مركووز سوووق المدينوووة مكانوواا للكووائهم، ثوووم مكتبووة مجوواور  لمحوول  ووو ياغة فنجووان ال  

تحولووووا بعوووود  إلووووق مكووووان آ وووور، علووووق شووووارع الجسوووور الحديوووودي العووووام )فووووي مو ووووه المكتووووب 
اإلعالمي البريًاني سابكاا(. ثم تحولوا إلوق مكوان سوكلة محمود سوعيد الوراوي المعورو  فوي 

بوا الفلوجة بو وروا بيتواا )محمد سعيد األعمق( الكائن بجانوب مًر ت بوالدي حاليواا، وبعودها أج 
، الوا وووه علوووق نهووور الفووورات. فكانوووت توووتم فيووو  (21) لووو  مسوووتودع الووونفً الحوووالي فوووي الفلوجوووة
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اجتماعوووات ونووودوات ولكوووا ات أسوووبوعية بوووين أعضوووا  الجمعيوووة يوووديرها فوووي األغلوووب 
ميمووووون عويوووود الكبيسووووي. كمووووا كووووان يح وووول فووووي مكوووور الجمعيووووة نكوووواا وجوووودل فكووووري بووووين 

السياسية الم تلفة، سوا  كانت الكوميوة منهوا )حوزب البعوث العربوي االشوتراكي،  االتجاهات
وحركوووة الكووووميين العووورب ...( أو الدينيوووة )جمعيوووة األ وووو  اإلسوووالمية( أو الماديوووة )الحوووزب 

، وكووان يحتوودم النكوواا بعوود حضووور السوويد (21)الشوويوعي العرا ووي( فووي جلسووات عامووة أحيانوواا 
يتردد علق الفلوجة كثيراا، وكوذل  مجوي  أمجود الزهواوي  محمد محمود ال وا ، الذي كان

مفتووي العووراق، فكانووا ي تيووان إلووق المدينووة ويلكيووان المحاضوورات التووي كانووت تنووال  بوووالا واسووعاا 
السوويما فووي شوو   ال وووا  الووذي كووان  ًيبوواا المعوواا اشووتهر ب ًبوو  و لوود  األهووالي فيهووا، 

نمووا زارهووا  الحماسووية. ولووم تكت وور الزيووارات لشووعبة اإل وووان فووي الفلوجووة علووق مووا سووبق، وا 
لكووووا أيضووواا علوووق مسوووامه رواد الشوووعبة، العوووام، وفووود علموووا  األزهووور الوووذين أ برفكوووة المرا وووب

 .(26)محاضرات و ًب دينية حماسية ذات  لة بالدعو  اإلسالمية
موووا تكووودم، كانوووت هنوووا  نشووواًات أ ووور  لإل ووووان، منهوووا  يوووامهم بتنظووويم  فضوووال عووون
الفلوجوووة بوووين الفووورق الشوووبابية لإل ووووان، السووويما بوووين أتبووواعهم فوووي  فوووي (22)لكوووا ات رياضوووية

شعبتي الفلوجة والرمادي حيث كانوا ي تون برفكة الكيادي في الجماعة المعلم عدنان محمود 
سلمان الدليمي، وكان السيد فرحوان عبود الكوريم ال وعب هوو أحود محكموي المباريوات علوق 

 .3101/ 32/03ما ذكر  في مكابلة مع  في 
غلوق بعودها كان آ ور هوو مو وه البريود الحوالي وأم إلقمر  أ ر   اإل واننتكل مكر ا

م وفووق سياسووة المراسوويم 0211فووي عهوود وزيوور الدا ليووة بالوكالووة السوويد  ليوول كنوو  فووي عووام 
 األ و بالمراسيم ذاتها مجلة  أغلكت. كما   التي انتهجتها حكومة نوري السعيد الثانية عشر 

ماعووة أيضوواا. وعندئوذ بكووي اإل وووان منتشوورين بودون مكوور حتووق اشووتروا التابعووة للج اإلسوالمية
المكووان الووذي ات ووذ مكتبووة إسووالمية )وهووو المكووان الحووالي لهووا( ليكووون بمثابووة مكتووب غيوور 
رسمي للجمعية. وبكوا علق هذ  الحالة إلق ستينات الكرن الماضي عندما فوت  الوزعيم عبود 

السياسووية فووي العووراق. فعنوودها  وودم المحووامي فاضوول  األحووزاب لت سووي الكووريم  اسووم المجووال 
م إلجووازتهم 0261شووباً عووام  8دوالن ًلبوواا بالنيابووة عوون اإل وووان إلووق وزار  الدا ليووة فووي 

رفوو  بتشووكيل حووزب باسووم الحووزب اإلسووالمي العرا ووي بوودالا موون جمعيووة األ ووو  اإلسووالمية. 
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لمتشوودد  مووون حكوووم م لمووووا فهم ا32/2/0261بكتوواب وزار  الدا ليوووة فووي  ًلووبهم هوووذا
. ولكن إجواز  الحوزب الشويوعي، فوي (28)عبد الكريم  اسم وحلفائ  الشيوعيين علق حد سوا 

الو ووووت الووووذي رد فيوووو  ًلووووب جمعيووووة األ ووووو  اإلسووووالمية، كووووان دافعوووواا لأل يوووورين فووووي تكووووديم 
 كضووت ل ووالحهم،ف 36/1/0261اعتوورا  وشووكو  إلووق رئاسووة تمييووز محكمووة العووراق فووي 

. فوو جيزوا 2/2/0261فووي  الووق االذعووان لمًلووبهم والموافكووة عليوو  ا ليووةوزار  الدممووا دفووه 
السوامرائي. ثوم  ودموا  عبود الورزاق ، برئاسوة السويد نعموان(22)بت سي  الحزب، وباالسم نفسو 

تهم مماًلوة الووزار  جريود  الحوزب )الجهواد( فودفع إلجواز  اإلرشوادوزار   إلوقكذل  ًلبواا آ ور 
ئد أ ر  )جريود  الفيحوا  وجريود الحيواد وجريود  الحريوة( لنشور ستعانة بجراالمذكور ، الق اال

 ولاالين ر تشووو 01مكووواالتهم وبيانووواتهم. ومنهوووا نشووورهم بيوووان حموووذكر ح الحوووزب اإلسوووالمي فوووي 
م، الذي عبروا في  عن وجهة نظرهم إزا  الحكومة التي هاجموها والحزب الشيوعي 0261

رئوي   إلوق، تحت عنوان ح اإلسالمي العرا ي بشد  علق  لفية اغتيال أحد أعضا  الحزب
 إعالنهاالعرا ية  بل  األلويةالوزرا  اللوا  عبد الكريم  اسمح حيث وزعت نسس الجرائد علق 

ن عرفووووت وبعوووود أ ،(011)بشووووكل رسوووومي، لحر ووووهم علووووق نشوووورها  بوووول معرفووووة السوووولًة بهووووم
، ثوووم األسوووواقبسوووحب النسوووس مووون  األواموور، أ ووودرت األسوووواقحالسوولًةح بتوزيوووه البيوووان فوووي 

. (010)م وتوم توو يفهم02/01/0261للحزب فوي  اإلدارية الهي   أعضا  األثراعتكلت علق 
الفلوجوة )نعموان عبود الورزاق السوامرائي والمحوامي فاضول دوالن  أهاليوكان عدد منهم من 

وتوم تجمويعهم فوي مكور  بواإلفرا  عونهم،العاني( وبعد  مسة أشهر من التو ي  أمر الزعيم 
ة ا  إلووقم، لغوور  الووذهاب بهووم 01/2/0260لعامووة فووي منًكووة السووراي فووي مديريووة الشووًر

 اإل ووانمكر الزعيم عبد الكريم  اسم في وزار  الودفاع الوذي ًلوب مكوابلتهم. و وول جماعوة 
الحوووار مووه الووزعيم. وبعوود انتهووا  المكابلووة، أموور  إلدار السوويد نعمووان عبوود الوورزاق السووامرائي 

ي الهمسراحهم فوراا  برًالقاأل ير مجدداا   بيوتهم. إلق وا 
وبعووووووود ذلووووووو  أ ووووووودر الحووووووواكم العسوووووووكري العوووووووام أحمووووووود  وووووووال  العبووووووودي أموووووووراا فوووووووي 

غلق مكر  الكائن في منًكة الفواروق ، بريكا  الحزب عن ممارسة نشاً  وأ06/2/0260
 .  (013)ببغداد
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 .اإلخوان والقضية الفلسطينية 
م  0218ثنوا  حورب السويما أو و   اإل وان بحماسة إلق جانب الكضية الفلسًينية، 

بين العرب وال هاينة، فكان لهم إسهامات من  الل )جمعية إنكواذ فلسوًين( التوي ترأسوها 
رسووالها  محموود محمووود ال وووا ، فبووادرت بجمووه التبرعووات الماليووة والعينيووة  دمووة للكضووية وا 

م المحووامي فاضوول دوالن 0211إلووق فلسووًين، كمووا فعلووت عنوودما بعثووت أحوود  ياديهووا عووام 
د حزبووي حوواملين معهووم معونووات إلووق المكوواتلين الفلسووًينيين ضوود ال ووهاينة. علووق رأ  وفوو

( مائووة ًوون موون التموور الزهوودي، ويمكوون تكوودير مكوودار 011( الفووي معًوو  و)3111فوووزع )
دينار شهرياا، واسوتمر الوفود  0،1هذ  المساعدات إذا ما عرفنا أن راتب المكاتل ال يتجاوز 

بكيواد   اإل ووانذلو ،  يوام  إلوق. يضا  (012)شهرين في معايشة المكاتلين الفلسًينيين مد 
 .(011)حمالت التبرع للكضية الفلسًينية ودعوتهم للتًوع دعماا لها

 .المركز الثقافي لجماعة اإلخوان 
أنش  جماعوة اإل ووان مركوزاا ثكافيواا لهوم فوي منًكوة بواب المعظوم ببغوداد، سوجل باسوم 

، حيووث كانووت تبوواع فووي المركووز كتووب انيالعوو أحوود أهووالي الفلوجووة، المحووامي فاضوول دوالن
فكهية ودينية، وكتب السير  وغيرها، إال أن هذا المركز  د أغلق عنودما ضورب الوزعيم عبود 

م، فهجوم 0212آذار  8في  (011)الكريم  اسم، الجماعة بعد فشل ثور  عبد الوهاب الشوا 
أحر ووووا الكتوووب رعووواع بووواب المعظوووم علوووق المركوووز فكسوووروا المًبعوووة فيووو  ونهبووووا محتوياتووو  و 

الفكهيووة الموجوووود  فيووو  وهوووم يهتفوووون )باسوووم  يوووا زعووويم انفرهووود ال ووووا (. مووون جانوووب آ ووور 
شووار  عوودد موون أهووالي الفلوجووة )عبوود المجيوود الذهيبووة وعبوود الحميوود الذهيبووة وميمووون عويوود 
الكبيسوووي وعبووود العزيوووز عبووود الواحووود العبووودلي .... الوووس( فوووي النشووواًات الثكافيوووة والسياسوووية 

توووي كانوووت تت ووذ مووون جوووامه األزبوو  فوووي بووواب المعظووم أيضووواا مكانووواا لنشووواًاتهم، للجماعووة ال
 .(016)نشاًاتهم في الفلوجة ذاتها فضال عن 

 )(909)الحزب الشيوعي العراقي )أنصار السالم. 
وجد في الفلوجة تنظيم سري منذ العهد الملكوي، وهوو حوزب منواوح للحكوموة آنوذا . 

نووووة،  ياموووو  بل ووووق الشووووعارات والنشوووورات الحزبيووووة وكانووووت موووون فعالياتوووو  الحزبيووووة فووووي المدي
الموضوووحة لوجهوووة نظووور  وأفكوووار ، علوووق جووودران البيووووت. إال أن انتشوووار  كوووان محووودوداا جوووداا 
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بسبب تنفذ جماعة اإل وان المسلمين والبعثيين في المدينة علق حساب غيرهما من 
 وكالوية  وب ال الكو  السياسية الموجود  في المدينة. فتوج  الحزب عندئذ في نشاًات 

ررو  دنهوواا العوواني )معلووم فووي ال ووكالوية( ومحموود شووالل بسووبب وجووود  ياداتوو  هنووا  ح
، في ب يئة بكر الت ثير فيها ح(018)العاني )معلم في ال كالوية أيضاا( وهاشم عبًة، وآ رين

 .(012)ممكن، السيما في أ د ائهم ومكربيهم في سل  التعليم  ا ة
ذ الحووزب الشوويوعي فووي الفلوجووة المووتهم باإللحوواد ومعووادا  وعلووق الوورغم موون تراجووه نفووو 

الكومية العربيوة، إال أن ظروفواا سياسوية فوي الوبالد  دمتو  فوي التوروي  ألفكوار ، منهوا ت ييود  
م التوووي و فوووت بوجووو  الرغبوووة البريًانيوووة فوووي ز  العوووراق فوووي الحووورب 0210لحركوووة مووواي  

الشووويوعي فر وووة أ ووور  لالنتشوووار  العالميوووة الثانيوووة لم ووولحة الحلفوووا . ثوووم اتيحوووت للحوووزب
بانضووومام االتحووواد السووووفيتي إلوووق جانوووب الحلفوووا  فوووي الحووورب، فاضوووًرت عندئوووذ الحكوموووة 
العرا يووة والحكومووة البريًانيووة، موون غوو  الًوور  عوون الحووزب الشوويوعي فووي العووراق، ومنووُ  
الفلوجووة، حيووث تنامووت وانتشوورت تنظيماتوو  السوويما فووي ال ووكالوية، ثووم انتكوول أن ووار  بعدئووذ 
إلق الفلوجة، حيث ات ذوا لهم مكراا في شارع األًبا  السابق مكابل شارع  يانة الدراجات 
الهوائيووووة الحووووالي. ولكوووون نهايووووة الحوووورب العالميووووة الثانيووووة والتًووووورات السياسووووية فووووي العووووراق 
والمنًكة، غي رت األوضاع السياسية مر  أ ور  ضود األحوزاب المناهضوة لبريًانيوا، ومنهوا 

العرا ي الذي انحسور نشواً  السويما أثنوا  اإلعوداد لعكود حلو  بغوداد عوام الحزب الشيوعي 
 01م. وظلووت هووذ  التجاذبوووات السياسووية بوووين الحكومووة واألحووزاب، حتوووق  يووام ثوووور  0211
م، التوووي فتحوووت البووواب واسوووعاا أموووام الشووويوعيين فوووي الفلوجوووة وغيرهوووا، بسوووبب 0218تمووووز 

والحوووزب الشووويوعي، الوووذي توووو  بتشوووكيل  التعووواون الوووذي  وووام بوووين الوووزعيم عبووود الكوووريم  اسوووم
م، وتنفذها بشكل متميز فوي الفلوجوة 0218المكاومة الشعبية في العراق في األول من آب 

 .(001)وكانت نهايتها في المدينة، النهاية العملية لنفوذ الحزب الشيوعي في الفلوجة
ن مكر يلتكون وعلق الرغم لما ذكرنا  آنفاا عن الحزب المذكور، فرن أتباع  ظلوا بدو 

بوو ، حتووق وجوودوا فووي مكهووق  ووال  الحلبوسووي جوووار سووينما الر ووافي سووابكاا فووي الفلوجووة، 
 .(000)ملتكق لهم
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 (991)حزب البعث العربي االشتراكي في الفلوجة. 
م عن ًريق سعدي عيواا عوريم وغوانم 0212كانت أول حلكة للحزب تشكلت عام 

الوب المعاضويدي وياسوين أحمد العلي وعبد الستار عبود الكوريم ود يول شوها ب الكبيسوي ًو
الوووب عوووريم  الرعووود ومحموووود أرحووويم. وكوووان أبووورز أعضوووائها اخ ووورين جاسوووم عبووود البوووا ي ًو
وجميل داود وعبد الرحيم الحوديثي. وكوانوا النووا  األولوق للحوزب فوي الفلوجوة. وملتكواهم فوي 

عربووي( مكتبووة د يوول شووهاب الكبيسووي سووال  الووذكر، التووي كانووت تسوومق مكتبووة )الشووباب ال
المجوواور  لمو ووه المكتبووة اإلسووالمية الحووالي. ثووم انتكلووت لكووا اتهم فووي مكهووق السوويد إسووماعيل 

. وبعود أن تزايود عودد الضواحيعلوق الشوارع العوام مكابول جوامه الحوا  شواكر  العًيوةحسن 
المنتمين للحزب، شوكلت  ليوة )حلكوة أ ور ( ضومت الرعيول الثواني للحوزب، وفوي مكودمتهم 

ومحمود إبووراهيم ،وفاضوول داود ،وعبود الوورحيم م لو  الهيتوي ،الكبيسوي عبود الواحود من ووور 
وفرحان عبد الكريم ال وعب. ثوم جور  فورز التنظويم إلوق  ليتوين، ،وحميد  ال  الفالحي ،

األولوووق كانوووت  ليوووة ًالبيوووة وأ وووب  مسووورولها عبووود الووورحيم م لووو  الهيتوووي سوووال  الوووذكر، 
سووعدي عيوواا عووريم. وعلووق إثوور نجوواش  والحلكوة الثانيووة كانووت للعمووال والموووظفين ومسوورولها

السوويما بووين  ووفو  و م فووي العووراق، تزايوودت أعووداد المنتمووين للحووزب 0218تموووز  01ثووور  
م وأ وب  مسورولها السويد 0212الًالب والمعلمين، مما استدعق تشكيل فر ة حزبية عوام 

ز جاسم عبد البا ي، أما أعضوارها، فمونهم باإلضوافة لموا ذكرنوا  كول مون  ضوير عبود عنوو 
شوباً  8م حيوث حودثت ثوور  0262مدير ثانوية الفلوجة للبنوين، واسوتمر هورال  حتوق عوام 

م، فتوولق مسوورولية الفر ووة بعوودها السويد يحيووق الحووداد مكووان جاسوم عبوود البووا ي الووذي 0262
توليو  وظيفوة مودير تربيوة اللووا   فضال عنأ ب  مسروالا لتنظيم الحزب في لوا  الرمادي، 

، حووودث (002)م كموووا يسوووميها الوووبع 0262ضوووة )رد ( تشووورين الثووواني الموووذكور. وبعووود انتفا
م، حيووث أعيوودت وحوود  الحووزب مجوودداا، 0266انشووكاق فووي  يوواد  الحووزب اسووتمر حتووق عووام 

أمووا فووي الفلوجووة فكوود تمكوون السوويد غووانم أحموود العلووي موون إعوواد  التنظوويم أيضوواا بتشووكيل أول 
لووورزاق منوووز ل وعبووود الووورحيم فر وووة حزبيوووة جديووود  تحوووت مسوووروليت  وعضووووية كووول مووون: عبووود ا

تمووز  02الحديثي و الد فتحي، واسوتمر فوي مسورولية الحوزب فوي الفلوجوة حتوق  يوام ثوور  
 .(001)م0268
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 .الحزب الوطني الديمقراطي 
كان أكثر المنتمين إلي  من كبار السن وأغلبهم من المريدين للحكومة الكائمة آنذا  

 وور الجميلووي )معلووم موون ال ووكالوية، ثووم جووا  وموون أبوورزهم فووي الفلوجووة، إبووراهيم عزيووز النا
إلق الفلوجة، وكذل  أحمد علوان النوري وعبد السالم عبد الواحد العبدلي علق حد ما ذكر  

 السيد مجيد الذهيبة(.
 .)حركة القوميين العرب )الناصريين 

نموووا انح ووور وجودهوووا بوووين نهايوووة األربعينيوووات وبدايوووة  ال يوجووود لهوووا تووواريس محووودد وا 
، ومه ذل  يرجه تاريس نشوو  الحركوة إلوق بدايوة ال مسوينيات. وكانوت أ وولها ال مسينيات

ترجه إلق )جمعية العرو  الوثكق( التي ضمت المرمنين بالكوميوة العربيوة مون الًلبوة الوذين 
وفاضوول ،كووانوا يدرسووون فووي الجامعووة األمريكيووة ببيووروت ويوو تي فووي مكوودمتهم جووور  حووبا 

تمووووز فوووي  01يكووون لوووديهم نشووواً بوووارز  بووول ثوووور   وباسووول ررو  الكبيسوووي. ولوووم،الجموووالي 
العراق، أما بعدها فكد أًلق اسم )حركة الكوميين العرب( ألول مر  علق الكووميين العورب، 
وهي  ًو  عملية إلثبات وجود الحركة، كحزب سياسي. وكان من أعضائها البارزين فوي 

، ومسووووواعد  (001)المسووووورول عووووون التنظووووويم فوووووي المدينوووووة،الفلوجوووووة، عايووووود مركوووووب العيسووووواوي 
وعووودنان إبوووراهيم ،إسوووماعيل علوووي العوووداي، ومووونهم المحوووامي محمووود  وووال  أحمووود الكبيسوووي 

وجاسم ،وكاظم هاشم ،وسامي عبيد الفرهود ،وياسين إبراهيم عبد اا ،وهاشم أحمد ،النايل 
والسوويد شوونيار بووديوي، وآ وورون. و وود ات ووذت الحركووة موون الوورئي  جمووال عبوود ،حميوود ذيوواب 
اا لتحكيق آمالها، ولذا يعودون أي اتجوا  سياسوي  وار  إًوار الجمهوريوة العربيوة النا ر رمز 

المتحووووود  غيووووور معتووووور  بووووو  مووووون  وووووبلهم. وهووووورال  جعلووووووا الوحووووود ، الهووووود  األول لنضوووووال 
. وممووا هووو معوورو  عوون الحركووة، ب نهووا ليسووت  ووو  سياسووية كبيوور  ولووي  لهووا (006)الجموواهير

وكووذل  يعوود أعضووارها أحيانوواا موون منتسووبي  ر وويد جموواهيري واسووه بسووبب حداثووة التنظوويم،
 حزب االستكالل.

ومما يجدر ذكر ، أن هنوا  تعاونواا مشوتركاا بوين النا وريين والبعثيوين سووا  كوان فوي 
نية و ومية. وسجن عدد  توحيد الموا   ضد الشيوعيين أو أي نشاً سياسي ذي أبعاد ًو

عيين، وموونهم علووق سووبيل موونهم كمووا سووجن عوودد موون البعثيووين أيضوواا، فووي ت ووديهما للشوويو 
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سماعيل علي العداي ،المثال )عايد مركب  ومحمود  وال  ،وسامي عبيود الفرهوود ،وا 
ن كووانوا ي تلفووون سياسووياا مووه بعضووهم فووي أحيووان أ وور  ت وول إلووق حوود (002)الكبيسووي( . وا 

. وجووز  موون توجوو  النا ووريون الكووومي، فكوود اسووتغل المعلمووون الكوووميين (008)الكيوود لبعضووهم
م فووي سوووريا ببعووثهم بر يووات تهنئووة إلووق الثوووار 0262آذار  8فلوجووة  يووام ثووور  العوورب فووي ال

. ولكوون بعوود حوووالي سووتة أشووهر موون  يووام (002)يهنئووونهم بنجوواش ثووورتهم ضوود دعووا  االنف ووال
م في العراق، حدثت مشاكل بين النا ريين والبعثيوين حلفوا  األمو ، 0262شباً  8ثور  

نووزال  ووور  موون األموواكن العامووة وعندئووذ  ووام األ يوورون بمهاجمووة جمووال عبوود  إذ النا وور وا 
تحووووول االنتمووووا  للحوووور  الكووووومي فووووي عموووووم الكوووووميين إلووووق البعثيووووين فكووووً، ممووووا زاد شووووكة 
ال ووال ، وأضووا  سووبباا آ وور إلووق أسووباب حوول الحوور  الكووومي، الووذي كانووت الفلوجووة أحوود 

 . (031)ميادين  الدموية
 الهوامش

سوونرمز لهووا فيمووا بعوود بووو ) د .   . و . ( ملفووات  التوويدار الكتووب والوثووائق فووي بغووداد ،  .0
فووووووووي  3/6/312كتوووووووواب موووووووون الووووووووديوان الملكووووووووي بوووووووور م  200/368الووووووووبالً الملكووووووووي، الملفووووووووة 

.  وووووودرت إراد  ملكيووووووة أشووووووارت إلووووووق مكدمووووووة فووووووي اال ووووووًالحات 2  2م، و02/03/0230
ن )كووالتعري  بووالعراق بعوودد ألويتوو  االثنووي عشوور، والتعريوو  بووالعرا ي الووذي هووو كوول عثمووا ني متووًو

)اخن( فوي بووالد العووراق غيور موودع  بتبعيووة أجنبيوة، ثووم تعريوو  بموا يعنووي المنت ووب األول والمنت ووب 
ذا حوودث  الثوواني، ثووم النائووب، واعتبووار كوول لوووا  وحوود  انت ابيووة وكوول ناحيووة أو محلووة شووعبة لهووا، وا 

كموا يوو تي   وال  فوي تعيوين حودود ناحيوة، فعلوق هيو   التفتويا أن تف ول فيو ، ويووزع المائوة نائوب
( منت ووب(. لالًووالع علووق التفا وويل، تراجووه، ملفووات الووبالً الملكووي، 0فكووان ح ووة لوووا  الوودليم )

 ...الس. 22، 26، 21، 21، 22  31ن  اإلراد  الملكية، و 200/368الملفة 
، 0،  6عبد الرزاق الحسني، تواريس الووزارات العرا يوة، منشوورات مكتبوة اليكظوة العربيوة، ً .3

 .012  م، 0283بيروت، 
 م.0233تشرين األول  30في  222جريد  العراق، العدد  .2
كانت االنت ابات وفق النظوام المر وت النت ابوات المجلو  الت سيسوي، جورت علوق أسوا   .1

سونة(  30الدرجتين. وعر  النا ب وفق هذا النظام، ب ن  كول عرا وي حوائز علوق حوق االنت واب )
لووون لكوي يكووم بانت واب النووواب. فورذن النائوب هووو والنا وب الثوانوي هوو الووذي ينت بو  النوا بون األو 



 األوضاع السياسية والحزبية في الفلوجة إبان العهد الملكي في العراق

  3102لث  )أيلول(العدد الثا                          مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية             

711 

سنة( لكي يكون عضوواا فوي المجلو  الت سيسوي الوذي  31الذي ينت ب  النا بون الثانويون )
حوودد بمائووة نائووب، عشوورون موونهم للتمثيوول العشووائري  سووموا علووق األلويووة بنسووب متفاوتووة لووم تتجوواوز 

احووود أللويوووة ديوووالق والووودليم والب ووور ، ثالثوووة نوووواب كموووا فوووي لووووا  الحلوووة، وا ت ووورت علوووق نائوووب و 
لوووا ( كمووا أعًووي  03وح وولت بكيووة عشووائر األلويووة علووق نووائبين لكوول لوووا  )مجموووع األلويووة كووان 

( نوواب أيضواا. أموا السوبعون نائبواا البوا ون، فكود اعتبوروا 1( نواب وللمسويحين )1اليهود في الكًر )
نا ب أولي ينت ب نا بواا ثانويواا واحود(.  311ممثلين لألهالي الكاًنين في المدن والكر )كان كل 

ووضووعت ضوووابً للووذي يزيوود أو يوونك  عوون العوودد. لالًووالع علووق التفا وويل، تراجووه: د.  . و.، 
 31؛ تعمووووويم للوووووديوان الملكوووووي بشووووو ن االنت ابوووووات، و311/268ملفوووووات الوووووبالً الملكوووووي، الملفوووووة 

 21 ،21 ،26. 
سووالة ماجسووتير منشووور ، منشووورات محموود مظفوور األدهمووي، المجلوو  الت سيسووي العرا ووي، ر  .1

 .380م،  0223وزار  اإلعالم، بغداد ، 
 .021 -021،  0عبد الرزاق الحسني، الوزارات،   .6
، كتوواب سووري موجوو  موون المنوودوب 311/1108د.  . و.، ملفووات الووبالً الملكووي، الملفووة  .2

 0102 السامي هنري دوب  إلوق مستشوار وزار  الدا ليوة العرا يوة السور كورنووالي ، المور م
 .08  00م، و0232آب  20في 

الوووق  0231عووودي حميووود فهووود حووواي  المحمووودي ، دور نوووواب الووودليم فوووي البرلموووان العرا وووي  .8
، رسالة ماجستير غير منشور  في التواريس الحوديث ، كليوة التربيوة للعلووم االنسوانية  0218

 . 31،   3100، جامعة االنبار ، 
 .312،  0عبد الرزاق الحسني، الوزارات،   .2

 . 32عدي حميد فهد حاي  المحمدي ، الم در السابق ،   .01
 .312،  0عبد الرزاق الحسني، الوزارات، الم در السابق،   .00
 .361الم در نفس ،   .03
كتووواب مت ووورفية لووووا  الووودليم  32050/1527د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة  .02

ليووة المعًوووو  علووق كتووواب م الموجوو  إلوووق وزار  الدا 0231كوووانون األول  32فووي  2832الموور م 
؛ كتوواب مديريووة 21  20م، و0231كووانون األول  08فووي  3116موودير ناحيووة الفلوجووة الموور م 

 م.0231حزيران  30في  0802ناحية الفلوجة المر م 
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كتووواب مت ووورفية لووووا   32050/1527د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة  .01
علووق كتوواب مديريووة ناحيووة الفلوجووة الموور م م المعًووو  0231نيسووان  6فووي  3312الوودليم الموور م 

. والروبيووة، عملووة ور يووة هنديووة، أمووا 61  33، و61  30م، و0231نيسووان  01فووي  223
أجزارهوووا فكانوووت مووون الفضوووة والنيكووول والنحوووا . والربيوووة الفضوووية كانوووت تسوووتعمل فوووي المووودفوعات 

العملووة د لووت العووراق  بوول الكليلووة، أمووا الموودفوعات الكبيوور ، فكانووت تسووت دم العملووة الور يووة. وهووذ  
م، لكنها انتشرت بشكل كبيور بعود االحوتالل السوت دام اإلنكليوز 0201االحتالل البريًاني ل  عام 

( فلساا من التسعير  الرسومية للعملوة العرا يوة. جريود  21لها في التعامل. و درت  يمتها فيما بعد بو)
الكرملووي البغوودادي، النكووود وعلووم م؛ األب انسووتان  موواري 0202تموووز  02، فووي 1العوورب، العوودد 

 .021م،  0222النميات، الكاهر ، 
كتووواب مت ووورفية لووووا  الووودليم  32050/1527د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة  .01

الموج  إلق وزار  الدا لية بش ن تكديم سوندات  ور  بلديوة  0231حزيران  32في  1006المر م 
 الفلوجة.

كتووووواب وزار  الدا ليوووووة إلوووووق  32050/1527يوووووة، الملفوووووة د.  . و.، ملفوووووات وزار  الدا ل .06
المعًووو  علووق ًلووب  02  1م، و01/03/0231فووي  06162مت وورفية لوووا  الوودليم الموور م 
 م.0231تشرين الثاني  21في  2212المت رفية في كتابها المر م 

، كتووواب وزار  الدا ليوووة المووور م 32050/8276د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة  .02
 م.01/03/0223/   في 2112

، كتووواب وزار  الدا ليوووة المووور م 32050/8276د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة  .08
م إلوووق مت ووورفية لووووا  الووودليم المعًوووو  علوووق كتووواب المت ووورفية 01/03/0223/   فوووي 2112
، كتوواب مت وورفية لوووا  الوودليم إلووق 8326م؛ والملفووة 0223كووانون األول  6فووي  00032الموور م 

 م.0223ئممكامية  ضا  الفلوجة في كانون األول  ا
كتووواب مووون رئوووي  بلديوووة الفلوجوووة  32050/8276د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة  .02

 1إلووق المفووتا اإلداري للوووا ، يوضوو  عوودد المنت بووين األوليووين والثووانويين للوووا  الوودليم إجماعوواا، و
 8. 
كتووواب مت ووورفية لووووا  الووودليم  32050/8276د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة  .31

م الموج  إلق  ائممكاميوة  ضوا  الفلوجوة؛ وكتواب وزار  0223كانون األول  6في  00032المر م 
 م، الموج  إلق مت رفية لوا  الدليم.0223كانون األول  01/   في 2112الدا لية المر م 
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ومحمود العويود ضمت الهيو   التفتيشوية كوالا مون )عبود السوالم عوريم وأحمود  ضوير  .30
وعبووود المحموود وعبوود اللًيوو  سوولمان العلووي وعبوود الملوو  عووريم والسوويد مهوودي والسوويد فتووي  الحسووين 

كتووواب  32050/8276وشوووفيق السووولومي(. للتفا ووويل: د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة 
؛ 0  0م، و08/03/0223فووي  00618مت ورفية لووا  الودليم، أسووما  الهيو   التفتيشوية، المور م 

 م.0223كانون األول  30في  1جريد   وت العراق، العدد 
كتووواب مت ووورفية لووووا  الووودليم  32050/8276د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، الملفوووة  .33

الموجووو  إلوووق وزار  الدا ليوووة يبوووين فووووز الشووويس  موووي  الضووواري  2/3/0223فوووي  0028المووور م 
لوجوووة مووون  وووالل نائبهوووا الموووذكور فوووي واسوووهمت الف ورفا ووو  فوووي انت ووواب نوووواب البرلموووان العرا وووي.

البرلموووان العرا وووي ، بموا فهوووا الكوميوووة ضووود تعسووو  سووولًة االحوووتالل الفرنسوووي فوووي سووووريا . وابلووو  
المجلو  احتجاجوو  هوذا موون  ووالل منودوب العووراق الوودائم لود  ع ووبة االمووم فوي جنيوو  ، مًووالبين 

 00فووي  3621العوودد  للتفا وويل تراجووه جريوود  االسووتكالل،بوضووه حوود سووريه لهووذ  االنتهاكووات . 
 .م0226 شباً 30 في 3211 والعدد  ;م 0226شباً 
مووونهم: الشووواعر معووورو  الر وووافي وعبووود العزيوووز عوووريم والشووويس سووومير الشوووالل وسوووعود  .32

المحمووود وم لووو  عبيووود الشوووالل وجاسوووم ن وووي  الكريفعووواوي وكسووووب العبووود اا ومحمووود العبووووا  
ي ومحموووود العبيووود الحمووويا والشووويس الجسوووام وعبوووا  الرشووويد و لووو  ال وووال  و ليووول الحوووا  مهيووود

عيفووان الهووراً والشوويس  مووي  الضوواري ويوسوو  العرسووان وفووزع شوونيتر وعفوون الحوور  وهبوول الكوواظم 
وفرحووان الشووالل وفووار  الًعووان وحديوود الحووافظ ومي ائيوول مروكووي والسوويد م ووًفق ضووابً تجنيوود 

 0021  الوبالد، العودد الفلوجة وعبد الستار م مور النفو  فوي الفلوجوة أيضواا .... وآ ورون. جريود
 م.0222نيسان  32في 
مووونهم )الحوووا  عبيووود محموووود ومن وووور عبووود اا وموووأل مشوووحن الفرحوووان وشووواكر محموووود  .31

ومحمووود شوووكر العبيووود وجاسوووم السوووعود ...الوووس(. ولالًوووالع علوووق نووو  البر يوووة يراجوووه: د.  . و.، 
ل، العووودد ؛ جريووود  االسوووتكال060، 061  030، و311/3796ملفوووات الوووبالً الملكوووي، الملفوووة 

 م. 0218في حزيران  1012
الجميلي محسوباا علق حزب االستكالل و  ماا سياسوياا ل ليول  المحامي مجيد رشيدكان  .31

فووي  2012كنو  الووذي أ ووب  األ يوور فيموا بعوود محسوووباا علووق نوووري السوعيد. جريوود  اليكظووة، العوودد 
 م.31/03/3101م؛ مكابلة مه المحامي فاضل دوالن في 0212األول من آذار 

 م.30/3/3118ال عب في  جابر مكابلة مه السيد مدحت .36
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 م.0218حزيران  2في  1012جريد  االستكالل، العدد  .32
عمل أن ار السيد عبد الوهاب ال ًيب فوي الفلوجوة، حملوة دعائيوة لو  ضومنوها بر يوات  .38

بعثوهووا إلووق الو ووي عبوود اإللوو ، أعربوووا فيهووا عوون ت ييوودهم لترشووي  المحووامي عبوود الوهوواب ال ًيووب 
ليكووون نائبوواا عوون منًكووتهم كمووا أشوورنا لووذل ، عوونهم )مووال مشووحن الفرحووان وشوواكر محمووود والحووا  
عبيووود محموووود ومن وووور عبووود الووورزاق ...وآ ووورون(. لالًوووالع عليهوووا: د.  . و.، ملفوووات الوووبالً 

؛ كموا بعوث عودد 061  030بر يوة  وادر  عون أهوالي الفلوجوة، و 311/3619الملكي، الملفة 
ق جريوود  االسووتكالل، أعربوووا فيهووا عوون ت ييوودهم لوو ، موونهم: )الحووا  رمضووان آ وور موون البر يووات إلوو

والحووا  عبيوود محمووود وسوويد مهوودي وسوويد  ووال  وحموود عبوود الوورزاق وفرحووان الحووا  رمضووان ... 
نيسووووان  01فووووي  1013وآ وووورون(. ولالًووووالع علووووق البر يووووة، تراجووووه: جريوووود  االسووووتكالل، العوووودد 

 .م0218حزيران  2في  1012م، والعدد 0218
 م.0218نيسان  06في  1012جريد  االستكالل، العدد  .32
كان أحد هرال  ال مسة السيد علوان الحموود ال يجيود الكورا   والكتابوة، فلوذل  كلو  السويد  .21

عبووود الغفوووور أحووود كت ووواب المحكموووة بالكتابوووة لووو  جانبووواا وبالتنسووويق معووو . وهوووذ  داللوووة واضوووحة علوووق 
نيسووان  06فووي  1012جريوود  االسووتكالل، العوودد . المحسوووبية فووي ا تيووار النووواب والمسوورولين لهووا

 .م0218
 الم در نفس . .20
 .الم در نفس  .23
م. نوووود اإلشوووار  إلوووق أن كفوووا   0218مووواي   01فوووي  1032جريووود  االسوووتكالل، العووودد  .22

المرشووو  فوووي هوووذ  االنت ابوووات تكووواد تكوووون غائبوووة عووون م يلوووة الم ووووت، بووول كوووان الحضوووور إموووا 
و لغيرهوا. ويمكون مالحظوة ذلو  مموا سول  مون الكوالم، أو لع بية  بلية أو سياسية أو م ولحية أ

موووا  وووام بووو  عووودد كبيووور مووون أفوووراد عشوووير  المحامووود  فوووي ال وووكالوية بوووذهابهم إلوووق بغوووداد لووودعم ابووون 
عمووووومتهم المرشوووو  شوووواكر الوووووادي هنووووا  )فووووي بغووووداد(. إذ أدت المنافسووووة الحوووواد  بووووين المرشووووحين 

ت إلق م وادمات دمويوة، ذهوب ضوحيتها عودد ومريديهم إلق مشادات كالمية ثم إلق مجابهات أد
أيوار  00فوي  218من األرواش والجرحق. لالًالع علق التفا يل، تراجه: جريود  اليكظوة، العودد 

 م.0218أيار  02في  201م؛ والعدد 0218
  ليل كن .السيد الذي بعد أن استكال من النيابة  لف   .21
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فوووي  1016العووودد م؛ و 0218حزيوووران  06فوووي  1011جريووود  االسوووتكالل، العووودد  .21
 م.0218حزيران  02
م في دائر  االستهال  فوي الفلوجوة مركوز المدينوة مكابول  وان 0213جرت انت ابات عام  .26

عبوود الكووريم أحموود أبووو زوكووي حيووث كووان يووتم هنووا  الترشووي  والت ووويت. مكابلووة مووه السوويد فرحووان 
 .32/03/3101ال عب في 

المرشوحين للنيابوة مونهم السويد عبود ( دينار ت مينات من 011كانت تستوفق رسوم بمبل  ) .22
، ومووووون عبووووود إبوووووراهيم الحوووووردان 2/1/0218فوووووي  82/310823العزيوووووز عوووووريم بالو ووووول المووووور م 

م ... وهكوووذا. د.  . و.، ملفوووات وزار  الدا ليوووة، 02/1/0218فوووي  3108211بالو ووول المووور م 
الفلوجووة  ، كتوواب موون محكمووة اسووتئنا  بغووداد/ المنًكووة االنت ابيووة لكضووا 32050/9541الملفووة 
 .02/1/0218في  82والكتاب المر م  2/1/0218في  61المر م 

أثور الحيوا  السياسوية فوي العوراق علوق الوضوه منسي شورمًو محمود المسولً، راجه بحث  .28
مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسوانية، مجلوة علميوة دوريوة ، 0262 -0218السياسي في الفلوجة 
 .312  ،3103، حزيران، 3محكمة ف لية، العدد 

 م.0212آذار  6في  2003جريد  اليكظة، العدد  .22
م؛ 0212آذار  6فووي  2003م؛ والعودد 0212آذار  1فووي  2000جريود  اليكظووة، العودد  .11

 .8/1/3112مكابلة مه السيد نجم عبد اا الشاها في 
و وووه علوووق المضوووبًة األعضوووا  )إسوووماعيل األحمووود الجنوووابي و ليووول إسوووماعيل العبيووودي  .10

 وسلمان التركي(.
ن  ائمة أسما  وأعضا  الهيئات التفتيشية ال ا ة بمناًق لوا  الودليم االنت ابيوة، التوي إ .13

كوووان يرأسوووها عووون منًكوووة الفلوجوووة السووويد حسووون م وووًفق، وعضووووية كووول مووون )إسوووماعيل الكووواظم 
سووماعيل الحسوون إسووماعيل النوووري  بووراهيم الحبيووب و ليوول الحووا  مهيوودي وا  وهاشووم إبووراهيم الكوواظم وا 

ووو  محموووود النا ووور والحوووا  عبووود الووورزاق الحلبوووو  وأحمووود وعبووود الكوووريم الضووو امن ونووووري الفهووود ًو
الحوووا  علوووي والحوووا  أحمووود ال ضوووير وسووولمان التركوووي وعبووود الكوووريم الفووور  والحوووا  شووواكر األسووومر 
سماعيل إبراهيم وداود سلمان الحماشي والحوا  جاسوم اليوا  و ليول العبيودي(. لالًوالع عليهوا:  وا 

كتواب مون مت ورفية لووا  الودليم، المور م  32050/9541ا لية، الملفة د.  . و.، ملفات وزار  الد
 .31  31م، و2/1/0218في  1221

 .3/03/3100مكابلة مه السيد إبراهيم محمد عويد الحمو في  .12
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 . بش ن االنت ابات.32050/9541د.  . و.، ملفات وزار  الدا لية، الملفة  .11
وزار  الدا ليوووووووووة، الملفووووووووووة لالًوووووووووالع علوووووووووق التفا وووووووووويل، تراجوووووووووه: د.  . و.، ملفووووووووووات  .11

؛ وكوووذل  فوووي الملفوووة 02  01، و0  0 ائموووة بالفوووائزين عووون لووووا  الووودليم، و 32050/9541
م عون فووز عبود العزيوز 31/1/0218فوي  6120ذاتها، بر ية بعثها مت ر  لووا  الودليم المر موة 

 .01  01عريم و ليل كن  بالتزكية عن منًكة  ضا  الفلوجة االنت ابية، و
كالا من: الفلوجة والرموادي وعنو  وهيوت وحديثوة والكوائم والكرموة و ريوة كبيسوة  التي تشمل .16

بة وآلو  وراو  والرحالية وال كالوية.  والبغدادي والًر
مجموعووووة محاضوووور مجلوووو  النووووواب، الوووودور  االنت ابيووووة الثانيووووة عشوووور ، االجتموووواع غيوووور  .12

جريووووووووود   ؛023، 020م،  0212م، مًبعوووووووووة الحكوموووووووووة، بغوووووووووداد، 0218االعتيوووووووووادي لسووووووووونة 
 م.0218تموز  32في  1022االستكالل، العدد 

مجموعووووة محاضوووور مجلوووو  النووووواب، الوووودور  االنت ابيووووة الثانيووووة عشوووور ، االجتموووواع غيوووور  .18
 32فووي  1022. جريوود  االسووتكالل، العوودد 023م، الم وودر السووابق،  0218االعتيووادي لسوونة 

 م.0218تموز 
يووووة عشوووور ، االجتموووواع غيوووور مجموعووووة محاضوووور مجلوووو  النووووواب، الوووودور  االنت ابيووووة الثان .12

 .026، 022م، الم در السابق،  0218االعتيادي لسنة 
 في الحكيكة غير معلوم لدينا من هو. .11
مجموعووووة محاضوووور مجلوووو  النووووواب، الوووودور  االنت ابيووووة الثانيووووة عشوووور ، االجتموووواع غيوووور  .10

 .026، 022م، الم در السابق،  0218االعتيادي لسنة 
عات واسعة علق إثور نودا  وجهتوُ  لجنوة جموه تبرعوات علق إثرها  ام العرا يون بحملة تبر  .13

م إلق السيد محمود أموين أفنودي الحسويني رئوي  اللجنوة 2/01/0232لمنكوبي فلسًين بعثوها في 
المركزية العربية إلعانة منكوبي فلسوًين، الوذي شوكر بودور  السويد جميول باشوا الوراوي رئوي  لجنوة 

م، والعوودد 0232أيلووول  2فووي  3863اق، العوودد إعانووة منكوووبي فلسووًين فووي العووراق. جريوود  العوور 
 م.0232تشرين الثاني  1في  3200

 م.0232أيلول  38في  3881جريد  العراق، العدد  .12
 ، الم وووودر السوووووابق،1ه: عبوووود الوووورزاق الحسووووني، الوووووزارات، للمزيوووود موووون التفا وووويل، يراجوووو .11
 022. 
 .322، الم در السابق،  2وزارات،  عبد الرزاق الحسني، ال .11
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 م.0218نيسان  38في  1001ستكالل، العدد جريد  اال .16
؛ مكابلوة موه السويد حسوين فيوا  01/2/3118مكابلة مه السيد علي حسين الدبا  فوي  .12

 .0/3/3101العلواني في 
 3038م؛ جريود  األ بوار، العودد 0218كانون الثواني  1في  210جريد  الساعة، العدد  .18
 م.0218كانون الثاني  1في 
 .0218ماي   36في  1022جريد  االستكالل، العدد  .12
ضوووم الوفووود كوووالا مووون: نجوووم الووودين الوووواعظ والحوووا  حامووود الموووال حوووويا والسووويد نووووري حوووويا  .61

 م.0218حزيران  06في  1011والسيد محمود المال حمادي. جريد  االستكالل، العدد 
فووي  1011جووا  ذلوو  فووي مكالووة للسوويد ًوو  لًفووي البوودري فووي: جريوود  االسووتكالل، العوودد  .60
 م.0218حزيران  06
؛ مكابلوة موه السويد غوازي نجيوب 01/2/3118مكابلة مه السويد علوي حسوين الودبا  فوي  .63

 .1/3/3118عاشور الغازي في 
موون الهوسووات التووي ألكيووت لرفووه معنويوووات المكوواتلين: )سووركيه  علووق ال ووائن يلعووب سووور  .62

د كيهووو ( ومووون المهوووزجين المشوووجعين للجووويا العرا وووي والمتًووووعين الموووارين بالفلوجوووة: ياسوووين أحمووو
 النا ر الجميلي وكريم ال فار وتوفيق الدراجي.

مووونهم السووواد : عبووود السوووتار أحمووود  ليووول الوووراوي وعبوووا  )كرانوووا( العلوووواني وفاضووول أحمووود  .61
ال ووال  وجاسووم حمووادي حسووين التميمووي المعوورو  بووو)أبو لفلوو ( موون عائلووة البوذهيبووة. وذكوور ب نوو  

عبود اا عوريم نفوق ذلو  و وال إنو  كوان  كر م هنوا  لشوجاعت  بمنحو  رتبوة موالزم ثوان، إال أن السويد
م 0226جندياا احتياًاا فوي الجويا العرا وي، وال اسوتبعد التكوريم ألن حكوموة ياسوين الهاشومي عوام 

سوومحت للجنووود والضووباً بووالتًوع وااللتحوواق بووالثوار الفلسووًينيين. كمووا كوور م أيضوواا المتًوووع نجووم 
براهيم الحا  حمد وفلي  حس ن الجبوري الوذي كوان والود  حسون يعمول فوي العيساوي برتبة عري  وا 

ة بواجب تنعيل ال يول )نعول بنود( واسوتمر فوي هوذا العمول حتوق بعود  روجو  مون سول   سل  الشًر
ة. مكابلة مه السيد غازي نجيب عاشور الغازي في  . والوذي نوود ذكور  بو ن زي 1/3/3118الشًر

يحملوون معهوم فكوً ال نواجر شوما  أحمور. وكوانوا ال هدين كان مالب  عسكرية موه عكوال و المجا
 أما األسلحة فسلمت لهم في فلسًين. و د تم نكلهم بسيارات مكشوفة )لوريات(.

؛ مكابلة موه السويد  لو  أحمود 02/1/3112مكابلة مه السيد مهدي  ال  الجبوري في  .61
 .06/8/3112البلو  العلواني في 
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 . 312-318عدي حميد فهد حاي  المحمدي ، الم در السابق ،   .66
 . 311، الم در السابق،  2الرزاق الحسني، الوزارات،   عبد .62
 . 363،  310الم در نفس  ،    .68
 العووودد السووواعة، جريووود  ;م 0218كوووانون الثووواني  20فوووي  3012جريووود  األ بوووار، العووودد  .62

 . م0218 شباً 0 في 261
 . 1/2/3112ًالب عبدالرحمن ال عب في مكابلة مه السيد  .21
 .011م در السابق ،  عدي حميد فهد حاي  المحمدي ، ال .20
 .02/1/3112مكابلة مه السيد مهدي  ال  الجبوري في  .23
 . 222،  262، الم در السابق،  2عبد الرزاق الحسني، الوزارات،   .22
 م .0218كانون الثاني  20في  3012جريد  األ بار، العدد  .21
م .لووووم تكت وووور مجووووال  العووووزا  علووووق 0218شووووباً  2فووووي  263جريووود  السوووواعة، العوووودد  .21

 م . الم در نفس  . 31/3/0218،وانما ا يم مجل  آ ر في الحبانية في  الفلوجة
م؛ عبوود الوورزاق الحسووني، الوووزارات، 0218آذار  2فووي  1128جريوود  االسووتكالل، العوودد  .26
 .321، الم در السابق،  2 

 .حذا  رياضي  في  .22
لسونة محاضر مجلو  النوواب العرا وي ، الودور  االنت ابيوة العاشور  ، االجتمواع االعتيوادي  .28

 . 22   0211كانون الثاني  1، الجلسة السادسة في  0211
م موون  بوول محموود مهوودي كبوو  و وود يق 0210أسوو  هووذا الحووزب بعوود فشوول حركووة موواي   .22

م. للتفا ويل: 0216نيسوان  3شنشل وفائق السامرائي، وغيرهم. وأجيز الحوزب بشوكل رسومي فوي 
م، أًروحووة دكتووورا  0218 -0216عبوود األميوور هووادي العكووام، توواريس حووزب االسووتكالل العرا ووي 
بعت في بغداد،   .02م،  0281منشور ، كلية اخداب، جامعة الكاهر ، ًو

م، در  فووي مدرسووة التفووي  األهليووة ببغووداد، ثووم 0201ولوود  ليوول كنوو  فووي الفلوجووة عووام  .81
م، ثووم أكموول دراسووت  فووي الجامعووة 0223د وول كليووة الحكوووق فووي جامعووة بغووداد، وت وور  فيهووا عووام 

م، ثم بعد فشل حركوة مواي  0210بيروت. عين مديراا لشركة كهربا  تنوير بغداد عام األمريكية ب
م اعتكل في الفاو ثم سجن في نكور  السولمان، ثوم أفور  عنو  بعود انتهوا  الحورب واشوتر  فوي 0210

ت سي  حزب االستكالل ذي الشوعبية الواسوعة فوي الفلوجوة، وعمول رئيسواا لتحريور جريود  االسوتكالل 
هووا أحوود أبنووا  الفلوجووة )السوويد مهوودي  ووال  الجبوووري( مراسووالا لهووا وكاتبوواا لكثيوور موون التووي عموول في



 األوضاع السياسية والحزبية في الفلوجة إبان العهد الملكي في العراق

  3102لث  )أيلول(العدد الثا                          مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية             

712 

علوق حود  ووول  –المكواالت التوي هواجم بهوا األوضواع السولبية ونكو  ال ودمات فوي الفلوجوة 
السووويد مهووودي  وووال  الجبووووري. وكوووان  ليووول كنووو  مووون المنووواوئين لنووووري السوووعيد، ولكنووو  علوووق اثووور 

، العتراضو  علوق مونه  الحوزب وموا فو  المت ولبة إزا  الحكوموة مون انشكا   عن حزب االستكالل
األحوداث فوي العوراق. دفعوو  هوذا االنشوكاق، إلووق جانوب الحكوموة السويما فووي شو   نووري السووعيد 
وازدادت العال وووة متانوووة بعووود م ووواهر  كنووو  لنووووري السوووعيد، فانكلوووب رأسووواا علوووق عكوووب وأ وووب  مووون 

كوووانوا زمووال   بووواألم  الكريووب. وعلووق إثووور هووذا التحوووول  مريوودي السووعيد، ومهاجمووواا الساسووة الووذين
ح ل علق عد  منا ب وزارية ونيابات عن لوا  الدليم، حيث كوان الفووز بالتزكيوة فوي كثيور مون 
األحيان ألكثور النوواب المودعومين مون الحكوموة. و ود  ودم  ليول كنو   ودمات جليلوة ألهول الفلوجوة 

موون أبنائهووا فووي الوظووائ  الحكوميووة موونهم )ياسووين موون  ووالل وجووود  فووي الحكومووة، إذ عووين عوودداا 
إبراهيم عبد اا وأحمد الحا  علوان النوري ومحمود علوي النووري وعبود الملو  عبود الفلوي ( وهورال  
محامون عينوا مالحظين في الكمار . ولالًالع علق مزيود مون المعوامالت، يراجوه: عبود األميور 

، الم وووودر السووووابق، 8لحسووووني، الوووووزارات،  ؛ عبوووود الوووورزاق ا31العكووووام، الم وووودر السووووابق،  
؛ مكابلووة مووه السوويد 02/1/3112؛ مكابلووة مووه السوويد مهوودي  ووال  الجبوووري فووي 020، 011 

 .1/3/3118الغازي في عاشور م ل  نجيب 
د 02/1/3112مكابلووووة مووووه السوووويد مهوووودي  ووووال  الجبوووووري فووووي  .80 ؛ مكابلووووة مووووه السوووويد داو 

م؛ مكابلوووة موووه السووويد 8/1/3112فوووي  الشوووا  ؛ مكابلوووة موووه السووويد نجوووم33/8/3118حماشوووي فوووي 
 .1/2/3112ًالب عبد الرحمن ال عب في 

م، ولالًالع علق ن  : عبود األميور 0218كانون الثاني  08بيان حزب االستكالل في  .83
؛ محمووود شووبيب، وثبووة العووراق وسووكًو  ووال  جبوور، منشووورات 126العكووام، الم وودر السووابق،  

؛ عوووووادل غفووووووري، م ووووودر سوووووابق، 26؟؟؟؟؟، بغوووووداد،  دار الثكافوووووة، مًبعوووووة الوووووديواني، عوووووام 
 11. 
 م.0212تشرين األول  33في  0223جريد  لوا  االستكالل، العدد  .82
، ويكووول بوو ن أعضووا  حووزب االسووتكالل 3/2/3100مكابلووة مووه السوويد محموود الكووومي فووي  .81

 ش  اا. 31 -01في الفلوجة يتراوش عددهم بين 
لعوراق، بحركوة اإل ووان المسولمين فوي م ور يرتبً وجود جماعة اإل وان المسلمون في ا .81

م بكيووواد  المرشووود األول حسووون البنوووا. إيموووان عبووود الحميووود 0238الوووذين ت سسوووت حوووركتهم فوووي آذار 
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، دراسوووة عووون نشووو   0211 -0212محمووود الووودبا ، جمعيوووة األ وووو  اإلسوووالمية فوووي العوووراق 
 .12، 23ت،  حركة اإل وان المسلمين في العراق، رسالة ماجستير ، جامعة المو ل، د. 

انتشورت أفكوار اإل وووان فوي العووراق فوي أوائول األربعينيووات وحواولوا ممثلوووا الحركوة فيوو  أن  .86
م 0212يح وولوا علووق إجوواز  لفوورعهم منووذ و ووت مبكوور، فكوودموا ًلبوواا بووذل  إلووق وزار  الدا ليووة عووام 

ر  ألجوواز جمعيووة باسووم ح جمعيووة اإل وووان المسوولمينح إال ان ًلووبهم هووذا رفوو  لوجووود جمعيووة أ وو
حجمعيوة األ وو   إلوقبنف  االسم في  ًر عربوي آ ور، فاضوًر اإل ووان فوي العوراق تبوديل االسوم 

اإلسوووالميةح  وموووه ذلووو  رفضوووت ًلبوووات أ ووور ، حتوووق تمكنووووا مووون الح وووول علوووق الموافكوووة عوووام 
م. و د انح ر نشاًها في أماكن محدود  نظوراا لًغيوان الحركوة الكوميوة، ومنافسوة جمعيوة 0212

؛ 88 -82، 22ين الشووديد  لهووا. إيمووان عبوود الحميوود الوودبا ، الم وودر السووابق،  الشووبان المسوولم
 .022عبد الجبار حسن الجبوري، الم در السابق،  

م ودر  0883أمجوود بوون محموود سووعيد بوون محموود فيضووي الزهوواوي، ولوود فووي بغووداد عووام  .82
بول ودر  علق يد والد  وعلق يد علما  ع ر  ثم در  في مدار  بغداد بعودها سوافر إلوق اسوتنا

م، ثوم عواد إلوق العوراق وتكلود عود  وظوائ  حكوميوة منهوا 0218فيها الكضا  الشورعي وت ور  عوام 
عمل مستشاراا للحكوق في وزار  األو ا  ثم عمل أستاذا في كليوة الحكووق العرا يوة ثوم توولق رئاسوة 

م. ذهووب إلووق 0212م، وظوول حتووق  وور  علووق التكاعوود عووام 0222مجلوو  التمييووز الشوورعي عووام 
 08م وبكي فيها سنة ون   ثم عاد إلق بغوداد، وتووفي فوي 0212مملكة العربية السعودية عام ال

 .12 -13م. نكالا عن: إيمان عبد الحميد الدبا ، الم در السابق،  0262تشرين الثاني 
وهاشووم  ليوول مهيودي ومحموود جووابر الفيووا   العوواني مونهم الحووا  نووزال محيسوون الجشوعمي .88

يبة وياسين حمدان الذهيبة وبدري عويود العواني وشوعبان الكبيسوي ومحمود العلواني وعبد المجيد ذه
الووب عبوود الوورحمن ال ووعب وعبوود اللًيوو  حسوون الووراوي و اسووم عبوود  شوواكر البيوواتي ومحموود البنووا ًو
الكريم وشاكر م ل ، وغيرهم، وكان هرال  من  ياديي المسلمين في الفلوجة، ومرا بون بشود  مون 

نوا ينظرون اليهم نظور  اسوت فا  وينعتوونهم بوو))حزب التبودور أبود موا الحكومة. أما معارضوهم فكا
 ووووت انفجوووار عوووالي بووودون فعووول، للتكليووول مووون شوووانهم و يموووتهم لووود  المجتموووه، وأنهوووم  أييثوووور(( 

يعتمدون علق الكالم دون الفعل، في حين هم يكولون عن أنفسهم علوق لسوان السويد محمود  وال  
 محمد النعيمي:

 ًيبة ًيبة علق ًيبة ...
 أحنا اإل وان ... ًيبة
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 ما بينا جبان ... ًيبة
  ائدنا البنا ... ًيبة
 كلنا للجنة ... ًيبة

 وهذ  الكلمات  يلت في حفلة عر  السيد كامل عبا  نعمان الغازي.
م عنوودما الغووت 0211ومجلتهوا تمووار  عملهوا حتووق عوام  اإلسووالمية األ وو بكيوت جمعيووة  .82

مون فتحوول نشواًها 0211عيوات تهيئوةا لعكود حلو  بغوداد عوام والجم األحزابحكومة نوري السعيد 
كووانون  33فووي  أجيووزتفلسووًين حتووق  إنكوواذالعموول السووري حيووث عملووت تحووت مظلووة جمعيووة  إلووق

، 2ح. عبود الورزاق الحسوني، الووزارات،  اإلسوالميةم، مجلة بديلة عنها ح لوا  األ و  0212الثاني 
 .012الم در السابق،  

؛ مكابلووة مووه المحووامي 32/03/3101ن عبوود الكووريم ال ووعب فووي مكابلووة مووه السوويد فرحووا .21
 .31/03/3101فاضل دوالن في 

فتحووت فوووروع لجمعيوووة األ ووو  اإلسوووالمية فوووي عوود  ألويوووة عرا يوووة، كووان لووووا  الووودليم واحوووداا  .20
 منها، الذي فت  بدور  عد  شعب تابعة لهن منها كانت شعبة في الفلوجة.

عرفووة بووالتكو ، در   أسوور م موون 0201ام محموود محمووود ال وووا : ولوود فووي المو وول عوو .23
فوووي مووودار  المو ووول علوووق يووود مشووواي ها، موووار  التعلووويم االبتووودائي ثوووم در  فوووي جوووامه األزهووور 

المسلمين، وت ثر ب فكار  وجوا  بهوا  لإل وانبم ر، والتكق هنا  الشيس حسن البنا المرشد األعلق 
 اإل وووانلفكوور  األولووقلنوووا  إلووق العووراق، حيووث بوودأ بنشوورها فووي مدينتوو  المو وول حيووث أ ووبحت ا

م، عين أسوتاذاا فوي 0216المسلمين في العراق. وبعد ح ول  علق الشهاد  العليا من األزهر عام 
عووود   إلوووقالسياسوووية فوووي العوووراق، وانظوووم  األحوووداثم. سووواهم فوووي 0218كليوووة الشوووريعة ببغوووداد عوووام 

المسوولمين فووي العووراق  انلإل ووو ، ثووم أ ووب  مرا بوواا عاموواا اإلسووالميةجمعيووات وأسوو  جمعيووة األ ووو  
م. وكووان ال وووا   وود رشوو  عوون مدينووة المو وول فووي انت ابووات مجلوو  النووواب، إال ان 0218عوام 

  وووم  السياسوويين حووالوا دون فوووز  )علووق مووا ذكوور  لووي المحووامي فاضوول دوالن العوواني( أحوود  وواد  
لفلسوًينية اإل وان في الفلوجة. من جانب آ ر كانت لل وا  موا   متميوز  فوي دعمو  للكضوية ا

فوي مكوودمتها إسوهامات  بت سووي  جمعيووة ح انكواد فلسووًينح. وفوي أو  الموود الشوويوعي فوي العووراق عووام 
المملكووة العربيووة السووعودية، حيووث تكلوود هنووا  عوود   إلووقسوووريا ثووم  إلووقم توور  الووبالد وتوجوو  0212

 األول تشورين 2فوي العوالم اإلسوالمي. تووفي هنوا  فوي  اإلسوالميةمنا ب جل ها في دعم الكضوايا 
. وللمزيوووود موووون 3101/ 31/03م. مكابلووووة مووووه المحووووامي فاضوووول دوالن العوووواني فووووي 0223عووووام 
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، 3112 -0211فووي العووراق  المسوولمونالتفا وويل يراجووه: محسوون عبوود الحميوود، اإل وووان 
 .012 -82م،  3103، مكان الًبه بال، 3ً

 .022عبد الجبار حسن الجبوري، الم در السابق،   .22
 .32/03/3101عبد الكريم ال عب في  مكابلة مه السيد فرحان .21
 .08/1/3100مكابلة مه السيد م ل  نجيب عاشور الغازي في  .21
 .321إيمان عبد الحميد الدبا ، الم در السابق،   .26
 األ وووو ضووومن جمعيوووة  اإل ووووانكوووان النشووواً الرياضوووي، احووود  المجووواالت التوووي اتبعهوووا  .22

رياضووية م تلفووة مجانيووة لتكووون  نشووًةألبيووان موود  حيووويتهم وانفتوواحهم. ولووذل  مارسوووا  اإلسووالمية
ووائر   حووافزاا لتجميووه الشووباب حووول الوودعو . كمووا شووكلت فوورق رياضووية م تلفووة موون كوور   وودم وسوولة ًو

. لإل وووانالمرا ووب العووام  األحيوانوغيرهاوو شوواركوا بهووا فوي بًوووالت كثيوور  كووان يحضورها فووي بعوو  
 .  328السابق،   للمزيد من التفا يل تراجه: إيمان عبد الحميد الدبا ، الم در

محمد كاظم علي، العراق في عهد عبد الكريم  اسم، دراسة في الكو  السياسوية وال وراع  .28
، رسوووالة ماجسوووتير منشوووور ،  سوووم السياسوووة/ كليوووة الكوووانون والسياسوووة، 0262 -0218االيووودلوجي 

؛ مكابلوووووووة موووووووه السووووووويد فاضووووووول دوالن المحوووووووامي فوووووووي 081، 028م،  0282جامعوووووووة بغوووووووداد، 
؛ مكابلووة مووه السوويد ياسووين 1/1/3112كابلووة مووه السوويد عبوود المجيوود ذهيبووة فووي ؛ م31/03/3101

 .31/2/3103محمد سعيد الكبيسي في 
 8فوووي  32لالًووالع علووق نوو  النظوووام الوودا لي للحووزب، تراجووه: جريووود  العووراق، العوودد  .22

م. ومن الكاد  المرسسين للحزب اإلسالمي من أهل الفلوجة، هم كل مون: )المحوامي 0261شباً 
ل دوالن والسيد حميد الحا  حمد وغيرهم وكان هنا  العديود مون المريودين للحوزب مون أهوالي فاض

الفلوجووة، موونهم: السوويد محمووود إدريوو  وعبووود االرحوويم وأحموود الحووا  عبيوود الكبيسووي والحووا  إبووراهيم 
 31العواني وغيورهم(. جريود  العوراق، العودد الجشوعمي الجري ي وأحمد الحا  حمد ونزال محيسن 

 م.0261آذار  0في 
 .331 -301لالًالع علق ن  البيان،يراجه:محسن عبد الحميد، الم در السابق،   .011
مووون أعضوووا  الهيئوووة اإلداريوووة للحوووزب اإلسوووالمي: )نعموووان عبووود الووورزاق السوووامرائي وفلوووي   .010

حسوون السووامرائي ووليوود األعظمووي والشوويس عبوود الجليوول إبووراهيم وعبوود المجيوود ذهيبووة وفاضوول عووز 
بووراهيم عبوود اا، وآ وورون( هوورال  أو فوووا الوودين الكاضووي والم حووامي فاضوول دوالن حمووادي العوواني وا 
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ة م تلفوووة، مووا عوودا السوويد عبووود المجيوود ذهيبووة فكوود تمكووون موون الهوورب ولوووم  فووي مراكووز شووًر
 .31/03/3101يو  . مكابلة مه المحامي فاضل دوالن حمادي العاني في 

 .332 -332محسن عبد الحميد، الم در السابق،   .013
 .31/03/3101مه المحامي فاضل دوالن في مكابلة  .012
مكووال للسوويد محموود محمووود ال وووا ، )فووي رحلتووي لووديار اإلسووالم النائيووة(، مجلووة األ ووو   .011

 .2م،  0211حزيران  3اإلسالمية، العدد العاشر، السنة الثانية، في 
العميوود الووركن المتكاعوود جاسووم كوواظم العووزاوي السووكرتير مووذكرات لالًووالع عليهووا يراجووه:  .011
؛ 338، 331،  0221تمووووز، بغوووداد،  01ا  للوووزعيم عبووود الكوووريم  اسوووم، المعنوووون: ثوووور  ال ووو

 م.0212آذار  2في  1112جريد  البالد، العدد 
؛ مكابلووووة مووووه المحووووامي فاضوووول دوالن 21محسوووون عبوووود الحميوووود، الم وووودر السووووابق،   .016

 .م31/03/3101في  حمادي العاني
  الحزب الشيوعي في العوراق، ُعد يوس  سلمان يوس  )واسم  الحركي فهد( هو مرس .012

م 0221آذار  20م بتنظوويم أول ال اليووا الشوويوعية فووي النا وورية، وفووي 0223حيووث بوودأ فووي عووام 
م أول جريد  سرية ناًكوة بلسوان الحوزب باسوم 0221ت س  الحزب في بغداد. و درت في تموز 

 ، وأ وب  فهود )كفاش الشعب( وفي الحادي والثالثين من الشهر نفس ، ظهر اسم الحوزب ألول مور 
 .61سكرتيراا عاماا ل . للمزيد من التفا يل، يراجه: محمد كاظم علي، الم در السابق،  

منهم )حمز  الفتيان الوراوي وعبود اا  ليول الجبووري )معلوم فوي مدرسوة األنبوار االبتدائيوة(  .018
ظموا مون في الفلوجوة بعود أن جوا  نكوالا مون ال وكالوية موه المعلوم محمود شوالل العواني، وهموا  ود نُ 

 بل ررو  دنهاا في ال كالوية وكذل  عا م عبد العزيز العاني ورشدي العامول ومحمود سوعيد 
 ونجيب العاني. وهرال  معلمون أيضاا في ال كالوية(.

؛ مكابلة موه السويد مجيود 33/3/3103في  مكابلة مه السيد عبد الواحد من ور الكبيسي .012
 .1/1/3112الذهيبة في 

شووويوعي فوووي الفلوجوووة، إال مظهوووراا واضوووحاا لتراجوووه الحوووزب عووون لوووم تكووون نهايوووة الحوووزب ال .001
انتشووار  فووي عموووم العووراق، السوويما بعوود  الفاتوو  مووه الووزعيم عبوود الكووريم  اسووم فووي عوودد موون الموودن 

 العرا ية كالمو ل وكركو ، وغيرهما.
 .3/03/3100مكابلة مه السيد المحامي إبراهيم محمد عويد الحمو في  .000
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م موون  بوول السوويد 0222عربووي االشووتراكي إلووق عووام يرجووه ت سووي  حووزب البعووث ال .003
ميشيل عفلق والسيد  الش الدين البيًار، ود لت أفكار  إلق العراق عون ًريوق الًلبوة السووريين 
الذين جا وا للعراق لغر  الدراسة، وهرال  كونوا نوا  للحزب في ، وباإلضوافة إلويهم، عمول الًلبوة 

لووب أفكووار  إلووق دا وول العووراق، ومنوو  انتكلووت إلووق بووا ي العرا يووون الدارسووون فووي سوووريا أيضوواا فووي ج
األلويووة ومنهووا الرمووادي الووذي نكوول أفكووار الحووزب إليوو  السوويد عبوود اا سوولوم السووامرائي، الووذي كووان 

 .21يعمل مدرساا في حديثة، ثم إلق الفلوجة، وهكذا. محمد كاظم علي، الم در السابق،  
رية شوواملة ضوود  وووات الحوور  الكووومي  وواد الوورئي  عبوود السووالم محموود عووار  حملووة عسووك .002

التابعة لحزب البعث العربي االشتراكي، التي رفضت االن ياع ألمر الرئي  بحول  ووات الحور . 
 وكانت مدينة الفلوجة إحد  ميادينها الدموية.

حامد  اسوم الجبووري، نشو   حوزب البعوث العربوي االشوتراكي فوي العوراق، رسوالة ماجسوتير  .001
م، 0282سووووات الكوميووووة واالشووووتراكية، الجامعووووة المستن وووورية، بغووووداد، غيوووور منشووووور ، معهوووود الدرا

. وللمزيود مون التفا ويل 32/03/3101عبد الكريم ال وعب فوي  ؛ مكابلة مه السيد فرحان21 
 .302-303  الم در السابقيراجه:عبد الجبار حسن الجبوري،

 الكبيسي.ررو  السيد باسل كان أما المسرول العام عن التنظيم  .001
؛ مكابلووة مووه السوويد ف ووري نجيووب 082، 012ظم علووي، الم وودر السووابق،  محموود كووا .006

 . وكووووان موووون أتبوووواع حركووووة الكوووووميين العوووورب )سووووعيد  ووووليبي01/2/3110عاشووووور الغووووازي فووووي 
 ، وعبد السالم محمد عار (.الجميلي
مكابلووة مووه السوويد محموود  ووال  إرحوويم الكبيسووي، المعوورو  فووي الفلوجووة بووو)محمد الكووومي(  .002
 .3/2/3100في 
النا وري حواتم األعور ، لود  السولًة  ،ما ح ل أن أوشق أو أ بر سعدي عياا عوريم علوقك .008

فووي زموون عبوود الكووريم  اسووم، وأدت اإل باريووة إلووق حبسوو ، لكيووام األعوور  بالضوورب المبوور ش للشوويوعي هاشووم 
عبًووووة. لتع ووووب  للكوميووووة العربيووووة وللوووورئي  جمووووال عبوووود النا وووور. مكابلووووة مووووه السوووويد شوووونيار بووووديوي فووووي 

0/1/3103 . 
فالذين بعثوا البر ية األولق هم كول مون )كواظم العبيودي وعودنان إبوراهيم النايول وبهجوت الوراوي(،  .002

أما الذين بعثوا البر ية الثانية، فهم )سامي عبيد الفرهود وحسين النايل وفاضل النايل وعبد الوهاب  ال  
 م. 0212آذار  00في  2ومحمود عرسان(. جريد  الوحد ، العدد 

وجوة بوو)محمد الكوومي( فوي ه السيد محمد  ال  رحيم الكبيسي المعورو  فوي الفلمكابلة م .031
3/2/3100. 


