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نتداب الوطني آخر األحزاب السیاسیة التي ظهرت في عهد اإل اإلخاءیعتبر حزب 

الوطني  اإلخاء، لعب حزب ١٩٣٠تشرین الثاني  ٢٥ذي أجیز في البریطاني على العراق وال

بهدف إسقاطها سیاسیًا،  ةاألخصائیدورًا بارزًا في الضغط على القرارات التي أعقبت الوزارة 

حیث ظهر ذلك واضحًا أثناء مقاطعة شركة تنویر الكهرباء في العاصمة وتحشید الرأي العام 

ضدها في عهد وزارة جمیل المدفعي األولى كما یعد أول من استخدم العشائر في الضغط 

تشرین الثاني  ٩الوزارات المتتالیة كما هو الحال في وزارة جمیل المدفعي األولى من ( على

) ووزارة علي ١٩٣٤أب  ٢٥ – ١٩٣٤شباط  ٢١)  والثانیة من (١٩٣٤شباط  ٣ – ١٩٣٣

من  ) والوزارة المدفعیة الثالثة١٩٣٥شیاط  ٢٣ -١٩٣٤أب  ٢٧جودة األیوبي األولى من (

  .)١٩٣٥آذار  ١٥ - ١٩٣٥آذار  ٤(
 

Abstract 

National Ik’aa (fraternity) Party regarded as the last political party that 

appeared in the era of Iraq’s British mandate. That party legalized in 25 on 

November in the year 1930; this party had really a great role concerning the 

effect that came from pressing on the ministries which showed after Ik’aa 

(fraternity) ministry. The goal of those ministries were falling Ik’aa (fraternity) 

ministry politically. This fact appeared clearly when Tanweer and electricity 

company in the capital broke away with it; thus reason made the people 

demonstration. That event took place in Jameel Almadfa’i first ministry (from 9  

November 1933 – 3rd February 1934)  that man considered the first man whom 

the tribes were used against his first ministry and his second ministry (from 21 of 

February 1934- 25 August 1934)  , as it occurred in Jameel Almadfa’i's  second 



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ١٠٣ ( 

 

ministry and Ali Jawdat AlAyoubi’s one (from 27 August 1934- 23 February 

1935). Jameel Almadfa’i's  third ministry  (from 4 March 1935- 15 March 1935). 

 

 أو- طء اب ا رظ : اا ا ا   

ظهرت األحزاب السیاسیة العلنیة العراقیة في عهد االنتداب البریطاني بعد أن أصدرت 

  .)١(قانون الجمعیات ١٩٢٢تموز  ٢اریخ الحكومة العراقیة بت

بدأ حزب اإلخاء الوطني وهو أخر األحزاب العلنیة التي ظهرت في عهد االنتداب 

اسي ككتلة معارضة داخل البرلمان وخارجه أطلق علیها اسم (الكتلة البریطاني عمله السی

تشرین  ١٥، وانبثقت منها هیئة مؤسسة قدمت طلبًا إلى وزارة الداخلیة بتاریخ )٢(اإلخائیة)

، وقد نتج عن سیاستها المعارضة )٣(الوطني) إلجازة حزب سمي بـ (اإلخاء ١٩٣٠الثاني 

، توج هذا التعاون بتوقیع وثیقة )٤(زب الوطني العراقيبینها وبین الحللحكومة حدوث تقارب 

   :تضمنت ما یلي، و )٥((وثیقة التآخي) سمیت بـ ١٩٣٠تشرین الثاني  ٢٢و ٢١بتاریخ 

  .ب تعدیلهاإن المعاهدة فاسدة وجائرة یج -١

  .یجب إن ُیحل ألنه ال یمثل البالدإن المجلس الحالي  -٢

)٦(األساسیین أعالهجب أن تعمل على إن الوزارة التي تؤلف ی -٣
.  

استمر التعاون السیاسي المعارض للحكومة بین الحزبین حتى بعد إجازة حزب اإلخاء 

إال إن هذا التعاون انتهى  ،)٧(من قبل وزارة الداخلیة ١٩٣٠تشرین الثاني  ٢٥الوطني بتاریخ 

رشید عالي  إذ تولى رئاسة الوزراء ،)٨(١٩٣٣آذار  ٢٠السلطة في  بعد تسلم اإلخائیین

حسب الدستور  ،)١٠(١٩٣٣أیلول  ٩قالة وزارته بتاریخ ، لكن األخیر قدم است)٩(الكیالني

)١١(لعراقي في یوم تتویج األمیر غازيا
الذي تولى عرش العراق بعد وفاة والده الملك ، 

  .)١٢(فیصل

لول أی ٩( برئاسة رشید عالي الكیالني للفترة من ثانیة تألیف وزارةب  كلف اإلخائیون

بسبب رفض  وكما واضح لم تدم ھذه الوزارة طویالً ، )١٣()١٩٣٣تشرین األول  ٢٨ – ١٩٣٣

  .)١٤(بسبب تأثیر البالط علیھ الملك غازي حل المجلس النیابي

م- بدور ا  ا وا زارة اا  :  

جمیل المدفعي  غازي ، إلى أن كلف الملكدة أیامبعد استقالة وزارة الكیالني مضت ع

  .)١٥( )١٩٣٤شباط  ٢١ – ١٩٣٣تشرین الثاني  ٩بتألیف وزارته األولى بین (
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السیاسیة  الساحة ما هو جدید علىارة المدفعیة األولى خالي من كل كان منهاج الوز 

الصداقة القائمة مع ر ص، إذ أكد أن هدف الوزارة الخارجي هو المحافظة على أواالعراقیة

روح الطمأنینة لدى الشعب والقیام بالمشاریع فهو تأمین  أما هدفها الداخلي ،الدول األخرى

، إال أن سرعان ما دب الخالف فیما بینهم وعلى الرغم من قوة أعضاء وزارته ،)١٦(االقتصادیة

حول المشاریع االقتصادیة والخطط الواجب السیر  ال سیما من تأسیسها، األیام األولى ذمن

اعتماده على الكتلة النیابیة في في عن الخطأ الذي وقع فیه جمیل المدفعي  ، فضالً )١٧(علیها

  .)١٨(المجلس وعدم تشكیل حزب یدعم حكومته

أي  بإجازة هو إصدار قرار بعدم السماحجمیل المدفعي كان باكورة عمل الوزارة 

الصادر  )٤٥٩٨(رقم م، وٕالغاء المنشور اللحزب دون موافقة وزارة الداخلیة جمعیة أو أي فرع

، مما حق إجازة الجمعیات وفروع األحزابوالذي أعطى للمتصرفین ، ١٩٣٣آذار  ٢٧في 

هذه الوزارة  فضًال عن أن، )١٩(اإلخاءأثار حفیظة األحزاب السیاسیة وفي مقدمتها حزب 

منذ الیوم األول  اإلخائیین، لهذا أصبحت عرضة لهجمات خائیةجاءت على أنقاض الوزارة اإل

منهاج الوزارة سواء كان ذلك على صعید مجلس النواب  اإلخائیون انتقد اذل، مهالممارسة مها

  .)٢٠(الصحافة في، أو واألعیان

، من أجل كسب ینیماألٌ الوطني فرع بعقوبة بفتح صفوف لتدریس  اإلخاءبدأ حزب 

فضًال عن قیام شعبة الحزب في  .)٢١(المجتمع أفراد، ونشر التعلیم بین قاعدة جماهیریة كبیرة

هدفه نصرة الشعب الفلسطیني، وتعبئة  ١٩٣٣ تشرین الثاني ١٥في له الموصل بعقد اجتماع 

، وقد ألقیت فیها الخطب السیاسیة التي نددت بموقف الحكومات الجماهیر ضد الحكومة

  .)٢٢(موقف الحكومة العراقیة خصوصاً العربیة السلبي من القضیة الفلسطینیة 

قضیة مقاطعة شركة تنویر الكهرباء وذلك من اجل زیادة الضغط  اإلخائیونتغل اس

تشرین  ١٩بتاریخ  نقابة اتحاد العمال انالوطني بی اإلخاءإذ نشرت جریدة ، )٢٣(على الحكومة

    .)٢٤(الشركة للخضوع لمطالب الجماهیر إلجبارالذي حث على المقاطعة ، ١٩٣٣الثاني 

تصریح منه نشر  تطلب لكله ید في المقاطعة ، لذ اإلخاءالشركة أن حزب  أدركت

 ةلقیام بدور لإن أحد مدراء الشركة قادم إلى بغداد " مفادهالوطني  اإلخاءفي جریدة من قبلها 

 حلول المرضیة لجمیعوأن المفاوضات مع الحكومة مستمرة للوصول إلى ال یةتفتیش

أكثر مما هو  إن الوزارة المدفعیة أدركت بأن المقاطعة أخذت طابعًا سیاسیاً  ، كما)٢٥("األطراف
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وقوفها مع األهالي، وأن المفاوضات جاریة مع  فیه ، لهذا قامت بإصدار بیان أكدتاقتصادي

 یل بالنسبةل، وأكدت بأن أسعار الوحدة قصول إلى الحلول المناسبة للطرفینالشركة للو 

 تحاد العام لنقابات العمال أناإلن أعل ،، وفي السیاق نفسه)٢٦(المجاورةسعارها في األقطار أل

 أخذتبالمقابل ، )٢٧(للشركةنطالق المقاطعة العامة إل موعداً  ١٩٣٣كانون األول  ٥یوم 

 اإلخاء، وكان أول قرار أصدرته غلق جریدة (موقفا متشددا ضد مروجي المقاطعة الوزارة

 ٧ثم أعقبتها بقرار أخر یوم ، )٢٨(، لمدة عشرة أیام١٩٣٣كانون األول  ٤طني) بتاریخ الو 

  .)٢٩(ق جریدة األهالي لمدة ثالثة أشهر، القاضي بغلمن العام نفسه األولكانون 

 كانون االول ٩ في ، لهذا أصدرت قراراً اً وجدت الحكومة بأن الوضع أصبح أكثر تأزم

التنویر  وساعاتتنویر الكهرباء من ناحیة األجور  بتألیف لجنة لمراجعة شركة ،١٩٣٣

وقد رشحت وزارة الداخلیة رئیس المفتشین ، )٣٠(١٩٣٣كانون األول في  ٩ األرباحومقدار 

    .)٣٢(فیها وأعلنت أنه ممثل لها عضواً ، )٣١(اإلداریین عبد العزیز القصاب

فعالیاتهم في   أن إالّ الرغم من انشغالهم بمقاطعة شركة الكهرباء على  اإلخائیونكان 

بلدي ، إذ شاركت شعبة الحزب في الموصل في انتخابات المجلس المستمرة األخرى  األلویة

  . )٣٣(، واستطاعت من الفوز بخمسة مقاعد١٩٣٣كانون األول  ١٤بتاریخ 

)٣٥(استدعاء محمد صالح القزاز ،)٣٤(رستم حیدرقرر وزیر االقتصاد والمواصالت 
، 

 لألحزاببعد أن تبین له أن  المقاطعة خصوصاً  إنهاءعمید اتحاد نقابات العمال، وطلب منه 

، ١٩٣٣كانون األول  ١٧في  قرار إصدارأدى ذلك إلى و ، ، لكن األخیر رفضفیها یداً 

إلى  أشهرلمدة ستة  وٕابعادهم، القبض علیه وعلى ثالثة من زمالئه بإلقاءوالقاضي 

  .)٣٦(السلیمانیة

   بتاریخ اسین الهاشميـني اجتماعا في دار یـالوط اإلخاءعقدت اللجنة العلیا لحزب 

زم من جراء مقاطعة لدراسة الحالة السیاسیة للبالد والوضع المتأ ،)٣٧(١٩٣٤كانون الثاني ٢

  .)٣٨(، مع وضع الخطط لزیادة الضغط على الحكومةشركة الكهرباء

ن قبلها لمعالجة مقاطعة م اإلجراءات المتخذةوزارة المدفعیة بزیادة وتیرة ال بدأت

 ،)٣٩(عمل اللجنة المشكلة من قبلها ببدء ١٩٣٤كانون الثاني  ٣في  ، إذ أصدرت قراراً الكهرباء

جریدة من خالل نشرها مقاال في  اإلخاء)حزب ( رض المقاطعةحبمهاجمة م هاإلى جانب قیام

یعیشها  كان حالة التمزق واالستقاالت التي من خاللها وضحتأوالتي  ،التابعة لها) (الطریق
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وفي ضوء ذلك رد الحزب على هذه اإلتهامات من خالل نشره  ،خاصة في أربیل اإلخاءحزب 

فضًال عن مهاجمة الوزارة ، ١٩٣٤كانون الثاني ١٠ بتاریخالوطني  اإلخاءجریدة  مقالة في

 ،)٤٠(إذ أكد محمد زكي، م نفسهكانون الثاني من العا ١٠خ تحت قبة البرلمان في جلسته بتاری

، لكن من أصول المحاكمات بحق المبعدین )٩٠مة طبقت المادة (المحكأن في مداخلته 

في حین أن الحكم للمحكمة وحدها ") من قانون العقوبات ٢٩( الحكومة قررت تطبیق المادة

) من قانون ٢٩أن المادة ("فقد ذكر في مداخلته ، )٤٢(أما ضیاء یونس، )٤١("ولیس للحكومة

في جهات  اإلقامةالعقوبات ال یعني النفي إلى مكان معین بل معناه أن یمنع الشخص من 

  .)٤٣("فیما سواها لإلقامةمعینة ویخیر 

في تعبئة الرأي العام باأللویة  بارزاً  الوطني في أربیل دوراً  اإلخاءبت شعبة حزب عِ لَ 

كومة إلى ، مما دفع الحقضیة المبعدین وغیرهما الشمالیة ضد سیاسة الحكومة وخصوصاً 

أدى ذلك إلى احتجاج حزب  مما ،١٩٣٤كانون الثاني  ١٠في  إصدار قرار بغلق الشعبة

الس البلدیة في بغداد الوطني وقرر عدم المشاركة في انتخابات الشاغرة للمج اإلخاء

  .)٤٤(والدیوانیة

مانیة والوعود التي قطعتها الوزارة كان إلبعاد محمد صالح القزاز ورفاقه إلى السلی

صالحیات واسعة  وٕاعطاء ،خصوصا بعد تشكیل اللجنة الوزاریة للنظر في مطالب األهالي

أدى إلى  ،من وسالمة البالد إلى مكان بعید عن سكناهأأي شخص یهدد  بعادإلالداخلیة  ارةلوز 

  .)٤٥(تهدئة الحال وٕانهاء المقاطعة

هو بث  ط حزب اإلخاء الوطنيلتخلص من ضغل ةالوزار  هاتتبعإالتي  األمورمن  كان

الحلة، لكن بعد اتضاح الحقیقة في  حزبال، وهذا ما حصل لفرع الدعایات لشق وحدة الحزب

األمور إلى نصابها  توعاد أعضائه ستقاالتتنظیم هذا الفرع بعد سحب أغلب اأعید 

  . )٤٦(الطبیعي

، ونقمة األهالي من جراء ع االقتصادیةالوزراء حول المشاریأن استمرار الخالف بین 

أن یقدم جمیل  الوطني أدى ذلك إلى اإلخاءالمقاطعة وضغط حزب  أثناءسیاسة الحكومة 

ط القیام بشر الملك غازي  علیه وافق، والذي )٤٧(١٩٣٤شباط  ١٣في حكومته  استقالةالمدفعي 

  .)٤٨(بتسییر أعمال الدولة إلى حین تألیف وزارة جدیدة
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 _ : ما زارة اا   ب ادور ا  

، )٤٩()١٩٣٤آب  ٢٥ –١٩٣٤شباط ٢( من للفترة ف المدفعي بتشكیل وزارته الثانیةكل

، إذ أكدت في سیاستها االقتصادیة الوزارة عن منهاج وزارته األولى ولم یختلف منهاج هذه

واستمرار الوزارة بسیاسة اضطهاد  ،)٥٠(السابقة على إنشاء مشروع الغراف ورغم الخالفات

، والذي حرم ١٩٣٤آذار  ٤لقانون المطبوعات في  ، إذ أصدرت تعدیلالسیاسیة األحزاب

بموجبه على األحزاب إصدار جریدة أخرى في حالة غلق الجریدة الحزبیة األولى مما جعلها 

  .)٥١(األخرى في مواجهة األحزاب السیاسیة

  في  الحزب ة، إذ نشرت جریدالوطني بهجوم صحفي ضد الوزارة اإلخاءقام حزب 

والذي أكدت )، ما یدعوا الحكومة إلى تعدیل قانون المطبوعات( مقاال بعنوان ١٩٣٤آذار ١٩

  .)٥٢(فیه أن الهدف منه زیادة الخناق حول الصحف الحزبیة

االتجاه ضیاع ( بعنوان ١٩٣٤نیسان  ١كما نشر یاسین الهاشمي مقاال له بتاریخ 

أكد فیه "أن ما یلفت ذهن الناظر في أحوالنا السیاسیة هو إن بعض هؤالء  )السیاسي

منصرفون إلى طعن في والغیرة على المصلحة العامة هم  المبادئبزي أصحاب المتظاهرین 

  .)٥٣("المعارضة والدفاع عن قضایا الوطن أكتافهم، الذي قامت وتقوم على رجال الوطنیة

الحزب  بأقطا، فعندما عزم اإلخاءاستمرت الوزارة المدفعیة الثانیة باضطهاد حزب 

حزیران  ٣٠واجتماع كبیر یوم انطالق ثورة العشرین في  مظاهرةإلى تنظیم األوسط في الفرات 

اشتركت فیه مختلف  ، إذلسلطات وقرروا قیام ذلك في النجفة منعتهم ایثفي الرم ،١٩٣٤

  .)٥٤(شرائح المجتمع ورفعت شعارات معادیة للحكومة

ا ذلك ضعف العناصر یدفعه ١٩٣٤آب  ٢٥قدمت الوزارة المدفعیة استقالتها في  

  .)٥٥(إلیهاعناصر جدیدة  إدخال، مع عدم وجود حزب یدعمها وفشل الوزاریة فیها

 ب -رادور ا  زارة  اا  وا  ا  : 

) بعد ١٩٣٥شباط  ٢٣– ١٩٣٤آب  ٢٧شكل على جودة األیوبي وزارة للفترة من (

  .)٥٦(ثِر استقالِة وزارة جمیل المدفعيأن ُكلف بتشكیلها من قبل الملك غازي على أ

احتوى منهاج الوزارة األیوبیة على ست مواد مشابهة لمنهاج الوزارات السابقة من 

اصر الصداقة القائمة بین العراق والممالك األخرى والسعي لفرض األمن ناحیة احترام أو 

  .)٥٧(یه واقتصادیة إلنماء ثروة البالدواالستقرار وٕادارة شؤون الدولة على أسس سلم
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خطین  أدرك األیوبي منذ الیوم األول إلشغاله منصب رئاسة الوزراء ان هناك

، الذي استطاع كسبه إلى جانبه وجعله )٥٨(دلمعارضته داخل البالد، األول: برئاسة نوري سعی

ارة الداخلیة بیده في بادئ وزیرا  للخارجیة، مع إبقاء منصب رئاسة الدیوان الملكي ووكالة وز 

  .)٥٩(األمر

أما الخط الثاني فقط مثله حزب اإلخاء الوطني بسبب وقوف االیوبي وراء رفض 

لوزارة المدفعي األولى  ، ومساندتهالثانیة مطلب الوزارة الكیالنیة الملك غازي حل البرلمان

، ومن اجل إضعاف معارضة اإلخائیین كان البد من )٦٠(، كونه رئیسًا للدیوان الملكيوالثانیة

، لذلك استطاع ضمان المجيء بمجلس موالي للحكومةإجراء انتخابات جدیدة برلمانیة ل

، مما بحل المجلس النیابي ١٩٣٤أیلول  ٤، إلصدار قرار في ك غازياألیوبي من إقناع المل

  .)٦١(أثار حفیظة اإلخائیین

لك أصدرت ، لذالعناصر الموالیة لها في األلویةسعت الوزارة األیوبیة لضمان فوز 

، نص على نقل وتغییر العدید من المتصرفین خصوصًا في المناطق ١٩٣٤أیلول  ٦قرارًا في 

  .)٦٢(كل فیها حزب اإلخاء الثقل األكبرالتي ش

، إذ نشرت جریدة اإلخاء الوطني حملة صحفیة ضد الوزارة األیوبیة إلخائیون بشنبدأ ا

) انتقدت به األسباب التي أدت إلى بعد حل مجلس النوابمقاًال بعنوان ( ١٩٣٤أیلول  ١٠في 

حله، خصوصا أنه قد منح الثقة ألربع وزارات متتالیة وأصدر العدید من القوانین المهمة 

هجمات الجرائد األخرى وخاصة جریدة (األهالي) مما دفع الوزارة إلى  ، فضال عن)٦٣(للبالد

  . )٦٤(ولمدة سنة كاملة  ١٩٣٤أیلول  ١١إصدار أمرًا بإغالقها في 

 ١٩٣٤أیلول  ١٥أعلن رئیس الوزراء ووكیل وزیر الداخلیة علي جودة األیوبي في 

خاء الوطني مشاركته في ، وفي الوقت نفسه أعلن حزب اإل)٦٥(عن بدأ االنتخابات النیابیة

االنتخابات، إذ جاء إلى العاصمة أحد ابرز أقطابه في منطقة الفرات األوسط هو عبد الواحد 

، وأخذ النصائح واإلرشادات ونقلها إلى أنصار ، لمناقشة األمور االنتخابیة)٦٦(الحاج سكر

  .)٦٧(ناطقالحزب في تلك الم

أدرك الملك غازي أن الوضع السیاسي بین أقطاب البالد أصبح متوترا بسبب 

لرئاسة الوزراء  ١٩٣٤تشرین األول  ٢، لهذا أصدر أمرا في المجاذبات والمشاحنات االنتخابیة

  .)٦٨(بإعطاء أوسمة لتهدئة الخواطر بین األطراف إال أن ذلك لم یجد نفعا
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تشرین  ١١منطقة الفرات األوسط منذ یوم بدأ تحرك أقطاب حزب اإلخاء الوطني في 

، ومما )٦٩(، من أجل تعبئة شیوخ المنطقة للوقوف ضد إجراءات الوزارة األیوبیة١٩٣٤الثاني 

العام نفسه بفوز ساحق  كانون األول من ٦ائج االنتخابات في زاد األمر سوءًا ظهور نت

مقعد  )١٢الذي حصلوا على (ألنصار الوزارة األیوبیة مقارنة بأعضاء حزب اإلخاء الوطني 

، وزارة الداخلیة في الیوم نفسه ، إلى جانب إصدار)٧٠() في المجلس النیابي٨٨( من أصل

  .)٧٢(، وانتخب علي جودة رئیسا له لمساندة وزارته)٧١((حزب الوحدة الوطنیة) إجازة

، خصوصا في المناطق القبلیة بسبب  الوطني أثارت هذه النتیجة أقطاب حزب اإلخاء

إبعاد عدد من أعضاء الحزب عن المجلس النیابي الممثلین فیه عن تلك المناطق ومنهم عبد 

  .)٧٣(، والذي عد ذلك إهانة لهالواحد الحاج سكر

ولد ذلك شعور لدى اإلخائیین بأن الحكومة جادة بإسقاطهم  سیاسیًا، مما دفع حزب 

رشید عالي مع اقطابه من رؤساء عشائر الفرات االوسط عن طریق  اإلخاء اجراء إتصاالت

، في دار ١٩٣٤ كانون األول ٧، والتي توجت بعقد اجتماع في )٧٤(الكیالني وحكمت سلیمان

، حضره ثمانیة شیوخ من طقة الصلیخ وهي إحدى ضواحي بغدادرشید عالي الكیالني في من

، وقد قرر المجتمعون )٧٥(ومحسن أبو طبیخ الفرات األوسط بزعامة عبد الواحد الحاج سكر

المباشرة بمعارضة الوزارة األیوبیة واالحتجاج لدى الملك حول مساوئ الوزارة بغیة إسقاطها، 

العهد ، ووقع المؤتمرون على وثیقة سمیت بـ (خالف ذلك یتم اللجوء إلى السالح وٕاذا حدث

  : ما یلي، التي احتوت على )٧٦()المقدس

 .ة الملك إخالصا مطلقاخالص لجاللإلا -١

 طلب المحافظة على القانون السیاسي العراقي وتنفیذ ما سنه البرلمان من قوانیین -٢

 بحذافیرها حل المنازعات التي تقع لدى القبائل وفق عاداتهم دون االلتجاء إلى الحكومة. 

 .)٧٧(  یجوز ألحد أن یشترك في الحكم من دون موافقة القائمین بهذا الحلفال -٣

، ١٩٣٤ كانون األول ٢٩مجلس األمة (النواب واألعیان) اجتماعهم األول في عقد 

، وأهم المشاریع التي هي قید االنجاز بالحضور أوضح فیها سیاسة الدولة والقى الملك خطبة

  .)٧٨(والخطط المستقبلیة

، حیث انتقد رشید عالي الكیالني لوزارة األیوبیة في مجلس األعیانهاجم اإلخائیون ا

إن الطمأنینة وحسن اإلدارة ال ترتكزان على اضطهاد الحقود وٕانما ارة في مداخلته قائال "الوز 
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له وعرضه لم ترتكزان على احترام حریات أبناء البالد .... إذ لم یسبق أن لواءًا كامًال بطو 

یاسین الهاشمي  ، إذ أكد عن مهاجمتها داخل مجلس النواب، فضالً )٧٩(یمثله احد من أبنائه"

أن الفشل الذي حصل نتیجة هذه التداعیات هو ألننا نؤلف الوزارات بدون تروي  خلته"بمدا

، وٕانما قد جعلنا هذه الكراسي أماكن إلجراء الكراسي فقط وبصورة مستعجلة وبقصد إمالء

"تجارب على حساب األمة
، بعث في مجلس النواب واألعیان ونظرًا لموقف اإلخائیون ،)٨٠(

  .)٨١(برقیات مؤیدة لموقفهم في صون الحریات الدستوریةالعدید من األهالي 

ي استغل رؤساء العشائر الموالیة لحزب اإلخاء الوطني عید الفطر من أجل تعبئة الرأ

، إذ توجهوا إلى النجف وعقدوا اجتماعًا في دار عبد الواحد الحاج العام ضد الوزارة األیوبیة

، همزة )٨٢(ل محسن أبو طبیخ وعلوان الیاسري، وقرروا جع١٩٣٥كانون الثاني  ٩سكر بتاریخ 

وصل في حزب اإلخاء ورجال العشائر المناوئة للوزارة األیوبیة، وكذلك تم إرسال كتاب إلى 

)٨٤(، لكسب الدعم الدیني)٨٣(العالمة محمد حسین كاشف الغطاء
.  

شارك أقطاب حزب اإلخاء الوطني في منطقة الفرات األوسط في المؤتمر الذي عقده 

، وقرر المجتمعون في النجف ١٩٣٥كانون الثاني  ١٢خ حمد حسین كاشف الغطاء بتاریم

، وتقدیم مضابط خاصة بها إلى الملك غازي وكان هدف اإلخائیین طالب الشعبمساندة م

، وقدمت الملك غازي، وفعال عقد االجتماع مع )٨٥(زیادة الضغط على الوزارة األیوبیة

    المضابط إلیه والتي جاء فیها:

 . مجلس جدید وفق الدستور والقوانینحل المجلس النیابي الحاضر وانتخاب  -١

 .)٨٦(إسقاط الوزارة الحاضرة وٕابداله بأخرى تحظى بثقة الشعب -٢

سریعًا، إذ أصدرت قرارًا  كان رد الوزارة األیوبیة على اإلجراءات التي اتخذها اإلخائیین

بغلق جریدة (اإلخاء الوطني) لمدة عشرة أیام بحجة نشرها مقاًال  ١٩٣٥كانون الثاني  ١٧في 

، مع قیامها بفرض إجراءات مشددة على الحفل الذي أقامه المحامون )٨٧(أخل باألمن العام

، نتیجة ، على شرف أعضاء مجلس األعیان ومن ضمنهم اإلخائیین١٩٣٥شباط  ٥بتاریخ 

وصونهم الدستور، فضال عن قیام  لموقفهم المشرف داخل المجلس ضد الوزارة األیوبیة

بمحاولة منع اإلخائیین من دخول الحفل، إال أن مساعیها فشلت لكنها قامت باعتقال  الشرطة

  .)٨٨(بعض منظمي الحفل مما أدى إلى احتجاج المحامین لدى الملك غازي
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، لهذا أعطوا الضوء األخضر ألنصارهم سلمي غیر مجديالوجد اإلخائیون أن العمل 

، إذ قام عبد الواحد الحاج سكر بقیادة سبع تجمعات من آل للتحرك المسلح في الفرات األوسط

والسیطرة على عدد من المناطق في أبي صخیر  ١٩٣٥شباط  ٨فتله بكامل أسلحتهم في 

ت الوزارة األیوبیة باالستعانة بأنصارها من ، بالمقابل قام)٨٩(الفیصلیة التابعة للواء الدیوانیة

رؤساء العشائر في منطقة الفرات األوسط، الذین خرجوا وسیطروا على ضفتي نهر الشامیة 

شباط  ١١الحاج سكر وحزبه في التابع للواء الدیوانیة وقاموا برفع شعارات معادیة لعبد الواحد 

، لكن صدور فتوى من حدة الخالفتزاید  ، أدى ذلك إلى)٩٠(، بقیادة الشیخ رایح العطیة١٩٣٥

، أدى التي حرمت بموجبها القتال ١٩٣٥ط شبا ١٨الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء في 

  .)٩١(بعض الشيء بین الطرفین إلى هدوء األوضاع

عن طریق مجلس األعیان، إذ  قام اإلخائیون بزیادة الضغط على الوزارة األیوبیة

صل عشرین بعدم حضور استطاع رشید عالي الكیالني من إقناع أحد عشر نائبًا من أ

، ومما ساعد على )٩٢(المصادقة على العدید من القوانین، مما أدى إلى تأخیر جلسات المجلس

السعید زیادة وضع الوزارة سوءا الخالف الذي نشب بین جمیل المدفعي وزیر الدفاع ونوري 

، فضًال عن قیام حكمت سلیمان )٩٣(وزیر الخارجیة حول كیفیة التعامل مع الوضع الراهن

، بعدم ضرب التحرك المسلح لإلخائیین في منطقة الفرات األوسط )٩٤(بإقناع بكر صدقي

، كل تلك العوامل أدت )٩٥(، وعدم جاهزیة الجیشألوامر الوزاریة في حالة إصدارهاوعصیان ا

  .)٩٦(١٩٣٥شباط  ٢٣في  ة األیوبيإلى استقال

 - بدور ا ا  : ا زارة اا   

على الرغم من استقالة علي  األوسطمضطربة في منطقة الفرات  األوضاعظلت 

إلى  األمور إعادةوحدهم القادرین على  ن اإلخائیینإ، إذ وجد الملك غازي األیوبيجودة 

لهذا عرض الوزارة على یاسین ، )٩٧(تلك الفتنة إشعالالسبب الرئیسي في  ألنهم، نصابها

والمدفعي  إشراك األیوبي، مع الكیالني وحكمت كعضوین فیها إدخالالهاشمي بشروط عدم 

حل المجلس ل  النیةوجود عدم  لهاشمي رفض ذلك العرض بعد أن وجدونوري السعید، لكن ا

   .)٩٨(لألیوبيالذي ضم أكثریة موالیة 

 ٤ن (دفع ذلك الملك غازي إلى اختیار جمیل المدفعي لتشكیل وزارته الثالثة للفترة م

حزب  أقطاباستمرار التمرد الذي قاده  إلىأدى ذلك  ،)٩٩()١٩٣٥آذار  ١٥ – ١٩٣٥آذار 
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الوزارة الجدیدة والمجيء بوزارة  إسقاطبغیة  األوسطالوطني في منطقة الفرات  اإلخاء

  .)١٠٠(خائیةإ

العراقیة  باألسلحة واألعالمطبیخ العاصمة بغداد بسیارة مشحونة  أبوغادر محسن 

وزیر الداخلیة عبد العزیز ، أمر قاصدا النجف والدیوانیة، وعندما علمت الشرطة بذلك

 إقناعهوحاول ، ١٩٣٥آذار  ٥م ذلك والتقى معه في ، وفعال تبإیقافه واستدعائه، القصاب

  .)١٠١("الوطني اإلخاءأوامر من حزب  ابأنه"طبیخ  أبيفشل وأكد له ، إال أنه بالعدول عن ذلك

 أبيسیطرة على منطقة بال، ١٩٣٥آذار  ٩حد الحاج سكر في رافق ذلك قیام عبد الوا

شعارات المنددة ال، ورفعت عشیرته آل فتلة أفرادصخیر التابعة للواء الدیوانیة مع 

  .)١٠٢(بالحكومة

حازمة ضد التمرد للحیلولة دون امتداده إلى  إجراءاتالمدفعي وجوب اتخاذ  أدرك

وزیر الداخلیة  أرسلوفي الوقت نفسه ، ذ أصدر أوامره بالتعبئة العسكریة، إاألخرىالمناطق 

 المسلحةالعناصر  إلقناع األوسطإلى منطقة الفرات  ١٩٣٥آذار  ١٠عبد العزیز القصاب في 

بإغالق (جریدة  ١٩٣٥آذار  ١١قرار في  إصدارك لتال ذ ،)١٠٣(األمرللعدول عن 

، بحجة الوطني اإلخاءوهي إحدى الصحف الردیفة لحزب  أشهرلمدة ثالثة  ،)١٠٤()البیان

  .)١٠٥(العامباألمن إخاللها 

، وأن الوطني في زیادة اإلخاءقاده حزب  يالذد ، أن التمر وجدت الوزارة المدفعیة

عایات الوزارة الئحة مرسوم منع الد ا أصدرت، لهذاإلجراءات السابقة لم تجدي نفعا جمیع

   .)١٠٦(في محاولة للضغط على نشاط الحزب ١٩٣٥آذار  ١٢المضرة، في 

، وعقد الوزراء من منطقة الفرات األوسط كما تم استدعاء وزیر الداخلیة من قبل رئیس

التمرد إصدار قرار استخدام القوة للقضاء على ونتج عنه ، ١٩٣٥آذار  ١٢وزاري في  اجتماع

  .)١٠٧(واالستعانة بالطیران البریطاني إلسناد القطعات العسكریة جویاً 

 الواحد، إذ سیطر عبد الحكومیة اإلجراءاتخائییون من نشاطهم المتمرد رغم زاد اإل

خائي شعالن ، كذلك سیطر اإلصخر أبيسبیع وجسر  أبيالحاج سكر على جسر 

 وأبيط التلفون بین ناحیة الفیصلیة ، وقطع خطو ، على شطي صدر الدغارة)١٠٨(العطیة

ر في حالة صخی أبي، ونسف بعض الجسور لعرقلة دخول القوات العسكریة لمنطقة صخیر

یة وساطة عشائریة عن رفضهم أل ١٩٣٥آذار  ١٢في  أعلنوا، كما المصادمات بین الطرفین



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ١١٣ ( 

 

آذار  ١٣عقد عبد الواحد الحاج سكر اجتماع في  .)١٠٩(الوزارة الحاضرة إسقاطبشرط  إال

عشیرته  أفرادتعلیمات بالخروج مع  إلیه أعطیت، إذ )١١٠(طبیخ أبيمع كامل محسن  ١٩٣٥

، ائر الموالیة للحكومة في المنطقةالعش إلى األخبار، ولما وصلت والسیطرة على ناحیة غماس

حسین  بقیادة ز الحكومة لحمایته، وتوجه إلى مركائرعشتلك ال أفراد) مسلح من ٤٠٠خرج (

كتاب احتجاج إلى الملك  نفسه أرسل عبد الواحد الحاج سكر، وفي الوقت )١١١(المكوطر

  . )١١٢(مدى جور الحكومة وطالب بإقالتها فیه أوضح، غازي

تخدام القوة العسكریة ضد القبائل، اسعلى ، المدفعي بعدم موافقة الملك غازي فوجئ

 وٕاعطاء، طف الملك بوقف العملیات العسكریة: طلب رجال الدین عالعتبارات عدیدة منها

وجهات النظر داخل الوزارة  فضًال عن وجود اختالف في، )١١٣(المجال لحل المشكلة سلمیا

قد  األیاموزیر الداخلیة عبد العزیز القصاب الحل السلمي خصوصا وأن هذه  أید، فقد نفسها

 ،)١١٤(على البالد السیئ ستخدام القوة فیها له األثر، وأن اصادف فیها عید األضحى المبارك

لعدم جاهزیة عسكري جراء اتخاذ أي إرئیس أركان الجیش  ،)١١٥(رفض طه الهاشميإلى جانب 

جغرافیة الصعبة  الالمنطقة طبیعة وأن ، وأن اغلب عناصره من أبناء تلك المناطق الجیش

یعیق تقدم الجیش
)١١٦(

إلى البالط الملكي ودار حدیث بینه  دعي على أثر ذلك المدفعيو، 

   .)١١٧(١٩٣٥آذار  ١٥، وفعال تم ذلك في لدى الملك باستقالته وبین الملك غازي، إذ وجد رغبةً 

ا:  

تموز  ٢: ظهرت األحزاب السیاسیة في عهد اإلنتداب بعد إصدار قانون الجمعیات في أوالً 

 ١٩٣٠تشرین الثاني  ٢٥ي أجیز في والتي كان آخرها حزب اإلخاء الوطني الذ ١٩٢٢عام 

  .ارة الداخلیةمن قبل وز 

: لعب حزب اإلخاء الوطني دورًا بارزًا في مقاطعة شركة تنویر الكهرباء في بغداد والتي ثانیاً 

من خالل تحرض السكان على المقاطعة من أجل إستجابة  ١٩٣٣كانون األول  ٥بدأت في 

  .المدفعي األولىي عهد وزارة جمیل الشركة لمطالیبهم ف

: یعتبر حزب اإلخاء الوطني أول من إستخدم العشائر كأداة ضغط على الوزارة من اجل ثالثاً 

دفعها الى تقدیم إستقالتها وهذا ما حصل لوزارة جمیل المدفعي الثانیة والثالثة ووزارة علي جودة 

  .االیوبي األولى

  



                                                  . أ..د

  

 طء اب ا ور اا

  د  ة    ااق 
 

 )١١٤ ( 

 

  الهوامش :

الداخلیة إلجازة أي ) مادة نصت على وجوب اخذ أذن وزارة ٢٨( القانون إلى فصلین احتوت علىقسم  )١( 

، وال یشمل هذا القانون الجمعیات التي تؤسسها الدولة كالجمعیات العلمیة أو الفنیة، إلى حزب أو جمعیة

المعلومات ینظر: رعد ناجي ، للمزید من أسیس إي جمعیة داخل العراقجانب عدم السماح لألجانب بت

)، ص ٢٠٠٢حكمة، بغداد، بیت ال، (١ زاب السیاسیة في العراق، طلجمعیات واألح، تشریعات االجدة

٢٤-٢٣.  

ضمت الكتلة كل من حزب الشعب برئاسة یاسین الهاشمي وكتلة الوسط برئاسة رشید عالي الكیالني  )٢(

 وتاریخ الحزب ، مذكرات كامل الجادرجيسة ناجي السویدي. كامل الجادرجيوجزء من حزب التقدم برئا

    .٢٤.٦، ص )١٩٧٠الوطني الدیمقراطي، (دار الطلیعة، بیروت، 

) ضمت الهیئة المؤسسة كل من یاسین الهاشمي ورشید عالي الكیالني وناجي السویدي وحكمت سلیمان ٣(

ریدة . جومحمد زكي البصري والحاج رمزي بكوعلي جودة األیوبي وكامل الجادرجي وعبد اإلله حافظ 

)، في ٢٠٥٠، العدد (؛ جریدة (العالم العربي)١٩٣٠ تشرین الثاني ١٦)، في ٣٠٥((نداء الشعب)، العدد 

  .١٩٣٠تشرین الثاني  ١٦

، وانتخب جعفر أبو ١٩٢٢آب  ٢) الحزب الوطني العراقي: أجیز الحزب من قبل وزارة الداخلیة بتاریخ ٤(

ي الباجه جي ومحمد التمن عمیدًا للحزب وكل من احمد الشیخ داود ومولود مخلص وبهجة زینل وحمد

، تاریخ األحزاب عبد الرزاق الحسني یئة اإلداریة.مهدي البصیر وعبد الغفور البدري أعضاء في اله

  .٣٦–٣٥)، ص ١٩٨٠یة، بیروت، ، (مركز األبجد١ ط ،١٩٥٨-١٩١٨سیاسیة العراقیة ال

ومحمود رامز ومولود ) وقع الوثیقة كل من جعفر أبو التمن ویاسین الهاشمي ورشید عالي الكیالني ٥(

، مدعیًا أن توقیعها معناه قطع خط الرجعة على الموقعین ع ناجي السویدي من التوقیع علیهامخلص وامتن

إذ ال بد إن یأتي یوم تعتبر فیه هذه المعاهدة المذكورة صكًا یعترف به، لهذا وقع توفیق السویدي بدًال عنه 

-١٩١٨به مذكراتي في صمیم األحداث د مهدي كمحم على الرغم من انه ال ینتمي إلى الحزبین.

  .٤٨ ص )،١٩٦٥ (دار الطلیعة، بیروت، ،١ ، ط١٩٥٨

اآلداب، النجف، ، (مطبعة ١٩٣٢-١٩٢١ ) عبد األمیر هادي العكام، الحركة الوطنیة في العراق٦(

  . ١٥٤)، ص ١٩٧٥

لعالم العربي)، العدد ؛ جریدة (ا١٩٣٠تشرین الثاني  ٢٦)، في ٣١٤( ) جریدة (نداء الشعب)، العدد٧(

  .١٩٣٠تشرین الثاني  ٢٦)، في ٢٠٥٨(

، وثیقة ١٩٣٣ اذار ٢٠، ارادة ملكیة صادرة في ٣١١/  ١٩٧الط الملكي، ملفة رقم ملفات الب ،) د. ك. و٨(

  . ١٣٠)، ص ٩٩رقم (

ي ، ودرس ففي بغداد ١٨٨٨الكیالني ولد عام  : هو رشید بن عبد الوهاب مراد) رشید عالي الكیالني٩(

، عین معاون لرئیس كتاب ١٩١٤في استانبول وتخرج منها عام مدارسها ثم التحق بمدرسة الحقوق 



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ١١٥ ( 

 

وأصبح احد اعضاء جمعیة االتحاد والترقي، هرب  اد وعضوًا في دائرة األوقافالوالیة بعد عودته الى بغد

وبعد  مدیرًا لألوقاف،، اذ عین هناك ١٩١٧دخول القوات البریطانیة عام الى الموصل مع االتراك بعد 

 أیار ١٥زاول المحاماة وعین عضوًا في محكمة استئناف العراق بتاریخ  عودته الى بغداد مرة ثانیة

نیة، اضبارة رشید : دائرة التقاعد الوطحقوق، للمزید من المعلومات ینظر، ثم أستاذ في كلیة ال١٩٢١

  .٢٠٣)، ص ٣١٠٤٦١٣٠٢٦عالي الكیالني، المرقمة (

، (دار ١٩٦٥–١٨٩٢جواد علي الغریري، رشید علي الكیالني ودوره في السیاسة العراقیة ) قیس ١٠(

  .٩٢، ص )٢٠٠٦، الحوراء، بغداد

أصبح ولي  ١٩١٢آذار  ٢١) األمیر غازي: هو غازي بن فیصل بن الشریف حسین ولد في مكة بتاریخ ١١(

 ١٩٣٢وتخرج مالزم ثاني عام  ١٩٢٨، ثم أرسل إلى لندن للدراسة العسكریة عام العهد على عرش العراق

أیلول من  ٨وفي  ١٩٣٣حزیران  ٥أناب والده في تولي عرش العراق في أثناء زیارة األخیر إلى لندن في 

لسیاسة في العراق ، أعالم افي بغداد. میر بصري ١٩٣٩في عام العام نفسه، أصبح ملكًا على العراق، تو 

  . ٢١ص )، ١٩٩٤ار الحكمة، لندن، د( ،١ الحدیث، ج

ئبًا وأصبح نا ١٩٠٥وتزوج عام  ١٨٨٣) الملك فیصل: ثالث انجال الشریف حسین ولد في الحجاز عام ١٢(

ب العالمیة الى جانب الحلفاء في الحر  ١٩١٦، قاد الجیش العربي عام في مجلس المبعوثات ١٩١٣عام 

 ١٩٢٠لى سوریا عام ، أصبح ملكًا عفي باریس ١٩١٩ر مؤتمر الصلح عام ، حضاألولى ضد العثمانیین

ط الملكي، ملفة رقم ملفات البال ،: د. ك. و، للمزید من المعلومات ینظر١٩٢١ثم ملكًا على العراق عام 

، ١٩٣١شباط  ١٨، كتاب من وكیل رئیس الدیوان الملكي إلى معالي رئیس الوزراء في ٣١١/  ٢١٥٧

  . ١١-٧)، ص ١١و ٧وثیقة رقم (

 ،١٩٣٣ایلول  ٩رادة ملكیة صادرة في ، إ٣١١/  ١٩٧لكي، ملفة رقم الط المملفات الب ،) د. ك. و١٣(

  .١١٥)، ص ٨٥وثیقة رقم (

، كتاب من رشید عالي الكیالني إلى جاللة ٣١١/  ١٩٧الط الملكي، ملفة رقم ملفات الب ،) د. ك. و١٤(

  . ٩٣)، ص ٧٤، وثیقة رقم (١٩٣٣ تشرین األول ٢٨الملك غازي في 

تشرین الثاني  ٩في  ة صادرةإرادة ملكی ،٣١١/  ١٩٧ط الملكي، ملفة رقم ) د. ك. و.، ملفات البال١٥( 

  .١٠١)، ص ٧٢، وثیقة رقم (١٩٣٣

تشرین  ٩منهاج وزارة جمیل المدفعي في  ،٣١١/  ١٩٧الملكي، ملفة رقم  ، ملفات البالط) د. ك. و.١٦(

  .٩٩)، ص ٧١، وثیقة رقم (١٩٣٣ الثاني

، إذ اخذ كل وزیر االقتصاد والمواصالت كان الخالف بین نوري السعید وزیر الخارجیة ورستم حیدر) ١٧(

من تاریخ العراق ، مذكراتي نصف قرن ا یراه هو صحیحا. توفیق السویديمنهما یسیر الوزارة حسب م

  .٢٢٦ )، ص٢٠١١والتوزیع، بغداد، ، (مكتبة الذاكرة للنشر والقضیة العربیة

العربیة، الیقظة  (منشورات مكتبة ،١ ، ج١٩٧٤ – ١٨٩٤، سیرة وذكریات ثمانین عامًا شوكت) ناجي ١٨(

  . ٢٤٧بغداد، د . ت)، ص 



                                                  . أ..د

  

 طء اب ا ور اا

  د  ة    ااق 
 

 )١١٦ ( 

 

كتاب من وزیر الداخلیة إلى  ،٣٢٠٥٠/  ٨٨٣٠ لكي، ملفة رقم، ملفات البالط الم) د. ك. و.١٩(

  .١٠٥، ص )٧١، وثیقة رقم (١٩٣٣الثاني  تشرین ٢٢المتصرفین كافة في 

  . ١٩٣٣تشرین الثاني  ١٢و ١٠، في )٥٠٥و ٥٠٤العددان (، جریدة (اإلخاء الوطني) )٢٠(

  . ١٩٣٣تشرین الثاني  ١٣)، في ٥٠٧لوطني)، العدد (جریدة (اإلخاء ا) ٢١(

  . ١٩٣٣تشرین الثاني  ١٦)، في ٥١٠لوطني)، العدد (جریدة (اإلخاء ا )٢٢(

، وكانت مدة االتفاق ١٩٢٨والقوة الكهربائیة في عام ) تم إنارة بغداد حسب االتفاق مع شركة التنویر ٢٣(

الدول المجاورة  ) في الوقت الذي كان یباع فيفلسا ٢٨وحدة الكهربائیة فكانت (، أما سعر العام) ٥٠(

، ونتیجة لتردي األحوال االقتصادیة خفض سعر الوحدة في عهد الوزارة األخصائیة، لكن فلسا فقط) ٢٠(

، المدفعیة. عبد الرزاق محمد اسودا أدى إلى إثارة الموضوع في عهد الوزارة هذا لم یعالج الموقف مم

  . ٢٤)، ص ١٩٨٦لموسوعات، بیروت، الدار العربیة ل، (٣ مج موسوعة العراق السیاسیة،

  . ١٩٣٣تشرین الثاني  ٢٠و ١٩، في )٥١٣و ٥١٢لوطني)، العددان (اإلخاء ا) جریدة (٢٤(

  . ١٩٣٣تشرین الثاني  ٢٣)، في ٥١٦عدد (لوطني)، الاإلخاء ا( ) جریدة٢٥(

  . ١٩٣٣تشرین الثاني  ٢٤، في )٥١٧إلخاء الوطني)، العدد (ا) جریدة (٢٦(

موسوعة األبحاث ، الكتاب الثاني، (الشیوعي)، ترجمة: عفیف الرزازالحزب ) حنا بطاطو، العراق (٢٧(

  . ٨٢ )، ص١٩٩٠، العربیة، بیروت

 . ١٩٣٣ كانون األول ٤)، في ٥٢٥دد (، الع) جریدة (اإلخاء الوطني)٢٨(

 ٧مقررات جلسة مجلس الوزراء في  ،٣٢٠٥٠/ ٤٢٧لملكي، ملفة رقم ، ملفات البالط ا) د. ك. و.٢٩(

  .١٩)، ص ٩، وثیقة رقم (١٩٣٣ كانون األول

كتاب من سكرتیر مجلس الوزراء إلى  ،٣٢٠٥٠/  ٩٣٩٧لكي، ملفة رقم ، ملفات البالط الم) د. ك. و.٣٠(

  .١٠٥، ص )٧١، وثیقة رقم (١٩٣٣ نون األولكا ٩الداخلیة والمالیة واالقتصاد والمواصالت في  وزارة

، سافر الى ١٩٠١، في عام ، أكمل المدرسة الرشدیة١٨٨٨داد : ولد في بغ) عبد العزیز القصاب٣١(

تخرج  ١٩٠٢ة في آب اسطنبول إلكمال دراسة الطب إال انه التحق بعد سنة واحدة بالمدرسة الشاهانی

ائمقام قضاء في اإلدارة العثمانیة ثم عین ق لى بغداد وتولى الوظائف الحكومیةعاد إ ،١٩٠٥منها عام 

ن للمزید م متصرف لواء الكوت ولواء كربالء،، وعین متصرف الموصل ثم الهندیة ثم قضاء عنه

 العربیة، بغداد،المطبعة ( ،١وسوعة أعالم وعلماء العراق، ج ، مالمعلومات ینظر: حمید المطبعي

  .٤٤٥ )، ص٢٠١١

كتاب من وزیر الداخلیة إلى سكرتیر  ،٣٢٠٥٠/  ٩٣٩٧ملكي، ملفة رقم ، ملفات البالط ال) د. ك. و.٣٢(

  .١ ، ص)١رقم (، وثیقة ١٩٣٣كانون األول  ١٠الوزراء في  مجلس

اهللا العمري ومجید  فاز كل من جمال الدین المفتي وعزیز جلبي حمو القدو ونعمان جلبي الدباغ وعبد )٣٣(

  . ١٩٣٣كانون األول  ١٥)، في ٥٣٦، العدد (حجاوي، جریدة (اإلخاء الوطني)أفندي 



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ١١٧ ( 

 

ثم إنتقل إلى دمشق وأمل دراسته  ١٨٨٩: هو محمد بن رستم بن علي ولد في لبنان عام ) رستم حیدر٣٤(

ب العالمیة االولى إلتحق وبعد قیام الحر  ١٩٠٩االولیة ثم إنتقل إلى اإلستانة وأكمل دراسة الحقوق عام 

فرحان : عباس ، للمزید من المعلومات ینظر١٩١٦ثم الجیش العربي عام  ١٩١٤بالجیش العثماني عام 

جامعة  ،یر منشورة مقدمة الى كلیة اآلداب، رسالة ماجستیر غ، رستم حیدر ودوره السیاسيظاهر الزاملي

  .١٥ – ٥، ص ١٩٩٧بغداد، 

عضو بارز في ، و ومؤسس الحركة النقابیة العمالیة قائد عمالي في العراق: أول ) محمد صالح القزاز٣٥(

من ابرز ، والتي انتخب معتمدًا لها، ومن المقربین للحزب الوطني العراقي، كان جمعیة أصحاب الصنائع

والتي ، وبعد حل جمعیة أصحاب الصنائع، ألف جمعیة عمال المیكانیك ١٩٣١تموز  ٥منظمي إضراب 

ائیة لمدة شهر، أدى إلى ونتیجة لدورها في مقاطعة شركة التنویر الكهرب ،١٩٣٣هایة عام استمرت إلى ن

، للمزید من المعلومات ١٩٣٦، واعتقل ونفي إلى عنه بسبب مناهضته النقالب بكر صدقي إغالقها

للنشر والتوزیع، بیروت، (شركة العارف  ،٢ ، موسوعة السیاسة العراقیة، طینظر: حسن لطیف الزبیدي

  .٥٥٢ ، ص)٢٠١٣

وزارة الثقافة ، (منشورات ١٩٢٢ن المنفیون إلى جزیرة هنجام ) محمد حسین الزبیدي، السیاسیون العراقیو ٣٦(

  . ٣١٣ ص ،)١٩٨٥ ،واإلعالم، العراق

، سكنت عائلته المناطق القریبة من بن السید سلمان بن یاسین الهاشمي: هو یاسین ) یاسین الهاشمي٣٧(

ًا فیها إذ أتم في محلة البارودیة والتي كان والده مختار  ١٨٨٤ا في بغداد، ولد عام كركوك قبل استقراره

، ثم أكمل ١٩٠٢العسكریة، وتخرج منها عام  ، وأرسل إلى استانبول إلكمال دراستهدراسته اإلعدادیة

بغداد، ي عاد إلى العراق وخدم بالجیش العثماني السادس المرابط ف ،١٩٠٥دراسته في كلیة األركان عام 

، وانضم ١٩١٣ق الثاني عشر في الموصل عام ، إلى أن أصبح رئیس أركان الفیلوتدرج بالرتب العسكریة

لم یلتحق یاسین الهاشمي بالجیش العربي اال بعد دخوله دمشق في ا  د.إلى جمعـیة العه ١٩١٤عام 

، ثم رئیسًا لدیوان وریاي دائرة الحاكم العسكري في س، إذ عین رئیس ألركان الحرب ف١٩١٨تشرین األول 

: قاموس ر: خیر الدین الزركلي، األعالمالشورى الحربي ومنح رتبة آمر لواء، للمزید من المعلومات ینظ

لمالیین، بیروت، دار العلم ل، (٨ ج والمستعربین والمستشرقین، تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب

  .١٢٨)، ص ١٩٧٩

   .١٩٣٤كانون الثاني  ٣)، في ٥٣٢دد (، الع) جریدة (اإلخاء الوطني)٣٨(

كتاب من وزیر الداخلیة إلى رئاسة  ،٣٢٠٥٠/  ٩٣٩٧لكي، ملفة رقم ، ملفات البالط الم) د. ك. و.٣٩(

  .  ١٠ ، ص)١٠، وثیقة رقم (١٩٣٤ن الثاني كانو  ٣التفتیش اإلداري في 

قضاء أبي الخصیب (لواء في  ١٨٩٤: ولد محمد زكي الملقب بالبصري أو المحامي عام ) محمد زكي٤٠(

داد ، توجه إلى بغان والدتهالبصرة) من أسرة متواضعة، وبعد ان تلقى تعلیمه االبتدائي واإلعدادي في مك

قه ، والتحابسبب قیام الحرب العالمیة األولى، لكنه لم یكمل الدراسة فیها لیدرس في مدرسة الحقوق ١٩١١

، وقد أصیب بجرح بلیغ نقل معركة سلمان بك ضد االنكلیزك في اشتر  ،بالجیش العثماني كضابط احتیاط
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بعد انتهاء الحرب العالمیة األولى عاد إلى بغداد ومارس ره إلى اسطنبول ألغراض العالج و على أث

عضوًا في في المجلس التأسیسي ثم  ١٩٢٤آذار  ٢٧المحاماة ثم انتخب نائبًا عن لواء البصرة بتاریخ 

في العراق الحدیث،  ، أعالم السیاسةد من المعلومات ینظر: میر بصريلمزی، لمجلس النواب لعدة دورات

  .١١٨)، ص ٢٠٠٤الحكمة، لندن، دار ( ،١ ، ط٢ ج

) من قانون العقوبات فرض غرامة مالیة واإلقامة الجبریة ووضعه تحت رقابة الشرطة ٩٠) نصت المادة (٤١(

 لى ذلك.بث الدعایات واإلشاعات التي تؤدي إ في محل سكناه على كل من یتهم بإخالله باألمن العام أو

ر ، الجلسة الثانیة عشلرابعة، االجتماع غیر االعتیادي، الدورة االنتخابیة امحاضر جلسات مجلس النواب

  . ٤٥ ، ص١٩٣٤كانون الثاني  ١٠في 

 ، ولقب١٨٩٥من وجهاء الموصل، ولد عام ) ضیاء یونس: هو ضیاء الدین بن یونس بن صالح افندي ٤٢(

التحق بكلیة  ١٩٢٠بالحافظ لحفظه القرآن الكریم، وعین مدرسًا في المدرسة الثانویة الدینیة بالموصل 

، ب، وعین كاتبًا في مجلس الوزراءوأصبح أحد أعضاء حزب الشع ١٩٢٥الحقوق وحصل على شهادتها 

ایار  ١٩ریخ لمجلس األعیان، انتخب عضوًا في المجلس النیابي بتا ١٩٢٥تموز  ١٦ ثم سكرتیرًا في

ر االغتیاالت السیاسیة في ، أشهي: أحمد فوز موصل، للمزید من المعلومات ینظرعن لواء ال ١٩٢٨

  .٨٠ )، ص١٩٨٧، ، (مطبعة الدیوان، بغداد١العراق، ط 

ه لألمن ) من قانون العقوبات على نفي كل شخص خارج محل سكناه في حالة تهدید٢٩) نصت المادة (٤٣(

؛ محمد حسین ١٩٣٤كانون الثاني  ١١، في )٥٣٩ة (اإلخاء الوطني)، العدد (وسالمة الدولة. جرید

  . ٣١٥-٣١٤ بیدي، المصدر السابق، صالز 

  . ١٩٣٤كانون الثاني  ١١، في )٥٣٩اإلخاء الوطني)، العدد () جریدة (٤٤(

 نونكا ١٦مقررات جلسة مجلس الوزراء  ،٣١١/  ٤٢٧ط الملكي، ملفة رقم ) د. ك. و.، ملفات البال٤٥(

  .  ٣٧ ، ص)٢٠، وثیقة رقم (١٩٣٤الثاني 

) بثت الوزارة المدفعیة دعایة مفادها إن أقطاب الحزب یسعون إلى الحصول على المناصب اإلداریة ٤٦(

وتحقیق مصالحهم الشخصیة، مما دفع عمید حزب اإلخاء محمد باقر الحلي إلى تقدیم استقالة فرع 

زب اإلخاء الوطني في الحزب في لواء الحلة واقضیتها الشامیة والهاشمیة والهندیة والنیل والمحاویل إلى ح

ع من جدید. بسحب إستقاالتهم وتنظیم الفر  د اتضاح الحقائق بدأ أنصار الحزبلكن بع ١٩٣٣كانون  ٢

  .    ١٩٣٤شباط  ٢)، في ٥٥٦العدد ( ،ینظر: جریدة (اإلخاء الوطني) .للمزید من المعلومات

جمیل المدفعي إلى الملك غازي كتاب من  ،٣١١/  ١٩٧، ملفات البالط الملكي، ملفة رقم ) د. ك. و.٤٧(

  .  ٩٨ ، ص)٧٠، وثیقة رقم (١٩٣٤شباط  ١٣في 

كتاب الملك غازي إلى رئیس الوزراء جمیل  ،٣١١/  ١٩٧ط الملكي، ملفة رقم ، ملفات البال) د. ك. و.٤٨(

  .  ٩٦ ، ص)٦٨، وثیقة رقم (١٩٣٤شباط  ١٩ المدفعي في
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، ١٩٣٤شباط  ٢١یة صادرة في إدارة ملك ،٣١١/  ١٩٧ الملكي، ملفة رقم، ملفات البالط ) د. ك. و.٤٩(

  .  ٩٤ ، ص)٦٧وثیقة رقم (

) میل مربع من األراضي الزراعیة وارتفاع ٥٥٠٠) إن سبب اإلهتمام بمشروع الغراف هو احتواءه على (٥٠(

نسبة السكان هناك مما یوفر أیدي عاملة جیدة، فضال عن ضیق الحالة االقتصادیة سوف یؤدي إلى 

ئب للدولة. الف دینار كضرا ١٠٠م مما یسبب مشاكل للدولة وأن هذه المنطقة تدفع مما یقارب من هجرته

  .  ١٩٣٤آذار  ٨)، في ٥٨٦العدد ( ،للمزید من المعلومات، ینظر: جرید (اإلخاء الوطني)

ر آذا ٤ مقررات جلسة مجلس الوزراء في ،٣١١/  ٤٢٩لملكي، ملفة رقم ) د. ك. و.، ملفات البالط ا٥١(

  .  ٦٤ ، ص)٣٥، وثیقة رقم (١٩٣٤

  . ١٩٣٤آذار  ١٩)، في ٥٨٤العدد (، ) جریدة (اإلخاء الوطني)٥٢(

  . ١٩٣٤نیسان  ١)، في ٦٠١العدد ( ،) جریدة (اإلخاء الوطني)٥٣(

  .١٩٣٤آب  ١٥)، في ٧٢٨العدد ( ،دة (اإلخاء الوطني)) جری٥٤(

، كتاب من سكرتیر مجلس الوزراء إلى ٣٢٠٥٠/  ١٣٢الملكي، ملفة رقم  ، ملفات البالط) د. ك. و.٥٥(

  .٢ )، ص٢، وثیقة رقم (١٩٣٤آب  ٢٦كافة الوزراء في 

، ١٩٣٤آب  ٢٧ي إدارة ملكیة صادرة ف ،٣١١/  ١٩٧ ملفات البالط الملكي، ملفة رقم ،) د. ك. و.٥٦(

  .  ٨٠ ، ص)٢٦وثیقة رقم (

 ٣١)، في ٤٨١، العدد (؛ جریدة (األهالي)١٩٣٤آب  ٣٠) في ٧٤١د ((اإلخاء الوطني)، العد) جریدة ٥٧(

  .  ١٩٣٤آب 

في بغداد تلقى تعلیمه في اسطنبول وخدم في جبهة البلقان واحد مؤسسي  ١٨٨٨: ولد عام ) نوري السعید٥٨(

فأصبح رئیس أركان  ١٩٢٠عاد الى بغداد  ١٩١٦التحق بالجیش العربي عام  ١٩١٣جمعیة العهد عام 

) ١٩٢٢تشرین الثاني   - ١٩٢١تشرین االول معه منصب مدیر الشرطة العام من (واشغل  الجیش

 ملحوظات الرئیس اس.، ٤١٤قم ، ملفة ر . و، سجل الوثائق البریطانیة. ك: دللمزید من المعلومات ینظر

 ١في . جي بیركلي عن العشائر والشیوخ  منطقة الشطرة والشخصیات العراقیة الى وزارة المستعمرات سي

  .١٣١ ، ص)١١١( ، وثیقة رقم١٩٣١ن حزیرا

، )١٩٨٨ة ، سنمة، بغداددار الشؤون الثقافیة العا، (٤ ج اریخ الوزارات العراقیة،، ت) عبد الرزاق الحسني٥٩(

  .   ٣١ص 

، لكنه ترك الحزب بعد أن لجنة العلیا للحزب اإلخاء الوطني) كان علي جودة األیوبي احد أعضاء ال٦٠(

األهالي في العراق   ، جماعة. فؤاد حسین الوكیل١٩٣٣آذار  ٢٢الدیوان الملكي في تولى رئاسة 

  .  ٣١٣ ، ص١٩٧٩بغداد،  ، دار الرشید للنشر،١٩٣٧ –١٩٣٢

أیلول  ٤مقررات جلسة مجلس الوزراء في  ،٣١١/  ٤٣٥لملكي، ملفة رقم ، ملفات البالط ا) د. ك. و.٦١(

  .  ٦٧ ، ص)٣٤، وثیقة رقم (١٩٣٤
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ل أیلو  ٦، مقررات جلسة مجلس الوزراء في ٣١١/ ١٠٣٠ط الملكي، ملفة رقم ، ملفات البالك. و. ) د.٦٢(

  . ٢٤ ، ص)١٧، وثیقة رقم (١٩٣٤

  . ١٩٣٤أیلول  ١٠في ، )٧٥٠) جریدة (اإلخاء الوطني)، العدد (٦٣(

، ٢ ج ،١٩٣٦-١٩٢٢راقیة بین عامین ، یاسین الهاشمي ودوره في السیاسة الع) سامي عبد الحافظ٦٤(

  .١٦٨، ص ١٩٧٥عة العاني، بغداد، مطب

 أیلول ١١مقررات جلسة مجلس الوزراء في  ،٣١١/  ٤٣٥الط الملكي، ملفة رقم ، ملفات الب) د. ك. و.٦٥(

  . ٤٠ )، ص٢٠، وثیقة رقم (١٩٣٤

، )شیرة أل فتلة بالجعارة (الحیرة: هو عبد الواحد الحاج سكر الفرعون رئیس ع) عبد الواحد الحاج سكر٦٦(

، وانتخب ، إلى جانب دوره في ثورة العشرین١٩١٥دورًا في معركة الشعیبة عام لعب  ١٨٩٢ولد عام 

 ١٩٣٣فسه عام ثم نائب عن اللواء ن ١٩٢٤عضوًا في المجلس التأسیسي عن لواء الدیوانیة عام 

ط ، ربیةأعالم الوطنیة والقومیة الع ،ید من المعلومات ینظر: میر بصري، للمز ١٩٣٧و ١٩٣٥و ١٩٣٤و

  .٣٠٠ )، ص١٩٩٩(دار الحكمة، لندن،  ،١

  . ١٩٣٤أیلول  ٢٥) في ٧٦٣العدد ( )،) جریدة (اإلخاء الوطني٦٧(

علي جودة األیوبي ونوري السعید وجمیل المدفعي ویاسین الهاشمي وجعفر العسكري ) منح كل من: (٦٨(

، مقررات ٣١١/  ٤٣٥ملفة رقم ، ط الملكي، ملفات البال. د. ك. و.یدي) وسام الرافدینوناجي السو 

  . ٤٣ ، ص)٢١، وثیقة رقم (١٩٣٤ تشرین األول ٦جلسة مجلس الوزراء في 

) كان من اإلجراءات التي اتخذها األیوبي في االنتخابات وضع مرشحین من المدن في المناطق القبلیة ٦٩(

(مطبعة ابن  ورجال، مبادئ، ت لصالح الحكومة. محسن أبو طبیخإضافة إلى ممارسة التزویر والضغوطا

  .١٠٥)، ص ١٩٣٨، دمشق، زیدون

د الغریري، المصدر ؛ قیس جوا١٩٣٤كانون األول  ٧، في )٨٢٨الوطني)، العدد ( اإلخاءجریدة ( )٧٠(

  .  ٩٤، ص السابق

  .١٩٣٤كانون األول  ٩)، في ٨٢٩(، العدد ) جریدة (اإلخاء الوطني)٧١(

)، ٢٠١٠، بغداد، ، (مكتبة الذاكرة١٩٦٨–١٩٣٢االجتماعي  خ النجف، تاری) عبد الستار شنین الجنابي٧٢(

  .٨٤ص 

)، ص ١٩٦٧الوفاء، بیروت،  مطابع( ،١ )، ط١٩٥٨–١٩٠ت علي جودة (، ذكریا) علي جودة األیوبي٧٣(

٢٢٢.  

) ولد في بغداد عام ئق بن طالب من أصل تركي (كولمندي) حكمت سلیمان: هو حكمت سلیمان بن فا٧٤(

وشارك في  ١٩١١والمدرسة الملكیة الشاهانیة عام  ١٩٠٧وتخرج من اإلعدادیة الملكیة عام  ١٨٨٩

وخدم في  ١٩١٥ومدیر لمعارف  ١٩١٤حرب البلقان عاد الى بغداد وعین قائمقام مركز بغداد عام 

ى وبعد عودته الى بغداد عین الجیش العثماني على الجبهة االلمانیة حتى نهایة الحرب العالمیة األول
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ات ینظر: دائرة التقاعد ، للمزید من المعلوم١٩٢٣ثم مدیر للبرید والبرق عام  ،١٩٢٢مدیر للبرید عام 

اب  ١٦مت في ، بطاقة تقاعد حكمت سلیمان نض٥٠٥١/٣١ضبارة حكمت سلیمان، رقم ، االوطنیة

  .٢٢ ، ص١٩٣٧

ماس التابعة للواء الدیوانیة تولى زعامة عشیرته وهو في في ناحیة غ ١٨٧٦) محسن ابو طبیخ: ولد عام ٧٥(

واحد اعضاء الوفد  ١٩١٥السادسة والعشرین من عمره بعد وفاة والده لعب دورًا في معارك الشعیبة عام 

لعب دورًا في ثورة العشرین، وعین عضوًا  ١٩١٨كانون األول  ٢٩المفاوض مع الجانب البریطاني في 

، للمزید من ١٩٢٥لعدة دورات ابتداًء من عام  ثم المجلس النیابي ١٩٢٤م في المجلس التأسیسي عا

) في مجلس النواب العراقي الویة الحلة والمنتفك (الناصریة: علي صالح الكعبي نواب المعلومات ینظر

 .      ١١٨، ص )٢٠١١نابیع، السوید، دار الی، (١ )، ط١٩٥٨- ١٩٢٥( هد الملكيفي الع

العصریة،  (المكتبة ،١ ط ي)، ترجمة: نعمان احمد،العهد الملكخ العراق المعاصر (بي مار، تاری) فی٧٦( 

 .٩١)، ص ٢٠٠٦بغداد، 

لعربیة، بغداد، مكتبة الیقظة ا، (ن عهدین یاسین الهاشمي وبكر صدقي، العراق بیحازم المفتي) ٧٧(

  .  ٤٥- ٤٤)، ص ١٩٩٠

یان، ، محاضر جلسات مجلس األع٣١١/  ٢١٤٥ط الملكي، ملفة رقم ، ملفات البال) د. ك. و.٧٨(

  .     ٢ )، ص١٢، وثیقة رقم (١٩٣٤ول كانون األ ٢٩، الجلسة المشتركة االجتماع االعتیادي العاشر

یان، ، محاضر جلسات مجلس األع٣١١/  ٢١٤٥الملكي، ملفة رقم  ، ملفات البالط) د. ك. و.٧٩(

  .     ٨ )، ص٣، وثیقة رقم (١٩٣٥ني الثا كانون ٣، الجلسة الثانیة في االجتماع االعتیادي العاشر

لمفتي. ) أید مداخلة الهاشمي كل من اإلخائیین محمد زكي البصري ومحمد رضا الشبیبي وجمال ا٨٠(

 ٣ي ، الجلسة الثانیة فیة الخامسة، االجتماع االعتیاديالدورة االنتخاب محاضر جلسات مجلس النواب،

  .     ١٥-٧، ص ١٩٣٥كانون الثاني 

، محاضر جلسات مجلس األعیان االجتماع ٣١١/  ٢١٤٥ الط الملكي، ملفة رقمد. ك. و.، ملفات الب) ٨١(

  .     ٢٣ )، ص٤، وثیقة رقم (١٩٣٥ي كانون الثان ٧في  ي العشر، الجلسة الثالثةاالعتیاد

جع نسبه نعمة بن السید إدریس آل یاسر یر  ید علوان بن السید عباس بن السیدهو الس ) علوان الیاسري:٨٢(

، فضال ١٩١٥، شارك في معركة الشعبیة ١٨٦٩)، ولد في غماس إلى اإلمام علي بن أبي طالب (

، وعین عضوا في مجلس ١٩٢٤عضوا في مجلس التأسیسي سنة عن مشاركته في ثورة العشرین، أصبح 

(دار  ،١ صالح الكعبي، شخصیات عراقیة ط : علي، للمزید من المعلومات. ینظر١٩٢٥األعیان 

  . ١٢١-١٢٠ ص، )٢٠١١السوید،  الینابیع،

من أسرة علمیة أدبیة دینیة ومن كبار  ١٨٧٦) محمد حسین كاشف الغطاء: ولد في النجف عام ٨٣(

جمیع المجتهدین هناك ونظرًا لمكانته بین أفراد مجتمعه فان مشورته السیاسیة والدینیة واالقتصادیة ملزمة لل

ة وثور  ١٩١٨ئن، لكنه فضل عدم المشاركة في ثورة النجف ، والمداهناك، شارك في معركة الكوت

علومات ینظر: ، منها عدم نضج فكرة الثورة وفقدان التكافؤ للمزید من المالعشرین وذلك العتبارات سیاسیة
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(المجمع العالمي للتقریب بین  ،١ لغطاء إمام الوحدة واإلصالح، ط، كاشف امحمد جاسم الساعدي

  .           ٩٦–٩٥)، ص ٢٠٠٧ان، لمذاهب اإلسالمیة، طهر ا

  .٣٥٢)، ص ٢٠١١(د. ن، بغداد،  ،التمن دراسة في الزعامة السیاسیة، محمد جعفر أبو ) خالد التمیمي٨٤(

  .        ٢٢٥ الجنابي، المصدر السابق، ص ) عبد الستار شنین٨٥(

، (الدار العربیة ١ ، طس: زینة جابر إدریمن تاریخ العراق المعاصر، ترجمة) تشارلز تریب، صفحات ٨٦(

  .         ١٣٠ )، ص٢٠٠٦لوم، بیروت، سنة للع

  .         ١٩٣٥كانون الثاني  ١٨)، في ٣٧٠٢) جریدة العراق، العدد (٨٧(

المفتي،  . حازمومحمد زكي البصري وجمال المفتي ) حضر االحتفال كل من: رشید عالي الكیالني٨٨(

  .          ٤٥- ٤٤المصدر السابق، 

)، تقریر من السفیر البریطاني في العراق إلى وزارة ٢٤٤ائق البریطانیة، ملفة رقم (د. ك. و، سجل الوث) ٨٩(

  .     ١٢ ، ص)١، وثیقة رقم (١٩٣٥تموز  ٢٦ الخارجیة في

، أصبح رئیس قبیلة الحمیدات بعد ١٨٩٠ولد في قضاء الشامیة التابع للواء الدیوانیة عام  ) رایح العطیة:٩٠(

، وأصبح ١٩٢٤، انتخب نائبا في المجلس التأسیسي عام لعب دورا بارزا في ثورة العشرین ه،وفاة والد

، والسابعة ١٩٣٤، والخامسة في عام ١٩٣٣االنتخابیة الرابعة في عام  عضوا في مجلس النواب للدورة

، وعضوا في مجلس األعیان ١٩٤٣، والعاشرة في عام ١٩٣٩، والتاسعة في عام ١٩٣٧عام في 

، الملكیة في العراق من ثورة العشرین حتى المعلومات ینظر: عبد الكریم حسانللمزید من  .١٩٥٤

  .   ١٠١-١٠٠)، ص ٢٠٠٨والتوزیع، بیروت،  ، (الفرات للنشر١ ط ،١٩٥٨انقالب 

 م الساعدي، المصدر السابق، ص؛ محمد جاس٢٩ ن الجنابي، المصدر السابق، ص) عبد الستار شنی٩١(

٩٢ .  

، (مطبعة ١٩٦٨ – ١٨٩٧في السیاسة العراقیة كامل الجادرجي ودوره  ،ید محسن الدلیمي) محمد عو ٩٢(

  .٩٤ د الغریري، المصدر السابق، ص؛ قیس جوا٦٤ ص )،١٩٩٧البغدادیة، بغداد،  األدیب

دار الحكمة ، (١ راسة في اتجاهات الحكم، ط) د١٩٥٨- ١٩٢٠سني، رؤساء العراق () سلیم الح٩٣(

  .   ٥١ حازم المفتي المصدر السابق، ص؛ ٢٥٩ )، ص١٩٩٢وزیع، لندن، سنة والتللطباعة والنشر 

بمدرسة اركان الحرب في  ، ثم التحق، وتلقى تعلیمه األولى فیها١٨٨٥ : ولد في بغداد عام) بكر صدقي٩٤(

ثم التحق بالجیش العربي في سوریا، ، ماني في الحرب العالمیة األولى، وشارك الجیش العثاستانبول

، وقام بأول العسكریة حتى وصل إلى رتبة فریق ، حیث تدرج بالرتب١٩٢١انتقل إلى الجیش العراقي و 

، للمزید من المعلومات ینظر: عبد ١٩٣٦تشرین األول  ٢٩عاصر بتاریخ انقالب عسكري في العراق الم

  .   ٥٤٩ ص ،)١٩٨٥لدراسات والنشر، بیروت، ، موسوعة السیاسة، (المؤسسة العربیة لكیاليالوهاب ال

  . ١٣٠ رلز تریب، المصدر السابق، ص) تشا٩٥(



مما  رما    

  

               ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ١٢٣ ( 

 

لي جودة ، كتاب من الملك غازي إلى ع٣١١/ ١٩٧ البریطانیة، ملفة رقم، سجل الوثائق ) د. ك. و.٩٦(

  .     ٦٩ ، ص)٤٩رقم (، وثیقة ١٩٣٥شباط  ٢٣األیوبي في 

- ١٩٣٣ین الداخلي والخارجي (ل، الملك غازي ودوره في سیاسة العراق في المجا) لطفي جعفر فرج٩٧(

  .٩٧-٩٦ )، ص١٩٨٧مر، بغداد، سنة )، (مطبعة سو ١٩٣٩

  . ٢٦٢ ، ص؛ ناجي شوكت، المصدر السابق٥٨- ٥٧ ، ص٤ یخ الوزارات العراقیة، ج، تار ) الحسني٩٨(

، ١٩٣٥آذار  ٤، إدارة ملكیة صادرة في ٣٢٠٥٠/  ١٣٢ ملفات البالط الملكي، ملفة رقم ،) د. ك. و.٩٩(

  .     ١٢ ، ص)١٢رقم ( وثیقة

جمهوریة منشورات وزارة الثقافة والفنون، الس السبعاوي سیرة سیاسي عصامي، (، یون) خیري العمري١٠٠(

  .٦٥ )، ص١٩٧٨العراقیة، 

منشورات مركزات الخلیج العربي، ، (١٩٣٦لوثائق البریطانیة لسنة ) نجدت فنحي صفوت، العراق في ا١٠١(

  .      ١١٤)، ص ١٩٦٨جامعة البصرة، 

، النشرالمؤسسة العربیة للدراسات و ، (١رات عبد العزیز القصاب، ط ، مذك) خالد عبد العزیز القصاب١٠٢(

  .     ٢٦٧- ٢٦٦ )، ص٢٠٠٧بیروت، 

، القیسي، المصدر السابق ؛ سامي عبد الحافظ١٩٣٥آذار  ١١)، في ٥٩٣العدد (، ) جریدة (الطریق)١٠٣(

  .     ١٧٨ص 

. ١٩٣٥آذار  ١٢صدر العدد األول في ) جریدة البیان: جریدة سیاسیة یومیة لصاحبها حكمت سلیمان ١٠٤(

، ١ ، ط١٩٦٧-١٩٣٢كي والجمهوري ملیح إبراهیم صالح شكر، تاریخ لصحافة العراقیة في العهدین المل

  .      ٩٩ ، ص)٢٠١٠ العربیة للموسوعات، بیروت،الدار (

 ١١، مقررات جلسة مجلس الوزراء في ٣١١/  ٤٤١ ط الوطني، ملفة رقمالبال) د. ك. و.، ملفات ١٠٥(

  .     ٥٠ ، ص)١٢، وثیقة رقم (١٩٣٥آذار 

، أعطیت وزیر الداخلیة صالحیة بعد موافقة مجلس الوزراء فرض ) احتوى المرسوم على خمس مواد١٠٦(

، إذا أثار راقبة الشرطة لهماإلقامة الجبریة على أي شخص في منطقة سكناه أو في منطقة أخرى مع 

، ملفة . د. ك. و.، ملفات البالط الوطنيان وأخل باألمن العامالخواطر ضد الدولة أو العداء بین السك

  .     ٥٣-٥٠ ، ص)١٢، وثیقة رقم (١٩٣٥آذار  ١٢سة مجلس الوزراء في ، مقررات جل٣١١ / ٤٤١ رقم

-١٩٣٣العراق في المجالین الداخلي والخارجي ، الملك غازي ودوره في سیاسة ) لطفي جعفر فرج١٠٧(

  .  ٩٦ )، ص١٩٨٧(مطبعة سومر، بغداد،  ،١٩٣٩

، كان أحد زعماء ثورة رئیس آل شبانة إحدى عشائر االقرع في ناحیة الدغارة الن العطیة:) شع١٠٨(

، ١٩٣٣ة عام ائبا من لواء الدیوانی، انتخب نالسلطات البریطانیة في الدیوانیة، وقد سجن من قبل العشرین

، وحكم علیه باإلعدام، وخفف إلى اإلبعاد إلى الرمادي ١٩٣٦أیار و  ١٩٣٥تمرد على الحكومة في آذار 

 . میر بصري، أعالم١٩٤٩، توفي في آذار ١٩٣٦الثاني وعنه، ورجع إلى دیاره بعد العفو في تشرین 

  . ٣٢٤ الوطنیة القومیة العربیة، ص
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، كتاب من متصرف لواء الدیوانیة إلى ٣١١، ١١١٥طني، ملفة رقم ط الو د. ك. و.، ملفات البال )١٠٩(

  .    ١٨٩ )، ص٦٨، وثیقة رقم (١٩٣٥ آذار ١٤وزارة الداخلیة في 

هو كامل بن محسن بن السید حسن بن السید علي بن السید إدریس الملقب  ) كامل محسن ابي طبیخ:١١٠(

والیین لإلخائیین وقد لعب دورا في التمرد ، وكان من الم١٩٠٥یخ، ولد في ناحیة غماس سنة ابو طب

. ١٩٩٠توفي عام ، و ١٩٦٤، تولى عمادة أسرته عام ارات األیوبیة والمدفعیة الثالثةالعشائري ضد الوز 

النواب العراقي في العهد  ) في مجلسوالدیوانیة والمنتفك (الناصریة ، نواب ألویة الحلةعلي صالح الكعبي

  .      ١١٩ ، صالملكي

، ولد ، یرجع نسبه إلى اإلمام الحسین بن السید موسى المكوطرهو السید حسین  ) حسین المكوطر:١١١(

لعضویة المجلس التأسیسي ، رشحه الملك فیصل شنافیة بلواء الدیوانیةفي منطقة السدرة في ال ١٨٨٠عام 

، والدورة الثامنة ١٩٢٨نیة عام ، الدورة الثابیتین، وفاز بانتخابات لواء الدیوانیة لدورتین انتخا١٩٢٤عام 

  .  ٤٧ لح الكعبي، شخصیات عراقیة، ص. علي صا١٩٤١، وتوفي عام ١٩٣٧األول عام في كانون 

، كتاب من متصرفیة لواء الدیوانیة إلى ٣١١، ١١١٥الوطني، ملفة رقم  ، ملفات البالط) د. ك. و.١١٢(

  .     ١٧١-١٧٠ )، ص٦٣، وثیقة رقم (١٩٣٥آذار  ١٤وزیر الداخلیة في 

وزیع، الرافدین للطباعة والنشر والت( ،٧ ، ط٣ ، جني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث) عبد الرزاق الحس١١٣(

  .      ١٧٨ صالمصدر السابق،  ،الحافظ القیسي؛ سامي عبد ١٣٩ ، ص)٢٠٠٨بیروت، 

 السابق، ص؛ لطفي جعفر فرج، المصدر ١٣٠ خالد عبد العزیز القصاب، المصدر السابق، ص )١١٤(

٩٦.  

وحصل ثم التحق بالمدرسة الحربیة في اسطنبول  : ولد في بغداد ودرس في مدارسها) طه الهاشمي١١٥(

شارك في حرب البلقان عام  ١٩١٠ولحق بالفیلق الثامن في سوریا عام  ،١٩٠٩على شهادة االركان عام 

على  ١٩٢٠سقوط دمشق عام  عاد الى بغداد بعد ،١٩١٣الى جمعیة العهد السریة عام ، وانتمى ١٩١٢

، الوهاب الكیالي : عبد، للمزید من المعلومات ینظر١٩٢٣وعین رئیس ألركان الجیش عام ید الفرنسیین 

  .٧٨٨)، ص ١٩٨٥والنشر، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات ، (٣ ة، جموسوعة السیاس

، (الدار العربیة ١ ، طجابر إدریس: زینة ، ترجمة، صفحات من تاریخ العراق المعاصر) تشارلز تریب١١٦(

  . ٦٥، ص س السبعاوي سیرة سیاسي عصامي، یونخیري العمري ؛١٣٠ ، ص)٢٠٠٦، للعلوم، بیروت

إلى الملك  ، كتاب من جمیل المدفعي٣١١/  ١٩٧، ملفة رقم  ط الوطني، ملفات البالد. ك. و. )١١٧(

  .٦٤ ، ص)٤٥، وثیقة رقم (١٩٣٥آذار  ١٥غازي في 

  

  

  

  


