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 :الممخص
كاف مف نتائج ثورة العشريف التحررية في العراؽ انيا اقنعت البريطانييف 
بعدـ قدرتيـ عمى حكـ العراؽ حكمًا مباشرًا ،كما كانوا يأمموف ذلؾ واقتنعوا 

 ممكاً  بإيجادبضرورة اشراؾ العراقييف في حكـ بمدىـ ، لذلؾ بدأوا بالتفكير 
عمى عرش العراؽ مف بيف ابناء حميفيا الشريؼ حسيف فوقع اختيارىـ عمى 

 االمير فيصؿ . 
وىنا بدأت صحيفة العراؽ بدورىا في تنبيو الرأي العاـ العراقي ألىمية 

ايجابية عمى الواقع العراقي  تانعكاساالقبوؿ ومساندة ىذا القرار لما لو مف 
ر الذي يفسر حرص الصحيفة مف الناحية السياسية واالقتصادية ، االم

عمى ابراز دور العائمة الشريفية والسيما دور االمير فيصؿ في االحداث 
التي شيدتيا الجزيرة العربية وسوريا والعراؽ التي رافقت الحرب العالمية 
االولى ، ومتابعة مراحؿ وصولو لمعراؽ ، وزياراتو لممدف ولقاءاتو 

ة تفاصيؿ االستفتاء الخاص بتولي ، ومتابع البارزةبالشخصيات العراقية 
 العرش وصوال الى المناداة بو ممكًا عمى العراؽ
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Abstract: 

One of the results of the Twentieth Liberation 

Revolution in Iraq was that it convinced the British that 

they could not rule Iraq directly as they had hoped. They 

were convinced of the necessity of involving the Iraqis in 

governing their country, so they began to think of 

finding a king on the throne of Iraq from the sons of their 

ally, Sharif Hussein, and their choice fell on Prince 

Faisal. 

     Here, Al-Iraq newspaper began its role in alerting the 

Iraqi public opinion to the importance of accepting and 

supporting this decision because of its positive 

repercussions on the Iraqi reality from the political and 

economic point of view, which explains the newspaper's 

keenness to shed light on this decision. The role of the 

Sharif family, especially the role of Prince Faisal in the 

events that occurred in the Arabian Peninsula, Syria and 

Iraq that accompanied the First World War, and the 

follow-up of the stages of his arrival in Iraq, his visits to 

cities, and his visits. Meetings with prominent Iraqi 

personalities and following up on the details of the 

referendum on taking the throne to declare him king of 

Iraq.  
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 المقدمة
ديمقراطية دستورية اال انيـ عمى الرغـ مف اجماع العراقييف عمى تأسيس حكومة 

اختمفوا حوؿ نوع الحكومة الواجب اقامتيا ، فمنيـ مف كاف يدعو الى اقامة جميورية واخروف 
كانوا يفضموف الممكية الدستورية ، وكاف انصار ىذا الرأي مختمفيف فيما بينيـ ايضًا فمنيـ مف 

روف منيـ يروف ترشيح كاف يرى ضرورة اختيار رجؿ عراقي لعرش العراؽ في حيف كاف َاخ
عف  احد أنجاؿ الشريؼ حسيف ممكًا عمى العراؽ ، كاألمير فيصؿ او االمير عبداهلل فضالً 

 شخصيات اخرى .
لكف جاء مؤتمر القاىرة ليضع حدًا ليذه الخالفات بتسمية األمير فيصؿ لعرش العراؽ 

صحيفة العراؽ  عاـ وعمى االمر الذي انعكس واضحًا عمى مواقؼ الصحافة العراقية بشكؿ
، التي بدأت تتحدث شعرًا ونثرًا عف فضائؿ األمير فيصؿ وارجحيتو ، وعممت بشكؿ خاص

الصحيفة في تمؾ الفترة عمى إظيار االتجاىات العامة لمشعب التي تؤشر ميوليـ نحو 
 مرشحيـ ، وعف شكؿ النظاـ الذي يتبعو في تولي إدارة شؤوف البالد العامة .

 راءات المتخذة لترشيح االمير فيصل المحور األول : اإلج
انتيت ثورة العشريف باعتراؼ البريطانييف بتأثيرىا عمى الرأي العاـ البريطاني . وعمى 
حكومة لندف في الوقت نفسو ، وأعمف عف تأليؼ الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة السيد عبد 

-sir *السير بيرسي كوكس ، وذلؾ تطبيقًا مف 1902تشريف الثاني  05في  *الرحمف النقيب 
percy cox لمسياسة المتخذة أخيرًا والتي أعمف ونستف تشرشؿ* W.Churchill  وزير الحربية

عنيا في أف الحكومة البريطانية تروـ أواًل إخماد الثورة العراقية ، وثانيًا تأسيس حكومة عربية 
 . (1)بنظارة بريطانيا

اد النتخاب مجمس وطني تقع عميو كاف اليدؼ الرئيسي لمحكومة المؤقتة األعد
مسؤولية تقرير الشكؿ النيائي لمحكومة العراقية ، وىكذا أتيحت ألنصار إقامة حكـ شريفي في 

، وكانت فكرة ممؾ ىاشمي قد  *العراؽ فرصة الدعوة إلى اعتماد أحد أبناء الشريؼ حسيف
القاىرة و المؤيديف وجدت طريقيا إلى الحكومة البريطانية بفضؿ وجود المكتب العربي في 

لمعائمة الياشمية ، ولكف لندف لـ تتخذ قرارًا صريحًا بصدد الفكرة إال بعد  فالعرب والبريطانيي
 . (0)وقوع الثورة المسمحة
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كانت مطالبة العراقييف بأف يكوف احد أنجاؿ شريؼ مكة أميرًا قد ظيرت في الدعوة 
و الذي تضمف  1919_ كانوف الثاني  1918لالستفتاء )استفتاء ويمسوف( في كانوف األوؿ 

ثالثة أسئمة )) ىؿ يحبذ الناس دولة عربية واحدة تحت رعاية بريطانية ؟ ىؿ يريدوف رئيسا 
 عربيًا لمدولة ؟ وأف كاف األمر كذلؾ فمف يفضموف ؟ (( .

فقدت دعت الشخصيات الدينية والشيوخ في كؿ مف الشامية وكربالء وبغداد بالمطالبة 
. فيما  (3)مستقؿ برئاسة أمير عربي السيما إذا كاف مف أنجاؿ شريؼ مكةبعراؽ متحد و 

، كؿ مف لندف والقاىرة إلجراء  1919ناشدت جمعية العيد العراقية في كانوف الثاني عاـ 
تغيير في السياسة البريطانية في العراؽ فكتب أربعة مف العراقييف ىـ )) مولود مخمص ، 

ر ، ناجي األصيؿ (( وجميعيـ مف أعضاء الجمعية نيابة عف ناجي السويدي ، ثابت عبد النو 
( ضابطًا وموظفًا عراقيًا يعمموف في سوريا يطالبوف الحكومة البريطانية بجعؿ العراؽ 385)

دولة ممكية برئاسة أحد أنجاؿ ممؾ العرب الحسيف بف عمي ، وكاف الجواب البريطاني مجرد 
. واتخذت  (1)إلى الوفد البريطاني في مؤتمر الصمحأشعار بالتسمـ مع اإلشارة بتحويؿ الطمب 

 1902 آذار 8جمعية العيد العراقية خطوة ميمة ودعت إلى عقد المؤتمر العراقي وانعقد في 
ممكا  *بدمشؽ واتخذ قرارا بإعالف استقالؿ العراؽ والمناداة باألمير عبد اهلل بف الحسيف

 . (5)لمعراؽ
عد تغيير مفاجئ ، نوعا ما في رأيو ، فقد وبSir-Arnold.T.wilsonلكف ويمسوف 

إلى الحكومة البريطانية محبذًا فيصؿ عمما بأنو كاف يفضؿ حكومة  1902تموز  31أبرؽ في 
يرأسيا المندوب السامي واصفًا فيصؿ بأنو الوحيد بيف االمراء العرب الذي لديو فكرة عف 

عربية ، وىو يدرؾ أف المعونة  الصعوبات العممية التي تواجو قياـ  حكومة مدنية  عمى أسس
 .  (6)الخارجية جوىرية لدواـ مثؿ ىذه الحكومة  

ترشيح فيصؿ المحتمؿ ، وقد  1902بحثت الحكومة البريطانية في شير آب عاـ 
ووزير الخارجية  المورد كيرزف   Lioyd Georgeأفاد كؿ مف رئيس الوزراء لويد جورج 

Kerzen  وكانا قد عادا لمتو مف فرنسا عف وجود اعتراضات فرنسية ضد أي خطة لتنصيب
فيصؿ ممكا في العراؽ ، ونتيجة ليذا تـ االتفاؽ عمى عدـ المضي في ىذه القضية ، يبدو أف 
الحكومة البريطانية احتفظت بحقيا في إثارتيا إذا ظيرت في المستقبؿ مطالبة شعبية بفيصؿ 

 . (7)في العراؽ 
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ميامو في بغداد كمندوب سامي طرح  sir-percy coxوبعد أف تولى برسي كوكس 
 06مف جديد مسألة تولي   فيصؿ عرش العراؽ ، ففي برقيتو إلى الحكومة البريطانية بتاريخ 

، اقترح فيصال باعتباره أنسب حاكـ لمعراؽ وأشار إلى أف مف الممكف  1902كانوف األوؿ 
.  (8)ذلؾ بالطريقة التي ينتخب بيا فيصؿ ثـ يمضي مقترحا قاسيةتالفي المعارضة الفرنسية و 

اختيار فيصؿ ممكا عمى العراؽ ، حيث تقوؿ )) أشعر   Miss Bell *وقد أيدت المس بيؿ
شعورا واضحا تماما بأنو ليس ىناؾ غير حؿ عممي واحد ، ىو تنصيب أحد أنجاؿ الشريؼ ، 

 .  (9)األوؿ واألخير((واختيار فيصال مف بينيـ أف ذلؾ ىو اختياري 
ومف أجؿ رسـ سياسة بريطانية جديدة تجاه العراؽ أرتات الحكومة البريطانية تحويؿ 
اإلشراؼ عمى العراؽ مف حكومة اليند إلى وزارة المستعمرات وقد صادؽ مجمس الوزراء 

ة ، وجاء ىذا التغيير  تحت تأثير المدرس 1902كانوف األوؿ  31البريطاني عمى ذلؾ بتاريخ 
 Lowrance Lowranceولورنس  Claytonالمصرية البريطانية التي كاف يمثميا كاليتوف 

. كما اجرت حكومة لندف تعديال في  (12)والتي كانت تطالب بنوع مف استقالؿ العراؽ 
وزارة المستعمرات بدال مف وزارة  W.Churchillالمناصب الوزارية فأناطت بالمستر تشرشؿ 

 . (11)الحربية 
انتقدت الصحافة العراقية انتقاؿ المسؤولية إلى وزارة المستعمرات معتبرة ذلؾ  اىانة 
لمكرامة الوطنية باعتبار أف العراؽ ىو مستعمرة بالمعنى التقميدي في الوقت الذي يتطمع فيو 

. فيما تنامت الشكوؾ في  (10)الوطنيوف إلى أف يروا بالدىـ تتمتع بمنزلة سياسية مستقمة 
ت المتحدة األمريكية نتيجة انتقاؿ المسؤولية عف العراؽ إلى وزارة المستعمرات الواليا

البريطانية ، واعتبرت صحافتيا اإلجراء دليال جديدا عمى عـز بريطانيا إقصاء القوى األخرى 
 . (13)مف اإلفادة مف الحقوؽ المتكافئة لمكشؼ عف النفط 

مع رئيس الوزراء  W.Churchillاجتمع تشرشؿ  1901كانوف الثاني  1وبتاريخ 
البريطاني ليقدـ لو شرحا عف خطوط السياسة الجديدة في العراؽ طالبًا تخويمو سمطة مرنو في 

 Middle Eastتشكيؿ الدائرة الجديدة والتي أطمؽ عمييا أسـ قسـ الشرؽ األوسط )
Department  ة ويبدأ بوضع خطط السياس 1901( ليباشر ىذا القسـ مياـ عممو في شباط

ومف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية  (11)(الشرؽ األوسطالبريطانية الجديدة موضع التنفيذ في منطقة )
ممثمي بريطانيا مف العسكرييف والسياسييف العامميف في البالد  W.Churchillدعا تشرشؿ 
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العربية لالجتماع بو لمعرفة آرائيـ والتباحث معيـ في السياسة الجديدة التي ينوي اتخاذىا ، 
كذا انطمقت االستعدادات إلعداد تراتيب المؤتمر وورقة عممو التي انطوت عمى الكثير مف وى

أفتتح المؤتمر بالعاصمة  1901آذار 10المسائؿ مف بينيا األمور التي تخص العراؽ ، وفي 
وناقش فيما يخص العراؽ المسائؿ  (15)، 1901آذار  03المصرية القاىرة واستمر حتى يـو 

  ااَلتية :
 عالقة الدولة العراقية ببريطانيا مف حيث النفقات . -1
 شخصية مف يتولى حكـ العراؽ . -0
نوع وشكؿ قوات الدفاع في الدولة الجديدة التي ستتمتع بمسؤوليات أوسع في الدفاع  -3

 عف نفسيا .
 . (16)وضع المناطؽ الكردية  -1

كوكس حضر المؤتمر وفد يمثؿ العراؽ برئاسة المندوب السامي البريطاني برسي 
sir-percy cox   وضـ كال مف المس بيؿMiss Bell  السكرتيرة الشرقية لممندوب السامي

القائد العاـ لمقوات البريطانية في العراؽ ، وسميتر  General Haldienوالجنراؿ المر ىالدف 
Mr. Slater  مستشار وزارة المالية واتكنسWatkins  مستشار وزارة األشغاؿ والميجر

مستشار وزارة الدفاع ، ومف العراقييف جعفر العسكري وزير الدفاع وساسوف  EADIEايدي .
 . (17)حسقيؿ وزير المالية في الحكومة المؤقتة وكانت ميمتيما استشارية بالدرجة األولى 

قرر المؤتمر ترشيح األمير فيصؿ ممكًا عمى العراؽ ، وقد أكد تشرشؿ 
W.Churchill ساعدة فيصؿ مف خالؿ إزالة كؿ العراقيؿ التي استعداد الحكومة البريطانية لم

وكانت الحكومة البريطانية قد طرحت عرش العراؽ عمى األمير فيصؿ بعد أف  (18)ستواجو
وكانت الدعوة  1902وجيت إليو الدعوة لزيارة لندف ، و وصميا في نياية شير تشريف الثاني 

وأحاطتو األسرة المالكة االنكميزية ، واستقبؿ استقباال حسنا  Kerzen*موجيو مف المورد كيرزف
، بمكتبو في * Lioyd George *بتكريـ خاص واستقبمو رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج

والمح لو بأنو  Kerzenوكذلؾ التقى بوزير الخارجية كيرزف 1902الثالث مف كانوف األوؿ 
 .(19)سوؼ يمبس عباءة أحسف مف تمؾ التي نزعيا

بأف يمتقي مع فيصؿ  Courtwallisإلى الميجر كورتواليس Kerzenفيما أوعز كيرزف
ويفاتحو بأمر اختياره ممكا لمعراؽ بصورة غير رسمية واف يكوف حديثو مع فيصؿ متضمنا 
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شرطيف ، أواًل أف يقبؿ فيصؿ باالنتداب البريطاني ، وثانيا أف يتجنب أي عمؿ عدائي ضد 
 (02)قؿ وليس العوبو بيد الحكومة البريطانية .أماـ الناس بأنو مست ف يتظاىرفرنسا في سوريا وأ

لكف فيصؿ لـ يعطي أي تعيد و رفض االقتراحات ما لـ يتـ التغمب عمى بعض الصعوبات 
ومف بينيا مسألة والده الذي كاف يريد حقًا أف يذىب عبد اهلل إلى بالد ما بيف النيريف وكذلؾ 

صمحتو الذاتية وليس لخدمة أمتو قولو أف الشعب العربي سوؼ يتيمو بأنو يعمؿ لخدمة م
باالتفاؽ مع البريطانييف وانو لف يتقدـ بنفسو مرشحًا فيما أعرب عف رغبتو باف تكوف المبادرة 

 .(01)مف طرؼ لندف
ومف العوامؿ التي جعمت فيصؿ المرشح األفضؿ في نظر البريطانييف لقيادة النظاـ 

دارة العراقية البريطانية ويستطيع أف يدير في العراؽ لصالتو الحسنة مع بريطانيا وخبرتو باإل
العراؽ بارتباطو الوثيؽ بيا عمى أحسف وجو وأفضؿ مف أي عربي آخر ويمثؿ مف الناحية 
الدينية الشخص الذي تمتقي عنده الطوائؼ في العراؽ وكذلؾ عدـ اتفاقو مع ألبمشفيؾ فانو 

كبير في عدـ توسع الشيوعية ضد الشيوعية فمجيئو زعيما لدولة إسالميو سوؼ يكوف لو اثر 
. كاف العراقيوف أوؿ المطالبيف بتأسيس حكومة عربية يرأسيا ممؾ عربي مسمـ (00)في المنطقة 

ىو أحد أنجاؿ الشريؼ حسيف مقيد بمجمس وطني مقره العاصمة بغداد وىذا كاف رأي أىالي 
سالمية يرأسيا أحد بغداد الكاظمية فيما طالب ممثموا النجؼ والكوفة بإنشاء حكومة عربية إ

فيما أفتى رجاؿ الديف في كربالء  (03)أنجاؿ الشريؼ عمي أف يكوف مقيدا بمجمس تشريعي
بتحريـ انتخاب غير العربي المسمـ وقدـ ممثموا المدينة عريضة تطالب بػػػػ)أحد أنجاؿ الشريؼ 

الدولة حسيف ليكوف أميرا عمى البالد مقيدا بمجمس منتخب مف أىالي العراؽ ليؤسس أسس 
 . (01)المنبعثة في روحية أالمو( 

أف ىذه المطالب الصادرة مف مناطؽ ليا تأثيرىا ومكانتيا الدينية المقدسة واالجتماعية 
والثقافية تدلؿ عمى قوة المشاعر القومية العروبية والديمقراطية لدى النخبة السياسية ومؤيدييـ 

عتبار أف العراؽ وبالد الشاـ والجزيرة العربية في العراؽ لدرجة أنيـ لـ يطالبوا بحاكـ عراقي با
. لقد جاء ىذا الترشيح  (05)بمد عربي واحد لـ تفرقو حدود سياسية عبر تاريخو الطويؿ 
بأف يكوف أحد  1919-1918منسجما مع مطالب النخبة السياسية العراقية في استفتاء عاـ 

ية حرس االستقالؿ وممثميف أنجاؿ الشريؼ حسيف حاكما عمى العراؽ وكاف ممثال عف جمع
عف جمعية العيد كانوا مف بيف مرسمي البرقيات التي طالبت الشريؼ حسيف باختيار أحد 
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. أثناء ىذه المرحمة ظيرت بيف العراقييف نزاعات مختمفة تميؿ  (06)أنجالو لعرش العراؽ
في حيف أف بعضيا إلى النظاـ الجميوري بينما يميؿ القسـ األخر منيا إلى النظاـ الممكي 

. وقد انعكست ىذه اآلراء  (07)بعضيا كاف يميؿ إلى النظاـ ال ممكية وال إمارة وال جميورية 
المتباينة عمى صفحات الصحؼ التي كتبت العديد مف المقاالت لمعالجة ىذه القضية حيث 

ف إلى جانب الدفاع عف النظاـ الممكي والدعوة لو فقالت : ))أف تعي *وقفت صحيفة االستقالؿ
المموكية والجميورية ألمة مف األمـ يكوف بمقتضى تقاليد تمؾ األمة وأفكار أفرادىا ....ولو 
دققنا في تاريخ العرب لوجدنا أف جميع حكوماتيـ كانت مموكية ، فمـ يعيد ليـ احد حكومة 
جميوريو في وقت مف األوقات وكؿ المموكيات إرثيو ..... فتستنتج مف ىذا أف أذواؽ العرب 

فإنيا حبذت النظاـ الجميوري  *. أما صحيفة الشرؽ (08)المموكية ألعمى الجميورية (( عمى 
فكثبت تقوؿ : ))أف الشعوب استثقمت وطأة اإلمارات و المموكيات وال يبعد أف ينقميا في 

 .( 09)أرقى النظامات الحالية((  تالمستقبؿ القريب إلى جميوريات الف نظاـ الجميوريا
 الشخصيات العراقية وغير العراقية ترشيح نفسيا لتولي الحكـ وىـ :قدـ عدد مف 

 نقيب أشراؼ بغداد السيد عبد الرحمف النقيب . -
 السيد طالب النقيب أحد أعياف البصرة . -
 الشيخ خزعؿ شيخ المحمرة .  -
 ىادي العمري أحد أعياف مدينة الموصؿ . -
 األمير عبد العزيز بف مسعود أو أحد انجالو .   -
 الديف نجؿ آخر سالطيف آؿ عثماف . برىاف  -
 .  (32)أحد أفراد األسرة المالكة في مصر   -

قد رجحوا ترشيح األمير فيصؿ عمى المنافسيف لو في الميداف ، ألنيـ  فلكف البريطانيي
ال يتمتعوف بمثؿ ما يتمتع بو فيصؿ مف شيره واسعة في األوساط العربية كقائد ثورة عربية 

. فيما عمؽ برسي  (31)وكمدافع عف حقوؽ العرب في مؤتمر الصمح وفي المحافؿ الدولية 
عمى قرار إبعاد المرشحيف اآلخريف بقولو )) كاف مف األسيؿ عمينا  sir-percy coxكوكس 

الوصوؿ إلى النتيجة بإسقاط أسماء غير الالئقيف مف قائمة المرشحيف لمعرش مف العراقييف 
شريؼ مكة المكرمة وممؾ الحجاز  سيناؿ رضى  وغيرىـ... فأف ترشيح أحد أبناء الحسيف
 . (30)أغمبية الشعب العراقي إف لـ يكف أجمعو((
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فيما يرى آخروف بأف أسباب إبعاد العراقييف المنافسيف لعرش العراؽ وخاصة السيد 
عبد الرحمف النقيب بسبب تقدمو في السف واعتالؿ صحتو ، وعدـ تمتعو بثقة األوساط 
الوطنية ، وكاف إبعاد طالب النقيب بسبب طموحو البعيد الذي يثير قمؽ األوساط البريطانية 

ى االنقالب عمييـ ػ والسيما وأف بعض الفئات تعتبره المرشح الوحيد مف أف ذلؾ قد يقوده إل
الذي لو مف الجرأة ما يمكنو مف معارضة البريطانييف ، فضاًل عما تركو ترشيحو مف مشاعر 

 . (33)الرعب لما يعرؼ عنو مف البطش بخصومو 
 المحور الثاني : صحيفة العراق واالعالن عن ترشيح االمير فيصل 

استقرت عميو سياسة بريطانيا بشأف وجوب تعيف حاكـ عربي لمعراؽ ، طبقا لما 
واالتفاؽ بمؤتمر القاىرة عمى ترشيح فيصؿ لعرش العراؽ وأصبح ىذا االختيار شائعًا في 
مختمؼ األوساط العراقية، لكف الصحافة العراقية  سبقت ىذا االختيار وبدأت تنشر بعض 

ير ، بؿ وحتى قبؿ مؤتمر القاىرة الذي أقر العناويف عمى صدر صفحاتيا قبؿ ذلؾ بأش
موضوع الترشيح نيائيًا حينمًا كتبت صحيفة االستقالؿ عنوانًا رئيسيًا  )) فيصؿ ممؾ 

 .  (31)العراؽ ((
في حيف كتبت صحيفة  (35)ونشرت في عدد آخر )) الممؾ فيصؿ يتقمد تاج العراؽ ((

لذيف جاىدوا في سبيؿ إعالء شأف أمتيـ عف األمير فيصؿ  )) أنو مف أبطاؿ العرب ا *العراؽ
. ويرى ىادي طعمو بأف قياـ صحيفة االستقالؿ بالترويج  (36)وترقية الوطف العزيز (( 

.  (37)الختيار االمير فيصؿ ممكًا عمى العراؽ قبؿ اي صحيفة اخرى كاف بدفع مف بريطانيا 
رتو مف أخبار ومقاالت لدعـ لكف المتتبع لدور صحيفة االستقالؿ أثناء ثورة العشريف وما نش

الثورة والحركة الوطنية العراقية ضد سياسة بريطانيا في العراؽ، فضاًل عف السمطات 
ولـ تعود لمصدور اال  1901البريطانية قامت باغالؽ  ىذه الصحيفة في شير شباط مف عاـ 

تي بعد تنصيب فيصؿ لمعرش ومما يفند رأي ىادي طعمة،  تجاه صحيفة االستقالؿ ، ال
اشارات  في أحد أعدادىا إلى أف قوات االحتالؿ قامت باصدار صحؼ كاف ىدفيا تحبيذ 

 .  (38)أعماؿ الحكومة ومشاريعيا بال مناقشة
عمى أثر انتياء أعماؿ مؤتمر القاىرة أبرؽ جعفر العسكري وزير الدفاع في الحكومة 

ة إلى األمير فيصؿ بف برقي 1901آذار  05المؤقتة وعضو الوفد العراقي في المؤتمر يوـ 
الحسيف يبيف  لو ما توصؿ إليو المؤتمر بخصوص ترشيحو لعرش العراؽ  بقولو )) تقرر 
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.                   (39)عرض دعوى لجاللة مميكنا والدكـ نصره اهلل بخصوص إرساؿ جاللتكـ لمعراؽ (( 
ئ يسير عمى ما كما بعث جعفر العسكري برسائؿ إلى مؤيديو في العراؽ يخبرىـ بأف كؿ ش

يراـ في مؤتمر القاىرة بالنسبة لفيصؿ وكانت غاية العسكري مف ىذه الرسائؿ تشجيع الدعاية 
.واستمر جعفر العسكري بالدعوة لترشيح فيصؿ ممكًا عمى العراؽ وقد ساعده في  (12)لفيصؿ 

ربي ذلؾ تدفؽ الضباط العراقييف مف سوريا إذ أف معظميـ كانوا ممف خدموا في الجيش الع
 . (11)ومف المتحمسيف لو 

بعد انتياء مؤتمر القاىرة إلى  W.Churchillتابعت صحيفة  العراؽ سفر تشرشؿ 
فمسطيف ومنيا إلى لندف كي يقدـ بذاتو النتائج التي توصؿ إلييا المؤتمر إلى مجمس الوزراء 

راء البريطاني البريطاني متوقعو بأف األمؿ وطيد بأف تأتي البرقيات تنبئ بمصادقة مجمس الوز 
. وبالفعؿ أعمنت الحكومة البريطانية (10)عمى تمؾ النتائج ومنيا ترشيح فيصؿ لعرش العراؽ 

موافقتيا عمى ترشيح فيصؿ لعرش العراؽ ، واستنادًا لذلؾ أخذت بريطانيا تعمؿ لتييئة االجواء 
التدابير التي  المناسبة في العراؽ لمساعدة األمير فيصؿ عمى ارتقاء العرش العراقي وكاف مف

اتخذت بيذا الصدد نفى طالب النقيب وزير الداخمية في الحكومة العراقية المؤقتة ألنو كاف 
،  1901اكثر المرشحيف تحمسًا العتالء عرش العراؽ إلى اليند في السادس عشر مف نيساف 

اقية عف مستشار وزارة الداخمية العر   john philbyكما تـ فيما بعد ابعاد المستر جوف فمبي 
. وتحوؿ ىذا اإلبعاد إلى إشارة (13)العراؽ ألنو كاف يدعو لقياـ  الحكـ الجميوري في العراؽ 

 . (11)واضحة لممرشحيف اآلخريف 
دورًا كبيرًا في ترشيح االمير فيصؿ ، ليصبح ممكًا لمعراؽ بعد اف  *كاف لنوري السعيد

كاف يدعو ألخيو عبداهلل ، ولكف بحماسة أكبر ، خصوصًا وأف مستقبمو السياسي أرتبط بيذا 
األمر إلى حد كبير ، وقد عمؿ قبؿ مؤتمر القاىرة عندما كاف في لندف عمى فتح الموضوع 

ف فيمي، مؤكدًا أىمية استدعاء فيصؿ وعمؿ إلى وجو  sir-percy coxمع بيرسي كوكس 
. كما وقؼ أماـ الدعاية  (15)إبعاد خصومو مف الساحة السياسية كطالب النقيب وأنصاره 

التركية التي نشطت ضد فيصؿ في تمؾ المرحمة ، وقاـ بزيارة عدد مف المدف العراقية مف 
مى موقفيـ الموالي لفيصؿ كما ضمنيا النجؼ وكربالء ، واستقبؿ وفود مف الموصؿ وأطمأف ع

 . (16)أسيـ في دعـ الصحافة التي تبنت الدعوة لفيصؿ 
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بقوليا حضر نوري السعيد    Miss Bellوممالو داللتو في ذلؾ ماذكرتو المس بيؿ 
وجعفر العسكري إلى مكتبيا ومعيـ إبراىيـ حممي العمر الذي انتخباه إلصدار صحيفة ترفع 

اندة ترشيح فيصؿ لغرض الحصوؿ عمى موافقة اإلصدار بعد أف لواء حممتيـ الدعائية لمس
امتنع طالب النقيب كوزير لمداخمية عف إعطاء أي أذف بإصدار الصحؼ إلى ما بعد 

تقوؿ بأف موافقة وزير الداخمية ليست ضرورية مف   Miss Bellاالنتخابات، لكف المس بيؿ 
بأف أوافؽ عمى  sir-percy coxوكس الناحية القانونية وأني مخولو مف قبؿ السير بيرس ك

. وقد صدرت صحيفة لساف العرب لصاحبيا إبراىيـ حممي العمر في (17)إصدار الصحؼ 
وكانت ىذه الصحيفة تصدر في الشاـ وصدر منيا أربعمائة  1901حزيراف  03بغداد بتاريخ 

اد الدعاية عدد ىناؾ وفي بغداد صدر العدد الذي يحمؿ رقـ أربعمائة وواحد في مرحمة اشتد
 . (18)لألمير فيصؿ لتنظـ إلى باقي الصحؼ االخرى التي تنادي بيذا الترشيح 

لكف فاتحة الكتابات التي نشرت في الصحؼ لتيئية المناخ الختيار فيصؿ ، كانت 
بقمـ  الشيخ عمي سميماف شيخ مشايخ الدليـ حيث نشر مقااًل جاء فيو )) مع اعتقادي في 

لبريطانية لنا في الوقت الحاضر فأني ال أرغب أف أرى بالدنا تحت ضرورة مساعدة الحكومة ا
حكميـ وأيضًا ال اعتقد أف الحكومة البريطانية مستعدة ألف تقبؿ تحمؿ المسؤولية بحكـ ىذه 
البالد(( ويضيؼ قائاًل )) فبعد اإلمعاف بيذا أرى أف ال يوجد سوى حؿ واحد ليذه المعضمة 

. وىنا يدعو (19)مع مجمس الوزراء وىيئة ننتخبيا نحف((  وىو يجب أف يرأس حكومتنا أمير
المواطنيف لالعتماد عمى الحكومة البريطانية في المساعدة المادية والمعنوية مع التأكيد عمى 
المحافظة عمى األمف العاـ لحيف تتدرب أدارتنا ونكوف قادريف عمى العمؿ فحينئذ نقرر 

وؿ ترشيح فيصؿ قائاًل )) فأني أرى أف أىـ شئ لنا االستفتاء عف كؿ ، ىذا ، ليعود ويؤكد ح
اآلف أف ننتخب أمير في أقرب وقت يكوف موافقًا لمصالح البالد (( ليؤكد بقولو )) أننا نحتاج 
إلى شخص مف أشرؼ عائمة ومف ذو المقدرة ويكوف صالح ليذه البالد وأىـ شئ أف يكوف 

مف اآلخريف الراغبيف بالترشيح حيث يقوؿ معروفًا عندنا (( وىنا يحذر الشيخ عمي السميماف 
)) نحف ال نقدر أف نسمـ زماـ مستقبمنا بيد مف ال ييمو الرقي لبالدنا ىذه وال مف يعرض البالد 

 .  (52)لمشاريع ربما ال نقدر أف نقـو بيا أو تكوف عاقبتيا وباؿ عمينا (( 
صفحات صحيفة  واستمرارًا لمدعاية لألمير فيصؿ في تولي عرش العراؽ فقد شيدت

العراؽ ردًا وتعقيبًا عمى مقاؿ الشيخ عمي السميماف بقمـ  فتى العرب في زاوية تحمؿ عنواف 
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)) حوؿ أمير البالد (( حيث قاؿ )) ولما كانت المسألة التي حاـ حضرتو حوليا في مقالو مف 
في أمور أىـ المسائؿ الوطنية في نظر الشعب العراقي نظرًا لما ليا مف المساس والتأثير 

. وفي ذات الوقت انتقد كاتب المقاؿ مفكري البالد في عدـ طرح  (51)البالد وفي مستقبميا (( 
نما االكتفاء  أرائيـ التي تدعو إلى ترشيح فيصؿ لعرش العراؽ عمى صفحات الصحؼ وا 
بطرحيا في مجالسيـ الخاصة مشيدًا برأي الشيخ عمي السميماف لكونو قد طرح رأيو بصراحة 

. وأضاؼ )) إال أف اظير إعجابي بصراحة ىذا الزعيـ وحريتو . نعـ أنو دار في مقالو وحرية 
حوؿ تمؾ المسألة بصورة مختصره . ولكنو قد دار حوليا عمنا وجاىر يدعو أبناء وطنو في 

 . (50)إبداء آرائيـ فييا عمنا (( 
في ىذه وبعدىا دعى  كاتب المقاؿ جميع مفكري الوطف أف يدلو بآرائيـ الثاقبة 

المسألة الحيوية إلنارة الشعب في طريقو إلى حياة الحرية واالستقالؿ ، مؤكدًا عمى أف مسألة 
أمير البالد ىي مف أىـ وأدؽ المسائؿ التي سيطمب مف الشعب أف يبدي رأيو فييا وذلؾ نظرًا 

ا . وقد لما سيكوف لشخص األمير وخبرتو وكفائتو مف التأثير العظيـ في حياة البالد ومستقبمي
أكد الكاتب بأف العراؽ )) بحاجة ماسو إلى أمير خطير تتوفر فيو جميع الصفات التي تتفؽ 
مع شرؼ العراؽ وكرامتو ، ويضـ إلى شرؼ النسب والكفاءة ويجمع إلى ثقة العالـ الممتدف بو 
وثقة الشعب العراقي بأسره(( . موضحًا أننا )) بحاجة إلى أمير يمتاز بكفائتو وخبرتو ، 

. ونرى بأف كتاب المقاؿ (53)ويعرؼ بإخالصو لمبالد وبتضحية ماعز وىاف في سبيؿ أمتو (( 
كاف يشير بصورة مؤكده حوؿ ترشيح فيصؿ لعرش العراؽ لكوف ما عرضو مف صفات ينطبؽ 

 عميو وليس عمى غيره وكذلؾ فتح المجاؿ عمى نحو أوسع لمحوار بشأف تمؾ الشخصية . 
نشر المقاالت التي كانت تتحدث عف  عرش العراؽ مثؿ وتستمر صحيفة العراؽ في 

المقاؿ الذي كاف  بعنواف )حوؿ ممؾ العراؽ( بقمـ عراقي أشار فيو بصورة واضحة حوؿ 
اختيار ممؾ لمعراؽ مف أنجاؿ الشريؼ حسيف بف عمي وجاء فيو  ))أذ كاف العراؽ مجبولة 

ذ كاف جميع مموؾ ال دوؿ العربية الكبرى مف شجرة آؿ تربتو المقدسة بدـ شيداء آؿ ىاشـ وا 
ىاشـ أو فرع مف فروعيا فيجب أف ال ننسى أف الذي يتبوأ عرش العراؽ يجب أف يكوف مف 

. وذلؾ  ))اعترافًا بفضؿ جاللة ممؾ الحجاز أبو النيضة العربية (51)ىذا البيت الشريؼ (( 
قييف منذ قديـ الزماف الحديثة ومكانة ىذا البيت المقدس ذو المكانة السامية في نفوس العرا
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حسب جرياف العادة عند انتخاب المموؾ باف  يكوف مف بيت قديـ عرؼ بالمموكية أو األمارة 
 . (55)وال نعرؼ بيتا عربيا أعرؽ بالمموكية واألمارة مف بيت الشريؼ (( 

وىكذا بدأت صحيفة العراؽ تعمف عف نفسيا داعمة لترشيح األمير فيصؿ وتظير أىـ 
و ومكانتيا في المجتمع العراقي والعربي واالسالمي ، وفي  ضوء ىذا المقاؿ مميزات عائمت

عمؽ أحد الكتاب في زواية )حوؿ ممؾ العراؽ( بقمـ بغدادي معبرًا عف سروره في طرح  
فضائؿ ىذا البيت الشريؼ ، لكنو صرح بالقوؿ بأنو يرى )) أف العراقييف يجب أف تكوف 

و وال يكوف ألحد غيرىـ رأي في اختيار مف شاؤا مف أولئؾ كممتيـ ىي األخيرة في مف يختارون
. ليتضح لنا بأف ىناؾ رأي يطالب بانتخاب أواجراء استفتاء لمشخص الذي (56)األنجاؿ (( 

 يتولى عرش العراؽ لكف كاتب المقاؿ حدد ذلؾ باحد أنجاؿ الشريؼ حسيف . 
فيما كتبت صحيفة العراؽ  حوؿ سياسة بريطانيا تجاه العراؽ قائمو )) عازمة عزمًا 
عادة  أكيد عمى تأسيس حكومة عربية في العراؽ تسير معيا يدًا بيد نحو ترقية ىذه البالد وا 

في محاضرة ألقاىا Sir Arnoldolsens،  وانتقد السير ارنولد ولسف  (57)مجدىا السالؼ (( 
سيوية المركزية اآلراء التي كانت تدعو إلى االنسحاب البريطاني لمبصرة فيما في الجمعية اآل

 .(58)أضاؼ قائاًل ال يمكف تأسيس حكومة عربية بدوف مساعدة اإلنكميز 
استمرت  صحيفة العراؽ بمتابعة نشرىا لممقاالت التي تؤيد أو تدعو لترشيح األمير 

يجب أف يكوف ممكا عمى العراؽ (( بقمـ فيصؿ لعرش العراؽ ، فكتب مقاال بعنواف )) مف 
عربي معتبرًا بأف االختيار لشخص الممؾ مستقبال واجب وطني وأف يدقؽ في ىذه القضية 
معاف ، مضيفًا بأف أخذ القضية مف جميع أطرافيا بدوف تحزب او تطرؼ وما  بكؿ ترو وا 

أنجاؿ ممؾ الحجاز  تقتضيو المصمحة الوطنية والضمير الطاىر . ليؤكد كاتب المقاؿ بأف أحد
. ويحذر كاتب المقاؿ قائال ))أف سكاف العراؽ (59)ىو خير مف يجب أف يتبوأ عرش البالد 

ميما اتحدوا في الجنسية فيـ مختمفوف في المذاىب واألدياف (( وبذات الوقت لـ يعطي ىذا 
وجدنا أف االختالؼ شيئا يذكر لكف ال يجب أف نيمؿ تأثير ىذا االختالؼ مؤكدا بقولو ))وقت 

توسع االختالفات الدينية والمذىبية يؤدي  إلى ىدـ بنياف اكبر حكومة (( االمر الذي  يدعو 
إلى انتخاب احد أنجاؿ ممؾ العرب لكوف الجميع رغـ اختالؼ  دياناتيـ  ومذاىبيـ يشعروف 

 .  (62)ايعرؼ أرفع مف البيت الياشمي بيتباحتراـ عظيـ ليذا البيت مؤكدا بأف العالـ العربي ال 
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كما نشرت صحيفة العراؽ رأي معارض لذلؾ  بقمـ عراقي مفكر يعارض فيو أف يؤوؿ 
عرش العراؽ إلى أحد أنجاؿ ممؾ الحجاز وأنما ألحد أ بناء العراؽ حيث قاؿ ))وىا أنا اكرر 

. االمر الذي يوضح  (61)قائال بما أف العراؽ لمعراقييف يجب أف تعطى الرئاسة ألحد أبنائو(( 
نما تنشر بأف  صحيفة العراؽ  ال تعتمد فقط عمى نشر المقاالت التي تؤيد ترشيح فيصؿ وا 

الرأي األخر المطالب بأف يكوف الممؾ القادـ مف أبناء العراؽ لما يمتازوف بو مف مواقؼ وما 
مكانية .  لدييـ مف ثقافة وا 

لكف بعد ىذا المقاؿ ظيرت عمى صفحات صحيفة العراؽ عدد مف المقاالت بيف  
منتقد لما جاء بو قمـ )عراقي مفكر( ومؤيد لرأي الكاتب فقد نشرت الصحيفة مقاال طويال احتؿ 
الصفحة األولى بكامميا في حقؿ )حوؿ عرش العراؽ( حيث كتب منتقدا بقولو ))يدرؾ ألوؿ 
وىمة أف كاتبيا لـ يعمؿ فكرة كثيرا فيما كتبو ، وأنو لـ يكف مطمعا عمى مجرى األمور 

السنيف األخيرة والسيما مجرد المسألة العربية(( وقد ركز الكاتب في رده عمى  السياسية في
مسألتاف قد تطرؽ الكاتب )عراقي مفكر( عمييا أوليا أف يكوف الممؾ مف أىؿ العراؽ والثانية 
عدـ تقدير ما قامت بو عائمة الممؾ الحسيف بف عمي حؽ قدره . أوضح كاتب المقاؿ  ))أود 

يتمكف الشعب العراقي مف إيجاد رجؿ مف أىؿ البالد ، تتوفر فيو تمؾ مف صميـ فؤادي لو 
الشروط والصفات فيقع عميو االختيار. وقد بحث الشعب حينما سئؿ عف رأيو منذ مدة عف 
ىكذا رجؿ فمـ يجده فولى وجيو شطر عائمة الممؾ حسيف اعترافا بما ليا مف جميؿ الخدمة ، 

ألخالؽ وعموا اليمة وفرط الوطنية (( وأضاؼ )) ىؿ وعظيـ الكفاءة وشرؼ النسب ، وكـر ا
لحضرتو أف يسمي لنا رجال تقمب في األمور السياسية وخاض غمار المشاكؿ الدولية فاكتسب 

طريؽ النيوض و التعقؿ و مف الخبرة وبعد النظر ما يمكنو مف السير بالبالد في 
صؿ الذي قاد المعارؾ في ثورة . وىنا اشار كاتب المقاؿ إلى شخصية األمير في(60)الرقي ((
وأصبح ممكا عمى سوريا وحضوره المؤتمرات الدولية التي عقدت بعد انتياء الحرب  1916

العالمية األوؿ . أما رده عف الفقرة الثانية التي اسيب فييا عرض تاريخ العائمة ومكانتيا 
 وتضحياتيا منذ القروف الماضية حتى تمؾ المرحمة . 

اؽ  مقااًل آخر )حوؿ ممؾ العراؽ( بقمـ عراقي ردا عمى مقاؿ و نشرت صحيفة العر 
الكاتب )عراقي مفكر( فند فيو رأي كاتب المقاؿ ويشيد بمكانة عائمة الشريؼ حسيف وأنجالو 
وموضحا بأف مموؾ أوربا مف قوـ غريب عف االقواـ التي يحكموىا لكف نحف لـ نطمب لعرش 
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نما طمبنا رجاًل مف صمي . وىناؾ  (63)ـ قمب العرب وسادتيـ وأشرؼ شرفائيـ العراؽ غريبًا وا 
مقاؿ ثالث في العدد نفسو  يرد بو عمى كاتب المقاؿ )عراقي مفكر( منتقدًا رأيو وموضحًا 
مكانة عائمة الشريؼ حسيف لكنو عد ما كتبو حوؿ أف العراؽ لمعراقييف ىي أكبر خطيئة 

 .(61)سياسية وأعظـ ذىوؿ اجتماعي 
اؽ بالعدد ذاتو  مقااًل بعنواف )في شأف ممؾ العراؽ( لكاتب ونشرت  صحيفة العر 

رصافي يؤيد فيو ما جاء بمقاؿ )عراقي مفكر( معتبرًا رأيو رأياً صائبًا وأصاب المرمى ، 
ومؤكدًا مشاطرتو ليذا الرأي الذي يؤيده فيو كؿ مف عمـ أصوؿ العراؽ وما يحتاجو . ثـ 

ممؾ العراؽ مف العراقييف بقولو )) أف الوطف  يوضح كاتب المقاؿ ومعزز رأيو في أف يكوف
بأمس الحاجة إلى واحد مف أبنائو الذيف تتوفر فييـ العمـ والدراية وسعة االطالع عمى أحوالو 
واحتياجاتو ويكوف فوؽ ذلؾ  خدـ الوطف في ىذا الوقت الحرج (( مضيفًا )) أننا محتاجوف 

ة الزمة (( وقد حذر كاتب المقاؿ مف تبوأ إلى أحد أبناء قطرنا الذيف يعرفونو معرفة حقيقي
العرش غير عارؼ بروح البمد وأىميا معرفة تامة فميعمـ كؿ منا أننا نسير ال محالة نحو حياة 
مظممة . وينيي مقالو ليعمف رأيو  ))أني أؤيد عراقي مفكر في أرائو الصائبة كؿ التأييد وأطمب 

. وىنا  (65)راءىـ في ىذا الشأف إرشادًا لألمة((إلى جميع الذيف يشاركونو في الرأي أف يبدوا آ
يتضح لنا زيادة المساجالت ما بيف العراقييف مف مؤيد ومعارض لترشيح أحد أنجاؿ الشريؼ 
حسيف لعرش العراؽ ، وتحوؿ ىذه المساجالت مف الصالونات السياسية إلى صفحات 

 الصحؼ . 
ز نشرت صحيفة العراؽ وعمى خطى الجانب المؤيد لترشيح أحد أنجاؿ ممؾ الحجا

مقااًل بعنواف )واجب اليوـ( بقمـ ابف العراؽ يدعو فيو إلى اختيار أحد أنجاؿ الشريؼ حسيف  
ليتولى عرش العراؽ نظرًا لما يتصؼ بو ىذا البيت مف مكانو ودور ميـ في الحياة العربية 

لة مموكية ومحنكًا ويحدد كاتب المقاؿ شروط ىذا الممؾ وىي اف يكوف عربيًا ومنتميًا إلى سال
باألمور السياسية وىذا الوصؼ ينطبؽ عمى شخص األمير فيصؿ بف الحسيف ليؤكد بأف 

 .  (66)المصمحة تدعونا بمظاىرىا الجميمة إلى دعوة أحد أنجاؿ الممؾ حسيف إلى ىذا العرش 
ويذكر عمي الوردي بأف المقاؿ المنشور بصحيفة العراؽ بتوقيع )عراقي مفكر( كاف 

. ويضيؼ بأف فريؽ )العراؽ لمعراقييف( الذي يضـ عبد الرحمف النقيب  (67)الرصافي  لمعروؼ
وطالب النقيب وحكمت سميماف وتوفيؽ الخالدي قد قرروا إصدار جريدة تنطؽ بمسانيـ عمى 
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أف يكوف الشاعر معروؼ الرصافي رئيسًا لتحريرىا ، لكف لـ تصدر تمؾ الجريدة بسبب نفي 
. لكف معروؼ الرصافي نشر توضيح في صحيفة العراؽ ليفؾ  (68)راؽ طالب النقيب خارج الع

بقمـ )رصافي( بأف ذلؾ لـ  1901آيار 7االلتباس عف المقاؿ المنشور في عددىا الصادر 
 .  (69)يمت لو بصمة

استمرت صحيفة العراؽ  بنشر المقاالت المؤيدة لترشيح أحد أنجاؿ ممؾ الحجاز اذ 
وبعنواف )حوؿ عرش العراؽ( وقدـ  الكاتب فيو عرضًا آلراء  نشرت مقااًل بقمـ شيخمي حر

الكتاب الوطنييف الذيف قدموا آرائيـ بخصوص الممكية العراقية وأف يكوف مف يتولى العرش 
أحد الشرفاء مف أمراء الحجاز مؤكدًا بأف ىؤالء الكتاب لـ يظيروا آرائيـ إال بعد االختيار 

ذاتو انتقد الكاتب )عراقي مفكر( الذي دعى أف يكوف واإلمعاف والنظر الدقيؽ ، وبالوقت 
. ونشرت الصحيفة مقااًل بعنواف  (72)الممؾ عراقيًا حيث قاؿ ))عدـ اصبأتو كبد الحقيقة(( 

))اآلراء السديدة واآلراء الفاسدة(( بقمـ عبد اهلل الدليمي وضح فيو اآلراء التي تتحدث عف مف 
يتولى العرش مؤيدًا الختيار أحد أنجاؿ الشريؼ حسيف ، وانتقد بقوة مف يعارض ىذا اآلراء 

لمناصرة ىذه الفئة وأقوؿ ليـ ال حتى وجو ليـ النصيحة بقولو  ))ال أرى حاجة والحالة ىذه 
تخالفوا المجموع فأف انفرادكـ بالرأي وانصياكـ لصوت الضمير وانقيادكـ لراعي الوطنية واجب 
تفرضو مصمحة البالد(( ثـ يوجو كالمو إلى القيادات التي أوعزت ليؤالء بالكتابة قائاًل ))ارجوا 

جيدوا أنفسيـ في مثؿ ىذه األمور بؿ مف المخمصيف الذيف أقحموا أصحاب ىذه الدعوة أف ال ي
 .  (71)لينصرفوا عنيا إلى التمعف في أسس المسائؿ التي سيشيد عمييا بناء استقاللنا المنشود((

وكتب رشيد الياشمي مقااًل بعنواف )عرش العراؽ ( وضح فيو بأف ثوره الشريؼ 
قامة دولة العرب والعراؽ جزء مف بالد  العرب وأف احد أنجالو الحسيف كانت مف اجؿ العرب وا 

مف ممثمي العرب في المؤتمرات الدولية ، وعندما يرشح احد أنجالو لعرش العراؽ فال ضير 
فييا ، لينتقد الرأي الذي طرح باف يكوف الممؾ القادـ عراقي قائاًل ))عرش العراؽ مكانة 

أف يجمع عظمى ال يجرأ عمى حمميا إال كؿ ذي قمب عظيـ ومف منا نحف العراقييف يستطيع 
شتات األمة وينظـ شؤونيا ويصد عنيا عوادي الدىر(( مؤكدًا باف الرأي العاـ يرغب بأحد 
أنجاؿ الممؾ حسيف قائاًل ))عبثًا يحاوؿ الذيف يريدوف أف يحولوا األمة عف عزميا فقد صرحت 

 يؼأحد أنجاؿ الشر بقوليا مرارًا وأعمنت عمى رؤوس اإلشياد أنيا ال تختار ممكًا عمييا غير 
 . (70)فال يسع العاقؿ الحكيـ والحاـز النبيؿ االمجاراتيا والسير معيا في ىذا الميداف (( 
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وكتب محمود محمد الكرخي مقااًل بعنواف )ممؾ العراؽ( يستطرؽ فيو بأف اإلمامة 
يجب أف تكوف مف بطوف قريش وأنجاؿ الشريؼ حسيف مف ساللة ىذا النسب الشريؼ ، 

يخ اإلسالمي ومكانة ىذه البيت الشريؼ ليختـ مقالو بالدعوة ويمضي في استعراض التار 
 . (73)الختيار الممؾ مف ىذه العائمة 

تابعت صحيفة العراؽ زيارة األمير فيصؿ بف الحسيف لمقاىرة واستقبالو مف ممثمي قادة 
مصر والقيادة البريطانية والترحيب الكبير بو وبذات الوقت نشرت الصحيفة التقرير الصحفي 

قواًل مف صحيفة المقطـ المصرية التي أوضحت فيو الدور الذي اداه األمير أثناء تواجده في من
 . (71)مف أجؿ تنفيذ وعودىا تجاه العرب لندف وما توصؿ اليو مع الجانب البريطاني مف اتفاؽ

( لمكاتب عبد اهلل الدليمي في صدر الصفحة األولى  وفي مقاؿ بعنواف )سياسة اليـو
راؽ أشار فيو  ))حممت لنا األنباء األخيرة أف سمو األمير عبداهلل ترأس حكومة مف صحيفة الع

، وىذه ىي المرة  (75)شرؽ األردف ويغمب القوؿ بأف سمو األمير فيصؿ سيتبوأ عرش العراؽ ((
األولى ينتشر عمى  صفحات صحيفة العراؽ بأف فيصؿ ىو المرشح لعرش العراؽ لكوف ما 

 أحد أنجاؿ ممؾ الحجاز. سبؽ مف اشارات كانت إلى
وفي تطور أخر تجاه ترشيح األمير فيصؿ والدعاية لو أفردت صحيفة العراؽ تقريرًا 
عف أراء منطقة الفرات األوسط حوؿ العرش العراقي حيث اشار التقرير )) اليوـ بعدما تمحنوا 
المسألة ونظروا إلييا مف جميع وجوىيا وفتشوا عف غوامضيا وسبروا غورىا ونتائجيا ، نرى 

وجوب تبوء أحد أنجاؿ ممؾ الحجار عرش المممكة العراقية (( ثـ يركز كاتب محافميـ تميج ب
التقرير عمى أراء منطقة الفرات األوسط الراغبيف بتسمية مف ىو نجؿ ممؾ الحجاز الذي يعتمي 

. ونشرت صحيفة العراؽ  (76)عرش العراؽ لكي نرى أفكارىـ تجوؿ حينذاؾ في متسع لمتأييد 
لديمي تمغراؼ البريطانية حوؿ مستقبؿ العراؽ ، مركزة عمى تساؤؿ فقرات ما كتبتو صحيفة ا

الصحيفة البريطانية بقوليا ))ىؿ يتمكف العرب أف يستقروا في ظؿ إمارة رجؿ مقتدر قوي 
 مخمص كاألمير فيصؿ ويعيشوا باتحاد ونظاـ بعد تمؾ االختالفات واالنقسامات((.

ؿ قائمة ))يتعمؽ بالحاالت الروحية فيما كانت إجابة صحيفة العراؽ عمى ىذا التساؤ 
التي يتعسر فييا قبؿ البحث واالختيار التأميف ، بيد أف العراقي المفكر الذي راقب ما جرى 
مف األمور وما حدث مف الشؤوف وكاف بمرأى ومسمع مف ظواىر الشعب يقدر أف يقضي 

 .                                                (77)ؼ((بادئ ذي بدء بإمكاف اتحاد الشعب العربي وسيره بنظاـ وسد باب االختال
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وكتب ر. ؽ فيمي مقاؿ في صحيفة العراؽ بعنواف )عرش العراؽ( قاؿ فيو ))  بأف 
العراؽ سيصبح عما قريب أحد الشعوب المستقمة التي قضت ضرورات الحرب العالمية 

حد أنجاؿ الممؾ حسيف عمى بخمقيا(( ، وليضيؼ )) بأف األفكار التي ترمي إلى إجالس أ
. كمانشرت صحيفة العراؽ  (78) العرش ىي غاية في الصواب وجديرة بكؿ تقدير واستحساف ((

في صدر صفحتيا األولى مقااًل مطواًل تحدث فيو الكاتب رشيد الياشمي بعنواف )األمير 
قضاىا ، وعرفوا فيصؿ( قائاًل )) شاىد كثير مف العراقييف األمير فيصال في جميع أدواره التي 

كؿ أعمالو وتطوراتيا في الحرب والسمـ ، وليذا وجب عمييـ وأنا مف جممتيـ أف يشرحوا لألمة 
العراقية ترجمة األمير العربي المحبوب ، ويوضحوا قسمًا مف تاريخ حياتو وليطمعوىا عمى 

راقي الذيف جمية األمر ويعرفوىا ماىية األمير (( . وىنا يطالب الكاتب مف أبناء الشعب الع
يرتبطوف مع األمير بعالقات أو مف كانوا معو في الجيش العربي وكذلؾ المثقفيف الذيف اطمعوا 
عمى تاريخ وسيرة األمير بالقياـ بنشرىا وعرضيا إلى المجتمع العراقي لكوف األمير يتصؼ 

لعرب في ذلؾ بأنو قائدًا باساًل وسياسيًا قديرًا ووطنيًا كبيرًا واعتبره الكاتب بأنو نابغة ا
 . وىنا قد قدـ الكاتب أوصاؼ فييا مبالغة كبيرة عف شخصية االمير فيصؿ وقدراتو . (79)القرف

وقد رد الكاتب مصطفى الدليمي في مقاؿ لو بعنواف ) حوؿ عرش العراؽ رد صريح ( 
 *عمى الصفحة األولى مف صحيفة العراؽ عمى ما نشرتو أحد الصحؼ الصادرة في الموصؿ

نو قائاًل )) آتى بأفكار أفسدتيا ميولو وعبثت بيا عواطفو (( متيمًا الكاتب بأنو حيث كتب ع
)) لـ يقؼ بعد عمى حقيقة الحوادث السياسية التي شيدتيا البالد وأنو كاف عرضو لعواطفو 
وفريسة لمختمؼ أىواء نفسو (( ويستمر في النقد موجيا لو قائاًل )) كاف خميؽ بو أف يحتفظ 

يرىا الضعؼ في ب وآدابيـ في التحرير ويجرد نفسو مف كؿ غاية يثبمنزلة الُكتا
. ليستمر الصحفييف الموالييف لتأييد األمير فيصؿ بالرد الشديد عمى كؿ مف  (82)النفوس ((

ينتقد اآلراء التي ال تؤيد ترشيح األمير وىذا متأتي مف القوة التي تقؼ خمفيـ بالدفع نحو إقناع 
 ناداة بفيصؿ ممؾ لمعراؽ . الرأي العاـ بضرورة الم

فيما استمرت صحيفة العراؽ  في نشر المقاالت التعظيمية التي فاقت حدود المبالغة 
المعقولة وكانت تمؾ المقاالت تنشر عمى صدر الصفحة األولى في إعدادىا الممتدة مف نياية 

مف ترشيح شير آيار حتى اإلعالف الرسمي مف قبؿ الحكومة البريطانية عمى عدـ ممانعتيا 
. فيما كتبت الصحيفة في حقؿ )أنباء البريد( لقاء تـ نشره في  (81)األمير فيصؿ ممكًا لمعراؽ 
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صحيفة الحقيقة البيروتية بعنواف )) األمير فيصؿ والمسألة العربية (( مع األمير فيصؿ بف 
و الرغبة أف الحسيف أثناء تواجده في القاىرة ويذكر كاتب المقاؿ بأنو استفيـ مف فيصؿ ىؿ لدي

يكوف ممكًا عمى العراؽ ؟ وقد أجابو األمير قائاًل )) ليس لي مطمع شخصي ، ولكف إف 
رادة شعبي المحبوب فال أمتنع (( وىذا التصريح لألمير يخالؼ الشرط الذي  شاءت إرادة اهلل وا 
ؿ وضعو في أوؿ مفاتحتو مف قبؿ البريطانييف الذي نص عمى موافقة والده الممؾ حسيف وتناز 

األمير عبد اهلل عف عرش العراؽ ، ليتابع الكاتب بسؤاؿ األمير حوؿ الوجود الصييوني في 
 ةفمسطيف والذي سوؼ يؤدي إلى شطر البمد إلى شطريف وسيؤثر ذلؾ في إنشاء إمبراطوري

عربية فأجاب األمير فيصؿ قائاًل )) يجب أف يتحد الييود والعرب معًا وأنا مازلت عمى رأي 
 .  (80)في دمشؽ (( الذي شرحتو 

وفي مقاؿ آخر بعنواف )حوؿ األمير فيصؿ( تحدث كاتب المقاؿ في جانب آخر وىو 
مكانة األمير فيصؿ في العالميف األوربي واألمريكي واصفًا أياىا بانيا )) مكانة قممًا تمتع بيا 

 –فرنسا  –بمجيكا  –زعيـ شرقي (( ذاكرًا األوسمة التي منحت لو مف قبؿ تمؾ الدوؿ ) إيطاليا 
. فيما وضح الكاتب عبد الكريـ خضر في مقاؿ لو بعنواف ))كممة حوؿ عرش  (83)بريطانيا ( 

العراؽ(( الى تضارب اآلراء بيف األدباء والمفكريف والسياسييف مف حممة األقالـ في مسألة 
الدعاية العرش ، وىذا يدؿ عمى أف المرشحيف اآلخريف كاف ليـ نصيب في آراء ىؤالء لكف 

التي أشرفت عمييا بريطانيا والشخصيات العراقية التي عممت مع األمير فيصؿ جعمتو يتقدـ 
 .  (81) عمى اآلخريف

 المحور الثالث : صحيفة العراق واالجراءات الرسمية لترشيح االمير فيصل: 
في مجمس العموـ  W.Churchillوقؼ وزير المستعمرات البريطاني تشرشؿ 

، وألقى بيانًا مطواًل أوضح فيو ما تـ إقراره في مؤتمر  1901حزيراف  11وـ البريطاني في ي
القاىرة بما يخص العراؽ مف تشكيؿ حكومة مؤقتة وتعيد الحكومة البريطانية بتشكيؿ جمعية 
نشاء جيش  عمومية منتخبة في األشير القادمة واعتالء حاكـ عربي تقبمو البالد لعرشو ، وا 

)) أبمغت حكومة صاحب  W.Churchill، وأضاؼ تشرشؿ  (85)ني عربي ألجؿ الدفاع الوط
نو إذا تـ انتخابو ، فالحكومة  الجاللة البريطانية األمير فيصؿ أنيا ال تعارض ترشيحو ، وا 
البريطانية تؤيده ، وىو اآلف في طريقة إلى البصرة ، وال شؾ في إنو إذا تـ انتخاب فيصؿ 

، فيما نشر المندوب السامي السير  (86)اجح سعيد((نكوف قد توصمنا إلى حؿ فيو مستقبؿ ن
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تعقيبًا عمى الخطاب الذي ألقاه  1901تموز  5بيانًا بتاريخ  sir-percy coxبرسي كوكس 
في مجمس العموـ البريطاني نشرتو صحيفة العراؽ شرح فيو النقاط  W.Churchillتشرشؿ 

ضاؼ   الميمة التي تخص عرش العراؽ مبينًا انو يتوجب أف يكوف ممكيًا دستوريًا ديمقراطيًا وا 
بأف األمير فيصؿ سوؼ يصؿ إلى العراؽ قريبًا وأف حكومتو تدعمو لموصوؿ إلى العرش 

بداء الرأي  موضحًا بأف الشعب العراقي لو الحرية . فيما أوضح رئيس  (87)في االختيار وا 
الحكومة العراقية المؤقتة عبد الرحمف النقيب أف عمى حكومتو تييئة االستعدادات المالئمة 

 .(88)الستقباؿ األمير فيصؿ وامر بتشكيؿ لجنة ليذا الغرض 
مفتاحو ممؾ وسبؽ ذلؾ كمو ابتداء الشخصيات العراقية السياسية والدينية والعشائرية  ب

الحجاز الشريؼ حسيف لغرض إرساؿ ولده فيصؿ ليكوف ممكًا في العراؽ مقيدًا بمجمس نيابي 
وذلؾ عمى أثر االجتماع الذي  عقد في مدينة الكاظمية ببغداد برئاسة المجتيد الكبير الشيخ 
ميدي الخالصي  وقرروا ارساؿ برقية  إلى الشريؼ حسيف بذلؾ ، لكف الموظؼ المسئوؿ في 

صرارىـ دائرة البرؽ امتنع عف إرساليا متذرعًا ببعض األعذار مما أدى إلى حماس ا لناس وا 
، ويرى عمى الوردي بأف ىذه لعبة إنكميزية . وبعد تدخؿ نوري السعيد عندما عمى إبراؽ البرقية

. وبعد ذلؾ أوصى الشيخ الخالصي الناس  (89)أبمغو الشيخ الخالصي بذلؾ تـ إرساؿ البرقية 
اؿ برقياتيـ إلى الشريؼ حسيف كما يرغبوف وأخذ الناس في مختمؼ أنحاء العراؽ بإرس

يتيافتوف عمى دوائر البرؽ ليبرقوا إلى الشريؼ حسيف بإرساؿ ولده فيصؿ وأصبحت تمؾ 
وعمى أثر ذلؾ وجو الشريؼ حسيف برقية إلى  (92)البرقيات تصؿ إلى مكة تباعًا وبشكؿ كبير. 

. وفي يوـ  (91)عمى ىذه الدعوة معتبرًا ىذه الدعوة وطنية خالصة  رجاالت بغداد شكرىـ فييا
أبرؽ الشريؼ حسيف إلى نقيب بغداد ورئيس الوزراء المؤقت عبد الرحمف  1901حزيراف  17

النقيب يبمغو بتوجو ابنو فيصؿ إلى العراؽ بناء عمى طمبات األىالي المتعددة ، وفي المقابؿ 
ية الشريؼ حسيف معبرًا عف سروره وابتياجو وفرحتو بقدوـ أسرع نقيب بغداد بالرد عمى برق

 . (90)األمير فيصؿ متعيدًا بالقياـ بالواجب عمى أتـ وجو 
ومع تطورات األحداث باتجاه تنصيب األمير فيصؿ أقدـ الشيخ خزعؿ أمير المحمرة 
وأحد المرشحيف لعرش العراؽ إلى نشر تصريحو في صحيفة العراؽ حوؿ الترشيح وقدوـ 
فيصؿ قائاًل )) أنني عندما طرحت مسألة عرش العراؽ عمى بساط البحث ، ورأيت أف الذيف 
رشحوا أنفسيـ لذلؾ العرش ىـ أناس دوني في المنزلة والكفاءة والمقدرة وفي جميع المزايا 
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والصفات التي يجب أف يتصؼ بيا ممؾ أو أمير. كنت رشحت نفسي لذلؾ العرش ألنني 
ذيف رشحوا أنفسيـ لو (( ليعمف الشيخ خزعؿ انسحابو أماـ األمير أحؽ وأجدر مف جميع ال

وتأييده الكامؿ قائاًل )) أما اآلف وقد بمغني ترشيح سمو األمير فيصؿ ليذا العرش فإنني 
أتنازؿ عف ترشيح نفسي ألني أرى في شخص سمو األمير فيصؿ جميع الصفات والمواىب 

أقابؿ ترشيح سمو األمير بكؿ ابتياج وأؤيده كؿ التي تؤىمو ألف يتولى ذلؾ العرش ، وأنني 
. وقد رأى الدكتور (93)التأييد وأرجو مف جميع أصدقائي ومواطني أف يؤازروه بكؿ قواىـ (( 

عمي الوردي بأف ما أقدـ عميو الشيخ خزعؿ قد أثبت بأنو أكثر حنكة مف السيد طالب النقيب 
 .(91)وأبصر منو بحقائؽ األمور 

أرسؿ األمير فيصؿ برقية إلى عبد الرحمف النقيب يبمغو فيو  1901حزيراف  00وفي 
بموعد وصولو إلى البصرة ، فيما رأت صحيفة العراؽ ))أف األمير فيصؿ الذي دعاه الواجب 
الوطني أف يقدـ ليذه البالد ألنو يستطيع أف يخدميا أكثر ما يستطيع أف يخدـ سوريا في 

مرت بيا سوريا سابقًا (( لتضيؼ الصحيفة   الوقت الحاضر نظرًا إلى األسباب التي
)) سيصؿ سموه إلى ىذه البالد ليفاوض كبار زعمائيا ومفكرييا وأعيانيا ويتفقد شئوف أىالييا 

. وكانت صحيفة (95)ويطمع عمى أرائيـ ويمدىـ بآرائو المبنية عمى التجربة وبعد النظر(( 
ر عند وصولو لمبالد وكيفية التعامؿ مع العراؽ لدييا المعمومات التي سوؼ يقدـ عمييا األمي

السياسييف ورجاؿ الديف وشيوخ العشائر وىذا متأتي مف تنظيـ الزيارة والرعاية الواجب تنفيذىا 
مف قبؿ السمطات البريطانية والسياسييف العراؽ المناصريف لمحزب ألشريفي . لتضيؼ 

ت )) فال تمضي مدة إال ويتـ الصحيفة التأكيد عمى االتفاؽ بأنو سيصؿ إلى ضالتو حيث قال
نا المنشودة وغايتنا االتفاؽ عمى الخطة الوطنية المثمى التي يجب إتباعيا لموصوؿ إلى ضالت

 . (96)كبارًا (( تنتظر وصوؿ األمير بفارغ الصبر وتعمؽ عميو أماالً مؤكدة بأنيا ))، المطموبة((
ما في ما يتعمؽ بإجراءات بدأت صحيفة العراؽ مف ىذا العدد االىتماـ باالخبار السي 

سفر ووصوؿ األمير فيصؿ الى العراؽ ، وكذلؾ باإلجراءات التي سوؼ تقوـ بيا الحكومة 
العراقية المؤقتة ، لكوف الصحيفة في الفترة الماضية كانت تعتمد في دعايتيا لألمير عمى 

 المقاالت التي تكتب بأقالـ الصحفييف والكتاب .
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واف )استقباؿ األمير فيصؿ( مفاده بأف ىناؾ مصادر فقد نشرت الصحيفة خبرًا بعن
موثوقة أبمغت لمصحيفة  أف ىناؾ دعوة ستصدر إلى جميع أشراؼ البالد وأولي الرأي فييا 

 .  (97)لالجتماع لترتيب وتنظيـ استقباؿ األمير منذ وصولو إلى البصرة حتى بغداد 
رفضت صحيفة العراؽ  وعماًل بمبدأ يجب معرفة مف يكتب لدى إدارة الصحيفة فقد

موضوعًا بعنواف )حوؿ عرش العراؽ( مرسؿ ليا مف المحمرة لكوف الكاتب غير معروؼ 
باسمو الصريح ويحمؿ اسـ )رصد العراؽ( فقط مذكره الكتاب واألدباء بآداب الكتابة في 
الصحؼ التي تؤكد عمى ضرورة أرساؿ  الكاتب اسمو إلى إدارة الصحيفة اوعمى االقؿ اف 

 . (98)عروفًا لدى ادارة الصحيفة اذا اراد اف ال يكوف ما ينشره بتوقيعو الخاص يكوف م
وارى بأف سبب رفض الصحيفة نشر ىذا الموضوع النو كاف يحمؿ بيف طياتو نقدًا 
لترشيح األمير فيصؿ وأف الموضوع مرسؿ مف المحمرة التي أقدـ شيخيا عمى االنسحاب مف 

 نشره بحجة عدـ معرفة أسـ الكاتب .الترشيح لذلؾ امتنعت الصحيفة مف 
وتابعت الصحيفة االجتماع الوطني الذي عقد في بناية سينما الروياؿ بدعوة مف  

ناجي السويدي وىو مف أشد المتحمسيف لتولي األمير فيصؿ عرش العراؽ مع قرب وصوؿ 
البصرة وقد االمير الى البصرة  وكاف االجتماع ييدؼ إلى تنظيـ عممية االستقباؿ والسفر إلى 

 .(99)أيد جميع الحضور ما عرضو عمييـ ناجي السويدي 
وتابعت الصحيفة أخبار سفر األمير فيصؿ وتمقت برقية مف مزاحـ الباجو جي يشير  

فييا بأف االمير سيصؿ مدينة البصرة يوـ األربعاء ويدعوا جميع المواطنيف الحضور إلييا 
الستقبالو . وبدأت الصحيفة بنشر أسماء العراقييف المرافقيف لألمير فيصؿ وىـ يوسؼ 

محمد صدر الديف والسيد نور الياسري وعمي البازركاف وآخريف ،  السويدي والعالمة السيد
وستة  Cornwalnisفضال عف  سكرتير األمير الخاص رستـ حيدر والكولونيؿ كورنواليس

 .  (122)رجاؿ أشراؼ مف المصرييف وثالثة مرافقيف 
واستمرت الصحيفة في نشر المقاالت ومتابعة األخبار الخاصة بوصوؿ األمير 

مرة أخرى بمقاؿ تحت عنواف ))واجب األمة وخطاب  W.Churchillخطاب تشرشؿ  وناقشت 
(( فقد أوضحت الصحيفة بأف ميما كاف خطاب تشرشؿ W.Churchillالمستر تشرشؿ 
W.Churchill  في كفة قضيتنا المقدسة وميما كاف واضحًا ال يحتاج إلى تأويؿ وتفسير فإنو

ى أقوـ الطرؽ التي توصمنا إلى تنفيذ بنوده بأقرب غير ضامف لما نتطمع إليو إف لـ نيتد إل
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وقت . إذ أف الحقوؽ ال تمنح جزافًا وال تعطى عفوًا ، مطالبا العراقييف الذيف يحمموف عاطفة 
الحب لمعراؽ أف يقدر خطورة الحاؿ ويسعوف بكؿ جيودىـ ليقوـ بالواجب المفروض 

 .  (121)عمييـ
يصؿ بناًء عمى برقية مستعجمة مف ونشرت صحيفة العراؽ خبر وصوؿ األمير ف

حزيراف ويكوف باستقبالو القائد  03مندوب الصحيفة اشارت فييا بأف األمير يصؿ مساء يوـ 
العاـ والحكاـ وبعض الذوات مف أركاف الوفديف البصري والبغدادي ، كذلؾ نشرت البرقيات 

د العاصمة بغداد التي تبادلت بيف األمير ونقيب أشراؼ بغداد ، فضاًل عف خبر استعدا
، وصوؿ وفد الموصؿ وقرار اشتراؾ المدارس في  (120)لالحتفاؿ بقدوـ األمير فيصؿ 

االستقباؿ كما نشرت الصحيفة منياج االحتفاؿ بسمو األمير ، وسفر نوري السعيد إلى كربالء 
 .  (123)ترتيب زيارة األمير فيصؿ لممدينةبغرض المقاء والتباحث مع الشخصيات الدينية ىناؾ ل

وتابعت الصحيفة استقباؿ فيصؿ في البصرة واالحتفاالت التي أقاميا أبناء المدينة 
والفعاليات العديدة والقصائد التي ألقيت بيذه المناسبة وكذلؾ تابعت وصولو إلى مدينة السماوة 

. كما عبرت عف ما اظيره الرَاي العاـ مف اجماع عمى قبوؿ  (121)واالستقباؿ الباىر لو 
ح االمير فيصؿ وىو في طريقو قادما مف البصرة ، اال اف  الحركة الوطنية المعارضة ترشي

لالنتداب وضعت شرطًا الختيار األمير فيصؿ وىو أف انتخابو يجب أف يكوف مف قبؿ 
 .   (125)المجمس التأسيسي بداًل مف تأجيؿ عقده 

وه في المدف تابع االمير سفره إلى بغداد فكانت االستقباالت التي تجري لسم 
والقصبات التي يمر بيا تختمؼ باختالؼ عقميات الحكاـ السياسييف ، ونوابيـ مف البريطانييف 

ىناؾ مف يبالغ في مظاىر اإلجالؿ والتكريـ ، والبعض اآلخر يتعمد  –والينود ، حتى العرب 
والنجؼ الحط مف قيمة ىذا الحدث أو الزىد فيو ، وعند وصولو إلى الحمة ومف بعدىا الكوفة 

. واستمرت الدعاية الصحفية لألمير فيصؿ فقد كتب (126)وكربالء فقد لقي كؿ ترحاب وتأييد
فييـ الخالدي مقااًل بعنواف ))نحف وسمو األمير القادـ(( أشار فييا إلى مكانة األمير فيصؿ 

ير في الحياة العربية الحديثة معتبره مؤسس دعائـ النيضة العربية ومشيد أركانيا وقائد كب
،  1916وقؼ بوجو العثمانييف بعد أف لبى أوامر والده بقيادة الجيش العربي في ثورتو عاـ 

أنبرى كاتب المقاؿ في سرد الصفات والبطوالت ليوجو دعوتو لمعراقييف بترؾ التردد جانبًا 
والسير نحو استقباؿ األمير عند وصولو مدينة بغداد حيث يقوؿ )) أدعوكـ أبناء قومي إلى 
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ونبذ الخموؿ فتكونوا انتـ المؤسسيف العامميف الستقالؿ بالدكـ ، اتركوا مالجئ العطالة  السعي
مف القياوي والحوانيت وسيروا حيث المجتمعات العممية واألندية االجتماعية ، شاطروا أخوانكـ 

. وبمناسبة قرب وصوؿ األمير فيصؿ  (127)الشبية العاممة بالعمؿ لتستنشقوا عبير المدنية(( 
لى بغداد أصدرت صحيفة العراؽ ممحؽ العراؽ المسائي بأربع صفحات كبيرة تحمؿ صور إ

. واعتبرت صحيفة (128)األمير مع تحيتو وقدمت عرضًا لبرنامج استقبالو في العاصمة بغداد 
العراؽ اوؿ صحيفة تصدر ممحقًا مسائيًا في تاريخ الصحافة العراقية لكوف لـ تسبقيا اي 

 حتى ذلؾ الوقت . 1869ور اوؿ صحيفة عاـ صحيفة اخرى منذ صد
حيث  1901حزيراف  09وصؿ األمير فيصؿ إلى بغداد يوـ األربعاء الموافؽ  

استقبؿ استقبااًل منقطع النظير مف قبؿ الساسة ورجاؿ الحكومة والشعب وعبرت صحيفة 
العراؽ عف ىذا الحدث بتغطية صحفية كبيرة حيث نشرت صورة األمير وىي أوؿ صورة تنشر 

مقاالت المرحبة بو ومطالبتو بأف يرتقي بالعراؽ إلى في ىذه الصحيفة منذ صدورىا ونشرت ال
مكانتو السابقة في العصور الماضية وبيذا الصدد كتبت ))الوطف أييا األمير يريد مف سموؾ 
أمور أعظـ مف توسد العرش وحمؿ التاج ، يريد منؾ إنقاذ البالد مف وىدة خموليا الذي 

السواعد لمعمؿ عمى إنياض القطر إلى  سقطت فيو منذ قروف ، تريد منؾ تأليؼ القموب وشد
أسمى ذرى المجد والسؤدد ، نريد منؾ حمؿ حمى االستقالؿ ورفع كؿ ما عساه أف يعبث 

 .  (129)بو (( 
وفي يوـ وصولو توجو االمير فيصؿ إلى مدينة الكاظمية وأدى مراسـ الزيارة حيث 

قد غص عمى سعتو  استقبؿ استقبااًل كبيرًا وحسب وصؼ الصحيفة بأف الصحف الشريؼ
بأفواج الناس المختمفيف وبمغ الزحاـ مبمغًا لـ يتمكف أحد مف الدخوؿ داخؿ الصحف والكؿ 
يكبروف ويحيوف وينادوف باسـ األمير وبعدىا توجو إلى دار حجة اإلسالـ العالمة السيد محمد 

ى بيت صدر الديف وفيو عظـ االحتفاؿ بالضيؼ وألقيت خطب ثالث ثـ غادر الدار وتوجو ال
.  (112)عبد الحسيف الجمبي وألقيت القصائد وكاف مف أبرزىا قصيدة عبد الحسيف األزري 

وتابعت صحيفة العراؽ زيارة األمير فيصؿ إلى األعظمية وعرضت عمى صفحاتيااالستقباؿ 
الكبير الذي أعد لو وزيارتو لكمية األماـ أبو حنيفة وألقاء الحاج نعماف أفندي خطبة أعقبيا 

ة ورد عميو األمير بقولو ))أني لمسرور بزيارة ىذا األماـ ومشاىدة كميتو وتالميذىا وأني بقصيد
متفائؿ بأف ىذه الكمية ستكوف كمية راقية كاسميا ونسبيا ، وأني أقوؿ أف ال حياة ألمة ال يكوف 
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اء الزيارة قائدىا العمـ واألمة التي تروـ الحياة واالستقالؿ عمييا أف تتمسؾ بالعمـ(( ، وبعد انتي
توجو األمير لزيارة مرقد الشيخ عبد القادر الكيالني وأداء فريضة صالة الجمعة وقد استقبؿ 

 .    (111)استقبااًل رائعًا وكبيراً 
وأقيمت الوالئـ والحفالت التكريمية لسموه مف قبؿ الطوائؼ المختمفة والنحؿ المتباينة ، 

ف مناطؽ بغداد ، وتحدث األمير في حفؿ فتمقى الخطب فييا وتنشد القصائد في العديد م
لمييود عف التسامح تجاه األقميات حيث قاؿ ))ال شئ في عرؼ الوطنية أسمو مسمـ ومسيحي 
وييودي بؿ ىناؾ شئ يقاؿ لو العراؽ(( مضيفًا بقولو ))أني أطالب مف أبناء وطني العراقييف 

ة واحدة ىي دوحة جدنا ساـ وكمنا أف ال يكونوا إال عراقييف ألننا نرجع إلى أرومة واحدة ودوح
وىنا  (110)منسبوف إلى العنصر السامي وال فرؽ في ذلؾ بيف المسمـ والمسيحي والييودي(( 

بدأ األمير فيصؿ بطرح آرائو تجاه ما يصبوا إليو عند إعتاله عرش العراؽ وىي بث الروح 
ألقميات والقوميات الوطنية بيف الشعب العراقي جميعًا دوف التفرقة بيف كؿ الطوائؼ وا

 العراقية . 
لتشير صحيفة العراؽ في مقاؿ ليا عف الروح الوطنية قائمة ))لقد أخذت مأخذىا في 
نفس كؿ عراقي واستولت عمى أفئدة كؿ مف يعيش تحت سماء العراؽ(( مؤكده بأف كؿ عراقي 

تعزيز أضحى مستعد لمسعي بكؿ ما لديو لمحصوؿ عمى ما ينشده وبخاصة أقدامو وتفانيو ل
 .(113)القضية الوطنية وتأييدىا 

الذي  sir-percy coxونشرت صحيفة العراؽ بياف المندوب السامي برسي كوكس 
وزير  W.Churchillيوضح فيو سياسة حكومتو تجاه العراؽ والتي أعمف عنيا تشرشؿ 

وىي مساعدة أىؿ العراؽ في أقامة حكومة وطنية  1901حزيراف  16المستعمرات بتاريخ 
يـ وأف حكومتو ترى أف أفضؿ إدارات لمعراؽ ىو حكومة دستورية برئاسة حاكـ مقبوؿ لدى من

بداء الرأي . ويتطرؽ المندوب  أىؿ البالد مؤكدًا عمى وجود الحرية التامة في االختيار وا 
السامي في بيانو حوؿ قدـو األمير فيصؿ إلى العراؽ وموقؼ حكومتو مف ذلؾ قائاًل ))بأف 

ذا وقع حكومة جاللة ا لممؾ لف تضع عثرة في سبيؿ ترشيح األمير فيصؿ لعرش العراؽ وا 
عميو انتخاب الشعب سيمقى تأييد بريطانيا لو(( ثـ يضيؼ مؤكدًا بأف األمير فيصؿ ىو أوفؽ 

 .  (111)مرشح في الميداف ويرجوا أف يناؿ معاضدة أكثرية الشعب العراقي
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وتابعت الصحيفة نشاطات األمير فيصؿ في بغداد مف خالؿ زيارتو لممدرسة 
الحسينية وكذلؾ استقبالو في دار األمارة لوفد أىؿ الموصؿ المرحبيف بقدومو لمعراؽ وكذلؾ 
تبرعاتو لمجمعيات الخيرية المتواجدة في بغداد وبذات الوقت نشرت الصحيفة قصيدة لمسيد 

 .  (115)فاعي والتي ألقاه أماـ األمير فيصؿ مرحبا بو ومعمف تأييده لو إبراىيـ الراوي العموي الر 
 sir-percyوكتبت صحيفة العراؽ مقااًل حوؿ بياف المندوب السامي بريس كوكس 

cox  وبياف تشرشؿW.Churchill  1901حزيراف  16وزير المستعمرات الذي أعمف يوـ 
بريطانية األخيرة واوجبتيا الموازنة العامة تقوؿ فيو بأف كالىما وضع لباف سياسة الحكومة ال

والتي قضت بتأسيس حكومة عربية مستقمة دستورية في العراؽ برئاسة حاكـ عربي ىو األمير 
فيصؿ وقطعت دابر الشؾ والتردد في ىذا األمر ، وبذات الوقت طالبت الصحيفة مف 

تسريع اجتماع المؤتمر  العراقييف بقوليا ))لـ يبقى عمى العراقييف والحالة ىذه سوى طمب
وانتخاب الحاكـ وتعييف الحكومة العربية العراقية وما يتعمؽ بيا وبخاصة الدستور(( . فيما 
أعمنت صحيفة العراؽ مف خالؿ توجييا المؤيد لترشيح األمير فيصؿ ممكا عمى العراؽ عف 

عائمتو عمى عمميا بتأليؼ كتاب جديد يحمؿ عنواف )األمير فيصؿ في العراؽ( يتضمف مكانة 
المستوى العربي والدولي ومكانو األمير فيصؿ في السياسة الدولية ودوره السياسي 

 . (116)والعسكري
واىتمت الطبقة السياسية بمسألة االنتخابات معمنة آماليا عمى نتائجيا جاء ذلؾ في 

خيرًا مقاؿ نشر في صحيفة العراؽ معبرًا عف قطاعات تمؾ الطبقة بأف تكوف ىذه االنتخابات 
ليذه البالد ، مطالبة بالشروع باالنتخابات في أسرع وقت وفقًا لرغبات الشعب العراقي 
وتساءلت الصحيفة عف مصير قانوف االنتخابات العراقي لـ يصدر لحد اآلف وعف األصوؿ 
التي ستعتمدىا ىذه االنتخابات ورأت مف الضروري اف ينشر ىذا القانوف  ليطمع الشعب عمى 

 . (117)مواده 
وعمى ضوء كؿ ىذه التطورات والدعـ الذي أعمنو المندوب السامي ووزير المستعمرات 

تموز  11البريطاني صادؽ مجمس الوزراء العراقي المؤقت في اجتماعو المنعقد بتاريخ  
عمى المناداة باألمير فيصؿ ممكًا عمى العراؽ عمى شرط ))أف تكوف حكومة سموه  1901

رة مقيدة بالقانوف(( وما أف تـ القبوؿ بيذا القرار حتى أعمف كوكس حكومة دستورية نيابية وح
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sir-percy cox  بأنو ولغرض الظفر بالشرعية الحقة ، البد أف يعزز ذلؾ القبوؿ بالرضا
 . (118)الذي يبرزه االستفتاء العاـ

وىنا يتضح لنا بأف بريطانيا لـ تؤيد عقد المؤتمر لغرض انتخاب ممؾ لعرش العراؽ  
نم ا دعت إلى االستفتاء العاـ . وكانت أوؿ مبايعة لألمير فيصؿ قد صدرت في مدينة وا 

األعظمية حينما دعى مدير البمدية عمماء البمدة وأعيانيا ورؤساء القرى مع زعماء القبائؿ إلى 
اجتماع في دار ناجي جمبي الخضيري وتـ أخذ البيعة منيـ وتنظيـ المضابط وتـ توقيعيا 

ألمير فيصؿ مأدبة لموزراء واألعياف ووجوه البالد تحدث فييا عف بيانات اإلدارة . وأقاـ ا (119)
البريطانية حوؿ مستقبؿ العراؽ وتأسيس حكومة دستورية فضال عف رؤيتو حوؿ إدارة العراؽ 
وما ىي الواجبات المطموبة مف أبناء العراؽ تجاه البناء واالستقالؿ قائاًل ))الواجب عمينا اآلف 

ستقاللنا عمى أسس متينة وقواعد رصينة نتمكف بيا مف إدامتو مدى الدىر وىو أف نؤسس ا
أمر ليس في الحقيقة بالسيؿ ولكف أممي عظيـ بمعاضدة األمة ومؤازرتيا وبإيثار أفرادىا 
لممصمحة العامة عمى المنافع الخاصة وبنشاطيـ وجدىـ(( مؤكدًا ))بأف ال استقالؿ إال 

جيش فأرجو مف األمة أف تقدر أىمية ذلؾ وتقدـ أبناءىا مختاريف بالتعاضد وال سالمة إال بال
 .( 102)ال مكرىيف((

مف خالؿ ما تقدـ نرى بأف األمير لديو تفاؤؿ بمستقبؿ قريب زاىر لمعراؽ وىذا 
مايمكف تممسو مف خالؿ دعوتو البنائو إلى االنخراط في سمؾ الجيش ألف العراؽ بحاجة إلى 

ستقالؿ ال يتـ بدوف جيش قوي  يتفانى  في سبيؿ المحافظة عمى جيش قوي يدافع عنو وأف اال
العراؽ  استمرت صحيفة العراؽ  في متابعة كؿ النشاطات التي يقوـ بيا األمير فيصؿ مف 
استقباؿ لموفود أو حضوره لالحتفاالت في المدارس بالعاصمة بغداد . فقد نشرت صحيفة 

إلى عمـو  sir-percy coxمي برسي كوكس العراؽ نص البالغ الذي أصدره المندوب السا
أىالي العراؽ حوؿ أف يكوف انتخاب األمير فيصؿ عف طريؽ االستفتاء العاـ لكؿ أبناء العراؽ 

، مبينًا انو كاف متفقًا مع األمير فيصؿ بأف الحاجة ما تزاؿ تدعو إلجراء استفتاء عاـ ( 101)
، كذلؾ طالب  (100)حقيقة لفيصؿ  ألجؿ أف يثبت لمعالـ أجمع بأف الشعب قد أعطى رأيو

المندوب السامي مف مجمس الوزراء بإصدار األمر لوزارة الداخمية بوضع الوسائؿ الضرورية 
 . (103)إلجراء التصويت العاـ . مؤكدًا عمى االىتماـ بيذا األمر 
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وعمى ضوء ىذه القرارات أصدرت وزارة الداخمية بيانًا إلى متصرفي األلوية طمبت فيو  
العمؿ عمى استحصاؿ مضابط مف األىالي لبيعة األمير فيصؿ ، وقد ىيأت وزارة الداخمية مف 

. (101)رأت فييـ الكفاءة لمقياـ بالميمة وقسمتيـ إلى لجاف فأوفدت كؿ لجنة إلى أحد األلوية 
حيفة العراؽ ما جاء بإعالف متصرفيو العاصمة بغداد إلجراء التصويت العاـ ونشرت  ص

بصورة قانونية شرعية دعاية مختاري المحالت باتخاذ الوسائؿ الصحيحة محددة يوـ الجمعة 
موعدا لذلؾ . فيما أشارت الصحيفة بأف رؤساء القبائؿ والعشائر  1901تموز  09الموافؽ 

ا إلى مناطقيـ بعد مقابمتيـ لألمير فيصؿ في بغداد لغرض مف مختمؼ مناطؽ العراؽ عادو 
 .  (105)المشاركة في التصويت العاـ 

 06وقبؿ البدء في عممية التصويت العاـ توجو األمير فيصؿ إلى لواء الدليـ يـو 
براىيـ   Miss Bellيرافقو وفدًا كبيرًا كاف أبرزىـ المس بيؿ   1901تموز  والمستر كاريت وا 

صحيفة لساف العرب وعند وصوليـ مدينة الصقالوية كاف باالستقباؿ متصرؼ  حممي صاحب
المواء رشيد بؾ الفاروقي زعيـ األسرة العمرية وبصحبتو الشيخ عمى السميماف وفيد اليذاؿ 
والشيخ مشحف الحرداف وقد خاطب االمير الحضور بقولو )) يجب أف نريح بالنا ونسعد حالتنا 

يا لمحاكـ والمحكوـ وال تحصؿ إال بالسكوف والطاعة(( مؤكدًا عمى ونعمر بالدنا وىذه فائدت
عمى بناء البالد قضية ميمة وىي الحفاظ عمى أمف البالد وقطع دابر السمب والنيب والعمؿ 

ـ ترشيح األمير فيصؿ لعرش . وقد أيد جميع شيوخ عشائر لواء الدلينحو مستقبؿ واعد
 . (106)العراؽ

ة أغمب المدف العراقية لألمير فيصؿ فكانت مبايعة أبناء فيما نشرت الصحيفة مبايع
مدينة كربالء وكذلؾ مدينة مندلي ولواء ديالي ولواء بغداد المجتمعيف في روياؿ سينما فضال 
عف توافد سكاف كؿ حارة مف حارات بغداد إلى األماكف المعدة لالجتماع النتخاب ممؾ يتبوأ 

مبايعة األمير فيصؿ في محمة البراؽ وتـ اختياره عرش العراؽ كما جرى في مدينة النجؼ  
ممكًا دستوريًا ، أما في مدينة العمارة فتـ التصويت بسرعة فائقة ورغبة شديدة ، وتـ كذلؾ 
اجراء التصويت في مدينة الشامية مف كافة أىالييا . وفي مدينة تكريت تيافت الناس 

دف العراؽ مراحؿ التصويت لألمير لتتابع الصحيفة في كؿ م 1901تموز  05بالتصويت يوـ 
فيصؿ فقد أشارت إلى بيعة لواء الدليـ بأقضيتو ونواحيو وعشائره وتمقت صحيفة العراؽ برقية 
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مف البصرة تؤكد فييا إلى إتماـ التصويت لصالح األمير فيصؿ مف قبؿ أبناء المواء فيما 
 .  (107)اء المواء ذكرت الصحيفة بأف المبايعة في مدينة الموصؿ قد تمت ما بيف أبن

نشرت صحيفة العراؽ بأف رؤساء مدينة السميمانية قرروا أف ال يتدخموا في مسألة 
دوف أعطاء أسباب عدـ  انتخاب ممؾ العراؽ وعدـ مشاركتيـ في التصويت مف

. كما صوت لواء كركوؾ  ضد ترشيح األمير فيصؿ واشتراط الموائيف  أربيؿ  (108)المشاركة
بيعة ضماف حقوؽ األقميات في تأسيس اإلدارات التي وعدوا بيا مف قبؿ والموصؿ في نص ال

. وبعد أف أكتمؿ التصويت في باقي مدف العراؽ أعمف النتيجة  (109)الحمفاء في معاىدة سيفر 
% فقد جاءت 1% لصالح فيصؿ أما النسبة الباقية ومقدارىا 96المندوب السامي بنسبة 

 .  (132)الذيف يسكنوف كركوؾ مف دوف اعطاء خيار َاخر بصفة رسمية مف األتراؾ واألكراد 
اتخذت الترتيبات لمتتويج فأصدر ديواف مجمس الوزراء منياج الحفمة وحدد يـو الثالثاء 

في الساعة السادسة صباحًا في الثكنة العسكرية ، وأقر مجمس الوزراء في  1901آب  03
. ونشرت  (131)حفمة التتويج لجنة لألشراؼ عمى  1901آب  18اجتماعو المنعقد في 

الصحيفة في قسـ األخبار المحمية أسماء الوفود الذيف وصموا إلى بغداد لممشاركة في حفؿ 
التتويج مف متصرفيات العراؽ ومدنو وىـ وفود البصرة والدليـ والناصرية والشطرة والديوانية 

ء وتكريت وقرية امراوالنجؼ وكربالء والموصؿ ورجاؿ الديف المسحييف والييود وفد س
 .  (130)الدور

وأصدرت صحيفة العراؽ عددًا خاصًا أسمتو )بعدد الجموس الممكي( حمؿ عنواف 
)يومنا التاريخي العظيـ( جاء فيو ))في فجر اليوـ ىتفت أرواح األجداد مف منازليا الخالدة 

الصحيفة  ىتاؼ النصر وفتحت السماء أبوابيا فبعثت أصوات الحرية واالستقالؿ(( وقد تابعت
مراحؿ اعتالء الممؾ فيصؿ عرش العراؽ ناشرة خطابو الممكي بالكامؿ وتقدمو الشكر والتقدير 
لى الشعب العراقي الذي صوت إلنتخابو عبرت الصحيفة كذلؾ في عدد مف  لبريطانيا وا 

 .  (133)مقاالتيا عف السعادة والفخر بإعالف الدولة العراقية الحديثة 
أرسمت برقية قبؿ يـو تتويج األمير فيصؿ إلى المندوب السامي لكف وزارة المستعمرات 

اوجبت فييا عمى فيصؿ االعالف في خطاب التتويج الذي سيمقيو بأف السمطة النيائية في 
البالد ىي في يد المندوب السامي وأف لـ يقبؿ فيصؿ بيذا الرأي فيجب تأجيؿ حفمة التتويج ، 

ائميا بأف فيصؿ رفض ذلؾ وكاف محؽ تمامًا بيذا في رس  Miss Bellوقد أشارت المس بيؿ 
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قد تردد قمياًل في بداية  sir-percy cox sir-percy coxالرفض ، وأف بيرسي كوكس 
 .(131)األمر لكنو أبرؽ لمحكومة البريطانية بأنو يرى أف يـو التتويج ال يمكف تأجيمو 

ومما ال شؾ فيو أف حرص البريطانييف عمى تنصيب فيصؿ ممكًا عمى العراؽ كاف 
رضاء العناصر الوطنية  نابعًا مف إيمانيـ بأف ذلؾ خير سبيؿ لضماف ىيمنتيـ عمى البالد وا 
جراء تخفيض حاد في نفقات وجودىـ التي تحولت إلى عبئًا ثقياًل عمى كاىؿ دافع الضريبة  وا 

 .  (135)البريطاني 
 نتائج البحث        

  -مف خالؿ ما تقدـ يمكف تثبيت النتائج البارزة التي توصؿ الباحث ىي  :
لـ تكف صحيفة العراؽ صحيفة حيادية كما وصفيا بعض الكتاب في مجاؿ الدعاية  -1

لألمير فيصؿ العتالء عرش العراؽ ، بؿ كانت مف أبرز الصحؼ التي عممت عمى نشر 
 ر المؤيدة لو والرد بأسموب عنيؼ ضد منتقدي ترشيح األمير.المقاالت والدراسات واألخبا

اتفؽ قادة ثورة العشريف في مختمؼ مناطؽ العراؽ عمى اختيار رمز قومي عركتو  -0
 مير فيصؿ ضمانو لمستقبؿ العراؽ .التجربة ويشيد لو الجميع في شخص األ

التطورات أف اختيار األمير فيصؿ اممتو ظروؼ موضوعية وواقعية تتوافؽ وطبيعية  -3
قميميًا .  السياسية عراقيًا وا 

ميدت صحيفة العراؽ باىتماـ وتشويؽ لقدوـ فيصؿ إلى العراؽ وما يدور حولو مف  -1
 تواتر األنباء وتوالي األخبار وارتياح العراقييف التاـ ليا . 

استخدمت صحيفة العراؽ السياسة الدعائية في التركيز عمى اليدؼ األبرز ومحاصرة  -5
 ع الواحد ووجدانو في سبيؿ التأثير عميو . أذىاف المجتم

أكدت صحيفة العراؽ موقؼ الفئة المثقفة العراقية في مؤازرتيا لألحداث الميمة في  -6
 العراؽ ، وخاصة ترشيح األمير فيصؿ في اعتالئو عرش العراؽ   . 

أتاحت صحيفة العراؽ الفرصة أماـ االقالـ الحرة لنشر أرائيا عمى صفحاتيا والتي  -7
عف جياد الشعب العراقي في سبيؿ الحرية واالستقالؿ ومعتقداتيـ في النيضة  عبرت

 العربية  . 
أصدرت صحيفة العراؽ ممحقًا مسائيًا وىو أوؿ عمؿ صحفي في بابو َانذاؾ في  -8

 العراؽ لكي توالي مالحقة نشر خطوات وخطب االمير فيصؿ . 
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معتاد ، وأصدرت في يوـ صدرت صحيفة العراؽ في يوـ عطمتيا األسبوعية خالفًا لم -9
 التتويج طبعتيف ، وأف حممت الطبعة الثانية رقمًا جديدًا مضافًا الى رقـ الطبعة االولى .

 الحاالتا
وىو مف االسرة الكيالنية ، نقيب اشراؼ بغداد ،  1815ولد في بغداد عاـ  -* السيد عبد الرحمف النقيب :

وتولى رئاسة الوزراء في العيد الممكي مرتيف بيف عامي  ، 1902تولى رئاسة اوؿ حكومة عراقية مؤقتة عاـ 
حميد  -، ينظر :  1907وفي عيده وقع االتفاقية العراقية البريطانية ، توفي عاـ  1900وعاـ  1901

المطبعي ، موسوعة اعالـ العراؽ في القرف العشريف ، الجزء االوؿ ،  دار الشؤوف الثقافية العامة ، بغداد ، 
 . 105، ص 1995

في منطقة اكسيس البريطانية ألبويف ييوديف ، تخرج  1861ولد عاـ  -: sir-percy cox* بيرس كوكس 
مف الكمية الممكية البريطانية العسكرية ساند ىيرست ، عمؿ في ايراف ومنطقة الخميج العربي والعراؽ وساىـ 

، كاف لو  1902العراؽ عاـ  في رسـ السياسة البريطانية في العالـ العربي ، اصبح اوؿ مندوب سامي في
، ينظر عبد الوىاب الكيالي ، الموسوعة  1937دورًا ميما في تػأسيس الدولة العراقية المعاصرة ، توفي عاـ 

 . 017، ص  1992،  0، ط 5السياسية ، عماف ، ج
، أحد أشير القادة السياسييف  1881مف مواليد عاـ  -:W.Churchill w.churchill* ونستف تشرشؿ 

ي تاريخ العالـ ، وقد وصؿ إلى ذروة شيرتو عندما كاف رئيسًا لوزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية ، ف
، ينظر فراس البيطار الموسوعة السياسية  1965وتوفي في عاـ  1955وقد تقاعد عف العمؿ في عاـ 

  553، ص  0213، عماف ، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع ، ط 0العسكرية ، ج
 .  1/11/1905صحيفة الشرؽ ، في  (1)

، حينما كاف والده منفيًا فييا ، اصبح اميراً عمى مكة عاـ 1851ولد في استانبوؿ عاـ  -* الشريؼ حسيف :
، تنحى عف العرش البنو عمي بف الحسيف عاـ 1916، اعمف الثورة مف مكة عمى االتراؾ عاـ 1928
الى محمد يونس العبادي ، الرحمة الممموكية الياشمية ، ودفف في القدس ، ينظر  1931، توفي عاـ 1901

 . 01 -01، ص  1996وزارة الثقافة ، عماف ، 
، الدار العربية   0كاظـ ىاشـ نعمة ، الممؾ فيصؿ األوؿ واالنكميز واالستقالؿ ، ط (0)

 .  52، ص  1988لمموسوعات ، بيروت ، 
، ص  1988، دار الالـ ،  ، لندف 1901 – 1928غساف العطية ، العراؽ نشأة الدولة  (3)

350-357  . 
 .  382-379غساف العطية ، المصدر نفسو ، ص  (1)

وىو االبف الثاني لمشريؼ حسيف ، درس في استانبوؿ وشارؾ  1880ولد عاـ  -* عبد اهلل بف الحسيف :
 1951ز تمو  02والده في النشاط السياسي ، اسيـ في تأسيس وبناء المممكة االردنية الياشمية ، واغتيؿ في 
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،  0، دار الشعب ، ط 3في مدينة القدس ، ينظر محمد شفيؽ غرباؿ ، الموسوعة العربية الميسرة ، ج
 . 1178، ص  1970

 .  395-391غساف العطية ، المصدر السابؽ ، ص  (5)
 .  166غساف العطية ، المصدر نفسو ، ص  (6)
(7) F.O. 317/6349/E583- From theh high commissioners Baghdad 

December 26 , 1920.  
 .  168 -167غساف العطية ، المصدر السابؽ ، ص  (8)

في بريطانيا ، درست في كمية الممكة في لندف واتمت  1868ولدت عاـ  -:  Miss Bell* المس بيؿ 
، وبعدىا  1890، سافرت الى ايراف عاـ  1887تعميميا في كمية السيدة مرفريت في اكسفورد قسـ التاريخ 

، وعممت في المكتب العربي  1915حتى استقرت في القاىرة عاـ  1889لعربية منذ عاـ تجولت في البالد ا
وترتبط مع االستخبارات البريطانية ، واستقرت في بغداد وعممت سكتيرة المندوب السامي البريطاني في العراؽ 

صؿ عرش العراؽ ، وليا عالقات واسعة مع رجاؿ العيد الممكي العراقي وكانت مف المؤيديف بتولي االمير في
المس بيؿ ، العراؽ في رسائؿ المس بيؿ ، ترجمو  -في بغداد ودفنت فييا ، ينظر :  1906توفيت عاـ 

 . 075، ص 0223وعمؽ عميو جعفر الخياط ، الدار العربية لمموسوعات ، بيروت ، 
، ترجمو وعمؽ عميو   Miss Bell، العراؽ في رسائؿ المس بيؿ   Miss Bellالمس بيؿ  (9)

 .  075، ص  0223فر الخياط ، طبعة فريدة ومنقحة ، الدار العربية لمموسوعات ، بيروت ، جع
،  1911 – 1901رجاء حسيف الخطاب ، تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي مف  (12)

 .06، ص  1989بغداد ، دار واسط لمنشر ، الطبعة الثانية ، 
آيرلند فيميب ويالرد  ، العراؽ في تطوره السياسي ، ترجمة جعفر الخياط ،  دار الكشاؼ ،  (11)

 .  010ص ، 1919بيروت ، 
 .  1901ينظر صحؼ االستقالؿ والعراؽ ، لشير كانوف الثاني  (10)
 .  59كاظـ ىاشـ نعمو ، المصدر السابؽ ، ص  (13)
( ، آب ، 10لعدد )نجدت فتحي صفوت ، عرش يبحث عف ممؾ ، مجمة آفاؽ عربية ، ا (11)

 .  01، ص  1978
وأثرىا في السياسة العراقية ، بغداد ،   Miss Bellمحمد يوسؼ إبراىيـ القريشي ، المس بيؿ  (15)

 .  111، ص 0223مكتبة اليقظة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع ، 
ار ، د 1930 – 1900أحمد رفيؽ البرقاوي ، العالقات السياسية بيف العراؽ وبريطانيا    (16)

 .  06-05، ص   1982الرشيد لمنشر ، بغداد ، 
، بغداد ، مطبعة  1901-1911فاروؽ صالح العمر ، حوؿ سياسة بريطانيا في العراؽ   (17)

 . 122، ص  1977اإلرشاد ، 
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، مجمة  Lioyd Georgeكماؿ مظير أحمد ، الباحث عف العرش في مذكرات لويد جورج  (18)
 . 78، ص  1977آفاؽ عربية ، العدد التاسع ، آيار ، 

عضوا في البرلماف  1892، انتخب عاـ  1836ولد في مانشتر عاـ  -: Lioyd George* لويد جورج 
، اصبح وزير لمخزانو عاـ  1925البريطاني عف حزب االحرار ، شغؿ منصب رئيس مجمس التجارة عاـ 

، توفي  1900حتى عاـ  1916صب رئاسة الوزراء البريطاني مف عاـ ، تولى من 1915حتى عاـ  1928
، ينظر محمد يوسؼ ابراىيـ القريشي ، ونستوف تشرشؿ ودوره في السياسة البريطانية حتى عاـ  1915عاـ 

 . 08، ص 0225، اطروحة دكتوراه غير منشوره ، جامعة بغداد ، كمية االداب ، قسـ التاريخ ،  1915
، تخرج مف كمية بيؿ في اكسفورد ، دخؿ البرلماف البريطاني  1859ولد عاـ  -:   kerzen -* كيرزف :

، اصبح وزير خارجية بريطانيا خالؿ اعواـ  1925، اصبح نائب حاكـ اليند عاـ  1888حتى  1886عاـ 
وتوفي في نفس العاـ ،  1905الى  1901، اصبح لوردا في مجمس الموردات مف  1901حتى  1919

 . 0213تشريف االوؿ  13، في  11521حيفة القبس الكويتية ، العدد ينظر : ص
محمد عابديف حمزة ومحمد تيسير ظبياف ، فيصؿ بف الحسيف مف الميد إلى المحد سجؿ عاـ  (19)

 .  36، ص  1933لتاريخ القضية العربية وتطورتيا ، الجزء األوؿ ، دمشؽ ، 
 .  125فاروؽ صالح العمر ، المصدر السابؽ ، ص  (02)
 .  57كاظـ ىاشـ نعمو ، المصدر السابؽ ، ص  (01)
 .  125-121فاروؽ صالح العمر ، المصدر السابؽ ، ص  (00)
، ص  1935، سوريا ،  1عبد الرزاؽ الحسيني ، العراؽ في دوري االحتالؿ واالنتداب ، ج (03)

70  . 
 .  128عبد الرزاؽ الحسيني ، تاريخ العراؽ السياسي الحديث ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ص  (01)
محمد مظفر األدىي ، العراؽ تأسيس النظاـ الممكي وتجربتو البرلمانية تحت االنتداب  (05)

 . 10-11، ص 0229، بغداد ،  1930-1902البريطاني 
 . 311محمد ميدي البصير ، تاريخ القضية العراقية ، الجزء األوؿ ، ص  (06)
 .  1902تشريف األوؿ ،  7صحيفة المشرؽ ، في  (07)

وجاء في ترويستيا أنيا )) جريدة يومية  1902أيموؿ  08صدر العدد األوؿ في  -** صحيفة االستقالؿ :
عربية حرة (( صاحبيا عبد الغفور البدري وكاف ىدؼ الجريدة خدمة ثورة العشريف والتعبير عف لساف حاؿ 
 جمعية العيد العراقي ، ساىـ في تحررىا فييا نخبة مف األدباء والكتاب منيـ محمد ميدي البصير وعبد

( 31الرحمف البناء ومحمد باقر الحمي وطالب مشتاؽ وسامي خوندة وقد بدأت بالصدور اليومي بعد العدد )
 9بانتظاـ وناصرت القضية العربية وكانت بحؽ جريدة الشعب وقد أغمقت سمطات االحتالؿ الجريدة بتاريخ 

تنصيب الممؾ فيصؿ استمرت  واعتقؿ رئيس التحرير وعدد مف محررييا ولـ يفرج عنيـ إال بعد 1901شباط 
، ص  13، ينظر ، وزارة الثقافة واالعالـ ، حضارة العراؽ ، ج  1913آب  7بالعمؿ حتى توقفت بتاريخ 

007-009  . 
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 .  1902تشريف األوؿ  17صحيفة االستقالؿ ، في  (08)
 لصاحبيا الفمسطيني حسيف أفناف وكاف يعمؿ 1902َاب  32صدرت الصحيفة يـو  -** صحيفة الشرؽ:

في ديواف الحاكـ البريطاني العاـ في بغداد ، وىي تدعـ السياسة البريطانية في العراؽ ، لكنيا لـ تستمر 
عندما وظؼ سكرتيرًا لمجمس الوزراء  1902تشريف الثاني  17طويال وبعد شيريف أبطميا صاحبيا في 

متعميـ والثقافة ، المممكة ، مؤسسة ىنداوي ل 0العراقي ، ينظر : رفائيؿ بطي ، الصحافة في العراؽ ، ط
 . 52 – 19، ص  0201المتحدة ، 

 .  1902تشريف األوؿ  7صحيفة الشرؽ ، في  (09)
 – 1883ىادي حسف عميوي ، فيصؿ بف الحسيف مؤسس الحكـ العربي في سوريا والعراؽ  (32)

 .  199، ص  0223، بيروت ، رياض الريس لمكتاب والنشر ،  1933
لنقيب البصري ودوره في تاريخ العراؽ السياسي الحديث ، حسيف ىادي الشاله ، طالب باشا ا (31)

 .  152، ص  0220الدار العربية لممؤسسات ، بيروت ، 
عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية في العيد الممكي  ، الجزء األوؿ ، دار الشؤوف  (30)

 . 37، ص  1988الثقافية العامة ، بغداد ، 
 . 153لسابؽ ، ص حسيف ىادي الشاله ، المصدر ا (33)
 .  1902تشريف األوؿ ،  3، في  0صحيفة االستقالؿ ، العدد  (31)
 .  1902تشريف األوؿ ،  17، في  3صحيفة االستقالؿ ، العدد  (35)
 .  05/12/1902( ، في 103صحيفة العراؽ ، العدد ) (36)

وؿ مف أقدـ صحيفة أىمية بعد الحرب العالمية االولى ، صدرت في بغداد في اال -** صحيفة العراؽ:
لتحؿ محؿ صحيفة العرب ، أصدرىا رزوؽ غناـ وكاف مديرىا وصاحبيا، عالجت السياسة  1902حزيراف 

واالقتصاد واألدب بمساف عربي فصيح ، كانت تؤيد السياسة البريطانية بوجو عاـ فمـ تكف تيمؿ واجبيا 
لة مما اكسبيا رضا كثير كصحيفة تشعر بالضمير الصحافي ، وتعزز النزعة الوطنية بطريقة ايجابية معتد

مف السياسيف ، استقمت في شؤونيا بعد تشكيؿ الحكومة الوطنية ، وادت دورا ميما في الدعاية لتولي االمير 
، ينظر : عبد الرزاؽ الحسني ،  1930عاـ واغمقت عاـ  10فيصؿ عرش العراؽ ، استمرت بالصدور لمدة 

؛ رفائيؿ بطي ،  59، ص  1935الغري ، النجؼ ، تاريخ الصحافة العراقية ، الجزء االوؿ ، مطبعة 
 . 19 -18، ص0201،مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والنشر ، المممكة المتحدة ،  0الصحافة في العراؽ ، ط

ىادي طعمو ، االحتالؿ البريطاني والصحافة العراقية دراسة في الحممة الدعائية البريطانية  (37)
 .  319، ص  1981عالـ ، بغداد ، ، منشورات وزارة الثقافة واإل 1901 – 1911

 .  1902كانوف األوؿ  12صحيفة االستقالؿ ،  (38)
 .  39عبد الرزاؽ الحسيني ، تاريخ الوزارات العراقية ، الجزء األوؿ ، المصدر السابؽ ، ص  (39)
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في البالد العربية ، ترجمة محمود عزه  Lowrance Lowranceريتشاد الديختوف ، لورنس  (12)
، خيري حماد ، أعمدة االستعمار البريطاني في  313موسى ، مراجعة الدكتور محمد انيس ، بال ، ص 

 .  92-89، بال ، ص  0الوطف العربي ، الحمقة األولى عبد اهلل فيمي ، ط
العربية ، بغداد ، عالء جاسـ محمد  ، جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري ، اليقظة  (11)

 .  83، ص 1987
 .  1، ص 1901نيساف  13، في  066جريدة العراؽ ، العدد  (10)
دراسة في الجانب السياسي  1968 – 1911محمد عصفور سمماف ، تاريخ العراؽ المعاصر  (13)

 .  37، ص 
عبد المجيد كامؿ التكريتي ، دور فيصؿ األوؿ في تأسيس الدولة العراقية الحديثة ، أطروحة  (11)
 .  38، ص  1992توراه غير منشورة ، الجامعة المستنصرية ، معيد الدراسات القومية واالشتراكية ، دك

، وتخرج  1923، دخؿ المدرسة االعدادية العسكرية  1888ولد في مدينة بغداد عاـ   -* نوري السعيد :
،  1910بمقاف عاـ ، شارؾ في حرب ال 1926مف المدرسة العسكرية في استنبوؿ برتبة مالـز ثاني عاـ 

، اصبح مدير الشرطة  1916، شارؾ في ثورة الشريؼ حسيف عاـ 1911اعتقؿ مف قبؿ البريطانييف عاـ 
، ووزير لمدفاع والخارجية والداخمية وتولى  1900، ثـ رئيس اركاف الجيش العراقي عاـ  1901العاـ عاـ 

مير بصري ،  -، ينظر :  1958تموز عاـ  15مرة ، قتؿ يـو  11رئاسة وزراء العراؽ خالؿ العيد الممكي 
 . 172 – 151، ص  0225اعالـ السياسة في العراؽ الحديث ، دار الحكمة ، الجزء االوؿ ، لندف ، 

عبد الرحمف أوالد سيدي الشيخ ، الحركة الوطنية االستقاللية في العراؽ نشأتيا وتطورىا  (15)
زائر ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية ، ، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( جامعة الج 1902-1915
 .  179، ص  0212-0211

، شركة  1930عبد الرزاؽ احمد النصيري ، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عاـ  (16)
 .  98،  95،  91،  92،  ص  1987التايمس ، بغداد ، 

 -* إبراىيـ حممي العمر :
 .  310، ص  0223،   ، المصدر السابؽ  Miss Bellالمس بيؿ  (17)
عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الصحافة العراقية ، الجزء األوؿ ، مطبعة الغري ، النجؼ ،  (18)

 .  60، ص  1905
 .  0، ص  1901نيساف  02، في  070صحيفة العراؽ ، العدد  (19)
 .  0صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو ، ص  (52)
  . 0، ص  1901نيساف  05، في  076صحيفة العراؽ ، العدد  (51)
 .  0صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو ، ص  (50)
 .  0صحيفة العراؽ ، المصدر السابؽ  ، ص (53)
 . 0، ص 1901نيساف  08،  في  079صحيفة العراؽ ، العدد   (51)
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 .0صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو ، ص  (55)
 .  0، ص  1901نيساف  09في   082صحيفة العراؽ ، العدد  (56)
، مقاؿ بعنواف )نيضة العرب والمستقبؿ(  1901نيساف  32في   081صحيفة العراؽ ، العدد  (57)

 . 1، ص 
 .  1صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو  ، ص  (58)
 .  1، ص  1901آيار  1، في  081صحيفة العراؽ ، العدد  (59)
 . 1صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو  ، ص  (62)
 . 0، ص  1901آيار  5، في  085صحيفة العراؽ ، العدد  (61)
 .  1، ص  1901آيار  7، في  087صحيفة العراؽ ، العدد  (60)
 .  0صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو ، ص  (63)
، مقاؿ بعنواف )ممؾ العراؽ (  3، ص  1901آيار  7، في  087صحيفة العراؽ ، العدد   (61)

 لكاتب ـ . 
، مقاؿ بعنواف ) في شأف ممؾ  3، ص  1901، في آيار  087صحيفة العراؽ ، العدد  (65)

 لكتابو رصافي . العراؽ( 
مقاؿ بعنواف )واجب اليـو (  0، ص  1901آيار  9، في  088صحيفة العراؽ ، العدد   (66)

 لمكاتب ابف العراؽ . 
 . 75عمى الوردي ، لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث ، الجزء السادس ،  (67)
 .  62-59عمي الوردي ، المصدر نفسو ، ص  (68)
 .  0، ص 1901آيار  02، في 089صحيفة العراؽ ، العدد   (69)
 .  0صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو ، ص  (72)
، مقاؿ بعنواف )) اآلراء السديدة  0، ص  1901آيار  11، في  092صحيفة العراؽ ، العدد   (71)

 واآلراء الفاسدة(( لمكاتب عبد اهلل الدليمي . 
، مقاؿ بعنواف )عرش العراؽ(  0، ص 1901آيار  10، في  091صحيفة العراؽ ، العدد  (70)

 لمكاتب رشيد الياشمي . 
، مقاؿ بعنواف )ممؾ العراؽ(  0، ص 1901آيار  13، في  090صحيفة العراؽ ، العدد   (73)

 لمكاتب محمود محمد الكرخي . 
 .  0، ص 1901آيار  1، في  093صحيفة العراؽ ، العدد  (71)
(  1 ، ص 1901آيار  01، في  099صحيفة العراؽ ، العدد  (75) ، مقاؿ بعنواف )سياسة اليـو

 لمكاتب عبد اهلل الدليمي  . 
 .  0صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو ، ص  (76)
 .  1، ص 1901آيار  03، في  322صحيفة العراؽ ، العدد   (77)
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، مقاؿ بعنواف )عرش العراؽ( ، بقمـ ع . ج .  0صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو ، ص (78)
 فيمي .    

، مقاؿ بعنواف )األمير فيصؿ(  1، ص 1901آيار  01، في   321صحيفة العراؽ ، العدد  (79)
 لكاتب رشيد الياشمي . 

 * لـ يذكر الكاتب اسـ الصحيفة وال الكاتب وانما ذكر فقط عنواف المقاؿ )مف يتبوأ عرش العراؽ ومتى( .  
، مقاؿ بعنواف )حوؿ عرش  1، ص 1901في آيار   06،   323جريدة العراؽ ، العدد  (82)

 صريح( لكاتب مصطفى الدليمي. العراؽ رد 
 . 1،  ص1901آيار  07، في  321ينظر صحيفة العراؽ مف العدد  (81)
 .  3صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو  ، ص (80)
، مقاؿ بعنواف )) حوؿ األمير  1، ص 1901آيار   31، في  327صحيفة العراؽ ، العدد ،  (83)

 فيصؿ(( . 
، مقاؿ بعنواف )كممة حوؿ  3، ص 1901حزيراف  6، في  310صحيفة العراؽ ، العدد  (81)

 عرش العراؽ( لمكاتب عبد الكريـ خضر . 
-12عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، الجزء األوؿ ، المصدر السابؽ ، ص  (85)

11  . 
 . 1، ص 1901حزيراف  18، في  301صحيفة العراؽ ، العدد  (86)
 .  1، ص1901تموز ،  16، في  336صحيفة العراؽ ، العدد   (87)
، وكانت المجنة تضـ كؿ مف جعفر  331، المصدر السابؽ  ، ص Miss Bellالمس بيؿ  (88)

 العسكري، عبد الغني حممي كيو ، فخر الديف جميؿ، عبد الجبار باشا الخياط ، عبد المجيد الشاوي( 
 .  70-71عمي الوردي ، المصدر السابؽ ، ص (89)
 . 71-73عمي الوردي ، المصدر السابؽ ، ص (92)
 . 33ني ، تاريخ الوزارات العراقية ، الجزء االوؿ  ، المصدر السابؽ ، ص عبد الرزاؽ الحس (91)
 . 10عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، الجزء االوؿ  ، المصدر نفسو ، ص  (90)
 .  0، ص  1901حزيراف  1، في  317صحيفة العراؽ ، العدد  (93)
 .  79عمي الوردي ، المصدر السابؽ ، ص  (91)
، مقاؿ بعنواف )حوؿ قدـو 1، ص 1901حزيراف  15، في   318العدد صحيفة العراؽ ،  (95)

 األمير فيصؿ( .
 . 1صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو ، ص (96)
 .1صحيفة العراؽ ، المصدر السابؽ ، ص (97)
 .0، ص 1901حزيراف  17، في   302صحيفة العراؽ ، العدد  (98)
 . 1،ص 1901حزيراف  18، في  301صحيفة العراؽ ، العدد  (99)
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 .  0، ص 1901حزيراف  02، في   300اؽ ، العدد صحيفة العر  (122)
، مقاؿ بعنواف ) واجب االمة  1، ص 1901حزيراف  00، في  301صحيفة العراؽ ، العدد  (121)

 ( . W.Churchillوخطاب المستر تشرشؿ 
 .  0، ص 1901حزيراف  01، في   306صحيفة العراؽ ، العدد  (120)
 .  0، ص 1901حزيراف 05، في  307صحيفة العراؽ ،  العدد  (123)
 .0وص1، ص1901حزيراف  08، في   309صحيفة العراؽ ، العدد  (121)
 .  61محمد مظفر األدىي ، المصدر السابؽ ، ص  (125)
السيد عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ العراؽ السياسي الحديث ، الجزء األوؿ ، المصدر السابؽ    (126)

 . 183- 180، ص
، مقاؿ بعنواف ))نحف وسمو األمير  1901حزيراف  09، في   332العراؽ ، العدد  صحيفة  (127)

 القادـ(( لكاتب فييـ الخالدي .
 . 0، المصدر نفسو ، ص  332صحيفة العراؽ ، العدد   (128)
 . 1، ص 1901حزيراف  32، في  331صحيفة العراؽ ، العدد   (129)
 .  0، ص 1901تموز  1، في   330صحيفة العراؽ ، العدد   (112)
 . 1، ص 1901تموز  1، في   331صحيفة العراؽ ، العدد   (111)
، دار  1951نسيـ رجواف ، موجز تاريخ ييود العراؽ مف سبي بابؿ إلى نزوحيـ عاـ   (110)

تموز  19( ، في 317؛ صحيفة العراؽ ، العدد ) 116، ص  0218ميزوبوتاميا لمطباعة والنشر ، بغداد 
 . مقاؿ بعنواف ))الحفمة الفخمة لممممو اإلسرائيمية تختفؿ باألمير(( .  1901

 . 1، مقاؿ بعنواف )حياتنا السياسية( ص 1901تموز  5، في   335عدد صحيفة العراؽ ، ال  (113)
، نص بياف المندوب السامي البريطاني  1901تموز  6، في  336صحيفة العراؽ ، العدد   (111)

 . 1، ص sir-percy coxفي العراؽ بريس كوكس 
 . 1ص 1901تموز  7، في  337ينظر صحيفة العراؽ ، العدد   (115)
، مقاؿ بعنواف )حوؿ بالغ المندوب  1901تموز  8، في   338 صحيفة العراؽ ، العدد  (116)

 السامي( . 
 . 1، مقاؿ بعنواف )االنتخابات( ، ص 1901تموز  9، في  339صحيفة العراؽ ، العدد   (117)
، ترجمة وتعميؽ  1952الى سنة  1922ستيفف ىمسمي لونكريؾ ، العراؽ الحديث مف سنة   (118)

؛ صحيفة العراؽ ،  016،  ص 1988جر لمنشر والتوزيع ، بغداد ، سميـ طو التكريتي ، الجزء االوؿ ، الف
 .  0، ص 1901تموز  13، في  310العدد 

 .  1صحيفة العراؽ ، المصدر نفسو  ، ص  (119)
 .    1، ص 1901تموز  19، في   317صحيفة العراؽ ، العدد   (102)
 . 1، ص 1901تموز  18، في   316صحيفة العراؽ ، العدد   (101)
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 . 062رد ، المصدر السابؽ ، صايرلند  فيميب ويال  (100)
عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ العراقي السياسي الحديث ، الجزء األوؿ ، المصدر السابؽ ،   (103)

 .  1901تموز   15، في   311؛ صحيفة العراؽ ، العدد  188ص
عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ العراقي السياسي الحديث ، الجزء األوؿ ، مصدر سابؽ ،   (101)

 . 191-189ص
 . 0، ص 1901تموز  05، في  353صحيفة العراؽ ، العدد   (105)
 . 1، ص 1901تموز  07، في   355صحيفة العراؽ ، العدد   (106)
تموز،  01( في 367و  361و  360و  362و  358و  357ينظر أعداد صحيفة العراؽ )  (107)

 . 1901، آب ،  8،  5،  3،  1تموز ،  32
 . 0، ص 1901آب  15، في   373صحيفة العراؽ ، العدد   (108)
عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ العراؽ السياسي الحديث ، الجزء األوؿ ، المصدر السابؽ ، ص   (109)

191 . 
ىنري فوسفر ، نشأة العراؽ الحديث ، ترجمة وتعميؽ سميـ طو التكريتي ، الجزء األوؿ ،   (132)

 . 157، ص  1989الفجر لمنشر والتوزيع ، بغداد ، 
. وضمت المجنة كؿ مف 320، ص  1901آب  00، في   378صحيفة العراؽ ، العدد   (131)

جعفر العسكري وزير الدفاع ، ساسوف حسقيؿ وزير المالية و عبد المجيد الشاوي وعبد الجبار الخياط وحسيف 
 افناف ، إضافة إلى المسترطومسف وكيؿ مستشار وزارة الداخمية . 

 . 3، ص 1901آب  03، في   379صحيفة العراؽ ، العدد   (130)
 العدد الخاص بالمناسبة .  0و  1، ص 1901آب  03، في   382ؽ ، العدد صحيفة العرا  (133)
 .390-391،  المصدر السابؽ ،  ، ص  Miss Bellالمس بيؿ   (131)
وميض جماؿ عمر نظمي ، الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية لمحركة القومية العربية )االستقاللية( في  

 .117-116، ص 1981العراؽ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
 Hamid al-typabi, Encyclopedia of Iraqi media in the twentieth century, Part 

One, House of General Cultural Affairs, Baghdad, 1995 . 

 Abdulwahab Al-Kayali considers, the political encyclopedia, Amman, P. 5, 

vol .2, 1990. 

 Firas Al-Bitar political-military Encyclopedia, Vol. 2, Dar Osama 

publishing and distribution, Vol. 1, Amman, 2013 

 Al-Sharq newspaper, on 1/11/1925 . 

 Muhammad Yunus al-Abadi , the Mamluk-Hashemite journey, Ministry of 

culture, Amman, 1996. 

 Kazem Hashim Nima, King Faisal I, the English and independence, Vol.2, 

Arab encyclopedia House, Beirut, 1988. 
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 Ghassan al – Attiyah, Iraq, the emergence of the state 1908-1921, London, 

Dar Al-Lam, 1988 . 

 Mohammed Shafiq gharbal , the accessible Arabic Encyclopedia, Vol.3, 

Dar Al-Shaab, Vol. 2, 1972. 

 F.O. 317/6349/E583- From theh high commissioners Baghdad December 

26 , 1920. 

 Miss Bell, Iraq in the letters of Miss Bell, translated and commented on by 

Jaafar Al-Khayyat, Arabic encyclopedia House, Beirut, 2003 . 

 Miss Bell's Miss Bell, Iraq in the letters of Miss Bell, translated and 

commented on by Jaafar Al-Khayyat, unique and revised edition, Arabic 

encyclopedia House, Beirut, 2003, p .275. 

 Raja Hussein al – Khattab, the establishment of the Iraqi army and the 

development of its political role from 1921 to 1941, Baghdad, Wasit 

publishing house, second edition, 1989. 

 Philip Willard, Iraq in its political evolution, translated by Jafar Al-

Khayyat, Dar Al-Kashaf, Beirut, 1949. 

 Mohammed Yusuf Ibrahim Al-Quraishi, Miss Bell and its impact on Iraqi 

politics, Baghdad, al-Wakaa Arab library for printing, publishing and 

distribution, 2003 .  

 Ahmed Rafiq Al – Barqawi, political relations between Iraq and Britain 

1922-1932, Al-Rashid publishing house, Baghdad, 1980 . 

 Farouk Saleh Al-Omar, on British policy in Iraq 1914-1921, Baghdad, 

guidance Press, 1977 . 

 Kamal Mazhar Ahmed, the seeker of the throne in the memoirs of Lloyd 

George Lloyd George, Arab Horizons Magazine, ninth issue, May, 1977 . 

 Mohammed Abidin Hamza and Mohammed Tayseer dhabyan, Faisal bin al-

Hussein from cradle to grave a general record of the history of the Arab 

issue and its development, part I, Damascus, 1933, P .36. 

 Abdul Razzaq al-Husseini , the modern political history of Iraq, second 

edition, Beirut. 

 Muhammad Muzaffar Al-Adhi, Iraq the establishment of the monarchy and 

its parliamentary experience under the British Mandate 1920-1932, 

Baghdad, 2009. 

 Mohammed Mahdi al-Basir, the history of the Iraqi issue, part one . 

 Ministry of culture and information, civilization of Iraq, C .13. 

 independence newspaper, on October 17, 1920 . 

 Raphael Butti, journalism in Iraq, Vol.2, Hindawi foundation for education 

and culture, UK, 2021,. 

 Al-Sharq newspaper, on October 7, 1920 . 

 Hadi Hassan Aliwi, Faisal bin al – Hussein, the founder of the Arab rule in 

Syria and Iraq 1883-1933, Beirut, Riad Al-Rais book and publishing, 2003 . 
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 Hussein Hadi al-Shalah, Talib Pasha al-Naqib al-Basri and his role in the 

modern political history of Iraq, the Arab House of institutions, Beirut, 

2002 . 

 Abdul Razzaq Al-Hasani, the history of the Iraqi ministries in the royal era, 

part I, the House of Public Cultural Affairs, Baghdad, 1988 . 

 Abdul Razzaq Al-Hasani, the history of the Iraqi press, Part One, Al-Ghari 

press, Najaf, 1935, P.59; Raphael Butti, journalism in Iraq, Vol. 2, Hindawi 

foundation for education and publishing, UK, 2021. 

 Hadi Taamah, the British occupation and the Iraqi press, a study in the 

British propaganda campaign 1914-1921, publications of the Ministry of 

culture and information, Baghdad, 1984 . 

 Richard Al dichton, Lawrence Lowrance Lowrance in the Arab country, 

translated by Mahmoud Ezza Moussa, reviewed by Dr. Mohammed Anis, 

none ، 

 Khairy Hammad, the pillars of British colonialism in the Arab world, the 

first episode Abdullah Fili, Vol.2, no. 

 Alaa Jassim Mohammed, Jaafar al-Askari and his political and military 

role, Arab Awakening, Baghdad, 1987. 

 Iraq newspaper, No. 266, on April 13, 1921 . 

 Mohammed Asfour Salman, the history of modern Iraq 1914 – 1968 a study 

in the political aspect . 

 Abdul Majid Kamel al-Tikriti, Faisal's first role in the establishment of the 

modern Iraqi state, unpublished doctoral dissertation, Mustansiriya 

University, Institute of national and socialist studies, 1990 . 

 Abdelrahman Oulad Sidi el Sheikh, the national independence movement in 

Iraq, its origin and development 1920-1945, doctoral thesis (unpublished) 

University of Algeria, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2010-

2011, P .179. 

 Abdul Razzaq Ahmed Al-nusairi, Nuri al-Said and his role in Iraqi politics 

until 1932, The Times Company, Baghdad, 1987, pp. 90, 91, 95, 98 . 

 Nasim Rajwan, a brief history of the Jews of Iraq from the exile of Babylon 

to their displacement in 1951, Mesopotamia printing and publishing house, 

Baghdad 2018,. 

 Stephen Hemsley Longcreek, modern Iraq from 1900 to 1950, translation 

and commentary by Salim Taha al-Tikriti, part I, al-fajr publishing and 

distribution, Baghdad, 1988 . 

 Henry vosfer, the genesis of modern Iraq, translation and commentary by 

Salim Taha al-Tikriti, part I, al-fajr publishing and distribution, Baghdad, 

1989. 

 The flash of Jamal Omar Nazmi , the political, intellectual and social roots 

of the Arab nationalist movement (Istiqlal) in Iraq, Center for Arab unity 

studies, Beirut, 1984 . 

 


