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 :الممخص
تأسست جمعية الشباف المسمميف بدعـ مف العمماء والمفكريف واىؿ        

، ?9@8الخبرة والصالح مف المتنفذيف في المجتمع البغدادي نياية عاـ 
بغداد مقااًل دعا فيو الشباب الى تكويف بعد اف كتب احد االدباء مف اىالي 

جمعية اجتماعية تأخذ عمى عاتقيا منيج االصالح غرضيا وشعارىا حب 
الوطف والوقوؼ بوجو المبشريف المسيحيوف، بدأت الييئة االدارية لجمعية 

والتي اكدت فييا عمى ضرورة  ?9@8الشباف بعقد اجتماعاتيا نياية عاـ 
 معية شباف المسمميف في القاىرة.انشاء جمعية تكوف مشابية لج

كاف لجمعية الشباف دورا تجاه القضايا العربية والسيما القضية    
الفمسطينية حيث  قدمت كؿ الدعـ والمساعدات الى الشعب الفمسطيني 
حيث تبمور عمميا في تقديـ برقيات االستنكار والتنديد ضد الممارسات التي 

مف الحكومة البريطانية الى العديد مف  تقـو بيا السمطات االسرائيمية بدعـ
الجيات العربية واالجنبية فضال عف جمع التبرعات التي ارسمت فكاف منيا 
التمور واالمواؿ والمالبس وارساليا الى ابناء الشعب الفمسطيني، فيما 
حرصت الجمعية عمى تفعيؿ دورىا في الدفاع عف القضية الفمسطينية اذ 

مف االعضاء الجمعية الى المشاركة في دعـ  قامت بأرساؿ المجاف وعدد
الثورات مف حاجة االمواؿ واالسعافات الطبية والمواد الغذائية وذلؾ لغرض 

 تخفيؼ حدة المعاناة التي ترتبت اثارىا عمى الشعب الفمسطيني.
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Abstract: 

The young Muslim Association is a cultural charity 

founded with the support of the experienced and the 

good of the in fluential people of the Baghdadi 

community in 1928 Its establishment was love of the 

romelard and starding in the face of Christian missioners . 

   The Assombly began meetirgs at the end of 1928 after 

a visit of its fonrder mohammed Bahja Al-Athery did it 

to cario and emphasized the need of Association in cario. 

The young Muslim Association rad an important role in 

Arab issues and in particular the Palestinian issue . The 

Assembly send a number of its members and other 

communities to Palestinian to praride material support 

and humanitarian assistance to the palestanian to 

alleviate their snfferirg. The Association confirmed its 

role in defereling from the Israeli occupation throngh 

holdirg many meetings with a number of Arab 

persoralities and their attenderce at the Islamic 

coferences.   
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 المقدمــة

ظيرت منظمات المجتمع بعد انشاء عصبة االمـ بعد الحرب العالمية االولى ومنظمة      
االمـ المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية عممت تمؾ المنظمات كمجموعات فعالة عي تعزيز 
تنمية المجتمعات في مختمؼ دوؿ العالـ وتحسيف مستوى المعيشة لممالييف مف االسر عمى 

استطاعت تبني الكثير مف الوسائؿ والطرؽ الفعالة بغية الوصوؿ لمفئات النطاؽ الدولي و 
االكثر فقرا في العالـ وألجؿ ذلؾ وقع االختيار عمى جمعية الشباف المسمميف في العراؽ 

  2;@8حتى عاـ  @9@8وموقفيا مف القضية الفمسطينية لممدة مف عاـ 
بشكؿ كبير في الدفاع عنيا وىذا كاف  اما موقؼ الجمعية مف القضية الفمسطينية فقد تركز   

منذ بداية التأسيس، وليذا فقد قدمت الجمعية الكثير مف المساعدات والمعونات التي قدمتيا 
 الى الشعب الفمسطيني، لكونيا مف القضايا االساسية التي اشغمت العالـ العربي.
مبحث االوؿ في تالؼ البحث مف مقدمة ومبحثيف ولكؿ مبحث محاور وخاتمة: اذ تناوؿ ال

اذ دعت فيو الجمعية الشعوب العربية الى مساندة  @9@8محورة االوؿ: انتفاضة براؽ عاـ 
الشعب الفمسطيني والتخمص مف الوجود االستعماري، اما المحور الثاني نص عمى: الثورة 

التي عدىا بمرحمة انطالؽ تحرير االراضي الفمسطينية، فيما تناوؿ  ::@8الفمسطينية عاـ
اذ استنكرت اثار الوعد البريطاني  ;:@8حور الثالث: استنكار الجمعية الى وعد بمفور عاـالم

في انشاء دولة اسرائيؿ عمى االراضي الفمسطينية، في حيف جاء المحور الرابع : الثورة 
والتي رفضت فيو الجمعية كؿ االساليب المتبعة منيا القمع والدمار  =:@8الفمسطينية عاـ
 بريطانيا واسرائيؿ ضد الشعب الفمسطيني. التي قامت بيا

اما المبحث الثاني فقد تركز عمى تطورات القضية الفمسطينية بعد قرار التقسيـ عاـ       
بموجبة اكد عمى انشاء دولة  <:@8، اذ جاء فيو المحور االوؿ: قرارا التقسيـ عاـ <:@8

ذا القرار تمقى رفضًا قاطعًا مف اسرائيؿ في القدس الشريؼ بدعـ مف الحكومة البريطانية، وى
الجمعية التي عدتو تيديدا لمسيادة العربية، في حيف تناوؿ المحور الثاني: مؤتمر الطاولة 

اذ رفضت الجمعية بنود المؤتمر، اما المحور الثالث: اعتقاؿ زعماء  ?:@8المستديرة عاـ 
بريطانيا و)اسرائيؿ( والقى الحركة الوطنية الفمسطينية، وىي جزء مف االساليب التي اتبعتيا 

ذلؾ نقدا كبيرا مف الجمعية التي عدتيا مف سبؿ فكرة السيطرة والتحكـ في االراضي العربية 
وليس فمسطيف فقط مما دعت الشعوب العربية الى المقاومة والتحرر، اما الخاتمة فقد 

 طينية.تمخضت عف نتائج ما اكدتو مواقؼ جمعية الشباف المسمميف تجاه القضية الفمس
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 المبحث االول: موقف جمعية الشبان المسممين من تطورات القضية الفمسطينية. 
مف العمماء والمفكريف واىؿ الخبرة والصالح  تأسست جمعية الشباف المسمميف  بدعـ         
الييئة المؤسسة لجمعية الشباف  تبدأوبظؿ ذلؾ  ،(8)ف المتنفذيف في المجتمع البغداديم

 الى القاىرة ،(9)زيارة قاـ بيا محمد بيجة االثري عدب?9@8عاـ  نيايةفي عاتيا اجتماالمسمميف 
 .(:)واكدت عمى ضرورة انشاء جمعية تكوف مشابية لجمعية شباف المسمميف في القاىرة

عبد و محمد بيجة االثري  ،(;)لجمعية شباف المسمميف السادة المؤسسيف اف مف ابرز        
، (<)وعبد العزيز الخياط ، موسى االلوسي(=)طو الراويرشدي، و  درشيو ، (>)الكريـ الشيخمي

والصادر في السادس  (<9المعدؿ المرقـ )قانوف تأليؼ الجمعيات قرار  بموجبوذلؾ 
وعمى اثر ، (?)تأسيس الجمعيات وادارتيا، والقاضي بمنح حؽ 99@8والعشريف مف ايموؿ عاـ

، @9@8عاـ الثالث مف شباطارة الداخمية في وز الالى  اً قدـ اعضاء الييئة االدارية طمبذلؾ 
حصمت الجمعية عمى الموافقة الوزارة في تأسيس  @9@8وفي العاشر مف شباط عاـ 

  .(@)الجمعية
اثارت القضية الفمسطينية وما تعرض اليو الفمسطينيوف مف عمميات تيجير واستيالء     

، فمـ تشغؿ (82)عمى االراضي، ابناء الشعب العراقي عامة وجمعية الشباف المسمميف خاصة
الجمعية قضية مثمما شغمتيا القضية الفمسطينية فقد عدتيا قضية القضايا التي يجب اف 

اليـ وانفسيـ مف اجميا، فقد دأبت الجمعية منذ بداية تأسيسيا عمى يدافعوا  ويناضموا بأمو 
متابعة االحداث التي وقعت في فمسطيف والعمؿ عمى مناصرتيا مف خالؿ ارساؿ برقيات 
االحتجاج المنددة بالمشروع الصييوني، او مف خالؿ جمع التبرعات واالعانات الى 

خطب والقصائد المعرفة بالقضية الفمسطينييف، فضال عف اصدار النشرات والقاء ال
، ولغرض معرفة مساىمة الجمعية في القضية الفمسطينية، سوؼ تأخذ مواقفيا (88)الفمسطينية

 بحسب المراحؿ التاريخية المختمفة التي مرت بيا القضية الفمسطينية: 
 :8101اواًل: ثورة البراق عام 

  92@8وضعت فمسطيف تحت االنتداب البريطاني في الرابع والعشريف مف نيساف عاـ     
، اقر في ىذا المؤتمر حؽ االنتداب البريطاني عمى (89)بموجب قرارات مؤتمر ساف ريمو

، وىيئت بريطانيا لمصياينة بتكويف دولتيـ بعد اف اختارت السير ىربرت (:8)فمسطيف
، وفي الرابع والعشريف مف تموز (>8)الحاكـ العاـ في فمسطيف، المندوب السامي و (;8)صموئيؿ
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صادؽ مجمس عصبة االمـ في جنيؼ عمى قرار وضع فمسطيف تحت االنتداب  99@8عاـ 
 . (=8)البريطاني

الصييوني وفتح ابواب اليجرة الييودية والسيطرة عمى  فبدأت بريطانيا تميد لتأسيس الكيا     
، انتشر @9@8، ففي التاسع مف اب عاـ (<8)االماكف المقدسةاالراضي الزراعية والصناعية و 

، )المبكى( لمفصؿ بيف الرجاؿ (?8)خبر مفاده اف الييود نصبوا ستارًا عمى حائط البراؽ
والنساء، االمر الذي ادى الى رفض الفمسطينييف تمؾ االجراءات باعتباره مف االماكف المقدسة 

 . (@8)التي تعود لممسمميف

عندما شاركت جمعية  @9@8بدأت ردود فعؿ انتفاضة البراؽ في الثالثيف مف آب عاـ      
، شارؾ فيو اكثر مف اربعة (92)الشباف في االجتماع الكبير الذي عقد في جامع الحيدر خانة

االؼ الى خمسة االؼ شخص خطب فيو عدد مف الشخصيات السياسية وعمماء الديف العديد 
لسمطات البريطانية في فمسطيف المسؤولية كونيا الدولة المنتدبة عمى مف الخطب حممت فييا ا

فمسطيف ومسؤوليتيا المحافظة عمى عروبة فمسطيف، اال اف سياستيا الجائرة القاضية بتنفيذ 
، وبعد انتياء (98)وعد بمفور ىو ما دفعيا الى انتياج سياسة االنحياز لصالح الصياينة

االحتجاج بسبب حوادث فمسطيف" لتتولى رفع االحتجاجات االجتماع اعمف عف تشكيؿ " لجنة 
 .(99)الى عصبة االمـ ووزراء خارجية الدوؿ الموقعة عمى اتفاقية ساف ريمو

وبضوء ذلؾ استمرت الجمعية بطرح النقاشات بشاف االوضاع الفمسطينية، وتمثؿ دورىا     
تقت بعدد مف اعضاء ال @9@8بعقد عدة لقاءات ليذا الغرض، ففي الثالث مف ايموؿ عاـ

، (:9)الجمعيات واالحزاب العراقية ومنيـ الشيخ بياء الديف النقشبندي ممثال عف جمعية اليداية
وفائؽ السامرائي ممثال عف  (;9)"تقدـ اما االحزاب العراقية فقد كاف اوؿ القاء مع "حزب ال

، برئاسة (=9)ي"، واعضاء النوادي منيا "نادي االرتقاء الكرد(>9)"الحزب الوطني العراقي"
، اكد الشيخ محمد (?9)، عف غرفة تجارة بغداد(<9)معروؼ جياووؾ، ومحمد جعفر الشبيبي

بيجة االثري نائب رئيس الجمعية خالؿ تمؾ المقاءات اف مف االىداؼ السامية لجمعية الشباف 
ىو انقاذ الشعب الفمسطيني مف االستعمار الثنائي البريطاني والصييوني، فضال عف تأكيده 
عمى دعـ المقاومة الفمسطينية لغرض تأسيس دولة فمسطينية عربية مستقمة عاصمتيا 
فمسطيف، وكما دعت عمى مواصمة تنظيـ حركة التطوع وامداد المقاتميف الفمسطينييف باألمواؿ 

 . (@9)والمساعدات الطبية
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، ودعت (2:)ونددت الجمعية باالعتداءات البريطانية والييودية عمى الشعب الفمسطيني      
جميع االحزاب والجمعيات العربية واالسالمية الى ضرورة التصدي لممشروع البريطاني في 

 .(8:)فمسطيف، كما دعتيـ الى ارساؿ المساعدات التي يحتاجيا الشعب الفمسطيني
ارسمت الجمعية برقية الى جريدة اكس برس وعصبة  @9@8وفي الثالثيف مف تموز عاـ      

االمـ احتجت فييا عمى صفقة االسمحة والمساعدات البريطانية التي قدميا رئيس الوزراء 
، الى الصياينة والموجية ضد Ramsay Macdonald"(:9)البريطاني "رامزي ماكدونالد 

تحتج جمعية الشباف في بغداد عمى المساعدات التي ا جاء فيو " ، فيم(::)الشعب الفمسطيني
تقدميا الحكومة البريطانية الى الصياينة والى االعتداءات التي يتعرض ليا المسمميف 

 .(39) ومقدساتيـ في فمسطيف"
في االجتماع الذي عقده  @9@8كما شاركت الجمعية في الحادي عشر مف ايموؿ عاـ      

، لالحتجاج عمى المظالـ التي تقـو (>:)غداد في جامع السيد السمطاف عميعمماء الديف في ب
بيا السمطات البريطانية ضد الشعب الفمسطيني ومساندتو لمييود في القدس، والذي شيد 
تناوب المجتمعيف عمى القاء الخطب المنددة بالمظالـ التي تقوـ بيا السمطات البريطانية 

بت بالمحافظة عمى عروبة فمسطيف ثـ القياـ بحركة لجمع المساندة لمييود في القدس، وطال
 .(=:)االعانات والتبرعات لمنكوبي فمسطيف

احتجاجا مف خالؿ عصبة االمـ  @9@8وارسمت الجمعية في الثاني عشر مف ايموؿ عاـ     
ان االعمال التي تقوم بيا بريطانيا تجاه  المتحدة الى رئيس الوزراء البريطاني نصت عمى "

الفمسطيني تمثل انتياكا لحرية الشعوب واحتالل اراضييا من خالل مساعدتيا  الشعب
، كما اثارت االعماؿ الوحشية البريطانية ضد الشعب الفمسطيني الجماىير في (<:)لمييود"

بغداد، االمر الذي دعا الجمعية الى تشكيؿ ىيئات ولجاف بقيادة اميف سر الجمعية محمد 
المعونات والمساعدات المالية والطبية ونقميا الى ابناء الشعب بيجة االثري لغرض جمع 

 .(?:)الفمسطيني
 .8133ثانيا: الثورة الفمسطينية عام 

تصاعدًا كبيرًا لمحركة الوطنية في فمسطيف تمثؿ بعقد االجتماعات  ::@8شيد عاـ      
غراؽ البالد بالييود الشعبية، والدعوة الى عدـ التعاوف مع السمطات البريطانية، ال سيما بعد ا

( الؼ ييودي جاءوا 2>8حتى بمغ عدد الييود الذيف دخموا فمسطيف في ىذه الفترة حوالي )
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، االمر الذي دعا المجنة التنفيذية العربية في فمسطيف الى (@:)الييا مف كؿ حدب وصوب
ميف اعالف االضراب في جميع مدف فمسطيف، فضال عف اعالف تحشيد امكاناتيا وتسميح المقات

، وقفت جمعية الشباف الى جانب الثورة مف خالؿ ومشاركتيا في (2;)استعدادًا لممواجية
 تـ والذي  ::@8االجتماع الذي عقد في جامع الحيدر خانة في الثالث مف تشريف الثاني عاـ

 الى فييا عضوا االثري بيجة محمد انتخب( العراقية الدفاع لجنة) عرفت لجنة تأليؼ فيو
 .(8;)رفاقو مف مجموعة جانب
 المجنة باسـ احتجاجا ::@8 عاـ الثاني تشريف مف السابع في االثري بيجة محمد رفع     
 العربية االقطار من جزءا فمسطين ان"  فيو جاء بغداد في االجنبية الدوؿ وقناصؿ سفراء الى

 انما لمييود قوميا وطنا وجعميا االكبر الوطن من اقتطاعيا عمى تعمل محاولة اي وان ،
 وقومتييم دينيم عمى وعدوانا والمسممين العرب لشعور تحديا ونعتبرىا فاشمة محاولة ىي
، القيت فيو الخطب والقصائد الحماسية المؤيدة لمثورة الفمسطينية. تال فييا محمد بيجة (9;)"

 االثري قصيدة مؤثرة بعنواف )يا فمسطيف( جاء ببعض ابياتيا ما يمي:
 المستحملاصبري في الحادث 

 
 انما العزة ان تستقتل .......

 
 واسألي )نيرون( يذكرى نارُه 

 
 في سواد اليأس نور االمل .......

 
 ابشري ان الصباح المرتجى

 
 يا فمسطين اراه ينجمى .......

 
 ساعفي )بغداد( انضاء الوغي

 
 من بني العم وراء )الكرمل( .......

 
 خمي عنك اليأس ينأى جانباً 

 
 ياكميل العزم واصحب اممي .......

 
 واتى يومك يسعى دائباً 

 
 (93)فارتقب شارفة المستقبل .......
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 في فروعيا كافة دعوة ::@8كما وجيت الجمعية في التاسع مف تشريف الثاني عاـ      
 عنيا لمدفاع لمساعدتيا الفمسطينية المقاومة تجييز لغرض واالمواؿ التبرعات لجمع العراؽ

 .(;;)اراضييا 
 :8139ثالثًا: استنكار وعد بمفور عام 

، وعد بالفور وىو عبارة عف <8@8اصدرت بريطانيا في الثاني مف تشريف الثاني عاـ     
Lord Rothschild)  (>;)رسالة قدمت عبر وزير خارجيتيا بمفور الى المورد روتشيمد

  )  ،
رفضت الجمعية قياـ  ،(=;)دعت مف خاللو الى ضرورة انشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف

بريطانيا بإعالف ذلؾ التصريح، وبمناسبة مرور سبعة عشر عاما عمى صدور الوعد المشؤوـ، 
احتجاجا رفعتو الى رئيس  ;:@8وقدمت الجمعية في التاسع والعشريف مف تشريف الثاني عاـ 
ؤيد ت، جاء في االحتجاج " (<;)المجمس االسالمي االعمى في القدس السيد اميف الحسيني 

جمعية الشباف مساعي الشعب الفمسطيني وجيادىـ لمتخمص مف وثيقة وعد بمفور، وما اقدمت 
 .(?;)"عميو بريطانيا مف ظمـ وعدواف عمى حساب الحقوؽ المشروعة لمعرب في فمسطيف

 :8131رابعا: الثورة الفمسطينية عام 
 لمجمعية العامة الييئة اعضاء عقدت الجمعية وبحضور>:@8عاـ ايار مف في السابع    
 الى العربية الجمعيات جميع تدعوا قرارات ، واتخذت(@;)ثابت  سعيد الحاج راسيـ وعمى

 المجمس رئيس الحسيني اميف راسيـ وعمى الفمسطينية لممقاومة واالسناد الدعـ استمرار
 .  (2>)الشعب  الفمسطيني مصدر مقاومة كونيـ، ارسالف شكيب واالمير االسالمي

، بسبب رفض الييود اقامة مؤسسات >:@8ازداد التوتر في المدف الفمسطينية منذ خريؼ     
لمحكـ الذاتي، واستمرار تدقؽ اليجرة الييودية الغير شرعية، وطرد الفالحيف مف اراضييـ 

، دفعت تمؾ الحوادث القوى الفمسطينية الفاعمة الى (8>)وازدياد اعداد العاطميف عف العمؿ
والتي بدأت باألضراب في  =:@8ة الفمسطينية الكبرى في العشريف مف نيساف عاـ اعالف الثور 

، وفي الخامس والعشريف مف نيساف (9>)بعض المدف الفمسطينية ثـ تطور وشمؿ فمسطيف كميا
شكمت االحزاب العربية لجنة عميا عرفت " بالمجنة العربية العميا " برئاسة محمد  =:@8عاـ 

ذه المجنة مواصمة االضراب لحيف تغير الحكومة البريطانية سياستيا اميف الحسيني، اعمنت ى
 . (:>)الراىنة تغيرًا جوىرياً 
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تقرر تأليؼ" لجنة جمع  =:@8عمى اثر اندالع االضراب العاـ والثورة الفمسطينية عاـ     
، (;>)االعانات لمنكوبي فمسطيف"، اذ تقدـ سعيد الحاج ثابت بطمب موقع مف سبعة اشخاص

بتأليؼ لجنة تأخذ عمى عاتقيا جمع  =:@8ارة الداخمية الثامف عشر مف ايار عاـ الى وز 
االعانات الى فمسطيف، وافقت الوزارة عمى الطمب المذكور بتأليؼ لجنة باسـ ) المجنة 
المركزية إلعانة منكوبي فمسطيف( تأخذ عمى عاتقيا جمع االعانات مف كافة انحاء 

عمميا مف خالؿ توجيو الكتب الى المسؤوليف ورؤساء  ، شرعت المجنة بممارسة(>>)العراؽ
البمديات في العراؽ، تبيف ما يعانيو اىؿ فمسطيف مف آالـ وفاقة جراء االضراب العاـ، فيـ 

، (=>)بحاجة الى ما يسد رمقيـ ويعينيـ عمى الحياة لمقاومة االستعمار واالرىاب الصييوني
( دينارا ارسمت الى 8?@مبمغ مقداره ) تمكنت المجنة حتى يوـ العاشر مف تموز مف جمع
 .(<>)السيد محمد ميف الحسيني رئيس الجبية العربية العميا(

كتابًا مف محمد اميف الحسيني  =:@8 عاـ ايار مف والعشريف السابع تمقت المجنة في      
تضمف شكر اىالي فمسطيف لممساعي والجيود المبذولة قبؿ اعضاء المجنة إلعانة منكوبي 

ف والتي ماف ليا االثر الجميؿ في نفوس الفمسطينييف، واف فمسطيف تقدر لمعراؽ عطفو فمسطي
عمى قضيتنا العادلة وانيا تقدر عواطفكـ النبيمة ومواقفكـ المشرفة وعروبتكـ المجيدة، وسوؼ 

 .  (?>)يسجؿ التاريخ عطؼ العراؽ واىمو وحسف مساعدتكـ لمنكوبي فمسطيف
بادرت الجمعية الى نشر بيانيا الى الشعب   =:@8ايار عاـ  في الحادي والعشروف مف      

"اف فمسطيف العربية االسالمية اصيبت بما اصاب الوطف العربي مف العراقي جاء فيو 
استعمار وتجزئة، اال اف نصيب فمسطيف مف ذلؾ كاف اوفر واعظـ، اذا ابتميت بالصييونية 

عدد العرب والمسمميف وتطردىـ مف  الى جانب االنتداب، واف بريطانيا تحاوؿ اف تقمص
ديارىـ، وتستولى عمى اولى القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف ولكي تحقؽ احالـ الصييونية، 
اتضحت ىذه السياسة بصورة واضح في موجات اليجرة الصييونية واغتصاب االراضي 

 .(@>)"الزراعية وطرد اىميا منيا
اؿ القتؿ والبطش واالرىاب الذي تمارسو سمطات كما اشارت الجمعية في بيانيا الى اعم    

االحتالؿ في فمسطيف، واكدت باف فمسطيف كتب عمييا مقاومة االنتداب والصييونية، كما 
دعت الى اف واجب العالـ االسالمي العربي ازاء فمسطيف ىو مؤازرتيا بكؿ ما تستطيع مف 
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قي بعدـ االكتفاء باالحتجاج ورفع جيد كي يتـ انقاذىا مف محنتيا، وناشدت ابناء الشعب العرا
 .(2=)االصوات باالستنكار بؿ بالمعونة وبذؿ االمواؿ

استمرت الجمعية في تأييدىا لمثورة الكبرى اذ ارسمت في الخامس والعشريف مف ايار     
، والجيات االسالمية العميا في (8=)احتجاجا الى رئيس الوزراء العراقي ياسيف الياشمي =:@8

 Arjibald) (9=)لى السفير البريطاني في بغداد " ارجيبالد كالرؾ كيد "مصر، واخرى ا

Clark Cede والمندوب السامي في فمسطيف اثر كرانفيؿ واكيوب )(=:) (( Cranville 

Wakhob 
فيو " تحتج جمعية الشبان المسممين عمى ما يجري في فمسطين من ، جاء  

الشعب الفمسطيني تدعوىم لمتوسط من اجل اعمال اجراميو يقوم بيا الصياينة ضد ابناء 
"،   (19)حل القضية الفمسطينية ووضع حل لتمك الماسي الدامية التي تشيدىا فمسطين
 . (>=)وحممت الجمعية ايضا الحكومة البريطانية المسؤولية بسبب تأييدىا لممشروع الصييوني

يدة لمثورة الفمسطينية ولـ تكتفي بذلؾ بؿ دعمت الثورة مف خالؿ الخطب والقصائد المؤ     
 .(==)فضال عف اقامة صالة الغائب عمى ارواح الشيداء الذيف سقطوا في الثورة

حتى  8131المبحث الثاني: موقف الجمعية من تطورات القضية الفمسطينية لممدة من عام 
 .8192عام 

 :8131اواًل: قرار تقسيم فمسطين عام 
 (<=)اصدرت المجنة الممكية البريطانية )لجنة بيؿ(<:@8ففي السابع مف تموز عاـ       
(Peel Commission ،بيانًا قضى بتقسيـ فمسطيف الى ثالث مناطؽ عربية، صييونية ،)

انكميزية، ايدت الحكومة البريطانية مف جانبيا بياف التقسيـ واكدت انيا تبحث عف ارساؿ لجنة 
، اثار تقرير (?=)ف لوضع خطة مفصمة لمشروع التقسيـ وتخطيط الحدودفنية خاصة الى فمسطي

المجنة الممكية البريطانية الشعب  الفمسطيني واالقطار العربية الى جانب موقؼ الحكومة 
 . (@=)العراقية المعارض لقرار التقسيـ

فيو " بيانا جاء  <:@8رفضت الجمعية القرار واصدرت في الثالث عشر مف ايار عاـ    
تستنكر جمعية الشبان قرار التقسيم الصادر من المجنة الممكية البريطانية ووصفتو بانو 
حكم جائر يتجمى فيو الظمم واليوان، وطالبت الجمعية فيو برفع الحيف الذي لحق بالشعب 

فضال عف مشاركة الجمعية في التظاىرات الجماىيرية  الفمسطيني وايقاف قرار التقسيم "
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شيد ليا مثيؿ اذ شاركت فيو كافة فئات المجتمع والقوى السياسية والدينية الكبرى التي لـ ت
 . (2<)والقومية 

حدد موعد لعقد االجتماع واقامة التظاىرة في جامع  <:@8ففي السادس مف تموز عاـ     
الحيدر خانة، وتألفت الجنة مف ممثمو الييئات والنوادي والجمعيات العربية واالسالمية، مثؿ 

لشباف في االجتماع عبدالقادر االماـ وسعيد الحاج ثابت، وطافت التظاىرة انحاء جمعية ا
" ليسقط تقرير المجنة الممكية " و" كمنا فداءًا في سبيؿ العاصمة وضواحييا مردديف شعارات 

وفي نياية التظاىرة  (8<)فمسطيف " و" كمنا جنود فمسطيف " و" لتعش فمسطيف حرة عربية "
ارسمت المجنة برقية الى الممؾ غازي جاء فييا " موقؼ جاللتكـ السامي ازاء نكبة فمسطيف 

 . (9<)"يشرفنا جميعا، وال زلتـ ذخرا لمعروبة واالسالـ
لجات السمطات البريطانية الى القياـ ببعض االجراءات  <:@8وفي اوائؿ ايموؿ عاـ      

ـ الشرعية وامواؿ الوقؼ وتجريد مفتي فمسطيف مف مسؤولياتو منيا السيطرة عمى المحاك
عمى تمؾ <:@8، احتجت الجمعية في الثاني والعشريف مف تشريف االوؿ عاـ (:<)الدينية

فييا " تحتج االجراءات بإرساليا برقيو احتجاج الى السفارة البريطانية والى وزارة الداخمية جاء 
ت التي تقـو بيا السمطات الييودية، والحالة السيئة التي جمعية الشباف المسمميف عمى الممارسا

 .(;<)يمر بيا الشعب الفمسطيني"
 : 8131ثانيًا: مؤتمر الطاولة المستديرة عام 

شكمت الحكومة البريطانية لجنة فنية لتقسيـ فمسطيف برئاسة السير  ?:@8في شباط عاـ     
( وفي السابع والعشريف مف نيساف وصمت المجنة الى   John Wahed) (><)جوف ووىيد

فمسطيف، فقوبمت  باالضطرابات الشاممة والسخط والمقاطعة في كؿ مكاف مف قبؿ العرب  
مذكرة احتجاج الى  ?:@8وجيت الجمعية عمى اثر ذلؾ في الحادي عشر مف ايار عاـ 
البريطاني في بغداد استنكرت  رئاسة المجنة الفنية عند وصوليا الى فمسطيف  بواسطة السفير

" اصرار الحكومة البريطانية عمى فكرة تقسيـ فمسطيف العربية واقامة دولة ييودية في قمب فييا 
الجزء المقدس مف الوطف العربي، اف في ىذا االصرار نكثًا لمعيود التي قطعتيا الحكومة 

يًا عنيفًا لمعامميف العربي البريطانية اماـ العرب، كما رأت اف السياسة البريطانية ىي تحد
االسالمي ...... واعتداًء فضيعًا عمى حقوؽ امة ذات شكيمة وشيـ تعرؼ كيؼ تصوف 

. قررت الحكومة البريطانية في (=<)"حقوقيا وتذود عف كرامتيا في االزمات التي تحؿ بيا
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إلقامة  تحمؿ مسؤولياتيا في حكـ فمسطيف بأكمميا وايجاد تفاىـ ?:@8تشريف الثاني مف عاـ 
 . (<<)السالـ والرفاىية بيف العرب والييود عمى حد سواء

وطالبت الجمعية في ختاـ مذكرتيا ابالغ مضمونيا الى الحكومة البريطانية، كما ارسمت     
نسخة منيا الى وزارة الخارجية العراقية، ومفتي فمسطيف محمد اميف الحسيني والمندوب 

ية عصبة االمـ ووزير المستعمرات البريطاني السامي البريطاني في فمسطيف وسكرتار 
 . (?<)والصحؼ المحمية

 -ثالثًا: اعتقال زعماء الحركة الوطنية الفمسطينية:
لتصفية قادة المقاومة الفمسطينية وانياء الثورة  عدة مارست السمطات البريطانية اساليب    

وجو صوب بغداد قادما مف الفمسطينية، والسيما اميف الحسيني ورفاقو االمر الذي دفعو بالت
 .(@<)@:@8وصميا في الخامس عشر مف تشريف االوؿ عاـ اذلبناف، 
سيمت الحكومة العراقية وصوؿ القيادات الفمسطينية الى بغداد بعد االتفاؽ مع ضباط في     

، ورئيس الديواف الممكي رشيد عالي (2?)الجيش العراقي ووزير الخارجية عمى جودت االيوبي
، كما رحب الجميور العراقي بمختمؼ ىيأتو (9?)الذيف رحب بمجيئو الى بغداد، (8?)الكيالني

ومنظماتو القومية والوطنية ترحيبًا حارًا بقدوـ الحسيني، ومف جانبيا رحبت جمعية الشباف 
دعوة  ،(:?)بوصولو الى بغداد حيث اقامت الجمعية بتوجيو مف رئيسيا حسف رضا المحامي

شيتو دعي الييا كبار رجاؿ الدولة والعمماء وبعض الوجوه مف تكريمية لسماحة المفتي وحا
 . (;?)اىالي بغداد، انتقدت فييا السياسة البريطانية اتجاه الشعب الفمسطيني

ونتيجة استمرار السمطات البريطانية بسياسة البطش واالرىاب ضد ابناء الشعب     
حكـ االعداـ بحؽ  2;@8ـ الفمسطيني، ال سيما بعد اصدارىا في اوائؿ كانوف االوؿ عا

مجموعة مف المجاىديف الفمسطينييف وعمى راسيـ خميؿ ابو المبف، والذي يعد مف اشراؼ يافا، 
ونفي الكثير منيـ الى خارج فمسطيف، اثار ىذا الحدث ردود افعاؿ العناصر القومية والشعبية 

 . (>?)في العراؽ
كتابًا الى  2;@8ف كانوف االوؿ عاـ عمى اثر ذلؾ وجيت الجمعية في الثامف والعشريف م    

" تطالب جمعية الشباف الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفير البريطاني في بغداد جاء فيو 
المسمميف ايقاؼ حكـ االعداـ الصادر بحؽ المجاىد خميؿ ابو المبف والمتيميف االخريف وتبديؿ 
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نية عف التنكيؿ بالمجاىديف بعد اف القوا احكاـ االعداـ بغيرىا فضال عف كؼ السمطات البريطا
 .(=?)السالح تمبية لنداء الحكومة البريطانية"

ارسمت الجمعية تصريحًا الى وكالة االنباء  2;@8وفي الثالثيف مف كانوف االوؿ عاـ    
" تحتج جمعية الشباف عمى السياسة االستعمارية االوروبية ودعميا الى العربية اكدت فيو 

شعب الفمسطيني، ومف اىدافنا ىو االستمرار بالمطالبة لحيف أعاده زعماء وقادة الييود ضد ال
فمسطيف الى وطنيـ وعمى راسيـ الحاج المفتي اميف الحسيني، واف مف حقوؽ الشعوب العربية 

 . (<?)اف تقؼ بوجو االعداء ونيؿ استقالؿ فمسطيف وتجريد الييود مف السالح"
جمعية الشباف المسمميف قد ساىمت مساىمة فعمية في دعـ وىكذا يتضح مما سبؽ انفا اف     

القضية الفمسطينية باألمواؿ والمساعدات العينية فضال عف المشاركة في المظاىرات عقد 
الندوات وبأرساؿ برقيات االحتجاج واالستنكار الى الييئات والمنظمات الدولية والحكومية في 

 الداخؿ والخارج .  
 :  النتائج
 اهلل ومنتو تـ انجاز ىذا البحث، وقد توصمنا الى ما يأتي: بحمد     
في تاريخ العراؽ  الميمة اتيعد دراسة موقؼ جمعية شباف المسمميف مف الدراس  -

الحديث والمعاصر لكوف الموضوع كشؼ مدى حرص الجمعية  في الوقوؼ الى 
 جانب القضايا العربية وال سيما القضية الفمسطينية، 

اىتماما كبيرا بالقضية الفمسطينية وذلؾ لممكانة الدينية التي تمثميا اىتمت الجمعية   -
فمسطيف عند عموـ المسمميف، كونيا تحوي عمى اولى القبمتيف وثالث الحرميف 

 الشريفيف ومسرى رسوؿ اهلل محمد)صمى اهلل عميو وسمـ(.

 قدمت الجمعية منذ بداية تأسيسيا دعميا لمقضية الفمسطينية في جميع المحافؿ -
المحمية والعربية والدولية عف طريؽ ارساؿ برقيات االحتجاج واالستنكار التي كانت 

 ترسميا سواء الى عصبة االمـ او السفارة البريطانية في بغداد .

شاركت الجمعية بعدة مؤتمرات وتظاىرات مؤيدة لمقضية الفمسطينية ومستنكرا  -
ود مف البالد مف خالؿ فتح لالحتالؿ البريطاني لفمسطيف ومحاوالتيـ لتمكيف اليي

 اليجرة الييودية ومحاولة االستيالء عمى االراضي الفمسطينية وتمميكيا لمييود 
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قدمت الجمعية المساعدات المادية والعينية في اوقات مختمفة ، ودعت المواطنيف  -
العراقييف الى التبرع  لمشعب الفمسطيني ألنياء معاناه والوقوؼ معو لمواجية ظمـ 

 البريطاني والعصابات الصييونية   . االحتالؿ
دعت الجمعية الى الحفاظ عمى الزعامات الفمسطينية نتيجة ما تمقوه مف حمالت   -

متكررة منيا االعتقاؿ والقتؿ النيـ يعدوف منطمؽ الثورة نحو تحقيؽ االستقالؿ وارجاع 
 االراضي الفمسطينية المغتصبة .  

  االحاالت
 

                                                 

 .8، ص 9282.ط( ، عايد محمد المشيداني ، جمعية الشباف المسمميف في سطور، )د  (1)
محمد بيجة االثري : وىو محمد بيجة بف محمود بف عبدالقادر ابف احمد ابف محمػود المعػروؼ االثػري ،  (2)

، تعمػـ القػراءة والكتابػة تمقػى ;2@8نسبو الػى اثػر الرسػوؿ محمػد )صػمى اهلل عميػو وسػمـ( ، ولػد فػي بغػداد عػاـ 
يػػاز الدراسػػة االبتدائيػػة انتمػػى الػػى الرشػػدية العسػػكرية لكنػػو لػػـ التعميمػػة االبتػػدائي فػػي المػػدارس النظاميػػة بعػػد اجت

تعمػػـ المغػػػة  <8@8يسػػتمر بييػػا بسػػبب ثػػػورة ، انتمػػى بعػػد ذلػػػؾ الػػى المدرسػػة السػػػمطانية اسػػتقر فييػػا الػػػى عػػاـ 
الفرنسػػية واالنكميزيػػة ، درس  المغػػة العربيػػة واالدب فػػي ثانويػػة النفػػيض االىميػػة ثػػـ درس العربيػػة وتػػاريخ ا داب 

، وتقمػػػد العديػػػد مػػػف  =:@8لعربػػػي وعمػػػـ االخػػػالؽ فػػػي ثانويػػػة المركزيػػػة ثػػػـ عػػػيف مػػػديرًا ألوقػػػاؼ بغػػػداد عػػػاـ ا
المناصػػب وشػػارؾ فػػي العديػػد مػػف المػػؤتمرات الدوليػػة ونػػاؿ اوسػػمو عديػػدة ولػػو العديػػد مػػف المؤلفػػات بمغػػت اكثػػر 

ب تػػاريخ مسػػاجد بغػػداد واثرىػػا، ( مؤلفػػًا أىميػػا: اعػػالـ العػػراؽ واجمػػؿ فػػي التػػاريخ ا داب العربػػي وميػػذ?8مػػف)
، 2?@8مطبعة المجمع العممي، بغػداد ، ترجمة بقممو،فقيد المجمع العممي لممزيد ينظر، محمد بيجة االثري ، 

؛ لممزيد ينظر: يونس الشيخ ابراىيـ السامرائي ، تاريخ عمماء بغداد في القرف الرابع عشػر اليجػري  ?8-8ص
 . 2= – =>، ص 9?@8ينية ، بغداد ، ، مطبعة وزارة االوقاؼ والشؤوف الد

 .@محمد بيجة االثري ، ترجمة بقممو ، ص ( 3
ابػػراىيـ احمػػػد العػػػالؼ ، الجمعيػػػات والنػػوادي الثقافيػػػة واالجتماعيػػػة ، بحػػػث ضػػمف كتػػػاب حضػػػارة العػػػراؽ ،  4)

 .>>8، ص >?@8بغداد ، 
ني البغدادي، نسبو الحسػني الشػيخمي عبد الكريـ بف السيد عباس آؿ الوزير اليماعبد الكريـ الشيخمي : ىو ( 5

بمحمػة األزج بػاب الشػيخ  <=?8األزجي ، أصمو يماني ولقب بالصاعقة نسبة الى مجمتو الصاعقة ، ولػد عػاـ 
حاليػػػًا فػػػي بغػػػداد، تتممػػػذ عمػػػى يػػػد الشػػػيخ المحػػػدث نعمػػػاف أفنػػػدي بػػػف أبػػػي الثنػػػاء األلوسػػػي وأخيػػػو الشػػػيخ شػػػاكر 

، وتػأمـ وخطػب فػي مسػاجد عػدة فػي بغػداد 88@8غػراء الصػاعقة عػاـومحمود شكري األلوسي، أنشػأ جريدتػو ال
. يونس إبراىيـ السامرائي ، تاريخ عمماء بغػداد فػي القػرف الرابػع @>@8منيا مسجد الميدية وغيرىا، توفي عاـ 

 .  <:;صالمصدر السابؽ، عشر اليجري، 
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شػاء وتثقػؼ عمػى يػد محمػود شػكر في مدينة راوه في محافظة االنبػار، ن 2@?8طو صالح الراوي: ولد عاـ  (6

 <8@8االلوسي ويحيى الوتري ، تعمـ النحو وعمـ الفقو والمنطؽ، ودخػؿ فػي اكمػاؿ دراسػة بػدورة المعممػيف عػاـ
تخػػرج مػػف كميػػػة  >9@8، ثػػـ اسػػػتمر بمواصػػمة دراسػػة حتػػى عػػػاـ ?8@8، عػػيف مدرسػػا فػػي دار المعممػػػيف عػػاـ

يػػػا فػػػي بغػػػداد ، وتقمػػػد العديػػػد مػػػف الوظػػػائؼ منيػػػا مػػػديرًا الحقػػػوؽ ، عػػػيف بعػػػدىا اسػػػتاذا فػػػي دار المعممػػػيف العم
، واصػػبح عضػػوا فػػي ?9@8، سػػكرتيرًا فػػي مجمػػس االعيػػاف عػػاـ  =9@8لممطبوعػػات فػػي الػػوزارة الداخميػػة عػػاـ
اختيػػر رئيسػا فػي لجنػػة التػأليؼ والترجمػة فػػي  >;@8، وفػي عػاـ ::@8المجمػع العممػي العربػػي فػي سػوريا عػػاـ

د مف المؤلفات منيا ) ذكػرى السػويدي وابػو العػالء ، وبغػداد مدينػة السػالـ ، وتفسػير وزارة المعارؼ ، ولو العدي
القػػػرءاف الجػػػزاء االوؿ( ، امػػػا ابحاثػػػو فيػػػي عديػػػدة منشػػػورة فػػػي الصػػػحؼ االجنبيػػػة والعربيػػػة منيػػػا ) ابنػػػو االب 

 الكرممي( 
لمصػحافة والنشػر، بغػداد ، ، مؤسسة الزمػاف الدوليػة  8. حميد المطبعي ، موسوعة اعالـ وعمماء العراؽ ، ط 

 .      <9;، ص 9288
اكمػػؿ دراسػػتو االبتدائيػػة والثانويػػة ، ثػػـ اكمػػؿ العميػػا فػػي  8@?8عبػػد العزيػػز الخيػػاط : ولػػد فػػي بغػػداد عػػاـ ( 2

، تقمد العديػد مػف الوظػائؼ عػيف فػي عيػد حكومػة الممػؾ فيصػؿ مػديرا لشػرطة حمػب فػي  82@8استانبوؿ عاـ 
عػػدىا عػػاد الػػى بغػػداد عػػاـ سػػوريا ، ففػػي عيػػد االحػػتالؿ الفرنسػػي لسػػوريا عػػيف الخيػػاط نائػػب لمحكمػػة حمػػب ، وب

، احيؿ الى التقاعد عاـ ;9@8وعيف حاكما بغداد ، وبعدىا اصبح مدرسا في كمية االماـ االعظـ عاـ  :9@8
دفػػف فػػي مقبػػرة الخيػػزراف فػػي االعظميػػة . وليػػد نعمػػاف االعظمػػي ، اعيػػاف الزمػػاف  2<@8، تػػوفي عػػاـ :>@8

 . :98-982، ص2<@8، بغداد ، 8وجيراف النعماف ، ط
( ، مطبعػة دنكػو، الحديثػة ، بغػداد ، >9@8 –99@8وزارة العدؿ العراقية ، مجموعة مف القوانيف االنظمة ) (2

 .  =;9، ص  ;:@8
 .@9@8شباط عاـ 88( ، بتاريخ <:89جريدة العراؽ ، العدد )  (6
معيد العالـ العراقييف والعالـ االسالمي،  وكاظـ احمد المشايخي، االماـ امجد بف محمد الزىاوي، فقي (10)

 .?98 -<98، ص @@@8، فيرجينيالمفكر االسالمي، 
 99 بتاريخ ( 8، محضر الجمسة الخامسة، قرار رقـ )@;@8 -;:@8سجؿ عاـ وثائؽ جمعية الشباف،  (11)

 .  ?:@8ايموؿ عاـ 
مؤتمر ساف ريمو: مؤتمر دولي عقده الحمفاء الغربيوف المنتصروف عمى المانيا في الحرب العالمية  (12)

االولى في مدينة ساف ريمو االيطالية، لبحث مصير السمطنة العثمانية ورسـ معاىدة صمح مع تركيا الميزومة 
وفؽ خطة سايكس بيكو السرية،  في الحرب ولتقاسـ المشرؽ العربي بيف بريطانيا وفرنسا والحركة الصييونية

لمحركة الصييونية إلقامة وطف قومي ييودي في فمسطيف،  وإلضفاء الشرعية الدولية عمى تقسيـ وعد بمفور
صالح وافؽ المؤتمروف في االطار النيائي لعقد معاىدة صمح مع تركيا سميت معاىدة سيفر . لممزيد ينظر: 

، دار الفتح لمطباعة والنشر، بيروت، 9ؼ قرف ، طمسعود ابو يصير، جياد شعب فمسطيف خالؿ نص
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المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،  ،:عبد الوىاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج؛ <? -=?، ص@=@8
 .  <82 -=82، ص ;@@8بيروت، 

، محمد محمود الصياد واخروف، المجتمع العربي والقضية الفمسطينية، دار النيضة العربية لمنشر، بيروت (13)
، ?<@8، دار الطميعة لمنشر، بيروت، 9ناجي عموش، الحركة الوطنية الفمسطينية، ط؛ <=:، ص:<@8
 .    >89ص

في مدينة ليفربوؿ في انكمترا لعائمة ييودية  2<?8رجؿ دولة وفيمسوؼ بريطاني ولد  ىربرت صموئيؿ: (14)
بدا عممو 29@8عة اكسفورد، عاـ ارثوذكسية تعمؿ بتجارة الذىب واالعماؿ المالية، تمقى تعميمو في جام
شغؿ منصب وزير الداخمية  >8@8السياسي في وقت مبكر مف حياتو حيث انظـ الى الحزب اليبرالي، عاـ 

 @9@8مندوبا ساميا عمى فمسطيف وشرؽ االردف، في عاـ  >9@8 -92@8في حكومة استكويت، عيف عاـ 
لماف وشغؿ العديد مف المناصب الحكومية شغؿ منصب وزير الداخمية في حكومة المحافظيف، دخؿ البر 

(، اشرؼ عمى >:@8 -8:@8الميمة، شغؿ منصب رئيس الحزب اليبرالي في مجمس النواب بيف االعواـ )
، David Bridgek؛  :=@8توفي في لندف عاـ  8>@8 -8:@8العديد مف الدراسات الفمسفية بيف االعواـ 

Samuel Wolk ،Jewish Pedia ،Behrman House ،manufactured ،1976 ،pp 428 . 
؛ اميؿ  99، ص@=@8ابراىيـ العابد، دليؿ القضية الفمسطينية، منضمة التحرير الفمسطينية، بيروت،  (15)

 . <88 ->88، ص:<@8الغوري، فمسطيف عبر ستيف عاما، دار النيار لمنشر، بيروت، 
، ص :?@8ار المريخ لمنشر، الرياض، اسماعيؿ احمد ياغي، الجذور التاريخية لمقضية الفمسطينية، د (16)

=; – =< . 
، @@@8، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، 8عبدالوىاب الكيالي، تاريخ فمسطيف الحديث، ط (12)

 . <:9ص
الغرب، ويتمتع بقدسية كبيرة عند المسمميف بسبب  جية حائط البراؽ: حائط يحد المسجد االقصى مف (12)

اعتقادىـ اف النبي محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( اعرج منو الى السماء ليمة االسراء، ومنذ انتياء الحرب 
العالمية االولى اخذ الييود يسدوف حصوليـ عمى ىذا المكاف بتقديميـ عرائض رسمية ونشر مقاالت وصورة 

استمر الييود في استفزازاتيـ مما ادى الى حدوث مصادمات ، عماؿ مخارؼ المسمميفاثارت تمؾ اال، مثيرة
، بسبب قياـ @9@8آب  :9، ثـ اندلعت انتفاضة البراؽ في ?9@8 - >9@8 -;9@8 بيف اعواـدموية، 

الييود بمسيرة كبرى في شوارع القدس استفزت مشاعر المسمميف، برفعيـ العمـ الصييوني، وانشادىـ النشيد 
الصييوني مما حمؿ المسمميف عمى القياـ بمظاىرة معاكسة مما ادى وقوع صدمات دموية وتطورت الى قياـ 
العرب بيجـو مسمح عمى الضواحي الييودية في القدس، ثـ انتشرت نار الثورة الى بقية المدف الفمسطينية، 

حات والطائرات بمغ مجموع القتمى تمكنت القوات بريطانية ايقاؼ االنتفاضة مستعينة بالقوات البرية والمصف
(. عبد الوىاب الكيالي، >::( والجرحى )=88( اما العرب فقد بمغ قتالىـ )9:9(، والجرحى )::8الييود )
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الحركة الوطنية الفمسطينية  عادؿ حسف غنيـ، ؛2;9-=:9ص المصدر السابؽ،تاريخ فمسطيف الحديث، 
 .922-@?8، ص;<@8، د. ط، القاىرة، =:@8-<8@8

، بحث مجمة جامعة @:@8-;8@8احمد محمود عمي السامرائي، تطورات القضية الفمسطينية بيف عامي  (16)
 .89<، ص:928(، 88تكريت لمعمـو االنسانية، العدد )

(20)
جامع الحيدر خانة : وىو مف اشير جوامع بغداد واتقنيا صنعة  واعالىا اركانا  واسماىا مقاما ، سمي  

)حيدر خاف الشابندر( التاجر البغدادي المشيور، اسسو الوزير حسف باشا كوجؾ الذي بيذا االسـ نسبة الى 
، اعاد الوالي داود باشا توسعة بنائو ، اضيؼ الى البناء ?:=8تولى والية بغداد بعد الفتح العثماني عاـ 

ؿ اىؿ العمـ ببغداد مدرسة عرفت ب ) المدرسة الداوودية ( درست فييا العمـو العقمية والنقمية درس فييا اماث
امثاؿ اسماعيؿ البرزنجي واحمد الزند والشيخ محمد فيضي الزىاوي ، تولى االمامة والخطابة فيو السيد احمد 
مراد ومحمد الشيخ داود، شيد الجامع اوؿ اجتماع لجماىير بغداد النتخاب ممثميف عنيا لمفاوضة المندوب 

اجتمع فيو اعياف بغداد  92@8لعراؽ، في بداية عاـ السامي االنكميزي مف اجؿ اقامة حكـ وطني في ا
وانطمقت منو بداية احداث ثورة العشريف، سماه اىؿ بغداد بالجامع الثائر اتخذ مكانا لتحريؾ الناس نحو الثورة 

معف فيصؿ القيسي، جامع الحيدر خانة واثره في  وجعؿ مف ساحة الجامع موقعا لتجمع الناس اليومي .
     . 98 -<8، ص?928لمنشر، بغداد،  ا داب، دار 8، ط9:@8 -;8@8لعراقية الحركة الوطنية ا

 . 2:@8اب عاـ 8:بتاريخ ، (?==8ـ العربي، العدد )الجريدة الع (21)
اب  2:بتاريخ (، 8، محضر الجمسة الثانية، قرار رقـ ):>@8-@9@8وثائؽ جمعية الشباف، سجؿ عاـ  (22)

 .  @9@8عاـ 
مؤسسييا الشيخ ابراىيـ الراوي والشيخ بياءالديف  ابرز ، مف@9@8في بغداد  تأسستجمعية اليداية:  (23)

عصري والسعي لتعارؼ  بأسموبالمدرس والشيخ امجد الزىاوي، وكانت غاية الجمعية نشر حقائؽ االسالـ 
انية الشعوب االسالمية ومكافحة الرذائؿ واالخالؽ الفاسدة، وكاف ليا فروع في الموصؿ والبصرة والسميم

قانوف الغاء الجمعيات والنوادي . عبد الجبار حسف الجبوري،  بعد صدور ;>@8والرمادي، الغيت عاـ 
 - ;9، ص?928د. ت، بغداد، ، ?>@8 – ?2@8لمحات مف تاريخ الجمعيات الدينية في العراؽ مف عاـ 

9< . 
انتخب عبد عضوا مف مجمس النواب،  2>وضـ  >9@8اب  99حزب التقدـ: تأسس الحزب في  (24)

المحسف السعدوف رئيسا لو، ويعد اوؿ حزب نيابي حكومي ىدفو تأييد وزارة السعدوف، اصدر الحزب جريدة 
ناطقو باسمو ) جريدة التقدـ ( اكد الحزب في منياجو عمى تأليؼ اغمبية نيابية لتطبيؽ المعاىدة البريطانية 

كما دعى الحزب الى االىتماـ بالتعميـ والزراعة واجراء التعديالت عمييا، وادخاؿ العراؽ في عصبة االمـ، 
، بغداد، 9:@8 – 98@8وتقوية الجيش العراقي . فاروؽ صالح العمر، االحزاب السياسية في العراؽ 

 . >>8 -8;8، ص?<@8
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، تزعمو جعفر ابو التمف، اكد الحزب في 99@8اب  9الحزب الوطني العراقي: تأسس الحزب في  (25)

عمى استقالؿ العراؽ التاـ بحدوده الطبيعية كما دعى الحزب الى نيضة البالد عمى  منياجو عمى المحافظة
المستوى الزراعي واالقتصادي، ادى الحزب دورا ميما في مقاومة االنتداب البريطاني، ساند الحزب القضية 

ف ، حيث عقد في مقر الحزب االجتماعات المؤيدة لعرب فمسطي@9@8الفمسطينية وبخاصة احداث عاـ 
ونضاليـ ضد االنتداب البريطاني واالعتداءات الصييونية عمى االمكاف المقدسة . عبدالرزاؽ عبد الدراجي، 

 . ?@9-@<9، ص ?<@8جعفر ابو التمف ودوره في الحركة الوطنية في العراؽ، بغداد، 
لتي استمرت اكثر في بغداد، ويعد مف النوادي الكردية ا @9@8نادي االرتقاء الكردي: تأسس النادي عاـ  (26)

سنة اختير ألدارتو محمد اميف زكي ومعروؼ جاوويؾ، كاف اليدؼ مف تأسيسو ىو نشر الثقافة  >9مف 
والعمـو بيف االكراد وترقية المغة الكردية وتعميـ ابناء الشعب الكردي مف االمييف، يعد توفيؽ وىبي احد 

ة الكردية، وكاف الممؾ فيصؿ الثاني تمقى فيو اعضائو البارزيف الذي كاف لو الدور الكبير في تعميـ المغ
. عزيز حسف البارزاني، الحركة القومية الكردية التحررية  ?>@8دروس لتعميـ المغة الكردية، اغمؽ في عاـ 

 . <? – =?، ص=922، الدار العربية لمموسوعات، بيروت، >;@8 -@:@8في كردستاف العراؽ 
والده  ة، تتممذ بمدرس?@?8ىو محمد جعفر جواد الشبيبي، ولد في النجؼ عاـ  محمد جعفر الشبيبي: (22)

الشيخ جواد الشبيبي اشتغؿ في البالط الممكي ثـ استقاؿ منصرفا الى التجارة، شغؿ رئاسة غرفة تجارة بغداد 
مرات لسنوات عديدة ومف المؤسسيف ليا، ومف المؤسسيف لجمعية اليالؿ االحمر، شارؾ في العديد مف مؤت

الغرؼ التجارية قطريا وعربيا ودوليا، اعتبر مف اعمدة االقتصاد العراقي، اعتبر مف دعاة المقاطعة 
كما عمؿ في مجاؿ السياسة المناىضة لالستعمار، لو العديد مف الخطب والمقاالت  ) لمصياينة(االقتصادية

حميد المطبعي، موسوعة اعالـ التي نشرت في الصحافة ونشرت في مجمتيا الخاصة ونشراتيا التجارية . 
 . :92، المصدر السابؽ، ص9العراؽ في القرف العشريف، ج 

( 2;، ومارست اعماليا بموجب قانوف رقـ )=9@8في العيد الممكي عاـ  تأسستغرفة تجارة بغداد:  (22)
رية مف ، تكونت المجنة االدا@?@8، مرت الغرفة بأربعة مراحؿ تبدا مف منذ تأسيسيا حتى عاـ =9@8لسنة 
وايت مدير البنؾ الشاىاني االيراني رئيس ليا وقاسـ باشا الخضري نائي  اصبح البريطاني ،عضوا >8

الرئيس، تميزت المرحمة االولى مف تاريخيا بسيطرة القطاع الخاص وقد عممت عمى الدفاع عف المصالح 
النوف زويد، غرفة تجارة بغداد  التجارية ومعاونة الحكومات في طرح السياسات االقتصادية . عبد الرحيـ ذو

؛ <@@8) دراسة تاريخية اقتصادية ( اطروحة دكتوراه، كمية ا داب، جامعة الموصؿ،  ;=@8 – =9@8
، دار غيداء لمطباعة، 8صالح عريبي عباس، غرفة تجارة الموصؿ دراسة اقتصادية ثقافية سياسية، ط

 .  2<، ص9288االردف، 
 .@9@8ايموؿ عاـ  :(، @<=8د )جريدة العالـ العربي، العد (26)
( بتاريخ 8، محضر الجمسة الحادية عشر، قرار رقـ ):>@8-@9@8سجؿ عاـ وثائؽ جمعية الشباف،  (30)

 .  @9@8آب عاـ  8:
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 .  @9@8ايموؿ عاـ  89(، =?98جريدة العراؽ، العدد ) (31)
في اسكتمندا، وىو مؤسس حزب العماؿ وزعيمو في ==?8اكتوبر عاـ  89رامزي ماكدونالد: ولد في (32)

، في عاـ  كاف مسواًل عف انشاء لجنة تمثيؿ العماؿ كما شغؿ منصب سكرتيرىا االوؿ،  22@8مجمس العمـو
العماؿ عاـ وزعيمًا لحزب العماؿ، تولى رئاسة الوزراء عف حزب  =2@8انتخب عضوا في البرلماف عاـ 

رد بعدىا مف عضوية حزب طبرالييف الى السمطة، يوالتي جاءت بال 8:@8التي ستمرت حتى عاـ  @9@8
 ، <:@8نوفمبر عاـ  ?العماؿ، توفي في 

 - The Hutchinson Encgclopedia of modern political Bio eophg، Helicon 
publishing. New mill House، u.k. 2005. P.p. 610-611. 

(، بتاريخ 8، محضر الجمسة السادسة عشر، قرار رقـ ):>@8-@9@8وثائؽ جمعية الشباف، سجؿ عاـ (33)
 .  @9@8تموز عاـ  8:

(، بتاريخ 8، محضر الجمسة الحادية عشر، قرار رقـ ):>@8-@9@8سجؿ عاـ وثائؽ جمعية الشباف،  (34)
 .  @9@8 ايموؿ عاـ 9، ) <<98 (؛ جريدة العراؽ، العدد  @9@8اب عاـ  8:

(35)
جامع السيد سمطاف عمي : وىو احد مساجد بغداد القديمة التي ال يعرؼ تاريخ انشائيا بالتحديد، يقع  

عمى نير دجمة مف جيتو الشرقية، جدد عمارتو السمطاف الغازي عبد الحميد الثاني، وانشاء فيو مدرستيف 
الرفاعي )قدس سره العزيز(، وتعد مدارسو مف لدراستو العمـو العقمية والنقمية وزاوية التباع السيد احمد 

المدارس الميمة ببغداد اختار فييا اماثؿ اىؿ العمـ لمتدريس فييا امثاؿ محمود شكري االلوسي والشيخ عبد 
اهلل الشيخمي ، تولي فيو االمامة والخطابة الحاج مصطفى العبيدي والسيد شاكر سعيد االعظمي، جدد بنائو 

عمى يد السيد احمد الراوي . انستاس ماري الكرممي ، مزارات بغداد بالميجة  =928و >=@8و ;:@8عاـ 
  . 2;8 -<:8،  @922ط ، لندف ،  -، د 8العامية البغدادية والعربية الفصحى ، ط

 . @9@8ايموؿ عاـ  89، بتاريخ )>?9)جريدة العراؽ، العدد  (36)
 .@9@8ايموؿ عاـ  :8(، بتاريخ <?98جريدة العراؽ، العدد) (32)
 :8(، بتاريخ 9، محضر الجمسة السابعة عشر، قرار رقـ):>@8-@9@8وثائؽ جمعية الشباف، سجؿ  (32)

 . @9@8اب عاـ 
(36)

، ?=@8ارنولد توينبي، فمسطيف جريمة ودفاع، ترجمة عمر الديراوي، دار العمـ لممالييف، بيروت،  
  . 8=ص

، المنشاة العامة لمنشر، طرابمس، 8، ط@:@8- 99@8البريطاني كامؿ محمود خمو، فمسطيف واالنتداب  (40)
؛ حسف صبري الخولي، سياسة االستعمار والصييونية اتجاه فمسطيف في النصؼ ;>:-;;:، ص 9?@8

 . 9;<، ص:<@8االوؿ مف القرف العشريف، دار المعارؼ لمنشر، القاىرة ، 
(41)

  نجـ الديف .منيـ سعيد الحاج ثابت ، نعماف االعظمي ، الحاج مال 

 .::@8تشريف الثاني عاـ  ?(، :2:جريدة االىالي، العدد ) (42)
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 .::8-8:2، صالمصدر السابؽمحمد بيجة االثري، مالحـ وازىار،  (43)
(44)

 .::@8تشريف الثاني عاـ  82( =2:العدد ) ،جريدة االىالي 

، مطبعة الجامعة الموصؿ، 8وليد الخالدي واخروف، القضية الفمسطينية والصراع العربي الصييوني، ج (45)
 .8=:، ص:?@8

 .>@عبدالوىاب الكيالي، المصدر السابؽ، ص (46)
، تمقػى عمومػو فييػا درس العمػـو الشػرعية والمغػة العربيػة، <@?8ميف الحسيني: ولد فػي القػدس عػاـ محمد ا(42)

الزىر، عمؿ ضابطًا في الجػيش العثمػاني اثنػاء الحػرب العالميػة االولػى، تػولى منصػب االفتػاء والتحؽ بجامع ا
، ثـ تراس المجنة العربية العميا في 99@8، وانتخب رئيسًا لممجمس الشرعي االسالمي االعمى عاـ 98@8عاـ 

يني . وائػػؿ عمػػي بقيػػادة عبػػدالقادر الحسػػ =;@8القػػدس، وشػػارؾ فػػي تشػػكيؿ جػػيش انقػػاذ الجيػػاد المقػػدس عػػاـ 
مجمػػة المجمػػع ، @;، مجمػػد ;(، ج ?;@8-<:@8احمػػد النحػػاس، اصػػداء القضػػية الفمسػػطينية فػػي الموصػػؿ )

 .9=8-8=8، ص9229العممي العراقي لمنشر، 
 @9(، بتاريخ 8، محضر الجمسة الثانية، قرار رقـ )@;@8 -;:@8سجؿ عاـ وثائؽ جمعية الشباف،  (42)

 .;:@8تشريف الثاني عاـ 
 محمة في:??8 عاـ الموصؿ في ولد العبيدي، محمود ثابت الحاج جمبي سعيد وىو: ثابت الحاج سعيد(46)

 بدا اذ الكتاتيب يد عمى تعمـ دينية تنشئة نشأ والزراعة، التجارة بامتيانيا عرفت موصمية، اسرة مف البقاؿ
 طمبو بسبب منيا عفي لكنو العسكرية الخدمة الداء طمب =2@8 عاـ العربية، والمغة الكريـ القراف بتعميـ
 الجمعيات مف العديد تاسيس في ساىـ الناس، مع التعامؿ وحسف والوفاء والشيامة بالبساطة اتصؼ لمعمـ،

 الى بعدىا لجاء تمعفر وثورة العشريف ثورة في شارؾ والثقافي، السياسي بنشاطو عرؼ واالجتماعية، االسالمية
 المجمس في عضوا انتخب ،?9@8 عاـ عاـ الوطني والحزب الشعب حزب الى >9@8 عاـ انتمى تركيا،
 ثابت الحاج سعيد الجبوري، خضير محمد جاسـ. 2;@8 توفي عدة، لدورات الموصؿ لواء عف النيابي
 . >9 – >8 ص ،9222 الموصؿ، جامعة -االداب كمية ماجستير، رسالة والقومي، الوطني نشاطو

 <(، بتاريخ 9، محضر الجمسة السابعة، قرار رقـ )@;@8 -;:@8وثائؽ جمعية الشباف، سجؿ عاـ  (50)
 .>:@8آذار عاـ 

 .<<، ص2<@8، بيروت، 8صالح صائب الجبوري، لجنو فمسطيف واسرارىا السياسية والفكرية، ط (51)
(52)

 . ;?>حسف صبري الخولي، المصدر السابؽ، ص 
، مؤسسة الضحى لمطباعة، @:@8-=:@8مسطيف الحاج اميف الحسيني وثورة ابراىيـ ابو شقرا، مفتي ف (53)

 .@8-=8، ص @@@8دمشؽ، 
(54)

ابراىيـ عطار باش، نعماف االعظمي، الحاج مال نجـ، كماؿ الديف الطائي،  سعيد الحاج ثابت، منيـ 
 يوسؼ ىرمز، سامي سعد الديف .

 . =:@8ايار عاـ  92( :?8;جريدة االستقالؿ ، العدد )  (55)
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 . =:@8ايار  99( 2@8;جريدة العراؽ، العدد ) (56)
  .=:@8تموز عاـ  88( 9?<:جريدة العالـ العربي، العدد ) (52)
 . =:@8تموز  8:( ;;;;؛ جريدة العراؽ ، العدد ) =:@8تموز  8:( >9=جريدة البالد، العدد ) (52)
 .=:@8ايار عاـ  99(  ;:2:الـ العربي، العدد ) جريدة الع (56)
 .=:@8ايار عاـ  99 ،( ;:2:جريدة العالـ العربي، العدد )  (60)
دخؿ المدرسة الرشدية  2@?8، في عاـ ;??8ولد ياسيف حممي في بغداد عاـ  :ياسيف الياشمي (61)

ليدرس العمـو  @@?8دخؿ المدرسة االعدادية العسكرية، ارسمو والده الى االستانة عاـ  >@?8العسكرية، عاـ 
 تخرج برتبة مالـز ثاني، تقمد مناصب عسكرية مختمفة في الجيش العثماني، عينو 29@8العسكرية، عاـ 

منح رتبة فريؽ في الجيش  99@8فيصؿ رئيس لييئة اركاف الجيش العامة لمجيش العربي، في عاـ  الممؾ
. لممزيد ينظر: سامي عبد الحافظ القيسي، ياسيف  <:@8العراقي، تقمد رئاسة الوزراء مرتيف، توفي عاـ 
، ص ><@8البصرة   ، مطبعة الحداد،8، ج=9@8 -99@8الياشمي ودوره في السياسة العراقية بيف عامي 

؛ حاـز المفتي، العراؽ بيف عيدي ياسيف الياشمي وبكر صدقي، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 98 ->8
 .  <88 – ?8، ص2@@8

في احدى ضواحي سدني في استراليا حضر الى باث  9??8مارس  <8ارجيبالد كالرؾ كيد: ولد في  (62)
ترقى الى رتبة سكرتير ثالث في  ?2@8لدبموماسية، في عاـ حياتو ا =2@8كولديج في انكمترا، بدأ في عاـ 

عيف سكرتير اوؿ في وزارة الخارجية في لندف،  @8@8في روما، في عاـ  ;8@8برليف و سكرتير ثاني عاـ 
عمؿ القائـ في االعماؿ في القاىرة، عيف قنصال عاما في جميوريات كواتيماال وىندراوس  <9@8في عاـ 

، ثـ انتقؿ الى <:@8عيف سفيرا في بغداد، ثـ عيف سفيرا في الصيف عاـ  >:@8والسمفادور، في عاـ 
سفيرا لمواليات المتحدة، توفي في  انتقؿ بعدىاموسكو كسفيرا لالتحاد السوفيتي اقاـ عالقات رائعة مع ستاليف، 

 . ينظر:8>@8اسكتمندا عاـ 
Supinely، A Dark Page In History، London  ،8@<8،  p 221. 

، تمقى تعميمو ;<?8مارس  8كرانفيؿ واكيوب: ىو ارثر كرانفيؿ واكيوب ولد في مدينة ريبتوف في  (63)
برتبة مالـز اوؿ، التحؽ  ?@?8وتخرج منيا عاـ  :@?8االبتدائي والثانوي فييا، دخؿ الكمية العسكرية عاـ 

، ثـ شارؾ في الحرب في حرب البوير في جنوب افريقيا @@?8بالكتيبة الثانية بالؾ ووتش، شارؾ عاـ 
العالمية االولى انضـ بعدىا الى لواء سيميزيا الثاني وىو جزء مف القوات البريطانية الموجدة في المانيا، في 

تسمـ منصب المفوض السامي والقائد العاـ لمقوات المسمحة في فمسطيف وكاف متعاطفا مع  8:@8عاـ 
 .  <;@8 سبتمبر ;8ي ، توف?:@8الحركة الصييونية، تقاعد عف العمؿ عاـ 

The Hutchinson Encgclopedia of modern political Bio eophg ، Helicon publishing. 
New mill House، u.k. 2005.. <?2-<?9  P.p 
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ايار  >9(، بتاري8، محضر الجمسة الثامنة، قرار رقـ )@;@8-;:@8سجؿ عاـ وثائؽ جمعية الشباف،  (64)

 .=:@8عاـ 
 =(، بتاريخ 9، محضر الجمسة الثامنة، قرار رقـ )@;@8-;:@8وثائؽ جمعية الشباف، سجؿ عاـ  (65)

 . >:@8عاـ  حزيراف
 82، محضر الجمسة الثامنة، )بدوف رقـ (، بتاريخ @;@8-;:@8وثائؽ جمعية الشباف، سجؿ عاـ  (66)

 .  =:@8ايموؿ عاـ 
(62)

 باسـالمجنة الممكية البريطانية : تكونت المجنة مف ست اعضاء يرأسيـ لورد بيؿ، وقد عرفت المجنة  
المجنة الممكية، وكاف رئيسيا وزيرا لميند، وسبؽ لو اف شغؿ عدة مناصب وزارية، اشترؾ في عضوية عدة 

خوري، المصدر السابؽ، لجاف تحقيؽ في الممتمكات البريطانية في مناطؽ ما وراء البحار . حسف صبري ال
   . 29= -28=ص

، رسالة ماجستير ، كمية ?;@8 -@:@8عائشة عمي المسند، المممكة العربية السعودية وقضية فمسطيف  (62)
 . =?، ص  >?@8جامعة جدة ،  –التربية لمبنات 

 . :;;، المصدر السابؽ، ص@:@8 -99@8كامؿ محمود دخمو، فمسطيف واالنتداب البريطاني  (66)
 . <:@8ايار عاـ  >8(، >;=جريدة البالد، العدد ) (20)
، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 8، ط8;@8-9:@8العراؽ والقضية الفمسطينية عباس عطية جبار،  (21)

 .@<>، ص:?@8
(22)

تموز  @8( ?;@9؛ جريدة االستقالؿ، العدد ) <:@8تموز  =8( >;@8جريدة العالـ العربي، العدد ) 
8@:>. 

 
 . ??=كامؿ محمود دخمو، المصدر السابؽ، ص (23)
 99(، بتاريخ 8، محضر الجمسة الخامسة، قرار رقـ )@;@8- ;:@8وثائؽ جمعية الشباف، سجؿ عاـ  (24)

 . <:@8تشريف االوؿ عاـ 
برئاسة السير جوف ووىيد لدراسة  ?:@8وىي المجنة التي الفتيا الحكومة البريطانية في سباط عاـ   (25)

سيـ المقترح مف قبؿ المجنة الممكية ) لجنة بيؿ ( واقتراح التعديالت التي ترى ادخاليا عميو، وتعييف مشروع التق
شفيؽ الرشيدات، فمسطيف تاريخًا عبرة ومصيرًا، حدود مناطؽ الدوؿ التي ستشكؿ بعد التقسيـ ، لممزيد ينظر: 

 .>89-898، ص?=@8د. ط، القاىرة، 
 . ?:@8ايار  :8(، ?@8;)جريدة العالـ العربي، العدد  (26)
، مركز ابحاث منظمة التحرير ?;@8 – <8@8ناجي عموش ، المقاومة الفمسطينية في فمسطيف  (22)

 .9<8 – @=8، ص<=@8الفمسطينية، بيروت، 
 .?88مجمة العالـ االسالمي، المصدر السابؽ، ص (22)
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، @@@8عبدالكريـ العمر، مذكرات الحاج اميف الحسيني، مطبعة االىالي لمنشر والتوزيع، دمشؽ  (26)

 . @8-?8ص
في الكمية الحربية في  مالـزفي مدينة الموصؿ تخرج برتبة  =??8عمي جودت االيوبي: ولد عاـ  (20)

الممؾ نة حمب، رحؿ مع عيف حاكما لمدي @8@8ـ الى الثورة العربية الكبرى، عاـ ضان =8@8اسطنبوؿ، عاـ 
ورئيسا  ;:@8الى العراؽ، تقمد مناصب وزارية عديدة حتى اصبح رئيسا لموزراء عاـ  98@8فيصؿ عاـ 

، عاد الى 8;@8، غادر العراؽ عمى اثر نجاح ثورة رشيد عالي الكيالني عاـ >:@8لمجمس النواب عاـ 
. جمعة فرحاف @=@8توفي عاـ  <>@8 واصبح رئيسا لموزراء ?;@8العراؽ واصبح وزيرا لمخارجية عاـ 

، اطروحة دكتوراه، ?>@8عميوي ساجت الخفاجي، عمي جودت االيوبي ودوره في السياسة العراقية حتى عاـ 
 .  ?8 – >8، ص <@@8، جامعة بغداد، -ابف الرشد  –كمية التربية 

 فييا درس ثـ الحقوؽ، كمية في والتحؽ دارسيا في وتعمـ بغداد في :@?8 في ولد: الكيالني عالي رشيد (21)
 عاـ شكؿ وبعدىا ،;9@8 عاـ لمعدؿ وزيراً  ثـ االستئناؼ لمحكمة وحاكما الموصؿ في لألوقاؼ مديراً  واصبح
 الوزارة منصب تولى ثـ الثالثة، وزارتو شكؿ 2;@8 عاـ ففي والثانية، االولى الوزارتيف منصب وتقمد ::@8
 بعدىا عاد ،;>@8 عاـ في ومصر السعودية الى لجاء 8;@8عاـ مايس حركتو فشؿ بعد ،8;@8عاـ الرابعة
 خروجو وبعد االنقالب، تدبير بحجة سنوات لثالث بسجنو المحكمة واعمنت ?>@8 عاـ العراؽ الى
 الى جثمانو ونقمت >=@8 عاـ توفي حتى بيروت الى بعدىا واعاد القاىرة الى ثـ بيروت الى غادر:=@8عاـ
 محمد: وتحقيؽ تقديـ والمعاصر، الحديث العراؽ تاريخ في دراسة شوكت، ناجي اوراؽ شوكت، ناجي. بغداد
 .=@8ص ،<<@8 بغداد، الجامعة، مطبعة الزبيدي، حسيف ومحمد انيس

، مطبعة دار الشؤوف الثقافية، بغداد، د >عبدالرزاؽ الحسيني، تاريخ الوزارات العراقية في العيد الممكي ج (22)
 .8?9-2?9. ت، ص

، وشغؿ :8@8، تخرج مف مدرسة الحقوؽ عاـ @??8ا خميس المحامي: ولد في بغداد عاـ حسف رض(23)
، ثـ دعا الى الخدمة ;8@8منصب ادارية وحقوقية في العيد العثماني، تولى منصب مدير دار المعمميف عاـ 

 ـ الى مدرسة ضباط االحتياط وخدـ في الجيشض، ارسؿ الى استانبوؿ وان=8@8العسكرية اواخر عاـ 
(، 92@8 -@8@8التركي، عاد بعد ذلؾ الى بغداد وشارؾ في تأسيس االحزاب السرية الوطنية بيف عامي )

عيف مديرًا  >:@8، في عاـ >:@8واصبح عميدا لكمية الحقوؽ عاـ  9:@8عيف في محكمة التميز عاـ 
، واصبح بعدىا :;@8اـ لمطابو في بغداد، ومديرًا عامًا لألوقاؼ، ثـ شغؿ رئيسا محكمة التميز في العراؽ ع

عميدًا لكمية الحقوؽ، عمؿ في ادارة التدويف القانوني عرؼ فييا بنزاىتو في القانوف، وكاف ناشطا لمعديد مف 
الجمعيات الخيرية ومنيا )جمعية التفيض االىمية، جمعية شباف المسمميف، جمعية حماية االطفاؿ، مشروع 

العديد مف المؤلفات المطبوعة  فضال عفالصحؼ المحمية، جمعية الفمس(، نشر العديد مف المقاالت في 
، مطبعة دار 8. مير بصري، اعالـ السياسة في العراؽ الحديث، ط<<@8اىميا )احكاـ القانوف(، توفي عاـ 

 .2<>، ص;922الحكمة، لندف، 
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 @8(، بتاريخ في ;، محضر الجمسة الثالثة، قرار رقـ )@;@8 -;:@8سجؿ عاـ وثائؽ جمعية الشباف،  (24)

 .  @:@8تشريف الثاني عاـ 
ت،  ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د.8;@8عثماف كماؿ الحداد، حركة رشيد عالي الكيالني  (25)

 . ?ص
 ?9(، بتاريخ 9ر رقـ )، محضر الجمسة الرابعة، قرا@;@8-;:@8وثائؽ جمعية الشباف، سجؿ عاـ  (26)

 . 2;@8كانوف االوؿ عاـ 
 .8;@8عاـ كانوف الثاني  9(، @?@جريدة صوت االىالي، العدد ) (22)

English Reference 

 The young Muslim Association is a cultural charity founded with the 

support of the experienced and the good of the in fluential people of the 

Baghdadi community in 1928 Its establishment was love of the romelard 

and starding in the face of Christian missioners. 

 The Assombly began meetirgs at the end of 1928 after a visit of its fonrder 

mohammed Bahja Al-Athery did it to cario and emphasized the need of 

Association in cario. 

 The young Muslim Association rad an important role in Arab issues and in 

particular the Palestinian issue . The Assembly send a number of its 

members and other communities to Palestinian to praride material support 

and humanitarian assistance to the palestanian to alleviate their snfferirg. 

The Association confirmed its role in defereling from the Israeli occupation 

throngh holdirg many meetings with a number of Arab persoralities and 

their attenderce at the Islamic coferences. 

 


