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الممخص
ُيعد عبداليادي الظاىر من الشخصيات الميمة ،والتي كان ليا دور ممموس في الحياة
اضحا العمل السياسي الذي أداه عبداليادي الظاىر وانتمائو
السياسية داخل العراق .أصبح و ً
إلى حزب األمة عام ٕٗ ،ٜٔوحزب األحرار عام  ،ٜٔٗٙومن ثم حزب الجبية الشعبية عام

جميا في الساحة السياسية العراقية ،وما تركتو من اثر
ٔ٘ ،ٜٔوالدور الكبير الذي أضحى ً
في مجريات األحداث رغم تباعد المدة الزمنية بين انتمائو ليذه األحزاب ،وذلك لتنقمو بين
الوظائف اإلدارية.
المقدمة

اعتنت الدراسات التاريخية عناية كبيرة بدراسة الشخصيات المؤثرة والسيما التي ظيرت
خصوصا ،والتي كان ليا دور واضح
في العيد الممكي والمراحل األخرى ،بأىتمام الباحثين
ً
في مجريات االحداث ،إذ شكل الدور السياسي الذي قام بو عبداليادي الظاىر عالمة بارزة
في تاريخ العراق المعاصر .لِ َما لَوُ من أىميو في توثيق أحداث تمك المرحمة ،فضالً عما
يفضي ىذا األتجاه إلى تشخيص أدق لوقائع تمك المرحمة وتطوراتيا المختمفة .أعتمد البحث
عمى المنيج التاريخي الوصفي التحميمي ،وذلك بعرض األحداث التاريخية ومحاولة تفسيرىا
وفق شروط البحث العممي لموصول لمحقائق المطموبة.
جاء في القسم األول عن حزب االمة وأنتماء عبداليادي
قسم البحث إلى ثالثة أقسامَ ،
جاء
الظاىر إليو والدور الذي أداه في معارضة معاىدة عام ٕٕ ،ٜٔاما في القسم الثاني فقد َ

عنوانو حزب األحرار ،والذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية ودخول عبداليادي الظاىر
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إليو واألحداث التي رافقت ذلك ،وتطرق القسم الثالث إلى حزب الجبية الشعبية وفكرة

عبداليادي الظاىر بتشكيل حزب جديد واألتفاق مع رجال السياسة البارزين لتشكيل ذلك
اعتُ ِمدت
الحزب  .وأختتم البحث بخاتمة وقائمة اليوامش وأخرى لممصادر والمراجع،

عدد من المصادر الميمة في كتابة البحث ،منيا الكتب العربية والمعربة والمذكرات
الشخصية لمسياسيين الذين عاصروا تمك المرحمة ،في دراسة الدور السياسي لعبداليادي
الظاىر ،وكذلك عدد من الرسائل الجامعية ،والصحف العراقية في تمك المدة ،والتي تابعت
مسار األحداث السياسية في تمك الحقبة .ويبقى ىذا البحث كأي جيد عممي عرضة لمنقد
والتصويب والممحوظات.
دور عبدالهادي الظاهر السياسي
حزب األمة

أصبحت الحاجة ماسة إلى تشريع قوانين خاصة بالصحافة واألحزاب ،منذ تشكيل

الكيان السياسي الجديد في العراق ،وتأسيس (الحكومة العراقية المؤقتة)
(ٕ)

األول ٕٓ ،ٜٔواصدار قانون الجمعيات

(ٔ)

في ٕ٘ تشرين

في ٕ تموز عام ٕٕ ،)ٖ(ٜٔليدخل العراق في

مرحمة جديدة من العمل الحزبي.
بدا لكثيرين من المعنيين بالسياسة بضرورة التوجو نحو العمل لتحقيق األىداف الرامية
إلى الوحدة الوطنية واالستقالل التام ،بتكوين أحزاب سياسية تعبر عن إرادة العراقيين بشكل
خصوصا بعد تتويج األمير فيصل مم ًكا عمى العراق في ٖٕ
تنظيما،
أوسع من السابق وأكثر
ً
ً
آب ٖٕ ،)ٗ( ٜٔوكانت الحكومة في تمك الحقبة ،تماطل في إجابة ذلك الطمب ،زاعمة بعدم
وجود قانون خاص لألحزاب ،وما كاد التتويج يتم حتى اشتدت المطالب بيذا األمر ،وقد
أنشأت ثالثة أحزاب ،اثنان يمثالن المعارضة وىما الحزب الوطني في ٕ آب ٕٕ ٜٔوحزب
النيضة في  ٜٔآبٕٕ ٜٔوالذي كان أبرز مؤسسيو الشيخ أحمد الظاىر ،و الحزب الثالث
يؤيد حكومة (عبدالرحمن النقيب)

(٘)

وىو الحزب الحـر في ٖ أيمول ٕٕ ،ٜٔالذي أنشأه

(محمود النقيب)( ،)ٙاكبر أنجـال عبدالرحمن النقيب رئيس الوزراء(.)ٚ

سعى عبداليادي الظاىر مع مجموعة من المحامين لتشكيل حزب سياسي ،بعد
اجتماع المجمس التأسيسي في  ٕٚآذار ٕٗ ٜٔلمنظر في معاىدة ٕٕ ،ٜٔفقد قرر
األعضاء المؤسسين ومنيم عبداليادي الظاىر ،االجتماع في سينما رويال يوم  ٔٛنيسان
743

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٗ ، ٜٔوبعد إن صادق المجمس عمى المعاىدة العراقية –البريطانية في ليمة ٔٔ حزيران
()ٛ

ٕٗ ،ٜٔاجتمع عبداليادي الظاىر مع (مجموعة من المحامين)

في أوائل شير تموز(،)ٜ

في سينما رويال ،وقرروا تأليف حزب سياسي باسم (حزب األمة) ليتولى الدفاع عن العراق
وخصوصا في حدوده الشمالية ،وأكد عبداليادي الظاىر
في قضاياه الداخمية والخارجية،
ً
عمى وحدة الصف والتآخي بين فئات المجتمع(ٓٔ).
رفض نائب مفتش الشرطة العام (الميجر كوكس  )Major Coxالطمب ،ورأى انو من
غير المناسب منح رخصة لمحزب ،والسيما أَن مقدمي الطمب مسؤولون عن اجتماع سينما
رويال ،ومتيمون باالعتداء عمى النائبين عداي الجريان وسممان البراك ،الذي كان
عبداليادي الظاىر أحد المتيمين بذلك االعتداء ،ولذلك فقد أىمل الطمب وبدأ التضييق عمى
(ٔٔ)
وبقي الطمب مقدم إلى و ازرة الداخمية بدون إي رد عميو
،
بعضيم لالنسحاب من الحزب
َ
حتى استقالت و ازرة جعفر العسكري(ٕٔ) ،وتكمف ياسين الياشمي بتشكيل الو ازرة الجديدة،

وتألفت و ازرتو األولى في ٕ آب ٕٗ ،ٜٔوأوعز إلى وزير الداخمية لممصادقة عمى تشكيل
حزب األمة بكامل تشكيمتو ،التي ُع َد عبداليادي الظاىر من أبرزىم ،وقد صادقت الو ازرة
بكتابيا ٕٓٔٓٔ في  ٜٔآب ٕٗ ٜٔعمى نظامو األساسي(ٖٔ) ،وقد حاول ياسين الياشمي
ئيسا فخرًيا لذلك الحزب ،ولكي يستطيع
استمالة حزب األمة إليو ،كونو كان َيعد نفسو ر ً
تكوين كتمة تسنده في و ازرتو(ٗٔ).
صدرت إجازة و ازرة الداخمية بتأليف حزب األمة في ٕٓ آب ٕٗ ،ٜٔوصودق عمى

النظام األساسي لمحزب(٘ٔ) ،وأطمق الرأي العام عمى ىذا الحزب بحزب الشباب ،وكان من
قادة الحزب البارزين عبداليادي الظاىر الذي أفاد من تجربت والدة الشيخ أحمد الظاىر في

حزب النيضة( ،)ٔٙوألنو يضم أكثرية من المحامين الشباب المتخرجين حديثًا من كمية

فضال عن إن الفئات السياسية لم تكن ترتاح لظيور ىذا الحزب ،الن السياسة في
الحقوق،
ً
رأييم تحتاج إلى سمسمة من النضال والتجارب الطويمة ،ولم يكن ىذا الضرب من التكتل

لترتاح لو الفئات السياسية( .)ٔٚودعا عبداليادي الظاىر من خالل أىداف الحزب إلى تأييد
استقالل العراق التام ،واالحتفاظ بالوحدة العراقية ونشر الروح الدستورية ،كما أكد عمى توثيق
عرى المودة واإلخاء بين طبقات الشعب ،واالستثمار المباشر لموارد منابع الثروة ،وتفويض

يجيا ،واالىتمام بالتعميم(.)ٔٛ
المزارعين العراقيين األراضي األميرية تدر ً
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انتخابيا في الصحف المحمية في يوم
بيانا
نظم عبداليادي الظاىر مع قادة حزب األمة ً
ً
ٕ وٖ كانون الثاني ٕ٘ ،ٜٔيتضمن الخطط التي سيتبعيا ممثمو الحزب في المجمس
النيابي( ،)ٜٔوبدا حزب األمة مرتب ًكا غير مستقر ،إذ طرأت تغيرات كثيرة عمى الييئة اإلدارية
واالستقاالت منو ،فبعد شيرين عمى تأسيس الحزب دخمت عناصر جديدة إلى الييئة
فضال عن أن احد مؤسسيو قد استقال من الحزب ،كما دخل إلى الحزب عنصران
المركزية،
ً

من المسيحيين(ٕٓ).

حاول ياسين الياشمي الحصول عمى أكثرية برلمانية من خالل إسناده لحزب األمة
الذي كان لعبداليادي الظاىر دور واضح فيو ،ولم يستطع تحقيق ذلك لوجود وزير الداخمية
سندا من قبل دار االعتماد ،وكان ذلك مدعاة إلى خالف
عبدالمحسن السعدون الذي كان ُم ً
داخمي ،نتج عنو استقالة الو ازرة الياشمية عند االنتياء من االنتخابات ،ودفع فشل حزب
األمة في االنتخابات ،بقية األعضاء إلى االستقالة والخروج من الحزب ،ما عدا أقميو من

أعضائو ومنيم عبداليادي الظاىر(ٕٔ) ،ولم يفز من مرشحي حزب األمة سوى اثنان كانا قد
استقاال من الحزب(ٕٕ) ،وعند تشكيل حزب الشعب برئاسة ياسين الياشمي كحزب معارض
داخل مجمس األمة ،كان في نية حزب األمة حل نفسو واالندماج مع ىذا الحزب الجديد،
أدت المناقشات التي حضرىا عبداليادي الظاىر والتي دارت داخل الحزب بين مؤيد لمدخول
في حزب الشعب وبين حزب التقدم الحكومي الذي يرئسو عبدالمحسن السعدون ،إلى نياية

كميا فانقسم أعضائو فيما بينيم(ٖٕ) ،وكان ىذا االنقسام ىو بداية تصدع الحزب ،إذ
الحزب ً
انتيى بعد سنتين من قيامو ،وكان من أبرز أعمال الحزب والتي قام بيا عبداليادي الظاىر
ىو اشتراكو في الجيود التي بذلت لمدفاع عن الموصل إزاء المطالب التركية ،عن طريق

ئيسيا
إعداد الدراسات والبيانات وتقديميا إلى المجنة الدولية(ٕٗ) ،ولم يكن لحزب األمة ًا
دور ر ً
جمد نشاطو عام  ،ٜٕٜٔكما إن معظم أعضائو ىم موظفون
في حياة العراق السياسية فقد ّ
في الدولة والمحاكم الخاصة ،إذ أصبح عبداليادي الظاىر حاكم صمح أبو صخير ،واختفى
اسم حزب األمة من الحياة السياسية العراقية(ٕ٘).

كان تأسيس حزب األمة وانتماء عبداليادي الظاىر إليو كرد فعل لتصديق االتفاقية
العراقية –ا لبريطانية داخل المجمس التأسيسي ،كذلك قضية الموصل المصيرية لمعراق،
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وتردي األوضاع االقتصادية لمبمد والمعاشية لممواطن العراقي ،والذي دفع عبداليادي الظاىر

وىؤالء المحامين الشباب لالندفاع والشعور الوطني المتحمس في ذلك الوقت.
بعد تعيينو في حاكمية أبي صخير في ٗ آب  ،ٜٕٔٚأستمر بالتنقل بالعمل الوظيفي
أن تم أنتخابو نائباً عن لواء الحمة لدورتين أنتخابيتين ،األولى في كانون األول ،ٜٖٔٚ
إلى ّ
ِ
أنتخابو في حزيران  ،ٜٖٜٔوتم أستي ازره وزي اًر لألقتصاد في ٖٕ شباط  ،ٜٔٗٙفي
ثم جدد
و ازرة توفيق السويدي الثانية ،وجرى إنتخابو نائباً عن لواء الديوانية في نيسان .ٜٔٗٙ
حزب األحرار

مارس العراقيون الحياة الحزبية في العراق منذ تشكيل الدولة العراقية عام ٕٔ ،ٜٔولم

تكن األحزاب السياسية الخمس( ،)ٕٙالتي سمحت ليا و ازرة توفيق السويدي في نيسان ٜٔٗٙ

بالشيء الجديد في العراق(.)ٕٚ

()ٕٛ
طمبا لتأسيس حزب سياسي باسم حزب األحرار إلى و ازرة
قدمت الييئة المؤسسة ً ،
الداخمية وصادقت عمى منياجو فيٕ نيسان  ،)ٕٜ(ٜٔٗٙولم يكن عبداليادي الظاىر من

ير لالقتصاد ،وذلك الن الدستور العراقي رفض آنذاك
مقدمي الطمب في حينو كونو كان وز ًا
انضمام الموظفين إلى األحزاب السياسية(ٖٓ) ،وبعد موافقة و ازرة الداخمية عمى تأسيس حزب
األحرار ،أعمن الحزب في ٚنيسان  ،ٜٔٗٙفي الصحف العراقية لمشعب العراقي ذلك ،وجاء
فيو ":إجازت الحزب من قبل و ازرة الداخمية ،بموجب كتابيا  ٜٗ٘ٛفي ٕ نيسان  ،ٜٔٗٙوقد
اجتمع الغيارى من الوطنيين والمفكرين ومعالجي الشؤون السياسية ،عمى أنو ال ينقذ العراق
من حالتو ىذه إال التنظيم السياسي وفي طميعتيا تأليف األحزاب السياسية وعمى ىذا قمنا

مؤيدا لمنياج الحزب ونظامو الداخمي
بتأليف حزب األحرار"(ٖٔ) ،كان عبداليادي الظاىر
ً
الذي جاء فيو  ،وان ىذا الحزب ىو لتوحيد صفوف أبناء البمد عمى اختالف طبقاتيم
والنيوض بالشعب العراقي ،في سبيل التعاون عمى تنظيم البمد بالطرق واألساليب العصرية
اجتماعيا ،واصالح اإلدارة العامة من اجل خدمة الشعب
اقتصاديا ،و
سياسيا ،و
وتقدميا
ً
ً
ً
العراقي وتطبيق القانون واقامة العدل(ٕٖ) .ويعزو (كامل الجادرجي)(ٖٖ) ،السماح لألحزاب في
عيد و ازرة توفيق السويدي ،والتي كان تشكيميا إيذانا ببدء مرحمة أخرى في حياة العراق ،
لوجود بعض الوزراء مثل عبداليادي الظاىر الذي كان لو الدور البارز في إنياء األحوال
االستثنائية التي سادت العراق بعد الحرب العالمية الثانية ،واجازة األحزاب ،ومن الذين عرفوا
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بالوطنية ،إذ يقول كامل الجادرجي" :كانت ثالث عوامل تمعب دورىا ،أوليا أشخاص بعض
الوزراء ممن عرفوا إذ ذاك بأنيم راغبون في إنياء األحوال االستثنائية التي سادت العراق
أثناء الحرب ،وممن عرفوا فيما بعد بدورىم في الحركة الوطنية ،من أمثال سعد صالح

وعبدال وىاب محمود وعبداليادي الظاىر" ،ومن العوامل األخرى ،شعور الطبقة الحاكمة ومن
فضال عن تبني الرأي العام
ورائيا بريطانيا بضرورة تعديل األوضاع القائمة في العراق،
ً
الدعوة لإلصالح ونضج الوعي السياسي ،وىذه عوامل تالية في األىمية لما سبق(ٖٗ).

وبتأثير من بعض األعضاء المؤسسين لمحزب ،انضم توفيق السويدي ومعظم أعضاء و ازرتو

ومنيم عبداليادي الظاىر إلى الحزب(ٖ٘) ،وتزعم توفيق السويدي حزب األحرار بعد كامل
نائب ا لو ،وتكون الحزب من كبار وصغار الساسة المعتدلين
الخضيري وأصبح سعد صالح ً
والمنتمين إلى تيار الوسط( ،)ٖٙوضم عناصر موصوفة باالعتدال ،ومسايرة لمحكم آنذاك،
وتسير ضمن اإلطار الدستوري لموضع السياسي مثل عبداليادي الظاىر( ،)ٖٚواقامة عالقات

ود وتعاون مع بريطانيا  ،ويدينون بالوالء لمعرش( .)ٖٛوكان توجو عبداليادي الظاىر بعد
الحرب العالمية الثانية نحو تيار الوسط من خالل انتمائو إلى حزب األحرار عام ،)ٖٜ(ٜٔٗٙ

بالرغم من إن دخول بعض قادة الحزب إليو ،جاء لموصول إلى سدت الحكم ،ال حباً

بالمعارضو(ٓٗ).

صغير
ًا
لم يتميز حزب األحرار بفمسفة حزبية واضحة كباقي األحزاب ،وبقي حزًبا
ومحصور في منطقة معينو ،وقد أسيم عبداليادي الظاىر في لجنة الدفاع عن فمسطين مع
ًا
حزب األحرار واألحزاب األخرى ،وساند و ازرة توفيق السويدي وىاجم المعارضة بعنف
واتيميم بأنيم يريدون التمتع بممذات الحياة باقتناء األراضي وابتزاز األموال(ٔٗ) ،والمالحظ
كميا،
عمى حزب األحرار انو لم يتطرق إلى معانات الشعب الكردي في برنامجو بل أىمميا ً

ويقول الدكتور كمال مظير أحمد" ،إن مثل ىذا الموقف قد حال دون توفر الشروط
الضرورية لتمكين ىذه األحزاب من إقامة قاعدة ليا بين الجماىير الكردية ،مما ترك ،دون

سمبيا عمى وزنيا ونشاطيا السياسي في البالد"(ٕٗ) ،ويرى عبداليادي الظاىر إن
شك ،أث ار ً
الطريق األمثل لخدم ة الشعب ىي من خالل السمطة وعن طريقيا ،ومن يممك السمطة
يستطيع إن يقدم أفضل شيء في مجال عممو(ٖٗ) ،وكان رأي عبداليادي الظاىر يطابق رأي
حزب األحرار ،الذي يرى أن الحريات يجب أن ال تتعدى القوانين السائدة التي تسير عمييا
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الدولة(ٗٗ) ،وأن حزب األحرار تكون من أص ِ
حاب المصالح الشخصيو ،ولذلك لم تكن لو
أىميو بالقياس إلى بقية اإلحزاب التي كانت قائمة(٘ٗ).

عد حزب األحرار و ازرة (ارشد العمري)( ٔ()ٗٙحزيران  ٜٔ -ٜٔٗٙتشرين الثاني

 ،)ٜٔٗٙبأنيا من المتآمرين إلسقاط و ازرة توفيق السويدي والتي كان عبداليادي الظاىر

معارضا( ،)ٗٚوعمى الرغم من العالقة الطيبة التي كانت
ير فييا ،ووقف الحزب منيا موقفًا
وز ًا
ً
محسوبا عمى
تربط عبداليادي الظاىر مع ارشد العمري ،إال انو يعتقد إن العمري كان
ً
البريطانيين( ، )ٗٛوعند استقالة و ازرة ارشد العمري كمف نوري السعيد بتشكيل و ازرتو التاسعة
()ٜٗ

في ٕٔ تشرين الثاني  ،ٜٔٗٙوقام بإجراء اتصاالت مع حزبي (الوطني الديمقراطي)

واألحرار(ٓ٘) ،ووافقت المجنة العميا لحزب األحرار عمى االشتراك بشروط ىي ،عدم تدخل
الحكومة في االنتخابات وضمان حريتيا ،وضمان حرية الصحافة ،وفسح المجال لمنشاط

الحزبي(ٔ٘) ،وقد رشح عبداليادي الظاىر لمدخول في التشكيمة الو ازرية عن حزب األحرار،
وتوضح باسمة الظاىر رأي والدىا بقوليا ":إن توفيق السويدي رئيس الحزب أيد ترشيح عمي
ممتاز الدفتري لوجود صمة نسب بينيما ،والذي تسمم و ازرة المواصالت واإلشغال"(ٕ٘) ،وقد

برر الحزب اشتراكو في و ازرة نوري السعيد ألجل إجراء انتخابات حرة سالمة من التدخل،
(ٖ٘)

وعمى ضوء تنفيذ قانون نظام االنتخابات

الجديد(ٗ٘) ،قاطع الحزب االنتخابات بسبب نفوذ

الحكومة لمتأثير عمى سير االنتخابات ،وتدخل بعض المسؤولين الذين استعمموا مراكزىم
وبناء عمى ذلك قرر الحزب سحب وزيره من الو ازرة ،في  ٕٛكانون
الرسمية،
ً
األول.)٘٘(ٜٔٗٙ
احتج أعضاء حزب األحرار ومنيم عبداليادي الظاىر وبقية األحزاب في  ٕٛكانون
الثاني  ،ٜٔٗٛعمى توقيع المعاىدة العراقية – البريطانية الجديدة ،وطالب بضرورة تعديل
الوضع القائم بين العراق وبريطانيا عمى وفق مبدأ حرية الشعوب وسيادتيا ،وعمى ضوء

ميثاق األمم المتحدة( ،)٘ٙوقد عارض عبداليادي الظاىر مع حزب األحرار و األحزاب فكرة

ربط العراق بمعاىدة دفاع مشترك وتحالف جديد ،وعمى ذلك شرعت المظاىرات( ،)٘ٚودفع

الشعور الوطني لعبداليادي الظاىر كونو من قياديي حزب األحرار لممشاركة في المظاىرات،

والتي توسع نطاقيا في إرجاء العراق( ،)٘ٛونقد الحزب سياسة صالح جبر في معالجة
األوضاع االقتصادية ،وعدم جدية و ازرتو في ذلك( ،)ٜ٘وعمى الرغم من أن قادة الحزب
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البارزون يؤيدون التعاون مع بريطانيا واقامة عالقات متينة معيا ،فضالً عن والئيم المطمق

لمعائمة ألمالكو(ٓ.)ٙ

سعت الحكومة في عام  ٜٔٗٛإلعداد العدة إلجراء انتخابات جديدة ،فتييئ قادة
حزب األحرار يتقدميم عبداليادي الظاىر في بادئ األمر إلعداد جو مالئم إلجراء انتخابات
حرة ونزيية وبعيدة عن التدخل الحكوميّ ،إال أن الحزب تأكد من تدخل الحكومة
باالنتخابات ،عندما تسمم مصطفى العمري و ازرة الداخمية في ٖٓ آذار  ،ٜٔٗٛوفضحت
جريدة الحزب(صوت األحرار) التدخل الحكومي السافر وأدانت أساليب التعسف واإلرىاب،
بيانا أوضحوا
وفي ٖ حزيران  ،ٜٔٗٛأصدر قادة حزب األحرار ومنيم عبداليادي الظاىر ً
فيو موقفيم من االنتخابات ،وأدانوا التدخل الحكومي ،ولكن السمطات منعت نشر البيان(ٔ،)ٙ
وقامت الحكومة بإعالن اإلحكام العرفية في البالد والتضييق عمى األحزاب ،لذلك قررت
المجنة العميا لمحزب وفي مقدمتيم عبداليادي الظاىر ،إيقاف نشاط الحزب السياسي مؤقتًا
لحين تحسن الظروف المالئمة ،وأُبمغت و ازرة الداخمية في ٕٔ كانون األول  ٜٔٗٛقرارىا

بتجميد الحزب(ٕ .)ٙواستخدمت الفئة الحاكمة مختمف الوسائل لمقضاء عمى األحزاب ،ألنيا
مظير من مظاىر
ًا
كانت تنظر إلييا منذ تأسيسيا نظرة عداء ،إذ أصبحت ىذه األحزاب
النظام القائم ،وال تريد الفئة الحاكمة من النظام الديمقراطي سوى ظواىره(ٖ ،)ٙوبالنظر لشعور
أمر ال يفيد الصالح العام ،وانما
األحزاب بأن بقائيا واستمرارىا ضمن ىذا الواقع قد أصبح ًا
تقصر فائدتو عمى الطبقة الحاكمة ،فقد جاء قرار حزب األحرار بتجميد نشاطو السياسي

مؤقتًا في ٕٔ كانون األول ،)ٙٗ(ٜٔٗٛغير أن ىذا التجميد أصبح نياية الحزب ،فمم يستأنف
نشاطو السياسي فيما بعد(٘.)ٙ
متماشيا مع المرحمة
جاء دور عبداليادي الظاىر الذي أداه بانتمائو لحزب األحرار
ً
التي عاشيا ،إذ وقف عبداليادي الظاىر من القضايا الوطنية وقفات ميمة ،فعارض األسس
والمبادئ التي قامت عمييا المعاىدة العراقية – البريطانية عام  ٜٔٗٛوجابييا بشدة باشتراكو
بالمظاىرات التي قامت ضدىا ،كما واصل عبداليادي الظاىر إص ارره من خالل حزب
األحرار عمى ألمطالبو بفسح المجال لألحزاب والصحافة بالعمل الحر ورفع القيود التي
فضال عن
فرضتيا الو ازرات المتعاقبة والتي أعقبت و ازرة توفيق السويدي الثانية عام ،ٜٔٗٙ
ً

مساندة عبداليادي الظاىر لمقضية الفمسطينية ،والتي جاءت عن طريق دعم حزب األحرار
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ليا ،وانتقاده لدور جامعة الدول العربية ،وىيئة األمم المتحدة ،والدعوة لالنسحاب منيما،
إلخفاقيما في إيجاد الحمول العممية لتحرير فمسطين .
حزب الجبهة الشعبية
بعد إن فشمت معاىدة بورتسموث عام  ،ٜٔٗٛأعقبتيا دعوات تنادي بضم العراق إلى
األحالف الغربية ،وقد دعا عبداليادي الظاىر مع بعض الشخصيات الوطنية عمى االلتزام

بالحياد التام( ، )ٙٙوكان سعي الفئة الحاكمة التي أرادت ربط العراق بعجمة الغرب األثر الكبير
في إثارة القوى الوطنية( ،)ٙٚوعقدت القوى الوطنية اجتماعات متعددة شارك فييا عبداليادي

الظاىر وآخرون( ،)ٙٛوفي ٔٔ تشرين األول  ٜٜٔٗعقد اجتماع أخر في منزل عبداليادي

الظاىر ،لمناقشة الوضع السياسي العام( ،)ٜٙوأيد عبداليادي الظاىر فكرة كانت قد طرحت
عمى سياق البحث في أوائل االجتماعات لم تقبل في حينيا وىي تأليف حزب جديد ،إذ قال

عبداليادي الظاىر "،إن الحل المناسب ىو تأليف حزب جديد "(ٓ ،)ٚفأصبحت الحاجة ممحة
صحيحا ،ويوحد بين األحزاب
إلى تأليف حزب سياسي جديد ،يوجو المعارضة توجييًا
ً
(ٔ)ٚ
سياسيا أطمق عمية (بيان الحياد)(ٕ ،)ٚفي
بيانا
الوطنية المختمفة  ،وأصدرت القوى الوطنية ً
ً
التاسع عشر من آذار عام ٔ٘ ،ٜٔكان من الموقعين عميو عبداليادي الظاىر وآخرون(ٖ،)ٚ

نعده الخطوة األولى
مثّل ىذا البيان دعوة صريحة لمقوى الوطنية لتوحيد صفوفيا ،ويمكن أ ْن ّ
لفكرة تأسيس الجبية الشعبية المتحدة(ٗ ،)ٚكما نشرت الصحف المقاالت المطولة حول تمسك
العراق بالحياد وأبدت ترحيبيا بو(٘ ،)ٚاتجو الموقعون عمى البيان ومنيم عبداليادي الظاىر

إلى تأليف تنظيم يجمعيم يستطيعون من خاللو الدفاع عن أفكارىم ،فقدموا في ٗٔ نيسان
اسِم
عام ًٔ٘ ،ٜٔ
طمبا إلى و ازرة الداخمية بتأليف جبية سياسية من أحزاب وىيئات وأفراد بِ ْ
"الجبية الشعبية المتحدة"( ،)ٚٙرفضت و ازرة الداخمية الطمب بحجة انو يخالف (المادة الثالثة)
من قانون تأليف الجمعيات ،والتي نصت عمى إن الجمعية ،ىي ىيئة مؤلفة من أشخاص
وأفراد ،مما أدى إلى انسحاب عدد من الموقعين عمى طمب التأسيس النتمائيم إلى أحزاب

أخرى( ،)ٚٚأعاد عبداليادي الظاىر والمقدمون عمى الطمب النظر بنص الطمب ،وقرروا

تحويل الجبية إلى حزب سياسي باسم "حزب الجبية الشعبية المتحدة" ،وقد أجازتو و ازرة

الداخمية في  ٕٙآيار ٔ٘ ،)ٚٛ(ٜٔونص ميثاق حزب الجبية الشعبية المتحدة عمى األسس
والمبادئ التي تتبعيا الجبية في السياستين الداخمية والخارجية ،ففي السياسة الداخمية أكدت
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الجبية عمى دعم الوحدة الوطنية ،وايجاد وضع سياسي يقوم عمى تطبيق القانون األساسي
والتمسك بأحكامو ،والعمل عمى تحقيق نظام ديمقراطي دستوري نيابي مقيد بقانون ،وفسح
المجال لمعمل الحزبي والنقابي في جميع إنحاء العراق ،والعمل عمى انتخاب مجمس نيابي

ومباشرا ،وتأمين استقالل القضاء ،أما في السياسة الخارجية ،فتعمل الجبية عمى
حر
انتخابا ًا
ً
ً
استكمال سيادة العراق واستقاللو ،واتباع سياسة الحياد والتعاون مع الشعوب العربية ،وتوحيد
العمل ضمن جامعة الدول العربية( ،)ٜٚوفي  ٕٚآيار ٔ٘ ٜٔعقد اجتماع لمييئة المؤسسة

لمحزب حضرة عبداليادي الظاىر ،جرى خاللو انتخاب لجنة إدارية مؤقتة لمدة شير،
وعيد إلى المجنة تييئة
لإلشراف عمى أعمال الحزب ولحين انعقاد مؤتمر الحزب العامُ ،
مستمزمات عمل الحزب(ٓ.)ٛ
(ٔ)ٛ

عقد اجتماع في دار مزاحم الباجو جي

لمييئة المؤسسة الحزب في  ٚحزيران
(ٖ)ٛ

(ٕ)ٛ
ئيسا لممكتب الدائم ،وصادق البصام
ٔ٘ ،ٜٔوجرى خاللو انتخاب طو الياشمي
ر ً
أمينا لمسر ،وعند انتخاب أعضاء المجنة السياسية لمحزب(ٗ ،)ٛفاز بعضويتيا عبداليادي
ً

أمينا لمسر(٘ ،)ٛوالذي حددت واجباتو ،بالتوقيع عمى مخابرات الجبية
الظاىر الذي انتخب ً
مع الييئات المختمفة ،واإلشراف عمى إدارة مكتب الجبية ،وتنظيم سجالتيا واجتماعاتيا(،)ٛٙ
كما عقد المؤتمر العام األول لحزب الجبية الشعبية في  ٛحزيران ٔ٘ ،ٜٔوقرر المؤتمرون
ومنيم عبداليادي الظاىر التعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي ،واصدار جريدة يومية
اسِم "الجبية الشعبية " لتكون لسان حال الحزب(.)ٛٚ
سياسية بِ ْ
رأى حزب الجبية الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي إن يوحدا جيدييما ويعمال سوية،
بيانا أطمق عمية تسمية "البيان المشترك" تضمن تأكيد
ففي ٔ تموز ٔ٘ ٜٔاصدر الحزبان ً
التعاون بين الحزبين من أجل تحقيق أىداف الشعب العراقي ،وأ ْن يكون الشعب مصدر

فضال عن توافر الغذاء
السيادة ،وأ ْن تصان الحريات الدستورية ،وأ ْن تكون لمقانون حرمتو،
ً
والسيطرة عمى األسعار ،وأ ْن ال يصبح العراق قاعدة عسكرية لمتيديد واالعتداء ،وابعاد العراق
عن التكتالت الدولية التي تؤول إلى إقحامو في حرب ال مصمحة لو فييا( ،)ٛٛوفي ٖٓ

تشرين الثاني ٔ٘ ،ٜٔعقد حزب الجبية الشعبية المتحدة مؤتمره العام في قاعة سينما دار
السالم ،والذي حضره عبداليادي الظاىر ،ومن خالل جمستيو األولى والثانية ناقش المؤتمر
سياسة الحزب الداخمية والخارجية ،ورسم خطة عممو المستقبمية كما تم تحديد تنظيمات
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الحزب( ،)ٜٛوفي جمستو الثالثة التي عقدت في ٔ كانون األول ٔ٘ ،ٜٔاستعرض عبداليادي
الظاىر والحاضرون وضع الحزب السياسي واالقتصادي منذ تأسيسو حتى عقد المؤتمر،

وجرى خالل تمك الجمسة انتخاب رئاسة الييئة العميا ،والمكتب الدائم ،والمجنة السياسية والتي
أمينا لمسر(ٓ ،)ٜأدى
فاز بعضويتيا عبد اليادي الظاىر والذي انتخب في نفس الجمسة ً
عبداليادي الظاىر الدور المميز في تمك المجنة من خالل العمل التنظيمي في حزب الجبية
الشعبية ،ومشاركة الحزب في انتفاضة ٕ٘ ٜٔالتي تم توقيف بعض أعضائيا ومنيم شقيقة

عبدالر ازق الظاىر(ٔ ،)ٜأيد عبداليادي الظاىر إعالن الجبية الشعبية المتحدة مقاطعتيا
لالنتخابات ،التي دعت ليا و ازرة (مصطفى العمري)(ٕ ،)ٜبعد حل المجمس النيابي ،أصدرت

الجبية بيان في ٕ تشرين الثاني ٕ٘ ٜٔأكدت فيو ":إن إجراء االنتخابات في جو كيذا ال
يحقق أىداف األمة في إن يكون ليا مجمس نيابي يعبر عن أمانييا وينطق بمسانيا ،لذلك
تقرر مقاطعة االنتخابات النيابية القادمة ونحن ندعو إلى تأييد ذلك"(ٖ ،)ٜحمت و ازرة (نور

ِّ
الدين محمود)

(ٗ)ٜ

حزب الجبية الشعبية مع بقية األحزاب وعطمت جريدتيا ،في ٖٕ تشرين

الثاني ٕ٘ ،)ٜ٘(ٜٔترك عبداليادي الظاىر العمل في حزب الجبية الشعبية بعد أن صدر

عضوا في محكمة تمييز العراق في  ٕٙنيسان ٖ٘ ،)ٜٙ(ٜٔلكن حزب الجبية الشعبية
تعيينو
ً
عاد وأستأنف نشاطو السياسي في  ٔٚأيمول ٖ٘ ،ٜٔعندما سمحت و ازرة (فاضل
()ٜٚ

الجمالي)

األولى لألحزاب السياسية بالعمل السياسي(.)ٜٛ

ار بحل حزب االتحاد الدستوري وبقية
أَصدر نوري السعيد في ٖ آب ٗ٘ ٜٔقرًا
األحزاب ،وفي ٕٔ آب ٗ٘ ٜٔعقدت الييئة اإلدارية لحزب الجبية الشعبية برئاسة (محمد
()ٜٜ

رضا الشبيبي)

سمسمة من االجتماعات ،وقررت وقف أعمال الحزب وتعطيل نشاطو

السياسي إلى إشعار أخر(ٓٓٔ) ،كانت االختالفات حول وسائل العمل ،ظاىرة بارزة في حياة
الحزب ،حيث استقال بعض أعضائو بسبب انتقاد الحزب لمسمطة بعنف ،بينما أرادوا أن

تكون معارضة لينة(ٔٓٔ) ،كذلك وجود عناصر إقطاعية في الحزب محسوبة عمى السمطة
القائمة ،والذين كان ليم تأثير في عدم اتخاذ الحزب مواقف حاسمة في المطالبة

باإلصالحات التي تتعارض مع مصالحيم(ٕٓٔ) .أدت تمك االنقسامات إلى إضعاف الحزب
ووضع حد لنيايتو.
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ومع ذلك فأن اعتناق عبداليادي الظاىر لمبادئ وميثاق حزب الجبية الشعبية المتحدة،

قد جاء نتيجة انسجاميا مع خطو السياسي الوطني القومي ،وكانت وسيمتو في العمل
السياسي تأكيد التطبيق الديمقراطي السميم ،ولذلك كان عبداليادي الظاىر يؤمن باإلصالح
التدريجي ضمن النظام الدستوري القائم ،ويرجع ذلك لطبيعتو اإلصالحية ،ويعتقد عبداليادي
الظاىر أَن باإلمكان القيام باإلصالح الدستوري ضمن النظام الممكي القائم ،وفضل

وجد فيو متنفساً
عبداليادي الظاىر ،العمل الوظيفي عمى العمل بحزب الجبية الشعبية ،ألنوُّ َ
لتحقيق رغبتو في العمل الوظيفي الذي طالما أبدع فيو.
الخاتمة
كان الدور السياسي البارز الذي قام بو عبداليادي الظاىر مع مجموعة من المحامين
بمعارضة معاىدة عام ٕٕ ،ٜٔمن خالل االجتماعات التي عقدت في سينما رويال عام
فضال عن السعي لتشكيل حزب سياسي لمعارضة تمك المعاىدة والتي كان من
ٕٗ،ٜٔ
ً
المقرر عرضيا عمى المجمس التأسيسي الذي عقد في  ٕٚآذار ٕٗ ،ٜٔليو خير دليل عمى
الدور الميم الذي قام بو عبداليادي الظاىر في تمك الحقبة ألحرجو من تاريخ العراق
متقطعا بين العمل
المعاصر ،وعمى الرغم من أَن عبداليادي الظاىر كان دوره السياسي
ً
الوظيفي والسياسي ،فإ ْن انتمائو إلى حزب األحرار عام  ،ٜٔٗٙجاء بعد انتياء الحرب

اضحا أثرة عمى الساحة السياسية
العالمية الثانية ،وما تال ذلك من وضع سياسي أصبح و ً
العراقية ،ونتج عنو السماح بتشكيل األحزاب ،فبعد استقالة و ازرة توفيق السويدي الثانية في
ير فييا ،إذ انظم عبداليادي الظاىر إلى
ٖٓ آيار  ،ٜٔٗٙوالتي كان عبداليادي الظاىر وز ًا
حزب األحرار ليكون في جبية المعارضة ،ليمارس دوره السياسي الفاعل من خالل برنامج
جاىدا عمى تفعيمو ،وبعد تجميد عمل حزب األحرار في ٕٔ كانون
حزب األحرار الذي عمل
ً
األول  ،ٜٔٗٛسعى عبداليادي الظاىر مع القوى الوطنية إلى عدم دخول العراق في
األحالف الدولية والعمل عمى الحياد التام ،إذ أيد عبداليادي الظاىر فكرة إنشاء حزب
سياسي جديد يوحد جبية المعارضة الوطنية ،وقد أجازت و ازرة الداخمية في  ٕٙآيار ٔ٘،ٜٔ
إنشاء حزب باسم (حزب الجبية الشعبية المتحدة) ،والذي كان لعبداليادي الظاىر الدور
سياسيا يميزه عن غيرة
طا
البارز في فكرة إنشاء ذلك الحزب ،عمى الرغم من أَنوُ لم يتخذ خ ً
ً
من السياسيين ،ولكن ذلك ال يعني أَن دوره قميل وامكانياتو السياسية واإلدارية محدودة.
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Abstract
The Political Role of Abdulhadi Al-Dhaher in Iraq
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Abdulhadi Al-Dhaher assumed various political, administrative and
judicial ranks in addition to his enormous impact on the social life
inside of Iraq. He enjoyed widespread social and political bases in the
Iraqi society due to his political role represented in his membership in
Al-Umma (the Nation) Party, El-Ahrar (the Liberals) Party and then
the Popular Front Party as well as his huge role in the Iraqi political
arena and, after that, his the works he has done in the ministry of
Economy in spite of the short term period he labored in.
الهوامش
ٔ .الحكومة العراقية المؤقتة  :في  ٕٚتشرين األول عام ٕٓ ٜٔانشأ السير بيرسي كوكس الحكومة
العراقية المؤقتة ،تحت رئاسة السيد عبدالرحمن ال َكيالني نقيب األشراف في بغداد ،وقد تشكمت
وزرية ،واثنا عشر وزير بال و ازرة ،وقد اجتمع
الو ازرة من رئيس وزراء وثمانية وزراء بحقائب ا
مجمس الوزراء ألول مرة في ٕ تشرين الثاني ٕٓ ،ٜٔثم تشكمت الدوائر الحكومية في العاصمة

واأللوية .محمود فيمي درويش وآخرون" ،دليل المممكة الدليل الرسمي لمعراق لسنة  ،"ٜٖٔٙطٔ،
مطبعة دنكور ،بغداد ،ٜٖٔٙ ،صٔٔٔ.ٔٔٗ -

ٕ .قانون الجمعيات ٕٕ : ٜٔبموجب ىذا القانون ال يجوز تأسيس جمعية بدون إذن الحكومة،
ويتألف ىذا القانون من فصمين تضمن األول (ٕٓ) مادة والفصل الثاني تضمن ( )ٜمواد،

وأعطى صالحيات واسعة لوزير الداخمية في حق اإلشراف ومراقبة كافة أمور الجمعيات

ومعامالتيا وتعطيل الرخصة .لممزيد ينظر :دجمة (جريدة) ،بغداد ،العددان(ٗ،ٔٙ ،) ٜٔ٘ ،ٜٔ
 ٔٚتموز ٕٕ.ٜٔ

ٖ .عبدالرزاق الحسني ،تاريخ الو ازرات العراقية في العيد الممكي ،جٔ ،ط٘ ،دار الحياة ،لندن،
ٓ ،ٜٔٙصٖٔٔ.
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ٗ .عبدالجبار عبد مصطفى ،تجربة العمل الجبيوي في العراق بين ٕٔ ،ٜٔ٘ٛ -ٜٔمنشورات و ازرة
الثقافة واإلعالم ،بغداد ،ٜٔٚٛ ،ص.ٜٛ

نقيبا ليا ،وىو من األسرة ال َكيالنية
٘ .عبدالرحمن النقيب ٘ٗ :ٜٕٔٚ-ٔٛولد في بغداد ،وكان ً
الشييرة في البمدان العربية ،تولى رئاسة أول حكومة عراقية مؤقتة (انتقالية) بإشراف السير برسي
كوكس الحاكم السياسي العام في العراق في عام ٕٔ ،ٜٔوقد ألف النقيب ثالث و ازرات متعاقبة،

األولى :تألفت في ٕ٘ تشرين األول ٕٓ ،ٜٔاستقالت في ٖٕ آب ٕٔ ،ٜٔوالثانية :في ٓٔ

أيمول ٕٔ ،ٜٔاستقالت في  ٜٔآب ٕٕ ،ٜٔوالثالثة :تألفت في ٖٕ آب ٕٕ ،ٜٔواستقالت في

 ٔٙتشرين الثاني ٕٕ ، ٜٔتوفي في عام  ٜٕٔٚوقيل أَنو دفن في الحضرة ال َكيالنية .لممزيد من
التفاصيل ُي ْنظَ ُر :رجاء حسين حسني الخطاب ،عبدالرحمن النقيب حياتو الخاصة وآراؤهُ السياسية
وعالقتو بمعاصريو ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بغداد ،ٜٔٛٗ ،صٔٔ.ٕٕٓ-

 .ٙمحمود النقيب ( :)ٜٖٔٗ-ٔٛٙٚولد في بغداد عام  ٔٛٙٚبِ َح َس ِب رواية مير بصري في كتابو
أعالم السياسة في العراق الحديث ،في حين ذكرت التقارير البريطانية أَنو من مواليد ٔ ،ٔٛٙوىو
ابن عبدالرحمن النقيب أول رئيس وزراء في العراق ،خمف والده في حزيران عام  ٜٕٔٚبصفة

متوليا لمحضرة القادرية ،وسيطر عمى أوقاف واسعة ،درس عمى يد مشايخ الحضرة القادرية ،إذ
ً
آثار حسنة عمى سموكو الشخصي المقترن باالتزان ،وحسن
حفظ الشعر الفارسي ،مما ترك ًا

الضيافة ،وىو سموك مستمد من عادات وتقاليد والده ،ومع ذلك فِإن نفوذه السياسي في العراق

ظ ُر :مير بصري أعالم السياسة في العراق الحديث ،جٕ ،طٔ ،دار الحكمة،
كان
محدوداُ .ي ْن َ
ً
لندن ،ٕٓٓٗ ،ص.ٖٔٛ

 .ٚعبدالرحمن البزاز ،العراق من االحتالل حتى االستقالل ،طٖ ،مطبعة العاني ،بغداد،ٜٔٙٚ ،
صٗٗٔ.

 .ٛكل من :عبداليادي الظاىر ،داود السعدي ،شفيق نوري ألسعيدي،عمي محمود الشيخ عمي،
محمود خالص ،عبدالعزيز ماجد ،أحمد القشطيني ،نصرة الفارسي و قاسم العموي .أحالم حسين
جميل ،األفكار السياسية لألحزاب العراقية في عيد االنتداب ٕٕ ،ٜٖٕٔ-ٜٔمكتبة المثنى،

بغداد ،ٜٔٛ٘ ،صٖٗ.

 .ٜفاروق صالح العمر ،األحزاب السياسية في العراق ٕٔ ،ٜٖٕٔ – ٜٔمطبعة اإلرشاد ،بغداد،
 ،ٜٔٚٛصٖٔٔ.

ٓٔ.

عبدالرزاق الحسني ،تاريخ األحزاب السياسية العراقية ،طٔ ،معيد الطبع والنشر مركز

األبجدية ،بيروت ،ٜٔٛٓ ،ص.ٙٚ-ٙٙ
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طمبا إلى و ازرة الداخمية لسحب نفسو من الحزب ألسباب غير
ٔٔ.
قدم نصرة الفارسي ً
واضحة ،كما استقال من الحزب احد مؤسسية وىو شفيق نوري ألسعيدي .فاروق صالح العمر،
المصدر السابق ،صٖٔٔ.ٖٕٔ-

ٕٔ.
ٖٔ.

المصدر نفسو ،صٖٔٔ.

عبدالر ازق الحسني ،تاريخ األحزاب السياسية العراقية ،ص ٙٚ؛ باقر أمين الورد ،حوادث

بغداد في اثني عشر قرًنا ،مكتبة النيضة ،بغداد ،ٕٖٓٔ ،صٕ.ٕٛ
عبدالجبار عبد مصطفى ،المصدر السابق ،ص.ٜٙ
ٗٔ.
٘ٔ.

لممزيد ينظر  :عبدالرزاق الحسني ،العراق في دوري االحتالل واالنتداب ،جٕ ،دار الراية

البيضاء ،بغداد ،ٜٖٔٛ ،صٕٗ٘ ؛ عبدالرزاق الحسني ،تاريخ األحزاب السياسية العراقية،

ص ٙٛ-ٙٚ؛ أحالم حسين جميل ،األفكار السياسية لألحزاب العراقية في عيد االنتداب
ٕٕ ،ٜٖٕٔ-ٜٔصٖ٘.

.ٔٙ

وىم كل من :قاسم العموي وداود السعدي وعمي محمود الشيخ عمي وشفيق نوري السعيدي

وعبدالعزيز ماجد ومحمود خالص وناجي السويدي وأحمد الشيخ داود وزعيم الشرطة إسماعيل
الصفار وعبدالغفور ألبدري وجعفر الشبيبي وعبداهلل ثنيان .محمد حسين الزبيدي ،المصدر

السابق ،صٔٚ؛ سعدون عبداليادي الظاىر  ،مقابمة شخصية  ،بغداد  ٕٔ ،آذار ٕ٘ٔٓ.
.ٔٚ
.ٔٛ

فاروق صالح العمر ،المصدر السابق ،صٕٖٔ.

محمد حسين الزبيدي ،مذكرات عمي محمود الشيخ عمي ،طٔ ،دار واسط ،بغداد،

٘ ،ٜٔٛص.ٔٚ

.ٜٔ

أحالم حسين جميل ،األفكار السياسية لألحزاب العراقية في عيد االنتداب ٕٕ-ٜٔ

ٕٓ.

العناصر الجديدة التي دخمت الحزب ىي  :المحامي محمد عمي محمود وعمر عموان

ٕٖ ،ٜٔص.ٖٙ

وعبدالرزاق الرويشدي وابراىيم ناجي ،أما العضو المستقيل فيو :شفيق نوري السعيدي ،والعضوان
الذين دخال الحزب من المسيحيين ىم  :أنطوان شماس ويوسف الياس .فاروق صالح العمر،

المصدر السابق ،صٕٖٔ.

ٕٔ.

فاروق صالح العمر ،المصدر السابق ،ص.ٖٔٚ

ٕٕ.

المستقيالن ىما ( :ناجي السويدي والشيخ أحمد الشيخ داود) .أحالم حسين جميل،

الخمفية السياسية واالجتماعية لألوضاع التي كانت يطبق في ظميا دستور ٕ٘ ٜٔفي العراق،

طٔ ،الدار العربية لمموسوعات ،بيروت – لبنان ،ٜٔٛٙ ،ص.٘ٙ

ٖٕ.
ٕٗ.

فاروق صالح العمر ،المصدر السابق.ٖٔٚ ،

عبدالجبار عبد مصطفى ،المصدر السابق ،ص.ٜٙ
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ٕ٘.

عبدالجبار حسن الجبوري ،األحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي - ٜٔٓٛ

.ٕٙ

وىي  :حزب االستقالل ،حزب األحرار ،الحزب الوطني الديمقراطي ،حزب االتحاد

 ،ٜٔ٘ٛدار الحرية لمطباعة ،بغداد ،ٜٔٚٚ ،ص.ٙٛ

الوطني ،حزب الشعب .إسماعيل أحمد ياغي ،تطور الحركة الوطنية العراقية ٔٗ،ٜٕٔ٘ -ٜٔ

مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،ٜٜٔٚ ،صٔ.ٜ
.ٕٚ

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘- ٜٔمطبعة النعمان،

.ٕٛ

وىم  :كامل الخضيري ،محمد فخري الجميل ،محمد جواد الخطيب ،نوري االورفمي،

.ٕٜ

عمي كاشف الغطاء ،سعد صالح في مواقفو الوطنية ،مطبعة الراية ،بغداد،ٜٜٔٚ ،

النجف االشرف ،ٜٔٚٙ ،ص.ٔٚٙ

عبدالعزيز السنوي ،داخل الشعالن .جعفر عباس حميدي ،المصدر نفسو ،ص.ٕٓٚ

ص.ٔ٘ٙ

ٖٓ.

لممزيد ينظر :محمد عزيز ،النظام السياسي في العراق ،مطبعة المعارف ،بغداد،ٜٔ٘ٗ ،

صٕٙٛ؛ نبيل عبدالواحد حسن التميمي ،طمعت الشيباني ودوره في العراق ،ٜٜٕٔ – ٜٔٔٚ
رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية لمعموم اإلنسانية ،جامعة ديالى ،ٕٓٔ٘ ،صٕٖ.

ٖٔ.

الزمان (جريدة) ،بغداد ،العدد ٕ ٚ ،ٕٜ٘نيسان .ٜٔٗٙ

ٕٖ.

لممزيد ينظر :عبدالرزاق الحسني  ،تاريخ الو ازرات العراقية  ،ج ،ٚط٘  ،دار الحياة،

ٖٖ.

كامل رفعت الجادرجي ( :)ٜٔٙٛ-ٜٔٛٚولد في بغداد ،أكمل الجادرجي دراستو الثانوية

لندن ،ٜٔٙٓ ،صٖٕ؛ باسمة عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،آذار ٕ٘ٔٓ.

ونفي إِلى استانبول من قبل القوات البريطانية
عام ٖٔ ،ٜٔواشترك مع والده في ثورة العشرينُ ،
بعد أحداث ثورة العشرين أكمل الحقوق في بغداد ،وعين سكرتير لواء بغداد ،وفي عام ٜٕٔٙ

وكيال لوزير المالية ،انتمى عام ٖٖ ٜٔلجماعة األىالي ،واعتقل مرات عدة لدعوتو المستمرة
عين ً

لمحاربة الفساد في مؤسسات الحكومة العراقية ،أسس الحزب الوطني الديمقراطي عام .ٜٔٗٙ

ظ ُر :حسين لطيف الزبيدي ،موسوعة األحزاب العراقية ،مؤسسة العارف
لممزيد من التفاصيل ُي ْن َ
لممطبوعات ،بيروت ،ٕٓٓٚ ،ص.ٖ٘ٙ

ٖٗ.

كامل الجادرجي ،مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ،دار

الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروت ،ٜٔٚٓ ،ص٘.ٛٙ-ٛ

ٖ٘.

أعضاء و ازرة توفيق السويدي الذين انضموا لمحزب ىم :عبدالوىاب محمود وزير المالية

وسعد صالح وزير الداخمية وعبداليادي الظاىر وزير االقتصاد وعمي ممتاز الدفتري وزير
المواصالت وعبدالجبار ألجمبي وزير التموين .عبدالجبار حسن الجبوري ،المصدر السابق،

ص٘.ٔٚ
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.ٖٙ

فيبي مار ،تاريخ العراق المعاصر العيد الممكي ،ترجمة :مصطفى نعمان أحمد  ،طٔ،

.ٖٚ

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔصٕٓٙ؛ سعدون

.ٖٛ

عبدالرزاق الحسني  ،تاريخ األحزاب السياسية  ،صٕ٘ٔ.

.ٖٜ

سعدون عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،آذار ٕ٘ٔٓ.

ٔٗ.

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔصٕٓٔ؛ باسمة

ٕٗ.

كمال مظير أحمد ،صفحات من تاريخ العراق المعاصر ،طٔ ،مكتبة البدليسي ،بغداد،

المكتبة العصرية ،بغداد  ،ٕٓٓٙ ،صٔٗٔ.

عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،آذار ٕ٘ٔٓ.

ٓٗ.

عبدالرزاق الحسني  ،تاريخ األحزاب السياسية  ،صٕ٘ٔ.

عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،حزيران ٕ٘ٔٓ.

 ،ٜٔٛٚص.ٖٔٙ

ٖٗ.

باسمة عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،حزيران ٕ٘ٔٓ.

ٗٗ.

إسماعيل أحمد ياغي ،المصدر السابق ،صٗٓٔ.

.ٗٙ

ارشد العمري :ولد في الموصل عام  ،ٔٛٛٛأكمل دراستو في مدرسة الميندسين الممكية

٘ٗ.

عبدالرزاق الحسني  ،تاريخ األحزاب السياسية  ،صٔ٘ٔ.

العالية في استانبول عام ٕٔ ،ٜٔوشغل عدة وظائف ىندسية في تركيا ،ثم اشغل عدة وظائف

ير لالقتصاد والمواصالت في و ازرة عمى جودت
إدارية في العراق منيا أمينا لمعاصمة ،وعين وز ًا
األيوبي عام ٖٗ ،ٜٔثم ترأس الو ازرة لممرة األولى عام  ،ٜٔٗٙولممرة الثانية عام ٗ٘ ،ٜٔلممزيد
من التفاصيل ينظر  :منيل إسماعيل العمي بك ،ارشد العمري  ،ٜٔٚٛ – ٔٛٛٛدراسة تاريخية
في نشاطو اإلداري والسياسي ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة الموصل،

.ٜٜٔٚ

.ٗٚ
.ٗٛ
.ٜٗ

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔصٕٔٔ.
سعدون عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،آذار ٕ٘ٔٓ.

الحزب الوطني الديمقراطي  :تأسس الحزب في الثاني من نيسان عام  ،ٜٔٗٙوكان

اليدف من تأسيسو ىو تحقيق حياة ديمقراطية نيابية برلمانية ،والعمل عمى ُحسن توزيع ثروات
اإلنتاج وتقميل الفروق االقتصادية .لممزيد من التفاصيل ينظر :فاضل حسين ،تاريخ الحزب

الوطني الديمقراطي  ،ٜٔ٘ٛ – ٜٔٗٙمطبعة الشعب ،بغداد.ٜٖٔٙ ،
ٓ٘.

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔصٕٔٔ.

ٕ٘.

باسمة عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،حزيران ٕ٘ٔٓ.

ٔ٘.

صوت األحرار(جريدة) ،بغداد ،العدد  ٕٜ ،ٕٜٔتشرين الثاني .ٜٔٗٙ
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كان نظام االنتخابات في العراق يتم بِ َح َس ِب نظام المرحمتين وليس بنظام االقتراع
ٖ٘.
ألن تتالعب في نتائج االنتخابات ،حيث تعمد الجية
المباشر ،وبذلك تستطيع األحزاب الحاكمة ْ
أحيانا يعمد الموظفون
المشرفة عمى االنتخابات إلى زيادة عدد الناخبين عن العدد الحقيقي ،و ً
المشرفون عمى االنتخابات إلى كتابة أوراق االنتخاب بأنفسيم ،أو إلى تبديل أوراق االنتخاب ،ولقد
شيد العيد الممكي عمميات تزوير رافقت معظم االنتخابات التي جرت آنذاك لجمب أنصارىم إِلى
مقاعد البرلمان .فايز عزيز اسعد ،انحراف النظام البرلماني في العراق ،بغداد ،مكتبة المنار،

د.ت ،صٕٔٓ – ٖٕٓ.
ٗ٘.

الزمان(جريدة) ،بغداد ،العدد ٕ ٕٖ ،ٕٚٚتشرين الثاني .ٜٔٗٙ

.٘ٙ

ىادي حسن عميوي ،األحزاب السياسية في العراق السرية والعمنية ،طٔ ،رياض الريس

٘٘.

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔصٔ٘ٗ.ٕٗ٘-

لمكتب والنشر ،بيروت ،ٕٓٓٔ ،صٓٔٔ.

.٘ٚ

عبدالرزاق الحسني ،الجبية الوطنية في العراق جذورىا التاريخية وتطورىا ،طٕ ،مركز

األبجدية لمصف التصويري ،بيروت ،لبنان ،ٜٔٛٓ ،صٕ٘.

.٘ٛ
.ٜ٘

باسمة عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،آذار ٕ٘ٔٓ.

فاطمة صادق عباس السعدي ،صالح جبر ودوره السياسي في العراق حتى عام ،ٜٔ٘ٚ

دار الشؤون الثقاقية بغداد ،ٕٓٓٛ ،صٔ.ٔٚ

ٓ.ٙ

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔص.ٕٜٓ

ٔ.ٙ

المصدر نفسو ،صٖٕٔ.

ٖ.ٙ

المصدر نفسو ،صٖ.ٕٙ

ٕ.ٙ

إسماعيل أحمد ياغي ،المصدر السابق ،صٗ.ٕٙ

ٗ.ٙ

عبدالرزاق الحسني ،تاريخ األحزاب السياسية العراقية ،صٔ.ٔٙ

.ٙٙ

المصدر نفسو ،صٖٔٚ؛ سعدون عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،آذار

٘.ٙ
ٕ٘ٔٓ.

.ٙٚ

عبدالجبار عبد مصطفى ،المصدر السابق ،صٖٖٔ.

حيدر طالب حسين الياشمي ،صادق البصام ودوره السياسي في العراق ،رسالة ماجستير

(غير منشورة) ،كمية التربية -ابن رشد ،جامعة بغداد ،ٕٓٓٓ ،ص.ٔٗٙ

.ٙٛ

منيم ( :طو الياشمي ومزاحم الباجو جي وصادق البصام ومحمود الدرة) .نجيب

الصائغ ،من أوراق نجيب الصائغ في العيدين الممكي والجميوري  ،ٜٖٔٙ – ٜٔٗٚمكتبة

اليقظة العربية ،بغداد ،ٜٜٔٓ ،ص٘ٗ.
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.ٜٙ

ضم االجتماع  (:رضا الشبيبي ونصرة الفارسي وعبدالوىاب محمود ومحمد حديد وحسين

ٓ.ٚ

المصدر نفسو ،صٕٖٔ.

ٕ.ٚ

بيان الحياد  :أكد التمتع بحياة سياسية حرة ،والتخمص من االستعمار والحصول عمى

جميل وكامل الجادرجي وعبداليادي الظاىر) .كامل الجادرجي ،المصدر السابق ،صٕٖٓ.

ٔ.ٚ

عبدالرزاق الحسني ،تاريخ األحزاب السياسية العراقية ،صٕٓٗ.

االستقالل الكامل ،مع التأكيد عمى السالم وضمان حقوق الشعب العراقي الدستورية ،والتزام الحياد

تجاه المعسكرين المتخاصمين .لممزيد ينظر  :فاضل حسين ،تاريخ الحزب الوطني
الديمقراطي ،ٜٔ٘ٛ-ٜٔٗٙصٖ.ٕٛ

ٖ.ٚ

فضال عن عبداليادي الظاىر ىم ( :كامل الجادرجي ،وصادق البصام،
الموقعون
ً

ومزاحم الباجة جي ،وطو الياشمي ،وحسين جميل ،ومحمد حديد ،وجعفر حمندي ،وعارف

قفطان ،وصالح شكارة ،وحسين فوزي ،وعبدالرزاق الظاىر ،وحسن عبدالرحمن ،وجميل صادق،
وجعفر البدر ،وبرىان الدين باش أعيان ،ورجب عمي الصفار ،وعبدالرزاق الحمود ،وعبدالرحمن

الجميمي ،وعبدالجبار جومرد ،ونائل سمحيري ،ومحمود الدرة ،وقاسم حسن ،وخطاب الخضيري،
ونجيب الصائغ ،وعبدالرزاق الشيخمي) .المصدر نفسو ،صٕٕٛ؛ عبدالجبار حسن الجبوري،

المصدر السابق ،صٗ.ٜٔ
ٗ.ٚ
٘.ٚ

األىالي (جريدة) ،بغداد ،العدد  ٕٙ ،ٕٜٗٙآذار ٔ٘.ٜٔ

يحيى كاظم المعموري ،طو الياشمي ودوره العسكري والسياسي حتى عام  ،ٜٔ٘ٛرسالة

ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية -ابن رشد ،جامعة بغداد،ٜٜٔٛ ،صٗ.ٔٙ

فضال عن عبداليادي الظاىر ،لممزيد
موقعا
كان عدد الموقعين عمى الطمب (ٕٕ)
.ٚٙ
ً
ً
ينظر :نجيب الصائغ ،المصدر السابق ،ص.ٗٛ-ٗٚ
.ٚٚ

المنسحبون ىم :كامل الجادرجي ،وخدوري خدوري ،وجعفر حمندي ،وجعفر البدر،

وجميل صادق .لممزيد ينظر :عبدالرزاق الحسني ،تاريخ األحزاب السياسية العراقية ،صٕٗٚ

ص.ٕٜٗ

.ٚٛ

عدنان سامي نذير ،عبدالجبار الجومرد نشاطو السياسي ودوره الثقافي ،شركة المعرفة

.ٜٚ

خالد حسن جمعة ،تاريخ حزب الجبية الشعبية ودوره في الحركة الوطنية العراقية

ٓ.ٛ

المصدر نفسو ،ص.ٗٚ

لمنشر والتوزيع المحدودة ،بغداد ،ٜٜٔٔ ،صٕ٘ٔ.

٘ٗ ،ٜٔ٘ٛ-ٜٔدار الفراىيدي لمنشر والتوزيع ،بغداد ،ٕٕٓٔ ،ص٘ٔٔ.

ٔ.ٛ

مزاحم الباجو جي :ولد في بغداد عام ٔ ،ٜٔٛوىو سياسي ودبموماسي عراقي ،مثل لواء

ير
ير لإلشغال العامة والمواصالت ووز ًا
الحمة في المجمس التأسيسي العراقي عام ٕٗ ،ٜٔوعين وز ًا
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سياسيا في لندن عام  ،ٜٕٔٚوفي عام ٖٔ ٜٔأصبح
لمعدل بالوكالة في ٕٗ ،ٜٔومثل العراق
ً
مفوضا في روما ،ثم عين إضافة
ير
دائما لمعراق في جنيف ثم وز ًا
ير لمداخمية ،وعين
وز ًا
ً
ً
مندوبا ً

مفوضا في برلين عام ٖ٘ ،ٜٔتولى رئاسة الوزراء ووزير الخارجية بالوكالة في ٕٙ
ير
لوظيفتو وز ًا
ً
حزيران عام  ٜٔٗٛإلى  ٙكانون الثاني عام  ،ٜٜٔٗوفي ٓٔ كانون األول تولى منصب نائب
معجبا بعبد الكريم قاسم حين فجر ثورة ٗٔ تموز  ،ٜٔ٘ٛتوفي بجنيف في
رئيس الوزراء ،كان
ً
ٕ٘ أيمول ٕ .ٜٔٛمير بصري ،أعالم السياسة في العراق الحديث ،جٔ ،طٔ ،دار الحكمة،

لندن ،ٕٓٓ٘ ،ص ٘.ٕٙ
ٕ.ٛ

طو الياشمي :ولد في بغداد عام  ،ٔٛٛٛخدم في الجيش التركي ،وعين في رئاسة

األركان الحربية التركية في استانبول عام ٕٓ ،ٜٔعاد إلى بغداد عام ٕٕ ،ٜٔوعين رئيس

ألركان الجيش العراقي عام ٖٕ ،ٜٔوعين بعد ذلك مرافقًا لألمير غازي عام ٕٗ ،ٜٔثم عمل
ومدير لممعارف عام  ،ٜٕٔٛثم أعيد إلى منصب رئاسة أركان
ًا
عاما لمنفوس عام ،ٜٕٔٙ
ًا
مدير ً
الجيش العراقي عام ٖٓ ،ٜٔوانتخب نائب عن بغداد عام  ،ٜٖٔٚوتولى و ازرة الدفاع في ثالث

ئيسا لموزراء من شباط إلى
و ازرات شكميا نوري السعيد في عامي  ٜٖٔٛو .ٜٖٜٔوأصبح ر ً
نيسان ٔٗ ،ٜٔوترأس حزب الجبية الشعبية المتحدة عام ٔ٘ ،ٜٔوفي عام ٗ٘ ٜٔعين نائب

لرئيس مجمس األعمار حتى عام  .ٜٔ٘ٛيحيى كاظم حمود المعموري ،طو الياشمي ودوره
العسكري والسياسي حتى عام  ،ٜٔ٘ٛرسالة ماجستير(غير منشورة) ،كمية التربية –ابن رشد،

جامعة بغداد. ٜٜٔٛ ،
ٖ.ٛ

صادق البصام :ولد في بغداد عام  ،ٜٜٔٛتخرج في كمية الحقوق ببغداد عام ٕ٘،ٜٔ

مارس مينة المحاماة ،تولى عدة وظائف ،شغل عضوية مجمس النواب ألكثر من مرة ،وتقمد عدة
مناصب و ازرية ،المعارف ٖ٘ ،ٜٔٗٔ ،ٜٔٗٓ ،ٜٔالعدلية ٔٗ ،ٜٔالمالية  ،ٜٔٗٛالدفاع

 ،ٜٔٗٛتوفي في  ٕٚآذار ٓ ٜٔٙفي بغداد ،لممزيد ينظر  :مير بصري ،أعالم السياسة في

العراق الحديث،جٕ ،صٓ.ٛ

عضوا ،وانتخب محمد رضا الشبيبي
فاز بعضوية المجنة السياسية لمحزب (ٔٔ)
ٗ.ٛ
ً
لرئاستيا ،لممزيد ينظر :خالد حسن جمعة ،المصدر السابق ،ص.ٜٗ
٘.ٛ

كامل الجادرجي ،المصدر السابق ،صٖ٘٘.

.ٛٙ

خالد حسن جمعة ،المصدر السابق،صٕٗٔ.

.ٛٛ

لممزيد عن تفاصيل البيان المشترك ،ينظر :عبد الرزاق الحسني ،تاريخ األحزاب السياسية

.ٜٛ

خالد حسن جمعة ،المصدر السابق ،ص.ٖٜٔ

.ٛٚ

إسماعيل أحمد ياغي ،المصدر السابق ،صٔ.ٕٚ

العراقية ،ص.ٕٕ٘- ٕٜٗ
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ٓ.ٜ

الجبية الشعبية (جريدة) ،بغداد ،العدد  ٖ ،ٔٓٙكانون األول ٔ٘.ٜٔ

ٕ.ٜ

مصطفى العمري ٘ :ٜٔٙٓ-ٜٔٛوىو مصطفى بن محمود حمدي بن محمد شريف

ٔ.ٜ

باسمة عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،حزيران ٕ٘ٔٓ.

العمري من األسرة العمرية المعروفة بالموصل ،سياسي من رؤساء الو ازرة العراقية في العيد

الممكي ،ولد في الموصل عام ٘ ٜٔٛودرس فييا ثم دخل إِلى كمية الحقوق ،وبعد تخرجو فييا
مارس المحاماة ،ثم عين في المحاكم ،وعمل بوظائف إدارية عدة منيا :قائممقام ،ومتصرف،

ير لمعدلية
ير لمداخمية في  ،ٜٖٔٚثم وز ًا
ومفتش مالي ،وعمل بأكثر من منصب وزاري ،فعمل وز ًا
عام  ،ٜٖٔٛثم و ازرة الداخمية عام ٔٗ ،ٜٔثم تقمد الو ازرة نفسيا لممرة الرابعة عام ٗٗ ،ٜٔجدد

عينا في مجمس األعيان عام  ٜٔٗٚشغل و ازرة االقتصاد عام  ،ٜٔٗٛووكالة و ازرة
تعيينو ً
أصيال لمداخمية لمعام نفسو ،شكل الو ازرة في ٕٔ تموز
ير
الداخمية في عام  ،ٜٔٗٛثم أصبح وز ًا
ً
ٕ٘ ،ٜٔوقدم استقالتو في ٖٕ تشرين الثاني ٕ٘ ،ٜٔوبعد حدوث انتفاضة عام ٕ٘ ٜٔفي

عضوا بمجمس
العراق كانت الو ازرة موضع انتقاد من األحزاب السياسية والوطنية ،وأعيد تعيينو
ً
مستشفيا
األعيان في تشرين الثاني ٘٘ ٜٔواستمر حتى ٗٔ تموز  ،ٜٔ٘ٛسافر إلى انكمت ار
ً

فتوفي في لندن في ٓٔ أيمول ٓ .ٜٔٙلممزيد ُي ْنظَ ُر :بان غانم الصايغ ،مصطفى العمري ونشاطو
اإلداري والسياسي في العراق حتى عام  ،ٜٔ٘ٛرسالة ماجستير(غير منشورة) ،كمية اآلداب،
الجامعة المستنصريةٜٜٔٙ ،؛ عبدالرحمن الزم طاىر البيادلي ،اإلصالح الدستوري والسياسي
في العراق في مواقف الصحافة الوطنية األىالي – اليقظة – الوطن  ،ٜٕٔ٘-ٜٔٗٙرسالة
ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية األساسية،الجامعة المستنصرية ،ٕٕٓٔ ،صٖٓٔ؛

عبدالرزاق الحسني ،تأريخ الو ازرات العراقية في العيد الممكي ،ج ،ٛط٘ ،دار الحياة ،لندن،

ٓ ،ٜٔٙصٔ.ٕٚ
ٖ.ٜ
ٗ.ٜ

عبدالرزاق الحسني ،الجبية الوطنية في العراق جذورىا التاريخية وتطورىا ،صٖٗ.

نور الدين محمود  :ولد في الموصل عام  ،ٜٜٔٛتخرج من المدرسة العسكرية في

قائدا لمقوة المشتركة في حرب
استانبول عام  ،ٜٔٔٚانتمى إلى الجيش العراقي عام ٕٔ ،ٜٔعين ً
فمسطين عام  ،ٜٔٗٛأصبح رئيس أركان الجيش العراقي عام ٔ٘ ،ٜٔشكل و ازرتو الوحيدة في
عضوا في مجمس األعيان ،توفي في بغداد عام ٜٔٔٛ
عي َن
أعقاب انتفاضة ٕ٘ ،ٜٔبعدىا ّ
ً
لممزيد من التفاصيل ينظر  :فاطمة عدنان شياب الدين ،نور الدين محمود ودوره العسكري
والسياسي في العراق ،رسالة ماجستير( ،غير منشورة) ،كمية التربية  -ابن رشد ،جامعة بغداد،

. ٕٓٓٚ

٘.ٜ
.ٜٙ

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔصٖ٘.ٙ

سعدون عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،آذار ٕ٘ٔٓ.
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.ٜٚ

محمد فاضل الجمالي :ولد في الكاظمية ببغداد عام ٖٓ ،ٜٔخريج الجامعة األمريكية في

ير لمخارجية من
بيروت ،وحصل عمى الدكتوراه في التربية عام  ،ٜٕٔٚعاد إلى بغداد وعين وز ًا
األعوام  ،ٜٔ٘ٛ ،ٜٔ٘ٗ ،ٜٕٔ٘ ،ٜٜٔٗ ،ٜٔٗٚ ،ٜٔٗٙأصبح رئيس لموزراء عام ٖ٘،ٜٔ

ٗ٘ ،ٜٔأصدر صحيفة العمل عام  ،ٜٔ٘ٚأعتقل بعد قيام ثورة ٗٔ تموز ،ٜٔ٘ٛأطمق سراحو
عام ٔ ٜٔٙواستقر في تونس ،توفي عام ٜٜٔٚلممزيد من التفاصيل ينظر  :رحيم كاظم محمد
الياشمي ،محمد فاضل الجمالي ودوره السياسي ونيجو التربوي حتى العام  ،ٜٔ٘ٛمراجعة :كمال

مظير أحمد ،طٔ ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت.ٕٕٓٔ ،
.ٜٛ
.ٜٜ

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔصٖ٘.ٙ

محمد رضا الشبيبي  :ٜٔٙ٘-ٜٔٛٛىو أحد أفراد عائمة آل شبيب المعروفة ،والذي

ُي َع ُّد من أىم رجاالت الفكر األدبي ،والسياسي ،والعممي في العراق المعاصر ،وصاحب المذكرات
ئيسا
الحقيقية عن ثورة ٕٓ ،ٜٔتسمم منصب و ازرة المعارف عام ٖ٘ ٜٔوعام  ،ٜٔٗٛوعين ر ً
لممجمع العممي العراقي عام ٕ٘ .ٜٔلممزيد من التفاصيل عن حياتو ودوره السياسي والفكري

ظ ُر :عمي عبد شناوه ،محمد رضا الشبيبي ودوره الفكري والسياسي حتى عام ٕٖ ،ٜٔدار
ُي ْن َ
كوفان لمنشر ،لندن ،ٜٜٔ٘ ،ص.ٜٔ٘-ٜ

ٓٓٔ.

محمد ميدي كبة ،مذكراتي في صميم األحداث  ،ٜٔ٘ٛ – ٜٔٔٛطٔ ،منشورات دار

الطميعة ،بيروت ،ٜٔٙ٘ ،صٓ ٖٙ؛ عبدالرزاق الحسني ،الجبية الوطنية في العراق جذورىا

التاريخية وتطورىا ،صٖ٘.
ٔٓٔ.

المستقيمون( :مزاحم الباجو جي ونصرة الفارسي وصادق البصام) .عبدالجبار عبد

.333

جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘-ٜٔصٗ٘.ٙ

مصطفى ،المصدر السابق ،ص.ٖٜٔ

المصادر والمراجع
 أحالم حسين جميل ،األفكار السياسية لألحزاب العراقية في عيد االنتداب ٕٕ– ٜٔ
ٕٖ ،ٜٔمكتبة المثنى ،بغداد.ٜٔٛ٘ ،
 ،___________ الخمفية السياسية واالجتماعية لألوضاع التي كانت يطبق في
ظميا دستور ٕ٘ ٜٔفي العراق ،طٔ ،الدار العربية لمموسوعات ،بيروت – لبنان،
.ٜٔٛٙ
 إسماعيل أحمد ياغي ،تطور الحركة الوطنية العراقية ٔٗ ،ٜٕٔ٘ – ٜٔمطبعة
اإلرشاد ،بغداد.ٜٜٔٚ ،
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 األىالي (جريدة) ،بغداد ،العدد  ٕٙ ،ٕٜٗٙآذار ٔ٘.ٜٔ

 باسمة عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،حزيران ٕ٘ٔٓ.
 باقر أمين الورد ،حوادث بغداد في اثني عشر قرنا ،مكتبة النيضة ،بغداد.ٕٖٓٔ ،
 بان غانم الصايغ ،مصطفى العمري ونشاطو اإلداري والسياسي في العراق حتى عام
 ،ٜٔ٘ٛرسالة ماجستير(غير منشورة) ،كمية اآلداب ،الجامعة المستنصرية.ٜٜٔٙ ،
 الجبية الشعبية(جريدة) ،بغداد ،العدد  ٖ ،ٔٓٙكانون األول ٔ٘.ٜٔ
 جعفر عباس حميدي ،التطورات السياسية في العراق ٔٗ ،ٜٖٔ٘ – ٜٔمطبعة
النعمان ،النجف األشرف.ٜٔٚٙ ،
 حسين لطيف الزبيدي ،موسوعة األحزاب العراقية ،مؤسسة العارف لممطبوعات،
بيروت.ٕٓٓٚ ،
 حيدر طالب حسين الياشمي ،صادق البصام ودوره السياسي في العراق ،رسالة
ماجستير(غير منشورة) ،كمية التربية –ابن رشد ،جامعة بغداد.ٕٓٓٓ ،
 خالد حسن جمعة ،تاريخ حزب الجبية الشعبية ودوره في الحركة الوطنية ٘ٗ-ٜٔ
 ،ٜٔ٘ٛدار الفراىيدي لمنشر والتوزيع ،بغداد.ٕٕٓٔ ،
 دجمة (جريدة)،بغداد ،العددان (ٗ ٔٚ ،ٔٙ ،)ٜٔ٘ ،ٜٔتموز ٕٕ.ٜٔ
 رجاء حسين حسني الخطاب ،عبدالرحمن النقيب ،حياتو الخاصة وآراؤه السياسية
وعالقتو بمعاصريو ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بغداد.ٜٔٛٗ ،
 رحيم كاظم محمد الياشمي ،محمد فاضل الجمالي ودوره السياسي ونيجو التربوي
حتى عام  ،ٜٔ٘ٛأطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كمية اآلداب ،جامعة البصرة،
.ٜٜٔٚ
 الزمان (جريدة) ،بغداد ،العدد ٕ ٚ ،ٕٜ٘نيسان .ٜٔٗٙ
 الزمان (جريدة) ،بغداد ،العدد ٕ ٕٖ ،ٕٚٚتشرين الثاني .ٜٔٗٙ
 سعدون عبداليادي الظاىر ،مقابمة شخصية ،بغداد ٕٔ ،آذار ٕ٘ٔٓ.
 صوت األحرار (جريدة) ،بغداد ،العدد ٕٜ ،ٕٜٔتشرين الثاني .ٜٔٗٙ
 عبد الجبار حسن الجبوري ،األحزاب والجمعيات السياسية في القطر العراقي -ٜٔٓٛ
 ،ٜٔ٘ٛدار الحرية لمطباعة ،بغداد.ٜٔٚٚ ،
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 عبدالجبار عبد مصطفى ،تجربة العمل الجبيوي في العراق بين ٕٔ،ٜٔ٘ٛ -ٜٔ
منشورات و ازرة الثقافة واألعالم ،بغداد.ٜٔٚٛ ،
 عبدالرحمن البزاز ،العراق من االحتالل حتى االستقالل ،طٖ ،مطبعة العاني ،بغداد،
.ٜٔٙٚ
 عبدالرحمن الزم طاىر البيادلي ،اإلصالح الدستوري والسياسي في العراق في مواقف
الصحافة الوطنية األىالي – اليقظة -الوطن  ،ٜٕٔ٘ -ٜٔٗٙرسالة ماجستير(غير
منشورة) ،كمية التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية.ٕٕٓٔ ،
 عبدالرزاق الحسني ،العراق في دوري االحتالل واالنتداب ،جٕ ،دار الراية البيضاء،
بغداد.ٜٖٔٛ ،
 ،__________ تاريخ األحزاب السياسية العراقية ،طٔ ،معيد الطبع والنشر ،مركز
األبجدية ،بيروت.ٜٔٛٓ ،
 ،__________ تاريخ الو ازرات العراقية في العيد الممكي ،جٔ ،ط٘ ،دار الحياة،
لندن.ٜٔٙٓ،
 ،__________ تاريخ الو ازرات العراقية في العيد الممكي ،ج ،ٚط٘ ،دار الحياة،
لندن.ٜٔٙٓ ،
 ،__________ الجبية الوطنية في العراق جذورىا التاريخية وتطورىا ،طٕ ،مركز
األبجدية لمصف التصويري ،بيروت ،لبنان.ٜٔٛٓ ،
 ،__________ تاريخ الو ازرات العراقية في العيد الممكي ،ج ،ٛط٘ ،دار الحياة،
لندن.ٜٔٙٓ ،
 عدنان سامي نذير ،عبدالجبار الجومرد نشاطو السياسي ودوره الثقافي ،شركة المعرفة
لمنشر والتوزيع المحدودة ،بغداد.ٜٜٔٔ ،
 عالء جاسم محمد الحربي ،جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في العراق
حتى عام  ،ٜٖٔٙمكتبة اليقظة العربية ،بغداد .ٜٔٛٚ
 عمي عبد شناوة ،محمد رضا الشبيبي ودوره الفكري والسياسي حتى عام ٕٖ ،ٜٔدار
كوفان لمنشر ،لندن.ٜٜٔ٘ ،
 عمي كاشف الغطاء ،سعد صالح في مواقفو الوطنية ،مطبعة الراية ،بغداد.ٜٜٔٚ ،
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 فاروق صالح العمر ،األحزاب السياسية في العراق ٕٔ ،ٜٖٕٔ – ٜٔمطبعة
اإلرشاد ،بغداد.ٜٔٚٛ ،
 فاضل حسين ،تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي  ،ٜٔ٘ٛ -ٜٔٗٙمطبعة الشعب،
بغداد.ٜٖٔٙ ،
 فاطمة عدنان شياب الدين ،نور الدين محمود ودوره العسكري والسياسي في العراق،
رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كمية التربية -ابن رشد ،جامعة بغداد.ٕٓٓٚ ،
 فايز عزيز اسعد ،انحراف النظام البرلماني في العراق ،بغداد ،مكتبة المنار ،د.ت.
 فيبي مار ،تاريخ العراق المعاصر العيد الممكي ،ترجمة :مصطفى نعمان أحمد،
طٔ ،المكتبة العصرية ،بغداد.ٕٓٓٙ ،
 كامل الجادرجي ،مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ،دار
الطميعة لمطباعة والنشر ،بيروت.ٜٔٚٓ ،
 كمال مظير أحمد ،صفحات من تاريخ العراق المعاصر ،طٔ ،مكتبة البدليسي،
بغداد.ٜٔٛٚ ،
 محمد حسين الزبيدي ،مذكرات عمي محمود الشيخ عمي ،طٔ ،دار واسط ،بغداد،
٘.ٜٔٛ
 محمد عزيز ،النظام السياسي في العراق ،مطبعة المعارف ،بغداد.ٜٔ٘ٗ ،
 محمد ميدي كبة ،مذكراتي في صميم األحداث  ،ٜٔ٘ٛ -ٜٔٔٛطٔ ،منشورات دار
الطبيعة ،بيروت.ٜٔٙ٘ ،
 محمود فيمي درويش وآخرون" ،الدليل العراقي الرسمي لسنة  ،"ٜٖٔٙطٔ ،مطبعة
دنكور ،بغداد.ٜٖٔٙ ،
 مذكرات جعفر العسكري ،تحقيق وتقديم  :نجدة فتحي صفوة ،دار الالم ،لندن،
.ٜٔٛٛ
 منيل إسماعيل العمي بيك ،ارشد العمري  ،ٜٔٚٛ – ٔٛٛٛدراسة تاريخية في
نشاطو اإلداري والسياسي ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة
الموصل.ٜٜٔٚ ،
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 مير بصري ،أعالم السياسة في العراق الحديث ،جٕ ،طٔ ،دار الحكمة ،لندن،
ٕٗٓٓ.
 ،______ أعالم السياسة في العراق الحديث ،جٔ ،طٔ ،دار الحكمة ،لندن،
ٕ٘ٓٓ.
 نبيل عبدالواحد حسن التميمي ،طمعت الشيباني ودوره في العراق ،ٜٜٕٔ –ٜٔٔٚ
رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية لمعموم اإلنسانية ،جامعة ديالى.ٕٓٔ٘ ،
 نجيب الصائغ ،من أو ارق نجيب الصائغ في العيدين الممكي والجميوري -ٜٔٗٚ
ٖ ،ٜٔٙمكتبة اليقظة العربية ،بغداد.ٜٜٔٓ ،
 ىادي حسن عميوي ،األحزاب السياسية في العراق السرية والعمنية ،طٔ ،رياض
الريس لمكتب والنشر ،بيروت.ٕٓٓٔ ،
 يحيى كاظم المعموري ،طو الياشمي ودوره العسكري والسياسي حتى عام ،ٜٔ٘ٛ
رسالة ماجستير(غير منشورة) ،كمية التربية -ابن رشد ،جامعة بغداد.ٜٜٔٛ ،
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