2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون

نظام حيازة األراضي في العراق وانعكاساتها السياسية واالجتماعية
1965- 1914

 رؤى وتحميالت اقتصادية معاصرة-Land Possession System in Iraq: It's Political and
Sociial Reflections 1914-1965 Modern
 - Economic Views and Analysesأ .م .د .علي محمد كريم المشهداني
كلية التربية /ابن رشد
قسم التاريخ
Asst.Dr.Ali Mahmmed Karem
The Gollege Of Education / Ibn Roshed
University of Bagdad

ممخص بالمغة العربية

مما الشؾ فيو أف العكامؿ المؤثرة في سير األحداث التأريخية تتفاعؿ فيما
بينيا سمبان أـ إيجابان لتشكيؿ أنماطان جديدة تسيـ في تككيف أحداث تاريخية جديدة،
فالصراعات لـ تنفصؿ عف الحدث التاريخي ،فيي تؤثر تأثي انر مباش انر لتحقيؽ

المصالح االقتصادية كالمادية ،كميما تكف الدكافع كالمبررات لتمؾ الصراعات ،فإف

الدكافع االقتصادية تأتي في مقدمتيا ،كىذا شأف اإلدارة البريطانية عند احتالليا
العراؽ عاـ  ،1914كليذه األسباب كغيرىا رغبت إدارة االحتالؿ التكسع كاالستيالء
عمى أر ٍ
اض جديدة لتحقيؽ مصالحيا ،مما دفع مسؤكلييا إلى االبتزاز كالتعسؼ

كفرض الضرائب مستيدفيف جميع مككنات المجتمع العراقي كبخاصة الريؼ ،األمر
الذم جعؿ تمؾ اإلدارة تركز عمى مشكمة حيازة األرض مستغمة إياىا ،كتحديد
الممكيات األدنى كاألعمى مف المستفيديف منيا.
كمما سبؽ أجد مف الضركرم التركيز عمى ىذا المكضكع ،كالسيما أف األحكاـ
كالتشريعات الخاصة باألرض لـ تكف مف نصيب الفالحيف أك المتصرفيف الفعمييف
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بيا ،كلـ تستيدؼ مصالحيـ الخاصة ،بؿ راحت تصب في خدمة المستغميف،
كاستيدفت سمطة الحككمة دكف الفالح.
جاء البحث بثالثة محاكر تناكؿ األكؿ التأثيرات المباشرة لمسياسة البريطانية
تجاه شيكخ العشائر كانعكاساتيا عمى الفالحيف كدكر الزعامة العشائرية الكطنية في
مكاجيتيا ،أما المحكر الثاني فسمط الضكء فيو عمى التأثيرات غير المباشرة لمقكل
السياسية مف مشكمة حيازة األرض كقكانينيا ،كناقش الثالث كاألخير قانكف اإلصالح
الزراعي رقـ  30لسنة  1958كتعديالتو في مكاجية نظاـ حيازة األراضي عمى كفؽ
رؤل كتحميالت تأريخية معاصرة لرجاؿ االقتصاد كالسياسة ،ثـ انتيى بخاتمة
كممخص بالمغة اإلنكميزية فضالن عف ىكامش البحث كمصادره.

تكصؿ الباحث إلى أف اإلدارة البريطانية أدخمت بعض القكانيف الجديدة كألغت

القكانيف العثمانية كإجراءات في حقيقتيا جاءت لتحقيؽ مصالحيا ،كالتي أدت إلى
تفاقـ األكضاع نحك االنييار ،كاف البحث أثبت أف اإلدارة البريطانية استيدفت جميع
مككنات المجتمع العراقي ،كمما دلؿ ذلؾ ممارستيا لمتعسؼ في جباية الضرائب
كتعطيؿ مؤسسات الدكلة اإلدارية كالعسكرية كالخدمية ،كأظير البحث ايضا إف
رؤساء العشائر ىـ الطبقة المنتفعة مف القكانيف النافذة كغالبيتيـ مف اإلقطاع.

المقدمة

مما الشؾ فيو أف العكامؿ المؤثرة في سير األحداث التاريخية تتفاعؿ فيما
بينيا سمبان أـ إيجابان لتشكيؿ أنماط جديدة تسيـ في تككيف أحداث تأريخية جديدة،
فالصراعات لـ تنفصؿ عف الحدث التاريخي ،فيي تؤثر تأثي انر مباش انر لتحقيؽ

المصالح االقتصادية كالمنافع المادية كميما تكف الدكافع كالمبررات لتمؾ الصراعات،

فأف الدكافع االقتصادية تأتي في مقدمتيا ،كىذا ىك شأف اإلدارة البريطانية عند
احتالليا العراؽ عاـ  ،1914كليذه األسباب كغيرىا رغبت إدارة االحتالؿ التكسع

كاالستيالء عمى أر ٍ
اض جديدة لتحقيؽ مصالحيا ،مما دفع مسؤكلييا إلى االبتزاز

كالتعسؼ كفرض الضرائب مستيدفة جميع مككنات المجتمع العراقي كبخاصة الريؼ،
مف خالؿ الممارسات التي أحدثتيا إدارة االحتالؿ لربط االقتصاد العراقي بالصناعة
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األكركبية كخزيف الستم اررية دكالب العمؿ الذم يعتمد عمى إمكانية األرض في
اإلنتاج ،األمر الذم جعؿ تمؾ اإلدارة ،تركز عمى مشكمة حيازة األرض مستغمة
إياىا ،كتحديد الممكيات األدنى كاألعمى مف المستفيديف منيا.
تطرؽ الكثير مف المؤرخيف ،كاألكاديمييف ،كرجاؿ الفكر االقتصادم ،كالعديد
مف الكثائؽ التاريخية عف إحداث العراؽ المعاصر في ظؿ االحتالؿ كحتى إعالف
قكانيف اإلصالح الزراعي بعد ثكرة

 14تمكز  1958كىي حقبة شيدت الصراع

األكثر حدة في المجتمع الريفي إباف الحكـ الممكي في العراؽ ،كلكنيا لـ تتطرؽ إلى
القكانيف التي كانت جاىزة لتفتيت القكل العشائرية كجعميا العنصر المستند عمى
القاعدة األساسية كالمتمثمة بالفالحيف كأف جميع الكثائؽ التي سمطت الضكء عمى
حيازة األرض لـ تشر إلى نكعية االستغالؿ الطبقي كدكر القرار السياسي الذم يحقؽ
مصالح اإلدارة البريطانية كالطبقة المتنفذة في الصيركرة االجتماعية كلذلؾ أكد البحث
كأشار إلى أف جميع الرؤل كالتحميالت منطمقة مف النظرة الضيقة لبرامج األحزاب
كمصالحيا ،مما أدل إلى عدـ تحقيؽ أية قاعدة فكرية اقتصادية لمعالجة الكاقع
الفالحي كمعاناتو كأىميا قكانيف اإلصالح الزراعي كتعديالتو.
سمط الباحث الضكء عمى فمسفة اإلصالح الزراعي كجذكرىا مف خالؿ
معالجة سكء تكزيع الثركة في الريؼ بما في ذلؾ األراضي الزراعية ،كاف جذكر حركة
اإلصالح الزراعي ليست كليدة تداعيات الحاضر بؿ قديمة ،كتعكد إلى ما كراء
العصكر الكسطى ،كقد شيد القرناف األخيراف الكثير مف تمؾ المحاكالت اإلصالحية
كالتي أصبحت فيما بعد جزءا مف برامج ىيئة األمـ المتحدة ،كفي ظؿ االحتالؿ
البريطاني لمعراؽ استقدمت الحككمة العراقية الخبير البريطاني لمشؤكف االقتصادية
الزراعية السر ارسنت داكسف كالذم قدـ تقري انر أعدتو السمطة الحاكمة أساس

اإلصالحات الزراعية مف خالؿ حزمة مف القكانيف كاف ليا انعكاسان كاضحان عمى

الكاقع االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي في العراؽ عمكمان كفي الريؼ خصكصان

كأبرزىا نظاـ دعاكل العشائر لسنة  1916كتعديالتو كقانكف تحديد كتسجيؿ األراضي
رقـ (  )24لسنة  ،1920كقانكف الجمعيات رقـ  27لسنة  1922كقكانيف التسكية
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المزمة  51 ،50لسنة  1932كغيرىا مف التشريعات التي ُرسمت لتغير خارطة
العراؽ السياسية كاالقتصادية كالتي تـ تنفيذىا مف قبؿ ميندسيف كخبراء في اإلدارة
البريطانية كجميعيا تصب لصالح تمؾ اإلدارة كاإلقطاع فضالن عف األغكات

السياسييف المتنفذيف.

لقد جاء البحث بثالثة محاكر ،تناكؿ األكؿ التأثيرات المباشرة لمسياسة
البريطانية تجاه شيكخ العشائر كانعكاساتيا عمى الفالحيف ،كدكر الزعامة العشائرية
الكطنية في مكاجيتيا ،أما المحكر الثاني جاء ليسمط الضكء عمى التأثيرات غير
المباشرة لمقكل السياسية مف مشكمة حيازة األرض كقكانينيا ،كناقش المحكر الثالث
قانكف اإلصالح الزراعي رقـ  30لسنة  1958كتعديالتو في مكاجية نظاـ حيازة
األراضي عمى كفؽ رؤل كتحميالت تأريخية معاصرة لرجاؿ االقتصاد كالسياسة ،ثـ
انتيى البحث بخاتمة فضالن عف ىكامش البحث كمصادره.

توطئة:

لـ يكف تركيز الباحث عمى حيازة األراضي الزراعية كأحكاميا في العراؽ جاء

مف فراغ بؿ أىـ ما يمفت نظره كجكد أنكاع عديدة مف حيازة األراضي كلكؿ منيا
أحكاميا كقكانينيا فمـ تعد مشكمة حديثة أك معاصرة بؿ أصبحت تحتؿ أىمية كبرل
في جميع مناحي الحياة كالسيما الشؤكف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية قبؿ
ظيكر اإلسالـ كبعده ،فحيف استكلى اإلسالـ في عيد الخميفة عمر بف الخطاب
(رض) عمى العراؽ استقر الرأم عمى أف تبقى رقبة األرض لمدكلة ،كلألفراد حؽ
استغالليا فقط عمى أف يدفعكا لمدكلة ما يترتب عمييـ مف ضريبة العشر أك

الخراج ( .)1كيعتقد الباحث أف ىذا النظاـ يعد نقطة االنطالؽ نحك االبتعاد عف
االستغالؿ الذم مكرس عمى مر األزمنة بعد الدكلة العباسية كحتى ىذه الساعة فإف
جميع الرؤل كالطركحات كالقكانيف لـ تنصؼ الفالح كتصؿ بو إلى الطمكح الحقيقي
الذم يحقؽ مصالحو مما يمكف قكلو كبدكف أدنى شؾ أف النظرية اإلسالمية لك
طبقت في مجاؿ حيازة األراضي ألصبح العراؽ لما يمتمكو مف جميع مقكمات القكة
االقتصادية في أعمى اليرـ االقتصادم في العالـ كذلؾ السبب بسيط مفاده أف الرمكز
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اإلسالمية األكائؿ كاف ىدفيـ إنصاؼ الناس كاحقاؽ العدؿ ،لـ تكف السمطة ىدفيـ
كىذا ما نجده لدل جميع رمكز الدكلة العربية كاإلسالمية األمر الذم جعؿ التكزيع
غير عادؿ كاالستغالؿ كصؿ إلى درجة التعسؼ كىذا ما سنجده في طيات البحث.
في أكاخر العيد العباسي كالسيما في عيد السمجكقييف ظير نظاـ االقطاع
كالذم بمكجبو تقطع األراضي الزراعية لبعض القادة ككبار رجاليا كليـ حؽ التصرؼ
بكارداتيا ك ِ
بغمت ِيا لقاء نشاطات تتمثؿ بتييئة المقاتميف كالمؤف الغذائية كانتشرت ىذه
َ
اإلقطاعات كتنكعت مما تركت أسكء األثر في استغالؿ األرض كالتعسؼ في معاممة
الفالحيف مما أدل إلى الخراب بأراضي العراؽ كمؤسسات الرم ،كقد ُمكرست ىذه
الفعاليات مف قبؿ جميع إدارات االحتالؿ كحتى الكقت الحاضر كميما كانت
التسميات كالشعارات(.)2

كعند سيطرة الدكلة العثمانية عمى العراؽ اتخذت حككماتيا جميع األراضي
ممكان ليا عدا األراضي المكقكفة كمع ذلؾ فإف الكالة كالسالطيف تصرفكا بيا بشكؿ

مطمؽ بدكف أية حدكد مف االلتزامات فكىبكا بعضيا لرجاؿ الجيش كالمكظفيف كقامكا
بإقطاع بعضيا إلى المقربيف ،ككاف ىميـ بالدرجة األكلى اختراؽ الزعامات العشائرية

كالذم تمخض عنو عدـ استقرار القبائؿ كتردم كضعيـ االقتصادم

ذ ،مما ترؾ

كراءىـ مشكمة صعبة كبدكف حؿ ىي مشكمة األراضي.
كمع احتالؿ بريطانيا لمعراؽ ،أكدت اإلدارة المحتمة األىمية االستثنائية
لألرض ،بكصفيا أساس الحياة االقتصادية ،كما شخصت اإلدارة أيضان مكامف الخمؿ

في مسألة حيازة األرض ،كالحظت باىتماـ مشكالت األراضي في كؿ منطقة مف
مناطؽ البالد ،مما أكعزت لمكظفييا بدرس أصكؿ تمؾ المشكالت كأسبابيا

(،)4

ككانت القكل االجتماعية التي يمكف لإلدارة البريطانية االعتماد عمييا لتحقيؽ ىدفيا
ىي الطبقة اإلقطاعية ،األمر الذم دفعيا لتقكية ىذه الطبقة بتثبيت األسمكب

اإلقطاعي في االنتاج(.)5

كبعد قياـ الثكرة الكطنية في حزيراف

 1920أتبعت سياسة تعسفية اتسمت

بسمبيا األراضي مف رؤساء القبائؿ الذيف ساىمكا في الثكرة كتـ منحيا إلى رؤساء
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القبائؿ كأبناء المدف مف أظيركا كالءىـ لسمطات االحتالؿ بيدؼ إحباط الحس

الكطني كالحركات الكطنية(.)6

كمما يثير الجدؿ بيف مختمؼ الرؤل كالتحميالت لكبار رجاؿ السياسة
كاالقتصاد أف الدستكر العراقي الذم تـ تشريعو أخذ بنظر االعتبار بكجكب العمؿ
بالقكانيف العثمانية كتعديالتيا ،إال أنو بالنظر الستمرار المنازعات العشائرية حكؿ
األرض كارتفاع قيمتيا استمزـ كجكب التكفيؽ بيف الحقكؽ كالمصالح المتضاربة فيما
يتعمؽ بنظاـ حيازة األرض بيدؼ حؿ تمؾ المنازعات ،كليذا شرعت إدارة االحتالؿ
كفعمّت القكانيف التي تحقؽ مصالح إدارتيا مف جية ،كاستقداـ الخبراء المتخصصيف

بأحكاـ األراضي كمشاكميا مف جية ثانية ( ،)7مما يعني أف نظاـ حيازة األراضي يعد
المفتاح األساس لمسيطرة عمى األراضي بكؿ أصنافيا مستغمة إياىا لتحديد الممكيات
األدنى كاألعمى عمى كفؽ فمسفتيا القانكنية ،أنيا تمثؿ العالقة المحككمة عمى كفؽ
اء أكانكا أفرادان أك مجمكعات فيما يتعمؽ
القانكف أك العرؼ السائد بيف الناس سك ن
باألراضي ،كيمكف كصفيا بأنيا مؤسسة تمثؿ القكاعد التي استنبطتيا المجتمعات
لتنظيـ سمكؾ معيف ،إذ اف ىذه القكاعد تحدد كيفية تخصيص حقكؽ الممكية داخؿ
المجتمع كمنح حقكؽ االنتفاع باألراضي كاإلشراؼ عمييا كنقميا ناىيؾ عف كؿ ما

يتعمؽ مف مسؤكليات كقيكد ( ،)8بمعنى آخر أنيا تحدد مف لو حؽ االنتفاع بالمكارد

مدة كبأم شركط( ،)9كتعد جزءا ميما مف اليياكؿ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية
كىي متعددة األبعاد ،إذ تدخؿ فييا الجكانب االجتماعية كالتقنية كالسياسية

()10
عدىا نسيجا متشابكا مف المصالح مع المجمكعات أـ
كاالقتصادية  ،كلذلؾ يمكف ّ
مع األفراد ،مخترقة المؤسسة العشائرية مكظفة النظاـ الحاكـ عمى كفؽ أىكائيا بيدؼ

السيطرة الكاممة عمى تمؾ األراضي ،األمر الذم انعكس سياسيان كاجتماعيان عمى

الكاقع العراقي كالسيما المجتمع الريفي( ،)11لذلؾ حاكؿ الباحث أف يسمط الضكء عمى
تمؾ الحزمة مف القكانيف التي أعدتيا تمؾ اإلدارة كاشفان أغراضيا التي أرادت مف

خالليا تكظيؼ قادة الك ازرات كبعض األحزاب السياسية لتنفيذ تمؾ المشاريع ،كسكؼ
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نسمط األضكاء عمى جميع الطركحات كالرؤل التي تناكلت مسيرة اإلصالح كالتحديث
لمشكمة األراضي كحيازتيا.

المحور األول

التأثيرات المباشرة لمسياسة البريطانية تجاه شيوخ العشائر

كاف يدكر في أركقة الدبمكماسية البريطانية اىتماـ كبير في السيطرة عمى

العراؽ ألىميتو الستراتيجية كضمو إلى اليند كالعمؿ عمى إزاحة المنافسيف ليذه
السياسة ،كمما يدؿ عمى ذلؾ ما قالو أيرالند" :أف يككف العراؽ ميج انر لسكاف

اليند"

()12

األمر الذم دفع اإلدارة البريطانية إلى تييئة قكة عسكرية رابطت في

مقيميتيـ ببغداد ،بيدؼ حمايتيا ،في الكقت الذم كانت السمطات البريطانية تتحيف
الفرص إلنزاؿ تمؾ القكات في البصرة كاالستيالء عمييا ،كمما يؤكد تمؾ النكايا،
البرقية التي بعث بيا المقيـ البريطاني لدل بغداد في  13حزيراف  1913إلى حككمة
اليند كالسفير البريطاني في استانبكؿ كالتي جاء فييا ((ننظر الحتماؿ تجزئة تركيا،
كما نجده في الكقت ذاتو مف تييئة تمييدية لمناطؽ نفكذ أجنبية كالبد مف االحتفاظ
بما أحرزتو الحككمة البريطانية مف أرجحية في بالد ما بيف النيريف))(.)13
كقد تردد رجاؿ المخابرات عمى العراؽ بأكقات مختمفة ،كسياح آثارييف،
كمبشريف ،كتجار ،كقد أقامكا ليـ ركابط شخصية مع بعض رؤساء القبائؿ كرجاؿ
الديف في المدف كاألرياؼ ،األمر الذم ىيأ ليـ الظركؼ المناسبة لمعرفة الكاقع
االجتماعي كاالقتصادم ككاف ذلؾ مثبت عند المقيـ البريطاني في بغداد بعد تزكيده

بتقارير دكائر تمؾ اإلدارة(.)14

 28تمكز  ،1914قامت بريطانيا

بعد اندالع الحرب العالمية األكلى في

بإنزاؿ قكاتيا في ساعة متأخرة مف يكـ  6تشريف الثاني  1914في الفاك كبعد عشريف
يكمان استكلت عمى مدينة البصرة ثـ شرعت باتجاه العمارة كالناصرية كمف ثـ دخكليا

بغداد في  11آذار  1917كحيف أعمنت ىدنة مكد ركس بيف بريطانيا كالدكلة

العثمانية في الثالثيف مف كانكف األكؿ  ،1918كانت إدارة االحتالؿ قد أتمت احتالؿ
جميع األراضي العراقية كالتي تمتد مع نير ديالى إلى جباؿ حمريف كمع دجمة إلى
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الجنكب مف المكصؿ كالى الفرات حتى الرمادم ،كعند انسحاب الجيش العثماني،
بسطت القكات البريطانية سيطرتيا عمى كامؿ الكاليات الثالث التي ككنت العراؽ

الحديث(.)15

ككاف الياجس الذم يحرؾ بريطانيا في ىذه الفترة ىك تمكف القكات مف بسط
السيطرة عمى البالد كتأميف سالمة رعاياىـ ،فضالن عف تأميف احتياجاتيـ مف المكاد

الغذائية(.)16

كفي سؤاؿ ألىمية العراؽ في السياسة البريطانية كلماذا الصراع المحكـ عميو
فقط سمط عبد الرحمف البزاز

()17

الضكء عمى حزمة مف العكامؿ أجمميا بأف العراؽ

جزء مف الدكلة العثمانية كما لمكقعو السكقي مف أىمية المكاصالت الدكلية ككفرة
خيراتو كتنكعيا كنفطو الغزير الذم كاف معمكمان ذلؾ الحيف كمحاذاتو لعباداف إضافة
إلى مكانتو الزراعية المستقبمية التي تحدث عنيا الميندس البريطاني كليـ
()18

كيمكككس

ناىيؾ عف ككنو مجاالن حيكيان إلسكاف الينكد كؿ ىذه األسباب مجتمعة

عممت عمى تكجيو عناية الساسة البريطانييف كمنذ كقت مبكر لمسيطرة عميو(.)19
كلكي تنفذ اإلدارة البريطانية سياستيا عممت عمى تعزيز مشركع الطائفية

بيدؼ اختراؽ منظكمة المجتمع العراقي كاضعافيا كتفتيتيا كما لذلؾ مف انعكاسات
عمى العشائر كرجاؿ الديف بحسب فمسفتيـ بيدؼ تأميف مقتضيات االحتالؿ
كمتطمباتو كالعمؿ عمى تيديد المنطقة الجنكبية عف طريؽ طرح النظـ القانكنية
كاإلجرائية التي تنظـ العالقات االجتماعية كما في اليند(.)20

فقامت بتفعيؿ عممية ربط العشائر بشيكخيـ ،كىـ بدكرىـ مسؤكلكف أماـ إدارة
االحتالؿ كليس أماـ الحككمة مما أدل إلى مدىـ بالسالح كاغرائيـ باالمتيازات كمنيا
اإلعفاء الضريبي كاالنتفاع مف األراضي األميرية كمنحيـ اإلقطاعيات ،فضالن عف

جعؿ كالء أفراد العشائر لمشيخ بدالن مف السمطة اإلدارية األمر الذم مكف اإلدارة

البريطانية مف فرض سيطرتيا عمى العشائر كتحقيؽ زيادة في االنتاج الزراعي ،ألنيا

جعمت مف بعض الشيكخ كالمتنفذيف المرجع المباشر أماميا ،كالسيما عف كؿ ما يدكر
في الحياة الريفية مف أنشطة اقتصادية كاجتماعية ،مما يعني أف اإلدارة البريطانية
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كانت ذكية جدان في تنفيذ سياستيا بإحكاـ لمسيطرة عمى العراؽ بكؿ مفاصمو كربطو

بإدارتيا(.)21

كمف جية أخرل ،فقد تمخض عف تمؾ السياسة تقسيـ مجتمع العشائر بيف
معارض كمكاؿ ،كما ىك الحاؿ مع آؿ سعدكف في المنتفؾ كشيخ بني الـ غضباف
البنية كالشيخ محمد الحطاب مف البكدراج ،كشيكخ السكداف ،كالثانية تحكلت إلى أداة
طيعة بأيدييـ ،كما حصؿ مع الشيخ اكباشي السعد كعدام الجرياف مف البك سمطاف
في الحمة ،كىذا أخطر ما فعمتو تمؾ اإلدارة بيدؼ السيطرة عمى ىذه العشائر(.)22
لـ تكف تمؾ السياسة مرتجمة أك كليدة ضركرات مرحمية بؿ كاف ليا أبعادىا
في الستراتيجية البريطانية ،فميا خبراؤىا الذيف رسمكا خططيا ،كمنيـ السير ىنرم

دكبس( ،)23الذم نفذىا كمما يثبت ذلؾ رسائؿ المس بيؿ

()24

كمؤلفاتيا كمذكراتيا التي

أشارت إلى الصمة الكثيقة بيف اإلنكميز كالقبائؿ العراقية كاألساليب المتبعة كالمتنكعة
في إغراء البعض مف رؤساء العشائر ،كاخضاعيـ لمنفكذ البريطاني

()25

فقامت بتفعيؿ

المظاىر السياسية كالعشائرية ،المدنية كالجنائية مع إجراء بعض التعديالت ليحمؿ
قكة القانكف عمى كفؽ ىذا النظاـ ،إذ قسـ العراؽ إلى مناطؽ ريفية كحضرية يخضع
كؿ قسـ منيا إلى نظاـ قضائي مستقؿ مف الناحيتيف المادية كالكضعية

()26

ىذه

الثنائية القضائية تشكؿ بحد ذاتيا قمقان اجتماعيان يحكؿ دكف تقدـ كتطكر المجتمع،

كبيذه الطريقة تـ تقسيـ العراؽ إلى مقاطعات سياسية تخضع كؿ منيا إلى ضابط

بريطاني كجميع قكانينيا تعتمد عمى القكانيف األنكمك -ىندية محؿ القكانيف العثمانية
القديمة كليذه األسباب قامت ثكرة العشريف كالتي كانت محؿ جدؿ كنقاش عميؽ،

عمى كفؽ رؤل كتحميالت مختمفة(.)27

كما كاف يدكر في عقمية تمؾ اإلدارة ىك الكقكؼ قبؿ كؿ شيء عمى المؤسسة
القبمية ككيفية استخداميا لتعزيز نفكذىـ كىذا يحتاج إلى عقمية إدارية لكضع ترتيب
مناسب في تكزيع المسؤكلية ليتسنى ليـ السيطرة عمييا كحسب المناطؽ كأكضاعيا
كمدل كالء رؤساء القبائؿ كاستعدادىـ لطمكحات تمؾ اإلدارة ،مما دفعيا إلى اتخاذ
سمسمة مف اإلجراءات لتنفيذ سياسة االختراؽ ،ففي بعض المناطؽ تـ دعـ الرؤساء
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الكبار كابقاء نفكذىـ داخؿ العشيرة ،بينما جرل في مناطؽ أخرل االعتماد عمى
البعض مف المنافسيف لؤلئؾ الرؤساء كمف المعترؼ بيـ مف قبؿ القبيمة في مناطؽ
أخرل تـ إبعاد السراكيؿ الذيف كانكا يجمعكف الضرائب مف أفراد عشائرىـ ،ككاف
يجرم حصر النفكذ داخؿ العشيرة الكاحدة في شيخ كاحد ،يمكف االطمئناف إليو،
كايجاد منصب لو بشدة إلى السمطة الجديدة كفي الكقت نفسو يخضع كميان إلى مشكرة
الحكاـ السياسييف لتمؾ اإلدارة(.)28

كلتنفيذ تمؾ اإلجراءات أصدر السير مارشاؿ قائد قكات االحتالؿ بيانان أقر فيو

بحقكؽ الشيكخ المتنفذيف في التصرؼ باألراضي التي تجاكزكا عمييا ،مستغالن الثغرات
التي انتابت سندات التممؾ التي منحتيا السمطات العثمانية إلى المالكيف كالتي

اتصفت بالغمكض كعدـ الدقة في تحديدىا ،بيدؼ تغيير حيازة األراضي كحقكؽ
التصرؼ بما يتفؽ كمصالحيـ ناىيؾ عف لجكء اإلدارة البريطانية إلى استخداـ
األراضي األميرية التي لـ تفكض ،كسيمة لكسب بعض الشيكخ كالمجاىرة بتأييدىـ

كمدىـ بالسالح كاليبات كاعفائيـ مف دفع الضرائب ( ،)29كمما يثبت ذلؾ ما تـ تقديمو
إلى شيخ المحمرة األمير خزعؿ ،إذ تـ إعفاؤه فكر احتالؿ البصرة مف دفع جميع
الضرائب ،فضالن عف إعفاء الشيكخ الذيف أعمنكا كالءىـ ،إذ ضمف الشيخ خزعؿ كالء

شيخ الزبير إبراىيـ متعب كشيخ القرنة كباشي السعد كشيخ اليارثة الحاج عزار الذم

كاف يممؾ بساتيف النخيؿ ،كما كضعت اإلدارة البريطانية تحت سيطرة الشيخ عجيؿ
الياكر المناطؽ القريبة مف الشرقاط ،فضالن عف تكجيو اإلدارة البريطانية في ىذا
الصدد كتابان إلى شيخ الككيت مبارؾ الصباح الذم كاف يمتمؾ بساتيف عدة في

البصرة ،كلكي يتـ كسب شيكخ العشائر كانت تغض الطرؼ عف تجاكزىـ عمى

األراضي األميرية الكاسعة كالدليؿ عمى ذلؾ مكقفيا مف شيكخ العمارة ،مما يؤكد مدل
تمادم تمؾ اإلدارة في تفتيت قكة تمؾ العشائر كالسيطرة عمييا مف جية ،كتمبية كؿ

طمكحات اإلدارة البريطانية مف جية أخرل ( ،)30كىكذا فعمت مع شيكخ المنتفؾ إذ تـ
اختراقيـ مستغمة الخالفات التي كانت بيف تمؾ القبائؿ كرؤسائيـ ،كفي الكقت ذاتو
قامت بتعييف بعضيـ في المراكز اإلدارية الميمة كدفع الركاتب المغرية ليـ
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أف اختيار ىؤالء الشيكخ لـ يتـ عمى كفؽ معايير الكفاءة كالحنكة كالقدرة اإلدارية بؿ

عمى كفؽ معيار التأييد كالكالء لبريطانيا(.)32

إف تمؾ التداعيات أنتجت طبقة استبدادية عمى الرغـ مف انتمائيا لمنظاـ
القبمي ،كمما يمفت النظر أف سمطة االحتالؿ أصدرت في

 27تمكز عاـ 1918

نظاـ دعاكل العشائر المدنية كالجزائية كغطاء قانكني كالذم يعد دعامة أساسية مف
دعامات نظاـ الحكـ العشائرم كالذم بقي سارم المفعكؿ ،بعد إجراء بعض

التعديالت عميو حتى ثكرة  14تمكز .)33(1958

لقد نشطت إدارة االحتالؿ البريطاني في أحداث حالة جديدة مف التمايز
الطبقي داخؿ القبيمة كتصفية العالقات األبكية في الريؼ كتمكيف الشيكخ مف
استغالؿ الفالحيف كارغاميـ عمى خدمة مصالحيـ ،كمما يدلؿ عمى ذلؾ ما قالو
أرنمد .تي كلسكف

()34

الحاكـ العسكرم العاـ في العراؽ حيف فسر أسباب الثكرة بقكلو

"جريرتنا أننا سرنا بمؤازرة الشيكخ كتعزيز سمطانيـ عمى حساب معاناة رجاليـ
كاتعابيـ بتنظيـ الترع كانشاء السدكد متظاىريف بالرغبة في تحسيف الزراعة كجمب
المحصكؿ الجيد في حيف الفكائد تذىب إلينا"(.)35

مما يؤكد األساليب الصارمة التي مارستيا اإلدارة البريطانية كالتي انعكست
بالتالي عمى سياستيا إذ تجمت في تركيز السمطة الزراعية بيد الشيكخ ،كالى ىذا
المعنى يشير أحد الباحثيف إلى أف سياسة األرض البريطانية في العراؽ قامت عمى
ركنيف ،األكؿ تحكيؿ األراضي إلى الشيكخ مف فكؽ رؤكس الفالحيف ،كالثاني زيادة
القكة السياسية كالسيطرة عمى الشيكخ(.)36

كمف الجدير بالذكر إف مف يبحث في أسرار مكاقؼ االحتالؿ كاجراءاتو ،
يكتشؼ مدل التناقض مع نمط الحياة العشائرية ،فقد حاكؿ تطبيؽ نظـ عدالتو

َّ
كثبت االعتراؼ بحككمات االحتالؿ كالحككمات العراقية
االجتماعية باإلكراه كالقسر
المتعاقبة بالنظاـ القبمي عبر سمسمة مف القكانيف الكضعية كفي مقدمتيا النظاـ
المذككر سابقان كتعديالتو ككسيمة لمتأثير كاختالؽ الفتف بيف العشائر كاألفخاذ

كالبطكف(.)37
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أما مشكمة حيازة األراضي فقد اختمفت الرؤل كالتحميالت في دكر إدارة
االحتالليف ،فالترؾ عمدكا إلى إضعاؼ العشائر في حيف أصر اإلنكميز عمى إحيائيا
مف خالؿ القكؿ "أف مف يسيطر عمى شيكخ العشائر يحكـ العراؽ بسيكلة"

()38

كيتضح مف ىذه المقكلة مدل التعسؼ كاالستغالؿ الذم لحؽ بالفالحيف كسكؼ
نتناكؿ ىذه التحميالت كالرؤل الحقان.

بعد إعالف الحكـ الكطني في العراؽ ساندت أجيزة الدكلة اإلقطاع عند دعميا

المالكيف الجدد كتكبيؿ الفالح بسف تشريعات

()39

انعكست عمى كاقعو الحياتي ،فقد

نزعت العالقات اإلقطاعية عف البداكة رداءىا كتمفحت بو بعد أف تركتيا عارية في
الصحارل محاكلة تفعيؿ كؿ ما مف شأنو إثارة المشاكؿ

()40

كمف تحميؿ دقيؽ

لصفحات العراؽ المعاصر في العيد الممكي نجد أف الممؾ فيصؿ األكؿ يؤيد
اإلقطاع مف خالؿ مد البرلماف بزعمائيـ في أتفاؽ غير معمف تراعي بمكجبو الحككمة
االستغالؿ اإلقطاعي لمفالحيف كىذه السياسة مستمدة في النتيجة مف القرار البريطاني
كمما يؤكد تمؾ السياسة حصكؿ  34شيخ كزعيـ إقطاعي عاـ  1924مف مجمكع
 99نائبان عمى شرؼ عضكية الجمعية التأسيسية ،كمع ذلؾ فقد حاكلت إدارة

االحتالؿ االستخفاؼ بيؤالء الزعماء عندما امتنعت عف منح الحقكؽ القانكنية

ألصحاب األراضي الزراعية لألسباب التالية(:)41

 -1سيطرة سمطات االحتالؿ عمى مصائر الشيكخ كاألغكات مع إبقاء حؽ الرقبة في
يدىا.
 -2انتزاع أراضي الفالحيف باسـ القانكف أدل إلى تشديد التناقضات الطبقية في
الريؼ كخمؽ المحاذير لمنظاـ الحاكـ(.)42

كمما يمكف استنتاجو ،أف سمطات االحتالؿ ساىمت في إعاقة تطكر العالقات
الرأسمالية كاالتجاىات الديمقراطية عندما اعتمدت عمى شيكخ العشائر بالتعاكف مع
النظاـ الممكي كالبرلماف عمى تنفيذ مخطط ك ازرة المستعمرات البريطانية في اليند
كمصر عمى استحكاذ المزيد مف أراضي الفالحيف كتسجيميا باسـ كبار المالكيف
كشيكخ العشائر ،إضافة إلى منح األراضي الزراعية التابعة لمدكلة إلى ذات الفئات
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االجتماعية لتكطيد دكرىا كمكانتيا االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية في البالد
عمكمان كخاصة إذا ما أخذنا بنظر االعتبار الفئة الحاكمة في العيد الممكي كالتي
أصبحت ممثمة تمؾ اإلدارة(.)43

ككؿ ما يمكف قكلو أف تمؾ السياسة ُعدت تكريسان لمنظاـ القبمي كاضطيادان
لمفالح الذم استغؿ أبشع استغالؿ حتى ُجرد مف أرضو كتحمؿ أعباء االحتالؿ ،مما
دفع الفالحيف في الكثير مف مناطؽ العراؽ لالستياء مف حكميـ مطالبيف باالستقالؿ

التاـ ،كقد تعزز ذلؾ بمعارضتيـ لمسياسة البريطانية في أربيؿ ،األمر الذم دفع قبيمة
بني مالؾ شماؿ القرنة باالنتفاضة كالتي كاجيت العنؼ

()44

كقد امتدت االحتجاجات

حتى انتفضت مدينة كفرم في انتفاضة فالحية قادىا إبراىيـ خاف

()45

فشممت قبائؿ

العكيدات كألبك نمر كشمر جربا ،لتمتد بعد ذلؾ مف دير الزكر كحتى تمعفر كالى
الشرقاط كتكريت ،كقد تبمكرت تمؾ االنتفاضات بشكؿ دقيؽ منذ عاـ .)46(1919
قامت الحككمات العراقية كبدكف تردد ،بمصادرة الممتمكات العامة متجاىمة
كضع القكانيف التي ترتب العالقة مع الفالحيف كاستمر ذلؾ الكضع عمى ما ىك عميو
حتى عاـ  ،1920عند صدكر بياف رقـ

 14لسنة  1920الخاص بشكؿ الييأة

المختصة بيدؼ التقميؿ مف االنتقادات المكجية لإلدارة البريطانية

()47

في الكقت الذم

بقيت األراضي مممككة لمدكلة كاستخدمت سالحان بيد رجاؿ التسكية تحت إشراؼ
مباشر مف قبؿ سمطة اإلدارة البريطانية كالسيما في مرحمة االنتداب(.)48

عد التركة الثقيمة التي كرثتيا
كمما الشؾ فيو أف مشكمة األراضي كحيازتيا تُ ّ
اإلدارة البريطانية الجديدة مف العثمانييف ،األمر الذم دفعيا إلى التعامؿ بذكاء مع
القكل العشائرية لمحاكلة كسبيا ،إدراكان منيا ،أف ىذه القكل ىي المحرؾ األساس في
البالد كتعد الش اررة األكلى لمثكرة بقيادة الشيكخ الذيف كانكا عكامؿ استقرار أك عدمو

في البالد(.)49

كمما سبؽ يظير لنا أف اإلدارة البريطانية لـ تكرث تركة ثقيمة مف الدكلة
العثمانية فحسب بؿ اف إدارة االحتالليف ىما أبرز كأىـ تركة حاكلت تفتيت العراؽ
عمى كفؽ تعزيز الطائفية المقيتة.
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تجدر اإلشارة إلى أف االحتالؿ أفرز قانكنان يماثؿ نظاـ جرائـ الحدكد اليندم

بأشراؼ مباشر مف المستر ركبرت ساندماف ( ،)50كالذم سبؽ ذكره كالخاص بدعاكم
العشائر المدنية كالجزائية ،أما بخصكص السمطة القضائية في المناطؽ العشائرية
الريفية فقد ُن ِظ َمت بمكجب األسس الكاردة في ىذا النظاـ كالذم كضعو ىنرم دكبس
عاـ  ،1915فيك كاف كراء المضاميف الخطيرة التي كانت في ىذا النظاـ ،اذ نشط
كبكؿ قكة لمفصؿ بيف المجتمعات المدنية كالقبمية كتعاممت تمؾ القكانيف معيا ككأنيا
مف قبائؿ الحدكد اليندية محاكلة فرض اإلدارة اإلقطاعية عمى عكس ما تقتضيو
قاعدة تطكر المؤسسات السياسية

()51

كليذا كاف النظاـ يعبر عف أسمكب التحكـ

كالسيطرة مف خالؿ منح الشيكخ مكانة معترؼ بيا في النظاـ السياسي كالقضائي(.)52
كبمكجب القانكف منح الحكاـ السياسيكف البريطانيكف حؽ النظر بالقضايا
العشائرية بعد تشكيؿ مجمس عشائرم يككف فيو الحاكـ السياسي البريطاني صاحب
القرار كلو كممة الفصؿ ،كقد احتكل عمى سبعة أبكاب كاثنتاف كسبعكف مادة ،كشمؿ
الباب األكؿ عمى التمييد كثالث مكاد استعرضت المصطمحات كتعريفاتيا ،فضالن

عف األكامر كالق اررات ،أما بقية األبكاب فتضمنت أحكاـ العقكبات لدل العشائر ككاف
فييا مكضكعاف أساسياف ىما كيفية حسـ الدعاكل العشائرية

()53

كاآلخر أحكاـ

انضباطية تخص مسببي األحداث األمنية ،أما نظاـ العرؼ العشائرم فمو

خصكصيتو في الحقكؽ الشخصية(.)54

بعد تأسيس الدكلة العراقية كتشريع القانكف األساسي عاـ
العشائرم

()55

 ،1925حدد العرؼ

بصدكر قانكف تعديؿ نظاـ دعاكل العشائر كالذم تـ بمكجبو منح

صالحيات كاسعة لكزير الداخمية ككبار اإلدارييف في األلكية بالمقابؿ تـ تحديد
صالحيات الشيكخ كالذم سمي بقانكف ذيؿ نظاـ دعاكل العشائر رقـ  26ليحدد في
مادتو األكلى بأنو ال تطبؽ أحكاـ دعاكل العشائر المدنية كالجزائية إال عمى أفراد

العشائر(.)56

كتحددت األىداؼ المكجبة إلصدار القانكف لترضية العشائر كترجيح سمطة

رؤسائيا تجنبان مف أية تداعيات تؤدم إلى االصطداـ معيـ(.)57
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كتؤكد المصادر التاريخية أف ىدؼ بريطانيا مف تمؾ القكانيف ألغراض
سياسية تتجمى بمحاباة أكلئؾ الشيكخ الستمالتيـ إلى جانبيـ بعد أف كجدت أف
العشائر تحكـ عمى كفؽ قكانيف تابعة إلى العيد العثماني ،كلرسـ الخارطة السياسية
الجديدة لمعراؽ فأف السير برسي كككس كضع مخططان يراد منو حكـ العراؽ بشكؿ

مباشر عسكريان معتمدان عمى تمؾ العشائر كمعز انز لمطائفية كالزعامات التقميدية(.)58
كمف بيف أىـ اإلشكاليات التي أحدثت جدالن سياسيان كاقتصاديان مشكمة حيازة

األراضي كالنظاـ اإلقطاعي كتدىكر األكضاع االجتماعية لمفالحيف ،إذ خرقت
العقكبات بمكجب تمؾ القكانيف الجائرة ،األمر الذم أدل إلى تسميط الصحافة العراقية
الضكء عمى حقيقتيا كمدل التعسؼ الذم مارستو

( ،)59إذ أعطى القانكف الحؽ

ألصحاب المضخات كاستمالؾ األراضي التي تزرعيا عمى حساب الحقكؽ
التصريفية ،إذ كانت التسكية مف أعقد تمؾ المكائح القانكنية كالتي أتيمت في أدبيات
السياسة بأنيا تكريس لمنظاـ اإلقطاعي

()60

ككنيا أعطت الرؤساء ككبار المرافقيف ما

ييدفكف إليو كفسح المجاؿ ليـ بتسجيؿ األراضي بأسمائيـ كتحديد المساحة التي
يتصرفكف عمى ضكئيا ،األمر الذم أدل إلى انتزاع الحقكؽ التصرفية ألفراد العشائر
كاخضاعيـ لرحمة رؤساء العشائر ككبار مكظفيف الدكلة ،كقد كاف لقانكف المزمة ذم
الرقـ (  )51لسنة  1932كالذم أعطى حقكقان تحت عنكاف "حقكؽ المزمة" لنكع مف

طرؽ التصرؼ باألراضي كالذم كاف شائعان في السابؽ دكف أف يككف مرتك انز عمى أية
أسس مكضكعية مدركسة سكل العرؼ كالعادة ،كيخدـ بالدرجة األكلى الطبقة المالكة

ذات الممكيات العالية متجاىالن حقكؽ الفالحيف ( ،)61كاذا دققنا في حقيقة ىذه القكانيف
كخمفياتيا كمدل التداعيات كاإلشكاليات التي أفرزتيا نجد أف اإلدارة البريطانية

اعتمدت عمى الخبير االقتصادم لمشؤكف الزراعية البريطاني داكسف  Dawsonالذم
عمد بشكؿ ال يقبؿ الشؾ في تنفيذ ىذه القكانيف بيدؼ تحقيؽ أكبر مكسب لإلدارة
البريطانية مف خالؿ االستيالء عمى مزيد مف األراضي بعد تجنيد الفالحيف كتركيـ

األراضي(.)62
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كقد كجو (ايرالند) انتقاداتو ليذا النظاـ الذم جاء متناغمان مع طمكحات

البعض مف شيكخ العشائر ،ليعزز إمكاناتو في المجمس العشائرم ،فضالن عف

االمتيازات كاليبات العظيمة التي أخذت الشيكخ التشبث فييا ،بالمقابؿ كاف مدفكعان
ألطاعة أم أمر يصدر إليو دكف المجازفة بالحرماف مف تمؾ العطايا(.)63

كخالصة القكؿ يمكننا أف نشير إلى أف ىذا النظاـ قد رفع مف أىمية الشيكخ
بإعطائيـ مركز معترفان بو في النظاـ السياسي كالقانكني كالزـ عشائرىـ باالعتراؼ
بمراكزىـ االجتماعية رسميان ،كما أزاح ىذا النظاـ عف كاىؿ الحكاـ السياسييف

ميمات كثيرة كانت مناطة بيـ.

موقف الزعامات العشائرية تجاه سياسة االختراق البريطانية

عمى الرغـ مف االختراؽ الذم مارستو اإلدارة البريطانية تجاه المؤسسة
العشائرية بيدؼ إضعاؼ بنية المجتمع العراقي الريفي ،فقد أظير الكثير مف رؤساء
العشائر قدرتيـ عمى مكاجية تمؾ التحديات بعد أف تضافرت عكامؿ عدة مكنت
العشائر العراقية مف أداء دكرىا تجاه إدارة االحتالؿ ،كمرد ذلؾ الماضي التأريخي
لمحياة القبمية في العراؽ كالظركؼ كالتقمبات السياسية كطبيعة النظـ كالعادات كالتقاليد

التي نظمت الحياة االجتماعية ( ،)64كالشؾ أف ىذه العكامؿ سخرت العشيرة كأعدتيا
بمثابة التنظيـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي الذم يرتبط بو األفراد كيحمييـ

كيحافظ عمييـ ،لذلؾ حافظت العشائر عمى الميراث التنظيمي حتى برزت ككأنيا قكة

مسيطرة عمى البالد( ،)65كبيذا أكدت العشيرة ذاتيا كقيميا بكجو عاـ في كقت كانت
السمطة المركزية ذات قكة ضعيفة ،ككاف الصراع بيف العشائر تتحممو السمطة
الحاكمة ،إذ عممت عمى تأنيب بعض الشيكخ المنشقيف أمثاؿ الشيخ سعدكف آؿ

سعدكف ،كعندما حممتو الدكلة مسؤكلية أحداث لكاء المنتفؾ األمر الذم دفعو إلى رد
التيـ عنو مبينان أسباب األحداث تعكد إلى السمطة الحاكمة التي تركت الرسكـ

كاألسمحة بيد العشائر كرجاالتيا الذيف ال يعرفكف المسؤكلية(.)66

كبيذا الصدد يذكر الشيخ محمد رضا الشبيبي أف سمطة األتراؾ كانت
محدكدة بحدكد الحكاضر العراقية كػ (بغداد ،المكصؿ ،البصرة) ،أما السمطة الفعمية
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في الريؼ فكانت بيد الزعامة العشائرية ( ،)67كيشير عبد الجميؿ الظاىر أيضان بيذا
الصدد العشائر العراقية مف يسيطر عمى رؤساء العشائر يسيطر عمى العراؽ

بسيكلة ،كمف ىنا تظير استقاللية القرية بكصفيا كحدة سياسية اقتصادية(.)68
كمف التحميؿ الدقيؽ لمنص نجد التناغـ الذم يبديو المسؤكؿ البريطاني تجاه
زعماء العشائر كالسيما المتنفذيف في الكسط الريفي لتحقيؽ المصمحة العميا لإلدارة
البريطانية مف خالؿ السيطرة عمى الكاقع العشائرم كالتخمص مف تمرداتيـ كبخاصة
في منطقة الفرات األكسط كمنطقة الديمـ ،كىذا ىك القاسـ المشترؾ لجميع إدارات
االحتالؿ السابقة كالحالية.
كقد برز دكر العشائر العراقية في عيد االحتالؿ كاالنتداب البريطانييف
ابتداء مف تشكيؿ أكؿ
بظيكر شيكخ العشائر كمكاقفيـ السياسية مف أحداث العراؽ
ن
حككمة عراقية في  20تشريف األكؿ  ،1920كحتى طكاؿ العيد الممكي ،إذ اف
التأريخ السياسي في الريؼ يتمحكر أكالن برؤساء العشائر كمكاقفيـ ،إذ سجمت تمؾ

المكاقؼ أباف تمؾ الفترة محك انر أساسيان في طبيعة العالقة بينيـ كبيف الحككمات

المتعاقبة ،فقامت بتعييف عدد مف رؤساء العشائر في بعض الكظائؼ الحككمية

الميمة لكسب كدىـ ،عمى الرغـ مف أف نسبة المعينيف ال تتعدل

 %2.59مستغمة

نفكذىـ في إدارة االحتالؿ العثمانية ( ،)69األمر الذم دفع المندكب السامي برسي

كككس الطمب مف تمؾ الزعامات تعاكنيـ مع البريطانييف إذ كعدىـ بتمميؾ األراضي
عندما قاؿ" :أنني أعمـ تمامان أنكـ كعشائركـ قد استكطنتيـ كزرعتـ في األراضي

األميرية المعركفة ككانت الحككمة بإمكانيا منحكـ سندات الطابك باألراضي المذككرة

كبيذا يحؽ لكـ الممكية كالتصرؼ التاـ فييا بشرط دفع الرسكـ األميرية كىذه مكافأة
لكـ عمى كالئكـ كخدماتكـ كفي الختاـ أتمنى بأنكـ ستكاصمكف خدمة حككمة البالد

في المستقبؿ بأخالص ككالء مسبؽ"(.)70

كمما يعزز الزعامة العشائرية كديمكمة فاعميتيا في صحكة الريؼ العراقي بعد
مشاركتيـ في ثكرة العشريف التي تعد مرحمة نضج العقمية السياسية لمعشائر العراقية
كمما يدلؿ عمى ذلؾ رفض بعضيـ استقباؿ القائد العاـ لمجيكش البريطانية عند
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كصكلو إلى الديكانية عمى الرغـ مف الدعكات المكجية إلييـ بضركرة المشاركة في
االستقباؿ مما يؤكد مكقفيـ الكطني المعارض لسياسة االحتالؿ البريطاني كالمساند
لجميع قضايا العراؽ المصيرية ،كمنيا قضية ضـ المكصؿ.
كمف المظاىر الجديدة التي برزت عمى الساحة العراقية مشاركة بعض

الزعامات العشائرية في األحزاب السياسية ( ،)71كالذم كاف لو األثر الكاضح في
األحداث السياسية خالؿ عيدم االنتداب كاالستقالؿ كذلؾ في ضكء صدكر قانكف
إجازة األحزاب كالجمعيات السياسية عاـ  ،1922كالذم انعكس عمى تطكر المجتمع،
إذ تكسعت فيو الصحافة السيما بعد صدكر العديد مف الصحؼ كالمجالت التي

كشفت عف التعاطؼ الكطني(.)72

قد انعكست تمؾ اإلرىاصات عمى سياسة الممؾ فيصؿ األكؿ التي استمدت
قدرتيا مف الزعامات العشائرية الكطنية ،كأعدىا الفصؿ في السياسة العراقية،
كخصكصان إذا ما تعاكنت مع منظكمة رجاؿ الديف ،مما دفعو إلى االتصاؿ برؤساء

عشائر الفرات األكسط في كانكف األكؿ  1922عارضان عمييـ بعض االمتيازات فيما

يتعمؽ بالحقكؽ الضريبية كبما يتناسب كخصكصيتيـ اإلدارية(.)73

كبيذا الصدد كتب الممؾ فيصؿ األكؿ مذكرة إلى المندكب السامي البريطاني
برسي كككس في  30كانكف األكؿ كرد فييا "أني عمى عمـ اليقيف إذا تمكنا مف
استمالة المشايخ كفصميـ عف العمماء بيذه الكيفية نبمغ ما نريد مف النجاح في

االنتخابات كالتصديؽ عمى المعاىدة دكف قمؽ"(.)74
كيعد الشيخ سالـ الخيكف

()75

رئيس عشائر بني أسد في لكاء المنتفؾ كأحد

المسؤكليف األكائؿ لحزب األمة الذم أجيز بتاريخ

 20آب 1924بعدىا تكالت

مشاركات العشائر في تمؾ األحزاب ،كعندما تـ تشكيؿ حزب التقدـ

()76

الذم أجيز

في  26حزيراف عاـ  1925كاف مف بيف المؤسسيف محسف أبك طبيخ ككاطع
العكادم كمف أعضائو فخرم الجميؿ كعبد الكاحد سكر كعبادم الحسيف ،كذلؾ حزب
األخاء الكطني

()77

الذم أجيز بتاريخ  25تشريف الثاني  1930كالذم تألفت ىيئتو

اإلدارية مف ياسيف الياشمي

( ،)78كالشيخ عبد الكاحد سكر
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طبيخ( ،)80كعمكاف الياسرم( ،)81كداخؿ الشعالف ( ،)82كمما يمكف مالحظتو أف معظـ
المذككريف يمثمكف الزعامات العشائرية المعركفة في الكسط العراقي كالذيف لعبكا دك انر

بار انز في مكاجية االحتالؿ البريطاني.

إف دخكؿ الزعامات العشائرية في األحزاب كاف فرصة مناسبة لمطالبة

الحككمة كاسنادىا لمريؼ العراقي ،كعمى ىذا األساس قاـ المسؤكليف بزيادة كدعـ
المناطؽ الريفية كمنيـ نكرم السعيد الذم زار قضاء أبي صخير في أكائؿ

1930

ليجتمع برؤساء العشائر داعيان إياىـ إلى مساندة الحككمة ،كالكقكؼ إلى جانبيا.

إف مشاركة الزعامات العشائرية في المعترؾ السياسي يمثؿ حالة ضغط في

تمبية تكجيات رؤسائيـ في معارضة الحككمة ،كاف رؤساء العشائر الذيف أجبركا أفراد
عشائرىـ كاتباعيـ عمى مياجمة السمطة قد حققكا مكاسب عدة منيا تكحيد القبائؿ
أماـ السمطة كدعكتيـ إلى الحككمة في إعانة المحتاجيف مف الفالحيف فضالن عف
ممارستو الدكريف السياسي كالقيادم ليـ خارج نطاؽ العشيرة ،كلذلؾ فإف خطكة

إدخاليـ في المجمس النيابي تعد خطكة مؤثرة كالسيما في مرحمة الثالثينات ،كمما
زادىـ قكة كتأثي انر كقكفيـ كالتحاميـ مع المرجعيات الدينية التي ساندتيـ بالفتاكل

الدينية( ،)83ليذا شيد العراؽ في ىذه المرحمة صراعان خفيان عمى السمطة بيف الحككمة

كالعشائر انعكست نتائجو عمى الكاقع الريفي اجتماعيان كاقتصاديان كثقافيان ألف النظاـ
اإلدارم المركزم العسكرم الذم أقامو البريطانيكف كاف مف عكامؿ التذمر لممجتمع

العراؽ ،إذ اف اإلدارة حاكلت أضعاؼ العشائر مف خالؿ إخضاع الكثير منيـ لتمؾ
السمطة مما أثر بشكؿ مباشر عمى مكانتيـ االجتماعية كاساء لعالقاتيـ العشائرية،
ىذه العكامؿ مجتمعة ساعدت أبناء الريؼ في إعادة صياغة مستقبميـ كحسب
الظركؼ القائمة مما دفع زعماء العشائر في إيجاد قكة تقؼ إلى جانبيـ تساعدىـ في
التغمب عمى ىذه المشكالت مما أدل إلى كالدة فكرة تأسيس االتحادات كاالئتالفات

العشائرية(.)84

كخالصة القكؿ أف التركة الثقيمة التي كرثتيا اإلدارة البريطانية كانت تتجسد
في مشكمة األراضي الزراعية كسيطرة شيكخ العشائر عمييا لذلؾ تعاممت بذكاء مع
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القكل العشائرية كبخاصة زعاماتيـ لكسبيـ لصالحيا إدراكان منيا أف ىذه القكة ىي
المحرؾ األساسي في البالد مما تتجسد ذلؾ في انطالؽ الش اررة األكلى لمثكرة في

الريؼ بقيادتيـ كىـ في ذات الكقت عكامؿ استقرار البالد أك عدمو(.)85

كلعؿ أىـ كأخطر ما يمكف ذكره أف إدارة االحتالؿ البريطاني رسمت في
مخيمتيا طريقة ذكية لحكـ العراؽ عف طريؽ العراقييف كبإشراؼ بريطاني مباشر
اعتمادان عمى القكل العشائرية كالطائفية فضالن عف الزعامات القبمية ،كما إصدارىـ

لقانكف دعاكل العشائر يسجؿ كضكحان لألمر الكاقع بسبب معرفتيـ بالطبائع العشائرية
القائمة في الريؼ العراقي ،كبذلؾ حاكلكا أف يحققكا الكالء ليـ مف قبؿ تمؾ الزعامات

ككسب كدىـ كىدكئيـ مف جية ثانية.
المحور الثاني

التأثيرات غير المباشرة لمقوى السياسية تجاه حيازة األراضي وقوانينها
ظيرت عمى الساح

ة العراقية كالسيما في فترة الثالثينيات كما بعدىا ،مجمكعة

مف القكل السياسية كالتي اىتمت بمشكمة األراضي كحيازتيا كمدل التعسؼ الذم
كاجيتو الطبقات الفقيرة مف الفالحيف ،كقد انقسـ

ت برامح تمؾ القكل في الرؤل

كالتحميالت عمى كفؽ مسار المنطؽ االقتصادم كالسياسي ،حتى ظير البعض منيا
مؤيدان لإلقطاع بشكؿ غير مباشر بيدؼ المصمحة الضيقة لحزبو متظاى انر بالكطنية
كالدفاع عف حقكؽ الشعب كيرل البعض أف اإلقطاع آفة دمرت االقتصاد العراقي،

كعزم ذلؾ إلى االتفاؽ التاـ بيف إدارة البالط الممكي كسمطة االحتالؿ كبعض مف
الشيكخ الذيف باعكا الكطف كاألرض كالعشيرة فيما ذىب آخركف إلى التأكيد عمى
الفالحيف ككنيـ الطبقة المحركمة التي عممت كلـ تمتمؾ ،كتمثؿ الطبقة المستغمة
كتجد أف الدافع األساس لذلؾ التعسؼ ىك كجكد طبقة مستغمة مف التجار كرجاؿ
الديف كاألغكات كرجاؿ اإلقطاع كشيكخ العشائر كالذيف يعدكف أكبر طبقة مستغمة
دمرت االقتصاد العراقي باسـ القكانيف التي فرضتيا إدارة االحتالؿ ،كسنحاكر ىذه
الطركحات عمى كفؽ صراع األضداد لتمؾ األحزاب.
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الثانية في  23شباط  1946حصمت

مكافقة ك ازرة الداخمية في نيساف  1946عمى إجازة خمسة أحزاب سياسية عمنية كالتي
سنحاكؿ محاكرتيا عمى كفؽ معطيات البرامج التي طرحتيا في الساحة العراقية
كالسيما مسألة حيازة األرض كالمكقؼ مف القكانيف السائدة كأىـ المعالجات.
نشط الحزب الكطني عندما طرح مسألة األرض كالفالح في برنامجو مؤكدان

عمى ضركرة إعادة النظر في ممكية األرض الزراعية كالسيما األميرية الصرفة
كتحكيميا إلى ممكيات صغيرة كتحديدىا بمقدار معقكؿ كعادؿ كما يزيد يكزع عمى
الفالحيف

()87

كالعمؿ عمى إعادة النظر بالجمعيات التعاكنية لصالح الفالح ليسيؿ

عميو عممية االستثمار األمثؿ ألراضييـ كتنظيـ إنتاجيتيـ كتحسينيا كالعمؿ بكؿ جدية
عمى إلغاء القكانيف كالقكاعد الزراعية الجائرة ( .)88كلتكضيح ذلؾ ،فقد أشارت جريدة

صدل األىالي إلى "أف مشكمة اإلقطاع ترتبط بمشكمة الحكـ" ،اذ انتقدت الحكـ غير
الديمقراطي المساند لإلقطاع كالذم ساعد عمى إبقائو مشددة عمى كجكب بناء نظاـ

ديمقراطي لحؿ ىذه المشكمة(.)89

كأكضح الحزب في برنامجو عمى كعي الفالح اذ أعده ذات طبيعة رجعية
كرتيبة كيكعز ذلؾ إلى الظركؼ الطبيعية كليس إلى طبيعة النظاـ السياسي القائـ
كبمكجبو تـ السيطرة عمى أراضي كاسعة تتحكـ بيا طبقة صغيرة كعمى حساب
 3أيار

الفالحيف ،مما دفع بالحزب إلى تقديـ مذكرة إلى الكصي عبد اإللو في

 1947كالتي ركزت فييا عمى األكضاع الصحية كاالقتصادية بالقكؿ "أف الشعب
بحاجة إلى إزالة القكانيف الرجعية كضركرة اإلسراع في تشريع قكانيف شاممة تككف فييا
الجرائـ كالعقكبات مكحدة بيف المدف كالريؼ كالى تشريع يضمف استقالؿ القضاء
مشددان عمى إلغاء كؿ قانكف مف شأنو أف يثبت كيحدد الممكية الزراعية

()90

بحد أعمى

كتكزيع األراضي األميرية عمى المزارعيف كزيادة حصة الفالح كتخفيض الضرائب
عف المكمفيف غير القادريف عمى دفعيا كفرض الضريبة التصاعدية كتحرير االقتصاد

الكطني مف االستغالؿ كالسيطرة األجنبية"(.)91
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كقد نشط محمد حديد ،نائب رئيس الحزب الكطني في تحديد المعالجات التي
مف الكاجب إتباعيا كحمكؿ جذرية لمشكمة األرض ،فقد ذكرت جريدة األىالي قكلو
"أف المعالجات لمشكمة األرض كالزراعة في العراؽ تتطمب كجكد حككمات ترعى
مصالح أىميا كتحرص عمى خدماتيـ كلكننا ال نزاؿ نذكؽ م اررة التأخر كالتخمؼ"
منتقدان الحككمة لتركيزىا عمى اإلصالحات في المدف دكف القرل كاألرياؼ مكضحان

أف مثؿ ىذه االنتقادات ليا أثر الكبير في زيادة التناقضات عمى الساحة العراقية(.)92
أما حزب الجبية الشعبية فقد قدـ مجمكعة مف المقترحات بيدؼ إنقاذ الزراعة

كالفالح كالتي تمثمت بضركرة تكزيع األراضي األميرية الصرفة عمى الفالحيف كالعمؿ
عمى تأسيس البنكؾ الحككمية إلقراض الفالحيف كتأسيس الجمعيات التعاكنية
لمفالحيف مؤكدان عمى إلغاء القكانيف الزراعية القديمة كاستبداليا بقكانيف تخدـ الصالح

العاـ(.)93

كفي معرض افتتاحية جريدة الجبية الشعبية ،فقد نشرت تمؾ المقترحات

مطالبة الحككمة بضركرة تطبيقيا حرفيان(.)94

أما جريدة الكطف فقد أكضحت أف نسبة األراضي المممككة كالمكقكفة ال

تتجاكز  %4مف األراضي األميرية بأنكاعيا الثالثة ،األميرية الصرؼ كالمفكضة
بالطابك كالممنكحة بالمزمة مشددة عمى الكيفية في التصرؼ بيذه األراضي مف قبؿ
اإلقطاع كالمالؾ كالتي تعد أساسان ليذه المشكمة كالتي انعكست عمى الكاقع

االجتماعي كاالقتصادم لمفالحيف(.)95

كاذا حممنا طركحات برامج الحزبيف نجد أف التكافؽ كاضح في الرؤل مف حيث
اإلطار العاـ ،مما يعني التجاكب التاـ في العمؿ عمى ضركرة فضح إدعاءات النظاـ
السياسي الممكي في العراؽ ألتباعو أساليب الخداع كالمماطمة ضد أكبر شريحة
اجتماعية متمثمة بالفالحيف.
أما حزب الكحدة الكطنية ،فقد طالب في برنامجو باإلصالحات االقتصادية
كاالجتماعية بما يؤمف لقمة العيش لألسر الريفية مطالبان بالتغيير كحماية الصناعة
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الكطنية لرفع المستكل المعاشي لممكاطنيف مف خالؿ تحريؾ دكالب الصناعة الكطنية

كاالستثمار(.)96

أما حزب االتحاد الكطني فقد أشار كبإلحاح إلى ضركرة مكافحة االستغالؿ
الفردم كأظير حرصو عمى إزالة الفكارؽ الطبقية بيف المكاطنيف فضالن عف تحرير

المرأة كمساكاتيا اجتماعيان كسياسيان كالعيش في ظؿ التسامح الديني كالفكرم كتكزيع
األراضي عمى صغار الفالحيف كالعمؿ عمى تحرير كمعالجة مشاكؿ المجتمع في
ضكء النظريات االقتصادية كاالجتماعية الحديثة في ظؿ منيج ديمقراطي حقيقي

مشددان عمى الحياة الحزبية التي ال يمكف أف يكتب ليا النجاح كالنمك كالتقدـ ما لـ
تقترف بالتنظيـ النقابي كالربط بيف الحركة الكطنية كالحركة العمالية بعد أف كانت

كثيقة الصمة بالحالة االقتصادية(.)97

كقد جاء في منياج حزب االتحاد الكطني العمؿ عمى تعميـ الممكيات
الصغيرة لألرض كتكطيف القبائؿ الرحؿ عف طريؽ إحياء األراضي األميرية كتكزيعيا
عمييـ كمساعدتيـ عمى االستقرار كتنظيـ القرل كالمراعي فضالن عف ضركرة دعـ

الفالح بالماؿ كاآلالت الستثما ر األراضي؛ ألنو الطريؽ الكحيد لتخميص الفالحيف

مف اإلجراءات الصارمة

()98

كدعا في الكقت ذاتو إلى دعـ الحريات السياسية كرفض

حكـ االستبداد كالعمؿ بالنظاـ الديمقراطي كتخميص المجتمع مف الييمنة اإلقطاعية
لألراضي كحؿ مشكمة األرض التي ضمنيا في منياجو العاـ كالذم ركز عمى
ضركرة تكزيع األراضي التي تـ إصالحيا حديثان عمى مزارعييا الحقيقييف كعمى

أساس كحدة معينة مف األرض لكؿ أسرة عمى أساس التعاكنيات الزراعية كيعيف كحد
أعمى لمحيازة بحيث يجكز لمفرد أف يتجاكزىا في المستقبؿ عف طريؽ التممؾ أك
التصرؼ أك االستثمار ،مع ضركرة العمؿ عمى إنشاء مجمس اقتصادم أعمى ،يأخذ

عمى عاتقو ميمة كضع الخطط العمرانية كتصاميميا(.)99

كمما تجدر اإلشارة إليو أف الحزب كاف أكثر كاقعية في طركحاتو كالسيما
عندما طرح مشركع التممؾ أك التصرؼ أك االستثمار ألنيا تمثؿ حالة إيجابية ممكنة
التطبيؽ لصالح الفالح الذم يمكف أف يضمف مستقبمو عندما يمتمؾ حيازة األرض
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كبالتالي انتشالو مف االستغالؿ الذم شكؿ كابكسان في ظؿ اإلقطاع ،كاف دعكة

الحزب إلى الحريات السياسية كرفض الحكـ االستبدادم يعد مشكمة صعبة التطبيؽ

في ظؿ نظاـ تسيره اإلدارة المحتمة حتى بعد الحكـ الكطني ،الذم ىك اآلخر ينقصو
الكثير ،كيجد الباحث أف التطبيؽ ليس مف السيكلة بمكاف فيي عبارة عف تصريحات
إصالحية ذات مصالح ضيقة كالدليؿ عمى ذلؾ لـ يطبؽ عمى أرض الكاقع مثؿ ىذه
الفرضيات إذ بقي الكاقع االجتماعي سكاء في الريؼ أك المدينة عمى حالو بؿ أصابو
الطبؽ البرجكازية الكسطى.
ة
انتكاسة انعكست عمى الفالح ككؿ
كمف جانب آخر شدد الحزب الدستكرم في برنامجو عمى الممكية الصغيرة
كضركرة تفعيؿ التطبيؽ كبخاصة األراضي األميرية كتكزيعيا عمى ساكنييا لمقتضى
القانكف كتحديد الحد األعمى لمحيازة كتطبيؽ قانكف كاحد ،إال أنو لـ يتطرؽ إلى
مشكمة اإلقطاع

()100

مخالفان لمرؤل التي طرحيا رئيس الحزب نكرم السعيد إذ كاف

يؤيد في طركحاتو ،عمى ضركرة التكزيع عمى أف يتـ خارج اإلقطاعيات كاستصالحيا
كمف ثـ تكزيعيا عمى الفالحيف بمساحات معتدلة منتقدان النظرية التي تشير إلى أف
مسألة اإلقطاع حؿ مرىكف بالزمف ألف الفرد اإلقطاعي حينما يتكفى ،فأف األرض

العائدة لو يتـ تكزيعيا عمى أكالده مف بعده كبيذه الطريقة يتـ تكزيع األرض تدريجيان
إلى ممكيات صغيرة(.)101

كمف تحميؿ دقيؽ نجد أف جميع األحزاب اتفقت عمى قكاسـ مشتركة في عممية
الممكية الصغيرة لمفالحيف ككيفية استخداـ الكسائؿ في التخمص مف استغالؿ رجؿ
اإلقطاع ،إال أننا نجد أف رئيس حزب االستقالؿ خالؼ جميع األحزاب في طركحاتو
عف إشكالية أراضي رجؿ اإلقطاع عندما جعؿ األرض تكزع إلى أبنائو بعد كفاتو
كىذا يمثؿ إجحافان بحؽ شرعية الفالح في الحصكؿ عمى األرض كانياء حالة

االستغالؿ بمعنى أنو أعطى الفرصة نفسيا لإلقطاع في التمسؾ بأرضو بطريقة

ممتكية.
أما فمسفة الحزب الشيكعي في ضكء تمؾ اإلشكالية فقد سمط الضكء عمى
ضركرة ربط حالة الفالحيف في حركة التحرر الكطنية إذ نشرت جريدة القاعدة
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المعاناة التي يعيشيا الفالح مف خالؿ فرض الضرائب كالتكاليؼ التي شكمت عبئان

عمى كاقعو المعاشي ( ،)102كمما يدلؿ عمى ذلؾ طركحات حسيف محمد الشبيب

عضك المكتب السياسي لحزب التحرر الكطني كرئيس الييأة المؤسسة فيو ،عندما
أشار إلى أف االستقالؿ التاـ مرىكف بحؿ مشكمة األرض ،مف خالؿ قانكف اإلصالح
الزراعي الكفيؿ بحؿ األزمة مؤكدان عمى أف جكىر القضية الكطنية تتركز في القضية

الفالحية( ،)103كانطالقان مف ىذه القاعدة فأف مسؤكؿ المكتب السياسي لمحزب يكسؼ
سمماف أشار إلى أف فرض الرسكـ عمى الفالحيف ىي أساس المشكمة القائمة في

العراؽ اذ تدفع ىذه الضرائب إلى الشيكخ كالسراكيؿ كالبالغة حصة مف اإلنتاج عالكة
عمى استغاللو بصكرة بشعة مف خالؿ شراء اإلنتاج مسبقان

()104

ناىيؾ عف محاباة

الحككمة لرجاؿ اإلقطاع مف خالؿ تكسيع إقطاعياتيـ ،ككاضح بأف حؿ المشكمة

الزراعية يستند عمى أسس ثالثة ،اثناف منيما يندرجاف في إطار النضاؿ لتنمية
االقتصاد الكطني ،إذ دعا إلى النضاؿ مف أجؿ رفع اإلنتاج الزراعي بمحاربة
العكامؿ التي تكقؼ تطكرىا كلكف أف يدخؿ في تحديد ىذه العكامؿ كالغاء احتكار
الشركات األجنبية كسيطرتيا عمى تجارة التمكر كالشعير كالبحث عف أسكاؽ ككسائط
نقؿ لتصريفيا بعيدان عف ىيمنة الشركات األجنبية

()105

أما األساس الثالث فيتعمؽ

بممكية األرض أك ما يتفرع عنيا مف عالقات كقد حدد الحزب الشيكعي عدد مف

المطالب منيا(:)106

 -1إيقاؼ نيب أراضي الفالحيف كمالكي األرض الصغار كاألراضي األميرية أك
منح األرض بالمزمة لمشيكخ المتنفذيف.
 -2تكزيع األراضي لمفالحيف مباشرة بقطع صغيرة كبدكف بدؿ.
 -3تزكيد الفالحيف بالقركض كالبذكر إلنقاذىـ مف نيب السراكيؿ كالمرابيف.
 -4إلغاء كؿ ما يفرضو الشيكخ كالسراكيؿ عمى الفالحيف مف أتاكات سكاء في شكؿ
بدؿ إيجار غير عادؿ أك استقطاعات غير قانكنية.
 -5تأسيس التعاكنيات لتخميص الفالح مف جشع التجار.
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في السنة التالية طرح الحزب برنامجو الثاني كالذم تقدـ بو حسيف محمد
()106

الشبيبي

طالبان اإلجازة القانكنية في العمؿ السياسي العمني في تشريف الثاني عاـ

 1945ككانت المطالب تيدؼ إلى ما يأتي(:)107

 -1تخفيض بدؿ المالكيف كزيادة حصة الفالحيف.
 -2تكزيع األراضي األميرية كغير المستثمرة التي تقدر بمالييف الدكنمات عمى
الفالحيف المجرديف مف أراضييـ.
 -3منع اعتداءات اإلقطاعييف عمى الفالحيف كمنع التسمط عمى أراضييـ كفرض
الضرائب عمييـ.
 -4تنظيـ الفالحيف في الجمعيات التعاكنية االستيالكية اإلنتاجية في القرل كاإلكثار
مف جمعيات أصدقاء في المراكز اإلدارية كالقرل لحؿ مشاكميـ.
 -5إلغاء قانكف العشائر كقانكف حقكؽ ككاجبات الزراع كالسعي لتشريع قانكف تكزيع
األراضي.
 -6منع الشركات األجنبية في مصادرة محاصيؿ الفالحيف بأثماف ضئيمة.
 -7تقميؿ الفكارؽ بيف المدينة كالقرية.
كمما يمكف ذكره أف اآلراء اختمفت فيما بينيا ،فحزب االستقالؿ دعا إلى
تكزيع األراضي عمى الزراع الحقيقييف كبيذا ال يشكؿ أم خالؼ مع حزب األحرار
الداعي إلى الفكرة كالرؤل نفسيا فيما يتعمؽ باألراضي األميرية الصرفة ،كيجافي
الحقيقة عندما دعا الحزب الكطني الديمقراطي الذم يضـ عددان مف مالكي المدف

ككبار المالكيف كيتصدرىـ عبد الكىاب مرجاف باالكتفاء بالتكزيع عمى أساس الممكية
الصغيرة دكف أف يحدد ماىيتيا كمساحتيا بؿ طالب بكضكح بتشجيع التثبت الفردم

في إحياء األرض

()108

التي ال يمكف إسقاؤىا إال بالكاسطة عند طريؽ تشجيع

المستثمريف الرأسمالييف عمى استثمار أمكاليـ في الزراعة ،كيتفؽ حزبي األحرار
كاالستقالؿ عمى مطالبة الحككمة بتحمؿ جزنء مف التكاليؼ ،بيف المستثمر الرأسمالي
كالحككمة مع تقديـ التسييالت مف خالؿ المساعدات المالية كآليات كالسعي إلى
تأسيس شركات كجمعيات تعاكنية لتحقيؽ ىذه الغاية(.)109
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كمما يمكف مالحظتو أف األحزاب البرجكازية الصغيرة الديمقراطية كحزب
الشعب برئاسة عزيز شريؼ كاإلخاء الكطني برئاسة عبد الفتاح إبراىيـ ،قد أخذت
اء في صكرة تفكيض بالطابك أك منح
جانب الصمت عما نيب مف األراضي ،سك ن
بالمزمة كلـ تكضح مكاقفيا بكؿ صراحة كمكضكعية مف األراضي التي يتصرؼ بيا
المالككف دكف أف تتـ تسكيتيا كقد تجاىؿ حزب الشعب ما دعا إليو بعض أعضائو
بشأف ممكية األرض ،إذ كتب مؤكدان الميندس فريد األحمر أحد أعضاء حزب الشعب
في جريدة الكطف عاـ  1945ضركرة إلغاء قانكني التسكية كالمزمة كاصدار تشريع
يكقؼ المنح التي تقررت بمكجب ىذيف القانكنيف كدفع ضريبة تصاعدية عمى
األراضي المفكضة بالطابك كاألميرية الممنكحة بالمزمة كيعد ىذا أكثر تقدمان مف حزب

الشعب نفسو(.)110
كيعتقد الباح

ث أف جميع القكانيف التي جاء بيا االحتالؿ البريطاني

كالتشريعات الخاصة بالحككمة كجميع ك ازراتيا لـ ترتؽ إلى طمكحات الفالحيف كانما
جاءت الطركحات لإلعالـ كالتسييس كالكاقع االجتماعي كشؼ ذلؾ ،اذ لـ يتكصؿ
إلى مستكل عادؿ لرفع المستكل المعاشي المطمكب ،بؿ عمدت إلى تعزيز ممكية
األراضي لمشيكخ كاألعياف لدعـ سمطتيا في العراؽ مف جية ككسب كالئيـ مف جية
أخرل ،إذ خمقت فئة اجتماعية تحظى بامتيازات كثيرة ،مما أدل إلى تناقص أعداد
الفالحيف ،نتيجة سكء معاممة المالؾ ليـ.
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المحور الثالث

قانون اإلصالح الزراعي رقم  30لسنة  1958وتعديالتو
بعد قياـ ثكرة

(رؤى وتحميالت معاصرة)

 14تمكز  1958صدرت تشريعات قانكنية عدة ،كمف أبرزىا

قانكف اإلصالح الزراعي ذم الرقـ  30لسنة 1958

()111

كالذم نص عمى تسجيؿ

األراضي لمفالحيف ممكان صرفان اذ يعد مف أبرز القكانيف لصالح الفالحيف ،كميما يكف
مف اإليجابيات التي أحدثتيا تمؾ التغييرات فأف الساحة الزراعية كانت قاصرة في

التطبيؽ كال تشكؿ عامالن مضيئان في مسيرة الكاقع الزراعي العراقي ،بسبب اإلشكاليات
التي تضمنيا القانكف ،كبخاصة فيما يتعمؽ بالتعكيضات عف تمؾ األراضي إذ كاف

باإلمكاف تسجيميا باسـ الفالحيف كالمزارعيف بدكف إجراءات التعكيض أك البدؿ
الستثمارىـ لتمؾ األراضي

()112

األمر الذم دفع باإلقطاع االستحكاذ عمييا بطرؽ

ممتكية أتاح القانكف إياىا ،عمى كفؽ تفصيالت تمؾ التشريعات في مكاده كلكائحو
القانكنية بشكؿ أك بآخر مخترقيف تمؾ المكاد عمى كفؽ تفسيرات حسبت بالمحصمة

النيائية لصالحيـ(.)113
كتشير المادة (

 )11مف القانكف أف األراضي المستكلى عمييا كاألميرية

الصرفة كاألراضي المممككة التي تحدد مف قبؿ الييأة العميا كترل أنيا الزمة التكزيع
أك مكممة ألراضي مستكلى عمييا في أية منطقة كيككف التكزيع عمى الفالحيف كلكؿ
لو ممكية صغيرة ال تقؿ عف ثالثيف دكنمان سيحان أك ريان بالكاسطة كال تقؿ عف ستيف

دكنمان كال تزيد عف عشريف كمائة دكنمان مف األراضي التي تسقى ديمان كيجكز لمييأة
العميا أف تقكـ في تكزيع كحدات تقؿ مساحتيا عف الحد األدنى إذا اقتضت ذلؾ

ظركؼ التكزيع ،أما المادة السادسة كالعشركف فقد أكدت أف األرض تسمـ لمف آلت
إليو مف الفالحيف خالية مف الديكف كمف حقكؽ المستأجريف كتسجؿ ممكان صرفان باسـ
صاحبيا دكف رسكـ كعمى صاحب األرض زراعتيا كأف يبذؿ في عممو العناية

الكاجبة(.)114
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كبدكف أدنى شؾ فأف القانكف أثار جدالن بيف أكساط رجاؿ السياسة كاالقتصاد

كالسيما أعضاء لجنة القانكف في تحديد الحد األدنى كاألعمى مف الممكية الزراعية
كبرزت عمى الساحة السياسية ثالثة اتجاىات ،تزعـ االتجاه األكؿ رئيس المجنة
ىديب الحاج حمكد كطمعت الشيباني كمحمد حديد اذ سمطت الضكء عمى الحد
األعمى أف ال يزيد عمى (  )1000دكنـ سيحان ك( )2000دكنـ يسقى ديمان ،أما االتجاه
الثاني كالذم مثمو محمد صديؽ شنشؿ كعبد الجبار الجكمرد ،فقد اقترحا عمى أف

يككف الحد األعمى (  )5000دكنـ في األراضي المركية سيحان
الثالث فقد سمط الضكء عميو االقتصادم إبراىيـ كبة

( .)115أما االتجاه

( ،)116عندما أقترح أف تككف

( )500دكنـ سيحان ك(  )1000دكنـ مف األراضي الديمية كطالب عبد السالـ محمد

عارؼ باعتباره أحد قادة الثكرة أف يككف الحد األدنى (  )50دكنـ سيحان ك(  )100دكنـ

لألراضي المطرية(.)117

كعمى كفؽ تمؾ التداعيات فقد دعى إبراىيـ كبة بضركرة حميا جذريان ألنيا

الميمة األكلى لمثكرة كالتي ال تقبؿ التأجيؿ ،عف طريؽ تشريع قانكف اإلصالح
الزراعي لمقضاء عمى اإلقطاع كعالقاتو اإلنتاجية ،ككصؼ القانكف كأساس اقتصادم
لإلصالح االجتماعي ،كبتنفيذ القانكف ستنتيي تمؾ العالقات فضالن عف ككنو،

القاعدة المادية لبناء اقتصاد زراعي جديد قائـ عمى أساس الممكية الفردية الصغيرة

كرعاية مصالح المنتجيف كىك شرط لمتصنيع عمى أساس أف الزراعة ىي المصدر
األكؿ لممكاد األكلية الصناعية كىك الشرط األساس لصيانة البالد ،كعند تسممو مياـ
ك ازرة الزراعة ،أصبح مف أكلكيات ميامو تنفيذ القانكف إضافة إلى ككنو العضك
المفكض عف الييئة العميا كيرأس جمساتيا

()118

أدرؾ حجـ الميمة الممقاة عمى عاتقو

األمر الذم دفعو إلى تطبيؽ القانكف نصان كركحان إذ أعده ثكرة زراعية ضد اإلقطاع

بكصفو نظامان اجتماعيان اقتصاديان كحماية لمطبقة المتكسطة مف المزارعيف كتحكيؿ

النظاـ اإلقطاعي إلى نظاـ تعاكني مبني عمى الممكية الصغيرة ،كأثبت عمى صعيد

الكاقع أنو ميندس بارع في خطة االستيالء ككيفية تنفيذىا إذ ركز كبشكؿ ال يقبؿ
الشؾ في إلغاء برنامج االستيالء الفكرم مشي انر إلى ضركرة كضع تعميمات كاممة
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كفي جانب آخر أكد عمى ضركرة االىتماـ

بالجمعيات الفالحية مشددان عمى أف قانكف اإلصالح الزراعي ال يكتب لو النجاح مف
دكف منظمات جماىيرية فالحية عمى كفؽ الشركط التالية(:)120

 -1أف تعبر عف إرادة الجماىير الفالحية أنفسيـ.
 -2أف تككف الجمعيات مكحدة خالية مف شكائب االنشقاؽ.
 -3المساىمة المباشرة ليذا التنظيـ في أعماؿ اإلصالح الزراعية.
انتقد الحزب الكطني الديمقراطي كصحيفة الزماف طركحات إبراىيـ كبة متيمة
إياه بخمؽ األزمات كاالضطرابات التي عقدت المشكمة الزراعية ،كأنيا المسبب
األساس في انخفاض اإلنتاج الزراع ككقفت ضد أجيزة اإلصالح الزراعي كالجمعيات

الفالحية(.)121

كفي رد عمى تمؾ االتيامات ،استطاع كبة أف يكشؼ كبكضكح أف مسكؤلية
الك ازرة تنصب عمى تحكيؿ النظاـ االجتماعي في الريؼ إلى نظاـ تعاكني ،كتنحصر
ميماتو لتحقيؽ ىذا الغرض ،أما في مجاؿ اإلنتاج الزراعي فال يحؽ لو التدخؿ فيو،
كليس مف صالحياتو ،ككاف مدركان لما يدكر في الساحة العراقية مف تدىكر

كانعكاساتو عمى مسألة اإلصالح الزراعي مشي انر إلى إف اإلصالح ال يمكف تطبيقو
لمصمحة الفالحيف إال في جك ديمقراطي يستند إلى إرادة جميع طبقات الشعب كأف
جميع اإلشكاليات كاالتيامات ضد القانكف مصدرىا الخالفات الحزبية الضيقة

كاألنانية ( ،)122كأف المعالجات ال يمكف أف تتـ إال بإجازة األحزاب

()123

أما محمد

حديد فقد نشط في الرد عمى طركحات إبراىيـ كبة كعبد المطيؼ الشكاؼ كزير التجارة
كأعضاء الييأة القانكنية الذيف يؤيدكف اإلسراع في عممية االستيالء عمى األرض
كطرد اإلقطاع اذ أعدىـ يمثمكف النظرة اآليديكلكجية لمحزب الشيكعي التي بالغت في
مسألة اإلقطاعييف كيحذر مف التسرع في ىذه الطركحات قبؿ إنجاز اإلجراءات
الالزمة إلنجاح العممية االشتراكية ،األمر الذم أثار حفيظة الكزير متيمان محمد حديد

كىديب الحاج حمكد في عرقمة تطبيقات قانكف اإلصالح الزراعي مف أجؿ مصالحيـ

الشخصية كالطبقية(.)124
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أما كجية نظر اإلقطاعييف كالتي تأثرت بالقانكف متيميف إياه في عرقمة
سياسة اإلصالح الزراعي كأبرزىا شؿ ىذا الجياز عف طريؽ الشكاكل المفتعمة
كالعمؿ عمى تيجير الفالحيف عمى الرغـ مف البيانات الرسمية التي تمنع ذلؾ
كاالعتداء كتجاكز حصصيـ كحجرىا خالفان لمقانكف كالتشيير بالمزارع الحككمية

بحجة أنيا مزارع جاءت تصدي انر مف االتحاد السكفيتي كغيرىا ،كأعدت ذلؾ اتيامان
مغرضان مكجيان مف الكزير الذم ىك بدكره ارتكب أخطاء جسيمة في عممية تطبيؽ

القانكف كالذم جاء متناغمان مع طركحات اإلدارة البريطانية ك أركا أنو ليس مف العدؿ
إتباع مثؿ ىذه األساليب(.)125

أما فيما يتعمؽ بطركحات منياج ثكرة

 14تمكز ،فقد أكضحت أف اإلصالح

الزراعي يعد مف أكلكيات برنامجيا إذ نص الدستكر المؤقت في مادتو الرابعة عشرة
عمى تحديد الممكية الزراعية كتنظيميا بقانكف ،كتبقى حقكؽ الممكية الزراعية مصكنة
بمكجب القكانيف المرعية إلى حيف استقرار التشريعات كاتخاذ التدابير الضركرية

لتنفيذىا(.)126

كيقكؿ مجيد خدكرم في ىذا الصدد ،أف السنكات األخيرة مف العيد الممكي
كلدت القناعة الكافية بأف الثكرة السبيؿ الكحيد إلنقاذ البالد مف تحكـ األقمية المستبدة
المتمثمة باإلقطاع

()127

مما يعني في النتيجة أف شيئان سيتياكل مشي انر إلى النظاـ

القديـ بعناصره الثالثة ،االستعمار ،كاإلقطاع كالتسمط كبيذا نشرت المجمة الزراعية
مقاالن تحت عنكاف اإلصالح الزراعي في العراؽ جاء فيو ،كاف طبيعيان أف يككف أكؿ
كأىـ ىدؼ لمثكرة القضاء عمى النظاـ اإلقطاعي إذ أف استم ارره يحكؿ دكف قياـ
العدالة االجتماعية كبناء مجتمع متماسؾ يسكده االستقرار السياسي

كاالقتصادم ( ،)128مما يدؿ عمى تكافؽ آراء مجيد خدكرم مع جميع الطركحات
المذككرة كليذه المسببات كالتداعيات دعا كزير الزراعة ىديب الحاج حمكد في أكؿ
اجتماع لمجمس الكزراء بإلغاء كؿ مف قانكف دعاكل العشائر كقانكف حقكؽ ككاجبات
الزراع كقانكف الرم كالسدكد كالعمؿ عمى كضع قانكف إصالحي يحقؽ مستكل
معيشي مناسب بإعطاء الفالح  %50مف الحاصؿ كحؽ مف حقكقو
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 )1لسنة  1954كبذلؾ كضعت مقدمات

كفي ضكء ذلؾ فقد نشط الكزير السابؽ ،عندما أصدر بيانان سمط الضكء فيو

عمى األحكاـ الكاجب العمؿ بيا بشأف قسمة الحاصالت عمى الفالح كصاحب
األرض ريثما يتـ إصدار التشريعات الخاصة بالقانكف كيعتقد الباحث أف اليدؼ مف
ذلؾ ىك المحافظة عمى اإلنتاج الزراعي كما أكد البياف عمى ضركرة إصدار قكانيف

خاصة تتعمؽ باإلصالح الزراعي سيما تحديد الحد األقصى لمممكية الزراعية(.)131
مف عكدة لتحميؿ القانكف رقـ

 30لسنة  ،1958فقد نص عمى تسجيؿ

األراضي المكزعة عمى الفالحيف ممكان صرفان ،كىذا يسجؿ إيجابيان لمقانكف في جكىره،

كلكف النقص كعدـ االكتماؿ مف أىـ المآخذ عميو ،السيما فيما يتعمؽ بتعكيض تمؾ
األراضي ،فكاف مف األجدر عمى الدكلة تسجيؿ تمؾ األراضي باسـ الفالحيف
كالمزارعيف المستغميف فعالن ،بدكف تعكيض أك بدؿ بدالن مف رجاؿ اإلقطاع الذيف
استحكذكا عمييا بطرؽ كأساليب غير مشركعة(.)132

لقد سجؿ القانكف بداية جيدة لمسيرة اإلصالح الزراعي ،إال اف المتغيرات
كالتطكرات السياسية التي رافقت مسيرة تطبيؽ القانكف شيدت تراجعان خطي انر في

تطبيؽ فقراتو أك التجاكز عمييا ،مما ىيأ الفرصة لممالكيف الكبار لاللتفاؼ عميو

كافراغو مف محتكاه بمساعدة أجيزة الزراعة كاإلصالح الزراعي التي ترتبط مصالحيا
باإلقطاع بيدؼ تحقيؽ مصالحيـ كالعكدة بالريؼ إلى عيده السابؽ ،كفي الكقت
نفسو اصطدـ تطبيؽ القانكف بمصالح كبار المالكيف الذيف لجأكا إلى استخداـ كؿ
الكسائؿ الفشالو بما في ذلؾ اغتياؿ الفالحيف حتى بمغ عدد القتمى العشرات كالعمؿ
عمى تخريب االنتاج كالسيما أراضي اإلصالح الزراعي ذات الحد األعمى كالتي لـ
يتـ االستيالء عمييا ،ناىيؾ عف االمتناع عف التسميؼ كالتجييز بالبذكر مما انعكس
سمبان عمى الفالحيف مما حدل بالعديد منيـ إلى ترؾ األراضي كاليجرة إلى المدف،

المشكؿ كفؽ القانكف رقـ
كما كاف لمتعديالت الالحقة قياـ اتحاد الجمعيات الفالحية ُ
 139عاـ  ،1959إال لعرقمة تنفيذ قانكف اإلصالح الزراعي األكؿ(.)133
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 117لسنة  1963كالذم ألغى البدؿ أك التعكيض

أعد األرض المكزعة عمى الفالحيف ليس ممكان
كلكف المشركع كضع في مطب حيف ّ
عقد المشكمة كتمخض عنيا تداعيات عدة
صرفان كانما مفكضة بالطابك ،األمر الذم ّ
حيث أىمؿ المستغؿ الحقيقي ليا ،ىذا مف جية ،كمف جية أخرل أف تمؾ األراضي

مف الناحية القانكنية تعكد لمدكلة ،فعندما تسجؿ كأراض مفكضة بالطابك يعني مخالفة
صريحة لألىداؼ المتكخاة مف قانكف اإلصالحي الزراعي(.)134
كجاء القانكف رقـ

 65لسنة  1963ليؤكد أحكاـ استيفاء نصؼ بدؿ المثؿ مف

الفالح كمضاعفة مدة التسديد مف

 20عامان إلى  40عامان كخفض نفقات التكزيع

كاإلدارة مف  %15إلى  %10كما يمفت النظر أف القانكف لـ يطبؽ كفؽ المبادئ

التي خطط ليا بؿ انعكست ىي األخرل عمى طبقة الفالحيف نتيجة االلتفاؼ عميو،
ثـ جاء القانكف رقـ  69لسنة  1963لينص عمى استثناء المغارسة مف إزالة الشيكع

كتبعو قانكف رقـ  143كالذم أجاز التكزيع عمى حممة الشيادات الزراعية ( ،)135إال
أف جميع المستمزمات لـ تييء ،مما يعني أف جميع تمؾ القكانيف قد أفرغت مف
محتكاىا ألف اليدؼ األساس السمطة التنفيذية ككبار المالكيف.
كمف أىـ التعديالت التي أدخمت عمى قانكف اإلصالح الزراعي منح األراضي
بالمزمة كالسيما في لكاء العمارة كالمنتفؾ كالحكيجة كتمميؾ أصحاب المضخات كبيع
األراضي لألفراد بدكف تحديد المساحة إال أف ىذه التعديالت كاجيت انتقادات عنيفة،

عادتيا رجعيةن(.)136

كفي كؿ األحكاؿ فإف التشريعات كتطبيقاتيا عمى الرغـ مف االنتقادات قد

أحدثت تطك انر مممكسان ككاسعان في نمك كتطكر الزراعة ،كىذا ال يمكف إنكاره كالتقميؿ

مف شأنو كعمى الرغـ مف الجانب اإليجابي نجد الزارعة في العراؽ تعاني مف إحباط

كمشكالت كثيرة حتى كصؿ بالبعض كألسباب اجتماعية كطبقية أف ينسب إلى
اإلصالح الزراعي كقكانينو تمؾ المشاكؿ ،فاالنتاج الزراعي أصبح ال يمبي حاجات
السكاف كأمسى االستيراد ىك الظاىرة الغالبة عمى االقتصاد العراقي ،كلعؿ مف أسباب
ذلؾ ليس قكانيف اإلصالح الزراعي فحسب ،بؿ كاف مرتبطان بمشاكؿ أخرل كاف
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أبرزىا الجانب السمبي لمتشريعات كاإلجراءات الزراعية التي تمت بعد ثكرة

14

تمكز ،فعمى الرغـ مف السمبيات التي انتابت كصاحبت تمؾ التشريعات كتطبيقاتيا
فإنيا كانت في مجمميا تسعى لخدمة الفالحيف ،كلكف تمؾ القكانيف كتطبيقاتيا
أصبحت كبمركر الزمف قاصرة كعاجزة كغير مكاكبة لمحاضر كالمستقبؿ ،كأىـ تمؾ
األسباب انعداـ االستقرار السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي فيو ،لذا يحتاج إلى
معالجة جذرية كسريعة كأكليا دراسة الكسائؿ كالسبؿ القانكنية كالفنية كالعممية لتمؾ
المشكمة كمف ثـ كضع حمكؿ كفيمة لعالجيا.

أظير البحث األمكر اآلتية:

اخلامتة

 -1أدخمت اإلدارة البريطانية بعض القكانيف كألغت القكانيف العثمانية كإجراءات في
حقيقتيا جاءت لتحقيؽ مصالحيا كالتي أدت إلى تفاقـ األكضاع نحك االنييار ككاف
اليدؼ مف كراء ذلؾ تطبيؽ الخطط المرسكمة لتحقيؽ تمؾ المصالح ،أما المشاريع
المقامة خالؿ حقبة االنتداب فكانت محدكدة كشكمية ،كالمتتبع لتمؾ القكانيف يجد أنيا
سمحت لممتنفذيف في الدكلة مف إقطاعييف كتجار كأغكات أف يحصمكا عمى أراض
كاسعة مما ضمف الكلئؾ التمثيؿ في مجمس األمة.
 -2اف أعماؿ السخرة ،كالككده ،فضالن عف دكر الشيكخ كاجيات أثقمت الكسط

الريفي ،كساىمت في إثارة التمردات العشائرية التي حركتيا عكامؿ سياسية كاقتصادية

مختمفة ،كما تدخؿ أبناء الريؼ في شؤكف السياسة إال الياجس الفاعؿ في تغيير
مالمح الكسط الريفي.
 -3بيدؼ تعزيز إدارة االحتالؿ كتسمطيا عمى البنية االجتماعية بالتفاعؿ مع عامؿ
الطائفية فقد حاكلت تقسيـ الزعامات العشائرية بيف مك ٍ
اؿ كمعارض مستخدمة كؿ

أساليب الترىيب كالترغيب لتحقيؽ ىذا اليدؼ إال أنيا فشمت ،فقد أظير الكثير مف
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الزعامات العشائرية كطنيتيا ،كتفاعميا مع رجاؿ الديف الكطنييف لمكقكؼ بكجييا كقد
أثبت ذلؾ مف خالؿ التصدم لالنتخابات كتمؾ السياسات.
 -4أثبت البحث أف إدارة االحتالؿ البريطاني استيدفت جميع مككنات المجتمع
العراقي كمما يدلؿ عمى ذلؾ ممارستيا لمتعسؼ في جباية الضرائب ،كتعطيؿ
مؤسسات الدكلة اإلدارية ،كالعسكرية ،كالخدمية ،كعززت كخمدت التكازنات العشائرية
القائمة كصراع اإلقطاعيات السياسية كالعشائرية كالدينية كالطائفية ،بيدؼ السيطرة
عمى جميع مقدراتو كخبراتو ،كما أحداث عاـ  1920كما رافقيا مف تطكرات إال رد
فعؿ لتمؾ الممارسات.
 -5أظير البحث أف سياسة الحككمة االقتصادية التزمت كبار المالكيف في الريؼ
كأثرياء المدف كجعمتيا مرتك انز أساسيان حتى أف الدكلة نفسيا أصبحت بيد تمؾ الفئات
كظؿ النظاـ الممكي يعيش حالة مف العزلة عف القكل الكطنية ،مما زاد مف ربط
مصيره باإلدارة البريطانية األمر الذم أدل إلى تدىكر الكضع االقتصادم
كاالجتماعي.
 -6أظير البحث أف رؤساء العشائر ىـ الطبقة المنتفعة مف القكانيف النافذة
كغالبيتيـ مف اإلقطاع ،كبعد تشكيؿ الحكـ الكطني أصبحت لدييـ نكازع سياسية
الغاية منيا تكريس كجكدىـ كسيطرتيـ عمى الفالحيف ،كعمى ىذا األساس فاف
الصعكبات التي عانى منيا الريؼ العراقي سببيا رؤساء العشائر اإلقطاعيكف فيـ
الخصـ كالحكـ كليذا فاف النظاـ اإلقطاعي في العراؽ كاف سيئان بما يكازم نظيراتو

في الدكؿ العربية.

 -7لـ يكف منشأ اإلصالح الزراعي في العراؽ بعد ثكرة  14تمكز  ،1958بؿ كاف
اتجاىا سعى إلى إنعاش الريؼ العراقي كاصالح الزراعة خالؿ العيد الممكي ،السيما
في عيد الك ازرة البابانية ،كقدـ مشركع بيذا الشأف ،إال أف الكصي عبد اإللو لـ يشجع
عمى ذلؾ.
 -8أف التداخؿ بيف الدكلة كالعشيرة آثار صراعات مؤسساتية كعشائرية متبادلة ككاف
نتيجة طبيعية لتفاعؿ التأثيرات العشائرية االجتماعية كعشائرية الدكلة كليذا فإف
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األفراد كالمجمكعات التي فصمت عف عشائرىا عادت لتندمج مرة أخرل كيعاد
اعتبارىا ،كقد كلدت حركة إحياء العشائر نزاعات بينيا كبيف الدكلة كبيف العشائر
نفسيا كنزاعات داخؿ الدكلة كىذا ما رسمو االحتالؿ البريطاني داخؿ المجتمع كالذم
استمر حتى اآلف.
 -9اف جميع األحزاب السياسية اختمفت كتناقضت في الرؤل لحيازة األرض كقكانيف
اإلصالح الزراعي كحدكد الممكية كالسيما بعد إصدار قانكف اإلصالح الزراعي رقـ
 30لسنة  1958كالذم طبؽ عمى كفؽ ما يتماشى مع المصالح الحزبية الضيقة
كقد تجمى ذلؾ بكضكح في كيفية تكزيع األراضي سيحان أـ ديمان إذ كاف التكزيع غير

عادؿ كقد تمخض عف ذلؾ بركز طبقة إقطاعية أكثر قكة مف السابؽ ،كالتي تحكلت

فعؿ القانكف عمى كفؽ رؤية
تمؾ القكانيف إلثراء السمطات عمى حساب الفالحيف ،كلك ّ
عممية كاضحة بعيدة عف الكالءات العشائرية كالنخبكية لتحكؿ العراؽ إلى أرض
زراعية ذات استغالؿ أمثؿ قادرة عمى بناء اقتصاد شامؿ لو انعكاساتو عمى الكاقع
االجتماعي االقتصادم ألصبح مف الدكؿ المنتجة كالمصدرة كما لذلؾ مف تأثير عمى
القيـ المنظكرة كغير المنظكرة ،كيمكف القكؿ أف عدـ تحقيؽ ذلؾ يعد مؤش انر سمبيان لما

حصؿ كيحصؿ في تأريخ العراؽ المعاصر.
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Abstract

Laws Of Agricultural Reform And The Position Of The
Tribal Leaders 1914-1965, Modern Perspectives And
Analyses
Undoubtedly, the factors that affect the path of historical events
interact among each other in a negative or positive way, shaping new
patterns that contribute in creating new historical events. Thus, conflicts
haven't been separate from the historical event for they affect it directly in
order to achieve economical interests and material benefits. No matter
what motivations are given to justify conflicts, there should be the
economic motivation on top of them. That was the British
administration's affair in occupying Iraq in 1914. For that and other
reasons, the administration willed to expand and seize new lands in order
to achieve those objectives. As a result they ( the British administration )
began to extort, oppress and impose taxes, targeting all the components of
society in Iraq, especially, rural areas that led the administration to focus
on specifying the possession of lands e.g. higher and lower ownerships in
order to exploit and make benefits.
The research discusses three pivots; the first one deals with the
direct influence of the British policy on tribal leaders, and its reflections
upon farmers, whereas the second pivot highlights the indirect effects of
political powers on the problems of the land possession law. Finally, the
third one discusses the law of agricultural reform (no. 30, in 1958 ) and
its amendments according to historical perspectives and analyses
contemporary with politicians and economists.
The researcher concludes that the British administration listed
some laws and abolished the laws made by the Ottomans as means, came
in reality, to achieve its interests which led into escalating situations
towards deterioration. Additionally, the research proves that the British
administration targeted all the Iraqi society's components, by relating the
evidence to their practice of oppression in imposing taxes and crippling
the state's administrative, military and service institutions. Furthermore, it
is revealed within the research that the tribal leaders were the beneficiary
faction of the implemented laws as well as most of them being in
feudality's favor.
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طالب الصؼ الرابع ،كمية الحقكؽ ،سنة  1940إلى  ،1941مطبعة التفيض األىمية ،بغداد،

 ،1941ص.5

( )10أبك خمدكف ساطع الحصرم ،مذكراتي في العراؽ
 ،1968ص.575

 ،1941 – 1927ج ،2ط ،1بيركت،

( )11صالح الديف الناىي ،مقدمة اإلقطاع كنظاـ األراضي في العراؽ ،مطبعة دار المعرفة،
بغداد ،1955 ،ص.17

( )12فيميب كيرالند أيرالند ،العراؽ ،دراسة في التطكر السياسي ،بيركت ،مطبعة الكشاؼ،

 ،1949ص60؛ المس بيؿ ،فصكؿ في تاريخ العراؽ الحديث ،ترجمة جعفر الخياط ،بيركت،
 ،1949ص.39

( )13عبد الرحمف البزاز ،العراؽ مف االحتالؿ حتى االستقالؿ ،القاىرة ،معيد الدراسات العالية،
 ،1968ص.8

( )14مجيد خدكرم ،أسباب االحتالؿ البريطاني لمعراؽ ،مطبعة الشعب ،المكصؿ،
ص7؛ عزيز سباىي ،مكاقؼ مف المسألة الزراعية في العراؽ ،كندا،

،1973

 ،2009ص.110؛

محمد سمماف حسف ،طالئع الثكرة الكطنية -العامؿ االقتصادم في الثكرة العراقية األكلى،

بغداد ،د ت ،ص.14
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( )15د .ؾ .ك ،بغداد ،ممفات البالط الممكي ،رقـ الممؼ

 711 /5251قانكف رقـ  53ت

1930؛ حميد حمداف التميمي ،البصرة في عيد االحتالؿ البريطاني  ،1921 -1914بغداد،
 ،1979ص55؛ أيرالند ،المصدر السابؽ ،ص.63
( )16د .ؾ .ك ،ممفات االحتالؿ البريطاني ،تسمسؿ

 220 /415ك رقـ 25؛ جميؿ عبد

الكىاب ،عمى طريؽ اليند ،مطبعة األىالي ،بغداد ،1932 ،ص.40

( )17عبد الرحمف البزاز ،المصدر السابؽ ،ص.65

( )18كىك ميندس بريطاني كلد في اليند في  27أيمكؿ  ،1852قضى معظـ حياتو في مشاريع
الرم كاليندسة المدنية ،كلذلؾ أنجز مشاريع عدة في أفريقيا كتركيا كالعراؽ ،فضالن عف مصر

كأىميا سد أسكاف ،تكفي في القاىرة عاـ  ،1932لممزيد ينظر:
- Yasir Suleiman, A war of word, Language and conflict in the middles
East, Cambridge University press, 2004.
( )19محمد كريـ المشيداني ،عبد الرحمف البزاز كدكره الفكرم كالسياسي في العراؽ حتى 17
تمكز  ،1968ط ،1مطبعة المكسكعة العربية ،بغداد ،2002 ،ص.202

( )20كثائؽ دائرة السجالت البريطانية العامة  P.R.O ،تحت رقـ 0/730/43/68/86/H.MO
.51/26

( )21عبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ الك ازرات العراقية ،ج ،2ط ،3بيركت ،1978 ،ص135؛
Seton Lioyd, Iraq, London, 1943, p. 313.
( )22محمد ميدم البصير ،تاريخ القضية العراقية ،مطبعة الفالح ،بغداد ،1924 ،ص.51

( )23دكبس ( ،)1934 -1871أحد الساسة البريطانييف ،درس في كميتي كينجستر كبراسينكس
في جامعة أكسفكرد ،مثؿ حككمة اليند في منصب المندكب البريطاني في لجنة تصنيؼ

الحدكد الركسية – األفغانية عاـ  ،1903أصبح مندكبان ساميان في العراؽ عاـ  1923حتى

عاـ  ،1929لممزيد ينظر :أنعاـ ميدم عمي ،ىنرم دكبس كأثره في السياسة العراقية 1923

–  ،1929أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،مقدمة إلى مجمس كمية اآلداب ،جامعة بغداد،

.1997

( )24المس بيؿ :ىي جيرتركد بيؿ (  )1926 – 1868مستشرقة كآثارية بريطانية ،مارست دك انر
كبي انر في تككيف الحكـ الكطني في العراؽ كارتبطت بصداقات حميمة مع بعض شيكخ

العشائر ،شغمت منصب السكرتيرة الشرقية لدار االعتماد البريطاني في العراؽ ،قامت بتأسيس

المتحؼ الكطني العراقي ،تكفيت في بغداد في  12تمكز  ،1926كدفنت في مقبرة المسيح

الكاقعة اآلف في (الباب الشرقي) ،لممزيد ينظر :أليزابيث بيرغكيف ،ترجمة نمير عباس ،كتقديـ
عبد الرحمف منيؼ ،مذكرات المس بيؿ مف أكراقيا الشخصية ،ط
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 .2002عدم محسف غافؿ ،كينياف ككرنكاليس كدكره السياسي في العراؽ حتى عاـ ،1945
رسالة ماجستير غير منشكرة ،مقدمة إلى عمادة كمية التربية /ابف رشد ،جامعة بغداد،

 ،2000ص.9

( )25فيبي مار ،تاريخ العراؽ المعاصر ،العيد الممكي ،ترجمة مصطفى إيفاف ،ط  ،1مكتبة دار
المرتضى ،بغداد ،2006 ،ص ،67ص.39

( )26عبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ العراؽ السياسي الحديث ،ج

 ،1ط ،8بيركت،2008 ،

ص.137

( )27زكي صالح ،تاريخ مقدرات العراؽ السياسية ،مطبعة عيسى ،المكصؿ ،1924 ،ص90؛
متي عقراكم ،العراؽ الحديث ،مطبعة العيد ،بغداد ،1936 ،ص.36

( )28د .ؾ .ك ،بغداد ،ممفات البالط الممكي ،التسمسؿ

 311 /125ؾ  ،1925ك  ،4ص8؛

لكتسكي ،طبيعة المجتمع الريفي في العراؽ ،ترجمة عفيفة البستاني ،ط

 ،7دار الفارابي،

بيركت ،1980 ،ص.72

( )29د .ؾ .ك .ممفات ك ازرة الداخمية تسمسؿ  32050 / 7292في  24نيساف  ،1928ك،2
ص9؛ عبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ الك ازرات العراقية ،ج ،2المصدر السابؽ ،ص.116-113

( )30ؿ .ف .ككتمكؼ ،ثكرة العشريف الكطنية التحررية في العراؽ ،تعريب الدكتكر عبد الكاحد
كرـ ،ط ،1دار الفارابي ،مكتبة النيضة ،1975 ،ص.73

( )31المصدر نفسو ،ص.75

( )32ىكشيار معركؼ ،االقتصاد العراقي بيف التبعية كاالستقالؿ ،ك ازرة اإلعالـ ،بغداد،1977 ،
ص.85

( )33ككتمكؼ ،المصدر السابؽ ،ص94؛ أيرالند ،المصدر السابؽ ،ص.62

( )34أرنمد كلسكف (  ،)1940 – 1884ضابط عسكرم بريطاني ،كلد في لشكك لنشاير ،شرؽ
بريطانيا في  8تمكز  ،1884تمقى تعميمو في المدرسة البريطانية القديمة ،ثـ أكمؿ دراستو
اإلعدادية في مدينة كمفتف عاـ

 ،1898كشارؾ في الحممة البريطانية عمى العراؽ ،تكلى

منصب الحاكـ العاـ العسكرم في العراؽ (
غافؿ ،المصدر السابؽ ،ص.12

 ،)1920-1918لممزيد ينظر :عدم محسف

( )35د .ؾ .ك ،بغداد ،ممفات البالط الممكي ،قانكف دعاكم العشائر المدنية كالجزائية  /1926ك
26؛ عامر حسف فياض ،جذكر الفكر االشتراكي في العراؽ،
لمطباعة ،بيركت ،1980 ،ص.21
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( )36عمي ناصر حسيف ،اإلدارة البريطانية في العراؽ

 ،1921 -1914أطركحة دكتكراه

منشكرة ،مقدمة إلى كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،1991 ،ص.191

( )37عبد الرزاؽ الياللي ،العادات العشائرية كأثرىا في االقتصاد الريفي ،مجمة التراث الشعبي،
العدد  ،9بغداد ،1984 ،ص.16

( )38د .ؾ .ك ،بغداد ،محكمة التمييز القضائية ،التسمسؿ
قضايا العشائر ،1926 ،ك .25

 ،32 /585 /295تعميمات حكؿ

( )39تكفيؽ حسف ،نياية اإلقطاع في العراؽ ،بيركت ،د.ت ،ص.20

( )40مجمة االعتداؿ ،العدد  ،4النجؼ ،1933 ،ص22؛ مجمة العربي ،العدد

،1939 ،6

ص.62

( )41محمد حسف سمماف ،التطكر االقتصادم في العراؽ ،ج ،1بغداد ،1978 ،ص.23

( )42طمعت الشيباني ،مشاكؿ الطرؽ االقتصادية ،كمعرفة اتجاىاتيا ،بغداد ،1953 ،ص.111
( )43ـ .ـ .ف ،الدكرة االنتخابية األكلى ،االجتماع غير االعتيادم ،الممفة
ساطع الحصرم ،المصدر السابؽ ،ص.72

 20لسنة 1925؛

( )44د .ؾ .ك بغداد ،ممفات البالط الممكي رقـ الممفة  ،311 /125المصدر السابؽ.

( )45إبراىيـ خاف :ىك إبراىيـ بف صالح الدلكم أحد رؤساء عشيرة دىمك الكردية التي كانت

عمى اتصاؿ مع الشيخ محمكد الحفيد البرزنجي ،قاد حركو في كفرم عاـ  1920ضد الكجكد
البريطاني ،تمكف البريطانيكف بالتعاكف مع كبار اإلقطاعييف في المنطقة مف ضرب حركتو

كتصفيتيا.

كاف مف أسباب انتفاضة إبراىيـ:

 -تصرفات الضابط البريطاني لممدينة (سالمكف) كمساعده اليندم.

 -تعييف حميد الطالباني (مف المتعاكنيف مع بريطانيا) قائمقامان عمى المدينة.

( )46ـ .ـ .ف الدكرة االنتخابية الرابعة االجتماع غير االعتيادم ،الممفة
الثاني .1936

 20ؼ  ،9كانكف

( )47شاكر ناصر حيدر ،أحكاـ األراضي كاألمكاؿ غير المنقكلة ،ط ،4مطبعة االعتماد ،بغداد،
 ،1947ص.181

( )48ينظر :المادة (  )30مف قانكف تسكية ،حقكؽ األراضي رقـ (  )50لسنة  ،1932سييؿ
صبحي سمماف ،التطكرات االقتصادية في العراؽ ،ط

ص.1
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( )49ىالؿ كاظـ الحميرم ،الريؼ في الصحافة العراقية  ،1958 -1932أطركحة دكتكراه غير
منشكرة ،مقدمة إلى معيد المؤرخيف العرب ،بغداد ،2011 ،ص.68

( )50ركبرت ساندماف ،خبير قانكني معتمد عميو مف قبؿ اإلدارة البريطانية كالذم أشرؼ عمى
نظاـ جرائـ الحدكد اليندم .لممزيد ينظرW.whoswholondon.1946,p.1759. :

( )51محمكد عمي عامر ،تاريخ اإلمبراطكرية العثمانية دراسة تاريخية كاجتماعية ،دار الصفدم،
بيركت ،2004 ،ص330؛ عزيز سباىي ،سياسة التنمية الزراعية ،المصدر السابؽ،

المكصؿ.

( )52عبد الكريـ البغدادم ،نظاـ دعاكل العشائر ،مجمة القضاء ،العدد  ،1السنة األكلى ،بغداد،
 ،1993ص.206

( )53فاضؿ عكني ،شرح نظاـ دعاك ل العشائر ،ط  ،2مطبعة سعد ،1995 ،ص205؛ سييؿ
صبحي سمماف ،المصدر السابؽ ،ص.29

( )54د.ؾ.ك ،بغداد ،محكمة التمييز العشائرم التسمسؿ  583 /295حكؿ قضايا العشائر ،ك
 ،25ص.4

( )55قحطاف حميد العنبكي ،ك ازرة الداخمية العراقية،

 ،1958 -1939أطركحة دكتكراه غير

منشكرة ،كمية التربية /ابف رشد ،جامعة بغداد ،2007 ،ص.344

( )56المصدر نفسو ،ص.345

( )57صالح عبد اليادم الجبكرم ،تاريخ القضاء في العراؽ ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة،
كمية التربية أبف رشد ،جامعة بغداد ،2004 ،ص.303

( )58عبد الكريـ البغدادم ،المصدر السابؽ ،ص.26

( )59غازم دحاـ المرسكمي ،البالط الممكي كدكره في الحياة السياسية
العربية لممكسكعات ،بيركت ،2002 ،ص.120

 ،1934 -1921دار

( )60جريدة اإلخالص ،العدد  16في  11آذار 1931؛ جريدة االستقالؿ ،العدد  6في 26
تشريف األكؿ .1934

( )61الكقائع العراقية ،العدد

 10 ،1137حزيراف 1932؛ عماد الجكاىرم ،تاريخ مشكمة

األراضي في العراؽ  ،1932 -1914بغداد ،1978 ،ص ،5كلممزيد مف المعمكمات عف ىذا
القانكف الذم عدؿ سنة 1938؛ ينظر طمعت الشيباني ،كاقع الممكية الزراعية في العراؽ،
بغداد ،1958 ،ص.44

( )62د.ؾ.ك .بغداد ،ممفات البالط الممكي ،التسمسؿ،

 ،311 /1412التقارير االقتصادية

كالمالية ،932 /كرقـ  ،3ص6؛ سييؿ صبحي سمماف ،المصدر السابؽ ،ص19
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( )63ايرالند ،المصدر السابؽ ،ص.61
( )64عبد الحميـ اإلبراىيمي ،تاريخ الحركة اإلسالمية في العراؽ( ،
العالمية لمطباعة ،بيركت ،1985 ،ص.296

 ،)1924 -1900الدار

( )65مجمة صدل بابؿ ،العدد  96لسنة .1911

( )66عبد العاؿ كحيد العيساكم ،لكاء المنتفؾ خالؿ سنكات االحتالؿ البريطاني،
 ،1921النجؼ ،2009 ،ص.11

-1914

( )67جريدة الزماف ،العدد  3814في تشريف الثاني .1950

( )68عبد الجميؿ الطاىر ،العشائر العراقية ،ج ،1بغداد ،1972 ،ص.360
( )69حسف عمي عبد اهلل السماؾ ،عشائر منطقة الفرات األكسط

 ،1941 -1924أطركحة

دكتكراه غير منشكرة ،كمية اآلداب ،جامعة البصرة ،1995 ،ص.31

( )70عبد العاؿ كحيد العيساكم ،المصدر السابؽ ،ص.291

( )71رعد ناجي الجدة ،تشريعات اؿجمعيات كاألحزاب السياسية في العراؽ ،بيت الحكمة ،بغداد،
 ،2002ص.24

( )72جريدة الزماف ،العدد  257في  16أيمكؿ .1930
( )73المصدر نفسو.

( )74عالء حسيف اإلبراىيمي ،المعار ضة البرلمانية في العراؽ في عيد الممؾ فيصؿ األكؿ،
دراسة تحميمية ،بغداد ،2008 ،ص.66

( )75سالـ آؿ خيكف ،الرئيس العمكـ لعشائر بني أسد القاطنة في لكاء المنتفؾ سكؽ الشيكخ،
كىك مسؤكؿ حزب األمة ،ينظر :فاركؽ صالح العمر ،األحزاب السياسية في العراؽ 1921

–  ،1932بغداد ،1978 ،ص.67

( )76ينظر :عبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ األحزاب السياسية في العراؽ
بيركت ،1980 ،ص.85

،1958 – 1918

( )77عبد الجبار حسف الجبكرم ،األحزاب كالجمعيات السياسية في القطر العراقي

– 1908

 ،1958دار الحرية لمطباعة كالنشر ،بغداد ،1977 ،ص.78

( )78ياسيف الياشمي (  )1937-1884مكاليد بغداد ،أحد بناة الدكلة العراقية كالمييمنيف عمى

سياستيا في عيد نشأتيا ،ينتمي إلى أسرة عمكية ،عاد إلى بغداد في  5آيار  ،1922ليعمؿ

متصرفان لمكاء المنتفؾ في  29حزيراف  ،1922انتخب نائبان عف بغداد في المجمس التأسيسي

في آذار  ،1924ألؼ ك ازرتو األكلى في  4آب  1924حتى  26حزيراف  ،1925أما الثانية
فألفيا في  17آذار  1935حتى  29تشريف األكؿ  ،1936فضالن عف العديد مف الحقائب
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الك ازرية ،لممزيد ينظر :مير بصرم ،أعالـ السياسة في العراؽ الحديث ،ج

 ،1ط ،1دار

الحكمة ،لندف ،2005 ،ص.114

( )79عبد الكاحد سكر ( )1940-1880أحد القادة العشائرييف لمثكرة العراقية عاـ  ،1920كاف
مف أكائؿ الذيف دعكا إلى القياـ بالثكرة ضد اإلنكميز ،مف المشاركيف في مؤتمر كربالء ،لو

دكر كبير في إقناع آية اهلل محمد تقي الشيرازم ،بإصدار فتكل تكجب محاربة المحتميف ،كفي

آذار عاـ  1935قاـ بحركة مسمحة احتجاجان عمى سكء تصرؼ ك ازرة جميؿ المدفعي ،كفي
عاـ  1937انتخب عضكان في في مجمس النكاب كاستمر في العمؿ السياسي حتى كفاتو،

لممزيد ينظر :حسف لطيؼ الزبيدم ،مكسكعة األحزاب العراقية ،مؤسسة المعارؼ لممطبكعات،
بيركت ،2007 ،ص.414

( )80محسف أبك طبيخ ( )1942 -1876مكاليد القادسية كىك عميد أسرة أبك طبيخ ،أحد أكبر
قادة الثكرة العراقية الكبرل ،شغؿ منصب متصرفان لمكاء كربالء في

 6تشريف األكؿ ،1920

اختير نائبان في المجمس التأسيسي في أكؿ دكرة انتخابية ،ساىـ في تأسيس حزب التقدـ عاـ

 ،1925كما انضـ إلى حزب االتحاد الدستكرم كاستقاؿ منو عاـ

 ،1923عيف في مجمس

األعياف في األربعينيات حتى اإلحاطة بالممكية كفي العيد الجميكرم اعتزؿ السياسة حتى

كفاتو ،لممزيد ينظر :حسف لطيؼ الزبيدم ،المصدر السابؽ ،ص.208

( )81السيد عمكاف الياسرم ،كلد عاـ  1887في ناحية الفيصمية في منطقة أـ رغمة كتكلى حقيبة
األشغاؿ العامة كالمكاصالت في ك ازرة جعفر العسكرم الثانية في  21تشريف الثاني 1926
كتمتع بمنزلة اجتماعية معركفة مف عشائر السادة آؿ ياسر ،كاف مف المحركيف لالنتفاضات

العشائرية ضد سياسة الحككمة شارؾ كعضك فاعؿ في المجمس التأسيسي النيابي كمجمس

األعياف .لممزيد ينظر :جسف عمي عبد اهلل السماؾ ،المصدر السابؽ ،ص.89

( )82داخؿ الشعالف كلد عاـ  1900في منطقة الفيصمية (المشخاب حاليان) رئيس عشيرة آؿ

بحسب رأم دائرة المخابرات

إبراىيـ ،كيعد أبرز مف يمثؿ عشيرتو في القضايا الميمة

البريطانية كيعد ضالعان باألمكر العشائرية كالذم أصبح عضكان في مجمس النكاب لخمس

دكرات انتخابية ،لممزيد ينظر :المصدر نفسو ،ص.160

( )83جريد األخاء العراقي ،العدد  50في  28أيمكؿ .1931

( )84فيميب كيالرد ايرالند ،العراؽ دراسة في تطكرقالسياسم ،المصدر السابؽ ،ص.107
( )85ىالؿ كاظـ الحميرم ،الريؼ في الصحافة العراقية

 ،1958 – 1932أطركحة دكتكراه

غير منشكرة مقدمة إلى عمادة معيد المؤرخيف العرب ،2011 ،ص.68
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( )86تكفيؽ بف يكسؼ السكيدم ،كلد في بغداد في آذار

 ،1892كدرس في مدرسة اإلليانس

كالمدرسة السمطانية ،ثـ درس في مدرسة الحقكؽ البغدادية  ،1908ثـ انتقؿ في السنة التالية
 ،1912كقد تدرج في المناصب

إلى اسطنبكؿ كأتـ دراستو القانكنية فييا كتخرج منيا سنة

عدة سنكات مف ترأسو الك ازرة األكلى لو في  28نيساف  ،1929ثـ ترأس الك ازرة الثانية في 23

شباط  1946إلى  31أيار  ،1946تكلى رئاسة الك ازرة لممرة الثانية مف شباط  1950حتػى

 12أيمكؿ  ،1950أعتقؿ في يكـ ثكرة

 14تمكز  1958كحكمت عميو محكمة الشعب

باألشغاؿ الشاقة المؤبدة في  19ت ،1958 2لكف أعفي عنو كأطمؽ سراحو في  14تمكز
 15تشريف األكؿ  1968لممزيد

 ،1961لينتقؿ إلى لبناف حتى كفاتو في بيركت بتاريخ

ينظر :مير بصرم ،أعالـ السياسة ،في العراؽ الحديث ،ج

 ،2005ص ص.143-139

( )87عادؿ غفكرم خميؿ ،أحزاب المعارضة العمنية في العراؽ،

 ،1ط ،1دار الحكمة ،لندف،
 ،1954 -1946مطبعة

االنتصار ،بغداد ،1984 ،ص.246

( )88جريدة صدل األىالي ،العدد  210في  30آذار .1950
( )89المصدر نفسو ،العدد  270في  29حزيراف .1950

( )90فاضؿ حسيف ،تاريخ الحزب الكطني الديمقراطي ،مطبعة الشعب ،بغداد،
ص.216

( )91محمد ميدم كبة ،مذكراتي في صميـ األحداث،
ص.112

،1963

 ،1958 -1918بيركت،1965 ،

( )92جريدة صكت األىالي ،العدد  1317في  21كانكف الثاني .1947

( )93جريدة األىالي ،العدد  121في  29تشريف األكؿ 1952؛ فاركؽ صالح العمر ،المصدر
السابؽ ،ص ص.256-253

( )94جريدة الجبية الشعبية ،العدد  379في .1952 11 29
( )95جريدة الكطف ،العدد  480في  3تشريف الثاني .1948
( )96جريدة صكت السياسة ،العدد  86في  28آيار .1947
( )97عادؿ غفكرم خميؿ ،المصدر السابؽ ،ص.251

( )98زاىدة إبراىيـ ،كشاؼ الجرائد كالمجالت الكطنية ،مراجعة عبد الحميد العمكجي ،منشكرات
ك ازرة اإلعالـ ،بغداد ،1974 ،ص.90

( )99جريدة صدل االستقالؿ ،العدد  9في  13آب .1946
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( )100ليث عبد الحسف الزبيدم ،ثكرة  14تمكز  1958في العراؽ ،طط  ،2اليقظة العربية،
 ،1981ص ص.58 ،57

( )101عبد الرزاؽ فيد المطمؾ ،األحزاب الكطنية العراقية كدكرىا في الحركة الكطنية -1939
 ،1958دار الجكاىرم ،بغداد ،2001 ،ص29؛ إبراىيـ كبة ،اإلقطاع بيف نكرم السعيد
كخبراء العالـ الغربي ،بغداد ،1958 ،ص.22

( )102جريدة النبأ ،بغداد ،العدد  141في  7كانكف األكؿ .1951
( )103حسف لطيؼ الزبيدم ،مكسكعة األحزاب العراقية ،المصدر السابؽ ،ص 422؛ حسيف
محمد الشبيبي ،االستقالؿ كالسيادة الكطنية ،مطبعة شفيؽ.1959 ،

( )104جريدة صكت الفالح ،العدد  1شباط  ،1949ص1؛ يكسؼ سمماف ،قضيتنا الكطنية
 ،1945مطبعة الجامعة ،بغداد ،1959 ،ص.28

( )105جريدة الزماف ،العدد  3428في  23كانكف الثاني .1949
( )106كىك عضك المكتب السياسي لمحزب الشيكعي العراقي في تمكز  ،1942كرئيس الييئة

المؤسسة لحزب التحرر الكطني مف مكاليد النجؼ  ،1914اعتقؿ عاـ  1948بسبب نشاطو

السياسي كبقي في الحبس حتى أعدامو في  15شباط  ،1949لممزيد ينظر :حسف لطيؼ
الزبيدم ،المصدر السابؽ ،ص422؛ جريدة الزماف ،العدد  3455في  22شباط .1949

( )107جريدة القاعدة ،العدد  ،309في  4شباط .1952

( )108المصدر نفسو ،العدد  ،677في  6كانكف الثاني.1954 ،
( )109المصدر نفسو ،في  1آذار .1954

( )110المصدر نفسو ،العدد  13في آذار ( 1954ذكر فييا البياف الذم صدر في ذكرل
انتفاضة أزيرج.

( )111نص القانكف فيما يخص المسألة الزراعية عمى أنو ال تزيد مساحة األراضي الزراعية
كالتي تككف مممككة لشخص كمفكضة لو بالطابك أك ممنكحة بالمزمة عف (  )1000دكنـ مف

األراضي التي تسقى سيحان أك بالكاسطة أك (  )200دكنـ مف األراضي التي تسقى سيحان أك
بالكاسطة ك(  )200دكنـ مف األراضي تسقى ديمان كعند الجمع بيف القانكنيف يككف الدكنـ

الكاحد مف النكع األكؿ مقابؿ دكنميف مف النكع الثاني كحسب المادة األكلى مف الباب األكؿ

كقد صدر القانكف في  30أيمكؿ  1958كأعمنت ق ارراتو مف قبؿ الزعيـ الركف عبد الكريـ
قاسـ.

كقد تضمف القانكف في مكاده كأحكامو نكاحي اإلصالح الزراعي فمنيا ما يتعمؽ بالتقدير
كالتكزيع كالتعكيض كما يتعمؽ بالممكية الزراعية كاالستيالء كمما يزيد عف الحد المقرر قانكنان
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لممزيد مف المعمكمات ينظر ك ازرة الزراعة ،مديرية التعاكف الزراعي العامة ،النظاـ الداخمي
لمجمعية الفالحية التعاكنية ،المادة الثانية ،1958 ،ص ص4-3؛ صالح رشدم ،العالقات

الزراعية في قانكف اإلصالح الزراعي ،ط  ،1دار بغداد لمنشر ،1960 ،ص3؛ جريدة البالد،
العدد  ،5278في  28تمكز .1958

( )112عامر الخشالي ،المسألة الزراعية ،بغداد ،1975 ،ص ص.12-1

( )113دكريف كريز ،اإلصالح الزراعي ،بيف المبدأ كالتطبيؽ ،ط ،1بيركت ،1975 ،ص.99
( )114جريدة الثكرة ،العدد  1في  8تشريف األكؿ .1958

( )115جريدة اليقظة ،العدد  2988في  22تشريف األكؿ .1959
( )116إبراىيـ بف الحاج عطكؼ بف الحاج محمد كلد في بغداد  ،1919اكمؿ دراستو االبتدائية
في بغداد 1931 ،كالثانكية  1936كحاز عمى الدبمكـ العالي في االقتصاد السياسي في

جامعة فؤاد األكؿ ،كعاـ  1946-1945ثـ حاز عمى شيادة الدبمكـ في القانكف العاـ مف

جامعة القاىرة  1947 -1946ثـ حصؿ عمى دبمكـ الدراسات العميا في القانكف

-1948

 1949كحاز عمى الدبمكـ العالي في االقتصاد السياسي مف جامعة مكنيميو بدرجة امتياز
 ،1951 -1950عيف أستاذا في كمية التجارة كاالقتصاد ليمارس عممو األكاديمي ،كمف
مؤلفاتو االقتصاد في العراؽ

 ،1953معنى الحرية  ،1954اإلقطاع في العراؽ ،1957

كالماركسية  1960كىذا ىك طريؽ  14تمكز  1969كدراسات في تاريخ االقتصا د 1970
لممزيد ينظر اإلضبارة الخاصة بو في كمية اإلدارة كاالقتصاد بغداد ،المرقمة

699 /132؛

عمي محمد كريـ ،إبراىيـ كبة كدكره السياسي كاالقتصادم في العراؽ ،مجمة اآلداب ،جامعة

بغداد ،العدد .2007 ،76

( )117جريدة الكقائع العراقية العدد  44في  30أيمكؿ 1958؛ جريدة الزماف العدد  6355في
تشريف األكؿ .1958

( )118استكزر إبراىيـ كبة بعد ثكرة  14تمكز  1958كتكلى فييا حقيبة االقتصاد ككما تكلى

حقائب ك ازرية أخرل بالككالة كاإلصالح الزراعي كاستمر في عممو حتى  15شباط ،1960

لممزيد ينظر المرسكـ الجميكرم مكجكد في اإلضبارة الخاصة لو رقـ الممؼ

-699 /132

 185كالمكجكدة في كمية اإلدارة كاالقتصاد ،بغداد؛ كتاب مجمس الكزراء ذم العدد 16662
في  1959 /7 /27كالمكجكد في اإلضبارة الخاصة بو كالمرقمة  /10ش /ـ في كمية اإلدارة
كاالقتصاد ،بغداد؛ مجمة الثقافة الجديدة العدد

السابؽ ،ص.107

 ،97آذار1976 ،؛ دكريف كريز ،المصدر
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( )119جريدة اليكية ،العدد  85في  14تشريف األكؿ 1958؛ إبراىيـ كبة ،مسائؿ اإلصالح
الزراعي ،جريدة اتحاد الشعب ،العدد ،165في  9شباط .1959

( )120عبد الحسيف كادم العطية ،اإلصالح الزراعي ،بغداد ،1965 ،ص120؛ إبراىيـ كبة،
حكؿ ثكرة  14تمكز  ،1958مجمة المثقؼ ،العدد  ،576في  6شباط .1962

( )121جريدة الزماف ،العدد  1386في  3كانكف األكؿ 1958؛
)Report or The Agric ultural and livestock census of Iraq, (1958-1059
Government press, Baghdad, 1961.
( )122عبد الخالؽ محمد عبد ،اقتصاديات األرض كاإلصالح الزراعي ،بيف النظرية كالتطبيؽ،
بغداد ،1977 ،ص.210

( )123عبد الرحمف الجميمي ،محاضرات في اقتصاد العراؽ ،القاىرة ،1965 ،ص.25
( )124المصدر نفسو ،ص32؛ جريدة البالد ،العدد  278في  28تمكز .1959
( )125جريدة المساء ،العدد  597في  7آب .1959

( )126عبد الصاحب عمكاف ،نحك إصالح زراعي اقتصادم شامؿ ،1974 ،ص212؛ جريدة
الشؤكف الزراعية ،العدد  587في  5أيمكؿ .1958

( )127مجيد خدكرم ،العراؽ الجميكرم ،بيركت ،1974 ،ص.212
( )128المجمة الزراعية ،العدد

 ،1في كانكف األكؿ 1958؛ جريدة لكاء االستقالؿ ،العدد

 ،1813في  14تمكز .1958

( )129زينة شاكر سمماف ،ىديب الحاج حمكد كدكره السياسي في العراؽ،

،1963 -1946

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة القادسية ،2006 ،ص.96

( )130ىالؿ كاظـ ،المصدر السابؽ ،ص 323؛ جريدة اليقظة ،في
البالد ،العدد  5278في  28تمكز .1958

 5آب 1958؛ جريدة

( )131المصدر نفسو.

( )132تشارلز تريب ،صفحات مف تاريخ العراؽ ،ط ،1الدار العربية لمعمكـ ،2006 ،ص.215

( )133مأمكف أميف زكي ،ازدىار العراؽ تحت الحكـ الممكي  ،1958 -1921دراسات تاريخية
سياسية اجتماعية مقارنة ،ط

 ،1دار الحكمة ،لندف،

 ،2011ص440؛ دكريف كريز،

اإلصالح الزراعي بيف المبدأ كالتطبيؽ ،المصدر السابؽ ،ص.102

( )134تشارلز تريب ،المصدر السابؽ ،ص 216؛ عبد الرحمف الجميمي ،المصدر السابؽ،
ص.30

( )135عزيز سباىي ،المصدر السابؽ ،ص 387؛ عبد الخالؽ محمد عبد ،المصدر السابؽ،
ص.200
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( )128المصدر نفسو ،ص391؛ عبد الصاحب عمكاف ،المصدر السابؽ ،ص.226

مصادر البحث
والًال :الوثائق غير المنشورة:

 .1د .ؾ .ك ،بغداد ،ممفات البالط الممكي ،التسمسؿ

 311 /125ؾ  ،1925ك،4

ص8.
 .2د .ؾ .ك ،بغداد ،ممفات البالط الممكي ،قانكف دعاكم العشائر المدنية كالجزائية
 /1926ك 26.
 .3د .ؾ .ك .بغداد ،ممفات البالط الممكي ،محكمة التمييز القضائية ،التسمسؿ
 ،32/585/295تعميمات حكؿ قضايا العشائر ،1926 ،ك.25
 .4د .ؾ .ك ،بغداد ،ممفات البالط الممكي ،رقـ الممؼ  711 /5251قانكف رقـ 53
ت .1930
 .5د .ؾ .ك .بغداد ،ممفات البالط الممكي ،ممفة االحتالؿ البريطاني ،تسمسؿ /415
 220ك 1رقـ .25
 .6د.ؾ.ك .بغداد ،ممفات البالط الممكي ،التسمسؿ،

 ،311 /1412التقارير

االقتصادية كالمالية ،932 /ك ،11رقـ  ،23الكرقة 6.
 .7د .ؾ .ك .ممفات ك ازرة الداخمية تسمسؿ

 32050 / 7292في  24نيساف

 ،1928ك ،2ص9.
 .8د .ؾ .ك ،ممفات ك ازرة الداخمية ،الممفة  ،58/34تقرير إقميـ الشامية ،تسمسؿ 16
لسنة .1918-1916
 P.R.Oتحت رقـ

 .9كثائؽ دائرة السجالت البريطانية العامة ،
.0/730/43/68/86/H.MO 51/26

 .10ـ .ـ .ف ،الدكرة االنتخابية األكلى ،االجتماع غير االعتيادم ،الممفة  20لسنة
1925.
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 .11ـ .ـ .ف الدكرة االنتخابية الرابعة االجتماع غير االعتيادم ،الممفة

 20ؼ ،9

كانكف الثاني 1936.
 .12كمية اإلدارة كاالقتصاد بغداد ،اإلضبارة الخاصة بإبراىيـ كبة ،رقـ الممفة،
699. /132
 .13اإلضبارة الخاصة بإبراىيـ كبة ،رقـ الممفة699. /132 ،
 .14اإلضبارة الخاصة بإبراىيـ كبة ،رقـ الممفة،

/10ش/ـ ،185كتاب مجمس

الكزراء ذم العدد  16662في .1959/7/27

ثانياًال :الكتب:

 .1إبراىيـ كبة ،اإلقطاع بيف نكرم السعيد كخبراء العالـ الغربي ،بغداد1958. ،
 .2الفريؽ سر المدىكلديف ،ثكرة العراؽ  ،1920ترجمة :فؤاد جميؿ ،لبناف ،د.ت.
 .3المس بيؿ ،فصكؿ في تاريخ العراؽ الحديث ،ترجمة جعفر الخياط ،بيركت،
1949.
 .4اليزابيث بيرغكيت ،مذكرات المس بيؿ مف أكراقيا الشخصية ،ترجمة :نمير
عباس ،تقديـ :عبد الرحمف منيؼ ،ط ،1دار الفارس ،األردف2002. ،
 .5أبك خمدكف ساطع الحصرم ،مذكراتي في العراؽ

 ،1941 – 1927ج ،2ط،1

بيركت1968. ،
 .6تشارلز تريب ،صفحات مف تاريخ العراؽ ،ط ،11الدار العربية لمعمكـ2006. ،
 .7تكفيؽ حسف ،نياية اإلقطاع في العراؽ ،بيركت ،د.ت.
 .8جميؿ عبد الكىاب ،عمى طريؽ اليند ،مطبعة األىالي ،بغداد1932. ،
 .9حسيف لطيؼ الزبيدم ،مكسكعة األحزاب العراقية ،مؤسسة المعارؼ ،بيركت،
2007.
 .10حسيف محمد الشبيبي ،االستقالؿ كالسيادة الكطنية ،مطبعة شفيؽ1959. ،
 .11حميد حمداف التميمي ،البصرة في عيد االحتالؿ البريطاني
بغداد1979. ،
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 .12خميؿ إبراىيـ الخالد ،تاريخ أحكاـ األراضي في العراؽ ،دار الرشيد ،بغداد،
1980.
 .13خميؿ عمي مراد ،حيازة األراضي الزراعية ،مكسكعة المكصؿ الحضارية ،المجمد
144. ،5
 .14دكريف كريز ،اإلصالح الزراعي ،بيف المبدأ كالتطبيؽ ،ط ،1بيركت1975. ،
 .15زاىدة إبراىيـ ،كشاؼ الجرائد كالمجالت الكطنية ،مراجعة عبد الحميد العمكجي،
منشكرات ك ازرة اإلعالـ ،بغداد1974. ،
 .16زكي صالح ،تاريخ مقدرات العراؽ السياسية ،مطبعة عيسى ،المكصؿ1924. ،
 .17سييؿ صبحي سمماف ،التطكرات االقتصادية في العراؽ ،ط  ،1مطبعة الخنساء،
بغداد2009. ،
 .18شاكر ناصر حيدر ،أحكاـ األراضي كاألمكاؿ غير المنقكلة ،ط

 ،4مطبعة

االعتماد ،بغداد1947. ،
 .19صالح رشدم ،العالقات الزراعية في قانكف اإلصالح الزراعي ،ط  ،1دار بغداد
لمنشر1960. ،
 .20صالح الديف الناىي ،مقدمة اإلقطاع كنظاـ األراضي في العراؽ ،مطبعة دار
المعرفة ،بغداد1955. ،
 .21طمعت الشيباني ،مشاكؿ الطرؽ االقتصادية ،كمعرفة اتجاىاتيا ،بغداد1953. ،
 .22كاقع المممكة الزراعية في العراؽ ،بغداد.1958 ،
 .23عادؿ غفكرم خميؿ ،أحزاب المعارضة العمنية في العراؽ،

،1954 -1946

مطبعة االنتصار ،بغداد1984. ،
 .24عامر الخشالي ،المسألة الزراعية ،بغداد1975. ،
 .25عامر حسف فياض ،جذكر الفكر االشتراكي في العراؽ ،1934 -1920 ،دار
الرشيد لمطباعة ،بيركت1980. ،
 .26عبد الجبار حسف الجبكرم ،األحزاب كالجمعيات السياسية في القطر العراقي
1958. – 1908
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 .27عبد الحسيف كادم العطية ،اإلصالح الزراعي ،بغداد1965. ،
 .28عبد الحميـ اإلبراىيمي ،تاريخ الحركة اإلسالمية في العراؽ،ف (

-1900

 ،)1924الدار العالمية لمطباعة ،بيركت1985. ،
 .29عبد الخالؽ محمد عبد ،اقتصاديات األرض كاإلصالح الزراعي ،بيف النظرية
كالتطبيؽ ،بغداد1977. ،
 .30عبد الرحمف الجميمي ،محاضرات في اقتصاد العراؽ ،القاىرة1965. ،
 .31عبد الرحمف البزاز ،العراؽ مف االحتالؿ حتى االستقالؿ ،القاىرة ،معيد
الدراسات العالية1968. ،
 .32مذكرات في أحكاـ األراضي في العراؽ ،ممخص محاضرات ألقيت عمى طالب
الصؼ الرابع ،كمية الحقكؽ ،سنة  1940إلى  ،1941مطبعة التفيض األىمية،
بغداد1941. ،
 .33عبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ الك ازرات العراقية ،ج ،2ط ،3بيركت1978. ،
 .34تاريخ العراؽ السياسي الحديث ،ج ،1ط ،8بيركت.2008 ،
 .35عبد الرزاؽ فيد المطمؾ ،األحزاب الكطنية العراقية كدكرىا في الحركة الكطنية
 ،1958-1939دار الجكاىرم ،بغداد2001. ،
 .36عبد الصاحب عمكاف ،نحك إصالح زراعي اقتصادم شامؿ،

،1974

ص212؛ جريدة الشؤكف الزراعية ،العدد  587في  5أيمكؿ 1958.
 .37عبد العاؿ كحيد العيساكم ،لكاء المنتفؾ خالؿ سنكات االحتالؿ البريطاني،
 ،1921-1914النجؼ2009. ،
 .38رعد ناجي الجدة ،تشريعات جمعيات األحزاب السياسية في العراؽ ،بيت
الحكمة ،بغداد2002. ،
 .39عزيز سباىي ،مكاقؼ مف المسألة الزراعية في العراؽ ،كندا.2009 ،
 .40عالء حسيف اإلبراىيمي ،المعارضة البرلمانية في العراؽ في عيد الممؾ فيصؿ
األكؿ ،دراسة تحميمية ،بغداد2008. ،

289

2012
مجل ددالل /

العدد السادس والخمسون
 .41عماد الجكاىرم ،تاريخ مشكمة األراضي في العراؽ

 ،1932 -1914بغداد،

1978.
 .42غازم دحاـ المرسكمي ،البالط الممكي كدكره في الحياة السياسية

-1921

 ،1934دار العربية لممكسكعات ،بيركت2002. ،
 .43فاركؽ صالح العمر ،األحزاب السياسية في العراؽ (  ،)1932 -1921مطبعة
اإلرشاد ،بغداد1978. ،
 .44فاضؿ حسيف ،تاريخ الحزب الكطني الديمقراطي ،مطبعة الشعب ،بغداد،
1963.
 .45فاضؿ عكني ،شرح نظاـ دعاكل العشائر ،ط ،2مطبعة سعد1995. ،
 .46فيبي مار ،تاريخ العراؽ المعاصر ،العيد الممكي ،ترجمة مصطفى إيفاف ،ط ،1
مكتبة دار المرتضى ،بغداد2006. ،
 .47فيميب كيرالند أيرالند ،العراؽ ،دراسة في التطكر السياسي ،بيركت ،مطبعة
الكشاؼ1949. ،
 .48لكتسكي ،طبيعة المجتمع الريفي في العراؽ ،ترجمة عفيفة البستاني ،ط  ،7دار
الفارابي ،بيركت1980. ،
 .49ؿ .ف .ككتمكؼ ،ثكرة العشريف الكطنية التحررية في العراؽ ،تعريب الدكتكر
عبد الكاحد كرـ ،ط ،1دار الفارابي ،مكتبة النيضة ،ط1975. ،21
 .50ليث عبد الحسف الزبيدم ،ثكرة

 14تمكز  1958في العراؽ ،ط  ،2اليقظة

العربية.1981 ،
 .51مأمكف أميف زكي ،ازدىار العراؽ تحت الحكـ الممكي

،1958 -1921

دراسات تاريخية سياسية اجتماعية مقارنة ،ط ،1دار الحكمة ،لندف2011. ،
 .52مجيد خدكرم ،أسباب االحتالؿ البريطاني لمعراؽ ،مطبعة الشعب ،المكصؿ،
1973.
 .53العراؽ الجميكرم ،بيركت.1974 ،
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 .54محمد سمماف حسف ،طالئع الثكرة الكطنية -العامؿ االقتصادم في الثكرة
العراقية األكلى ،بغداد ،د ت.
 .55التطكر االقتصادم في العراؽ ،بغداد.1978 ،
 .56محمد كريـ المشيداني ،عبد الرحمف البزاز كدكره الفكرم كالسياسي في العراؽ
حتى  17تمكز  ،1968ط ،1مطبعة المكسكعة العربية ،بغداد2002. ،
 .57محمد ميدم البصير ،تاريخ القضية العراقية ،مطبعة الفالح ،بغداد1924. ،
 .58محمكد عمي عامر ،تاريخ اإلمبراطكرية العثمانية دراسة تاريخية كاجتماعية ،دار
الصفدم ،بيركت2004. ،
،)1958 – 1918

 .59محمد ميدم كبة ،مف ذكرياتي في صميـ األحداث (
بيركت.1965 ،

 .60محمكد فيمي دركيش ،أرض العراؽ كخراجو ككيفية جباية الضريبة ،دار
الحرية ،بغداد.1960 ،
 .61متي عقراكم ،العراؽ الحديث ،مطبعة العيد ،بغداد1936. ،
 .62مير بصرم ،أعالـ السياسة ،في العراؽ الحديث ،ج

 ،1ط ،1دار الحكمة،

لندف2005. ،
 .63ىكشيار معركؼ ،االقتصاد العراقي بيف التبعية كاالستقالؿ ،ك ازرة اإلعالـ،
بغداد1977. ،
 .64يكسؼ سمماف ،قضيتنا الكطنية  ،1945مطبعة الجامعة ،بغداد.1959 ،

ثالثاًال :األطاريح والرسائل الجامعية:
 -طاريح الدكتوراه:

 .1أنعاـ ميدم عمي ،ىنرم دكبس كأثره في السياسة العراقية

،1929 – 1923

أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،مقدمة إلى عمادة كمية اآلداب ،جامعة بغداد،
1997.
 .2صالح عبد اليادم الجبكرم ،تاريخ القضاء في العراؽ ،أطركحة دكتكراه غير
منشكرة ،كمية التربية أبف رشد ،جامعة بغداد2004. ،
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 .3عمي ناصر حسيف ،اإلدارة البريطانية في العراؽ

 ،1921 -1914أطركحة

دكتكراه غير منشكرة ،مقدمة إلى كمية اآلداب ،جامعة بغداد1991. ،
 .4قحطاف حميد العنبكي ،ك ازرة الداخمية العراقية ،1958 -1939 ،أطركحة دكتكراه
غير منشكرة ،كمية التربية ابف رشد ،جامعة بغداد2007. ،
 .5ىالؿ كاظـ الحميرم ،الريؼ في الصحافة العراقية

 ،1958 – 1932أطركحة

دكتكراه غير منشكرة مقدمة إلى عمادة معيد المؤرخيف العرب.2011 ،

ب -رسائل الماجستير:

-1946

 .1زينة شاكر سمماف ،ىديب الحاج حمكد كدكره السياسي في العراؽ،

 ،1963رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة القادسية2006. ،
 .2عدم محسف غافؿ ،كينياف ككرنكاليس كدكره السياسي في العراؽ حتى عاـ
 ،1945رسالة ماجستير غير منشكرة ،مقدمة إلى عمادة كمية التربية ،ابف رشد،
جامعة بغداد2000. ،
 .3فالح حسف كزار ،حزب النيضة العراقية ( ،)1930-1922رسالة ماجستير غير
منشكرة ،مقدمة إلى عمادة كمية التربية /ابف رشد ،جامعة بغداد.2010 ،

رابعاًال :المقاالت والبحوث:

 .1إبراىيـ كبة ،مسائؿ اإلصالح الزراعي ،جريدة اتحاد الشعب ،العدد

9 ،165

شباط 1959.
 .2حكؿ ثكرة  14تمكز  ،1958مجمة المثقؼ ،العدد  6 ،576شباط 1962.
 .3عبد الرزاؽ الياللي ،العادات العشائرية كأثرىا في االقتصاد الريفي ،مجمة التراث
الشعبي ،العدد  ،9بغداد1984. ،
 .4عبد الكريـ البغدادم ،نظاـ دعاكل العشائر ،مجمة القضاء ،العدد

 ،1السنة

األكلى ،بغداد1993. ،
 .5عمي محمد كريـ ،إبراىيـ كبة كدكره السياسي كاالقتصادم في العراؽ ،مجمة
اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد .2007 ،76

خامساًال :المجالت والصحف:
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 الصحف: .1اتحاد الشعب.
 .2البالد.
 .3الثكرة.
 .4الجبية الشعبية.
 .5األخالص.
 .6األخاء.
 .7الزماف.
 .8الشؤكف الزراعية.
 .9القاعدة.
 .10المساء.
 .11األىالي.
 .12الكطف.
 .13اليقظة.
 .14صدل االستقالؿ.
 .15صدل األىالي.
 .16صكت السياسة.
 .17صكت األىالي.

ب -المجالت:

 .1اآلداب.
 .2االعتداؿ.
 .3العربي.
 .4الزراعية.
 .5المثقؼ.
 .6صدل بابؿ.
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