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املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

َّ
ملخ�ص البحث
درس ه��ذا البحث مش��اركة أهايل مدينة ِ
احل َّل��ة يف االنتخاب��ات الترشيع َّية ملجلس

امللكي،
الربيطاين للعراق ،وتأسيس النظام
العراقي ،والتي ُأ َّقرت بعد االحتالل
النواب
َّ
ّ
ّ
ّ
ومن ثم تش��كيل املؤسسات الربملانية ،إذ ش��ارك ِ
التأسييس
احل ِّل ُّيون بانتخابات املجلس
َّ
َّ
َّ
ّ
مقاطعة له ،وانتُخب عن ِ
ٍ
احل َّلة س��تَّة أعضاء يف هذا املجلس ،كان لش��يوخ العش��ائر
بعد

ٌ
ثقل فيه.

عضوا،
وتكونت من 88
ث��م افتتح امللك فيصل َّأول دورة ملجلس الن��واب،
ً
َّ
ومن َّ
ِ
ِ
النواب يف ِّ
كل
مخس��ة منهم م َّثلوا احل َّلة ،اس��تمرت مش��اركة احل ِّل ِّيني يف انتخابات جملس َّ

امللكي.
دوراته البالغة ( )16دورة حتَّى هناية العهد
ّ

ِ
وتعرف أس�ماء من
ومن أجل إلقاء الضوء عىل مش��اركة احل ِّل ِّيني يف احلياة الربملان َّيةُّ ،

النواب ،وقع اختيارنا عىل هذا املوضوع .
م َّثلهم يف املجلس
التأسييس وجملس َّ
ّ
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َّ

1958 حللَّة واحلياة الربملان َّية حتَّى عام
ِ ا

Abstract
This research discussed the participation of the people
of Hilla in the legislative elections of the Iraqi Council of
Representatives, which took place after the British occupation of
Iraq and the founding of the monarchy and then the formation of
parliamentary institutions, where the people of Hilla participated
in the elections of the Constituent Assembly after a boycott and
six members from Hilla were elected of this Council, whereas
the tribal elders have a significant impact on it.
Then, King Faisal opened the first session of the parliamentary
institutions, which included 88 members, five of them represented
Hilla, and then Hillis continued to participate in the elections in
the parliamentary institutions in all its sessions (16) until the end
of the monarc.
We have chosen this topic to shed the light on the participation
of Hillis members in parliamentary life and to identify the names
of those who participated in the Constituent Assembly and the
House of Representatives.

ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة
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املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

املقدِّ مة
العثامين،
مل يعرف الع��راق احلياة الربملان َّية بمفهومها احلدي��ث إلاَّ يف هنايات احلكم
ّ
ومل تك��ن مش��اركات أه��ل ِ
احل َّل��ة يف ه��ذه االنتخاب��ات فاعل��ة ،ال من حيث املش��اركة

وال من ناحية فوز أي من ِ
الربيطاين
العثامين) ،وبعد االحتالل
احل ِّل ِّيني يف (جملس املبعوثان
ٍّ
ّ
ّ
وتأسيس النظام امللكي ،ومن ثم تشكيل املؤسسات الربملانية ،شارك ِ
احل ِّل ُّيون بانتخابات
َّ
َّ
َّ
ّ
مقاطعة له ،وانتُخب عن ِ
ٍ
احل َّلة س��تَّة أعض��اء يف هذا املجلس،
التأس��ييس ،بعد
املجل��س
ّ
وكان لشيوخ العشائر ثقل فيه.

عضوا،
وتكونت من 88
الن��واب
ً
َّ
ثم افتتح امللك فيص��ل َّأول دورة ملجلس َّ
وم��ن َّ
ِ
ِ
النواب يف ِّ
كل
مخس��ة منهم م َّثلوا احل َّلة ،واستمرت مش��اركة احل ِّل ِّيني يف انتخابات جملس َّ

امللكي.
دوراته البالغة ( )16دورة حتَّى هناية العهد
ّ
ِ
وتعرف أس�ماء من
ومن أجل إلقاء الضوء عىل مش��اركة احل ِّل ِّيني يف احلياة الربملان َّيةُّ ،
النواب ،وقع اختيارنا عىل هذا املوضوع.
م َّثلهم يف املجلس
التأسييس وجملس َّ
ّ

األول جذور احلياة الربملان َّية يف العراق
و ُق ِّسم البحث عىل حمورين ،تناولنا يف املحور َّ
احل َّلة .أما املحور اآلخر فتناولنا فيه الشخصيات التي م َّثلت لواء ِ
ويف مدينة ِ
احل َّلة يف جملس
َّ
َّ

النواب منذ الدورة األوىل التي ُعقدت سنة  ،1925وحتَّى الدورة السادسة عرشة التي
َّ

امللكي.
انتهت بعد  14متوز  ،1958حني ُأعلنت اجلمهور َّية العراق َّية و ُأزيح النظام
ّ

النواب،
اعتمد البحث عىل املصادر األساس َّية إلنجازه ،يقع يف مقدِّ متها حمارض جملس َّ

وكذلك الدراسات األكاديم َّية التي تناولت احلياة الربملان َّية يف العراق ،ومصادر أخرى.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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ا ِ

املحور الأ َّول
حللَّة
جذور احلياة الربملان َّية يف العراق ومدينة ا ِ
م��ن املع��روف َّ
يب -إىل س��يطرة
أن الع��راق خضع -كغ�يره من أج��زاء الوطن العر ّ

واس��تمرت هذه السيطرة ما يقرب من أربعة
العثامن ِّيني منذ دخوهلم بغداد س��نة ،1534
َّ
الطبيعي أن يتأ َّثر سل ًبا وإجيا ًبا ِّ
بكل ما يستجدُّ يف تلك الدولة.
قرون ،فصار من
ّ

()1
رصح
وبعد تس�� ُّلم السلطان عبد احلميد الثاين مقاليد األمور يف الدولة العثامن َّيةَّ ،

َّ
بأن حكمه جيب أن يقوم عىل ُأس��س ديمقراطية ،لذا دعا إىل تش��كيل جملس األ َّمة الذي

األول وهو جملس األعيان الذي خيتار أعضاءه الس��لطان ،وتستمر
يتكون من جملس�ينَّ ،
َّ
ِ
وينتخب أبناء الشعب أعضاءه
(النواب)،
سمى جملس املبعوثان َّ
طيلة حياهتم ،أ َّما الثاين ف ُي َّ
ٍ
ٍ
الرس ّي ،ويم ِّثل ُّ
ش��خص ،عىل
واحد من هؤالء األعضاء  50ألف
كل
بطريق��ة االقرتاع ِّ
أن يكون نائ ًبا عن ِّ
كل العثامن ِّيني ،وال يم ِّثل من َّظمة انتخاب َّية مع َّينة.

وحينام دعا الس��لطان عبد احلميد الثاين إىل تش��كيل جملس املبعوثان وف ًقا للدستور

األول  ،1876تأ َّثر العراق ُّيون بذلك اإلجراء،
العثامين الذي كان قد صدر يف  23كانون َّ
ّ
وقرروا املش��اركة يف هذه االنتخابات ،وبعد إجراء االنتخابات ،م َّثل العراق يف املجلس
َّ
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ستَّة من العراق ِّيني ،وهم ٌّ
الرزاق الشيخ قادر ،ومناحيم دانيال
كل من :رفعت بك ،وعبد َّ
وحممد أفندي العمر من البرصة ،وعبد الرمحن
من بغداد ،وعبد الرمح��ن أفندي الزهريَّ ،
يفز أي م��ن ِ
احل ِّل ِّيني يف هذه االنتخابات ،وعىل
وصف��ي بك آل رشيف بك املوصل ،ومل ْ ٌّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

رحبوا بفكرة احلياة الربملان َّية واس��تقبلوها بحامس كبريَّ ،
الرغ��م من َّ
فإن
أن العراق ِّيني قد َّ
أغلبه��م مل يك��ن عىل ا ِّطالع ب�ما كان حيدث يف أروق��ة املجلس يف األس��تانة ،إلاَّ َّ
أن هذه

التجربة مل تستمر طويلاً  ،فبعد اندالع احلرب بني الدولة العثامن َّية وروسيا القيرص َّية سنة

قرارا
 ،1887وجد الس��لطان الفرصة س��انحة للتخ ُّلص من جملس املبعوث��ان ،فأصدر ً

بح ِّله يف  14شباط .1889
َ

االس��تبدادي عىل
وبع��د خت ُّلص عب��د احلميد من هذا املجل��س ،عاد ليامرس دوره
ّ

الش��عوب التي كانت ترزخ حتت س��يطرته ،األم��ر الذي دعا تلك الش��عوب -بام فيهم

األت��راك -إىل العمل للتخ ُّلص من هذه السياس��ة املس��تبدَّ ة ،الس��يام بعدم��ا ذاقوا طعم
وتنس��موا رائحة احلر َّية ،فعملوا عىل مناهضة تلك السياس��ة
احلياة الربملان َّية وإجياب َّياهتاَّ ،

ورس َّية ،وقد َّ
متخضت هذه
بطرق خمتلفة ،وعىل رأس هذه الطرق تشكيل مجع َّيات علن َّية ِّ

املح��اوالت عن انق�لاب عام  1908الذي قادت��ه مجعية االتحِّ اد والرت ِّق��ي التي أجربت
الس��لطان عبد احلميد عىل إعادة العمل بالدس��تور وإجراء انتخابات جديدة ،وحدَّ دت

استمر
األول من عام  1908موعدً ا إلجرائها ،بعد تو ُّقف
شهري ترشين الثاين وكانون َّ
َّ
َّ
فعمت
م��ا يقرب من  19عا ًما،
فتمخض عن تلك االنتخاب��ات جملس مبعوثان جديدَّ ،
األف��راح َّ
ابتهاجا بإطالق احلر َّيات وإفس��اح
كل امل��دن العثامن َّية ،ومنه��ا املدن العرب َّي��ة،
ً
املج��ال للمطالبة باحلقوق والتعبري عن الرأي ،والس��يام َّ
أن االتحِّ اد ِّيني رفعوا ش��عارهم
أن عهدً ا جديدً ا قد بدأَّ ،
(حر َّية ،إخاء ،مساواة) ،فاعتقد العرب َّ
وأن أبواب املستقبل قد
تفتَّحت أمامهم ،وأنهَّ م سينالون حقوقهم القوم َّية ،وإظهار شخص َّيتهم التي غ ِّيبت طيلة

استمر أكثر من أربعامئة سنة(.)2
العثامين الذي
احلكم
َّ
ّ

ِ
وعمت فيها األفراح،
وكانت مدينة احل َّلة م��ن املدن التي ُأقيمت فيها االحتفاالت َّ

بعضا مس��تبرشين فرحني ،ف ُعق��دت االجتامعات التي
وأخ��ذ وجهاؤها هينِّئ بعضه��م ً
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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ا ِ

حرضها وجهاء املدينة وس��اداهتا ،فضلاً عن شيوخ العشائر املحيطة باملدينة وعدد كبري

من املوظ َّفني مدن ِّيني وعس��كر ِّيني ،وقد ُألقيت يف تلك االجتامعات اخلطب الرنَّانة التي

متحورت حول متجيد الدس��تور وع��ودة احلياة الربملان َّية ،وش��دَّ دت عىل دعوة احلكومة
العثامن َّية إىل إعطاء العرب حقوقهم ،وجعل اللغة العرب َّية لغة رسم َّية يف املناطق العرب َّية،
واح�ترام عادات العرب وتقاليدهم ،وممارس��ة ش��عائرهم الدين َّية بحر َّي��ة تا َّمة من دون
ُّ
تدخ��ل الس��لطات العثامن َّية ،ودعوا الش��عب إىل حماربة الفس��اد والتخ ُّلف ،ووضع حدٍّ

الق�سري للرضائب من الطبقات الكادحة واملعدمة التي
للظلم واجلور والقهر واجلمع
ّ
عانت منها لقرون خلت ،كام ألقى عدد من الش��عراء ِ
احل ِّل ِّيني قصائد محاس�� َّية باملناس��بة،
عبرَّ وا فيها عن فرحهم الغامر بإعادة العمل بالدس��تور ،ومن هؤالء الش��عراء الش��اعر

العذاري الذي وصف الدس��تور بالضوء الذي َّفرق دياجري الظالم ،وإهناء
عيل حس�ين
ّ
ّ
االستعباد والفساد والتخ ُّلف ،حينام أنشد:

ب�شرى الب�لاد وع��ن الب�لاد بع�صره

فيش��غب
قط��ع الفس��اد ف�لا يع��اد
ُ

أو م��ا ت��رى الدس��تور نف��ذ حكم��ه

غيه��ب
وب��ه يم��زق لي��ل ظل�� ٍم
ُ

أن الس��لطان عبد احلميد حاول جمدَّ ًدا االلتفاف عىل الدس��تور مدَّ ع ًيا َّ
إلاَّ َّ
أن بعض

م��وا ِّده خمالف��ة للرشيعة اإلس�لام َّية ،وتتناقض مع مرشوع اجلامعة اإلس�لام َّية التي دعا
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العثامين اجلدي��د ،وا َّدعى أنَّه يعرقل
إليه��ا ،وما زاد الطني ب َّل��ة أنَّه هاجم جملس املبعوثان
ّ
أمور البالد ،وطالب بإلغائه؛ ألنه حيدِّ د صالح َّياته ،الس��يام أنَّه ُع ِرف باالنفراد بالسلطة
التي قبض عليها ٍ
ٍ
وبشكل ُمطلق طيلة حكمه.
بيد من حديد

إن ه��ذا جِّ
َّ
االت��اه اجلديد التي اتَّبعه الس��لطان ،والذي أ َّيده عدد م��ن القادة ،والذي
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

هيدف إىل تو ُّقف العمل بالدس��تور وإجهاض احلياة الربملان َّية جمدَّ ًدا ،أطلق عليه البعض
ٍ
ٍ
واستهجان يف معظم
وغضب
بـ(الدستور املضاد) ،وهذا ما أ َّدى إىل احتجاجات عارمة
الواليات العثامن َّية.

أما يف مدينة ِ
احل َّلة ،فقد تعالت أصوات االستنكار فيها ،وهدَّ دت وجهاءها بالثورة،
َّ

بالتنحي عن الس��لطة من أجل مصلحة
ب��ل ظهرت نداءات رصحية طالبت عبد احلميد
ِّ
ويتفوه به س��اب ًقا إىل درجة َّ
أن
يتجرأ عليه
َّ
الب�لاد والعب��اد ،وهذا األمر م��ا كان ألحد أن َّ
وجه برق َّية ش��ديدة اللهجة إىل الس��لطان عبد احلميد ختمها
عيل
القزويني َّ
ّ
الس�� ِّيد َّ
حممد ّ

الشعري اآليت:
بالبيت
ّ

غ��ادرت رب ق�صر يرع��د صاغ��را

ألم��رك

ق��د

فاجأت��ه

مربق��ا

أن الس��يد القزويني كان واث ًقا من نفس��ه ومن التف��اف مجاهري ِ
وأم��ر طبيع��ي َّ
احل َّلة
ِّ

حوله ومتاسكهم فيام بينهم ،فضلاً عن أنَّه كان يدرك أنَّه مستند إىل قاعدة شعب َّية عريضة
هلا وعي س��يايس وأهداف وطن َّية وقوم َّية تش��دُّ من أزره ،وتق��ف إىل جانبه إذا ما أصدر

السلطان أوامره للنيل منهم.

نتيج��ة هلذه املواقف س��ارعت مجعية االتحِّ ��اد والرت ِّقي إىل اإلطاحة بالس��لطان عبد

حممد رش��اد
احلميد وإزاحته من احلكم بعد أن أجربته عىل التنازل عن العرش إىل أخيه َّ

انفرادي قاد
الذي أصبح سلطانًا يف  27نيسان  ،1909وبذلك ُأسدل الستار عىل حك ٍم
ٍّ
البالد العثامن َّية ألكثر من ثالثني عا ًما.

وقد أش��اد بموقف السيد حممد عيل القزويني الش��اعر ِ
احلليِّ ّ عبد امل َّطلب ،وهو من
ّ
ِّ َّ
ّ

القزويني:
مادحا
أعالم آل س ِّيد سلامن ،بعدما أزيح عبد احلميد ،إذ قال ً
ّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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ا ِ

ولك��م

مقا ًم��ا

قم��ت

دون��ه

ناه��ض العزم��ة ع��ن عج��ز َق َع��دْ

عزم��ه س��دَّ مس��دَّ اجلي��ش ق��د

رضب��ت دون س��يل اجل��ور َس��دْ

م��ذ هب��ا أبرق��ت اجلب��ار يف
من��زلاً

م��ن

أنزلت��ه

صاغ��را
ً

ق�صره
م��ن

مرع��د ه��دَّ ق��واه م��ا ارتع��دْ

صاعق��ة

أصبح��ت أركاهن��ا منه��ا ت َُـه��دْ
ِ
دس��ته
بع��د م��ا ألبس��ها من��ه َكتَ��دْ

حممد رش��اد ،أب��رق املركز
وف��ور عزل الس��لطان عبد احلميد وتنصيب الس��لطان َّ

الرئيس جلمع َّية االتحِّ اد والرت ِّقي يف سالونيك برق َّية إىل مجيع فروعه يف أنحاء اإلمرباطور َّية

بالتطورات التي حصلت ،وقد تس�� َّلم فرع مجعي��ة االتحِّ اد والرت ِّقي
العثامن َّي��ة خيربهم فيه
ُّ
يف ِ
احل َّل��ة تلك الربقي��ة بعد منتصف ليلة  27نيس��ان  ،1909ومنذ الصب��اح الباكر أعدَّ
أعضاء مجعية االتحِّ اد والرت ِّقي يف ِ
احل َّلة احتفاالت كبرية يف رساي احلكومة حرضته أعداد
غفرية من ِ
احل ِّل ِّيني ،فضلاً عن ش��خص َّيات حكوم َّية مدن َّية وعس��كر َّية ،وقد تال يف بداية
ِ
نص الربقية التي وردهتم من
االحتف��االت أحد أعضاء مجعية االتحِّ اد والرت ِّقي فرع احل َّلة ّ

الف��رع الرئيس ،وأهم ما ورد فيها« :ونبشرِّ ك��م هُّأيا اإلخوة بخلع عبد احلميد وإجالس
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القزويني وألقى
حممد
حممد رشاد عىل التخت
ّ
ثم تقدَّ م الس ِّيد َّ
العثامين»َّ ،
حرضة السلطان َّ
ّ
ك ا ْلـم ْل ِ
ِ
ك ت ُْؤتيِ ا ْل ُـم ْل َ
اء َو َتن ِْز ُع
خطا ًبا محاس ًّيا افتتحه بقوله تعاىل ﴿ ُق ِل ال َّل ُه َّم َمال َ ُ
ك َم ْن ت ََش ُ
ا ْلـم ْل َ مِ
()3
عم عاناه أبناء الش��عب من ظل ٍم وتع��دٍّ طيلة العهود
ثم حتدَّ ث اَّ
��اء﴾ َّ ،
ُ
��ك م َّ ْن ت ََش ُ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

املنرصمة ،وبشرَّ هم بقدوم عهد جديد س��تُفتح فيه آفاق احلر َّية واالس��تقالل واالنعتاق

من العبودية.

وق��د أش��اد ش��عراء ِ
احل َّلة الفيح��اء برج��ال االنقالب؛ ألنهَّ ��م اعتق��دوا أنهَّ م أهنوا
حكم الدكتاتورية واالس��تبداد ،ومنهم الش��اعر عبد امل َّطلب ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،وهو من أبرز دعاة
َّ
الالمركزية اإلدارية يف العراقِ ،
الربملاين،
الديمقراطي
ومن املطالِبني بالدس��تور واحلكم
َّ
َّ
ّ
ّ

مركزي يف العراق ،أمثال دعوة الس ِّيد طالب
وقد ساند األصوات التي طالبت بحكم ال
ّ
النقيب يف البرصة ،ودعوة الش��يخ مبدر آل فرعون ش��يخ آل فتل��ة ،وهو من أبرز زعامء
ِ
حممد رشاد إىل إقامة
منطقة الفرات األوس��ط ،ودعا الشاعر عبد امل َّطلب احلليِّ ّ السلطان َّ
العدل بني الرع َّية ،واحلكم وفق الدس��تور ،كام دعا الرج��ال الذين قاموا باالنقالب إىل
ظل اإلمرباطور َّية العثامن َّية ،واحرتام اهلو َّية الوطن َّية ِّ
املساواة بني القوم َّيات يف ِّ
لكل قوم َّية

حينام قال:

هب��ت رجال م��ن س��يالنيك أيقضت

نائ��م
إىل الع��دل ع�ين احل��زم واحل��زم ُ
ودع��وا للتس��اوي دع��و ًة وطن َّي�� ًة

ٌ
أج��اب هل��ا منه��م
جه��ول وع��امل ُ
يب��ق من تلك الع��روش ْ
وإن َع َل ْت
ومل َ
عالئ��م
بن��ا ٌء س��وى اآلث��ار فه��ي
ُ

ترج��ل عنه��ا صاحب الت��اج واغتدى
َّ

ُّ
احلامئ��م
ت��رن هب��ا تل��ك القص��ور
ُ

(حمم��د)
وق��ا َم هب��ا وايل الرش��اد
َّ
دلي�ًل�اً لط��رق الع��دل ْ
إن
َ
ج��ار ظ��امل ُ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
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ا ِ

ٍ
ٍ
إلاَّ َّ
بش��كل خاص
بش��كل عام ،والعراق ِّيني
أن التف��اؤل الذي انتاب عقول العرب

رسع��ان م��ا تبدَّ د بعدما كش��ف زعامء مجعي��ة االتحِّ ��اد والرت ِّقي عن وجوهه��م الكاحلة،
وظهر زيف ا ِّدعاءاهتم باحلر َّية واإلخاء واملساواة ،وط َّبقوا سياسة أشدّ وطأة من سياسة

األول اهليمن��ة عىل املناص��ب واحلصول ع�لى االمتيازات،
مهه��م َّ
عب��د احلمي��د ،وكان ّ
وم��ا زاد الع��رب مرارة اتِّباع أعض��اء اجلمعية سياس��ة الطوران َّية حينام رفعوا ش��عارهم

يسء الصيت (نحن أتراك قبل أن نكون مس��لمني) ،أو السياس��ة الت��ي ُأطلق عليها فيام
ِّ
بعد سياس��ة الترتيك ،فأخذ وجهاء ِ
احل َّلة ومث َّقفوها يقاومون هذه السياس��ة ،وجعلتهم
يتش��دِّ دون أكث��ر ِمن أي ٍ
وقت مىض للحفاظ عىل اللغة العرب َّي��ة وعىل العادات والتقاليد
ِّ
ِ
املهمة التي حافظت عىل اللغة
العرب َّية األصيلة ،وبقيت مدنية احل َّلة واحدة من احلوارض َّ
وتوضح هلم
العرب َّي��ة وآداهبا ،الس��يام بعد أن خاب رجاؤهم يف مجعية االتحِّ ��اد والرت ِّقي،
ِّ

َّ
أن هذه اجلمعية مل تكن بأفضل من سياس��ة الس��لطان عبد احلميد يف استبدادها ،ما أ َّدى
إىل معارض��ة االتحِّ اديني حتَّى داخل جملس املبعوثان عندم��ا ارتفعت األصوات املطالبة

بحياة برملان َّية حقيق َّية ،وباحلر َّية واالستقالل؛ لذا َّقرر أعضاء مجعية االتحِّ اد والرت ِّقي َّ
حل
ثم دعوا إىل انتخاب��ات جديدة( .)4ويف هذه
جمل��س املبعوث��ان يف  8كانون الثاين َّ ،1912

االنتخابات مارس االتحِّ اديون َّ
كل األس��اليب امللتوية والقذرة بام فيها التزوير واستعامل

الق��وة ،ضمن��وا من خالهلا أكثر َّية س��احقة يف املجلس اجلديد ،وعىل الرغم من س��يطرة
َّ
مجعي��ة االتحِّ ��اد والرت ِّقي عىل أغلب َّية مقاعد الربملان ،إلاَّ أنهَّ ا رسعان ما أجربت الس��لطان

حممد رشاد( )5عىل إصدار مرسوم ِّ
بحل هذا املجلس يف  17آب  ،1912ويف أواخر عام
َّ
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 1913وبداي��ة ع��ام ُ 1914أجريت انتخاب��ات جديدة فاز فيها َّ
مرش��حو مجعية االتحِّ اد

حممد
املرة السابقة ،لكن السلطان َّ
والرت ِّقي بالطرق واألس��اليب نفس��ها التي اتَّبعوها يف َّ
ت��ذرع بقيام احل��رب العامل َّية األوىل فألغ��ى املجل��س يف آب  ،1914ونتيج ًة هلذه
رش��اد َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

ِ
رصح
السياس��ة جاهر ش��عراء احل َّلة وأدباؤها بالعداء ضدَّ سياس��ة االتحِّ اديني ،وهذا ما َّ
به ش��اعر ِ
بأن أبن��اء العروبة لن ينام��وا عىل ضي ٍم ْ
احل َّلة حس��ن خصباك حينام أعلن َّ
وإن
الربملاين
صربوا طويلاً  ،وأفصح عن رفضه املطلق لسياس��ة االتحِّ اديني؛ إللغائهم النظام
ّ
بأن ثورة العرب قادمةَّ ،
وإعادة تكميم األفواه ،وتو َّعد َّ
س��يقررون مصريهم
وأن العرب
ِّ

بأنفسهم و ُيبقون دولتهم التي سوف يرفرف عليها علم العروبة خ َّفا ًقا عىل سارية املجد
يب التلي��د ،حينام أمجل أف��كاره تلك يف قصديت��ه املعنونة (علم العروب��ة) التي جاء
الع��ر ّ
فيها:

هُّأي��ا الش��امخ امله��اب ع�لا ًء

ق��ارع الش��هب وارصع األجرام��ا

كيف خيش��ى إىل العال حاش��ى ختش��ى

نك��دا والس��يوف قام��ت دعام��ا

ألق��ت نفس��ك النف��وس فأمس��ت
س��عدت

ام��ة

محت��ك

حت��ب امل��وت يف مح��اك س�لاما
ّ

ظباه��ا

أب��ت ع��ن كياهن��ا أن تنام��ا

عاه��دت بيض��ك حتوط��ك حتَّ��ى

ت��درأ الضي��م أو ت��ذوق احلامم��ا

ِ
ث��م أعلن العرب
مل
يم��ض كث�ير من الوقت حتَّ��ى ُأعلنت احل��رب العامل َّية األوىلَّ ،

ثورهت��م الك�برى بقيادة الرشيف حس�ين؛ لتكوين دول��ة عرب َّية واح��دة ،ولكن أحابيل

فقسمت الوطن العريب
املرة مل تساعد العرب عىل تكوين دولتهمَّ ،
السياسة األورب َّية هذه َّ
وفق اتِّفاق َّية سايكس بيكو.

َّ
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ا ِ

وبعد انضامم الدولة العثامن َّية إىل جانب أملانيا يف ( 5ترشين الثاين  )1914سارعت

قواهت��ا يف الفاو يف  6ترشين
بريطاني��ا إىل إعالن احل��رب عىل الدولة العثامن َّي��ة ،وأنزلت َّ

قواهتا جِّ
باتاه الشامل حتَّى احت َّلت بغداد يف ( 11آذار  ،)1917وأعلن
ثم تقدَّ مت َّ
الثاينَّ ،
حمررين ال فاحتني) ،وبعد أن أتَّم
اجلنرال مود يف بيانه الشهري إىل أهايل بغداد بأنهَّ م (جاؤوا ِّ

اإلنكليز احتالهلم للعراق هناية العام  ،1918ومن أجل أن تُظهر بريطانيا صورهتا أمام

خولت مندوهبا السامي يف العراق يف (30
الرأي العام العراقي بأنهَّ ا راعية للديمقراط َّية َّ
ٍ
العراقي بالنقاط اآلتية:
استفتاء عام لبيان رأي الشعب
ترشين الثاين  )1918بإجراء
ّ
•هل يرغبون يف إقامة دولة متتدُّ من احلدود الش�مالية لوالية املوصل إىل اخلليج
حتت وصاية بريطانية؟

يب عىل رأس هذه الدولة؟
•هل يرغبون يف تنصيب أمري عر ّ
يفضلونه؟
•إذا وافقوا ،من هو األمري الذي ِّ
بالذكر َّ
من اجلدير ِّ
أن بريطانيا حاولت استغالل عمل َّية االستفتاء لصاحلها ،وتعيني

حاكم عىل العراق.
بريس كوكس
اً

وأشارت املس بيل إىل َّ
حرموا عىل املسلمني أن
أن املجتهدين يف كربالء والكاظم َّية َّ

يب ،وال بدَّ من اإلشارة إىل َّ
أن عد ًدا من
يصوتوا لغري حكومة إسالم َّية يرتأسها مسلم عر ّ
ِّ
حممد تقي
الشريازي( )6عن رأيه يف االنتخابات
ّ
املش��ايخ والوجهاء استفرسوا من الشيخ َّ
«هل جيوز للمس��لم أن ينتخب وخيتار غري املسلم لإلمارة علينا أم جيب اختيار املسلم»،
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فكانت فتواه الش��هرية «ليس ألحد من املس��لمني أن ينتخب وخيتار غري املسلم لإلمارة
والسلطة عىل املسلمني» ،فكانت هذه الفتوى أخطر من فتاوى اجلهاد التي أعلنها رجال

الربيط��اين ،وال نبالغ إذا قلنا إنهَّ ا كان��ت الرصاصة األوىل لثورة
الدي��ن بوجه االحتالل
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

العرشي��ن التي أفش��لت َّ
كل خم َّططات بريطاني��ا بعدما تأ َّثرت هبا م��دن العراق وطوائفه
املختلفة.

ويف امل��دَّ ة الواقعة بني ( 21كان��ون َّأول  ،)1918و( 22كانون ثاين  )1919جرى

االس��تفتاء ،فكانت النتائج قد أش��ارت إىل َّ
أن مدن بغداد والكاظمية والنجف وكربالء

رغبت يف االس��تقالل عىل أن يكون احلك��م مق َّيدً ا بمجلس َ
منتخب من العراق ِّيني بعدها
العراقي كا َّفة الذين مجع��وا مطاليبهم التي
انتُخ��ب مندوب��ون يم ِّثلون طوائف الش��عب
ّ

رفعوه��ا إىل س��لطات االحت�لال يف  12كان��ون الث��اين  1919عن قيام حكوم��ة عرب َّية
عيل عىل أن تك��ون مق َّيدة بمجلس
يرأس��ها ملك ع��ر ّ
يب من أنجال الرشيف حس�ين بن ّ

ترشيعي.

لك��ن األح��داث أكَّدت ع�لى زيف وع��ود احللفاء ،الس��يام بعد إع�لان االنتداب

بعد مؤمتر س��ان ريمو الذي عقد يف نيس��ان  ،1920فس��ارعت احلركة الوطن َّية إىل عقد
االجتامعات والقيام بالتظاهرات ،وحدثت االجتامعات وك ُّلها تتمحور حول استقالل

العراق(.)7

وكان��ت مدينة ِ
الش�يرازي وتوجيهات��ه ملقاطعة االنتخابات
احل َّلة قد تأ َّثرت بفتوى
ّ

الش�يرازي إىل أهايل
واملطالب��ة باالس��تقالل ،ففي حزي��ران  1920وصلت رس��الة من
ّ
ِ
احل َّل��ة ،تدعوه��م للمطالبة بحقوقهم الرشع َّية بالطرق الس��لم َّية ،فقام عدد من ش��باب
احل َّل��ة بتوجي��ه من بعض الوجهاء بتعليق اإلعالنات يف س��وق ِ
ِ
احل َّلة الكبري دعوا الناس

فيه��ا إىل الوقوف بوجه الس��لطة املحلي��ة الربيطان ّية والقيام بحملة ض��دَّ الذين يتَّصلون
بالربيطان ّي�ين ،ويف ثاين أ َّيام عي��د الفطر املصادف  19حزي��ران  1920خرج املنادي يف
شوارع ِ
احل َّلة وهو ينادي «يف هذه الليلة اجتامع عمومي يف اجلامع الكبري لسامع مكتوب
َّ
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حللَّة واحلياة الربملان َّية حتَّى عام 1958
ا ِ

الش�يرازي ..احلارض يبل��غ الغائب» .وعقد االجتامع يف املوع��د املحدَّ د ،وارتقى
آية اهلل
ّ
الشيخ (حممد الشهيب) ،وتال رسالة الشريازي ،ثم ألقى عدد من وجهاء ِ
احل َّلة كلامهتم،
ِّ
ّ َّ
َّ
ومنهم الش��يخ عبد احلس�ين رؤوف األمني (زعيم حزب االستقالل يف ِ
احل َّلة) ،والشيخ

عبد السالم احلافظ (خطيب أهل السنَّة) ،وكانت هذه الكلامت تتمحور حول استقالل

جتمع أهايل
الع��راق وانتخاب أحد أنجال الرشيف حس�ين ملكًا علي��ه .ويف اليوم الثاين َّ
احل َّل��ة بأع��داد كبرية؛ النتخ��اب مندوبيهم ،وتوضي��ح آراء ِ
ِ
احل ِّل ِّيني بمس��تقبل بالدهم،
وعندما س��مع حاكم ِ
اهلنداوي) إىل
الس��يايس (بويل) بذلك أرس��ل مم ِّثله (خ�يري
احل َّلة
ّ
ّ
التجم��ع ،إلاَّ َّ
حتركت عنده
م��كان االجتامع لتش��تيت الن��اس ومنعهم من
أن اهلن��داوي َّ
ُّ
ال��روح الوطنية وأبى إلاَّ أن ينقلب عىل س��يده ،ووقف إىل جان��ب ِ
احل ِّل ِّيني وألقى خطبة
ِّ
محاس�� َّية خت َّللتها أبيات من الشعر أثارت مش��اعر املجتمعني وزادت من محاسهم ،بل إنَّه
الصف
القوة ضد املحتلني حتَّى حتقيق االس��تقالل( ،)8ودعا إىل وحدة
ِّ
دعا إىل اس��تعامل َّ

ِّ
لتطور األحداث قامت السلطات الربيطان َّّية باعتقال
بكل طوائفهم وقوم َّياهتم .ونتيج ًة ُّ
اهلن��داوي ورؤوف األمني وعبد الس�لام احلاف��ظ وآخرين ونفته��م إىل جزيرة هنجام.
أن هذا النفي أدى إىل زوال التوتُّر يف منطقة ِ
احل َّلة( ،)9لكن احلقيقة َّ
وا َّدع��ت املس بيل َّ
أن
َّ

بيل قد جانبت الصواب يف كالمها هذا؛ َّ
ألن األحداث املتسارعة قد أثبتت العكس ،فقد
كانت االعتقاالت ونفي الوطن ِّيني أحد األس��باب الرئيسة لتفجري الثورة يف  30حزيران

 ،1920والتي كانت من نتائجها تغيري سياسة بريطانيا يف العراق وتأليف حكومة وطن َّية

مؤ َّقتة يف  25ترشين َّأول  1920برئاسة عبد الرمحن النقيب.
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ويف مؤمت��ر القاه��رة الذي ُعق��د يف املدَّ ة من  30-12آذار ِّ 1921
رش��ح فيصل بن

وتم تتوجي��ه يف  23آب  ،1921وقد أعلن امللك يف
احلس�ين ليكون ملكًا عىل الع��راقَّ ،
خطابه الذي ألقاه يف حفل التتويج َّ
أن من أولو َّيات أعامله هي املبارشة بانتخابات جملس
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

يب َ
منتخب ،ومل يمر وقت طويل حتَّى
تأس��ييس يضع
دس��تورا للبالد وقانونًا ملجلس نيا ّ
ً

س��ميت
قدَّ م املندوب الس��امي
َّ
مس��ودة َّأول معاهدة لتنظيم العالئق بني البلدين والتي ِّ
باملعاه��دة العراق َّي��ة -الربيطان ّي��ة لعام  ،1922والت��ي رفضتها احلرك��ة الوطن َّية وعدَّ هتا

الوج��ه اآلخر لالنت��داب ،إلاَّ َّ
أن جملس الوزراء صادق عىل ه��ذه املعاهدة يف ( 1ترشين

تتم املصادقة عليها من جملس تأسييس
َّأول  )1922بضغط من املندوب السامي عىل أن ّ
منتخب.

ويف ( 21ترشي��ن َّأول  )1922ص��درت إرادة ملك َّي��ة إلج��راء انتخابات املجلس

امللكي ،غري َّ
أن
املؤسس��ات الربملان َّية الواجب تش��كيلها يف العهد
ّ
التأس��ييس ،وهو َّأول َّ
ّ
االنتخابات رسعان ما تلكَّأت إثر إصدار رجال الدين فتوى بتحريم االنتخابات ،وكان

األصفهاين،
النائيني وأبو احلسن
اخلاليص وحسني
عىل رأس املعارضني الش��يخ مهدي
ّ
ّ
ّ
وق��د صدرت هذه الفتوى يف كربالء والنجف والكاظم َّية ،وعجزت وزارة النقيب عن

اضطر رئيسها إىل االستقالة يف ( 16ترشين ثاين )1922
املهمة ،األمر الذي
َّ
إنجاز هذه َّ
صحته(.)10
متذرعا باعتالل َّ
ِّ

األول عبد املحس��ن السعدون بتشكيل وزارة جديدة ،فأ َّلفها يف
ك َّلف امللك فيصل َّ

التأسييس ،واستخدم
 18ترشين الثاين  ،1922وشدَّ العزم عىل إكامل انتخابات املجلس
ّ

َّ
النائيني ومهدي
كل الوس��ائل لتحقيق هذا الغرض ،فأمر باعتقال رجال الدين حس�ين
ّ
القوة
اخلاليص وأبو احلس��ن
األصفهاين ونفاهم إىل خارج العراق ،فضلاً عن استخدامه َّ
ّ
ّ

األول ال��ذي أوحى إىل الس��عدون َّ
بأن
ض��د املعارض��ة ،وه��ذا مل يعجب امللك فيص��ل َّ

ٍ
كبريا
اس��تقالته مرغوب فيها ،فقدَّ م األخري اس��تقالته
بش��كل مفاجئ بعدما قطع شو ًطا ً
يف إجراء االنتخابات.

َّ
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حللَّة واحلياة الربملان َّية حتَّى عام 1958
ا ِ

العس��كري وزارة أخرى بتاريخ ( 22ترشين ث��اين  ،)1923فكانت
ش��كَّل جعفر
ّ

التأس��ييس ،وحدَّ د يوم ( 25ش��باط )1924
ُأوىل مهام وزارته إكامل انتخابات املجلس
ّ

موع��دً ا هنائ ًّيا لالنتخاب��ات ،ومتَّت باملوعد املحدَّ دَّ ،
ومتخضت ع��ن فوز مئة عضو ،وهو
التأسييس(.)11
املقرر للمجلس
العدد َّ
ّ

وفي�ما يتع َّلق بموقف أهايل ِ
التأس��ييس ،فقد كان موق ًفا
احل َّلة من انتخابات املجلس
ّ

حرمت هذه االنتخابات ،فكان هلا
ضعي ًفا ،ويكمن الس��بب وراء ذلك يف الفتوى الت��ي َّ
تأثري يف نفوس أبناء مدينة ِ
احل َّلة واملناطق التابعة هلا.
وم��ن اجلدير بالذك��ر َّ
أن اإلدارة الربيطان َّّي��ة كانت عازمة من��ذ البداية عىل رضورة

التعاون مع رؤس��اء العش��ائر وكبار امللاَّ ك؛ ألنهَّ ا كانت تعتقد َّ
أن (من يسيطر عىل شيوخ

ثم تس��تطيع حتقي��ق أهدافها؛ لذا س��عت إىل إقناع
الع��راق يس��يطر عىل الع��راق) ،ومن َّ

املؤسس��ات الربملان َّية ،ع�لى الرغم من َّ
أن ه��ؤالء مل تكن
رؤس��اء العش��ائر بالدخول يف َّ

لدهي��م فك��رة عن اخلوض يف مثل هذا املعرتك ،الس��يام َّ
أن فكرة إرشاك العش��ائر مل تكن
تس��تثن الس��لطات الربيطانية مش��ايخ ِ
ِ
احل َّلة
العثامين ،وأمر طبيعي أنَّه مل
مألوفة يف العهد
َّّ
ّ
املرجح َّ
أن استعامل هذا اإلجراء هو واحد من
من الدخول إىل املجلس
التأسييس .ومن َّ
ّ
األالعيب التي استعملها الربيطان ُّّيون من أجل تفتيت حدَّ ة مقاطعة االنتخابات ،السيام

أن منطق��ة الفرات األوس��ط تأ َّثرت أكث��ر من غريها بفتاوى حتري��م االنتخابات ،فضلاً
َّ
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ع��ن ضامن أكثر األصوات لتأييد اخلطط الربيطان َّّية يف املناقش��ات التي س��وف جتري يف
املجلس التأس��ييس املزمع تش��كيله ،ويف املحصلة النهائية فاز ستَّة نواب عن لواء ِ
احل َّلة،
َّ
َّ
ِّ
ّ
ثالثة منهم رؤس��اء عش��ائر ،وهم ٌّ
رباك ،والشيخ عدَّ اي اجلريان،
كل من الشيخ سلامن ال َّ
والشيخ عمران السعدون ،زياد ًة عىل عبد الرزاق رشيف ،وهو من وجهاء مدينة ِ
احل َّلة،
اجلادرچ��ي ،وهو من كب��ار ملاَّ كي األرايض ،ومزاح��م الباچه چي ،وهو من
ورؤوف
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

مدينة بغداد(.)12
التأس��ييس يف ( 27آذار  ،)1924ويع��دُّ افتتاحه يو ًما
افتت��ح امللك فيصل املجلس
ّ

وأول خطوة نحو احلياة
مش��هو ًدا يف تاريخ الع��راق املعارص؛ ألنَّه َّأول جملس ُمنتخ��بَّ ،
الديمقراطية ،عىل الرغم من ِّ
كل العيوب والسلب َّيات التي رافقت عملية االنتخاب ،بل
وحتَّى يف القرارات واملهام التي اتخَّ ذها املجلس يف أثناء انعقاد جلساته.

و ُأوىل امله��ام التي أنجزها املجلس املصادقة عىل االتفاق َّي��ة العراق َّية الربيطان َّية لعام

 1922بعد مناقشات حامية ومعارضة هلا داخل املجلس ،ولوال الضغوط التي مارسها
التأسييس ملا متَّت املصادقة عليها
املندوب السامي عىل امللك والوزراء وأعضاء املجلس
ّ

يف الس��اعة العارشة من مس��اء ( 10حزيران  ،)1924وهو آخر موع��د حدَّ ده املندوب
تت��م املصادقة عىل
الس��امي ألعض��اء املجلس ،وال��ذي هدَّ دهم بإغالق املجل��س إذا مل ّ

األس��ايس
املعاهدة يف هذا الوقت ،وبعد تصديق املعاهدة جرت مناقش��ة الئحة القانون
ّ
وأخ�يرا صادق املجلس عىل
(الدس��تور) ،ومتَّت املصادقة علي��ه يف ( 10متوز ،)1924
ً

التأس��ييس،
النواب يف ( 2آب  ،)1924وهي آخر مها ّم املجلس
قان��ون انتخاب جملس َّ
ّ
بعدها صدرت اإلرادة امللك َّّية يف ( 3آب  )1924بإهناء أعامله؛ النتهاء مهامه.

أما ما يتع َّلق بنشاط نواب ِ
ٍ
بشكل عام ،فق َّلام
التأسييس فكان ضعي ًفا
احل َّلة يف املجلس
َّ
ّ

التأسييس من
يش�تركون يف مناقشات املجلس ،ولكن كان الش��يوخ من أعضاء املجلس
ّ
ِ
احل ِّل ِّي�ين من مؤ ِّيدي املعاهدة العراقية الربيطان َّي��ة التي عارضتها احلركة الوطن َّية العراق َّية
رباك
داخل املجلس
تعرض الشيخان عدَّ اي اجلريان وسلامن ال َّ
التأس��ييس وخارجه ،لذا َّ
ّ

إىل حماول��ة اغتي��ال من جمهولني يف منطقة ب��اب املع َّظم يف بغداد ،وذلك يف ( 20نيس��ان

محل البعض مسؤولية هذه العمل َّية إىل احلركة الوطن َّية العراق َّية(.)13
 ،)1924و َّ

َّ
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حللَّة واحلياة الربملان َّية حتَّى عام 1958
ا ِ

املحور الثاين
حللَّة يف جمل�س الن َّواب العراقي
ممثلوا ا ِ
الربملاين عىل العديد من املعطيات
انطوى دخول رؤس��اء العش��ائر يف ميدان العمل
ّ

القوة املؤ ِّثرة للعش��ائر العراق َّية ،وهذا م��ا أ َّدى إىل إعادة النظر
الت��ي يف مقدِّ متها ازدي��اد َّ
يف الكثري من اإلجراءات السياس�� َّية واالقتصاد َّية واالجتامع َّية نتيجة الرتكيبة االجتامع َّية

القائمة عىل العصب َّية ،وقد ح َّقق ش��يوخ العش��ائر يف أثناء مناقش��ة الدس��تور يف املجلس
التأسييس امتيازات كثرية للعشائر ،منها استثناء مم ِّثيل العشائر من رشط القراءة والكتابة
ّ

العشائري،
النواب ،واستطاعوا تغيري بعض املواد بام ينسجم مع ال ُعرف
ّ
يف عضوية جملس َّ
للمؤسسة السياس َّية ملنافعهم الشخص َّية ،وعىل
وظهرت بوادر استغالل رؤساء العشائر
َّ
مؤسسة ترشيع َّية للدولة العراق َّية.
وفق هذا السياق ظهر دور رؤساء العشائر يف َّأول َّ

ومل يقف األمر عند هذا احلدِّ  ،فقد انتمى الكثري من رؤس��اء العش��ائر وشيوخها إىل

أح��زاب م َّثلت مصاحلهم الش��خص َّية وطبقاهتم االجتامع َّية التي مل تتعارض مع سياس��ة

الوطني أو ألغراض ش��خص َّية
وتطور الوعي
تطور األحداث
ُّ
احلكومات القائمة ،لكن ُّ
ّ
أو فئو َّية دفع البعض اآلخر إىل الدخول يف أحزاب املعارضة سواء أكان ذلك يف الربملان
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أم خارج��ه ،األمر ال��ذي أ َّدى إىل انزعاج الدوائ��ر الربيطان َّية واحلكوم��ة؛ لذا خضعت

حتركات رؤس��اء العش��ائر ممَّن هم ليس��وا جِّ
باتاه احلكوم��ة إىل مراقبة الس��لطات األمن َّية
ُّ
وحتذيراهتا ،ففي التقرير الذي أرس��لته وزارة الداخلي��ة إىل مترصفيات ِ
احل َّلة والديوان َّية
َّ
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

وكربالء عام  ،1932حذرت فيه احلكومة الش��يوخ املعارضني من مغ َّبة عقد اجتامعات
أن التقرير ن َّبه ع�لى َّ
مناوئ��ة للحكوم��ة ،ع�لى الرغم م��ن َّ
أي
أن احلكومة قو َّية ال ختش��ى ّ

أي عشرية مهام كانت مكانتها(.)14
اجتامع ،وأنهَّ ا ال ترت َّدد يف معاقبة ّ

ويف ج��واب مترصفي��ة ِ
احل َّل��ة إىل وزارة الداخلي��ة َّ
ب��أن اجتامع��ات بعض رؤس��اء
ِّ َّ

مس��تمرة هبذا املجالَّ ،
وأن بعض رؤساء عشرية آل فتلة
العش��ائر ومن َّنواب يف الربملان
َّ
ِ
وتم حتذيره��م من عقد مثل هذه
بمنطق��ة اهلند َّي��ة يف ن َّيتهم عقد اجت�ماع يف مدينة احل َّلةَّ ،
()15
تكررت االجتامعات وامتدت
االجتامع��ات  ،وبرغم حتذيرات احلكومة ومراقبته��اَّ ،

إىل بغ��داد ،وحرض بعضه��ا النائب عم��ران الس��عدونَّ ،
ومتخضت تل��ك االجتامعات
التأس��ييس،
النواب املم ِّثلني للعش��ائر يف املجلس
إىل تقدي��م مطالب إىل امللك حول ق َّلة َّ
ّ
زي��اد ًة عىل ٍ
أمور أخرى ،وهذا ما أ َّثر يف تنامي الزعامة العش��ائر َّية يف احلياتَني السياس�� َّية
والربملان َّية.

النواب ،ومن
وبعد إهناء مهام املجلس
التأس��ييس وصدور قانون انتخابات جملس َّ
ّ

يب َ
منتخب يف العراق ،بارشت احلكوم��ة العراق َّية بتنظيم عمل َّية
أجل تش��كيل جملس ني��ا ّ

فقسمت العراق إىل ثالث دوائر انتخاب َّية ،األوىل الشامل َّية ،وتشمل املوصل
االنتخاباتَّ ،
وكرك��وك والس��ليامنية ،وتش��مل الثانية ألوي��ة بغداد ودي��اىل والدليم ِ
واحل َّل��ة وكربالء
َّ
والكوت ،أما املنطقة الثالثة فتشمل ألوية املنتفك والعامرة والبرصة ،عىل أن تنتخب ّ
كل

دائرة َّنوا ًبا عن دائرهتا(.)16

الن��واب يف ( 8حزي��ران  )1925يف عهد وزارة ياس�ين
ب��دأت انتخاب��ات جمل��س َّ

اهلاشمي التي استقالت يف ( 21حزيران  ،)1925وأمتَّتها وزارة عبد املحسن السعدون
ّ
الثانية ( 26حزيران  21-1925ترشين الثاين  )1926التي شهد عهدها َّأول جلسات
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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النواب العراقي التي افتتحها امللك فيصل يف ( 16متوز  )1925بخطاب العرش،
جملس َّ

عراقي.
يب
ثم انتخب رشيد عايل
ألول دورة يف َّأول جملس نيا ّ
رئيسا َّ
ّ
الكيالين ً
َّ
ّ

النواب يف هذه الدورة ثامنية وثامنني نائ ًبا ،منهم أربعة يم ِّثلون املس��يح ِّيني
بل��غ عدد َّ

وأربع��ة آخرون يم ِّثلون اليهود ،وم��ن اجلدير بالذكر َّ
أن االنتخاب��ات النياب َّية يف العراق

ل��ن تس��لم من ُّ
فرضا عىل
تدخل ال��وزارات املتعاقبة،
فرض��ون ً
وكثريا م��ا كان َّ
النواب ُي َ
ً
ِ
املنتخبني ،وتُعرف أسامؤهم قبل موعد االنتخابات.
وقد م َّث��ل ِ
اس��تمرت من ( 16متوز )1925
احل َّلة يف الدورة االنتخاب َّية األوىل التي
َّ

واضحا ،فقد
حتَّى ( 28كانون الثاين  )1928مخس��ة َّنواب ،كان الثقل العش��ائري فيها
ً
رباك والشيخ عمران السعدون،
انتُخب اثنان من ش��يوخ العشائر ،مها الشيخ س��لامن ال َّ

الفالحي ومزاحم الباچه چي( ،)17وبإلقاء
فضلاً عن رؤوف اجلادرچ��ي وعبد اللطيف
ّ
ِ
نظ��رة عىل ن��واب ِ
احل َّلة ،نج��د َّ
رباك
َّ
أن اثنني فقط من س��كَّان ل��واء احل َّلة ،مها س��لامن ال َّ
وعمران السعدون.

أ َّم��ا الدورة االنتخاب َّية الثانية التي جرت انتخاباهتا يف ( 9مايس  ،)1928وعقدت
جلس��اهتا األوىل يف ( 19مايس  ،)1928فقد م َّثل لواء ِ
احل َّلة فيها ٌّ
رباك
كل من س��لامن ال َّ
أألزري وأمح��د الراوي ومصطفى إس�ماعيل ورؤوف اجلوهر( ،)18وهبذه
وعب��د الرزاق
ّ
ِ
رباك ورؤوف اجلوهر.
الدورة اثنان فقط من أهايل لواء احل َّلة ،هم سلامن ال َّ
وأبرز ما ش��هدته الدورة الثانية مسألة توقيع معاهدة  30حزيران  ،1930وموقف
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املعارض��ة داخل الربملان منه��ا ،األمر ال��ذي أ َّدى إىل إصدار امللك فيص��ل إرادة ملك َّية
 وبتحريض من رئيس الوزراء نوري السعيدِّ -بحل املجلس يف  2متوز  1930والبدء

بانتخابات جديدة تضمن جميء َّنواب أكثرهم يؤ ِّيد املصادقة عىل هذه املعاهدة.
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

ج��رت انتخاب��ات ال��دروة االنتخاب َّي��ة الثالث��ة يف ( 10أيل��ول  ،)1930وعقدت
جلس��اهتا األوىل يف ( 1ترشين الث��اين  ،)1930وقد م َّثل لواء ِ
احل َّلة فيها ٌّ
كل من س��لامن

براك وإبراهيم الواعظ ورؤوف األمني ورؤوف اجلوهر وعبد الرزاق الرويش��د(،)19
ال� َّ
ِ
رباك من شيوخ
وك ُّلهم من سكَّان لواء احل َّلة عدا االسم األخري ،كان منهم فقط سلامن ال َّ

العشائر.

ُأوىل مه��ام ه��ذا املجلس هو املصادقة ع�لى معاهدة  ،1930وفع�ًل�اً متَّت املصادقة
عليه��ا ودخلت حيز التنفيذ يف ( 16ترشين الثاين  ،)1930وكان معظم نواب ِ
احل َّلة من
َّ
ِّ
أي معارضة.
املؤ ِّيدين للمعاهدة ،ومل تظهر هلم ّ

الربملاين لرؤس��اء عش��ائر الفرات األوس��ط ،بام فيهم
ويف هذه الدورة ظهر الوعي
ّ
رؤس��اء عش��ائر ِ
احل َّلة ،فحينام ش��عروا بق َّلة متثيله��م يف هذه الدورة أعلن��وا احتجاجهم
النواب ،وقد ظه��رت بيانات مندِّ دة
وتذ ُّمره��م ،وطالبوا برفع نس��بة متثيلهم يف جمل��س َّ

باالنتخاب��ات النياب َّي��ة ،وطالب��ت بمقاطعته��ا ،وذكرت بع��ض املص��ادر َّ
أن بعض هذه
البيانات قد ُل ِصق عىل اجلدران يف ناحية الكفل التابعة إىل لواء ِ
احل َّلة(.)20
دل ع�لى يشء إنَّام ُّ
وه��ذا إن َّ
يب لتمثيل
يدل عىل تنامي اهتامم الش��يوخ باملجلس النيا ّ

اخلاصة من جهة أخرى.
مناطقهم من جهة ،وملنافعهم
َّ

تم إجراء
ويف عهد وزارة ناجي ش��وكت ( 3ترشين الثاين  8-1932آذار َّ )1933

انتخاب��ات ال��دورة الرابعة يف ( 10كان��ون األول َّ ،)1933
يب
ومتخض��ت عن جملس نيا ّ
ِ
رباك
جديد عقد جلس��ته األوىل يف ( 18آذار  ،)1934وقد م َّثل لواء احل َّلة فيه س��لامن ال َّ

وعمران الس��عدون وعبد الرزاق رشيف ومصطفى عاصم وهاشم
الكيالين( ،)21فكان
ّ
اثنان من األسامء الثالثة األوىل من سكَّان لواء ِ
احل َّلة ،وهم شيوخ عشائر.
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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يب يف ( 27آب  27-1934شباط )1935
عيل جودت األ ُّيو ّ
وبعد تش��كيل وزارة ّ

أقدم��ت هذه الوزارة عىل ِّ
النواب ،وصدرت إرادة ملك َّية بح ِّله يف ( 4أيلول
حل جمل��س َّ

 ،)1934وج��رت انتخاب��ات جديدة يف ( 6كان��ون أول  )1935أس��فرت عن الدورة
االنتخابي��ة اخلامس��ة ،وقد م َّثل ل��واء ِ
احل َّلة فيها ٌّ
رباك وع��دَّ اي اجلريان
كل من س��لامن ال َّ

وحممد عبد احلسني وسلامن الباچه چي ،والثالثة األوائل منهم
وعلوان احلاج س��عدون َّ

شيوخ عشائر(.)22

اهلاشمي الثانية التي ش��كَّلها للمدَّ ة من ( 17آذار -1935
ويف عهد وزارة ياس�ين
ّ

األول  )1936والتي كانت من ُأوىل مهامها ُّ
النواب يف ( 9نيسان
حل جملس َّ
 29ترشين َّ
 ،)1935أعقبها انتخابات الدورة السادس��ة يف (آب  ،)1935نتج عنها انتخاب جملس

عضوا يف
الن��واب من 88
ً
ن��واب جديد ،ونتيج ًة لزيادة عدد س��كَّان العراق ارتفع عدد َّ
َّ
ال��دورات الس��ابقة إىل ( )108أعض��اء ،واجتمع املجلس اجلدي��د يف ( 8آب ،)1935
وارتفع عدد مم ِّثيل لواء ِ
احل َّلة من مخسة أعضاء إىل ستَّة ،وهم ٌّ
رباك وع ُّبود
كل من سلامن ال َّ

اهليمص وجعفر صميدع وعلوان الع ُّبود وعلوان احلاج س��عدون وداوود
السعدي(،)23
ّ
وك ُّلهم من شيوخ عشائر لواء ِ
احل َّلة ،عدا داوود السعدون من خارج اللواء.
ونتيج�� ًة لألح��داث التي ش��هدها العراق بع��د انقالب بكر صدقي ع��ام ،1936

يب مبارش ًة
وجميء وزارة جديدة برئاسة حكمت سليامن ،ح َّلت هذه الوزارة املجلس النيا ّ

وت��م انتخاب الدورة
يف ( 31ترشي��ن أول  ،)1936أي بعد يومني فقط من تش��كيلهاَّ ،
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الس��ابعة يف ( 20ش��باط  )1937الذي عقد جلسته األوىل يف  27شباط من هذه السنة،
وق��د م َّثل لواء ِ
احل َّلة فيها ٌّ
حممد الرش��يد وعبد املحس��ن اجلريان وخميف الكتاب
كل من َّ
وعمران احلاج س��عدون وكام��ل اجلادرچي ونجي��ب ال��راوي ،وكان األربعة األوائل
شيوخ عشائر من لواء ِ
احل َّلة ،واآلخران من خارج اللواء(.)24
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

غ�ير َّ
أن مقت��ل بكر صدقي يف آب من ع��ام  ،1937وما أعقبه م��ن تداعيات أ َّدت

املدفعي ( 7آب
إىل إقالة وزارة حكمت س��ليامن وتش��كيل وزارة جديدة برئاس��ة مجيل
ّ

 25-1937كان��ون األول  ،)1938ونتيج ًة لسياس��ة إس��دال الس��تار عىل املايض التي
ق��رر ّ
يب يف ( 29آب  ،)1937ويف ( 18كانون َّأول
اتَّبعه��ا
حل املجل��س الني��ا ّ
املدفعيَّ ،
ّ

تم انتخاب جملس جديد أسفر عن الدورة الثامنة التي عقدت ُأوىل جلساهتا يف
َّ )1937
 23كانون أول ،وقد م َّثل لواء ِ
احل َّلة فيها ٌّ
رباك وعبد املحس��ن اجلريان
َّ
كل من س��لامن ال َّ
ودوهان احلسن وعمران السعدون وإبراهيم الواعظ وعبد اهلادي الظاهر(.)25

وبعد تشكيل نوري الس��عيد وزارته الثالثة يف ( 25كانون األول  )1938صدرت

إرادة ملك َّية ِّ
النواب يف ( 22ش��باط  ،)1939لكن مقتل امللك غازي( )26يف
بحل جملس َّ

النواب للمصادقة عىل ترشيح األمري عبد
 4نيسان  1939استدعى رضورة عقد جملس َّ

األول ،وبام َّ
أن االنتخابات
اإلله وص ًّي��ا عىل عرش امللك الطفل فيصل الثاين ابن غازي َّ
ُنج��ز بع��د ،األمر ال��ذي دف��ع باحلكومة إىل اس��تدعاء املجل��س املنحل إىل
اجلدي��دة مل ت َ

االجتامع يف ( 6نيسان  )1939حتَّى يصادق عىل الرتشيح بنا ًء عىل أحكام املا َّدة  22من
العراقي ،بعده��ا ُأجريت انتخابات جديدة يف حزي��ران  1939م َّثلت الدورة
الدس��تور
ّ
ِ
وحممد الباقر وعبود اهليمص وعلوان
رباك َّ
االنتخاب َّية التاسعة ،وم َّثل احل َّلة فيها سلامن ال َّ
البصام وعبد اهلادي ال َّظاهر( ،)27واس��تقال عبد اهلادي الظاهر
احلاج س��عدون وصادق َّ
وانتُخب حم َّله أمحد خمتار بابان ،وتوفيِّ علوان احلاج سعدون فانتُخب أخوه عمران احلاج

سعدون ،وتوفيِّ عمران فانتُخب حم ّله حتسني
العسكري(.)28
ّ

وتع��دُّ ال��دورة التاس��عة واملجلس الذي َّ
متخ��ض منها َّأول جمل��س يف تاريخ احلياة

النياب َّي��ة العراق َّي��ة تكون اجتامعات��ه األربعة كامل��ة ،فبدأت هذه ال��دورة باجتامع جملس

واس��تمر إىل  31ترشين َّأول،
اعتي��ادي يف ( 13حزيران ،)1939
الن��واب اجتام ًعا غري
ّ
َّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
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األول وامتدَّ إىل
وبلغت جلس��اته  30جلس��ة ،ويف ترشين الثاين بدأ االجتامع االعتيادي َّ

( 30نيسان  ،)1940وقد بلغ عدد جلساته  32جلسة ،ويف ( 5ترشين ثاين  )1940بدأ

ثم
االجتامع الثاين
واس��تمر إىل ( 31آذار  ،)1941وكانت عدد جلس��اته ( )39جلسةَّ ،
َّ
واس��تمر اىل منتصف (أ َّيار ،)1941
ب��دأ االجت�ماع الثالث يف ( 1ترشين الثاين )1941
َّ
وكانت عدد جلس��اته ( )49جلس��ة ،وبدأ االجتامع الرابع يف ( 1ترشين الثاين ،)1942

وكان عدد جلساته ( )49جلسة ،وبعد هناية هذا االجتامع صدرت اإلرادة امللك َّّية ِّ
بحل
املجلس بتاريخ ( 9حزيران .)1943

وبع��د أن ُح َّلت الدورة االنتخابية التاس��عة ،شرُ ع بانتخابات الدورة العارشة التي
ِ
َّ
رباك وجعفر محندي وغضبان
متخضت عن فوز س��تَّة َّنواب عن لواء احل َّلة ،هم سلامن ال َّ

القزويني وباقر رسكشك ،واستقال األخري َّ
وحل حم َّله
اجلريان ودوهان احلس��ن وجعفر
ّ
حممد حس��ن ك َّب��ه ،وبدأ اجتامعه غري االعتي��ادي يف  9ترشي��ن األول  ،1943وانتُخب
َّ
ِ
النواب يف هذه ال��دورة ،وقد صدرت اإلرادة
رئيس��ا ملجلس َّ
رباك ً
نائب احل َّلة س��لامن ال َّ
امللك َّية ِّ
بحل هذا املجلس يف  31أ َّيار .1946

اعتيادي
أ َّما الدورة االنتخاب َّية احلادية عرشة ،فقد بدأت ُأوىل جلساهتا باجتامع غري
ّ

يف  17آذار  ،1947وقد صدرت اإلرادة امللك َّية بح ِّله يف  22ش��باط  ،1948وقد ازداد

أيضا عدد َّنواب
الن��واب نتيجة لزيادة عدد نفوس الع��راق ،وازداد ً
ع��دد أعضاء جملس َّ
ِ
القزويني وحمسن اجلريان وغضبان اجلريان وموسى
احل َّلة إىل عرشة َّنواب ،وهم :جعفر
ّ
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براك وعبد اهلادي صالح وأمحد زكي وعبد املنعم الرش��يد ودوهان
العلوان وس��لامن ال� َّ
احلسن ،ومن خالل مالحظة أسامء نواب ِ
احل َّلة نجد َّ
أن ستَّة منهم هم شيوخ عشائر.
َّ

االعتي��ادي يف (21
أ َّم��ا الدورة الثانية ع�شرة التي بدأت جلس��اهتا باالجتامع غري
ّ

حزي��ران  ،)1948واس��تمر حتَّ��ى ( 30حزي��ران  ،)1952وص��درت اإلرادة امللك َّية
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

بح ِّل��ه ،وه��ي الدورة الثانية بعد الدورة االنتخاب َّية التاس��عة التي تكم��ل مدَّ هتا القانونية
بأربعة سنوات وبأربعة اجتامعات ،وقد مثل ِ
احل َّلة يف هذه الدورة ٌّ
كل من :عبد الوهاب
عيل حس��ن ،جعفر
مرج��ان ،عبد الرزاق رشيف ،خميف الكتاب ،جعفر
ّ
القزويني ،عبد ّ

شخي ،غانم الشمران ،عبد املنعم الرشيد ،وقد انتُخب
صميدع ،حمسن اجلريان ،مهدي
رِّ
النواب يف هذه الدورة ،واس��تمر يف ِّ
كل الدورات
رئيس��ا ملجل��س َّ
عبد الوهاب مرجان ً
امللكي يف  4متوز .1958
النواب حتَّى هناية العهد
رئيسا ملجلس َّ
ّ
الالحقة ً

أ َّم��ا ال��دورة االنتخابي��ة الثالثة عرشة التي ب��دأت اجتامعاهت��ا يف ( 24كانون الثاين

 )1953واس��تمرت اجتامعاهتا حتَّى ( 28نيس��ان  ،)1954إذ ص��درت اإلرادة امللك َّية
بح��ل املجلس ،وقد م َّثل لواء ِ
احل َّلة ٌّ
ِّ
كل من :جعفر الصميدع ،حس��ن املطريي ،حمس��ن
اجلريان ،عب��ود اهليمص ،عبد الرمحن جودت ،عبد اهل��ادي صالح ،خميف كتاب ،غانم
الشمران ،عبد الوهاب مرجان ،وعبد املنعم الرشيد.

مثل ِ
وق��د َّ
احل َّل��ة يف الدورة االنتخابي��ة الرابعة عرشة التي بدأت جلس��اهتا يف (16

متوز ٌّ )1954
كل من :جعفر صميدع ،عبد الرمحن جودت ،حمس��ن اجلريان ،عبد املنعم
الرشيد ،عبد الوهاب مرجان ،عبود اهليمص ،عبد اهلادي الصالح ،خميف كتاب ،حسن

املطريي ،غانم الش��مران ،إلاَّ َّ
أن هذه الدورة مل تس��تمر سوى تسعة أيام فقط ،وصدرت
اإلرادة امللك َّية بح ِّلها ،ومل حت ِّقق إلاَّ جلسة واحدة(.)29

أ َّم��ا ال��دورة االنتخابية اخلامس��ة ع�شرة ،فإنهَّ ا ال��دورة الثالثة الت��ي أكملت مدَّ هتا

القانون َّي��ة ،وه��ي أربع س��نوات وح َّققت أربعة اجتامع��ات ِّ
بكل جلس��اهتا ،وقد بدأت

هذه الدورة َّأول اجتامعاهتا يف ( 10أيلول  ،)1954واس��تمرت جلساهتا حتَّى صدرت
اإلرادة امللكية بح ِّلها بعد آخر جلسة عقدهتا يف  27آذار  ،1958وقد م َّثل ِ
احل َّلة يف هذه
َّ
الدورة ٌّ
كل من :عبد اهلادي صالح ،وعبد املنعم الرشيد ،وعبد الرمحن جودت ،وموسى
َّ
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العلوان ،وعبد الوهاب مرجان ،وغانم الش��مران ،وحمس��ن اجلريان ،وحسن املطريي،

وخميف الكتاب ،وعبود اهليمص.

وأخ�يرا ال��دورة االنتخاب َّية السادس��ة عرشة التي ب��دأت جلس��اهتا باالجتامع غري
ً

االعتيادي يف ( 10أيار  ،)1958وعقد ست جلسات فقط ،وانتهت هذه الدورة نتيجة
ّ

اجلمهوري ،وبذل��ك انتهت جتربة
العراقي ،وإعالن النظ��ام
امللك��ي
لإلطاح��ة بالنظام
ّ
ّ
ّ
ديمقراط َّية استمرت ( )33سنة ِّ
بكل اجياب َّياهتا وسلب َّياهتا ،ولكن نقول للحقيقة التارخي َّية
إن التج��ارب الديمقراطي��ة التي جاءت بعدها مل تكن أفضل منه��ا ،وقد م َّثل لواء ِ
َّ
احل َّلة
َّ
يف ه��ذه ال��دورة ٌّ
كل من :عبد الوهاب مرجان ،حس��ن املطريي ،مح��دان العدَّ اي ،عبود

اهليمص ،عبد الرمحن جودت ،غانم الش��مران ،عبد املنعم الرشيد ،أنور اجلوهر ،خميف
الكتاب ،عبد اهلادي الصالح.

وال ب��دَّ من اإلش��ارة إىل َّ
النواب يف َّأول جلس��ة كان ()88
أن عدد أعض��اء جملس َّ

عض��وا ،وارتف��ع إىل ( )108أعضاء بد ًءا من ال��دورة االنتخاب َّية السادس��ة ،وارتفع إىل
ً
عضوا يف الدورة االنتخاب َّية السادسة
( )137نائ ًبا يف الدورة احلادية عرشة ،وإىل ()148
ً

عرشة.
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النواب من الدورة األوىل
ومن خالل التم ُّعن يف أسامء الدورات االنتخاب َّية ملجلس َّ
ِ
وحتَّى الدورة السادس��ة عرشة ،نجد َّ
مرات كثرية
تكرروا َّ
أن َّنوا ًبا مع َّينني عن لواء احل َّلة َّ
يف ه��ذه الدورات ،يف حني مل حيصل آخرون إلاَّ الفوز ب��دورة واحدةَّ ،
النواب
وأن عدد َّ
الذي��ن مثلوا ِ
احل َّل��ة يف دورات املجل��س الني��ايب ( )49نائ ًبا ،وس��نذكر ّ
كل نائب وعدد
الدورات التي شارك فيها.

رباك :وقد فاز بـ( )10دورات.
•سلامن ال َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

•حمسن اجلريان :وقد فاز بـ( )7دورات.

•ف��از ٌّ
كل من عب��ود اهليمص وخميف الكت��اب وعبد الوهاب مرج��ان وعبد املنعم
الرشيد بـ( )6دورات.

•ف��از ٌّ
كل من عمران احلاج س��عدون وعبد اهل��ادي صالح وغانم الش��مران بـ()5
دورات.

•فاز ٌّ
كل من جعفر صميدع وحسن املطريي وعبد الرمحن جودة بـ( )4دورات.

•فاز ٌّ
كل من علوان احلاج سعدون ودوهان احلسن وجعفر القزويني بـ( )3دورات.
•ف��از ٌّ
الرزاق
كل م��ن رؤوف اجلوهر وعبد اهل��ادي الظاهر وإبراهيم الواع��ظ عبد َّ
رشيف وغضبان اجلريان وموسى العلوان بدورتني ٍّ
لكل منهم.

•في�ما فاز اآلخرون بدورة واحدة ،وهم ٌّ
كل م��ن :رؤوف اجلادرچي ،عبد اللطيف
األزري ،أمحد ال��راوي ،مصطفى
الفالح��ي ،مزاح��م الباچه چي ،عب��د ال��رزاق
ّ
ّ

الرويش��دي ،مصطفى عاصم ،هاش��م
ال��رزاق
إس�ماعيل ،رؤوف األم�ين ،عب��د
َّ
ّ

حممد عبد احلسني ،داود السعدي،
الكيالين ،س��ليامن الباچه چي ،عدَّ اي اجلريانَّ ،
ّ

حممد
علوان الع ُّبود ،كامل
حممد الرشيد ،صادق ح َّبةَّ ،
اجلادرچي ،نجيب الراويَّ ،
ّ
العس��كري ،جعفر محندي ،باقر رسكشك ،أمحد زكي اخل َّياط ،عبد
الباقر ،حتس�ين
ّ

شخي ،محدان العدَّ اي ،أنور اجلوهر.
عيل حسن ،مهدي
رِّ
ّ

أن كثريا من النواب الذين مثل��وا ِ
احل َّلة يف جملس َّنواب العهد
َّ
وم��ن اجلدير بالذك��ر َّ ً
امللكي هم ليسوا من سكَّان لواء ِ
وبخاصة بغداد.
احل َّلة ،إنَّام من ألوية أخرى،
َّ
ّ
ٍ
بش��كل عام أي امتي��ازات وال روات��ب ش��هر َّية وال تقاعد َّية بعد
للن��واب
مل يك��ن َّ

النواب.
خروجهم من جملس َّ

َّ
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اخلامتة
من خالل دراس��تنا للحي��اة النيابية يف الع��راق ،ودور نواب ِ
احل َّلة فيها ،اس��تنتجنا
َّ
َّ

اآليت:

• َّ
العراقي يف تلك املدَّ ة ال يفقه الديمقراط َّية ومعناها،
إن السواد األعظم من الشعب
ّ
َّ
وإن َمن يتحكَّم باالنتخابات هم فئة قليلة من الشيوخ و َّجتار املدن.

• َّ
يصوت نيابة
إن الش��عب
العراقي يف الريف ال يعي ما ينتخب ،والش��يخ هو الذي ِّ
ّ
عنه وعن ِّ
كل أفراد عشريته ،ور َّبام ال يعرف معظمهم َّ
أن هناك انتخا ًبا .أ َّما يف املدن

يعوضون عن معظم الناخبني ،وتأيت هلم األوامر أكثر األحيان من
فاملخاتري هم من ِّ
أشخاصا مع َّينني.
املترصف؛ لينتخبوا
ً
ِّ

• َّ
إن االنتخاب��ات مل تس��لم م��ن ُّ
النواب
تدخل ال��وزارات املتعاقب��ة،
وكثريا م��ا كان َّ
ً
ِ
املنتخبني ،ور َّبام تُعرف أسامؤهم قبل موعد االنتخابات ،وهذا
فرضا عىل
فرضون ً
ُي َ
ما حدث يف لواء ِ
احل َّلة وكثري من األلوية العراق َّية.
•مل يظهر نش��اط واضح ألكثر ن��واب ِ
احل َّلة يف أكث��ر ال��دورات االنتخاب َّية ،واقترص
َّ
فنادرا
رباك وعبود اهليم��ص ،أ َّما اآلخرون ً
احلديث عىل عدد منهم ،مثل س��لامن ال َّ
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م��ا يتحدَّ ث��ون أو ال يتحدَّ ثون عىل اإلطالق يف ِّ
كل اجتامع��ات الدورة التي انتُخب

فيها.

•غلب عىل عدد من نواب ِ
النواب ،بل
احل َّلة الغيابات
املتكررة من اجتامعات جملس َّ
ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

النواب مل حيرض وال جلس��ة واحدة من الدورة االنتخابية اخلامسة؛ ِّ
َّ
متعذ ًرا
إن أحد َّ
بمرضه.

ٍ
•كان معظم نواب ِ
احل َّلة يؤ ِّيد ّ
الئحة ترىض هبا احلكومة ،وق َّلام نجد من يعارض
كل
احلكوم��ة ،بل َّ
إن البع��ض راح جيامل احلكوم��ة أو يتم َّلق هلا بش��تَّى الطرق ،وهذا
ما وجدناه يف مشاركة أحد نواب ِ
احل َّلة يف االقرتاح املقدَّ م لوضع متثال لبكر صدقي
َّ

بع��د انقالبه يف أشهرس��احات بغ��داد؛ ألنهَّ م وصف��وه (البطل الذي أنق��ذ األ َّمة)
بحسب زعمهم.

•تكرار انتخاب بعض شيوخ العشائر يف الدورات االنتخاب َّية املتتابعة ،فنالحظ مثلاً
ٍ
َّ
دورات متتالية منذ الدورة األوىل حتَّى وفاته س��نة
رباك انتُخب لعرش
أن س��لامن ال َّ
 ،1949ولو طال به العمر لفاز بدورات أخرى.

كل انتخابات جملس النواب عىل فوز ش��يوخ عشائر حمدَّ دة يف لواء ِ
•اقترص يف ِّ
احل َّلة،
َّ
وبخاصة عشرية البو سلطان ،إذ ال ختلو دورة انتخاب َّية من فوز اثنني أو ثالثة منهم،
َّ
ثم اجلبور.
ثم بني حسنَّ ،
َّ

• َّ
إن عدد الدورات االنتخاب َّية منذ الدورة األوىل س��نة  1925حتَّى عام  1958بلغ
س��ت عرشة دورة انتخاب َّية ،وكانت معظم هذه الدورات قصرية بحيث َّ
إن الدورة
َّ

الرابع��ة ع�شرة مل يزد عمرها عىل تس��عة أ َّيام فقط من ( 26مت��وز  )1954حتَّى (3

املقررة وهي أربع
آب  ،)1954ومل تُكم��ل ّ
أي م��ن هذه الدورات مدَّ هتا القانون َّي��ة َّ

س��نوات س��وى ثالث دورات ،الدورة االنتخاب َّية التاس��عة ،وال��دورة االنتخاب َّية
وتاسيس��ا ع�لى ذلك يمكن أن
الثانية عرشة ،والدورة االنتخاب َّية اخلامس��ة عرشة،
ً
وأن أمر ِّ
أن السلطة الترشيع َّية ضعيفةَّ ،
نستنتج َّ
حل املجلس أو إبقائه مرهون بإرادة

رئيس الوزراء.

َّ
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ِ
رباك
الن��واب يف العهد
•ت��ر َّأس اثنان م��ن َّنواب احل َّلة جملس َّ
امللكي ،ومها س��لامن ال َّ
ّ
النواب يف
ال��ذي أصبح نائ ًبا لرئيس املجلس يف الدورة اخلامس��ة،
ورئيس��ا ملجلس َّ
ً

النواب منذ
رئيس��ا ملجل��س َّ
اجللس��ة العارشة ،وعبد الوهاب مرجان الذي أصبح ً
ٍ
وبش��كل متواصل ،وهي آخر
الدورة الثانية عرشة وحتى اجللس��ة السادسة عرشة

امللكي.
النواب يف العهد
دورات جملس َّ
ّ
ِ
رباك
•حص��ول اثن�ين فقط من ن��واب احل َّلة ع�لى حقائب وزار َّي��ةَّ ،
األول س��لامن ال َّ
الذي تس�� َّلم  4حقائب وزار َّية ،األوىل يف وزارة السعدون الثالثة ( 14كانون الثاين
 20-1928كانون الثاين  ،)1929وشغل حقيبة وزارة الري والزراعة ،ويف وزارة

توفيق الس��ويدي التي شكَّلها يف  28ش��باط  ،1929وشغل وزارة الري والزراعة

أيضا ،والثالثة يف وزارة نوري الس��عيد السابعة ( 8ترشين أول  25-1942كانون
ً
أيضا يف
أول )1943
امل��رة الرابعة ش��غل وزارة االقتصاد ً
وزي��را لالقتص��اد ،ويف َّ
ً
وزارة نوري س��عيد الثامنة ( 25كان��ون َّأول  3-1943حزيران  ،)1944وحينام

رباك وكيلاً
سافر نوري سعيد إىل القدس يف  10ترشين َّأول  1943أصبح سلامن ال َّ
ووزيرا للدفاع وكال ًة يف حكومة نوري سعيد الثامنة.
لرئيس الوزراء،
ً

وزيرا لالقتصاد يف
وزيرا يف أربع وزارات ه��يً :
•أ َّم��ا عبد الوهاب مرج��ان فأصبح ً
ووزيرا
وزارة مزاح��م الباچه چي ( 26حزي��ران  6-1948كانون الثاين ،)1949
ً
لالقتصاد واملواصالت ،ووكيلاً لوزارة املال َّية يف وزارة نوري السعيد احلادية عرشة

ووزيرا للمواصالت واألش��غال يف وزارة
( 15أيل��ول  10-1950متوز ،)1952
ً
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ووزيرا للزراعة يف
املدفع��ي السادس��ة ( 29كانون الثاين  5-1953أ َّي��ار ،)1953
ً
ّ

ثم
وزارة ن��وري الس��عيد الثانية ع�شرة ( 3آب  17-1954كان��ون َّأول َّ ،)1955
رئيسا للوزراء للمدَّ ة من ( 15كانون َّأول  2-1957آذار .)1958
أصبح ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

املعموري
�أ.د .يحيى كاظم
ّ

هوام�ش البحث
النواب
( )1للمزي��د من التفاصيل عن جملس املبعوثان ينظر :عصمت بره��ان الدين عبد القادر ،دور َّ
الع��رب يف جملس املبعوثان ،1914-1908 ،رس��الة ماجس��تري مقدَّ مة إىل كل َّي��ة اآلداب ،جامعة
املوصل.1989 ،
احلرصي ،البالد العرب َّية والدولة العثامن َّية ،بريوت ،1960 ،ص.64
( )2ساطع
ّ
حممد اخلامس بعد إقالة السلطان عبد احلميد الثاين من
حممد رش��اد اخلالفة والسلطنة باس��م َّ
( )3تولىَّ َّ
ِ
حممد اهلال ّيل ،املصدر السابق ،ص.208
قبل قادة االنقالب يف  14نيسان  .1909ينظرَّ :
حممد تقي
حممد تقي
ّ
الش�يرازي وفت��واه ينظر :ع َّباس نعم��ةَّ ،
( )4للمزي��د م��ن التفاصيل عن الش��يخ َّ
الربيط��اين للع��راق  ،1920-1918رس��الة
الس��يايس يف مرحل��ة االحت�لال
الش�يرازي ودوره
ّ
ّ
ّ
ماجستري ،كل َّية الرتبية ،جامعة بابل.2005 ،
( )5حس�ين مجي��ل ،احلياة النياب َّي��ة يف الع��راق  1946-1925وموق��ف مجاعة األهايل منه��ا ،بغداد،
 ،1983ص.97
( )6يوسف كركوش ،املصدر السابق ،ص.174
( )7املس بيل ،فصول من تاريخ العراق القريب ،ترمجة :جعفر اخل َّياط ،بريوت ،2004 ،ص.388
( )8للمزي��د من التفاصي��ل ينظر :عالء عزيز كري��م ،موقف احلوزة العلم َّي��ة يف النجف األرشف من
التطورات السياس�� َّية يف العراق  ،1924-1921رس��الة ماجس��تري غري منش��ورة ،كل َّي��ة الرتبية،
ّ
جامعة بابل.2007 ،
التأس��ييس
األدمهي ،املجلس
حمم��د مظ َّفر
( )9للمزي��د من التفاصي��ل عن املجلس
ّ
التأس��ييس ينظرَّ :
ّ
ّ
العراقي ،ط ،2بغداد.1989 ،
( )10جميد خدُّ وري ،نظام احلكم يف العراق ،بغداد ،1949 ،ص.30
( )11عب��د األمري ه��ادي الع��كَّام ،احلرك��ة الوطن َّي��ة يف الع��راق  ،1933-1921النجف األرشف،
 ،1975ص.106
( )12د.ك.و ،مل َّف��ات الب�لاط ،كت��اب وزارة الداخل َّي��ة املر َّق��م س ،654/يف  4آب  ،1932إىل
مترصفيات ِ
احل َّلة والديوانية وكربالء.
َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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( )13د.ك.و ،مل َّفات البالط ،كتاب مترصفية ِ
احل َّلة املر َّقم س ،9213/يف ( 1أ َّيار  )1932إىل وزارة
َّ
الداخلية.
( )14للمزيد من التفاصيل ينظر :حسني مجيل ،املصدر السابق.
االعتيادي واجللس��ة رقم ( )1يف  19مايس يف
( )15م.م.ن ،ال��دورة االنتخاب َّية األوىل ،االجتامع غري
ّ
( 16متوز  ،)1925ص.4
االعتيادي لسنة  ،1928اجللسة رقم ( )1يف 19
( )16م.م.ن ،الدورة االنتخاب َّية الثانية ،االجتامع غري
ّ
مايس  ،1928ص.3
االعتيادي لس��نة ،1930 ،اجللس��ة رقم ( )1يف
( )17م.م.ن ،الدورة االنتخاب َّية الثالثة ،االجتامع غري
ّ
( 1ترشين الثاين  ،)1930ص.4
( )18أمحد عبد الصاحب الناجي ،املصدر السابق ،ص.114
االعتيادي ،اجللسة رقم ( )1يف  8آذار ،1934
( )19م.م.ن ،الدورة االنتخاب َّية الرابعة ،االجتامع غري
ّ
ص.2
االعتيادي لس��نة  ،1934اجللسة رقم ( )1يف 21
( )20م.م.ن ،الدورة االنتخاب َّية اخلامس��ة ،االجتامع
ّ
كانون َّأول  ،1934ص.3
االعتيادي لسنة  ،1935اجللسة رقم ( ،)1يف (8
( )21م.م.ن ،الدورة االنتخاب َّية السادس��ة ،االجتامع
ّ
آب  ،)1935ص.5
االعتيادي لس��نة  ،1937اجللسة رقم ( )1يف
( )22م.م.ن ،الدورة االنتخاب َّية الس��ابعة ،االجتامع غري
ّ
( 27شباط  ،)1937ص.4
االعتيادي لس��نة  ،1937اجللس��ة رقم ( )1يف 27
( )23م.م.ن ،ال��دورة االنتخاب َّية الثامنة ،االجتامع
ّ
شباط  ،1937ص.3
( )24للمزيد من التفاصيل عن مقتل امللك غازي وما تاله من أحداث ينظر :رجاء حس�ين اخل َّطاب،
املسؤول َّية التارخي َّية يف مقتل امللك غازي ،بغداد.1985 ،
االعتيادي لس��نة  ،1939اجللسة رقم ( )1يف
( )25م.م.ن ،الدورة االنتخاب َّية التاس��عة ،االجتامع غري
ّ
( 13حزيران  ،)1939ص.3
احلسني ،تاريخ الوزارات العراق َّية ،ج ،1ط ،7بغداد ،ص.301
( )26عبد الرزاق
ّ
احلسني ،املصدر السابق.
( )27للمزيد من التفاصيل ينظر :عبد الرزاق
ّ
رباك.
( )28للمزيد من التفاصيل ينظر :حييى كاظم املعموري ،سلامن ال َّ
( )29للمزيد من التفاصيل ينظر :حسن أمحد إبراهيم ،املصدر السابق.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

