
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 االنتخابات النيابية يف العراق

 م1921-1939

 

 
 

 

 سعد حمسن عبدد. 
 اجلامعة املستنصرية / كلية الرتبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

         

 م1939-1921 االنتخابات النيابية يف العراق                        

  

  

 ملخص

حرصت اغلب الدول منذ القدم وبذلت قصارى جهدها في سبيل وحدة كيانها ونيل حريتها فكانت االنتخابات البرلمانية خير وسيلة لتحقيق ذلك 
ان  على اعتبار انها من اقدس الحقوق السياسية وافضل وسيلة للتعبير عن ارادة الشعب للوقوف بوجه االنظمة الدكتاتورية ، فكانت ومازالت لس

وهذا ظهر جليا عندما قام الملك فيصل  ، ويعد العراق من أوائل بلدان الشرق األوسط التي نشأ وترعرع فيها النظام البرلماني ،  الشعوب    حال
جرت االنتخابات في العراق بين االول بألقاء خطابا له في حفل تتويجه اذ اكد على ضرورة اجراء االنتخابات  ال هميتها  في حياة االمة

إلى ثالث   1924المباشرة أي على درجتين ، وقسم العراق بموجب قانون االنتخابات الصادر عام    على طريقة االنتخابات غير  ۱۹۳۹–۱۹۲۱
  ( انتخابات في عهد الملك فيصل األول4أسفرت عن والدة مجلس تأسيسي و)  انتخابات نيابية(  ۹مناطق انتخابية ، وشهدت هذه الفترة إجراء )

 مرشحيها والعناصر المرغوب بها . انتخابات في عهد الملك غازي وكان تدخل الحكومة فيها واضحا لفوز( 4و )
 املقدمة :

، باعتبارها  النمو السياسي والوطنيتعد االنتخابات الممارسة األكثر قبوال لدى شعوب العالم سواء المتقدمة منها أو التي مازالت في طريق تحقيق  
معات الديمقراطية التي تساعد على بناء الدولة، فاالنتخابات هي عملية قيام الشعب في اختيار األفراد الذين يباشرون أحد ركائز بناء المجت

 فكان العراق سباقا في تبني فكرة الديمقراطية او النظام البرلماني ، فنشأة الدولة العراقية وتمخض عنه والدة مجلس تأسيسي  ، بأنفسهمالسلطة 
الثاني ليضم بين صفحاته االنتخابات النيابية تاله  تناول األول االنتخابات النيابية في عهد الملك فيصل األول و   مبحثان    قسم الموضوع الى 

المصادر المهمة والرئيسية ومن أهمها الوثائق الغير منشورة والمحفوظة في دار    على بعض    البحث  اعتمد  في عهد الملك غازي بن فيصل.
المذكرات التي كان لها    فضال عن  ثائق المنشورة منها محاضر المجلس التأسيسي العراقي ومجلسي النواب واألعيان  والو ،  الكتب والوثائق  

 نصيب وافر في هذا البحث واعتمدت أيضا على بعض الصحف العراقية وعلى المصادر العربية ذات الصلة بالموضوع. 
 م ۱۹۳۹–۱۹۲۱االنتخابات النيابية يف العراق  -

 االنتخابات يف عهد امللك فيصل األول  أوال :
 اجمللس التأسيسي :  -١ 

على عرش العراق، بأن أول عمل سيقوم به إجراء   ا  ، ملك۱۹۲۱الثالث والعشرين من آبأعلن الملك فيصل بن الحسين في يوم تتويجه في  
دستورا للبالد، إذ قال : " أول عمل أقوم به هو مباشرة االنتخابات،  عنها والدة اول مجلس تأسيسي يقوم بوضع    االنتخابات التي سيتمخض

وجمع المجلس التأسيس، ولتعلم األمة أن مجلسها هو الذي سيضع بمشورتي دستور استقاللها على قواعد الحكومات السياسية الديمقراطية، 
أن إعالن الملك عن إجراء انتخابات وتشكيل مجلس تأسيسي في أول خطاب يوجه للشعب   (1)ماعية ..." ويعين أسس حياتها السياسية واالجت

  بتأليف المجلس   ۱۹۲۲  عامتشرين األول  التاسع عشر من  اإلرادة الملكية في    فصدرتدل ويؤكد على أهمية هذا المجلس ودوره في حياة األمة.ي
ة، دار ، وعهد الى وزير الداخلية عبد المحسن السعدون، تنفيذ هذه اإل(2)من الشهر نفسه  ع والعشرينالرابالتأسيسي على أن تبدأ االنتخابات في  

منشورة إلى متصرفي اإللوية دعاهم إلى االهتمام بإجراء االنتخابات طبقا ألحكام القانون   ۱۹۲۲  عام   تشرين األولالعشرين من  فأصدر في  
دعوة مندوبي األمة ومفكريها وأبناء الوطن جميعا الى التعاون والتعاضد االنتخاب من   وطلب منهم،  (3)المؤقت النتخاب المجلس التأسيسي"

عدم التحيز إلى أي حزب كان، وحذر بأن تدخل الموظف سوف يستوجب العقوبة و تعتمد عليه األمة، كما لفت نظرهم إلى التزام خطة الحياد،  
ا  في الرابع والعشرين من تشرين األول دعا فيه الشعب العراقي أن يوحدوا آراءهم ويمنحوا ثقتهم وزير الداخلية بالغا عام ، ثم أصدر(4)الشديدة

. على الرغم من بالغ وزير الداخلية، انتشرت دعوة لمقاطعة انتخابات المجلس، وصدرت بعض  (5) لمن يتوقعون منه السعي لتحقيق مطالبهم
، ما لم تستجب الحكومة لمطاليب الحركة الوطنية والمتمثلة بإلغاء اإلدارة (6)ريم االشتراك فيها فتاوی رجال الدين في كربالء والنجف وبغداد بتح

ألبناء الشعب بث أفكارهم وسحب المفتشين البريطانيين من األلوية وإعادة المنفيين   ىالعرفية وإطالق حرية المطبوعات واالجتماعات ليتسن
الى الجمعيات   السياسيين  بتأليف  النجف  (7) وطنهم والسماح  في  اللجان االنتخابية  الحلة والكوفة واستقالت  فتواهم نجاحا وقبوال من  . ولقيت 

. أحدثت المقاطعة شرخا في صفوف وزارة عبد (8) يف اللجان، لذلك أجلت االنتخاباتوكربالء وأعلن الموظفون في الكاظمية عن فشلهم في تأل
.حاول عبد المحسن السعدون (  10) ۱۹۲۲عام  تشرين الثانيالسادس عشر من    أدى في نهاية المطاف الى استقالتها في  (9)الرحمن النقيب الثالثة

، كسب المعارضة بأساليب سياسية مرنة، فقرر االستجابة لمطاليب الشعب ۱۹۲۲عام    الثانيتشرين  العشرون من  الذي شكل وزارته األولى في  
العامة،   الحريات  ميدان  المعطلة    إذفي  السياسية  األحزاب  واستأنفت  االجتماعات  بعقد  كما سمح  نسبية  بحرية  في عهده  الصحف  تمتعت 
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. ثم وضعت الحكومة (12) وعاد جميع المنفيين الى العراقذلك  فتحققلعراق . وأعلن أيضا عن سعي الحكومة بعودة المنفيين الى ا(11) نشاطها
اإلداريين في بغداد، ويرسلون للتفتيش حسبما تقتضيه األحوال ،    المفتشييننصت مادته الرابعة على أن يكون مقر  ،    قانونا للتفتيش اإلداري 

أما موقف علماء الدين فقد بقي  .(13) وبهذا استطاعت حكومة عبد المحسن السعدون أن تزيل بعض األسباب التي أدت على مقاطعة االنتخابات 
الكاظمية تحمل توقيع ثالثة من المجتهدين وهم   فتوى ألصقت على جوامع  ۱۹۲۳  عام  نيسانالثاني عشر من  معارضة للحكومة وصدرت في  

وحاولت الحكومة أرضاء علماء الدين إال أن محاولتها   (16) والشيخ مهدي الخالصي  (15)وأبو الحسن الموسوي األصفهاني  (14) مرزا حسن النائيني
قامت الحكومة بعد ذلك بسلسلة إجراءات الحتواء المعارضة وشق صفوفها، فدخلت في مفاوضات مع الجانب البريطاني  .  (17) باءت بالفشل  

 نيسانمن  الثالثين  من أجل تقليص مدة المعاهدة وتم لها ذلك إذ قلصت المدة من عشرين سنة إلى أربع سنوات بموجب البروتوكول الموقع في  
واخذت تكثف اتصاالتها مع شيوخ العشائر والمالكين التأثير   .  (18)من ذلك تخفيف حدة المعارضة تجاه المعاهدةالحكومة  ، أرادت  ۱۹۲۳عام  

حزيران زار خاللها العديد من العراقية وأجرى اتصاالت واسعة مع    الثامن عشر من عليهم ألنهاء المقاطعة، وبدأ الملك فيصل األول جولة في 
االنتحابات وجهائها وحث سكانها ع في  االشتراك  الجوامع،  .(19) لى  أبواب  االنتخابات ولصقها على  العلماء في مقاطعة  فتوى  اشتدت حملة 

.لذا وجدت الحكومة أن أحسن  (20) يوشهدت الكاظمية اصطدامات عنيفة بين الشرطة والمواطنين انتهت باعتقال أبناء الشيخ مهدي الخالص
الخامس والعشرون والسادس  طريقة تلجأ أليها إلجراء االنتخابات هي إبعاد الشيخ مهدي الخالصي، وبالفعل داهمت الشرطة دار الشيخ ليلة  

معارضة على أثر  .خفت حدة ال(21) عدد من رجال الدين وأبعدوا خارج الحدود  ت، واعتقلته مع أبناءه ثم اعتقل۱۹۲۳حزيران  والعشرون من  
تموز     إجراءات الحكومة، فاعتبرت األخيرة أن الظروف أصبحت مالئمة الستئناف االنتخابات، فنظمت اجتماعا في القصر الملكي الثالث من

جميع ، وصرح عبد المحسن السعدون بأن حكومته اتخذت  (22)وتم التوصل فيه الى جملة من القرارات بهدف إنجاز انتخابات المجلس التأسيسي
مانع من تشكيل األحزاب السياسية بل تالوسائل لتأمين حرية االنتخابات إذ منحت حرية االجتماع وأنها مستعدة اإلجازة االجتماعات العامة وال  

وية  متصرفي األل  منالسعدون    وطلب ترحب بها لتنظيم شؤون االنتخابات وأنها تضمن سالمة األحزاب وتكفل حريتها كما تكفل حرية الصحافة،  
التدخل باالنتخابات   الى المفتشين اإلداريينتجري  جميع معامالتها    وتركبعدم  البريطانيين في األلوية بعدم    بحرية تامة، كما أعطى أوامره 

الثاني عشر من تموز عام  قررت الحكومة إجراء االنتخابات ابتداء من  .  (23)التدخل في أمور االنتخابات واالكتفاء باألطالع على اخبارها  
وبدأ بعدها عملية انتخاب نواب المجلس ،    (24) بحرية وبدأ معها نشاط سياسي ملحوظ، وتم فعال انتخاب المنتخبين الثانويين  حيث جرت  ۱۹۳۳

صف لنا توفيق  يسه، معلنة عن تشكيل المجلس التأسيسي، و ، وانتهت في آذار من العام نف(25) 1924عام    شباط  الخامس والعشرون من    في
، االنتخابات قائال : )) جرت االنتخابات وال يعلم بالضبط كيف جرت إال في المراكز المهمة، حيث كان التشاحن بالغ  (26) السويدي في مذكراته

وكان عدد أعضاءه    1924عام    آذارشرون من  السابع والعأشده بين المرشحين وخصوصا في العاصمة ((. افتتح المجلس التأسيسي في  
والقيام بأصدار  البريطانية،    -في المعاهدة العراقية    البت  ( نائب وألقى الملك فيصل األول خطاب العرش مذكرة األعضاء بأن مهمتهم هيمائة)

انتخب األعضاء عبد المحسن السعدون رئيسا للمجلس وداود الحيدري وياسين   ، وثم(  27) ومن ثم إصدار قانون انتخاب النواب    دستور للبالد
ومما يالحظ على المجلس الجديد بأن عملية االنتخابات تمت من دون وجود أحصاءات رسمية دقيقة فيما    .(29) نائب الرئيس  (28)الهاشمي

.هكذا ظهر أول مجلس تشريعي منتخب في تاريخ  (30) السكان  يتعلق بعدد سكان العراق، واعتمدت الحكومة على التخمين أساسا لتقدير عدد 
ن، أطباء، رجال دين( في  و ن، محامو ن، موظفو العراق المعاصر بعد مخاض عسير، ليبدأ بمباشرة أعماله المكلف بها.شغل المثقفون )عسكري

وكان نصف المجلس من نصيب الشيوخ ومالك األراضي    %۲۱في حين شغل التجار نسبة   %۲۹أول مجلس تشريعي في تاريخ العراق نسبة  
 (31)من مقاعد المجلس 5%0إذ كانت نسبتهم 

 اجمللس التأسيسي وقانون انتخاب النواب :  - ۲
األعيان  ، ويضم مجلس  النواب  األعيان ومجلس  والمكون من مجلس  األمة  الى مجلس  األساسي  القانون  وفق  التشريعية  السلطة  أنيطت 

 .(32)سنوات على أن يتبدل نصفهم كل أربع سنوات )ثمان( عضوا يعينهم الملك ، ومدة العضوية في المجلس (  عشرون )
من القانون األساسي التي نصت (  ۳۷أما مجلس النواب ، فقد باشر المجلس التأسيسي عمله لسن قانون انتخاب النواب ، بموجب المادة )

 . (33)راعى فيه أصول التصويت السري ووجوب تمثيل اإلقليات غير اإلسالمية " يقانون خاص " تعيين طريقة أنتخاب النواب ب على أن يكون 
لم  سبق وأن بدأت وزارة العدلية العراقية بوضع مشروع قانون انتخاب النواب إال أنه عندما بدأ المجلس التأسيسي النظر في سن هذا القانون  

اع في إتمام العمل خاصة أن مدة عمل المجلس التأسيسي قد قاربت على االنتهاء حسب  تكن الوزارة قد أتمت عملها بأكمله ، وألجل اإلسر 
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لسنة   التأسيسي  المجلس  قانون  من  الرابعة  أربعة  ۱۹۲4المادة  تتجاوز  ال  مدة  المجلس  يجتمع   " أن  على  تنص  التي   ،  م 
إرسال المواد المنجزة من المشروع والبالغة   1924تموز عام السابع عشر من  في المنعقدة جلسته في الوزراء مجلس أضطر لذلك.(34) أشهر" 

( مادة وهذا ما جاء في الكتاب الموجه من مجلس الوزراء الى رئيس المجلس التأسيسي : " ... أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته  19)
لس التأسيسي النظر فيها ... وسيوالي مجلس  إيداع التسع عشرة مادة األولى من مواد قانون االنتخاب ، المج    7/1924/ 17المنعقدة في  

لم يحصل هذا  .(35) الوزراء اجتماعاته للنظر في القانون المذكور وكلما تم قسم منه يعرض على فخامتكم لعرضه على المجلس التأسيسي"  
ى المادة الثالثة من القانون  اإلجراء على موافقة بعض أعضاء المجلس بحجة أنه يجب عرض مشروع القانون بأكمله على المجلس مستندين إل

، ولكن  (36)ليناقشها المجلس ال أن تقدم بشكل مواد متفرقة  الداخلي التي تقول فيما يخص هذا الموضوع أن الالئحة يعرضها مجلس الوزراء
المشروع أسبابا الحكومة بررت هذا اإلجراء بأنه ناتج قرب انتهاء عمل المجلس التأسيسي ، وقد شكل ضيق الوقت وبساطة مضمون مواد  

الصورة هذه  على  المشروع  مناقشة  المجلس  نواب  ) (37)   أقنعت  الجلسة  في  التأسيسي  المجلس  واالربعون .قرر  في  (  الثانية  الحادية  المنعقدة 
ادس الس  المجلس في  ، وتقدمت اللجنة بتقريرها الى(38)تشكيل لجنة لتدقيق المشروع قبل البدء في مناقشته  1924والعشرين من تموز عام  
، ولم يكن تقرير اللجنة على قدر كبير من الدقة نتيجة لضيق الوقت ، فاللجنة لم تتمكن من فحص المشروع    1924والعشرون من تموز عام 

التأسيسي وأستفادت من تجارب بعض أعضائها التي اكتسبوها عند   بل اكتفت بمالحظة قانون االنتخاب التركي ، ونظام انتخاب المجلس 
ن،  تي، إال أنه من الجدير بالذكر ان اللجنة قد راعت في عملها كما ورد في مقدمة التقرير مسألتين أساسي  (39)االنتخابات السابقةأشرافهم على  

األساسي األولى المحافظة على األحكام والعبارة الواردة في القانون األساسي العراقي ، أي عدم تعارض مواد الالئحة الجديدة مع مواد القانون 
. لم يشهد مشروع قانون انتخاب النواب مناقشات حامية في داخل المجلس التأسيسي ،  (40) ، والثانية حفظ سالمة االنتخاب من وسائل التدخل

بتقسيم  ولعل أبرز وأطول المناقشات التي شهدها المجلس هو ما كان يتعلق بحقوق الطوائف غير اإلسالمية في االنتخاب والموضوع المتعلق 
م تم التصويت على القانون فحصل على األكثرية الساحقة لعدد األعضاء  1924الثاني من آب .وفي  (41)  الدوائر االنتخابية الى ثالث مناطق

مادة موزعة على مقدمة ضمت أحكام عامة وأربعة فصول ، وأهم ما جاء فيه أن  ( 52)على   ۱۹۲4، وقد أحتوى قانون انتخاب النواب لسنة 
، ويجب أن يكون (42) ألف من السكان  (  ۲0درجتين أي االنتخاب غير المباشر ، ينتخب النائب عن كل لواء بحيث يمثل )  ىاالنتخاب علمبدأ  

ن قد بلغ الثالثين من عمره وأن يكون من دافعي الضرائب ، أما المنتخب األول ، فيجب أن يكون من الذكور الذين بلغوا الحادية والعشرين م
، ويجب أن يكون المنتخب الثاني قد بلغ الخامسة والعشرين ومن    ا  منتخبا أوال منتخبا ثاني(  ۲50افعي الضرائب ، وينتخب كل )العمر ومن د

ان وفي  يهودي. وينتخب نواب أضافيون يمثلون الطائفتين المسيحية واليهودية ، إذ ينتخب في لواء بغداد مسيحي واحد. و (43)دافعي الضرائب
هودي واحد وفي لواء البصرة مسيحي واحد يهودي واحد ، ويقسم العراق الى ثالث مناطق أنتخابية ، المنطقة األولى  يان و يحيالموصل مسلواء  

لمنتفك ثة الوية اتحتوي على الوية الموصل وكركوك والسليمانية وأربيل، والثانية الوية بغداد وديالى والدليم والحلة وكربالء والكوت والديوانية والثال
. هكذا تم وضع أول قانون انتخاب النواب في تأريخ  (44) االنتخاب بالتصويت السري   والعمارة والبصرة ، وكل لواء يعتبر دائرة انتخابية وتجري 

 العراق المعاصر . 
 :   ۱۹۲۵-۱۹۲4انتخابات عام  -٣ 

شرين  الثاني عشر من تصدرت أرادة ملكية في    ،  1924عام    تشرين األول / من  الثاني والعشرين  بعد المصادقة على قانون انتخاب النواب في  
 .  (45) موعدا لبدء انتخابات قوائم المنتخبين األولين 1924ي عام  تشرين الثان الثاني والعشرين من الثاني تقضي بتعيين يوم 

بدأت االستعدادات لخوض االنتخابات التي سيتمخض عنها تشكيل أول مجلس نواب في العراق ، وأصدر وزير الداخلية عبد المحسن السعدون  
بيانا يدعو فيه المتصرفين إلى عدم التدخل في شؤون االنتخابات وفسح الحرية الكاملة لألهالي دون تدخل أي موظف ، كما دعا فيه الى  

أن عبد المحسن  مفادها  ، حقيقة    (47)فرج    لطفي جعفر  دون لنا    يخفي هذا البيان كما.  (46) ضد من يعرقل سير االنتخابات    تطبيق القانون 
ائر السعدون والسلطات البريطانية والبالط كانوا مطمئنين لنتائج االنتخابات التي ستأتي بأكثرية برلمانية لصالحهم ، خاصة بعد إعطاء العش

ية يزيد على عدد الناخبين من سكان المدن ثالث مرات ، وأصوات  و الناخبين من رجال العشائر في أغلب األل  وأن عدد  (48) حق التصويت  
في  اشتركت  . هؤالء في أيدي بعض األشخاص مرتبطة مصالحهم مع الحكومة ، وبهذا أصبحت الدوائر االنتخابية تحت رحمة زعماء القبائل

االستقالل ، الحزب الديمقراطي ، الحزب الوطني العراقي ، جمعية   ، حزب  األمة  هذه االنتخابات ستة أحزاب ، هي حزب النهضة ، حزب  
الدفاع الوطني ، وبأستثناء حزب األمة الذي كان أنشط األحزاب في المعركة االنتخابية ، لم يكن لألحزاب األخرى دور واضح في توجيه  
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لم تخلوا نتائج هذه االنتخابات من سلبيات رافقت سير العملية االنتخابية ، منها عدم  .(49) وإنما أقتصر دورها على مراقبة االنتخابات   االنتخابات
بتشكيل لجنة لتدقيق نفوس العراق   5۱۹۲كانون الثاني  الثالث من    في  ا  . قرار (  50)توفر أحصاءات دقيقة لسكان العراق إذا أصدرت الحكومة

مهمتها العمل من أجل تصحيح الزيادات الحاصلة وفق أسلوب التخمين ، وكذلك لجعل عدد الناخبين منسجمة مع الخطة الموضوعة مسبقا 
الف    ۱۸0ن  سلوب االحصائي سبب أجحافا لحقوق بعض األلوية أذ تم تقليص عدد سكان البصرة مفي تحديد عدد المقاعد ، لكن هذا اال

ضغوطات مختلفة   االف نسمة . إما السلبية الثانية فتكمن في تدخالت كل من الحكومة ودار االعتماد البريطانية أذ مارس  ۱۲0نسمة الى  
، فشهدت االنتخابات صراع بين رئيس الحكومة ياسين الهاشمي ووزير داخليته عبد المحسن السعدون    (51)   من يخدم مصالحهاوصول    لضمان

، فأستخدم ياسين الهاشمي وأتباعه طرق وأساليب مختلفة ألرغام الناخبين ألنتخاب مرشحيهم ، أما عبد المحسن السعدون فحاول الحد من  
في   فوز مرشحي الهاشمي وبالمقابل حاول ضمان فوز مرشحي البالط ، وبالفعل نجح  دون تأثير هذه التدخالت فبذل جهودا من أجل الحيلولة 

كان من   ا  نائب(  ۸۸أسفرت عن فوز )  ذأ  5۱۹۲عام    حزيرانالثالث والعشرون من  .أنتهت االنتخابات وأعلن عن نتائجها النهائية في  (52)ذلك  
، التدخالت التي جرت من قبل الحكومة الضمان  (  54)كد توفيق السويدي في مذكراتهأ.  (53) لم يدخلوا المجلس التأسيسي السابق    ( نائبا  55بينهم )

ل : " استمرت عملية االنتخابات وأستمر الضجيج والتشاحن خاللها حتى أنتهت بانتخاب مرشحين كان يتفق على تعينهم  اوصول مرشحيها إذ ق
ية ومن ورائه المستشار البريطاني ورئيس الوزراء ، وكانت قائمة الترشيح هذه تبقى مكتومة حتى يوم االنتخابات إذ تبلغ الملك ووزير الداخل

ا  بالتلفون الى المتصرفين ويطلب منهم أن يبذلوا جهدهم النجاحها ..." .وفي الوقت نفسه يبرر توفيق السويدي هذا التدخل بالرغم من تعسفه 
د ال تنكر ألن الكتلة الحكومية التي تأتي بها الحكومة في المجلس هي التي  ئاو فبشعب إال أنها أدت في كثير من األحيان واغتصابها لحقوق ال

 .(55)تؤازر الحكومة في أعمالها وتدفع نوعا ما من المناورات الشخصية التي تحصل لدى النواب بشأن بعض األعمال التي ال تالئم مصالحهم
اتسمت االنتخابات التي تحولت الى حدث سياسي مهم على مدى األشهر العديدة التي استغرقتها ، بحيوية أكبر من انتخابات أعضاء المجلس  

  48، وأنتخب رشيد عالي الكيالني رئيسا للمجلس بعد أن حصل على    ۱۹۲0وعقد مجلس النواب أول اجتماع له في تموز /.(56)التأسيسي
 . (58)، وصدرت كذلك إرادة ملكية بتعين أعضاء مجلس األعيان وأنتخب يوسف السويدي رئيسا له(57)لس النوابصوتا من أعضاء مج

 م :   ۱۹۲۸انتخابات عام  - 4 
. مشترطا حل مجلس النواب والشروع في انتخاب مجلس جديد بسبب عدم توحيد الكلمة وإجماع (59) شكل عبد المحسن السعدون وزارته الثالثة  

بحيث أنها غير ثابتة على انتهاج خطط واضحة كما    عدم استقرار األحزاب السياسية في مجلس النواب  فضال  عنممثلي األمة ،    الرأي لدى 
البريطانية ، واالتفاقيات   - العراقية    الحياة النيابية ، وكان لدى الحكومة قضايا متعلقة بمصالح الشعب عليها أتمامها ، منها المعاهدة  تهاتطلب

بحل مجلس النواب ، وفي    ۱۹۲۸  عام  كانون الثانيالثامن عشر من  ، فصدرت أرادة ملكية في  (  60)المالية والعسكرية ، وقضية الدفاع الوطني
  لممارسة ون منه أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها لمتصرفي ألوية العراق باالستعداد لخوض االنتخابات الجديدة ، فتحفز الشعب  شر اني والعالث

. وخالل فترة انتخابات الناخبين (61)كل أساليب الترغيب والترهيب لضمان نجاح مؤيدها    تحقه الشرعي في المنافسة ، لكن السلطة مارس
الشعور السائد بأن الفوز ال محالة سيكون في جانب مرشحي الحكومة طالما أنها تتدخل   كان   ۱۹۲۸األوليين والثانويين التي بدأت في شباط /

فعال عن تدخل الحكومة : " .. ال ينكر أن المخالفات التي أجريت    ، ويشير تقرير دار االعتماد البريطاني(62) تدخال سافرا في أمور االنتخابات
. وهناك أدلة على أن االنتخابات التي أجرتها وزارة عبد المحسن السعدون، كانت قد جرت بشكل غير طبيعي ، وبلغ من   (63) كانت كثيرة"

التزوير الى  اللجوء  دون  النواب  تعيين  والمنتخبين  الناخبين  من  عدد  أقترح  أن  الحكومة  تنشر (64)تدخل  وأخذت  الصحف  حمالت   ا.أشتدت 
لمواطنين على طريقة سير االنتخابات ، وواجهت الحكومة تلك االحتجاجات والحمالت الصحفية بتعطيل بعض الصحف التي  احتجاجات ا

وصادرت أعدادها وأعتقلت اصحابها الزمان  مسمى وأغلقت جريدة الكرخ وجريدة    استها ، فعطلت جريدة االستقالل ألجل غيريتمادت في نقد س
تكتف الحكومة بهذه اإلجراءات إذ رفضت طلب تأسيس حزب سياسي   خرى دون صدور جرائد جديدة ، لم، كذلك حالت الحكومة من جهة أ

.فما كان من الملك فيصل (65) العتقادها بأنه سوف يسعى الى نشر اآلراء المتطرفة التي يمكن أن تؤدي إلى سوء العالقات بين بريطانيا والعراق
سير االنتخابات ، أن يوجه عدة كتب إلى وزارة الداخلية يحثها فيها على عدم تدخل الموظفين األول بسبب االحتجاجات الواسعة على طريقة  

 ية في شؤون االنتخابات وعدم التالعب بآراء المنتخبين ، وأتصل أيضا بعيد المحسن السعدون طالبا منه ومن حكومته أتخاذ اإلجراءات القانون
ت ، لكن األخيرة أستمرت علی نهجها حتى نهاية االنتخابات مما أثر في عالقة الملك مع بحق المتجاوزين وعلى الحكومة صيانة االنتخابا 

 .(66) رئيس وزراءه عبد المحسن السعدون التي أزدات سوءا
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ثمان  ( مقعدا من أصل )ست وستين)ـعن فوزها ب  تم انتخاب النواب المجلس الجديد ، ونجحت الحكومة  ۱۹۲۸  آيار عامالتاسع من  وفي  
ايار من العام نفسه ، والقى الملك فيصل    التاسع عشر من  مقعد من مقاعد المجلس ودعي المجلس الى عقد اجتماع غير اعتيادي في(  وثمانين

بانتخابات    ا  اسي.شهدت هذه االنتخابات تراجعا كبير ق (67) لمجلسهم  سا  ياألول خطاب العرش ، وبعدها أنتخب النواب عبد العزيز القصاب رئ
( نائب من أعضاء المجلس السابق إلى مقاعد المجلس  احدى وخمسينالتأسيسي ومجلس النواب في الدورة االنتخابية األولى ، فعاد )المجلس  

 .( 68) كبيرا تراجعا يعد وهذا  الجديدة  الوجوه من  كانوا فقط األخير أعضاء من  % 04٫۲4الجديد وهذا يعني أن  
 م :  ۱۹۳۲ - ۱۹۳۰انتخابات عامي  -5

، وكان هدفه األول عقد معاهدة   ۱۹۳0عام    آذار الثالث والعشرون من    الملك فيصل األول الى نوري سعيد بتأليف الوزارة إذ شكلها فيعهد  
وهذا ما أشار إليه في الكتاب الذي رفعه إلى الملك فيصل األول يقول فيه : " ... أن  .  (69) جديدة مع بريطانيا لتنظيم العالقات بين البلدين  

المعاهدة   سألة سنضعها أنا وزمالئي نصب أعيننا ، ونبذل كل ما في وسعنا ال نجازها ، طبق رغبات جاللتكم ، ورغبات األمة هي وضع أهم م
 الجديدة بيننا وبين حكومة صاحب الجاللة البريطانية ، التي ستبدأ بعون هللا تعالى في البحث فيها خالل عشرة أيام على أساس االستقالل 

.لم يكن رئيس الوزراء نوري  (71) على نص المعاهدة الجديدة  ۱۹۳0عام    حزيران الثالثون من  الوزارة مهمتها بالتوقيع في    . أنجزت(70)التام"  
السعيد مطمئنا على المعاهدة داخل البرلمان، لذا عقد العزم على حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة ، وبعد مرور يوم واحد على توقيع 

على أن يتم إنجازها  منه موعدا لبدء االنتخابات  العاشر  م بحل مجلس النواب وحدد يوم  ۱۹۳0المعاهدة صدرت إرادة ملكية في األول من تموز  
، وجاء فيها أن سبب الحل هو " لما كان المفاوضون العراقيون والبريطانيون قد اتفقوا على أمضاء معاهدة  (  72) في مدة ال تتجاوز الشهرين

ي المعاهدة  تحالف وصداقة ... ولما كانت أسس هذه المعاهدة تجعل البالد في موقف سياسي جديد ، ولما كان من المحتم استفتاء االمة ف 
. نالحظ أن الرغبة في حل المجلس كما جاء هو من أجل الوقوف  (73)تنتخبهم لهذا الغرض"    وأفساح المجال البداء رأيها فيها على لسان نواب

خابات  على رأي الشعب على أساس قبول المعاهدة أو رفضها .إال أن المعارضون للحكومة أدركوا أن أجراء األخيرة في حل المجلس وأجراء انت
المعاهدة الجديدة أنما غرضها فرض أشخاص معينين يحملون الناس على    جديدة ليس الغرض منه كما أوضحت في بيانها استفتاء األمة في

.شهدت االنتخابات التي جرت في موعدها المحدد تدخال واسعا من قبل الحكومة (74)انتخابهم بالقوة اليجاد مجلس ينقاد أفراده الى أوامر الحكومة
دي ، كما عدلت الحكومة قانون األراضي يا لم يسبق له مثيل لضمان انتخاب مجلس موال لها، فأخذت القوائم الحكومية تتناقلها األ   وبأسلوب

بال مزايدة حتى تجعل (  76)أعطاء األراضي األميرية    ومة حرة التصرف في، وجعلت الحك  (75) بحيث ألغت شرط المزايدة العلنية في لزمة األرض
.بدأت ( 77) من ذلك سالحا بيدها تنتزع . األراضي من الشيوخ الذين يقاومون الحكومة في االنتخابات وتعطيها مكأفاة للذين يساندونها من الشيوخ

الشباب المتحمس القت استحسانا كبيرا فنشروا على أثرها بيانا الى تظهر دعوات بسبب تدخل الحكومة لمقاطعة االنتخابات فعلى مستوى  
، أما على صعيد كتلة المعارضة  (78)فيه الى عدم التعاون ومقاطعة االنتخابات وتزعم هذا التيار الحزب الوطني العراقي  واالشعب العراقي دع

رأت بأن المقاطعة مضرة للبالد وأعتبرتها   مشاركة باالنتخابات ألنها ن الهاشمي ، فلم تلق دعوة المقاطعة القبول فقررت الياس يالتي يتزعمها  
وعلى كل فقد تم انتخاب المنتخبين الثانويين في معظم االلوية على الرغم من االنتقادات وأجواء المعارضة .  (79)تنازال من حقوق مكتسبة للعراق

األول  العشرين من.حدد يوم  (80)الشديدة ليدير   1930عام    تشرين  الداخلية وكالة  السعيد منصب وزارة  فتقلد نوري  النواب  موعدا النتخاب 
مقعدا   (74)وبهذا االسلوب تمكنت حكومة نوري السعيد من أنهاء االنتخابات لصالحها ، إذ حصلت الحكومة على  .  (81)االنتخابات بنفسه  

%من مجموع أعضاء المجلس الجديد وهي نسبة تكفي لضمان موافقة    ۹٫84. مما يؤلف   (82) مقعد من مقاعد مجلس النواب(  ۸۸من أصل )
م والقى الملك فيصل األول  ۱۹۳0.أفتتح مجلس النواب في اليوم األول من تشرين الثاني  (83)األكثرية الساحقة من األصوات ألي مشروعه

 . (85)لرئاسة المجلس  (84) ستوري وتم انتخاب جعفر العسكري خطاب العرش ، وكان أطول خطبة إمام المؤسسة التشريعية، وأدى النواب اليمن الد
ا أعطت مهكذا جاءت نتائج االنتخابات بالصورة التي رسمها لها رئيس الحكومة نوري السعيد ، فقد حصلت المعارضة على أقل المقاعد بين

نفوذ كبيرة في المجلس الذي ضم أنصاره ومؤيديه ، وكان هدفه األساس الحصول على موافقة أغلبية أعضاء المجلس لتصديق    لنوري السعيد
في مقال   (86) (Francis Henry Humphrys)همفريز  فرنسيس  وهذا ما أكده المندوب السامي  .۱۹۳0البريطانية لسنة    -المعاهدة العراقية  

عن تدخل الحكومة في االنتخابات قائال : " أن جميع الشخصيات السياسية في العراق ضدنا وضد عقد  نشره في صحيفة الديلي تلغراف  
 .(87)" المعاهدة ... ولوال اإلجراءات االستثنائية التي اتخذناها في االنتخابات لما حصلنا على برلمان يوافق على المصادقة على المعاهدة ...
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، أن يسير ۱۹۳۲ودخوله عضوا في عصبة األمم سنة    ۱۹۳0حصوله على االستقالل بموجب معاهدة    رأى الملك فيصل األول أن العراق بعد
إلى   في حياة جديدة على نهج جديد فالبد من إجراء تعديالت في سياسة الدولة، وأن وزارة نوري السعيد قد انتهت مهمتها، فعهد بتشكيل الوزارة

، وكانت أولى مهام الوزارة هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة، ۱۹۳۲عام    تشرين الثاني  الثالث من  ، فألفها في (88) ناجي شوكت
لس وأعلنت أن سبب الحل هو : " أن مجلس النواب الحاضر  جتشرين الثاني من العام نفسه بحل المالثامن من  وبالفعل صدرت إرادة ملكية في  

وحيث ...   ۱۹۳0حزيران سنة العشرين من البريطانية المؤرخة في  -ستفتاء األمة في المعاهدة العراقية تألف بنتيجة انتخاب كان قد جرى اال
على  أن المعاهدة المذكورة قد دخلت اآلن في حيز التنفيذ وافتتح أمام البالد دور يختلف عن الدور الذي سبقه من حيث ما تطلبه سياسة مبنية  

بشأنه. وحيث أن    ان البالد وانکشاف رقيها في مختلف النواحي، مما يستلزم فهم رغائب األمةيالرتكاز کأساس االستقالل والمسؤولية وكافلة  
.كانت رغبة رئيس الوزراء  (89) فهم رغائب األمة يتوقف على استفتائها بطريقة تمكنها من انتخاب نواب عنها يعبرون عن تلك الرغائب ..."  

انتخابات جديدة من أجل تشكيل مجلس ممثال للرأي العام وأن يكون للمثقفين مقامهم وأن تمثل أيضا  ناجي شوكت في حل المجلس وإجراء  
الوطني، وعلى هذا األساس بدأت  العراقي وحزب اإلخاء  الوطني  العراقي والحزب  العهد  إذ كانت هناك ثالثة أحزاب هي حزب  األحزاب، 

الوزرا األول ورئيس  فيصل  الملك  بين  المصلحة  ناج  ءاالتصاالت  قائمة موحدة تضمن  على  لالتفاق  السياسية  األحزاب  ي شوكت وزعماء 
العاشر   أوامرها الى متصرفي األلوية بالشروع في االنتخابات في  ۱۹۳۲  عام    كانون األولالثالث من    أصدرت وزارة الداخلية في.  (90)العامة
لحزب الوطني العراقي الذي قرر بادئ األمر االشتراك ثم عدل عن رأيه  ، واشتركت األحزاب فيها عدا ا (91)كانون األول من العام نفسه  من  

يصف  .(93)   فكان فريق يرغب بالمقاطعة وآخر يرغب باالشتراك  الحزب الى انشقاق    ، وتعرض(92)بسبب اعتراض الحكومة على بعض مرشحيه
في جو مشبع الهدوء والسكينة، حتى أن معظم األهليين كانوا ال   (االنتخابات، االنتخابات قائال : " بوشر فيها )أي  (94) عبد الرزاق الحسني

هت  يسمعون عنها شيئا ... ".ويمكن القول أن االنتخابات التي أجرتها الوزارة أسفرت عن نوع من الموازنة بين مختلف األحزاب القائمة. وانت
لمجلسهم    ا  وانتخب النواب جميل المدفعي رئيس  ۱۹۳۳عام    آذارثامن من  الاالنتخابات بتشكيل مجلس النواب الذي عقد أجتماعه األول في  

، أجراء خمسة عمليات انتخابية ۱۹۳۳وحتى    ۱۹۲۱نالحظ مما سبق أن العراق شهد في فترة تولي الملك فيصل األول عرش العراق من  .(95)
 ( مجالس النواب.  4أسفرت عن والدة مجلس تأسيسي و)

 ثانيا : االنتخابات يف عهد امللك غازي : 
،  (97) ، وعندما شكل علي جودت األيوبي(96) ، بعد وفاة والده الملك فيصل األول  ۱۹۳۳عام    أيلولالثامن    توج غازي ملكة على عرش العراق في

في عام    وزارته  والعشرين من آب  ايلول  1934السابع  الرابع من  في  اصدر  انتخابات  ملكية  إرادة    ،  بإجراء  النواب والشروع  بحل مجلس 
، وأوضحت في اإلرادة أن سبب الحل أنها قد  (99). حلت الوزارة مجلس النواب دون أن تواجهه إذ كان المجلس في عطلته السنوية(98)جديدة

السير بالبالد الى األمام لتأمين تقدمها ماديا وأدبيا وكل ذلك يتوقف على اتخاذها خططا تتناسب مع أهمية الواجبات الملقات عليها،    اعتزمت
تعقيب لها عن حل الحكومة لمجلس النواب في   . كتبت جريدة األهالي في(100) وأنها تريد أن تعرف رأي األمة بلسان ممثليها في منهاج الوزارة

قالت فيه: " أتت الحكومة الحاضرة الى الحكم والمجلس النيابي في عطلة فلم تعلم فيما إذا   1934في السادس من ايلول عام  مقال افتتاحي  
وعة بدون أي تردد. إذ لم تدخل في  عاضد الحكومة كما عاضد الحكومات األخرى المتنيكان سيؤيدها أم ال وأننا على يقين بأنه لم يحل ل

ابية المجالس النيابية العراقية منذ تأسيسها حتى اآلن العناصر التي تجرأ أكثريتها على التصويت ضد الحكومة. وأننا نعتقد أن المجالس الني
جعلت من النواب موظفي حكومة   حالتها هذه مادامت االنتخابات لها تجري على الطريقة التي أصبحت معروفة لدى الجميع والتي  ستبقى على

الخامس عشر  .أصدرت وزارة الداخلية أوامرها الى متصرفي األلوية في  (101) يخافون منها على مناصبهم وليسوا وكالء الشعب في مراقبتها "
حكومة وممن كان معظمهم من موظفي ال  بالشروع في االنتخابات، وعندما جاء دور انتخاب المنتخبين الثانويين كان   1934عام    أيلولمن  

وهو اليوم المحدد النتخاب النواب، شهدت تدخل سافر    1934  عام  كانون األولالسادس من  موالية للسلطة أو مؤيد لسياستها، وما أن حل يوم  
بغداد   ويصف لنا فريتز غروبا الوزير األلماني المفوض في  (102) من قبل الحكومة إذ أرسلت إلى متصرفي األلوية أسماء النواب المرشحين  

تدخل الحكومة إذا يقول : " أما الحكومة فكانت تصدر قوائم للمرشحين ينقحها رئيس الوزراء ويضيف لها كل وزير عددا من أصدقائه. ولذا  
، وقد  فإن هذه القوائم يزداد بها عدد المرشحين عن العدد المطلوب ترشيحه فيقوم رئيس الوزراء بمداوالت عسيرة بغية التوصل للقائمة النهائية

.أما عن سير  (103) ازدادت المداوالت صعوبة في هذه المرة لدرجة استوجبت اجتماع الوزارة لمرات عديدة حتى تم التوصل للقائمة النهائية  "
  االنتخابات فكان تدخل الحكومة واضح ففي متصرفية لواء الديوانية لم تدع المتصرفية أحد من الثانويين في القضائين أبو صخير والشامية
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النواب الذين رشحتهم السلطة، أما في الحلة فكانت  للتصويت وإنما اكتفت بإلقاء أوراق بعددهم في صناديق االنتخاب كتبت عليها أسماء 
.ألف رئيس الوزراء علي  (104) األوراق ال تلقى في صناديق االنتخاب إال بعد أن يطلع عليها الموظفون ليتأكدوا من مطابقتها لقائمة الحكومة

وزارة الداخلية    كانون األول حزبا عرف بحزب الوحدة الوطنية وأجيز من قبلالسادس من    جودت األيوبي في اليوم الذي جرت فيه االنتخابات
ي  . أسفرت االنتخابات عن أغلبية ساحقة حصل عليها رئيس الوزراء عل (105) ، واراده أن يكون حزبا  برلمانيا  لتستند إليه الوزارة في مجلس النواب

، وعملت الحكومة على جعل (  106)( مقعدا  في مجلس النواب12جودت األيوبي وأتباعه ، أما حزب األخاء الوطني فحصل وبصعوبة على ) 
احب الصحفيين نوابا  في مجلسها فكان صاحب جريدة البالد نائبا  عن لواء البصرة ، وصاحب جريدة العالم العربي نائبا  عن لواء الموصل ، وص

وامتاز المجلس ايضا  بضعف التمثيل (  107)ستقالل نائبا  عن لواء الكوت ، وحرمت الحكومة بذلك الشعب بعملها هذا من السنته الناطقةجريدة اال
، عندما تحدث معه رئيس الوزراء علي    (109) . يذكر شيخ المؤرخين عبد الرزاق الحسني  (108) العشائري إذ استبعد بعض الشيوخ المتنفذين

نتخب  جودت االيوبي عن االنتخابات في العراق ودرجة تدخل الحكومة فيها قائال  : " الحق أن الحياة النيابية أفسدت العراق لسببين ، قانون ا
دخل فيه ، حتى أن النيابات كانت التعيين النواب وكثرة طالب النيابات ، إما من جهة قانون االنتخابات فإنه أعطى السلطة مجاال  واسعا  للت

مجلس أقرب منها الى االنتخاب، وأما من جهة النيابات فأنتم تعلمون أن عددها محدود ، في حين طالبها يتجاوزن األلفين ، فلو قام في البالد  
التاسع والعشرين  لس النواب اجتماعه األول في  عقد مجتشريعي تمثل فيه األلوية لكان خيرا  وأبقى ، وخلصت الحكومة نفسها من االنتقادات" .   

ويصف السفير البريطاني في  (110) ، وبعد القاء الملك خطاب العرش انتخب النواب رشيد الخوجة رئيسا لمجلسهم1934 عام كانون األولمن 
سفرت االنتخابات العامة التي أجريت العراق المجلس الذي شكل في عهد وزارة علي جودت األيوبي، في تقرير رفعه إلى حكومته يقول فيه )) أ

س الوزراء علي جودت بك وحزبه في مجلس النواب وحينما اجتمع البرلمان  ي ، عن أغلبية ساحقة حصل عليها رئ1934في أوائل كانون األول  
تبعادهم من المجلس كثيرين من في مطلع السنة الجديدة، كان هؤالء يعتقدون أن موقفهم قوي، وهم لم يدركوا المرارة الشخصية التي أثارها باس

لنكرات زعماء األحزاب والفئات األخرى، وال فهموا االستياء الواسع الذي جلبوه ألنفسهم بفرضهم على المناطق االنتخابية في األلوية عددا من ا
ظ أن األساليب التي اتبعت في .يالح(111) التافهين من بغداد أولئك الذي أدى انتخابهم الى حرمان رجال لهم مكانة محلية في مقاعدهم ((  

 االنتخابات هي نفس تلك األساليب التي طبقت في االنتخابات السابقة، أذ أسهمت الوزارات في أفساد عملية االنتخابات دون إجراء تعديالت
نتقادات كثيرة، وطعن في في األنظمة والقوانين االنتخابية وتطويرها.تعرض مجلس النواب الذي شكل في عهد وزارة علي جودت األيوبي إلى ا

، قرر أن يضع حل للخالف القائم حول شرعية المجلس أما 1935عام  آذار    السابع عشر من  شرعيته وعندما ألف ياسين الهاشمي وزارته في
الحكومة أن تأخذ الحل  ، فقررت  (112)بحله والبدء بانتخاب مجلس جديد أو تعطيل الحياة النيابية في العراق أو االستمرار على عقد جلساته

ذهاب وفد من النواب، إلى    األول وهو حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة لكنها ال تملك سبب لتبرر هذا الحل، وتهيئة الظروف لها مستغلة
ة مفقودة بين الوزارة الجديدة ، واعتبرت الحكومة أن الثق(113) البالط الملكي إذ طلبوا من الملك إقالة الوزارة وأنهم قرروا عدم تأييدها بصورة مطلقة

بحل مجلس النواب وجاء فيها: )) لما   1935عام    التاسع من  نيسانالملكية في    والمجلس القائم وهو السبب الذي استصدرت بموجبه األرادة
اضرة تستلزم بأن يكون كانت األصول الدستورية تقضي بأن يسود التآزر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولما كانت الظروف الح

بينها   التآزر بين السلطتين على أتم ما عليه لتتمكن الوزارة من القيام بأعمال أصالحية خطيرة، ولما كانت الوزارة ال تشعر بوجود هذا التآزر
بحل مجلس النواب والبدء  وبين مجلس النواب الحالي فقد أصدرت أرادتي الملكية...، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء وعرضه رئيس الوزراء  

عشر من نيسان   التاسع  مؤتمرا عاما في  الهاشمي  ياسين  عقد حزب األخاء الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء .  (114)بانتخاب مجلس جديد((
األمة وأدماج   لتوحيد كلمةقرروا فيه إيقاف نشاط الحزب ألن وضع البالد يقتضي توحيد الكلمة والعمل بما فيه مصلحة الوطن، وعلى أن يسعى  

مقعدا (  ۸۸بزيادة عدد مقاعد المجلس النيابي من )  1935عام  تموز  في الثالثين من    ا  أصدرت الحكومة قرار .  (115) هيئة واحدةاألحزاب في  
االستعدادات ألجراء  بدأت  .(116)مقعد نتيجة لزيادة عدد سكان العراق وفق اإلحصاءات التي أجرتها الحكومة(  ۲0مقعد بزيادة )(  ۱0۸الى )

وهو اليوم    1935عام   آبالرابع من    وما أن حل يوم  يينالتفتيشية وتم انتخاب المنتخبين الثانو   االنتخابات و علقت األسماء وانتخبت الهيئات
بعدها انتخب آب وتلى الملك غازي خاطب العرش، و الثامن من  المحدد إلجراء االنتخابات تم انتخاب نواب المجلس وعقدوا اجتماعهم في  

 .(117)النواب محمد زكي رئيسا للمجلس
)) أن الحكومة قد زادت عدد النواب بصورة مقصودة لتتمكن من   يشير السفير البريطاني في بغداد عن زيادة مقاعد مجلس النواب في تقريره :

 . (118) مكافأة أنصارها بدون استبعاد غيرهم ممن يحتلون مراکز عشائرية أو في الحياة العامة تجعل وجودهم في المجلس مرغوبا به (( 
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وزارات في جميع المجالس النيابية، وأن كان تدخلها في  لقد دلت النتائج على أن وزارة ياسين الهاشمي اتبعت نفس الطرق التي اتبعتها بقية ال
 قائال  : مالحظاته عن هذه االنتخابات  (119) عبد الرزاق الحسني وثبت المؤرخ هذه االنتخابات أقل وأخف من تدخل بقية الوزارات، 

 أن القبائل تمثلت في هذا المجلس أفضل من تمثيلها في المجالس السابقة.  -1
 الجديد أكثر تمثيال من المجالس السابقة لطبقات المجتمع. أن المجلس  -2
الشعب ممن ينطق بلسانه أو ينتقد سلوك الحكومة في إدارة   أصبح معظم أصحاب الصحف السياسية نوابا في المجلس الجديد، فحرم  -3

أي بعد يوم واحد من قيام   1936  في عام  تشرين األول/۳۱شؤون البالد.ولكن المجلس لم يستمر في عمله إذ حل وصدرت أرادة ملكية في  
، وجاء في اإلرادة أن سبب حل المجلس هو : " لما كانت (121) مان حكومتهي ، وتشكيل حكمت سل(120)صدقي  انقالب عسكري بقيادة بكر

ن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولما كانت الظروف التي تجتازها البالد في الوقت الحاضر  ياألصول الدستورية تقضي بأن يسود التآزر ب
د هذا  تستدعي التآزر بين السلطتين على أتمه، لتتمكن الوزارة من القيام باألعمال اإلصالحية التي تستهدفها ولما كانت الوزارة ال تشعر بوجو 

 .( 122) د أصدرت أرادتي الملكية ... وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بحل مجلس النواب ..." التآزر بينها وبين مجلس النواب الحالي، فق
أن السبب الذي جاء في اإلرادة الملكية بحل مجلس النواب التي استصدرتها وزارة حكمت سليمان هو نفس السبب لحل المجلس السابق في  

( من القانون األساسي 40من المادة )(  ۲، وفق الفقرة )(123)ي ال يجيزه الدستورلس غير دستوري أجعهد وزارة ياسين الهاشمي، أذن حل الم
أصدرت وزارة الداخلية أوامرها .(124)التي تنص : " ... إذا حل مجلس النواب األمر ما فال يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك األمر "

النواب  1936من عام    كانون األولالعاشر من  بالبدء بإجراء االنتخابات في   ، وقد حاول أعضاء جمعية (125)طبقا ألحكام قانون انتخاب 
، استغالل االنتخابات للحصول على أغلبية المقاعد في المجلس الجديد فدعوا الجماهير إلى المشاركة في االنتخابات (126)اإلصالح الشعبية

االنتخاب غير المباشر ألنه لم يعد يالئم التطور السياسي والثقافي الذي وصل اليه  لضمان وصول نواب يمثلونهم تمثيال حقيقية وانتقدوا نظام  
الثانيالحادي عشر من  الصدد مقال في عددها الصادر بتاريخ    الشعب، وكتبت جريدة األهالي لسان حالهم بهذا تقول : "  1936  تشرين 

وطالبوا أيضا  .  (127) بات الشعب وانتخاب من يمثلونه تمثيال حقيقيا ..."  االنتخابات يجب أن تكون مباشرة إذا أريد من االنتخابات اكتشاف رغ
. القت هذه الدعوة معارضة  (128)   بأن على المرشح أن يعلن وجهة نظره أزاء المشاكل العامة وما ينوي أن يحققه من خدمات في المجلس النيابي

أركان الجيش بكر صدقي، وأبدى األخير مخاوفه تجاه جمعية اإلصالح الشعبية من قبل رئيس الوزراء حكمت سليمان وقائد االنقالب ورئيس 
شكوكه بهم، فدعا إلى عقد اجتماع في داره حضره عدد من الضباط ولم يدع لالجتماع أحد من أعضاء جمعية اإلصالح الشعبية وذلك    دتوزا

يمنع أعضاء الجمعية اإلصالح من الحصول على أي مقعد في المجلس  اإلعداد القوائم النهائية بأسماء النواب الجدد ووصل األمر إلى حد أن  
مان لدى بكر صدقي وأقنعاه بالعدول عن فكرة استبعاد أعضاء جمعية يالنيابي، إال أن تدخل كل من جعفر أبو التمن وزير المالية وحکمت سل

خابات على قاعدة أرضاء بكر صدقي والجيش وجمعية اإلصالح جرت االنت.(129) فعاال في االنقالب   ا  اإلصالح من المجلس وذلك ألنهم لعبوا دور 
نائب (  ۱0۸، وكان مجلس النواب يضم )۱۹۳۷عام    شباطالعشرين من  وشيوخ العشائر والرغبات الشخصية للوزراء، وانتهت االنتخابات في  

. (130)مقعدا(  ۱۲صالح الشعبية على )مقعد بينما حصل أعضاء جمعية اإل(  ۳0ر بكر صدقي على ) اثلثهم من النواب السابقين، وحصل أنص
فاجتمع المجلس وبعد إلقاء خطاب   ۱۹۳۷عام    شباطالسابع والعشرين من  وصدرت أرادة ملكية بدعوة المجلس الجديد الى عقد اجتماعه في  

لم يستطع أعضاء جمعية .  (131) رئيسا  لمجلسهم  العرش انتخب النواب فخر الدين جميل رئيسا لهم، وانتخب األعيان الشيخ محمد رضا الشبيبي  
بسبب تنكر األخير بل واتخذ  صدقي من تحقيق أهدافهم    بكرفاعال في االنقالب الذي قاده    ا  اإلصالح الشعبية على الرغم من أنهم لعبوا دور 

باالنتخابات المباشرة ولم يتم تطبيقها وتمت االنتخابات باألسلوب  فنادوا  موقف المناوئ لهم، فجرت االنتخابات على عكس ما كانوا يرغبون،  
بكر صدقي ومعه حكمت   فيها.لم ترض سياسة  كبيرا  دورا  الشخصية  المصالح  ولعبت  السابقة،  االنتخابات  به  تتم  العناصر  الذي  سليمان 

على رأس    ا  ، عندما كان مسافر 1937عام    آب   الحادي منوبخاصة الكتلة القومية في الجيش والتي دبرت اغتيال بكر صدقي في    المعارضة
  ۱۹۳۷عام   آبالسابع عشر من مان استقالت وزارته في يفي القاعدة الجوية في الموصل فقدم حكمت سل ، الى تركيا وذلك(132)وفد عسكري 

، وكان من أولويات عمل الحكومة هو حل  (134)كلف الملك غازي بتشكيل الحكومة الى جميل المدفعي  .(133) وبذلك سقطت حكومة االنقالب
بحل مجلس النواب وكان سبب الحل هو    ۱۹۳۷السادس والعشرين من آب عام  فصدرت أرادة ملكية في    ةديمجلس النواب وأجراء انتخابات جد

ديبا، وحيث : " لما كانت الوزارة عازمة على اتخاذ التدابير الالزمة لتوطيد دعائم الطمأنينة واالستقرار في البالد، وذلك لضمان تقدمها ماديا وأ
بواسطة ممثلين تنتخبهم لهذا الغرض لذلك  األمة  أن ذلك يتوقف على اتخاذها خططا تتفق مع هذه الغاية، فقد شعرت بلزوم الوقوف على رأي



   

         

 م1939-1921 االنتخابات النيابية يف العراق                        

  

  

االستعدادات وتم انتخاب المنتخبين الثانويين، وأصدرت وزارة الداخلية أوامرها بدأت .(135)... بحل مجلس النواب ..."  ةأصدرت أرادتي الملكي
النواب، وكان تدخل الحكومة في اال  ۱۹۳۷  عام   كانون األولالثامن عشر من  في   نتخابات سافرة وواضحة لبلوغ بانتخاب أعضاء مجلس 

،  (136) عبد الرزاق الحسنيالمؤرخ  عناصرها الى المجلس بعد أبعاد العناصر المعروفة بميولها اليسارية كما لم يمثل في المجلس الجيش ويشير  
على الزهد    العامة حتى حملهم هذا التالعبحول تدخل الحكومة قائال: )) ضج العراقيون من كثرة التالعبات الحكومية في االنتخابات النيابية  

تعاد عن الحياة البرلمانية، حيث كانت مقدمات هذا االنتخاب قد تمت في جو من الريبة ... وقد تم انتخاب البفي هذه االنتخابات، وعلى ا
)أي   المذكور  اليوم  في  ا/۱۸النواب  البالط  الوزارة وأقرها  أعدتها  التي  القوائم  األول( بحسب  اجتماعه كانون  النواب  ((. عقد مجلس  لملكي 

، وانتخب األعيان السيد محمد (137)وانتخب النواب مولود مخلص رئيسا لمجلسهم    ۱۹۳۷  عام  األول  الثالث والعشرين من كانون االعتيادي في  
، بعد أن شكل   ۱۹۳۹  عامشباط  الثاني والعشرين من    ، وهذا اخر مجلس شكل في عهد الملك غازي اذ حل في(138)الصدر رئيسا لمجلسهم

الثالثة   السعيد وزارته  العراق سنة    (139) نوري  الملك غازي عرش  العراق شهد في فترة تسنم  لنا أن  أجراء أربع   ۱۹۳۹وحتی    ۱۹۳۳يتبين 
 تسير عليها كل وزارة عند تشكيلها.   عرفا  متداوال  انتخابات نيابية، وأن حل المجلس وأجراء انتخابات جديدة أصبحت 

 :اخلامتة 

رك  بعد تأسيس الدولة العراقية وقيام النظام الملكي كان البد من مواجهة التحديات في محاولة لتحقيق نوع من االستقالل السياسي ودخول معت
البريطانية التي اخذت ردحا من الزمن ، البرلمانية في   السياسة وايقاف التدخالت  حيث اهلم الحرث والنسل فكان هذا ايذانا بظهور الحياة 

 -(يمكن استنتاج عدة امور منها :1939- 1921العراق.ومن خالل دراستنا لموضوع الحياة النيابية في العراق )
 ظهور اول مجلس تأسيسي في العراق الذي قام بشرعنة عدة مسائل تخص الحياة البرلمانية  -1
 ومة العراقية من ازالة العقبات والعراقيل التي واجهتها عند اجراء االنتخابات سيما ما يخص فتاوى رجال الدين في ذلك استطاعة الحك -2
 تمكنت الحكومة العراقية بعد احتواء المعارضة من االتصال بالحكومة البريطانية وتقليص مدة المعاهدة من عشرين عاما الى اربع سنوات  -3
 معروفة مسبقا من خالل قيام الحكومة بأعداد قوائم بأسماء المرشحين الذين كانوا يعملون لصالحها داخل البرلمان كانت نتيجة االنتخابات   -4
اعتماد اسلوب االنتخابات الغير مباشرة والتي كانت على مرحلتين دون اتباع اسلوب نظام القائمة الواحدة ، هذا مافسح المجال للتالعب  -5

 بطبيعة االنتخابات والناخبين 
( اال انها كانت العوبة بيد السياسيين من خالل الوزارات التي توالت  1939-1921على الرغم من االنتخابات التي حصلت خالل الفترة ) -6

 على حكم العراق
 اتباع نظام التخمين لسكان العراق في تلك الفترة وعدم وجود جهة حكومية مختصة لتقوم بمهام التعداد السكاني انذاك   -7
، يعد اشتراك االخير في االنتخابات ، فكانوا مجبرين ال عطائهم اصواتهم ليضمنوا بقائهم في    مانقياد الموظفين تحت سيطرة مرؤوسيه -8

 الوظيفة
 قائمة املصادر

 ئق الغري منشورة :  الوثا
 دار الكتب والوثائق )د.ك.و( : -
 ، قانون االنتخابات للمجلس التأسيسي العراقي .311/  ۲۹۸ -  ۱ 
 ، القانون األساسي العراقي .    ۳۱۱  /۲۷0 -  ۲ 
 .  ۱۹۳0البريطانية سنة  -، المعاهدة العراقية    ۳۱۱ / ۲۸6  – 3 
 . ۱۹۳0، انتخابات   ۳۱۱  /۱۱۱0  – 4 
 ، تبوء الملك غازي عرش العراق .    ۳۱۱ /۲۲۸۳ – 5
 ، قرارات مجلس الوزراء .  ۳۱۱ /  ۲451  - 6
 ، فتوى علماء النجف بتحريم االنتخابات .   ۳۲050 /۲6۱۹ – 7
 ، کتاب وزارة الداخلية الى سكرتير مجلس الوزراء .  ۳۲050 /۸۸۲۲ – ۸
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 الحكومة العراقية، وزارة الداخلية ، مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي  - 1
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 . ۱۹۹0منشورات مكتبة اليقظة العربية، بغداد ،  ،۱، ج(۱۹۷4 –  ۱۸۹6ناجي شوكت، سيرة وذكريات ثمانين عاما )-34
النوادي العراقية ، القسم الثاني ، جمع وتحقيق : موسى الكرباسي ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد    موسوعة الشيخ علي الشرقي النثرية ،-35
 ،1989  . 
 .  ۱۹۸۹، بغداد، 1منشورات المكتبة العلمية، ط ، ترجمة سليم طه التكريتي،۱هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ج -36
 ۱، منشورات مكتبة البقظة العربية ، ط  ۱۹۳6والعسكري في تاريخ العراق حتى عام  عالء جاسم محمد ، جعفر العسكري ودوره السياسي  - ۳۷

 . ۱۹۸۷، بغداد ، 
 : الصحف العراقية -
 .  ۱۹۳6 ،  ۱۹۳5،  ۱۹۲۳االستقالل ، لسنة  -1
 .  ۱۹۳4األهالي ، لسنة  -۲
 .  ۱۹۳5،  ۱۹۳4البالد ، لسنة  -3
 .  ۱۹۳۷الزمان ، السنة -4
 .  ۱۹۳0صوت العراق ، لسنة -5
 .  ۱۹۳4الطريق ، لسنة -6
 .   ۱۹۲۳،  ۱۹۲۲العاصمة ، لسنة -7
 .  ۱۹۳۲،  ۱۹۲۸،   ۱۹۲4العالم العربي ، لسنة -۸
 . ۱۹۳5، ۱۹۲5، ۱۹۲4، ۱۹۲۳العراق ، لسنة -۹

 . ۱۹۳6،   ۱۹۳4الوقائع العراقية ،  - ۱0
 اهلوامش
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  -  6۲۳، ص  ۲00۸، بيروت ، ۷، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع ، ط۱عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  (1)

۲۳۷ .   
البريطانية وأثرها في تطور العراق السـياسـي مع -دراسـة في تطور العالقات العراقية   ۱۹۲۷و   ۱۹۲۱رجاء حسـين الخطاب، العراق بين   (2)

  .۹5، ص۱۹۷۹دراسة الرأي العام العراقي، مطبعة النعمان، النجف، 
تشــــــــرين   4وانتهت من وضــــــــع القانون في   ۱۹۲0/آب/  6تم وضــــــــع القانون من قبل لجنة االنتخابات العراقية التي بدأت جلســــــــاتها في    (3)

ــادقت الحكومة العراقية المؤقتة على هذا القانون في (  ۱۸ب )  ۱۹۲0الثاني/ ــتندين على قانون مجلس المبعوثان العثماني، وصـــــ ــة مســـــ جلســـــ
بعــد أن أجريــت تعــديالت على بعض أحكــامــه، تكون النظــام .  ۱۹۲۲/آذار/  4ت إرادة ملكيــة فيــه، في  وأصـــــــــــــــدر   ۱۹۲0كــانون األول/  /۱6

مادة موزعة على ســبعة فصــول وأهم ما جاء فيه أن االنتخابات تجري بطريقة غير مباشــرة أي على أســاس درجتين   ۷۲المؤقت من مقدمة و 
ــليمانية والثانية واعتبر كل لواء دائرة انتخابية، ووزعت الدوائر االنتخاب ية على ثالث مناطق، المنطقة األولى ألوية الموصـــــــــــل وكركوك والســـــــــ

ــيســـــــي بمائة نا ــاء المجلس التأســـــ ئب، ألوية بغداد وديالى والدليم والحلة وكربالء والكوت والثالثة ألوية المنتفك والعمارة والبصـــــــرة، وحدد أعضـــــ
ــي العراقي، و268/311بعد د.ك.و(،    للمزيد ينظر : دار الكتب والوثائق )وســـوف يرمز لها فيما ــيسـ ،  ۲4،  قانون االنتخابات للمجلس التأسـ

 .47 - ۳۷ص
ــأة العراق الحديث، ج  (4) ــتر، نشــ ــورات المكتبة العلمية،ط۱هنري فوســ ــليم طه التكريتي، منشــ ؛ عبد 5۱۹، ص۱۹۸۹، بغداد، 1، ترجمة : ســ

ــر، ط۱۹45  -  ۱۹0۸في العراق  الرزاق عبد الدراجي، جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية ــيد النشــــــــــ ،  ۱۹۸0، بغداد، ۲، دار الرشــــــــــ
 . ۲۱۲ص

 .۲۱۳ - ۲۱۲عبد الرزاق عبد الدراجي، المصدر السابق، ص   (5)
،  2619/32050،    رجال الدين هم : الشيخ مهدي الخالصي ومرزا حسين النائيني وأبو الحسن علي األصفهاني. للمزيد ينظر : د.ك.و (6) 

؛ جرالد ۳۷، ص  ۲۲؛ وينظر کتاب متصرف لواء كربالء الى وزارة الداخلية، و  ۱۳  -  ۱۲، ص ۸فتوی علماء النجف بتحريم االنتخابات، و
 .51، ص ۱۹۹0، بغداد، ۲، ترجمة سليم طه التكريتي، مكتبة النهضة العربية، ط(۱۹5۸ - ۱۹۲۱دي غوري، ثالثة ملوك في بغداد )

 .234، ص۱۹۷۸نتشا شفيلي، العراق في سنوات االنتداب البريطاني، ترجمة : هاشم صالح التكريتي، مطبعة جامعة بغداد، أ. م م(  7)
 .۷۱، ص ۱۹۷۹، بغداد، ۲لطفي جعفر فرج، عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر، دار الرشيد، ط(  8)
، وضـــمت كل من عبد المحســـن الســـعدون وزيرا للداخلية وســـاســـون حســـقيل ۱۹۲۲أيلول/  /۳0شـــكل عبد الرحمن النقيب وزراته الثالثة في (9)

ا  وزيرا للمالية وتوفيق الخالدي وزيرا للعدلية وجعفر العسـكري وزيرا للدفاع وصـبيح نشـأت وزيرا لألشـغال والمواصـالت  محمد علي فاضـل وزير 
 . ۱۳۳، ص۱۹۸۸، بغداد، 7، دار الشؤون الثقافية ط۱عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  لألوقاف، ينظر :

؛ رجاء حســـــــــين حســـــــــني الخطاب، عبد الرحمن النقيب حياته ۱۹۲۲تشـــــــــرين الثاني//۱۹، بتاريخ ۱۳جريدة العاصـــــــــمة )العراقية(، عدد  (10)
 . 4، ص ۱۹۸5، بيروت ، 1الخاصة وآراؤه السياسية وعالقته بمعاصريه، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

العراق(11) : جريــــــدة  ينظر  العراقي،  الحر  العراقيــــــة وحزب  النهضـــــــــــــــــــة  العراقي وحزب  الوطني  عــــــدد  )  الحزب  بتــــــاريخ 6۹۳عراقيــــــة(،   ،  
 . ۹6؛ لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص ۱۹۲۳/حزيران/14

، كل من سـامي خوندة، أمين الجرجفجي، عبد الرسـول كبه، الشـيخ حبيب الخيزران، محمد مهدي ۱۹۲۳/شـباط/۲0عاد الى العراق في  (  12)
لزبيدي، العراقيون المنفيون إلى جزيرة البصــير، وفي نيســان عاد حمدي الباجه جي وفي مايس  عاد جعفر أبو التمن، ينظر : محمد حســين ا

 ۱۲5 - ۱۱۸، ص۱۹۸۹، ۲هنجام، دار الحرية للطباعة، ط 
 .  ۱۷0، ص ۱عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج   (13)
( ولد في ايران من عائلة معروفة امتازت بالعلم والتقوى ، درس العلوم الدينية في مدينة نائين ثم 1936-1860الميرزا حســن النائيني )  (14)

ــفهان ، وفي عام   ــنتان ، ثم انتقل الى    1885في اصـ ــامراء ثم الى كربالء وبقى فيها سـ ــته ، وتوجه اوال  الى سـ ــافر الى العراق الكمال دراسـ سـ



   

         

 م1939-1921 االنتخابات النيابية يف العراق                        

  

  

 

ــد الوجود البريطاني في العراق وبرز دوره النجف اال ــهم بحركة الجهاد ضــ ــتقر فيها ، اســ شــــرف عازما  على االقامة بها للتدريس والتحقيق واســ
عالما  ، مطبعة    200اكثر في ثورة العشرين. للمزيد من التفاصيل ينظر : محمد أمين نجف ، علماء في رضوان هللا نبذة مختصرة عن حياة 

 .  382-379، ص 2009،  2بهمن ، ط
( ولد في مدينة اصــفهان في ايران ، من اســرة دينية ، تلقى علومه الدينية االولى في مدينته ، 1946-1867ابو الحســن االصــفهاني)   (15)

منها اصبح المرجع الديني االعلى ، له مؤلفات عديدة   1918ثم سافر الى العراق قاصدا  النجف االشرف الكمال دراسته الحوزوية وفي عام  
ــائل عملية لعمل مقلديه ، له مواقف   ــول وعدة مسـ ــية على العروة الوثقى ، وله شـــرح على كفاية االصـ ــيلة النجاة( وحاشـ ــالته ، العملية )وسـ رسـ
وطنية وشـــارك في قضـــايا الجهاد االســـالمي . للمزيد من التفاصـــيل ينظر : علي عذيب رحيمة الشـــريفي ، مرتضـــى آل ياســـين ودوره الفكري 

 .  40-39، ص 2017، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ،  1978في العراق حتى عام والسياسي 
ــي )    (16) ــيخ مهدي الخالصـ ــره ، انتقل بعدها الى  1925  -1861الشـ ( ولد في مدينة الكاظمية ، درس العلوم الدينية على كبار علماء عصـ

ثم انتقل الى سـامراء ورجع بعدها الى الكاظمية ، اسـهم بحركة الجهاد ضـد البريطانيين وشـارك في ثورة  النجف االشـرف واكمل دراسـته فيها ،
ــيخ   ــوعة الشـ ــيل ينظر : موسـ ــان حتى وفاته . للمزيد من التفاصـ ــتقر في  خراسـ العشـــرين ودعا الى مقاطعة االنتخابات فتم نفيه الى ايران واسـ

ــم الثاني ، جمع وتحقيق : موســــــــى الكرباســــــــي ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد    علي الشــــــــرقي النثرية ، النوادي العراقية ، ،   1989القســــــ
 .  50ص

 . 216- 215عبد الرزاق عبد الدراجي، المصدر السابق ، ص  (17)
 . 196؛ هنري فوستر، المصدر السابق ، ص۱۹۲۳/آيار/4، بتاريخ 156جريدة العاصمة )عراقية(، عدد   (18)
 . 319- 314، ص 1976محمد مظفر األدهمي، المجلس التأسيسي العراقي )دراسة تاريخية سياسية(، مطبعة السعدون، بغداد ،   (19)
 .5۲۳؛ أم منتشا شفيلي، المصدر السابق ، ص  ۳۳۲ - ۳۳۱محمد مظفر األدهمي ، المصدر السابق ، ص   (20)
ــيخ مهدي الخالصــــــي  (21) ــلمان القطيفي، ينظر : جريدة   أبعد مع الشــــ ــيخ ســــ ــيخ علي والشــــ ــيخ حســــــن ومهدي وحفيده الشــــ كل من ولديه الشــــ

 .۱۷۳ - ۱۷۲، ص ۱؛ عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج ۱۹۲۳/حزيران/۲۷، بتأريخ 164االستقالل )عراقية(، عدد 
 .5۹لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص  (22)
 . ۱۹۲۳/تموز/15، بتاريخ ۱۷۹)عراقية(، عدد جريدة االستقالل   (23)
 . ۱۱۱، ص ۱۹۲۷و  ۱۹۲۱رجاء حسين الخطاب ، العراق بين   (24)
جريدة االسـتقالل  ، ينظر :۱۹۲۳تشـرين الثاني//۲۲بدأت عملية انتخاب النواب في عهد وزارة جعفر العسـكري األولى التي تشـكلت في    (25)

 .۲۱۱، ۱۹۱، ص ۱؛ عبد الرزاق الحسني، تاريخ لوزارات العراقية، ج ۱۹۲۳تشرين الثاني// ۲5، بتاريخ ۲۸۹)عراقية(، عدد 
 . ۹۷،ص۲0۱۱مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد،   (26)
 0۸ – 5، مطبعة السالم، بغداد، د.ت ، ص 4۱۹۲الحكومة العراقية ، مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي العراقي لسنة   (27)
ودرس في أســتانبول وتخرج من المدرســة العســكرية ضــابطا   ۱۸۸۲ياســين الهاشــمي : ولد ياســين الهاشــمي في بغداد حي البارودية عام    (28)

،التحق بالجيش التركي في بغداد وعندما دخل األمير فيصــــــــل بن الحســــــــين ســــــــوريا عين   1905عام  م، تخرج من كلية األركان ۱۹0۲عام  
رئيســـا ألركان حرب وحاكم ســـوريا العســـكري ، وعند انتهاء حكم فيصـــل في ســـوريا عاد ياســـين الهاشـــمي الى العراق وتســـلم وزارة المواصـــالت  

م، للمزيد من التفاصــــيل ينظر: جريدة العراق )عراقية( 1924األولى عام    م  وشــــكل حكومته۱۹۲4وأنتخب نائبا  عن بغداد عام    ۱۹۲۲عام  
ــدقي ، مكتبة اليقظة العربية ، بغداد ، .  1924/آب/5، بتاريخ  ۱۲۹۱، عدد   ــين الهاشـــــــمي وبكر صـــــ حازم المفتي ، العراق بين عهدين ياســـــ
 .۲0 -۱۸م، ص۱۹۹0

؛ العراق في رسـائل 9، مطبعة السـالم ، بغداد د.ت ،ص  1924التأسـيسـي العراقي لسـنة الحكومة العراقية ، مجموعة مذاكرات المجلس    (29)
 .595 - 594، ص ۲00۳، بيروت، 1، ترجمة : جعفر الخياط ، الدار العربية للموسوعات، ط(۱۹۲۹ - ۱۹۱۷المس بل )
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ــل األول )در   (30) ــة البرلمانية في العراق في عهد الملك فيصـــــــ ــين الرهيمي، المعارضـــــــ ــة تحليلية(، بيت الحكمة، طعالء حســـــــ ، بغداد، 1اســـــــ

 .۷0، ص ۲00۸
 .۷۷المصدر نفسه، ص   (31)
ــادة    (32) ،  26)  المـــــ و    . ك  د.   : ينظر   ، األســـــــــــــــــــــاســــــــــــــي  ــانون  القـــــ من  و  270/311(  العراقي،  األســـــــــــــــــــــاســــــــــــــي  ــانون  القـــــ  ،۱، 
 .۸- ۷ص  
 ؛  47م ، ص ۱۹۳۷، بغداد ،  1الرأي العام ، مطبعة الفرات ، ط عبد الرزاق شبيب ،  (33)

P.R.O , Co 730, 170/88486/ HM, 08533,Memorandarm on the Law and Condact of Eleconsin. 
غداد ، ، ب 1؛ رعد ناجي الجدة ، التطورات الدسـتورية في العراق ، بيت الحكمة ، ط۳۷6محمد مظفر األدهمي ، المصـدر السـابق، ص  (34)

 . 40-39، ص2004
؛ مجموعة مذاكرات المجلس التأســــيســــي العراقي ۲۷، ص  ۲۲، و ۲۹، ص ۲۱،  قرارات مجلس الوزراء ، و 2451/311د.ك . و ،   (35)

 .۱0۸۹، المصدر السابق، ص 
المعترضـين كان أبرزهم الشـيخ احمد الداود وعبد الرزاق الرويشـيدي ، ينظر : مجموعة مذاكرات المجلس التأسـيسـي العراقي ، المصـدر   (36) 

 .۱0۹0 - ۱0۸۹السابق، ص 
 .4؛ رعد ناجي الجدة ، المصدر السابق، ص.۲۳۸محمد مظفر األدهمي، المصدر السابق، ص  (37)
شـــمي ، رؤوف الجادرجي ، محمود النقيب ، داود الجلبي ، داود الحيدري ، ميرزا فرج ، حبيب الطالباني ، اللجنة مؤلفة من ياســـين الها  (38)

 رايح العطية ، زامل المناع ، عبود المالك ، ســــلمان الحميد ، عبد المجيد الشــــاوي ، عمر علوان ، فؤاد الدفتري ، ينظر : مجموعة مذاكرات
 . 1099-1096سابق، ص المجلس التأسيسي العراقي ، المصدر ال

الــجــلســـــــــــــــــــــة      (39)  ، الســـــــــــــــــــــابــق  الــمصـــــــــــــــــــــدر   ، ــيــس  ــأســـــــــــــ الــتـــــ الــمــجــلــس  ــذاكــرات  مـــــ ــة  ــاريــخ    43مــجــمــوعـــــ /۲۹بــتـــــ  ،   1924/تــمــوز 
 .1924/ تموز / ۲۸، بتاريخ  ۱۲۸4؛ جريدة العراق )عراقية( ، عدد ۱۱0۹ص 

 .   1106مجموعة مذاکرات المجلس التأسيسي العراقي ، المصدر السابق، ص  (40)
 .  40رعد ناجي الجدة ، المصدر السابق، ص   (41)
ن وإذا كان عدد الذكور في اللواء ال يقل عن العشـــرة ألف و أقل من العشـــرين ألف يكون له نائب واحد وإذا بلغ العدد الثالثين ألفا فنائبا  (42)

 .۱۱۲۳المصدر السابق، صوإذا بلغ الخمسين ألف ثالث وهلم جرا ، ينظر : مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي العراقي ، 
 وما بعدها .  ۱۱۲۳المصدر نفسه ، ص   (43)
؛ محمد مظفر األدهمي ، المصـــدر الســـابق، ۱۱۳0،   ۱۱۲۳مجموعة مذاكرات المجلس التأســـيســـي العراقي ، المصـــدر الســـابق ، ص   (44)

 . 645ص 
 .۸0، ص  56كتاب من وزارة الداخلية إلى سكرتير مجلس الوزراء، و ،  ۸۸۲۲/۳۲050د.ك . و،   (45)
، بتــاريخ    ۱۳۷۹؛ جريــدة العراق/ )عراقيــة(، عــدد  4۱۹۲تشــــــــــــــرين الثــاني //۱۸، بتــاريخ    ۲0۲جريــدة العــالم العربي )عراقيــة(.، عــدد      (46)

 . 1924تشرين الثاني /۱۸
 .  ۱۷۲لطفي جعفر فرج ، المصدر السابق ، ص   (47)
ــويت مع أهل   ۱۹۲۳أب /  /۹أتخذ مجلس الوزراء في    (48) ــتراك في االنتخابات والتصــ ــائر باالشــ ــماح ألفراد العشــ ــافيا يقضــــي بالســ قرارا أضــ

؛ عالء ۳۷۷المدن وفقا ألصـــــــول التصـــــــويت الوراد في نظام االنتخابات . للمزيد ينظر : محمد مظفر االدهمي ، المصـــــــدر الســـــــابق ، ص 
 .75-74ق ، ص حسين الرهيمي ، المصدر الساب
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 .۱۷۳لطفي جعفر فرج ، المصدر السابق، ص  (49)
عبدالرزاق   ، ينظر :5۱۹۲حزيران//۲۱وأســــتقالت في    1924آب//۲الحكومة في هذه الفترة برئاســــة ياســــين الهاشــــمي الذي شــــكلها في    (50)

 .۲44، ص  1الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج 
 . ۱۲۹عالء حسين الرهيمي ، المصدر السابق ، ص   (51)
 . 175-174لطفي جعفر ، المصدر السابق ، ص  (52)
 .  ۱۳0عالء حسين الرهيمي ، المصدر السابق ، ص   (53)
 . ۱0۳المصدر السابق ، ص   (54)
 .  ۱0۳المصدر نفسه ، ص   (55)
 م . 5۱۹۲آذار/ / ۳۱، بتاريخ 1492جريدة العراق )عراقية(، العدد    (56)
 . ۸۹، ص  ۷6۱۹، بيروت،  1، دار الطليعة ، ط(۳4۱۹  - ۱۹۱۹خلدون ساطع الحصري ، مذكرات طه الهاشمي )  (57)
ــر مذكرات مجلس األعيان في اجتماعه االعتيادي األول ) مجلس األعيان ،  (58) ــالم ، (  6۱۹۲  -5۱۹۲مجموعة محاضـ ، مطبعة دار السـ

 . 4، ص  ۱۹۲۷بغداد ، 
الثــــاني /14ألف الوزارة في      (59) العــــالم العربي )عراقيــــة( ، عــــدد.    ۱۹۲۸/كــــانون  /كــــانون 15، بتــــاريخ    ۱۱۷۹للمزيــــد ينظر : جريــــدة 

 .۱۹۲۸الثاني/
 .۱۹۲۸كانون الثاني//۲0، بتاريخ  ۱۱۸۳جريدة العالم العربي )عراقية( ، عدد   (60)
 .۳0، ص  1965،بيروت ،  1، دار الطليعة ، ط(۸5۱۹ - ۱۹۱۸محمد مهدي كبة ، مذكراتي في صميم األحداث )  (61)
    . ۱5۲لطفي جعفر فرج ، المصدر السابق، ص   (62)
 . ۱۷0، ص ۲عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج  نقال  عن :  (63)
، مؤســســة   ۱، ج ۱۹۲۱؛ جواد الظاهر ، تاريخ العراق الســياســي الحديث من تأســيس الدولة العراقية عام    ۱۷0المصــدر نفســه ، ص    (64)

 .۳۷4، ص  ۲0۱۱، بيروت ،  ۲الصفاء للمطبوعات ، ط 
؛ عبد الحميد الرشـودي وآخرون ، إبراهيم صـالح شـكر)حياته وآثاره(، منشـورات  65۲ -  45۲المصـدر السـابق، ص  لطفي جعفر فرج ،  (65)

  .۲۲0م ، ص ۱۹۷۸وزارة الثقافة والفنون، بغداد ، 
 .۸5۲ - ۷5۲لطفي جعفر فرج ، المصدر السابق، ص  (66)
 . 5 - ۲، ص ۱۹۲۸مطبعة دار السالم ، بغداد ،  غير االعتيادي ، ۱۹۲۸محاضر مجلس النواب العراقي ، اجتماع سنة   (67)
 . ۲0۹عالء حسين الرهيمي ، المصدر السابق، ص   (68)
 .۸-۹، ص 5۱۹۳مجيد خدوري ، تحرر العراق من االنتداب ، مطبعة العهد ، بغداد ،   (69)
، بغداد ،  1موقف جماعة األهلي منها ، منشــــــــــــــورات مكتبة المثنى ، ط  1946  -  5۱۹۲حســــــــــــــين جميل ، الحياة النيابية في العراق   (70)

 . 136، ص ۱۹۸۳
ــيل حول المعاهدة ، ينظر : د.ك ،  (  71) ــنة   -، المعاهدة العراقية   286/311للمزيد من التفاصــــ ؛  ۱۳  -۳، ص ۳، و   ۱۹۳0البريطانية ســــ

  ۱۹۷۷، منشـورات وزارة االعالم ، بغداد ،1948-1922السـياسـة الداخلية    البريطانية وأثرها في -فاروق صـالح العمر، المعاهدات العراقية  
 وما بعدها . 261، 
 . 294-293؛ أ. م ، منتشا شفيلي ، المصدر السابق، ص67، ص۳عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج  (72)
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 .۱۳۷م ؛ حسين جميل ، المصدر السابق، ص ۱۹۳0/تموز/15، بتاريخ  ۲5جريدة صوت العراق )عراقية( ، عدد   (73)
 . ۲۸۳عبد الرزاق عبد الدراجي ، المصدر السابق، ص   (74)
ــرف فيها الى االفراد ، ويبقى حق الملكية النهائية محفوظا     (75)  ــي التي تعود ملكيتها للدولة ومنحت حق التصــــــ لزمة االرض : هي االراضــــــ

( ســنوات على االقل والحيازة قابلة للتوريث وقابلة كذلك للبيع الفراد اخرين وبشــرط 4نظريا  للدولة ، وتعود االرض اليها إذا لم تســتعمل لمدة )
ة الحكومـة ، للزـيد من التفـاصــــــــــــــيـل ينظر : حنـا بطـاطو ، العراق الطبقـات االجتمـاعيـة والحركـات الثورـية من العهـد العثمـاني حتى قيـام موافقـ

 .  77، ص 2011الجمهورية ، الكتاب االول ، ترجمة : عفيف الرزاز ، دار الحياة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
 اضي الصالحة للزراعة والغير صالحة والتي تملكها الدولة وتكون على ثالثة انواع : االراضي االميرية : وهي جميع االر ( 76)
 االراضي االميرية الصرفة . -1
 االراضي االميرية المفوضة بالطابو .-2
 االراضي االميرية الممنوحة باللزمة -3

 للمزيد ينظر :
Ministry of Interior , file .2 /MN1 , Irrigation in Muntafiq, Letter No : 1984 , 27/12/1926 , from of office the 
ajministra tive Inspector , to the hedgecok – the directorof state , Baghad ,p.11.  

،  ۱۹۸۸، بغداد،  ۲اليقظة العربية ، ط  مكتبة،    ۱۹۳۲نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عام    عبد الرزاق احمد النصيري ،  (77)
 .۲۱4 - ۲۱۳ص

 . ۲۹، ص  ۱۳، و  ۱۹۳0، أنتخابات    ۳۱۱ /۱۱۱0د. ك . و ،  (78)
،   5۱۹۸، مطبعة الزمان ، بغداد ،  ۱۹۳۲  - ۱۹۲۲أحالم حسين جميل ، األفكار السياسية لالحزاب العراقية في عهد االنتداب   (79)

 . ۷۸ص
 وما بعدها . ۷6۲المزيد من التفاصيل حول موقف المعارضة ينظر : عالء حسين الرهيمي ، المصدر السابق ، ص   (80)
، ۳، ينظر : عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية ، ج ۱۹۳0تشرين األول /  /۱0تقلد نوري السعيد وزارة الداخلية وكالة في   (81)

 . 4۲۱؛ جواد الظاهر ، المصدر السابق، ص   6۸ص
 .  94م ، ص 1946مجيد خدوري ، نظام الحكم في العراق ، مطبعة العارف ، بغداد ،   (82)
 .۲۸۲ن الرهيمي ، المصدر السابق، ص عالء حسي  (83)
الى اســــطنبول والتحق في المدرســــة    1901( ولد في بغداد وتلقى تعليمه االولي فيها ، ثم انتقل عام  1936-1885  (جعفر العســــكري    (84)

ــكرية وتخرج منها عام   ــد البريطانيين ووقع   1904العسـ وخدم في الجيش العثماني في فترة الحرب العالمية االولى وقاتل في الجبهة الليبية ضـ
لثورة العربية الكبرى اشـــترك فيها واصـــبح قائدا  للجيش الشـــمالي الذي كان بقيادة االمير فيصـــل بن الحســـين  في اســـرهم بعد ذلك ، وعند قيام ا

وعند قيام الحكومة العربية في دمشـــــق اصـــــبح جعفر العســـــكري حاكما  عســـــكريا  في عمان ثم بعد ذلك في حلب ، اشـــــترك في مؤتمر القاهرة 
ــا  في مؤتمر ل  1921الذي عقد عام   ــترك ايضـــــ ــكيل الحكومة العراقية عاد الى العراق وترأس الحكومة مرتين )واشـــــ - 1923وزان ، وعند تشـــــ

ــبح وزيرا  للدفاع مرتين ، وفي عام 1928-1926( و)1924 ــة مجلس عين ممثال  دبلو   1925( ، واصـ ــلم رئاسـ ــيا  للعراق في لندن ، وتسـ ماسـ
، ذهب القناع بكر صـدقي بالعدول عن انقالبه ، فقتل . للمزيد من   1936النواب العراقي مرتين ، وعندما وقع انقالب بكر صـدقي في عام  

ــياســــي والعســــكري في تاريخ العراق حتى عام   ــيل ينظر : عالء جاســــم محمد ، جعفر العســــكري ودوره الســ ، منشــــورات مكتبة  1936التفاصــ
 . 1987، بغداد ،  1اليقظة العربية ، ط

؛ مذكرات جعفر العســكري ، ۳ - ۱، طبعة ملحقة بجريدة الوقائع العراقية، ص    ۹۳0۱محاضــر مجلس النواب العراقي ، اجتماع ســنة    (85)
 . ۱۸۲، ص ۱۹۸۸تحقيق وتقديم ، نجدة فتحي صفوت ، دار السالم ، لندن، 

( عســــكري ودبلوماســــي ورجل دولة بريطاني خدمة في حرب البوير الثانية ، ثم اعارة خدماته 1971-1879الســــير فرانســــيس همفريز)   (86)
فـــــــــي  ا الــــــــــبــــــــــريــــــــــطــــــــــانــــــــــي  الــــــــــغــــــــــربــــــــــي  الشـــــــــــــــــــــــمــــــــــالــــــــــي  االقــــــــــلــــــــــيــــــــــم  فــــــــــي  وخــــــــــدم   ، ــيــــــــــة  ــيــــــــــاســـــــــــــــــــــ الســـــــــــــــــــــ الــــــــــدائــــــــــرة   لــــــــــى 
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بصــفة   1919وخدم في ســالح الجو الملكي ، وعاد الى الهند عام    1918) باكســتان حاليا( عاد الى اوروبا بعد الحرب العالمية االولى عام  
تم تعينه اول وزير بريطاني المير  1922هند ، وفي عام  اصـــــــــبح نائبا  لوزير الخارجية في حكومة ال  1921وكيل ســـــــــياســـــــــي ، ثم في عام  

ــتان امان هللا خان ، وفي عام   ــامي في المملكة   1929افغانســــــ ــنة عين مفوض ســــــ ــل على لقب فارس من قبل حكومته وفي نفس الســــــ حصــــــ
ــتقلة  1930العراقية وبعد عقد المعاهدة العراقية البريطانية عام   ــبة االمم كدولة مســــ ــفير   1932عام   ودخول العراق الى عصــــ ــبح اول ســــ اصــــ

( ورئيسا  لشركة 1949-1936تقاعد من الخدمة الدبلوماسية واصبح رئيسا  لشركة السر البريطانية )   1935بريطاني في العراق ، وفي عام  
 ( . للمزيد ينظر : 1950-1941النفط العراقية )

Peter sluglett , Humphrys, sir francis Henry( 1879-1971) , oxford Dictionary of National Biography, oxford 
University press , 2004 , online .  

   .294نقال عن أ. م . منتشا شغيلي، المصدر السابق ، ص   (87)
، وعند تأســـــيس الحكم الملكي في العراق عين م، وتخرج من كلية الحقوق في أســـــطنبول۱۸۹۳ولد ناجي شـــــوكت في مدينة الكوت عام    (88)

،  ۱۹۳۲متصــرفا للواء بغداد ثم لواء الموصــل وعين وزير الداخلية واســتطاع نيل ثقة الملك فيصــل األول فكلفه بتشــكيل الوزارة في أيلول عام  
مكتبة اليقظة العربية، بغداد، ، منشــورات 1، ج (۱۹۷4 –  ۱۸۹4للمزيد من التفاصــيل ينظر : ناجي شــوكت، ســيرة وذكريات ثمانين عامة )

 .14 – ۱۱، ص ۱۹۹0
 . ۲0۸ناجي شوكت ، المصدر السابق ، ص  (89)
 . 224-223ص المصدر نفسه ،   (90)
 . ۱۹۳۲/كانون األول/ 6، بتاريخ 2681جريدة العالم العربي )عراقية(، عدد   (91)
الوطني اـلذي ـكان ـقد اتهم ـبالطعن في اـلذات الملكـية وأبعـد الى  ـكان اعتراض الحكوـمة على األســـــــــــــــتاذ فهمي المـدرس مرشــــــــــــــح الحزب     (92)

كركوك ولكن الحزب أصـــــــــــر على أن يكون فهمي المدرس من بين مرشـــــــــــحيه، ويذكر ناجي شـــــــــــوكت رئيس الوزراء أن الســـــــــــبب ليس على  
؛ بينما يذكر جعفر أبو ۲۲0، ص۳األشــــــخاص فحســــــب وإنما على العدد أيضــــــا، ينظر : عبد الرزاق الحســــــني ، تاريخ الوزارات العراقية، ج

التمن أن أســــــــــــــبـاب مقـاطعـة الحزب لالنتخـابـات هي مطـالبتـه الحكومـة تنفيـذ بعض المطـالـب وهي إطالق الحريـة للحزب بفتح فروع لـه وعقـد 
االجتمـاعـات وإطالق حريـة الصــــــــــــــحـافـة وإلغـاء قـانون الـدعـايـات المضــــــــــــــرة، ورفض رئيس الوزراء تنفيـذ هـذه المطـالـب وعليـه قـاطع الحزب 

 .۳۳0 - ۳۲۹االنتخابات، ينظر : عبد الرزاق عبد الدراجي، المصدر السابق ، ص 
الفريق الـذي قـاطع االنتخــابـات هو رئيس الحزب جعفر أبو التمن وأغلبيــة أعضـــــــــــــــاء الحزب أمـا الفريق الـذي طـالـب بـاالشــــــــــــــتراك في     (93)

ســــتقالتهما من الحزب وعلي محمود الشــــيح علي الذي فصــــل من االنتخابات هم كل من عبد الغفور البدري وســــعيد الحاج ثابت اللذان قدما ا
 .۳۳۱ - ۳۳0الحزب. ينظر : عبد الرزاق عبد الدراجي، المصدر السابق ، ص 

 . 224، ص ۳تاريخ الوزارات العراقية، ج  (94)
 . ۲،ص ۱۹۳۳، مطبعة الحكومة، بغداد، ۱۹۳۳محاضر مجلس النواب، االجتماع غير االعتيادي لسنة   (95)
 . 174، ص 144، تبوء الملك غازي عرش العراق، و ۲۲۸۳/  ۳۱۱د.ك.و،   (96)
، درس في اسـتانبول وتخرج من المدرسـة العسـكرية، وأصـبح ضـابطا في الجيش العثماني 6۱۸۸ولد علي جودت األيوبي في بغداد عام    (97)

حاكم عســكري في حلب ومن ثم في دير الزور، وبعد  وعند قيام الثورة العربية الكبرى ودخول األمير فيصــل ســوريا عين علي جودت األيوبي  
وبعدها متصـــــــــــرفا في كل من كربالء وديالى والبصـــــــــــرة والمنتفك وفي عام    ۱۹۲۳قيام الحكم الملكي في العراق أصـــــــــــبح وزيرا للداخلية عام  

رئيس وزراء في   ۱۲سـية وصـحيفة  أصـبح وزيرا للمالية في وزارة نوري السـعيد، للمزيد من التفاصـيل ينظر : أحمد فوزي، حكايات سـيا  ۱۹۳0
 .۱۸۷، ص۱۹۸4، بغداد، 1العهد الملكي، مطبعة دار الجاحظ، ط

؛ عبد الرحمن البزاز، العراق من االحتالل حتى ۱۳۱  -  ۱۳0، ص  ۳عبد الرزاق الحســـــــــــني ، تاريخ العراق الســـــــــــياســـــــــــي الحديث، ج   (98)
 . 242، ص ۱۹6۷، بغداد ، 3االستقالل ، مطبعة العاني ، ط

 . ۱۷۷حسين جميل ، المصدر السابق ، ص   (99)
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 .1934/أيلول/ 6، بتاريخ 439؛ جريدة الطريق )عراقية(، عدد 1934/ أيلول/ 6، بتاريخ 6۱۳۷جريدة الوقائع العراقية، عدد   (100)
 . 1934/ أيلول/ 6، بتاريخ ۲۳4جريدة األهالي )عراقية(، عدد    (101)
 . 6۳، ص4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  (102)
 .241،ص ۱۹۷۹، مطبعة عصام، بغداد، ۱فريتز غروبا، رجال ومراكز قوى في بالد المشرق، ج  (103)
 . 36، ص 4العراقية، ج عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات   (104)
 .  145حسين جميل ، المصدر السابق ، ص( 105)
   .281عبد الرزاق عبد الدراجي ، المصدر السابق ، ص( 106)
 .  37- 36، ص 4عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج( 107)
 .  243عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق ص( 108)
   . 36ص،  4تاريخ الوزرات العراقية ، ج( 109)
 1934كانون األول/ /۳0، بتاريخ ۲۳4جريدة البالد )عراقية(، عدد   (110)
 .  ۳۷، ص 4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  (111)
 .  1935نيسان//۷آذار و /۲0،  بتاريخ 2442،  2427جريدة االستقالل )عراقية( ، عدد   (112)
 .۱0۱، ص 4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  (113)
 5۱۹۳نيسان //۱0، بتاريخ 2445جريدة االستقالل )عراقية(، عدد   (114)
 1935/أيار/1، بتاريخ 2462جريدة االستقالل )عراقية(،عدد  5۱۹۳/آيار /1بتاريخ  536جريدة البالد )عراقية(، عدد   (115)
؛ أجري تعداد لســكان العراق   150؛ حســين جميل، المصــدر الســابق ،ص  5۱۳۳/آب/5، بتاريخ  3947عدد  جريدة العراق )عراقية(،   (116)

من قبل دائرة النفوس العامة واتبع فيه نظام تعيين لجان أســــــتقرت في االماكن على أن يســــــتدعي مختار المحلة رؤســــــاء العوائل    1934عام  
ميع أنحاء العراق وكان الهدف منه مركزا  لخدمة أغراض التجنيد واالنتخابات وقد أعتبر لتثبيت البيانات المطلوبة ، وقد شـــــــمل  هذا التعداد ج

وانتهت في شـهر تشـرين االول في العام نفسـه ، ثم اسـتؤنف العمل   1934اسـاسـا  لمنح دفتر الجنسـية وقد بدأت عملية الميدان في ايلول عام  
ــلتسـجيل الذين تخلفوا مرة ا  1935فيها مرة اخرة في عام   نسـمة . للمزيد ينظر : أ.م. سـعد   3.213.174خرى ، وبلغ عدد سـكان العراق بـــــــــــــ

ــانية  ــية للعلوم التربوية واالنســ ــاســ ــكانية التي جرت في العراق )عرض وتقييم( ، مجلة كلية التربية االســ ــن ، التعدادات الســ ، عبد الرزاق محســ
 . 535، ص2015، آب/ 22جامعة بابل ، عدد

 . 1935آب//۹/ آب، 5، بتاريخ  2538،  2534جريدة االستقالل )عراقية(، عدد   (117)
 . ۱۳۲، ص 4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  (118)
 .  ۱۳۲المصدر نفسه ، ص   (119)
، الحزب الوطني الديمقراطي العراقي في العهد الملكي، ترجمة للمزيد من التفاصــــيل حول انقالب بكر صــــدقي ينظر : جيني ســــنغتلون   (120)

؛ حازم المفتي، المصـــدر الســـابق ، ص 5۳  -  5۲، ص۱۹۹۹، بيروت،  1مجموعة من المترجمين، المؤســـســـة العربية للدراســـات والنشـــر، ط
86 - 94 . 

ــا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، جعفر  (121) ــمت الحكومة كل من : حكمت ســــلمان رئيســ أبو التمن وزيرا للمالية، صــــالح جبر للعدلية،   ضــ
ناجي األصـــــــــيل للخارجية، كامل الجادرجي لالقتصـــــــــاد والمواصـــــــــالت، عبد اللطيف نوري للدفاع ، يوســـــــــف إبراهم للمعارف، ينظر : ناجي 

 .۲۹۷، ص۱شوكت، المصدر السابق ، ج 
ــتقالل )عراقية(، عدد    3619تشـــرين األول //۳۱، بتاريخ  1543جريدة الوقائع العراقية، عدد    (122) تشـــرين  /۱، بتاريخ، 2914؛ جريدة االسـ

 .1936الثاني /
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  . 243، ص4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  (123)
 .15 - 14، ص  1941، مطبعة الحكومة، بغداد ، 5۱۹۲القانون األساسي العراقي مع تعديالته لسنة   (124)
 .126ق ، صحازم المفتي ، المصدر الساب  (125)
شـــــعرت جماعة األهالي وخصـــــوصـــــا كامل الجادرجي بعد تشـــــكيل وزارة حكمت ســـــليمان واشـــــتراکه فيها بوطأة العســـــكريين ووجود فراغ    (126)

ســــياســــي، أنه من الضــــروري إيجاد نوع من التعاون مع العناصــــر الليبرالية والتقدمية وجمعها في حزب ســــياســــي باإلضــــافة إلى رغبة جماعة  
ــاد والمواصـــــالت ويوســـــف عز الدين إبراهيم األهالي في إث بات وجودهم عن طريق العمل العلني، فقدم كل من كامل الجادرجي وزير االقتصـــ

وزير المعارف والمحامي عبد القادر أســماعيل صــاحب جريدة األهالي وغيرهم طلبا الى وزارة الداخلية بتأســيس جمعية ســياســية مركزها بغداد 
ية(( وانتخبت الهيئة المؤســســة كامل الجادرجي ســكرتيرا وصــادق كمونه نائب للســكرتير  محمد صــالح القزاز بأســم ))جمعية اإلصــالح الشــعب

تشـرين  /۱5محاسـبة وانضـم إلى الجمعية كل من جعفر أبو التمن وزير المالية وناجي األصـيل وزير الخارجية، ونشـرت الجمعية منهاجها في 
؛ مذكرات  1936/تشــــــرين الثاني/16تشــــــرين الثاني، /۱۳، بتاريخ  ۲۹۲۷،  ۲۹۲5قية(، عدد  . ينظر : جريدة االســــــتقالل )عرا1936الثاني /

 .۸۹، ص ۲00۲، كولونيا، ألمانيا، ۲كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي، منشورات الجمل، ط 
  .268حسين جميل، المصدر السابق ، ص  (127)
 . ۲۹۹المصدر نفسه ، ص   (128)
 . 453عبد الرزاق عبد الدراجي ، المصدر السابق ، ص   (129)
 .58؛ جينی سنغتلون ، المصدر السابق، ص 454المصدر نفسه، ص   (130)
 . ۲، بغداد، ص  1، ط۱۹۳۷مجلس النواب ، محاضر جلسات االجتماع غير االعتيادي لسنة   (131)
ــين فوزي قائد الفرقة األولى والمقدم نور الدين محمود والرئيس األول   (132) ــوية كل من أمير اللواء حسـ ــدقي عضـ ــم الوفد المرافق لبكر صـ ضـ

؛ من أوراق الملـك غـازي، ۲40، ص4رفيق عـارف والمالزم األول جمـال جميـل، ينظر : عبـد الرزاق الحســــــــــــــني، ـتاريخ الوزارات العراقيـة، ج
 . ۱5۸، ص۲0۱0، بغداد، 1ود، مؤسسة شرق غرب للنشر، طتحقيق : زهير كاظم عب

 .34، ص ۲00۳، بيروت، ۲عصمت السعيد، نوري السعيد رجل الدولة واإلنسان، دار الساقي، ط  (133)
وأتم دراســـــــة اإلعدادية والعســـــــكرية في بغداد ثم انتمى الى مدرســـــــة الهندســـــــة في   ۱۸۹0ولد جميل المدفعي في مدينة الموصـــــــل عام    (134)

بول فتخرج ضــابطا في المدفعية، واشــترك في حرب البلقان ثم عين معلما للمدفعية في المدرســة العســكرية في بغداد، ولما أعلنت الثورة أســطن
ها العربية الكبرى التحق بها وعين بعد فتح الشــــــام قائدا لموقع دمشــــــق وأســــــهم بالثورة العراقية الكبرى فقاد حركاتها في أنحاء الموصــــــل، وبعد

واســندت اليه متصــرفية لواء    ۱۹۲۳شــرق األردن وعين متصــرفة للكرك فمديرا لألمن العام فمتصــرفا للســلط، وعاد الى العراق عام   ذهب إلى
  1934و  ۱۹۳۳وتقلد رئاســــــــة الوزارة في    ۱۹۳5المنتفك ثم العمارة فالديوانية وبعدها ديالی، عين وزيرا للداخلية في وزارة نوري الســــــــعيد عام  

 . ۱۷0صيل ينظر : أحمد فوزي، المصدر السابق ، ص للمزيد من التفا
 .   ۱۹۳۷آب//۳0، بتاريخ 54جريدة الزمان )عراقية(، عدد    (135)
 . ۲0، ص5تاريخ الوزارات العراقية، ج  (136)
 . ۱-۲، ص ۱۹۳۸، مطبعة الحكومة، بغداد، ۱۹۳۷محاضر مجلس النواب، االجتماع االعتيادي لسنة   (137)
 . ۱۹۳۷األول/   كانون /5۲بتأريخ ، ۱0۳جريدة الزمان )عراقية(، عدد    (138)
،   333، ص  1ينظر : ناجي شوكت ، المصدر السابق ، ج .  ۱۹۳۸كانون األول /۲0شنكل نوري السعيد وزارته الثالثة في   (139)

342-344  . 
 


