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علــى المدينــة والتطــور الحــضاري وتحــسين المجتمــع وتنظيمــه الــذي انعكــس 

  . ومواقفها السياسيةاوتنظيماته

 كبيــرة فــي التــاريخ المعاصــر، فــي مجــاالت أهميــةتحتــل مدينــة الهنديــة 

 لــسكانها الحــضري والعــشائري األساســي وغيــر األساســيالــسياسة واالقتــصاد 

ويبدأ ذلك مع دخول العراق تحت ظالل االحتالل ومشاكلهم ومورفولوجيتها، 

طنـــي ملكـــي صـــوري، يمثـــل فيـــه االنكليـــز مقاليـــد البريطـــاني، بـــصورة حكـــم و

 االســم ومظــاهر الحكــم وشــكلياته، إالالــسلطة والنفــوذ وال يملــك العراقيــون فيــه 

  ). وفيصل الثانياإلله وغازي ووصاية عبد األولفيصل (في عهود 

عيـة التـي  والتطـورات الـسياسية واالقتـصادية واالجتمااألحـداث ُالحقتت

 لمختلــف  وخفاياهــا فــي دنيــا التــاريخ مظاهرهــاالبــرزت فــي المدينــة، باسترســ

، فكانــت صــورة األولــى حتــى ســقوط النظــام الملكــي وقيــام الجمهوريــة المراحــل

 االســتعمار أهلهــايغالــب ، أفــضلمدينــة ناشــئة رســمت الطريــق الــى مــستقبل 

ليـــــصرعه، ويطالـــــب ان يكـــــون مجـــــتمعهم صـــــالحا فاضـــــال، يـــــضمن للنـــــاس 

  .اعحقوقهم بعيدا عن التالعب والضي

البريطانيـــة والتـــزامهم -شـــهد علـــيهم التـــاريخ برفـــضهم المعاهـــدة العراقيـــة

 العامــة اإلضــراباتبمقاطعــة انتخابــات المجلــس التأسيــسي، ومــشاركتهم فــي 

 العربيــة األمــةرفــضا لقــرارات وتوصــيات القــوى العالميــة فــي التــدخل بمــصير 

  .الوطنية والقومية

ذه غرافيـة، حتـى جمعنـا هـ جأو المدينة بدراسة علمية تاريخية تحضلم 

ة علميـــة ســـحقبـــه طويلـــة، فـــي دراخفاياهـــا هـــا كاشـــفة المعلومـــات الجديـــدة عن

، واعتمـــدنا بالغالـــب  والتعـــديل واالســـتنتاجتاريخيـــة بطريقـــة التحليـــل والمناقـــشة
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 الــــصحف وأخبــــارعلــــى الوثــــائق غيــــر المنــــشورة ومحاضــــر مجلــــس النــــواب 

 وعلــــى ، الحكوميــــةبيانــــات والواألنظمــــة القــــوانين المحليــــة وقتهــــا، ونــــصوص

مـن ذوي العلـم والمعرفـة فـي  األحـداث حافظياستقصاءات نخبها الشخصية 

موضـــوع البحـــث مـــع الحـــرص علـــى بيـــان التاريخيـــة لمقـــابالت لجمـــع المـــادة 

 إلـى الدراسة، بفقدان مادتهـا صاعب واجهتالحقيقة، التي كان في بعضها م

 دون التعمــق ألحــداثلالــسرد المــسهب بعــضها التحليــل والمناقــشة، فــضمت 

 المبالغـــة أو اآلخـــرالنـــسيان للـــبعض ، أو األحـــداثعلـــى الـــربط الـــدقيق بـــين 

  .أحيانا في التأكيد على الدور الفردي والمغاالة

ير والتبديل نزوعـا نحـو يوبناء على ذلك فقد خضعت خطة البحث للتغ

ـــىاألفـــضل ـــد مـــوجز: األتـــي النحـــو ، فاســـتقرت عل ـــاريخ مقدمـــة وتمهي  عـــن ت

 اختيــار :األول ســتة فــصول، تــضمن الفــصل إلــى، وقــسمت الدراســة المدينــة

 الفـــصل وحـــوىملكـــا علـــى العـــراق وسياســـته، ) فيـــصل بـــن الحـــسين (االميـــر

فيـه  جاء : الثالث لوالده، والفصلملكا خلفا) غازي( عهدتتويج ولي ال: الثاني

وعـــرض الفـــصل ، م١٩٥٨ عـــام  ســـقوط المملكـــةحتـــى الوصـــاية العـــراق مـــن

 :فــي المدينــة، ودرس الفــصل الخــامسوالحــضارية  ةنيــالعمراضة  النهــ:الرابــع

ــــة فــــي ا ــــاة االجتماعي ــــة والحي ــــسادس ، وخــــتم الفــــصلهــــاريفلمدين دراســــتنا : ال

  .، ثم الخاتمة والمصادر والمالحقبترجمة أعالم ونخب المدينة

 قليــل المــصادر، اســتنزف جهـــدا ا ومتــشعبا وواســعاكــان الموضــوع بكــر

معلومـات وتيـت مـن دراسـة وأوفيه حقـه بكـل مـا أن  جاهدت كثيرا في أ،كبيرا

 ثغرات فالكمـال هللا أواستخدام المصادر المتاحة، وان كانت هناك نواقص وب
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ن بـــسدها فـــي يكونـــوا كفيلـــي أن مـــن البـــاحثين فـــي هـــذا االتجـــاه، وأمـــلوحـــده، 

  .، وهذه نسخة مصححة ومنقحة بطبعة الكتاب الثانيةالمستقبل

ـــسعن ـــدأوجـــه أن إال يوال ي ـــة رئـــيس الـــوزراء يم الـــ تق شكر والعرفـــان لدول

 لألســتاذ نــوري المــالكي علــى تــشجيعه لــي بالكتابــة، وشــكري موصــوال األســتاذ

عرجـــي رئـــيس جامعـــة بابــل والـــدكتور عبـــاس عبيـــد حمـــادي كتور نبيـــل األالــد

 إلـــى، وتوجيـــه فـــائق شـــكري وتقـــديري وامتنـــاني األساســـيةعميـــد كليـــة التربيـــة 

 واخــص فــيهم الــدكتور فــراس األساســيةة التربيــة  قــسم التــاريخ فــي كليــأســاتيذ

والـدكتور محمـد سليم رئيس القـسم والـدكتور قـيس حـاتم الجنـابي مقـرر القـسم 

واشـــكر  ، واالســـتاذ الـــدكتور اســـعد النجـــار رئـــيس قـــسم اللغـــة العربيـــةضـــايع

ناصــــر مــــدير مركــــز بابــــل للدراســــات الحــــضارية والتاريخيــــة، الــــدكتور بــــدر 

لومات وصـور معب إيصالي علي كاظم الشيخ على  الجامعيلألستاذوشكري 

 المـدرس عقيـل خـضر لألسـتاذ تخـص الدراسـة، وشـكري وتقـديري أرشيفهمن 

ة علـى قراءتـه كتابنـا لغويـا، واخـص بـشكري الهنديـفي  معلمينالعباس نقيب 

لــــشيخ عزيــــز الطرفــــي فــــي تقديمــــه الكثيــــر مــــن الوثــــائق، وشــــكري وتقــــديري ا

ولكــل  ووجهاءهــا ومثقفــي المدينــة وأفخاذهــا موصــوال لرؤســاء عــشائر الهنديــة

  .ممن سها قلمي عن ذكر اسمه يد العونلي  من مد

  

  

  األولالفصل 

  تأسيس اململكة العراقية
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  . فيصل بن الحسين ملكا على العراقاألمير اختيار :األولالمبحث 

االعتــداء الوهــابي علــى جنــوب العــراق وموقــف الدولــة منــه : المبحــث الثــاني

  .ونتائجه

م ومقاطعـة ١٩٢٢نشاط الحركة الوطنية في رفـض معاهـدة : مبحث الثالثال

  .انتخابات المجلس التأسيسي

  .نشاط المعارضة الوطنية: المبحث الرابع

  أهـــاليم فـــي فلـــسطين وموقـــف ١٩٢٩ آب عـــام أحـــداث :المبحـــث الخـــامس

  .مدينة الهندية منها

  .نتائج مفاوضات معاهدة االستقالل: المبحث السادس

  .على مدينة الهندية  االقتصادية العالمية وتأثيرهااألزمة :السابعالمبحث 
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قــــدمت مــــضابط االســــتفتاء الــــشعبية العراقيــــة إلــــى اإلدارة البريطانيــــة 

 حكومــة عربيــة مــن احــد أنجــال الــشريف طالبــت فيهــا  باالســتقالل تحــت ظــل

 بمجلــــس تــــشريعي وطنــــي مقــــره ايكــــون أميــــرا علــــى العــــراق مقيــــد) حــــسين(

فـــي أمـــر ) محمـــد تقـــي الحـــائري(العاصـــمة بغـــداد فـــي رحـــاب فتـــوى الـــشيخ 

االستفتاء على تحريم انتخاب غير المسلم لألمارة والـسلطنة علـى المـسلمين، 

مـــم حـــول مـــستقبل الـــدول مـــن ميثـــاق عـــصبة األ) ٢٢(حيـــث أكـــدت المـــادة 

إن المـستعمرات واألراضـي (العربية التي كانت خاضعة لالستعمار العثماني 
التــي لــم تعــد بعــد الحــرب تابعــة لــسيادة الحكومــات التــي كانــت خاضــعة لهــا 
ـــام بـــالحكم الـــذاتي فـــي بالدهـــم تحـــت  ًســـابقا، والتـــي يعجـــز ســـكانها عـــن القي

طبــــق المبــــدأ القائــــل إن الظــــروف الــــصعبة فــــي العــــالم الحــــديث، يجــــب إن ي
ثـم وزع فـي ) رفاهية هذه الشعوب وارتقاءها وديعـة مقدسـة مـن ودائـع المدنيـة

التي تعطـي الـدول ) أ(م، االنتدابات من درجة ١٩٢٠مؤتمر سان ريمو عام 

والـذي لـم يكـن مـشروع  ،)١(ًالمنتدبة إشرافا مؤقتا يقود إلى االستقالل التام لهـا

العــراقيين، بــل كــان لــه تــأثير ايجــابي ضــده، مــن ًاالنتــداب بــدوره مقبــوال لــدى 

خــــالل اختيــــار الملــــك والمبــــادأة بإنــــشاء حكومــــة مؤقتــــة والتخطــــيط إلجــــراء 

ٕانتخابــــات المجلــــس التأسيــــسي ووضــــع دســــتور وانــــشاء مجلــــس وطنــــي مــــع 
  .مالحق الحكم الذاتي األخرى

بيرســـــي (نيـــــة فـــــي إطـــــار سياســـــة االنتـــــداب كلفـــــت الحكومـــــة البريطا

 بريطـــاني فـــي العـــراق يعمـــل علـــى تنفيـــذ سياســـة وب ســـاممهمـــة منـــد) كـــوكس

فيـصل (االنتداب، وقيام الدولة الجديدة فيه، بعد أن أعلن عن ترشيح األمير 

ًم، ملكــا علــى ١٩٢٠، الــذي اعفــي عــن عــرش ســوريا فــي تمــوز )بــن الحــسين
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) عبــــد اهللا(العـــراق قبلـــه بعـــد تـــردد، طمأنتــــه بريطانيـــا بموافقـــة أخيـــه األميـــر 

عبــد الــرحمن (، وشــكلت حكومــة مؤقتــة برئاســة )٢( لعــرش العــراقالمرشــح قبلــه

ًم بعــد إعــادة ســيطرة بريطانيــا مجــددا ١٩٢٠ تــشرين األول ٢٥فــي ) الكيالنــي
على العراق اثر ثورة العشرين، تكونت من ثمانية وزراء عاملين واثني عـشر 

ح هادي ميرزا صال(ًوزيرا بال مناصب وزارية احدهم من مدينة الهندية السيد 

نجــــــم (الــــــذي اعتــــــذر عــــــن االشــــــتراك فــــــي الــــــوزارة فحــــــل محلــــــه ) القزوينــــــي

وزارة النقيب بعـد ) محمد مهدي بحر العلوم(، في حين أيد السيد )٣()البدراوي

ًاختياره وزيرا للمعارف فـي وقـت شـغل منـصب معـاون الحـاكم البريطـاني فـي 
بــه ولــو لــم ًلقــد تــشرفت أنــاملي اليــوم باســتالم أمــركم مبتهجــا : (كــربالء قــائال

، ويبــدو إن اعتــذار )٤()ًيكــن بــه مــن الــشرف إال امتثــال أوامــركم لكفــاني فخــرا

السيد هادي جاء متماشـيا مـع فتـاوى رجـال الـدين التـي حرمـت االشـتغال مـع 

المحتلين األجانـب، خاصـة وان اإلدارة البريطانيـة عينـت لكـل وزيـر مستـشارا 

ال الرسمية عليـه التـي بريطانيا يسيره ويوجهه فضال عن عرض جميع األعم

يبت بها دون أن يتدخل الوزير في شأنها، وقد احتفظ البريطانيون باإلشراف 

م عقــدت بريطانيــا ١٩٢١ آذار ١١، وفــي )٥(المباشــر علــى المنطقــة الكرديــة

تــشرشل ،الــسر بيرســي كــوكس، الجنــرال هالــدين، (مــؤتمرا فــي القــاهرة حــضره 

ثالثــــة مــــن المستــــشارين و) المــــس بيــــل، جعفــــر العــــسكري وساســــون حــــسقيل

  .)٦(البريطانيين، الذي تم فيه ترشيح األمير فيصل ملكا على العراق

م ١٩٢١ حزيـران٢٣وفي طريق األمير مـن البـصرة التـي وصـلها فـي 

ٕ، إلــى بغــداد زار المــدن العراقيــة لكــسب ود الــشعب العراقــي واظهــار شــرعية 
ة لمـــدن العـــراق اختيـــاره ملكـــا علـــى العـــراق، فكانـــت معظـــم الجـــوالت الميدانيـــ
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لاللتقاء برجال الدين وزعماء العشائر والنخب الوطنية، فقـصد مدينـة النجـف 

ثم الكوفة فكربالء، واستقبل في كل قصبة ومدينة استقباال باهرا ومهيبا عبـر 

عــن حــب العــراقيين لملكهــم الجديــد واظهــروا لــه الطاعــة والتأييــد لقدومــه إلــيهم 

  .)٧(يدة التي ستحظى بتأييد دولي لهاووعدوه خيرا في إدارة الدولة الجد

 حزيران ولم يكـن اسـتقباله ٢٧وصل األمير فيصل مدينة كربالء يوم 

، حيـث )حميـد خـان(حماسيا في النجف وكربالء لغياب المتـصرف يـوم ذاك 

، وبعـد ليلـة غادرهـا إلـى مدينـة الهنديـة فـي )٨(جرت االستعدادات علـى عجلـة

من المسؤلين البريطـانيين والعـراقيين  حزيران، وبصحبته عدد ٢٨صباح يوم 

 بجــــد ومثــــابرة علــــى أوســــع تأييــــد الــــذي عمــــل) سكريجعفــــر العــــ(مــــن بيــــنهم 

مــن عــدد ، اســتقبل األميــر فيــصل )٩(النتخــاب األميــر فيــصل لعــرش العــراق

هيـــة مـــن ينخـــب األهـــالي ورؤســـاء ومتنفـــذي عـــشائر الهنديـــة فـــي منطقـــة الدو

عــزوز، شــيوخ الجــراح، بنــي شــبيب الموســى، مجيــد عــزوز، مجهــول (بيــنهم 

  ).نكريط واخروطرف، جليحة، البراجع، آل فتله، 

 ركـــب األميـــر بخيـــل الـــشيوخ وســـط مظـــاهر األبهـــة والتعظـــيم، أحـــيط

تـصاحبها الهوســات والمهاويــل، رفعـت فيهــا األعــالم الخاصـة بالعــشائر وهــي 

متجهـــة إلـــى مركـــز المدينـــة مـــارة بـــشارع الكـــورنيش وصـــوال إلـــى دار الـــسيد 

فـي محلـة شـيخ حمـزة، اسـتقبله الـسيد فـي داره ) مرزة صـالح القزوينـيهادي (

ــــده  بحــــضور نخــــب وشــــيوخ المدينــــة، وفــــي التجمــــع نقــــل األميــــر تحيــــات وال

الشريف حسين إليهم وتبادل مع الحاضرين حديثا مطوال فـي األنـساب وعـرج 

علـــى دوره فـــي مـــؤتمر الـــصلح فـــي بـــاريس فـــي المطالبـــة بتحقيـــق االســـتقالل 

  بإقامــــة الدولــــة العراقيــــة الحديثــــة المــــستقلة فــــي حلــــة اإلســــالمللعــــرب ووعــــد
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والدســـتور لتواكـــب الـــدول المتحـــضرة، وطلـــب مـــن بعـــض الحاضـــرين إشـــغال 

ـــسيد  ـــوزراء علـــى ال ـــة الحديثـــة، فعـــرض منـــصب رئـــيس ال مناصـــب فـــي الدول

فاشـــترط عليـــه أن يكـــون منـــصب مـــدى الحيـــاة فلـــم يجلـــب ) هـــادي القزوينـــي(

عبـــد (رض منـــصب قاضـــي القـــضاة علـــى الـــشيخ قناعـــة األميـــر بـــه، كمـــا عـــ

، هــو األخــر رفــض المنــصب باعتقــاده إن )الغنــي عبــد اللطيــف علــي الطــائي

اشــرب مــاي بيــر واكــل ( بريطانيــا ســوف تتــدخل بــاألمر واعتــذر لألميــر قــائال

ريـــف ماحـــصل فـــي تنـــاول طعـــام ، وفـــي ظ)١٠()خبـــز شـــعير واكـــو رب كـــريم

ـــة احـــرج الحاضـــرون بن ُأالغـــداء أ ـــهعـــدم كفاي ـــه ل  األميـــر لمالعـــق الـــذي انتب

بلهجــة حجازيــة، ثــم ) اللــي ماياكــل مثــل أمــه وأبــوه العــالم يغلبــوه(فيــصل فقــال 

غــادر المدينــة بعــد مــضي خمــس ســاعات باتجــاه مدينــة الحلــة التــي اســتقبلته 

  .بمثلها

ــــي  ــــصل بغــــداد ف ــــر في ــــران، اســــتقبلته الحكومــــة ٢٩وصــــل األمي  حزي

انيون والــــشعب العراقــــي بترحــــاب عــــال العراقيــــة المؤقتــــة والمــــسؤولون البريطــــ

ومميز، وأعلن رئيس الوزراء عبد الرحمن الكيالني بالغا عن ترشيح األميـر 

ملكــا علــى العــراق، تكــون حكومتــه دســتورية نيابيــة ديمقراطيــة مقيــدة ) فيــصل(

  .)١١(بدستور

طالبــت الــصحف الرســمية علــى ضــرورة انتخــاب المــؤتمر العــام الــذي 

التأسيــسي، وعرضــت تــاريخ نظــام االنتخابــات فــي أبــدل اســمه إلــى المجلــس 

األمــة تــرفض كــل عمــل لــم تقــم بــه بنفــسها (الدولــة العثمانيــة مــشيرة إلــى إن 
 خاصــة وان المــدة التــي )١٢()وتريــد أن تجــري األحــوال طبــق رغائــب األجانــب

حــددها المنــدوب الــسامي إلجــراء االنتخابــات ثالثــة أشــهر قــد انتهــت، ووجــه 
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 انــذر فيــه بالعقــاب الــصارم لكــل مــن يعقــد االجتماعــات وزيــر الداخليــة بيانــا

السرية والـدعوة لالضـطرابات والقالقـل أو يبـث أفكـارا تـشوش األذهـان ويـنجم 

عنهــا المــضار، ومنــع الــوزير فــتح النــوادي األدبيــة إال بموافقــة حكوميــة بعــد 

  .)١٣(االطالع على منهاجها

يب األميـــر اقتنعـــت بريطانيـــا إن دعـــوة المجلـــس التأسيـــسي قبـــل تنـــص

علـــى العــراق غيـــر ملزمــة وأعطـــت صــالحية للمنـــدوب الـــسامي أن ) فيــصل(

ن العــراق هــو الــذي انتخــب ملكــه يظهــر فيهــا أيجــد الطريقــة المناســبة التــي 

األميـــر فيـــصل ملكـــا عليـــه، وتكـــون الحكومـــة البريطانيـــة صـــاحبة الـــشأن فـــي 

  .)١٤(تهيئة أجواء انتخاب األمير

م المنـــاداة بـــاألمير فيـــصل ١٩٢١تمـــوز١١قـــرر مجلـــس الـــوزراء يـــوم 

ملكـــــــا علـــــــى العـــــــراق تكـــــــون حكومتـــــــه دســـــــتورية نيابيـــــــة ديمقراطيـــــــة مقيـــــــدة 

، وابلـــغ بـــالقرار جميـــع الـــدوائر الحكوميـــة الرســـمية للعمـــل علـــى )١٥(بالقـــانون

تحقيقــه وعلــى ضــرورة اشــتراك المنــاطق الكرديــة معهــا وعــدم االنفــصال عــن 

ـــــت وزارة الداخ ـــــة، وطلب ـــــة جـــــسم المملكـــــة العراقي ـــــة الوســـــائل اإلداري ـــــة تهيئ لي

للحصول على رغائب الشعب بصورة رسمية إلى االستفتاء العـام فـي بيعـتهم 

  .)١٦(لألمير فيصل لعرش العراق

هــم بــشأن سكان النــواحي والمحــالت، تــسجل أراءشــكلت لجــان ممثلــة لــ

ملكــا علــى العــراق مــع حكومــة ) فيــصل(قــرار مجلــس الــوزراء بترشــيح األميــر 

 ديمقراطيــة، تــنظم علــى مــضبطة يــتم فيهــا التــصويت، يــشرف دســتورية نيابيــة

المتصرفون عليها ثم تقدم المضابط إلى اللجان التي ستعيدها إلى بغداد مـن 

خــــــالل اللجنــــــة الخاصــــــة التــــــي شــــــكلتها وزارة الداخليــــــة لتنظــــــيم االســــــتفتاء، 
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وساهمت بعض الصحف العراقية بتوضـيح عمليـة التـصويت والتأييـد لألميـر 

 قـــضيته علـــى يـــده البيـــضاء وانـــه ســـيقوم بواجبهـــا، فيكـــون ملكـــا يـــتقن(بأنـــه 
إن أول عمـل يباشـره الملـك المتـوج هـو ( ثم قالت الجريـدة )١٧()دستوريا عادال

  .)١٨()انتخاب المؤتمر حسب رغائب األمة وطبق آرائها

قامت لجنة اإلشراف على عملية التصويت في متصرفية الحلـة علـى 

مــــضبطة التــــي تحــــوي قــــرار مجلــــس الــــوزراء تنظــــيم اإلجــــراءات الخاصــــة بال

بالمناداة بملكية فيصل وصيغة التصويت ومنعت أيـة إضـافة إلـى المـضبطة 

، والتي بدورها قامـت باإلشـراف علـى عمليـة التـصويت فـي قـضاء (*)الرسمية

م، بـــدعوة الوجهـــاء والمتنفـــذين ورجـــال ١٩٢١الهنديـــة فـــي نهايـــة شـــهر تمـــوز 

المحــالت والنــواحي والقــرى التابعــة لناحيــة الــدين ورؤســاء العــشائر ومختــاري 

) احمـــد زكـــي المـــدرس (القائممقـــام فـــي ســـراي الهنديـــة بحـــضور (**)طـــويريج

والمستشار البريطاني، وافتتح االجتماع بتالوة بعض آيـات القـران الكـريم، ثـم 

 الــذي أشــاد بــالمجتمعين وحيــا جهــودهم فــي عمليــة التــصويت القائممقــامكلمــة 

هـا تلس الوزراء بترشيح األميـر فيـصل ملكـا للعـراق، تخللوقرأ نموذج قرار مج

 مــن القائممقــاماألشــعار والهوســات العــشائرية المعبــرة عــن المناســبة، وطلــب 

الحـــضور الممثلـــين لمـــواطني القـــضاء التـــصويت علـــى المـــضبطة شـــفويا إن 

كانت الموافقة على الترشيح فترفع اليد اليمنـى داللـة علـى ذلـك وبعـد اكتمـال 

 وبعض النخـب مـع اللجنـة إلـى لـواء الحلـة إلكمـال القائممقامتوجه التصويت 

مراسيم الترشيح، وبعد إتمـام مراسـيمها فـي اللـواء يتوجـه المتـصرف مـع نخبـة 

إلثبـــــات ) فيـــــصل(مــــن المـــــواطنين ورؤســـــاء عـــــشائر اللـــــواء لمقابلـــــة األميـــــر 

ى مصداقية الموافقة على الترشيح لملكية العراق، ثم تقـدم جميـع المـضابط إلـ
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بيرســي (وزارة الداخليــة، وتختــتم المراســيم بزيــارة المنــدوب الــسامي البريطــاني 

  .)١٩()كوكس

عــن حــوالي ) فيــصل(أســفرت نتيجــة التــصويت العــام لــصالح األميــر 

، )٢٠(وعارضه الباقي من سكان التركمـان واألكـراد فـي مدينـة كركـوك % ٩٧

عـة مـن كبـار مؤيـدة لألميـر، موق) ٤١(وكانت عدد مـضابط متـصرفية الحلـة 

 وبذلك هيأت ،)٢١(الشيوخ والشخصيات بضمنهم من قضاء الهندية وعشائرها

 آب، لكــــن ٢٠اإلدارة البريطانيــــة إجــــراء تتــــويج األميــــر فيــــصل يــــوم الــــسبت 

ـــويج همـــسوا إليـــه أن  ـــاألمير قبـــل التت ـــد اجتمـــاعهم ب ـــشيعة عن ـــدين ال رجـــال ال

آب، ٢٣م الثالثــاء يطلــب مــن اإلدارة البريطانيــة تغيــر موعــد التتــويج إلــى يــو

ــــب(ألنــــه يــــصادف بيعــــة الغــــدير لجــــده اإلمــــام  ــــي بــــن أبــــي طال ) )( عل

ليكتــسب فــي ذلــك اليــوم القدســية والمــشروعية، حيــث قــدم األميــر طلبــا لتغييــر 

الموعـــد متـــذرعا إن يـــوم الـــسبت يـــوم خـــاص بـــاليهود ونحـــس علـــى المـــسلمين 

ميـــــر يــــــوم ، فأجيــــــب طلبـــــه وتــــــوج األ)٢٢(ويـــــوم الثالثـــــاء األفــــــضل للمناســـــبة

 الملــك فــي ق، هنــأه غالبيــة العــراقيين ثــم القــىم ملكــا علــى العــرا١٩٢١آب٢٣

الحفــل خطابــا شــكر فيــه الــشعب العراقــي علــى مبايعتــه وحيــى أرواح شــهداء 

النهضة العربية، وثمن جهود بريطانيا في مناصرتها العـرب وشـكر الحكومـة 

ســتعانة ببريطانيــا العراقيــة المؤقتــة، ووعــد بتحقيــق أمــاني الــشعب العراقــي باال

، وقام الملك )٢٣(لوضع دستور البالد ودعا إلى التضامن والعمل بجد ونشاط

 تـشرين األول ٢٤بعد ذلك بجوالت لمعظم مدن العـراق الجنوبيـة ابتـدأها يـوم 

، اســتقبله )٢٤()الحلــة، ســدة الهنديــة، المــسيب، كــربالء، النجــف والكوفــة(إلــى 

شائر في قضاء  في بعض مضايف العأهلها وسكانها بحفاوة وتكريم، ومكث
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ـــ ر مطلعـــا علـــى ظـــروفهم االقتـــصادية ووعـــدهم بتحقيـــق الهنديـــة الوقـــت الكثي

الحرية واالستقالل التام لمملكة العراق وطـوي صـفحة الماضـي المؤلمـة التـي 

 قـــرون مـــن الظلـــم والجهـــل والقهـــر أربعـــةعـــانى منهـــا الـــشعب العراقـــي طـــوال 

  .والفقر

ر والقـرار والتـشريع، وحـاول أن يتمتـع غدا الملك فيصل صـاحب األمـ

بقـــوة اإلرادة والـــسلطة فـــي تحديـــد الـــشكل الدســـتوري للعـــراق ووضـــع القـــوانين 

، والعمــــل علــــى إلغــــاء صــــيغة االنتــــداب بمــــا يــــضمن )٢٥(الفعليــــة لمؤســــساته

استقالل العراق، وقد ظهـرت علـى الملـك أسـاليب المنـاورة الـسياسية والتحـرك 

ســـب والثقـــة مـــن البريطـــانيين دون المواجهـــة الـــذكي فـــي الحـــصول علـــى المكا

معهــــــم، ومــــــستغال عالقاتــــــه الخاصــــــة مــــــع بعــــــض الــــــسياسيين البريطــــــانيين 

  .والعراقيين

  

  
א א:א א א(*)א א א

.
م ١٩٢٢ آذار١١ تعـــرض جنـــوب العـــراق لهجـــوم وهـــابي مـــسلح يـــوم 

العراقية في منطقة حفر البـاطن فـي الـسماوة الـذي أوقـع على بعض العشائر 

 واتهمــت العــشائر بريطانيــا بأنهــا وراء الهجــوم، وعــامال الرعــب بــين العــشائر،

ٕنـــشطا فـــي زعزعـــة كيـــان الحكومـــة العراقيـــة، واظهـــار عجـــز قواتهـــا علـــى رد 
على ضرورة وضع خطة عـسكرية تتـألف ) فيصل(الهجوم، والذي نبه الملك 

، األمــر الــذي عــزز االدعــاء البريطــاني إن )٢٦(ودة بالــسالحمــن العــشائر مــز
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حدود العراق ال تؤمن من دون قـوتهم العـسكرية ووفقـا لـذلك دعـت السـتئناف 

  .)٢٧(م١٩٢٢المفاوضات الخاصة بمعاهدة 

حـــاول الملـــك اســـتغالل الحـــدث ليطالـــب البريطـــانيين بتقويـــة الجـــيش 

ـــــدفاع عـــــن العـــــرا ق مـــــن أي عـــــدوان ٕالعراقـــــي واعطائـــــه حريـــــة أكثـــــر فـــــي ال

، األمــر الــذي عــزز شــعبيته ووضــعت غالبيــة العــشائر أملهــا فيــه )٢٨(خــارجي

  .لصد العدوان الخارجي على بالدهم

م، احتجاجـا ١٩٢٢نيـسان١٣-١١وفي مدينة كربالء عقد مؤتمر فـي 

علــى الهجــوم الوهــابي، ضــم عــددا مــن الشخــصيات الدينيــة والعــشائرية ومثــل 

نـوري (، فـي حـين إن الملـك انتـدب )ق الخالـديتوفيـ(الحكومة وزير الداخليـة 

للحــضور متنكــرا لحــث الزعمــاء ممــن حــضروا المــؤتمر علــى تأييــد ) الــسعيد

سياسة الملك الهادفة إلى تخفـيض االعتمـاد علـى بريطانيـا والمطالبـة بـرفض 

االنتــداب البريطــاني علــى العــراق، وحــضر المــؤتمر رؤســاء كــربالء والنجــف 

ومــن ) عبــد الوهــاب النائــب(نة برئاســة الــشيخ وبعــض مــن علمــاء الــدين الــس

مولود مخلص، سـعيد الحـاج ثابـت، عجيـل الياور،عبـد (الموصل ضم وفدها 

  .)٢٩(من رؤساء عشائر الفرات) اهللا النعمة، محمد اغا وآخرين

اســــتقبلت مدينــــة الهنديــــة النخــــب الــــسياسية والعــــشائرية التــــي كانــــت 

) مهـدي الخالـصي(تقبالها للـشيخ مرورها عبرها بكل حفاوة واعتزاز، فكان اس

ٕمكلال بالهيبـة والوقـار، أعلـوه بهوسـاتهم وازاهـيج والئهـم واخالصـهم لمـراجعهم 
فتـــاواهم وتنفيـــذها فـــي صـــد العـــدوان، ثـــم اســـتقبله أربعمائـــة ك بالدينيـــة والتمـــس

  ).السليمانية(فارس من عشيرة المسعود عند مدخل مدينة كربالء 
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محمـــد جعفـــر (زي وافتـــتح المـــؤتمر اجتمـــع المـــؤتمرون فـــي دار الـــشيرا

مدافعـــة الخـــوارج (بخطـــاب سياســـي طويـــل، وتقـــرر فـــي المـــؤتمر ) أبـــو الـــتمن
، لـم يلـق )٣٠()اإلخوان ومقاتلتهم بمعاضدة جيش مليكنا المعظم فيـصل األول

قرار المؤتمر تأييدا كامال من قبل المجتمعـين، ونـتج عنـه انـشقاق المـؤتمرين 

 التوقيـع علـى المـضابط التـي حـررت فـي من بعض رؤساء العـشائر ورفـضوا

شمران الجلوب رئـيس عـشيرة آل فتلـة الهنديـة، عمـران الزنبـور (المؤتمر وهم 

رئيس بني عجيل، عداي الجريان رئيس البو سلطان، رشـيد العنيـزان  رئـيس 

 وساروا باتجاه معاكس لتلـك القـرارات )٣١()اليسار ومراد الخليل رئيس الجبور

را فــي مدينــة الحلــة محــررين مــضبطة مــضادة لمــضبطة وعقــدوا مــؤتمرا مغــاي

تمسكهم باالنتداب البريطاني علـى العـراق، ووجـوب (مؤتمر كربالء تضمنت 
ــــداب ــــسلطات االنت ــــه ل ــــك فيــــصل وحكومت ــــرروا أســــباب )٣٢()مماشــــاة المل ، وب

القالقـل (الرفض لقرار مـؤتمر كـربالء فـي حفـظ شـرف الحكومـة العراقيـة مـن 
وان الحكومـة العراقيـة التـزال فـي )  الخـراب والـدماروالمشاغب التي تـؤل إلـى

الــدور االبتــدائي وتحتــاج إلــى المــساعدة وتوطيــد األمــن وأعمــار الــبالد، وعنــد 

ـــابلتهم للملـــك يـــوم  نيـــسان عبـــروا عـــن تمـــسكهم باالنتـــداب البريطـــاني  ٢٣مق

، )٣٣(ومماشـــاة الحكومـــة لـــسلطة االنتـــداب ضـــمانة لقـــوة الدولـــة فـــي المـــستقبل

ي اضـــعف موقـــف الملـــك مـــن تفعيـــل مبادرتـــه الـــسياسية لمعالجـــة األمـــر الـــذ

 لفكره الـذي وجـد وراءه تكـتال) بيرسي كوكس(االعتداء، فضال عن معارضة 

للــشعب العراقــي باالتجــاه الــذي يريدونــه ومعارضــة شــديدة لالنتــداب وعــزوف 

  .)٣٤(م١٩٢٢عن مصادقة معاهدة 
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        ٢٠

ائجهــا فــي أثــرت تلــك األحــداث ســلبا علــى الملــك فيــصل وأظهــرت نت

م وخطورتهــا ١٩٢٢أحــداث الــذكرى األولــى لعيــد تــسلمه العــرش فــي آب عــام 

فـــي أســـلوب نـــضال العـــراقيين، عنـــد قيـــام حزبـــي الـــوطني العراقـــي والنهـــضة 

 بمظــاهرات كبيــرة ذات هتافــات معاديــة لالنتــداب وبريطانيــا، والتــي (*)العراقيــة

د عمـل الحـزبين، كانت سببا في اعتقال قادة الحزبين ونفي عدد مـنهم وتجميـ

اثــر رقــود الملــك فــي المستــشفى ) بيرســي كــوكس(عنــدما اســتلم زمــام المملكــة 

علي (ٕواجراء عملية استئصال الزائدة الدودية، كما عزل متصرف لواء الحلة 

خيــري الهنــداوي وشــاكر المــال (وقــائم مقــامين مــن أنــصاره ) جــودت االيــوبي

ة للحركة الوطنية وقصفت  وحلقت الطائرات فوق العشائر المؤيد)٣٥()حمادي

، )٣٦(عشيرة آل فتلة في المهناوية واألقرع في الديوانيـة والعـزة فـي المنـصورية

حيــث أظهــرت فيمــا بعــد علــى الملــك سياســة التراجــع فــي نــزع االســتقالل مــن 

م المعدلـة، والتـي هـي ١٩٢٢الحكومة البريطانية، وعزمه إلـى توقيـع معاهـدة 

  .)٣٧(ملكاألخرى زعزعت ثقة العراقيين بال
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م، وبعث زعماء عـشائر ١٩٢٢رفضت القوة الوطنية العراقية معاهدة 

، بـضمنهم ثمانيـة )فيـصل االول(الفرات االوسـط ببـرقيتين االولـى الـى الملـك 

) عـودة الثـامر(ائر الهندية منهم رئيس عشيرة الدعوم الشيخ من روؤساء عش

ورئـيس عـشيرة بنـي حـسن ) سلطان الثعيـب(ورئيس عشيرة بني طرف الشيخ 

  :)٣٨(:، ونصت ما يلي)جعفر الصميدع(الشيخ 

  .رفض االنتداب ومن قبل حكومة بريطانيا رسميا -١

 .رة التي تصادق على المعاهدةاإسقاط الوز -٢

 .لطة األجنبية على الحكومة العراقيةإنهاء الس -٣
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        ٢٢

 .إطالق حرية الصحافة -٤

والبرقيـــة الثانيـــة بعثـــت إلـــى المعتمـــد الـــسامي البريطـــاني، تـــضمنت إشـــادتهم 

وتــــدعوها إلــــى تحقيــــق رغبــــة ) الخاليــــة مــــن المحابــــاة(بــــصداقتهم لبريطانيــــا 

العـــراقيين فـــي رفـــض االنتـــداب بـــان تعلـــن بريطانيـــا ذلـــك رســـميا، وان تكـــون 

ــا ال فــي مراجعــة مراج عــة حكومــة جاللــة ملــك العــراق لــوزارة خارجيــة بريطاني

  .)٣٩(وزارة المستعمرات، ورفع التدخالت األجنبية في إدارة الدولة

ٕلتخفيــــــف التــــــوتر الــــــسياسي واظهــــــار الحكومــــــة حــــــسن نيتهــــــا تجــــــاه 
م أرادة ملكية بتـأليف المجلـس ١٩٢٢تشرين االول١٦األحداث، أصدرت في 

  :)٤٠( يليالتأسيسي ليقرر ما

  .للملكة العراقية) القانون األساسي(وضع دستور  -١

  .سن قانون انتخاب مجلس النواب -٢

  .تصديق المعاهدة العراقية البريطانية -٣

علــى الــرغم مــن إظهــار الحكومــة دعايتهــا للقــانون األساســي بأنــه ســيقرر 

ة أسس الدولة ومستقبلها ووضع الدستور وفقا الماني الشعب ورغباتـه ومـصلح

م موعـــــدا إلجـــــراء ١٩٢٢تـــــشرين األول ٢٤الـــــوطن ومـــــستقبله، فحـــــددت يـــــوم 

إال انه لقي معارضة شـعبية شـديدة وتوقفـت  ،)٤١(انتخابات المجلس التأسيسي 

إجـــراءات انتخابـــات المجلـــس التأسيـــسي فـــي جميـــع منـــاطق العـــراق بمـــا فيهـــا 

ى، مـن منطقة الهندية، واصدر رجال الدين في كربالء والكاظمية والنجف فتاو

أبــــــي الحــــــسن الموســــــوي (والــــــسيد ) محمــــــد حــــــسن الغــــــروي النــــــائيني(الــــــشيخ 

 ، تـــدعو)الكـــاظمي الخرســـاني الخالـــصيمحمـــد مهـــدي (والـــشيخ ) االصـــفهاني

فاالشــتراك  (العــراقيين إلــى مقاطعــة االنتخــاب، ألنــه لــيس فــي مــصلحة العــراق، 
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        ٢٣

ه مـن باالنتخاب محرم شرعا بإجماع المسلمين، ومن يشترك فيه نحكـم بخروجـ
) االنتخــاب يميــت الملــة اإلســالمية( وقــد تــضمنت حــدودها )٤٢()ربقــة المــسلمين

 رد ز حرمــت عليــه زوجتــه وزيارتــه للعتبــات المقدســة وال يجــواومــن يــشترك فيهــ

الــسالم عليــه، ويمنــع مــن دخــول حمامــات المــسلمين، وصــدرت فتــوى بتحــريم 

النجـــــف دفـــــن مـــــوتى المـــــشاركين فـــــي االنتخابـــــات فـــــي مقـــــابر المـــــسلمين فـــــي 

  .)٤٣(االشرف

اثر صدور الفتاوى على المستويين الرسمي والشعبي، فعلى المستوى 

اســــــــتقالته فــــــــي ) عبــــــــد الــــــــرحمن النقيــــــــب(الرســــــــمي قــــــــدم رئــــــــيس الــــــــوزراء 

ـــــــصعوبة مجـــــــاراة الوضـــــــع ١٦/١١/١٩٢٢ ـــــــاوى وشـــــــعوره ب م اللتزامـــــــه بالفت

لـــك ، واســـتجاب العراقيـــون وفـــيهم أهـــالي قـــضاء الهنديـــة لت)٤٤(الـــسياسي القـــائم

القـزوينيين والـسيد محمـد (اء الفتاوى التي عززها تأييـد رجـال الـدين فـي القـض

العتقــــادهم إن مقاطعـــة االنتخابــــات هــــي ) والــــد ســـيد مرتــــضى وآخـــرينتقـــي 

البريطانية التي سيـصادق عليهـا المجلـس التأسيـسي -رفض المعاهدة العراقية

نــوا اســتمرار بعــد تزيــف انتخاباتــه إلجرائهــا فــي ظــروف غيــر ديمقراطيــة، وأعل

مقـــــاطعتهم لالنتخابـــــات مـــــالم تـــــستجب الحكومـــــة إلـــــى مطـــــاليبهم فـــــي إزالـــــة 

ٕالمظـــــاهر االســـــتعمارية والغـــــاء اإلدارة العرفيـــــة واطـــــالق حريـــــة المطبوعـــــات  ٕ
ٕواالجتماعــــــات واعــــــادة المنفيــــــين الــــــسياسيين والــــــسماح لألحــــــزاب الــــــسياسية 

  .)٤٥(المعطلة بمعاودة نشاطها بحرية تامة

روائــــع ب) محمــــد حــــسن أبــــو المحاســــن(ويرجــــاوي انبــــرى الــــشاعر الط

ــــسخط عليهــــا بعنــــوان  الحــــق يؤخــــذ وال (القــــصائد فــــي مهاجمــــة المعاهــــدة وال

  .)٤٦()يعطى
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        ٢٤

ــــــة ــــــصرف عــــــن غاي ــــــــــــة ســــــــــــار إليهـــــــــــا العــــــــــــراق    هيهــــــات أن ي   شريف
ــــــــة كـــــــان ولكـــــــن صـــــــحا ـــــــي غفلـ   وفـــــــــي رقــــــــــاد كــــــــــان لكـــــــــن أفــــــــــاق    ف
ـــــــى استقاللــــــــه أحـــــــرف    قــــــــــد أراقحــــــــــرره الــــــــــسيـف بمـــــــــــا    نـــــــصت عل
ــــــــــــابى لنـــــــــــــــا ـــــــــــــا العــــــــــــز وت ـــــــــسيوف الرقــــــــــاق    راق لن ـــــــــرق ال   عـــــــــودا ال
ـــــل الخطــــــب مـــــالم يكـــــن   ضـــيما فحمـــل الـــضيم مـــاال يطـــاق    نحمـــــل ثق
  كالخـــــــصر إذ دار عليـــــــه النطــــــــاق    حــــــــــق مــــــــــصيـر عرضــــــــــوا دونـــــــــــه
ـــــــــــوى ــــــــــوم رشــــــــــفة وارت   قــــــوم كمــــــا شــــــاؤوا بكـــــــاس دهـــــــاق    اصـــــــــــاب ق
   قـــــــول لـــــــيس فيـــــــه اختــــــــالقيؤخـــــــذ    الحـــــــــــــــــــق اليعطـــــــــــــــــــى ولكنـــــــــــــــــــــه
ــــــــاق   ولـــــــــــن تــــــــــرى أســـــــــــفه مــــــــــن امـــــــــــة ــــــــسها للوث  تعــــــــرض طوعـــــــــا نف

  

ولتحقيـــق أثـــار اســـتجابة الـــشعب العراقـــي لتلـــك الفتـــاوى التـــي جـــاءت 

ـــــة بالمعاهـــــدة  ـــــسياسية المتعلق ـــــرارات ال ـــــى صـــــدور الق ـــــة عل دعوتهـــــا بالمطالب

ومـــن ثـــم  إجـــراء االنتخابـــات البريطانيـــة، والتـــي أفـــشلت مـــن خاللهـــا-العراقيـــة

ها، عملـت الحكومـة العراقيـة علـى كـسب ود الـشعب فـي تحقيـق بعـض انهيار

المكاســـب الـــسياسية، فـــي إطـــالق ســـراح المبعـــدين الـــسياسيين وعـــودتهم مـــن 

عبـــود ( وأطلـــق ســـراح الـــشيخين )٤٧(م١٩٢٣المنفـــى فـــي آذار وحزيـــران عـــام 

، وســـعت الحكومـــة  فـــي الهنديـــةمـــن عـــشيرة البـــو موســـى) وســـلمان الموســـى

ٕيطانيــة بــاإلعالن عــن تخفــيض مــدة المعاهــدة إلــى أربــع ســنوات، وانهائهــا البر
، وعزمـــت علـــى إعفـــاء )٤٨(عنـــدما يـــصبح العـــراق عـــضوا فـــي عـــصبة األمـــم

محلــه، والــسماح ) هنــري دوبــس(وتعيــين ) بيرســي كــوكس(المنــدوب الــسامي 

  .)٤٩(باستئناف نشاطهما) الوطني والنهضة(للحزبين المعطلين 
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م، ١٩٢٣الملـــك فيـــصل أللويـــة العـــراق فـــي مـــايسلـــم تجـــد نفعـــا زيـــارة 

وااللتقــاء بنخبهــا ورجــال الــدين وشــيوخ العــشائر فــي عــرض مــشروع اســتئناف 

م قــرارا فــي الــسماح ١٩٢٣االنتخابــات، لكــن إصــدار مجلــس الــوزراء فــي آب 

ألفــراد العــشائر باســتثناء البــدو فــي التــسجيل واالشــتراك فــي االنتخابــات بمثــل 

، وقـد خفـف )٥٠( سبق أن ابعدوا عـن االنتخابـات فيهـاما هو في المدن والذي

  .ذلك من حدة المعارضة إلجراء االنتخابات

ــ ات وطلبــت وزارة عــاودت الحكومــة العراقيــة اســتئناف تحقيــق االنتخاب

فيها إبالغهـــا عــــن أمكانيــــة أجـــراء االنتخابــــات، وكانــــت الداخليـــة مــــن متــــصر

د أوضـح متـصرف لـواء أجابتهم مترويـة وحازمـة فـي ممارسـة االنتخابـات، فقـ

الحلـة علـى ضـرورة المباشـرة باالنتخابـات حــاال مـن النقطـة التـي توقفـت فيهــا 

بأفـــــضل مـــــن تجديـــــد المعـــــامالت االنتخابيـــــة، والتـــــي أيـــــدها اغلـــــب األهـــــالي 

  .)٥١(المتنورين ورؤساء العشائر والمعاضدون لتأسيس حكومة مدنية عراقية

م ١٩٢٣ تمـــوز ١٢ن قـــررت وزارة الداخليـــة البـــدء فـــي االنتخابـــات مـــ

ٕوالغـــاء الهيئـــات التفتيــــشية الـــسابقة وتـــأليف أخــــرى جديـــدة لتكمـــل الــــسجالت 

ــــين،  ــــاخبين األولي ــــى أســــماء الن ــــوي عل ــــاتر أساســــية تحت ــــود، واعــــدت دف والقي

وحــددت متــصرفية الحلــة هيئــة فــي قــضاء الهنديــة إلكمــال المتعلقــات خــالل 

 ةوثالثــ) درويــشتوفيــق مــال محــسن (عــشرة أيــام، مكونــة مــن رئــيس البلديــة 

أبـي غـرق، الجـدول (، وكذلك األمر فـي نـواحي (*)وجهاء ومختاري المحالت

ـــة، المـــسيب والكفـــل ٕوالتـــي لقيـــت صـــعوبة وارباكـــا فـــي ) الغربـــي، ســـدة الهندي
صــــحة المعلومــــات، بــــسبب تعقيــــد تحديــــد مفهــــوم العــــشائر، حيــــث ورد فيهــــا 

افـرز المفـتش اليحق للفالح الساكن في القرى التصويت مع أهل المدن كمـا 
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اإلداري فـــي لـــواء الحلـــة فـــي المرحلـــة الثانيـــة فـــي االنتخابـــات تقـــسيما لـــسكان 

الفـــــرات األوســـــط حـــــدد فيـــــه ســـــكان المـــــدن ورعـــــاة الغـــــنم والبـــــدو وأصـــــحاب 

الجــواميس والمقيمــين علــى المــزارات وأصــحاب الخانــات والــشحاذين، وجعــل 

واكــواخ ســكن الفالحــين مــن رجــال العــشائر ممــن يعيــشون فــي خيــام ســوداء 

نــــاخبين اوليــــين ســــيكون ككجماعــــات صــــغيرة شــــبه مــــستقرة، وان تــــسجيلهم 

، واجــــاب المفــــتش االداري علــــى شــــكوى اهــــالي )٥٢(مناقــــضا لتعريــــف القريــــة

الهندية وابلغ المسؤولين االداريين بضرورة تسجيل مـالك البيـوت فـي المدينـة 

الداري وضواحيها ممن اصلهم عـشائري كنـاخبين اوليـين، كمـا بـين المفـتش ا

للــــواء الحلــــة فــــي تقريــــره إلــــى المتــــصرفية ان ســــكان العــــشائر تمثــــل الغالبيــــة 

ـــديهم شـــعور ضـــد التـــسجيل لتخـــوفهم مـــن الخدمـــة  بالنـــسبة لـــسكان المـــدن ول

العسكرية، االمر الذي سيحول حياتهم إلى شبه مستقرة، وختم المفتش تقريـره 

 عــشائريين فــي مطالبــة المتــصرف مفاتحــة وزارة الداخليــة بتخــصيص نــائبين

، فرفــضت وزارة الداخليــة المقتــرح )٥٣(للــواء الــذي يمثــل عــشائر كبيــرة ومتعــددة

وحـــرم عـــشائر منطقـــة الهنديـــة الكثيـــرة العـــدد مـــن زيـــادة تمثيلهـــا فـــي المجلـــس 

 .التاسيسي

م انهــت الهيئــة التفتيــشية تــدقيق الــدفاتر االساســية ١٩٢٣تمــوز١٦فــي 

ا علــــى الــــسكان يــــوم فــــي قــــضاء الهنديــــة، وقــــدمت إلــــى المتــــصرف لعرضــــه

تموز، حيث ارسلت جدوال باسـماء النـاخبين االوليـين فـي اللـواء إلـى وزارة ٣٠

الداخليــة فــي الثــامن مــن اب فيــه مجمــوع النــاخبين االوليــين فــي لــواء الحلــة 

هـم مـن النـاخبين ) ١٢٩٠٥(شخصا من العشائر، يضاف الـيهم ) ٤٠٢٩٦(
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 )٥٣٢٠١( مــن النــاخبين االوليــين مــن المــدن، فيــصبح المجمــوع الكلــي للــواء

  .)٥٤(شخصا

  
א א א )א(א

م علــى ١٩٢٤عرضــت الحكومــة الئحــة القــانون االساســي فــي نيــسان 

 التعــديالت، م بعــد اجــراء١٩٢٤تمــوز١٠المجلــس التأسيــسي الــذي اقرهــا فــي 

 مقدمة وعـشرة ابـواب تناولـت الـسلطة التـشريعية والـوزارة حيث تضمن القانون

لطة القــضائية واالمــور الماليــة وادارة االلويــة واحتــوى علــى مــواد تخــص والــس

حقـــوق االنـــسان والحريـــة الشخـــصية وحقـــوق التملـــك ومنـــع الـــسخرة المجانيـــة 

والمــــصادرة العامــــة، واقــــرار حريــــة ابــــداء الــــراي والنــــشر واالجتمــــاع وتــــأليف 

 الجمعيــــات، وان االســــالم ديــــن الدولــــة الرســــمي واللغــــة العربيــــة هــــي اللغــــة

م، كمـا عـرض ١٩٥٨ تمـوز١٤، وظل العمـل بـه حتـى قيـام ثـورة )٥٥(الرسمية

 آب الــذي تــضمن ٢قــانون انتخــاب المجلــس التأسيــسي لمناقــشته واقــراره فــي 

ينتخــب النائــب ) انتخــاب غيــر مباشــر(قــانون انتخــاب النــواب علــى درجتــين 

 الــف مــن الــسكان ممــن يبلــغ مــن العمــر ثالثــين ومــن دافعــي ٢٠ممــثال عــن 

ئب، والمنتخــب االول مــن الــذكور الــذين بلغــوا الحاديــة والعــشرين مــن الــضرا

 منتخبــا اوال منتخبــا ثانيــا، ٢٥٠العمــر ومــن دافعــي الــضرائب، وينتخــب كــل 

ويجـــب ان يكـــون المنتخـــب الثـــاني قـــد بلـــغ الخامـــسة والعـــشرين ومـــن دافعـــي 

  . الضرائب
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ي واضيف عـدد اخـر للنـواب يمثلـون الطـائفتين المـسيحية واليهوديـة فـ

الويـــة بغـــداد والموصـــل والبـــصرة، وقـــسم العـــراق إلـــى ثـــالث منـــاطق انتخابيـــة 

وكـــل لـــواء يعتبـــر دائـــرة انتخابيـــة يجـــري االنتخـــاب فيهـــا بالتـــصويت الـــسري، 

  .)٥٦(وتكون صفة المنتخبين الثانيين دائمية مدة دورة مجلس النواب

تعـــــــرض القـــــــانون إلـــــــى االنتقـــــــادات الـــــــشديدة مـــــــن قبـــــــل االحـــــــزاب 

ـــــسياسية المرموقـــــة والـــــصحافة الوطنيـــــة كونـــــه ياخـــــذ بمبـــــدا والشخـــــصيات ا ل

الـــــسيطرة الـــــصارمة علـــــى تخـــــاب غيـــــر المباشـــــر ويـــــدعو الحكومـــــة الـــــى االن

  .احقيقي تمثيال وعدم تمثيل الشعب في البرلمان االنتخابات

  

  

  
מ١٩٢٢

تقدم بريطانيا اثناء مدة المعاهدة مايقتضي لدولـة العـراق مـن المـشورة   

ن يلمــساعدة دون ان يمــس ذلــك ســيادتها الوطنيــة، ويتعهــد العــراق بعــدم تعيــوا

أي موظــف غيــر عراقــي بــارادة ملكيــة دون موافقــة المنــدوب الــسامي، ويتعهــد 

يعــــــرض علــــــى المجلــــــس ) دســــــتور(ملــــــك العــــــراق باصــــــدار قــــــانون اســــــاس 

التاسيسي، وتتعهد بريطانيا بادخال العراق في عـضوية عـصبة االمـم، وتقـدم 

يــا للعــراق االســلحة واالعتــدة والمــساعدات العــسكرية، وتعتبــر المعاهــدة بريطان

نافذة في حال تصديقها من قبل الطرفين بعد قبولها من المجلـس التاسيـسي، 

ويظل معموال بها لمدة عشرين سـنه، والحـق بالمعاهـدة بروتوكـول فـي نيـسان 
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م حــــدد مــــدة المعاهــــدة باربعــــة ســــنوات علــــى ان يــــدخل الطرفــــان فــــي ١٩٢٣

  .)٥٧(المفاوضات قبل انتهاء المدة المذكورة

  
א א

مـــــال كقامـــــت الحكومـــــة بحملـــــة اعالنـــــات دعائيـــــة كبيـــــرة وواضـــــحة ال

االنتخابــــات كمــــا حثــــت بعــــض الــــصحف المــــواطنين مــــن النخــــب النتخــــاب 

الثــانويين، وســارت الترشــيحات باتجــاه فوضــوي علــى شــكل فــرادى ومــن دون 

رض عــن المرشــحين، فقــد عــارض االنتخابــات الثانويــة منــاهج او اهــداف تعــ

بعــــض الشخــــصيات مــــن الويــــة العــــراق واالحــــزاب العلنيــــة لكــــن االنتخابــــات 

ـــة جـــرت يـــوم  ـــة فـــي لـــواء الحل ـــرغم مـــن )٥٨(م١٩٢٣ اب ١٦الثانوي ـــى ال ، عل

ن ســالمتها، والتــي اســفرت نتائجهــا حــصول بعــض العوائــق الــشعبية فــي تــامي

المــر بالنــسبة النتخابــات العــشائر فــي قــضاء التحــسن والجديــة، وكــذلك اعــن 

  .مقامرت في سراي الهندية بحضور القائمالهندية التي ج

حـــــددت وزارة الداخليـــــة المباشـــــرة بانتخـــــاب المجلـــــس التاسيـــــسي فـــــي 

م، وســــمحت باشــــتراك العــــشائر فــــي ١٩٢٤الخــــامس والعــــشرين مــــن شــــباط 

ح ضـــعف االنتخابـــات لممثلـــيهم البـــالغ عـــددهم عـــشرين شخـــصا، وحـــدد ترشـــي

العدد المحدد في اللواء لشيوخ العشائر المتوطنة في كـل دائـرة انتخابيـة، وان 

تجـــري عمليـــة انتخـــابهم بمعـــزل تـــام عـــن عمليـــة االنتخابـــات العامـــة والتـــي ال 

تخلــــو مــــن التــــدخالت الحكوميــــة وتزويرهــــا، وقــــد اســــفرت نتــــائج االنتخابــــات 

تة اعــضاء  عــضوا فــوز ســ٩٥لعــضوية المجلــس التاسيــسي الــذي تــالف مــن 
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عـــداي الجريـــان، ســـلمان البـــراك، عبـــد الـــرزاق شـــريف، (مـــن لـــواء الحلـــة هـــم 

رؤوف الجـــــــادرجي، مـــــــزاحم الباجـــــــة جـــــــي، ومـــــــن الهنديـــــــة الـــــــشيخ عمـــــــران 

  .)٥٩()السعدون

ـــــسابع والعـــــشرين مـــــن اذار  ـــــوم ال ـــــة ي م، ١٩٢٤حـــــددت االرادة الملكي

داخليـــة افتتــاح المجلــس الـــذي عدتــه الحكومـــة عطلــة رســـمية، وامــرت وزارة ال

هــا، يالمتــصرفين فــي االلويــة اقامــة المهرجانــات  فــي المــدن والقــصبات وتزين

، )٦٠(فــــضال عــــن تخفــــيض محكوميــــات المــــسجونين واطــــالق ســــراح الــــبعض

وغـــدت مدينـــة الهنديـــة يومهـــا فـــي حلـــة متميـــزة تـــبهج النـــاظرين علـــى مقـــدار 

 مـــــن ابنائهـــــا الـــــسياسيين ااســـــتعدادها فـــــي ذلـــــك اليـــــوم، خاصـــــة وان بعـــــض

ون تلك المراسيم في بغـداد، ويـشارك المنتخبـون فـي جلـسات المجلـس يحضر

  .التاسيسي

م علـــى المجلـــس القرارهـــا، فانقـــسم اعـــضاء ١٩٢٢عرضـــت معاهـــدة 

ٕالمجلــس بــشكل عــام إلــى مؤيــدين لهــا ومالحقهــا بحــذافيرها، والــى معارضــين 
لها يطالبون بتعديلها التي تظلموا من بعض بنودهـا واالتفاقـات الملحقـة بهـا، 

دهـا الـسياسيون الوطنيـون، كما احاطت المظاهرات الشعبية بالمجلس التي قا

،فــــضال عــــن تعــــرض حيــــاة عــــضوي )٦١( بعــــدم تــــصديق المعاهــــدةمطــــالبين

منـدوبي ) عـداي الجريـان وسـلمان البـراك(المجلس فـي لجنـة تـدقيق المعاهـدة 

ي ، ولعــدم االنــصياع لــرأ)٦٢(الحلــة إلــى االعتــداء النهــم مــن مؤيــدي المعاهــدة

جعفـــــر (، وزيـــــر المعـــــارف فـــــي حكومـــــة )*()محمـــــد حـــــسن ابـــــو المحاســـــن(

حـول تعـديل المعاهـدة قبـل عرضـها علـى المجلـس للتـصديق، قـدم ) العسكري

  .)٦٣(م١٩٢٤ ايار٢٧استقالته من منصبه يوم 
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ن بـين انقـاذ وها الـسياسيون العراقيـوربطت السلطات البريطانيـة ومؤيـد

هنــري (المنــدوب الــسامي  اصــرار الموصــل والتوقيــع علــى المعاهــدة، ومــصير

بتهديد حل المجلس وعدم الوقوف مع العراق في عصبة االمـم حـول ) دوبس

مـــشكلة الموصـــل، مـــالم يـــتم التـــصديق علـــى المعاهـــدة فـــي جلـــسة المجلـــس 

فــي ) ياســين الهاشــمي(م وفــي قــراءة تقريــر ١٩٢٤حزيــران ١٠المــسائية يــوم 

 الــدفاع عــن حقــوق واليــة المجلــس ومناقــشته المتــضمن التاكيــد علــى بريطانيــا

الموصل باجمعها عند المفاوضـة لتعـديل المعاهـدة قبـل تـصديقها، قـد رفـضه 

توقيعه من ) عمران السعدون(بعض حاضري الجلسة في حين سحب الشيخ 

 صــوتا ٣٧، وبعــد اخــذ ورد صــوت علــى المعاهــدة باغلبيــة )٦٤(علــى التقريــر

ين المـوقعين عليهـا ، وكان من بـ)٦٥( عن التصويت٨ وامتناع ٢٤ومعارضة 

، فـضال عـن موقـف )٦٦()عمـران الحـاج سـعدون(عضو المجلس عن الهنديـة 

في انتقاده موادهـا ومالحقهـا الـذي ) محمد حسن ابو المحاسن(الوزير الشيخ 

  .اعتقد ان المعاهدة التضيف إلى العراق شيئا سوى اقرار االنتداب
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א א א:א .א

ــــسماح بتــــاليف االحــــزاب  مــــن مــــضامين دســــتور المملكــــة العراقيــــة ال

والجمعيات، التي وجد الوطنيـون مـن خاللهـا تطـور الحيـاة الـسياسية وظهـور 

ــــدة قادهــــا مخلــــصون معروفــــون بــــوطنيتهم فــــي مقاومــــة  ــــة جدي االحــــزاب بحل

االحــتالل، لــم يكــن تاثيرهــا الــسياسي واضــحا فــي مدينــة الهنديــة لقــصر فتــرة 

هم االولى، لكن اخبارها السياسية عرفت بواسطة الـصحف المحليـة التـي عمل

االشـــتراك فــــي يـــة وموقفهـــا مــــن القـــضايا العربيـــة، ونـــددت بالـــسياسة البريطان

  .التظاهرات واالحتجاجات التي تقيمها تلك االحزاب في المناسبات الوطنية

  

ي-١ وطني العراق زب ال  ةم برئاســـ٢/٨/١٩٢٢اجيـــز الحــزب فـــي  :)٦٧( الح

 لـــنهج ومـــسيرة جمعيـــة حـــرس اســـتمرار، والحـــزب )محمـــد جعفـــر ابـــو الـــتمن(
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االســـتقالل ويـــدعو إلـــى المحافظـــة علـــى االســـتقالل ومـــؤازرة حكومـــة العـــراق 

الملكيـــــة الدســـــتورية النيابيـــــة والـــــدفاع عـــــن وحـــــدة العـــــراق بحـــــدوده الطبيعيـــــة 

والنهوض به إلى مصاف االمم المتقدمة، واصبحت جريدة صدى االستقالل 

  .سان حالهل

ة-٢ ضة العراقي زب النھ م برئاســة ١٩/٨/١٩٢٢اجيــز الحــزب فــي  :)٦٨( ح

، يدعو إلى استقالل العراق في ظل حكومة عربيـة ملكيـة )امين الـجرجفـجي(

دستورية ديمقراطية تعمل على وحدة وطنية عراقية، واصدر فيمـا بعـد جريـدة 

اثــر احــداث النهــضة، والحزبــان الــوطني والنهــضة تعطــل عملهمــا الــسياسي 

م، وابعـد قادتهمـا إلـى جزيـرة ١٩٢٢ آب ٢٣ فـي )فيصل(ذكرى تتويج الملك 

هنكــام فــي الخلــيج العربــي واجبــار بعــض الشخــصيات العراقيــة علــى مغــادرة 

  .البالد إلى ايران وفصل عدد من كبار الموظفين العراقيين

ي-٣ ر العراق زب الح بـــن رئـــيس ) محمـــود النقيـــب(تـــرأس الحـــزب  :)٦٩( الح

، الســـناد وتأييـــد وزارة النقيـــب، وكـــان الحـــزب )عبـــد الـــرحمن النقيـــب(راء الـــوز

ضـــعيفا ومحـــصورا علـــى تنظيمـــات مؤيـــدي النقيـــب وانتهـــى الحـــزب باســـتقالة 

  .الوزارة

دم-٤ زب التق ــــسعدون(كــــان برئاســــة  : ح ، تأســــس عــــام )عبــــد المحــــسن ال

  .م، اول حزب نيابي حكومي لتأييد وزارته١٩٢٥

ياسين الهاشمي، رشيد ( م، ومؤسسوه ١٩٢٥تأسس عام  : حزب الشعب-٥

عــالي الكيالنــي، كامــل الجــادرجي، نــصرت الفارســي، محمــد رضــا الــشبيبي، 

ياســـــين (وانتخـــــب ) ابـــــراهيم كمـــــال، محمـــــود رامـــــز وعبـــــد اللطيـــــف الفالحـــــي

  . ًرئيسا) الهاشمي
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م، السناد وزارته ١٩٣٠تأسس عام ) نوري السعيد(برئاسة  : حزب العهد-٦

يـــسعى لتحقيـــق اســـتقالل العـــراق التـــام واســـعاده بانمـــاء القـــوة االولـــى وغايتـــه 

الوطنيــــــة وتنظــــــيم امــــــور االدارة واالقتــــــصاد والمعــــــارف والــــــصحة والزراعــــــة 

  .والجيش

ياســين (م، ومــن ابــرز قادتــه ١٩٣٠تأســس عــام  : حــزب االخــاء الــوطني-٧

لـــسويدي، رشـــيد عـــالي الكيالنـــي، حكمـــت ســـليمان، علـــي الهاشـــمي، توفيـــق ا

بي، محمــــد رضـــا الـــشبيبي، كامــــل الجـــادرجي، يوســـف غنيمــــة  االيـــوجـــودت

  . )٧٠()ومحمد زكي البصري

نــشط موقــف حزبــي الــوطني العراقــي والنهــضة العراقيــة بعــد الــسماح 

م وحتـى ٣٠/٦/١٩٢٨الحكومي لهما في العمل السياسي، فالوطني عاد في 

م إلــى منتــصف ســنة ٣٠/١١/١٩٢٤م، وحــزب النهــضة فــي ١٩٣٤/ ٢٠/٤

 االحـــداث الـــسياسية العراقيـــة والعربيـــة، فـــي وقـــت تأججـــت فيـــه، )٧١(م١٩٣٠

وانتمى عدد من مثقفي مدينة الهندية إلى الحزب الوطني العراقي، ولوحظـت 

فــي اذهــان نخــب (*) مــواقفهم العلنيــة مــن االحــداث، وكانــت مــشكلة الموصــل

المدينــة التــي وجــدت فــي قــرار عائــديتها للعــراق ضــمانة لوحــدة العــراق ودليــل 

في اجراءاته الوطنية في العمل على ذلك، كما ) فيصل(اسة الملك حسن سي

جرى وضـع مظـاهر الزينـة واالعـالم العراقيـة الوطنيـة علـى واجهـات المبـاني 

م، تعبيـرا عـن فـرحتهم بهـذا االنجـاز ١٩٢٦الحكومية في المدينة في حزيـران 

  .الوطني حسب ما رواها المسنون

اج الزراعي، بسبب االهمال م ترديا واضحا في االنت١٩٢٧شهد عام   

الحكــــومي واصــــابة بعــــض المحاصــــيل الزراعيــــة باالفــــات واالمــــراض وعــــدم 
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انتظــام وصــول الميــاه إلــى االراضــي الزراعيــة فــي بزايــز االنهــر، والــذي نــتج 

عنــه قلــة المــردود المــالي لالنتــاج وخــسارة واضــحة عنــد الــشيوخ، وبــذلك قــدم 

ن شـــكواه إلـــى الحكومـــة، رئـــيس عـــشيرة بنـــي حـــس) عمـــران الـــسعدون(الـــشيخ 

يلتمس فيها المسؤولين تخفيف الضرائب عن كاهل المزارعين التي وجد فيهـا 

ًثقـــال قياســـيا علـــى نـــاتج المحاصـــيل مهـــددا ان لـــم تنفـــذ مطلبـــه الحكومـــة فهـــم 
  .)٧٢(عازمون على التمرد اذا استمرت الضرائب باالرتفاع

ة بعــد لحــل هــذه المــشكلة المستعــصي) عمــران الــسعدون(وجــد الــشيخ 

جــــواد الــــديزي، شــــمران، غالــــب الــــسلطان، (اجتماعــــه فــــي الهنديــــة بالــــشيوخ 

ــــضيدان ــــي ال ــــذور، رؤوف الجــــوهر وحرب ــــارة ) مرهــــون المن ــــى زي ــــاقهم عل باتف

ليتوســط لهــم عنــد الحكومــة فــي ايجــاد ) عبــد الكــريم الجزائــري(المرجــع الــديني 

  .)٧٣(وسيلة لتاجيل مابذمتهم من اموال اميرية

 الــصهيوني (*))الفريدمونــد(م فــي زيــارة ١٩٢٨ط  شــبا٨كانــت احــداث 

البريطاني للعراق، مثار ارتياب واستياء الحركة الوطنية، التي نتج عنها قيام 

المظاهرات فـي بغـداد ورفـع الـشعارات القوميـة فـي اول بـادرة علنيـة للعـراقيين 

ـــــى االنـــــصياع  ـــــصهيونية وممثليهـــــا، واجبـــــرت الحكومـــــة العراقيـــــة عل ضـــــد ال

 التـــشديد علـــى الحركـــة الـــصهيونية فـــي العـــراق ومـــن ثـــم الغـــاء لمطالبهـــا فـــي

) عبـــد المحـــسن الـــسعدون الثالثـــة(المراســـيم العقابيـــة التـــي صـــدرت عـــن وزارة 

خولــت فيهـــا وزيـــر المعــارف معاقبـــة الطلبـــة المــشتركين فـــي التظـــاهرة بالجلـــد 

كـان لهـا وقـع كبيـر علـى اهـالي  ،)٧٤(وطرد قسم مـنهم مـن مدارسـهم وكليـاتهم

العقابيــة رجــال ديــن المدينــة  الهنديــة، حيــث نــدد بــاالجراءات الحكوميــة مدينــة

 مدرســة الهنديــة االبتدائيــة ولفيــف مــن الطلبــة مــن خــالل وخطباؤهــا ومعلمــو



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٦

) هاشـم الخطيـب(تجمعهم اليومي فـي سـاحة المدرسـة، والقـى مـدير المدرسـة 

ن وعــدد مــن المعلمــين الكلمــات االرتجاليــة تعبــرا عــن تــضامنهم مــع الــوطنيي

ـــشعب  ـــدا لقـــضية حقـــوق ال ـــصهيونية وتايي العـــراقيين فـــي مناهـــضة الحركـــة ال

  .)٧٥(الفلسطيني

ت تتعــرض إلــى هجــوم مــسلح مــن قبــل نــيــذكر المــسنون ان المدينــة با  

م بــسبب الــشجار الــذي حــصل بــين ١٩٢٩عــشيرة ال فتلــة الهنديــة فــي تمــوز 

ي فـــ) ســـماوي الجلـــوب(وشـــيخ فتلـــة الهنديـــة ) حـــسون جبـــر(شـــيخ الجنـــابيين 

مركــــز الهنديــــة الــــذي صــــاحبه ضــــرب واعتــــداء بــــين االثنــــين، اســــتعدت لــــه 

الحكومــة قطعــات مــن الجــيش بــسببه العــشيرتان للقتــال، االمــر الــذي ارســلت 

) جميــل العــزاوي(للمدينــة للحفــاظ علــى االمــن وحــضور متــصرف لــواء الحلــة 

المتعـــاطف مـــع الجنـــابيين، وكـــاد الموقـــف يتطـــور ســـلبا علـــى المدينـــة، لكـــن 

الـشيخ رشـيد الخكـري ( العشائر والوجهاء في المنطقـة انتخبـوا العقـالء رؤساء

ذين اصـدرا لـامـر التحكـيم، ال) والد الـشيخ عبـد المـنعم والـشيخ عبـود الهـيمص

قرارا بانهاء النـزاع واقامـت المـصالحة العـشائرية واعـادة االمـور إلـى مجاريهـا 

  .)٧٦(الطبيعية
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.א
 االضـــطرابات والحركـــات  ايلـــول واوائـــل آب٢٤شـــهدت فلـــسطين فـــي   

 الــذي ادى إلــى اســتفزاز المــشاعر الدينيــة (*))حــائط المبكــى(ن المــسلحة بــشأ

االســالمية والعربيــة، وشــكل مــصدر خــوف وقلــق سياســي فــي فلــسطين نــتج 

) البـراق(الـصهيانة فـي القـدس، مهـد للقيـام بثـورة عنه قتال شديد بين العرب و

م، بسبب سياسـة بريطانيـا فـي قمـع الثـورة والتـي اصـدرت ١٩٢٩ اب ٢٣في 

  .)٧٧(احكام االعدام بعدد من الثوار الفلسطينيين

كــــان للــــشباب الثــــوري فــــي المدينــــة الموقــــف المــــشرف فــــي احتجاجــــه   

نـت نـشاطاتهم مـن وسخطه الشديدين على سياسة بريطانيا فـي فلـسطين، وكا

رسال برقيات االحتجـاج إلـى جرائـد خالل االجتماعات وتقديم االحتجاجات با

االحــزاب لنــشرها علــى مــا اقترفتــه الــصهيونية فــي فلــسطين مــن مجــازر ومــا 

، وساهمت مدن العـراق االخـرى )٧٨(من اضطرابات وفتن) وعد بلفور(احدثه 

 ٥ و٤الحتجاجيـة يـومي تأييدها لفلسطين بالتظـاهرات بعـد مظـاهرات بغـداد ا

  .)٧٩( ايلول وفي الناصرية٨م، وفي البصرة يوم ١٩٢٩ايلول 
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بعــــث شــــباب مدينــــة الهنديــــة برقيــــات االحتجــــاج والتنديــــد باالعمــــال   

االجراميــــة التــــي اقــــدمت عليهــــا الــــصهيونية وسياســــة االســــتعمار البريطــــاني 

 لقـــضية المتحيـــزة للـــصهيونية، إلـــى الـــصحف الوطنيـــة العراقيـــة لنـــشرها تاييـــدا

فلـــــسطين ونـــــصرة الـــــشعب الفلـــــسطيني، وجـــــرت تجمعـــــات صـــــغيرة لنخبهـــــا 

السياسيين والوجهاء وبعض من رجـال الـدين والعـشائر فـي الجوامـع، معلنـين 

تضامنهم مع اخوانهم الفلـسطينيين فـي قيـادة الكفـاح ضـد الحركـة الـصهيونية 

) اللجنـــــة المنتخبـــــة لالحتجـــــاج بـــــسبب حـــــوادث فلـــــسطين(وتاييـــــدهم لخطـــــى 

  .منتخبة من الحركة الوطنية في تجمعها في جامع الحيدرخانة في بغدادال

ارســـلت برقيـــات نخـــب اهـــالي الهنديـــة معنونـــة إلـــى الحـــزب الـــوطني   

احتجــاج الــشعب العراقــي (العراقــي، متــصدرة عنــاويين الــصحيفة بخــط كبيــر 
م ١٩٢٩ ايلــــــــــول ٥بتــــــــــاريخ ) علــــــــــى مظــــــــــالم الــــــــــصهيونية فــــــــــي طــــــــــويريج

  :)٨٠(ونصوصها

) نـــشاطر العـــرب مـــصابهم: طـــويريج تحـــتج علـــى وعـــد بلفـــورشـــبيبة (  

  .الشبيبةبأسم 

عبد الكريم ابو سنة، عبـد (والبرقية الثانية حملت اسماء مرسليها وهم   

  :ونصها) المحسن الحاج وداعة، احمد السعدون وعبد الحمادي

بهـا الـصهيونية نحتج على وعد بلفـور واالعمـال المنكـرة التـي قامـت (
  ).م اصواتنا تاييدا إلى اللجنة المحترمة ونظمع الفلسطينيين

عبـاس الغـضبان، الحـاج (وحملت البرقية الثالثـة اسـماء مرسـليها وهـم 

  :ونصها) عبد، حسين المغير وحمد
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نحــــتج علــــى الفــــضائع التــــي جــــاءت بهــــا الــــصهيونية ونؤيــــد اعمــــال (
  ).اللجنة المحترمة

اســرائيليو (ة باســم والبرقيــة الرابعــة بعثتهــا الطائفــة اليهوديــة فــي المدينــ

منــــــددة بالممارســـــات الــــــصهيونية والـــــسياسية البريطانيــــــة المنحــــــازة ) الهنديـــــة

  :للصهيونية في فلسطين، والتي حملت عنوان

نحــــــتج مــــــع اخواننــــــا العــــــرب ونــــــضم اصــــــواتنا إلــــــى لجنــــــة الــــــوطن (
  .)٨١()المحترمة

ٍكــان للحــزب الــوطني العراقــي وقــع سياســي ووطنــي عــال فــي مــسيرة 

نيــة والمواقــف مــن االحــداث القوميــة وبخاصــة قــضية فلــسطين، الــسياسة الوط

والتـــي اســـهمت كثيـــرا فـــي توعيـــة الجمـــاهير وخدمـــة المـــصالح الوطنيـــة عنـــد 

توجيه النقد واالحتجاج للحكومتين العراقية والبريطانيـة فـي وقـت كـان لـشباب 

ٌمدينــــة الهنديــــة دور نــــشط فــــي تعزيــــز افكــــاره فــــي المنطقــــة وارســــال مــــواقفهم  ٌ
ية الوطنيــة تجــاه االحــداث إلــى الجرائــد الوطنيــة فــي مــضامين الــوعي الــسياس

  .الوطني والقومي من االحداث

ة رؤساء العشائر وبخاصـة عـشائر  وفي مجلس النواب اظهرت مناوأ

الفـــرات االوســـط للحكومـــة حـــول مواقفهـــا مـــن القـــضية الفلـــسطينية وطالبتهـــا 

نية وعصبة االمم، ولجنـة بارسال برقيات االحتجاج إلى رئاسة الوزارة البريطا

التحقيــق الموفــدة مــن لنــدن إلــى فلــسطين، والتــي تــضمنت البرقيــات المطالبــة 

  .)٨٢(، والعمل على انصاف العرب الفلسطينيين)وعد بلفور(بالغاء 
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، )ابـو الــتمن(وجريـا علـى طلـب رئـيس حـزب الـوطني العراقـي النائـب 

اب ليتمكنــوا مــن طبــع جــواب قــسم االنتــدابات حــول فلــسطين، ووزع علــى النــو

  .)٨٣(ابداء ارائهم ومايمكن تحقيقه، فيما يضمن الحياة للعرب في فلسطين

 من خالل تأخيه مـع (*)ساهم مثقفو المدينة في حزب االخاء الوطني

، فـــــي تأييـــــد )٨٤(م١٩٣٠ تـــــشرين الثـــــاني ٢٢الحـــــزب الـــــوطني العراقـــــي فـــــي 

ـــسطين مبينـــين فـــي اغلـــب مقـــاال تهم ان المواقـــف الـــسياسية للحـــزب بـــشأن فل

، )٨٥(الحيـــاة فـــي فلـــسطين مـــضطربة بـــسبب ظلـــم الـــسلطة المحتلـــة لفلـــسطين

واعلــن اهــل المدينــة تأييــدهم لقــرار الــساسة الــوطنيين فــي تجمعهــم فــي جــامع 

لجنـة (م، ونتج عن االجتماع تشكيل ١٩٣٣ تشرين الثاني ٣الحيدرخانة يوم 

ة البــضائع ، وتأكيــد علــى وجــوب تنفيــذ قــرار مقاطعــ)٨٦()الــدفاع عــن فلــسطين

الــــصهيونية وجرائــــدها، وســــاهم اغلــــب ســــكان المدينــــة وعــــشائرها بالتبرعــــات 

 ١٧طة اللجنـــة، وحـــددت اللجنـــة يـــوم اســـالنقديـــة والعينيـــة لـــشعب فلـــسطين بو

لجمــع ) يــوم فلــسطين االكبــر فــي العــراق(م، الــذي اطلــق عليــه ١٩٣٦ايلــول 

  . )٨٧(طة فرق المتطوعيناسرعات بوالتب
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        ٤١

  

  

  

  

  
א .א:א
جـــرت مفاوضـــات بـــين الجـــانبين البريطـــاني والعراقـــي برئاســـة رئـــيس  

ومداوالت سرية ختمت بتوقيع المعاهدة في بغـداد فـي ) نوري السعيد(الوزراء 

م، تألفـت المعاهـدة مـن ١٩٣٠ تمـوز ١٨م وفـي لنـدن فـي ١٩٣٠حزيران ٣٠

لعـــسكرية وملحـــق مـــالي وعـــدد مـــن احـــدى عـــشرة مـــادة مـــع ملحـــق للـــشؤون ا

ـــسعيد(الرســـائل الموضـــحة التـــي تبادلهـــا الطرفـــان، والـــف   ١٤فـــي ) نـــوري ال

لتأييــد سياســته واصــدارت ) العهــد العراقــي(م حزبــا بأســم ١٩٣٠تــشرين االول 

  .)٨٨(تدعو للتفاهم مع بريطانيا) صدى العهد(جريدة 

التلبــي جوبهــت المعاهــدة مــن قبــل المعارضــة الوطنيــة بــالرفض النهــا 

المطامح المـشروعة للـشعب العراقـي، ووصـفت بانهـا ابـدلت االنتـداب الـوقتي 

ــــل، لكــــن  ــــا وامتيــــازات دون مقاب ــــا حقوق ــــدائمي ومنحــــت بريطاني بــــاالحتالل ال

المجلــس النيــابي وافــق عليهــا بالتــصويت وقبلهــا باالغلبيــة ثــم عرضــت علــى 

  .مجلس االعيان فوافق عليها

ابلغـــت بريطانيـــا عـــصبة االمـــم ان باكتمـــال التـــصديق علـــى المعاهـــدة 

المعلومـــات الموجـــودة لـــدى اللجنـــة تـــسوغ للعـــراق ان يكـــون حكومـــة مـــستقرة 

، وبـذلك اسـتوفى )٨٩(وادارة قادرة على تسيير شؤون الحكومـة بـصورة منتظمـة



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٤٢

 ٣العراق التعهدات المطلوبة من العـصبة وقبـل نهائيـا فـي عـصبة االمـم فـي 

 اول دولــــة عربيــــة مــــستقلة والــــسابع م، واصــــبح العــــراق١٩٣٢تــــشرين االول 

علــى الــرغم مــن ان اســتقالله الــشكلي كــان  والخمــسين مــن اعــضاء العــصبة،

  .اكثر من كونه عمليا وواقعيا

م، ١٩٣٠ة رؤساء عشائر الفرات االوسط حول معاهـدة ظهرت مناوئ

تعــــززت بمطــــالبتهم زيــــادة عــــدد المقاعــــد النيابيــــة للعــــشائر، ونقــــدهم لمجلــــس 

انتخابــه، وجــرت علــى هــذا الموضــوع اتــصاالت واجتماعــات النــواب وطريقــة 

) عمـران الحـاج سـعدون(بين رؤساء عشائر الهندية في دار شيخ بني حـسن 

فــي منطقــة ام نعجــة، االمــر الــذي حذرتــه وزارة الداخليــة بــشدة، واعلمتــه عــدم 

خــشيتها مــن تلــك االجتماعــات وســتعمل علــى معاقبــة كــل عــشيرة تخــرج عــن 

ت متـــصرفية الحلـــة قـــائم مقـــام قـــضاء الهنديـــة بـــذلك، فـــي ، وحـــذر)٩٠(القـــانون

شــبيب الموســى، غالــب (ورود معلومــات حــول عــزم عــدد مــن شــيوخ ال فتلــة 

وشــيخ بنــي ) الــسلطان، دخيــل المحمــد، عبــد الواحــد ســكر وســماوي الجلــوب

مـــن ســـلوك اعمـــال غيـــر مرضـــية وانتقـــادات إلـــى ) عمـــران الـــسعدون(حـــسن 

  .)٩١(سياسة الحكومة

لــب رؤســاء العــشائر فــي اجتماعــاتهم التــي رفعــت إلــى وتــضمنت مطا

عبـــد الواحـــد ســـكر، عبـــادي الحـــسين، (موقعـــه مـــن الـــشيوخ ) فيـــصل(الملـــك 

  :)٩٢()عمران السعدون، مرزوك العواد، محمد العبطان وسعدون الرسن
تناســـب عـــدد النـــواب مـــع نفـــوس العـــشائر ويخـــرج نـــواب المـــدن مـــن اهـــل   - ١

  .المدن

  .اء العشائرتشكيل محكمة تمييز من رؤس  - ٢

  .تناط ادارة قضايا العشائر بنفسها  - ٣



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٤٣

تشكيل لجنة من العشائر للنظـر فـي مـسائل االراضـي واختالفاتهـا واعـادة   - ٤

توزيــع االراضــي التــي وزعتهــا الحكومــة لالشــخاص قبــل ان تنظــر لجــان 

 .التسوية في امرها بموجب قانون التسوية

 .شائرزيادة عدد اعضاء مجلس االعيان وفقا لعدد نفوس الع  - ٥
א - ٦ א:א א א

  .א
 م،١٩٣٣-١٩٢٩شـــهد العـــالم ازمـــة اقتـــصادية حـــادة خـــالل االعـــوام 

الــذي اثــر بــصورة مباشــرة علــى الدولــة الرأســمالية الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

ـــاقي دول العـــالم، حيـــث١٩٢٩فـــي خريـــف  ـــا وب ـــم تـــأثرت دول اورب  ادت م، ث

االزمــة إلــى انخفــاض كبيــر فــي اســعار المنتوجــات قياســا بــالفترات الــسابقة، 

  .)٩٣(صاحبها تدني في القدرة الشرائية لدى شعوب العالم

ـــــة، خاصـــــة وان ارتباطـــــه  ـــــأثر العـــــراق باالزمـــــة االقتـــــصادية العالمي ت

االقتـــصادي ببريطانيـــا بحكـــم المعاهـــدات واالتفاقيـــات التجاريـــة المعقـــودة بـــين 

ن بعد احـتالل العـراق فـي الحـرب العالميـة االولـى، فـضال عـن ارتبـاط الطرفي

منــــذ االحــــتالل ) العملــــة الهنديــــة(النظـــام النقــــدي العراقــــي باســــتخدام الروبيــــة 

، وبمـا )٩٤( بين العراق والهند وبريطانيـاالصالتم، وتوثيق ١٩٣٢وحتى عام 

حيوانيــة، ان اقتــصاد العــراق مرتكــز فــي االســاس علــى المنتجــات الزراعيــة وال

القـدرة الـشرائية عنـد المـوظفين زاد عـرض تلـك المنتجـات التـي قابلهـا قلـة قد ف

  .لة االحوال في الدولةوضأ

م، وتباينــــت االراء ١٩٣٠تفاقمــــت االزمــــة االقتــــصادية فــــي بريطانيــــا 

حول حقيقة االسباب الدقيقة التي ادت إلى حدوثها، وما رافقها من انخفـاض 

فــة، وفــي نفــس الوقــت صــاحبها انخفــاض فــي الطلــب علــى صــادراتها المختل



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٤٤

، االمــــر الــــذي تــــأثر بهــــا )٩٥(االنتــــاج الزراعــــي وتقلــــص االراضــــي الزراعيــــة

االقتصاد العراقـي المرتكـز فـي االسـاس علـى المنتجـات الزراعيـة والحيوانيـة، 

فكثــر عــرض تلــك المنتجــات الــذي قابلــه انخفــاض فــي االســعار وكــساد فــي 

، اطلـق )٩٦(يـة فـي مقاالتهـا بعنـاوين كثيـرةعبرت عنه الصحف العراق السوق،

، ففالحــو االراضــي الزراعيــة )ســنة اللوعــة(اهــالي الهنديــة علــى تلــك الــسنة بـــ 

فــــي المنطقــــة تكدســــت الحبــــوب فــــي بيــــوتهم وذاقــــوا ويــــالت الفقــــر والحرمــــان 

حيـث  وبعضهم ترك زراعة ارضه، وعمقت شحة مياه دجلـة والفـرات االزمـة،

م، وســــــقوط البــــــرد ١٩٣٠ للجفــــــاف عــــــام تعرضــــــت معظــــــم منــــــاطق العــــــراق

، كمـا اصـابت المزروعـات افـات )٩٧(م١٩٣٠في منتصف نيـسان ) الحالوب(

، ولتخفيـف )٩٨(زراعية مختلفة منها اسـراب الجـراد المتكـررة مـع حلـول االزمـة

) عينــا(تلــك المعانــاة قبلــت الحكومــة تــسديد المطلــوبين مابــذبتهم مــن ضــرائب 

 لم تتحـسن الحالـة فـي االعـوام التاليـة، وعمـل بدل النقد الذي لم يتوفر، حيث

الكثيــر مــن الفالحــين علــى تــرك الزراعــة او عــدم حــصاد مزروعــاتهم، لتفــاقم 

نتيجــة عوامــل مباشــرة (االزمــة االقتــصادية التــي حــددها مجلــس النــواب بانهــا 
 االمــر ،)٩٩()لالزمــات االقتــصادية العامــة التــي يعــاني شــرورها العــالم اجمــع

يره سلبا على المدينـة، وبـان ذلـك علـى تجارهـا وتوقـف عمـل انعكس تأثالذي 

مجــارش تقــشير الحبــوب وتــسريح العمــال المــشتغلين فيهــا، كمــا تذبــذب عمــل 

السفن المرتبطـة بتجـارة الحبـوب والتمـور التـي تنقـل تلـك المنتجـات بـين مـدن 

العــراق، وقابلهــا هبــوط فــي القــدرة الــشرائية لــسكان المدينــة الســيما وانهــا نمــت 

عتبارهـــا ســـوق تجاريـــة ضـــمن منطقـــة الفـــرات االوســـط، وافـــالس عـــدد مـــن با

  .تجارها وزيادة في عدد العاطلين والخاسرين



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٤٥

ارتفعت قيمة فوائـد رهـون اراضـي الفالحـين، وبيعـت حاصـالتهم بربـع 

القيمــة لتــسديد احتياجــاتهم وديــونهم المتراكمــة، ووصــفت حــالتهم الجرائــد بــان 

رابــي الــذي فــرض عليــه ارباحــا فاحــشة المرهــون يوقــع علــى صــك الــرهن للم

، وبسببها بـات الفـالح يتـضور جوعـا )١٠٠()والدموع تجول بين عينيه(مجبورا 

  . وفقراواذالال

علـــى المواشـــي، ) الكـــودة(جـــد نفعـــا تخفـــيض الحكومـــة ضـــريبة ولـــم ي

  :)١٠١(م بما يلي١٩٣٠باصدار قانون ضريبة المواشي لسنة 

  

  فلسا  روبية  آنة  عن كل رأس من

  ٣٨  ــ  ٨  غنم

  ٢٨  ــ  ٦  ماعز

  ٧٥  ١  ــ  االبل

  ٧٥  ١  ــ  جاموس

  

م، وتــــراوح ١٩٣١انخفــــضت اســــعار المواشــــي ومنتجاتهــــا كثيــــرا عــــام 

وجلـــد %) ٤٠(وجلـــد الجـــاموس إلـــى %) ٢٥(هبـــوط اســـعار االغنـــام بمعـــدل 

عــــن اســــعارها فــــي العــــام %) ١٥(وجلــــد المــــاعز إلــــى %) ٢٠(الجمــــل إلــــى 

  .)١٠٢(السابق

م، ١٩٢٨ر إلى اقل من النصف مقارنـة مـع عـام وتدنت اسعار التمو

  :)١٠٣(خالل اعوام االزمة وحسب ما يلي محسوبة بالدنانير للكارة الواحدة
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        ٤٦

  

  

  الساير  الخضراوي  الحالوي  السنوات

  ٢٥٠٠٠  ٣٢٠٠٠  ٢٣٠٠٠  م١٩٢٨

  ١٨٠٠٠  ٢٢٠٠٠  ٣٦٠٠٠  م١٩٢٩

  ١٢٠٠٠  ١٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠  م١٩٣٠

  ٩٠٠٠  ١٢٠٠٠  ٢٧٠٠٠  م١٩٣١

  ١٠٠٠٠  ١٢٥٠٠  ٣٠٠٠٠  م١٩٣٢

  ١٠٠٠٠  ١٨٠٠٠  ٣٧٠٠٠  م١٩٣٣

  

وبغيــــة معالجــــة االزمــــة االقتــــصادية فــــي القطــــاع الزراعــــي اصــــدرت 

الحكومــــة اربعــــة قــــوانين لعــــالج مــــشكلة االراضــــي التــــي اعتبرتهــــا وراء تــــازم 

  :)١٠٤(االزمة في العراق وهي

 .م١٩٣٢لسنة ) ٥٠(قانون تسوية االراضي رقم  -١

 .م١٩٣٢لسنة ) ٥١(قانون اللزمة رقم  -٢

 .م١٩٣٢لسنة ) ٥٥(قانون حقوق العقر  -٣

ــــــانون تحديــــــد حقــــــوق وواجبــــــات الــــــزراع رقــــــم  -٤ لــــــسنة ) ٢٨(ق

  .م١٩٣٣

ًن وســــلوكا اة المــــواطنيين عنــــدما اصــــدرت قــــوانيزادت الدولــــة مــــن معانــــ
سياســـية اقتـــصادية معقـــدة، معتقـــدة ان فـــي تلـــك االجـــراءات ســـتحتوي االزمـــة، 

فــيض رواتــب المــوظفين التــابعين فاقــدمت علــى الغــاء وزارة الــري والزراعــة وتخ
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        ٤٧

لقــــانون التقاعــــد المــــدني إلــــى النــــصف، وتــــسريح عــــدد مــــن المــــوظفين بأســــم 

، شــــاطرها االمــــر المؤســــسات االجنبيــــة فــــي تــــسريح عــــدد مــــن )١٠٥()فائــــضين(

العاملين فيها بعضهم من سكان الهنديـة، كمـا اصـدرت الحكومـة قـانون لرسـوم 

م جديـدة علـى الكـالب والحميـر م، حددت فيـه رسـو١٩٣١البلديات في حزيران 

والدفنيــة وفحــص الــسيارات والعبــور علــى جــسر المدينــة الخــشبي ودفــن المــوتى 

  .)١٠٦(في مقبرة ابي هاشم

رفضت مدن الفرات االوسـط قـانون رسـم البلـديات الـذي اقـره البرلمـان 

م، وعلــت صــيحات رؤســاء العــشائر والوجهــاء المنــددة ١٩٣١ مــايس ١٠فــي 

ها قيام اهالي الهندية باضـراب عـام فـي تمـوز، اغلقـت بالقانون، حيث صاحب

يومهــا الحوانيــت واالســواق، و اتهمــت الجهــات الحكوميــة هنــاك، ان اعــضاء 

محمـد (من حزب االخاء الوطني كانـت وراء التحـريض علـى االضـراب وهـم 

امـــين الـــواعظ، ابـــراهيم الخطيـــب، محمـــد بـــاقر شـــوكت، عبـــد الـــرزاق شـــريف 

  .)١٠٧()والسيد ميرزا القزويني

عاشـت المدينــة فــي تلــك الــسنوات العـصيبة برهبــة وخــوف، فظهــر علــى 

اهلهــا الوضــع المأســاوي فيمــا حــصل لهــم مــن رواج ظــاهرة الغــش عنــد بعــض 

) الــــدهن والــــشاي(ذوي النفــــوس المريــــضة مــــن البــــائعين المتجــــولين فــــي مــــواد 

والحاجيات الضرورية االخرى التي مزجت معها اجسام غريبـة، وتفـشي ظـاهرة 

  .)١٠٨(الختالس التي عبرت عنها الجرائد بعناوين كثيرةا

اهملــت المدينــة وقتهــا ولــم تقــدم البلديــة لهــا ايــة خــدمات، وكثــر انتــشار 

االمراض والمتسولين، حيث لم يستطع الفقراء الحصول على مايسد رمقهـم اال 

بالمشقة واالستجداء، ومالبسهم ممزقة مرقعة وقسم مـنهم لـبس انـسجة صـنعت 
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، حتـــى بلديـــة الهنديـــة لـــم تـــستطع دفـــع رواتـــب )الجنفـــاص(المنتجـــات لتكيـــيس 

لمنتسبيها، فاقـدمت علـى بيـع ممتلكاتهـا مـن الـدور الـستة التـي بنتهـا فـي محلـة 

ـــسكن للمـــوظفين فـــي ١٩٢٩الكـــص خلـــف المستـــشفى العـــام عـــام  م، لتـــوفير ال

جليــل عبــد االميــر وعبــد الحــسين عبــد ( إلــى المــواطنيين االخــوين )١٠٩(المدينــة

عبيـد (م، وباعـت الحمـام الحكـومي العـام إلـى المـواطن ١٩٣٢عـام ) الحسناوي

م وغيرهمــا مــن الممتلكــات االخــرى، وســددت ١٩٣٣فــي عــام ) فلــيح الحــامض

  .من خالل تلك المبيعات رواتب منتسبيها

اثرت االزمة االقتـصادية علـى واقـع التعلـيم فـي العـراق، لمـا للمـستوى 

ريــة افــراده تقاســي الفقــر وتعــاني المــرض، المعيــشي مــن تــاثير فــي مجتمــع اكث

وســـاهمت وزارة المعـــارف فـــي تكـــديس اعبـــاء الطلبـــة المتفاقمـــة فـــي ســـنوات 

االزمـــة، مـــن خـــالل اصـــدارها سلـــسلة مـــن القـــرارات غيـــر الموضـــوعية منهـــا 

محــــــددة نــــــوع ولــــــون تلــــــك ) توحيــــــد مالبــــــس الطــــــالب بــــــصورة مــــــستعجلة(

وعــزوف عـــدد مــنهم عـــن ، التـــي اثــارت ســـخط طــالب المدينـــة )١١٠(المالبــس

الــــذهاب إلــــى مدارســــهم، وشــــكوى اوليــــاء امــــورهم لعــــدم تمكــــنهم مــــن شــــراء 

فـــاثر ذلـــك ســـلبا علـــى طـــالب ) كتـــب، دفـــاتر واقـــالم(المـــستلزمات المدرســـية 

المدينــة، وتقــدم بعــض اوليــاء االمــور بــشكاوى نــشرتها بعــض الــصحف عــن 

 وزارة المعارف اجراءات) صدى العهد(، كما انتقدت جريدة )١١١(تلك المعاناة

وعــدتها ســببا وراء تفــشي ظــاهرة تــرك الطــالب لمدارســهم،معتقدة بــان اثارهــا 

وطالبــــت الحكومــــة بوضــــع  وخيمــــة علــــى االجيــــال القادمــــة، تربيــــة واعــــدادا،

  .)١١٢(عامة في العراق) ازمة اجتماعية(الحلول المعقولة لتجنب حدوث 
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ــــم يقتــــصر التخريــــب الثقــــافي علــــى تلــــك االجــــراءات فــــي المــــ دارس ل

) دار المعلمين العالية(االبتدائية والمتوسطة، بل اقدمت الحكومة على الغاء 

، علـــى الـــرغم مـــن تحــــذيرات الـــصحف المحليـــة مـــن هــــذا )١١٣(م١٩٣١عـــام 

القـــرار الـــذي حـــرم العـــراق مـــن اعـــداد مدرســـين لمدارســـه، كمـــا حـــرم خريجـــي 

دة عقـدت مدارس لواء الحلة من ذلك من بيـنهم طلبـة مدينـة الهنديـة، وبعـد مـ

وزارة المعـــارف عقـــودا مـــع مدرســـين عـــرب للتـــدريس فـــي ثانويـــة الهنديـــة عـــام 

مس رصـة علـى التعلـيم فـي العـراق كـان بـأم، وبذلك اضاعت الـوزارة ف١٩٤٥

  .الحاجة اليها كونها حلقة من امتن الحلقات

خــالل االزمــة االقتــصادية وبــسبب تــردي الواقــع الــصحي انتــشرت فــي 

، )يراالكـول(ض واالوبئة، مـن اخطرهـا مـرض الهيـضة البالد العديد من االمرا

ن إلـــى مدينـــة الهنديـــة عنـــد مـــرورهم إلـــى كـــربالء الـــذي نقلـــه الـــزوار االيرانيـــو

، وفتــك باعــداد كثــرة مــن ســكان المدينــة (*)بواســطة الــسفن عبــر نهــر الهنديــة

، كتم الناس االصـابات ودفنـوا موتـاهم لـيال فـي مقبـرة ابـي هاشـم، )١١٤(وريفها

يـــف قـــرب مراقـــد ســـاداتهم، خوفـــا مـــن الحجـــر الـــصحي واالجـــراءات وفـــي الر

الحكوميـة المـشددة المتبعــة لحـصرالمرض، االمــر الـذي اخفــى العـدد الحقيقــي 

  .للمصابين والموتى المسجل في دوائر الصحة

ـــى المجتمـــع العراقـــي وتفاقمـــت ظـــواهر  اثـــرت االزمـــة االقتـــصادية عل

نـــاس فـــي ة واصـــبح حـــديث ال، وانتـــشرت جـــرائم الـــسرق)١١٥(اجتماعيـــة خطيـــرة

ـــة، حيـــث نبهـــت ـــشرطة المقـــاهي واالندي  وزارة الداخليـــة فـــي تقـــارير مديريـــة ال

الـــضيق (الـــسنوية اســـباب انتـــشار جـــرائم الـــسرقة خـــالل ســـنوات االزمـــة إلـــى 
ـــــابع  ـــــة وجـــــود من ـــــصادية، وقل ـــــة االقت ـــــى الحال ـــــشديد المـــــستولي عل المـــــالي ال
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وخــصوصا الــسلع ) بــالغشالتعامــل (، فــضال عــن انتــشار ظــاهرة )١١٦()الــرزق

م دوائـــر الدولــة طيلـــة يــسة، وتفـــشت ظــاهرة االخـــتالس فــي معظــالغذائيــة الرئ

كنــا لــم (ســنوات االزمــة، فقالــت احــدى الــصحف البغداديــة عــن تلــك الظــاهرة 
  .)١١٧()نسمع عنها حتى قبل تلك السنوات، فما سبب ذلك؟

قــع علــى الوااســات االزمــة االقتــصادية بانــت الكثيــر مــن مظــاهر انعك

االجتمـــاعي العراقـــي، مكملـــة وطـــأة القـــرون الثقيلـــة مـــن العهـــد العثمـــاني ومـــا 

اعقبهـــا مـــن احـــتالل وانتـــداب بريطـــاني علـــى مختلـــف مراحـــل الحيـــاة مخلفـــة 

خلخلـة داخـل المجتمـع وبـروز عـدد مـن الظـواهر االجتماعيـة الخطـرة الملفتـة 

  .)١١٨(للنظر خالل سنوات االزمة

علــى فت االزمــة االقتــصادية ومــا ان شــارم، ١٩٣٣فــي صــيف عــام 

 اكتابــ) عبــد الــرزاق الحــصان(ر االديــب اصــدنهايتهــا، تفجــرت ازمــة طائفيــة إ

تـضمن ) رشـيد عـالي الكيالنـي(فـي عهـد وزارة ) العروبـة فـي الميـزان(بعنوان 

فيـه مواضــيع شـتى عــن العــرب عبـر التــاريخ، كــان فيـه رأي يــذكر ان الــشيعة 

يــــه اشــــارة نقــــد وجههــــا إلــــى مدرســــي هــــم مــــن بقايــــا الــــساسانيين القــــدماء، وف

، تلـك االتهامـات )١١٩(المدارس الحكومية، انهم ميالون للفرس بـسبب مـذهبهم

والتجريح اغاضت رجال الدين الشيعة، وحدثت بسببه اضطرابات واسعة في 

 امعلنيــين اضــراب) الحلــة، الهنديــة، الديوانيــة وكــربالء(منطقــة الفــرات االوســط 

م، ساهم فيـه رؤسـاء العـشائر ١٩٣٣حزيران١٧/ه١٣٥٢ صفر ٢٠ في اكبير

مـانجوز مـن الحـصان اال الـصلب (، وجاء في هوساتهم الشعبية )١٢٠(والسادة
 وشــدد )١٢١()هيهــات نرضــى بهــل الحكــم كــون العــدة مطلوبــة(و) فــي الميــدان

ـــداول  ـــه مـــن الت ـــة الحـــصان وســـحب كتاب ـــى الحكومـــة بمعاقب المتظـــاهرون عل



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٥١

ر ذلــك واالهتمــام بالجانــب العقائــدي فــي واالعتــذار للــشعب بخطــأه وعــدم تكــرا

التعلــــــــيم واالوقــــــــاف، بعيــــــــدا عــــــــن الطائفيــــــــة لــــــــسكان المنطقــــــــة الوســــــــطى 

، ولوقـــف غليـــان الـــشارع وتطـــور االحـــداث، قـــررت الحكومـــة )١٢٢(والجنوبيـــة

ســجن الحــصان عــدة اشــهر لتهدئــة الحالــة فــي اغلــب مــدن العــراق وارضــاء 

ني الـــشعب مـــن الـــضائقة رجـــال الـــدين الـــشيعة، فـــي الوقـــت الـــذي كـــان يعـــا

االقتـــصادية وارتفـــاع االســـعار واوفـــدت الحكومـــة متـــصرف لـــواء كـــربالء إلـــى 

علماء النجف وادبائها يفهمهم ان الحكومة مهتمة في االمر ومتخذة التـدابير 

بكتـاب ) فيـصل(لمنع نشر امثال ذلك الكتاب فـي المـستقبل كمـا بعـث الملـك 

يــشكره علــى موقفــه ) لغطـاءمحمـد الحــسين ال كاشــف ا(شخـصي إلــى الــشيخ 

  .)١٢٣(الواضح من تهدئة االوضاع واحتوائها

م خزينـــة الدولـــة العراقيـــة مـــن االعبـــاء الماليـــة ١٩٣٠حـــررت معاهـــدة   

، )١٢٤(الثقيلة التي كانت تنـوء بهـا بموجـب مـواد المعاهـدات االنتدابيـة الـسابقة

اقيــة وأطلقــت يــد الحكومــة فــي التمثيــل الخــارجي، كمــا اصــدرت الحكومــة العر

استنادا إلى ما نص عليه القانون األساسـي العراقـي، ) قانون العملة الوطنية(

واتخــذ الــدينار وحـــدة أساســية للنقـــد وجعــل مــساويا للجنيـــه اإلســترليني والغـــي 

، وبوشــر بتــداول العملــة الجديــدة فــي االول  )الروبيــة(التعامــل بالنقــد الــسابق 

يين واالجانـب بالـدور الكبيـر ، واقر جميـع العـراق)١٢٥(م١٩٣٣من نيسان عام 

األول فــي قبــول العــراق عــضوا فــي عــصبة االمــم ) فيــصل(الــذي اداه الملــك 

اشـــكر اهللا واهنـــئ  نفـــسي وشـــعبي ( فـــي خطابـــه ) فيـــصل(والتـــي قـــال الملـــك 
علــى هــذا اليــوم الــذي فيــه نفـــضنا غبــار الــذل وفزنــا بعــد جــدال سياســـي دام 

  .)١٢٦()سنة١١ماينوف على 
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        ٥٢

 مـــن ضـــعف وهــزال فـــي ســـني حكمـــه، وفـــي أيامـــه كــان الملـــك يعـــاني  

ـــــى خـــــارج العـــــراق بقـــــصد  ـــــر ســـــفره إل ـــــصحي وكث األخيـــــرة تـــــردى وضـــــعه ال

م ١٩٣٣االستــــشفاء، واخــــر ســــفرة إلــــى سويــــسرا فــــي الرابــــع مــــن ايلــــول عــــام 

الملــك علــي، (داهمتــه عــدة نوبــات قلبيــة متتاليــة، كــان اخــر كلماتــه بحــضور 

نا مرتاح، قمت بواجبي، خدمت ا) (نوري السعيد ،رستم حيدر وتحسين قدري
 ايلـــول ٨، وفـــي )١٢٧()االمـــة بكـــل قـــواي، ليـــسر الـــشعب بعـــدي بقـــوة واتحـــاد

االول، واعلن الحـداد فـي جميـع انحـاء العـراق ) فيصل(م توفي الملك ١٩٣٣

مــدة طويلــة، واقيمــت لــه الفــواتح فــي البيــوت والمحــالت العامــة، وفــي مدينــة 

جامعهــــا الكبيــــر، ونكــــست اتها وحــــسينيفــــي جــــرت مراســــيم التعــــازي الهنديــــة 

األعـــالم العراقيــــة علــــى المبــــاني الحكوميــــة، وعطلــــت األعمــــال لثالثــــة أيــــام، 

) فيـــصل(وكرســـت اغلـــب الـــصحف العراقيـــة صـــفحاتها بـــذكر مناقـــب الملـــك 

نبــــي الوطنيــــة العربيــــة، ورســــول (وخدماتــــه، ووصــــفته جريــــدة العــــالم العربــــي 
، وعدتـه جريـدة االسـتقالل )١٢٨()النهضة والوحـدة والـسالم فـي القـرن العـشرين

  .)١٢٩()سيد البالد وحامي حماها ومشيد صرح مجدها(

  

  

  

  

  
א א .א
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        ٥٣

، دار محمــد مظفــر االدهمــي، المجلــس التأسيــسي العراقــي، الجــزء االول .١

  .٥٧م، ص ١٩٨٩ -، بغداد٢الشؤون الثقافية العامة، ط

محمـــد امـــين، تـــاريخ فاضـــل حـــسين وعبـــد الوهـــاب القيـــسي وعبـــد االميـــر  .٢

 .٢٣م، ص ١٩٨٠ -العراق المعاصر، مطبعة جامعة بغداد، بغداد

جــــزء علــــي الــــوردي، لمحــــات اجتماعيــــة مــــن تــــاريخ العــــراق الحــــديث، ال .٣

 .٢٦م، ص ٢٠٠٥ -، بيروت٢السادس، مطبعة دار الراشد، ط

عبــــد الــــرزاق الحــــسني، تــــاريخ الــــوزارات العراقيــــة، الجــــزء االول، مطبعــــة  .٤

؛ حــــسن العلــــوي، الــــشيعة والدولــــة ١٤م، ص ١٩٦٠ -العرفــــان، صــــيدا

 .م١٦٢ بدون تاريخ، ص-م، بيروت١٩٩٠-١٩١٤القومية في العراق 

، ٢ ط،عزيز الحاج، القضية الكرديـة فـي العـشرينيات، مطبعـة االنتـصار .٥

 .٣٥م، ص١٩٨٥ -بغداد

 .٤٨علي الوردي، الجزء السادس، المصدر السابق، ص .٦

ت العراقيــــة، الجــــزء االول، المــــصدر عبــــد الــــرزاق الحــــسني، تــــاريخ الــــوزارا .٧

 .٧٧السابق، ص

 .٩٠علي الوردي، الجزء السادس، المصدر السابق، ص .٨

 -مذكرات جعفـر العـسكري، تحقيـق نجـدة فتحـي صـفوة، دار الـالم، لنـدن .٩

؛ فريتز غروبا، رجال ومراكز قوى فـي بـالد الـشرق، ١٧٩م، ص ١٩٨٨

م، ١٩٧٩-غــدادالجــزء االول، ترجمــة فــاروق الحريــري، مطبعــة عــصام، ب

 .٢٠٣-٢٠٢ص ص

 .م٢٠٠٧  شباط١٠رسالة حفيده محمد طاهر حسين إلى المؤلف في  .١٠
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م، ١٩٥٠ إلى ١٩٠٠ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث من سنة  .١١

 -الجـــــزء االول، ترجمـــــة ســـــليم طـــــه التكريتـــــي، مطبعـــــة حـــــسام، بغـــــداد

؛ فاضـــل حـــسين واخـــرون، المـــصدر الـــسابق، ص ٢١٦م، ص ١٩٨٨

٢٤. 

 .م١٩٢٠ كانون االول ٣١ستقالل، في جريدة اال .١٢

 .١٤٦محمد مظفر االدهمي، الجزء االول، المصدر السابق، ص  .١٣

 .١٤٨-١٤٧المصدر نفسه، ص ص  .١٤
١٥. Britsh Report, 1920-1922. p.14. 
 ١٥ فــي ،م؛ جريــدة لــسان العــرب١٩٢١ تمــوز ١٥ فــي ،جريــدة العــراق .١٦

 .م١٩٢١تموز 

 .م١٩٢١ تموز ١٩ في ،جريدة الفالح .١٧

 .م١٩٢١ تموز ٢٨ في ،حجريدة الفال .١٨

افتى االمام مهدي الخالصي في الكاظمية في بيعة االمير فيصل، ان . )*(

مقيـــدا بمجلـــس نيـــابي منقطعـــا عـــن ســـلطة الغيـــر (يكـــون ملكـــا بـــشرط 
م؛ ١٩٢١ تمــوز ١٦، جريــدة العــراق فــي )مــستقال عنــه بــالنهي واالمــر

  .م١٩٢١ تموز ١٨ في ،جريدة لسان العرب

موقعها في صادق :لمحلي لمدينة الهندية، للمزيد انظرطويريج االسم ا. )**(

م، ص ٢٠٠١-طلـــس العـــام، مطبعـــة الرصـــافي، بغـــدادصـــالح العـــاني، األ

٢٣. 

 .١٥٥محمد مظفر االدهمي، الجزء االول، المصدر السابق، ص  .١٩

م؛ فاضــل حــسين واخــرون، المــصدر ١٩٢١ تمــوز ٢٣ فــي ،جريــدة العــراق .٢٠

 .٢٤السابق، ص
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م، ص ١٩٨٨-أة الدولــة، دار الــسالم، لنــدنغــسان العطيــه، العــراق نــش .٢١

٥٠٠. 

 ٢٥حديث االستاذ جواد محمد هبـة الـدين الـشهرستاني مـع المؤلـف فـي  .٢٢

 .م١٩٨٩ايار 

 .م١٩٢١ اب ٢٣ في ،جريدتا الفالح والعراق .٢٣

 .٧٧عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء االول، ص  .٢٤

ول ودوره فــــي تاســــيس عبــــد المجيــــد كامــــل التكريتــــي، الملــــك فيــــصل اال .٢٥

 الـشؤون الثقافيـة العامـة، م، دار١٩٣٣-١٩٢١الدولة العراقية الحديثـة 

 .٩٨م، ص ١٩٩١-بغداد

حركـــــة دينيـــــة سياســـــية تهـــــدف إلـــــى تنظـــــيم المجتمـــــع وتجمـــــع شـــــتات  . )*(

العــشائر وتوحــدها فــي دولــة واحــدة، وارتبطــت بــشخص مؤســسها محمــد 

التقــوم اال بــالعودة بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان، وادعــت ان النهــضة 

باالسـالم إلــى نقاوتــه االولـى وتطهيــره ممــا علــق بـه مــن بــدع وخرافــات، 

وقد استغلت االسرة السعودية الحركة وحولتها إلى حركة دينيـة سياسـية 

. تهـــدف إلـــى الـــسيطرة علـــى شـــبة جزيـــرة العـــرب واالقـــاليم المجـــاورة لهـــا

، !الوهابيــةمحمــد جــواد مغنيــة، هــذه هــي : للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر

ــــه الــــشيخ ســــامي الغريــــري، مطبعــــة ســــ تار، مؤســــسة دار الكتــــاب حقق

 .١٧-٩م، ص ص ٢٠٠٦-االسالمي

 .١٣٣علي الوردي، الجزء السادس، المصدر السابق، ص  .٢٦
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ـــــسوداني، مـــــؤتمر كـــــربالء  .٢٧ ـــــد اهللا ال ـــــة ١٩٢٢صـــــادق حـــــسن عب م، مجل

 -المثقف العربي، العـدد الثـاني، الـسنة الخامـسة، تـشرين الثـاني، بغـداد

 .١٢٢م، ص ١٩٧٣

 .المصدر نفسه .٢٨

 .٩٤عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء االول، ص  .٢٩

 .م١٩٢٢ نيسان ١٥ في ،جريدة العراق .٣٠

 .٢٣٠ستيفن همسلي لونكريك، الجزء االول، المصدر السابق، ص  .٣١

ــــة، الجــــزء االول، المــــصدر  .٣٢ ــــوزارات العراقي ــــاريخ ال ــــرزاق الحــــسني، ت ــــد ال عب

 .٩٦السابق، ص

 .١٥٠علي الوردي، الجزء السادس، المصدر السابق، ص  .٣٣

ـــــروت .٣٤ ـــــز واالســـــتقالل، بي ـــــصل االول واالنكلي ـــــك في  -كـــــاظم نعمـــــة، المل

 .١١٤م، ص ١٩٨٨

م، ١٩٢٢اول حـــزب عراقـــي اجيـــز فـــي ظـــل الحكـــم الـــوطني، فـــي اب . )*(

ــتمن، وتاســس حــزب النهــضة العراقيــة فــي  برئاســة محمــد جعفــر ابــو ال

فـــي عهـــد الحكـــم الـــوطني، للمزيـــد مـــن م، ثـــاني حـــزب ١٩٢٢ اب ١٩

عبــد الجبــار حــسن الجبــوري، االحــزاب والجمعيــات : المعلومــات ينظــر

م، دار الحريــة للطباعــة، ١٩٥٨-١٩٠٨الــسياسية فــي القطــر العراقــي 

 .٦٣-٥٩م، ص ص ١٩٧٧ -بغداد

ــــرة هنجــــام، دار  .٣٥ ــــى جزي ــــون المنفيــــون إل ــــدي، العراقي محمــــد حــــسين الزبي

؛ ســـــتيفن همـــــسلي ٤٢م، ص ١٩٨٩ -، بغـــــداد٢الحريـــــة للطباعـــــة، ط

 .٢٣٤لونكريك، الجزء االول، المصدر السابق، ص 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٥٧

 .٤٢محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص  .٣٦

 .١١٤-١٠٨عبد المجيد كامل التكريتي، المصدر السابق، ص ص  .٣٧

ر الكتــب، عبــد الــرزاق الحــسني، العــراق فــي ظــل المعاهــدات، مطبعــة دا .٣٨

ة عبد االم ؛٢١-٩م، ص ص ١٩٨٠-بيروت ام، الحرك ير ھادي العك
راق  ي الع ة ف ف١٩٣٢-١٩٢١الوطني ب، النج ة االدي -م، مطبع

 .٩٧م، ص ١٩٧٥
 .المصدر نفسه .٣٩

 .١١٨عبد المجيد كامل التكريتي، المصدر السابق، ص  .٤٠

 .م١٩٢٢ تشرين الثاني ٢٤ في ،جريدة العراق .٤١

دار الكتــب الوطنيــة، ملفــات وزارة الداخليــة، ملفــة االنتخابــات والعــشائر  .٤٢

 .٤٩ غالف رقم ١١٥د تسلسل  1/4/رقم

؛ محمــــد ٢٣٦علــــي الــــوردي، الجــــزء الــــسادس، المــــصدر الــــسابق، ص  .٤٣

ـــاني، المـــصدر الـــسابق، ص  ؛ ســـتيفن ٢٤مظفـــر االدهمـــي، الجـــزء الث

 .٢٣٦همسلي لونكريك، الجزء االول، المصدر السابق، ص 

 .م١٩٢٢ تشرين الثاني ١٩ في ،جريدة العاصمة .٤٤

 .٢٨ثاني، المصدر السابق، ص محمد مظفر االدهمي، الجزء ال .٤٥

-١٩١٤رؤف الواعظ، االتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحـديث  .٤٦

 .١٦٨م، ص ١٩٧٤-م، دار الحرية للطباعة، بغداد١٩٤١

 .١٢٥-١٢٤محمد حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص ص  .٤٧

 .٣٩محمد مظفر االدهمي، الجزء الثاني، المصدر السابق، ص  .٤٨



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٥٨

 الدولـة العراقيـة، مـن كتـاب تـاريخ العـراق جعفر عباس حميـدي، تاسـيس .٤٩

م، ص ١٩٩٨ -قديمـــه وحديثــــه، شـــركة الوفــــاق للطبعـــة الفنيــــة، بغــــداد

٢٧٦. 

دار الكتــب الوطنيــة، ملفــات الــبالط، ملفــة مفاوضــات ومقــررات مجلــس  .٥٠

 .م١٩٢٣ اب ١٩، جلسة م١٩٢٣، ٢/٨/الوزراء رقم د

ابــات فــي الحلــة دار الكتــب الوطنيــة، ملفــات وزارة الداخليــة، ملفــة االنتخ .٥١

، كتاب سري مـن متـصرفية لـواء الحلـة إلـى ١٤٢د تسلسل  1/4/9/رقم

ـــة بتـــاريخ  ، ورقـــة رقـــم ٤٢٥٣م، عـــدد ١٩٢٣ حزيـــران ٢٨وزارة الداخلي

 .واحد

 .١٤٢المصدر نفسه، تسلسل  .٥٢

 .المصدر نفسه .٥٣

 .م١٩٢٤ كانون الثاني ٢٠ في ،جريدة االستقالل .٥٤

 .٣٩فاضل حسين واخرون، المصدر السابق، ص  .٥٥

 .لمصدر نفسها .٥٦

 البريطانيـــــة واثرهـــــا فـــــي -فـــــاروق صـــــالح العمـــــر، المعاهـــــدات العراقيـــــة .٥٧

ـــــة  ـــــسياسة الداخلي ـــــة للطباعـــــة، بغـــــداد١٩٤٨-١٩٢٢ال  -م، دار الحري

 .٥٧-٢٧م، ص ص ١٩٧٧

دار الكتــب الوطنيــة، ملفــات وزارة الداخليــة، ملفــة االنتخابــات فــي الحلــة  .٥٨

 .١٤٢ د تسلسل 1/4//رقم ب

ــــا .٥٩ ــــرزاق الحــــسني، ت ــــد ال ــــة، الجــــزء التاســــع، المــــصدر عب ــــوزارات العراقي ريخ ال

 .٢٤٢السابق، ص



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٥٩

 .م١٩٢٤ اذار ٢٧ في ،جريدة العراق .٦٠

 .١١٧فاروق صالح العمر، المصدر السابق، ص  .٦١

اروق صــالح العمــر، المــصدر م؛ فــ١٩٢٤ ايــار ٣٠ فــي ،جريــدة العــالم العربــي .٦٢

 .١١٨صالسابق، 

، للمزيــــد مــــن )مــــن اعــــالم ووجهــــاء المدينــــة(انظــــر الفــــصل الــــسادس  . )*(

نـــوري كامـــل محمـــد حـــسن، ديـــوان ابـــي المحاســـن : المعلومـــات ينظـــر

ودراســه عــن حياتــه واالتجاهــات الــسياسية فــي شــعره، مؤســسة العــارف 

 .م٢٠٠٠/ه١٤٢١ -للمطبوعات، بيروت

، الجزء االول، المصدر السابق، عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية .٦٣

 .١٣٥ص

 .٢٢٤زء الثاني، المصدر السابق، ص محمد مظفر االدهمي، الج .٦٤

 .٤٩-٤٨عزيز الحاج، المصدر السابق، ص ص  .٦٥

 .٥٠المصدر نفسه، ص  .٦٦

 .٥٩عبد الجبار حسن الجبوري، المصدر السابق، ص  .٦٧

 .٦١المصدر نفسه، ص  .٦٨

 .المصدر نفسه .٦٩

 .٧٨-٦٨المصدر نفسه، ص ص  .٧٠

احــــالم حــــسين جميــــل، االفكــــار الــــسياسية لالحــــزاب العراقيــــة فــــي عهــــد  .٧١

م، ص ص ١٩٨٥-م، مطبعــة الزمـان، بغــداد١٩٣٢-١٩٢٢ب االنتـدا

٢٥-٢٢. 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦٠

ظهرت مشكلة الموصـل نتيجـة انـدحار الدولـة العثمانيـة فـي الحـرب  . )*(  

العالميــــة االولــــى واحـــــتالل بريطانيــــا العــــراق، حيـــــث احتلــــت بريطانيـــــا 

م، ١٩١٨ تــشرين االول ٣٠الموصــل بعــد اعــالن هدنــة مــودروس فــي 

شروع، وفـي الوقـت الـذي اعلنـت معاهـدة فعدت تركيـا االحـتالل غيـر مـ

م، باالنتداب الفرنسي والبريطاني التـي كانـت ١٩٢٠ اب ١٠سيفر في 

تحت حكمهما، اعترفت تركيـا بهـا وتنازلـت عـن هـذه االراضـي، اال ان 

 مـشكلة الموصـل ولـم تحكومة المجلـس الـوطني الكبيـر فـي تركيـا اثـار

طانيـــا علـــى عـــصبة تتوصـــل بريطانيـــا وتركيـــا إلـــى حلهـــا، فعرضـــتها بري

يــــا ببقــــاء  اب، والتــــي انتهــــت تلــــك المــــشكلة بــــاعتراف ترك١٦االم فــــي 

ــــران ٥ المــــشكلة فــــي الموصــــل ضــــمن العــــراق وســــويت م، ١٩٢٦ حزي

جعفـــر عبـــاس حميـــدي، تاســـيس الدولـــة : للمزيـــد مـــن المعلومـــات ينظـــر

  .٢٨٢-٢٨١العراقية، المصدر السابق، ص ص 
٧٢. AIR, 23, 383, 4593,from S.S.o, Baghadad To AIR 

staf-Intelligencc, Dated, march, 4, 1927. 
 تــشرين ٢٤، فــي ٢/١ملفــات وزارة الداخليــة، تقريــر شــرطة الهنديــة رقــم  .٧٣

 .م، إلى مديرية شرطة الحلة، الموضوع ضرائب١٩٢٧االول 

مالـــشت فيمـــا  اللـــورد(الفريـــد مونـــد، يهـــودي صـــهيوني بريطـــاني اســـمه . )* (

ونية ومــن كبــار رجــال المــال، لــه نفــوذ احــد زعمــاء الحركــة الــصهي) بعــد

واســـع فـــي الميـــادين الـــسياسية والماليـــة، وصـــداقة شخـــصية مـــع الملـــك 

فيصل، تهدف زيارته للعراق تحقيق اهداف صـهيونية فـي العـراق علـى 

المدى البعيد، والمعلنه دراسـة قـدرة العـراق االقتـصادية خدمـة للمـصالح 

شاط الـــصهيوني فـــي صـــادق حـــسن الـــسوداني، النـــ: انظـــر. الرأســـمالية



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦١

م، ص ١٩٨٠-م، دار الحريـــة للطباعـــة، بغـــداد١٩٥٢-١٩١٤العـــراق 

 .م١٩٢٨ شباط ١٠ في ،؛ جريدة النهضة العراقية١٥٨

عبــــد الـــــرزاق الحـــــسني، تـــــاريخ الـــــوزارات العراقيـــــة، الجـــــزء الثـــــاني، المـــــصدر  .٧٤

 .١٥٨السابق، ص

 .م١٩٩٩ شباط ٢٢حديث االستاذ عبد المعطي عبادة مع المؤلف في  .٧٥

يخ عبــــود الهــــيمص، ذكريــــات وخــــواطر عــــن احــــداث عراقيــــة فــــي الــــش .٧٦

-٢٢٣م، ص ص ١٩٩١ -الماضـــي القريــــب، مطبعــــة الرايــــة، بغــــداد

٢٢٤. 

ق للحـــــرم الـــــشريف فـــــي جـــــدار مالصـــــ) البـــــراق(ائط المبكـــــى او حـــــ . )*(  

 من بابه فـي اسـرائه إلـى المـسجد االقـصى، ) (القدس، دخل الرسول

، فاقـــاموا عليـــه شـــعائرهم وعـــرف ه بقيـــة هيكـــل ســـليمانونـــواليهـــود يعتبر

الحــق العربــي فــي حــائط المبكــى فــي القــدس، : انظــر. بحــائط المبكــى

م، منـشورات ١٩٣٠تقرير اللجنة الدولية المقدم إلـى عـصبة االمـم عـام 

 .١٨م، ص ١٩٦٨ -مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت

ـــــة  .٧٧ ـــــسطين الحـــــديث، المؤســـــسة العربي ـــــاريخ فل ـــــالي، ت عبـــــد الوهـــــاب الكي

 .٢٤١-٢٣٦ م، ص ص ١٩٧٣ -، بيروت٢، طسات والنشرللدرا

 .م١٩٢٩ اب ٢٩ في ،جريدة العراق .٧٨

 ايلـول ٩ فـي ،م؛ جريـدة العـراق١٩٢٩ ايلول ٨ في ،جريدة نداء الشعب .٧٩

 .م١٩٢٩

 .م١٩٢٩ ايلول ٩ و٧ في ،جريدة العراق .٨٠

 .م١٩٢٩ ايلول ٩المصدر نفسه، في  .٨١



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦٢

 .٨م، ص ١٩٢٩محاضر مجلس النواب االعتيادي لسنة  .٨٢

  .١٢٥صدر نفسه، ص الم .٨٣

م، ويعتبــر امتــدادا لحــزب الــشعب، لمزيــد ١٩٣٠اســس الحــزب عــام . )*(

عبــد الجبــار حــسن الجبــوري، المــصدر الــسابق، : مــن المعلومــات ينظــر

 .٨٢-٧٨ص ص 

سامي عبد الحافظ القيسي، ياسين الهاشمي ودوره فـي الـسياسة العراقيـة  .٨٤

 -، بغـــدادم، الجـــزء الثـــاني، مطبعـــة العـــاني١٩٣٦-١٩٢٢بـــين عـــامي 

 .١٢٩م، ص ١٩٧٥

 .م١٩٣٣ تشرين الثاني ٩ و٨جريدة الطريق، في  .٨٥

 .م١٩٣٣ تشرين الثاني ٥ في ،جريدة االخاء الوطني .٨٦

 .م١٩٣٦  ايلول١٩جريدة البالد، في  .٨٧

جعفــر عبــاس حميــدي، تاســيس الدولــة العراقيــة، المــصدر الــسابق، ص  .٨٨

٢٨٣. 

 الـــوطني مظفـــر عبـــد اهللا امـــين وجهـــاد صـــالح العمـــر، عهـــد االســـتقالل .٨٩

 -في كتـاب العـراق فـي التـاريخ، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد) الشكلي(

 .٦٨٠م، ص ١٩٨٣

دار الكتـــب الوطنيـــة، ملفـــات وزارة الداخليـــة، تقريـــر وزارة الداخليـــة رقـــم  .٩٠

ـــــة ١٩٣٢ اب ٤، ٦٥٢/س ـــــة والديواني ـــــة الحل ـــــى متـــــصرفيات الوي م، إل

 .وكربالء، الموضوع اجتماع رؤساء العشائر



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦٣

ر متصرفية لواء الحلة رقم لوطنية، ملفات وزارة الداخلية، تقريدار الكتب ا .٩١

م إلــــى وزارة الداخليــــة، الموضــــوع اجتمــــاع ١٩٣٢ ايلــــول ١، ٩٢١٣/س

 .رؤساء العشائر

دار الكتــــــب الوطنيــــــة، ملفــــــات وزارة الداخليــــــة، تقريــــــر مديريــــــة شــــــرطة  .٩٢

م إلــى ١٩٣٢ تــشرين االول ١٢، ١٢٩٦/متــصرفية لــواء بغــداد رقــم س

 .اء بغداد الموضوع اجتماع رؤساء العشائرمتصرفية لو

كمــــال مظهــــر احمــــد، صــــفحات مــــن تــــاريخ العــــراق المعاصــــر، دراســــة  .٩٣

 .٩٠-٨٧م، ص ص ١٩٨٧ -تحليلية، مكتبة البدليسي، بغداد

مظفــر حــسين جميــل، سياســة العــراق التجاريــة، مطبعــة نهــضة مــصر،  .٩٤

 .١٥٧-١٣٩م، ص ص ١٩٤٩-القاهرة

خ االقتــصادي، مطــابع مؤســسة دار عبــد القــادر يوســف الجبــوري، التــاري .٩٥

 .٢٥م، ص ١٩٨٠-الكتب للطباعة والنشر، بغداد

 ايلـــول ٢٣ حزيـــران و٢١كـــانون الثـــاني و٢٢جريـــدة العـــالم العربـــي، فـــي .٩٦

 .م١٩٣٠حزيران٧م؛ جريدة العراق، في١٩٣٠

 .م١٩٣٠ نيسان١٦جريدة العراق، في  .٩٧

 .م١٩٣٠كانون الثاني٩جريدة صدى العهد، في  .٩٨

م، ص ١٩٣١-١٩٣٠االعتيــادي االول لــسنة محاضــر مجلــس النــواب  .٩٩

 .٢-١ص 

 .م١٩٣٠أيار ٢٦جريدة البالد، في  .١٠٠



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦٤

الحكومـة العراقيــة، وزارة الماليــة، مديريــة الـواردات العامــة، تقريــر عــن  .١٠١

 ٣١ إلــى م١٩٢٨نيــسان ١مــن اعمــال مديريــة الــواردات العامــة للمــدة 

 .٣٣م، ص ١٩٣٦-م، مطبعة الحكومة، بغداد١٩٣٤اذار 

 .المصدر نفسه .١٠٢

 وزارة الماليــة، مديريــة التجــارة، المجموعــة االحــصائية ،الحكومــة العراقيــة .١٠٣

-م الماليـــــة، مطبعـــــة الحكومـــــة، بغـــــداد١٩٣٥/١٩٣٦-م١٩٢٩/١٩٣٠

 .١٢٢م، ص١٩٣٨

انظـــــر الحكومـــــة العراقيـــــة، وزارة الماليـــــة، مجموعـــــة قـــــوانين التـــــسوية  .١٠٤

-، مطبعــــة الحكومــــة، بغــــداد١٩٣٣واللزمــــة والعقــــر مــــع نظــــام رقــــم 

 .١٧-١صم، ص ١٩٣٤

 ،م؛ جريـــدة العـــالم العربـــي١٩٣١ شـــباط ٦جريـــدة نـــداء الـــشعب، فـــي  .١٠٥

 .م١٩٣١ اب ٣٠ حزيران و٢٦ كانون الثاني و٢٣في

 بعنــــوان االحــــزاب ١٤/دار الكتــــب الوطنيــــة، ملفــــة الــــبالط الملكــــي د .١٠٦

 نيـــــسان ١٦ و ١٥ و ٣ و ١الـــــسياسية، جريـــــدة االســـــتقالل، بغـــــداد 

 .م١٩٣١ نيسان ٣ في ،م؛ جريدة صدى العهد١٩٣١

دار الكتــــب الوطنيــــة، ملفــــات وزارة الداخليــــة، تقريــــر متــــصرفية لــــواء  .١٠٧

م إلــى وزارة الداخليــة، الموضــوع ١٩٣١ فــي تمــوز ٨٨٠٦الحلــة رقــم 

 .اضراب

م؛ جريـــدة العـــالم ١٩٣١ كـــانون الثـــاني ١٧ و١٥ فـــي ،جريـــدة العـــراق .١٠٨

 .م١٩٣١ كانون الثاني ٢٧ و١٠ و٦ في ،العربي

 .م١٩٢٩ل  تشرين االو١ في ،جريدة العراق .١٠٩



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦٥

متي عقراوي، المعارف العراقيـة فـي خمـسة عـشر سـنة، مجلـة المعلـم  .١١٠

ــــــــة، اذار  ــــــــسنة الثاني ــــــــاني، ال ــــــــد، العــــــــدد الث م، بغــــــــداد، ١٩٣٧الجدي

 .٢٢٧ص

 .م١٩٣١تشرين االول١٠جريدة العالم العربي، في  .١١١

 .م١٩٣١كانون الثاني١٢جريدة صدى العهد، في  .١١٢

ــا .١١٣ ني، دار الطليعــة ســاطع الحــصري، مــذكراتي فــي العــراق، الجــزء الث

 .١٠٧م، ص١٩٦٨-للطباعة والنشر، بيروت

سـحق نقـاش، شـيعة العـراق، المكتبـة لتفصيل إلى تلك الزيارات، ااشار با(*). 

 . ٤٤م، ص١٩٩٨/ھ١٤١٩الحيدرية أمير، قم، 

 .م١٩٣١آب٢٧جريدة االخاء الوطني في  .١١٤

م، ١٩٣٣محاضــــــر مجلــــــس النــــــواب غيــــــر االعتيــــــادي االول لــــــسنة  .١١٥

 .٢٤٩ص

العراقية، وزارة الداخلية، تقرير مديرية الشرطة السنوي لـسنة الحكومة  .١١٦

 .٥٨م، ص١٩٣٣-م، مطبعة الحكومة، بغداد١٩٣١

 .م١٩٣٠حزيران١١ في ،جريدة االستقالل .١١٧

مشتاق طالـب حـسين الخفـاجي، العـراق : للمزيد من المعلومات ينظر .١١٨

م، رســــالة ١٩٣٣-١٩٢٩دية العالميــــة فــــي ســــنوات االزمــــة االقتــــصا

ـــى كليـــة االداب، جامعـــة الكوفـــةرماجـــستير غيـــ - منـــشورة مقدمـــة إل

 .م٢٠٠١

عبــــد الــــرزاق الحــــسني، تــــاريخ الــــوزارات العراقيــــة، الجــــزء الثالــــث، ص  .١١٩

 .٣٤٤-٣٢٣ص



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦٦

دار الكتــب الوطنيــة، ملفــات وزارة الداخليــة، تقريــر شــرطة كــربالء رقــم  .١٢٠

ـــــــران ١٧ فـــــــي ٨٥/س ـــــــشرطة العامـــــــة، ١٩٣٣ حزي ـــــــة ال ـــــــى مديري م إل

 .الءالموضوع االضراب في كرب

دار الكتـــب الوطنيـــة، ملفـــة وزارة الـــدفاع، تقريـــر وزارة الـــدفاع، شـــعبة  .١٢١

م إلـى وزارة الداخليـة، ١٩٣٣ حزيـران ١٠ في ١٠١االستخبارات رقم 

 .الموضوع االضراب

 .المصدر نفسه .١٢٢

 .٢٧٣عبد المجيد كامل التكريتي، المصدر السابق، ص  .١٢٣

 -غــدادمجيــد خــدوري، تحــرر العــراق مــن االنتــداب، مطبعــة العهــد، ب .١٢٤

 .٢٢-٢١م، ص ص١٩٣٥

 .٣١٥عبد المجيد كامل التكريتي، المصدر السابق، ص  .١٢٥

بـــن الحـــسين فـــي خطبـــه واقوالـــه، ومـــضات فـــي ســـيرة الـــزعيم فيـــصل ا .١٢٦

م، ١٩٤٥ -مؤســـس مملكـــة العـــراق ومنـــشئ الجامعـــة العربيـــة، بغـــداد

 .٣٥ص 

عبــــد الــــرزاق الحــــسني، تــــاريخ الــــوزارات العراقيــــة، الجــــزء الثالــــث، ص  .١٢٧

 .٣١١-٣٠٩ص

 .م١٩٣٣ ايلول ١٩جريدة العالم العربي، في  .١٢٨

 .م١٩٣٣ ايلول ١٠جريدة االستقالل في  .١٢٩
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        ٦٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  الفصل الثا�ي

  تتويج ويل العهد غازي ملكا خلفا لوالده 

  

  



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦٨

  .مباركة اهالي الهندية للملك وموقفهم من الحكومة: المبحث األول

  .الوسطالتمرد العشائري في منطقة الفرات ا: المبحث الثاني

  . موقف الملك غازي القومي من القضايا العربية: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

א   א
א  א
א א:א מ א .א

بعــــد اســــتالم الملــــك غــــازي صــــالحياته الدســــتورية، وهــــو شــــاب يــــافع 

د الــى ، لكنــه يفتقــ)١(ةينيــة تحرريــة فــي االتجهــات الــسياسمتحــرر ذو نزعــة وط

سياسيون محترفون يطمحون للوصول الـى اعلـى مقومات الزعامة، احاط به 

مشروعة، يتصارعون فيما بيـنهم مناصب في الدولة باساليب متنوعة وغير ال

لخــروج عــن ســلطة عــشائر فــي هــذا الــصراع بــالتحريض لا الــى ادخــال الولجــأو

نــــاع عــــن دفــــع الــــضرائب وتــــسديد ديــــون الدولــــة ورفــــع الــــسالح الدولــــة واالمت



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٦٩

بوجههـــا وتخريـــب ممتلكاتهـــا، االمـــر الـــذي اثـــر علـــى امـــن العـــراق وزعزعـــة 

  ).م١٩٣٦-١٩٣٤(استقراره خالل المدة 

ـــــــه وهنأتـــــــه جميـــــــع االلويـــــــة، كمـــــــا شـــــــغل  محمـــــــد رفيـــــــق (باركـــــــت ل

ميــة وارســلت المــدارس الحكو موقعــا اداريــا وعــسكريا طــوال حياتــه،(*))عــارف

عددا من طلبتها الى بغداد القامة المخيمات الكشفية من الكشافة فـي ملعـب 

الكشافة في منطقة الكسرة، وشارك فـي مخـيم وفـد لـواء الحلـة بمـا فيـه قـضاء 

، اوالد بــاقر الكببجــي، )مقــروب(جاســم محمــد حــسون الملقــب (الهنديــة مــنهم 

ــــسماك، عبــــد المعطــــي عبــــاده وطــــالب مــــن ال يهــــود كــــاظم جــــواد، صــــالح ال

مستــصحبين معهــم الخيــام التــي تبــرع بهــا الــسادة القزوينيــون وشــيخ ) واخــرون

، اســتمر المخــيم اســبوعين ووفــرت الحكومــة )مرهــون الكريطــي(عــشيرة كــريط 

ن ثقــف  أ،خــرى، ومــن طريــف مــا حــصل فــي المخــيماالكــل والمــستلزمات اال

جاســم (طــالب الهنديــة مــنهم ) نــاجي علــي اســود(سياســيون مــن قبــل الطالــب 

علــى اثــارة الطائفيــة مــن خــالل تحفــيظهم بيــت شــعر يرددونــه )محمــد حــسون

  :)٢(ٍاثناء االستعراض بصوت عال وهو 

  وصلت كســر العظم    بعدـيالجعفرية إش
  وال نتحمل مذلة وهضم    الموت اهـــون

  
والــذي ولــد ارباكــا وعرقلــة فــي منهــاج االحتفــال، فاســرع مــدير المخــيم   

 ومنع الطالب من االسـتمرار بهـذا التظـاهر، واوقف المسير) لبناني االصل(

وحـــــال عليـــــه بالـــــضرب المبـــــرح، ثـــــم اســـــتمرت ) جاســـــم(كمـــــا انـــــب الطالـــــب 
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الفعاليات وفقا لما خطط لها في اظهار مراسيم التأييد والمباركة لتـسلم الملـك 

  .غازي الحكم بعد وفاة والده

مــن جماعــة حــزب االخــاء ممارســة تلــك ) رشــيد عــالي الكيالنــي( بــدأ 

ـــــ ـــــتج عنهـــــا اســـــتقالة وزارة ال ـــــي ن ـــــي جـــــودت االيـــــوبي(سياسة الت اب ٢٧) عل

، )٣(سلطاته الدسـتورية) غازي(م، عند تسلم الملك ١٩٣٥شباط ٢٣ -١٩٣٤

) شـعالن العطيـة(رئـيس عـشيرة ال فتلـة، و) عبـد الواحـد سـكر(وايد الكيالنـي 

رئـــيس عـــشيرة االقـــرع، فـــي وقـــت ايـــدت بعـــض العـــشائر وزارة االيـــوبي مـــنهم 

وام العبــد عبــاس رئــيس عــشيرة االزيــرج، رايــح العطيــة رئــيس عــشيرة شــيخ خــ(

فـي حــين ) الحميـدات والـشيخ علـوان الحـاج سـعدون رئــيس عـشيرة بنـي حـسن

عارضــها القــسم االخــر ورفــع الــسالح بوجههــا، وعظــم تحــدي العــشائر لــوزارة 

حيــث اســتعان ) م١٩٣٥ اذار ١٥-١٩٣٥ اذار ٤(الثالثــة ) جميــل المــدفعي(

 عــشائر الفــرات االوســط المتمــردة علــى الحكومــة والــذي لــم بــالجيش لــضرب

بحجج كثيرة وواهية مـن خـالل ) طه الهاشمي(ينفذ أمره رئيس أركان الجيش 

ان المنطقــة التــصلح للعمليــات العــسكرية وان ضــرب العــشائر ســيولد (تقريــره 
نقمــة الــشعب مــن الحكومــة، فــضال عــن ان ذلــك ســيحفز ايــران للتــدخل فــي 

ـــشؤون العراق ـــةال ـــة الداخلي ـــدم اســـتقالته واســـندت )٤()ي ، ممـــا جعـــل المـــدفعي يق

 تــشرين االول ٢٩ -١٩٣٥ اذار ١٧(الثانيــة ) ياســين الهاشــمي(الــوزارة الــى 

، وقد مارس المـدفعي نفـس الـسياسة تجـاه وزارة الهاشـمي بتحـريض )م١٩٣٦

لم تـنجح فـي الـضغط علـى العشائر العشائر على التمرد ضد السلطة اال ان 

بقمـع العـشائر المتمـردة ) طـه الهاشـمي(يس اركان الجـيش  رئ وقياممة،الحكو

 حيــث ،م١٩٣٥ اذار ١٠مــر مجلــس الــوزراء فــي أل  تنفيــذا)٥(بقــسوة متناهيــة



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٧١

، والتــي اثــرت )ياســين الهاشــمي( فيــه الــسياسيون تلبيــة فــي مــساندة اخيــه وجــد

علـــى مـــسيرة الـــبالد الحـــضارية والـــسياسية خـــالل تلـــك الفتـــرة، وعجلـــت القـــوى 

، الـــذي )غـــازي(لرجعيـــة واالســـتعمار فـــي التخطـــيط الـــى انهـــاء حكـــم الملـــك ا

وصـــف انـــه ضـــعيف وقليـــل الخبـــرة الـــسياسية واليـــسير وفـــق رغبـــات الـــساسة 

  .الضيقة البعيدة عن الوطنية واالتجاهات التحررية للعراق

  

  

  

  

  

  

  
א אא:א א א .א

سـماوي (هنديـة مـنهم آل فتلـة الهنديـة رئيـسها شاركت بعـض عـشائر ال

هم، وعــشائر الفــرات وحلفــاؤ) شــبيب الموســى(موســى رئيــسها وآلبــو ) الجلــوب

 مظــاهر التمــرد علــى الحكومــة فــي منطقــتهم، تاييــدا ، وبــدتاالوســط االخــرى

، وشاركهم التاييد اعـضاء مـن مجلـس )عبد الواحد سكر(لشيخ ال فتلة العام 

 وغيـرهم مـن رؤسـاء العـشائر، )٦()خ وعلـوان الياسـريمحسن ابو طبي(العموم 

الــذين شــعروا انهــم ســيبعدون عــن المجلــس النيــابي القــادم، حيــث فــاز بالــدورة 

االنتخابية الخامسة حزب الوحدة الوطنية باالغلبيـة، واسـتبعد ممثلـوا العـشائر 

بترشـــيح صـــغار الـــشيوخ والـــصراكيل، والـــذي اغـــاض اكثـــر زعمـــاء االحـــزاب 
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، )٧( الدولـــة وســـعاة البلديـــةن لـــم يمثلـــوا فيـــه، وفـــاز فيـــه موظفـــووالعـــشائر ممـــ

واخــــرون تقــــديم مــــضبطة ) عبــــد الواحــــد ســــكر(وباثرهــــا كــــان ينــــوي الــــشيخ 

، واسـتطاع )٨(اعتراض على انتخابات مجلـس النـواب الحـالي والمطالبـة بحلـه

حـــسين كاشـــف (كـــسب الزعامـــة الروحيـــة عنـــد زيارتـــه الـــى الـــشيخين ) ســـكر(

 ٣فـــي ) محمـــد رضـــا ســـيد صـــافي(والـــسيد ) كـــريم الجزائـــريالغطـــاء وعبـــد ال

دهم فيمــــــا سيعرضــــــه علــــــى الملــــــك يــــــيوحظــــــي بتأم، ١٩٣٥كــــــانون الثــــــاني 

ة االخيرة، واعادة النظر في القوانين يالمتضمن عدم شرعية االنتخابات النياب

الــصادرة لتــضمن مــصالح منطقــة الفــرات االوســط ووجــوب حلهــا مــع اســقاط 

، )علـي جـودت االيـوبي( عنهـا تطـور االزمـة ضـد وزارة ، والتـي نـتج)٩(الوزارة

فــضال عـــن امتعـــاض العــشائر مـــن مـــشروع التجنيــد االلزامـــي الـــذي عرضـــته 

ـــــر العـــــسكري(وزارة  ـــــسعيد( الثانيـــــة ووزارة )جعف ـــــوري ال -١٩٣١( الثانيـــــة )ن

وزارة م فــــي عهــــد ١٩٣٥ حزيــــران ١٢لكيــــة فـــي ثـــم اقــــراره بــــارادة م) م١٩٣٢

  ).م١٩٣٦-١٩٣٥ ( الثانية)ياسين الهاشمي(

بقيت حالة التوتر والتمرد في منطقة الفرات االوسط بمـا فيهـا الهنديـة   

علــى الــرغم مــن اجــراء االنتخابــات النيابيــة الجديــدة وزيــادة حــصة النــواب مــن 

شـــعالن الـــسلمان، مـــرزوك العـــواد ورايـــح (المنطقـــة، وبعـــث زعمـــاء العـــشائر 

ى الـديوان الملكـي اوضـحوا برقيـة الـ) عمـران الـسعدون(ومن الهندية ) العطية

فيهـــا عـــدم تعـــاونهم مـــع الـــوزارة الجديـــدة ذات العالقـــات الشخـــصية ومهـــددين 

  .)١٠()نضطر لنكون المعارضين لها(بالعمل على ان 

لم تنجح الوزارة في استرضـاء رؤسـاء عـشائر المنـاطق المتـوترة، علـى 

رشـيد (الرغم من البيانات وصرف االموال، فضال عن تباحث وزير الداخلية 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٧٣

عنـد ذلـك وجـدت وتاملـه لهـم خيـرا فـي العالقـات الـسياسية، و) عالي الكيالنـي

ت كــل الطــرق الــسلمية معهــم ومــا عليهــا اال قــصف مواقــع الــوزارة انهــا اســتنفد

  .العشائر المتمردة من اجل السيطرة على الموقف

بقيــت حــاالت التــوتر فــي بعــض منــاطق الفــرات االوســط وعــشائر ال   

، والتي لم تفلح الوزارة )ياسين الهاشمي(عارضة لسياسة وزارة فتلة الهندية الم

حينهـــــا مـــــن اســـــتيعاب العـــــشائر واحتوائهـــــا ســـــلميا، فاســـــتخدمت معهـــــا القـــــوة 

  .العسكرية مسلحة تارة واساليب منع المظاهر الحسينية تارة اخرى

وخــــالل مـــــدة التمـــــرد ظهـــــر علــــى مدينـــــة الهنديـــــة وعـــــشائرها الحـــــذر 

 قبـــل الحكومـــة وفـــي منـــاطق عـــشائرها رفعـــت والخـــوف ممـــا ســـيحل بهـــم مـــن

ـــوزارة واقيمـــت المتـــاريس علـــى  االعـــالم وكتبـــت شـــعارات المطالبـــة بـــسقوط ال

 ااســتعدادلمتمــردة الطــرق الترابيــة وحفــرت الــشوارع المؤديــة لمنــاطق العــشائر ا

، وشــــوهدت ثــــالث )١١(للمواجهــــة العــــسكرية واعاقــــة تقــــدم الــــسيارات المــــسلحة

جنود دخلـــت المدينـــة ثـــم غادرتهـــا باتجـــاه النجـــف وعـــشرون ســـيارة محملـــة بـــال

وخالل ذلك القيت الهوسات الشعبية فـي المدينـة فـي تجمـع شـعبي وعـشائري 

م عند عبور السيارات المسلحة الى مناطق التمرد ١٩٣٥ اذار ١٢كبير يوم 

   :)١٢(فقال مهوالهم
  دره اهللا انطانة ومن بيه
  لو رج الكون آنا اوتادا
َالحق إلن◌ والحق ا   نريدَ
  جبناه الفوه وهز ذيله
  ياوحيد رده على بعيره
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  ياوحيد تله وخذ تاجه
  يا معيز ابعد ال تعدينه

  
والقى مهوال عشيرة فتلة الهندية شعرا سياسيا تهجـم مـن خاللـه علـى حكومـة 

  :)١٣(جميل المدفعي

  حي ابناء يعرب بهم الناموس
  ضحوا للوطان انفوس بيه وروس

  محروسبيه الليث اخو عليه البطل ال
  )لما عدلها اسحك بنيسه(

  ترضه اهنا يبو راهي نهبط الراس
  البسوس الذات وثارت حرب جساس

  وانته ابذمتك الذت عموم الناس
  )يردونك تنهض تحماه(

  سقطنه الوزارة ام الظلم هااليوم
  طلبنه العدل منهم طلعو انه كوم
  فاليحي الوطن والملك غازي ابدوم

  )بابطال الثورة اعدلناه(
   الريل وانعيده بسنت عشريننفلش

  تدري من نخبط الزين فوك الشين
   وهما بال معين)(امعين اهللا وعلي

  )ـعد ليهگياحيد الثورة ا(
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بعــد انهــاء حالــة التمــرد فــي منطقــة الفــرات االوســط، تعرضــت مدينــة   

الهندية النتشار مرض المالريا، الذي فتك بـاألهليين، لفقـدان المدينـة العنايـة 

بـــسبب م وجـــود طبيـــب فيهـــا ألكثـــر مـــن شـــهر فـــي مستـــشفاهم، الـــصحية وعـــد

انهمـــاك الحكومـــة بـــالتطورات الـــسياسية دون االلتفـــات الـــى الخـــدمات العامـــة 

  .)١٤(وقتها

علـــى سياســـتها ونهجهـــا المتـــشدد فـــي ) ياســـين الهاشـــمي(بقيـــت وزارة   

منطقة الفرات األوسط، ونفـذت قرارهـا فـي الحـد مـن ممارسـة الـشعائر الدينيـة 

نية فــي المنطقــة، التــي وجــدت فيهــا وســيلة لتــدخل الزعامــات الروحيــة الحــسي

الدينيــــة فــــي الــــسياسة وتــــأجيجهم  للزعامــــات العــــشائرية ضــــدها، لــــذلك منــــع 

ركــــــضة (التعزيــــــات الحــــــسينية وأمــــــر بمعاقبــــــة مقيميهــــــا ومنــــــع ) الهاشــــــمي(

 فــي كــربالء وأوعــز علــى هــدم منــارة العبــد الواقعــة فــي الــصحن (*))طــويريج

ٕحجــة إنهــا آيلــة للــسقوط، وازاء أعمالــه المعاديــة للــشعائر الحــسينية الحــسيني ب
  :)١٥(والعشائرية أرخ احد الشعراء موته بالشعر األتي

  قصموا بها ظهر الظلوم الغاشم  آل الرسول وكم لهم من شارة
  )بم طـاح حظ الهاشمي(ارخته   ان رمت حقا مااقول فقم وسل

  
لطبقتـــين المتوســــطة فـــي هـــذه الحقبـــة تأهـــل ضـــباط عـــسكريون مـــن ا  

والــدنيا الــى االرتقــاء للمواقــع الــسياسية، والــذي عــاد لمــصلحة شــيوخ المنطقــة 

، فــضال عــن التنــافس الــسياسي )١٦(م١٩٣٥وتقويــة نفــوذهم بعــد احــداث عــام 

الواضــح بــين الزعمــاء القــدماء التقليــديين الــذين وجــدوا فــي تحقيــق مــصالحهم 
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ــ عبــد (ة نقــل قــائم مقــام الهنديــة الــسياسية فــي الحكومــة، فقــررت وزارة الداخلي

عبـد الـرزاق ( الجديـد القائممقـامالى البصرة وحل محلـه ) الكريم بيك البغدادي

بكـــر (ن فـــي تعجيـــل اللـــواء ، وكـــان لتلـــك التطـــورات الـــسياسية شـــأ)١٧()عـــدوة

م، ١٩٣٦ تـشرين االول ٢٩قائد الفرقة االولى بانقالب عسكري في ) صدقي

، )جعفــــر العــــسكري( ومقتــــل وزيــــر الــــدفاع )ياســــين الهاشــــمي(واســــقاط وزارة 

  .)١٨(محلها باسناد حزب االخائيين لها)  سليمانحكمت(ين وزارة وتعي

لـــم تتـــأثر المدينـــة بمظـــاهر الحكومـــة الجديـــدة باعفـــاء المـــسؤولين مـــن   

ن عناصـــر جديـــدة مؤيـــدة لهـــا وانمـــا ظهـــرت يجماعـــة الحكومـــة الـــسابقة وتعيـــ

مثقفـي المدينـة الـسياسيين المـؤمنين د لها من قبـل الـبعض مـن يعالمات التأي

باالفكار الشيوعية التي كانت افكارها رائجة بين فقرائها المتعلمـين باعتقـادهم 

  االصـالحات، فـيبـه باقامـةان الحكومة الجديـدة تـستطيع تحقيـق مـا وعـدت 

ن القــوميين علــى ضــرورة االبتعــاد عــن حــين وجــد قــسم مــن ابناءهــا العــروبيي

ا وعـودة االمـور الـسياسية علـى ماكانـت عليـه سـابقا، افكارها وتمنيهم سقوطه

م، ١٩٣٧ آب ١١في الموصل فـي ) بكر صدقي(وانتهت هذه الحقبة بمقتل 

بــالوزارة الرابعــة ) جميــل المــدفعي(وتكلــف ) حكمــت ســليمان(فاســتقالت وزارة 

  .)١٩(له

م وافقــت الحكومــة علــى طلــب اهــالي ١٩٣٥وفــي تــشرين الثــاني عــام 

فـي مـدينتهم، وقـد جـرى ) لجمعية الرابطة العلميـة االدبيـةا(طويريج بفتح فرع 

احتفال كبير في المدينة حضره عدد كبير من الشعراء والخطباء فيها، حيـث 

مثــار اعجــاب الحاضــرين، ثمــن فيهــا ) رضــا الخطيــب(جــاءت خطبــة الــسيد 

مــــــساعي الملــــــك غــــــازي فــــــي النهــــــضة العلميــــــة والدينيــــــة ورعايتــــــه لالدبــــــاء 
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معبـرة عـن ) محمـد حـسين القزوينـي(كانت خطبة الـسيد والمفكرين، في حين 

دعم جمعيـتهم لمنجـز الحـضاري وطالـب الحكومـة بـسعادة اهل المدينة بهـذا ا

  .)٢٠(لضمان استمرارها ونهجها في خدمة العلم والعلماء

  

  

  

  

  

  

  
א א:א א א .א

اثــر واضــح علــى اســتعادة المعركــة ) بكــر صــدقي(كــان لفــشل انقــالب   

الوطنية والقومية نـشاطها فـي التوجيـه الـوطني والقـومي بـين صـفوف الـشعب  

الـــــسياسية فـــــي عالقتـــــه مـــــع القـــــادة ) غـــــازي(وقـــــادة الجـــــيش ومـــــسيرة الملـــــك 

  .العسكريين وضباطه القوميين المتنورين باالفكار التقدمية الوطنية

ــ) غــازي(بــذل الملــك    ضية الفلــسطينية فــي ثــورة جهــدا واضــحا ازاء الق

لقــد تألمنــا (م ١٩٣٦ تــشرين االول ٨م، ووجــه نــداء فــي ١٩٣٦فلــسطين عــام 
كثيرا من الحالة السائدة االن في فلسطين فنحن باالتفـاق مـع اخواننـا الملـوك 
واالميــــر نــــدعوكم الــــى الــــسكينة، حقنــــا للــــدماء، معتمــــدين علــــى حــــسن نوايــــا 

ي تطبيــق العــدل، وثقــوا باننــا سنواصــل حليفتنــا الحكومــة البريطانيــة المعلنــه فــ
 والتي تعكس الدور القـومي الـذي يعبـر عـن )٢١()السعي في سبيل مساعدتكم
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)  غــازي(اهتمــام الملــك والعــراقيين بالمــشكلة الفلــسطينية، كمــا اســتنكر الملــك 

ــــــسطيني، وســــــكوت االحــــــتالل  ــــــشعب الفل ــــــى ال ــــــصهيونية عل ــــــداءات ال االعت

علـــى ) فهمـــي ســـعيد(ين ســـاهم المقـــدم البريطـــاني عـــن تلـــك الجـــرائم، فـــي حـــ

تــدريب الثــوار الفلــسطينيين والمتطــوعين ســريا فــي التنويــه الظــاهر انهــم مــن 

مـــن بعـــض شـــيوخ عـــشائر الفـــرات االوســـط ) ســـعيد(القطـــر اليمـــاني، وطلـــب 

، )٢٢(القيـــام بجمـــع الـــسالح والعتـــاد تمهيـــدا لتـــسليمها الـــى الثـــوار الفلـــسطينيين

م، فكـــرة تقـــسيم فلـــسطين، ١٩٣٧يطانيـــة عـــام وازاء مـــا اعلنتـــه الحكومـــة البر

ـــه  ـــة عـــدة مـــذكرات رفـــضت خاللهـــا المـــشروع واعتبرت بعثـــت الحكومـــة العراقي

مــؤامرة كبيــرة علــى الــشعب الفلــسطيني وتحيــزا واضــحا للــصهيونية وانهــا تقــدم 

مؤملـــة ان تعيـــد الحكومـــة البريطانيـــة (احتجاجهـــا علـــى فكـــرة تقـــسيم فلـــسطين 
 وان يمنح الشعب العربي حقه وفقا لالقتراحات نظرها في مصير هذه البالد،
، وشهدت اغلب مـدن العـراق موجـة غليـان )٢٣()التي دونتها الحكومة العراقية

سياسي مناهض لفكرة التقسيم، وعقدت االجتماعات في نادي المثنى والقيت 

  .)٢٤(الخطب الحماسية والشعر المعبر عن تضامنهم مع شعب فلسطين

، واعلنـــت بـــاقي )٢٥(م١٩٣٧غـــداد فـــي تمـــوز وتظـــاهر الوطنيـــون فـــي ب

المــدن العراقيــة رفــضها لمــشاريع التــسوية الفلــسطينية وتأيــدها لــشعب فلــسطين 

، مـــن خـــالل ارســـالها برقيـــات التنديـــد الـــى الـــصحف )٢٦(بـــالتحرر واالســـتقالل

اء كــربالء الوطنيــة لنــشرها، حيــث اشــترك شــباب مدينــة الهنديــة مــع اهــالي لــو

 بعـــــضها اســـــماء رجـــــال الـــــدين وشـــــيوخ المنطقـــــة فـــــي برقيـــــاتهم والتـــــي حمـــــل

نحتج بشدة على كل محـاول الفتـراس فلـسطين المقدسـة (، منها )٢٧(ووجهائها
كفــاهم مـــااريق مـــن دمـــاء شـــهداء العــرب فـــي ســـبيلها فليفـــدى غـــضب العـــرب 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٧٩

، واشـــترك الطالـــب )٢٨()والمـــسلمين، كثـــر اهللا مـــن امثـــالكم للـــذب عـــن حقوقنـــا

التجمـــــع (مـــــع طلبـــــة المـــــدارس العاليـــــة فـــــي ) علـــــي القزوينـــــي(الطويرجـــــاوي 

حـازم المفتـي، قاسـم (فـي بغـداد مـع مجموعـة كبيـرة ضـمت ) الطالبي القومي

ممـــن امنـــوا ) حمـــودي، عبـــد المحـــسن الـــدوري، عـــزة المـــالح وامـــين الريحـــاني

باالفكــار القوميــة ومبادئــه العربيــة فــي عقــد االجتماعــات الــسياسية والمــشاركة 

م، الجماهريــة والطالبيــة الخاصــة تأيــدا ١٩٣٧فــي مظــاهرة بغــداد فــي تمــوز 

  .)٢٩(لشعب فلسطين

تبنـــت جمعيـــة الـــدفاع عـــن فلـــسطين ارســـال االحتجاجـــات واالســـتنكار 

التـــي انبعثـــت اليهـــا مـــن معظـــم مـــدن العـــراق لتنـــشرها فـــي الـــصحف الوطنيـــة 

، وتوجيه النداءات والبيانات في مختلـف المناسـبات، وجعلـت يـوم )٣٠(العراقية

يومـــا خاصـــا ) )(ذكـــرى معـــراج الرســـول(ل ســـنة هجريـــة  رجـــب مـــن كـــ٢٧

لفلــــسطين تحتفــــل بــــه فــــي جميــــع المــــدن العراقيــــة، وشــــاركت مدينــــة الهنديــــة 

وعـــشائرها بـــدفع التبرعـــات واالعانـــات، وبيعـــت فيهـــا بطاقـــات تبـــرع لفلـــسطين 

  .)٣١(تحمل فئات مالية صغيرة باسم نادي المثنى، جرت بموافقة الحكومة

، للـــصحف )م١٩٣٩-١٩٣٨(الثالثـــة ) لـــسعيدنـــوري ا(ســـمحت وزارة   

المعطلــــة بالــــصدور مــــن جديــــد واعــــادة المفــــصولين الــــى وظــــائفهم، ووافقــــت 

للـــــسياسيين علـــــى تـــــأليف االحـــــزاب والجمعيـــــات، ووجهـــــت كلمـــــات التعزيـــــز 

، ولــم تكــن تلــك االجــراءات )٣٢(والتــشجيع الــى شــيوخ عــشائر الفــرات االوســط

الـــذي خطـــط ) الـــسعيد(ن  عـــوابعـــاد الـــشكوك) غـــازي(ســـوى ارضـــاء الملـــك 

  . على قتلهوالبريطانيون
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الــــوطني والقــــومي وراء تأسيــــسه اذاعــــة ) غــــازي(كــــان حمــــاس الملــــك 

م، استمع اليها اغلب سكان مدينة الهندية وفـي مقهـى ١٩٣٨خاصة به عام 

البلديــة حيــث يجلــس الكثيــر حــول المــذياع، يــذيع بنفــسه البيانــات والتعليقــات 

لفرنــسي والبريطــاني علــى االقطــار العربيــة، وهــاجم التــي تنــدد باالســتعمارين ا

المخططــــات الــــصهيونية فــــي فلــــسطين المحتلــــة، ودعواتــــه الــــشعب العراقــــي 

ــــشعب  ــــذل الغــــالي والنفــــيس مــــن اجــــل نــــصرة ال ــــشعب العربــــي لب خاصــــة وال

الفلـــــسطيني، واثـــــارت خطبـــــه وتـــــصريحاته الـــــشعور الـــــوطني والقـــــومي لـــــدى 

ـــا ـــدوه وب ـــشعب العربـــي، فاي ـــه، العـــراقيين وال ـــه مـــسعاه القـــومي وتعلقـــوا ب ركوا ل

واصبحت العناصر القوميـة مـن العـسكريين والمـدنيين تـدعو لـه بـالخير وانهـا 

ستناصره، االمر الـذي اقلـق بريطانيـا وفرنـسا واخافهمـا مـن انـه اصـبح خطـرا 

علــــى مــــصالحهما فــــي الــــشرق االوســــط، فــــي وقــــت الح فــــي االفــــق النــــشاط 

ة ســـــتحدث علـــــى مـــــن يقـــــف ضـــــد االلمـــــاني ضـــــدهما، واعلنتـــــا بـــــان مـــــشكل

  .)٣٣(مشاريعهما، واتهمته بخدمة المصالح االلمانية النازية 
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ضـعيفة التكـوين الـسابقة ) األحزاب(كانت اغلب التنظيمات السياسية 

، ةلقاعـــــدة الجماهيريـــــ، الفتقادهـــــا االهـــــدف منهـــــا إلســـــناد الـــــوزاراتوالتنظـــــيم 

وغمــوض أهــدافها وخلــو برامجهــا مــن فلــسفة واضــحة فــي معالجتهــا القــضايا 

ـــة  ـــى الفـــوز بالمقاعـــد النيابي ـــشاطها عل ـــد اقتـــصر ن ـــسياسية واإلصـــالحية وق ال

تالشت تدريجيا بزوال رسومة لها، فوالوصول إلى الحكم، وتنفيذ السياسية الم

زاب اقتـــصارها علـــى الفئـــات نـــشأتها، حيـــث كانـــت الـــصفة الغالبـــة لتلـــك األحـــ

مـع واإلقطـاعيين وحرمـان الفئـات الـشعبية منهـا، وعلـى الـرغم تالعليا من المج

مــن ذلــك كــان لــبعض األحــزاب الوطنيــة دور مهــم فــي الحركــة الوطنيــة تمثــل 

بالتأيد الشعبي الذي حظيت به، وما نجم عنه من شـعور قـومي متنـامي بـين 

 العـــراقيين نانقـــسام الـــسياسييأوســـاط الـــشعب أدى الـــى الكـــشف عـــن مـــساوئ 

والعــــرب وضــــعفهم، وحــــثهم علــــى ضــــرورة اتحــــادهم وتماســــكهم تجــــاه قــــوى 
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        ٨٢

أهـــم التنظيمـــات الـــسرية والعلنيـــة التـــي :  وفيمـــا يلـــي)٣٤(االســـتعمار الطامعـــة

  ).غازي(بدأت عملها في عهد الملك 

  

   . الحزب الشيوعي-١

اني من القرن  األفكار الماركسية تدخل إلى العراق منذ العقد الثتبدأ

ف بهــا عــدد مــن المثقفــين الــذين انكبــوا علــى دراســتها عــن ، وشــغ)٣٥(العــشرين

طريــق مــا يــصلهم مــن الكتــب والكــراريس مــن ســوريا ولبنــان، وكــان أول حلقــة 

حــسين الرحــال، عــوني (ماركــسية عراقيــة بــشكل غيــر معلــن ضــمت كــال مــن 

اهللا بكــر صــدقي، مــصطفى علــي، محمــد ســليم، محمــد احمــد المــدرس، عبــد 

) الــصحيفة(واصــدرت أول مجلــة نــصف شــهرية باســم ) جــدوع وفاضــل محمــد

 فيهـــا مواضـــيع شـــتى تتعلـــق بمـــشاكل تم، كتبـــ١٩٢٤ كـــانون األول ٢٨فـــي 

العــــراق االجتماعيــــة واالقتــــصادية والفكريــــة وهاجمــــت اإلقطــــاع واالســــتعمار 

وأساليبه في التفرقة العنـصرية، لكـن الـصحيفة أغلقـت بعـد حـين وانفـرط عقـد 

، ثـــم )٣٦(جماعـــة لعـــدم نـــضوج الظـــروف الموضـــوعية والذاتيـــة لهـــذا الحركـــةال

توضــــحت مواقــــف معتنقــــي الماركــــسية مــــن القــــضية الفلــــسطينية مــــن خــــالل 

مبينين مقاصد الصهيونية في المنطقة العربيـة، ) الحديث(كتاباتهم في مجلة 

، )٣٧(كمــــا دعــــوا الــــشعب العربــــي إلــــى الجهــــاد والنــــضال لتحقيــــق االســــتقالل

عــــت المجلــــة إن الحركــــة الــــصهيونية ستفــــشل فــــي فلــــسطين وســــيقاومها وتوق

، وشـارك )٣٨(الشعب العربي بكل الوسائل والطرق حتى إجالئها مـن فلـسطين

عدد كبير من معتنقي الماركـسية الجمـوع فـي أول تظـاهرة انـدلعت فـي بغـداد 

أنـيس (م، في الدفاع عن حرية التعبيـر حـول قـضية ١٩٢٧في كانون الثاني 
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 )(ق بمكانـة اإلمـام علـي  إصداره كتابا عن األمويين لم يلفي) ليالنصو

 شــباط ٨مــا شــاركوا فــي تظــاهرة ، ك)٣٩(واحتجــاج الــشيعة لــدى وزارة المعــارف

حــضر لــى بغــداد، وقــد الــصهيوني إ) الفريــد مونــد(م، اســتنكارا لزيــارة ١٩٢٨

بعضهم تجمعـات االحـزاب، كمـا شـاركوا فـي التظـاهرات التـي شـهدتها معظـم 

دن العراق تأييدا لنضال الشعب العربـي الفلـسطيني فـي أحـداث ثـورة البـراق م

  .)٤٠(م١٩٢٩في فلسطين في آب 

ومــــن المتنــــورين المثقفــــين المتــــأثرين باألفكــــار الماركــــسية فــــي مدينــــة   

عباس الغضبان، الحاج عبـد، حـسين المغيـر، حمـد عبـد الكـريم ابـو (الهندية 

) الــسعدون وعبــد حمــادي وآخــرونســنة، عبــد المحــسن الحــاج وداعــة، احمــد 

حيــث بانــت علــيهم الثقافــة والمعرفــة ومواكبــة اآلحــداث التــي شــهدها العــراق، 

مــن خــالل بعــثهم ببرقيــات الــسياسية الــى المراكــز الوطنيــة وتظيماتهــا بتعبيــر 

ثــوري وطنــي يــشيرون بــه إلــى فكــرهم الواضــح تجــاه اإلحــداث، اعتــادوا علــى 

لمدينة التي تضمنت بعضها المقاالت قراءة الصحف والمجالت التي تصل ا

ــــصادية  ــــع المجتمعــــات االقت الموضــــحة لالفكــــار الماركــــسية ومعالجاتهــــا لواق

ومــسيرة العــالم الثقافيــة، وبخاصــة بعــد الهبــوط المفــاجئ والحــاد ألسعارالــسلع 

وتراجــــع ) األزمـــة األقتــــصادية العالميـــة(م ١٩٢٩االساســـية دوليـــا فــــي العـــام 

لـذي ادى الـى تـسريح المـوظفين وخفـض الرواتـب اسعار التمـور والحبـوب، وا

  .)٤١(وزيادة الضرائب التي صاحبها حدة الكساد تباعا

م اجتماع تأسيس للشيوعيين من ١٩٣٤ اذار ٣١انعقد في بغداد في   

لجنـة (بعض مناطق العـراق لتوحيـد منظمـاتهم فـي تنظـيم مركـزي واحـد بأسـم 

اول ســكرتير للحــزب ) حعاصــم فلــي(انتخــب ) مكافحــة االســتعمار واالســتثمار
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، وفــي )٤٢(عــضوا فــي اللجنــة المركزيــة) فهــد(يوســف ســلمان يوســف(واصــبح 

بـــــدال مـــــن لجنـــــة مكافحـــــة ) الحـــــزب الـــــشيوعي(م أعلـــــن اســـــم ١٩٣٥تمـــــوز 

كفـــــاح (االســـــتعمار واالســـــتثمار، واصـــــدر الحـــــزب أول جريـــــدة ســـــرية بأســـــم 

 لــسان الحــزب الــشيوعي العراقــي، صــدرت منهــا خمــسة اعــداد فقــط) الــشعب

وتوقفــــت عــــن الــــصدور فــــي نفــــس العــــام، وتعــــرض الحــــزب الــــى المــــضايقة 

، اال ان الحـــزب )عاصـــم فلــيح(الحكوميــة واعتقــال ســـكرتير اللجنــة المركزيــة 

م، ١٩٣٦فــي تــشرين األول ) بكــر صــدقي(اســتطاع العمــل ثانيــا بعــد انقــالب 

، م في بغداد لنصرة القضية الفلسطينية١٩٣٧ تموز١٦وشارك بمظاهرة يوم 

جــا علــى مقــررات اللجنــة الملكيــة بتجزئــة فلــسطين إلــى ثــالث دويــالت، احتجا

 الحزب الـشيوعي فـي مدينـة الهنديـة بـسرية تامـة ساند موقفهم هذا مؤيدووقد 

في أحاديثهم العامة التي انشغلوا فيها كثيرا بين أوسـاط أهـالي المدينـة وعلـى 

خ حــسين اســطة كــريم، مــصطفى مرتــضى وعبــد األميــر شــي(رأســهم الناشــط 

وحــذر المؤيـــدون للحـــزب خطــورة الموقـــف بعــد فـــشل انقـــالب ) علــي واخـــرون

ٕواعتقــــال عــــدد مــــن الـــشيوعيين فــــي بغــــداد واســــقاط الجنــــسية ) بكـــر صــــدقي(
ــــة عــــن  ــــادر إســــماعيل(العراقي ــــد الق ــــه ) عب وجــــرت ) يوســــف إســــماعيل(وأخي

حمــالت شــديدة ضــد الحــزب الــشيوعي فــي بغــداد ومــدن اخــرى، التــي ظهــرت 

 الهنديــة علــى وقــف النــشاط الثقــافي والــسياسي خــالل تلــك نتائجهــا فــي مدينــة

الفتــــرة تخوفــــا ممــــا سيحــــصل لهــــم علــــى مــــا ال يحمــــد عقبــــاه، وتــــرك المدينــــة 

متخفيــا عــن االنظــار حتــى اعــادة التنظــيم ثانيــا خــالل ) حــسين اســطة كــريم(

فــي بغــداد بعــد عودتــه مــن موســكو، ) فهــد(الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن قبــل 

غـــضت  عـــدد مـــن المؤلفـــات الماركـــسية حيـــث فيـــا وتـــرجمونـــشط الحـــزب ثقا
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الحكومـــة الطـــرف مؤقتـــا تجـــاه الحـــزب بعـــد ان جـــرى االقتـــراب بـــين بريطانيـــا 

، كمـــا اصـــدر الحـــزب جريـــدة )٤٣(وروســـيا فـــي تحـــالف ضـــد المانيـــا الهتلريـــة

للجريــــدة التــــي اصــــدرها البالشــــفة، وكانــــت ) لينــــين(نفــــس تــــسمية ) الــــشرارة(

الهنديـــة بـــسرية، ويقرأهـــا اغلـــب الـــشيوعيين علـــى الجريـــدة تـــصل الـــى مدينـــة 

  .انفراد

  

  
א ).א(א

م، ١٩٣٥فـي تمـوز ) كفـاح الـشعب(صدرت اول جريدة للحزب بأسـم   

 رســــم فــــي اعلــــى الــــصفحة االولــــى منجــــل A4بثمــــاني صــــفحات مــــن حجــــم 

كفــاح (ومطرقــة وتحتهــا نجمــة خماســية فــي اســفلها كتــب بخــط يــدوي اســمها 

 فلــسا، )عــشرون(بــثمن ) عــن لــسان حــال العمــال والفالحــين(وكتابــة ) الــشعب

  :واسبابها ) كيف انتهت الحركات الثورية في الفرات(وتظمنت محاورها 

 .خيانة االقطاع  .أ 

 .عدم اشتراك المدن مع القرى واالرياف في الحركة  .ب 

  . عدم نظام الثورة  .ج 

ة كتبـــت بـــشرح واف لالســـباب كـــل علـــى انفـــراد، وفـــي الـــصفحة الثالثـــ

أوضحت فيها حالـة الطبقـة العاملـة فـي العـراق ) مطاليبنا اليومية(بعنوان 

وعــزت ذلــك الــى انعــدام ) الفقــر واالمــراض والفاقــة والظلــم واالرهــاق(مــن 

الخــــدمات للمــــواطنين وجــــور الــــشيوخ علــــى الفالحــــين واســــتخدام االالت 

القديمـــة، ووصـــفت حـــال عمـــال البنـــاء الـــسيء بـــأنهم يعملـــون منـــذ بـــزوغ 
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الـــشمس حتـــى غروبهـــا أربـــع عـــشرة ســـاعة تحـــت اشـــعة الـــشمس فـــي آب 

وتمــوز، ولــم تفعــل الحكومــة مــا يخفــف عــنهم ذلــك او انــصافهم، ورفعــت 

الحيـــاة التـــي ملؤهـــا (الجريــدة شـــعارا للحـــزب فــي الـــصفحة الرابعـــة بعنــوان 

تضمنت معاناة الشعب من االرهـاق والظلـم والجـور ) شقاء وتعاسة التراد

ـــــسكنون فـــــي اكـــــواخ  ـــــاذورات، ي صـــــغيرة أرضـــــيتها مـــــألى باالوســـــاخ والق

ايـــــن .ايـــــن الحـــــضارة (وخاطبـــــت الجريـــــدة المـــــسؤولين الحكـــــوميين قائلـــــة 
ــتعلم تــرى . ايــن الــسعادة والهنــاء.أيــن الرقــي..التقــدم ايــن المعاهــد ودور ال

مــاذا ســولت لكــم انفــسكم أتفكــرون مــا يعــاني اولئــك الفقــراء ) اين؟؟ايــن؟؟

عـا، وجـاء فـي التي اخذت تفتك بهم فتكـا ذريالجهلة من االالم واالمراض 

شــــــككت فــــــي ) مهــــــازل االنتخابــــــات(الــــــصفحة الــــــسادسة مقــــــال بعنــــــوان 

ممارســتها التــي حــرم منهــا جمــاهير العمــال والفالحــين وجميــع المنكــوبين 

أن يـــسموا هـــذه االنتخابـــات حـــرة فـــي الوقـــت الـــذي (وقالـــت الجريـــدة فيهـــا 
م العرفيــة حيــث تــساق يطغــى نــصف العــراق عهــد االرهــاب عهــد األحكــا

العــــشرات مــــن ابنــــاء الــــشعب الــــى المــــشانق والمئــــات تلقــــى فــــي غياهــــب 
الــسجون المظلمــة وال نــدري كيــف بمقــدورنا ان نقــول االنتخابــات حــرة فــي 

، وتـضمنت الـصفحة الـسابعة )الوقت الذي اليوجد شخص صريح بأفكاره

 ومقـــاال أخـــر) كيـــف نحـــرر مـــن النيـــر االســـتعماري واإلقطـــاعي(عنوانـــا 

نبهت الجريدة الى خطورة سياسة االستعمار البريطاني ) مسألة األقليات(

بــــين األقليــــات فــــي العــــراق، وأوضــــحت ) فــــرق تــــسد(فــــي اتخــــاذه قاعــــدة 

الجريدة سياسة االتحاد السوفياتي في مشروع خمس الـسنوات االولـى فـي 
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، ثـم صـدرت بعـدها )٤٤(جمهورياتها وتعامله مع الطبقة العاملـة والفالحـين

  .)٤٥(عة إعداد من الصحيفة وأغلقتأرب

) ذنون أيوب(تأثر شيوعيو المدينة بانشقاق الحزب الذي بدأه جماعة 

م، لكـن اللجنـة المركزيـة للحـزب ١٩٤٢عـام ) إلـى األمـام(وأصدر جريـدة 

م طــــردت المنــــشقين مــــن ١٩٤٢ آب ١٦اصــــدرت قــــرارا باالجمــــاع فــــي 

الـــذي )  القرينـــيعبـــد اهللا مـــسعود(، وتبعـــه انـــشقاق المحـــامي )٤٦(الحـــزب

استولى على اجهزة الطباعة والتثقيف وأصدر جريدة الشرارة حيـث انتقـده 

، وقـــد ولـــدت تلـــك )الـــشراريون الجـــدد(واطلـــق علـــي جماعتـــه اســـم ) فهـــد(

االنشقاقات ضعفا وتزعزعا فـي مـسيرة التنظيمـات الـشيوعية وفتحـت بـاب 

نتهــــاء الحكومــــة التــــي تمكنــــت مــــن مالحقــــتهم والنيــــل مــــن قياداتهــــا بعــــد ا

الحــرب العالميــة الثانيــة، فــضال عــن تذبــذب تنظيمــاتهم فــي مــدن العــراق 

األخـــرى وفـــي مدينـــة الهنديـــة التـــي اصـــبحت تمثـــل قاعـــدة كبيـــرة للتنظـــيم 

داود (خـــالل تلـــك الفتـــرة، حيـــث تعـــززت مكانتهـــا الحزبيـــة عنـــد المحـــامي 

 واطلـق علـى ،م١٩٤٤ الذي انشق عن الحزب في اوائل عام (*))الصايغ

) العمـل(واصدر جريـدة ) رابطة الشيوعيين العراقيين(جماعته اسم نفسه و

م، التـــي وصـــلت نـــسخ كثيـــرة منهـــا الـــى مدينـــة ١٩٤٤فـــي تـــشرين الثـــاني 

  .الهندية

م لفترة طويلة عنـدما شـنت ١٩٤٥كما حظيت المدينة بأستضافته عام

االجهـــزة الحكوميـــة حملـــة شـــعواء علـــى قيـــادي الحـــزب الـــشيوعي، وعمـــل 

 )٤٧()حمـام الكـص(ه بتنظيمات سرية متخذا مـن مكـان على توجه جماعت

مكانـــا آمنـــا لـــه فـــي عقـــد ) حـــسين اســـطه كـــريم(الـــذي يمتلكـــه الـــشيوعي 
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االجتماعـــات الـــسرية، مـــستترا انـــه عامـــل فـــي الحمـــام، فقـــد روى االســـتاذ 

عبد المعطي عبادة انه شاهده في حلقة نـصف دائريـة يوميـا يجلـس فيهـا 

وعــة شــيوعي المدينــة المتقدمــة، الــذين امــام الحمــام تــضم مجم) الــصائغ(

حـــسين (انهـــم شـــيوعيون م كداللـــة هتميـــزوا بوضـــع المحـــابس فـــي اصـــابع

اســطة كــريم، مــصطفى مرتــضى، عبــد االميــر شــيخ علــي، كــاظم حمــادة 

ــــة( ــــسالم )ديواني ــــد ال ــــرحمن عب ــــد ال ــــي، المــــدرس احــــسان، عب ــــد عل ، حمي

ماركسي يطلعهم على خصوصية الحزب والتثقيف في الفكر ال)) رمادي(

ـــــة  ـــــق مـــــن مـــــستجدات سياســـــية عراقيـــــة ومـــــسائل تنظيمي ـــــى مـــــا يتعل وعل

، وبعـد فتـرة طويلـة قـضاها فـي مدينـة الهنديـة عـاد الـى بغـداد، )٤٨(خاصة

الــذي ) كــاظم حمــادة(فكــان عــضو االرتبــاط الحزبــي معــه بواســطة المعلــم 

يجتمع معه في اوقات غير منتظمة في بغداد في المقهى المقابل لتمثـال 

  ) .معروف الرصافي(الشاعر

 اختلــــف الــــشيوعيون حــــول الموقــــف مــــن المــــسألة الدينيــــة وبخاصــــة 

ذب التـــي تجتـــ) االربعينيـــات الحـــسينية(مناقـــشة التعبئـــة الدينيـــة بمناســـبة 

 تتنافس مجموعات من المـدن العراقيـة علـى حشودات كبيرة من المعزين،

فــع ، والتــي مــن خاللهــا تر)(حــسينمــام التمثيــل الحــدث المأســاوي لال

بعض االحزاب شعاراتها، حيث استفادت الطبقـات الموجـودة فـي الـسلطة 

مـن الــدين البقــاء النــاس فــي قبـضتها ضــد الفكــر الــشيوعي، وبــذلك كتبــت 

ــــسجين الثــــوري(جريــــدة  مقالــــة تتــــضمن الموقــــف مــــن حــــضور ) كفــــاح ال

قــد يلجــأ الــى هــذه الجمــوع المحتــشدة (االربعينيــات الحــسينية ان الــشيوعي 
لل بينهم وجمع التواقيع لحركة السالم، تجده خاليـا مـن ايـة على امل التس
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تــي يرتبطــون لرغبــة فــي تحريــر الجمــاهير مــن التقاليــد القديمــة المهترئــة ا
بهـــا، ناســـيا بـــذلك ان اجتـــذاب حـــشود واســـعة الـــى احتفـــاالت العـــزاء هـــذه 

 وقد رد على هـذا المقـال بـنفس )٤٩()يشكل بحد ذاته كسبا العداء الشعب

بداللـة المؤشـرات ) ماهو موقفنا تجاه المسيرات الحـسينية(وان الجريدة بعن
انهــا لــن تــزول او تتراجــع فــي المــستقبل القريــب وعلــى العكــس مــن ذلــك (

-اننـا بمهاجمتنـا لمعتقـدات يجـب ... ،!!!فأنها تـزداد نمـوا سـنة بعـد سـنة
 ان ندافع عنها بـدال مـن ان ننبـذها للتـو، انمـا نعـزل انفـسنا -عند الحاجة
  .)٥٠()هير الشعب الكادحةعن جما

واضــحة فــي مدينــة الهنديــة حيــث مــرور المــسيرات الحــسينية وكانــت 

 ارضــــها، فقــــد اســــتغلت بعــــض المــــسيرات الحــــسينية لرفــــع هــــا عبــــرأغلب

شــعارات الحــزب بــصورة فرديــة مــن غيــر تخطــيط مــسبق وحتــى االعــالم 

 مـــن المنتـــسبين للحـــزب، تعبيـــرا مرفوعــة اغلبهـــا حمـــراء وعـــرف حاملوهـــاال

 االنــسانية والثوريــة، ولكــي اليعزلــوا )( ايمــانهم بمبــادئ الحــسين عــن

انفــسهم عــن واقــع اجتمــاعي دينــي متــوارث منــذ القــدم ونــشطت فــي مدينــة 

كـــي الحكـــم الملاثنـــاء ات يخمـــسينالكـــربالء الحاضـــنة لتلـــك المـــسيرات فـــي 

عرفت مواكب عـزاء فـي مدينـة الهنديـة  وعهد الجمهورية األولى، واألخير

ية او تنظموا فـي الحـزب اعتنقوا المبادئ الشيوعقد ها يؤسيسبعض مبأن 

  .)(ن في ادائهم لمراسيم عزاء الحسينوهم مستمرو

  

  . جمعية الجوال-٢
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) غــازي( للــنهج القــومي الــذي شــهده العــراق خــالل حكــم الملــك اامتــداد  

وردا علــى اتجاهــات األســتعمار فــي خدمــة الــصهيونية وتــأجيج الطائفيــة فقــد 

 سياســـية ذات اهـــداف ومبـــادئ اجتماعيـــة وطنيـــة، اســـتقطبت ظهـــرت تيـــارات

التـــي اجيـــزت مـــن الحكومـــة فـــي ) جمعيـــة الجـــوال(العناصـــر الطالبيـــة بأســـم 

م، اتخذت التدريب العـسكري ألعـضائها واقامـة الـسفرات ١٩٣٣اوائل صيف 

والجوالت لمعظم مدن العـراق، فـضال عـن طبـع الكتـب والكـراريس والمجـالت 

ــــةالمتــــضمنة االفكــــار ا ــــة األســــاس )٥١(لقوميــــة والوطني ، وكانــــت تلــــك الجمعي

 الذي أجيز ،النضمام اغلب اعضائها الى نادي المثنى بن الحارثة الشيباني

م، وبقيـت فكـرة الجـوال تطلـق فيمـا بعـد علـى ١٩٣٥من الحكومة فـي صـيف 

الــــذي طبــــق علــــى ) الفتــــوة(طلبــــة المرحلــــة المتوســــطة والثانويــــة باســــم نظــــام 

ة، يلم، ذات المبــادئ العربيــة والفكــرة القوميــة األصــ١٩٣٥المــدارس فــي عــام 

 لتلــك التنظيمــات فــي المراحــل الدراســية العاليــة فــي بغــداد شــأن واضــح وكــان

الـذي ) التجمع الطالبـي القـومي(في اغلب المناسبات الوطنية والقومية بأسم 

فـي مـشاركته مـع الطلبـة ) علـي القزوينـي(مثل مدينـة الهنديـة طالـب الحقـوق 

لــب المواقــف الوطنيــة والمــساندة للقــضية الفلــسطينية وجمــع التبرعــات فــي اغ

م، ١٩٣٦لشعب فلسطين، ومساهمته الطلبة في اضرابهم بكلية الحقوق عام 

احتجاجا على األعمـال األجراميـة التـي تـديرها وتغـذيها الـسياسة االسـتعمارية 

ا الطلبـة البريطانية، وكان من الموقعين علـى المـذكرة االحتجاجيـة التـي قـدمه

  .)٥٢(الى السفارة البريطانية في بغداد  في ذات الشأن

وفـــي مدينـــة الهنديـــة جـــرت تنظيمـــات واســـعة فـــي مدارســـها األبتدائيـــة   

وأقيمــت الحفــالت أيــام المناســبات الوطنيــة، يرتــدي الكــشافة ) الكــشافة(بأســم 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩١

المالبـــس العـــسكرية ويرفعـــون الـــشعارات الوطنيـــة والقوميـــة، وينـــشدون النـــشيد 

فـي التجمعـات الطالبيـة الـصباحية، خاصـة ) الحت رؤوس الحـراب(وطني ال

م، معبـــرين عـــن تـــضامنهم وحـــبهم لقـــادة الثـــورة، ١٩٤١فـــي ثـــورة مـــايس عـــام 

محمــد (والتــي اســتمر وجــودهم بعــد ســقوط ثــورة مــايس، حيــث اشــرف المعلــم 

فــي اربعينيــات القــرن العــشرين علــى تــدريباتهم وقيــادتهم، والتــي ) حــسن تكــي

الـــى الـــشارع بعـــد انتهـــاء الـــدوام الرســـمي ) الكـــشافة(ا تخـــرج مجـــاميع كثيـــرا مـــ

للمـــدارس او التجمـــع عـــصرا فـــي مدرســـة الهنديـــة االبتدائيـــة، ثـــم التجـــول فـــي 

فـــي مـــسير منـــتظم ) بـــوق وطبـــل(شـــوارع المدينـــة يتقـــدمهم الجـــوق الموســـيقي 

األهليـة ) محمد جواد أبو حدبة(ينتهي أمام سراي الهندية، ويذكر أن مدرسة 

كان يخرج طلبتها الى شوارع الهندية مرتدين مالبس الكشافة ويضعون على 

رؤوســــهم الــــسدارة البهلويــــة األيرانيــــة، والتــــي لــــم تــــستمر طــــويال فــــي ادائهــــا، 

لمضايقة الحكومة لها وعدم السماح لهـا فـي التـدريس فـي نهايـة الثالثينيـات، 

  .ثم اندمج طلبتها بقرار حكومي مع طلبة المدارس الحكومية

ديا بــــالتخلص مــــن وجـــدت بريطانيــــا ازاء تلـــك التحــــديات ان تفكــــر جـــ  

 للحــرب المحتملــة، بمــأمن مــن أيــة سياســة معاديــة اســتعداد، ا)غــازي(الملــك 

الــــذي اكــــن العــــداء شخــــصيا للملــــك ) نــــوري الــــسعيد(لهــــا، شــــاطرها االمــــر 

م، بحـادث ١٩٣٩ نيـسان ٣، وخطط على تنفيذ مقتل الملك في ليلـة )غازي(

ة كـــان يقودهـــا بنفـــسه فـــي ظـــروف غامـــضة قـــال عنهـــا وزيـــر اصـــطدام ســـيار

بان موت الملك غازي جـاء نتيجـة لعبـة قـذرة (وقتها ) ناجي شوكت(الداخلية 
  .)٥٣()كان وراءها نوري السعيد



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩٢

تعــرض الــشعب العراقــي لــصدمة كبيــرة حيــال ســماع خبــر مقتــل الملــك 

ن واستــشعر الحــزن عليــه، كمــا عمــت مظــاهر الحــزن فــي اغلــب مــد) غــازي(

وبريطانيـــا ) نـــوري الـــسعيد(العـــراق مـــستنكرة الحـــادث وموجهـــة اتهامهـــا إلـــى 

ومطالبــة بــأجراء تحقيــق عــادل ونزيــه فــي ظــروف الحــادث ودوافعــه والكــشف 

عــــن مــــدبره، وهاجمــــت جمــــوع غاضــــبة مــــن أهــــل الموصــــل مقــــر القنــــصلية 

  .)٥٤(البريطانية وقتلت قنصلها

 مراســيم مجــالس حــزن أهــالي مدينــة الهنديــة علــى مقتــل الملــك وجــرت

الفاتحـــة عـــدة أيـــام فـــي جامعهـــا الكبيـــر والحـــسينية وأقامـــت نـــساء المـــسؤولين 

الحكوميين وأثريائها وبعض عوائل نخبها الفواتح لعدة أيـام، ونكـست اإلعـالم 

العراقيــة علــى االبنيــة الحكوميــة وألقيــت الخطــب واإلشــعار فــي المناســبة التــي 

هيئتهــــا التعليميــــة بالعمــــل نــــددت حيــــث نظمتهــــا مدرســــة الهنديــــة االبتدائيــــة، 

خالـــد الهنـــداوي، محمـــد حـــسين إبـــراهيم،  (اإلجرامـــي الـــذي طـــال الملـــك، مـــنهم

  .)٥٥()باقر الياسري وعبد الواحد حسن

ملكـــا ) غـــازي(ابـــن الملـــك ) فيـــصل(أعلنـــت الحكومـــة تنـــصيب الملـــك 

على العراق، ولصغر سنه البالغ أربع سنوات، االمر الذي اليمكنه مـن إدارة 

وصـيا علـى العـرش إلـى حـين )  عبد اإللـه(ملكة رسميا، تم تنصيب خاله الم

نــوري (بلـوغ الملــك الـسن القانونيــة التـي تؤهلــه لتـسلم الحكــم مباشـرة، كمــا قـدم 

  . نيسان، وأعاد تأليفها  بعد يومين طبقا للدستور٤استقالته في ) السعيد

  

  

  



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩٣

  

  

  
א א .א

 م ، ١٩٥٨ – ١٩١٨ فــي صــميم االحــداث مــذكراتي محمــد مهــدي كبــة، .١

ــــــــروت  دار الطليعــــــــة، ــــــــو ٩٦- ٦٥ص ص   م،١٩٦٥-بي ــــــــل اب ؛ جمي

طبــيخ، مــذكرات بغــداد، مراجعــة فــي تــاريخ الــصراع الطــائفي والعنــصري 

م، ٢٠٠٨-م، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، بيــروت٢٠٠٧-٦٧٢

 .١٥٨-١٥٧ص ص 

هنديـــة االبتدائيـــة وتخـــرج ترعـــرع فـــي مدينـــة الهنديـــة ودرس فـــي مدرســـة ال)  *(

 واصـــبحمنهـــا ،  كـــان مـــع والـــده الموظـــف فـــي دوائـــر حكومـــة المدينـــة ، 

لــــه صــــالت صــــداقة محمــــد رئــــيس اركــــان الجــــيش فــــي العهــــد الملكــــي، 

 .وعالقات اجتماعية مع اهل المدينة 

 .م١٩٩٩نيسان٢حديث االستاذ عبد المعطي عباده مع المؤلف بتاريخ  .٢

 .٢٦١ م ،ص ١٩٧٩ -روتتوفيق السويدي ، مذكراتي ،بي .٣

ـــــم  .٤ ـــــدفاع رق ـــــى وزارة ال ـــــق طـــــه الهاشـــــمي ال ـــــر الفري ـــــي ٣١٧٥تقري  ١٠ ف

 المؤسـسة من ذكريـاتي، عبد العزيز القصاب،نقال عن  م ،  ١٩٣٥آذار

؛ ٢١٠- ٢٠٩ م ، ص ص ١٩٦٢-بيـروت العربية للدراسـات والنـشر، 

د، فائز عزيز اسعد، انحراف النظام البرلماني في العراق، مطبعة السندبا

 .١٢٣م، ص ١٩٨٤-بغداد



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩٤

تـــاريخ الـــوزارات العراقيـــة ، الجـــزء الرابـــع، مطبعـــة  عبـــد الـــرزاق الحـــسني، .٥

 .٧٩- ٧٨ م، ص ص ١٩٥٥-، صيدا ٧ط العرفان،

 الـــى ســـنة ١٩٠٠الحـــديث مـــن ســـنة ، العـــراق ن همـــسلي لونكريـــكســـتيف .٦

ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، مطبعة حسام  م، الجزء الثاني،١٩٥٠

 . ٣٨٥ص  م،١٩٨٨-، بغداد 

عبــــد الــــرزاق الحــــسني ، تــــاريخ الــــوزارات العراقيــــة ، الجــــزء الرابــــع ، ص  .٧

٣٣٥ .  

كــــــانون الثــــــاني  ،٥ / ٣٩ رقــــــم ،تقريــــــر متــــــصرفية لــــــواء كــــــربالء. د. و .٨

 . م، الى وزارة الداخلية ،الموضوع حركات عبد الواحد سكر ١٩٣٥

لثـــاني  كـــانون ا٩ فــي ،١ / ٧ رقـــم ،تقريــر متـــصرفية لــواء كـــربالء. د. و .٩

 .م الى وزارة الداخلية ، الموضوع اجتماعات ١٩٣٥

- ١٩٣٤ منطقــة الفــرات االوســط حــسن علــي عبــد اهللا الــسماك، عــشائر .١٠

، كليــة االداب م، اطروحــة دكتــوراه غيــر منــشورة، جامعــة البــصرة١٩٤١

 .)٦(م، ملحق رقم١٩٩٥

 . م ١٩٩٩نيسان ٣حديث الشيخ شاكر شبيب مع المؤلف بتاريخ  .١١

ــ .١٢ شورة فــي مكتبــة المؤلــف للمرحــوم حــسين الــسيد ابــراهيم كتابــات غيــر من

 .الهنداوي

  . المصدر نفسه  .١٣

 . م١٩٣٥ حزيران ١١ في ،جريدة الطريق .١٤



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩٥

صــادق آل طعمــة : للمزيــد مــن المعلومــات عــن ركــضة طــويريج انظــر.  )*(

وجاســم آل كلكــاوي، فاجعــة عــزاء طــويريج، كــراس صــدر فــي كــربالء عــام 

  .م١٩٦٦

 ٤٤، عــدد ة االســالمية فــي ايــران، قــم المقدســةمجلــة المجتبــى، الجمهوريــ .١٥

 .ـه١٤٢٣لسنة 

عهــد ، العــراق الطبقــات االجتماعيــة والحركــات الثوريــة مــن الحنــا بطــاطو .١٦

الـــرزاز، ، ترجمـــة عفيـــف العثمـــاني حتـــى قيـــام الجمهوريـــة، الكتـــاب االول

  .١٢٨م ، ص١٩٩٠-مؤسسة االبحاث العربية، بيروت 

  .م١٩٣٥ ايار ٢١ و ١٥جريدة الطريق، في  .١٧

حنـــــا بطـــــاطو، العـــــراق الطبقـــــات االجتماعيـــــة، الكتـــــاب االول، ص ص  .١٨

؛ نـــزار توفيـــق ســـلطان الحـــسو، الـــصراع علـــى الـــسلطة فـــي ٢٣٧-٢٣٦

م، ص ص ١٩٨٤-العـــــراق الملكـــــي، مطـــــابع دار افـــــاق عربيـــــة، بغـــــداد

١٢٧-١٢٦. 

 .٢٣٥عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء التاسع، ص  .١٩

 .  م١٩٣٥ تشرين الثاني ١٥ في ،جريدة الطريق .٢٠

م، وثيقـــة ١٩٣٧-١٩٣٦، تقـــارير المفوضـــية العراقيـــة فـــي القـــدس.و.و.م .٢١

 ).٨(رقم 

م، ١٩٤١-١٩٣٢عبـــــاس عطيـــــة جبـــــار، العـــــراق والقـــــضية الفلـــــسطينية  .٢٢

 .١٧٤-١٧٣م، ص ص ١٩٨٣-مطبعة الجامعة، بغداد 

 .٢١٦المصدر نفسه، ص  .٢٣

 .٤٤٤-٤٤٠المصدر نفسه، ص ص  .٢٤



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩٦

 .م١٩٣٧ تموز ١٨في جريدة االستقالل،  .٢٥

 .م١٩٣٧ تموز ٢٧ و ٢٢ في ،جريدة الدفاع .٢٦

ـــدة االســـتقالل: للتعـــرف علـــى البرقيـــات انظـــر .٢٧ ـــام،جري  ٢٢ و٢٠،١٥ لالي

 .م١٩٣٧تموز 

 .م١٩٣٧ تموز ١٥جريدة االستقالل، في  .٢٨

 .٥٩٤عباس عطية جبار، المصدر السابق، ص  .٢٩

 .م١٩٣٨ آب ١٩ و١٨جريدة المستقبل، في  .٣٠

 .م١٩٩٥نيسان٤ناوي مع المؤلف في حديث المعلم كاظم الحس .٣١

 .٤٤٤ستيفن همسلي لونكريك، الجزء الثاني، المصدر السابق، ص  .٣٢

 .٢٨٧جعفر عباس حميدي، تاسيس الدولة العراقية، ص  .٣٣

م، ١٩٣٢-١٩٢١فــاروق صــالح العمــر، االحــزاب الــسياسية فــي العــراق  .٣٤

؛ عبــــد الــــرزاق النــــصيري، ١٣٨م، ص ١٩٧٨-مطبعــــة االرشــــاد، بغــــداد

 -١٩٠٨يــــدين فـــــي الحركـــــة الفكريـــــة والـــــسياسية فـــــي العـــــراق دور المجد

كليـة االداب، بغـداد -م، رسالة دكتواره غير منشورة، جامعة بغـداد١٩٣٢

 .٣٢٧-٣٢٣م، ص ص ١٩٩٩ –

مالــك ســيف، للتــاريخ لــسان، ذكريــات وقــضايا خاصــة بــالحزب الــشيوعي  .٣٥

 م،١٩٨٣-، بغـداد  للطباعـةالعراقي منذ تاسيسه حتى اليوم، دار الحريـة

 .٢٨ص 

م، ١٩٥٣-١٩٤١جعفـر عبـاس حميـدي، التطـورات الـسياسة فـي العـراق  .٣٦

 .٣٤٠-٣٣٩م، ص ص ١٩٧٦-مطبعة النعمان، النجف االشرف 

 .١٩٣م، ص ١٩٢٨ آذار ٥مجلة الحديث، عدد  .٣٧



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩٧

 .١٤٩م، ص ١٩٢٨ تموز ٩المصدر نفسه، عدد  .٣٨

 .٤٨حنا بطاطو، الحزب الشيوعي، الكتاب الثاني، ص  .٣٩

ف حول الصهيونية، مجلة الثقافة الجديـدة، عـدد عبد الرزاق الصافي، مل .٤٠

 .م١٩٧٦كانون االول ٨٨

 .٦١حنا بطاطو، الحزب الشيوعي، الكتاب الثاني، ص  .٤١

صفحات مشرقة من تاريخ الحزب الشيوعي، مجلة الثقافة الجديـدة، عـدد  .٤٢

 .٧م، ص ١٩٧٢ أذار ٣٤

 -١٩٤١جعفــــــر عبـــــــاس حميـــــــدي، التطــــــورات الـــــــسياسية فـــــــي العـــــــراق  .٤٣

 .٣٣٦م، ص ١٩٥٣

 .م١٩٣٥ تموز ١جريدة كفاح الشعب، العدد االول في  .٤٤

 .داد من جريدة كفاح الشعب ثم تعطلتصدرت خمسة اع .٤٥

 -١٩٤١جعفــــــر عبـــــــاس حميـــــــدي، التطــــــورات الـــــــسياسية فـــــــي العـــــــراق  .٤٦

 .٣٤٨م، ص ١٩٥٣

م، معلم سابق محـامي، عـضو ١٩٠٧عربي مسيحي من مواليد الموصل (*) 

م، ثـــــم شـــــكل رابطـــــة ١٩٤٣اللجنـــــة المركزيـــــة حتـــــى اعتقالـــــه فـــــي ايـــــار 

م، عـــــــضو اللجنـــــــة المركزيـــــــة عـــــــام ١٩٤٤الـــــــشيوعيين العـــــــراقيين عـــــــام 

م، وطــرد فــي الــسنة نفــسها، كمــا اســس حزبــا شــيوعيا مزيفــا عــام ١٩٥٧

حنــا : للمزيــد مــن المعلومــات ينظــر. م فــي عهــد عبــد الكــريم قاســم١٩٦٠

  .١٥١ -١٥٠بطاطو، الحزب الشيوعي، الكتاب الثاني، ص ص 

 .م١٩٦٠ حزيران ٢٩الجديد، في جريدة الفجر  .٤٧

 .م١٩٩٩نيسان٢حديث االستاذ عبد المعطي عباده مع المؤلف بتاريخ  .٤٨



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩٨

ــــسنة  .٤٩ ــــوري، ال ــــسجين الث ــــاريخ ١٣، عــــدد ١كفــــاح ال ــــر(شــــباط ٢ بت ) فبراي

 .٨م، ص ١٩٥٤

م، ص ١٩٥٤) مـايو( ايـار ٣٠ بتاريخ ٣، عدد ٢المصدر نفسه، السنة  .٥٠

 .٧-٥ص 

 .٤٠٧-٤٠٦ ص عباس عطية جبار، المصدر السابق، ص .٥١

 .٥٦٦-٥٤٦المصدر نفسه، ص ص  .٥٢

ـــداب، فـــي كتـــاب العـــراق فـــي  .٥٣ ـــادر النجـــار، عهـــد االنت ـــد الق مـــصطفى عب

 .٦٩٣م، ص ١٩٨٣-التاريخ، دار الحرية للطباعة، بغداد 

 .٢٨٧جعفر عباس حميدي، تاسيس الدولة العراقية، ص  .٥٤

 .م١٩٩٩نيسان٢حديث االستاذ عبد المعطي عبادة مع المؤلف بتاريخ  .٥٥
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٩٩

  

  الفصل الثالث

  م١٩٥٨العراق من الوصاية حتى سقوط اململكة عام 

  
م ١٩٤١ثـورة مـايس عـام  المعارضـة الـسياسية للنظـام وقيـام : المبحث االول

  .التحررية ونتائجها

  .تطورات القضية الفلسطينية وموقف مدينة الهندية منها: المبحث الثاني

  .ةميالد االحزاب السياسي: المبحث الثالث

  .م١٩٤٦االحزاب العلنيةعام /  اوال

  .االحزاب السرية/ ثانيا

االنتخابات النيابية والتطـورات الـسياسية وتاثيرهـا علـى مدينـة : المبحث الرابع

  .الهندية

  .استالم الملك فيصل الثاني مهامه الدستورية الملكي: المبحث الخامس

  



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٠٠

א א
א א א .מ١٩٥٨מא

א מ:א מ א מ١٩٤١א
.א

نه كان ، فإ)غازي(دراية السياسية للملك على الرغم من قلة الخبرة وال

أكثر الملوك الهاشميين الثالثة شعبية الذين تعاقبوا على العرش العراقي منذ 

فتاحه على جميع األمور أصبح م، ولبساطته وان١٩٥٨م وحتى ١٩٢١

قريبا إلى قلوب العراقيين، وتنامى حبهم له بعد الحادث الغامض الذي أودى 

وصيا على عرش ) عبد اإلله(أعلن األمير) غازي(بحياته، وبعد وفاة الملك 

كان طفال عمره أربع سنوات، وقد ) فيصل الثاني(العراق الن ابن غازي 

ساعدة رهط من أصدقائه الضباط من بم) نوري السعيد(سهل ذلك تمكن 

تشكيل الوزارة الثالثة، وأول ماأقدم عليه طرده المتعاونين مع حكومة 

من القوات المسلحة واتهمهم وسليمان بالخيانة ) حكمت سليمان(

م، فرصته ١٩٤٥-١٩٣٩، وجاء قيام الحرب العالمية الثانية )١(العظمى

ة في عموم العراق، ٕالسانحة لسحق معارضيه واسكات أصوات المعارض

  .ودفع اعضاء من حكومته الى قطع العالقات الدبلوماسية مع ألمانيا

كسب قادة الجيش العقداء االربعة ) رشيد عالي الكيالني(استطاع 

، )كامل شبيب، صالح الدين الصباغ، فهمي سعيد ومحمود سلمان(

ة عندما اعلن وقوفه بصراح) لنوري السعيد(دهم يوسحب قادة الجيش تأي

الى جانب بريطانيا والحلفاء ضد دول المحور، حيث شكل الكيالني 

م اشترك ١٩٤٠ اذار ٣١في وزارته الثالثة في ) حكومة االئتالف الوطني(



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٠١

) عبد االله(فيها وزيرا للخارجية ، الذي استجاب والوصي ) نوري السعيد(

راقية لطلب السفير البريطاني في بغداد الى قطع العالقات الدبلوماسية الع

مع ايطاليا بسبب تطور االوضاع السياسية وانهيار فرنسا امام المانيا، وقد 

بإسناد العقداء االربعة والعناصر الوطنية والقومية والتي ) الكيالني(عارضه 

كانت بداية الزمات سياسية عديدة انتهت الى نشوب الحرب العراقية 

  .م١٩٤١البريطانية في مايس 

 على الوصي قرر األخير عدم التعاون مع ازاء الضغط البريطاني  

ٕواجبارها على تقديم االستقالة وعند تطور األزمة ) الكيالني(حكومة 

تقديم استقالته ) الكيالني(السياسية وهروب الوصي الى الديوانية اضطر 

 ٣١تأليف الوزارة في ) طه الهاشمي(التي قبلها الوصي وكلف الفريق 

كن قادة الجيش شككوا في سياسة م كحل وسط، ل١٩٤١كانون الثاني

من بغداد ) كامل شبيب(، خاصة وانه اصدر امرا بنقل العقيد )الهاشمي(

األمر ) شبيب(إلى الديوانية لتشتيت وحدة العقداء األربعة والذي رفض 

) الهاشمي( الطوارئ في معسكر الرشيد واجباروأعلن العقداء األربعة حالة

متنكرا ) الوصي(م، في حين هرب ١٩٤١على تقديم االستقالة في نيسان 

إلى البصرة ومن هناك نقل إلى فلسطين ومنها إلى األردن الذي ولد أزمة 

 الجيش ورجال  الدستورية العليا، األمر الذي ألجأدستورية لغياب السلطة

بتأليف الوزارة الرابعة باسم ) رشيد عالي الكيالني(السياسة إلى تكليف 

الشريف (وتنصيب ) عبد اإلله(ع الوصي وخل) حكومة الدفاع الوطني(

  .)٢(وصيا على عرش العراق) شرف



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٠٢

وفي مدينة الهندية ظهرت نتائج تأييد الثورة في مدارسها من خالل   

 تدريبات ، وجرت)الحت رؤوس الحرابي(ة نشيد التجمع الصباحي وقراء

لطلبتها كبار العمر على السالح باستخدام العصا الملونة باألحمر في 

ات االستعراضية وكانت تخرج يوميا خالل اندالع النزاع المسلح بين الحرك

بريطانيا والعراق، في شهري نيسان ومايس واالستعراض أمام مبنى سراي 

الهندية، يقودهم معلمو مدرسة الهندية االبتدائية وبضمنهم كشافة طالب 

مدرسة الهندية الثانية، ويذكر المسنون ان في بعض التجمعات علت 

ات الوطنيين المنددة باالستعمار البريطاني وكان على رأسهم الشاعر هتاف

 ا، وقد لقيت االستعراضات الكشافية المستمرة استحسان)مچحا(المهوال 

وتأييدا من قبل نخب المدينة وساستها مبدين دعمهم الكامل للثورة في 

تجمعاتهم مع حشود األهالي في الساحة المقابلة لمبنى سراي الحكومة، 

التي أعلنت أنها قادرة على اتخاذ ) رشيد عالي الكيالني(ؤيده حكومة م

المواقف العدائية تجاه بريطانيا ووقفها ضخ النفط العراقي إلى ميناء حيفا، 

) الكيالني(وقد رحب النازيون بهذه الخطوة معلنين تأييدهم المطلق لحكومة 

تزويده باألسلحة وعزمهم على إرسال الخبراء السياسيين للعراق للمشورة، و

، ساهمت عشائر الهندية في التأييد للثورة ورفعت )٣(عن طريق سوريا

اإلعالم على مضايفها تعبيرا عن االستعداد للمعركة القادمة ضد االحتالل 

البريطاني، وجرت اتصاالت واسعة بين شيوخ العشائر والنخب السياسية في 

ايتها، ووصلت أعداد منهم المدينة لتنظيم المتطوعين في إسناد الثورة وحم

  .إلى جبهات القتال في منطقة الرمادي



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٠٣

سارعت القوى الوطنية والعشائرية على إرسال برقيات التأييد للثورة   

نؤيد  (:نصها) رشيد عالي الكيالني(من مدينة الهندية إلى فخامة األستاذ 
، )موقفكم الشريف وموقف جيشنا الباسل، نضحي أمامكم كل غال ونفيس

عبد الهادي ،عبد األمير، عبد ( تواقيع سراكيل عشيرة ال فتلة حملت

الكاظم، حاجي حسن المحمد، نوماس الحاجي عبود، محمد المال طالب 

نهنئكم بتسلمكم (، ونصت برقية الشيخ رحيم السلمان )وجواد السلومي
، وجاء في برقية )كرسي الرياسة ونؤيد بيان رئيس أركان الجيش الباسل

نؤيدكم والجيش الباسل بكل قوانا وفقتم لخدمة الوطن (لشبيب الشيخ مجيد ا
ٕ، وارسل رؤساء ال فتلة برقية تأييد إلى رئيس الوزراء نصت على )والعرش

حملت تواقيع الشيخين ) أنقذتم البالد، حققتم اآلمال، نؤيد موقفكم بكل قوانا(

 كافية عند  لم تكن برقيات التهنئة والتأييد)٤()مدير المروان وجواد الغالب(

أهل المدينة، بل عزموا على إظهار صدق موقفهم المتفاني إلسناد الثورة 

والحفاظ عليها من عبث االستعمار البريطاني، لدى مقابلة رئيس الوزراء 

ٕفي مكتبه ببغداد واعالن موقفهم وتأييدهم الثوري لمسيرة الثورة ) الكيالني(
ٕواذنابة في حكم البالد الجائر، الوطنية التي أنقذتهم من التسلط االستعماري 

غالب ال سلطان، ومدير ال مروان، (وتألف وفد الهندية من شيوخ ال فتلة 

جواد ال غالب، غانم ال شمران، حسن ال محمد، مجيد ال شبيب، كشاش 

محسن ال حاج (، ومن عشيرة البراجع )ال شبيب وعبد الكاظم ال سلمان

محمد ال (، ومن عشيرة جليحة )عودة ال ثامر(، ومن عشيرة الدعوم )حسن

  .)٥()سيد هادي المحنه(ومن سادة ال فتله ) نعمة



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٠٤

لم يكن لقاء الكيالني بوفد الهندية خاتمة لمواقف اهلها وعشائرها   

بالتأييد لسيادته ونجاح الثورة، بل ذهب وفد آخر من المدينة مع وفد لواء 

ورؤساء ) اويعبد الحميد الهند(الحلة، ضم عددا من نخب المدينة منهم 

موسى العلوان الحاج سعدون، فرحان السلمان، الحاج (عشيرة بني حسن 

عجمي العزيز، محمد الياسين، مهدي الشعالن، حسين العبادي، غركان 

الجماح، جار اهللا الستار، حسن الحاج ، عبد الكاظم ال ثامر ومحسن ال 

ليك المفدى الم(وعند تشرف الكيالني للقياهم هتف الجميع بحياة ) حمداوي
يمتلئ قلبي فرحا (حيث رحب الكيالني بالوفد قائال ) وبحياة الرئيس الجليل

عندما أشاهد أمثالكم، إن الغيارى في البالد يشتركون في هذه الحركة 
المباركة، واجزم بأن في البالد عناصر قومية تقدرالواجب، ثقوا أن هذه 

خ بإباء الشعب العراقي  وسجلها التاريسالحركة الوطنية مفخرة رفعت الرؤو
الذي ال يرضى أيا كان يعبث بحقوقه وانتم وبقية الرؤساء والشباب وكافة 
اإلفراد غيارى على مصالح الوطن اللتزامهم الهدوء واالستقرار، وسأبذل 

عبد (، وبعد خطاب الكيالني القى)٦()وزمالئي كل ما اوتينا من قوة لرفاهكم

اب ة شكر فيها رئيس الوزراء على الترحكلمة وفد الهندي) الحميد الهنداوي

 في المدينة لفخامته، ثم هتف الجميع والضيافة، وعرض والءه والوطنيون

 وعاد الوفد )٧()عاش الوطن عاش الزعيم الجليل عاش الجيش الباسل(

بسالم إلى مدينتهم، يصفون مشاهد اللقاء مع رئيس الوزراء ووعوده للعراق 

  .تعمرين واعوانهمخيرا وتخليصه من براثن المس

 وفي مجريات األمور السياسية رفضت حكومة الكيالني التعاون مع 

الدولة التي كانت حتى وقت قصير تحتل العراق، فاندلع النزاع المسلح من 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٠٥

جديد بين العراق وبريطانيا في نهاية شهر مايس، وبعد مقاومة عراقية 

يت قوات الكيالني هزيلة للقوات البريطانية األفضل تسليحا وتدريبا، من

 حكومته ووقيادي) الكيالني(بالخسارة واحتلت بريطانيا العراق ثانية واضطر 

الى الهرب من العراق فكان اتجاه صوب الكيالني الى مؤازريه االلمان، 

 حزيران ليبدا ١الى بغداد في ) عبد اإلله(وبعد ذلك عاد الوصي االمير 

  .فية أنصار الكيالنيمرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث بتص

عدد كبير من اليهود في بغداد ) عبد اإلله(كان في استقبال الوصي 

في حلة متميزة متزينين بمالبس العيد، لمصادفة قدومه يوم عيد النبي يوشع 

)( فكانوا فرحين منشرحين، ولم ينسجم موقفهم هذا مع موقف الوطنين ،

لذي تسبب بحادث اعتداء العراقيين في ذلك الوقت المتأزم والمضطرب، ا

على اليهود في اليوم التالي في عدة مناطق من بغداد وشجعت تلك 

 في إرجاء الفوضى بعض األهالي على مهاجمة محالت اليهود نهبا وسلبا

ع الشرطة احتواء الموقف على الرغم من إطالق أسواق بغداد، ولم تستط

لنار على الرصاص وتوقيف المهاجمين، إال بعد صدور أمر أطالق ا

المتلبسين بالجرم المشهود وسقوط عدد منهم قتلى وجرحى، وأطلق محليا 

، ولم تسلم مدن العراق األخرى من إعمال العنف )٨()يوم الفرهود(على ذلك 

بوجه االحتالل البريطاني الثاني، ففي النجف عقدت االجتماعات في 

وصي،  ألقيت الخطب والقصائد الحماسية ضد ال)(صحن االمام علي 

ووزعت المنشورات في كربالء والحلة وبعقوبة والعمارة والموصل، وفي 

مدينة الهندية وزعت المنشورات الداعية للجهاد في سبيل االستقالل والنصر 

، ودخلت الى المدينة مجاميع كثيرة من عشائر )لرشيد عالي الكيالني(
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ني، كما المنطقة بهوسات شعبية مضامينها التنديد باالستعمار البريطا

شاركها في تجمعات صغيرة عدد من السياسيين الشيوعيين الرافضين 

مهوال المدينة ينشد بأعلى ) مچحا(للسياسة االستعمارية الجديدة وكان 

وأخذت بعض ) الخاين شعبه ما انريده(صوته وسط التجمع بأهازيج 

العشائر الحيطة والحذر في نتائج ذلك وبقيت في مناطقها تترقب الحالة، 

خاصة وان شرطة المدينة حذرت األهالي من أنها ستتخذ أقصى العقوبات 

على من يخرق النظام واألمن، كما تخوف يهود مدينة الهندية من المشاركة 

في التجمعات تحسبا من حصول ما ال يحمد عقباه، في وقت التزم أهالي 

لكاتهم المدينة وعشائرها على احترامهم وتقديرهم لليهود وبعدم المساس بممت

حيث لم تحصل أي حادثة عليهم مثلما حل في بغداد، وبقيت أواصر 

المحبة والعالقات االجتماعية على ما كانت عليه فيما بعد واستقرت األمور 

  .)٩(في المدينة ولم يحصل أي خرق امني سياسي او مسلح بعد ذلك

جميل (تطورت األزمة السياسية بعد فشل الثورة، وأصدرت حكومة 

الخامسة، إحكاما غيابية على قيادي الثورة باحكام اإلعدام ) المدفعي

  .لبعضهم والسجن باإلشغال الشاقة للبعض األخر

ل نادي المثنى والمنظمات القومية بذريعة انه منظم على غرار ُوح  

األحزاب النازية وان أعضاءه لهم اتصاالت بدولة أجنبية معادية، كما ألغت 

، في حين نشطت جماعة األهالي )١٠(ل العربيوزارة الداخلية جمعية الجوا

م، ١٩٤٢ أيلول ٢٣وعادت جريدة صوت األهالي إلى ممارسة نشاطها في 

وكان من المنتمين إلى األهالي مجموعة كبيرة ) ـيچادرچكامل الـ(صاحبها 

وبينت الجريدة ) فاهم غازي الجنابي(من مثقفي مدينة الهندية على رأسهم 
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تعبر عن رأي العناصر التقدمية في (بأنها التي تصل إلى المدينة 
انكلتره، (، ووقف الشيوعيون مع جبهة الشعوب الديمقراطية )١١()البلد

فحصلوا على بعض الحرية  السياسية ) الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي

وخفت انتقاداتهم الموجهه للحكومة، ألن االتحاد السوفياتي قد أصبح حليفا 

الحرب، وأصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بيانا لبريطانيا خالل 

عن موقفها من الحرب العالمية الثانية وصلت نسخ منه إلى شيوعي المدينة 

إنسانية بأسرها ألن على نتائجها يترتب مصير كل (وصفت الحرب بأنها 
مؤكدة ) امة وشعب من أمم وشعوب العالم الكبيرة والصغيرة على السواء

لخلق رتل من ( الفاشية خططت ورصدت المبالغ الكبيرة على ان الدول
 الجماهير لقبول ئالجواسيس يعمل على تقويض الروح الوطنية العربية ويهي

، وسار شيوعيو المدينة بالتثقيف ضد )١٢()فكرة الخضوع لجيش هتلر

األفكار الفاشية التي شهدتها مدينة الهندية والتي وصلت إلى إن بعض 

  .ئها باسم هتلر تيمنا وتأييدا للفكرعوائلها سمت أبنا

اضطربت  الحياة االقتصادية في العراق، وشهدت مدينة الهندية خالل 

الحرب أسعارا غير مستقرة ترتفع وتنخفض، وسيطرة الحكومة على األمور 

وقتها اتخاذ ) الكيالني(االقتصادية غير الفعالة، استطاعت حكومة 

تالعبين باألسعار، ولكن ازدادت إجراءات اقتصادية حاسمة لوضع حد للم

 - ١٩٤١ تشرين األول ٩(مشكلة التموين في عهد الوزارة السعيدية السادسة 

بسبب رداءة موسم الزراعة وتوارد القوات ) م١٩٤٢ نشرين األول ٣

البريطانية إلى العراق الكثيرة وحاجاتها إلى مواد اإلعاشة، فضال عن 

، حيث عانت )١٣(ولة زيادة كبيرةالتضخم النقدي وازدياد العملة المتدا
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الطبقات الشعبية من عمال وفالحين وموظفين وطأة الغالء وارتفاع 

األسعار أكثر من غيرهم، ولم تفلح الحكومة في السيطرة على األزمة على 

قررت أحداث وزارة الرغم من زيادة رواتب الموظفين والمستخدمين، لذا 

ة العراق ان زيادة األجور م، في حين أوضحت جريد١٩٤٤ن عام التموي

ليست عالجا لهذه المشكلة وناشدت الحكومة على إيجاد وسائل جديدة 

، وايدتها جماعة األهالي والحزب الشيوعي، وتركز )١٤(تخفض بها األسعار

اهتمامهم بمعالجة االزمة من خالل جرائدهم فاصدر الحزب الشيوعي بيانا 

شكل لجنة من غير التجار طالب فيه اقالة لجنة التموين المركزي وت

المحتكرين، ومصادرة اموال المحتكرين وطالب الحزب الحكومة على اقامة 

عالقات تجارية مع االتحاد السوفياتي، وزيادة اجور العمال والموظفين 

  .)١٥(الصغار

اثــرت ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة ســلبا علــى المدينــة فــي الحيــاة 

ب عاليــة عــن طريــق اصــدار ســندات االقتــصادية، وفرضــت الحكومــة ضــرائ

قـــروض، واصـــبحت ايـــرادات الحكومـــة غيـــر متناســـبة مـــع النفقـــات فارتفعـــت 

ــــات المعيــــشة ســــنة  م، وارتفــــع حجــــم النقــــد ١٩٤٢االســــعار كثيــــرا وزادت نفق

، فلــم تــنجح الحكومــة )١٦(المتــداول الــى ثــالث اضــعاف ثــم الــى ســتة اضــعاف

للــسيطرة علــى غــالء م، ١٩٤٤-١٩٤٣فــي فــرض الرقابــة التامــة خــالل ســنة 

االسعار والحد من المحتكرين، ثم اضـطرت الـى تطبيـق سياسـة التخلـي عـن 

الرقابـــة واعفيـــت الـــسلع مـــن تحديـــد الـــسعر ورفعـــت كـــل انـــواع الـــسيطرة علـــى 

  .)١٧(المواد التموينية المتعاملة مع منطقة االسترليني
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عملـــــت الحكومـــــة علـــــى نظـــــام التقنـــــين المطبـــــق علـــــى الـــــسكر عـــــام 

القهــــوة والــــشاي فــــي الــــسنة التاليــــة والــــى المنــــسوجات القطنيــــة م، ثــــم ١٩٤٢

، مستعينة بقوائم عشائرية ومدنية بعدد (*)والصوفية باعتماد البطاقة التموينية

 في تعـداد نفـوس  مصاعب شديدة، حيث تالعب االهاليالنفوس التي سببت

افـــــرادهم عـــــن طريـــــق الرشـــــاوى، حتـــــى اصـــــبحت الـــــسلع غيـــــر كافيـــــة مـــــع 

 يـاردة ١٤، فالتموين المنتظم مكن توزيع مايزيد على )١٨(رادتخصيصات االف

 يـاردات فـي العـام ٤م، فـي حـين كـان ١٩٤٥من القماش للفرد المسجل عـام 

  .)١٩(الماضي

م، وزارة التمــوين ١٩٤٤-١٩٤٣الثامنــة ) نــوري الــسعيد(احــدثت وزارة 

لجـة لمعالجة االزمة االقتصادية في العـراق وتنظـيم الـشؤون االقتـصادية ومعا

حـــال للمـــشكلة االقتـــصادية وتحـــسين ) الـــسعيد(التـــضخم المـــالي، وتامـــل فيهـــا 

  .احوال السكان العامة

ظهــر التجــار المحتكــرون للبــضائع االساســية وحــصل الثــراء الفــاحش 

عندهم، وبانـت المفارقـة الـشديدة بيـنهم وبـين الـذين اليملكـون شـيئا مـن عامـة 

الفقيــرة الــى ادنــى المــستويات، االهــالي فــي مجابهــة الحيــاة، ودفعــت بالطبقــة 

ــــين  ــــادل فيهــــا ب ــــرام المتب ــــة وتنــــاقص التــــضامن واالحت وتفكــــك مجتمــــع المدين

المحتكـرين وعمـوم النـاس، وغـدا الغـشاشون للمـواد الغذائيـة فـي صـورة غريبـة 

 معدنيـة او خـشبية مـصبوغة بلـون اونتائج محزنة واكثر شقاء، فوضعوا مـواد

دبس محــــل الــــسكر وظهــــر الــــسكر الــــشاي فــــي اكيــــاس الــــشاي، واســــتخدم الــــ

االحمر، ومزج الطحين بمـواد مـشابهة اخـرى وغيرهـا مـن وسـائل الغـش التـي 

اظهرتــه الــصحف العراقيــة اليوميــة، وكثــر المتــسولون فــي ادنــى ســلم الحيــاة، 
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 المدينة من مواد معيشية، ولـبس خانات الوقف ومايدفعه اليهم محسنواوتهم 

، وكــانوا يغتــسلون بهــا فــي نهــر الهنديــة، الفقــراء المالبــس الممزقــة والمرقوعــة

اكيـاس (ولبـسوا ) الجنفـاص(وممن لم يستطع لبس ذلـك، فعمـدوا الـى خياطـة 

س والفقـر والمعانـاة، وحتـى ي صـورة مزريـة ومعبـرة عـن حالـة البـؤفـ) الحنطة

أبــي (جنــوب المدينــة قــرب مرقــد الجليــل ) النيــشان(موتــاهم اقبــروا فــي منطقــة 

ى نقلهــم الــى مقبــرة الــسالم فــي النجــف االشــرف او ، لعــدم مقــدرتهم علــ)هاشــم

  .كربالء، وزادت في المعاناة انتشار االوبئة واالمراض الفتاكة

ــــــت وزارة  ــــــى ) ارشــــــد العمــــــري(عمل ــــــران (االول ــــــشرين -١٩٤٦حزي  ت

علــــى تخفيــــف معانــــاة مــــوظفي الدولــــة، فاصــــدرت مرســــوما ) م١٩٤٦الثــــاني

 شــهرآب عــام بــصرف راتــب كامــل لكــل موظــف، يــدفع نــصفه فــي منتــصف

، )٢٠(م، والنــصف االخــر يــدفع فــي شــهر تــشرين االول مــن تلــك الــسنة١٩٤٦

اال ان المــشكلة االقتــصادية بقيــت واضــحة بــسبب الــنقص الكبيــر فــي العملــة 

  .الصعبة وعدم تناسب االيرادات بالقياس الى النفقات

  حزيــــران-١٩٤٨كــــانون الثــــاني) (محمــــد الــــصدر(وفــــي وزارة الــــسيد 

ي االلويـــة واالقـــضية  فـــ الـــرأي العـــام ورحـــب بهـــا بحـــرارة، استبـــشر)م١٩٤٨

ملين فيها خيـرا، حيـث اعلنـت ابطـال معاهـدة بروتـسموث وحـل والنواحي، متأ

 واحتـــرام الحريـــات الدســـتورية ،المجلـــس النيـــابي القـــائم واجـــراء انتخابـــات حـــرة

وافـــساح المجـــال للنـــشاط الحزبـــي وحـــل مـــشكلة الغـــذاء بـــشكل يـــوفر للـــشعب 

 رئــــيس حــــزب االســــتقالل وزيــــرا (*))محمــــد مهــــدي كبــــه(يهــــا قوتــــه، وعــــين ف

للتموين، المعروف بوطنيته ونزاهته في الحيـاة الـسياسية واالقتـصادية، حيـث 

 بـه خيـرا فـي االنتعـاش املوستحسانا وتقبال من عامـة النـاس، وتـأنه ايلقي تعي
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لــــــواء ) االســــــتقالل (االقتــــــصادي للبلــــــد، وارســــــلت بواســــــطة صــــــحيفة حزبــــــه

يد والتهنئة له من عمـوم العـراق، مـن بينهـا برقيـة تهنئـة اهـالي يالتأاالستقالل 

ســـيد ظـــاهر الحبيـــب، ابـــراهيم الـــشيخ (الهنديـــة التـــي حملـــت تواقيـــع مرســـليها 

حسون، حسن مهنا، مزهر مهنا، فاضل عبد الحـسين، ابـراهيم الـسيد جـدوع، 

عبـــاس حـــسن، بـــاقر حبيـــب، علـــي حريجـــة، عبـــد المجيـــد الـــسماوي وابـــراهيم 

  .)٢١()وينيالقز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
א א:א א א

.א
م، ١٩٣٦نتيجــــة لفـــــشل سياســـــة مـــــشروع تقــــسيم فلـــــسطين بعـــــد ثـــــورة   

واعتـــــراف بريطانيـــــا بـــــصعوبة تنفيـــــذ المـــــشروع واســـــتمرار الثـــــورة الفلـــــسطينية 

لــين عـــن وخــسائرها فــي صــفوف جنودهــا، وجــدت فــي توجيــه دعــوة الــى ممث
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عـرب فلـسطين والــدول العربيـة المجـاورة مــن جهـة وعـن الوكالــة اليهوديـة مــن 

جهــة اخــرى، للتــداول معهــم فــي لنــدن حــول الــسياسة المقبلــة ومــسألة الهجــرة 

  .)٢٢(الى فلسطين

اتفــق ممثلــو الــدول العربيــة ممــن شــاركوا فــي مــؤتمر لنــدن فــي القــاهرة   

ـــــاني  ـــــي كـــــانون الث ـــــ١٩٣٩ف ـــــد المطالي ـــــة الفلـــــسطينية م، علـــــى تاكي ب العربي

المتـــضمنة انــــشاء حكومـــة عربيــــة فـــي فلــــسطين يمثـــل فيهــــا اليهـــود بنــــسبتهم 

العدديــة واعطــائهم ضــمانات دســتورية تــدخل فــي صــلب الدســتور الفلــسطيني 

  .)٢٣(الجديد، ومنع الهجرة اليهودية والغاء فكرة الوطن القومي اليهودي

رفين الفلــسطيني فــشل مــؤتمر لنــدن فــي التوصــل الــى اتفــاق يرضــي الطــ  

واليهـــودي، وازاء تطـــور االحـــداث الـــسياسية العالميـــة وتزايـــد الدعايـــة االلمانيـــة 

، تــــضمن )٢٤(م١٩٣٩وااليطاليــــة، اصــــدرت بريطانيــــا الكتــــاب االبــــيض لــــسنة 

 مؤكـــــدة عـــــدم اســـــتعدادها ،الخطـــــوط العامـــــة لـــــسياسة بريطانيـــــا فـــــي فلـــــسطين

 الكتــــاب االبــــيض لالعتــــراف باســــتقالل فلــــسطين كدولــــة عربيــــة، وقــــد تــــضمن

) الدســتور والهجــرة واالراضــي(معالجــات لمــسائل مهمــة فــي فلــسطين تــضمنت 

، والذي رفضه )٢٥(نيبما يضمن تحقيقا لمطاليب اليهود على حساب الفلسطيني

العرب والصهاينة، وسارت بريطانيا وفقا لمصالحها في المنطقـة ووعـود فارغـة 

دأت وحققــت المانيــا المزيــد مــن للعــرب خاصــة ان الحــرب العالميــة الثانيــة قــد بــ

  .االنتصارات في اوربا

ــــا    مــــا ان وضــــعت الحــــرب العالميــــة الثانيــــة اوزارهــــا، تنكــــرت بريطاني

اللتزاماتهــا التــي حــددتها  فــي الكتــاب االبــيض للعــرب ومــا تالهــا مــن وعــود 

سياسية في مسألة الفلسطينين، حتى اصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا 
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، )ترومـان(م استجابة لطلـب الـرئيس االمريكـي ١٩٤٥الثاني تشرين ١٣في  

امريكيـــة لبحـــث القـــضية الفلـــسطينية -اقترحـــت تـــشكيل لجنـــة تحقيـــق انكليزيـــة

لتنظر في االحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية بفلسطين وتأثيرهـا فـي 

ود مشكلة هجرة اليهود اليهـا وسـماع اراء اليهـود واالسـتنارة بـاراء العـرب واليهـ

بشأن مشاكل فلسطين وتقديم توصـياتها الـى الحكـومتين البريطانيـة والواليـات 

 ١٥٠٠(المتحــــدة فــــي تــــسهيل الهجــــرة الــــى فلــــسطين بمعــــدل شــــهري بحــــدود 

ــــي )٢٦()مهــــاجر م فــــي ١٩٤٦كــــانون الثــــاني ٤، وباشــــرت اللجنــــة اعمالهــــا ف

ين راء المـــسؤولواشـــنطن، ثـــم انجـــزت مهامهـــا فـــي فلـــسطين وبغـــداد لـــسماع ا

، قابلهــــــا رئيــــــسا )٢٧(م١٩٤٦اذار ١٦اسين فــــــي قــــــضية فلــــــسطين يــــــوم الــــــسي

ــــــديمقراطي  ــــــوطني ال ــــــة وكامــــــل (الحــــــزبين االســــــتقالل وال محمــــــد مهــــــدي كب

ـــيچادرچالــــ ، واعلنـــت اللجنـــة )٢٨(وبعـــض الشخـــصيات الـــسياسية المعروفـــة) ـ

م ١٩٤٦ نيــــسان ٢٠امريكيــــة بعــــد انهــــاء اعمالهــــا فــــي لــــوزان فــــي -االنكلــــو

  :مايلي

 . يهود على العرب وال العرب على اليهود في فلسطينان اليسود ال  - أ

 .ان التكون فلسطين دولة يهودية والدولة عربية  - ب

على نظام الحكومة التي ستؤسس في النهايـة تحـت ضـمانات دوليـة ان   - ت

يحمـــي ويحـــافظ تمامـــا علـــى المـــصالح المـــسيحية واالســـالمية واليهوديـــة فـــي 

 .)٢٩(االراضي المقدسة

امريكيــة، المتــضمن -ر لجنــة التحقيــق االنكلــو نيــسان اعلــن تقريــ٣٠فــي 

ادخــال مائــة الــف صــهيوني الــى فلــسطين، ورفــع القيــود عــن هجــرة الــصهاينة 

  .)٣٠(اليها في المستقبل، واعطائهم الحرية لشراء االراضي فيها
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انتقــدت االحــزاب الــسياسية العراقيــة الــسياسة البريطانيــة واقتــرح حــزب   

عربيـــة فيمـــا بينهـــا لـــدى الجامعـــة العربيـــة االســـتقالل علـــى تعـــاون االقطـــار ال

ومقابلة القوة بالقوة في حالة اصرار الدولتين على تنفيذ قرارات لجنة التحقيق 

وفتح مكاتب للتطوع بالدفاع عن فلسطين، واخراج جميع اليهود من فلسطين 

ـــــسطينية التـــــي ١٩١٤الـــــذين دخلوهـــــا مـــــن عـــــام  م واســـــترجاع االراضـــــي الفل

، فوجــــدت تلــــك المقترحــــات تأيــــدا كبيــــرا عنــــد اهــــالي )٣١(اغتــــصبها الــــصهاينة

الهندية، وجرى التثقيف الحزبي بهذا الـشأن مـن قبـل كوادرهـا الحزبيـة برئاسـة 

ممثــل الحــزب فــي المدينــة، وعلقــت علــى جــدران ) علــي القزوينــي(المحــامي 

  .السراي الفتات تندد بالحركة الصهيونية وترفض مقررات لجنة التحقيق

م، اسـتنكر ١٩٤٦ ايـار ٢ني الـديمقراطي بيانـا فـي واصدر الحزب الـوط

صـوت (فيه قرار لجنة التحقيق، واعاد الحزب الى االذهان مـا نـشرته جريـدة 

م، طلبهـا مـن الحكومـة العربيـة توجيـه انـذار ١٩٤٦ اذار١٧بتـاريخ ) االهالي

مـشترك الـى الحكــومتين البريطانيـة واالمريكيــة الجبارهـا علــى الغـاء االنتــداب 

ي عن فلسطين ومنـع بيـع االراضـي ووقـف الهجـرة الـصهيونية اليهـا، البريطان

وجــــرى فــــي المدينــــة وفقــــا لتلــــك المقترحــــات تعليمــــات حزبيــــة تــــدعو االهــــالي 

والعشائر للتبرع الى فلسطين ومقاطعـة البـضائع الـصهيونية والـدول المـساندة 

فـاهم (لها، وتحققت عـدة اجتماعـات بهـذا الخـصوص فـي دار رئـيس الحـزب 

ــــابيغــــازي  ــــة ) الجن ــــة (حــــضرها كــــوادر الحــــزب فــــي المدين ــــر لفت ــــد االمي عب

واخـرون، ) الدامرجي، ابو خلدون معلة، سامي نوري وعبد االمير شيخ علـي

وتقــرر مــسايرة الحــزب فــي قراراتــه وعــدم التعــرض ليهــود المدينــة، فــي حــين 

 العــرب الــى توضــيف قــدراتهم لتحقيــق ودعــاادان حــزب االحــرار قــرار لجنــة ا
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، وتنــاقش )٣٢(والبــشرية واالقتــصادية للعمــل علــى ايقــاف قــرار اللجنــة الذاتيــة 

محمد العجمي، حميد السيد هاشـم، (اعضاء حزب االحرار في الهندية منهم 

محمــــد النعمــــة، محمــــد شــــريف الحــــاج محمــــد حــــسن ابــــو المحاســــن، عبــــاس 

الغــضبان، حــسن عبــد الــدجيلي، جــواد مــال حــسن، حــاج ســعيد الخنفــر وســيد 

 واخــرون، وخرجــت مظــاهرة سياســية متواضــعة فــي )٣٣()اســمكــشاش الــسيد ج

م، تضامنا مع الـشعب الفلـسطيني فـي محنتـه مـن ١٩٤٦ ايار ٩المدينة يوم 

تحريـــر (تلـــك القـــرارات المجحفـــة بحقهـــم فـــي وطـــنهم وحيـــاتهم، رفعـــت شـــعار 
طافـت شـارع المدينـة )  امريكيـة-فلسطين ورفض قـرار لجنـة التحقيـق االنكلـو

ثلـــو االحـــزاب العلنيـــة والـــشيوعيون فـــي المدينـــة باســـتثناء الوســـطى، قادهـــا مم

  .)٣٤(الحزب الوطني الديمقراطي الذي اعلن ذلك في جريدته

لبــت المدينــة ونواحيهــا نــداء االحــزاب العلنيــة بــاعالن االضــراب العــام   

م، احتجاجــا ورفــضا لقــرار لجنــة التحقيــق، حيــث خلــت ١٩٤٦ ايــار ١٠يــوم 

العمليــة فيهــا، مــن غلــق المحــالت التجاريــة المدينــة مــن كــل مظــاهر الحيــاة 

دها يــواالســواق والمعامــل الــصناعية البــسيطة، وبــان علــى المدينــة واضــحا تأي

ومشاركتها لباقي مدن العراق في االضراب، والذي لـم تظهـر فيـه أي عالمـة 

  .)٣٥(تعكر مدة االضراب كما اشارت لها الصحف وقتها

ب بــذلك، بــل قــاموا بارســال لــم يكتــف وجهــاء المدينــة وقيــاديو االحــزا  

البرقيات الشاجبة لتلك القرارات االسـتعمارية، الـى الـصحف العراقيـة لنـشرها، 

معلنــين اســتعدادهم للتــضحية والفــداء فــي ســبيل فلــسطين ومقاومــة المــشاريع 

االســتعمارية بكــل الوســائل المتاحــة، حتــى تحقيــق النــصر، وحملــت البرقيــات 

ي، نعمــة حــسين، محمــد حــسين ابــراهيم، خالــد الهنــداو(اســماء مرســليها وهــم 
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 بــاقر الياســري، غريــب محنــه، كــاظم عبــادي، ،رؤوف مهــدي، رضــا محــسن

محمــد حــسن حمــزة، عبــد اهللا رشــيد، عبــد الواحــد حــسن، عبــد االميــر علــي، 

  .)٣٦(واخرون) احمد هادي عمر، هادي  ضيف اهللا وعبد المجيد سماوي

ســـتعمارية فـــي تبنـــي تازمـــت القـــضية الفـــسطينية وفـــشلت المـــشاريع اال  

مطاليب الوكالة اليهودية باقامة الوطن القومي في فلسطين فـي مـؤتمر لنـدن 

ـــــى االمـــــم المتحـــــدة فـــــدخلت ١٩٤٧-١٩٤٦ ـــــت قـــــضية فلـــــسطين ال م، فاحال

القضية في مرحلة صراع عنيف في االوساط السياسية العربية والعالمية بعد 

تـــاليف لجنـــة م ب١٥/٥/١٩٤٧ فـــي ١٠٦صـــدور قـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم 

للعمــل علــى كتابــة تقريــر توصــياتها )  unscopينــسكوب(خاصــة لفلــسطين 

، فــي )٣٧(الــذي احتــوى علــى اثنتــي عــشرة توصــية عامــة ومــشروعين للتقــسيم

م جعل العراق يعتمـد عليهـا ١٩٤١وقت قررت بريطانيا بعد فشل ثورة مايس 

اسي فــي الــدفاع عــن نفــسه ضــد العــدوان الخــارجي ويبقــى تحــت نفوذهــا الــسي

ليتــــسنى لهــــا الحفــــاظ علــــى مــــصالحها الحيويــــة، ونجــــاح خططهــــا فــــي وعــــد 

، فــي حالــة اقــدام العــراق علــى مــساعدة الفلــسطينين، وانطالقــا مــن )٣٨(بلفــور

  .ذلك اخذت تحجم عن تسليح الجيش العراقي باالسلحة والمعدات

ـــــــة العلنيـــــــة    ـــــــررت االحـــــــزاب العراقي ـــــــشعب، االتحـــــــاد الـــــــوطني، (ق ال

القيــام باضــراب عــام فــي العــراق ) ي الــديمقراطي واالحــراراالســتقالل، الــوطن

م، تعبيــــرا عــــن تــــضامنهم مــــع شــــعب ١٩٤٧ تــــشرين االول ٣يــــوم الجمعــــة 

فلسطين، وفعال تم االضراب بنجـاح فـي جميـع انحـاء العـراق وشـهدت مدينـة 

الهندية تنظيما جيدا فـي االلتـزام بالهـدوء وغلـق المحـالت والمتـاجر والمقـاهي 

  .)٣٩(واالسواق



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١١٧

فـــي مدينـــة الحلـــة نظمـــت عـــشائرها مـــؤتمرا عـــشائريا لنـــصرة القـــضية   

م، حــضره عــدد مــن شــيوخ العــشائر ١٩٤٧ تــشرين االول ٢٢الفلــسطينية يــوم 

ـــــة ومـــــن عـــــشائر االكـــــراد حـــــضرها  ـــــضاء الهندي ـــــة وعـــــشائر ق ـــــر (العراقي امي

رئـيس النحلـة اليزيديـة، واعلنـت العـشائر اسـتعدادها لتجنيـد افرادهـا ) الشيخان

  :)٤٠( في فلسطين، متخذه عدة قرارات منهاللقتال

 ا اليتجــزأقلــب الــبالد العربيــة النــابض، وجــزء) فلــسطين(يعتبــر المــؤتمر   .أ 

  .من الكيان العربي وقبلة المسلمين االولى

يــرى المــؤتمر ان كــل محاولــة ترمــي الــى قطــع أي جــزء مــن فلــسطين   .ب 

ى حتــى ولــو كــان شــبرا واحــدا واعطــاءه للــصهاينة يعــد خطــرا مباشــرا علــ

 .البالد العربية االسالمية

ـــبالد مـــؤتمر كـــل اليعتبـــر   .ج  ـــسطين وال ـــسطين اليرضـــي فل حـــل لمـــشكلة فل

 .العربية ويفرض عليهم بالقوة تحديا لهم

يعتبــر المــؤتمر كــل دولــة او امــة تؤيــد مــشروع تقــسيم فلــسطين او ايجــاد   .د 

كيـــان للـــصهاينة فيهـــا عـــدوة مباشـــرة للعـــرب والمـــسلمين يجـــب مقاطعتهـــا 

 .مصالحها السياسية واالقتصادية في البالد العربيةوالقضاء على 

يـــرى المـــؤتمر فـــي دفـــع الخطـــر عـــن عروبـــة فلـــسطين، القيـــام بتعبئـــة   .ه 

 .عامة شاملة تنفيذا للواجب الديني القومي

ــــى حمــــل يهيــــئ  .و  ــــع افــــراد عــــشائرهم القــــادرين عل  اعــــضاء المــــؤتمر جمي

 .السالح استعدادا للقيام بهذا الجهاد المقدس النقاذ فلسطين

تقــرر تبليــغ هــذه المقــررات الــى ســكرتيرية هيئــة االمــم المتحــدة ومجلــس   .ز 

 .االمن الدولي، واالمانة العامة للجامعة العربية



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١١٨

بعـــد صـــراع سياســـي شـــديد بـــين القـــوى المؤيـــدة للـــصهيونية واســـتخدامها 

لـــشتى الطـــرق المـــشروعية وغيـــر المـــشروعية، وبـــين الـــدول المؤيـــدة للقـــضية 

/ ٢٩/١١ فــي ١٨١ الجمعيــة العامــة قــرار رقــم العربيــة الفلــسطينية، اصــدرت

، )٤١(م، تقسيم فلسطين بين العرب الفلـسطينيين واليهـود القـاطنين فيهـا١٩٤٧

  .ووفقا الهواء السياسة البريطانية المتحيزة للحركة الصهيونية

واجــه القــرار موجــة عارمــة مــن االســتنكار والتنديــد العربــي وبعــض الــدول 

  كــــانون االول٣المظــــاهرات الكبيــــرة يــــوم االســــالمية، وفــــي بغــــداد خرجــــت 

ــــــــاني ٣ و)٤٢(م١٩٤٧ ــــــــة )٤٣(م١٩٤٨ كــــــــانون الث ، وقــــــــادت االحــــــــزاب العلني

مظـــــاهرات الـــــرفض الـــــشعبي ) االســـــتقالل، الـــــوطني الـــــديمقراطي واالحـــــرار(

للقــرار، واصــدرت جرائــدها المقــاالت بعنــاوين مميــزة فــي اظهــار حقيقــة القــرار 

  .)٤٤(المجحف بالقضية الفلسطينة

قرار تقسيم فلسطين، وخرجت مظاهرة شـعبية الهندية مدينة اهالي  ضرف

ــــاني  ــــديمقراطي فــــي كــــانون الث ــــوطني ال نظمهــــا قيــــاديو حــــزب االســــتقالل وال

م، طافــــت شــــارع المدينــــة الوســــطي وحتــــى شــــارع الكــــورنيش، رفعــــت ١٩٤٨

الالفتـــات التـــي تحمـــل الـــشعارات المعبـــرة عـــن التظـــامن مـــع شـــعب فلـــسطين 

ة ضـد قـرار تقـسيم فلـسطين، معلنـين تطـوعهم فـي الجهـاد والوقوف بحزم وشد

، وتخلـل تجمـع التظـاهر القـاء الـشعر والهوسـات الـشعبية )٤٥(لتحرير فلسطين

واخـــرون مـــن افـــراد العـــشائر فـــي ) حـــاجم ســـلطان(يتوســـطها مهـــوال المدينـــة 

المنطقة، وحافظت التظاهرة على الهدوء واحتـرام القـانون بعـدم التجـاوز علـى 

ـــام باعمـــال عنـــف تـــسيئ الـــى المناســـبة، وطالـــب اليهـــود فـــي  المدينـــة او القي



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١١٩

المتظـــــاهرون الحكومـــــة العراقيـــــة فـــــي التـــــدخل لوقـــــف تنفيـــــذ مـــــشروع تقـــــسيم 

  .)٤٦(فلسطين

ســاهمت اعــداد كبيــرة مــن رجــال عــشائر المدينــة فــي تقــديم الــدعم المــادي 

مــن بــين المناصــرين ) غــانم الــشمران(والمعنــوي، وكــان شــيخ آل فتلــة الهنديــة 

لــشعب فلــسطين الــذي كثــر حديثــه بهــذا الــشأن مــع الزعمــاء الحكــوميين فــي 

المدينـــــة ولـــــواء الحلـــــة، فـــــضال عـــــن مواقفـــــه المعروفـــــة فـــــي مجلـــــس النـــــواب 

وطروحاتــه الــسياسية للقــضية الفلــسطينية، وهــو مــن اوائــل مــن طــرح عقوبــة 

قطــع الــنفط العربــي عــن الــدول المناصــرة للــصهيونية ومجابهــة القــوة بــالقوة، 

علينـا اال نتراجـع والننتظـر مـن المـستقبل ( جاء قوله فـي مجلـس النـواب الذي
وعلى كل واحـد منـا ان يعتقـد فـي قـرارة نفـسه بـان مطلبنـا حـق واليـضيع حـق 
وراءه من يطالب به ويدفع عنه باذن اهللا، ويجب ان نبذل كل مـا فـي وسـعنا 

 تامـــا وحتـــى ة قـــضاءمـــن حـــول وقـــوة حتـــى نقـــضي علـــى الـــشراذم والـــصهيوني
تخلص مــن الــزور واالخطــار الناجمــة مــن فــضالت مــشردة القــى بهــا البحــر نــ

ــــه نفــــسه  ــــا ان نقــــف فــــي وجــــه مــــن تحدث ــــسطين، كــــذلك علين الــــى ســــاحل فل
بـــاعتراض ســـبيلنا ووضـــع العقبـــات فيـــه وســـيما وان هيئـــة االمـــم المتحـــدة قـــد 
حادت عن جادة العدل وتحيزت تحيزا سافرا الى جانب اليهود وكانـت بعـض 

زرهــم فيهــا وتــشجعهم علــى التمــادي فــي عــدوانهم فكــان الواجــب الــدول تــشد ا
ـــه ســـالح،  ـــذي اليماثل ـــه وتهديـــدهم بـــسالحنا ال ـــرد علـــى العـــدوان بمثل ـــا ال علين
وقوتنا التي التضارعها قوة وهو الغاء امتيازات النفط التي لـبعض الـدول فـي 
الــبالد العربيــة، ومــع كــل الحــوادث التــي جــرت والظــروف التــي تطــورت فــان 

نا الثبات والصمود في وجه العواصف العاتية والخطوب الـشديدة مادمنـا واجب



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٢٠

مـــؤمنين بعدالـــة قـــضيتنا وواثقـــين مـــن نيـــل حقنـــا فـــي غـــد، وان غـــدا لنـــاظره 
الحكومــــة بالعمــــل علــــى امــــداد ) غــــانم شــــمران(، وطالــــب النائــــب )٤٧()قريــــب

ش الجــيش العراقــي بالمعــدات الــوافرة واالليــات الحديثــة والــسالح، ليبقــى الجــي

نلجــأ اليــه (قويــا وحاميــا لحمــى الــوطن والمــساهمة فــي تحريــر فلــسطين، الــذي 
  :، وكان كثيرا ما يردد بيت الشعر القائل)٤٨()ايام الخطوب والملمات

  في حده الحد بين الجد واللعب    السيف اصدق انباء من الكتب
  

اســـتجاب اهـــالي الهنديـــة ورؤســـاء عـــشائرها الـــى طلـــب الجبهـــة المتحـــدة 

ـــدفاع عـــن ـــسطين لل ـــسطين فـــي التـــضامن وتقـــديم المـــساعدة الـــى شـــعب فل  فل

، وتـم جمـع اعـداد كثيـرة مـن البنـادق )٤٩()بنادق، خراطيش وعتاد(والمتضمن 

ـــه  ـــو عريـــف(القديمـــة مـــن بينهـــا يطلـــق علي ـــدة ومـــواد ) اب وكميـــات مـــن االعت

اخــرى، فــضال عــن جمــع مبــالغ كثيــرة مــن موســري وتجــار ومــوظفي المدينــة، 

  . الجبهة في بغدادارسلت جميعها الى

يــذكر المــسنون ان عــددا كبيــرا مــن الــشباب العــراقيين تطوعــوا للقتــال فــي 

، من ضـمنهم عـدد مـن شـباب المدينـة وقراهـا، فـضال عـن وجـود )٥٠(فلسطين

اعـــداد مـــن المتطـــوعين والمكلفـــين اصـــال فـــي القـــوات المـــسلحة، شـــاركوا فـــي 

لعراقيــــة للقتــــال فــــي  العــــسكرية التــــي ارســــلتها الحكومــــة ال مــــع االلويــــةالقتــــا

 ايــــار ١٥فلــــسطين بعــــد اعــــالن بريطانيــــا انهــــاء انتــــدابها عــــن فلــــسطين فــــي 

م، اليوم الذي اعلن عـن تأسـيس الكيـان الـصهيوني، فكـان مـع المقـدم ١٩٤٨

، والفـــوج االلـــي الـــذي تمركـــز فـــي )٥١(آمـــر كتيبـــة جلـــوالء) عبـــد الكـــريم قاســـم(

المــالزم كــاظم ابــو (ة منطقــة كفــر قاســم فــي فلــسطين مــن شــباب مدينــة الهنديــ
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ســنة، شــالل هجــوج، المــساح ســعدي عبــد الفتــاح، العريــف ســتار مــن منطقــة 

  ).بنات الحسن وفرحان امين كرماشة

فلـسطين عربيـة حـرة (تراجع الحزب الشيوعي العراقـي الـسري عـن شـعار 
ده لموقـــــف االتحـــــاد يـــــبعـــــد صـــــدور قـــــرار التقـــــسيم، وتأي) مـــــستقلة ديمقراطيـــــة

ار تقـسيم فلـسطين واعترافـه بالكيـان الـصهيوني، واصـدر السوفياتي المؤيد لقر

نبـه ) حـول المـؤامرة االسـتعمارية اليمينيـة ضـد فلـسطين(الحزب نـشرة بعنـوان 

فيهــا الــى زيــف المعاهــدات والتحالفــات االســتعمارية مــع العــرب التــي اظهــرت 

حقيقـــة خـــداعهم وتـــضليلهم للـــشعب العربـــي، واعلـــن الحـــزب صـــواب موقـــف 

تطــابق مــصلحة الــشعوب (تي مــن قــضية فلــسطين مبينــا انهــا االتحــاد الــسوفيا
لــشعب فلــسطين (فــي احبــاط المــشاريع االســتعمارية وانهــا ستــضمن ) العربيــة

 الــصهيونية مــؤامرة -واعتبــر الحــزب الحــرب العربيــة) االســتقالل والديمقراطيــة

االستعمار البريطاني واثارها وغـذاها واتخـذها سـتارا (ارادها ) قذرة(استعمارية 
وطبق من خاللها تنفيذ مشروع التقسيم كمـا يريـده ) لتنفيذ مؤتمراته ومشاريعه

  .)٥٢()دولة يهودية(المستعمرون، ومنع قيام دولة عربية مقابل 

ايد شـيوعيو المدينـة الموقـف الجديـد للحـزب مـن القـضية الفلـسطينية مـن 

غيــر قناعــة، وحــصلت مناقــشات حــادة مؤيــدة ومعارضــة بــين االعــضاء مــن 

المتغيـرة بـالمواقف، بتأكيــدها ان   الحـزب، فـي قـرائتهم للنـشرات الـسريةمثقفـي

الصهيونية حرب استعمارية بالنـسبة للعـرب، وحـرب تحريريـة -الحرب العربية

، ووصفت النشرات الـسرية الـشيوعية الحـرب بانهـا )للشعب اليهودي(بالنسبة 

كيــان اعتــداء صــارخ مــن العــرب علــى الحقــوق القوميــة لليهــود فــي تأســيس ال

  .)٥٣(القومي المستقل
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مدينــة الهنديــة بــالمواقف الجديــدة للحــزب المــساندة لموقــف تــأثر شــيوعيو 

الحــزب الــشيوعي الــسوفياتي مــن القــضية الفلــسطينية مــن غيــر قناعــة وحتــى 

هـــو ) ســـكرتير الحـــزب(بعـــض قياداتـــه فـــي بغـــداد جـــرى االمـــر علـــيهم، وفهـــد 

لجديـد للحـزب فـي بدايـة االمـر االخر لم تكن لديه القناعـة الكاملـة بـالموقف ا

لكنــه بــين ان مــشروع التقــسيم احتوتــه المــؤامرات والمــشاريع االســتعمارية التــي 

  .)٥٤(خططت لتحقيقه حسبما ارادته

م بيانـــه الـــصادر فـــي ١٩٤٨عـــرض الحـــزب الـــشيوعي العراقـــي فـــي اب 

اعيـد طبعـه ) ضـوء علـى القـضية الفلـسطينية(باريس في كراس تحت عنـوان 

دد باربعـــة اقـــسام فـــي اطـــار دراســـة تاريخيـــة سياســـية للقـــضية فـــي العـــراق وحـــ

الفلسطينية وبتحليل فلسفي لموقـف الحـزب الجديـد، قـرأ الكـراس فـي تجمعـات 

معلـم ) كـاظم حمـادة(الشيوعيين في مدينة الهندية من قبـل القيـادي الـشيوعي 

، وجـــاء فـــي القـــسم )٥٥ ()احـــسان(ل الحـــزب المـــدرس ومدرســـة الهنديـــة ومـــسؤ

ـــساتها مـــن وعـــد بلفـــور االول مـــن ـــسطينية ومالب  الكـــراس تطـــور القـــضية الفل

م وحتــــــى اعــــــالن تأســــــيس الكيــــــان ١٩١٧ تــــــشرين الثــــــاني ٢الــــــصادر فــــــي 

م، ايــد الكــراس مــشروع التقــسيم فــي تــشكيل ١٩٤٨ ايــار ١٥الــصهيوني فــي 

هـــا ســـوء العالقـــات بـــين عاق صـــهيونية، مبينـــا انـــه قـــد ا-دولـــة موحـــدة عربيـــة

فــرق (اتباعــه سياســة ات واحقــاد خلفهــا االســتعمار بالعــرب واليهــود مــن حــزاز

الــف يهــودي قــاطنين اليــوم فــي فلــسطين لهــم ) ٧٥٠ (، وركــز علــى ان)تــسد

حق العيش بحرية الى جنب العرب علـى اسـاس التفـاهم والتعـاون والمـساواة، 

مـن الوجهـة الموضـعية الواقعيـة هـو ) مبـدأي( احـسن حـل(وعند ذلك سيكون 
ي القـــسم الثـــاني مـــن الكـــراس نـــاقش الحـــوادث والوقـــائع ، وفـــ)٥٦()التقـــسيم االن
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التي صاحبت تأسيس الكيان الصهيوني ومواقف بريطانيـا والواليـات المتحـدة 

واالتحــــاد الــــسوفياتي مــــن القــــضية الفلــــسطينة مــــشيدا بمــــشروع التقــــسيم النــــه 

حـــــــدا للنـــــــزاع بـــــــين العـــــــرب واليهـــــــود ويكفـــــــل اســـــــتقالل فلـــــــسطين (سيـــــــضع 
 القسم الثالـث مـن الكـراس ايدلوجيـة االحـزاب التقدميـة ، وفند في)٥٧()باجمعها

اسـلوب الحركـة والتطـور علـى (العربية لخطئهـا فـي فهـم االسـلوب الماركـسي 

دولـــة (الـــذي ادى بـــالعرب الـــى اصـــرارهم علـــى تـــسمية ) القـــضية الفلـــسطينية

محاربتهــا والقــضاء عليهــا (وعلــى حملهــم شــعار ) اســرائيل بالدولــة الــصهيونية
، ) وبـــضمنها الحـــرب بالتحـــالف مـــع الرجعيـــة العربيـــة عـــدوتهمبكـــل الوســـائل

وضـــم القـــسم الرابـــع مطالبـــة الحـــزب للـــديمقراطيين والـــوطنيين العـــرب بالعمـــل 

  :على مايلي

ـــا او  -١ ـــاره حـــال ال انتهازي ـــه، باعتب ـــسطين وعـــدم محاربت ـــد مـــشروع تقـــسيم فل تأي

  .ظرفيا بل مبدئيا

 .البريطاني وصنائعهالنها تحارب االستعمار ) اسرائيل(مساعدة دولة  -٢

 .)٥٨()الشعب االسرائيلي الجديد(عدم مناهضة ما اسماه  -٣

) االستقالل، الوطني الديمقراطي واالحـرار(استنكرت االحزاب العلنية 

موقــــف الحــــزب الــــشيوعي مــــن القــــضية الفلــــسطينية، وعــــد الحــــزب الــــوطني 

سياســــة اجنبيــــة خرجــــت عــــن المبــــادئ الــــسياسية (الــــديمقراطي موقفــــه هــــذا 
تخريـــب للحركـــة الوطنيـــة (كمـــا وصـــفها بانهـــا ) جتماعيـــة التـــي كـــان عليـــهواال

  .)٥٩()الديمقراطية وتأيد للصهيونية

تعرض الشيوعيون في معظم مدن العراق الى حملة اعتقاالت واسعة 

ازاء هذا الموقف، والذي لم يطل الشيوعيين في مدينة الهندية الختفائهم عـن 
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التراجع (لتنظيم والتزامهم بخطة الحزب انظار الحكومة، لقلة عددهم وسرية ا

، خاصـة )٦٠(في ايقاف جميع االعمال االيجابية ذات القياس الواسع) المنظم

فهــد وزكــي بــسيم (وان الحكومــة اعلنــت االحكــام العرفيــة، ثــم اعــادة محاكمــة 

 شـــباط  ١٥و١٤ونفـــذت فـــيهم حكـــم االعـــدام يـــومي ) وحـــسين محمـــد الـــشبيبي

بـــاب المعظـــم، البـــاب الـــشرقي (ات بغـــداد م، وعلقـــت جثـــثهم فـــي ســـاح١٩٤٩

االمر الذي جعل وحدات الحزب تتفكـك واحـدة بعـد اخـرى، ) وساحة المتحف

وسيطرة الفوضى على العمل السري في بغداد باختراق الجواسيس الى اعلى 

، وكــذلك االمــر توقفــت النــشاطات الــسياسية الحزبيــة فــي )٦١(المراتــب الحزبيــة

نـوري (ك أي مظهـر سياسـي تنظيمـي خـالل وزارة مدينة الهنديـة ولـم يعـد هنـا

 كـــــــــــــانون االول ١٠ -م١٩٤٩ كـــــــــــــانون الثـــــــــــــاني ٦(العاشـــــــــــــرة ) الـــــــــــــسعيد

  .)٦٢()م١٩٤٩
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א א:א א .א

מ/א א א :מ١٩٤٦א
م، وركـــز الـــسياسيون نـــشاطهم ١٩٣٥تعطلـــت االحـــزاب العلنيـــة عـــام   

) الجمعيات والنوادي(افكارهم من خالل التيارات والتجمعات السياسية وطرح 

الحكومــة فــي ) ســعد صــالح(، وازاء ذلــك طالــب النائــب )٦٣(واالحــزاب الــسرية 

المجلـــس النيـــابي فـــي منتـــصف االربعينيـــات، وضـــع حـــد للتـــدهور الـــسياسي 

ــــــدا ان اســــــتمرار  ــــــة، معتق ــــــى المجتمــــــع والدول ــــــصادي ومخاطرهمــــــا عل واالقت

، ولــذلك وجــدت الدولــة )٦٤()تضعــضع ماكنــة الدولــة(ما ســيعمل علــى تــدهوره

عــودة االحـــزاب الـــى العمـــل الـــسياسي مــساهمة فـــي معالجـــة افـــرازات الوضـــع 

ــــي خطــــاب العــــرش ســــنة  ــــذي توضــــح ف ــــائم، وال ــــي ان هــــدف ١٩٤٣الق م، ف

فــــي ســــيرها علــــى منــــاهج انــــشائية (الحكومــــة تــــشجيع احــــزاب سياســــية تقــــوم 
تمــاعي والــصناعي والزراعــي والتربيــة الــسياسية تــستهدف رفــع المــستوى االج

الراســـــخة، ليتـــــسنى لنـــــا بـــــذلك تـــــامين حيـــــاة نيابيـــــة صـــــحيحة اســـــوة بالعـــــالم 
ــــديمقراطي التكــــون حيــــاة (، وفــــي مجلــــس االعيــــان رأى االغلبيــــة انــــه )٦٥()ال
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برلمانيـــة دون احـــزاب تمكـــن المؤيـــدين للحكومـــة والمعارضـــين لهـــا مـــن درس 
  .)٦٦() ناضجةاالمور وابداء اراء وافكار

 كـانون ٢٧اعلن الوصـي فـي اجتمـاع مجلـسي االعيـان  والنـواب فـي   

ـــــــاء الحكـــــــم ١٩٤٥االول  ـــــــشباب لتـــــــولي اعب م، عـــــــن اعـــــــداد جيـــــــل مـــــــن ال

) لــم يعــد يــصح بقــاء الــبالد خاليــة منهــا(والمــسؤوليات وانــشاء االحــزاب التــي 

 تنفيـــذ تلـــك الـــسياسة(وان الفـــوز باالنتخابـــات ســـينال ثقـــة الـــشعب مـــن خـــالل 
  .)٦٧()الوطنية على طريقته الخاصة الموضحة في مناهجه

 كــــــــــانون ٢٩فــــــــــي ) حمــــــــــدي الباجــــــــــة جــــــــــي(بعــــــــــد اســــــــــتقالة وزارة   

بتــاليف الــوزارة الجديــدة التــي اعلنــت ) توفيــق الــسويدي(م، كلــف ١٩٤٦الثــاني

عزمهــا علــى نقــل حالــة الــبالد مــن الوضــع الــشاذ الــذي خلفتــه (فــي اذار عــن 
 والغـاء االدارة )٦٨()ذي تقتـضيه ظـروف الـسلمالحرب الى الوضع الطبيعـي الـ

العرفيــة  ومرســوم صــيانة االمــن وســالمة الدولــة والقــوانين االســتثنائية والعمــل 

رفــــــع الرقابــــــة عــــــن الـــــــصحف وفــــــسح المجــــــال لتأســــــيس االحـــــــزاب (علــــــى 
  .)٦٩()السياسية

م االحــزاب ١٩٤٦اجــازت وزارة الداخليــة فــي الثــاني مــن نيــسان عــام   

، فــي )اد الــوطني، الــوطني الــديمقراطي، الــشعب واالحــراراالســتقالل، االتحــ(

حـــين رفـــض طلـــب حـــزب التحـــرر الـــوطني، بحجـــة ضـــمه عناصـــر شـــيوعية 

، وبــذلك مثلــت تلــك االحــزاب التيــار القــومي العربــي والكــردي فــي )٧٠(معروفــة

حزبي االستقالل والوطني الديمقراطي الكردي، والتيار الديمقراطي الـذي نـشأ 

الــــوطني الــــديمقراطي، (الهــــالي وضــــم ثالثــــة احــــزاب فــــي احــــضان جماعــــة ا



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٢٧

ــــشعب ــــوطني وال ــــوطني ) االتحــــاد ال ــــشيوعي فــــي حــــزب التحــــرر ال والتيــــار ال

  .)٧١(وعصبة مكافحة الصهيونية الذي اخفق في ذلك وعاد الى عمله السري

  
:א−١

تعــــود جــــذوره الــــى نــــادي المثنــــى بــــن حارثــــة الــــشيباني المتأســــس فــــي 

م، وهـــو حـــزب بورجـــوازي ١٩٤١والـــذي ســـاهم فـــي ثـــورة مـــايس الثالثينيـــات، 

بحكــم قياداتــه واعــضاءه مــن الطبقــة البروجوازيــة المثقفــة التــي اقتــصر عملهــا 

ـــ بالط الملكـــي، وكانـــت تنظيماتـــه علـــى رفـــع المـــذكرات واالحتجاجـــات الـــى ال

 واليــؤمن بالعمــل الــسري وللحــزب تــاثير لــدى ضــباط الجــيش، وكانــت علنيــة

 مــن الــبالط والمــستعمرين البريطــانيين ســمعة ســيئة عنــدهم، لمواقفــه الجريئــة

ونــادى الحــزب بالوحــدة العربيــة وتعــاون مــع الــضباط االحــرار لتغييــر النظــام 

الملكـــــي العراقـــــي الـــــى نظـــــام جمهـــــوري مـــــع القيـــــام باصـــــالحات فـــــي كافـــــة 

وامـــين عـــام ) فـــائق الـــسامرائي(المجـــالت، حيـــث كلـــف نائـــب رئـــيس الحـــزب 

 تمـوز ١٤علـى اعـداد مـسودة بيـان اول ثـورة ) شلمحمـد صـديق شنـ(الحزب 

  .)٧٢()عبد السالم محمد عارف(م، بصوت العقيد الركن ١٩٥٨عام 

وجاء في سياسة الحزب تعزيز كيان العـراق الـدولي باسـتكمال سـيادته 

-والعمـــل علـــى تقويـــة الجامعـــة العربيـــة، والـــسعي لتبـــديل المعاهـــدة العراقيـــة

لعربيــــة والســــيما االجــــزاء غيــــر المــــستقلة منهــــا البريطانيــــة، والعنايــــة بــــالبالد ا

وتمكينها من تقريـر مـصيرها، وان فلـسطين جـزء اليتجـزء مـن الـوطن العربـي 

ويجــب ان تبقــى عربيــة، وتوثيــق الــروابط مــع شــعوب االســالمية خــارج الــبالد 

، ودعــا الحــزب الــى اصــالح قــوانين االنتخابــات واالدارة واســتقالل )٧٣(العربيــة
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وى الــصحافة والعنايــة بــالجيش وتثقيفــه، واصــالح الــشرطة القــضاء ورفــع مــست

  .)٧٤(لكي والثقافيسورفع مستواها الم

رئيسا، واالعضاء ) محمد مهدي كبة(ضمت الهيئة المؤسسة للحزب   

داود الــسعدي، خليــل كنــة، اســماعيل الغــانم، فاضــل معلــه ، عبــد المحــسن (

مــــن قــــضاء الــــدوري، رزوق شــــماس،عبد الــــرزاق الظــــاهر وعلــــي القزوينــــي 

جـواد (، ومن االعضاء المنتمين الـى الحـزب عـن قـضاء الهنديـة )٧٥()الهندية

حـــسبما وردت اســـماؤهم فـــي ) البـــراك، ابـــراهيم شـــيخ حـــسون وعلـــي القزوينـــي

، المتــــضمن )٧٦(م١٩٤٦نيــــسان ٢٠الطلــــب المقــــدم الــــى وزيــــر الداخليــــة فــــي 

سـيد (ن تاسيس حزب االستقالل فرع الحلة وانتمى للحزب فـي المدينـة كـل مـ

ظاهر سيد حبيب، حسن ومزهر المهنـا، فاضـل عبـد الحـسين، ابـراهيم الـسيد 

جـــدوع، عبـــاس حـــسن، بـــاقر حبيـــب، علـــي حريجـــة، عبـــد المجيـــد الـــسماوي، 

) ابــراهيم القزوينــي، خــضر يحيــى الــدبوني، رضــا القزوينــي واحمــد القزوينــي

  .واخرون

يتهــا، وكانــت لهــم مواقــف وطنيــة مــشرفة ومطاليــب لتطــور المدينــة وتنم

داريــة لفــرع الحــزب حــضاريا واقتــصاديا وعمرانيــا وفــاز فــي انتخابــات الهيئــة اال

علي القزوينـي، رضـا القزوينـي، يحيـى الـدبوني (م ٢٨/٤/١٩٥٠في الحلة في 

عــــن مدينــــة الهنديــــة، وكــــان علــــي القزوينــــي معتمــــد حــــزب ) واحمــــد القزوينــــي

  .)٧٧(م١٩٥٠االستقالل عن لواء الحلة عام 

  
:אא−٢
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محمــد مهــدي (وعــضوية ) عبــد الفتــاح ابــراهيم(تاســس الحــزب برئاســة 

الجـــواهري، جميـــل كبـــة، موســـى الـــشيخ راضـــي، ادور قليـــان، موســـى صـــبار 

محمـــد مهـــدي (واتخـــذ الحـــزب جريـــدة الـــرأي العـــام لـــصاحبها ) وعطـــا صـــبري

، الـذي تـضمن سـعيه )٧٨(تنـشر افكـاره ومواقفـه الـسياسية ومنهاجـه) الجواهري

زيــز كيــان العــراق واســتكمال ســيادته وتوســيع مجــال الحريــات الديمقراطيــة لتع

وتوثيـــق الـــروابط القوميـــة بـــين العـــراق واالقطـــار العربيـــة، والعنايـــة بالـــصحة 

العامـــة وباســـباب الوقايـــة مـــن االمـــراض، والعنايـــة بـــشؤون العمـــال والفالحـــين 

  .)٧٩(وتحريرهم من البؤس والجهل

الـــرأي (طة صـــحفه اســـالهنديـــة بوافكـــار الحـــزب الـــى قـــضاء وصـــلت   

وايــده المثقفــون باســتمالتهم لقــراءة مقــاالت ) العــام، الــسياسة وصــوت الــسياسة

فيهــــا ولــــم اجــــد فــــي متــــابعتي للــــسياسيين منتمــــين الــــى ) الجــــواهري(واشــــعار 

الحـــزب وذلـــك لقـــصر مـــدة عملـــه الـــسياسي وحملـــه افكـــارا جانـــست االفكـــار 

بـــاع طويـــل، فـــضال  عـــن ســـحب  فـــي المدينـــة الـــذي كـــان لحركتهـــاالـــشيوعية 

م، ١٩٤٧ ايلـــول ٢٩وزارة الداخليــة رخـــصة عملـــه وعمـــل حــزب الـــشعب فـــي 

  .)٨٠(والحث على الثورة وخلق االضطراباتالسرية تشكيل الخاليا ما باتهامه

  
א−٣ א א  :א

ـــ(تاســس الحــزب برئاســة    محمــد حديــد، (وعــضوية ) ـــيچادرچكامــل ال

ســــف الحــــاج اليــــاس، حــــسين جميــــل، عبــــد الوهــــاب عبــــد الكــــريم االزري، يو

لــسانا ) االهــالي(، واتخــذ جريــدة )٨١()مرجــان، عبــود الــشالجي وصــادق كمونــة

للحـزب تعـود جــذور الحـزب الـى جماعــة االهـالي واهـداف الحــزب تـدعو الــى 
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اصـــالح عـــام فـــي العـــراق فـــي النـــواحي الـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـــة 

تحــاد بــين الــبالد العربيــة بجميــع االمــور المــشتركة، الوالثقافيــة، والــدعوة الــى ا

وتحقيـــق حيـــاة ديمقراطيـــة نيابيـــة وتطبيـــق نظـــام االنتخـــاب المباشـــر واصـــالح 

  .)٨٢(الجهاز الحكومي والجيش وضمان استقالل القضاء

كــان الحــزب نــشطا فــي قــضاء الهنديــة مــن خــالل المثقفــين المنتمــين   

 المدينـــة لمـــا لمـــسوه مـــن صـــدق اليـــه، وركـــزت قيـــادة الحـــزب اتـــصالها بتنظـــيم

االيمـــان بافكـــار الحـــزب ولمواقـــف الـــشجاعة العـــضاءه فـــي المنطقـــة والتـــي 

توضــــح نــــشاطهم فــــي اقامــــة الحفــــالت التأبينيــــة للــــشهداء العــــراقيين ورفــــض 

االستعمار وضد المواقف الحكومية المزرية وااللتزام بقرارات الحزب الوطنيـة 

تحــــصال حقــــوقهم المــــشروعة فــــي المختلفــــة والتاييــــد لــــشعب فلــــسطين فــــي اس

) فـاهم غـازي حـسون الجنـابي(فلسطين، وكان على راس التنظيم في المدينـة 

 عبــد ،ســامي نــوري، حــسن حجــي عبــد وردة، محمــود عبــد الحــسن(وعــضوية 

االميــــر شــــيخ علــــي، حــــسين الــــدعيجي، عبــــد االميــــر كــــاظم الــــدهان، رحــــيم 

  .)٨٣(واخرون) السعداوي، ناصر عركوب، عزيز فرمان وارحيمه

ومـــــن مواقـــــف الحـــــزب الوطنيـــــة، انـــــه احـــــتج علـــــى تعـــــديل المعاهـــــدة   

م، ١٩٤٨البريطانية وما نشر من نصوص معاهدة بورتسموث عـام -العراقية

اعتــداء صــريحا علــى كيــان العــراق وســيادته ومــستقبله ( التــي اعتبــر اقرارهــا 
 )٨٤()الـــــسياسي، وحـــــائال دون نمـــــوه القـــــومي، ودون تحقيـــــق امانيـــــه الوطنيـــــة

واحتج الحـزب لب الشعب العراقي الى احباط هذا المشروع االستعماري، وطا

 كـــــانون الثـــــاني ٧تجـــــاه طلبـــــة كليـــــة الحقـــــوق فـــــي علــــى اجـــــراءات الـــــشرطة 

م، وطالـب بـاطالق سـراح الطلبـة الموقـوفين، ومعاقبـة المـسؤولين عـن ١٩٤٨
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 كــانون الثــاني ٢٣اســتعمال القــوة، وســاهم فــي مظــاهرة شــعبية فــي بغــداد يــوم 

هــــــــا االحــــــــزاب جميعــــــــا، رفعــــــــت شــــــــعارات ضــــــــد الحكومــــــــة وسياســــــــتها مثلت

 كـانون الثـاني علـى ٢٦االستعمارية، ثـم عـاودت االحـزاب الـى التظـاهر يـوم 

الى بغداد وادالئه بتصريح اكد فيـه المزايـا االيجابيـة ) صالح جبر(اثر عودة 

للمعاهدة الجديدة، حيث حصلت مصادمات مـع الـشرطة بلـغ عـدد ضـحاياها 

، ثــم اســتمرت المظــاهرات فــي اليــوم التــالي فــي بغــداد ومعظــم )٨٥( شــهيدا١٧

 تطالـــب ،)مدينـــة الهنديـــة(، بمـــا فيهـــا مـــدن الفـــرات االوســـط )٨٦(مـــدن العـــراق

الــذي اضــطر الوصــي ) صــالح جبــر(بالغــاء المعاهــدة وعــزل رئــيس الــوزراء 

التوسل به ليستقيل من رئاسة الحكومة، وهدأت الحالة في بغداد ) عبد االله(

ســدل الــستار علــى الوثبــة، وكــان اول انتــصار كبيــر لالنتفاضــة فــي جميــع وا

  .)٨٧(مدن العراق

اصـــدر الحزبـــان الـــوطني الـــديمقراطي واالســـتقالل بيانـــا الـــى الـــشعب   

العراقي بعد االحداث الدامية، طالبا فيه الحكومـة االسـتجابة لرغبـات الـشعب 

  :)٨٨(بتحقيق المطاليب التالية

  .ث الجائرةابطال معاهدة بورتسمو -١

  .اجراء التحقيق الدقيق عن اطالق النار ضد ابناء الشعب -٢

  .حل المجلس النيابي القائم واجراء انتخابات حرة -٣

  .احترام الحريات الدستورية -٤

  .فساح المجال للنشاط الحزبيا -٥

 .حل مشكلة الغذاء بشكل يوفر للشعب قوته -٦
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ثبــة، الوشــهداء ة اقــيم مجلــس الفاتحــة علــى ارواح وفــي مدينــة الهنديــ

ـــارا مـــن  ـــى ١اعتب ـــة الحـــسينية مـــن قبـــل ١٩٤٨ شـــباط ٣ شـــباط ال م فـــي بناي

فـاهم غـازي (اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي فـي المدينـة برعايـة رئيـسهم 

واعضاء الحزب واالحزاب االخرى، مع طالب المدارس، تلـي فيهـا ) الجنابي

 الفاتحـة القران الكريم على اسماع المعزين، ثم اقـام العطـارون بعـدهم مجلـس

ـــشهداء فـــي نفـــس الحـــسينية، تخللهـــا القـــاء القـــصائد والخطـــب  ـــى ارواح ال عل

الملهبــة لنفــوس المجتمعــين الوطنيــة، وفــضحهم لجميــع المــؤامرات والدســائس 

علقـت علـى واجهـات الحـسينية الفتـات ، و)صـالح جبـر( قامت بها وزارة التي

معاهــدة ومــساعي ســوداء كتــب عليهــا العبــارات الوطنيــة والقوميــة والتنديــد بال

، كما اقيم مجلـس فاتحـة )٨٩(المستعمرين فيها، وتأبين شهداء الوثبة الوطنيين

ـــ( شــباط، حــضره ١٢لهــم فــي مدينــة الحلــة يــوم الخمــيس  ــي، چادرچكامــل ال ـ

ووفــد اعــضاء الحــزب الــوطني مــن طــويريج ) حــسين جميــل ورجــب الــصفار

  .)٩٠()فاهم غازي(برئاسة 

ــــى ــــام اعــــضاء حــــزب بمناســــبة مــــرور اربعــــين يومــــا عل ــــشهداء، اق  ال

الــوطني الــديمقراطي فــي مدينــة الهنديــة حفــال تأبينيــا لهــم فــي الحــسينية مــساء 

م، وضـــع علـــى جـــدران الحـــسينية الفتـــات كتـــب ١٩٤٨ اذار ٥يـــوم الجمعـــة 

رحــم اهللا شــهداءنا االحــرار الــذي استــشهدوا فــي (عليهــا شــعارات وطنيــة منهــا 
لحــزب الــوطني الــديمقراطي فــي يعــيش ا(و) ســبيل الغــاء معاهــدة بورتــسموث

) نريــــد فلــــسطين عربيــــة حــــرة مــــستقلة(و) نــــضاله فــــي ســــبيل تحريــــر الــــوطن

يعـــيش نـــضال الـــشعب (و) عـــشرون عامـــا مـــن العبوديـــة محوناهـــا بـــدمائنا(و
نطالــب (و) المــوت لالســتعمار واذنابــه(و) العراقــي مــن اجــل حريتــه وســيادته
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 مـن بغـداد وفـد الحـزب ، حضر االحتفـال)٩١()بتحقيق بيان االحزاب المشترك

ـــ( ــي، نــاظم حميــد، رجــب علــي الــصفار، نائــل چادرچبرئاســة الــسيد كامــل ال ـ

رئــيس فــرع (ســمحيري، قاســم حــسن، صــادق مهــدي الــسعيد، محمــد الــسعدون 

ووفــد مــن لــواء )) ممــثال عــن الناصــرية(، غــالي الزويــد )الحــزب فــي البــصرة

مــن (الجليــل جلــو برئاســة رؤوف الجبــوري، الــسيد نــاجي الزهــو، عبــد (الحلــة 

، كمــا حــضر الحفــل جمــع غفيــر )٩٢()نوعلــي نــاجي واعــضاء اخــرو) الكوفــة

ـــشعراء والمثقفـــون مـــن  ـــون عـــن االحـــزاب فيهـــا وال مـــن اهـــالي طـــويريج وممثل

المعلمين والمدرسين ورجال الدين والطبقة المثقفة النسوية، حيـث افتـتح حفـل 

بكلمـة مركـزة تليـق ) يفـاهم الجنـاب(التأبين رئيس الحزب الـوطني فـي الهنديـة 

شرف السبق في ميدان التضحية (بالمقام، ابن فيها شهداء الحرية الذين لهم 
والجهاد المقدس، فجددوا لنا عهدا وتاريخا مـشرق الـصفحات متوجـا بالكرامـة 

ولكـــي نبنـــي  تاريخنـــا (ثـــم قـــال الجنـــابي فـــي كلمتـــه ) القوميـــة والعـــزة الوطنيـــة
لتــــي  علينــــا ان نتعهــــد شــــجرة الحريــــة اوكياننــــا علــــى دعــــائم وطيــــدة االركــــان

 الل ثمارهـا الحـق والعـدل والمـساواةدوا وارفة الظـرويتموها بدمائكم الغالية لنغ
حقابـا طـواال، فلنوجـه فتلك امانة فـي اعناقنـا بعـدما القينـاه مـن جـور وارهـاق ا

زر من االن لمعاضدة المـسؤولين الـذين رائـدهم االصـالح ويـد الصفوف ولنتآ
  .)٩٣()اعةاهللا مع الجم

تخلـــل االحتفـــال القـــاء الكلمـــات الوطنيـــة المعبـــرة عـــن حـــبهم لـــوطنهم 

محللـة ) ابـو خلـدون(ومقاومة االحتالل االجنبي بكل الوسائل، فجـاءت كلمـة 

اكــد فيهــا وجــوب االتحــاد الــذي لــم يعــد هنــاك مــن ، للظــروف الوطنيــة القائمــة

 ان (قــال حاجــة للتــدليل عليــه، وحــذر مــن دســائس اعــداء الحريــة والــشعب و
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مرجحا على ان الحريـة اسـمى واثمـن ) الخالص من االستعمار معناه الحرية

هل من كرامة بـدون حريـة واخيـرا هـل (ما تعتز به الشعوب الكريمة، وسائال 
كلمـــة ) عبـــد االميـــر شـــيخ علـــي(، ثـــم القـــى )٩٤()تكـــسب الحريـــة بـــدون ثمـــن؟

  .بقصيدة وطنية) حسين عبد الكريم المعمار(الحزب التأبينية وتاله الشاعر 

  :قصيدة رائعة مطلعها) مهدي المحنا(والقى الخطيب 

  اال ان هذا من عجيب العجائب    من العدل ان نمسي عبيد االجانب
  

قـــصيدة شـــعبية، ثـــم تـــاله ) عبـــد علـــي شـــاكر(والقـــى الـــشاعر الـــشعبي   

  :منها )فتى العراق(المحامي بقصيدة عنوانها ) تريكوصكر(االستاذ 

  فلم اقصر بامر كان قد وجبا  ختاه والعتبادعي المالمة يا ا
  

والقـــت مقطوعـــة شـــعرية جميلـــة ) مكيـــة هـــادي عمـــر(وتقـــدمت الفتـــاة 

  :مطلعها) فتاة العراق(بعنوان 

  موعــوتنوء بالخطب الج  هل يستساغ لي في الهجوع
  

قــصيدة مــن الــشعر الــشعبي القــت ) محمــد علــي عزيــز الخيــاط(والقــى الــشاعر 

  :استحسان الجميع

   لعـــــد بغـــــداد خـــــذلك علـــــى الجـــــسر  مــــــرةيالقاصــــد
  ان البيـــــــه صـــــــارت مجـــــــزرة مـــــــرةچواوكـــــــف بالمــــــــ

  ان البيـــــــــه طاحــــــــت نحيــــــــة الـــــــــشبـــانچوعلــــــــة مـــــــــ
  ضـــــحايه مـــــضرحة بالـــــدم والـــــدم حنــــــة الـــــشجعـان
  المــــا هابــــت رمــــي الرشــــاش مــــن الظلــــم والطغيـــــان
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ـــــــــرهگالــــــــسوو يــــــــوم والتــــــــاريخ مــــــــا لـــــــــ   در الـــــــــه بفكـ
  

  :العراقي المفاوض في المعاهدة قائالوخاطب الخياط الوفد 

  منهـــــــو العاتــــــــب عليكــــــــم هـــــــذا الفعــــــــل  تجرونــــــــه
ــــــاهو اللـــــــي امـــــــوديكم مـــــــع بيـــــــفن تحــــــا   ونــــــهچاوي

ــــــــــــازاد بانكلــــــــــــترة تبيعونــــــــــــه   عـــــــــــدكم شعــــــــــــب بالمـ
  طلعـــت فاســـدة البيـــضة اوردت للـــشعب اتكـــسرونه

  
حتفاليـة اال) عبد الرضا شيخ خضير النداوي(واختتم الشاعر الشعبي   

، تضمنت حـوالي خمـس وسـبعين )نهضة وطن(بقصيدة شعبية رائعة بعنوان 

 يصف الحالة السياسية والمواقف الوطنية للثوار ويتهجم بهـا علـى ا شعريابيت

  :(*)االستعمار واذنابه مطلعها 
  خل يسمع االستعمار وخلھا تسمع اذنابه وخل تسمع الرجعية

  ثورة شيوعيةنھضة وطن نھضتنه ال شيعة والسنة وال
ـتعمار سمع االس ل ي ـاته   خ ـاراجت دعايــ  مــ
شــــتتنه ـه وي ـاته   يفرقنـــ ـول غايــ ى ينـ  حت
ده ن عن ل م اب االم ه   خ ت فات ضتنه الوك  بنھ
ك ن اذن ن م ع الكط ه   طل ـلك ني ذا وشوفـــــ  ھ
ـابه ســــمع اذن ه ت ـا   خلي وطن كلھ دوان ال  ع
ه حبته عدن وري وص ه   ن ـاقيم ـايكبت الھــ   م
ـا ـايتھم عرفناھــ ـا   غـــ ـا الولھــ ن تاليھـ  م
ه ي ويان ف االردن ـا   حل ه تركيــ ه وي  وحلفن



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٣٦

ـابه ســـمع اذن ا ت دار   خلھ ن غ اين وم ن خ  م
  

:א−٤

توفيق (تأسس الحزب في بغداد برئاسة عزيز شريف وعضوية   

حيم شريف، حميد هندي، ابراهيم منير،عبد االمير ابو تراب، عبد الر

) الدركزلي، نعيم شهرباني، جرجيس فتح اهللا، سالم عيسى ووديع طليا 

 ٢وأغلبهم من معتنقي المبادئ الشيوعية، واصدر الحزب جريدة الوطن في 

، التي كانت تصل الى مدينة )٩٥()لسان حزب الشعب(م ١٩٤٦نيسان 

كز منهاجه على تحقيق الهندية، ونشرت منهاج الحزب في صفحاتها، ور

الحياة الديمقراطية في العراق وتعزيز استقالله واستكمال سيادته واكدت 

مادته الثالثة على حرية تأليف األحزاب واالجتماع وحرية االعتقاد والكالم 

والنشر، والمساواة التامة بين مختلف القوميات والجماعات التي يتالف منها 

جلس نواب والمجالس البلدية واالدارية، الشعب العراقي، وحرية انتخاب م

والغاء الضرائب والرسوم الجائرة، وجعل التعليم االبتدائي الزاميا ومجانيا في 

  .)٩٦(جميع مراحله، ومواد اخرى في الصحة والقضاء والمرأة وغيرها

 في مدينة الهندية، لم يكن له وقعخالل بحثي لتاريخ الحزب   

زب او ظهور نشاطات حزبية لكون اغلب لمثقفيها في االنتماء الى الح

العناصر المؤمنة باالفكار الشيوعية قد انضمت الى تنظيمات الحزب 

ته وحزب  عن قصر عمر الحزب حيث سحبت اجازالشيوعي السري، فضال

ا بالعالقات المشبوهة مع دول مامهم، ألته١٩٤٧تحاد الوطني في ايلول اال

  .ماخرى والتخطيط للقيام بثورة على النظا



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٣٧

  

  

  

  

  
:אא−٥

معتمدا ) داخل الشعالن(رئيسا للحزب و) كامل الخضيري(انتخب 

) توفيق السويدي(سكرتيرا عاما، ثم اصبح ) محمد فخري الجميل(عاما و

نائبا له، ثم اختير فيما بعد ) سعد صالح(رئيسا للحزب بعد استقالة وزارته و

  .)٩٧(رئيسا للحزب

 تعزيز كيان العراق الدولي وتعديل المعاهدة وجاء في منهاج الحزب  

البريطانية بالشكل الذي يضمن مصالح العراق الوطنية، والعمل - العراقية

على معونة البالد العربية غير المستقلة في مساعيها لنيل االستقالل وفي 

مقدمتها فلسطين، وفي مادته الرابعة دعوته الى اصالح االدارة العامة 

دمة الشعب وتوزيع العدل واقرار سياسة ثابته للتوظيف بجعلها تستهدف خ

 الحزب الحقل االجتماعي سيسعىترمي الى تحقيق النزاهة في العمل، وفي 

الى تأليف النقابات للعمال وضمان حقوقهم، وفي المعارف دعى الى تنظيم 

مناهج التدريس على اساس يهيئ الفرد لفهم حقوقه والقيام بالواجبات 

رض تأسيس دور لتربية االيتام وتهذيبهم وتعميم مؤسسات العامة، ثم ع

حماية االطفال والعناية باالمومة، وفي الزراعة نبه الى نشر الزراعة 

رة وتوزيع االراضي االميرية على الحديثة واقرار سياسة الملكية الصغي



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٣٨

فرادها لغرض السكن والزراعة، وانماء الثروة الحيوانية وتشجيع الصناعات أ

  .)٩٨(ة وتأسيس الشركات األهليةالمحلي

اغلب اعضاء الحزب من المالكين والتجار ورؤساء العشائر   

، لم تظهر )٩٩(والسراكيل والسادة، وعدد قليل من أصحاب الثقافات العالية

 من االحزاب، بل اقتصرت الحزب نشاطات حزبية واضحة كسابقيهعلى 

مداوالت التي جرت في ال) سعد صالح(نشاطاته على مشاركة رئيس الحزب 

المقاالت المدنية لسياسة ) صوت األحرار(ايام الوثبة وكتابات جريدته 

الحكومة في شأن االنتخابات النيابية، وأخرها اعلن الحزب تجميد نشاطه 

  .م١٩٤٨ كانون االول ١٢في 

المنتمون للحزب في مدينة الهندية حسبما وردت اسماؤهم في جريدة   

محمد العجمي، محمد الياسين، محمد  (هم) صوت االحرار(الحزب 

العبادي، عبد الكاظم الثامر، عبد حسين السيد حمادي، السيد هاشم السيد، 

سيد كشاش السيد جاسم، السيد ناجي السيد جاسم، سعيد السيد نجيب، كريم 

 سيد ،السيد ناصر، حميد السيد هاشم، عباس السيد بادي، صالح مهدي

النعمة، عبد الحسن الكريم، حسين العلي نجيب عبد الحسين، عبد الرضا 

الحمادي، خلخال الجودة الحسن، عباس الجاراهللا، سيد جاسم السيد حسين، 

محمد السيد جواد، سيد مطرود السيد حسن، زبالة جاسم، جواد ملة حسن، 

ِخليل زكري، عبد الكريم ابوسنة، حميد العباس الحاج جاسم، محمد شريف 

سن، عبد الحسين آل عبد االمير، محمد الحاج محمد حسن ابو المحا

النعمة، محسن النعمة، محمد الحاج حسن ،كامل الحاج محمد حسن ابو 

المحاسن، عبد الجليل أل عبد االمير، فاضل الحاج محمد حسن ابو 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٣٩

المحاسن، الحاج متعب الحاج عباس علي، حاج رزاق الحاج غضبان، 

 جعفر جاسم محمد، سعيد عبد ريحان، جبار حسين، شاكر محمود، محمد

الحاج عبود حمدي الحاج عباس، سعيد الحاج علوان، عبد الحسن المال 

عبود، سيد هاشم سيد حسن، حسن عبد الدجيلي، فرهود جعفر، عبد الحميد 

ابو الصافندي، عباس الحاج غضبان، حاج سعيد الخنفر، محمد حسين 

حاسن، الشيخ علي، حسن العلي، محمد حسين الحاج محمد حسن ابو الم

هادي العلي الحمادي، عباس الحاج جاسم، حسين العبعوب العسر، 

  .)١٠٠()خضير العبيس، عباس كمال الدين وحاتم شبيب

كانت نشاطات الحزب محدودة ولم تتعد حدود مدينة بغداد، وفي   

مدينة الهندية بقيت مناهجه حبرا على ورق، ولم أجد في طيات سجالت 

فترة الحزب توجهات او مسيرات مؤيدة او الحزب السياسية وممن عاصروا 

معارضة للحكومة وانما وصلت جرائد الحزب الى المدينة وأغلب كتاباتها 

، )توفيق السويدي ثم سعد صالح(اقتصرت على مواقف قادة الحزب ورئيسه 

م، ١٩٤٦ تشرين الثاني -١٩٤٦حزيران) ارشد العمري(المعارضة لوزارة 

ة بأطالق الرصاص على المتظاهرين في واحتجاج الحزب على قيام الشرط

حزيران التي قادها حزب التحرر الوطني غير المجاز وعصبة ٢٨بغداد يوم 

، بأعتباره عمال ضد الحريات الديمقراطية واحتجاجه )١٠١(مكافحة الصهيونية

في كركوك ) كاورباغي(على االعتداء بالضرب على عمال شركة النفط 

، وعندما )١٠٢(معاقبة المتسبيبين بالحادثومطالبته بأجراء تحقيق عادل و

البريطانية اصدر الحزب بيانا -جرت مفاوضات تعديل المعاهدة العراقية



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٤٠

وعدم (طالب فيه اجراء انتخابات حرة نزيهة لتحقيق استقالل العراق التام 
  .)١٠٣()توريط البالد بأية التزامات تنقص من سيادته وتحد من استقالله

  

  
א א אא א

شهدت بداية الخمسينات من القرن العشرين ظهور قوى سياسية   

مؤثرة في مسيرة الحركة الوطنية في العراق، وتوضح ذلك على سياسي 

مدينة الهندية في عودة نشاط بعض االحزاب التي اوقفت عملها بسبب 

حزب الوطني ا، كان لالتغيرات الشخصية القيادية والمواقف الحكومية منه

ن واضح في السياسة بعد استئناف نشاطه من جديد في أذار الديمقراطي شأ

م فزاد عدد منتسبيه في المدينة واقتربت نشاطاته السياسية مع ١٩٥٠

نشاطات الحزب الشيوعي السري بعد عودة تنظيماته اثر الضربة القوية 

نت مواقفهما م، والتي كا١٩٤٩التي حلت بقيادة الحزب واعدام زعمائه عام 

متزامنة مع االنتفاضات والثورات التي شهدتها بغداد وامتد لهيبها الى المدن 

  .العراقية االخرى

  
:א−١

ظهرت خالل المدة المذكورة نشاطات يمينية تمثلت بأقامة احزاب   

 باألفكار المتأثر) سامي شوكت(صالح اسسه حكومية علنية منها حزب اال

المجاز من وزارة الداخلية في ) البعث القومي(احب نادي النازية، وكان ص



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٤١

حزب البعث (، ثم تحول النادي الى حزب سياسي بأسم م١٩٤٦ اذار ٩

رفضت وزارة الداخلية منحه اجازة متذرعة بأن غالبية مؤسسيه من ، )القومي

اصول عشائرية ومتمسكين بتقاليد دينية وقومية ال تتماشى مع نهج 

حصل على ترخيص بالعمل لتأسيس حزب اإلصالح في الحكومة، اال انه 

العاشرة عام ) نوري السعيد( في عهد حكومة )١٠٤(م١٩٤٩تشرين الثاني 

م تظهر له م بقي عمل الحزب مقتصرا على مدينة بغداد، ول١٩٤٩

ن في مدينة الهندية، وكانت تصل جريدته نشاطات سياسية او مؤيدو

كثيرة في الشؤون السياسية ومقاطع الى المدينة وفيها مواضيع ) حاالصال(

من منهاج الحزب الداعية الى االصالح في جميع المجاالت الحيوية 

العامة في العراق، وتوقفت الجريدة عن الصدور بعد حل الحزب عام 

  .م وانضمامه الى حزب االمة االشتراكي١٩٥١

  
א−٢ :א

م، ١٩٤٩ تشرين الثاني ٢١تأسس الحزب بموافقة وزارة الداخلية في 

، محاولة لجمع العناصر الرجعية واالقطاعية لمساندة )نوري السعيد(برئاسة 

الحكومة من جهة ومقاومة الحركات الوطنية من جهة اخرى، وتضمن 

ية منهاجه الدعوة لإلصالح العام في النواحي السياسية واالقتصاد

نون االنتخاب ي وقاالجهاز الحكومواالجتماعية والثقافية وصيانة 

 جديدة وتطبيق الملكية الصغيرة، ومحاربة الطائفية واستصالح أراض

والطبقية بأنواعها والروح اإلقليمية واالنعزالية، ودعى الحزب الى توثيق 

روابط اإلخاء والتفاهم بين الدول والشعب العربي، وتبديل المعاهدة 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٤٢

يصون سيادته البريطانية بحيث يؤمن ذلك استقالل العراق و- العراقية

الوطنية، ومواصلة الجهاد لنصرة فلسطين وانقاذها، وتعزيز القانون 

األساسي بجعله مرجع األمة حكومة وشعبا في جميع الشؤون وحماية 

إحكامه، ومكافحة المبادئ الهدامة وتعزيز استقالل القضاء وتقوية الجيش 

  .)١٠٥(واصالح الجهاز الحكومي

غانم الشمران، (ر ال فتله الهندية انتمى للحزب عدد من شيوخ عشائ

مكي (ومن المثقفين المحامي ) شبيب الموسى وآخرونناظم الشمران و

، وخالل متابعتي لإلحداث السياسية كانت تصل جريدته )الوزير العبيدي

الى مدينة الهندية ولم اجد تنظيمات سياسية في المدينة ) االتحاد الدستوري(

 بعض من الذين ارتبطت مصالحهم عند عموم السكان بل اقتصر على

، وذلك لما للسعيد من عالقات ستراتيجية مع )نوري السعيد(برئيس الحزب 

ين، فضال عن دوره في التنكيل بالحركة الوطنية ين البريطانيالسياسي

المناهضة لسياسة الحكومة وتنفيذه إلعدام اعداد كبيرة من قادة ثورة مايس 

ي سعيد، محمود سلمان وكامل صالح الدين الصباغ  فهم(م ١٩٤١

، )فهد(يوسف سلمان يوسف (، وقادة الحزب الشيوعي العراقي )١٠٦()شبيب

  .)١٠٧()زكي بسيم وحسين الشبيبي

 في حزب االتحاد )مكي الوزير ( المحاميالطويرجاوييبين القيادي 

 طوال مدة الحزب سوى مرتين  لم يجتمع بهم)نوري السعيد(، ان الدستوري

تأسيس الحزب والثانية دعوة القياديين في حزبه إلى حفلة غداء  بعد االولى

في فندق بغداد، وخاللها تبادل الحديث معه في شؤون الحزب وأعماله، 

ان ذلك كان اول واخر لقاء مع السعيد، الذي يدل على ان ) الوزير(ويؤكد 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٤٣

نشأة حزب االتحاد الدستوري اسس لمساندة وزارته وكسب العناصر 

ذو شخصية ) غانم الشمران(المؤثرة في الحكم ال سيما وان الشيخ العشائرية 

قوية ومؤثرة في المجتمع العشائري وعضو مجلس النواب عن قضاء 

المتنفذ ) وادي(ثم ولده ) شبيب الموسى (ينالهندية، فضال عن موقع الشيخ

  .بين عشائر المنطقة

ارين في انتخابات المخت) االتحاد الدستوري(اوردت جريدة الحزب 

م خبرا عن فوز مرشحي حزب االتحاد الدستوري في مدينة ١٩٥٢عام 

محمد علي (الهندية في انتخاب المختارين عن محلة محرم عيشه باختيار 

شاكر (عن محلة سيد حسين، واختيار ) سعيد معتوق(، واختيار السيد )تكي

  .)١٠٨(عن محلة الطنبي) حمادي الصدام

  
א−٣ א :א

م، برئاسة ١٩٥١ حزيران ٢٤ز الحزب من وزارة الداخلية في  أجي

الذي ضم عددا من شيوخ العشائر ومحترفي السياسة، ) صالح جبر(

، وتركزت )١٠٩(وبعض العناصر الكردية العتبارات قومية لكسب أنصاره

تنظيماته بصورة خاصة في الفرات األوسط، وتعرض الحزب الى حملة 

) كامل الجادرجي(والصحافة الوطنية قادهم مركزة ضده من قبل األحزاب 

رئيس الحزب الوطني الديمقراطي مشيرا الى ان انبثاق حزب األمة 

إيجاد شخصية سياسية موالية لهم ( جاء إلبراز الفكرة البريطانية ياالشتراك
لتعيد الثقة لصالح جبر بعد ان ) تحل محل نوري السعيد عند االقتضاء

  .)١١٠(م١٩٤٨ وثبة كانون عام تضاءلت سمعته السياسية اثر



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٤٤

تضمن منهاج الحزب العمل على تحقيق االماني العربية في قضية   

فلسطن، والسعي لتحقيق استقالل البالد العربية غير المستقلة، وتعزيز 

، واتخذ الحزب لنشر )١١١(الحياة الديمقراطية واألخذ بمبدأ االنتخاب المباشر

ة اللتين وصلتا الى مكتبات مدين) مةالنبأ واال(افكاره وسياسته جريدتي 

سحب اجازة عمله مع االحزاب السياسية الهندية، حتى نهاية عمل الحزب ب

  .الثانية عشرة) نوري السعيد(م من قبل وزارة ١٩٥٤االخرى عام 

كانت تنظيمات الحزب ضعيفة في المدينة ولم ترد إشارة للتنظيم   

ركز لواء الحلة وبعض الحزبي فيها، حيث اقتصرت مقرات حزبه على م

العشائر التي ارتبطت مع رئيس الحزب بالمصاهرة، والمستفيدة منه أيام 

  .حكومته

قد عين كاتبا أول ومترجما في ) صالح جبر(ويذكر المسنون ان   

، واستقر )١١٢()م١/١/١٩٣٠-١١/١١/١٩٢٣ (، خالل المدةمحكمة الهندية

بتراثها الحضاري وحضر في المدينة في محلة سيد حسين مدة طويلة، تأثر 

الجلسات الثقافية والسياسية التي يقيمها مثقفو المدينة ورجال الدين في 

المناسبات السياسية التي منحته قوة نظر في العمل السياسي والثقافي في 

معترك نشاطاته السياسية بعد ان انتخب نائبا للبرلمان ثم وزيرا للمعارف في 

  ).م١٩٣٣تشرين الثاني  ٩(وزارة جميل المدفعي االولى 
א −٤ :א

، وانتخــب )١١٣(م١٩٥١ ايــار ٢٦اجيــز الحــزب مــن وزارة الداخليــة فــي 

ــــبهم مــــن المعارضــــين فــــي ) طــــه الهاشــــمي( رئيــــسا لمكتبهــــا، واعــــضائها اغل

م، وممـن عارضـوا معاهـدة بورتـسموث ١٩٤٧المجلس النيابي المنتخـب عـام 
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        ١٤٥

سابقين وبعـــض النـــواب، وبقـــوا علـــى وعـــدد مـــن رؤســـاء الـــوزارات والـــوزراء الـــ

، وتهـدف الجبهـة القيـام )١١٤(م١٩٤٨معارضتهم في االنتخابات الجديدة عام 

، وتحقيــــق الحريــــة )١١٥(بالحيــــاد وتحريــــر االقتــــصاد القــــومي مــــن االســــتغالل

واالستقالل واالتحـاد وصـيانة عروبـة فلـسطين، واوضـحت الجيهـة ان الوحـدة 

تـل جهـودهم المـشتته وتتـسق سـبل الكفـاح قـوى العـرب المبعثـرة، وتك(ستجمع 
  .)١١٦()والنضال عندهم

فــي مكتبــات مدينــة الهنديــة، ) الجبهــة الــشعبية(تــداولت جريــدة الحــزب   

وكانـــت تطلعـــات الطبقـــة المثقفـــة فيهـــا مؤيـــدة الهـــداف الجبهـــة، وحتـــى عامـــة 

ســكانها وجـــدوا مـــن خاللهـــا امكانيـــة ايـــصال صـــوتهم الـــى الجهـــات الـــسياسية 

 تظلمهــم مــن قبــل الجهــات االمنيــة، فقــد نــشرت الجريــدة نــداءات المعنيــة عنــد

انـصار الـسالم والـشيوعيين وعوائـل الــسجناء الـسياسيين، واقـدم حـزب الجبهــة 

ــديمقراطي لدراســة  علــى تــشكيل لجنــة مــشتركة مــنهم ومــن الحــزب الــوطني ال

المـــضربين عـــن ) نقـــرة الـــسلمان(اوضـــاع الـــسجناء، عارضـــين حالـــة ســـجناء 

، وطــالبوا الحكومــة فــي اطــالق )١١٧(التعــذيب والمعاملــة الــسيئةالطعــام بــسبب 

سراح السجناء المصابين باالمراض المزمنة، كما انتقـدت الجبهـة االسـتعمار 

البريطـــــاني، ودعـــــت الـــــى التـــــضامن مـــــع الـــــدول العربيـــــة وتحقيـــــق وحـــــدتها، 

  .)١١٨(ومساندة مصر في نضالها ضد قوى االستعمار

 بقـــرار مـــن قيادتـــه وحتـــى اشـــعار م١٩٥٤توقـــف نـــشاط الجبهـــة عـــام   

اخــــر، ثــــم قامــــت الحكومــــة بتعطيــــل الحــــزب الــــوطني الــــديمقراطي، وســــحب 

رخصة عمل حزبي االسـتقالل واالمـة االشـتراكي فـي ايلـول مـن العـام نفـسه، 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٤٦

وبـــذلك انتهـــت الحيـــاة الحزبيـــة العلنيـــة وحتـــى قيـــام الجمهوريـــة العراقيـــة عـــام 

  .)١١٩(م١٩٥٨

  
א/ א :א

مــن االحــزاب الــسياسية الــسرية التــي وجــدت لهــا ارضــية :א١

خــــصبه بــــين الــــشعب فــــي العــــراق، وكــــان للطلبــــة الــــسوريين الــــذين يتلقــــون 

دراستهم في كليات ومعاهد العراق وبعـض المـدارس الثانويـة، دور فـي نـشر 

فـــي الـــسياسة العربيـــة (افكـــار الحـــزب مـــن خـــالل منـــشورات ســـرية ككـــراريس 
، وقيــادة )ذكــرى الرســول العربــي(و) احاديــث فــي البعــث العربــي(و) الثوريــة

التنظيمـــات الحزبيـــة فـــي بغـــداد بـــين صـــفوف الطلبـــة العـــراقيين، ومـــن اوائـــل 

فــؤاد الركــابي، شــفيق الكمــالي  (البعثيــين فــي العــراق فــي اواخــر االربعينيــات 

مـن مدينـة ) سـعدون حمـادي(فضال عن ) وعبد اهللا سلوم السامرائي واخرون

ء الذي كان يدرس في الجامعة االمريكية في لبنان، فكانت صـلته فـي كربال

عبــد الــرزاق الوكيــل، جــواد ابــو الحــب، خليــل (تنظــيم نــواة كــربالء المبكــر بـــ 

يرســــل الــــيهم المطبوعــــات ) عبــــد الرضــــا، حــــسن الــــصواف ومــــنعم الجــــابري

ابــو (، ومــن خــالل )١٢٠()جريــدة البعــث ومجلــة العــروة الــوثقى(البعثيــة ســريا 

تـــــسربت افكـــــار الحـــــزب الـــــى مدينـــــة الهنديـــــة مطلـــــع الخمـــــسينيات ) لحـــــبا

 فــــي المنطقــــة الغربيــــة مــــن )ابــــو وزرةحــــسين علــــي هــــادي (باالتــــصال مــــع 

المدينة والذي شكل النواة االولى للحزب في تلك المنطقة، والخـط التنظيمـي 

عبـد (م، كـان مـسؤل التنظـيم ١٩٥٢االخر للحـزب ارتباطـه بالحلـة منـذ عـام 

هـادي علـي (معه عدد قليل مـن المنتمـين للحـزب مـنهم ) محمد اميناالمير 
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        ١٤٧

مــسير المحــامي، عبــد علــي ابــو زبــد، صــاحب نــور الياســري، جليــل مخيــف 

ة فــي بغــداد ، وهنــاك تنظــيم اخــر لــشباب الهنديــ)١٢١()العطيــة وثابــت مجهــول

حميـد خلخـال جـوال الزبيـدي وعبـد الـرزاق حجيــل  (كـان علـى رأسـه الطالبـان

فـــضال عـــن تـــسرب افكـــار البعـــث فـــي المدينـــة بواســـطة ، )يحـــسون الجنـــاب

طبيــب مستــشفى الهنديــة، خــالل عملــه الــوظيفي ) عــزت مــصطفى(الــدكتور 

ط التنظيم فيما بعد وانظـم اليـه  نشومن خاللهم ،)م١٩٥٥-١٩٥٢(لالعوام 

عبـــاس جاســـم بـــزون، كـــاظم منخـــي، عبـــاس خـــضير الجنـــابي، ثابـــت فهـــد، (

ن بحي صـاحب، جـواد وفـوزي فرمـاراضي حـسن سـلمان، محمـد عبـيس، صـ

).نواخرو

ومــن نــشاطات الحــزب فــي الهنديــة قامــت مظــاهرة صــغيرة ومحــدودة   

امنا مـــع مـــدارس م تـــض١٩٥٢ تـــشرين الثـــاني ١٩هـــالي فـــي مـــن الطلبـــة واال

االســـتقالل، الـــوطني الـــديمقراطي، (بغـــداد وكليـــة الـــصيدلة، قادتهـــا االحـــزاب 

فعــت شــعارات وطنيــة منــددة ، ر)الــشيوعيون وعــدد مــن معتنقــي حــزب البعــث

المتـشددة، اسـتطاعت الـشرطة تفريقهـا مـن غيـر ) مصطفى العمـري(بحكومة 

  .)١٢٢(اعتقاالت او اعتداءات بين الجهتين

 اول مشاركة سياسية معلنـة عـن الحـزب فـي مدينـة الهنديـة، مظـاهرة   

رفـــض حلـــف بغـــداد، كانـــت محـــدودة مـــن الحـــزبين الـــشيوعي والبعثـــي بدايـــة 

م، طافـــــــت شـــــــوارع وســـــــوق المدينـــــــة رافعـــــــة شـــــــعارات ١٩٥٥كـــــــانون االول 

نــــــوري (الديمقراطيــــــة والتنديــــــد باالســــــتعمارالبريطاني والهتــــــاف بــــــسقوط وزارة 

، اســتطاعت الــشرطة المحليــة تفريقهــا وتوقيــف عــدد مــن الــسياسيين )الــسعيد

  .المشاركين فيها
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        ١٤٨

بـأثر االعتـداء الثالثـي وشهدت مدينة الهندية مظاهرات طالبية كبيرة 

م، ١٩٥٦بــدأت مــن ثانويــة الهنديــة، نهايــة تــشرين االول ى مــصر، التــي علــ

باتجـــاه الـــسوق الكبيـــر، حمـــل المـــشاركون فيهـــا ) ابـــن الحمـــزة(دخلـــت شـــارع 

لــشعب باشــتراك يطالــب ا(و) كلنــا جنــود لنــصرة مــصر(الفتــات كتــب عليهــا 
وعلــى اخــرى كتبــت عبــارات التنديــد بــسياسة )  مــصرالجــيش العراقــي لنــصرة

المنحـــازة لالســـتعمار البريطـــاني المـــشارك باالعتـــداء ) ري الـــسعيدنـــو(حكومـــة 

غنــي عبــد الهــادي، (علــى مــصر، كــان قــادة التظــاهرة مــن الحــزبين الــشيوعي 

ومـــن ) ، ســـيد شـــهيد هاشـــم ومـــسلم عبـــد العظـــيمغـــضبانســـامي عبـــد الـــرزاق 

واخــرون، تــصدت لهــم اجهــزة ) فــوزي فرمــان، غنــي خــضير عــذاب(البعثيــين 

رى صــدام جــرح فيهــا عــدد مــن المتظــاهرين وتــم القــبض االمــن والــشرطة وجــ

لـدى مـدير الـشرطة ) حـسن علـي(على اخرين، حيث توسط المرحـوم الوجيـه 

عيـادة ، وكـذلك انقـذت ورقـة ال)١٢٢(فاطلق سراح المعتقلين بكفالـة) عبد الملك(

مــن التوقيــف الثبــات تاريخهــا مــع يــوم ) جبــارحــسين علــي (الطبيــة الطالــب 

  .التظاهرة

 تمــوز ١٤لبعثيــون الحريــة التنظيميــة فــي الهنديــة بعــد قيــام ثــورة تــنفس ا

، )١٢٣(وزيــرا لالعمــار) فــؤاد الركــابي(م، حيــث عــين امــين ســر الحــزب ١٩٥٨

م، ١٩٥٩ اذار ٨والـــذي اســـتمر فـــي منـــصبه حتـــى قيـــام ثـــورة الـــشواف فـــي 

بعدها نكل بالبعثيين وكاد التنظيم ان ينحسر او يتـشظى، لـوال عـضو القيـادة 

مــن مدينــة الهنديــة واخــرون ان ) حميــد خلخــال وعبــد الــرزاق حجيــل(ة القطريــ

يعيــدوا التنظــيم بــسرية فائقــة وباتــصاالت فرديــة حتــى عــاد نــشاط الحــزب مــرة 
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        ١٤٩

اخــرى فــي مطلــع الــسيتينيات ليــشارك فــي االضــرابات واالنتفاضــات المنــددة 

  ). عبد الكريم قاسم(بحكومة 

  

א−٢ وجـود احـزاب دينيـة فـي الـى  لـم اجـد مايـشير:א

م، مـن ١٩٥٧ فـي خريـف عـام  عن حداثة التنظـيم الـذي نـشأالمدينة، فضال

، يعمـل بمنهاجـه علـى )١٢٤(فـي سـرية تامـة) محمد مهدي الحكـيم(قبل السيد 

:اربعة مراحل هي

ان اهللا اليغير مابقوم حتـى (المرحلة التغيرية، باالعتماد على قوله تعالى ) أ
  .(*))ميغيروا مابانفسه

  .المرحلة السياسية، دراسة طبيعة امر االمة) ب

  .المرحلة الثورية، االجهار بالدعوة) ت

  . الستالم الحكمالمرحلة الحكمية، التهيؤ) ث

 تمــوز ولــدت اول خليــة لحــزب الــدعوة االســالمية ١٤وفــي عهــد ثــورة   

عبـــد (م، كـــان مـــن بـــين اعـــضائها مـــن الهنديـــة ١٩٦٠فـــي الحلـــة بدايـــة عـــام 

، وبقــي التنظــيم ســريا وخيطيــا مــن غيــر ان يحــدث تطــورا فــي )رشــيداالميــر 

  .)١٢٥(العمل الحزبي

  

א−٣ بعــد انقطــاع النتظــيم الحزبــي الــشيوعي فــي مدينــة :א

اعـادة التنظـيم مـن ) محمد عبد اهللا كبـة(الهندية نهاية االربعينيات، استطاع 

فــي بغــداد، ) لمواشــيطــاهر ا(جديــد باتــصاله الجــانبي مــع القيــادي الــشيوعي 

ـــسرية اليـــه عـــام ـــشيوعية ال م، واصـــبح تنظـــيم ١٩٥٣ فـــي ارســـال النـــشرات ال
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ي، غنـــي عبـــد الهـــادي، يـــونس الـــسماو(ديـــة يـــضم العمـــل الـــشيوعي فـــي الهن

) لجنـــة المدينـــة(ن، وســـميت بــــ واخـــري) اس حريجـــة وفخـــري عبـــد الهـــاديعبـــ

للجنـة، ومثـل كانت الركيزة االولى فـي تنظـيم الـشباب بعـدة خاليـا ارتبطـت با

حلقة الوصل بين قيـادة الحـزب الـشيوعي ولجنـة ) عبد االمير حداد(القيادي 

م، توســعت خاليــا الحــزب التــي ضــمت الطــالب ١٩٥٤المدينــة، وفــي عــام 

والعمـــــال، فـــــي حـــــين بقيـــــت عالقـــــة الحـــــزب بتنظـــــيم الفالحـــــين فرديـــــة، لـــــم 

محمــد (تــستمراللجنة فــي ادائهــا الحزبــي بــصورة  جيــدة بعــد انتقــال مــسؤولها 

م، وذلـــك الشـــتداد الحملـــة الـــشرسة علـــى ١٩٥٥الـــى بغـــداد عـــام ) عبـــد اهللا

الحزب من قبل الحكومة وزج القياديين في بغداد في السجون، لكـن التنظـيم 

الـــشيوعي فـــي المدينـــة اســـتعاد نـــشاطه بعـــد تـــشكيل لجنـــة مـــشتركة فـــي لـــواء 

عبـــد غنـــي (م، وتمثيـــل ١٩٥٦عـــام ) علـــي النـــوري(كـــربالء والهنديـــة بقيـــادة 

م، وبعــد ان ١٩٥٧عــام ) لجنــة الحلــة(فــي جبهــة االتحــاد الــوطني ) الهــادي

تطـــور التنظـــيم الـــشيوعي وكثـــر انـــصاره فـــي الهنديـــة، زار المدينـــة القيـــادي 

لالشـــراف علـــى ) كـــاظم الجاســـم(ثـــم القيـــادي ) حـــسين الرضـــوي(الـــشيوعي 

.تنظيم الهندية

مغـــادرة بعـــد ) غنـــي عبـــد الهـــادي(اســـتلم مـــسؤلية تنظيمـــات المدينـــة 

ابـراهيم (مدينة الهندية، وانظم الحقـا الـى التنظـيم ) محمد عبد اهللا ابو الكبة(

ي محـسن، سـيد علــي محـسن، مهـدي سـيد جــودي، سـيد شـهيد هاشـم، حمــود

  .)١٢٦(نواخرو) صافي وبدر
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م، من انـصار ١٩٤٧لنواب الفائزين في انتخابات شباط كان اكثرية ا

، فـــي حــين لـــم تحـــصل االحــزاب العلنيـــة علـــى )نــوري الـــسعيد وصــالح جبـــر(

مقاعــد، ســوا حــصول الحــزب الــوطني الــديمقراطي علــى خمــسة مقاعــد، وفــاز 

، وكانــت نيــة الحكومــة افــساح الطريــق )جعفــر القزوينــي(عــن مدينــة الهنديــة 

 الـوزارة، وفـي اطـار ذلـك قـدم اهـالي مدينـة الهنديـة لتاليف) صالح جبر(امام 

شـــــكوى الـــــى حـــــاكم المنطقـــــة ) الـــــسيد جعفـــــر القزوينـــــي(بواســـــطة المحـــــامي 

االنتخابيــة، واخــرى الــى رئاســة االســتئناف ومتــصرفية الحلــة، ذكــروا فيهــا ان 

مــــدير ناحيــــة الجــــدول الغربــــي يمــــسك بيــــده صــــندوق االنتخابــــات فــــي محلــــة 

نتخابية التي التروق لـه، وعلـى اسـاس ذلـك حـضر الكص ويمزق االوراق اال

رئـــيس منطقـــة عدليـــة الحلـــة والمتـــصرف الـــى طـــويريج، وابطـــل االنتخابـــات 

ـــــي  ـــــة اب ـــــف ســـــراكيل ناحي ـــــك اوق ـــــة، وازاء ذل ـــــدت مـــــرة ثاني ـــــق واعي غـــــرق وف

 العـــــــشائر وهـــــــم ذاهبـــــــون الـــــــى شـــــــعبهم مـــــــن نظـــــــام دعـــــــاوى) ٤٣(المـــــــادة

  .)١٢٧(االنتخابية

لي رســـــالة اهــــالي طـــــويريج حـــــول وقــــد نـــــشرت جريـــــدة صــــوت االهـــــا

كـان المـشرف علـى ) محلـة الكـص(ففي الشعبة االولى [: االنتخابات ونصها
صندوق االنتخابات هو مدير ناحية الجـدول الغربـي نفـسه، وكـان قـد اعطـى 
للمختــــارين قائمــــة باســــماء عــــشرة اشــــخاص يرغــــب القائمقــــام فــــي ان يكونــــوا 

غلـــبهم مـــن المـــوظفين، ووزع وا) الكتلـــة(منتخبـــين ثـــانويين وهـــم مـــن مرشـــحي 
ـــاخبين قائمـــة باســـماء  ـــى الن ـــديمقراطي عل ـــوطني ال المنتـــسبون الـــى الحـــزب ال
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عشرة اشـخاص ضـد القائمـة المـذكورة، فكانـت نتيجـة االنتخابـات فـشل قائمـة 
فتقرر اعتبار هذا االنتخاب ملغيـا وبـاطال ومزقـت االوراق، ) الكتلة(مرشحي 

 اســتئناف الحلــة، وتجــاه هــذا وكــان ذلــك بحــضور المتــصرف ورئــيس محكمــة
العمل لم يرى اعضاء لجنة التفتيش بدا من مغادرة محل االنتخاب احتجاجـا 

محمــد حــسين (علــى هــذا التالعــب، وبعــد ذلــك اســتقال رئــيس لجنــة التفتــيش 
علـي القزوينـي، ابـراهيم (مع ثالثة اعضاء مـن اللجنـة وهـم الـسادة ) القزويني

يــد االنتخــاب وكانــت االوراق معــدة ثــم اع) الــشيخ حــسون ومجيــد آل ســماوي
والقيـت فـي صـندوق االنتخـاب ) الكتلـة(سلفا وقد كتب عليها اسماء مرشـحي 

ولــم يحــضر االنتخــاب ســوى المــوظفين ومــدير الــشرطة، وممــا يــذكر انــه لمــا 
احـد اعـضاء لجنـة التفتـيش هـو مـن ) عبـد الكـريم دبـس(لسيد ابلغ االدارة ان 

، اوعــزت بعــدم الــسماح لــه بالقيــام بــاي منتــسبي الحــزب الــوطني الــديمقراطي
عمـــل فـــي اللجنـــة، كمـــا ان مـــدير ناحيـــة الجـــدول الغربـــي قـــد اوعـــز بتوقيـــف 

الــذي كــان قــد رشــح نفــسه منتخبــا ثانويــا حينمــا علــم بــان هــذا ) ســامي نــوري(
علـــي ( المرشـــح يعتـــرض علـــى هـــذه التـــصرفات والتـــدخالت، وقـــد قـــدم الـــسيد

ف ضمنها اعتراضاته علـى التالعـب عريضة الى محكمة االستئنا) القزويني
بهذا االنتخاب وارسل صورة منها الى محكمة جزاء الهندية واخرى الـى وزارة 

  .العدلية، وقد طلب فيها اجراء التحقيق واعادة االنتخابات
فقد كان مـدير ناحيـة ابـي ) محلة السيد حسين(اما في الشعبة الثانية 

 تمـــوين الناحيـــة يكتـــب غـــرق هـــو المـــشرف علـــى االنتخابـــات، وكـــان كاتـــب
االوراق باسماء االشخاص الذين يريدهم مدير الناحية، وكان لحزب الـوطني 
الديمقراطي في هـذه الـشعبة مرشـحون ثـانويون، فلـم يـسمح لهـم بالـدخول الـى 
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وا الــى المكــان  االمــر بــالقبض علــيهم فيمــا اذا جــاؤمحــل االنتخــاب بــل صــدر
التــــي ) الكتلــــة(وز مرشــــحي المــــذكور، فكــــان نتيجــــة ذلــــك بطبيعــــة الحــــال فــــ

  .استعمل مدير الناحية المذكورة نفوذه الرسمي النجاحها
فـان القائممقـام قـد اعطـى ) محلـة الـشيخ حمـزة(اما في الـشعبة الثالثـة 

وقـــد ) الكتلـــة(المختـــارين قائمـــة باســـماء خمـــسة اشـــخاص وهـــم مـــن مرشـــحي 
  الحـــــزب الـــــوطنيمنتخبـــــين ثـــــانويين، وقـــــد وزع منتـــــسبوطلـــــب ان يـــــصبحوا 

الديمقراطي قائمـة باسـماء خمـسة اشـخاص قبـل يـومين مـن موعـد االنتخـاب، 
فاخـــــذ القائممقـــــام صـــــورة مـــــن هـــــذه القائمـــــة واوعـــــز الـــــى الـــــشرطة بتوقيـــــف 
المرشــحين الخمــسة خــالل مــدة االنتخــاب، كمــا اوعــز بتحــري بيــوتهم بحجــة 

ـــة وقبـــل موعـــد ! انهـــم وزعـــوا نـــشرات يـــدعون فيهـــا الـــى انتخـــاب اســـماء معين
 بيوم واحد جـرى تحـري خمـسة عـشر دارا مـن دور اعـضاء الحـزب االنتخاب

الـــوطني الـــديمقراطي، بينمـــا اخـــذ المختـــارون يبثـــون الـــدعايات فـــي االســـواق 
وغيرهـــا معلنـــين ان كـــل مـــن ينتخـــب قائمـــة اســـماء مرشـــحي الحـــزب الـــوطني 
ـــشاي وستـــسحب  ـــسكر وال ـــه مـــن حـــصته مـــن ال ـــديمقراطي ســـيعاقب بحرمان ال

  .اب المهناجازته اذا كان من ارب
فـــان النـــاخبين لـــم ) محلـــة صـــوب الطنبـــي(امـــا فـــي الـــشعبة الخامـــسة 

يحــضروا لالنتخابــات فيمــا بلغهــم ان مــدير الناحيــة يريــد فــرض ارادتــه علــيهم 
واســـتعمال نفـــوذه الرســـمي، وهكـــذا وضـــعت فـــي صـــندوق االنتخابـــات اوراق 

ن ليكونـــوا منتخبـــين ثـــانويين واغلـــبهم مـــ) الكتلـــة(كتـــب فيهـــا اســـماء مرشـــحي 
  .الموظفين او المستخدمين لدى االدارة
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هكــذا جــرى داخــل القــضاء، امــا فــي خــارج القــضاء فــان التــدخالت لــم تقــل 
مــن ) الرجيبــة(شــأنا عمــا ســلف ذكــره، والــى القــرآء تفاصــيل ذلــك، ففــي شــعبة 

ناحيــة الجــدول الغربــي اوعــز القائممقــام بــامالء االوراق لــيال باســماء المرشــحين 
رأى انــه اليــستطيع فــرض ارادتــه علــى النــاخبين، بفــضل الــذين يريــدهم، حينمــا 

ورقـة ) ٤٠٠(و )٣٠٠(الوعي المتزايد لدى ابناء الشعب وهكذا كتب ما يتراوح 
ــــوم  ــــذكر كــــان يجــــري ي ــــصندوق، وممــــا ي ــــة والقيــــت فــــي ال لكــــل شــــعبة انتخابي

ـــم تـــسمح االداراالنتخـــاب تـــشييع  ـــازة الـــى النجـــف، فل ة بتـــشيعها اال بعـــد ان جن
لمـــشيعين الموافقـــة علـــى تـــسجيل اســـماء المنتخبـــين الثـــانويين استحـــصلت مـــن ا

  .الذين تريدهم االدارة
التابعـة لناحيـة الجـدول الغربـي ايـضا، فـان ) آل جميـل(اما في شـعبة 

مدير الناحية قدم قائمة باسماء موظفين اراد ان يكونـوا منتخبـين ثـانويين فـي 
 ال جميــل قــد رئــيس عــشيرة) صــاحب الحربــي(هــذه الــشعبة، غيــر ان الــسيد 

احتج على هذا العمل وطلب ضمان حرية االنتخاب فجـرى بينـه وبـين مـدير 
ناحيــة اال ان اوعـــز الناحيــة جــدال شــديد بهــذا الــشأن، فلــم يكــن مــن مــدير ال

 فورا مع سبعة اشخاص اخرين الـى القـضاء بحجـة انـه كلـمللشرطة سوقه مخ
لـسبعة بـالحبس ة عليـه وعلـى االشـخاص امدير الناحية بـشدة، فحكمـت االدار

مــن قــانون ) ٤٣(دينـار بموجــب المــادة ) ٧٠٠(لمـدة ســنتين او بغرامــة قــدرها 
  .العشائر

التابعـــة لناحيـــة ابـــي غـــرق حـــاول مـــدير ) كـــريط(وفـــي شـــعبة عـــشيرة 
الناحيــة فــرض ارادتــه علــى النــاخبين لكتابــة اســماء معينــة الشــخاص اراد ان 

) ملــوح آل بــاذر(لــسيد يكونــوا منتخبــين ثــانويين، فــاحتج رئــيس عــشيرة كــريط ا
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ســل رئــيس عــشيرة علــى ذلــك وجــرت مجــادالت بينــه وبــين مــدير الناحيــة، فار
  .فورا الى القضاء حتى تم اجراء االنتخاب وفق رغبة مدير الناحيةكريط مخ

التابعـة لناحيـة ابـي غـرق، فـان مـدير الناحيـة ) الرشـيدة(اما في شعبة 
اب االشـخاص الـذين يريـدهم، اراد ايضا ان يملي ارادته على النـاخبين النتخـ

ـــــه  ـــــوب(فـــــاحتج رئـــــيس عـــــشيرة آل فتل وهـــــو احـــــد المرشـــــحين ) ســـــماوي الجل
عبــد الكــاظم آل (المــستقلين للنيابــة، فــاوعز مــدير الناحيــة بتوقيفــه مــع الــسادة 

ســلمان، وادي آل شــبيب، جــابر الــشيخ حــسين شــيخ مقاطعــة زغيــب التابعــة 
  .ى الشكل الذي ارادته االدارةحتى تم اجراء االنتخاب عل) للناحية المذكورة

وقــد جــرى االنتخــاب علــى الوجــه مــن التــدخل والتالعــب فــي الــشعب 
، ومما يذكر )الرغيلة، جناجة، الزريجية، ام طوب والطهمازية(االخرى وهي 

احـــد اعـــضاء لجنـــة التفتـــيش ) علـــي القزوينـــي(ان القائممقـــام قـــد منـــع الـــسيد 
) جناجـــة( الـــذهاب الـــى ومرشـــح حـــزب االســـتقالل عـــن قـــضاء الهنديـــة، مـــن

الحـاكم واطلعـه علـى اعمـال التـدخل التـي تقـوم ) علي القزوينـي(فواجه السيد 
  .)١٢٨( ]به االدارة

ابــــراهيم شــــيخ حــــسون والمحــــامي رضــــا (حــــذر اهــــالي الهنديــــة باســــم 

من الفساد االداري وطالبـا الـوزارة باتخـاذ االجـراءات ضـد قائممقـام ) القزويني

 غـرق لـدورهما الواضـح مـن تزييـف االنتخابـات وان الهندية ومدير ناحية ابي

 وعلى ضـرورة اصـالح الجهـاز )١٢٩()وجودهما خطر على االنتخابات الحرة(

الحكـــومي، واعتـــرض حـــزب الـــوطني الـــديمقراطي فـــي الهنديـــة علـــى الـــسلطة 

ـــار  ،اعـــدادا )*()الخمـــسات(االداريـــة التـــي اســـتغلت نفوذهـــا للتـــدخل فـــي اختي

ة وعمل المختارون على عدم اشـراك اعـضاء حـزبهم النتخاب الهيئة التفتيشي
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علــى الــرغم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن وجهــاء البلــد ورجالــه ) الخمــسات(فــي 

وفي اجراء االنتخابات النيابية الثانيـة عـشرة فـي ، )١٣٠(ضمن اعضاء الحزب

جعفـر القزوينـي، جعفـر (م، التي فـاز بهـا عـن قـضاء الهنديـة ١٩٤٨حزيران 

  ): رضا الخطيب(السيد الشاعر ، فقد قال يصفهم )انالصميدع وغانم الشمر
  الجعفران وغانم الشمران    فحول توت وسط بستان

  
الــذي لــم ) محمــد حــسن الكتبــي(وكــان المــشرف علــى شــعبة االنتخابــات 

يـــسلم مـــن االتهامـــات بفـــسح المجـــال لتزويـــر االنتخابـــات، والتـــي قالـــت عنهـــا 

 بعــدها مهزلــة، واقتــصرت االنتخابــات مهزلــة مــا  [جريــدة صــوت االهــالي ان
قــوائم النـــاخبين علـــى فئـــة معينــة بحجـــة مـــن كـــان مــسجال خـــارج البلـــدة اثنـــاء 
تسجيل النفوس العام ال يحق لـه االنتخـاب، وبهـذه البدعـة حيـل دون اشـتراك 

خـــاب، وقـــد ادى ذلـــك الــى اشـــتراك مـــن لـــم تاكبــر عـــدد مـــن المثقفـــين فــي االن
ن تكــرر التــصويت بالنــسبة لكــل يــسجلوا فــي القــوائم االنتخابيــة، كمــا حــدث ا

المحــامي تريكـــو (ناخــب مــرات متتاليــة، وقـــد اعتــرض علــى تلـــك المخالفــات 
  .)١٣١(])صكر، عبد االمير شيخ علي ورحيم السعداوي

 ضـرورة تعـديل كثرت دعوات االحزاب الـسياسية والـشعب العراقـي، علـى

قـــانون انتخـــاب النـــواب، وجـــرت مراســـالت بـــين قـــادة االحـــزاب والحكومـــة فـــي 

 ، كمــا دعــا)١٣٢(م، حــول صــياغة مــواد تعــديل الدســتور١٩٥١تــشرين الثــاني 

حزب االستقالل الـى االضـراب العـام فـي مـدن العـراق، الـذي نجـح حتـى فـي 

لــع الــشمس م مــن مط١٩٥١ تــشرين الثــاني ١٤مدينــة الهنديــة يــوم االربعــاء 

صــباحا حتــى الظهــر فــي تمــام الــساعة الثانيــة عــشرة زواليــة، انتــصارا لمــصر 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٥٧

رض الكنانـــة ر واســـتنكارا لفـــضائع االنكليـــز فـــي أفـــي كفاحهـــا ضـــد االســـتعما

 لمحاولــة فــرض المقترحــات الرباعيــة ووجــوب رفــضها وتايــد مطاليــب ًوشــجبا

ة، وتعزيــز مطلــب االمــة العربيــة فــي الحريــة واالســتقالل وتنفيــذ الوحــدة الــشامل

  .)١٣٣(م وتحقيق تاميم مشاريع النفط١٩٣٠الشعب العراقي بالغاء معاهدة 

ــــة عــــام  ــــام باالصــــالح ١٩٥٢وشــــددت الجمــــاهير العراقي ــــضرورة القي م ب

الدســتوري، فــضال عــن رفــض االحــزاب العلنيــة اتفاقيــة الــنفط المتــضمنة مبــدأ 

الــــوطني  حزبــــا، فنبــــه )١٣٤(المناصــــفة فــــي االربــــاح بــــين الحكومــــة والــــشركات

الــــــديمقراطي والجبهــــــة الــــــشعبية فــــــي بيــــــان مــــــشترك مــــــن خطــــــورة االتفاقيــــــة 

ــنفط، فــاذا هــو آغبنــا (وغموضــها واشــارا الــى ان  خــر بــشأن تحديــد اســعار ال
ودعـــا الحزبـــان الـــشعب الـــى مقاومـــة االتفاقيـــة والعمـــل ) دون الـــسعر العـــالمي

 ،التفاقيـــة، ورفـــض حـــزب االمـــة االشـــتراكي ا)١٣٥(بكـــل الـــسبل علـــى الغائهـــا

مخيبــة المــال اولئــك الــذين كــانوا يعارضــون فكــرة (واعتبرهــا حــزب االســتقالل 
نــــوري (، فــــي حــــين رحــــب )١٣٦(وطالــــب الــــشعب العراقــــي باحباطهــــا) التــــأميم

رئـــيس حـــزب االتحـــاد الدســـتوري باالتفاقيـــة، معتقـــدا بانهـــا ســـتطور ) الـــسعيد

د المعارضـون االقتصاد العراقي وتنهض بمجتمعه نحـو االزدهـار، حيـث انتقـ

  .)١٣٧(لالتفاقية ووصفهم بالعاجزين عن نهضة البالد

لبت غالبية المدن العراقية بما فيها مدينة الهندية، خاصة وان غالبية 

سكانها من العمال والفقراء المستضعفين الذين يعيشون على االجر اليـومي، 

م ١٩٥٢ شــــباط ١٩دعــــوة االحــــزاب العلنيــــة العــــالن االضــــراب العــــام  يــــوم 

  .)١٣٨(حتجاجا على سوء االدارة الحكوميةا
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لـــم تـــستجب الحكومـــة العراقيـــة النتقـــادات المعارضـــة لـــسياستها، التـــي 

اججتهــــا صــــحف االحــــزاب الــــسياسية، فــــضال عــــن مــــذكرات االحــــزاب التــــي 

تناولــــــت ضــــــرورة معالجــــــة الفــــــساد االداري والفوضــــــى الــــــسياسية، واطــــــالق 

، )١٣٩( فــي التنظــيم النقــابيالحريــات وتعــديل قــانون االنتخــاب، وحــق العمــال

وعلى الرغم من فـشل مـؤتمر الـبالط الملكـي برئاسـة الوصـي وحـضور وزراء 

والــوطني الــديمقراطي ) محمــد مهــدي كبــه(ســابقين ورئيــسي حــزب االســتقالل 

فـــي التوصـــل الـــى حـــل مـــرض لوقـــف التـــوتر الـــسياسي ) ــــيچادرچكامـــل الــــ(

ـــة فـــي معالجـــة االزمـــة ، فقـــد قـــرر مجلـــس  )١٤٠(والوصـــول الـــى نهـــضة حقيقي

ــــــة  ــــــضمانات لحري ــــــوفير ال ــــــدأ االنتخــــــاب المباشــــــر مــــــع ت ــــــول مب ــــــوزراء قب ال

  .)١٤١(االنتخابات

اســــتغلت االحــــزاب الــــسياسية حادثــــة كليــــة الــــصيدلة واالعتــــداء علــــى 

م وقيــام المــدارس الثانويــة والمتوســطة ١٩٥٢ تــشرين الثــاني ١٩طلبتهــا فــي 

مظــاهرات فــي بغــداد ومــدن باالضــراب تــضامنا مــع كليــة الــصيدلة، لقيــادة ال

اخــرى منهــا الهنديــة، تحمــل شــعارات المطالبــة بحكومــة وطنيــة وتــأميم الــنفط 

، وجــرى تجمــع )١٤٢()الجمهوريــة(وغلــق مكاتــب الثقافــة االجنبيــة ورفــع شــعار 

طالبي اقامتـه ثانويـة الهنديـة تأيـدا وتـضامنا مـع الحركـة الطالبيـة، والـذي لـم 

الطلبــة تتظــاهر خارجهــا مــع مجــاميع مــن تــسمح بــه ادارة الثانويــة ممــا جعــل 

الـــوطنيين الـــسياسين طافـــت شـــوارع المدينـــة باتجـــاه الـــسوق رافعـــة الـــشعارات 

  .الوطنية والقومية، فرقتها الشرطة بعنف نتج عنه جرح عدد من السياسيين

لتطــور االحــداث الــسياسية المتــشددة، وبغيــة تهدئــة الحالــة ومعالجــة بعــض 

شعب، قبــــل الوصــــي اســــتقالة رئــــيس الــــوزراء القــــضايا المطروحــــة مــــن قبــــل الــــ
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) نور الـدين محمـود( تشرين الثاني، وتشكلت وزارة ٢١ في) مصطفى العمري(

التـــــي ) م١٩٥٣ كـــــانون الثـــــاني ٢٢ -١٩٥٢ تـــــشرين الثـــــاني ٢٣(العـــــسكرية 

مابرحــــت ان اعلنــــت االحكــــام العرفيــــة وامــــرت الــــشرطة باالســــتعداد والتأهــــب 

 جريــــدة عــــن ١٧ االحــــزاب وتعطيــــل للتظــــاهرات ووقــــف العنــــف، وحــــل جميــــع

ـــــصدور ـــــي )١٤٣(ال ـــــصدور مـــــرة اخـــــرى ف ـــــشرين االول ٥، اال انهـــــا عـــــادت لل  ت

م، عنـــد صـــدور قـــرار ديـــوان التفـــسير الخـــاص بعـــدم قانونيـــة امـــر قائـــد ١٩٥٣

  .)١٤٤(القوات بحل االحزاب

انتهــــت انتفاضــــة تــــشرين الثــــاني وجــــرت انتخابــــات الــــدورة االنتخابيــــة 

م، بموجـــب مرســـوم االنتخـــاب المباشـــر ١٩٥٣ عـــام الثالثـــة عـــشرة فـــي بدايـــة

الجديد، حيث قاطعها حزبا الوطني الديمقراطي واالستقالل، في حين اشترك 

ـــشعبية واالتحـــاد الدســـتوري، وانـــسحب مـــن االنتخابـــات  ـــا الجبهـــة ال فيهـــا حزب

حــــزب االمــــة االشــــتراكي عنــــدما لــــم يلمــــس يــــد المــــساعدة مــــن الــــوزارة فــــي 

جعفـر الـصميدع، عبـد (نتخابات عن منطقـة الهنديـة ، وفاز في اال)١٤٥(الفوز

  .)١٤٦()الرحمن جودة وغانم الشمران

) جميــل المــدفعي(وتــشكلت وزراة ) نــور الــدين محمــود(اســتقالت وزارة 

 ايـار، ٢ الـسلطات الدسـتورية فـي )فيـصل الثـاني(السادسة، كما تـسلم الملـك 

 ايلـول ١٥- ايـار٧(حيث استقالت وزارة المدفعي وشكلت وزارته السابعة في 

، التــي لــم تفلــح بالغــاء االحكــام التــي ســادت فــي ظــل حكومــة نــور )م١٩٥٣

ـــدين محمـــود ـــول ١٧(، وكـــذلك وزارة فاضـــل الجمـــالي )١٤٧(ال  ٢٧-١٩٥٣ ايل

  ).م١٩٥٤ نيسان ١٩- اذار٨(وحكومته الثانية ) م١٩٥٤شباط 
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 حزيــــــران ١٧- نيــــــسان٢٩(فــــــي عهــــــد وزارة ارشــــــد العمــــــري الثانيــــــة 

مجلــس النيــابي واجريــت انتخابــات الــدورة االنتخابيــة الرابعــة حــل ال) م١٩٥٤

م فــي جــو خــانق مــن الــضغط واالرهــاق ومــضايقة ١٩٥٤عــشرة فــي حزيــران 

جعفـــر (الـــشرطة بمنـــع االجتماعـــات االنتخابيـــة، وفـــاز عـــن منطقـــة الهنديـــة 

ــم تــسلم االنتخابــات )١٤٨()الــصيمدع، عبــد الــرحمن جــودة وغــانم الــشمران ، ول

 افـــاد وكـــالء المرشـــح علـــي القزوينـــي عـــن قائمـــة حــــزب مـــن التزويـــر حيـــث

االســتقالل فـــي الهنديـــة، ان جماعــة الفئـــة الحاكمـــة ومرشــحي حـــزب االتحـــاد 

، فـضال )ملؤوا صـناديق االقتـراع منـذ الليـل باسـماء مرشـحيهم(الدستوري، قد 

علـي العمـران، الحـاج سـعدون مـرزوك (عن توقيف شـيوخ عـشيرة بنـي حـسن 

وازاء هـذا العمـل بعـث رئـيس عـشيرة ) ن ومخيـف الفـينالعمران، الحاج سعدو

رئـيس عـشيرة الجـراح ) حـسين العبـادي(والـشيخ ) صاحب الحربـي(آل جميل 

ايـن هـي حريـة االنتخـاب، مـن ذا الـذي (طلبا الـى قائممقـام الهنديـة قـالوا فيـه 

سينفذ القانون، من القاضي بتنفيذ القانون والحريات، مـن المكلـف بحراسـتها، 

، ورفعـت مـذكرة اخـرى الـى القائممقـام بـذات الـشأن ) لهذا االرهـابضعوا حدا

الــــدكتور عبــــاس حلمــــي الحلــــي (مــــن قبــــل المرشــــحين المــــستقلين لالنتخــــاب 

  .)١٤٩()وراضي العمران الحاج سعدون رئيس بني حسن

 ١٧-١٩٥٤ اب ٣(فــــي ظــــل حكومــــة نــــوري الــــسعيد الثانيــــة عــــشرة 

لنـــي بموجـــب مرســـوم رقـــم توقـــف العمـــل الحزبـــي الع) م١٩٥٥كـــانون االول 

، وجـــرت انتخابـــات الـــدورة )١٥٠(م١٩٥٤ ايلـــول ٢٢م فـــي ١٩٥٤لـــسنة ) ١٩(

غـــانم الـــشمران، عبـــد (االنتخابيـــة الخامـــسة عـــشرة وفـــاز عـــن قـــضاء الهنديـــة 

، وقـد حـصل تزويـر هـذه االنتخابـات مـن قبـل )الرحمن جودة وموسى العلوان
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) سيد علـي الخرسـانالـ(المشرف على المركز االنتخابي في قرية بنـي طـرف 

يــشكي  ان المؤيــد مــن عــشيرة آل إســتار،) موســى العلــوان(المتحيــز لــصالح 

بعثـت شيرة آل جميل، القائممقامية ف، المؤيدة له ع)جعفر الصميدع(المرشح 

التـــي لـــم تبـــت بـــشئ، فقـــال مهـــوال العـــشيرة يخاطـــب و ،لجنـــة شـــكلية للتحقيـــق

   :اللجنة
  ـــــــــــــــــــــــه البيــ  اريــــــــــــــــــــد انــــــــــــــــــــشـد قـــــــــــــــــــــضانا والحكــــــــــــــــــــــومة

  صــــــــــــــــــدك حــــــــــــــــــر انتخابــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــو غبــــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــــــه
  هـــــــــــــــــــــه جعفـــــــــــــــــــر وكلحنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــضينه عليـــــــــــــــــــــــاختارين

ــــــــــــــــاش ــــــــــــــــايز موســـــــــــــــى اتبـــــــــــــــدل نـــــــــــــــص الليــــــــــــــــلــ   لون الفـ
  

استمرت المفاوضات بـين العـراق وتركيـا لتأسـيس جبهـة امـن مـشتركة 

 شــباط ٢٤بينهمـا، اســفرت عــن توقيــع ميثــاق التعــاون بــين العــراق وتركيــا فــي 

ــــ وانظمــــت اليــــه بريطانم،١٩٥٥  نيــــسان عــــرف بحلــــف بغــــداد، ثــــم ٥ا فــــي ي

 فشل في ضم الـدول العربيـة  ايلول، اال ان الحلف٢٣ ايران في انظمت اليه

  .)١٥١(اليه

 الحلـــف مجـــالس وزاريـــة ولجانـــا عـــسكرية واقتـــصادية، اشـــتركت وانـــشأ

الواليــات المتحــدة بــصفة مراقــب فــي اللجــان العــسكرية واالقتــصادية، الهــدف 

ذلك احاطة االتحـاد الـسوفياتي والمنظومـة الـشيوعية ومنـع انتـشار النفـوذ من 

الــسوفياتي والــشيوعية بــالقوة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فــضال عــن هدفــه 

المحلي حماية االنظمـة المواليـه التابعـة للحلـف بـالقوة وتـأمين غطـاء سياسـي 

ب حركــــات قــــانوني لتواجــــد القــــوات العــــسكرية االجنبيــــة فــــي المنطقــــة وضــــر

  .)١٥٢(التحرر الوطني في المنطقة
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تأزم وضع االمن الداخلي العراقي وتدهور االقتصاد الوطني، وقيدت 

الحريـــات الديمقراطيـــة، ومارســـت االحـــزاب نـــشاطات ســـرية ووزعـــت النـــشرات 

السرية في فـضح المخططـات االسـتعمارية والحكوميـة، حيـث وصـلت بعـض 

) البعـث، الـشيوعي والمـؤتمر(حـزاب النشرات الى قضاء الهندية، كنـشرات اال

تعـــود (وجـــاء فـــي نـــشرة البعـــث بمناســـبة الـــذكرى الثامنـــة لوثبـــة كـــانون الثـــاني 
علينـــا مـــؤامرات االســـتعمار اخطـــر واعظـــم فـــي الغايـــات واالســـاليب متمثلــــة 

، وحيــا الحــزب شــهداء وثبــة كــانون )١٥٣()بحلــف بغــداد الــذي كبــل لــه العــراق

ى احبــاط مــؤامرة حلــف بغــداد واســقاط وزارة الثــاني، ودعــا الــشعب العراقــي الــ

ـــسعيد وحـــل  ـــابي المزيـــفالنـــوري ال ـــدة الحـــزب )١٥٤(مجلـــس الني ، وكتبـــت جري

 وأصــدرت ،التــي وصــلت الــى قيــادي الحــزب فــي الهنديــة) القاعــدة(الــشيوعي 

جماعـــة القاعـــدة بيانـــا تهجمـــت فيـــه علـــى العائلـــة المالكـــة واتهمتهـــا بالخيانـــة 

 وان الحلـــف هـــو مـــؤامرة كبـــرى علـــى كـــل والـــسير علـــى خطـــى االســـتعمار،

، ثم اوضحت الجريدة في مقال اخر ان حلف بغداد مـؤامرة علـى )١٥٥(العرب

، )١٥٦()طريقة جديدة للعبودية(و) صفقة للخيانه(العرب والعراق، كونه يحمل 

 وضــربة قاســمة للــشعوب االســيوية ،وقــد يــسعى الحلــف لالنــشقاق بــين العــرب

واشــارت الجريــدة فــي مقــال اخــر الــى ان الحلــف المحبــة للــسلم واالســتقالل، 

سيعرض مستقبل العراق وشعبه الى االخطار، حيث ناشدت الشعب العراقي 

  .)١٥٧(الحباط الحلف ومقاومته والعمل على عودة العراق الى الصف العربي

وفـــي مدينـــة الهنديـــة خرجـــت مظـــاهرات كبيـــرة احتجاجـــا علـــى توقيـــع 

رافعــة شــعار ســقوط الحلــف ونــوري ) وكفــة جعــاز(حلــف بغــداد، انطلقــت مــن 

الــسعيد رافقتهــا زغاريــد النــسوة، شــارك فيهــا مجــاميع غفيــرة مــن ســكان المدينــة 
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معطـي بلـور، جاسـم فـولي، محمـد عبــد اهللا ( الحـزب الـشيوعي ويقـودهم قيـادي

ـــو الكبـــة وغنـــي وفخـــري عبـــد الهـــادي فـــوزي (ومـــن قيـــادي حـــزب البعـــث ) اب

واخـرون مـن عامـة النـاس، فرقتهــا ) فرمـان، حـسين نجـم وعبـاس جاسـم بـزون

االعتـــداء بالـــضرب المبـــرح لمـــأمور ) جاســـم فـــولي(الـــشرطة بعنـــف واســـتطاع 

فاصابه بجروح بليغة في رأسـه واذنـه، ) جاسم مسلط(مركز الهندية المفوض 

ثــم تفرقــت المظــاهرة بعــد ذلــك وتــم القــاء القــبض علــى عــدد مــن المــشاركين 

  .)١٥٨(واودعوا التوقيف

ـــغ ممثـــل حـــزب  ـــي القزوينـــي(االســـتقالل فـــي الهنديـــة ابل مؤيـــدي ) عل

حزبــي االســتقالل والــوطني الــديمقراطي المعطلــين ان قيــادة الحــزبين قــد بعثتــا 

، اوضـــحوا فيهـــا حـــذرهما مـــن ان )نـــوري الـــسعيد(برســـالة الـــى رئـــيس الـــوزراء 

الحلف سيعرقل مسيرة العراق السياسية الوطنية، وسيعكر عالقته مع البلـدان 

صبح العــراق تابعــا مباشــرا للقــوى االســتعمارية التــي تــسعى بــه العربيــة، وسيــ

  .)١٥٩(ليكون ذيال لها في المنطقة لتحقيق سياستها واهدافها
א א:א א א מ א

.א
 كـانون االول ١٦ الى العراق فـي عاد الملك فيصل الثاني من انكلترا  

ـــرا، م، مغتنمـــا عطلـــ١٩٥١ ـــسنة الميالديـــة فـــي انكلت ـــاد المـــيالد وراس ال ة اعي

ده عنـــد يـــ، وبغيـــة تهيئـــة شـــعبه لتأي)١٦٠(ليقـــضي العطلـــة باشـــتياق بـــين عائلتـــه

استالم صالحياته الدستورية، قام بزيارة بعض المدن العراقية وبخاصـة زيـارة 

م بـــصحبة الوصـــي ١٩٥٢ كـــانون الثـــاني ١٤مراقـــد االئمـــة فـــي كـــربالء يـــوم 

 الهنديـة، فاسـتقبله رؤسـاء العـشائر فـي ، ثـم سـار موكبـه الـى مدينـةعبد االلـه
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 واالحترام بالقاء القـصائد الـشعبية المعبـرة ةمنطقة الدعوم وسط مظاهر االبه

  ):جواد السماوتلي(عن حبهم ووفائهم لملكهم بقول مهوالهم 
  حــزب البــن الوليــد وحــزب البــن العــاص    اخبـــــرك يافيـــــصل عراقــــــنا انجـــــسم نـــــصين

ــ ــــــــــــفاص     رك يافيــصـل ابــن الغنــي يلــبس الحريــراخب ــــــــــــس  الجن ــــــــــــر يلبــ ـــــــــــن الفقي   واب

   اتوج باهللا اتـوج بلكـت الـذيل  الحـك بيـه     اخبرك يافيصل سمجتنا خاست مـن الـراس

    

  :وقال مهوال اخر للملك

  سختات و ملك ـل      ا ــصدك انت ملكن
  الكتل غازي ومات      انـيلمـك الشـوح

  اتـالنقضـو الميع      راقــذوله اهل الع
  تأمن بيه رد مالك صاحب
  

اســـتقبل ســـكان الهنديـــة موكـــب الملـــك فـــي الـــساعة الثالثـــة والنـــصف   

ظهرا، وقد زينت معالم وطرق المدينة باالعالم العراقية والفتات كتبـت عليهـا 

شـــعارات الترحيـــب والمبايعـــة وكـــان فـــي مقدمـــة المـــستقبلين رؤســـاء العـــشائر 

اســتراح الملــك برهــة ب االدبيــة والخطابيــة، حيــث ورجــال الــدين وبعــض النخــ

مقاميــة الهنديــة وشــرب القهــوة العربيــة بحــضور متــصرف لــواء فــي دائــرة قائم

مـــصطفى (وقائممقـــام قـــضاء الهنديـــة ) االســـتاذ احمـــد زكـــي المـــدرس(الحلـــة 

وعــدد مــن الوجهــاء والشخــصيات، ثــم عبــر موكــب الملــك ) عاصــم اســماعيل

، فاستقبلته ادارة مدرسـة الرشـيد االبتدائيـة الجسر الخشبي الى صوب الطنبي

وطالبهــا بتقــديم بــاقتين مــن الــورد للملــك والوصــي، بعــدها غــادر المدينــة الــى 

  .)١٦١(الحلة
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م تــولى الملــك فيــصل الثــاني ســلطاته الدســتورية ١٩٥٣ مــايس ٢فــي   

ســن الرشــد (لــى ان مــن القــانون االساســي العراقــي ع) ٢٢(وفقــا لــنص المــادة 

واعتبـر هـذا اليـوم عيـدا رسـميا ) نية عشر عاما مـن العمـرامم ثللملك هو تما

اقــسم بــاهللا بــانني احــافظ علــى (لتوليــه، واقــسم الملــك اليمــين الدســتورية االتــي 
 فــي )١٦٢()احكــام القــانون االساســي واســتقالل الــبالد، واخلــص لالمــة والــوطن

ج مجلس االمة بحضور مجلسي االعيـان والنـواب، واقيمـت لـه حفـالت التتـوي

فـــي معظـــم مـــدن العـــراق وســـط البهجـــة والفرحـــة مستبـــشرين خيـــرا فـــي توليـــه 

العرش ليصل البالد الى النهوض ومكافحة الفـساد الحكـومي والعمـل بـصدق 

وايمان وبـروح شـبابية قـادرة علـى تـسيير دفـة الحكـم التـي اصـابها الكثيـر مـن 

لشعب بكونـه ِالعثرات والتنازالت لقوى االستعمار والرجعية، وان يفعل كلمته ل

عظـــيم (مركـــزا علــى انـــه ) ملكــا دســـتوريا حريــصا علـــى االســـس الديمقراطيــة(
الثقــــة بــــانكم ستــــشدون ازري بتوحيــــد صــــفوفكم وجهــــودكم الــــصادقة لنتعــــاون 

  .)١٦٣()جميعا لتحقيق اهدافنا القومية

جعفـر الــصميدع، (دعـت متـصرفية لــواء الحلـة شــيوخ عـشائر الهنديــة   

، نــــايف الغيــــدان، حبيــــب الــــسلطان، شــــافي غــــانم الــــشمران، موســــى العلــــوان

) الكعيد، محمد النعمة، ملوح البـاذر، طوفـان الـسلطان ومحـسن الحـاج حـسن

ومـدراء النـواحي لحـضور ) محمد حـسين القزوينـي ومـذبوب ابـو زبـد(والسادة 

ـــار ٥احتفـــال تتـــويج الملـــك فيـــصل الثـــاني يـــوم الثالثـــاء  ـــساعة ١٩٥٣ اي م ال

  .)١٦٤(العاشرة صباحا

ــــة احتفــــال بهــــيججــــرى فــــي   ــــواء الحل ــــك  مقــــر ل  بمناســــبة اســــتالم المل

صالحياته الدستورية، رفعت االعالم العراقية واقيم مهرجان كبيـر شـارك فيـه 
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المــسؤولون االداريــون عــن كافــة االقــضية والنــواحي، القيــت القــصائد الــشعرية 

المعبـرة عــن فرحـة الــشعب بهــذه المناسـبة ووزعــت الحلـوى والمرطبــات، وكــان 

وحـضور ) مـصطفى عاصـم اسـماعيل(قضاء الهندية برئاسـة القائممقـام لوفد 

السيد رضا الخطيـب، غـانم الـشمران، علـي العمـران، راضـي العمـران وجـواد (

 فـــي االحتـــرام والتقـــدير، مكـــان متميـــز) مـــدير بلديـــة الهنديـــة واخـــرينالبـــراك 

  .واختتم الحفل بتوزيع الهدايا واكرام بعض من فقراء اللواء

التـــالي اقامـــت قائممقاميـــة الهنديـــة حفـــال كبيـــرا فـــي الـــساحة فـــي اليـــوم   

المقابلــة لــسراي الهنديــة مقابــل الجــامع الكبيــر، علقــت االعــالم العراقيــة علــى 

د والمباركــة للملــك، وفيهــا دعــوات يــاالبنيــة ووضــعت الفتــات كتــب عليهــا التأي

 المطالبــة بتحــسين الحالـــة االقتــصادية والــصحية لـــسكان المدينــة، القيــت فـــي

لملك، ساهم فيهـا شـعراء عر المعبر عن الفرحة والمديح لالحفل الكلمات والش

عبـــد الرضـــا شـــيخ خـــضير، محمـــد علـــي و عبـــد الحـــسين(ة الـــشعبيون المدينـــ

عزيــــز الخيــــاط، ســــيد رضــــا الخطيــــب، ســــيد مهــــدي الخطيــــب، ســــيد قاســــم 

)  عــودة الكفــريتفالخطيــب، محمــد علــي العــذاري، ابــراهيم شــيخ حــسون وهــا

 كما احييت منقبة نبوية شـريفة مـن قبـل ،هوسات شعبية رائعةفل  بالحوتغنى

دعـــاء المـــيالد لجاللـــة الملـــك التـــي القـــت استحـــسان ) نـــاجي جمعـــة(القـــارئ 

الجميع واعجابهم وقد حـضر االحتفـال نخـب ووجـوه المدينـة مـن بيـنهم مـدير 

محمــود خــضر البيــاتي، (ومعلمــوه مــنهم ) خالــد عبــد القــادر(مدرســة الهنديــة 

اشـــــم بكـــــر، عبـــــد الـــــرحمن حـــــسن، زكـــــري الـــــدبوني، فلـــــيح حـــــسن كمـــــال ه

الـسيد مرتـضى الحـسيني، الـشيخ (و) الغرابي،عباس علي ومحمـد حـسن تكـي

محمــد حــسن الكتبــي، محمــد حــسين الــشيخ طالــب المــالكي، محمــد الطرفــي، 
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، مجيــد ومحمــد علــي حــسن علــي القزوينــي، هــادي ضــيف اهللا، كمونــة، علــي

غــانم الــشمران، (ومــن الــشيوخ ) وصــاحب حنونــهالحــاج ابــراهيم، جــواد البــراك 

كــشيش عبــاس لنعمــة، حجيــل وغــازي حــسون الجنــابي، وادي شــبيب، محمــد ا

  ).، محمد العمران وعبيد العكيليعنبر
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 .٣٧٧حنا بطاطو، العراق الطبقات االجتماعية، الكتاب االول، ص  .١

تــــداب فــــي كتــــاب العــــراق فــــي مــــصطفى عبــــد القــــادر النجــــار، عهــــد االن .٢

 .٦٩٨-٦٩٧التاريخ، ص ص

علي الشمراني، صراع االضداد، المعارضة العراقيـة بعـد حـرب الخلـيج،  .٣

 .٥٣م، ص ٢٠٠٣-لندن دار الحكمة،

 .م١٩٤١نيسان ١١ في ،جريدة البالد .٤

 .م١٩٤١ نيسان ١٣ في ،المصدر نفسه .٥

 .م١٩٤١ نيسان ١٨ في ،المصدر نفسه .٦

 .المصدر نفسه .٧

م، ١٩٥٣-١٩٤١ميـــدي، التطـــورات الـــسياسية فـــي العـــراق جعفـــر عبـــاس ح .٨

 .٧٣-٦٩ص ص
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حـــــديث المعلــــــم علـــــي عبــــــد الحــــــسين ابـــــو خيــــــرة مـــــع المؤلــــــف بتــــــاريخ  .٩

 .م١٩٩٢نيسان٢

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .١٠

 .١١٦-١١٤م، ص ص١٩٥٣

 .م١٩٤٢ أيلول ٢٣ في ،جريدة صوت االهالي .١١

، الـسنة ٥زب الـشيوعي العراقـي، عـدد جريدة الـشرارة، لـسان حـال الحـ .١٢

 .م١٩٤٢الثانية، شباط 

 .م١٩٤٢ أيلول ٢٩ في ،جريدة صوت االهالي .١٣

 .م١٩٤٣ كانون الثاني ١ في ،جريدة العراق .١٤

 .م١٩٤٢، السنة الثانية، كانون الثاني ٤جريدة الشرارة، ملحق العدد  .١٥

 .٥١٨ستيفن همسلي لونكريك، الجزء الثاني، المصدر السابق، ص  .١٦

 .٥١٧در نفسه، ص المص .١٧

باســـم وثيقـــة تمـــوين ) ســـم٦×٩(فت وزارة الماليـــة دفـــاتر صـــغيرة صـــر .(*)

م، عدد اوراقها اثنتا عـشرة، مكتـوب علـى الـصفحة ١٩٤٤مستهلك في عام 

االولــــــى رقــــــم التسلــــــسل ورقــــــم المخــــــزن واســــــم المــــــستهلك وعنوانــــــه وعــــــدد 

ى االشخاص، وعلى كل ورقة كتب استحقاق شـهر كـانون الثـاني مرتبـة علـ

والكمية ) سكر، شاي، طحين، سمن ورز( االشهر الباقية، فيها نوع المواد 

 .المحددة، انظر الملحق

 .٥١٦ستيفن همسلي لونكريك، الجزء الثاني، المصدر السابق، ص .١٨



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٦٩

مؤيد ابراهيم الونداوي، العراق في التقارير الـسنوية للـسفارة البريطانيـة  .١٩

ــــــــة العامــــــــة، ١٩٥٨-١٩٤٤ ــــــــشؤون الثقافي م، ١٩٩٢ -بغــــــــدادم، دار ال

 .٥٤ص

م، مطبعـة ١٩٥٢دي الجعفري، انقالب الوصي في العـراق محمد حم .٢٠

 .٢٠م، ص٢٠٠١-، بغداد٢اسفار، ط

م درس فـــي ســـامراء العلـــوم العربيـــة والدينيـــة، وفـــي ١٩٠٠مـــن مواليـــد  (*)

بغداد انتخب عضوا للهيئة االدارية للمدرسة الجعفرية وشارك في انتخابات 

م، ١٩٢٨، ومـــارس العمـــل الحزبـــي منـــذ عـــام م١٩٢٨مجلـــس النـــواب لعـــام 

التـي انـدمجت مـع الحـزب الـوطني العراقـي بعـد ) الجمعيـة الوطنيـة(وتاليف 

عضوا في اللجنة العليا ) كبه(م، وانتخب ١٩٢٨عودته للعمل الحزبي عام 

للحـــزب، اصـــبح رئيـــسا لنـــادي المثنـــى بـــن حارثـــة الـــشيباني،  واســـس حـــزب 

م، شـــــغل منـــــصب ١٩٥٨تمـــــوز ١٤م، وفـــــي ثـــــورة ١٩٤٦االســـــتقالل عـــــام 

محمــد مهــدي كبــه، : وللمزيــد مــن المعلومــات ينظــر. عــضو مجلــس ســيادة

 .المصدر السابق

 .م١٩٤٨ شباط ٣ في ،جريدة لواء االستقالل .٢١

الوثـــــائق الرئيـــــسية للقـــــضية الفلـــــسطينية، اصـــــدار الجامعـــــة العربيـــــة،  .٢٢

 .٢٦٢م، ص ١٩٥٧-المجلد االول، القاهرة

م، ١٩٣٩-١٩٢٢نتـــداب البريطـــاني كامـــل محمـــد خلـــه، فلـــسطين واال .٢٣

 .٤٧٢-٤٧١م، ص ص١٩٧٤ -بيروت

 .٤٧٨-٤٧٧المصدر نفسه، ص ص .٢٤



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٠

الوثــائق الرئيــسية للقــضية الفلــسطينية، : للمزيــد مــن المعلومــات انظــر .٢٥

 .٣٢١-٢١٦المصدر السابق، ص ص

-١٩٣٧ (٢طـــاهر خلـــف البكـــاء، فلـــسطين مـــن التقـــسيم الـــى اوســـلو .٢٦

 .١٤٩-١٤٧م، ص ص٢٠٠١-دار الشؤون الثقافية، بغداد) م١٩٩٥

 .م١٩٤٦ آذار ١٧جريدة صوت االهالي، في  .٢٧

 .م١٩٤٦ آذار ١٩المصدر نفسه، في  .٢٨

م الــــى لجنــــة ١٩٤٧المــــذكرة التــــي قــــدمتها الحكومــــة البريطانيــــة ســــنة  .٢٩

االمـــم المتحـــدة بفلـــسطين، ترجمهـــا الـــدكتور فاضـــل حـــسين وطبعـــت فـــي 

-، بغـدادكتاب بعنوان، تاريخ فلسطين الـسياسي تحـت االدارة البريطانيـة

 .٥٨ -٥٧م، ص ص١٩٥٦
٣٠. Adecade of American Foreign Policy: Pasio 

(Documents, 1941-1949, senate committees on 
foreign Relations, eovernment printing, press 

Washington, 1968. 
 .١٢٨-١٢٥محمد مهدي كبه، المصدر السابق، ص ص .٣١

 .م١٩٤٦ أيار ٥جريدة صوت االحرار، في  .٣٢

 .م١٩٤٦ أيار ٣٠مصدر نفسه، في ال .٣٣

 .م١٩٤٦ أيار ٩جريدة صوت االهالي، في  .٣٤

منشورات حزب االستقالل، التقرير الـسنوي االول، المهرجـان الـسنوي  .٣٥

-الثـــــاني، المـــــشاكل الخارجيـــــة والداخليـــــة الحزبيـــــة فـــــي العـــــراق، بغـــــداد

 .م١٩٤٧

 .م١٩٤٦ أيار ١٣جريدة صوت االهالي، في  .٣٦



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧١

٣٧. Unscop, Report, 1.p.44. ـــــسية للقـــــضية ا؛ ـــــائق الرئي لوث

 .١١٧-١١٤، ص ص٢الفلسطينية، مجلد 

حــــسن مــــصطفى، مــــذكرات ملحــــق عــــسكري فــــي لنــــدن قبــــل حــــرب  .٣٨

م، دار افاق عربية للطباعـة ١٩٤٩-١٩٤٦ فلسطين االولى وفي اثنائها

 .٤٩م، ص ١٩٨٥-والنشر، بغداد

 .م١٩٤٧ تشرين االول ١١جريدة االخبار، في  .٣٩

زارات العراقيـــة، الجـــزء الـــسابع، ص عبـــد الـــرزاق الحـــسني، تـــاريخ الـــو .٤٠

١٩٠. 

٤١. Unscop. 

 .م١٩٤٧ كانون االول ٤جريدة لواء االستقالل، في  .٤٢

 .م١٩٤٨ كانون الثاني ١٩المصدر نفسه، في  .٤٣

م؛ صــــــوت ١٩٤٧ كــــــانون االول ٧لــــــواء االســــــتقالل، فــــــي : الجرائــــــد .٤٤

 كـــانون الثـــاني ٢م؛ صـــوت االحـــرار، فـــي١٩٤٨ شـــباط ٨االهـــالي، فـــي 

 .م١٩٤٨

 .م١٩٨٤ نيسان٣م هادي علي تويه مع المؤلف بتاريخ حديث المعل .٤٥

نيــــسان ٤حــــديث المعلــــم جاســــم محمــــد ســــطاي مــــع المؤلــــف بتــــاريخ  .٤٦

 .م١٩٨٤

ـــسنة محاضـــر .٤٧ م، ص ١٩٤٨ االجتمـــاع االعتيـــادي لمجلـــس النـــواب ل

٧٧. 

 .المصدر نفسه .٤٨

 .م١٩٤٨ مايس ٢جريدة لواء االستقالل، في  .٤٩



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٢

 .٥٧٢لسابق، ص ستيفن همسلي لونكريك، الجزء الثاني، المصدر ا .٥٠

تمــــوز وتاســــيس الجمهوريــــة فــــي ١٤اســــماعيل العــــارف، اســــرار ثــــورة  .٥١

 .٧٠م، ص١٩٨٦-العراق، منشورات الماجد، لندن

اللجنـــة (الحـــزب الـــشيوعي العراقـــي، نـــشرة الحـــزب الـــشيوعي العراقـــي  .٥٢

 .م١٩٤٨تموز ٦ في ) المركزية

ســـــمير عبـــــد الكـــــريم، اضـــــواء علـــــى الحركـــــة الـــــشيوعية فـــــي العـــــراق  .٥٣

ب ت، ص -م، الجـــــزء االول، دار المرصـــــاد، بيـــــروت١٩٥٨ -١٩٣٤

١٣٦. 

ـــــف فـــــي  .٥٤ ـــــد النعمـــــان مـــــع المؤل ـــــق ســـــالم عبي ـــــسان ٣١حـــــديث الرفي ني

م، عضو قيادي في الحزب الشيوعي العراقي، سجن مع فهد فـي ١٩٩٤

 .م١٩٤٧سجن الكوت عام 

ـــــــاريخ  .٥٥ ـــــــف بت ـــــــادة مـــــــع المؤل ـــــــد المعطـــــــي عب  ٢حـــــــديث االســـــــتاذ عب

 .م١٩٩٩نيسان

 .م١٩٤٨ة الفلسطينية، مطبعة القاعدة، آب كراس ضوء على القضي .٥٦

 .المصدر نفسه .٥٧

 .المصدر نفسه .٥٨

 .م١٩٤٨تموز١٤جريدة صوت االهالي، في  .٥٩

 -١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .٦٠

 .٣٧٦-٣٧٥م، ص ص١٩٥٣

 .٢٢٧حنا بطاطو، الحزب الشيوعي، الكتاب الثاني، ص  .٦١

 .م٢٠٠٩ أيار٣اريخ حديث المعلم ضياء سيد هاشم مع المؤلف بت .٦٢



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٣

 .٢٤عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء السابع، ص .٦٣

م، ص ١٩٤٦-١٩٤٥محاضـــــر مجلـــــس النـــــواب االعتيـــــادي لـــــسنة  .٦٤

١١٠. 

 .٢م، ص ١٩٤٣مجلس النواب االعتيادي لسنة  محاضر .٦٥

ــــسنة  .٦٦ ــــادي ل ــــان االعتي ــــس االعي م، ص ١٩٤٥-١٩٤٤محاضــــر مجل

٨٨. 

 .م١٩٤٥نون االول كا ٨جريدة صوت االهالي، في  .٦٧

 .٦عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء السابع، ص .٦٨

م، ص ص ١٩٤٦-١٩٤٥محاضر مجلـس النـواب االعتيـادي لـسنة  .٦٩

٢٠٦-٢٠٥. 

 .١١٢محمد مهدي كبه، المصدر السابق، ص  .٧٠

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .٧١

 .١٨٢م، ص ١٩٥٣

م فـــي العـــراق، دار ١٩٥٨تمـــوز١٤يـــدي، ثـــورة ليـــث عبـــد الحـــسن الزب .٧٢

 .٦٩-٦٧م، ص ص ١٩٧٩-الحرية للطباعة، بغداد

-١٩٤٦عبــد االميــر هــادي العكــام، تــاريخ حــزب االســتقالل العراقــي  .٧٣

 .٣٤-٣٣م، ص ص ١٩٨٠-م، دار الحرية للطباعة، بغداد١٩٥٨

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .٧٤

 .١٨٨م، ص ١٩٥٣

 .١٨٦نفسه، ص المصدر  .٧٥

 .م١٩٤٦كانون االول ٢٧جريدة لواء االستقالل، في  .٧٦



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٤

 .م١٩٥٠ أذار ٣١المصدر نفسه، في  .٧٧

-١٩٤١جعفــــــر عبــــــاس حميــــــدي،التطورات الــــــسياسية فــــــي العــــــراق  .٧٨

 .٢٨٢م، ص١٩٥٣

عبـــد الـــرزاق الحـــسني، تـــاريخ الـــوزارات العراقيـــة، الجـــزء الـــسابع، ص  .٧٩

 .٤١-٣٩ص

-١٩٤١ي العــــراق جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــ .٨٠

 .٣٠٢م، ص ١٩٥٣

م، ١٩٥٨-١٩٤٦فاضــل حــسين، تــاريخ الحــزب الــوطني الــديمقراطي  .٨١

 .٣٠م، ص ١٩٦٣-مطبعة الشعب، بغداد

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .٨٢

 .٢٥٧م، ص١٩٥٣

ريخ ميـــــر نعمـــــة الـــــدامرجي مـــــع المؤلـــــف بتـــــاحـــــديث المعلـــــم عبـــــد اال .٨٣

 .م٢٠٠٧تموز١٤

 بيفن ودور الحزب الـوطني -وطنية ضد معاهدة جبرسجل الحركة ال .٨٤

 .٢٠م، ص ١٩٦٠-الديمقراطي فيها، مطبعة االهالي، بغداد

 .٦١، صحمدي الجعفري، المصدر السابقمحمد  .٨٥

-احمــد فــوزي، مــن احــداث العــراق الــسياسية، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد .٨٦

 .٤٣م، ص١٩٨٨

، )ليليــــةدراســــات تح(كمــــال مظهــــر احمــــد، تــــاريخ العــــراق المعاصــــر  .٨٧

 .١٣٨م، ص ١٩٨٧-منشورات مكتبة البدليسي، بغداد



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٥

بــيفن، المــصدر الـــسابق، -ســجل الحركــة الوطنيــة ضــد معاهــدة جبــر .٨٨

 .٩٢ص 

 .م١٩٤٨ شباط١٦جريدة صوت االهالي، في  .٨٩

 .المصدر نفسه .٩٠

 .م١٩٤٨ اذار١٧المصدر نفسه، في  .٩١

 .المصدر نفسه .٩٢

 .المصدر نفسه .٩٣

 .المصدر نفسه .٩٤

 .ي الملحقالقصيدة نشرت بكاملها ف(*).

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .٩٥

 .٣١٥-٣١٤م، ص ص١٩٥٣

عبـــد الـــرزاق الحـــسني، تـــاريخ الـــوزارات العراقيـــة، الجـــزء الـــسابع، ص  .٩٦

 .٣٧-٣٦ص

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .٩٧

 .٢٠٨-٢٠٧م، ص ص١٩٥٣

ني، تـــاريخ الـــوزارات عبـــد الـــرزاق الحـــس:للمزيـــد مـــن المعلومـــات ينظـــر .٩٨

 .٢٣-٢١العراقية، الجزء السابع، ص ص

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .٩٩

 .٢٠٩م، ص ١٩٥٣

 .م١٩٤٦أيار ٣٠جريدة صوت االحرار، في .١٠٠

 .م١٩٤٦تموز٣المصدر نفسه، في  .١٠١



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٦

 .م١٩٤٦تموز٢١المصدر نفسه، في  .١٠٢

 .م١٩٤٨كانون الثاني٢المصدر نفسه، في  .١٠٣

-١٩٤١ميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق جعفــــر عبــــاس ح .١٠٤

 .٣٣٦م، ص ١٩٥٣

حزب االتحاد الدستوري، المنهاج االساسي والنظـام الـداخلي، مطبعـة  .١٠٥

 .٢م، ص١٩٤٩-شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .١٠٦

 .١١٣م، ص١٩٥٣

 .٣٨٠المصدر نفسه، ص .١٠٧

 .م١٩٥٢نيسان١اد الدستوري، في جريدة االتح .١٠٨
١٠٩. Georqe Harris, IRAQ It's people, It's society It's 

culture (New Haven: conn, 1958) p.94. 
-كامــــل الجــــادرجي، مــــن اوراق كامــــل الجــــادرجي، دار الطليعــــة، بيــــروت .١١٠

 .٧٢م، ص١٩٧١

عبـــــد الـــــرزاق الحـــــسني، تــــــاريخ الـــــوزارات العراقيـــــة، الجـــــزء الثــــــامن،  .١١١

 .٢١٩ص

 صــالح جبــر التقاعديــة، مقتــبس عــن فاطمــة صــادق عبــاس الــسعدي، ملفــة .١١٢

م، دار الــــشؤون ١٩٥٧صــــالح جبــــر ودوره الــــسياسي فــــي العــــراق حتــــى عــــام 

 .٢٥م، ص٢٠٠٨-الثقافية، بغداد

عبـــــد الـــــرزاق الحـــــسني، تــــــاريخ الـــــوزارات العراقيـــــة، الجـــــزء الثــــــامن،  .١١٣

 .٢٠٣ص



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٧

ق بــين عبــد الجبــار عبــد مــصطفى، تجربــة العمــل الجبهــوري فــي العــرا .١١٤

ــــة للطباعــــة، بغــــداد)م١٩٥٨-١٩٢١( ؛ ١٣٩م، ص١٩٧٨-، دار الحري

فكــرت نــامق عبــد الفتــاح، سياســة العــراق الخارجيــة فــي المنطقــة العربيــة 

 .١٦٢، ص١٩٨٦-م، دار الحرية للطباعة، بغداد١٩٥٨-١٩٥٣

 .م١٩٥١حزيران١٠جريدة صوت المبدأ، في  .١١٥

 .م١٩٥١كانون االول٣جريدة الجبهة الشعبية، في  .١١٦

 .م١٩٥١تموز٣٠در نفسه، في المص .١١٧

 .م١٩٥١تشرين الثاني١٦المصدر نفسه،  .١١٨

جعفــر عبــاس حميــدي، التطــورات واالتجاهــات الــسياسية الداخليــة فــي  .١١٩

 .١٩٠م، ص١٩٨٠-م، ب ط، بغداد١٩٥٨-١٩٥٣العراق 

هــادي حــسن، دور حــزب البعــث العربــي االشــتراكي فــي العــراق، فــي  .١٢٠

، مطبعــــة معهــــد م١٩٥٨تمــــوز١٤الحركــــة الوطنيــــة منــــذ تاسيــــسه حتــــى 

 .١٢٦-١٢٥ب ت، ص ص-، بغداد٢الثقافة العمالية، ط

 حـــــــــديث المعلـــــــــم عبـــــــــد علـــــــــي ابـــــــــو زبـــــــــد مـــــــــع المؤلـــــــــف، بتـــــــــاريخ .١٢١

 .م٢٠٠٢نيسان٢٥

حـــــــــديث االســـــــــتاذ عبـــــــــد المعطـــــــــي عبـــــــــادة مـــــــــع المؤلـــــــــف بتـــــــــأريخ  .١٢٢

 .م١٩٩٩نيسان٢

 .٢٦٢ليث عبد الحسن الزبيدي، المصدر السابق، ص .١٢٣

ركــة االســالمية فــي العــراق علــي المــؤمن، ســنوات الجمــر، مــسيرة الح .١٢٤

م، المركــــــز االســــــالمي المعاصــــــر للدراســــــات والترجمــــــة ١٩٨٦-١٩٥٧

 .٣٦م، ص٢٠٠٤-، بيروت٣والنشر، ط



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٨

 .١٠أخذت من سورة الرعد، اية (*) 

عبـــــد الرضـــــا محمــــــد عـــــوض، الحلـــــة فــــــي العهـــــد الجمهــــــوري االول  .١٢٥

 .١٧٣م، ص٢٠٠٨-م، دار الفرات االعالمية، الحلة١٩٦٨-١٩٥٨

ـــــاريخ رســـــالة االســـــتاذ .١٢٦ ـــــى المؤالـــــف بت ـــــرزاق جليـــــل الجـــــراح ال ـــــد ال  عب

 .م٢٠٠٩حزيران٢٦

 .م١٩٤٧شباط٢جريدة صوت االحرار، في  .١٢٧

 .م١٩٤٧شباط١٠جريدة صوت االهالي، في  .١٢٨

 .م١٩٤٨ اذار٨جريدة صوت االحرار، في  .١٢٩

المختــارون عــن االحــزاب او الوجهــاء عــددهم خمــسة لتنظــيم : الخمــسات(*) 

 .ولينالقوائم االنتخابية في انتخاب اال

 .م١٩٤٨نيسان١٣جريدة صوت االهالي، في  .١٣٠

 .المصدر نفسه .١٣١

 .م١٩٥١تشرين الثاني٨جريدة لواء االستقالل، في  .١٣٢

تــــشرين الثــــاني ١٦تــــشرين الثــــاني و١١جريــــدة لــــواء االســــتقالل، فــــي  .١٣٣

 .م١٩٥١

م، ١٩٥١محاضــــــر مجلــــــس االعيــــــان، االجتمــــــاع االعتيــــــادي لعــــــام  .١٣٤

 .٥٨ص

 .م١٩٥٢شباط١٣جريدة الجبهة الشعبية، في  .١٣٥

 .م١٩٥٢شباط١٨جريدة لواء االستقالل، في  .١٣٦

 .م١٩٥٢شباط١٢جريدة السياسة، في  .١٣٧

 .م١٩٥٢شباط ١٧جريدة لواء االستقالل، في  .١٣٨



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٧٩

 .م١٩٥٢تشرين االول ٢٩جريدة االهالي، في  .١٣٩

 .٣٤٥-٣٤٠محمد مهدي كبة، المصدر السابق، ص ص .١٤٠

 .م١٩٥٢تشرين الثاني ١٨جريدة النبأ في  .١٤١

م، مجلـة المثقـف ١٩٥٢شرين الثـاني عبد الرزاق الحسني، انتفاضة تـ .١٤٢

 .١٤-١٣م، ص ص١٩٧٢يناير) ٥(العربي، عدد 

 .م١٩٥٢تشرين الثاني٢٥جريدة الزمان، في  .١٤٣

 .م١٩٥٣تشرين االول٦جريدة الوقائع العراقية، في  .١٤٤

-١٩٤١جعفــــر عبــــاس حميــــدي، التطــــورات الــــسياسية فــــي العــــراق  .١٤٥

 .٧٢٥-٧٢٤م، ص ص١٩٥٣

العراقيـــــة، الجـــــزء التاســـــع، عبـــــد الـــــرزاق الحـــــسني، تـــــاريخ الـــــوزارات  .١٤٦

 .٢٥٩ص

جهـــــاد صـــــالح العمـــــر، تطـــــورات االوضـــــاع الـــــسياسية حتـــــى تمـــــوز  .١٤٧

 .٧٣٣م، في كتاب العراق في التاريخ، ص١٩٥٨

 .م١٩٥٤حزيران ١٠جريدة لواء االستقالل، في  .١٤٨

 .م١٩٥٤حزيران ١١و٧المصدر نفسه، في  .١٤٩

 .م١٩٥٤أيلول ٢٢جريدة الوقائع العراقية، في  .١٥٠

 .٧٣٥-٧٣٤مصدر السابق، ص صجهاد صالح العمر، ال .١٥١

عبـــــد الوهـــــاب الكيـــــالي، الموســـــوعة الـــــسياسية، المؤســـــسة العـــــسكرية  .١٥٢

 .٥٤٨م، ص ١٩٧٤-للدراسات والنشر، بيروت

، دار الجزء الخامس ،م١٩٥٨-١٩٥٣ القطر العراقي نضال البعث، .١٥٣

 .١٠٣م، ص١٩٧٦-، بيروت٣الطليعة، ط



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٨٠

 .المصدر نفسه .١٥٤

ــــسن١٩٥٥جريــــدة القاعــــدة، اواســــط شــــباط  .١٥٥ ــــان الحــــزب ١٢ة م، ال ، بي

 .الشيوعي العراقي

 .١٣م، السنة ١٩٥٦المصدر نفسه، اوائل كانون الثاني  .١٥٦

 .١٤، السنة ٢م، عدد١٩٥٦المصدر نفسه، اوائل اذار  .١٥٧

رســـالة االســـتاذ اســـماعيل محمـــد ســـلمان ابـــو عمتـــي للباحـــث بتـــاريخ  .١٥٨

 .م١٩٩٩تموز١٤

 .٤٠٣محمد مهدي كبة، المصدر السابق، ص .١٥٩

مؤلفاتـــه، دار الحريـــة ..حياتـــه..ي، عائلتـــهاحمـــد فـــوزي، فيـــصل الثـــان .١٦٠

 .٨٩م، ص١٩٨٨-للطباعة، بغداد

 .م١٩٥٢كانون الثاني١٧جريدة االمة، في  .١٦١

 .١٠٣احمد فوزي، فيصل الثاني، ص .١٦٢

 .المصدر نفسه .١٦٣

 ٣٠٤مقامية قضاء الهندية، عـدد لحلة الى قائمكتاب متصرفية لواء ا .١٦٤

 .م٣/٥/١٩٥٣في 

  

  

  

  

  

  



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٨١

  

  الفصل الرابع

   و احلضارية يف املدينةالنهضة العمرا�ية

  

  

  . في عهد الملك فيصل االوللتطور الحضاريا: المبحث االول

ــــاني ــــك غــــازي : المبحــــث الث حتــــى عــــام والتطــــور الحــــضاري مــــن عهــــد المل

  .م١٩٥٨

  

  

  

  

  

  

  

  



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٨٢

  
א א א

א א א .אא
א אאא:א .א

ها فــــي منطقــــة الهنديــــة علــــى االمــــن وهــــدوءســــاعد اســــتقرار العــــشائر 

والنظــام، نتيجــة الــسياسة الرشــيدة التــي اتبعتهــا الحكومــة الملكيــة فــي المنطقــة 

وتنظــيم الحــصة المائيــة علــى االراضــي الزراعيــة، فــضال عــن انتظــام التــزام 

  .ي افادت الحكومة مالياالعشائر في تسديد الضرائب الت

الرشيدة والذكية، سـاعدت علـى ) فيصل(تلك االسباب وسياسة الملك   

النمـــو التجـــاري فـــي المدينـــة، وزيـــادة ظهـــور الحوانيـــت والمخـــازن واالســـواق، 

وتوســـع العالقـــات التجاريـــة بـــين المدينـــة ومحيطهـــا العـــشائري الزراعـــي الـــذي 

مساحة المنطقـة المعمـورة، هـو ضم نسبة عالية من القوى العاملة وزيادة في 

االخر زاد في تطورها العمراني واالقتصادي، فاصبح الشارع الغربي الموازي 

يتـصف بـاعلى كثافـة فـي االسـتعمال التجـاري، تـزدحم فيـه ) الكورنيش(للنهر 

ابنيـــة الخانـــات التـــي بلـــغ عـــددها اثنـــي عـــشر متجـــرا، ودكـــاكين المهـــن الحـــرة 

عشرين محال، مـستفيدة مـن النهـر فـي المتخصصة قدرت باكثر من خمسة و

اور تلـــك المحـــالت نقـــل البـــضائع والمنتجـــات الزراعيـــة مـــنهم والـــيهم، كمـــا جـــ

الــــسوق (و) ســــوق الهنــــود(ن تحولــــت إلــــى ســــوقين التجاريــــة شــــارعان موازيــــا

تخصصت بعضها في التجارة وخاصة بتجـارة المفـرد المتخصـصة ، ) الكبير

  .ديد والصفيحسقفا في اربعينيات القرن العشرين بالح
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ًوعلــى الــرغم مــن تــأثر المحاصــيل الزراعيــة بــالكوارث الطبيعيــة أحيانــا، 
ة جيدة فـي بعـض الـسنوات التـي يفان منطقة الهندية قد حققت واردات ضريب

، تــدل علــى التطــور النــسبي فــي زراعــة المحاصــيل )١(نــشرتها جريــدة الــزوراء

ي ســــاعد فــــي  الــــسنوات والتــــاعيــــة علــــى الــــرغم مــــن تراجعهــــا فــــي بعــــضالزر

ازدهارهــا الهــدوء واالســتقرار األمنــي العــشائري وانتظــام توزيــع الحــصة المائيــة 

  .وسيطرة الحكومة عليها

دونــم بــسبب ) ٦٣٥(زادت مــساحة مركــز مدينــة الهنديــة تباعــا وأصــبحت 

التطور العمراني فـي إشـغال بعـض األراضـي الزراعيـة القريبـة مـن المدينـة فـي 

مـــن الـــوالدات والمهـــاجرين إليهـــا، خاصـــة بعـــد الـــسكن، كمـــا زاد عـــدد الـــسكان 

 )٢()٤٠٠٠ (بم اذ بلـــغ عـــدد نفـــوس القـــضاء ١٩١٣انجـــاز ســـدة الهنديـــة عـــام 

نسمة، وكثرت دور السكن التي تجاوز عددها المائة وابنيـة الـدوائر الحكوميـة، 

ومـــن مظـــاهر هـــذا التطـــور انـــشاء ) الـــشرقي(وبقـــي طـــراز بنائهـــا علـــى ســـابقه 

لبلدية علـى شـارع الكـورنيش المطـل علـى النهـر وبعـض المجلس البلدي ودار ل

والتــــي ) مقــــام والحــــاكمالمحكمــــة، دار للقائم ،دائرتــــي البريــــد(البــــسيطة االبنيــــة 

حافظت على نمط العمارة وطرازهـا الـسابق فـي التقليـد المعمـاري الـذي فرضـته 

  .البيئة االجتماعية والمناخ السائد

ة، الكــص، الطنبــي ومحــرم الداينيــ(بقيــت مــساكن الفقــراء فــي محــالت   

على حالها من االكواخ والصرائف في حين بنى االثريـاء مـن التجـار ) عيشه

واليهود مساكنهم من الطابوق والجص بعمارة حديثة مستفيدين من مـساحات 

االرض الخاليــــة مــــن البنــــاء، بعــــضها شــــابه فــــي تــــصميم البيــــوت التقليديــــة 

) المــشربيات( الــشناشيل والــبعض االخــر دخلــت عليــه فنــون جميلــة فــي وجــود
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ــــداد نحــــو  ــــة والمنتظمــــة باالمت وهــــي شــــبابيك الطــــابق االول الخــــشبية المنزلق

ــــة مــــن ناحيــــة احجامهــــا ودرجــــة  ــــدادها فــــوق االزق ــــي تبــــاين امت ــــاق، والت الزق

زخرفتها، على الشبابيك وضع الزجاج المظلـل بـالوان جذابـة توقيـا مـن حـرارة 

  .اشعة الشمس

لنخيـــــل فـــــي الـــــصناعات البـــــسيطة اســـــتخدم ســـــكان المدينـــــة ســـــعف ا  

) االســرة، الكراســي، االقفــاص، الــشبايك المحــشاة بالعــاقول والــشريجة وغيرهــا(

الخــصاف الكيــاس التمــر، الــسوابل، الــسالل، الحبــال، (ومــن الخــوص صــنع 

التــي اغرقــت اســواق ) المــراوح اليدويــة، الكواشــر، المكــانس والزنابيــل وغيرهــا

لمعامـــل التقليديـــة لـــصناعة الـــدبس مـــن المـــدن المجـــاورة، كمـــا كثـــرت فيهـــا ا

التمــــور، وتخصـــــصت بانتاجـــــه عوائـــــل عــــدة، وصـــــدر الفـــــائض الـــــى خـــــارج 

المحــراث، (المدينــة، فــضال عــن الــصناعات البــسيطة التــي يحتاجهــا الفــالح 

وصـناعات ) المنجل، المسحاة، السالسل، اللجـام، الـسكين، الـسيف، الخنجـر

القـدور، االوانـي، االبـاريق، (ن، ومن لدن النجاري) الجاون، الرحي والمذرات(

مــن لــدن الــصفارين، وبــرزت صــناعة وســائل ) الكتــالي والمــصخنة النحاســية

مــن الخــشب مــن قبــل ) عــد المهيلــة والــبلمگعــد، الگليكــة، الچالـــ(النقــل المائيــة 

هـــي االخـــرى صـــدرت الـــى مـــدن ) جالليـــف(النجـــارين و الحـــدادين والقيـــارين 

  ).الطويرجاوية(تها الجنوب واالهوار فاطلق على تسمي

بقيـــت معانـــاة ســـكان المدينـــة الـــصحية فـــي تـــردي، فلـــم يكـــن االهتمـــام   

الواضح في هذا الجانب خاصة وان الدولة كان جل اهتمامها بتثبيت اسسها 

االداريـــــة وتوفيـــــق سياســـــتها مـــــع متطلبـــــات البريطـــــانيين، لـــــذلك كثـــــرت فـــــي 

ى الــــــصحف المحليــــــة مطالــــــب ســــــكانها علــــــى ضــــــرورة جلــــــب االطبــــــاء الــــــ
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مستشفاها، النها والى وقت طويل كـان فيهـا موظـف صـحي واحـد او اثنـان، 

فـــضال عـــن عـــدم تـــوفر االدويـــة البـــسيطة التـــي يحتاجهـــا المرضـــى، واغلـــب 

  .الحاالت المرضية كانت ترسل الى مستشفى الحلة

كانت خدمات البلدية قليلـة وتكـاد تكـون معدومـة فـي المنـاطق الريفيـة   

مهــا باستحــصال الــضرائب مــن مواطنيهــا، ودفــن الفقيــرة، وانحــصر جــل اهتما

عنـدما تجتـاح االمـراض ) النيـشان(موتى الفقراء في مقبـرة الجليـل ابـي هاشـم 

  .م، حين انتشر مرض الكوليرا١٩٢٧الوبائية المنطقة كما حصل عام 

ن فـــي جنـــوب محلـــة الكـــص بـــذات المواصـــفات بنـــي حمامـــان متالصـــقا

ا للرجـال واآلخـر للنـساء، أزيـال فـي ، احـدهم(*)التي نفذت فـي الحمـام الـسابق

م مـسجد مـستطيل ١٩١٤نهاية الثمانينيات من القرن العشرين وشيد في عام 

الشكل في مدخل الـسوق الكبيـر بنـي مـن الطـابوق والجـص وسـقف بالخـشب 

 بـذات ، وشيد مسجد آخر في محلة شـيخ حمـزةوالحصران، خالي من المئذنة

ى المــساكن الكبيــرة فــي محلــة المواصــفات بعــد خمــس ســنوات، وتحولــت إحــد

الكص إلى مدرسة ابتدائية في نهاية العشرينيات من القرن العـشرين، وبنيـت 

، وفـــــق طـــــراز )٣(م١٩٢٩قبالـــــة المدرســـــة ســـــتة دور حكوميـــــة بـــــسيطة عـــــام 

معماري جديد إلسكان موظفي الدولة، يحتوي كل دار فـي الوسـط علـى فنـاء 

ي كانــت تــصنع مــن الخــشب، مفتــوح وزاد فــي هــذه الــدور عــدد الــشبابيك التــ

وتــشرف علــى الفنــاء خمــس غــرف، وفيــه حمــام ومرافــق صــحية، مبنــي مــن 

الطـــابوق والجـــص ومـــسقفة بالخـــشب والبـــواري ، وفـــي شـــمال الـــدور شـــيدت 

تتكون مـن ) الطراز الشرقي(مستشفى على نفس مواصفات األبنية الحكومية 

خــشب بنيــت مــن الطــابوق والجــص وســقفت بال) م٣٢٠٠(مــساحة مــستطيلة 
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، وهـي خاليـة اومخزنـ لألطبـاء والممرضـين والممرضـات ا، تضم غرفوالبواري

مــن األســرة لرقــود المرضــى، وعلــى جانــب المستــشفى الــشرقي بنيــت صــيدلية 

وغرفــــة للتــــضميد، وعزلــــت غرفــــة أخــــرى فــــي جنــــوب المستــــشفى اســــتخدمت 

  .في تشخيص أسباب الوفاة) للتشريح(

إليـواء الفقـراء ) وقـف(الصـقين شيد المحسنون من أهـل المدينـة خـانين مت

فـــي كـــربالء، ) (والمتــسولين وســـكن الزائـــرين القـــادمين لزيـــارة مراقـــد األئمـــة 

  .على ضفة النهر الغربية جنوب المدينة

ادخـــل العثمـــانيون تلـــك العمـــارة إلـــى العـــراق فـــي ســـني حكمهـــم األخيـــرة، 

 والتــي يبنــى بموجبهــا الطــابق األرضــي مــن مــادة الطــابوق ثــم يحتــل الخــشب

) م٨-٤(مكانـــه فـــي الطـــابق العلـــوي بحيـــث يبلـــغ االرتفـــاع اإلجمـــالي حـــوالي 

 المعماري وضع غرف ووحدات البيت األخرى ىفوق مستوى الدار، وقد راع

بمــا يتفــق وحركــة الــشمس الظاهريــة، كمــا وفــرت الــشبابيك الخــشبية الداخليــة 

أطـــرت مـــع الخارجيـــة المرتفعـــة الكفايـــة مـــن اإلضـــاءة والتهويـــة الطبيعيتـــين، و

بــاب البيــت الخــارجي بقــوس ذي نقــوش مــن الطــابوق، وبعــضها وضــع علــى 

أعلــــــى البــــــاب الزخــــــارف والكتابــــــات القرآنيــــــة، وال تخلــــــو تلــــــك البيــــــوت مــــــن 

  .)٤(والمرافق الصحية في الطابق األرضي) السرداب(

بقيـــت شـــوارع وأزقـــة المدينـــة علـــى حالهـــا غيـــر معبـــدة وعلـــى اســـتقامتها 

مثلهــا فــي القــرى والنــواحي، وكــان النقــل المــائي واتــساعها، فــي حــين لــم نجــد 

هــو الــرائج فــي المنطقــة ومــا جاورهــا مــع وجــود العربــات الخــشبية التــي تجرهــا 

الخيــول أو الحميــر فــي طرقهــا البريــة، ودخلــت وســائل النقــل الميكانيكيــة مــع 

االحـــتالل البريطــــاني للعـــراق، إذ امتلــــك بعــــض األثريـــاء الــــسيارة أو الــــسفينة 
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وعلــى يــساره ) بنــي حــسن(ســهم حفــر جــدولين علــى يمــين النهــر الــصغيرة، وأ

كـــم فـــي ٦٧م بطـــول ١٩٢٠ن لنهـــر فـــرات الهنديـــة عـــام المـــوازيي) الجورجيـــة(

توســـيع النقـــل المـــائي وتغذيـــة األراضـــي الزراعيـــة المـــارين بهـــا، وبغيـــة تـــأمين 

ســـالمة المدينـــة ودرء دخـــول ميـــاه الفيـــضانات المـــستمرة إليهـــا عملـــت البلديـــة 

ــــى إحاطــــ ــــة عل ــــسدود ترابي ــــة ب ــــرن )روفــــة(ة المدين ــــت فــــي ســــتينيات الق ، أزيل

جنــوب المدينــة مقابــل مرقــد الجليــل أبــي ) النيــشان(العــشرين مــع التــل الترابــي 

  .هاشم

اســـتأجرت الحكومـــة بعـــض األبنيـــة الكبيـــرة لـــدوام المـــدارس فيهـــا مطلـــع 

الحكـــم الملكـــي والـــذي انعـــدم وجودهـــا فـــي األريـــاف والنـــواحي، وقـــدم أثريـــاء 

مدينة العون والمساعدة إلدارتها وطالبهـا، وبقيـت مـدارس الكتاتيـب األهليـة ال

  .ماثلة في المدينة حتى بداية الثالثينيات من القرن العشرين
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א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٨٨

 حافظت المدينة على موروثها الحضاري مـن حيـث طـراز البنـاء والنمـو

التجاري، وقل التوسع العمراني فيها خـالل هـذه الفتـرة مقارنـة بمـا حـصل فـي 

بعــض مـــدن العـــراق، وســـبب ذلـــك دخـــول المنطقـــة بنـــشاطات سياســـية نتيجـــة 

انتمـــاء مثقفيهـــا لألحـــزاب الـــسرية والعلنيـــة وبـــروز قـــادة سياســـيين وعـــسكريين 

ثيـر مـن فيها، األمر الذي عرض المنطقة للمسائلة والمراقبة وحجب عنها الك

ـــــسارت  ـــــم يعـــــر لهـــــا االهتمـــــام بهـــــذا الجانـــــب، ف ـــــة أو ل التخصيـــــصات المالي

التطـــــورات العمرانيـــــة والتجاريـــــة فيهـــــا بـــــبطء حتـــــى الخمـــــسينيات مـــــن القـــــرن 

انحـسر النـشاط ) م١٩٤٥-١٩٣٩(العشرين، وخـالل الحـرب العالميـة الثانيـة 

ة، المعمــــاري وســــاد المدينــــة الكــــساد وأثــــرت نتائجهــــا علــــى الزراعــــة والتجــــار

وفــسحت الحكومــة المجــال لبريطانيــا فــي تــرويج بــضائعها المنافــسة للبــضائع 

  .العراقية في الجودة ورخص الثمن

نفذت الحكومة في هذه المرحلة عدة مشاريع خدمية بسيطة، ففي نهاية 

األربعينات باشرت في بنـاء أربعـة أبنيـة مدرسـية، اثنتـان منهـا ابتدائيـة للبنـين 

طــابقين للبنــين، بنــائهم بــسيط تتكــون كــل مدرســة مــن وأخــرى للبنــات وثانويــة ب

خمسة عشر صفا مع ملحق اإلدارة والمرافق الصحية، ووسطها سـاحة تطـل 

م، وفـــي مدرســـتي البنـــين ٣٥عليهـــا الـــصفوف المربعـــة الـــشكل طـــول ضـــلعها 

ن أماميــة وجانبيــة إلقامــة الفعاليــات الفنيــة والرياضــية ولتجمــع وضــعت ســاحتا

 شـــيد فـــي الثانويـــة ملحـــق قاعـــة كبيـــرة اســـتغلت الطـــالب اليـــومي، فـــي حـــين

  . إلقامة الحفالت والمسرحياتامسرح

غــرب النهــر  لموظفيهــا ا ترفيهيــام بنــت الحكومــة ناديــ١٩٤٥وفــي عــام 

 بنـــاء بـــسيط يحتـــوي علـــى غـــرفتين وقاعـــة صـــغيرة تـــشرف مقابـــل الـــسراي، ذا



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٨٩

 بعـد  الخمـسينياته فـيحة الموظفين الحكـوميين، أزيـل بنـاؤعلى النهر السترا

  . كبير في شمال المدينة الزال قائما في الوقت الحاضرأن شيد بدله ناد

م ١٩٥١ للعرض السينمائي الصيفي عـام ابنى بعض أثرياء المدينة دار

فيهـــا مولـــد للطاقـــة ) ٢م٥٠٠٠(غـــرب المدينـــة علـــى طريـــق كـــربالء بمـــساحة 

 أوقــات ءًالكهربائيــة، اســتقطبت غالبيــة ســكان المدينــة باعتبارهــا متنفــسا لقــضا

هــا فــي مطلــع الــسبعينيات، وحرمــت المدينــة مــن ذلــك ًالفــراغ لــيال، وأزيــل بناؤ

  .المتنفس الثقافي والفني لحد اآلن

حــدث تطــور نــسبي فــي خــدمات المدينــة، فقــد انتــشر اســتعمال الكهربــاء 

 ١١٠فــي معظــم المدينــة فــي منتــصف الثالثينيــات بجلــب مولــدة كبيــرة بقــوة 

الفــوانيس واللمبــات (الليليــة فيهــا تعتمــد علــى فولــت، بعــد إن كانــت اإلضــاءة 

ً، فــضال عــن بنــاء محطــة لتحليــه وتــصفية الميــاه علــى النهــر مباشــرة )النفطيــة
الماء مـن النهـر مباشـرة ) ونالسقاؤ(بعينيات، بعد أن كان ينقل في نهاية األر

إلـــى البيـــوت والمحـــالت التـــي تحتاجـــه، ودخـــل للمدينـــة بدالـــة بعـــدة خطـــوط 

لـــى الـــدوائر الحكوميـــة ومـــسؤوليها وبعـــض األثريـــاء، كانـــت وزعـــت هواتفهـــا ع

بنايتها بـسيطة مـن الطـابوق والجـص ومـسقفة بالحديـد وتحتـوي علـى غـرفتين 

  .وساحة صغيرة تقع على شارع كربالء وسط المدينة

 بمساحة ألفي متر عند مدخل شارع ا جديداشيدت الحكومة سراي حكومي

ت، يــــضم القائممقاميــــة ومركــــز يال الجــــسر الجديــــد فــــي الخمــــسينكــــربالء مقابــــ

 والجــص وســقف تق واإلســمنوالــشرطة واألمــن، مــن طــابق واحــد بنــي بالطــاب

 لحمايتهــا الــسقوف ووضــع القــار علــى، )عقــادة(ق ووالطــاب) الــشيلمان(بالحديــد 

 فنـاء واسـع تـشرف عليـه غـرف  ذو طراز شـرقي فـي وسـطهوالبناءمن المطر، 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ١٩٠

ة بعد أن كانت خـشبية األبواب الحديدين والسجن، تكثر فيه الشبابيك والموظفي

ًه حديثا في ظل االحتالل األمريكـي للعـراق  وأعيد بناؤ السرايهدمفي السابق، 
  .٢٠٠٣عام 

محطة للوقود في شمال المدينة علـى النهـر ) حسن علي(َّشيد المواطن 

م، واسـتخدم الـسفن التـي يملكهـا فـي جلـب مـشتقات الـنفط ١٩٤٧مباشرة عام 

من مستودع سدة الهندية، واستولت الحكومة عليها في عـام ) فطالبنزين والن(

م وجعلـــــت إدارتهـــــا حكوميـــــة، إذ نقلـــــت مكانهـــــا إلـــــى مـــــدخل المدينـــــة ١٩٦٩

  .الشرقي التي ال تزال ماثلة إلى اآلن

وفي الخمسينيات أزيلت جميع األبنية الحكوميـة واألهليـة علـى الـشاطئ 

 بالــسقوط مــن جــراء وصــول الغربــي لنهــر الهنديــة لتــصدعها وتهديــد وجودهــا

الميــاه إليهــا، وعبــدت أرضــية الــسوقين والــشارع المــوازي لطريــق كــربالء مــع 

لمكــــسو بــــالقير، فــــي حــــين بقــــي فروعــــه المتــــصلة بطريــــق كــــربالء بالطــــابق ا

م، إذ ١٩٥٧ن بكـــربالء والحلـــة غيـــر معبـــدين حتـــى عـــام الطريقـــان المرتبطـــا

م، كمــا بنيــت ١٩٥٩ام ًخصــصت لهمــا الحكومــة مبلغــا لتعبيــدهما واكــتمال عــ

مكـــان  ،بلديـــة الهنديـــة فـــي مكانهـــا الحـــالي غـــرب المدينـــة نهايـــة الخمـــسينيات

وفق التصميم الغربي الحديث فـي البنـاء المتكـون مـن طـابق الحديقة العامة، 

  . وسقفت باالسمنت المسلحتواحد باستخدام الطابوق واإلسمن

 عنــد عبــور ولكثــرة حــوادث الغــرق التــي حــصلت لمــن يقــدم إلــى المدينــة

ًجـــسرها الخـــشبي، فـــضال عـــن توســـع المدينـــة العمرانـــي واالهتمـــام الحكـــومي 
ًمتــرا ١٧٣.٧التجــاري بهــا فقــد شــيد جــسر كــونكريتي عــائم علــى نهرهــا بطــول 

، يتكـون الجـسر ادينـار) ٣٥١.٢٩٩(بلغت تكاليف إنشاءه ً مترا، ١٤وعرض 
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        ١٩١

 ١٥خــرى مــن عــشرة ركــائز كونكريتيــة ضــخمة مزدوجــة تبعــد الواحــدة عــن األ

ًمتــرا، ولتــسهيل مــرور الــسفن ذات الحمولــة الكبيــرة، خــال وســطه مــن الركــائز 
ً متــرا يعلوهــا قوســان متوازيــان مــن الحديــد الــصلب لحمــل الفنــاء ٣٠لمــسافة 

ت بــين كــل قــوس والفنــاء، ربــط شــد) شــيلمان(بواســطة تــسعة أعمــدة حديديــة 

لبريطــاني ن ببعــضهما مــن األعلــى بــشكل هندســي يــشبه شــعار العلــم االقوســا

 آذار ١٧البريطانية التي باشـرت العمـل فـي ) دورمان لونج(يرمز إلى شركة 

ً، ال زال الجـــسر قائمـــا لحـــد )٥(م١٩٥٥م، وأنجزتـــه فـــي تـــشرين الثـــاني ١٩٥٤
  .اآلن يربط جهتي المدينة بشارع مع مدينتي الحلة وكربالء لحد اآلن

م ١٩٥٦ نيــــسان ٧يــــوم ) دنــــوري الــــسعي(افتــــتح الجــــسر رئــــيس الــــوزراء 

 حظــره وجهـــاء ورجــال الــدين ورؤســاء عــشائر المدينـــة، وســط احتفــال مهيــب

، وففــي االفتتــاح قــال )الــشيخ غــانم الــشمران( عــضو مجلــس النــواب ميتقــدمه

المهوال السماوتلي من عـشيرة ال جميـل منبهـا رئـيس الـوزراء ان المدينـة لهـا 

  :فضل عليه في ثورة العشرين، قائال

  الدين نطلبك دين نوري وين ذاك 
  ونك يتامى ثورة العشرينــيداع

  انخلط دمنه ولحمنه والعدو والطين
  هـدك ضحينـي العنـرســـللك
  

وقـــال مهـــوال اخـــر يداعيـــه بزيـــادة عـــدد المرشـــحين الـــى مجلـــس النـــواب مـــن 

  :عشائر الهندية
  اكـتناسيت على نار الدان لجل اضن
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        ١٩٢

  الحليب الذي شربته ادموم سوجر ذاك
  اكـــي حمكلت ابني والوذ بسور ف

  يـب ترضينــــنايـون بــشل
  

  :وال اخرهم وقال
  وشلنه بثورة العشرين اشر بلواه    احنه اهل الفرات الي حملنه اللواء
  واضمأ والماء نحثل  بيــــه    صفينه مثل العيس الحامالت الماء

  
كثرت خانات شراء التمور وحفظها للتصدير، إذ بلغ مقدار اإلنتـاج فـي 

ًألـــف طـــن ســـنويا، معظمـــه يـــصدر إلـــى خـــارج ) ٧٠-٦٠(أفـــضل الحـــاالت 
العـادي (العراق، كما أنشأت عدة مصانع أهلية بسيطة إلنتاج الدبس بنوعيه 

ـــة ـــة ) والكرب ـــذي راجـــت تجارتـــه مـــع المـــدن العراقيـــة لجـــودة إنتاجـــه المعروف ال

ومـصانع ) تمـن الهنديـة(، كما كثرت مخازن حفظ الرز)الدبس الطويرجاوي(ب

دول الـــ الـــىر بكميـــات كبيـــرة إلـــى مـــدن العـــراق وخارجـــه تقـــشيره التـــي تـــصد

ـــــيج  (ةراوجـــــمال ـــــت وامـــــارات الخل ـــــسعودية والكوي ـــــة ال ٕســـــوريا والمملكـــــة العربي
  ).العربي

زادت الرقعــــــة الجغرافيــــــة لألراضــــــي الزراعيــــــة التابعــــــة لمركــــــز قــــــضاء 

 بعـــد ان جفـــت بعـــض مـــن أراضـــي المـــستنقعات واألهـــوار، ونمـــت )٦(الهنديـــة

 وبلغـــت مـــساحة األرض الـــصالحة للزراعـــة بحـــدود ،لنخيـــلزراعتهـــا بفـــسائل ا

ألـــف ) ٣٨,٢٩٨(ألـــف دونـــم، وغيـــر الـــصالحة للزراعـــة منهـــا ) ١٠٩.٧٦٥(

ألــــــــف دونــــــــم، ومــــــــساحة البــــــــساتين ) ٧٥.٣٣٤(دونــــــــم، واألرض البيــــــــضاء 
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ألف دونـم مـن مـشاتل ) ٥١٧٦(ألف دونم، ومساحة النفع العام ) ٣٤.٤٣١(

  .)٧(يوت حكوميةوبساتين حكومية ودوائر ومدارس وب

ًدخلــت ســيارات الحمــل جنبــا إلــى جنــب فــي النقــل مــع العربــات الخــشبية 
والحيوانــات وكثــر الحمــالون مــن طبقــة الفقــراء لكــسب قــوتهم اليــومي فــي نقــل 

البـضائع أو العمــل فـي خانــات التمـور، فــي الوقـت الــذي توقفـت فيــه الوظيفــة 

 وبقــاء ســكانها علــى المعماريــة وقــل البنــاء بــسبب توقــف الهجــرة إلــى المدينــة

حــالهم ألمعاشــي المتــردي، واســتقرار ســكان األريــاف فــي منــاطقهم الزراعيــة، 

بــسبب التطــورات الــسياسية وتــأثر العــراق باألزمــة االقتــصادية خــالل مــا بعــد 

  .الحرب العالمية الثانية

 مــن الــشوارع التــي خصــصت للنقــل أضــيف لــشوارع المدينــة نمــط جديــد

و الـــسيارات التـــي اتـــصفت باســـتقامتها واتـــساعها الميكـــانيكي ســـواء العربـــات أ

ًعنــد نمــو المدينــة نحــو األطــراف الخارجيــة، وغالبــا مــا أقيمــت أبنيــة بــسيطة 
على هذه الشوارع، إذ ظهرت بعض التخصصات الوظيفية علـى امتـداد تلـك 

 فــي نهايــة الخمــسينيات محــدودة يًالــشوارع مــؤخرا، وكــان التطــور المورفولــوج

 فــي إعــادة توزيــع اســتعماالت األرض الــسكنية مــن قبــل ورافقــه حركــة داخليــة

األغنياء والمتنفذين، التي تـسودها ظـاهرة الخلـط االجتمـاعي للتوزيـع الـسكني 

في وجود ابسط البيوت إلى جانب اكبر البيوت وأكثرها زخرفة، وبقيت بيوت 

ًالفقراء على حالها في استخدام سعف وجـذوع النخيـل والطـين والتـي كثيـرا مـا 
  .ًرض للحرائق المدمرة التي شهدتها المدينة مراراتتع

ارتفــع عــدد نفــوس المدينــة وعــشائرها خــالل هــذه المرحلــة بــسبب الزيــادة 

الطبيعية والهجرة إليها من باقي مدن العراق، والجدول التالي يبين اإلحـصاء 
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م، واألعـــداد تـــشمل ١٩٥٧م وعـــام ١٩٤٧الرســـمي الحكـــومي المـــسجل عـــام 

ٕذكــــورا وان(الجميــــع   باســــتثناء مــــن هــــم اقــــل مــــن عمــــر عــــشر) ًاثــــا وأجانــــبً

  .)٨(سنوات

  .م١٩٤٧سكان مركز وقضاء الهندية والمناطق التابعة لها عام 

  الجنس  عدد األجانب  عدد السكان  المنطقة

  ٕذكور واناث  ٦٣  ١١٠١٤  مركز قضاء الهندية

  ٕذكور واناث  ــ  ١٩٩٢٨  أبي غرق

  ٕذكور واناث  ٣١  ٢٢٠٢٥  الكفل

  ٕذكور واناث  ١١  ٢٩٣٨٩  الجدول الغربي

  ٕذكور واناث  ١٠٥  ٨٢٣٥٦  مجموع النفوس

  

  .م١٩٥٧تسجيل نفوس قضاء الهندية عام 

  الجنس  عدد السكان  المنطقة

  ٕذكور واناث  ١٤١٣٦  مركز قضاء الهندية

  ٕذكور واناث  ٨١٨٦  الكفل

  ٕذكور واناث  ١٦٢٩٠  الجدول الغربي

  ٕذكور واناث  ٣٨٦١٢  مجموع النفوس
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א א א .א

ًقرشـا ) ٥٩٠٥٦٥ (بإذ بلغت مجموع الضرائب الزراعية في المنطقـة  .١
ًقرشـا، وفـي عـام ) ٢١٩٢١٣(م بلغـت ١٩١٠م وفي عام ١٩٠٩عام 

قرشا، كما نشرتها جريدة الزوراء، األعـداد ) ٤٢٥٩٩(م بلغت ١٩١١

جمـادي ١٢، إلـى ھ١٣٢٨ ذي الحجـة ٢٢ من المدة ٢٣١٠-٢٢٨٦

 .ھ١٣٢٩اآلخرة 

 .٢٤٥١ج لوريمر، الجزء الثالث، المصدر السابق، ص.ج .٢
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ا بجاليتهـــــا  خاصـــــاحمامــــم ١٨٨٦بنــــت الحكومـــــة العثمانيــــة عـــــام  .(*)

مقابـــــل الجـــــسر ) الجندرمـــــة والـــــشرطة( المـــــسلحة وموظفيهـــــا وقواتهـــــا

 ست ايوانـات علـى ضم، نفس المحلةالخشبي العائم غرب القناة في 

وتـشرف علـى الفنـاء المـسقف شكل أطواق سقفت بالطـابق والجـص، 

تــامين مــن الزجــاج ل) نــورَم( فــي مركزهــا ًقبــة قطرهــا ثالثــة عــشر متــرا

، ووسط الفناء حوض للماء مقرنص تتوسطه نافورة، اإلنارة الطبيعية

ق الفرشـي و أرضيته بالطـابصفت شرق الفناء مدخل االستحمام فيو

بوجــود  ، وتميــز)خزينــة(زان للمــاء الــساخن خــ الحمــام  ويحــوي،والقيــر

عــدة دهــاليز أســفل بنــاء االســتحمام لمــرور التيــارات الهوائيــة الحـــارة 

 سبعينياتالــلغـرض تـسخين أرضـية الحمـام، وأزيــل الحمـام فـي نهايـة 

 .من القرن الماضي

 .م١٩٢٩ تشرين االول ١جريدة العراق في  .٣

خــالص االشــعب، المدينــة العربيــة، مؤســسة الخلــيج للطباعــة والنــشر،  .٤

 .٣٢-٢٩م، ص ص١٩٨٢/ھ١٤٠٣الكويت، 

، لعاشـــــرعبـــــد الـــــرزاق الحـــــسني، تـــــاريخ الـــــوزارات العراقيـــــة، الجـــــزء ا .٥

 .٢٢ص

م فـــي عهـــد الـــوالي ١٨٧٠اصـــبحت قـــضاء مـــن الدرجـــة االولـــى عـــام ا .٦

ـــد ينظـــر). مـــدحت باشـــا( عبـــاس العـــزاوي، تـــاريخ العـــراق بـــين : للمزي

م، ١٩٣٥/ھ١٣٥٣احتاللـــين، الجـــزء الـــسابع، مطبعـــة بغـــداد، بغـــداد، 

 .١٩٤ص

 .ة زراعة الهندية، شعبة الزراعة واإلحصاءمديري .٧
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المملكــة العراقيــة، وزارة الــشؤون االجتماعيــة، مديريــة النفــوس العامــة،  .٨

 .م١٩٥٧م ونفوس ١٩٤٧الدليل العام لتسجيل نفوس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل اخلامس
  احلياة االجتماعية يف مدينة اهلندية وريفه

  

  .ونموهاالهندية مدينة نشأة : المبحث االول

  .التركيب السكاني وانماط الحياة االجتماعية في المدينة: المبحث الثاني

  .النشاطات االجتماعية: المبحث الثالث
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  .المجالس االدبية واالجتماعية :اوال

  . النشاطات المدرسية:ثانيا

  .االلعاب :ثالثا

  ).الحكاياتي(ّالقصخون  :رابعا

  .حفالت المولد النبوي :خامسا

  .االعيادالمواليد و :سادسا

  .ايام االعياد: سابعا

  .حفالت االعراس : ثامنا

  .حفالت الختان: تاسعا

  .مجالس الغناء والطرب :عاشرا

  .االكالت الشعبية: احدى عشر

  .التراث الشعبي :المبحث الرابع

  .االغنية الشعبية

  .الحكايات الشعبية

  .)الفكاهة(الحكايات المرحة 

  .الخرافــــة

  .االمثــال

  .العمال الشعبيةالصناعات وا

  .طائفة اليهود في المدينة: المبحث الخامس

  .الحياة االجتماعية في ريف المدينة: المبحث السادس

  .جماعة المالكين  .ه 
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 .جماعة السراكيل والوكالء  .و 

 . جماعة العمال الحرفيين  .ز 

  .جماعة الفالحين  .ح 

  .مظاهر الحياة االجتماعية: المبحث السابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  
א א

א .אא

א .א:א
المدينـــة حديثـــة النـــشأة، ظهـــرت معالمهـــا واضـــحة كقريـــة منـــذ بدايـــة القـــرن 

التاســـع عـــشر، واخـــذت تتطـــور وتتـــسع بمـــرور الـــسنين الســـتقرار مجـــرى نهـــر 

هـــــا فـــــي اراضـــــيها، وزادت الهجـــــرات العـــــشائرية الـــــى محيط) الهنديـــــة(الفـــــرات 
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الزراعي عددا اخر من سكانها منـذ منتـصف القـرن التاسـع عـشر حتـى تأهلـت 

، حيـــث زارهـــا اغلـــب الـــوالة )١(م١٨٧٠لتكـــون قـــضاء مـــن الدرجـــة االولـــى عـــام 

العثمــــانين الهميــــة موقعهــــا الــــسياسي والزراعــــي والتجــــاري، فاصــــبحت محطــــة 

فاكـسبها ذلـك لرسو السفن التجارية فيها وهجرة التجار الموسرين واليهود اليها، 

نمــوا تجاريــا واضــحا صــاحبها تطــور فــي ابنيتهــا المحليــة االهليــة والحكوميـــة، 

وباتت المدينة في فكر الوالة العثمانين لالهتمام بها لما توفره مـن مـردود مـالي 

علــى اراضــيها ) الطــابو(واقتــصادي كبيــرين، فطبقــت الحكومــة العثمانيــة نظــام 

 (*))روفــة(احيطــت المدينــة بــسدود ترابيــة اوال بــين بــاقي مــدن العــراق االخــرى، و

  .على شكل بيضوي لتجنب دخول مياه الفيضانات

استقرت الحياة الحضرية فيها بعد منتصف القرن التاسع عـشر وتعاظمـت 

انـــشطة المدينـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة، باالعتمـــاد علـــى الزراعـــة ومنتجـــات 

الزمــة لنــزول التجــار الريــف علــى حــد ســواء، فنمــت اســواقها وبنيــت الخانــات ال

وخزن بضائعهم، فضال عن ظهور المحطـات التجاريـة فـي القـرى علـى طريـق 

القوافل النهرية التي تمثـل ركنـا اساسـيا فـي النـشاط التجـاري، وتقـديم ماتحتاجـه 

  .السفن من خدمات او التبادل التجاري بما تحمله من منتجات

 منطقتي اسواق كان التركز السكاني الكثيف في المدينة محصورا في  

وحولهمــا، وتقــل كثافــة الــسكان تــدريجيا كلمــا ابتعــدنا ) الكــص وســيد حــسين(

عــن مركــز اســواق المدينــة، حتــى االبنيــة الحكوميــة والدينيــة تركــزت بــالقرب 

منهــا، والمنــاطق المأهولــة بالــسكان تالصــقت بيوتهــا وحاراتهــا، وفــي بعــضها 

ليهــا، وهــذا مــالوحظ فــي يقطــع االهــالي جــزءا مــن الطرقــات العامــة والبنــاء ع
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، فاصــبحت بعــض شــوارعهما غيــر مــستقيمة )محــرم عيــشة والطنبــي(محلتــي 

  .)٢()دربونه(وكثرة مسالكها الضيقة 

الطنبـــي، الكـــص، ســـيد (كثـــرت المحـــالت المكونـــة االساســـية للمدينـــة   

والبيـــوت عملـــت مـــن الـــسعف فـــي منـــاطق ) حـــسين، محـــرم عيـــشة والداينيـــة

صــــناف داخلهــــا تــــسمت حاراتهــــا باصــــناف متفرقــــة، وشــــملت المحلــــة عــــدة ا

 چ، عقــــد الحيــــا)المكــــارين(اريــــة چعقــــد العــــالوي، عقــــد المـــــ(ســــاكينيها مــــثال 

، ))مربــي الجــاموس(، عقــد الــدبات )باعــة الطعــام(يــة چ، عقــد االكمـــ)الحاكــة(

، عقـــد الهنـــود )قوميـــات ايرانيـــة(عقـــد العجـــم (او تجمعـــات قوميـــة وعـــشائرية 

عقــــد اليهــــود، عقــــد الجنــــابيين، عقــــد العبيــــد ، )قوميــــات هنديــــة وباكــــستانية(

  ).وغيرها

انيطــت حمايــة امــن المدينــة الــداخلي الــى عــشيرة الجنــابيين باعتبارهــا   

االكثر نفوذا ولها عالقة جيدة مـع المـسؤلين الحكـوميين فـي المدينـة وخاصـة 

  . المعروفة عند العشائر العراقية)٣()وادي الشفلح(منذ حادثة الشيخ 

) الفـــضوات(ضـــية مكـــشوفة داخـــل المدينـــة باســـم ظهـــرت فـــسحات ار  

فــي محلــة ) وكفــة جعــاز(كانــت رحبــة لمختلــف النــشاطات االجتماعيــة مثــل 

، العمبــار خلــف ســراي الهنديــة فــي محلــة شــيخ حمــزة) وكفــت الغــنم(ص، الكــ

القــديم، الــذي كثيــرا مــا تقــام علــى ارضــه مختلــف النــشاطات االجتماعيــة، او 

الزراعيــــة، او مجمعــــا الهــــالي االحيــــاء تكــــون ســــوقا لبيــــع بعــــض المنتجــــات 

المجـــاورة فـــي االعيـــاد والمناســـبات الوطنيـــة، فـــضال عـــن الفـــضوة امـــام مرقـــد 

التـــي تنـــصب عليهـــا ادوات التـــسلية فـــي ايـــام االعيـــاد ) ابـــي هاشـــم(الجليـــل 

  .الدينية
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.א
ــــــــصفات العمريــــــــة والجنــــــــسية هــــــــو   ــــــــسكاني بمقتــــــــضى ال  التوزيــــــــع ال

واالجتماعيــة والقوميــة والدينيــة، الــذي ضــم مجتمــع مدينــة الهنديــة، ودراســتها 

تعطـــي مؤشـــرا علـــى معـــدل الـــوالدات والوفيـــات والهجـــرة الداخليـــة والخارجيـــة، 

م لنفـــوس مركـــز قـــضاء الهنديـــة رســـميا، والـــذي ١٩٤٧ويمثـــل احـــصاء عـــام 

  .)٤(قل سنهم عن عشر سنواتاليشمل اشخاص ي
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        ٢٠٣

  ت  النفــــــوس  المنطقة

  اجانب  اناث  اجانب  ذكور  محلة

  ١٦  ٢٣٨٧  ٢٨  ٢٢٧٨  الكص  ١

  ـــ  ١١٧٤  ١  ١٠٣٩  سيد حسين  ٢

  ـــ  ٩٦٧  ١  ٨١٢  شيخ حمزة  ٣

  ٧  ٨٠٠  ٩  ٦٤٢  محرم عيشه  ٤

  ـــ  ٤٧٩  ١  ٤٣٦  الطنبي  ٥

  ٢٣  ٥٨٠٧  ٤٠  ٥٢٠٧  المجموع

  .٦٣،  واالجانب ١١٠١٤ الهندية المجموع العام لنفوس مدينة

  

والـــنمط يعنـــي مجموعـــة عـــادات واعـــراف تعكـــس اســـلوبا لعـــيش افـــراد   

بمــا فيــه التــضحية ) العــصبية القبليــة(مجتمــع المدينــة، والغالــب الحــس القبلــي 

مـــن اجـــل القبيلـــة واعرافهـــا ونـــسبها والعالقـــات االجتماعيـــة بينهـــا، متـــضامنة 

تاخــذ بالنــسب االبــوي، ويجــاري مجتمــع ومتكافئــة فــي وظائفهــا االجتماعيــة، 

المدينـــة نمـــط الحيـــاة الريفيـــة فـــي االســـتقرار فـــي الـــسكن وانعـــدام روح الغـــزو، 

وتربي بعض عوائلها المواشـي، ويخـضع االفـراد الـى القـوانيين الرسـمية اكثـر 

مــن الخــضوع لالعــراف البدويــة غيــر المدونــة، والــصفة الغالبــة علــى االكثريــة 

 الحيـــاة الحـــضرية التـــي تتميـــز بـــصفاتها الرســـمية مـــن الـــسكان يـــسودها نمـــط

، )المدرسة، الحزب السياسي، النقابـات العماليـة، الجمعيـات الخيريـة وغيرهـا(

وفيها تقسيم العمل مبني على التخصص واالنجاز، واعمال ابنائها منحـصرة  

ـــصناعة والوظـــائف الحك ـــنمط باعتمـــادهفـــي التجـــارة وال ـــع هـــذا ال ـــة، ويتمت  ومي
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        ٢٠٤

سكن المجـــاور بـــذات صـــلة قرابيـــة او بغيـــر صـــلة قرابيـــة، تنـــشط الـــ) الجيـــرة(

زيـــارات مـــستمرة ولقـــاءات عديـــدة فـــي المناســـبات االجتماعيـــة والدينيـــة داخـــل 

  .المحلة

زادت الكثافــة الــسكانية فــي المدينــة نهايــة العــشرينيات بعــد االســتقالل   

 الــوطني، نتيجــة الهجــرات مــن الريــف اليهــا، بــسبب الحالــة المعاشــية وتــردي

الوضــع االقتــصادي فــي الريــف لتذبــذب كميــة الميــاه وهبــوط اســعار الحبــوب 

في العالم ورفع الضرائب الحكومية على المحاصيل الزراعية وابتـزاز الـشيوخ 

للفالحــــين بوســــائل كثيــــرة، صــــاحب ذلــــك عوامــــل جــــذب داخــــل المدينــــة مــــن 

مغريـات وفـرص عمـل ووســائل ترفيهيـة ومبـاهج الحيــاة المتمدنـة، فـضال عــن 

ف فــي الجــيش والــشرطة، ومــنهم تيعاب الحكومــة الكثيــر مــن شــباب االريــااســ

ـــاء، خـــدماحمـــالين، حراســـ (مـــن امـــتهن مهنـــة ـــين، عمـــال بن ، جالليـــف، ا ليلي

  ).صيادي اسماك وغيرها

  
א א:א .א

א:א א :א
ر، وبـان شـعراؤها المتميـزون عرفت مدينة الهندية بتراثها العلمي الغزيـ

في القريض والشعبي، والكتاتيب هي االخـرى سـاهمت فـي تقليـل الفجـوة بـين 

المتعلمــين واالميــين، التــي مهــدت الــى نــشوء مدرســة ابتدائيــة فيهــا مبكــرا بــين 

، فـضال عـن وجـود المـدارس االهليـة فيهـا مطلـع )٥(م١٩١٧مدن العراق عام 

مـة المجـالس االدبيـة التـي جمعـت االدبـاء القرن العشرين، فكانت مفتاحـا القا

والخطبــاء والــشعراء بمثابــة مــدارس شــعبية تلقــى فيهــا الخطــب وينــشد الــشعر 
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        ٢٠٥

نـــت دور ويـــدرس التـــاريخ وغيرهـــا، جنبـــا الـــى جنـــب مـــع مجـــالس الـــوعظ وكا

ن، مراكـز القامـة تلـك المجـالس خاصـة فـي شـهري القزاونة والسادة والموسرو

ية اخرى في اقامة المناسبات الدينية في رمضان ومحرم، وساهمت فئات دين

الـــوعظ واالرشـــاد واقامـــة المنقبـــة النبويـــة الـــشريفة فـــي جـــامع الهنديـــة الكبيـــر، 

بــــدعم مــــن بلديــــة المدينــــة، هــــي االخــــرى نظمــــت علــــى مقــــدرة مــــن علمائهــــا 

وادباءهـــا فـــي المجـــاالت الدينيـــة والفقهيـــة وغيرهـــا، وفـــي تـــشرين الثـــاني عـــام 

التـي اولـت ) الرابطـة العلميـة االدبيـة(ة فرع جمعية م، افتتح في المدين١٩٣٥

ـــــة، واقامـــــة المهرجانـــــات  ـــــاء وشـــــعراء الهندي ـــــداعات ادب ـــــشر اب ـــــى ن ـــــرا عل كثي

السيد رضا الخطيب والسيد محمـد (والتجمعات العلمية التي كان على رأسها 

  .)٦()حسين القزويني

  

  

  
א: :א

من مديرية معارف الحلة باالنشطة اهتمت ادارة مدارس المدينة بدعم 

 للكثيــــــر مــــــن النــــــشاطات االمدرســــــية، واوردت نــــــشرة معــــــارف الحلــــــة اخبــــــار

الطالبية،  ففي الحقل الرياضي في مدرسة الهندية االولى بـرز فـي االلعـاب 

عبـــد محمـــد، صـــادق ســـعيد، طـــارق كـــاظم، ســـعيد مجيـــد، جاســـم (المدرســـية 

زاق رفيـق، فاضـل عبـاس، سمين، كريم رضا، احمـد عبـاس، منيـر حـسين، ر

عزيــز ضــيف (والعبــو فريــق الهنديــة الثانيــة ) صــاحب عبــد ونــوري اســماعيل

اهللا، حمــودي مزهــر، جــواد كــاظم، محمــد حــسين شــاكر، محمــد جــواد، حميــد 
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وكـان اعـضاء فرقـة كـرة ) محمد، تكليف خلخال، يحيى سلمان وحـسن شـنون

نــو صــالح، عبــد جعفــر ســعيد، ســتار جميــل، نو(الــسلة والطــائرة فــي الهنديــة 

) ســلمان، غــازي عبــد الحــسين، ناصــر حــسين، محمــد مــرهج ووهــاب محمــود

رضــا ســلوم، (واعــضاء متوســطة الهنديــة فــي لعبــة كــرة الــسلة والطــائرة ضــم 

) كـــريم عبـــد الحـــسين، عبـــد االميـــر علـــي، فـــوزي علـــي وطـــاهر عـــواد عزيـــز

 رســول معلـــه، رشــيد هنـــداوي،(واعــضاء فريـــق الــسلة والطـــائرة لفريــق الريـــف 

، وفـي )شناوي الوزير، ابراهيم محمد، شاكر وادي وخليل رحيم مـن المعلمـين

عرضــت لجنــة التمثيــل فــي مدرســة ) التمثيــل(حقــل الخطابــة والفنــون الجميلــة 

علـى مـسرح المدرسـة ) الفرعـون الموعـود(م روايـة ١٩٤٥الهندية االولى عـام 

احمــد (علمــون الممثــل الكوميــدي ومعــه الم) ابــراهيم الهنــداوي(بــاخراج المعلــم 

اليـــاهو موســـى، جـــودي كـــاظم، (والطـــالب الممثلـــون ) غائـــب وبـــاقر حـــسين

صغير صالح، جعفر سعيد، سعيد مجيد، روبين سلمان، عبد صـادق ونونـو 

وعرضــت ) يــوم القادســية(، وفــي مدرســة الهنديــة الثانيــة مثلــت روايــة )شــلومو

ضـــحا علـــى كانـــت المـــسرحيات تعبيـــرا وا، و)٧(فـــصوال منهـــا باللغـــة االنكليزيـــة

وطننـــا (م بعنـــوان ١٩٥٧ فـــي بعـــضها عـــام ُتطـــور الحركـــة الفنيـــة، واشـــتركت

جاســم محمــد (، ومثــل فــي بعـض المــسرحيات معلمــو مدرسـة الهنديــة )العربـي

فـــضال عـــن ) علـــي عزيـــز، عبـــد الـــرحمن حـــسن وســـيد فلـــيح حـــسن الغرابـــي

  .المشاركين من خارج المدرسة

عـاب قـوى وبهلوانيـة بال) صـالح النجفـي(م قـام البطـل ١٩٥٧وفي عـام 

فــي مدرســة الهنديــة، خــصص ريــع الحفــل العانــة فقــراء المدرســة، واســتمرت 
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االحتفالت المدرسية واقامـة المـسرحيات خـالل العهـد الملكـي ومابعـده بجديـة 

  .واهتمام من قبل ادارات المدارس ودعم من المديرية

  
:א:

ة، فتربيـة الحمـام ظـاهرة كانت االلعاب من اسباب اللهو كثيـرة ومتنوعـ

 مربيهــا ســكانها متخــذين لهــا ابراجــا، ولكثــرةمألوفــة ومحببــة عنــد الغالبيــة مــن 

ــيةچالمطيــر(اختــصت بعــض المقــاهي بمهنــتهم  حــديثهم فيهــا عــن الطيــور ) ـ

ومـــن اللعـــب االخـــرى ء وغيرهـــا، وانواعهـــا، وســـرى الحـــال علـــى البيـــع والـــشرا

وكثيــرا مايــدخل ) طــاولي والــشطرنجالدومنــة، ال(المــشهورة فــي مقــاهي المدينــة 

علـــى نتيجـــة اللعبـــة الرهـــان حـــسبما موجـــود عنـــد الالعبـــين مـــن مـــال او فـــي 

  ).الشاي والبارد(المقهى 

الرياضية باعتبارها مـن ) الزورخانة(مارس بعض شباب المدينة لعبة   

متممــات الحيــاة اليوميــة، يمــارس الالعبــون فيهــا مختلــف الحركــات الرياضــية 

ــــة برفــــع اشــــكال م ــــستهدف تقوي تنوعــــة مــــن قطــــع الحديــــد اوزانهــــا مختلفــــة، ت

ــــــي  ــــــه ف ــــــاف لتعين ــــــساقين واالكت ــــــساعدين وال ــــــصدر وال ــــــة وال عــــــضالت الرقب

عبيــد الــدالل ابــو (المــصارعة، وكــان مــن بــين الــشباب الممــارس لهــذه اللعبــة 

، وتطـــورت اللعبـــة فـــي عقـــد الـــستينيات الـــى ممارســـة لعبـــة )حمـــدي واخـــرون

 الرومانيـة، حتـى بنـاء نـادي الهنديـة الرياضـي فـي كمال االجسام والمصارعة

  .)٨(م١٩٦٧اذار 

لمع اسم المدينة في لعبة المحيبس التي تقام في ليـالي شـهر رمـضان 

المبارك، يتبارى شبابها بين محالتها، وكثيرا ماتكون لقاءات ودية فـي اللعبـة 
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وســط ) الحلـة، كــربالء والـسدة(مـع القـادمين الــى المدينـة مــن المـدن المجــاورة 

جـــــو المحبـــــة والوئـــــام، وفـــــي بعـــــض االحيـــــان تستـــــضاف الفـــــرق فـــــي بيـــــوت 

المــشاركين فــي المدينــة، كمــا يجــري العكــس مــع المــدن المجــاورة، ومــن ابــرز 

ـــيح النـــصراوي (الالعبـــين المعـــروفين  موســـى البقـــال، شـــنو المـــؤذن، حـــاج فل

ى علـــ) زالبيـــة، بقـــالوة وشـــعرية(وعنـــد انتهـــاء الللعبـــة تـــوزع الحلـــوى ) وغيـــرهم

  .الحاضرين في المقهى المقامة فيها اللعبة

غير محببة في المدينة، قلما تمارس ويندر ) الديكة(كانت لعبة عراك 

دخول الرهـان فيهـا، والتـي اعتبـرت مـن اللعـب العنيفـة بـين الحيوانـات االليفـة 

  .التي تضر وتقتل الديكين

ـــ(وفــي بعــض ايــام االعيــاد ظهــرت لعبــة  ـــگالــزار، الل ــةگو والجل وهــي ) ـ

يلعبهـا الـشباب بخفيـة عـن انظـار الحكومـة ) قمـار(منبوذة ومحرمة الن فيهـا 

وفــي منــاطق مجــاورة للمدينــة، كثيــرا مــاتكون نهايتهــا مؤلمــة بالخــسارة الماديــة 

  .او تجر العبيها او صاحب اللعب الى الشجار او االعتداء بالضرب

  
):א(א:א

ســـماع القـــصص واالســـاطير التـــي يتلوهـــا اعتـــاد رواد المقـــاهي علـــى   

 مــن وقــائع ، واغلــب القــصص مــستوحاة)الحكايــاتي(علــيهم احــد القــصاصين 

التي كانت مكتوبة بكـراريس مـصورة، يلقـي ) عنتر العبسي وابو زيد الهاللي(

يـشدهم فـي حديثـه ) جبـر(في مقهـى ) علوان عبود الجليحاوي(تلك القصص 

يــه، وفــي ظريــف ماحــصل ان توقــف ويمثــل فيهــا بحركــات وتــصوير مبــالغ ف

) عنتـــرة(القـــاص عـــن اكمـــال قـــصة عنتـــر بعـــد ان وصـــل بالقـــصة الـــى وقـــوع 
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تــه، اســيرا عنــد االعــداء، لتوقــف المطــر الغزيــر فغــادر المقهــى متوجهــا الــى بي

 الجالــسين لمعرفــة نهايــة القــصة، وهــذا مــادفع احــد  الجالــسين فاشــتد اشــتياق

لــذهاب لبيــت القــاص بعــد منتــصف الــذي جافــاه النــوم الــى ا) جمعــة الزعــر(

، فلبــى القــاص طلبــه واكمـل القــصة ليريحــه مــن )عنتـرة(الليـل لمعرفــة مــصير 

  .)٩(ارقه ولهفته ويعاود نومه

  
א: :א

يحـــرص اهـــالي المدينـــة علـــى اقامـــة حفـــالت ليليـــة تـــتال خاللهـــا تـــالوة 

 ا، تـساهم القائممقاميـة فيهـ)مولود(منقبة المولد النبوي الشريف التي يسمونها 

في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع االول، بجامع الهندية الكبير، ويحضره 

 جعلـت الحكومـة ،الموظفون وشيوخ العـشائر وجمـع غفيـر مـن اهـالي المدينـة

ّ، له القدح المعلـ)ناجي جمعة(يومه عطلة رسمية، وكان قارئ المنقبة  ى فـي ُ

ائد الـشعرية والخطابـة المعبـرة عـن المناسـبة، القراءة، وتنـشد فـي الحفـل القـص

  .ويختتم الحفل بتوزيع الهدايا على الفقراء واليتامى

  
א: א :א

 ليلـــة النـــصف مـــن شـــعبان مـــن كـــل عـــام هجـــري، يقـــيم اهـــل المدينـــة 

ذكرى والدة االمام محمد بن الحـسن العـسكري ) المحيا(مهرجانا عاما يسمى 

يحيـــون الليـــل أي ) يحجـــون(، ))عجـــل اهللا فرجـــه الـــشريف(الحجـــة المنتظـــر( 

ــــساء ــــون متجــــولين رجــــاال ون ــــة يحمل  فــــي جماعــــات يجوبــــون الطــــرق الداخلي

وهــي ) الزنــابير( بالمولــد، والــصبيان يطلقــون االلعــاب الناريــة ًالطبــول احتفــاء
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ـــارود، واخـــرى تـــسمى  ، )وتـــاسپال(تـــصنع مـــن ) گطـــاگط(ورق محـــشى بالب

  .)١٠(خاصا بهذه الليلةوتردد المجاميع نشيدا 

  لةــي فرد هل ليـهمة        علي يلنايچــغم           
  :وفي الغالب يرددون النشيد الشهير   

  هـيس وانطينچحل الـ            ةـنـماجينة يا ماجي 
  

א: מ :א
يعظـــم االهليـــون ماتفرضـــه الـــشعائر الدينيـــة فـــي االحتـــرام واالجـــالل، 

او ) عيــد االضــحى(بهجــة والرضــا والتحابــب فــي العيــدين، ويظهــرون فيهــا ال

العيــد الكبيــر فــي العاشــر مــن شــهر ذي الحجــة، فيــه تنحــر االضــاحي وتــوزع 

العيد الصغير فـي االيـام الـثالث االولـى ) عيد الفطر(لحومها على الفقراء، و

يـــة الجديـــدة، مـــن شـــوال، اغلـــب النـــاس قبـــل العيـــدين تـــشتري االقمـــشة واالحذ

، وفي الصباح تقوم العوائـل بتوزيـع اكلـة )ـةچالكليـ(نات ائل المعجوتعمل العو

امـا العوائـل الفقيـرة ) بحـت(افطار خاصة مكونة مـن الحليـب والـتمن والـسكر 

، ثــم يخــرج الرجــال لتاديــة )شــله(فتــوزع اكلــة مكونــة مــن المــاش وفوقهــا دبــس 

ة قبــور صــالة العيــد فــي المــساجد اوالجــامع الكبيــر، والنــساء يخــرجن الــى زيــار

، )يــس(امــواتهن وقــراءة ماتيــسر مــن ايــات الــذكر الحكــيم وفــي الغالــب ســورة 

البيــوت تحــت ايقــاع طبــولهم للحــصول علــى هديــة ) العبيــد(وكثيــرا مــايجوب 

وشــارع البلديــة للتــسلية فــي ) ابــي هاشــم(العيــد، والــصبية تــذهب الــى ســاحة 

ول، وفـي اليـوم ودواليب الهواء او ركب العربات التـي تجرهـا الخيـ) االراجيح(

الثاني من العيد تستقبل المدينـة زوارهـا مـن القـرى المجـاورة، حيـث يجتمعـون 
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علـــى انغـــام ) ــــوبيچالــــ(وتقـــام الدبكـــة العربيـــة ) ابـــي هاشـــم(ســـوية فـــي ســـاحة 

  .، وتغنى اناشيد خاصة بالعيد)گالمطب(المزمار 

اعيـــــاد ( أذار مـــــن كـــــل عـــــام يحتفـــــل االهـــــالي بعيـــــد الـــــشجرة ٢١فـــــي 

تحــضرون للعيــد قبــل يــوم بــشراء ابــاريق فخاريــة علــى عــدد الــذكور ، ي)نــوروز

 علــى عــدد االنــاث، وتوضــع فــي صــواني كبيــرة مزينــة بــالورود (*))شــربات(و

واليـــاس والحلـــوى والحنـــة، ثـــم توقـــد الـــشموع ايـــذانا ببـــدأ االحتفـــال المـــصحوب 

بالتــصفيق والغنــاء الــشعبي، تختــتم بوجبــة عــشاء متميــزة االنــواع علــى رأســها 

، تخــرج النــساء مــصطحبات االطفــال معهــن الــى بــساتين البطرزيــة )زردةالــ(

ــ) الــشبدي(وبــستان  سمى فــي الطنبــي بعــد الظهــر لمــدة ثالثــة ايــام متتاليــة وت

ون يــبمعنــى يــوم الزينــة، والعراق) درِســينزه بــ( وهــي كلمــة فارســية ) ســنده بــزه(

 والتــي يــسمونها عيــد الــشجرة، يكثــر البــائعون المتجولــون فــي هــذه المناســبة،

انتهت فعالياتها ومراسيمها لعدم سماح الحكومة باقامتها في نهاية الستينيات 

  .من القرن العشرين، السباب سياسية وعرقية

  

  
א: :א

وله اهمية كبرى في المجتمـع ) الزواج(من مظاهر الحياة االجتماعية 

ام العــــريس ومنــــافع شــــاملة باكمــــال نــــصف الــــدين، جــــرت العــــادة ان تــــذهب 

الختيـــار عــــروس البنهــــا بعـــد التحــــري والــــسؤال الـــدقيق عنهــــا، وبعــــد موافقــــة 

 اقطعـــة مـــن الـــذهب وغالبـــا تكـــون خاتمـــ) النيـــشان(الطـــرفين تعطـــى الهديـــة 

تحلــــى بــــه البنــــت المخطوبــــة، ويحــــدد يــــوم الجــــراء مراســــيم العقــــد ) محــــبس(
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ختــاري يــدعون اليــه االقربــاء واالصــدقاء ووجــوه المحلــة وبحــضور م) المهــر(

المحلتـــين لالشـــتراك بـــاالجراءات التقليديـــة، ثـــم تـــوزع علـــى الحاضـــرين اقـــداح 

ومناديل السكر، وينصرف المدعوون بعـد تهنئـة والـد العـريس ) كاسات مهر(

بزواج ولده، الن التقاليد حتمت عدم حضور الزوج حفلة العقد، وبعد اكتمال 

ويحمــــل ) الجهــــاز(مراســــيم العقــــد يبتــــاع العــــريس متطلبــــات البيــــت الزواجــــي 

تماشـــيا مـــع ) هالهـــل(الحمـــالون الـــى بيـــت العـــريس وســـط الهتـــاف والزغاريـــد 

  .العادات المتبعة في ذلك الوقت

ليلــــة الخمــــيس يــــأتي موكــــب العــــريس قادمــــا مــــن حمــــام البلديــــة مــــع   

علـــى يمينـــه وشـــماله ) ســـردوجان(اصـــدقائه وابنـــاء محلتـــه، ويحـــيط بـــالعريس 

زوجنـاه واخلـصنا (و ) يف خيـر ومـستاهلهاشـا(تتقدمهم الهوسة الشعبية تردد 
ـــون عـــشرات ، ومـــع الهوســـة جماعـــة)منـــه ـــدمام وضـــاربو) الفـــوانيس( يحمل  ال

والطبلــة، وصــبية تحمــل ســالت فيهــا اغــصان اشــجار وعليهــا الــورود، وينثــر 

ـــ(علــى العــريس وجماعتــه الحلــوى  ، وحــال وصــول الزفــة الــى بيــت )كليــتچال

زغاريــد، ثــم يــودع العــريس المحتفلــون العــريس، تــشرع النــساء داخــل البيــت بال

  .)١١(عند دخوله غرفته لبدأ الحياة الزوجية الجديدة

ختلــــف مراســــيمه عــــن الطوائــــف الدينيــــة وزواج اليهــــود فــــي المدينــــة ت  

االخــرى، فــان اهــل البنــت يتقــدمون لخطبــة الــشاب مــن اهلــه ويــدفعون المهــر 

ب الــشاب مهــرا وكثيــرا مايطلــ) الدوطــة او البائنــة(المطلــوب ويــسمى عنــدهم 

  .)١٢( االمر الذي يعكر تلك االجراءاتاعالي

وجــرت العــادة فــي اواخــر العهــد الملكــي ان يقــيم اهــل العــريس حفــال   

يـشترك فيـه مطربـو المدينـة او مـن غيرهـا ) كيـف(غنائيا ليل االربعاء يـسمى 
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        ٢١٣

حــــسب الظــــروف الماديــــة للعــــريس، وكثيــــرا مايــــدخل فــــي هــــذا الحفــــل شــــرب 

  .ن يحرم ذلكومنهم م) المسكرات(

علـى ايقـاع منـتظم ) ــعچالهــ(يمارس الشباب فـي هـذه المناسـبة رقـصة 

حتـى منتـصف الليـل، ويقـيم ) الحنـة(، وتـستمر حفلـة (*))وحـدة ونـص(يسمى 

اهـــل العـــريس مأدبـــة عـــشاء للمـــدعويين يـــوم الخمـــيس، والـــبعض مـــن االســـر 

ها يـتم تدعو االقارب واالصدقاء لتناول العشاء في احـد مطـاعم كـربالء، بعـد

  .زفاف العريس من كربالء الى داره في المدينة التمام مراسيم الزواج

  
:א:  

زفــة او (كانــت حفــالت الختــان تقــام قبــل يــوم مــن اجراءهــا، وتــسمى   

يمتطـــي االوالد ظهـــور الخيـــل المزينـــة باالقمـــشة ذات االلـــوان البراقـــة ) ســـالح

حلـــي مـــن ذهـــب وفـــضة مـــن العوائـــل ويلـــبس االوالد الـــذين يختتنـــون ازهـــى ال

الموســــورة وتنعــــدم تلــــك عــــن الطبقــــات الفقيــــرة، ويطــــاف بهــــم شــــارع البلديــــة 

 الطبــول والخــشابة وســطهم الــصبية فــان والــسوق الكبيــر، يتقــدمهم قــارعووالعر

والــشباب يــؤدون الرقــصات وينــشدون االغــاني، والــبعض يحمــل ســالال عليهــا 

 مـــسيرة الزفـــة تزغـــرد النـــساء اغـــصان االشـــجار، وفـــي الـــسطوح المطلـــة علـــى

علـى ) كليـتچالـ(بهالهل الفرح والبهجة، وفي السوق ينثر العطارون الحلوى 

، وفي اليوم )١٣(المسيرة وسط البهجة والسرور ويحيهم المارة بالسالم والتبريك

االوالد ويكــون عــددهم فرديــا، واذا لــم يكــن فرديــا يــتمم ) الحــالق(التــالي يخــتن 

ـــم يتـــوفر ذلـــك يعمـــدوا الـــى قطـــع عـــرف ديـــك، العـــدد مـــن اوالد الف قـــراء وان ل

وجـــرت مراســـيم ختـــان جمـــاعي الوالد الفقـــراء بمناســـبة مـــيالد الملـــك، رعتهـــا 
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        ٢١٤

ن قطـع قمـاش نح االوالد المختونـوُمستشفى المدينـة، وبمـساعدة الموسـورين مـ

  .في هذه المناسبة) العبيد(وحلوى، وكثيرا مايشارك قارعو الطبول 

  
:אא:א

ولــدت مــع االنــسان نزعــة حتــى اليــوم بــان يطــرب مــن غيــر افــصاح، 

وحينمـــــا تحـــــدث الـــــشعراء عـــــن خلجـــــات النفـــــوس ) دندنـــــة(يـــــسمى بالعاميـــــة 

ومايــستعر بــين الــضلوع، كــان مــن الطبيعــي ان يتقــارب الــشعر والغنــاء، كــل 

منهمـــا يـــستعين بـــاالخر، الـــذي اشـــتهرت بـــه امـــة العـــرب، الن الـــشعر مـــازال 

قى مـن غيـر ان يغنـى، كونـه يجـري علـى اوزان واحـدة متـسقة، والـشعر موسي

القـديم المحفــوظ عــن الغنـاء القــديم مــازال فــي الـشعر المعــرب الفــصيح وحــده، 

والـــشعر العـــامي فهـــو انـــدر مـــن النـــادر الـــذي تخلـــد ذكـــره عبـــر الـــسنين بـــين 

  .الشعوب

هنــاك تجمعــات لمطربــي المدينــة فــي امــاكن كثيــرة منهــا علــى شــاطئ   

او فـــــي البيوتـــــات الخاصـــــة او فـــــي ) البطرزيـــــة(و ) الـــــيچالــــــ(ر الفـــــرات نهـــــ

الساحات العامة في المناسبات الوطنية والدينيـة او احيـاء حفـالت الـزواج او 

الختان، تتخللها في بعض االحيان احتساء الخمر بعد العشاء وتستمر حتـى 

، عبـــد االميـــر الطويرجـــاوي(وقـــت متـــأخر مـــن الليـــل، ومـــن مطربـــي المدينـــة 

حميـد الــسطاي، ســعدي الحلــي، محمــد جـواد امــوري، ســيد شــيحان الموســوي، 

  .)١٤()شواك رفيق، زكي شنين، رحيم حبيب، علي صالح واخرون

  
א: :א
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        ٢١٥

ان اغلــب الباعــة الثــابتين والمتجــولين ينــادون علــى اطعمــتهم الــشعبية، 

ينـادي ) حمـص مطبـوخ (او اللبلبـي) بـاقالء ودهـن(منها في تشريب البـاقالء 

، وعلـــى الـــشلغم والـــشونذر )يـــالبلبي يـــالبلوب وبعانـــه تـــرس الجيـــوب(صـــاحبه 

، وبـــيض اللقلـــق )لـــوز ياحـــب(، وباعـــة حـــب الرقـــي ينـــادون )مـــايع ياشـــلغم(

، يقـول صـاحبها لمجمـع )حلوى منتفخـة تتالشـى فـي الفـم بامتزاجهـا باللعـاب(

حلــوى (لــة شــعر البنــات ، واك)اللقلــق جانــه طــاير، فــدراس للمنــاير(االطفــال 

شـعر بنـات ويـن اولـي ويـن ابـات (ينادي بائعهـا ) تشبه الشعر تذوب في الفم
  ).يله اشترن ياحبيبات

كلمـة فارسـية، فـي ) دوندرمـة(واشتهرت المدينة بكثرة بائعي المثلجـات 

فصل الصيف، وبالوان عديدة، حتى تميزت كل محلة او شارع باسم البـائع، 

  .محرومة منه النساء لسرعة ذوبانهيتهافت عليه الشباب، و

انفـرد فـي صـناعته ذوو ) خليط مـن مـاء ونـشاء وسـكر(وبائع الحريرة   

االصـــول الفارســـية فـــي المدينـــة، يعمـــل فـــي فجـــر كـــل يـــوم بانـــاء كبيـــر قطـــر 

، ويتهافـــت علـــى بائعـــه الفقـــراء )صـــفرية(فوهتـــه ثـــالث اربـــاع المتـــر يـــسمى 

  .)١٥( الحلو وشكله الجذابوالعمال لرخص ثمنه عوضا عن الفطور بمذاقه

ـــشهية منهـــا    ـــشرابت، تنـــشيطا لل ـــائعو ال شـــربت الزبيـــب، عـــرق (كثـــر ب

، يحمـــل )الـــسوس، الـــسكنجبيل، مـــاء الـــورد، النـــومي بـــصرة وشـــربت الرمـــان

البـــائع بيـــده ســـطلين، احـــدهما فيـــه مـــاء وعليـــه االقـــداح التـــي تغـــسل فـــي هـــذا 

 صــوته معلنــا عــن الــسطل، واالخــر فيــه الــشربت الــذي يبيعــه، ينــادي بــاعلى

نـــوع الـــشربت فـــي ســـطله، وقـــد تخـــصص الـــبعض فـــي انتـــاج نـــوع مـــن هـــذه 

  .الشرابت باتقان، مما اكسبه الشهرة ولصق له عنوانا في المدينة
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א א א:א א .)١٦(א

ات الــشائعة والروايــات المــواد الثقافيــة الخاصــة بالــشعب والمعتقــدهــو   

الدراســـــة فـــــي الفولكلـــــور او دراســـــة الروايـــــة مايـــــشبه موضـــــوعات و الـــــشعبية،

  .)١٧(الشعبية

  
א  א

قـــصيدة شـــعرية ملحنـــة مجهولـــة االصـــل كانـــت شـــائعة فـــي زمـــن مـــا،   

وماتزال حية في االداء، يرددها اهل المدينة تصدر عن وجدانهم وتعبر عـن 

 امالهم، تختلف اشكالها باختالف االطـار الـذي تعـيش فيـه، واقـدمها االغـاني

الدينيـــة التـــي تـــؤدى فـــي المناســـبات الدينيـــة المختلفـــة والمواليـــد، اضـــافة الـــى 

قــائع العمــل اليــومي فــي المــرأة فــي الغــزل، اومــستوحاة مــن واغــاني الرجــل و

  :)١٨(النسيج اوالطحن بالمجرشة

  وادري الجرش ياذيها    ذبيت روحي عا الجرش

  اوانعل ابــو راعيه    سـر المجرشةساعة واك
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عبية المــؤثرة فــي الــنفس، تغنــى لالطفــال موجهــة الــى االبنــاء، واالغــاني الــش

  االوالد او البنات

  :فلالوالد قالوا

اتلينه الويالد بالسوسه، ماخذين اخنيجره ودنبوسه، ريت جمع الويالد چ
  .اتلينه الويالد وانهزمو، ريت جمع الويالد مانعدموچمحروسه، 

  
  ة، الجابت ولد مثلكليلو وادندشلك، ورد وافتشلك، وهيلة على الحبل

  

  :وللتباهي بالولد ينشدن

ـه، گـه، ام الولد فرحانه، وام البنت مخنوگطان بين شلوگـه، گـه يالوگيالو
 مضموم لبنتي، وياخايبة چلتي، وانت بكالمج علتي، وابنگيمطوطية انت شـ

  .شحصلتي
  

طاطين، عافن الميه الصافية وراحن يطبشن بالطين، يالولو يالولو گبني لو 
  .جيران دوخناكم ميصرفلكم شيلو

  
على الرغم من عدم الرضا والحـزن لـوالدة البنـت، اال اننـا نجـد العديـد   

مـــن اغـــاني التـــرقيص فيهـــا مباهـــاة ومفـــاخرة بـــوالدة البنـــت، فقالـــت االمهـــات 

  :فيهن

ول گليالت، يمة البنات، سبعة واگول گيمه البنات احبيبات، خمسة وا
  .ليالتگول گليالت، يمة البنات، تسعة واگ
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، منصاغ شذر چ منهانچ، منزعلچ، طرش العمومه يفداچاچ منبـچمنزعل

  .چعران
  

 واناشــــيد التنــــويم التــــي تختلــــف عــــن اناشــــيد التــــرقيص مــــن نــــاحتيي 

  .االسلوب والمعنى وحسب حالة االم النفسية وجنس طفلها

  ولچديللول يالولد يابني ديللول، عدوك عليل وساكن الـ
  

א   א

،المتــــواترة بالروايــــة الــــشفهية والمنــــشورة )الخــــوارق(و) الجــــان(حكايــــة    

النص، التخلو من عنصر المرح، وتتمركز حول بطـل او بطلـة، تلعـب فيهـا 

علـــي بابـــا واربعـــون حرامـــي، شـــهرزاد، (الخـــوارق دورا ملموســـا، منهـــا حكايـــة 

ا وفـــي ، وجميعهـــا مرتبـــة ترتيبـــا مختلفـــ)١٩()عنتـــره، ابـــو زيـــد الهاللـــي والـــسعلوة

اكثـــر مـــن عقـــل فـــرد، فهـــي تنـــشأ مـــن الـــسذاجة فـــي امـــاكن متعـــددة وعـــصور 

  .مختلفة
א  )א(א

الفكاهة مالزمة للمجتمعات البشرية، فحيثمـا وجـدت الجماعـة ظهـرت   

الفكاهـــة ضـــرورة، الن النـــاس البـــد لهـــم مـــن االســـتراحة مـــن عنـــاء الجـــد الـــى 

ـــــق ـــــذو االلبـــــاب حـــــالوة الفكاهـــــة، النهـــــم بطبيعـــــة الخل  والتكـــــوين متفاوتون،ف

واصــحاب الــذكاء يجـــدون مجــاال طبيعيـــا فــي التنــدر والـــضحك عنــد ضـــعفاء 

  .الحلوم وذوي السلوك غير السوي
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        ٢١٩

النـــاس يحرصـــون حتـــى فـــي اشـــد ايـــام المحنـــة والـــبالء علـــى النـــادرة   

المــضحكة، والقــصة المطربــة، والفكاهــة المــستملحة، النهــا فــي نظــرهم مزيــة 

سان عــن بــاقي المخلوقــات فــي النطــق، وهــي وهــب القــدرة علــى تفــرد بهــا االنــ

االضــحاك او ارســال النكتــة الحــارة التــي البــد مــن ان تــضحك اقــسى القلــوب 

  .)٢٠(واغلظ االكباد، واشد الناس حرصا على التزمت والوقار

ان واضــعي الحكايــة المرحــة شخــصيات بــسيطة، يمزجــون المــرح مــع   

علــى حــساب شــخص اخــر او ينــصب الهــزء والــسخرية، وفــي بعــضها يكــون 

علــــى اصــــحاب الحــــرف غيــــر المحترمــــة فــــي المجتمــــع، وتتخللهــــا حكايــــات 

او طرائــف تــصادف اللــصوص، او ) الــف ليلــة وليلــة(اللــصوص مثــل حكايــة 

ومغامراته وغيرها، ومـن اشـهر فكـاهي ) الشيطان(طرائف يدخل في حكايتها 

، حـسن ابـو عليجـة، روكـان ابـو ارشـد، عبـد زينـه ابـو الحـب(وظرفاء المدينة 

  ).دمة وعزت حسن طهچهادي عبد الزهرة 

قت بالمجتمعــات البــشرية، الن االنــسان منــذ وحكايــات الحيــوان التــص  

طفولتــه شــديد الــشغف بعــالم الحيــوان المنبــسط حولــه وذلــك الشــباع فــضوله 

ـــد شـــاعت القـــصص بـــين  ـــذلك فق ـــه، ل ـــة وارضـــاء ذات ـــه الفكري ـــي وتطلعات العقل

 فـــي) الدبـــة(زي لفهـــم العلـــل واالســـباب، منهـــا حكايـــة االطفـــال لمـــيلهم الغريـــ

ابو الويو، سباق االرنب والسلحفاة، السعلوة، ابو السبمبع، (سرقتها لالوالد، و

  :تقول فيها النساء العجائز) يفسانه دانهناخالغراب والجبنة و

خنيفسانه دانه، تمشي على درب المهانه، برجلها حجل، وتريد من ربها 
  .مرانةرجل، مخططانة مح

  



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
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א  א

هــــي قــــصص ال صــــحة لهــــا وخارجــــة عــــن االدراك العقلــــي، يتواترهــــا 

النــــاس االميــــون فــــي مكــــان محــــدد لظــــاهرة او حــــدث شــــاذ، وتبقــــى الخرافــــة 

شاخــصة مادامــت الظــاهرة عائــشة، تتميــز الخرافــة بانهــا قــصيرة وفقراتهــا او 

  .جزئياتها قليلة العدد ومتكررة

، وفيهــا وصــف لــشكلها )الــسعلوة(نديــة منهــا انتــشرت فــي فــي مدينــة اله

المرعب والتي تعيش على ضـفاف االنهـار، وفـي ظـاهرة الخـسوف يقـال عـن 

  :فيردون وقت حدوثها مع قرع الطبول) بلعته الحوت(القمر 
، ياحوته يامنحوته هدي كمرنة العالي، مرنة بساعةگ البالعة هدي هياحوت

  ينهچان ماتنطينه نظربج بسـچالـ
  

א 
هــي حقيقــة مالوفــة صــيغت فــي اســلوب مختــصر ســهل وبايجــاز فــي   

اللفـــظ واصـــابة المعنـــى وحـــسن التـــشبيه، يتداولـــه جمهـــور واســـع مـــن النـــاس، 

ويــردده الجميــع فــي حــاالت المــواعظ او تبريــر خطــأ او عمــل غيــر صــحيح 

اعمــل وتوكــل، مــايلوح العنــب يكــول حــامض، ال حــضت برجيلهــا وال : (مثــل
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ــي هنـدي واليـسمعون اجريبـات، حجـة مهـدي اللفتـه، چـخذت سـيد علـي، اليحـ

البــاب الــي تجــي منهــا الــريح ســدها واســتريح، الــي مــا يعــرف تــدابيره حنطتــه 

  .والكثير غيرها) تاكل شعيره

  

  
א  א א

لعمـــل الثيـــاب ) الحايـــك(ظهــرت صـــناعة النـــسيج اليـــدوي فــي المدينـــة   

  . والعباءات الرجالية والنسائيةالصوفية والقطنية والبسط واالغطية

الجــرار، االبــاريق، الحــب، الــشربة (اشــتهرت المدينــة بــصناعة الفخــار   

، وراجــت صــناعة االنــسجة النباتيــة مــن ســعف النخيــل فاوراقهــا القلــب )والنيــر

الحـــصران، (وخوصـــها االخـــضر يـــصنع ) المـــراوح، الـــسالل والحبـــال(تـــصنع 

القفــــــاص االســــــرة، ا(د يــــــصنع ومــــــن الجريــــــ) الكواشــــــر، المكــــــانس والــــــزبالن

  . بالعاقولوشبابيك المحشاة) والكراسي

المحراث، المسحاة، المقـص، المنجـل، (من الحديد ) الحدادون(صنع   

، فـضال عـن صــناعة )الـسالسل، الركـاب، اللجـام، الـسكين، الخنجـر والـسيف

ـــي چالتنكــــ ، هيمنـــت صـــناعة )االبـــاريق، الكتـــالي، الفـــوانيس، واقمـــاع الـــنفط(ـ

، )الـــــدالء( علـــــى انتـــــاج االوانـــــي المـــــستخدمة االت الـــــسقي البدائيـــــة الجلـــــود

وصــناعة  االحذيــة والنعــال والــسروج واغلفــة البنــادق والمــسدسات والخنــاجر 

واحزمــــة الطلقــــات والحقائــــب، واغــــشية الــــدفوف والطبــــول، وهــــذه الــــصناعة 

  .)٢١(مستقلة ومتوارثة دون ان تتكل على تدريب اكاديمي او تعليمي
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للخـشب، بمهـارة يخلـق مـن الـشرائح الخـشبية ) راخچالــ(هنة ازدهرت م  

يجـــول فـــي شـــوارع ، وواغـــصان االشـــجار مايـــستقيم حاجـــة او لعبـــة او متاعـــا

لعبـــة تـــشبه المروحـــة الكهربائيـــة، تـــصنع مـــن الـــورق ) الفـــرارات(المدينـــة بـــائع 

الملــون وتثبــت فــي نهايــة عــود نحيــف مــن جريــد النخــل، يــركض بهــا الطفــل 

  .فتدور بالهواء

، الـــذي )راخ الـــسكاكينچ(اعتـــاد ســـكان المدينـــة علـــى ســـماع صـــوت   

، بــه قــرص مــن حجــر المــسن يــدور مــع )راخــةچالـــ(يحمــل علــى ظهــره دوالب 

راخ بقدمــــه اليمنــــى، وعنــــد دوران چقــــايش جلــــدي مربــــوط بعجلــــة يحركهــــا الـــــ

راخ عليه الوجه القاطع من الـسكين او الـساطور او چالقرص بسرعة يضع الـ

  .المقص

منــادين علــى ) قوســا وعــصا(املين جــول النــدافون فــي المحــالت حــويت  

تهم، فـــاذا رغـــب الصـــالح مفـــارش البيـــت، يتخـــذ مـــن الـــسطح او باحـــة امخـــد

وتزينهــا بــالنقوش، والتجــوال ) الوســائد وااللحفــة(البيــت مكانــا لنــدف المفــارش 

افضل اليه من العمل في المحـل، النـه يحـصل علـى وجبـات الطعـام اضـافة 

  .الى اجره

رتــاد زبــائن اشــتهرت المدينــة بخيــاطي المالبــس الرجاليــة، وكثيــرا مــا ي  

واغلـبهم ) محمد ماضي( واستحسان خياطة المرحوم من خارج المدينة لشهرة

مــن شخــصيات سياســية مرموقــة والموســورين، ومــن ظريــف عملــه انــه شــاهد 

رجــال فــي نــادي الهنديــة يرتــدي القــاط وفيــه خلــل فــي ردانــه فتقــدم اليــه وخلــع 

  ).ال تتناسب السترة مع مقامك، فاجلبها لي الصلح خللها(انه وقال له رد
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على الرغم من اتهام الحالق بالحماقة والثرثرة اسـوة بالنـداف والحائـك   

والملـــة، اال ان عملـــه اصـــبح ضـــرورة صـــحية وجماليـــة قادتـــه الـــى االحتـــرام 

وانمــا والتقــدير فــي المدينــة، ولــم تكــن اجرتــه محكومــة بمبلــغ معــين مــن المــال 

كانــــت هبــــة تتــــراوح بــــين الزيــــادة والنقــــصان تجاوبــــا مــــع المركــــز االجتمــــاعي 

واالقتصادي للزبون، ويمارس الحالق مـع عملـه الختـان وقلـع االسـنان، ومـن 

حسين حريجـة، جمعـة الزعـر، خليـل الحـالق ، هنـدي (اشهر حالقي المدينة 

  .)٢٢()باهض، فاضل الحالق وغيرهم

لعـــــروس ليلـــــة زفافهـــــا بازالـــــة شـــــعرها والحفافـــــة تعمـــــل علـــــى تجميـــــل ا  

باســتخدام طــرف الخــيط بــين اســنانها وتجعــل منــه تــشكيله ذات اربعــة تعمــل 

علــى اجتثــاث الــشعر بــين الــشد واالرخــاء، فــي وســط جــو عــائلي بهــيج وســط 

  .زغاريد النساء الحاضرات
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א א:א .א

اهــل (ئــة العــراق، اعتــرف االســالم بهــم شــرعيا كــان لليهــود جاليــه فــي بي

  .)٢٣()الاكراه في الدين(ومن قوله تعالى ) الكتاب

 الطـب ااحترف اليهود في العـراق التجـارة واشـتغلوا بالـصناعة وتعـاطو    

وحــصلوا علــى الوظــائف الحكوميــة واشــتغل الــبعض ببيــع الخمــور، عــارفون 

  .بةبتوراة موسى ويحسنون اللغة العبرية قراءة وكتا

تمتــع اليهــود فــي العهــد العثمــاني بحريــة كبيــرة فمنحــوا االشــراف علــى     

امورهم الدينية وادارة مؤسساتها الخيريـة والتعليميـة، وكـان علـى رأس الطائفـة 

اليهوديـــة جهـــازان، جهـــاز دينـــي واخـــر مـــدني، وجميـــع االمـــور الروحيـــة بيـــد 

 الطائفيــة الــى رئــيس الحاخــامين، الــذي يعينــه البــاب العــالي، وتعطــى ادارتهــم

احد اعـضاء ارفـع االسـرواالكثر غنـى واحترامـا، يمثـل الطائفـة امـام الحكومـة 

  .)٢٤(ومسؤول عن طائفته بتسديد الضرائب

اســـتفاد اليهـــود فـــي مطلـــع القـــرن العـــشرين مـــن المـــساعدات االجنبيـــة     

ومن الجماعات اليهودية العراقية الغنيـة فـي الهنـد والـشرق االقـصى، واسـسوا 

التــي وظفــت قــدراتها االدبيــة والعلميــة ) بيخــور ودنكــور(فــي العــراق مطبعتــين 

  .في الثقافة من خالل احتكاكها باالجانب والهيئات االوربية



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٢٥

م، اظهر اليهـود ١٩١٧وفي السيطرة البريطانية على العراق منذ عام     

ـــــد االطعمـــــة كمتعهـــــدين،  ـــــين بتوري والء تامـــــا للحكـــــام الجـــــدد، وامـــــدوا المحتل

 تــشرين ١٢را وتأيـدا فــي دخــول البريطـانيين مدينــة الهنديـة يــوم واشتبـشروا خيــ

م، وضــرب الثــوار فــي ثــورة العــشرين، وقــد اغاضــت تــصرفات ١٩٢٠االول 

المستهينة  بالمسلمين ضـابط الجـيش البريطـاني الهنـدي، ) ساسون(اليهودي 

  :)٢٥(فقتله وقالت فيه المله اليهودية
  ةوك بالهندايذبحوك ذبح الجيجو وذب     اشكال قلبك ساسون من طقت التفقاية     

  

سيطر اليهود في المدينة على معظم حقول التجارة والمال والوظـائف     

الكبــرى فــي لــواء الحلــة، وعملــوا كــدائنين لمــواطني المدينــة، االمــر الــذي ولــد 

نوعـــا مـــن انـــواع الكراهيـــة والحـــسد عنـــد اهـــل المدينـــة ضـــدهم، لكـــن ســـرعان 

ــــة كثيــــرا  ــــي الحيــــاة ماانتعــــشت الطائف ــــشطت اكثــــر ف ــــي العهــــد الملكــــي، ون ف

فــي خطــاب فــي ) فيــصل(االقتــصادية واالداريــة والثقافيــة، فقــال فــيهم الملــك 

والشــــــئ فــــــي عــــــرف الوطنيــــــة اســــــمه مــــــسلم ومــــــسيحي (حفــــــل االســــــرائيليين 
  .)٢٦()واسرائيلي، بل هناك شئ يقال له العراق

االراضــي امتلــك اليهــود فــي مركــز قــضاء الهنديــة الكثيــر مــن الــدور و    

، )الكفـــل، ابـــي غـــرق والجـــدول الغربـــي(الزراعيـــة المحيطـــة بـــه وفـــي نواحيـــه 

ـــسويقها،  ـــدكاكين وخانـــات التمـــور ومعامـــل تقـــشير الحبـــوب وت فـــضال عـــن ال

واصــبحوا طبقــة ثريــة متميــزة فــي المدينــة، ويــشتغل معهــم بعــض مــن ســكان 

  .المدينة الفقراء

ة ولغـــتهم العربيـــة ظـــل اليهـــود فـــي عـــاداتهم وتـــراثهم ومنـــازلهم الـــضيق    

نفـــسها المحليـــة فـــي المدينـــة، وتطبـــق القـــوانين واالنظمـــة العراقيـــة علـــيهم بـــال 
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        ٢٢٦

م، حيـــث حـــذفت ١٩٥٢تمييـــز، لهـــم حـــق فـــي االنتخـــاب النيـــابي، حتـــى عـــام 

مـــن قـــانون انتخـــاب النـــواب، بـــسبب هجـــرتهم ) اســـرائيلي او اســـرائيلية(كلمـــة 

  .)٢٧(م١٩٥١-١٩٥٠الجماعية سنة 

) الواجــب( وحتــى دفــع (*)المدينــة افــراحهم واحــزانهمشــارك اليهــود اهــل   

فــــي مــــا بــــين العوائــــل، ودخــــل اطفــــالهم المــــدارس الحكوميــــة وحــــصلوا علــــى 

الــــشهادة االبتدائيــــة والمتوســــطة واالعداديــــة، ومــــارس شــــبابهم العــــاب القــــوى 

فــي كــرة ، و)ايليــا شــاؤل(وانظمــوا الــى الفــرق الرياضــية، ففــي فريــق كــرة القــدم 

ــــسلة  ــــو صــــال(ال ــــو)حنون اليــــاهو (ن فــــي مــــسرحية الفرعــــون الموعــــود ، وممثل

  .)٢٨()موسى، روبين سلمان وننو شلومو

وحــــصلوا علــــى بطــــوالت مدرســــية كثيــــرة فــــي لــــواء الحلــــة، فــــضال عــــن 

مشاركاتهم في المهرجانات االدبية والمسرحية، واقامة الحفـالت الخاصـة فـي 

  .مناسباتهم العائلية

وتهم بابخس االثمان ومنهم مـن لـم باع اغلب يهود المدينة امالكهم وبي

باســمهم، ) امــالك مجمــدة(يــستطع ذلــك فبقــت امالكــه حتــى الوقــت الحاضــر 

ولــم يبــق مــنهم فــي المدينــة بعــد اعــالن الحكومــة اســقاط الجنــسية عــن اليهــود 

الذي بقي فقير الحال يعمل وسط ) منشي(وهجرتهم الى اوربا وفلسطين، اال 

  . االجل من غير عقبمحبيه من اهل المدينة، حتى وافاه

بلغ عدد اليهود في لواء الحلة حسب االحصاء الرسمي الحكومي لعـام 

، وعددهم في قـضاء الهنديـة حـسب الجـدول االتـي  نسمة)١٨٦٥(م بـ١٩٤٧

  :)٢٩(والذي اليشمل االشخاص دون سن العشر سنوات 
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        ٢٢٧

  

  

  

  المجموع  عدد االناث  عدد الذكور  المنطقة  التسلسل

  ٦٣  ٢٣  ٤٠  مركز الهندية   -١

  ٣١  ٦  ٢٥  ناحية الكفل   -٢

ناحية الجدول    -٣

  الغربي

  ١١  ـــ  ١١

  ـــ  ـــ  ـــ  ناحية ابي غرق   -٤

  ١٠٥  ٢٩  ٧٦  المجموع الكلي
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        ٢٢٨

  

  

א א:א א .א
 منــاطق الهنديــة ، ولظــروف قــاهرة ىاغلــب العــشائر العراقيــة مهــاجرة الــ

صـلي مـن قلـة الميـاه او الـصراعات الدمويـة فـي مـا المت بها في موطنها اال

بينها حـول الـسيادة واالرض الزراعيـة، ولنجـاح حفـر مجـرى نهـر الهنديـة فـي 

 زراعيــة جديــدة جففــت مــن الميــاه، يــة القــرن الثــامن عــشر، وظهــور اراضنها

شجعت العشائر على النزوح اليها من مختلف المناطق المتضررة علـى نهـر 

  .الحلة والدغارة

ذ ذلك الوقت وحتى اليوم لم يظهر تغييـر علـى مكـان سـكن العـشائر من

الحـــالي اال مانـــدر مـــن بعـــضها فـــي العهـــد العثمـــاني، بـــسبب سياســـة المحتـــل 

وتـــاجيج الـــصراعات العـــشائرية بغيـــة احكـــام ســـيطرتها المركزيـــة ) فـــرق تـــسد(

  .عليهم وجبي الضرائب المختلفة

 اغلبهــــا بــــالحفظ وتنحــــصر)  النــــسابون(انتقــــل معهــــم حفظــــة االنــــساب 

فــضال عــن حجــب الدولــة ) الكتــابي(الــشفهي، وقلمــا ظهــر الجانــب التــوثيقي 

والســباب سياســية او عرقيــة، لــذا نجــد خــالل القــرن العــشرين ظهــرت تبــدالت 

خـرين فـي ايجـاد انـساب جديـدة تكـاد كثيرة في انساب تلـك العـشائر واجتهـاد ا

حــسب قــوة العــشيرة كــون فيهــا تغييــر بــسيط فــي النــسب او بابعــد مــن ذلــك وي

ومكانتهـا، ويـدرجها ضـمن العـشائر غيـر معروفـة النـسب الـصحيح، واضـاف 

المنتمون الى العشائر من اصول اجنبية بحكم مواقعهم االدارية او السياسية 
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        ٢٢٩

انـــسابا غيـــر صـــحيحة لشخـــصيات بعـــض العـــشائر حتـــى يكـــسب بهـــا صـــحة 

م ١٩٩٨م النسب ويتبوأ مكانـا عـشائريا فيهـا او لكـسب مـادي كمـا حـصل عـا

  .ومابعدها

يبــــين الجــــدول االتــــي اســــماء المنــــاطق التابعــــة لمدينــــة الهنديــــة وتركــــز 

  :)٢٩(العشائر والعائالت العلوية المرموقة فيها
رقم 

  المقاطعة

  العشيرة التي يسكنها   اسم المقاطعة

   آل بو عامر وغيرهم –الدعوم   أبو بغال الشرقي   -١

  الدعوم وغيرهم   أبو بغال الغربي   -٢

   بني أسد وغيرهم –الدعوم   الحردانية والمدينية  الشرقيين   -٣

   بني أسد وغيرهم –الدعوم   الحردانية والمديفينة  الغربيين   -٤

   أهل العرد وغيرهم –الدعوم   أبو عشوش والكمونية   -٥

   أهل العرد وغيرهم –الدعوم   أبو بغال الكبير   -٦

   الدعوم –بني أسد   الحردانية والمديفينة الكبيرتين   -٧

   الدعوم – بني أسد –بني طرف   الجعبة   -٨

  بني حسن   امليبيج الشرقي   -٩

  آل بو سمن   الباشية   -١٠

   الدعوم – أهل العرد –ال بو سمن   الدخنة   -١١

   اسر علوية –الكراكشة   أم الزعاطيط   -١٢

  بوسمن  آل–الكراكشة   الدجينة   -١٣

  بو سمن  آل– الكراكشة –دعوم ال  الزعبية الشمالية   -١٣

  بو سمن آل– الكراكشة –الدعوم   الزعبية الشرقية   -١٤

   بني طرف –بني أسد   الدخانية الشرقية   -١٥

 اسر – بني طرف –بني أسد   الدخانية الوسطى   -١٦



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٣٠

  علوية 

  بني أسد   الدخانية الغربية   -١٧

  بني حسن   العبد عونيات   -١٨

  ني حسن ب  امليبيج الغربي   -١٩

 المعهد – بني طرف–الذويالت   اليهودية   -٢٠

  الفني

  بني طرف   النبهانية الشرقية   -٢١

  بني طرف   النبهانية الغربية   -٢٢

  بني حسن   العبد عونيات الغربية   -٢٣

  بني حسن   العبد عونيات الجنوبية   -٢٤

  الشوافع   املبيج الكبير   -٢٥

  بني حسن   مويلحة الشرقية   -٢٦

  بني حسن   مويلحة الغربية   -٢٧

   اسر علوية –جليحة   الكلوية الشمالية   -٢٨

  جليحة    الكلوية الشرقية   -٢٩

   اسر علوية –بني حسن   زرينطاح الجنوبي    -٣٠

  بني حسن  زرينطاح الشمالي   -٣١

  بو سحير  آل–جليحة   ديران الشمالية   -٣٢

  جليحة   الديران الجنوبية   -٣٣

  بني حسن   والكراصية الشماليتين العسرة   -٣٤

  الذويالت   العجمية   -٣٥

  بني حسن   الجديدة   -٣٦

  بني حسن   الطرفاية ودار ثعبان   -٣٧

  اسر متفرقة   محرم عيشة   -٣٨



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٣١

  اسر متفرقة   العنبرية   -٣٩

  جليحة   البياش   -٤٠

  اسر متفرقة   قصبة الهندية الكبير   -٤١

  اسر متفرقة   الهندية   -٤٢

  بني حسن   العسرة والكراصية   -٤٣

  جليحة   المطوك   -٤٤

  جليحة   البيض  -٤٥

   العامرية –بني طرف   نهر السالم   -٤٦

  بني حسن   طنوبة   -٤٧

   بني طرف –بني حسن   الصخر الشرقي   -٤٨

   بني طرف –بني حسن   الصخر الغربي   -٤٩

  بني حسن   هور منصور   -٥٠

   بني حسن  المحوطة والكورجية   -٥١

   بني طرف –بني حسن   الدردة والحبانية   -٥٢

  بني طرف  –بني حسن   الجذار الشرقي   -٥٣

  بني حسن   الجذار الشمالي   -٥٤

   بني طرف –بني حسن   الجذار الغربي   -٥٥

   بني طرف –العامرية   الشكيرية   -٥٦

  الهالالت   أم غلوطة وبيض الهالالت   -٥٧

    جليحة–البراجع   الخناسية   -٥٨

   الجبور – جليحة –البراجع   مسيعيدة   -٥٩

  البراجع والرحاحلة   الجزرة والوساد   -٦٠

  اسر متفرقة   أم جمل الغربية   -٦١

  البراجع   الرمل وابو جسير   -٦٢



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٣٢

  اسر متفرقة   أم  جمل الشرقية   -٦٣

  البراجع   أبو تبن   -٦٤

  اسر متفرقة  العاتية   -٦٥

  اسر متفرقة  الكص  -٦٦

   العصامات –جليحة   نيلال  -٦٧

  بني حسن   أبو عويجيلة الشرقي   -٦٨

  بني حسن   أبو عويجيلة الغربي   -٦٩

  بني حسن   أبو عويجيلة الجنوبي   -٧٠

  البراجع   الخناسية   -٧١

طرفاية سيد طالل وبزايز   -٧٢

  الخناسية 

  البراجع 

  الكرافة   الطرفاية الشمالية   -٧٣

  الكرافة   الخصرة   -٧٤

   بعض األسر العربية –جليحة   الهور   -٧٥

  كريط   الصليعة الغربية   -٧٦

  كريط   الصليعة الشرقية   -٧٧

  كريط   الثمانية الشمالية   -٧٨

  جليحة   أم المطايا   -٧٩

  كريط   الثمانية الجنوبية   -٨٠

  كريط   الصليعة الجنوبية   -٨١

  كريط   البهتة والهور الكبير   -٨٢

  كريط   صليعة البو خلف   -٨٣

  كريط   سويف الشمالي   -٨٤

  كريط   سويف الغربي   -٨٥



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٣٣

  كريط   سويف الجنوبي   -٨٦

  بني حسن   المحوطة الشرقية   -٨٧

  الكرافة   الطرفاية الوسطى   -٨٨

  الكرافة   الطرفاية الجنوبية   -٨٩

  بني طرف  الصخر الجنوبي   -٩٠

   بني طرف –بني حسن   الجدار األوسط   -٩١

  بني حسن   هدي الجب طرفاية م  -٩٢

  بني حسن   الجزرة الجنوبية   -٩٣

  بني حسن   الجدار الجنوبي   -٩٤

  جليحة   العبودية الشرقية   -٩٥

  بني حسن   هور حسين وال بو سوف   -٩٦

  بني حسن   هور حسين االوسط   -٩٧

  بني حسن   هور حسين الغربي   -٩٨

  بني حسن   العسرة الشرقية   -٩٩

  بني حسن   ة العسرة الغربي  -١٠٠

  جليحة   العبودية الشرقية   -١٠١

  جليحة   شاطي العبودية   -١٠٢

  جليحة   العبودية الوسطى   -١٠٣

  كريط   كص ابو روية الشمالي   -١٠٤

  كريط   كص ابو روية الشرقي   -١٠٥

  كريط   كص ابو روية الغربي   -١٠٦

  كريط   كص ابو روية الجنوبي   -١٠٧

  ط كري  بزايز ام الخير   -١٠٨

  جليحة   العبودية الشمالية   -١٠٩



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٣٤

  جليحة   ابو جالب   -١١٠

  البراجع   الكوشرية   -١١١

  بني حسن   العسرة   -١١٢

  اسر متفرقة  الخبيطية   -١١٣

  آل مجلي   كص آل مجلي   -١١٤

   البراجع –آل عبد اهللا   كص آل عبد اهللا   -١١٥

   البراجع –آل عبد اهللا   أبو ضلوع الشرقي   -١١٦

   البراجع –آل عبد اهللا   أبو ضلوع الغربي   -١١٧

   البراجع –آل عبد اهللا   أبو ضلوع الجنوبي   -١١٨

  زبيد   بيش األحمر الغربي   -١١٩

  زبيد   احمر زبيد   -١٢٠

  زبيد   احمر زبيد الشرقي   -١٢١

  زبيد   بيش األحمر الشرقي    -١٢٢

   بني طرف –الكرافة   الطرفاية الشرقية   -١٢٣

   بني طرف –الكرافة   يز الطرفاية بزا  -١٢٤

  البراجع   أبو الشرقي   -١٢٥

  آل فتلة   أم البط الغربية   -١٢٦

  البراجع   أبو الغربي   -١٢٧

  البراجع   أبو الجنوبي   -١٢٨

  آل فتلة   تويهة غالب الغربية   -١٢٩

  آل فتلة   تويهة غالب الشرقية   -١٣٠

  آل فتلة   المتيهية   -١٣١

  كريط   رايط سرهد  -١٣٢

  آل فتلة   تويهة غالب الجنوبية   -١٣٣



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٣٥

  اسر متفرقة  أم خولية   -١٣٤

  آل فتلة   جدار آل فتلة   -١٣٥

  آل فتلة، العوامر وعشائر متفرقة  رشيدةال  -١٣٦

  آل فتلة   تويهة عزوز الجنوبية   -١٣٧

كريط، جبور البو كريدة،عباده   المنفهان  -١٣٨

  )الدغاغلة(

  بني مالك  جناجة  -١٣٩

  // مالحظة 

جميـــــع مقاطعـــــات قـــــضاء الهنديـــــة تـــــسكنها عوائـــــل كثيـــــرة تعـــــود ألصـــــول  -١

عــشائرية عديــدة وقــد أخــذنا بنظــر االعتبــار األكثريــة عنــد توثيــق العــشائر 

   .الساكنة في المقاطعات

اغلب المقاطعات فـي الهنديـة تـسكنها اسـر علويـة، منهـا مـن اخـذ األرض  -٢

 ).الخمس( ومنها عن طريق العطاءات عن طريق الشراء

المقاطعات التي تقع بين شط الهندية والجـدول الغربـي تعـود ملكيـة أراضـيها  -٣

هــا فمعظمهــم للــسادة القزاونــة، وبعــضها امــالك لليهــود، والعــشائر التــي تقطن

 .)فالح دغل(ن مزارعو

والمجتمـــع العـــشائري يـــضم خليطـــا معهـــم مـــن بـــاقي العـــشائر المتحالفـــة 

مثلـــون المعـــاني العربيـــة االصـــيلة والـــسادة وفـــي بعـــضها مـــن اليهـــود، فهـــم ي

االســتجارة او (ة الجــوار يــكــالنزوع الــى الحــق والخيــر وضــروب النجــدة وحما

، وقـيم عظيمــة معبـرة عـن شخــصية المجتمـع، مـن ابــرز سـمات هــذا )الدخالـة

، يــرتبط ابنــاء الريــف بارضــهم التــي )الغــرس والــزرع(الــنمط االجتمــاعي هــو 

 حيــث الــصق الفــرد الريفــي بمكانــه يزرعونهــا بمختلــف المحاصــيل الزراعيــة،
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        ٢٣٦

 ضــرائب بحكــم المغارســة، وجعلتــه ذا عالقــة بالملــك والحكومــة والتزامــه بــدفع

يم رســـمي فـــي حياتـــه اليوميـــة داخـــل القريـــة، زراعيـــة للدولـــة وخـــضوعه لتنظـــ

  :وانعدام روح الغزو وعني بتربية المواشي حيث يتالف مجتمعهم من ما يلي

  
:א.

مره وتــدين لــه العــشيرة بــالوالء، ويعنــي بالــدفاع لــشيوخ يــأتمر بــأ مــنهم ا    

عــــــن عــــــشيرته ويفــــــض المنازعــــــات والخــــــصومات، واصــــــحاب االراضــــــي 

والمالكــــين للمواشــــي واالغنــــام، لهــــم نفــــوذ عــــال للــــسيطرة علــــى الفالحــــين، 

ومركــز اساســي فــي كيــان العــشيرة، وازاء اتــصال العــراق بالعــالم الخــارجي 

عـــشرينيات مـــن القـــرن العـــشرين، فقـــد الـــف اكثـــر وخاصـــة بريطانيـــا فـــي ال

الشيوخ حياة المدن وملذاتها في بغداد ومنهم من سافر الى الـدول االوربيـة 

او العربية لقضاء اشهر الصيف هناك حيث ينفقون االمـوال الطائلـة، فـزاد 

تطلـــــبهم للمـــــال، ثـــــم تـــــسلطوا فـــــي نهايـــــة العهـــــد الملكـــــي علـــــى الفالحـــــين 

 واعلـــى كلمـــتهم ،ســـيطرتهم) ون دعـــاوى العـــشائرقـــان(واســـتعبدوهم، واحكـــم 

واشتركوا في البرلمان واتصلوا برجال الحكومة وتقربـوا مـن االسـرة المالكـة، 

فاصــبحوا الحــاكمين بــامرهم فــي مــزارعهم وقــراهم وتنفــذ الحكومــة اوامــرهم، 

يــشوون بــسياط جلــود مــن ال ينفــذ اوامــر ) الحوشــية(لهــم مــن العبيــد حــراس 

  .)٣١(الشيخ

  
א. א :א
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        ٢٣٧

 المالكــــــين فـــــي ادارة امالكهــــــم، وايـــــصال اوامــــــرهم ومـــــنهم مـــــساعدو

وتعليمـــاتهم الخاصـــة بـــاالدارة والزراعـــة وغيرهـــا الـــى الفالحـــين، ويتقاضـــى 

جزءا من الغلة من الفالح والمالك لقاء خدماته، تتراوح حصته بـين سـدس 

ارض مــن الغلــة وعــشرها، وفــي بعــض المنــاطق يمــنح بــدل حــصته قطعــة 

  .)٣٢(يتوجب على الفالح زراعتها) الطليعة(المالك تسمى 

وقــــد اتــــسعت ســــيطرتهم فــــي الــــسنوات االخيــــرة لغيــــاب الــــشيوخ عــــن 

اراضــيهم، فحيــا حيــاة اقــرب لحيــاة الــشيوخ والمالكــين المترفــة، وغــذائهم مــن 

 علـى االرز اثنـاء تنـاول ويسكبون الدهن) المرق(االرز المطبوخ ونوع من 

عند اقامـة المأدبـة الشـراف القـوم يـضع رأس الحيـوان عاداتهم الطعام، من 

  .المذبوح فوق الصحن امام اشرفهم تقديرا له

  
א. :א

ن لحـــرف يدويـــة موادهـــا بـــسيطة، يـــشتغل بهـــا فـــي دورهـــم الممتهنـــوومـــنهم 

الحياكـة، نـسج (ويساعدهم اعضاء االسرة بحكم مهنتهم المتوارثـة عنـدهم منهـا 

  ).ص واعمال الجريدالخو

  
:א.

المستخدمون في فالحـة االرض الزراعيـة التابعـة للمالكـين، لقـاء نـسبة 

معينة من انتـاجهم الزراعـي او لقـاء عمـل لـصالح المـالك لفتـرة زمنيـة معينـة 

ودفع ضرائب لهم لقاء رعي مواشـيهم واغنـامهم علـى ارضـه، وعيـشة الفـالح 

ســــائل الراحــــة وبعيــــدا عــــن ثمــــرات الحــــضارة بدائيــــة محرومــــا مــــن ابــــسط و
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العصرية، يسكن االكواخ المعتمة المصنوعة من القـصب والبـردي او سـعف 

ــــل  ــــصرائف(النخي ــــي الــــشتاء ) ال ــــسيط، يرتــــدون رداء مــــن الخــــام ف لباســــهم ب

كوفيـــة وعقـــال، التفـــارق هـــذه المالبـــس ) يـــشماغ(والـــصيف وعبـــاءة صـــوف و

ر ممكن ويتمنطق كـل مـنهم بحـزام جسمه االبعد ان تبل ويصبح ارتداؤها غي

تتـــدلى اطرافـــه وراء ظهـــره يعلـــق بـــه الخنجـــر او ) شـــرباك(مـــن صـــوف الغـــنم 

، ونادرا ما نجد من افراد العـشائر يرتـدي حـذاء، واثـاث بيتـه بـسيط )المكوار(

طنجرة لطبخ الـرز، مرجـل لغلـي الـشاي، بعـض الـصحون النحاسـية، اقـداح (

وصـــندوق خـــشبي لحفـــظ ) غليجـــة(الـــشاي، بـــساط غلـــيظ مـــن النـــسيج محلـــي 

الحنطــــة عنــــد (، وغــــذاؤهم مــــن البــــساطة اليزيــــد عــــن خبــــز الــــشعير )الثيــــاب

هم مــن خبــز الــدنان ائوفــي منــاطق زرع الــشلب فــاكثر غــذ) الموســورين مــنهم

ويــسمى ) الطــابق(المخلــوط بقليــل مــن الــرز فيجعــل كــالعجين ويحمــى علــى 

  .)٣٣(خبز الطابق
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א א:א .א

اجتماع الخيل معترضة تلعـب ونـساء القبيلـة امـامهن، ففـي : العراضة -١

االفراح يكثر القصيد الذي فيه تشويق للشباب على الزواج ونعوت البنـات 

الجمـــيالت، وتجـــري العراضـــة فـــي الحـــروب والنفيـــر، وتـــشييع موتـــاهم مـــن 

 .المعروفين والرؤساء

ن يــــزوروا فــــي عيــــدي االضــــحى اعتــــاد رؤســــاء العــــشائر ا: االعيــــاد -٢

والفطــر مــضائف الــسادة المجــاورين لهــم، فتقــدم لهــم الحلويــات والقهــوة ثــم 

يعودون الى مضائفهم ثم يتهافـت علـيهم الـسادة والوعـاظ والفالحـون وافـراد 

مــن العــشائر المجــاورة والمحالفــة لمعايــدتهم، يــوزع علــيهم الحلــوى والقهــوة 

 مـــضيف الـــشيخ مبلغـــا حـــسب ويتوجـــب علـــى كـــل وافـــد ان يعطـــي قهـــوائي

اســـتطاعته ومـــن تعـــسر عليـــه المبلـــغ فـــال يـــذهب الـــى المـــضيف، يـــذهب 

يهـــوس فـــيهم ) مهـــوال(الفالحـــون لمعايـــدة الـــشيخ جماعـــات ولكـــل جماعـــة 

مفتخرا بمزايـا وامجـاد الـشيخ ومواقـع انتـصارات العـشيرة، ثـم يتقـدم كـل فـرد 

طعــام الغــداء ور وعمــل الــشيخ، وكثيــرا مــا ينحــر الــشيخ الجــزللــسالم علــى 

للقــــادمين لمعايدتــــه وفــــي اليــــوم الثــــاني يــــذهب الــــشيوخ لمعايــــدة الــــسراكيل 

سباق الفرسان بـين ) الموجب(والعشائر المجاورة، وتقام في اماكن التجمع 

شــباب العــشائر، يفتخــر بــالفوز لمــن يــسبق، وقــد يتخلــل المناســبة دبكــات 

 ).كالمطب(على انغام المزمر ) وبيچالـ(
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ف واعباء ثقيلة اكثر مما يتتحمل تكال) امية(رأة غير متعلمة الم: المرأة -٣

يقــوم بــه الرجــل، مــن مــشاق الزراعــة فــي الــزرع والحــصاد والدياســة ونقلهــا 

وهي تقتلع االشـواك والنبـات الطفيليـة مـن االرض الزراعيـة، وتحلـب البقـر 

وتعلفه وتنظف محله، وتخرج الـى التحطيـب وتحـضر الغـذاء الـى زوجهـا، 

لعجن والخبـــز، وجـــرت التقاليـــد ان اليتقـــدم علـــى البنـــت لخطبتهـــا وتقـــوم بـــا

في حالة تقدم غريب لخطبتها، واذا لـم ) النهوه(غير ابن عمها، ومن حقه 

ينــــردع تــــصل الحــــال الــــى القتــــل، وعنــــد ارتكــــاب الرجــــل لجريمــــة تــــستحق 

 عـــددا محـــددا فـــصال للجريمـــة، الفـــصل فيقـــدم مـــن بناتـــه او بنـــات اقاربـــه

تالقي ماتالقيه من الذل والهوان عند مـن سـيقت كالـشاة ) ةالفصلي(ة والمرأ

لهم، وان ولدت ولدا تعد فاصـلة كمـا لـو ولـدت بنتـين فلهـا الحـق ان ترجـع 

الهلها ان شاءت وان كانت عاقرا او ماتت قبل الوالدة فـآلل المقتـول حـق 

  .)٣٤(المطالبه بغيرها

وة فيقلبهـــا فيعمـــد اهلهـــا الـــى دالل القهـــ) نهبـــه(وفـــي حـــال فـــرار البنـــت 

وينزع عقاله مـن رأسـه داللـة الـذل واالنكـسار، هائمـا اليـستظل فـي مكـان اال 

ويبحث عنها حتى يجدها ويقتلها ليرفع عنه العار، وفي بعـضها يقطـع كفهـا 

ويعلـــق علـــى المـــضيف برهانـــا لغـــسل العـــار مـــن جـــراء فعلتهـــا، وعنـــد بعـــض 

  .)٣٥(العشائر يقتل الناهب وياخذ من اهله فصل النهبه

لمـــرأة الريفيـــة تكتفـــي بارتـــداء عبـــاءة الـــصوف وتـــستر شـــعرها ورقبتهـــا ا

وتسير حافية القدمين في اغلب االحيان، معزولـة عـن ) الفوطة(بقناع اسود 

مجــــالس الرجــــال بعيــــدة عــــن مجتمعــــاتهم، محــــدودة الحريــــة خاضــــعة الرادة 
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او اهلها، ليس بامكانها ان تتزوج بمن تختاره، وانمـا تتـزوج بمـن يريـده ابوهـا 

  .اخوتها

فــــي قواعــــد االرث المتبعــــة عنــــد عــــشائر الفــــرات عــــدم االلتــــزام : االرث -٤

ة التـــرث، ويجـــب علـــى ، االخـــوة اليرثـــون بالتـــساوي والمـــرأبالـــشرع االســـالمي

النــه يلتــزم بنفقــات ) الكبــرة(االخــوة التنــازل عــن الثلــث الكبــرهم وتــسمى حــق 

اوي، وان مات االكبـر وحاجيات اخوته واخواته، ثم تجري القسمة بينهم بالتس

ورث الثلــث اكبــر البــاقين، وقــد يقــسم بعــض االخــوة المتكــافئين او الــذين هــم 

مـــن ام واحـــدة التركـــة بكاملهـــا محرومـــا منهـــا االخـــوة الـــصغار، والتـــي كثيـــرا 

ماتحدث هذه االوضاع الخالف بين االخوة التي قـد تـصل الـى قتـل بعـضهم 

اوالده وتـستمر مباشـرتها بعــد الـبعض، وقـد يــوزع االب قطعتـه الزراعيـة علــى 

  .)٣٦(موت ابيهم كل بما في يده

هنــاك قـوانين خاصــة بالعـشائر التــي اقرتهـا الحكومــة : االجـرام والفــصول -٥

، واليقــدم )ســواني(يعاقــب المجــرم بموجبهــا، المــأخوذة عــن االســالف وتــسمى 

  .المجرم الى المحاكم المدنية

راد عـشيرته الحـق فـي من قتل من غير عشيرته، فآلل المقتول وكـل افـ

ان يقتــل أي شــخص يــصادفه مــن عــشيرة القاتــل، ولحــسم هــذه القــضية ســنت 

بــدل الــدم المــراق وبــذلك ) الفــصل(قاعــدة لحــسمها، فــي ان يــؤدي آل القاتــل 

ســقط حــق المعتــدى عليــه، وعــادة يجمــع الفــصل مــن افــراد العــشيرة بكاملهــا، 

شيرته فــان القاتــل يــدفع والقاتــل يــدفع منــه مايدفعــه غيــره، واذا المقتــول مــن عــ

  .لوحدة الفصل
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والفــصل يــدفع فــي مــضيف الــشيخ بحــضور لجنــه مــن الــسادة واعيــان 

، فـان )فرشـة(العشائر، يقوم شيخ عشيرة المقتول بضيافتهم من مبلغ الفصل 

قبـــل الـــشيخ المبلـــغ انتهـــى كـــل شـــئ ويكـــون آل المقتـــول بمـــأمن، وقـــد يكـــون 

ل بعــــض بناتهــــا لــــذوي القاتــــل تقــــدم عــــشيرة القاتــــ) فــــصلية(الفــــصل بالنــــساء 

ليتـــــزوجهن ال المقتـــــول ، وتكـــــون عـــــشيرة القاتـــــل اخـــــواال الوالدهـــــم فتنهـــــى 

  .الضغائن واالحقاد، كما يجوز الفصل من النقد او البنات

اذا قتـــل احـــد اصـــحاب االراضـــي اخـــر مـــن عـــشيرته فيجـــب عليـــه ان 

 ويتـــصرف ذوو القتيـــل) الفـــصل(يغادرالعـــشيرة لمـــدة ســـبع ســـنوات مـــع تقـــديم 

وهنـاك احكــام اخـرى علــى الــسارق او ) الجلــوة(بـاالرض طيلــة سـني المغــادرة 

المعتدي بادوات جارحة او االعتـداء علـى الـشيخ او عائلتـه وغيرهـا، تختلـف 

  .)٣٧(عقوباتها بين السجن او الفصل بمبلغ او جلوه

االتهام بعبودية االعمـام او االخـوال يؤخـذ بهـا فـي المحافـل العـشائرية، 

على المتهم اثبـات بطـالن التهمـة بالـشهود، فـان لـم تثبـت التهمـة فقد تتوجب 

يستحق الفصل، وقد حـصل ان اتهـم احـد رؤسـاء عـشيرة جليحـة فـي الهنديـة 

احـدا بالعبوديـة مـن عــشيرة معروفـة، فاثبـت المـتهم بطــالن االتهـام، فحكـم لــه 

ليـــــــرة، كـــــــون المـــــــتهم مـــــــن طبقـــــــة ) ١٦٠(المحكمـــــــون بتقـــــــديم بنتـــــــين لـــــــه و

الفـــصل للقتـــل المتعمـــد مـــن اســـرة الـــشيخ لهـــا قواعـــد خاصـــة ، و)٣٨(الرؤســـاء

وصعبة، وكذلك لو اعتدى علـيهم احـد، واذا رفـع الفـالح صـوته علـى الـشيخ 

فعقوبتـه شــديدة مــع دفــع الفـصل للــشيخ وقــد يــصل الـى ضــعف عائــده المــالي 

  .)٣٩(السنوي، وتصل في بعضها الى سجنه
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 خاصة ومبالغ فيهـا، وقتل الكلب عمدا وجب الفصل على قاتله بقواعد

الكلـب الميـت مـن ذيلـه، ويـشد والدخن هو فصل الكلب المقتول، حيـث يرفـع 

ويــسكب القاتــل عليــه الــدخن حتــى يغطــى الكلــب بكاملــه، واحيانــا يــدفع مبلغــا 

  .)٤٠(معينا او يقدم احدى بنات اقاربه فصال عن الكلب لصاحب الكلب

ســرقة احــد افــراد اليحكــم بفــصل الــسارق الــذي قتــل ســاعة ارتكابــه جــرم 

عــشيرته، ويحكــم بكامــل الفــصل او نــصفه عنــد الــبعض للــسارق الــذي جــاء 

لـــسرقة عـــشيرة اخـــرى فقتـــل، ويجمـــع الفـــصل مـــن عـــشيرة القاتـــل ومـــنهم مـــن 

  .اليشترك في هذا الفصل من افراد العشيرة عند البعض االخر

انتـشر مـرض المالريـا بـين سـكان االريـاف : االحوال الـصحية والثقافيـة -٦

خاصة القريبة من المزارع واالهوار والمستنقعات، الذي يـؤدي الـى انحطـاط و

قـــوى المـــصابين وفقـــر الـــدم بـــسبب تلـــف كريـــات الـــدم الحمـــر والـــى تـــضخم 

الطحـــال، وقـــد اوردت جهـــات رســـمية احـــصائية لهـــذه االصـــابات فـــي عمـــوم 

اصــــابة، ) ٧٠٠.٠٠٠(م، بوجــــود اكثــــر مــــن ١٩٤٧م و١٩٤٦العــــراق ســــنة 

م ١٩٤٩اصــــابة، وفــــي ســــنة ) ٦٠٠.٠٠٠(اكثــــر مــــن م، ١٩٤٨وفــــي ســــنة 

م عـدد ١٩٥٢نصف مليون اصابة، ونشر تقرير البنك الـدولي الـصادر سـنة 

  .)٤١(وفاة في السنة) ٥٠.٠٠٠(الوفيات بسبب المالريا بـ

ــد فيهــا  ومــرض التراخومــا هــو االخــر الــذي يــصيب منظمــة العــين ويول

الت القــذرة وبــسبب حبيبــات صــغيرة او كبيــرة، ينتــشر هــذا المــرض فــي المحــ

) البلهارزيا، االنكلستوما والـسل(التغذية الناقصة، هناك الكثير من االمراض 

ترجـــــع اســـــبابها الـــــى عـــــدم اهتمـــــام الدولـــــة بالخـــــدمات الـــــصحية فـــــي الريـــــف 

وانحصار االطباء والمستـشفيات فـي بغـداد والمـدن الكبيـرة، فـضال عـن لجـوء 
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الــــشيوخ والــــسحرة وطــــب اغلــــب ســــكان الريــــف فــــي العــــالج الــــى االســــتعانة ب

  .االعشاب لشفاء امراضهم وعالج افاتهم

والتعليم هو االخـر لـم يـصل الـى منـاطق الريـف وظـل اطفـالهم بعيـدين 

عن المدارس واقتصر على بعض ابناء الشيوخ والذوات، وفي الغالـب اميـون 

جميعا تقريبا، وعلى الرغم من ذلك فانهم كانوا ذوي ذكاء عال وقابلية ذهنيـة 

، )٤٢( وفراســة خارقــة وعلــى قــيم انــسانية عربيــة واضــحة فــي مجمعــاتهمكبيــرة

ــــصادية  ــــبالد االقت ــــع مــــن مــــشاكل ال ــــف ينب ــــي الري ــــيم ف ــــشار التعل ــــة انت وعرقل

واالجتماعيــة، فــالفالح العراقــي نتيجــة النظــام االقطــاعي يــضطر الــى تــشغيل 

د سـة، وكثيـرا مايعمـولده معه في االرض الزراعية بدال مـن ارسـاله الـى المدر

 مـــايحول دون انـــشاء مـــدارس فـــي قـــراهم لعلمهـــم ان الفـــالح االقطـــاعيون الـــى

المــتعلم اليمكــن اســتغالله بالــسهولة التــي يــستغلون بهــا الفــالح الجاهــل، والن 

المدرســة تحــرمهم مــن االيــدي العاملــة فــي مــزارعهم، وان وجــدت مــدارس فــي 

الطــين واللــبن نهايــة االربعينيــات، اال ان ابنيتهــا صــرائف باليــة او بيــوت مــن 

وسائل ووجذوع النخل المتداعية، خالية من االثاث الضروري ومن الساحات 

 وثقافتــــه ســــطحية ،االيــــضاح والراحــــة، وحتــــى اعــــداد المعلــــم الريفــــي نــــاقص

ومنــاهج التعلــيم فــي الريــف ال تختلــف عــن منــاهج التعلــيم فــي المــدن، مــع مــا 

 او تخـرج الطلبـة مـن ما نجد الثقافـةلمحيطين من فارق كبير، وعموما قلفي ا

  .المناطق الريفية خالل تلك الحقبة من العهد الملكي
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        ٢٤٥

  

  

م والـذي ال يـشمل ١٩٤٧جدول نفوس النواحي التابعة للقضاء لعـام 

  .)٤٣(اشخاص سنهم اقل من عشر سنوات

  

  الناحية  ت  النفوس

  اجانب  اناث  اجانب  ذكور

  ـــ  ١٠٤٢٨  ـــ  ٩٥٠٠  ابو غرق  ١

  ٦  ١١٩٧٩  ٢٥  ١٠٠٤٦  الكفل  ٢

    الجدول الغربي

  ـــ  ٦١٣  ١  ٥٠٢  تويهية

  ـــ  ٤٣٥  ـــ  ٤٣٦  البيض

  ـــ  ٥٦٩  ـــ  ٥٩٤  الرجيبة

  ـــ  ٤٩٠  ١  ٤٧٣  ابو بغال

  ـــ  ٨٢٤  ـــ  ٦٣٣  الدخانية

  ـــ  ٤٨٠  ـــ  ٤١٣  مرادفيه

  ـــ  ١١٨٧٣  ٩  ١٠٩٥٤  )٣(مجموع قرى 

المجموع العام 

لنفوس الجدول 

  الغربي

  ـــ  ١٥٢٨٤  ١١  ١٤٠٠٥

٣  

  ٦  ٣٧٦٩١  ٣٦  ٣٣٥٥١المجموع العام 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٤٦

  لنفوس النواحي

א א .א

ــــسابع، ص  -١ ــــين، الجــــزء ال عبــــاس العــــزاوي، تــــاريخ العــــراق بــــين احتالل

١٩٤. 

 ترابيـة صـناعية لتمنـع تـسرب الميـاه اثنـاء احاطة النهـر بـتالل:  الروفة-)*(

احمــد سوســة، وادي : انظــرالفياضــانات الــى االراضــي المجــاورة، للمزيــد 

؛ المـس بيـل، ٢٠٣م، ص١٩٤٥ -الرافدين ومشروع سـدة الهنديـة، بغـداد

، ٢جعفـر الخيـاط، ط: فصول من تاريخ العراق القريب، نقله إلى العربيـة

  .٢٤١م، ص١٩٧١مطبعة دار الكتب، بيروت، 

ــــدكتور عبــــاس عبيــــد حمــــادي مــــع المؤلــــف بتــــاريخ  -٢ حــــديث االســــتاذ ال

 .م٢٠٠٨أيلول ١

 .٧٩ في ص (*) وهامش٤٧تابنا الجزء االول، ص انظر ك -٣

المملكـــة العراقيـــة، وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة، مديريـــة النفـــوس العامـــة،  -٤

 .١١٤م، ص ١٩٥٤-م، بغداد١٩٤٧احصاء السكان لسنة 

محمــد حــسين الزبيــدي، التربيــة والتعلــيم، حــضارة العــراق، الجــزء الثــاني  -٥

 .٣٠٥م، ص ١٩٨٥-عشر، دار الحرية للطباعة، بغداد

 .م١٩٣٥ تشرين الثاني ٢٥جريدة الطريق، في  -٦

-١٩٤٥النشرة الثانية التي اصدرتها مديرية معارف لـواء الحلـة، عـام  -٧

 .م١٩٤٦



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٤٧

حميــــد بليــــبص الــــسعيدي، لمحــــات مــــن تــــاريخ الحركــــة الرياضــــية فــــي  -٨

 .٧٢م، ص ٢٠٠٦-م-ط، ب-م، ب٢٠٠٠-١٩١٧قضاء الهندية 

 .م٢٠٠٨يسان  ن١حديث المعلم حسن جمعة مع المؤلف بتاريخ  -٩

م ١٩٦٠-، بغـداد القديمـة، مطبعـة المعـارف، بغـدادعبد الكريم العالف - ١٠

 .٨٦، ص 

 ).شربة(لحفظ الماء، لها عنق طويل فخاري  اناء -(*)

 نيــــسان ٧حــــديث االســــتاذ يــــاس خــــضير عــــذاب مــــع المؤلــــف بتــــاريخ  - ١١

 .م٢٠٠٨

ــــــي ســــــنوات االنتــــــداب  - ١٢ ــــــودي، المجتمــــــع العراقــــــي ف ســــــتار نــــــوري العب

 .١٧٠م، ص ٢٠٠٧-م-عة ستار، بالبريطاني، مطب

ـــع، ألجلبنــك چـــع هـــچهـــ( رقــصة شــعبية ينــشد فيهــا علــى ايقــاع الطبلــة -(*)

 -ول مدريبــــه گ، تنــــام المــــسعدة وتـــــ-ـــــعچ هـــــ-يــــاليلي اثــــنعش تجليبــــة 

وينحنـــي ماســكا طرفهـــا الـــسفلي ) الدشداشــة(والــراقص يلـــبس ) -ــــعچهـــ

يــــا ويخطــــو بيــــده اليــــسرى حتــــى يلــــوح االرض ويرفــــع يــــده اليمنــــى عال

ـــــ(بــــدبكات بــــشكل دائــــري ويجاريــــه المحتفلــــون حــــسب االيقــــاع  اع، گلل

وهكذا، وهذه الرقـصة هـي المفـضلة بـين الرقـصات فـي المدينـة ) اعگللـ

، انقرضـت  الرقـصة )كيـف(وتؤدى كثيـرا فـي االمـاكن العامـة والبيـوت 

 .في نهاية السبعينيات

 نيـــسان ٢٨ حـــديث االســـتاذ كـــريم عبيـــد الـــشيباني مـــع المؤلـــف بتـــاريخ - ١٣

 .م٢٠٠٨



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٤٨

 أيـار ١حديث االستاذ جاسم عبد الحسين صاحب مع المؤلـف بتـاريخ  - ١٤

 .م٢٠٠٨

 .م٢٠٠٩ آذار ٢حديث االستاذ علي حسين بزبز مع المؤلف بتاريخ  - ١٥

مجلــة التــراث الــشعبي، العــددان الحــادي : للمزيــد مــن المعلومــات انظــر - ١٦

 .م١٩٨٤-عشر والثاني عشر، دار الشؤون الثقافية والنشر، بغداد

-لطفي الخوري، في علم التراث الشعبي، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد - ١٧

  م،١٩٧٩

 .٨-٧ص ص

 أيـــار ١ حـــديث االســـتاذ الجـــامعي عـــامر عجـــاج مـــع المؤلـــف بتـــاريخ  - ١٨

 .م٢٠٠٩

جـــواد عبـــد الكـــاظم محـــسن، مـــن تـــراث : للمزيـــد مـــن المعلومـــات انظـــر - ١٩

عـة المسيب الـشعبي، مركـز بابـل للدراسـات الحـضارية والتاريخيـة، جام

 .٤٩ت، ص -بابل، ب

، ٢ظـــافر القاســـمي، الحيـــاة االجتماعيـــة عنـــد العـــرب، دار النفـــائس، ط - ٢٠

 .١٢٢م، ص١٩٨١-بيروت

 كـــانون ١حـــديث االســـتاذ غـــاوي يوســـف الـــدايني مـــع المؤلـــف بتـــاريخ  - ٢١

 .م٢٠٠٩الثاني 

 آذار ٢حــــديث المــــدرس ثـــــامر محمــــود خــــضر مـــــع المؤلــــف بتـــــاريخ  - ٢٢

 .م٢٠٠٩

 .٢٥٦سورة البقرة، آية  - ٢٣



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٤٩

اهيم عبـــــده وخيريـــــة قاســـــمية، يهـــــود الـــــبالد العربيـــــة، مركـــــز علـــــي ابـــــر - ٢٤

 .٥٠-٤٩م، ص ص١٩٧١-االبحاث، بيروت

حــديث االســتاذ الــدكتور قــيس حــاتم هــاني الجنــابي مــع المؤلــف بتــاريخ  - ٢٥

 .م٢٠٠٨ أيار ١٦

 و ١٩٢١خلدون ناجي معروف، االقلية اليهودية في العراق بين سـنة  - ٢٦

م، ١٩٧٥ي، بغــــداد م، الجــــزء االول، مطبعــــة ســــلمان االعظمــــ١٩٥٢

 .٨٤ص 

م، مطبعـــــة ١٩٥٢وزارة العدليـــــة، مجموعـــــة القـــــوانين واالنظمـــــة لـــــسنة  - ٢٧

م؛ عبــــــاس شــــــبالق، هجــــــرة يهــــــود العــــــراق، ١٩٥٢-الحكومــــــة، بغــــــداد

الظــروف والتــأثيرات، ترجمــة مــصطفى نعمــان احمــد، دار المرتــضى، 

 .٩٦-٩٥م، ص ص ٢٠٠٨-بغداد

مـشقوفة (اة غيـر المتزوجـة في تأبين البنـت المتوفـ) الملة( كانت تنشد -(*)

 شــطب ريحــان نايمــة علــى الجــرف، راحــت چـــنهةشــقف، ملقوفــة لقــف، 

، حـــــديث االســـــتاذ عبـــــاس جمعـــــة )ـقلمبيچـــــالرحمـــــة ربهـــــا محرومـــــة الـ

 .م٢٠٠٥شباط ١ مع المؤلف بتأريخ الجميلي

-١٩٤٥النـــشرة الثانيـــة التـــي اصـــدرتها مديريـــة معـــارف لـــواء الحلـــة،  - ٢٨

 .م١٩٤٦

زارة الـــشؤون االجتماعيـــة، مديريـــة النفـــوس العامـــة، المملكـــة العراقيـــة، و - ٢٩

ـــــسنة  ـــــسكان ل -١١٤م، ص ص ١٩٥٤-م، بغـــــداد١٩٤٧احـــــصاء ال

١١٧. 

 .م٢٠٠٩ حزيران ٢٣ريخ أرسالة الشيخ عزيز الطرفي الى المؤلف بت - ٣٠



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٥٠

محمــد توفيــق حــسين، نهايــة االقطــاع فــي العــراق، دار العلــم للماليــين،  - ٣١

 .٢٥-٢٤م، ص ص١٩٥٨-بيروت

 .١٠٣دي، المصدر السابق، ص ستار نوري العبو - ٣٢

حـــديث االســـتاذ الـــدكتور محمـــد ضـــايع حـــسون الجبـــوري مـــع المؤلـــف  - ٣٣

 .م٢٠٠٨ نيسان ١بتاريخ 

 .١١٠عبد الجبار فارس، المصدر السابق، ص  - ٣٤

 .١٢٤-١٢٣المصدر نفسه، ص ص  - ٣٥

 نيـسان ١حديث االستاذ الدكتور فراس سليم حياوي مع المؤلـف بتـارخ  - ٣٦

 .م٢٠٠٨

عبــد الجبــار فــارس، المــصدر الــسابق، ص : نظــرللمزيــد مــن المعلومــات ا - ٣٧

 .١١٢-١٠٩ص

 .١١٥المصدر نفسه، ص  - ٣٨

 .١١٢-١١١المصدر نفسه، ص ص  - ٣٩

 .١١٣المصدر نفسه، ص  - ٤٠

رحيم عجينة، الحالة الصحية في العراق، مجلة المثقف، العـدد االول،  - ٤١

 .٦٥م، ص ١٩٥٨ تشرين االول ٥

ـــة  - ٤٢ ـــة، العـــراق نـــشأة الدول طـــا م، ترجمـــة ع١٩٢١-١٩٠٨غـــسان العطي

 .٤٠م، ص ١٩٨٨-عبد الوهاب، مطبعة دار الالم، لندن

المملكـــة العراقيـــة، وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة، مديريـــة النفـــوس العامـــة،  - ٤٣

-١١٥، ص ص ١٩٥٤-م، بغــــــداد١٩٤٧احــــــصاء الــــــسكان لــــــسنة 

١١٨.  



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٥١

  

  

  

  الفصل السادس
  من اعالم وخنب املدينة

  
  ).م١٩٨٢-١٩٠٨(الشاعر ابراهيم الشيخ حسون الزبيدي 

  ).م١٩٥٩-١٨٧٦(د حسن حسين بدن المحنا السي
  ).م١٩٦٥-١٨٩٥(جيه حسن علي النصيري الو

  ).م١٩٩٠-١٩٣٢(األستاذ حميد خلخال الزبيدي 

  ).م١٩٧٠-١٨٩٥(المطرب عبد األمير الطويرجاوي 
  ).م١٩٣٩-١٨٣٤(الشيخ عبد الغني شيخ عبد اللطيف 

  ).م٢٠٠٥-١٩٢٢(االستاذ عبد المعطي عبادة 
  ).م١٩٩٤-١٩١٥(لوب چن الـالشيخ غانم شمرا

  ).م١٩٨٤ -١٨٩٥(السيد قاسم محمد الخطيب 
  ).م١٩٩٤-١٩١٨(الشيخ كشيش عباس العنبر

  ).م٢٠٠٢-١٩١٠(الشيخ محمد ابراهيم  الطرفي 
  ).م١٩٢٦-١٨٧٦(الشاعر محمد حسن ابو المحاسن الجناجي 

  ).م١٩٧٨-١٩١٢(االديب محمد حسن الكتبي 
  ).م١٩٤٥-١٨٧٥(السيد محمد عبود جوده المحنا 

  ).م١٩٩٧-١٩١٩(المعلم محمود خضر البياتي 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٥٢

  ).م١٩٧٢-١٩١٤ (السيد مرتضى سيد محمد تقي الحسيني
  .)م١٩٢٧-١٨٥٨ (يالسيد هادي ميرزا صالح القز وين

א א
א מ א

  
א א מ א א ).מ١٩٨٢−١٩٠٨(א

  
  

ي،  الــشيخ حمــزة بــن المــال ياســين الزبيــدهــو إبــراهيم بــن شــيخ حــسون بــن

م فــي محلــة الــشيخ حمــزة، وتعلــم القــراء ١٩٠٨ولــد فــي قــضاء الهنديــة عــام 

والكتابـــة علـــى أيـــدي الـــسادة القـــزوينيين وقـــرأ فـــي مكتبـــاتهم النحـــو والـــصرف 

ــــشعراء  ــــاريخ واألدب، حفــــظ ل والمنطــــق والبالغــــة وتفــــسير القــــران والفقــــه والت

  .كثيرين 

في العلوم واآلداب التي أهلته الن يلقـي محاضـرات فـي كان أديبا عارفا 

اللغــة العربيــة فــي ثانويــة الهنديــة فــي أربعينيــات القــرن الماضــي، وامتــاز فــي 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٥٣

هذا ليس شعرا :( نظم الشعر الشعبي حتى قال عنه الدكتور مصطفى جواد 

  .)١()شعبيا ،انه شعر أديب عالم 

أمينـا لمكتبـة إعداديـة  م ثـم ١٩٦١عين في التعليم في لـواء الكـوت عـام 

 م، أحيــــل علــــى ١٩٧٨الكــــوت ومحاضــــرا فــــي مــــدارس المدينــــة حتــــى عــــام 

 م، لـه ١٩٨٢ عـام –رحمـه اهللا –التقاعد ونقل سـكناه إلـى بغـداد حتـى وفاتـه 

شــعر شــعبي كبيــر قالــه واصــفا مواقــف شــعبية واجتماعيــة فــي مدينــة الهنديــة 

وأكثــر مــا اشــتهر بــه  ،ال زال محبــوه يحفظونهــا ويرددونهــاالتــي ترعــرع فيهــا، 

سـالم ( ال سـيما شـهداء كـربالء وسـيدهم الحـسين )(هو رثاؤه أهل البيـت 

  :، وله قصائد كثيرة في رثاء النبي صلى اهللا عليه واله وسلم)اهللا عليه

   للشمس تبدي         او يوشع بالكون الكمربيا عج

  ر        التنهـدي بيه البشـةمن عكب بدر الهدايـ

  

   )٢( )(في مدح اإلمام علي وله قصائد 

  كـــه شـلي باليـروة الوثقى ياعـع

  كـك اعتصم وتمسـه ألبيـت أو نجـأن

  كــر تنحـب باجـل الذهـاس مثـالن

  والمحك حبك يمتاز بيه غشها من صافيها

  

البـو عنبـر، البـو عبـود، (كان شاعرا لقراء التعـازي الحـسينية فـي مواكـب 

ركـــضة (تهرت قـــصيدته التـــي تقــرأ بعـــد ، واشــ)البــو صـــواف والبــو مـــال حـــسن

 مـــن )(م عاشــوراء فــي صــحن اإلمــام الحــسين ظهــر يــو) عــزاء طــويريج



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٥٤

األربعينيــات وحتــى وفاتــه ينظمهــا ليــل التاســع مــن المحــرم فــي خلــوة يتــصور 

بخيالـــه إحـــداث الواقعـــة ويتفاعـــل معهـــا، وغالبـــا مـــا يـــذرف الـــدموع او يتوقـــف 

  . على السبعة عشر بيتاساعات ليكمل نظم القصيدة التي ال تزيد

  :)٣( )(وقال في رثاء االمام الحسين 

ــــــــه   هــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــهر المـحــــــــــــــــــــــرم ـــــــه تهــــــــل ابهلت  وادعــــــــه مدامعن
 كلبـــه اوذكـــر منـــه حـــسين وغربتـــه   وكـــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــسـلم أتــولـــــــــــــــــــــــم

 والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــر والـــفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    النــــــــــــــــــــــــوايبريـــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـ   مــــــــــــــــــــرن بـــــــــــــــــــــك امـــــــــــــــــــصـأيب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واهللا أن  ـــــنمـ
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض الـــــــــــــــــــــــــــــــــــســــنن   صـــــــــــــــــارن فـــــــــــــــــرض واجـ  بافـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــن أتحتـــــــــــــــــــــــــــــــــم  لمــــــن تلــــــوح النـــــــه هاللــــــك غرتــــــه   اوطـرواهـ

  

ــــشيخ  ــــا للمطالعــــة،  ،ءلــــذكا حــــاد اإبــــراهيمكــــان ال ــــر اإلصــــغاء ومحب كثي

 تــصوير األحــداث بهــا الــشهامة والعفــة والفهــم، معلــمومدرســة تتغــذى مــن لبا

مـا  ،عب مـن الحـديث والمعاشـرة والنقـاشبطبيعتها وفي باطنها، ال يكل وال يت

ان حـــل فــــي محــــل حتـــى جلــــب القلــــوب المحبــــة اليـــه، وهــــو قــــوي الحجــــة ال 

يخاصــمه احــد حتــى يكــسبه، لــيس لــه نظيــر فــي الــشعر الــشعبي لدقــة وصــفه 

وحذاقته في التعبيـر يبهـر الـنفس لحـالوة التعبيـر الـذي يقربـه للـسامع ويحملـه 

شـعره (عنـه فـي كتاباتـه )مـود خـضرمح(، قـال األسـتاذ على تـصوير الحـادث
ينعش القلب ويبهج النفس وتهتز له المشاعر ويثير البهجة والسرور والمتعة 

 حتــى شــهد لــه أصــحاب علــم يــسبقه احــد فــي الــنظم والوصــف الــدقيق الرائــ...
الحــــق واإلنــــصاف فــــي العذوبــــة وجزالــــة اللفــــظ وصــــياغة المعنــــى فــــي الدقــــة 

يغــوص ويغــرق متــى مــا شــاء فــي ...المتناهيــة فــي الوصــف الحــي الجميــل 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٥٥

انـك ال ....األلفاظ الشعبية وصياغتها النـادرة التـي ال يمـل الـسامع لـسماعها 
تتمالك ضبطها مـن الحركـات استحـسانا للتعبيـر النـه قـوي الحجـة فيمـا يقـول 

عــن قــصائده فــي المــآتم قــال و )ويثيــر اإلعجــاب والتقــدير ويخلــج فــي النفــوس

تـــدمي القلـــوب وتـــذرف الـــدموع :(طـــويريجالحـــسينية يـــوم عاشـــوراء فـــي عـــزاء 
  . )٤( )الشجية وانها تخرج من قلب مؤمن مهضوم بالمصاب الجليل

فهــو مــؤمن بــأن األدب نبــراس يــضيء فــي كــل وقــت ونــور يــسطع يــراه 

المحــب، يــصور مــن خاللــه حــضارة الــبالد ورفعتهــا، وقــد رمــى ســهم المنيــة 

 كثيرا، فبكاه ورثـاه، ففجع قلبه وأحزنه) صادق(المرحوم شاعر فأصاب ابن ال

  .فظهر ذلك على شعره الذي هو سلوانه لتبديد احزانه وآالمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
א א ).מ١٩٥٩−١٨٧٦(א
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        ٢٥٦

حــسن حــسين بــدن موســى ســعد (مــن الــساللة العلويــة الــشريفة الــسيد   

مجاب بـن ويلتقي نسبه بـمحمد الحائري بن ابراهيم ال.. فرج بن حسين المحنا

  ).محمد العابد الى االمام علي بن ابي طالب عليه السالم

ولـــــــد الـــــــسيد فـــــــي قريـــــــة الدســـــــمية جنـــــــوب قـــــــضاء الهنديـــــــة بتـــــــاريخ   

ــــده المعــــروف بنــــسبه وعلومــــه ١/٧/١٨٧٦ م، تلقــــى تعليمــــه وتربيتــــه مــــن وال

الدينيــة فــي الفقــه وعلــوم القــرآن الكــريم، فقــد نــشأ فــي بيــت علــم ومعرفــة، كــان 

وعارفـــا بعلـــوم الـــدين منـــذ شـــبابه، صـــاحب هيبـــة طيـــب الـــنفس وقـــورا ووجيهـــا 

وكريم الطباع، كثير الحديث في التجمعـات الدينيـة والعـشائرية واالجتماعيـة، 

ـــــاء واالجـــــداد، مـــــستعرضا ســـــجالتهم  ـــــه بأمجـــــاد االب ـــــذكر المجتمعـــــين حول ُي

وســجاياهم التاريخيــة، ويــضرب اروع نمــاذج التــضحية والفــداء النــاس خلــدهم 

م يــدافعون عـــن شـــرف القــوم والـــسيادة وكرامـــة العــيش، والتـــي تلـــذ التــاريخ وهـــ

لروايتهــا االســماع وتهفــو الخبارهــا القلــوب، راســما االطــار المعنــوي الــشجاع 

عند المجتمعين به، هو كريم لمن يأتيه ضيفا، يهز عباءته ترحيبا واكراما له 

  .على ذلك
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        ٢٥٧

مـه الـسيد اليهاب احدا في قول الحق، وخيـر دليـل انـه اختيـر وابـن ع  

و ) بنــي حــسن(فــي وســاطة لحــل النــزاع بــين عــشيرتي ) حبيــب علــي المحنــا(

م، ١٩١٧في الهندية، بعد معركة السوق والرشيدة الطـاحنتين عـام ) آل لفته(

انتــه معتـــد وكـــل : (قـــائال) عمــران الحـــاج ســعدون(مخاطبــا شـــيخ بنــي حـــسن 

  ).معتد مثبور

الل االجنبــي، لــه مواقــف جليلــة ووطنيــة شــجاعة فــي التــصدي لالحــت  

فقـــد حـــضر الكثيـــر مـــن اجتماعـــات القـــادة العـــراقيين مـــن الـــسياسيين وشـــيوخ 

العـــشائر ورجـــال الـــدين، واجتمـــع مـــع رؤســـاء العـــشائر المنتـــصرة فـــي معركـــة 

 تمـــــوز ٣٠منطقـــــة الخـــــواص ليلـــــة فـــــي ) شـــــكري بيـــــك(الرســــتمية فـــــي قلعـــــة 

ارك ، للتخطــيط علــى قيــام العــشائر بتحريــر مدينــة الحلــة، كمــا شــ)٥(م١٩٢٠

الــــوطنيين الــــسياسيين فــــي مدينــــة الكاظميــــة بــــدرج اســــمه معهــــم فــــي الوثيقــــة 

ـــدعوة الســـتقالل  ـــسلطة البريطانيـــة المتـــضمنه رفـــض االحـــتالل وال المقدمـــة لل

  .)٦(العراق

كان اجتماعيا يسعى لخدمة الناس والعمل على عدم مس المتعاقـدين   

ئجار الموقعـة معه في االرض الزراعيـة سـوءا، فقـد جـاء باحـدى وثـائق االسـت

واذا الســـامح اهللا حـــدثت افـــه (باســـمه، تـــضمينا بالمـــستأجر حـــدد فـــي بنودهـــا 

سماوية او ارضية فان المستأجر المذكور يبقى في اجاره الى السنه االخـرى 

، مـن عـوارف العـشائر مكرسـا )٧()والجله اعطيته هذه الورقـة ممـسكا لالغمـاد

ـــــــ  ــــــاس وحــــــل مــــــشاكلهم، ولقــــــب ب ــــــسادة م(حياتــــــه فــــــي خدمــــــة الن عــــــدالن ال

، اليجلـس بـه غيـره )محمـد آل عـزوز(،وحدد لـه مكانـا فـي مـضيف )المحانية

ــــم يحــــضر، يطلــــق عليــــه ســــواء حــــضر ا  لــــه وثيقــــة مــــصالحة ،)الحنيــــه(و ل
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        ٢٥٨

عـــشائرية البنـــاء عمـــه آل ســـيد جـــودة المحنـــا مـــع الـــسيد محمـــد عبـــود جـــودة 

 .(*)م١٩٠٤/هـ١٣٢٢بتاريخ ) فصل(المحنا في جمع 

ة صـلح البنـاء عمـه ختمهـا خمـسة مراجـع عظـام ومن وثائق لـه شـهاد

عبـــد اهللا المامقـــاني، (م، الـــشيوخ ١٩٢٧/هــــ١٣٤٦فـــي النجـــف االشـــرف عـــام 

عبـــد الرضـــا شـــيخ راضـــي، هـــادي آل كاشـــف الغطـــاء، جـــواد نجـــل صـــاحب 

غيـر ) حسين(، واحتفظ بوثيقه لوالده السيد )الجواهر والسيد علي بحر العلوم

جميـع اراضـيه لولـده الـسيد ) ن المحنـاعلـي محـس(مؤرخة تتضمن منح السيد 

، بــــاقرار وشــــهادة بعــــض زعمــــاء المحانيــــة وشــــيوخ عــــشائر الفــــرات )حبيــــب(

شــبيب الموســى، محمــد شــيخ راضــي، عبــود الموســى، عبــود (االوســط مــنهم 

  .)٨()السبتي وسلمان الموسى

ــــاريخ    ــــه بت ــــى جــــوار رب ــــل ال ــــشيع ٢٠/٤/١٩٥٩انتق م، وشــــارك فــــي ت

غلــب الــشيوخ والوجهــاء وعامــة النــاس فــي الفــرات جثمانــه فــي قريــة الرغيلــة ا

االوســط الــى مثــواه االخيــر ليــورى الثــرى فــي ســردابه فــي النجــف االشــرف، 

  .واستمرت الفاتحة على روحه خمسة عشر يوما

) مهـدي، عبـد الزهـرة وحيـدر(ثالثـة اوالد الـسادة ) حـسن(اعقب السيد   

 االخـالق، بهـم اسـتمر هم على سيرة والدهم في الهيبة والعبادة والكرم وحـسن

  .رحمه اهللا) حسن(خلود ومكانة ومنزلة السيد 

  
א ).מ١٩٦٥−١٨٩٥(א
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        ٢٥٩

  
  

عـشيرة م، من ١٨٩٥حسن علي السلمان من مواليد مدينة الهندية عام 

يجيــــد الــــتكلم ، تعلــــم القــــراءة والكتابــــة فــــي كتاتيبهــــا، النــــصيري مــــن بنــــي الم

عمــل فــي النقــل ، )يــة، الهنديــة، االيرانيــة والتركيــةاالنكليز(للغــات االجنبيــة با

ــــصغيرة  ــــسفن ال ــــة ال ــــة وهيكلي بالتعــــاون مــــع ) المــــاطورات(المــــائي وطــــور الي

صـناعها فــي مدينـة الكوفــة، حتـى اصــبح فـي العــشرينات مـن القــرن العــشرين 

المالــك لعــدد كثيــر منهــا، اســتخدمها لنقــل البــضائع بــين البــصرة وهيــت عبــر 

  .مدينة الهنديةنهر الفرات مرورا ب

 فقد ساهم في نقـل جثـث وجرحـى المتنـازعين ، كثيرة في المدينةخدماته

مــــن عــــشائر آل فتلــــة وحليفاتهــــا وعــــشيرة بنــــي حــــسن وحليفاتهــــا فــــي معركــــة 

م، فــضال عــن تقديمــه الخــدمات الكثيــرة ١٩١٧داخــل المدينــة عــام ) الــسوق(

ماتـــه المتميـــزة فـــي التبـــرع لبنـــاء دور العبـــادة وبعـــض االبنيـــة الحكوميـــة، ولخد

م، ١٩٣٦والجـــديرة بالـــذكر، اختيـــر عـــضو مجلـــس ادارة قـــضاء الهنديـــة عـــام 

  .م١٩٤٧وشيد اول محطة تعبئة وقود في المنطقة عام 
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        ٢٦٠

عمل مقاول مع الشركة االنكليزية في تـشييد جـسر الهنديـة الكـونكريتي 

البــصرة الــى م، وجلــب معــدات الجــسر بواســطة ســفنه مــن مينــاء ١٩٥٤عــام 

لــه مواقــف انــسانية كثيــرة ، وعمــال الــشركةلســكن ديــة، وبنــى دور مدينــة الهن

ومـــساهمات ماديـــة فـــي دعـــم المناســـبات الدينيـــة والوطنيـــة وعمليـــات الختـــان 

الطفال الفقراء واليتامى، ويساعد ماليا العوائل المتعففة والفقيـرة، وتبـرع ماديـا 

قامـة ال) ارض سـكنية(لنصرة القضية الفلسطينية، ومنح بعضا من عرصـاته 

مـن غيـر مقابـل، يتوسـط )  ومعاونيـة الـشرطةالقائممقاميـة(المراكـز الحكوميـة 

لــشباب المدينــة عنــد المــسؤولين وقــت االزمــات او الطــالق ســراح مــن تلقــي 

الــشرطة القــبض علــيهم مــن المتظــاهرين الــسياسيين فــي مختلــف المناســبات 

  .الوطنية والقومية

البـر والتقـوى والتعامـل م، في حيـاة ١٩٦٥ نيسان ١٠لبى نداء ربه في 

مع ابناء مدينته، فكان كريما نزيها، يحب الخير للناس، معطاء سخيا، كـريم 

الـــــنفس، كثيـــــر الحـــــديث والمعـــــشر، يحـــــضر مجـــــالس المدينـــــة فـــــي احزانهـــــا 

  .وافراحها، كفوءا في التعامل االقتصادي والحسابي

  :)٩(وقال الشاعر عبد الكريم العالف يرثيه ومورخا وفاته

  نـارم واالخالق والمنـه المكـل  دتسن االفعال من شه حهنا ثوى

  واه باقيا ومن سكـنــحفته ولدان  هلمـــا دعاه لـدار الخلد خالق

  زنـوف والحـريه بها خـاليعت  اء بارض طاب مسكنهاه النهـل

  اشى فعله حسنـوالء فمـال الـن  هاه وارخـر حبـاتف البشـوه
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        ٢٦١

א ).מ١٩٩٠−١٩٣٢(א

  
  

بن حمد الزبيدي، ولد في مدينة ... األستاذ حميد خلخال علوان جوال 

، وأجـــداده )١٠( حـــظ مـــن الثقافـــةم، مـــن وســـط فالحـــي لـــه١٩٣٢نديـــة عـــام اله

تنفذون في منطقة عفك التابعة لمحافظـة الديوانيـة، هـاجر عـدد كبيـر مشيوخ 

القـرن التاسـع من عـشيرة زبيـد إلـى منطقـة الهنديـة خـالل النـصف الثـاني مـن 

 زبيــــد الــــشرقي ر أحمــــ١٢٦ و١٢٥ واســــتقر فــــي مقــــاطعتي عــــشر المــــيالدي

والغربي، وكان لهـم دور فـي االسـتحواذ علـى مـساحات واسـعة مـن األراضـي 

  . )١١(الزراعية أو العمل على تجفيف المياه عن بعض األراضي

فـي كنـف عائلـة متعلمـة لهـا مكانـة اجتماعيـة وعـشائرية ) حميـد(ترعرع 

 في المنطقة، وعالقـات مـصاهرة مـع العـشائر المجـاورة، أكمـل دراسـته متميزة

االبتدائيــة والثانويــة فــي المدينــة بتفــوق، ثــم تخــرج مــن دار المعلمــين العاليــة، 

  . م١٩٥٥قسم اللغة العربية في جامعة بغداد عام 

كــان مولعــا بقــراءة الكتــب األدبيــة والــسياسية العربيــة القوميــة وبخاصــة 

ريس الــسياسية وأفكــار حــزب البعــث، فــضال عــن مجلــة العــروة النــشرات والكــرا
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        ٢٦٢

الوثقى التي يصدرها القوميون العرب في لبنان، المرسلة إلى العراق من قبل 

، والتي لها تأثير كبير على أفكاره القومية ومن ثـم )سعدون حمادي(الطالب 

م، ١٩٥٢انتمائه إلى حـزب البعـث عنـدما كـان طالبـا فـي دار المعلمـين عـام 

بـــدأت بـــواكير نـــشاطه الـــسياسي الـــوطني فـــي قيادتـــه لمجموعـــة طـــالب دار و

م احتجاجــــا علــــى سياســــة ١٩٥٢ تــــشرين الثــــاني ٢٢المعلمــــين العاليــــة يــــوم 

 تـــشرين الثـــاني –١٩٥٢تمـــوز ) (مـــصطفى العمـــري(حكومـــة رئـــيس الـــوزراء 

ًالتــــي أوقـــــع أعوانـــــه اعتـــــداء مبرحـــــا علـــــى طلبـــــة كليتـــــي الـــــصيدلة ) م١٩٥٢ ً
 م،١٩٥٢هـت بانتفاضـة تـشرين الثـاني انتف تـشرين الثـاني، ١٩والكيمياء يـوم 

رضخت الحكومة إلى مطالب الجماهير بأجراء انتخابات نيابيـة مباشـرة فـي و

  العراق، 

 كـــانون األول ٣٠/٣١ســـاهم فـــي اإلضـــراب والتظـــاهر الطالبـــي يـــومي 

م فــــي بغــــداد احتجاجــــا علــــى موقــــف الحكومــــة الهزيــــل مــــن االعتــــداء ١٩٥٦

علــى مــصر إلفــشال قــرار ) البريطــاني والكيــان الــصهيوني نــسي،الفر(الثالثــي 

م، والتي نتج عنها استشهاد عـدد ١٩٥٦تأميم قناة السويس المعلن في تموز 

حميــد (مــن الــوطنيين واعتقــال عــدد كبيــر مــن المنتمــين لألحــزاب مــن بيــنهم 

ـــده الـــشيخ )١٢()خلخـــال ) غـــانم الـــشمران(النائـــب ) خلخـــال(، حيـــث توســـط وال

الـذي ) بهجـت العطيـة(دير األمـن العـام فتلـة الهنديـة عنـد مـال ة رئيس عـشير

 مــن الحــزب الــشيوعي، رفــض ئــهتبر  ان يقــدم)حميــد(طــالق ســراح إلشــترط ا

 انه على خلق قـويم ومـؤمن بمبـادئ عربيـة قوميـة يعرفـه بيناط مالشر) حميد(

فكيـــف أعلـــن وأنـــا لـــست مؤمنـــا بالـــشيوعية وخارجـــة عـــن (ًالجميـــع بهـــا قـــائال 
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        ٢٦٣

، وبـــذلك تحمـــل الحكـــم بالـــسجن ســـتة أشـــهر ثـــم أطلـــق )وأنـــا بعثـــيمنهجـــي 

  .)١٣(سراحه

فــــي   بــــين النفــــي واالعتقــــالوهكــــذا تميــــزت مرحلــــة شــــبابه التــــي نــــذرها

، وإلرســـاء ةلنـــضال مـــن اجـــل تحريـــر الـــوطن مـــن القـــوة الرجعيـــة االســـتعماريا

  . )١٤(المبادئ اإلنسانية العقائدية التي فقدها الشعب من جراء القمع الحكومي

ـــورة  ـــد والمـــشاركة فيهـــا، بم ١٩٥٨ تمـــوز١٤ســـاند حـــزب البعـــث ث التأيي

مــن خــالل تحمــل مــسؤولية الحكــم  وأســواء علــى صــعيد الجمــاهير الــشعبية 

  .)١٥(وزير األعمار) فؤاد ألركابي(ممثال بشخص أمين سره 

م ، ١٩٥٩عــــضوا لقيــــادة قطــــر العــــراق عــــام ) حميــــد خلخــــال(انتخــــب 

، النجــــف، كــــربالء، الحلــــة(رات األوســــط وأصــــبح مــــسئوال عــــن تنظيمــــات الفــــ

، وكان نـشاطه الـسياسي واضـحا ومعروفـا فـي نـشر أفكـار )الديوانية والسماوة

حزب البعث، بنفسه يحضر حلقات التنظيم في تلك المحافظات ويطلع على 

األمــور الــسياسية والتنظيميــة، وأصــبح الرجــل األول فــي التنظــيم فــي منطقــة 

عليـــه فـــي التنظـــيم المبكـــر، وتزكيـــة القيـــاديين الفـــرات األوســـط يعتمـــد الحـــزب 

  .)١٦(الفاعلين في الحزب

بـــأن يـــشكل مكتبـــا ) حميـــد خلخـــال(أوكلـــت قيـــادة الحـــزب إلـــى عـــضوها 

 فــي بيــت م١٩٦٠تـه فــي عقــد مـؤتمر فالحــي فــي صـيف افالحيـا، ابتــدأ خطو

بمنطقــة الراشــدية فــي بغــداد، وقبــل ) احمــد الحــاج زبيــر فهــد(عــضو الحــزب 

بوجـوب الحـضور إلـى بغـداد فـي اليـوم ) أبـو زبـد(ر ابلـغ المعلـم انعقاد المـؤتم

، إال إن المرشــح )هجــمحمــد جنا(المــذكور ومعــه مرشــح الحــزب مــن طــويريج 

واسـتبدله بـأخر مـن طلبه رفض فطالبه بمبلغ خمسة دنانير مقابل الحضور، 
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        ٢٦٤

وحــضرا االجتمــاع الــذي اســـتغرقت ) تكليـــف بعيــوي(أقاربــه يعمــل فــي بغــداد 

، ديــالى( ا ونــصف، شــارك فيــه ممثلــو الحــزب عــن المحافظــاتجلــساته يومــ

  . )١٧()كربالء والديوانية، الحلة، كركوك، الكوت،  الناصرية،بغداد

عبــد (علــى علــم بقيــام الحــزب بثــورة ضــد حكومــة ) حميــد خلخــال(كــان 

ــــــم  و)م١٩٦٣ شــــــباط ٨(وتحديــــــدا يــــــوم الجمعــــــة ) الكــــــريم قاســــــم بــــــدوره أعل

) د الواحد شمس الدين وراضـي حـسن سـلمانعزيز الحسيني، عب (المسؤولين

 تــه بيــان الثــورة الــساعة التاســعة صــباحا، وبعــد إذاع ســماعوأوصــاهم بانتظــار

 صـطحبهأف ، للتجـوال يومهـاقد أعلن حضرو ،في الهنديةحينها ) حميد(كان 

آمــر ) كامــل الجنــابي(طة العقيــد اســ ثــم بو،إلــى الحلــة)  الجنــابي جبــرســلمان(

  برئاســة  أعلــن بعــدها عــن تــشكيل الحكومــة،غــدادإلــى بوصــل معــسكر الحلــة 

، ل والــــشؤون االجتماعيــــةلعمــــا ةراوز) حميــــد(شــــغل  ،)احمــــد حــــسن البكــــر(

ـــد الكـــريم قاســـم(ورفـــض وبـــشدة التـــصويت علـــى إعـــدام  قيـــادة باجتمـــاع ) عب

  .)١٨( إال إن كثرة المصوتين غلبت على رأيه اإلنساني،الثورة

عــــا فــــي بعــــضها لموضــــوع مناقــــشا علميــــا وسياســــيا مقن) حميــــد(كــــان 

مقـــاالت فـــي لـــه نـــشرت ، ول االجتماعـــات الحزبيـــة والوزاريـــةاالشـــتراكية خـــال

اغلــب المجــالت والــصحف العراقيــة والعربيــة حــول اهتمامــه بالطبقــة العاملــة 

كـــان جـــل تفكيـــره مناشـــدة الحكومـــة علـــى وجـــوب وومعالجـــة مـــشكلة البطالـــة، 

ة مـضمونة فـي المعمـل طبقـة مرفهـ(تنفيذ ضمان مستقبل العمـال فـي جعلهـم 
 مقترحاته التي تصب فـي تربيـة العمـال علـى ذهنيـة تـدرك اقدم م)وفي البيت

 ني، بحيـــث يكونـــوموقعهـــا الجديـــد فـــي ظـــل الفكـــر الثـــوري االشـــتراكي الـــشعب
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        ٢٦٥

 تمـوز التـي ركزهـا علـيهم ١٤بعيدين عما كـانوا عليـه مـن عقليـة وأفكـار ثـورة 

  .  من المكاسب بين آن وآخرئلون بشوالمسؤ

  :في كتاباته عن العمال إيجاد تشريعات كثيرة لهم تتضمن) حميد(كد أ

 بنك العمال ليساعد على تهيئة وتوفير السكن مـن خـالل تـسليف تاسيس 

 .الجمعيات التعاونية

يلحق بالبنك مستشفى للعمال يوفر الضمان الـصحي لهـم ولعـوائلهم فيمـا  

 بعد، 

االت الطارئـــة فـــي ســـن قـــانون تقاعـــد العمـــال يكفـــل لهـــم العـــيش عنـــد الحـــ 

  .)١٩(العجز والمرض والوفاة

 الصراعات واالرتجاالت السياسية السياسي بسبب) حميد(وقف نشاط ت

التـــي لـــم يـــستطع الحـــزب الـــسيطرة عليهـــا، فأصـــبحت ورقـــة رابحـــة بيـــد رئـــيس 

 ١٨ومع قياديين في الحزب، أعلنـوا انقـالب ) عبد السالم عارف(الجمهورية 

) حميـد خلخـال( القياديون الحزبيون مـن بيـنهم م، وأودع١٩٦٣تشرين الثاني 

في معسكر الرشيد، وبقي حتى إطالق سـراحه بدايـة عـام ) ١(في سجن رقم 

، ولتركـــه التنظـــيم الحزبـــي )عبـــد الـــرحمن عـــارف(م فـــي عهـــد الـــرئيس١٩٦٧

م، وهـــو فـــي الـــسجن ٢٥/٨/١٩٦٦صـــدر قـــرار القيـــادة القطريـــة المؤقتـــة فـــي 

 مــــن النظــــام ١١٤إلــــى إحكــــام المــــادة بفــــصله وآخــــرين مــــن الحــــزب اســــتنادا 

، )٢٠(م، ألسباب نشرت في كتاب نـضال البعـث١٩٦٥الداخلي المعدل لسنة 

 ترك التنظيم الحزبي السياسي واسـتقر مـع عائلتـه حتـى قيـام ثـورة وعلى اثرها

  . م١٩٦٨ تموز ١٧
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        ٢٦٦

الحيـاة ) حميـد(، مـارس )عبـد الـرحمن محمـد عـارف(وفي عهد الرئيس 

كر مغاير لحزب البعث، بتأسـيس حـزب العمـال الثـوري الحزبية من جديد وبف

) حـازم حميـد خلخـال وآخـرون، علي صالح السعدي(يشاركه التنظيم والقيادة 

 تمـــوز، حينهـــا ١٧مـــن أصـــدقاءه ومعارفـــه، اســـتمر التنظـــيم حتـــى قيـــام ثـــورة 

 لكبـر سـنه وعـدم قناعتـه بـسياسة  سياسـيةتوقف التنظيم ولم تعـد لـه نـشاطات

  .)صدام حسين(

وأودع ) حميــد( تمــوز بــشهرين القــي القــبض علــى ١٧د نجــاح ثــورة بعــ

احمــد حــسن (الــسجن خمــسين يومــا بتهمــة التحــضير النقــالب علــى حكومــة 

، إال إن التحقيق لـم يظهـر صـحة ذلـك، فـأطلق سـراحه )البكر وصدام حسين

 اعتــذارا وأهــداه مــسدسا وعينــه مــديرا عامــا للمــوانئ )صــدام حــسين(وقــدم لــه 

ـــ ـــة، لكن ـــين متـــذرعا بـــسوء صـــحته، وبعـــد ســـنة اســـتجاب العراقي ه رفـــض التعي

ـــذي كـــان مـــديره  ـــين بدرجـــة معـــاون رئـــيس مجلـــس الخدمـــة ال خيـــر اهللا (للتعي

  . حتى إحالته على التقاعد) طلفاح

م فــي داره فــي ناحيــة ٣٠/١١/١٩٩٠أثــر نوبــة قلبيــة فــي وفــاه االجــل 

  . للوطنالخيرات في أحضان أرضه الزراعية وبساتينها التي أحبها كحبه

كــان رحمــه اهللا صــرخة مــن صــرخات الوفــاء للــوطن ورمــزا مــن رمــوز 

التحريـــــر مـــــن الظلـــــم والقهـــــر والرجعيـــــة، ومعنـــــى صـــــادقا فـــــي الوفـــــاء وقـــــيم 

ير نفـوس سـالكي دربـه ناإلخالص ونوازع القدرة النضالية التي ظلت ثمارها ت

بيـــة االنتمـــاء الـــصادق للمبـــادئ العربتحمـــل المـــسؤولية ومـــن أبنـــاءه وأحفـــاده، 

اإلنسانية القومية الحرة، فكانت بدايته الفكرية مع نقاوة الفكر في بـواكيره ولـم 

تهــزه المناصــب فــي الحيــد عنهــا، بقــي وفيــا لهــا فــي مــسعاه علــى الــرغم مــن 
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 مــن فــي ذاكــرةمحــن النفــي والــسجن والمــضايقات االجتماعيــة، ليبقــى خالــدا 

يمـان والـنهج وكلمـة يذكره أو يستعيد ذاكـرة الماضـي التـي نـصعها ببيـاض اإل

  .الحق التي قل قائلوها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
א א ).מ١٩٧٠−١٨٩٥(א



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٦٨

  
  

م من ١٨٩٥عبد األمير كاظم حمادي ألحسناوي الطويرجاوي ولد عام 

عائلة ريفية فقيرة، رحل الى بغداد في شبابه والتحق قـسرا بالخدمـة العـسكرية 

مـع اعـداد مـن ) قفقاسـية(الميـة االولـى وسـيق الـى العثمانية خالل الحرب الع

الجنـــود العـــراقيين الـــذين لقـــوا حـــتفهم جوعـــا وعطـــشا، لكنـــه تمكـــن مـــن الهـــرب 

  .)٢١(وعاد سيرا على االقدام الى العراق واشتغل عامل مقهى في الشورجة

ُعــــرف الطويرجــــاوي بـــــصوته الجميــــل ونبـــــرات روح الريــــف، والعذوبـــــة 

َالشجية والنفس الطويل من ذ صغر سنه في مدينة طـويريج، جمـع بـين الغنـاء َ

الريفـــــي والحـــــضري وأجـــــاد المقامـــــات العراقيـــــة، وكـــــان شـــــاعرا موهوبـــــا نظـــــم 

  :)٢٢(االبوذيات وغناها بصوته الجميل منها

  لدالل بالشـط سيوف الهجر با
  وعليك ادعي الهدم نعين بالشط
  أسوي زين طبعي وأذب بالشط
  ولوما من خوي الينفع خويــه
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 م، أنـشد الـشعر فـي هوسـات الفخـر ١٩٢٠ا عرف باشتراكه بثـورة ثوري

وشـــــد الهمـــــم ضـــــد االســـــتعمار البريطـــــاني، وبوجـــــدان وحرقـــــة التعبيـــــر أنـــــشد 

م، عنـــدما اصـــطحبه أحـــد  ضـــباط الثـــورة إلـــى ســـيارة ١٩٤١لثوارمـــايس عـــام 

ُإذاعة بغداد في باب المعظم، وبأثرها بعد فـشل الثـورة حكـم غيابيـا باإلعـدام، 
م، ليعاود نـشاطه ١٩٥٨ تموز ١٤حتى ظهوره بعد ثورة غداد متخفيا فغادر ب

الفنــي متغنيــا بــشعر الــشاعر معــروف الرصــافي والــشعراء اآلخــرين، وحــصل 

في ) عبد الكريم قاسم(، غنى للراحل ) دنانير١٠(على راتب من الدولة قدره 

  .ساحة الغريري عندما فشلت محاولة اغتياله ونجاته من الموت

صوته الـشجي، ) فضوة عرب(و) المميز(و) الشابندر(ي وشهدت مقاه

إحميد زيـدان، نجـم ألـشيخلي، (التي هي بؤرة كبار مطربي المقامات العراقية 

م التـــي ١٩٣٦، ودخـــل دار اإلذاعـــة العراقيـــة عـــام )ومـــال عثمـــان الموصـــلي

الحيـاوي، العيـاش، المثكـل، (غنى من خاللها أصعب األلوان واألطوار منهـا 

  .)٢٣() ر االبوذيةالمالئي وطو

أضـــاف الطويرجـــاوي األبيـــات الـــشعرية الفـــصيحة التـــي تغنـــى بأســـلوب 

الراســــت، الحجــــاز، الــــصبا، البيــــات، (مغــــاير لطريقــــة المقــــام، وأجــــاد غنــــاء 

  ).الخلوتي، الجهارركا، السيكاه والبنجكان

 المطــــربين المعجبــــين بــــصوته مــــنهم عاصــــر الطويرجــــاوي الكثيــــر مــــن

ن ناصــريه، مــسعود العمــارتلي، حــضيري أبــو شــخير الــسلطان، خــضير حــس(

وقــد تميــزت أصــواتهم بالعذوبــة والــشجن متعلمــين منــه ) عزيــز وناصــر حكــيم 

طـوار االبوذية والذي فاقهم باستخدام لون الون الواحد والطنـين فـي قراءتـه اال
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ا التعــــازي فــــي مدينــــة طــــويريج، وغنــــى فــــي الحــــسينية التــــي تميــــز بهــــا قــــارئو

 بعـد سـقوط ثـورة رمـضان ووقتهـا لـم يـسجل لـه وبثـت م١٩٦٣التليفزيون عـام 

  .على الهواء مباشرة

كان يذهب مع أهالي طويريج بالسفينة الى الكوفة أوقات األفراح ينـشد 

بـــصوته العــــالي، ويقـــرأ المناقــــب الدينيــــة فيتجمـــع اغلــــب ســـكان القــــرى علــــى 

 ضفتي النهر لتحييه وتـستمع لـه، وكـذلك فـي مناسـبات األحـزان يقـرأ المناقـب

وينـــشد الـــشعر الحـــسيني أيـــام ) ســـالم اهللا علـــيهم(النبويـــة والمـــديح آلل البيـــت 

ته يقــف علــى دكــة بــاب قبلــة العبــاس عاشــوراء فــي موكــب طــويريج، وشــاهد

)( في الستينيات، والى جنبه الشاعر )ينـشد )محمد علي عزيز الخيـاط ،

يـــا (و ) يـــا عبـــاس كـــوم الخيـــام حركوهـــا(علـــى الخـــارجين بركـــضة طـــويريج 
  .وغيرها) اس زينب أتناشدك كوم ليهاعب

لـه مواقــف جيــدة فــي مدينــة طــويريج مــع المــسؤولين الزائــرين لهــا، فكــان 

مـــن بـــين المطـــالبين باالهتمـــام بالمدينـــة ولـــه مـــسعى كبيـــر فـــي تـــوفير الدولـــة 

  .شبكة المياه الصافية فضال عن االهتمام بالمرافق الحيوية األخرى

م تاركـــا وراءه إرثـــا حـــضاريا ١٩٧٠تـــوفي الطويرجـــاوي فـــي بغـــداد عـــام 

متميــزا لــم تــصل حنــاجر المطــربين  لمثلــه علــى االســطوانات أو التــسجيالت، 

م باليوم العالمي للموسيقى، بمنحه وسـاما متميـزا تكريمـا ١٩٧٦ُوقد كرم عام 

للفنــانين الــرواد الــذين اثــروا الحركــة الغنائيــة الموســيقية فــي العــراق، قــال عنــه 

شـاعر شـعبي ملـيح الـصوت بلبـل  ()لبيـاتيد خـضر امحمو(األستاذ المرحوم 
يطــــرب الــــسامع لعذوبــــة النبــــر الخاصــــة بــــه، يقــــرا (اشــــتهر باالبوذيــــة ) غريــــد

 مــسجلة لــه أغــان) بمالحــة وحــالوة وقــدرة يأخــذ بــالقلوب ويهــز النفــوس طربــا
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انفــرد بالغنــاء الريفــي بطــور خــاص بــه، لــه قــدرة علــى حفــظ أنــواع (بــصوته 
 ).المقامات

مـــن الحفـــالت الفنيـــة فـــي األذكـــار والمـــدائح النبويـــة الـــشريفة قـــدم الكثيـــر 

بــصوته عنــد ) أم كلثــوم(واألعــراس والمناســبات الــشعبية، وأعجبــت المطربــة 

الطويرجـاوي : (زيارتها لبغداد في الثالثينيات من القرن العشرين، وقالت عنه
) خزعــــل(، وغنــــى ألميــــر المحمــــرة شــــيخ )فــــي العــــراق وأم كلثــــوم فــــي مــــصر

  .األطوار األخرى فأعجب به وكرمه والرست
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م فــي ١٨٣٤الــشيخ عبــد الغنــي عبــد اللطيــف علــي الطــائي، ولــد عــام 

ــ(الحلــة منطقــة  وعــاش مــا يزيــد عــن قــرن، تتلمــذ علــى يــد الكثيــر مــن ) چالكل

ان خطيبـــا عالمـــا فـــي علمـــاء الفقـــه واالدب والتـــاريخ فـــي الحلـــة والنجـــف، وكـــ

انتقـل الـى ) فــة عـاكگد(م ١٩١٦مدينة الحلة، وفـي اثـر احـداث الحلـة عـام 

ـــة الهنديـــة وجـــالس القـــزوينيين فـــي مجالـــسهم واحـــاديثهم فـــي دار الـــسيد  مدين

، له مؤلفات كثيرة في الفقه وتفسير القرآن ضاع )هادي سيد ميرزا القزويني(

  .ينة في اوقات مختلفةغالبيتها بسبب االحداث التي شهدتها المد

حــــصل علــــى درجــــة االجتهــــاد مــــن حــــوزة النجــــف، وكرمتــــه الحكومــــة 

ـــشراء والعقـــود العقاريـــة والتـــي  العثمانيـــة بالمـــصادقة علـــى مكاتبـــات البيـــع وال

اســتمر عليهــا فــي العهــود الالحقــة، واصــبح وكــيال للحقــوق فــي حــوزة الــسيد 

ه، متـسامحا محبــا ، امينـا ومؤتمنــا فـي صـفاته وخلقـ)ابـو الحـسن االصـفهاني(

  .لخدمة الناس وامام صالتهم

فـــي ) نيفيـــصل ابـــن الحـــس(كـــان بـــين الحاضـــرين المـــستقبلين لالميـــر 

 م، وقـــد عـــرض االميـــر عليـــه فـــي دار١٩٢١حزيـــران ٢٨مدينـــة الهنديـــة يـــوم 
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 فـي بغـداد اال انـه ابـى قبـول المنـصب منصب قاض) السيد هادي القزويني(

واقامـــة مجـــالس عـــزاء اهـــل البيـــت، وفـــضل العمـــل فـــي مدينتـــه وخدمـــة اهلهـــا 

  .)٢٤()ارفع واسمى من ذلك المنصب(

م ودفــن فــي النجــف االشــرف، تاركــا مــسيرة ١٩٣٩لبــى نــداء ربــه عــام 

علميــة دينيــة طويلــة قــضاها فــي البــر والتقــوى والعمــل الــصالح  واحيــاء لــذكر 

  .)(اهل البيت
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بــد المعطــي عبــادة غــضبان الغــضبان، مــن عــشيرة جليحــة، ولــد فــي ع

ــــة عــــام  ــــة للعــــام الدراســــي ١٩٢٢الهندي -١٩٣٤(م، اكمــــل دراســــته االبتدائي

وشارك مع وفد كشافة الهندية الطالبي في احتفاالت تتـويج الملـك ) م١٩٣٥

، وتخـرج )م١٩٤٠-١٩٣٩(م في بغداد، واكمل الثانوية ١٩٣٣عام ) غازي(

) مواســيه(م، وعــين معلمــا فــي مدرســة ١٩٤١لمــين االولــى عــام مــن دورة المع

) البــو دحيــدح(فــي ناحيــة الطليعــة مــن لــواء الناصــرية، ثــم نقــل الــى مدرســة 

االبتدائية قرب مدينة الكوفة من نفس العـام، ونقـل بعـد اشـهر فـي نهايـة عـام 

بعـــــدها الـــــى مدرســـــة الهنديـــــة ) ام روايـــــة(م الـــــى الحلـــــة فـــــي مدرســـــة ١٩٤١

م، وقبـــل طالبـــا فـــي كليـــة الحقـــوق ١٩٤٦-١٩٤٥ العـــام الدراســـي االبتدائيـــة

فـي بغـداد ) المأمونيـة(م وبأثرهـا نقـل معلمـا الـى مدرسـة ١٩٤٥المسائية عام 

م، وعنـــد اكمـــال دراســـة الحقـــوق بتفـــوق عـــين مـــديرا لمدرســـة ١/٤/١٩٤٦فـــي 

ـــم نقـــل ١٩٥٢-١٩٥١النهاريـــة والمـــسائية للعـــام الدراســـي ) قلعـــة ســـكر( م، ث

 فــي النــصف الدراســي الثــاني الــى ثانويــة الهنديــة، وفــي العــام مالكــه مدرســا

م شغل مدير ثانوية الهندية، وبعد سنوات نسب الى ١٩٥٤-١٩٥٣الدراسي 
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م وثبـــت مالكــــه فــــي دورة ١٩٦١دائـــرة التفتــــيش فـــي تربيــــة لــــواء الحلـــة عــــام 

م، حتـى احالتـه علـى التقاعـد ١٩٦٣-١٩٦٢التفتيش االولى في العراق عـام 

  .)٢٥(م١٩٧٧ول عام في تشرين اال

شغل منصب مدير ثانوية الهندية عدة سنوات وكـان لـه دور كبيـر فـي 

امتصاص حدة النزاع والـصراع بـين الطلبـة القـوميين والـشيوعيين خـالل فتـرة 

وتعـرض للتهديـد اكثـر مـن مـرة لكـن شخـصيته الفـذة ) عبد الكريم قاسـم(حكم 

سبته قــوة وهيبــة اضــعفت والمحبوبــة والمــؤثرة فــي مجتمــع المدينــة وقراهــا، اكــ

المقابــل، ولـــه دور كبيـــر فـــي التـــأثير واالقنـــاع علـــى مديريـــة تربيـــة الحلـــة فـــي 

موافقتهــا علــى فــتح قـــسم داخلــي للطــالب الفقــراء مـــن قــرى المدينــة، واصـــبح 

م، ثـــم موافقـــة التربيـــة ١٩٥٩مالحظـــه عـــام ) محمـــود خـــضر البيـــاتي(المعلـــم 

عـب الهنديـة الرياضـي عـام م، وبنـاء مل١٩٦٢على فتح مسبح المعارف عـام 

  .م١٩٦٤

كتــب عــدة مقــاالت وطنيــة فــي الــصحف العراقيــة وطلبــات الــى الجهــات 

الحكوميــة علــى العنايــة الــصحية للمدينــة واالهتمــام بجانبهــا الحــضاري، كمــا 

دون الكثيـــر عـــن تـــاريخ مدينـــة الهنديـــة وحوادثهـــا، وهـــو مـــن اعـــضاء جمعيـــة 

يـــع قطــع الـــسكن علــى مـــوظفي االســكان االولــى فـــي الهنديــة التـــي نفــذت توز

، وبعــد تقاعــده عمــل محاميــا لفتــرة وجيــزة، )حــي المثنــى(وعمــال المدينــة فــي 

م غيــر المحظــوظ فــي الفــوز ١٩٨٠ورشــح النتخابــات المجلــس الــوطني عــام 

  .بها، بسبب التدخالت الحزبية ضده

مثقف ومتـابع للمـسيرة التربويـة، يحـسن اداب الـسلوك ) معطي(االستاذ 

المأتم واداب الضيافة مع تقاليد مدينته ويجالسهم فـي المقـاهي ويهتم بشعائر 
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ويـــستمع الرائهـــم وينقـــل مطـــاليبهم العامـــة الـــى الجهـــات المعنيـــة فـــي الدولـــة، 

يـــرفض العمـــل غيـــر الجيـــد محـــب للـــسلم والـــسالم، مـــؤمن بـــالحق بعيـــد عـــن 

التحـــزب والحزبيـــة، عـــاش فـــي كـــل ظـــروف التفـــارق الفكـــري الحزبـــي دون ان 

ها خـــــالل عملـــــه الـــــوظيفي، ويوجـــــه نقـــــده لالعمـــــال الفوضـــــوية يتـــــأثر باحـــــدا

  .والصبيانية التي شهدتها المدينة

م بعـــد عمـــر جـــاوز الثمـــانين ٢٠٠٥آب ٢٩انتقـــل الـــى جـــوار ربـــه فـــي 

قــضاه بــالبر والتقــوى وخدمــة اهــل المدينــة ومــشاركتهم فــي مناســباتهم الكثيــرة، 

 فــــي خدمــــة يــــسعى للخيــــر ويــــساعد الفقــــراء واكثــــر خدماتــــه وســــعيه انــــصبت

  .المسيرة التربوية في المدينة وقراها
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الـــى ) الفـــوار(مـــن عـــشيرة آل فتلـــة الكبيـــرة، التـــي نزحـــت مـــن الديوانيـــة 

الهنديــة فــي منتــصف القــرن التاســع عــشر، ولــد الــشيخ غــانم فــي الهنديــة عــام 

فيـــــه ) شـــــمران(الكتاتيـــــب، وجـــــد والـــــده م، تعلـــــم القـــــراءة والكتابـــــة فـــــي ١٩١٥

تها لينـوب عنـه فـي المحافـل الـسياسية دمؤهالت رئاسة العشيرة فأناط اليه قيا

فــــي بغــــداد، حيــــث اقتــــرب غــــانم مــــن الحركــــة الوطنيــــة الــــسياسية فــــي بغــــداد 

، لــه دور كبيــر فــي )التفــيض(ودعمهــم ماديــا، وشــارك فــي دعــم بنــاء مدرســة 

اسـتلم ، و)الكفـل( حفـر جـدول الجورجيـة حث الفالحين في منطقته السـتكمال

هابــا شــهما طموحــا الــى م، كــان م١٩٤١رئاســة العــشيرة بعــد وفــاة والــده عــام 

مــل تقــديم الخــدمات الــى مدينتــه واهــل جلدتــه، فحــصل علــى منــصب نائــب يأ

اول مقعـــد نيـــابي عـــن لـــواء الحلـــة فـــي الـــدورة االنتخابيـــة الثانيـــة عـــشرة عـــام 

م ثــم فــاز فــي ١٩٥٣ابيــة الثالثــة عــشر عــام م، وفــاز فــي الــدورة االنتخ١٩٤٨

ــــدوراة االنتخابيــــة الرابعــــة عــــام  م واالنتخابيــــة الخامــــسة عــــشرة عــــام ١٩٥٤ال

، كــان كثيــر الكــالم فــي )٢٦(م١٩٥٨م، واالخيــرة الــسادسة عــشرة عــام ١٩٥٤
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        ٢٧٨

المطاليــب، ويــستوقف رئــيس الــوزراء للتعقيــب علــى احاديثــه او مايطلبــه فــي 

االتحـاد ( فـي حزبـه اوعـضو) نـوري الـسعيد(ء الجلسات، صـديق رئـيس الـوزرا

، ولم يـشارك مـع وفـود الهنديـة وعـشائرها فـي تهنئـة رئـيس الـوزراء )الدستوري

  .احتراما للسعيدم، ١٩٤١ثورته عام في ) رشيد عالي الكيالني(

كــان اول نائــب يطــرح فكــرة معاقبــة الــدول المــساندة للكيــان الــصهيوني 

جلـــس النـــواب، وقـــدم خـــدمات كثيـــرة م، بقطـــع الـــنفط عنهـــا فـــي م١٩٤٨عـــام 

لمدينة الهنديـة، فقـد طـرح فـي مجلـس النـواب ضـرورة تـشييد جـسر كـونكريتي 

لعبور السيارات علـى نهـر الفـرات وحـصل علـى الموافقـة، وافتـتح الجـسر فـي 

ــــة١٩٥٦ نيــــسان ٧ ــــيط طريــــق حل ــــة -م، وكــــذلك تبل كــــربالء المــــار فــــي مدين

لنظام الملكي، حكم عليـه بـالنفي بعد سقوط ا، والهندية، وغيرها من المشاريع

م، ١٩٦٣واالقامــة االجباريــة فــي شــمال العــراق، وبقــي هنــاك حتــى قيــام ثــورة 

، )٢٧(حيـــث عـــاد الـــى مدينـــة الهنديـــة يمـــارس حياتـــه الطبيعيـــة وقيـــادة عـــشيرته

يرة في اجبار الحكومة على تلبيـة ماتحتاجـه المدينـة مـن وكانت له مواقف كث

مــن العــوارف فــي حــل النزاعــات، وشخــصية كــان محبوبــا عــادال و، وخــدمات

المعة بين العشائر العراقية، يحضر المناسـبات الدينيـة والوطنيـة، ويفخـر بـه 

سكان مدينته، فهو وسيطهم عند الحكومة ويلبي طلبهم فـي الخـدمات العامـة 

 مثقفــــــا، يــــــساعد والخاصــــــة، يهابــــــه المــــــسؤولون فــــــي اللــــــواء محترمــــــا وقــــــورا

س الصغير والكبير والغني والفقير، يسعى الـى يا يجالالمحتاجين عطوفا سخ

  .الخير لكل ابناء جلدته
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م، وشــــيع جثمانــــه وســــط احتفــــال ١٥/١/١٩٩٤تــــوفى رحمــــه اهللا فــــي 

) صـــدام حـــسين(مهيـــب، شـــاركته اغلـــب العـــشائر فـــي المنطقـــة، ونـــاب عـــن 

  .الحضور وتكريم عائلته) صابر الدوري(محافظ كربالء 
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مـن ) الخطيـب (حمد حسن هاشم عزوز ناصـر الـشهير بــالسيد قاسم م

بيت آل الخطيب الذي يتمركز في مدن الحلة وكـربالء و طـويريج، ولـد عـام 

، وتعلــم القــراءة والكتابــة وحفــظ )طــويريج(م، نــشأ وترعــرع فــي مدينتــه ١٨٩٥

 وتبنــى رعايتــه عمــه العالمــة القــران الكــريم فــي كتاتيــب المدينــة منــذ الــصغر،

مـــن أكـــابر الخطبـــاء ومـــشاهير األدبـــاء آنـــذاك، ) قـــده(الـــسيد رضـــا الخطيـــب 

  .)٢٨(وعلى يده درس السيد قاسم العلوم الدينية وفنون الخطابة وتعاليمها
من الشخـصيات الالمعـة والمحترمـة والفاعلـة وخطبـاء المنبـر الحـسيني 

 بالمثــــل العليــــا والقــــيم العربيــــة األكفــــاء فــــي إلهــــاب الجمهــــور فكريــــا وعاطفيــــا

األصـــيلة، ســـاهم بطريقـــة وأخـــرى علـــى حمـــل رايـــة الحريـــة والثـــورة ضـــد قـــوى 

 وهـــو )(الحـــسينية الملهمـــة بمبـــادئ الحـــسين البغـــي والباطـــل فـــي خطبـــه 

يتوقــد جمــرا ويحتــرق أســى ولوعــة مــن الــدموع الحارقــة والعبــرات الــساخنة مــن 

، شــــاركهم بــــصدق اإليمــــان محـــاجر المــــؤمنين طيلــــة أكثـــر مــــن ســــتين عامـــا

  .)(يد الشهداء أبي عبد اهللا الحسين والتضحية على هدى مسيرة س



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
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فـــــي شـــــبابه أبـــــت شـــــجاعته إال أن يـــــشارك فـــــي التـــــصدي لالســـــتعمار 

البريطـــاني فـــي ثـــورة العـــشرين، فقـــد اشـــترك مـــع عـــشيرة بنـــي حـــسن وعـــشائر 

 تمــــوز بعــــد انتــــصارهم فــــي مدينــــة ٣٠أخــــرى فــــي تحريــــر مدينــــة الحلــــة يــــوم 

الـسيد حـسين الـشرع (طويريج على المستعمرين، وهو على لباسه الـديني مـع 

، ليثيــــــروا فــــــي المجاهــــــدين الطويرجــــــاويين الحماســــــة )والــــــسيد محمــــــد علــــــي

 .ويستنهضوا هممهم بإطار ديني مقدس 

تعين في دائرة استهالك الهندية موظفا في العهد الملكـي وحتـى إحالتـه 

سة الخطابة في المدينة التـي لـم يخـرج على التقاعد، فانكب بعدها على ممار

عنها إلى بعض المدن المجاورة، وكرس جل وقته للمطالعة فـي مكتبتـه التـي 

حــوت مختلــف العنــاوين التاريخيــة واألدبيــة، واالجتماعيــة، فكــان ثمــرة جهــوده 

، وتتلمــذ علــى يــده )األدب الالمــع فــي الكلــم الــضائع(كتــاب مخطــوط بعنــوان 

فاضــل المــالكي، والــسيد حــسين الهنــداوي، والــشيخ (الخطيــب الــدكتور الــشيخ 

  ) .حميد المؤذن وغيرهم
شــارك فــي عــدة مــؤتمرات إســالمية داخــل وخــارج القطــر، منهــا حــضوره 

عبــد الــسالم (مــؤتمر القــاهرة اإلســالمي فــي جــامع األزهــر فــي عهــد الــرئيس 

، وله مآثر مـشهودة فـي ))قده(علي كاشف الغطاء (، بصحبة الشيخ )عارف

ًوالتحليل لـبعض المواقـف اإلسـالمية والفقهيـة التـي ولـدت رغبـة جديـة النقاش 
عنـــــد المـــــصريين لدعوتـــــه مـــــرة أخـــــرى لزيـــــارتهم، كمـــــا شـــــارك فـــــي المـــــؤتمر 

اإلســـالمي فـــي روســـيا مـــع مجموعـــة مـــن األســـاتذة والمثقفـــين فـــي مناقـــشات 

  .تاريخية وفقهية في جميع المحاور
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مـــصطفى (ة المـــال وفـــي عهـــد البعـــث الثـــاني ُأختيـــر ضـــمن وفـــد لمقابلـــ

فـــي بدايـــة ســـبعينات القـــرن العـــشرين، لكنـــه أحـــس بنيـــات الحكومـــة ) البرزانـــي

الـــسيئة تجـــاه البرزانــــي، فـــأبى ذلــــك وتـــرك الوفــــد معتـــذرا وعــــاد إلـــى مدينتــــه، 

ومعروف عند العراقيين ما حدث للوفد وقتهـا قبـل أن يلتقـيهم البرزانـي، فكـان 

م على تنفيذ شيء مالم يحـسب لـه السيد فطنا ذكيا عارفا بكل األمور، ال يقد

حاضرا ومستقبال بنفعه وضرره، فكان يشارك أهالي الهنديـة  جميعـا فـي كـل 

مناســــباتهم المفرحــــة واألليمــــة، وخيــــر مــــا ســــار عليــــه فــــي صــــفحات الخلــــود 

ومــسامع الــدنيا مــساهمته فــي التعــازي الحــسينية، فكــان يلــبس الثيــاب الــسوداء 

 ويجـوب المواكـب الواحـدة )(حـسين الفي عاشوراء وليلة استـشهاد اإلمـام 

زوينيين يخطـب فـيهم بعد اآلخرى فـي قيـادة منظمـة يـصطحبها قـرب بيـت القـ

إيذانا ببدء ) حسينحسين واوا(ُ ثم ينهي ذلك بصرخات )(بمآثر الحسين 

  .ركضة طويريج المعروفة منذ العهد العثماني وحتى وقتنا الحاضر
 ويـــــنظم الـــــشعر العـــــامي كـــــان الـــــسيد شـــــاعرا وأديبـــــا يـــــتكلم الفـــــصحى،

والقــريض الحــسيني، ولــه قــصائد رائعــة فــي الهجــاء والمــديح كــان يلقيهــا فــي 

المناســبات الشخــصية والعامــة كــذلك مؤرخــا مــشاهد األحــداث التــي حلــت فــي 

الوصـف تـارة والنقـد تـارة ًمدينته عبر السنين مضفيا عليهـا المتعـة والدقـة فـي 

مــن لبــاب االدب ( :طوطــهأخــرى، قــال عنــه االســتاذ محمــود خــضر فــي مخ

  .)والعلم واصل الدراسة فاصبح ممن يشار لهم بالبنان لمكانته االدبية
لعـــدم شـــراءه كتـــاب يتيمـــة ) محمـــد حـــسن الكتبـــي(وقـــال معاتبـــا االديـــب 

  :)٢٩(الدهر
  تـد ابخسـك قـبلى الن  اـيتيمة الدهر ماراعيت حرمته
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  ن ماجففتة الجفـمطروف  ةفي المكتبات تراها انت مطرق

  قـانها وتراعي حــاثم  كان ضرك لوتدفع لمالكهـاما

  ت بالغبن تدريــاحسس  لوتشتريها بما تملك يداك لمـا

  فس تبقيهاـى النـحتى مت  هيامالك الدرهم المنهوك صاحب

  مـعلـعندي وعندك اذ ن  ةــفلاليتام منزلـ) عالء(ابا 

  ب اهللا من يرضىـماراق  اـزلت فيها تكرمهــكم اية ن

  

نــداء ربــه ) قاســم(، لبــى الــسيد )هــادي(لــدا واحــدا الــسيد أعقــب الــسيد و

ًم عــن عمــر طويــل قــد امــتأل محبــة وطيبــة وخيــرا ونــصرة ١٩٨٤الجليــل عــام 
با فذا، حضر  في الندوات االدبية شاعرا وخطيشاركللفقراء عند المسؤولين، 

ادمـا ، بهي الطلعة سريع النكتة ملما باالدب والتاريخ، خمؤتمرات دينية كثيرة

يسعى إلى الخير لجميع مواطني بلدته بـصدق  مواكب التعزية الحسينية،في 

  .وعمل دؤوب ال يتقاعس عن تقديم العون والنصرة للفقراء في المدينة

  

  
א ).מ١٩٩٤−١٩١٨(א



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٨٤

  
    

مــن عــشيرة آل عيــسى بطــن مــن آل فــضل مــن ربيعــة، نزحــت عائلتــه 

لهنديــة ولــد الــشيخ لتاســع عــشر، وفــي االــى الهنديــة نهايــة القــرن ا) آل عنبــر(

م، واصـــبح فـــي الخمـــسينيات شـــيخ فخـــذ البـــو عنبـــر، ١٩١٨عـــام ) كـــشيش(

متعلما يجيد القراءة والكتابة، مثقفـا، تـاجرا لبيـع وشـراء االسـماك، معروفـا فـي 

الوســط التجــاري، محوبــا بــين اقرانــه، يــسعى الــى الخيــر فــي كــل المناســبات 

  .االجتماعية في المدينة

عضوا في المجلس البلدي لقضاء الهندية في نهاية االربعينيـات أختير 

م، عـــرف بنزاهتـــه وامانتـــه ومـــساعدته ١٩٦٨والخمـــسينيات وبعـــد ثـــورة تمـــوز

فــي ) العرافــة(الفقــراء واليتــامى، ويحــضر المناســبات الدينيــة والوطنيــة، ومــن 

ة حــل النزاعــات والمــشاكل، ومــن ممثلــي المدينــة فــي واجباتهــا الدينيــة والعائليــ

ـــد الحكومـــة،  الـــى مختلـــف المحافظـــات، وكفيـــل مواكـــب العـــزاء الحـــسيني عن

) صــدام حــسين(وكونــه مــن وجهــاء القــضاء، التقــى وقتهــا بــرئيس الجمهوريــة 

  .ثالث مرات



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٨٥

م، ثـأرا التهـام عـشيرته بمقتـل احـد ١٩٥٩تعرض لمحاولة قتل فـي آب 

ات م، التــي اججتهــا الخالفــ١٩٥٩ تمــوز ١٨الــشيوخ فــي حــوادث الهنديــة فــي 

اربعــين دينــارا، فــضال عــن ســجنه فــي ) فــصل(الــسياسية الحزبيــة، فــدفع ديتــه 

  .واخرين، على اثر تلك الحوادث) عبد الحر(بغداد واخيه 

له مواقف نبيلة وانسانية كثيرة في حضور مجالس الصلح او النزاعات 

او الخطبة والزواج، لم يخرج اال وانهاها برضاء االطراف مـن خـالل اسـلوبه 

 المؤثر في النفوس وقلما حصل العكس، شـارك جميـع اهـالي المدينـة وحديثه

م، تاركـــا حـــب ١٨/١٢/١٩٩٤مناســـباتهم واحـــزانهم، حتـــى وافـــاه االجـــل فـــي 

عائلتـه بارسـال محـافظ ) صـدام حـسين(الناس له لمواقفه االنسانية، كما كـرم 

  .)٣٠(ممثال عنه في الفاتحة) عبد العزيز(كربالء 

  

  

  

  

  

  

  

  
א אא מ ).מ٢٠٠٢−١٩١٠(א



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٨٦

  
م فـي ١٩١٠ولد محمد بن الشيخ ابراهيم شلواح شالل عبـد اهللا، عـام   

قريــة بنــي طــرف الكنانيــة المــضرية العدنانيــة، الــساكنة غــرب مدينــة الهنديــة، 

وتـدرج فـي ) المـال(ودرس القران الكريم والحساب في طفولته علـى يـد الـشيخ 

ها فــي منــاهج الحــوزات، التــي يقــدم لهــا حفــظ العلــوم وســطوحها المقــرر تدريــس

  .البحث بالفقه واالصول

محمـــد عبـــود جـــودة (علـــى يـــد العالمـــة الحجـــة الـــسيد ) الطرفـــي(تتلمـــذ 

محمــد الخطيــب، اغـا مهــدي القمــي، (وعلــى يـد علمــاء الــدين الـشيوخ ) المحنـا

، حتــى وصــل الــى درجــة )مهــدي الــشيرازي والــسيد محــسن الحكــيم الطباطــائي

على اذن وكاالت عـدة مراجـع تقليـد، مـنهم ) الطرفي(حصل ، وحجة االسالم

الــسيد الحكــيم، ابــو القاســم الخــوئي، الــسيد روح اهللا الخمينــي، الــسيد محمــد (

، وبعد االنتفاضة الـشعبانية عـام )باقر الصدر والسيد عبد االعلى السبزواري

  .م اصبح وكيال عاما لالمام الخوئي في منطقة الفرات االوسط١٩٩١

  :)٣١( كتب دينية وتاريخية منشورة واخرى مخطوطة بيدهالف عدة

  :من الكتب المنشورة



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٨٧

  ).بجزأين(رياض االدب من حكم وامثال العرب  -١

 ).نحو(التحف الطرفية في شرح وتكميل االجرومية  -٢

 .غصن البان في معرفة تجويد القرآن واصول التالوة -٣

 ).جزآن فقه(المسائل الدقيقة في احكام االضحية والعقيقة  -٤

 ).مباحث قرآنية(هداية االخوان الى ادعية القرآن  -٥

 .آللئ الكالم بوقائع االيام -٦

 .متاع االخرة في القرآن واالنبياء والعترة الطاهرة -٧

 .انسان العين في حديث الثقلين -٨

 .حواريو أهل البيت -٩
١٠ -  

  :الكتب المخطوطة

  ).انساب(الدرة البيضاء في نسب ابناء الزهراء  -١

 .بة خامس اهل العباءمختصر معدن البكاء على مصي -٢

 .اقباس من الكتاب والسنة -٣

مستقال يفخر به كل مواطن مـن مدينتـه، تـرك لهـم تراثـا ) الطرفي(كان 

وفيرا من العلوم القرآنيـة والمحامـد والمـآثر، وتألقـت فـي نفـسه لوحـات الـشرف 

الناصــعة فــي االدب والمكــارم والقــيم الخيــرة التــي نــشأ عليهــا وتربــى فــي ظلهــا 

لـــوم االســـالمية والفقهيـــة، فاصـــبحت مـــأثره فخـــرا يتغنـــى بـــه ابنـــاؤه بمعـــايير الع

  .ومحبوه بقناعة االيمان والحمد والشكر هللا تعالى

اهتم بـاالدب العربـي متكلمـا، افـاد بقدراتـه وادواتـه الكالميـة فـي التـأليف 

والمعرفــة، وأجــاد بحريــة فــي خلــق االبــداع والتركيــز فــي علــوم الــدين والتفــنن 

اظهــار براعتــه اللــسانية فــي تــصور نــشاطه الفكــري بالفلــسفة االدبــي، مولعــا ب



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٨٨

ومبــادئ المنطــق وعلــم الكــالم، يجيــب الــسائل فــي الفقــه والقــرآن وفــي ابوابهــا 

مختصرا او مطـوال بمـنهج علمـي جـدلي، وعـرف بالبديهـة والقـدرة علـى القـول 

  .دون ادامة النظر

الكـالم عاش طوال سني عمره في مدينة الهندية وقـرا ومحترمـا مـسموع 

في مواعظه وارشاده للخير والـسعادة، مواظبـا علـى  مجـالس العلـم ويرتادهـا، 

أم رجـــال المدينـــة فـــي صـــالتهم واســـتجارتهم فـــي مختلـــف المواقـــف، يـــساعد 

  .الفقير، محبا للسلم والسالم، حمى مدينته اثناء االنتفاضة الشعبانية

 ربيــع ٢١لــم يمهلــه القــدر طــويال حيــث لبــى نــداء ربــه يــوم االثنــين مــن 

م، وشــيع جثمانــه الــى الثــرى بمظــاهر حــزن ٢٠٠٢ تمــوز ١/هـــ١٤٢٣الثــاني 

واســى مــن جمــوع اهــالي الهنديــة وعــشائرها وبمــشاركة المــسؤولين الحكــوميين 

  . له مجالس تعزية في اغلب حسينيات المدينة وقراهاتوقائم مقامها، واقيم

  

  

  

  

  

  
א א א  )מ١٩٢٦−١٨٧٦(א



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٨٩

  
  

هــو محمــد حــسن بــن الــشيخ حمــادي بــن محــسن بــن ســلطان آل كــاطع 

 م لقــب بالجنــاجي ١٨٧٦/ هـــ ١٢٩٣الجنــاجي الكربالئــي، ولــد فــي كــربالء 

الواقعة جنوب الحلة بتـسعة ) قناقية(نسبة الى قرية جناجة التي كانت تسمى 

اميال على الضفة الغربية للفرات قـرب مدينـة الهاشـمية، وحاليـا جناجـة نفـس 

تـــسمية لقريـــة عـــشيرته المهـــاجرة اليهـــا فـــي الربـــع االخيـــر مـــن القـــرن التاســـع ال

عــــشر المــــيالدي، علــــى الــــضفة الــــشرقية لنهــــر فــــرات الهنديــــة شــــمال مدينــــة 

والــد ابــي المحاســن، زعــيم ) حمــادي المحــسن(طــويريج، والتــي وطأهــا الــشيخ 

ووالـدة ابـي المحاســن ) الخـضريمحـسن (االسـرة المتـزوج مـن شـقيقة الـشاعر 

، ونــسب ابــي )آل نــصر اهللا(زوجتــه الثانيــة، مــن عائلــة علويــة كربالئيــة ن مــ

، ويلتقـــي بجـــدهم )جعفـــر كاشـــف الغطـــاء(المحاســـن يرجـــع مـــع الفقيـــه الـــشيخ 

المـــشترك آلل قـــاطع مـــن ال الخـــضري جـــد كاشـــف الغطـــاء، ) ســـيف الـــدين(

  .)٣٢(واللذان يرجعان في نسبهما الى آل علي بطن من بطون بني مالك
ـــو  ــــُلقـــب اب ـــى نـــسب عـــشيرته، ) العليـــاوي المـــالكي(المحاســـن ب ـــسبة ال ن

لوالدتــه فــي كــربالء مــن امــه الكربالئيــة العلويــة، وتعلــم القــراءة ) الكربالئــي(و



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٩٠

والكتابة في عهد الدولة العثمانية المتأخر في الكتاتيب، ودرس فنـون العربيـة 

 فـــي واالدب وقـــرأ التـــاريخ والجغرافيـــة فـــي صـــباه علـــى يـــد العلمـــاء المـــسلمين

السيد محمد حـسين المرعـشي الـشهرستاني، والـشيخ كـاظم (كربالء من بينهم 

، والتي اكسبته شخصية علمية )الملقب بالهر، والسيد عبد الوهاب آل طعمة

سياســية متميــزة فــي الوســط الثقــافي العراقــي، وقــد ظهــرت شخــصيته العلميــة 

اع اغلبهـا بالكثير مماخلفه من مخطوطات تاريخية وفقهية وشعرية، التي ض

) محمـد علـي اليعقـوبي(بسبب االهمال والتلف، سوى ما حصل عليـه الـشيخ 

  .)٣٣(ونشرها في البابليات
حفظ ابو المحاسن القرآن الكريم ودرس الفقـه والحـديث النبـوي الـشريف 

َوالتـاريخ االسـالمي الـذي نمـى عنـده ثقافــة دينيـة وسياسـية كبيـرة، ظهـرت فــي 
 االسئلة في مجالسه االدبية االسـبوعية التـي سرعة بديهيته على االجابة عن

يحــضرها عــدد مــن الــشعراء واالدبــاء الكــربالئيين عنــدما يتبــارون فــي الــشعر 

 )(والــــنظم ببداهــــة وارتجــــال، وجــــاءت اغلــــب قــــصائده فــــي مــــدح الرســــول 

  .واالئمة االطهار، واثبات صلة القربى والرثاء والوصف والتشبيه
ــــــشعر  ــــــو المحاســــــن فــــــي اســــــرة ت بمــــــسؤوليتها فــــــي مواجهــــــة عــــــاش اب

االســتعمار، متــأثرا فــي كتابــات الــصحف والمجــالت والكتــب التــي غــذت فكــره 

واســلوبه بمراقبــة االحــداث الــسياسية والحركــة الوطنيــة واتجاهاتهــا فــي الــوطن 

العربــي عامــة والعــراق بــصورة خاصــة، ليعبــر بــصدق واحــساس عــن موقفــه 

  .رىمنها بالشعر تارة وباالنتماء السياسي تارة اخ

َكان ابو المحاسن شاعرا وخطيبا، يمتاز بالذكاء والبصيرة، جميل المحيـا  ً
فيــه ثــالث : ( َمتــسما بالوقــار، حلــو المعاشــرة قــال عنــه محمــد مهــدي البــصير
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        ٢٩١

، )٣٤()خــصال، الثبــات علــى المبــدأ، والوفــاء لالخــوان، وشــدة االعتــداد بــالنفس

االحاســــيس فــــي َوقــــد بانــــت تلــــك الــــصفات فــــي اغلــــب شــــعره ومواقفــــه وقيمــــه و

يمتـــاز بالـــذكاء المفـــرط، : (اعماقـــه، وقـــال عنـــه الـــشيخ محمـــد علـــي اليعقـــوبي 
ًوســرعة البديهــة، كمــا كــان بهــي الطلعــة جميــل المحيــا، نقــي المظهــر، متــسما 
بالوقار جميل المعاشرة، غير متصنع في بشاشته وال مودتـه، متـصفا بالـصدق 

 الهمــــــة وشــــــرف والوفــــــاء، وعلــــــى جانــــــب عظــــــيم مــــــن الــــــشمم واالبــــــاء وســــــمو
َ، تلــــك الــــصفات والمقــــدرة العلميــــة والدينيــــة أهلتــــه ان يكــــون وكــــيال )٣٥()الــــنفس

ـــشيخ  ـــديني ال ـــشيرازي الحـــائري(للمرجـــع ال ـــسادة )محمـــد تقـــي ال ـــاراعن ال ، ومخت

الدارة شــؤون مدينــة كــربالء خــالل ثـــورة ) الملـــي(العلمــاء فــي الجلــس الــوطني 

ُم، وســجن بعــد ثــورة ١٩١٨العــشرين، وعــضوا فــي حــزب النجــف الــسري عــام 
وزيـــرا للمعـــارف فـــي وزارة م ١٩٢٣ كـــانون االول عـــام ٣فـــي   وعـــين،العـــشرين

، وعـــــارض )م١٩٢٤آب –١٩٢٣تـــــشرين الثـــــاني( االولـــــى )لعـــــسكريجعفـــــر ا(

م، وبـــــسببها اســـــتقال مـــــن ١٩٢٢البريطانيـــــة عـــــام -تعـــــديل المعاهـــــدة العراقيـــــة

  :)٣٦(منصبه، الذي قال عنها

  هائب العال غير  الى    ًراـُسر أيها الشعب سي
  ــبونهج حقك اله    ٍاضك مــفسيف عزم

  ة الزبيكون ضربـ    رـال تخضعنً  المــ
   العواقب فيها رسوم     انظر بمرآة فـــكرو
  

  :)٣٧(، منه)(من الشعر في رثاء االمام الحسين قال كثيرا 

  الطليق في كربال قتلى آلل    الهدىال آلــبا ـئل ماـوق



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٩٢

   البناء الوثيق؟ ذاـوقتلهم ه  همـس في ظلمن الذي اســم
  يقـديرا حقـحقا به كان ج  المرتضى ومن ترى قد غصب 

   لكن مضاء المشرفي الذليق  ـىذا حديث مضــقلت له هف
  

  : هـ١٣٢٥ عام )(وقال في رثاءه 

ـــالعزم  تـــستبق    دع المنــــى فحــــديث النـــــفس مختلــــق   واعـــزم فـــان العـــال ب
ــــــــــــــــة   ُمكـــــــارم فيهـــــــا يحمــــــــد  االرقان ال    وال يؤرقـــــــــــــــك اال هــــــــــــــــم مكرمــ
  ان لــم تجــد صــاحبا فــي وده  تثــق    والــسيف اصــدق محبــوب وثقــت بــه
  ســـــمرُ  االســـــنة والمـــــسنونة الــــــذلق    واصــــنع العـــــز مــــا ارســــت  قواعــــده

  

  :)(وقال يرثيه  ايضا مع اصحابه
  أنى وقد طال في  انجـازه االحد    نعلــــل الــــنفس بالوعــــد الــــذي وعـــــدوا

  ٍلهم باق كمــا  عهـــــدوا    العهد ودهم فودناان كان غير بعد
ــــــي هجرنــــــا جـــــــلد   فــــــان ابعـــــــد شــــــيء فاتنــــــا  الجلــــــد   وان يكــــــن لهــــــم ف
ُوالعــــيش فــــض كمــــا شــــاء الهــــوى    امـــــــا وطـــــــيب ليالينـــــــا التــــــي ســــــلفت

      
  

 عاما، بنوبة قلبيـة ٥١م عن عمر ناهز١٩٢٦توفي ابو المحاسن سنة 

في النجف االشرف، قال عن وفاته الـشاعر محمـد قي قضاء الهندية، ودفن 

 فلــــم يحــــدث خبــــر موتــــه ضــــجة فــــي الــــصحن ولــــم تــــنظم : (مهــــدي البــــصير
القـــصائد، ولـــم تكتـــب المقـــاالت فـــي تأبينـــه وبيـــان حالـــه مـــن المنزلـــة االدبيـــة 

، فكـــان رحمـــه اهللا )٣٨()الـــسامية ومـــا لحـــق االدب بموتـــه مـــن خـــسارة فادحـــة
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والـــسياسة، وصـــلبا باتخـــاذ المواقـــف الوطنيـــة ًمعطـــاء رزنـــا فـــي العلـــم واالدب 

ـــــضه معاهـــــدة  ـــــسياسيين برف ـــــذي اذهـــــل ال ـــــيس وزراءه ١٩٢٢ال م وأســـــكت رئ

ان ) ســاطع الحــصري(فــي قــراره، والجــم رجــل الــسياسة والتربيــة ) العــسكري(

يواكبــه فــي فكــره واتجاهاتــه القوميــة العنــصرية واالســاليب االســتعمارية، وحــدد 

    :)٣٩(هاحبه لوطنه في ابيات شعر قال

ــــــــك مــــــــن ســـــــــاللة  ــــــــافخر فان مـــــــــن طيـــــــــب ذكـــــــــرهم يـــــــــضوع    ف
ــــــيس العــــــراق بمــــــوطني هــــــو   ـــــــبالد قـــــــومي كلهـــــــن بـــــــــالدي  ل   ف
ـــــة ــــف وحــــدة العربي ـــــى تؤل ـــــــــــراد    فمت ـــــــــــة االصـــــــــــدار واالي   وطني

  
  
  

א ).מ١٩٧٨−١٩١٢(א
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ميـثم التمـار، فـي ... علـيولد محمد حـسن شـيخ علـي حـسين علـي آل 

فــي الهنديــة، ) الفخــار(م، ولقــب بــالكتبي لتأسيــسه مكتبــة ١٩١٢الهنديــة عــام 

تعلـــم القـــراءة والكتابـــة علـــى يـــد والـــده الخطيـــب، ثـــم واصـــل دراســـته االبتدائيـــة 

والمتوســـطة فـــي الدراســـة الحديثـــة الخارجيـــة  بعـــام واحـــد فـــي مـــدارس الحلـــة، 

م، ودرس ١٩٣٤ببغـداد ) شـماس(يـة وحصل علـى شـهادة االعداديـة مـن ثانو

في كلية الحقـوق التـي لـم يـسعفه الحـظ بالحـصول علـى شـهادتها، اذ سـرعان 

مافصل منها السباب سياسية وعاد الى مدينة الهندية ليكمل مسيرته العلمية 

  .)٤٠(واالدبية في التأليف

مـــساء كـــل اثنـــين ) مربـــد الكتبـــي(كـــان يعقـــد مجلـــسا فـــي داره ســـمي بــــ

ء والخطبـــاء والمهتمـــون بالتـــاريخ مـــن نخـــب المدينـــة وخارجهـــا يحـــضره االدبـــا

، نشرت الصحف والمجـالت بعـضا مـن تلـك )بغداد، كربالء، الحلة والنجف(

االدبيـــات والمناقـــشات العلميـــة التـــي تنـــاقش فـــي المجلـــس فـــضال عـــن احيـــاء 

  .)(ذكرى االمام الحسين
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رحــوم كــان الكتبــي موهوبــا بحفــظ الــشعر حتــى قيــل انــه حفــظ ديــوان الم

عنــــدما اودع الــــشاعر ديوانــــه لتجليــــده فــــي ) الــــسيد محمــــد رضــــا الخطيــــب(

مكتبتــه، وكــان شــديد االهتمــام بــاالدب والــشعر، ولــه مراســالت مــع اقرانــه مــن 

االدباء والـشعراء، الـذي ابـى اال ان ينتمـي معهـم الـى جمعيتـي منتـدى النـشر 

  .يينوالرابطة االدبية، وعضوا في اتحاد المؤلفين والكتاب العراق

لــه نــشاطات اجتماعيــة فــي مدينــة الهنديــة، فقــد انتخــب مــرتين لرئاســة 

بلديـــة المدينـــة، واختيـــر مـــشرفا علـــى انتخابـــات مجلـــس النـــواب فـــي الـــدورتين 

 ومكتبـة االخامسة عـشرة فـي منطقـة الفـرات االوسـط، وبنـى علـى نفقتـه جامعـ

  .م١٩٦٧في محلة الطنبي عام 

  :ومن اثار الكتبي المطبوعة

  .)(حكام اهل البيتمن حكم وا -١

 .)٤١(الشيب والشباب في االدب العربي -٢

 .ذكرى افتتاح مسجد ومكتبة الكتبي -٣
 

  :المخطوطة منها

  ).تحقيق(ديوان السيد محمد رضا الخطيب  -١

 .مختارات الكتبي من االدب العربي -٢

 ).ثالثة اجزاء(الشيب والشباب في االدب العربي  -٣

 ).لثانيفقد الجزء ا ()(من حكم واحكام اهل البيت  -٤
 

تــــرجم للكتبــــي الكثيــــر مــــن الكتــــاب والمــــؤرخين فــــي المجــــالت العراقيــــة 

فـي ) عبد الوهاب العـاني(والعربية ونشر له في الصحف المحلية، فقال عنه 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٢٩٦

وجيـــه مـــن وجهـــاء قـــضاء الهنديـــة وتـــاجر مـــن (كتـــاب دليـــل المـــدن العراقيـــة 
ــ)٤٢()الــصف االول ذو اخــالق راقيــة وادب جــم ي عنــد ، وورد ذكــر اثــار الكتب

وتــرجم لــه فــي كتابــه الــشعراء الــشعبيين فــي العــراق، ) عبــاس هجــيج الحلــي(

الجـزء ) ادباء وكتاب بابل المعاصرون(الباحث عبد الرضا عوض في كتابه 

) النهـــار البـــصرية والخلـــيج الكويتيـــة(فـــي صـــحيفتي كتـــب عنـــه و، )٤٣(االول

ف وغيرهـــــا مـــــن الكتـــــب والـــــصح) احمـــــد القزوينـــــي(وكتـــــاب النـــــوادر للـــــسيد 

  .المعروفة في وقتها

كــــان الكتبــــي شخــــصية علميــــة وادبيــــة مرموقــــة فــــي المجتمــــع العراقــــي 

المتحــضر، احبــه اهــل مدينتــه لمــا يتمتــع بــه مــن خلــق عــال، كريمــا عطوفــا 

ســخيا علــى الفقــراء، ســريع النكتــه يــسر الجالــسين بادبــه وشــعره، محبــا للــسالم 

م، غلـب ١٩٥٩ار في الهنديـة فـي آذ) انصار السالم(والسلم وحضر مؤتمر 

علــى كتاباتــه االدبيــة ســمات العــزة وبعــث فــي النفــوس بعمــق االيمــان والهــدى 

بمــا جــاء فــي القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة الــشريفة واحاديــث االئمــة االبــرار 

)( فكان يجتمع في داره ايام عاشوراء الشعراء والرواديد ليخرجوا بروائـع ،

 االليمـة الستـشهاد االمـام الحـسين الشعر القريض الشعبي عـن تلـك المناسـبة

وقرأهــــا ) ابــــراهيم حــــسون (، ونظــــم منهــــا الــــشاعر الــــشيخ )(واصــــحابه 

  .في الصحن الحسيني الشريف) جاسم النويني(بصوته الرادود الشيخ 

قدم للمدينة الكثير من الخدمات واهتم بتراثها وسجل وترجم للكثير مـن 

دب بـل جـاوز ذلـك الـى الخــدمات نخبهـا وادبائهـا وخطبائهـا، ال فـي العلــم واال

البلديـــــة، واول مـــــن ادخـــــل ماكنـــــة توليـــــد الكهربـــــاء التجاريـــــة، لتـــــنعم المدينـــــة 

  .بمظاهر الحضارة واالزدهار مع مدن العراق االخرى
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م، فـي داره، وشـيع بمظـاهر ٢٢/٢/١٩٧٨توفي رحمه اهللا يـوم االثنـين 

الم بوفاتـه وابنـوه الحزن في مدينته، وجزع الكثيـر مـن الـشعراء واالدبـاء واالعـ

ــــصائد رثائيــــة وخطــــب عبــــرت عــــن حــــبهم لــــه وخــــسارة كبيــــرة فــــي االدب  بق

والمعرفـــــة لفقدانـــــه، جمعـــــت تلـــــك المقـــــاالت والخطـــــب فـــــي دواويـــــن الـــــشعراء 

  .المعروفين

  :في رثائه) صبحي الباني(قال الشاعر 

  خطاها يسير هكذا الكل في     تدور  دائرات الزمان عجلى
  ر فالفناء المصي لـبعدما ح    اديــوالجديدان يطويان جد
  ب الشجي السرورـربما يعق    وحزنضحكة المرء التدوم 

  لست تدري بما طوى المقدور    انت حي وهاهنا اليوم تصفي
  

  ):سعدي محمد علي المصور(وقال الشاعر 

  واحنن واطرب الملكاك    كراكــيهزني الحزن لف
  خالي يكول اروح وياك    واسمع كل نبض يصرخ
  انساكـاانساك مـم

  

  ):محمد علي النجار(وارخ وفاته الشاعرالسيد 

  ـارسبحانه انعم به من  جـ    جاورت اعدائي وجاور ربه
  )تان بين جواره وجواريـش    بقولــه(متمثال إن أرخوه  

  
א א .)מ١٩٤٥−١٨٧٥(א
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 السيد محمد عبود جـودة علـوش فـرج بـن الـسيد حـسن حـسين المحنـا،

ولــد فــي ســبعينات القــرن التاســع عــشر المــيالدي، تعلــم الكتابــة والقــراءة فــي 

الكتاتيــب وحفــظ القــرآن الكــريم ودرس الفقــه والعلــوم االســالمية علــى يــد كبــار 

العلمــاء فــي مدينــة كــربالء، واصــبح عالمــا جلــيال تقيــا عابــدا صــالحا، وزعيمــا 

 رمــــضان ١٢للــــسادة المحانيــــة، لــــه رســــالة فــــي صــــالة المــــسافر كتبهــــا فــــي 

م، وكانــت منزلــه محترمــة ومــؤثرة عنــد الــوالة العثمــانيين فــي ١٩٠١/هـــ١٣١٩

نهاية حكمهم، وله كرامات في المنطقة التي عاشها مـع عـشائر بنـي طـرف، 

) محمــد الطرفــي(وتعلــم علــى يــده العديــد مــن التالميــذ مــنهم العالمــة الــشيخ 

هــــل حواريــــو ا(م صــــاحب عــــدة كتــــب منهــــا ٢٠٠٢/هـــــ١٤٢٣المتــــوفى عــــام 

 )٤٤()التحـــــف الطرفيـــــة فـــــي توضـــــيح وتكميـــــل شـــــرح االجروميـــــة(و ) البيـــــت

  .وغيرها

لــــــه مواقــــــف سياســــــية ووطنيــــــة كثيــــــرة وبخاصــــــة مقاومــــــة االحــــــتالل   

ـــوار اهـــل الهنديـــة فـــي تمـــوز عـــام  م، ١٩٢٠البريطـــاني للعـــراق، بمـــشاركته ث

وقيادته الدينية الشجاعة في التضحية والفداء في محاربـة االحـتالل فـي سـدة 

، وعنـــد اســـتعادة البريطـــانيين )عبـــد الكـــاظم ســـكر(لهنديـــة مـــع القائـــد الـــشيخ ا

م حرقــــو مــــضيفه وداره الواقــــع ١٩٢٠ تــــشرين االول ١٢مدينــــة الهنديــــة يــــوم 

  .غرب مدينة الهندية

ظلــت حياتــه تزخــر بهــذه االمجــاد وتحفــل بــالمواقف الوطنيــة، وتألقــت   

الخيــرة التــي تربــى فــي نفــسه لوحــات الــشرف الناصــعة التــي تــؤمن بكــل القــيم 
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عليهـا ونـشأ فـي ظلهـا وعبــر فـي كـل اسـاليب حياتــه عـن الـدفاع عنهـا، وظــل 

  .ذكره خالدا تترنم به االجيال من بعده

عبـــاس (ذكـــر اســـمه الكثيـــر مـــن البـــاحثين والمـــؤرخين وعلـــى رأســـهم   

فــي كتابيــه ) ســلمان آل طعمــة(والــسيد ) عــشائر العــراق(فــي كتابــه ) العــزاوي

عبــــاس (والــــشيخ ) مــــزارات كــــربالء المقدســــة(و ) رارهاعــــشائر كــــربالء واســــ(

الـدرر البهيـة فـي انـساب عـشائر النجـف (فـي كتابـه ) محمد الزبيدي الدجيلي

) مدينــــة الهنديــــة طــــويريج الجــــزء االول(وذكــــره المؤلــــف فــــي كتابــــه ) العربيــــة

  .واخرون

ـــه يـــوم    ـــار رب ـــد انتقـــل الـــى دي ـــه القـــدر وق ـــم يمهل  ربيـــع االول عـــام ٣ل

م ودفـــن فـــي الـــوادي العتيـــق فـــي كـــربالء المقدســـة، واعقـــب ١٩٤٥/هــــ١٣٦٥

كـانوا خيـر خلـف لخيـر ) عدنان، علي وعبـد العـالي(السيد ثالثة اوالد السادة 

  .سلف

  
  
  
  
  

א מ ).מ١٩٩٧−١٩١٩(א
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محمــود خــضر اســماعيل محمــد ولــي عبــاس البيــاتي أجــداده مــن الــسيد 

م، ١٩١٩ ولــد فــي مدينــة الكوفــة عــام ،ينشــيوخ البيــات فخــذ امرلــي البــو حــس

ونــسبه مــن امــه بنــت محمــد حــسين الجبــوري الموظــف الحكــومي فــي قــضاء 

الهنديــة فــي نهايــة القــرن التاســع عــشر فــي منطقــة الطنبــي، اقتــرن بهــا والــده 

 فانجبـت لـه ولـدين ١٩٠٤عـام )مـدير ذرعـة(خضر عنـد تعيينـه فـي طـويريج 

  .وبنتا

دراسته االبتدائية والمتوسطة فيهـا وكـان ترعرع في مدينة الكوفة وأكمل 

ًمن الطلبة المتفوقين حيث أهله ذلك للدخول الى دار المعلمين الريفية وفيهـا 
تـــدرب علـــى رياضـــة المالكمـــة وحـــصل علـــى عـــدة اوســـمة رشـــحته ان يكـــون 

ربيـة بطال في اللعبة خالل مدة دراسته في الدار، تخرج منها معلما يدرس الت

وعـــين معلمـــا فـــي مدرســـة الرجيبـــة ) م١٩٤٠-١٩٣٩(ي الفنيـــة للعـــام الدراســـ

ُم، ثـــم نقـــل الـــى مدرســـة جناجـــة االبتدائيـــة فـــي ١٤/٩/١٩٤٠االبتدائيـــة فـــي 
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ـــــــــي ٢٣/١/١٩٤٥ ـــــــــة ف ـــــــــة االبتدائي ـــــــــى مدرســـــــــة الهندي ـــــــــل ال ُم، وبعـــــــــدها نق
  .)٤٥(م٢٢/٨/١٩٥٠

- ١٩٥٩(شـــغل منـــصب مالحـــظ القـــسم الـــداخلي فـــي قـــضاء الهنديـــة 

مـن الطبقــة الفقيــرة مـن ســكان القــرى واالريــاف ، كـان اكثريــة طالبــه )م١٩٦٩

بيتـا لهـؤالء الطلبـة ثـم ) حميـد الهنـداوي(التابعة للمدينة، اتخذ مـسكن االسـتاذ 

انتقـل الــى مركــز ســراي الهنديــة القــديم حتــى اعــالن الغــاء القــسم الــداخلي فــي 

منــصب مــدير مــسبح ) محمــود(مطلــع الحكــم البعثــي الــسابق، وشــغل االســتاذ 

يحيــى ســلمان (م يعاونــه المعلمــان ١٩٦٢لهنديــة فــي حزيــران المعــارف فــي ا

اتخــــذ شــــط الهنديــــة مكانــــا للــــسباحة المقابــــل ) العبيــــدي وعبــــد الرضــــا هــــادي

لمديريـــــــــة الـــــــــري فـــــــــي الطنبـــــــــي، وانتهـــــــــى التـــــــــدريب فـــــــــي المـــــــــسبح فـــــــــي 

، وجـــرت فـــي العـــام التـــالي بطولـــة الـــسباحة فـــي المدينـــة )٤٦(م٣١/٨/١٩٦٢

ُبعــد الغــاء القــسم الــداخلي عــين االســتاذ ، وزونُللمــسافات الطويلــة وكــرم الفــائ
حتـى احالتــه ) ١٩٧٦- ١٩٦٩(مـديرا لمدرسـة الحـسينية االبتدائيـة ) محمـود(

م، ليتفـرغ للقـراءة وحفـظ القـرآن ودراسـته فـي مكتبتــه ١٩٧٦علـى التقاعـد عـام 

  .المتواضعة والتي حوت عدة مئات من كتب التاريخ واالدب والدين وغيرها

قــصيدة فــي الحفــل التكريمــي ) جــواد كــاظم اللفتــه(علــم نــضم الــشاعر الم

  :على التقاعد، جاء فيها) محمود خضر(بمناسبة احالة المعلم 

  المع ياخالق االجيال ذا اسمك         سلمت يداك فانت نعم الصانع

  جامع ومربيا عطف االبـوة     ا هاديا اديـت خيـر رسالةي

  ل حين ساطعوضياء نجمك ك    يا مشعال يهدي الشباب بنوره

  عفلمبدأ االيثــار انت الواض    اا شمعة تفنى لتهدي غيرهـي
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***  

  دـله بحديـال ننوء بثقـحم    اـيا ذاهب عنـا وتارك بينن

  والحر يصدق ان اتى بوعيد    سيظل هذا الحمل في اعناقنا

  وليد من فؤاد  اذكى واطهر    تحية ك ــا اليا ذاهب عني

  سعيد عمر في الحياة ومديد     وحدة فانعم بعيش هانئ في 

  

عـــدة روايـــات قـــصيرة وقصـــصا لالطفـــال مـــع الرســـوم، ) محمـــود(كتـــب 

ينقد فيها باعة الخضر والفواكه الـذين لـم يـسمحوا ) ال تمد يدك(ومن رواياته 

للنــاس بمــد اليــد اللتقــاط تلــك الخــضر ومــا فيهــا مــن مكــر، ويعالجهــا بطريقتــه 

ة والتــصور الحقيقــي للحالــة، الخاصــة االدبيــة والتراثيــة، مــضيفا عليهــا المتعــ

ليعرضــها كمــسرحية، لكــن لــم ) يوسـف العــاني(ارسـل تلــك الروايــة الــى الفنــان 

  .يلق جوابا عليها

أكمــــل كتابــــه عــــن مرحلــــة تاريخيــــة مهمــــة تتعلــــق بالجوانــــب الــــسياسية 

المتــضمنة مــسيرة وســيرة ) م١٩٣٦-١٨٩٥(واالجتماعيــة العراقيــة للمــدة مــن 

الــذي شــغل منــصب ) خليــل ابــو سـيف(لملقـب بـــا) خليــل افنــدي البيــاتي (عمـه

القائممقــام فــي عــدة اقــضية عراقيــة فــي العهــدين العثمــاني والملكــي، والكتــاب 

 .   محفوظ في مكتبته) مفاخر الرجال(مخطوط بعنوان 

كتــــــب الكثيــــــر مــــــن المقــــــاالت عــــــن الشخــــــصيات الــــــسياسية والدينيــــــة 

بــــد االميــــر ع(واالجتماعيــــة فــــي قــــضاء الهنديــــة مخطوطــــة بيــــده منهــــا عــــن 

الــــشاعر الــــشيخ ابــــراهيم  ، وعــــزى ذوي)الــــسيد قاســــم الخطيــــب، الطويرجــــاوي

 ضـمنها محاسـن ١/١٠/١٩٩٠بمناسـبة اربعينيتـه يـوم  تابين برسالة الحسون
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الفقيــد ومــشاركته احــزان وافــراح المدينــة وفــضله فــي كتابــة القــصائد الــشعرية 

  .الحسينية التي بقيت محفوظة في ذاكرة سكان المدينة

فـــي الكثيـــر مـــن المناســـبات الوطنيـــة وحـــضر ) محمـــود(ك االســـتاذ شـــار

فـي قـضاء الهنديـة، وسـاهم فـي المعـارض ) فيصل الثـاني(حفل تتويج الملك 

الفنيــة التــي تقيمهــا مديريــة معــارف لــواء الحلــة وحــصل علــى جــوائز تقديريــة 

كثيرة، وأيد الحركات القومية والدينية العربيـة، لـه مواقـف وطنيـة مـشهودة فـي 

لمدينة في التأييد والمناصرة لها، خاض اغلب انتخابات المعلمين في الحلـة ا

فـــي حكومـــات مختلفـــة، كـــان حافظـــا للقـــران الكـــريم، ويقرأمنـــه علـــى مـــسامع 

الحاضــرين معــه فــي المناســبات، وكثيــرا مــا يــشير الــى معــاني كلماتــه فــضال 

ى عـــن حفظـــه لكثيـــر مـــن االبيـــات الـــشعرية التـــي وجـــد فيهـــا العذوبـــة والمعنـــ

، فهو يتصدر كل مجلس اومكان حـديث )(مام علي وبخاصة اشعار اال

ليوضــح للمجتمعــين معــاني االيــات او المقــاطع الــشعرية او احاديــث تاريخيــة 

  .فيزيل االبهام عنها

مــؤمن بــالحق يــدافع عــن حقــوق مدينتــه ويطعــم المحتــاج، ويــدفع االذى 

ث وعــــدا، عــــن كــــل مــــستجير، ال يخــــون عهــــدا، وال يقطــــع وصــــال، وال ينكــــ

مخلصا في كل ضمير يسعى الى الناس بالخير والسعادة، محبوبا بين ابناء 

جلدتــــه، صــــادقا لمــــن اراد الوقــــوف علــــى دقــــائق االشــــياء واجــــزاء التطــــورات 

  .التاريخية

ِ تاركـــــا كمـــــا كبيـــــرا مـــــن الكتابـــــات القيمـــــة ،م٢٩/٨/١٩٩٧تـــــوفي فـــــي 

بااليمــان وحــب وتجــسيده لــصور الحيــاة الخالــدة ووصــايا لالجيــال المــسلحين 

الوالــدين والحــق فــي بنــاء االســرة والمجتمــع وصــلة الــرحم، يــأنس المحبــون لــه 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٠٤

في المجالس الخاصة والعامة باحاديثـه والقـاء الـشعر ،ال يكـل وال يتعـب مـن 

 واالئمــة )(الحــديث والمنــاظرة كثيرهــا فــي القــران الكــريم واحاديــث الرســول 

)(وقــد روف وحــب الــوطنعو الــى الخيــر والمعــ ينهــى عــن المنكــر ويــد ،

  :وفاته قائالتاريخ  االستاذ الدكتور اسعد النجارالشاعر ارخ 

  وعثت فينــا خطوب سـود    أفق ونـادى ناعيـاأظلم اال

  ذكره بين الــورى محمـود    كـان في االفاق درا المعـا

  انه مشــهودوده  عرفــج     خلقـهوجموع الناس تهوى

  عقبـــه ممـدوده في ظلـ     سـنةان نعينــاه فهـذي

  ودـ بيننا المحم نقد مضى م    مذ نعــاه سـعدنا ارخ قال
  

  

  

  

  

  

  

  

  
א ).מ١٩٧٢−١٩١٤(א



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٠٥

  
  

ـــد  ـــم القـــراءة والكتابـــة فـــي ١٩١٤مـــن موالي م فـــي النجـــف االشـــرف، تعل

لم الكتاتيب الدينية ودرس الفقه واللغة وادابها فـي الحـوزة العلميـة النجفيـة، عـا

، جـــاء مـــع والـــده الفقيـــه )(جليـــل حـــافظ للقـــرآن الكـــريم واحاديـــث الرســـول 

المــنهج وتعلــم الــى الهنديــة مطلــع القــرن العــشرين وســايره ) الــسيد محمــد تقــي(

م، اصـبح وكـيال فـي الحقـوق والتقليـد ١٩٣٨ والـده عـام منه الكثير حتـى وفـاة

، انتقـل ) الحكـيمالسيد ابو الحسن االصفهاني والسيد محـسن(للمراجع الدينية 

الى سامراء بنصيحة االطباء لتغير االجواء له اثر مرض نفسي فبقـي اثنتـي 

عشرة سنة وعاد حنينا الى بلدتـه الهنديـة ليكمـل مـسيرته الدينيـة التـي قـضاها 

بــالبر والتقــوى وخدمــة اهاليهــا فــي كــل المجــاالت، حيــث كــان محبوبــا ويلبــي 

  .)٤٧(المسؤولون طلباته الخاصة بخدمات المدينة

قدم الكثير من االنجـازات فـي المدينـة، فأنـشأت بدعمـه الحـسينيات فـي 

محلتــــي الطنبــــي والكــــص واســــس مكتبــــة فــــي حــــسينية الكــــص علــــى الطــــراز 

االســالمي جمــع لهــا الكتــب النفيــسة الدينيــة واالدبيــة، لــه مواقــف مــشهودة مــع 

المــــسؤولين فــــي المدينــــة لتطويرهــــا والحــــد مــــن تجــــاوزاتهم علــــى المــــواطنين، 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٠٦

وحـــصل علـــى موافقـــة مديريـــة اوقـــاف الحلـــة علـــى اعمـــار وتجديـــد بنـــاء خـــان 

الوقف، واول من اسس موكب مشاة طويريج الى النجف االشرف في ذكـرى 

 فــي الثــامن والعــشرين مــن صــفر، يتقــدم المــسير بــألم )(وفــاة النبــي محمــد 

وحـــــــزن شـــــــديدين لتأديـــــــة تلـــــــك المراســـــــيم الدينيـــــــة التـــــــي بـــــــدأت منـــــــذ عـــــــام 

  .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

محمـد حـسين (اصبح معتمده في الحقـوق وكـاتم سـره فـي المدينـة الوجيـه 

يجــالس الــسيد وينــاظره فــي الــشرع والفقــه، ويــصاحبه جوالتــه فــي ) امــين كمونــة

المناسبات الدينية، ويدفع من الحقوق امواال للفقراء واليتـامى بتوجيـه الـسيد لـه، 

  .م١٩٧٢عام ) مرتضى(حتى وفاة السيد 

، )(لــص النوايـــا واولــى مهـــام محبــي اهـــل البيـــت كــان رحمـــه اهللا خ

صــوت الجماعــة الــذي يعبــر عــن فكرهــا وقــدرتها ومطاليبهــا، كلمتــه مــسموعة 

ومكانته في المدينة محترمـة يتحـدث عنـه الجميـع، وقـورا فـذا بهيبـة االحتـرام، 

كريمــــا معطــــاء، لطيــــف المعــــشر محبــــا للفقــــراء وعطوفــــا علــــيهم، مــــع الحــــق 

 فأنتقد سلوك االحزاب فـي المدينـة ووصـف احـداث ويرفض االعمال المشينة

واعتبرهــــــا مــــــن ضــــــروب الجاهليــــــة ) بالهمجيــــــة والعنجليــــــة(م، ١٩٥٩تمــــــوز 

، انهــا فــي الكفــر ينفرهــا الــدين )محــسن الحكــيم(المقيتــة، مؤكــدا فتــوى الــسيد 

م، وتـدخل ١٩٦٣واالخالق والعروبة، كما الم البعثيـين علـى تـصرفاتهم عـام 

  .رياء من فخ المبتذلين الواشينفي حاالت النصاف االب

  

  
א א .)מ١٩٢٧−١٨٥٨(א



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٠٧

  
  

 بــسبب تهجيــر ي، لقــب بــالقزوينم١٨٥٨مــن مواليــد مدينــة الهنديــة عــام 

فــي إيــران، وعنــدما ســمحت ) قــزوين(أجــداده فــي عــصور ســابقة إلــى منطقــة 

ســـتقرار لهـــم الظـــروف بـــالعودة ســـكنوا فـــي النجـــف االشـــرف والحلـــة، وبعـــد ا

مجرى نهـر فـرات الهنديـة هـاجر بعـضهم إلـى الهنديـة وحـصلوا علـى أراضـي 

زراعيــة واســعة بالــشراء وأخــرى بالهبــات، كــان مــن علمــاء وفقهــاء رجــال ديــن 

، له منزلة اجتماعية وسياسية علـى مـستوى العـراق، كمـا بالمدينة، يقرأ ويكت

النزاعـــــات إن لـــــه دورا كبيـــــرا فـــــي حفـــــظ األمـــــن والنظـــــام فـــــي المدينـــــة وقـــــت 

م الكبــرى، وبيتــه كــان مــالذا فــي الحمايــة لمــن ١٩٢٠العــشائرية وخــالل ثــورة 

وزيــرا بــال ) عبــد الــرحمن النقيــب(اســتجار بــه وقتهــا، واختــاره رئــيس الــوزراء 

م وقـد رفـض الـسيد تلـك ١٩٢٠ تشرين األول ٢٠وزارة في وزارته األولى في 

 مـع المحتـل، وزاره األميـر الوزارة التزاما بفتـاوى رجـال الـدين بتحـريمهم العمـل

م عنــدما اختيــر ملكــا ١٩٢١ حزيــران ٢٨فــي داره يــوم ) فيــصل بــن الحــسين(

  .على العراق وعرض عليه منصب رئيس الوزراء لكنه رفضه



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٠٨

 مــن العلمــاء األعــالم خطيبــا، مجلــسه حافــل برجــال )هــادي(كــان الــسيد 

ينيـة والمـآتم المدينة ونخبها وتجارها وكانت داره كذلك مركـزا لالجتماعـات الد

الحــسينية ومدرســة للعلــوم المختلفــة، تخــرج علــى يــده عــدد كبيــر مــن األدبــاء 

والفــضالء، فكــان مرجعــا ألهــالي مدينتــه فــي مــسائلهم الدينيــة وحــل مــشاكلهم 

   .)٤٨(الخاصة، له أوالد استمروا على نهج والدهم في المجاراة والعمل

 الســتقالل العـــراق، يطلــب وده الــوالة والقائممقـــامون العثمــانيون، يـــسعى

عارض الـسياسة العثمانيـة ورفـض االحـتالل البريطـاني للعـراق، وشـجع علـى 

مقاومة االحتالل، ولـم تجـرؤ الحكومتـان العثمانيـة والبريطانيـة دخـول داره أو 

ركـضة (النيل منه بـسبب مواقفـه الوطنيـة الجريئـة، وحتـى فـي قيادتـه لموكـب 

الل البريطــاني منعــه مــن أدائهــا فــي كــربالء لــم يــستطع جنــود االحــت) طــويريج

  . هـ ١٣٣٦ محرم ١٠/ م١٩١٧ تشرين األول ٢٧يوم 

هكــــذا بقــــي يناصــــر الــــدين الحنيــــف حتــــى وافــــاه األجــــل المحتــــوم ســــنة 

 العلـــوم الدينيـــة، وارثـــا نم، رحمـــه اهللا تاركـــا كمـــا كثيـــرا مـــ١٩٢٧/ هــــ١٣٤٦

ربوعهــا  تربــى وترعــرع فــي ي حملــه أبنــاؤه مــن بعــده لخدمــة المدينــة التــامعرفيــ

  .وأحضانها العربية األصيلة

  

  

  
א א .א

 )(ابـــراهيم الـــشيخ حـــسون، اللؤلـــؤ المنظـــوم فـــي مـــدائح ومراثـــي النبـــي  .١

 .٦ م، ص ٢٠٠٤، مطبعة السعدون، بغداد )(واهل بيته 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٠٩

 .٣٣المصدر نفسه،ص .٢

 .٥١المصدر نفسه،ص .٣

 المرحـوم ابـراهيم  محمود خضر البياتي في مناسـبة اربعينيـةكلمة االستاذ .٤

 .شيخ حسون

 حزيـران ١٢ع المؤلـف بتـأريخ حديث االستاذ السيد محمد وسام المحنـا مـ .٥

ــــرزاق الحــــسني، ٢٠٠٩ ــــة الكبــــرى، مطبعــــة دار م؛ عبــــد ال الثــــورة العراقي

 .٢٠٣م، ص ١٩٨٢، بيروت ٥الكتب، ط

 .في الملحق) ١(انظر وثيقة رقم  .٦

 .في الملحق) ٢(انظر نص الوثيقة رقم  .٧

 . في الملحق)٣( رقم ةقيوثانظر  .٨

 .م٢٠٠٩ آذار ١٢حديث الشيخ سامي حسن علي مع المؤلف بتاريخ  .٩

حنا بطاطو، الشيوعيون والبعثيون والضباط االحرار، الكتاب الثالـث،  .١٠

 .٣٢١ص 

كـــــانون ١٠رســـــالة الـــــشيخ عـــــادل حميـــــد خلخـــــال الـــــى المؤلـــــف فـــــي  .١١

 .م٢٠٠٩الثاني

  .١٤٦هادي حسن، المصدر السابق، ص  .١٢

 .دل حميد خلخال الى المؤلفرسالة الشيخ عا .١٣

-مجيـــد خـــدوري، العـــراق الجمهـــوري، الـــدار المتحـــدة للنـــشر، بيـــروت .١٤

جعفـــر عبـــاس حميـــدي، انتفاضـــة العـــراق ؛ ٢٨٤ وص٢٧٠، ص١٩٧٤

 .٢٢٠بال تاريخ، ص -العربية، بغدادم، المطبعة ١٩٥٦عام 



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٠

 فــي العــراق، دار م١٩٥٨ تمــوز ١٤ليــث عبــد الحــسن الزبيــدي، ثــورة  .١٥

محمـود الـدرة، ثـورة : ؛ وانظر٢٦٣م،ص ١٩٧٩- بغدادحرية للطباعة،ال

عاصـــر، مطبعـــة م فـــصل فـــي تـــاريخ العـــراق الم١٩٥٩الموصـــل القوميـــة 

 .م١٩٨٧-الخلود، بغداد

-١٩٥٨(عبــــد الرضــــا عــــوض، الحلــــة فــــي العهــــد الجمهــــوري االول  .١٦

 ١٦٤م، ص٢٠٠٨-، دار الفـــــــــــــــــرات االعالميـــــــــــــــــة، الحلـــــــــــــــــة)م١٩٦٨

 . ٢٧٠وص

نيــــسان ٢٥ مــــع المؤلــــف بتــــاريخ حــــديث المعلــــم عبــــد علــــي ابــــو زبــــد .١٧

 .م٢٠٠٢

 .الشيخ عادل حميد خلخال الى المؤلفحديث  .١٨

 .١٠-٩، بغداد، ص ص ١٩٦٣مجلة الصحافة، العدد االول لسنة  .١٩

 ،الجزء الثالث عـشر، م١٩٦٦-١٩٦٤القطر العراقي نضال البعث،  .٢٠

 .١٨٥م، ص ١٩٩١ -دار الحرية للطباعة، بغداد

-اقـــي ورواده، مكتبـــة النهـــضة، بغـــدادكمـــال لطيـــف ســـالم، اعـــالم المقـــام العر .٢١

 .١٠٥م، ص١٩٨٥

رضــا حــسين العيــساوي، عبــد االميــر الطويرجــاوي، مقــال فــي جريــدة  .٢٢

 . م٢٠٠٠ تشرين الثاني عام ٨الفرات االسبوعية، في 

قــــيس نــــوري الــــدباغ، عبــــد االميــــر الطويرجــــاوي، مقــــال فــــي جريــــدة  .٢٣

  .م١٩٩٢ تموز عام ٢٦الجمهورية، في 

 آب ٣ر حــسين علــي الــى المؤلــف بتــاريخ رســالة حفيــده محمــد طــاه .٢٤

 .م٢٠٠٨



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١١

ـــاريخ  .٢٥ ـــادة مـــع المؤلـــف بت ـــد المعطـــي عب ـــسان ٢حـــديث االســـتاذ عب  ني

 .م١٩٩٩

عبـــــد الـــــرزاق الحـــــسني، تـــــاريخ الـــــوزارات العراقيـــــة، الجـــــزء التاســـــع، ص  .٢٦

 .٢٦٤-٢٥٧ص

ـــــــاريخ  .٢٧ ـــــــف بت ـــــــد اهللا غـــــــانم مـــــــع المؤل ـــــــشيخ عب ـــــــه ال  ١٠حـــــــديث نجل

 .م٢٠٠٠ايار

 ٢٠٠٧ أيلـول ٩مجلـة الفـرات ألنجفـي العـدداحمد ألكعبي، حسينيون،  .٢٨

 .٣١م، ص 

-١٣٣١عــالء الكتبــي، فــارس الحلبــات الحــاج محمــد حــسن الكتبــي،  .٢٩

م، دار الـــضياء للطباعـــة والتـــصميم، النجـــف ١٩٧٨-١٩٢١ /هــــ١٣٩٨

 .٢٦م، ص ٢٠٠٧االشرف 

حــــــــــديث نجلــــــــــه الــــــــــشيخ معــــــــــين كــــــــــشيش مــــــــــع المؤلــــــــــف بتــــــــــاريخ  .٣٠

 .م٢٠٠٢نيسان١٧

 فــي الهنديــة، لمحــات ) ( اهــل البيــتنــشرة رابطــة شــعراء ورواديــد .٣١

 ).قده(عن سيرة حجة االسالم والمسلمين الشيخ محمد ابراهيم الطرفي 

 .٥٢-٥١نوري كامل المالكي، المصدر السابق، ص  .٣٢

 .٥٤المصدر نفسه، ص .٣٣

محمد مهدي البصير، نهـضة العـراق االدبيـة فـي القـرن الثالـث عـشر  .٣٤

 .٣٤٩ م، ص١٩٩٠-للهجرة، دار الرائد العربي، بيروت



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٢

ديـــوان محمـــد حـــسن ابـــي المحاســـن، عنـــي بترتيبـــه وشـــرحه وترجمـــة  .٣٥

اعالمـــه وســـرد الحـــوادث المـــذكورة فيـــه، محمـــد علـــي اليعقـــوبي مؤســـسة 

 .٦ م، ص٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، بيروت ٢المعارف للمطبوعات ط

 .٢٣٠المصدرنفسه، ص  .٣٦

 .١٣٧المصدرنفسه،ص .٣٧

 .٣٤٩محمد مهدي البصير، المصدرالسابق ص .٣٨

 .٦٢ المحاسن، المصدر السابق، ص ديوان محمد حسن ابي .٣٩

 .٢٠-١٢عالء الكتبي، المصدر السابق، ص ص  .٤٠

 صـــفحة عـــن الـــشيب ٣٥١م وحـــوى علـــى ١٩٧٢نـــشر الكتـــاب عـــام  .٤١

والــشباب التــي وردت فــي القــران الكــريم والحــديث النبــوي الــشريف، وفــي 

اللغة والشعر العربي، اردفها بتوثيق نـصوصها بطريقـة التحليـل، مـضيفا 

الحـــاج : لتـــشويق والـــسالسة فـــي العـــرض، للمزيـــد انظـــرعليهـــا عنـــصر ا

محمــد حــسن الــشيخ علــي الكتبــي، الــشيب والــشباب فــي االدب العربــي، 

 .م١٩٧٢-مطبعة االداب، النجف االشرف

 .٢٠عالء الكتبي، المصدر السابق، ص  .٤٢

عبــد الرضــا عــوض، ادبــاء وكتــاب بابــل المعاصــرون، الجــزء االول،  .٤٣

 .٩٨م، ص ٢٠٠٧-دار الفرات االعالمية، المسيب

رســالة االســتاذ الــسيد محمــد وســام حيــدر المحنــا الــى المؤلــف بتــأريخ  .٤٤

 . م٢٠١٠شباط ٢٠

 .سجل جماعة المعلمين في مدرسة جناجة االبتدائية للبنين .٤٥



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٣

م معنــــون الــــى ٤/٩/١٩٦٢ فــــي ٣كتـــاب ادارة مــــسبح المعــــارف عــــدد .٤٦

 .مديرية معارف لواء الحلة

 .٢٢/٤/٢٠٠٩ف بتاريخ رسالة االستاذ علي كاظم الشيخ الى المؤل .٤٧

  .م١٩٩٩أيلول ٢٢ مع المؤلف بتاريخ يحديث السيد مضر القزوين .٤٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اخلامتـــــــــــــة
كانـــت هـــوة عميقـــة بـــين إمكانيـــة مواكبـــة حركـــة التطـــور فـــي المدينــــة، 

والحاجــات الجديــدة لمجتمعهــا، فــي ظــل دولــة حكمتهــا قــوة اســتعمارية تتــأرجح 

 الكاملـــــة مـــــع دولـــــة حديثـــــة تتطلـــــب النهـــــوض فـــــي سياســـــتها علـــــى الهيمنـــــة



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٤

  مــــزدوج المعــــايير ســــي متــــردالحــــضاري واالســــتقالل التــــام، فــــي وضــــع سيا

  .والفكر

تأيــد الــشعب العراقــي فــي اختيــاره ) فيــصل بــن الحــسين(كــسب األميــر 

ملكا على العراق، فـزار مدنـه تباعـا، وتـشرفت مدينـة الهنديـة بلقـاه الـذي وعـد 

ـــى أهلهـــا بعزمـــه علـــى تطورهـــا حـــ ـــاء مجتمعهـــا، حيـــث عـــرض عل ضاريا وبن

وجهائهــا شــغل مناصــب فــي مملكتــه، فــي حــين عارضــو سياســته فــي توقيــع 

م، والتـــزم شـــيخها وزيـــر المعـــارف ١٩٢٢البريطانيـــة عـــام -المعاهـــدة العراقيـــة

بفتـــاوى رجـــال الـــدين فـــي مقاطعـــة انتخابـــات ) محمـــد حـــسن أبـــو المحاســـن(

يـــل الوفـــاء والوطنيـــة واحتـــرام المجلـــس التأسيـــسي واالســـتقالة مـــن منـــصبه، دل

  .أألمر الشرعي الديني

دخــل بعــض المــوالين للنظــام مــن شــيوخ عــشائر المدينــة إلــى الحكومــة، 

ومــنهم انتخبــوا  إلــى المجلــس النيــابي، بمثابــة مكافــأة عــن خــدماتهم واعترافــا 

  .بقدرتهم على خدمة األهالي في مناطقهم

خــرى فــي كــسب نجحــت سياســة الحكومــة أحيانــا وأخفقــت فــي أحيــان أ

الــــسياسيين والحــــزبيين فــــي المجتمــــع، ســــياقا مــــع الرغبــــات الذاتيــــة والعوامــــل 

الــسياسية الوطنيــة والقوميــة، فكــان تحريــر النقــد العراقــي مــن االرتبــاط بالكتلــة 

اإلســـترلينية، لـــه أثـــره االقتـــصادي البـــارز فـــي عمـــوم العـــراق، وبخاصـــة علـــى 

العربـــي فـــي فلـــسطين تجـــارة المدينـــة، فـــضال عـــن دعمهـــم حركـــات التحـــرر 

 فـي التأييـد والمناصـرة اوغيرها، التي ظهرت مواقـف المدينـة الـسياسية تجاههـ

  .والدعم المادي



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٥

م ايمـــان جـــدي لالســـتقالل عنـــد شـــباب ١٩٤١كانـــت لثـــورة مـــايس عـــام 

المدينة في االستعداد والمشاركة بها والتصدي بمنتهـى الحماسـة لالسـتعمار، 

ة، علــى الــرغم ممــا اكتنفهــا مــن أخطــاء كونهــا تجربــة تاريخيــة وطنيــة مــصيري

  .وسلبيات

نجحــت األحــزاب الــسياسية فــي الحــصول علــى العمــل العلنــي وتــأليف 

ـــــى  ـــــة إل ـــــاهيم واألفكـــــار الداعي ـــــق المف ـــــي تعمي الجبهـــــات المـــــشتركة بينهـــــا، ف

اإلصــالحات الــسياسية واالقتــصادية، ودعــوات لإلضــرابات العامــة بخطــوات 

ر في منهجهـا وسياسـتها وسـلوكها، كـان جريئة أجبرت الحكومات على التغيي

ٕمنها إصدار قانون االنتخاب البرلماني الجديد في االنتخاب المباشر، والغاء 
  .مراسيم األحكام العرفية

وجد أبناء المدينـة مـن الـسياسيين وأعـضاء مجلـس النـواب فـي الـضغط 

علـــى الحكومـــة، تحركـــا سياســـيا جـــديا ومـــؤثرا فـــي حثهـــا علـــى تلبيـــة حاجـــات 

ة التــي جــاء بعــضها متــأخرا مــع ســقوط النظــام الملكــي، وبقيــت ضــمن المدينــ

أبعادهـــــا المترديـــــة، فـــــضال عـــــن ركـــــود الحيـــــاة االجتماعيـــــة وجمـــــود الحالـــــة 

  .االقتصادية على مدى عشرات السنين

كانت سمات عمـارة العثمـانيين شاخـصة فـي عقـد العـشرينيات التقليديـة 

 الجديــــــد فــــــي مرحلــــــة فــــــي المدينــــــة، وبقيــــــت نــــــواة تطــــــور البنــــــاء المعمــــــاري

  .الخمسينيات المفعمة بنكهة الحداثة

بـــرز الكثيـــر مـــن نخـــب ومثقفـــي المدينـــة فـــي الوســـط الثقـــافي المحلـــي 

واالجتماعيـــة، والعربـــي وفـــي مختلـــف االتجاهـــات األدبيـــة والفنيـــة والـــسياسية 

بـــة فـــي الثقافـــة والعلـــوم والتربيـــة والخطابـــة والـــشعر، ون علـــى حركـــة دؤســـائري



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٦

يهم الكتب العلمية والجرائد والمجالت بأقالم عريـضة وبـارزة، والتي أشارت إل

 .بتميزهم في اإلبداع والمعرفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .ادراملصــــــــــ
א−١ א .א
 .القران الكريم .١



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٧

 واهـل )(ابراهيم الشيخ حسون، اللؤلؤ المنظم في مدائح ومراثي النبي  .٢

 .م٢٠٠٤-داد، مطبعة السعدون، بغ)(بيته 

ابـــراهيم شـــريف، الموقـــع الجغرافـــي للعـــراق واثـــره فـــي تاريخـــه العـــام حتـــى  .٣

 .ت.ب-الفتح االسالمي، الجزء االول، مطبعة شفيق، بغداد

احــــالم حــــسين جميــــل، االفكــــار الــــسياسية لالحــــزاب العراقيــــة فــــي عهــــد  .٤

 .م١٩٨٥-م، مطبعة الزمان، بغداد١٩٣٢-١٩٢٢االنتداب 

-العـــــراق، مطبعـــــة المعـــــارف، بغـــــداداحمـــــد سوســـــة، تطـــــور الـــــري فـــــي  .٥

 .م١٩٤٦

 .م١٩٤٥-احمد سوسة، وادي الرافدين ومشروع سدة الهندية، بغداد .٦

-احمد فوزي، من احداث العراق السياسية، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد .٧

 .م١٩٨٨

مؤلفاتــه، دار الحريــة للطباعــة، : حياتــه: احمــد فــوزي، فيــصل الثــاني، عائلتــه .٨

 .م١٩٨٨-بغداد

ـــــــــم، اســـــــــحق نقـــــــــاش،  .٩ ـــــــــة أميـــــــــر، ق شـــــــــيعة العـــــــــراق، المكتبـــــــــة الحيدري

 .م١٩٩٨/ھ١٤١٩

 تمــــوز وتاســــيس الجمهوريــــة فــــي ١٤اســــماعيل العــــارف، اســــرار ثــــورة  .١٠

 .م١٩٨٦-العراق، منشورات الماجد، لندن

المس بيل، فـصول مـن تـاريخ العـراق القريـب، نقلـه الـى العربيـة جعفـر  .١١

 .م١٩٧١-، بيروت٢الخياط، مطبعة دار الكتب، ط

غ، العــراق فـي عــصور ماقبـل التــاريخ، فـي كتــاب العـراق فــي تقـي الـدبا .١٢

 .م١٩٨٣-التاريخ، دار الحرية للطباعة، بغداد



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٨

 .م١٩٧٩-توفيق السويدي، مذكراتي، بيروت .١٣

ج لــوريمر، دليــل الخلــيج العربــي، القــسم الجغرافــي، الجــزء الثالــث، .ج .١٤

 .م١٩٧٧-ترجمة مكتب دولة قطر، الدوحة

المقدسة، الجزء االول، قسم النجـف، جعفر الخليلي، موسوعة العتبات  .١٥

 .م١٩٧١-دار التعارف، بغداد

جعفر عباس حميدي، تاسـيس الدولـة العراقيـة فـي كتـاب تـاريخ العـراق  .١٦

 .م١٩٩٨-قديمه وحديثه، شركة الوفاق للطبعة الفنية، بغداد

ـــــسياسية فـــــي العـــــراق  .١٧ -١٩٤١جعفـــــر عبـــــاس حميـــــدي، التطـــــورات ال

 .م١٩٧٦-فم، مطبعة النعمان، النجف االشر١٩٥٣

جعفــر عبــاس حميــدي، التطــورات واالتجاهــات الــسياسية الداخليــة فــي  .١٨

 .م١٩٨٠-م، ب ط، بغداد١٩٥٨-١٩٥٣العراق 

م، المطبعـــــة ١٩٥٦جعفـــــر عبـــــاس حميـــــدي، انتفاضـــــة العـــــراق عـــــام  .١٩

 .ت.ب-العربية، بغداد

جميــل ابــو طبــيخ، مــذكرات بغــداد، مراجعــة فــي تــاريخ العــراق الطــائفي  .٢٠

لمؤســــــــسة العربيــــــــة للدراســــــــات والنــــــــشر، م، ا٢٠٠٧-٦٧٢والعنــــــــصري 

 .م٢٠٠٨-بيروت

 تمــــــوز ١٤جهــــــاد صــــــالح العمــــــر، تطــــــور االوضــــــاع الــــــسياسيةحتى  .٢١

-م، فــي كتــاب العــراق فــي التــاريخ، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد١٩٥٨

 .م١٩٨٣

جـــواد عبـــد الكـــاظم محـــسن، مـــن تـــراث المـــسيب الـــشعبي، مركـــز بابـــل  .٢٢

 .ت.ب-لللدراسات الحضارية والتاريخية، جامعة باب



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣١٩

م، ١٩٩٠-١٩١٤حـــسن العلـــوي، الـــشيعة والدولـــة القوميـــة فـــي العـــراق  .٢٣

 .ت.ب-بيروت

حسن مصطفى، مذكرات ملحق عسكري في لندن قبـل حـرب فلـسطين  .٢٤

م، دار افاق عربية للطباعـة والنـشر، ١٩٤٩-١٩٤٦االولى وفي اثنائها 

 .م١٩٨٥-بغداد

س، حمــود الــساعدي، بحــوث عــن العــراق وعــشائره، مطبعــة دار االنــدل .٢٥

 .م١٩٩٠-النجف االشرف

حميــــد بليــــبص الــــسعيدي، لمحــــات مــــن تــــاريخ الحركــــة الرياضــــية فــــي  .٢٦

 .ت.م، ب.ط، ب.م، ب٢٠٠٠-١٩١٧قضاء الهندية 

حنا بطاطو، العراق الطبقات االجتماعية والحركـات الثوريـة مـن العهـد  .٢٧

العثماني حتى قيـام الجمهوريـة، الكتـاب االول، ترجمـة مؤسـسة االبحـاث 

 .م١٩٩٠-تالعربية، بيرو

 .حنا بطاطو، الكتاب الثاني، الحزب الشيوعي .٢٨

 .حنا بطاطو، الكتاب الثالث، الشيوعيون والبعثيون والضباط االحرار .٢٩

خالص االشـعب، المدينـة العربيـة، مؤسسـسة الخلـيج للطباعـة والنـشر،  .٣٠

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣-الكويت

خلــــــدون نــــــاجي معــــــروف، االقليــــــة اليهوديــــــة فــــــي العــــــراق بــــــين ســــــنة  .٣١

-م، الجــــــزء االول، مطبعــــــة ســــــلمان االعظمــــــي، بغــــــداد١٩٥٢و١٩٢١

 .م١٩٧٥

رؤف الــــــواعظ، االتجاهــــــات الوطنيــــــة فــــــي الــــــشعر العراقــــــي الحــــــديث  .٣٢

 .م١٩٧٤-م، دار الحرية للطباعة، بغداد١٩٤١-١٩١٤



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢٠

ســـاطع الحـــصري، مـــذكراتي فـــي العـــراق، الجـــزء الثـــاني، دار الطليعـــة  .٣٣

 .م١٩٦٨-للطباعة والنشر، بيروت

سي، ياســــين الهاشــــمي ودوره فــــي الـــــسياسة ســــامي عبــــد الحــــافظ القيـــــ .٣٤

ـــاني، مطبعـــة العـــاني، ١٩٣٦-١٩٢٢العراقيـــة بـــين عـــامي  م، الجـــزء الث

 .م١٩٧٥-بغداد

ــــــي ســــــنوات االنتــــــداب  .٣٥ ــــــودي، المجتمــــــع العراقــــــي ف ســــــتار نــــــوري العب

 .م٢٠٠٧-م.البريطاني، مطبعة ستار، ب

 الــى ســنة ١٩٠٠ســتيفن همــسلي لونكريــك، العــراق الحــديث مــن ســنة  .٣٦

لجــــزء الثــــاني، ترجمــــة وتعليــــق ســــليم طــــه التكريتــــي، مطبعــــة م، ا١٩٥٠

 .م١٩٨٨-حسام، بغداد

-١٩٣٤سمير عبد الكريم، اضواء على الحركة الـشيوعية فـي العـراق  .٣٧

 .ت.ب-م، الجزء االول، دار المرصاد، بيروت١٩٥٨

صـــادق آل طعمـــة وجاســـم آل كلكـــاوي، فاجعـــة عـــزاء طـــويريج، كـــراس  .٣٨

 .م١٩٦٦صدر في كربالء عام 

ــــي العــــراق صــــادق حــــ .٣٩ ــــصهيوني ف ــــشاط ال ــــسوداني، الن -١٩١٤سن ال

 .م١٩٨٠-م، دار الحرية للطباعة، بغداد١٩٥٢

م، مجلـــــة المثقـــــف ١٩٢٢صـــــادق حـــــسن الـــــسوداني، مـــــؤتمر كـــــربالء  .٤٠

 .م١٩٧٣-العربي، العدد الثاني، السنة الخامسة، تشرين الثاني، بغداد

-صــــادق صــــالح العــــاني، االطلــــس العــــام، مطبعــــة الرصــــافي، بغــــداد .٤١

 .م٢٠٠١



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢١

-١٩٣٧ (٢طــــاهر خلــــف البكــــاء، فلــــسطين مــــن التقــــسيم الــــى اوســــلو .٤٢

 .م٢٠٠١-، دار الشؤون الثقافية، بغداد)م١٩٩٥

، ٢ظـــافر القاســـمي، الحيـــاة االجتماعيـــة عنـــد العـــرب، دار النفـــائس، ط .٤٣

 .م١٩٨١-بيروت

عبــاس العــزاوي، تــأريخ  العــراق بــين احتاللــين، الجــزء الثــامن، المكتبــة  .٤٤

 .هـ١٤٢٥-الحيدرية، قم

م، ١٩٤١-١٩٣٢بــــاس عطيــــة جبــــار، العــــراق والقــــضية الفلــــسطينة ع .٤٥

 .م١٩٨٣-مطبعة الجامعة، بغداد
راق  .٤٦ ي الع ة ف ة الوطني ام، الحرك ادي العك ر ھ د االمي -١٩٢١عب

 .م١٩٧٥-م، مطبعة االديب، النجف١٩٣٢

-١٩٤٦عبــد االميــر هــادي العكــام، تــاريخ حــزب االســتقالل العراقــي  .٤٧

 .م١٩٨٠-دم، دار الحرية للطباعة، بغدا١٩٥٨

عبد الجبار حسن الجبوري، االحـزاب والجمعيـات الـسياسية فـي القطـر  .٤٨

 .م١٩٧٧-م، دار الحرية للطباعة، بغداد١٩٥٨-١٩٠٨العراقي 

عبـــد الجبـــار عبـــد مـــصطفى، تجربـــة العمـــل الجبهـــوي فـــي العـــراق بـــين  .٤٩

 .م١٩٧٨-، دار الحرية للطباعة، بغداد)م١٩٥٨-١٩٢١(

ت االوسط، مطبعة التراث، النجف عبد الجبار فارس، عامان في الفرا .٥٠

 .م١٩٣٤/هـ١٣٥٣-االشرف

عبـد الــرزاق الحــسني، تــاريخ الــوزارت العراقيــة، جميــع االجــزاء، مطبعــة  .٥١

 .م١٩٦١-العرفان، صيدا

عبـــد الـــرزاق الحـــسني، العـــراق فـــي ظـــل المعاهـــدات، مطبعـــة دار الكتـــب،  .٥٢

 .م١٩٨٠-بيروت



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢٢

، ٥ دار الكتـــب، طعبـــد الـــرزاق الحـــسني، الثـــورة العراقيـــة الكبـــرى، مطبعـــة .٥٣

 .م١٩٨٢بيروت 

عبــد الــرزاق الــصافي، ملــف حــول الــصهيونية، مجلــة الثقافــة الجديــدة،  .٥٤

 .م١٩٧٦، كانون االول ٨٨عدد 

عبد الرضا عوض، ادباء وكتاب بابل المعاصرون، الجزء االول، دار  .٥٥

 م٢٠٠٧-الفرات االعالمية، المسيب

-١٩٥٨ عبد الرضا محمد عوض، الحلة فـي العهـد الجمهـوري االول .٥٦

 .م٢٠٠٨-م، دار الفرات االعالمية، الحلة١٩٦٨

 المؤســــسة العربيــــة للدراســــات مــــن ذكريــــاتي، عبــــد العزيــــز القــــصاب، .٥٧

 .م١٩٦٢-بيروت والنشر، 

عبد العزيز سليمان نوار، داود باشـا والـي بغـداد، دار الكاتـب العربـي،  .٥٨

 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨-القاهرة

دار الكتــب للطباعــة عبــدالقادر يوســف الجبــوري، التــاريخ االقتــصادي،  .٥٩

 .م١٩٨٠-والنشر، بغداد

 .م١٩٦٠-عبد الكريم العالف، بغداد القديمة، مطبعة المعارف، بغداد .٦٠

عبـــد المجيـــد كامـــل التكريتـــي، الملـــك فيـــصل االول ودوره فـــي تاســـيس  .٦١

م، دار الــشؤون الثقافيــة العامــة، ١٩٣٣-١٩٢١الدولــة العراقيــة الحديثــة 

 .م١٩٩١-بغداد

تــــاريخ فلــــسطين الحــــديث، المؤســــسة العربيــــة ، عبــــد الوهــــاب الكيــــالي .٦٢

 .م١٩٧٣-، بيروت٢للدراسات والنشر، ط



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢٣

، الموســــــوعة الــــــسياسية، المؤســــــسة العــــــسكرية عبــــــد الوهــــــاب الكيــــــالي .٦٣

 .م١٩٧٤-للدراسات والنشر، بيروت

الــــشيخ عبــــود الهــــيمص، ذكريــــات وخــــواطر عــــن احــــداث عراقيــــة فــــي  .٦٤

 .م١٩٩١-الماضي القريب، مطبعة الراية، بغداد 

 الحـــاج، القـــضية الكرديـــة فـــي العـــشرينات، مطبعـــة االنتـــصار، عزيـــز .٦٥

 .م١٩٨٥-بغداد

-١٣٣١عـــالء الكتبـــي، فـــارس الحلبـــات الحـــاج محمـــد حـــسن الكتبـــي  .٦٦

م، دار الـــضياء للطباعـــة والتـــصميم، النجـــف ١٩٧٨-١٩١٢/ هــــ١٣٩٨

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨-االشرف

علـــــي ابـــــراهيم عبـــــدة وخيريـــــة قاســـــمية، يهـــــود الـــــبالد العربيـــــة، مركـــــز  .٦٧

 .م١٩٧١-بحاث، بيروتاال

 .م١٩٨٩-علي البهادلي، النجف جامعتها ودورها القيادي، بيروت .٦٨

علـــــي الـــــشمراني، صـــــراع االضـــــداد، المعارضـــــة العراقيـــــة بعـــــد حـــــرب  .٦٩

 .م٢٠٠٣-الخليج، دار الحكمة، لندن

علـــي المـــؤمن، ســـنوات الجمـــر، مـــسيرة الحركـــة االســـالمية فـــي العـــراق  .٧٠

للدراســــــات والترجمــــــة م، المركــــــز االســــــالمي المعاصــــــر ١٩٨٦-١٩٥٧

 .م٢٠٠٤-، بيروت٣والنشر، ط

علـــي الـــوردي، لمحـــات اجتماعيـــة مـــن تـــاريخ العـــراق الحـــديث، الجـــزء  .٧١

 .م٢٠٠٥-، بيروت٢الثالث والسادس، دار الراشد، ط

ـــة  .٧٢ ـــة، العـــراق نـــشاة الدول م، ترجمـــة عطـــا ١٩٢١-١٩٠٨غـــسان العطي

 .م١٩٨٨-عبد الوهاب، مطبعة دار الالم، لندن



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢٤

انحــراف النظــام البرلمــاني فــي العــراق، مطبعــة الــسندباد، فــائز عزيــز اســعد،  .٧٣

 .م١٩٨٤-بغداد

م، ١٩٣٢-١٩٢١فاروق صالح العمر، االحزاب السياسية فـي العـراق  .٧٤

 .م١٩٧٨-مطبعة االرشاد، بغداد

البريطانيـــــة واثرهـــــا فـــــي -فـــــاروق صـــــالح العمـــــر، المعاهـــــدات العراقيـــــة .٧٥

-، بغـــــدادم، دار الحريـــــة للطباعـــــة١٩٤٨-١٩٢٢الـــــسياسية الداخليـــــة  

 .م١٩٨٦

م، ١٩٥٨-١٩٤٦فاضــل حــسين، تــاريخ الحــزب الــوطني الــديمقراطي  .٧٦

 .م١٩٦٣-مطبعة الشعب، بغداد

فاضـــل حـــسين وعبـــد الوهـــاب القيـــسي وعبـــد االميرمحمـــد امـــين، تـــاريخ  .٧٧

 .م١٩٨٠-العراق المعاصر، مطبعة جامعة بغداد، بغداد

فاطمة صادق عباس السعدي، صالح جبر ودوره السياسي في العـراق  .٧٨

 .م٢٠٠٨-م، دار الشؤون الثقافية، بغداد١٩٥٧حتى عام 

فريتــــز غروبــــا، رجــــال ومراكــــز قــــوى فــــي بــــالد الــــشرق، الجــــزء االول،  .٧٩

 .م١٩٧٩-ترجمة فاروق الحريري، مطبعة عصام، بغداد

فكرت نامق عبد الفتـاح، سياسـة العـراق الخارجيـة فـي المنطقـة العربيـة  .٨٠

 .م١٩٨٦م، دار الحرية للطباعة، بغداد ١٩٥٨-١٩٥٣

فيــــصل بــــن الحــــسين فــــي خطبــــه واقوالــــه، ومــــضات فــــي ســــيرة الــــزعيم  .٨١

 .م١٩٤٥-مؤسس مملكة العراق ومنشئ الجامعة العربية، بغداد

- االول واالنكليــــز واالســــتقالل، بيــــروتلكــــاظم نعمــــة، الملــــك فيــــص .٨٢

 .م١٩٨٨



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢٥

-كامـل الجـادرجي، مــن اوراق كامـل الجــادرجي، دار الطليعـة، بيــروت .٨٣

 .م١٩٧١

م، ١٩٣٩-١٩٢٢سطين واالنتـــداب البريطـــاني كامـــل محمـــد خلـــه، فلـــ .٨٤

 .م١٩٧٤-بيروت

كمــــال لطيــــف ســــالم، اعــــالم المقــــام العراقــــي ورواده، مكتبــــة النهــــضة،  .٨٥

 .م١٩٨٥-بغداد

كمــال مظهــر احمــد، صــفحات مــن تــاريخ العــراق المعاصــر، دراســات  .٨٦

 .م١٩٨٧-تحليلية، مكتبة البدليسي، بغداد

رس حــداد، مجلــة م، ترجمــة بطــ١٨٦٦لجــان، رحلــة لجــان الــى العــراق  .٨٧

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٢المورد، المجلد الثاني عشر، العدد الثالث، 

-لطفي الخوري، في علم التراث الشعبي، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد .٨٨

 .م١٩٧٩

م فـــي العـــراق، دار ١٩٥٨ تمـــوز١٤ليـــث عبـــد الحـــسن الزبيـــدي، ثـــورة  .٨٩

 .م١٩٧٩-الحرية للطباعة، بغداد

لتقـارير الـسنوية للـسفارة البريطانيـة مؤيد ابـراهيم الونـداوي، العـراق فـي ا .٩٠

 .م١٩٩٢-م، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد١٩٥٨-١٩٤٤

مالك سيف، للتاريخ لسان، ذكريات وقضايا خاصـة بـالحزب الـشيوعي  .٩١

 .م١٩٨٣-العراقي منذ تاسيسه حتى اليوم، دار الحرية للطباعة، بغداد

جلــة المعلــم متــي عقــراوي، المعــارف العراقيــة فــي خمــسة عــشر ســنة، م .٩٢

 .م١٩٣٧اذار -الجديد، العدد الثاني، السنة الثانية، بغداد



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢٦

-مجيـــد خـــدوري، تحريـــر العـــراق مـــن االنتـــداب، مطبعـــة العهـــد، بغـــداد .٩٣

 .م١٩٣٥

-مجيـــد خـــدوري، العـــراق الجمهـــوري، الـــدار المتحـــدة للنـــشر، بيــــروت .٩٤

 .م١٩٧٤

محمــد توفيــق حــسين، نهايــة االقطــاع فــي العــراق، دار العلــم للماليــين،  .٩٥

 .م١٩٥٨-يروتب

محمــد جــواد مغنيــة، هــذه هــي الوهابيــة، حققــه الــشيخ ســامي الغريــري،  .٩٦

 .م٢٠٠٦-مطبعة ستار، بيروت

الحــاج محمــد حــسن الــشيخ علــي الكتبــي، الــشيب والــشباب فــي االدب  .٩٧

 .م١٩٧٢-العربي، مطبعة االداب، النجف االشرف

محمـــد حـــسين الزبيـــدي، العراقييـــون المنفيـــون الـــى جزيـــرة هنجـــام، دار  .٩٨

 .م١٩٨٩-، بغداد٢حرية للطباعة، طال

محمــد حــسين الزبيــدي، التربيــة والتعلــيم، حــضارة العــراق، الجــزء الثــاني  .٩٩

 .م١٩٨٥-عشر، دار الحرية للطباعة، بغداد

محمــــد مظفــــر االدهمــــي، المجلــــس التاسيــــسي العراقــــي، الجــــزء االول  .١٠٠

 .م١٩٨٩-، بغداد٢والثاني، دار الشؤون الثقافية العامة، ط

صير، نهـضة العـراق االدبيـة فـي القـرن الثالـث عـشر محمد مهدي الب .١٠١

 .م١٩٩٠-للهجرة، دار الرائد العربي، بيروت

مــــم، ١٩٥٢ي الجعفــــري، انقــــالب الوصــــي فــــي العــــراق محمــــد حمــــد .١٠٢

 .م٢٠٠١-، بغداد٢مطبعة اسفار، ط



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢٧

م، ١٩٥٨-١٩١٨محمــد مهــدي كبــة، مــذكراتي فــي صــميم االحــداث  .١٠٣

 .م١٩٦٥-دار الطليعة، بيروت

م، فـصل فـي تـارخ العـراق ١٩٥٩ورة الموصل القومية محمود الدرة، ث .١٠٤

 .م١٩٨٧-المعاصر، مطبعة الخلود، بغداد

مــصطفى عبــد القــادر النجــار، عهــد االنتــداب، فــي كتــاب العــراق فــي  .١٠٥

 .م١٩٨٣-التاريخ، دار الحرية للطباعة، بغداد

مــصطفى عبــد القــادر النجــار، عهــد االنتــداب، فــي كتــاب العــراق فــي  .١٠٦

 .م١٩٨٣- للطباعة، بغداد التاريخ، دار الحرية

مظفــر حــسين جميــل، سياســة العــراق التجاريــة، مطبعــة نهــضة مــصر،  .١٠٧

 .م١٩٤٩-القاهرة

مظفــر عبــد اهللا امــين وجهــاد صــالح العمــر، عهــد االســتقالل الــوطني  .١٠٨

-، فــي كتــاب العـراق فــي التــاريخ، دار الحريـة للطباعــة، بغــداد)الـشكلي(

 .م١٩٨٣

 السلطة في العراق الملكي، نزار توفيق سلطان الحسو، الصراع على .١٠٩

 .م١٩٨٤-مطابع دار افاق عربية، بغداد

نــوري كامــل محمــد حــسن، ديــوان ابــي المحاســن ودراســة عــن حياتــه  .١١٠

-واالتجاهات السياسية في شعره، مؤسـسة العـارف للمطبوعـات، بيـروت

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

هــادي حــسن، دور حــزب البعــث العربــي االشــتراكي فــي العــراق، فــي  .١١١

ـــ ـــسه حتـــى الحركـــة الوطني ـــذ تاسي م، مطبعـــة معهـــد ١٩٥٨ تمـــوز١٤ة من

 .ت.ب-، بغداد٢الثقافة العمالية، ط



א)(א ١٩٥٨−١٩٢١א
 

        ٣٢٨

وادي العطيــــة، تــــاريخ الديوانيــــة قــــديما وحــــديثا، المطبعــــة الحيدريــــة، النجــــف  .١١٢

  .م١٩٥٤-االشرف

    
.אא−٢

א א א
 .دار الكتب الوطنية  - أ
 .د/9/٤/١ت في الحلة رقم ملفات وزارة الداخلية، ملفة االنتخابا .١

 .د/٤/١ملفات وزارة الداخلية، ملفة االنتخابات والعشائر رقم  .٢

 تـشرين ٢٤، فـي ٢/١ملفات وزارة الداخلية، تقرير شـرطة الهنديـة رقـم  .٣

 .م، الى مديرية شرطة الحلة١٩٢٧االول 

 تمــوز ٨٨٠٦ملفــات وزارة الداخليــة، تقريــر متــصرفية لــواء الحلــة رقــم  .٤

 .م١٩٣١

 آب ٤، ٦٥٢/ارة الداخليــــــة، تقريــــــر وزارة الداخليــــــة رقــــــم سملفــــــات وز .٥

 . م١٩٣٢

 ١، ٩٢١٣/ملفــات وزارة الداخليــة، تقريــر متــصرفية لــواء الحلــة رقــم س .٦

 .١٩٣٢أيلول 

ملفــات وزارة الداخليــة، تقريــر مديريــة شــرطة متــصرفية لــواء بغــداد رقــم  .٧
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