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 م6435-6491موقف نواب الحمة من انبثاق الحياة الحزبية في العراق 
 م. ستار عمك الطفيمي

 جامعة بابل/كمية التربية األساسية/قسم التاريخ
 المقدمة
بعد دخوؿ العراؽ الحرب العالمية الثانية الى جانب بريطانية حممه أعباء سياسة كبيرة وضعت عمى كاهؿ الشعب مف       

البناء السياسي السميـ لمؤسساته  خالؿ اعالف األحكاـ العرفية وتصدير الصحافة والعمؿ الحزبي مما جعمه يعتمد
 الديمقراطية وتنظيماته الحزبية.

لفػػتا األبػػػواب  6991تػػوفرت لمعػػراؽ فرصػػة سػػانحة بعػػد انتاػػاء الحػػرب العالميػػػة الثانيػػة فػػي وزارة توفيػػؽ السػػويدي عػػاـ     
عاليػػًا لممطالبػػة مشػػرعة أمػػاـ العمػػؿ الحزبػػي وتمسػػيس الجمعيػػات لاػػرم فسػػا المجػػاؿ أمػػاـ هػػذ  األحػػزاب  طػػالؽ صػػوتاا 

 بحقوؽ الشعب المشروعة في حرية االستقالؿ مف التبعية األجنبية مف خالؿ المعاهدات واالتفاقيات بيف العراؽ وبريطانيا. 
وكاف لبعم النواب في الحمة اساامات كبيرة في المساهمة في تمسيس بعم األحزاب السياسية واالنضماـ إلياا     

الجباة الشعبية وحزب االتحاد الدستوري وحزب المعارضة الدستورية في البرلماف بينما اف كحزب األمة االشتراكي وحزب 
قسـ مف نواب الحمة قاموا باالبتعاد عف العمؿ في األحزاب لقناعات شخصية وكذلؾ رآى بعم النواب اف وجود هذ  

عف حقوؽ الشعب وطموحاته في تحقيؽ  األحزاب يساعد عمى دعـ السمطة بؿ هي واجاة تمثؿ السمطة الرسمية وتبتعد كثيراً 
أمانيه الوطنية وقد اعتمدت في هذا البحث عمى مصادر مامة وكثيرة والتي أغنت البحث بالمادة العممية والمقاالت 

وكذلؾ اعتمدت عمى  6991ػ  6991التاريخية الموثقة ومف أهـ هذ  المصادر محاضر مجمس النواب العراقي لمفترة مف 
رة في هذ  المرحمة قبؿ تاريخ الوزارات العراقية مف لػ)عبد الرزاؽ الحسني( وكذلؾ التطورات السياسية في بعم الكتب الصاد

 العراؽ لػ ) جعفر عباس احميد ( وغيرها مف المصادر األخرى.

 :موقف النخبة السياسية الحمية من انبثاق الحياة الحزبية
ـ نحو بناء مجتمعات ديمقراطية، السيما اف انتصار دوؿ الحمفاء انتات الحرب العالمية الثانية، وبدات توجاات العال

في الحرب دعـ هذا االتجا ، عمى أساس اف هذ  الدوؿ كانت تمثؿ المعسكر الذي ينشد الحرية والديمقراطية لشعوب العالـ 
 بحسب ادعائاـ.

اة الحزبية لـ تكف جديدة في ، عمما اف الحي(6)6991ظارت عدة احزاب سياسية في عاد وزارة توفيؽ السويدي عاـ 
، لكف االحزاب التي ظارت بعد الحرب كاف وضعاا يختمؼ عما (2)العراؽ، فانالؾ أحزاب وجعيات ظارت قبؿ هذ  الفترة

هو عميه قبؿ الحرب، اذ بدت هذ  االحزاب اكثر تحرارا واستقاللية، كما اناا استطاعت اف تحقؽ انتشارا، وبالتالي كاف 
هير أعمؽ وأوسع، بؿ اف مواكبة االحداث والتطورات كانت سمة مف سمات االحزاب التي برزت بعد تاثيرها في الجما

 الحرب.
وكاف مف الضروري اف تتاثر النخبة السياسية الحمية بظاور هذ  االحزاب ، عمى الرغـ مف تباطؤ هذ  النخبة في 

ؾ الشيخ عبود الايمص مثال في أي حزب، يبدو اف ، فمـ يشتر ـ6991مف األحزاب عند تكويناا عاـ االنتماء الى أي حزب 
في  ، كاف هذا الموقؼ حصيمة تراكـ نظرته الى االحزاب التي نشاتاة الحزبية، أو العمؿ في أي حزبله موقفا مف الحي

تي تالفت ، فاو ينظر الياا عمى اناا احزاب موسمية تنتاي وتختفي عف الوجود بانتااء مامتاا البداية تشكيؿ الدولة العراقية
 .(1)مف اجماا، بؿ يرى اف االنضماـ الى حزب و آخر شيء تحركه المنافع و المكاسب الشخصية
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، حيه سأل انشيخ عبود انهيمص عبد االنه عه ت انحكومت في انحياة انحزبيتانهيمص يىقم نىا عدم جدي عبودان انشيخ 

أرجح ان ال تىظم اني االحزاب": "عبود مدى ايماوه بانعمم انحزبي، فأبدى انوصي عدم رغبته قائلا 
(4)

. 

، وموقفه الذي اتخذ  ، بؿ اف نظرته الى االحزابولـ يكف رأي الوصي عبد االله منعا له االنخراط في العمؿ الحزبي
، مسست في عاد وزارة توفيؽ السويديبعدـ االشتراؾ فياا ظؿ ثابتا، حتى بعد المحاوالت العديدة مف رؤساء االحزاب التي ت

، اال اف الشيخ عبود الايمص اعتذر لحزب االحرار لالنضماـ الى حزبه ذكر محاولة السويدي نفسه حيف كاف رئيسااذ ي
وتكررت المحاولة مف حزب االمة االشتراكي الذي يرأسه صالا جبر، وجاءت هذ  المحاولة  ،بكثرة اشااله وأعماله الخاصة

، لكنه ، وعبرا عف رغبة صالا جبر الشخصية بانضماـ الشيخ عبودعف طريؽ الشيخ دوهاف الحسف و السيد جعفر القزويني
واعالف عبود الايمص عف اعتذار   ،، وقد اصر عمى اعتذار  حتى بعد المقاء الذي تـ بينه وبيف صالا جبراعتذر ايضا

، الذي 6999اـ ، عف عدـ مقدرته في العمؿ في الحزب االتحاد الدستوري الذي ألفه نوري السعيد علمسيد خميؿ كنة ايضا
 .(9)انضمت اليه الكثير مف الشخصيات السياسية الحمية ، ولكف الشيخ عبود اكد رغبته عمى البقاء مستقال

صراري عمى  أكد اف عدـ استجباته لمدعوات التي وجات اليه بخصوص االشتراؾ في العمؿ الحزبي قائال : " وا 
مؤسسات السياسية الجادة التي تممؾ قوة االستمرار و العمؿ في االعتذار لشعوري وقناعتي باف تمؾ االحزاب لـ تكف بال

 .( 1)صفوؼ الشعب، و بالتالي العمؿ عمى قياـ حكـ نيابي ديمقراطي مستقر" 
اما عبد الوهاب مرجاف، وهو محاـ عمى درجة عالية مف الثقافة و الطموح، فقد استاوته الحياة الحزبية منذ بداية 

 .(7)6991حزب الوطني الديمقراطي، حيف أجازته وزارة الداخمية في الثاني مف نيساف عاـ نشاتاا، فكاف أحد مؤسسي ال
، وعقد اجتماع في السادسة (8)كاف عبد اغموهبا مرجاف مف بيف الثالثة مف مؤسسي الحزب ، مف غير جماعة االهالي

ف سبعة أعضاء، لـ يكف عبد الوهاب ، النتخاب المجنة المركزية لمحزب و التي تملفت مـ6991والعشريف مف نيساف عاـ 
وعبود الشالجي مرجاف مف ضمناـ رغـ ترشيحه مما أدى الى انسحابه مف الحزب وقد انسحب معه عبد الكريـ االزري 

 .( 9)وصادؽ كمونة 
، اذ رى اف انسحابه جاء ألسباب طائفيةاختمفت االراء حوؿ انسحاب عبد الوهاب مرجاف مف الحزب، فاناؾ مف ي

، اف حسيف جميؿ سكرتير الحزب، كاف يحاوؿ اف يكوف تيارات سنية سعيد عضو المجنة المركزية السابؽد صادؽ يرى محم
رئيس عند لتبوء المراكز القيادية لمحزب، في حيف نفى حسيف جميؿ ذلؾ، وأيد نفيه باف عبد الكريـ االزري كاف نائبا لم

المجنة المركزية، واف انسحاب عبد الوهاب مرجاف جاء نتيجة عضواف في  ومحمد عبود الشالجي استقالته، وصادؽ كمونه
 .(61)غضبه لعدـ فوز  بانتخابات المجنة ، ولوجود خالفات حوؿ اساليب العمؿ في الحزب

يذكر اف عبد الوهاب مرجاف اوضا اسباب استقالته قائال: " اف سبب انسحابي ومعي بعم االعضاء المؤسسيف 
بير مف اليسارييف الشيوعييف اعضاء في الحزب، وهذا يتعارم مع اهداؼ ومبادئ لمحزب، هو قبوؿ انتساب عدد ك

الحزب، وبالتالي عدـ قدرة الجادرجي في صدهـ، وضعفه في مجاباتاـ، وانه حاوؿ وأقرانه المنسحبيف مف الحزب مرات 
ي الحزب، واال ستكوف النتيجة عدة وتباعا تصحيا المسار ، واناـ حذروا كامؿ الجادرجي وطالبو  بعدـ قبوؿ الشيوعييف ف

 .(66)انسحاباـ مف الحزب، وبالفعؿ كاف ذلؾ
وما يؤيد هذا الرأي، هو قبوؿ عدد غير قميؿ مف الشباب الذيف يحمموف االفكار الماركسية، الذي تدفعه بعم 

الكثرية التي حضرت ، اما حنا بطاطو فيرى اف ا(62)المنظمات السرية مف اجؿ السيطرة عمى الحزب وتوجياه كيفما يريدوف
، كما ذهب (61)، وانتخبوا يساريا وهو المحامي زكي عبد الوهابالمركزية هزمت عبد الوهاب مرجاف انتخابات المجنة

في حيف يذهب شقيقه، اف استقالته كانت نتيجة شعور  اف الحزب لـ يكف لديه توجاا  ،(69)ى هذا الرأيالحسني مف قبؿ ال
 .(69)قوميا



 م0202/أيلول                جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة             4/ العدد

 60 

ؿ االراء، اف االسباب التي ادت بعبد الوهاب مرجاف الى االستقالة مف الحزب الوطني هكذا يتضا مف خال
الديمقراطي كانت ايدلوجية، اضافة لعدـ فوز  بعضوية المجنة المركزية في الحزب، اما الحزب الذي تركه عبد الوهاب 

ية بوسائؿ ديمقراطية، وبحسب خطة منظمة مرجاف بعد اربع وعشريف يوما، فقد قدـ الئحة اصالح لكؿ مظاهر الحياة العراق
وشاممة، مف اجؿ اقامة دولة ديمقراطية، اذ تطرؽ منااجه الى الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة، مع التركيز 
، عمى النقاط المامة، اذ دعا الى زيادة حصة القالح مف االنتاج الزراعي، وضماف حقوؽ العماؿ لبموغ حياة ديمقراطية

 .(61)واستكماؿ استقالؿ العراؽ
، اذ (67)وصؼ الحزب بالوطنية والديمقراطية، بصفاما عنصريف مترابطيف، ويؤمف بارتكاز كؿ مناما عمى االخر

امتاز الحزب بالتوجه الديمقراطي الذي يكاد يكوف سمة تميز باا، مف خالؿ اعطائاا االولوية في عممه، ورغـ دعوته 
 .(68)تماعية المعتدلة التي تبناها في منااجهودفاعه عف المبادئ االج

، كاف عبد الوهاب الصالا احد مؤسسي الجباة الدستورية البرلمانية، اذ اقدـ عدد مف النواب عمى 6997في عاـ 
تقديـ طمباـ الى رئيس المجمس النيابي لتاليؼ هذ  الجباة، وقد طرحت غايتاا لمقياـ بالواجبات النيابية البرلمانية عمى 

 .(69)ساس التعاوف بيف اعضائاا المنتميفا
كانت الجباة الدستورية البرلمانية اوؿ كتمة معارضة، تؤلؼ بصورة رسمية، وتسجؿ في محاضر مجمس النواب منذ 

 بدء الحياة البرلمانية في العراؽ، اذ استطاعت اف تثبت وجودها مف خالؿ مناقشة الطروحات داخؿ المجمس.
رية البرلمانية بيانا، انصب اغمبه فيما يتعمؽ بالعمؿ النيابي داخؿ المجمس النيابي، وقد نشر اعضاء الجباة الدستو 

تضمف البياف مراعاة حاجات البالد، والسعي بكؿ وسائؿ الدستور لتحقيؽ تمؾ الحاجات، كما اكدوا عمى التمسؾ بقواعد 
يانة الحريات الشخصية والعامة، بؿ اعمنوا عف الدستور وتطبيقه بالشكؿ الصحيا، وتمكيد المحافظة عمى كياف الدولة، وص

 . (21)تاييدهـ لكؿ سياسة تحقؽ المصمحة الجماهيرية، وتبتعد عف الفردية و المصالحة الخاصة
اذ كانت طروحاته تتميز بالدقة  كاف لعبد الاادي الصالا حضور قوي في مجمس النواب الذي مثمه فيه لواء الحمة،

وقدرته عمى العمؿ، وابداء الرأي مف خالؿ تعقيبه عمى الوائا والقوانيف و المناهج  الموضوعية، اذ اثبت تواصمهو 
 . (26)واالقتراحات والمشاريع التي يبحثاا المجمس النيابي

 واستطاع عبد الاادي الصالا اف ينتاج الطريؽ الذي رسمته الجباة الدستورية لعمماا والذي تمخص في االتي:
 بواجبات عمى افضؿ الوجو  التزاما باليميف الذي قطعو  عمى انفساـ. غاية الجباة قياـ اعضائاا  -6
 كاف ميداف عمماا الموائا والقوانيف والمناهج والمقترحات والمشاريع واألعماؿ التي تبحث داخؿ المجمس النيابي. -2

سػػب وضػػع خطػػة لمبحػػث فػػي الشػػؤوف العامػػة، وتكػػويف احراء بشػػمناا، وحػػث أعضػػاء المجمػػس بالموافقػػة عمياػػا ح -1
 األصوؿ الدستورية.

 .(22)اتخاذ طريؽ التعاوف التاـ بيف أعضاء هذ  الجباة مع مراعاة توزيع االعماؿ واالختصاصات -9

تميز عبد الاادي الصالا بمقدرته الخطابية، وقدرته عمى االسترساؿ في أثناء مناقشته، والسيما اف الجباة الدستورية 
حد اعضائاا او في مكتب المجمس النيابي، لممداولة حوؿ الطروحات كانت تتفؽ مسبقا أثناء اجتماعاتاا في دورا

ووالمناقشات المامة الواجب تناولاا، وكذلؾ الخطوات الواجب اتخاذها تجا  المشاريع والموائا المعمنة داخؿ المجمس مف 
 .(21)الحكومة، مع تبياف وجاة النظر واسباب المعارضة

دة عف االحزاب في بداية تمسيساا، لعوامؿ مختمفة، كاف اهماا هو اف اغمبية بقيت اغمب النخبة السياسية الحمية بعي
 الساسة الحمييف يميموف نحو كفة الحكومة وتمييد سياستاا، كما اناا لـ تر في االحزاب المنبثقة ما يحقؽ طموحاا.

الذي تبنته وزارة توفيؽ  نستطيع اف نممس مف موقؼ دوهاف الحسف مثال مف االحزاب، اثناء مناقشته لقانوف االنتخاب
السويدي، والذي تاجـ فيه عمى الحزب الوطني الديمقراطي وحزب االحرار، وفند مخزاعماما في حصوؿ تدخؿ حكومي في 
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االنتخابات، واف االحزاب لـ تقاطع االنتخابات لوجود تدخؿ، وانما لعدـ وجود منتميف لاا في المناطؽ االنتخابية، واتاـ 
عة العراؽ عمى اثر البرقية التي بعثاا المؤتمر البرلماني المنعقد في القاهرة، وواصؿ حديثه حتى دعا االحزاب بتشويه سم

 .(29)االحزاب الى اف تكوف واقعية، واف تعمؿ الجؿ المصمحة العامة
ت ، قدـ نوري سعيد طمبه الى وزارة الداخمية لتاسيس حزب االتحاد الدستوري وقد اجيز الحزب وتملف6999في عاـ 

، ورشدي باالمجنة العميا لمحزب مف نوري السعيد رئيسا وعبد الوهاب مرجاف نائبا وخميؿ منة سكرتيرا وجميؿ االورفمي محاس
 .(29)الجمبي امينا لمصندوؽ

اشترؾ باالنتماء الى هذا الحزب اغمبية اعضاء النخبة السياسية الحمية، التي كانت تمثؿ لواء الحمة في المجمس 
ضافة الى انتماء عبد الوهاب مرجاف واشااله منصب نائب الرئيس، فقد انضـ الى الحزب كؿ مف: عبد النيابي، فبا 

المحسف الجرياف وعبد المنعـ رشيد وغانـ الشمراف وجعفر الصميدع ومخيؼ الكتاب ومادي الايمص وعبد الرزاؽ 
، وكذلؾ كاف حسف (27)اـ حمي معروؼ، وكذلؾ كاف مف اعضاء الايئة االدارية لمحزب أنور الجوهر وهو مح(21)شرؼ

 .(28)عمواف المطيري مف المنتميف لمحزب
يتضا اف النبخبة السياسية الحمية المنتمية لحزب االتحاد الدستوري، هي مف المالكيف ورؤساء العشائر المعروفيف 

عروفة، اذ استطاع نوري السعيد بثقماـ في منطقة الفرات االوسط وارتباطاتاـ الخاصة مع الكثير مف الشخصيات العراقية الم
اف يحقؽ باـ ومف معاـ مف المنتميف الى الحزب تكتال قويا داخؿ المجمس النيابي، وال سيما اف النخبة السياسية الحمية 

 المنتمية لحزبه كانت جميعاا في المجمس المذكور.
وله: "فحزب االتحاد الدستوري وصؼ كامؿ الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، حزب االتحاد الدستوري بق

ليس هو ما مكتوب في مناجه ، بؿ مقصودا به ايجاد داعمة حزبية لمؤازرة الوضع القائـ تحت زعامة نوري السعيد ... 
ليضـ قسما كبيرا مف االنتاازييف واصحاب المصالا الكبيرة وعددا كبيرا مف االقطاعييف ممف يؤيدوف الوضع القائـ ... 

االتحاد الدستوري مف عناصر مختمفة تتضمف عددا كبيرا مف االقطاعييف والمستثمريف و االنتاازييف وهكذا تملؼ حزب 
الذيف اعدوا انفساـ لتسمـ المناصب الكبيرة، ومحترفي تصيد النيابات مف المتعمميف، وغيرهـ ممف هـ عمى هذ  

 .(29)"الشاكمة
التحاد الدستوري: "اف نوري السعيد ال يؤمف بمبادئ يذكر جميؿ االورفمي وهو وزير سابؽ، وكاف محاسبا لحزب ا

االحزاب ولكف االرتباطات الشخصية هي غايته ، بحيث اف هذ  االرتباطات كانت تؤثر عمى القرارات التي تاخذها المجنة 
ج عند المركزية لمحزب، سيما في االستيزار، اذ تعطى الوزارات لشخصيات معينة، واصبا نوري السعيد ينتاج هذا المنا

 .(11)تسممه رئاسة الوزارة"
بالرغـ مف االنتقادات التي وجات الى الحزب، اال انه شرع في وضع منااج خاص به ، تناوؿ فيه إصالح يستادؼ 
النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفؽ مناج عممي شامؿ ياخذ التجديد النامي مع مسايرة التطور، 

 ،والطائفية بانواعاا، والروح االقميمية االنعزالية، وانه في سياسته يؤكد توثيؽ الروابط مع االقطار العربيةومحاربة الطبقية 
البرطانية بما يؤمف استقالؿ العراؽ وسالمته،  –كما اعرب الحزب في مناهجه عف رغبته في تبديؿ المعاهدة العراقية 

وبحث مناج الحزب في عالقات  ،رة فمسطيف ومكافحة الصايونيةواعطى لمقضية حيزا، اذ دعا الى مواصمة الجااد لنص
العراؽ الخارجية ومسالة تعزيزها ، و التفت الحزب في منااجه الى السياسة الداخمية فنو  الى احتراـ القانوف االساسي 

اء واصالح بوصفه مرجع االمة، كما شجب االعماؿ غير المشروعة ومكافحة )المبادئ الادامة(، ودعـ استقالؿ القض
 .(16)الجااز الحكومي واحالؿ الثقة بيف الشعب والحكومة

الحركات الوطنية لتنشيط مف جديد، السيما اف االحكاـ العرفية الايت في اواخر عاـ عادت االحزب و  6991في عاـ 
 .(11)، واستانفت االحزاب و النقابات العمالية عمماا، والحت احزاب سياسية جديدة في االفؽ(12)6999
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رات السابقيف عاد الحزب الوطني الديمقراطي ليمارس نشاطه ، وقد استطاع استقطاب عدد غير قميؿ مف رؤساء الوزا
النواب  صدار بياف أطمؽ عميه )بياف الحياد( ، دعوا فيه الى عدـ زج العراؽ في التكتالت الدولية ، وبعم الوزراء ، و 

ف يكوف العراؽ ضمف الخطة الحربية )الستراتيجية( التي وضعت باسـ الدفاع التي قد تجر  الى ماال يحمد عقبا  ، ورفضوا ا
عف الشرؽ االوسط ، وحثوا فيه عمى اعطاء االولوية العمار البالد ، ووجاوا الدعوة الى الدوؿ العربية لتاليؼ جباة تقؼ 

مف دعوة الشعب العراقي لمتكتؿ بجميع ضد الصارع القائـ ، و االصطداـ المسما في حالة نشوبه اللتزاـ الحياد التاـ ، وتض
 .  (19)منظماته لمنع زج البالد في أحد المعسكريف المذيف ظارا كمركزيف لمقوى 

، اذ شػػاؿ فياػػا عبػػد  6996آيػػار  21كػػاف هػػذا البيػػاف المحفػػز لقيػػاـ حػػزب الجباػػة الشػػعبية المتحػػدة ، التػػي أجيػػزت فػػي 
، وقػد تركػز عمػؿ الجباػة فػي  (11)، بؿ كاف أحػد المػوقعيف عمػى بيػاف الحيػاد  (19)الاادي الظاهر أمينا لسر المجنة السياسية 

 . (17)نقطتيف هما ، التزاـ الحياد ، ورفع القيود عف االقتصاد القومي ، وذلؾ بنبذ عوامؿ ووسائؿ االستاالؿ 

لموقعه في الجباػة، تمحػور أعدت الجباة ميثاقا لنفساا ، وكاف عبد الاادي الظاهر أحد المشاركيف في إعداد هذا الميثاؽ 
حػػوؿ الػػدعوة الػػى االصػػالح ، و االسػػتقالؿ ، وحمايػػة المصػػالا العربيػػة ، وصػػيانة عروبػػة لسػػطيف، و االبتعػػاد عػػف الحػػروب 
بالعمؿ عمػى ضػماف الحيػاد ، فػي حػيف تمثػؿ اتجػا  الجباػة فػي السياسػة الداخميػة، بػاحتراـ القػانوف االسػاس وتطبيقػه، والػدعوة 

مباشرة ، وضػماف الحريػة الفرديػة و السياسػية، وفسػا المجػاؿ لمعمػؿ الحزبػي والنقػابي ، بػؿ طالبػت الجباػة  الى انتخابات حرة
في ميثاقاا بشكؿ جػريء بتشػريع قػانوف لمحاكمػة الػوزراء الػذيف يسػتاموف نفػوذهـ وسػمطاتاـ ، كمػا دعػت الػى تطػوير الجاػاز 

 .(18)الحكومي مف الفساد و الرشوة 

عػػـ السياسػػة االقتصػػادية ، وانقػػاذ العػػراؽ مػػف االسػػتاالؿ االجنبػػي ، وجعػػؿ ثرواتػػه تحػػت تصػػرفه تبنػػت الجباػػة الشػػعبية د
، الزراعيػػة و الصػػناعية و التجاريػػة لالنتفػػاع باػػا ، وانقػػاذ الشػػعب ممػػا هػػو عميػػه مػػف فقػػر ، واسػػتثمار مرافػػؽ العػػراؽ وامكاناتػػه

طبيػؽ مبػدا الضػماف االجتمػاعي ، ودعػت الػى مبػدا وتحسيف حاؿ الفالح ، وصػيانة حقػوؽ العمػاؿ ، بػؿ حثػت الجباػة عمػى ت
 ، (19)الممكية الصايرة 

ب االخػػػرى لتحقيػػؽ االهػػػداؼ بقػػي اعضػػاء الجباػػػة يعممػػوف بشػػػكؿ ممحػػوظ ، والسػػػيما مػػف خػػػالؿ توافػػؽ االراء مػػػع االحػػزا
، ثػػـ الجباػػة ميثػػاؽ ، واسػػتطاعوا اف يتفقػػوا مػػع الحػػزب الػػوطني الػػديمقراطي عمػػى التعػػاوف أسػػس عػػدة ، مناػػا مػػا تبنػػا المرجػػوة

التشػػاور فػػي اتخػػاذ سياسػػة موحػػدة لػػـ يحػػدث ، واصػػدرت الجباػػة و الحػػب الػػوطني الػػديمقراطي بيانػػا مشػػتركا أشػػار فيػػه الػػى 
عػاد العػػراؽ  عػف التكػػتالت التعػاوف بينامػا عمػػى اسػاس تحقيػػؽ أهػداؼ الشػػعب العراقػي وسػيادته ، وانتاػػى البيػاف بالمطالبػػة باب

الدستورية ، وتوفير الاذاء و الكسػاء ، وضػما حقػوؽ العمػاؿ و الفالحػيف ، وشػدد عمػى اف ال يصػبا ، وصيانة الحرية الدولية
 . (91)العراؽ قاعدة عسكرية لمتاديد او االعتداء عمى أي بمد آخر 

اسػػػتمر اعضػػػاء الجباػػػة الشػػػعبية فػػػي معارضػػػتاـ لسياسػػػية الحكومػػػة ، فانتقػػػدوا أحػػػواؿ العػػػراؽ السػػػيئة ، ومحاربػػػة السػػػمطة 
، وعمقوا عمى تردي االحواؿ ، باف الحكومة تتاـ كؿ معارضة سياسية بالشػيوعية، وكػؿ مطمػب بالصػالح (96)يات العامةلمحر 

 .(92)او بقسط مف العدالة االجتماعية، او مندد بالظمـ الى غير ذلؾ ، تتاـ بالتامة نفساا

العػػاـ نفسػػه، قػػدـ الػػا جبػػر طالبػػا الػػى وزارة ، ففػػي 6996لػػـ يكػػف حػػزب الجباػػة الشػػعبية، الحػػزب الوحيػػد الػػذي انبثػػؽ عػػاـ    
 .(91)6996حزيراف  29الداخمية لتاليؼ حزب يسمى )حزب االمة االشتراكي(، و اجيز الحزب في 

 ، هػـ االغمبيػة الكبيػرة فػي هػذا الحػزب ، كمػا اف الحػزب لػـ يكػف اشػتراكيا كػـالقطاعييف، وممػف امتانػوا السياسػةيذكر اف ا
ب يحظػى ، فػالحز ، وجػاء انتمػائاـ لمصػالا شخصػيةف المنتميف اليػه ال يعػوف مفاومػا وال معناهػا ، اذ اهو واضا مف عنوانه

ى السػػاحة السياسػػية لموازنػػة وكػػاف ظاػػور حػػزب االمػػة االشػػتراكي ممػػثال برئيسػػه صػػالا جبػػر الػػ ،(99)برعايػػة االنكميػػز والػػبالط
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حزبػػػي موحػػػد بػػاءت بالفشػػػؿ، فجػػػاءت الموازنػػػة فػػػي عمػػؿ ، السػػػيما اف فكػػػرة التعػػاوف بػػػيف نػػػوري السػػعيد وصػػػالا جبػػػر القػػوى
ابػدو و ، ، أمػا الساسػة البريطػانيوفالسػير فػي ركػاب الػبالط الممكػيفقػا عمػى رعايػة الصػالا البريطانيػة، و الصراع بيف حزبيف اتو 

 .(9)مناوبة نوري السعيد عند الضرورة رغبتاـ في صالا جبر كشخصية سياسية قوية يستطيعوف باا

، ف الحسػػف ، و السػػيد جعفػػر القزوينػػيسػػية الحميػػة ، فمػػـ ينضػػـ مناػػا لحػػزب االمػػة االشػػتراكي سػػوى دوهػػاأمػػا النخبػػة السيا   
وكاف االوؿ مف شيوخ العشائر البارزيف ، وصاحب االراضي الزراعية الواسعة ، أما الثاني فقػد جمػع بػيف االمػالؾ الواسػعة ، 

 و التجارة ، و االراضي الزراعية.
الحسػف لحػزب االمػة االشػتراكي نوعػا مػف الػرد عمػى نػوري السػعيد الػذي منعػه االشػتراؾ فػي ويبدو اف انتسػاب دوهػاف  

، سػػف المناقشػػة التػػي تحصػػؿ بػػيف والػػد انتخابػػات المجمػػس النيػػابي فػػي دورتػػه الثانيػػة عشػػر ، وقػػد نقػػؿ الشػػيخ خػػواـ دوهػػاف الح
ال : " كػاف منافسػه بالمنطقػة المرشػا مخيػؼ والشيخ مخيؼ الكاتب المنافس لمشػيخ دوهػاف الحسػف فػي المنطقػة االنتخابيػة قػائ

، اثنػاء اف التامينػات وهػي مبمػئ مئػة دينػارالكاتب الذي كاف مف جماعة الباشا نوري السعيد آنذاؾ ، وفي االنتخابات قػدـ دوهػ
ال تػـ فعػ، و بممر الباشػا نػوري السػعيد عف الترشياسحب التامينات ، ويتخمى الدعاية ارسؿ متصرؼ لواء الحمة ، واخبر  باف ي

البػارزة فػي الحػزب ، فاػو ، فقػد كػاف مػف العناصػر الفاعمػة و  اما السيد جعفر القزوينػي ،(91)سحب المبمئ وتخمى عف الترشيا"
 . (97)أحد مؤسسيه ، كما انتخب لعضوية المجنة العميا لمحزب 

الخارجيػة ، وأكػد فياػا تعزيػز  كاف لمسيد جعفر القزويني أثػر  المتميػز فػي وضػع مناػاج الحػزب ، الػذي بحػث فػي الشػؤوف    
، فتنػاوؿ توطيػد العربية . اما فػي الوضػع الػداخمي االستقالؿ لكياف الدولة ، و القضية الفمسطينية ، وتكويف اتحاد يضـ الدوؿ

، واصػالح الجاػاز الحكػومي رالنظػاـ الػديمقراطي ، وضػماف الحقػوؽ الدسػتورية ، كمػا دعػا الػى االخػذ بمبػدا االنتخػاب المباشػ
، وتمخصػت فػي ثػالث اتجاهػات ، في الشؤوف المالية و االقتصػادية ير  مف العناصر الفاسدة ، ثـ عرم الحزب اهدافهوتطا

، ومكافحػػة البطالػػة ، لحػػزب الػػى تحقيػػؽ الضػػماف االجتمػػاعينقديػػة وزراعيػػة وتجاريػػة ، أمػػا الحقػػوؽ االجتماعيػػة فقػػد طمػػا ا
الثقػػافي نحػػو نشػػر التعمػػيـ وترصػػينه، وجعػػؿ أداة لتكػػويف الجانػػب وتشػػجيع الحركػػة النقابيػػة ، فػػي حػػيف اتجاػػت سياسػػته فػػي 

 .(98)الشخصية
 ، لػػذلؾاف قائمػػاف عمػػى دعػػـ سياسػػة الحكومػػةكػػاف حزبػػا االتحػػاد الدسػػتوري و االمػػة االشػػتراكي ، كمػػا وصػػفا بانامػػا حزبػػ     

، ف اغمػػب المنتمػػيف الػػى الحػػزبيفذا ا، ال عػػف طريػػؽ النظػػرة الػػى الواقػػع ، وممػػا يؤيػػد هػػتكونػػا عػػف طريػػؽ العالقػػات الشخصػػية
، حتػى يسػتطيع كػؿ حػزب منامػا الحصػوؿ عمػى الثقػة التػي يريػدها ، والسػيما اف المجمػس الػذي كانوا مف الشخصيات النيابية

يمنا الثقة او يحجباا عف الػوزارات التػي تتعاقػب عمػى الحكػـ ، وبالتػالي تسػتطيع الػوزارة ضػماف االصػوات ، واقػرار المقػررات 
، بػػؿ الحصػػوؿ عمػػى ضػػماف لسػػيطرة سياسػػتاا ، لػػذا فػػاف االحػػزاب كانػػت تبحػػث دائمػػا عػػف تكػػويف أغمبيػػة لاػػا فػػي  والقترحػػات

، اال انػه كػاف لػدورة لممجمػس المنتخػب أربػع سػنواتالمجمس ، وهذا يفسر لنا كثرة حؿ المجمس النيابية ، وبالرغـ مػف اف امػد ا
 يحؿ في اقؿ مف هذ  المدة .

فتػػػرة الممتػػػدة بػػػيف عػػػامي ، وقػػػد شػػػاركت هػػػي االخػػػرى فػػػي األحػػػزب التػػػي ظاػػػرت فػػػي الالحميػػػة كانػػػت النخبػػػة السياسػػػية   
، وكػػاف اغمباػػا ممػػف انتمػػى الػػػى الحػػزبيف المػػواليف لمحكومػػة ، امػػا لمصػػػالا شخصػػية العتقػػادهـ بػػاف هػػػذيف 6991-6991

الحكومػػة ، واف الشخصػػيف  الحػػزبيف قػػادراف عمػػى تحقيػػؽ منااجامػػا ، النامػػا يحظيػػاف بػػدعـ الػػبالط ، ويمػػثالف وجاػػة نظػػر
 المؤسسيف لاما بارزاف في العمؿ السياسي ، ويممكاف مف االمكانيات و الدعـ ما يكفي لمواصمة العمؿ .

، اؽ شػريؼعمؿ في الحزب االتحاد الدستوري مف النخبة السياسية الحمية ، كؿ مػف عبػد الوهػاب مرجػاف ، وعبػد الػرز  
، وحسػف عمػواف المطيػري عبػد المػنعـ رشػيد ، وغػانـ الشػمرافمخيػؼ الكتػاب ، و وجعفر صميدع ، وعبػد المحسػف الجريػاف ، و 
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مثمػوا لػواء وانوار الجػوهر، فػي حػيف عمػؿ دوهػاف الحسػف وجعفػر القزوينػي فػي حػزب االمػة االشػتراكي ، وكػاف كػؿ هػؤالء قػد 
 .(99)الحمة المجمس النيابي

النخبة السياسية الحمية سوى عبد الاػادي الصػالا الػذي اما بقية االحزاب والتكتالت التي ظارت ، فمـ يعمؿ فياا مف  
، فػػي حػػيف كػػاف عبػػد الاػػادي  (91)داخػػؿ المجمػػس النيػػابي  6997عمػػؿ فػػي الجباػػة الدسػػتورية البرلمانيػػة ، التػػي تملفػػت عػػاـ 

 .( 96)الظاهر أحد اعضاء الجباة الشعبية البارزيف التي يرأساا طه الااشمي
لمشخصيات الحمية التي عممت في حزبي االتحاد الدستوري و االمػة االشػتراكي ، نجػد اف ولو تفحصنا الخمفية االجتماعية 

معظماا مف أصؿ عشائري ، وأصحاب أمالؾ ألراضي زراعيػة . أمػا بقيػة النخبػة الحميػة التػي عممػت فػي مجػالس النػواب او 
ناػا كػاف يحسػب عمػى هػذ  الجباػة أو مناصب حكومية ، فاف لـ تكػف مرتبطػة ارتباطػا فعميػا بحػزب معػيف ، رغػـ اف الكثيػر م

 تمؾ ، وتربط كؿ مناـ عالقات مع شخصيات ترأست أحزاب ووزارات .

 النتائج:
فبعػػد تطػورًا سياسػػيًا كبيػػرًا،  6991ػ  6991نسػتنتج ممػػا سػػبؽ أف العػراؽ قػػد شػػاد خػػالؿ المػدة المحصػػورة بػػيف عػػامي       

آفػاؽ جديػدة فػي الحيػاة السياسػية العراقيػة وقػد تجمػى ذلػؾ مػف خػالؿ  انتااء الحرب العالمية الثانية وما تمخضت عنه مف فتا
انبثاؽ الحياة الحزبية الجديدة التي أكدت عمى التوجاات الجديدة نحػو العمػؿ الحزبػي وترسػيخ نػوع مػف الديمقراطيػة فػي العمػؿ 

لتمسػيس األحػزاب السياسػية فػي السياسي العراقي الجديد فقد عممت حكومة توفيؽ السويدي مشرعة األبػواب أمػاـ فػتا المجػاؿ 
العراؽ وقد نتج عف ذلؾ تمسيس عدد مف هػذ  األحػزاب وقػد انضػـ قسػـ مػف نػواب الحمػة الموجػوديف فػي المجمػس النيػابي فػي 
هذ  األحػزاب وأعتػزؿ قسػـ مػناـ العمػؿ فػي هػذ  األحػزاب وكػاف مػناـ مػف لػه الػدور فػي تمسػيس بعػم هػذ  األحػزاب كحػزب 

تحاد الدستوري وحزب الجباة الشعبية وغيرهػا ، وقػد كانػت هػذ  األحػزاب تعبػر عػف ارادة الحكومػة األمة االشتراكي وحزب اال
وليس تعبير عف صوت الشعب فقد اكتنفتاا المصالا الشخصية لمسمطات الحكومية لتحقيؽ بعم المآرب مف خػالؿ التقػرب 

 اا الحكومة.لرجاالت السمطة لارم الحصوؿ عمى مناصب وبعم االمتيازات التي تشرؼ عمي
 

 :المصادرالهوامش و 
 .619(، ص 6981عبد الرزاؽ ، الحسني ، تاريخ األحزاب السياسية ، ) بيروت،  .6

 . 612ػ  7المصدر نفسه ، ص  .2

 . 611، ص(6996، عبود الايمص ، ذكريات وخواطر عف أحداث في الماضي القريب ، )باداد .1

 . 618الايمص ، المصدر السابؽ ، ص .9

 . 619ه ، صالمصدر نفس .9

 . 671المصدر نفسه ، ص .1

 . 678الحسني ، تاريخ األحزاب السياسية العراقية ، المصدر السابؽ ، ص .7

تكونػت جماعػػة األهػػالي مػػف مجموعػػة مػػف الشػػباب المثقػػؼ ، أكمػػؿ أغمبيػػتاـ دراسػػته خػػارج العػػراؽ ، وكونػػوا تجمعػػًا  .8
الشػػػالجي ، صػػػادؽ كمونػػػة . ينظػػػر لممزيػػػد مػػػف وطنيػػػًا ديمقراطيػػػًا ، أمػػػا الثالثػػػة فاػػػـ عبػػػد الوهػػػاب مرجػػػاف ، عبػػػود 

 التفاصيؿ حوؿ جماعة األهالي :

(، فػؤاد حسػيف  6981موقؼ جماعة األهالي مناػا، )باػداد ،  6991ػ 6929حسيف جميؿ حياة النيابية في العراؽ 
 ( . 6981، ) باداد ،  6917ػ 6912الوكيؿ ، جماعة األهالي في العراؽ 

 . 92، ص(6989، ) باداد ، 6999-6991عارضة العمنية في العػػراؽ عادؿ غفوري خميؿ ، أحزاب الم .9
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 . 78. عادؿ غفوري خميؿ ، المصدر السابؽ ، ص61
 . 92. محمد رشيد عباس ، عبد الوهاب مرجاف أسرته وسيرته ، ص66
 . 211( ، ص 6971، ) نجؼ ،  6991-6996. جعفر عباس أحميدي ، التطورات السياسية في العراؽ 62
العثمػػاني حتػػى قيػػاـ الجماوريػػة ، ترجمػػة  ا بطاطػػا ، العػػراؽ الطبقػػات االجتماعيػػة والحركػػات الثوريػػة مػػف العاػػػػد. حنػػ61

 . 191(، ص6991عفيؼ الرزاز ،) باداد ، 
 . 679. الحسني ، تاريخ األحزاب السياسية ، المصدر السابؽ ، ص69
 .  92السابؽ ، ص ػػدر. محمد رشيد عباس ، عبد الوهاب مرجاف أسرته وسيرتػه ، المص69
 . 61ػ6( ، ص6991) باداد   ،. الحزب الوطني الديمقراطي ، مناج الحزب الوطنػػي الديمقراطػػي 61
 . 6991/ 9/  11. جريدة صدى األهالي ، في 67
68 .Khadderi , Op.Cit , P.300    
حمندي ، وذبياف الابػاف، وعبػد الػرزاؽ  . كاف مقدموا هذا الطمب هـ محمد رضا الشبيبػػي ، ونصرة الفػارس ، وجعفر69

وريسػػاف الكاصػد ، وعبػػد    ، وجاسػـ مخمػػص ، وغػازي العمػي الكػريـ ، وأركػاف العبػػادي ، الشػيخمي ، ونجيػب الصائػػئ
 الاادي الصالا .

 ، وسوؼ أشير الياا الحقًا بالرمز ـ . ـ . ف . أ  . 99، ص 6997محاضر مجمس النواب العراقي لعاـ     
 .62، ص(6991، )باداد 6911-6997الصائئ، مف أوراؽ نجيب الصائئ في العاديف الممكي والجماوري،  . نجيب21
 . 616ػ611، ص 6997.  ـ . ف . أ  لعاـ 26
 . 61. الصائئ ، المصدر السابؽ ، ص22
راء . كػػاف أعضػػاء الجباػػة يتػػداولوف حػػوؿ مػػا ينباػػي تقديمػػه لممجمػػس مػػف مػػذكرات ، أو طمػػب تشػػريع قػػانوف أو اجػػ21

      تحقيؽ مف أعماؿ أقدمت عمياا الحكومة أو مخالفتاا لمقػوانيف ، أو لكوناػا مرهقػة لمشػعب أو مقيػدة لمحريػة ، ويتػػػـ 

التوقيػػع عمػػى هػػذ  المػػذكرات مػػف قبػػؿ أعضػػاء الجباػػة ، وترفػػع لرئاسػػػػػة المجمػػس ، وقػػد كػػاف عبػػد الاػػادي الصػػالا أحػػد 
 . 661، ص 6998ػ  6997اـ  ـ . ف . أ  لع المنتميف الى هذ  الجباة .

 . 99ػ98، ص 6997.  ـ . ف . غ . أ لعاـ 29
 .211. الحسني ، تاريخ األحزاب السياسية العراقية ، المصدر السابؽ، ص29
 . 711، ص 6996.  ـ . ف . أ لعاـ 21
 . 6991/  9/  28. جريدة االتحاد الدستوري ، في 27
 . 2112/  9/  2. ضياء المطيري ، مقابمة شخصية بتاريخ 28
 .76، ص(6971وت . كامؿ الجادرجي، مذكرات كامؿ الجادرجي، وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي، )بير 29
 . 669( ، ص 6976. جميؿ األورفمي، لمحات مف ذكريات وزير عراقي سابؽ، ) بيروت 11
 . لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ منااج حزب االتحاد الدستوري .16

 . 218ػ 212ص تاريخ األحزاب السياسية العراقية ، المصدر السابؽ ، ينظر الحسني ،      
 . 278( ، ص6917، ) بيػػػروت  6998ػ 6911. عمي جودت ، ذكريات عمي جودت ، 12
 . 969. حميدي ، التطورات السياسية ، المصدر السابؽ ، ص11
 . 6996/  1/  21. جريدة لواء االستقالؿ في 19
ئيسػًا لممكتػػب الػدائـ ، وصػػادؽ البصػاـ أمينػًا لمسػػر، أمػا لمجنػػة السياسػية كػػاف رئيسػاا محمػػد . انتخػب طػه الااشػػمي ر 19

 رضا الشبيبي . 
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 . 276( ، ص6979، )باداد 6992  -6996الحركة الوطنية في العراؽ  اسماعيؿ أحمد باغي ، تطورات     
 . 262ص ف ، . الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، المصدر السابؽ ، الجزء الثام11
 . 276. اسماعيؿ أحمد باغي ، المصدر السابؽ ، ص17
 .211. الحسني ، تاريخ األحزاب السياسية العراقية، المصدر السابؽ ، ص18
 . 91. الصائئ ، المصدر السابؽ ، ص19
 .267ػ261، ص 8. الحسني ، تاريخ الوزارات ، المصدر السابؽ ، ج91
 . 6996/  7/  11.جريدة الجباة الشعبية في 96
 . 6996/  61/  61. المصدر نفسه في 92
 . 296. الحسني ، تاريخ األحزاب السياسية ، المصدر السابؽ ، ص91
 .289( ، ص6911. صالح العقاد ، المشرؽ العربي المعاصر ، ) مصر 99
 .  7. الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، المصدر السابؽ ، ج 99
 دوهاف الحسف . الطابعة ، وبحور الشيخ خواـ دوهاف الحسف نجؿ . مذكرة كتبت عمى احلة 91
 .292. الحسني ، تاريخ األحزاب السياسية العراقية ،المصدر السابؽ ، ص97
 . لممزيد مف التفاصيؿ حوؿ منااج حزب األمة االشتراكي .98

 . 8ينظر الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، المصدر السابؽ ، ج      
 . 291ػ 291، الحسني ، تاريخ األحزاب السياسية ، المصدر السابؽ ، ص 229ػ 268ص     
 . 6992،  6996،  6991،  6999. ـ . ـ . ف . أ لألعواـ 99
 . 661، ص 6997. ـ . ـ . ف . أ لعاـ 91
 . 99. الصائئ ، المصدر السابؽ ، ص96
 
 


