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الحسناوي محمود  قصي 

رض��ا  م��ح��م��د  ف���اض���ل  د.  

يب���دو اأن قي���ام اجلمهوري���ة العربية املتح���دة يف 1 �شباط 
1958 اأم���ر اأقل���ق الأ�ش���رة امللكي���ة الها�شمي���ة يف كل م���ن 
الع���راق والأردن، فاأمل���ت عليه���ا خطورة الظ���روف اتخاذ 
خطوة مقابلة حتفظ لها وجودها وت�شاعدها يف النهو�ض 
وال�شتمرار، ولعتب���ارات �شخ�شية و�شيا�شية، تقدم ملك 
الأردن باق���راح اإىل مل���ك العراق يدع���وه فيه اىل الحتاد 
فقوب���ل هذا العر����ض برحاب �شديد مع �ش���يء من مظاهر 

البتهاج.
ب���داأت املفاو�شات التمهيدي���ة بتبادل الوف���ود بني العراق 
والأردن، ويف 11 �شب���اط توج���ه املل���ك في�ش���ل على راأ�ض 
وف���د �شّم كل من توفي���ق ال�شويدي، وبره���ان الدين با�شا 
اأعي���ان وزي���ر اخلارجية، ون���دمي الباججي وزي���ر املالية، 
وعبد الر�ش���ول اخلال�شي وزير العدلي���ة، والتحق بالوفد 

يوم 13 �شباط 1958 عبد الله ويل العهد. 
ويف 14 �شباط 1958 اأُعلن عن اتفاق اجلانبني على اإقامة 
)الحت���اد العربي( برئا�ش���ة امللك في�شل الث���اين، ونظرت 

الأو�ش���اط ال�شيا�شي���ة، وال�شعبية يف العراق 
اىل الحتاد العربي باملعار�شة والالمبالة، 
ول�شّيم���ا اأنه���ا تعل���م اأن هذا الحت���اد اأملته 
امل�شالح ال�شخ�شية، والرغبة ال�شتعمارية، 
فاأعلنت جبهة الحتاد الوطني انها �شتكافح 
اأي م�ش���روع تقوم به بريطاني���ا واعوانها 
لتوري���ط الع���راق يف الحت���اد م���ع �ش���رق 

الأردن تنفيذًا ملخططاتها املبيتة.
نتيج���ة لتوت���ر الو�شع ال�شيا�ش���ي يف اإثر 
والأردن،  الع���راق،  ب���ني  الحت���اد  قي���ام 
وم���ا يحت���اج اإلي���ه الو�ش���ع اجلدي���د من 
ت�شريع���ات تدعم كيان الحتاد، وتر�شني 
املعار�ش���ة  عل���ى  والق�ش���اء  وحدت���ه، 
من���ذ  بوادره���ا  ب���داأت  الت���ي  ال�شعبي���ة 
اع���الن الحت���اد، لتكون له الق���درة على 

الوق���وف بوج���ه التَحّدي���ات اخلارجي���ة 
التي متثلت بقي���ام اجلمهورية العربية املتحدة، من خالل 
دعم املعار�ش���ة ال�شورية، والتفكري بالعم���ل الع�شكري اإذا 
اقت�ش���ى الأمر، وقد راأى الب���الط اأن هذا العمل يحتاج اىل 
رجل قوي يقوم باأعب���اء املهمات اجلديدة، وبعد اأن اعتذر 
عب���د الوهاب مرجان من القيام بها وقّدم ا�شتقالته بتاريخ 
2 اآذار 1958، ا�شندت املهمة اىل نوري ال�شعيد يف 3 اآذار 
1958، وحتدث نوري ال�شعيد عن اإجراءات وزارته التي 
ا�شتهدف���ت دعم الحت���اد بجميع الو�شائل واإع���داد د�شتور 
الحت���اد اجلدي���د، ث���م تعدي���ل الد�شت���ور العراق���ي لإيجاد 
التنا�ش���ق بين���ه وب���ني د�شتور الحت���اد، وم���ا يرتب على 
ذل���ك التعديل من ح���ّل املجل�ض احلايل واإج���راء انتخابات 
جديدة على اأن يتم ذلك قبل انتهاء املدة التي حددها اتفاق 

الحتاد.
وملّ���ا كان قي���ام الحتاد العرب���ي اقت�شى تعدي���ل الد�شتور 
كم���ا قدمنا، �شدرت الإرادة امللكية يف 27 اآذار 1958 بحّل 

جمل�ض النواب ولزوم اإجراء انتخاب جمل�ض جديد.
توّق���ع �شا�شة املعار�ش���ة اأن النتخاب���ات اجلديدة �شت�شهد 
مداخ���الت ن���وري ال�شعيد  ال�شاف���رة كداأب���ه يف الوزارات 
ال�شابق���ة، فدع���وا اىل مقاطعته���ا، ووّجهوا بيان���ًا اأ�شاروا 
فيه اىل معاناة الع���راق التي تكمن يف احلكم الدكتاتوري 
ال���ذي يه���دف اىل اإزالة البقية الباقية م���ن مقومات احلياة 
الد�شتوري���ة، وا�شتعر�ش���وا �شيا�ش���ة ال�شعي���د يف �ش���رب 
احلرك���ة الوطني���ة والإمع���ان يف انته���اك حري���ات ال�شعب 
الد�شتوري���ة، ويف مث���ل هذا اجل���و ل يجد املواط���ن �شببًا 

للم�شاركة يف انتخابات عرفت نتائجها م�شبقًا، ل ت�شتهدف 
�ش���وى التيان ب�شهود زور عل���ى ال�شيا�شة املر�شومة، ومل 
يب���ق اأمام ال�شعب اإل مقاطعته���ا وعدم العراف باملجل�ض 

الذي نتج منها.
التزيي���ف  اأن���واع  اأف�ش���ع  النتخابي���ة  املعرك���ة  و�شه���دت 
والتالعب، ومل تدخر ال�شلطات الدارية و�شعًا اإل وبذلته، 
وق���د اعر�ض املر�شح عبد اللطيف حمم���د علي عن منطقة 
العظمي���ة متهم���ًا مدي���ر ناحي���ة العظمي���ة بالرويج اىل 
مقاطعة النتخابات، وق���د ا�شتف�شر املر�شح عن �شبب هذه 
الدع���وة، وهل تاأتي على وفق خط���ة احلكومة، يف الوقت 
ال���ذي يحظى في���ه بتاأييد كبري من اأه���ايل املنطقة، وطالب 
و�ش���ع الأُم���ور يف ن�شابه���ا، فاأج���اب مدي���ر الناحي���ة على 
اعرا����ض املر�شح باأّنه ل يحظ���ى بتاأييد اأبناء املنطقة بعد 
خ�شارت���ه اأمام خ�شمه طالب مدير الناحية باإقامة الدعوى 
عليه على وفق املادة )159( من قانون العقوبات البغدادية، 
وق���دم املر�شح قا�شم حمم���د اخلا�شكي عن املنطقة الرابعة 
يف بغ���داد اعرا�ش���ًا لع���دم تطب���ق امل���واد )46، 47، 48( 
قان���ون  م���ن 

انتخ���اب النواب، اإّل اأّن حاكم املنطق���ة النتخابية الرابعة 
رف����ض العرا�ض، مع اأن التزييف بح�شب ما افاد املر�شح 
املعر����ض وق���ع مرت���ني، امل���رة الأوىل م�ش���ك ال�شن���دوق 
مفتوحًا بيد معاون ال�شرطة بعد اأن اخرج جلنة النتخاب 
ق�شرًا، واملرة الثانية حني انتهاء عملية النتخاب واإرغامه 
على ترك املركز النتخابي قب���ل الت�شنيف بقوة ال�شرطة. 
يف ح���ني اعر����ض كام���ل الق�ش���اب املر�ش���ح ع���ن منطق���ة 
الكاظمي���ة ل���دى ح���كام املنطقة احم���د املط���ريي، على عدم 

توفري ال�شروط القانونية لأحد املر�شحني املناف�شني له.
وبع���د انتهاء املدة القانوني���ة للر�شيح بلغ عدد املر�شحني 
يف اأنحاء العراق كافة )300( مر�شح تناف�شوا على املقاعد 
النيابي���ة، واأعلن وزي���ر الداخلية �شعيد ق���زاز يف املوؤمتر 
ال�شحف���ي ال���ذي عق���ده يف قاع���ة ال�شحافة ب���دار الإذاعة 
ي���وم 5 اأي���ار 1958، وحت���دث فيه عن الدعاي���ات املغر�شة 
ال�شادرة من اخلارج والت���ي زعمت باأن هناك �شغطًا على 
الناخب���ني م�شت���دلًّ على ذلك )اأن بع����ض الفائزين بالتزكية 
كان���وا نّوابه���ا منذ ما ل يقل عن 15 �شن���ة وقد خرجوا يف 
كل مرة بالتزكية ملكانتهم يف مناطقهم النتخابية(، ولدى 
مقابلت���ه اىل مرا�شل ال�شو�شيتدبري����ض ويونايتدبري�ض، 
اأعل���ن اأن ع���دد الفائزي���ن بالتزكية بل���غ )118( نائب���ًا واإن 
النتخاب���ات جرت يف 6 األوي���ة مللء 27 مقعدًا من جمموع 
تب���نّي للحكوم���ة بوج���ود  اذا  145 مقع���دًا، و�ُشئ���ل عم���ا 
معار�ش���ة، فاأج���اب اأن املعار�ش���ة اذا وج���دت �شوف تتبنّي 
بع���د انعق���اد جمل����ض النّواب اجلدي���د، وزع���م يف الجابة 
بتوف���ري حرية النتخابات، والدعاي���ة النتخابية، وحرية 

ال���راأي واأن املر�شح���ني مار�شوا كل ما �شم���ن لهم القانون 
م���ن حرية، وقد �ُشئل ع���ن احتمال قيام اح���زاب، اأجاب اأن 

احلكومة �شتدر�ض املو�شوع وتنظر اإليه باإمعان ودّقة.
�شدرت الرادة امللكية بدعوة جمل�ض النّواب لعقد اجتماعه 
غ���ري العتي���ادي يف 10 اأي���ار 1958، يف الوقت الذي عقد 
جمل����ض الوزراء جل�شة ا�شتثنائية برئا�شة رئي�ض الوزراء 
نوري ال�شعيد لبحث �شيغة خط���اب العر�ض الذي �شيلقيه 
املل���ك يف افتت���اح املجل����ض وق���د افتتحت اجلل�ش���ة الأوىل 
للدورة ال�شاد�شة ع�شرة يف 10 اأيار 1958 بخطاب العر�ض 
الذي ا�شار في���ه اىل ال�شيا�شة القومية التي تبناها العراق 
والت���ي متثلت يف قيام الحتاد العربي، ولتحقيق الوحدة 
العربية لبد من تعدي���ل القانون الأ�شا�ض، وبعد اأن قدمت 
احلكومة لئحة التعديل وافق عليها جمل�ض النّواب وحّل 
وج���رى انتخاب املجل����ض احلايل، واأن اأه���م اأعماله امتام 

ت�شريع لئحة التعديل الثالث للقانون الأ�شا�ض.
 ب���داأ جمل����ض الن���ّواب انتخ���اب اع�ش���اء دي���وان الرئا�شة، 
فاأح���رز عبد الوه���اب مرجان )134( �شوت���ًا ليكون رئي�شًا 
للمجل����ض، ث���م انتخب عز الدي���ن مال نائب���ًا اأوًل وقد اأحرز 
)125( �شوت���ًا، اأم���ا النائب الثاين كان م���ن ن�شيب فوزي 
اخل�ش���ري وال���ذي �ش���ّوت ل���ه )112( نائب���ًا، وانتهى هذا 
املجل�ض بقيام ث���ورة 14 متوز 1958 لتنتهي بهذا �شفحة 

من �شفحات تاريخنا احلديث.

عن ر�سالة )االنتخابات النيابية يف العراق...(

النيابّي��ة األخيرة في  االنتخاب��ات 
العهد الملكي

برلم��ان الع��راق ف��ي العش��رينيات 
والصراع الحزبي

من���ذ اأن تاألف"حزب التق���دم"يف 15 متوز 1925، برئا�شة 
عب���د املح�شن ال�شعدون، �شيطر احلزب �شيطرة فاعلة على 
جمل����ض النواب العراقي وعل���ى رئا�شته يف الع�شرينيات. 
مت���وز   16 يف  العراق���ي  الن���واب  جمل����ض  افتت���اح  فف���ي 
1925، ج���رت النتخابات داخل املجل�ض النيابي من اأجل 
انتخ���اب رئي�ض للمجل�ض ونائبيه، وتق���رر اأن يراقب عمل 
النتخاب���ات ثالثة من النواب ه���م: اأر�شد العمري وحممد 
�شعي���د العب���د الواح���د وروؤوف ال�شما����ض، اإّل اأن يا�ش���ني 
الها�شم���ي اعر����ض عل���ى ذلك ك���ون النواب ه���م من حزب 
واح���د هو"ح���زب التق���دم"وردًا عل���ى ذل���ك، اأعلن"ح���زب 
التقدم"ترحيب���ه بكل م���ن ينتمي اإلي���ه، ومت القراح على 
اأن يك���ون اأح���د الثالث���ة املراقبني من غري"ح���زب التقدم"، 
فاخت���ري مزاح���م الباجة جي، ع�ش���وًا يف اللجن���ة املراقبة 

لالنتخابات.
ويف �ش���وء ذلك، ا�شتفاد ر�شي���د عايل الكيالين من انتمائه 
اىل"حزب التقدم"، مما منحه ذلك مكانة �شيا�شية مرموقة، 
اذ اأ�شبح رئي�شًا للمجل�ض النيابي، بعد فوزه بالنتخابات 
يف 16 مت���وز 1925، اإذ ح�ش���ل عل���ى ثماني���ة واأربع���ني 
�شوت���ًا، بينما ح�ش���ل مناف�شه يا�شني الها�شم���ي على �شتة 

وع�شرين �شوتًا.
ونتيج���ة لذلك، قام ال�شعدون بتهنئ���ة الكيالين بفوزه، ثم 
قب���ل ا�شتقالته من من�ش���ب وزير الداخلية ه���ذا ف�شاًل عن 
ف���وز حممد اأم���ني زكي، مبن�ش���ب النائب الث���اين للرئي�ض 
عندم���ا ح�شل على )ت�شعة وثالثني( �شوتًا من اأ�شل )�شتة 
و�شبع���ني( �شوتًا، كما فاز اأر�ش���د العمري مبن�شب الكاتب 

الأول للمجل�ض بنتيجة )ت�شعة واأربعني( �شوتًا.
وعل���ى الرغ���م من ذل���ك، اأعل���ن ر�شي���د ع���ايل الكيالين 
ا�شتقالت���ه م���ن رئا�ش���ة املجل����ض النياب���ي يف اجلل�شة 
املنعق���دة يف ي���وم 20 اأي���ار 1926، فُقبل���ت وانتخب 
وزي���ر الداخلية حكمت �شليم���ان رئي�شًا للمجل�ض بدًل 

منه.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر، اأن انق�شامًا كب���ريًا حدث يف 
�شفوف"ح���زب التقدم"، �شبب���ه ان�شقاق ر�شيد عايل 
الكي���الين عن ذل���ك احل���زب يف 8 اأًي���ار 1926، بعد 
اأن �شم���ن ف���وزه برئا�ش���ة املجل����ض النياب���ي بدع���م 
احلزب مربرًا �شبب ذلك ب�"�شذوذ"ناجي ال�شويدي 
وبع����ض رفاقه عن"مقررات احلزب"، اإّل اأن الرجل 
ظل يحرم اع�شاء"ح���زب التقدم"قائاًل:"وكيف ل 
احرمهم وه���م انتخبوين م���رات عدي���دة لرئا�شة 
املجل�ض"، وهذا ما اأكدته درا�شة اأكادميية ر�شينة 

اأع���دت خ�شي�شًا ع���ن ر�شيد عايل الكيالين، كم���ا اأنه يعود 
ل�"ح���زب التقدم"، تاأثريه ال�شابق يف �شري �شيا�شة جمل�ض 
الن���واب، فق���د ف�ش���ل مر�شح احل���زب، حكم���ت �شليمان يف 
)ثالث���ة  عل���ى  ح�شول���ه  بع���د  املجل����ض  رئا�ش���ة  ت���ويل 
وثالث���ني( �شوت���ًا، يف ح���ني ف���از الكي���الين، مر�شح"كتلة 
الو�شط"و"ح���زب ال�شعب"باأكرثي���ة ع�ش���رة اأ�شوات على 
مناف�ش���ه. و�ش���رح الكي���الين، اإث���ر تروؤ�شه املجل����ض قائاًل 

:"يجب اأن يعترب الفوز هذا مبثابة انهزام احلكومة".
وينبغ���ي اأن ن�ش���ري اىل، اأن الكي���الين ف���از به���ذا املن�ش���ب 
نتيج���ة لئتالف كتلته"كتلة الو�شط"الت���ي اأ�ش�شها يف 10 
اآيار 1926، مع حزب يا�شني الها�شمي"حزب ال�شعب"، مع 
امل�شتقلني وع���دد من اأع�شاء"حزب التقدم"، وما اأن اأعتلى 
الكي���الين كر�ش���ي رئا�ش���ة املجل����ض النياب���ي، حت���ى اأظهر 

�شماتته باإخفاق مر�شح"حزب التقدم".
ونتيجة له���ذه الهزمية التي حلقت ب�"ح���زب التقدم"، قّدم 
عب���د املح�ش���ن ال�شع���دون ا�شتقال���ة يف 2 ت�شري���ن الث���اين 
1926، ب�شب���ب خذلن مر�شحه حكمت �شليمان يف جمل�ض 
النواب وانتخ���اب مر�شح املعار�شة ر�شيد عايل الكيالين، 
وق���د عرّب توفيق ال�شوي���دي عن ذل���ك قائاًل:"اأ�شبح ر�شيد 
والبالط يف مو�شع، وال�شعدون وحكمت يف مو�شع اآخر، 
فت�شادمت القوى يف انتخاب رئي�ض جمل�ض النواب، وبذل 
الب���الط جهده لإقن���اع النواب بانتخ���اب ر�شيد عايل نكاية 
بال�شع���دون". وه���ذا ما اأك���ده عبد املح�ش���ن �شال�ض ع�شو 
املجل����ض النياب���ي اآنذاك بقوله:"اإن املل���ك في�شل طلب منه 
ومن اآخرين يف املجل�ض انتخاب الكيالين بدًل من حكمت 
لرئا�ش���ة املجل����ض"، وع���دَّ عب���د 

املح�شن ال�شعدون ذلك خذلن���ًا لوزارته وا�شتهتارًا بالقيم 
احلزبية من جانب عدد من موؤيديه يف"حزب التقدم".

 ومن اجلدير بالذكر، اأن ال�شبب الذي اأعطي يف حينه لف�شل 
مر�شح"ح���زب التقدم"، هو اأن الت�شوي���ت ال�شري قد مّكن 
بع�ض نواب"حزب التقدم"م���ن الذين ل يحبون مر�شحهم 
اأن ي�شوت���وا �شّده، ولك���ن ال�شواهد اأثبتت اأن امللك في�شل 
نف�شه كان وراء ذلك حني �شّجع على هزمية احلكومة، وكان 
ذلك لعوام���ل عدة، اإذ ملا كانت ال�شلط���ة الربيطانية ببغداد 
را�شية عن ال�شعدون، ف���اإّن ال�شخ�ض الوحيد الذي ميكنه 
تدبري الأكرثي���ة يف املجال�ض النيابي ل�شالح الكيالين هو 
املل���ك في�شل، ومم���ا يوؤكد ه���ذا التف�ش���ري، اأن الكيالين قد 
هزم ب�ش���دة اأمام مر�شح"ح���زب التقدم"واحلكومة حكمت 
�شليمان يف انتخابات الرئا�شة ال�شابقة. ف�شاًل عن موافقة 
امللك في�شل عل���ى ا�شتقالة حكومة ال�شعدون وقبولها حاًل 
دون الت�شاور مع م�شت�شاره الربيطاين كورنوال�ض، الذي 
كان �شابق���ًا قد وافق عل���ى راأي امللك يف حل الربملان وبقاء 
احلكوم���ة ل���ول معار�ش���ة وزارة امل�شتعم���رات بن�شيح���ة 
من املن���دوب ال�شامي هرني دوب�ض، ال���ذي كان حينها يف 
لن���دن. ومن ال�شروري ال�ش���ارة اإىل اأن امللك في�شل الأول 
ح���اول اإقن���اع عب���د املح�ش���ن ال�شع���دون بالقب���ول بنتيجة 
انتخ���اب ر�شيد ع���ايل الكيالين كرئي����ض للمجل�ض النيابي 
والدوام على اإدارة ال�شوؤون اإىل اأن يغلب يف م�شاألة مهمة 
وعندئ���ذ ميكن حل الربملان، لكن رئي�ض الوزراء ال�شعدون 
ت�شّل���ب يف راأي���ه وكان م���ن ال�شعوبة اإقناع���ه للعدول عن 

ال�شتقالة.
ومم���ا يوؤك���د دور املل���ك في�ش���ل الأول يف هزمي���ة حكومة 
ال�شع���دون اإم���ام املجل����ض النياب���ي ما كتب���ه املندوب 
ال�شامي بعد ثمانية اأ�شهر من الهزمية اإىل الوزارة، 
مو�شحًا اأنه كان ي�شك يف حينها اأن امللك في�شل هو 
الذي دّبر ا�شتقالة ال�شع���دون واأنه مقتنع الآن بذلك 
لأن:"ال�شرع���ة غ���ري الالئقة التي قبل به���ا ال�شتقالة 
كان���ت مثرية كث���ريًا لل�شكوك اإ�شاف���ة اإىل املوؤ�شرات 
الأخ���رى، فقد �شمعت يف حينه���ا من م�شادر موثوقة 
باأن العديد م���ن الأ�شوات قد اأعطيت اإىل ر�شيد عايل 

بتوجيهات من امللك في�شل".
ومهم���ا يكن من اأم���ر، فقد جنح ال�شع���دون، يف الفوز 
برئا�شة جمل�ض النواب يف 27 ت�شرين الثاين 1926، 
ول�شيما بعد اأن �ش���ّوت له اأع�شاء"حزب التقدم"، كما 

اأنتخب خري الدين العمري كاتبًا ثانيًا للمجل�ض. 
وم���ن اجلدير بالذك���ر، اأن انتخاب ال�شع���دون، جاء بعد 

ان�شغ���ال الكي���الين مبن�ش���ب وزي���ر الداخلي���ة، واأن ذل���ك 
الأنتخاب مل يكن يعن���ي اأن ال�شعدون اأعاد تنظيم �شفوف 
الأكرثي���ة الربملاني���ة املوؤيد ل���ه، واأمنا انتخ���ب ال�شعدون، 
مل���ا كان يتمتع ب���ه من اح���رام �شخ�شي من ل���دن الأغلبية 
ال�شاحق���ة م���ن الن���واب، وميكن الق���ول اأن النتخ���اب قام 
على اأ�شا����ض اأدبي بعيدًا عن املي���ول ال�شيا�شية. ولبد من 
الإ�ش���ارة، اإىل اأن ال�شع���دون، ق���د ا�شرط لتاألي���ف وزارته 
الثالثة، حل املجل�ض النيابي، وحدث ذلك بعد مرور اأربعة 
اأيام فقط على ت�شكيل وزارته يف 14 كانون الثاين 1928، 
وعندم���ا جرت النتخاب���ات النيابية يف 8 اأيار 1928، فاز 

بها"حزب التقدم"باأكرثية �شاحقة.
كم���ا ف���از عب���د العزي���ز الق�ش���اب، مر�شح"ح���زب التقدم"، 
برئا�ش���ة املجل�ض النيابي باأغلبي���ة �شاحقة، بح�شوله على 
�شبعة و�شتني �شوتًا من جمموع ثالثة وثمانني �شوتًا، ثم 

قّدم ا�شتقالته من من�شب وزير الداخلية.
وعندم���ا ت�شّكلت وزارة توفي���ق ال�شويدي الأوىل، يف 28 
ني�ش���ان 1929، انتخب ال�شع���دون يف 29 ني�شان 1929، 
رئي�ش���ًا ملجل����ض الن���واب ال���ذي ظل"ح���زب التقدم"ي�شغل 
اأكرثي���ة كرا�شي���ه، وان���ه انتخب ليح���ل حمل عب���د العزيز 
الق�ش���اب، الذي ُعنّي وزي���رًا للداخلية، ويذك���ر خري الدين 
العمري، ع�ش���و الهيئة الإدارية الثالثة ل�"حزب التقدم"اأن 
ال�شع���دون، كان يوّج���ه �شيا�ش���ة الوزارة م���ن على كر�شي 

رئا�شة جمل�ض النواب.
وجتدر الإ�شارة، اإىل اأن ما مّيز"حزب التقدم"داخل جمل�ض 
النواب القدرة اخلطابية التي ميتلكها اأع�شاوؤه، ول�شيما 
ناج���ي ال�شويدي، ال���ذي اأطلق عليه لق���ب ب�"خطيب حزب 

الأكرثية يف جمل�ض"اأو"دماغ حزب التقدم""زنربكه".
وعلى اأية حال، فاإنه اإثر ا�شتقالة وزارة توفيق ال�شويدي، 
يف 25 اآب 1929، وت�شكي���ل ال�شع���دون لوزارت���ه الرابعة 
يف 19 اأيلول 1929، قرر احلزب، باأكرثية كبرية، تر�شيح 
توفيق ال�شويدي رئي�شًا للمجل�ض النيابي، وجميل الراوي 
نائبًا اأوًل للرئي�ض واإ�شماعيل ال�شفار نائبًا ثانيًا وروؤوف 
�شما�ض اللو�ض وعبد الرحم���ن مطري كاتبني نيابيينوبقي 
ال�شوي���دي، رئي�شًا للمجل�ض م���ن 2 ت�شرين الثاين 1929، 

وا�شتمر لغاية اأول متوز 1930.
وبع���د ذلك انتهى دور"ح���زب التقدم"النيابي، بعد اأن قرر 
نوري ال�شعيد ال���ذي �شّكل وزارته الأوىل يف اآذار 1930، 
القي���ام بح���ل جمل�ض ن���واب �شن���ة 1928، ال���ذي األفه عبد 

املح�شن ال�شعدون، ليكون له جمل�ض من تاأليفه.
عن ر�سالة  )حزب التقدم(
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قحطان حميد العنبكي

خ��ي��ري ال���دي���ن ال��ع��م��ري

عندما تاألف���ت وزارة اأر�شد العم���ري يف29 ني�شان1954، 
اأعلنت هذه الوزارة يف منهاجها باأن هدفها هو حّل املجل�ض 
النيابي واإج���راء انتخابات جديدة بحرية وحياد، وقوبل 
ت�شكيل الوزارة بردود فعل �شلبية من الأحزاب واملنظمات 
ال�شيا�شي���ة متهمة ه���ذه الوزارة باأنها غ���ري موؤهلة لإجراء 
انتخاب���ات حرة وذلك نظرًا اإىل ما�ش���ي رئي�شها واأقطابها 
الزاخ���ر بالأعمال التع�شفي���ة وال�شتفزازي���ة املوجهة �شّد 

ال�شعب وحرياته.
لإج���راء  موع���دًا   1954 حزي���ران   9 ي���وم  حتدي���د  متَّ 
النتخاب���ات النيابية، فدبَّ الن�ش���اط يف اأو�شاط الأحزاب 
ال�شيا�شي���ة للم�شارك���ة يف النتخاب���ات رغ���م ت�شكيكها يف 
مق���درة وزارة اأر�شد العمري عل���ى تهيئة ال�شروط املالئمة 
لإج���راء النتخاب���ات احل���رة، واعتقاده���ا باأنه���ا �شتالقي 
مقاومًة عنيفًة من اأجهزة وموظفي وزارة الداخلية. �شعيًا 
من القوى الوطنية لك�شب النتخابات جرى ت�شكيل جبهة 
انتخابي�ة �شمت اأحزاب ال�شتقالل والوطني الدميقراطي 
وال�شيوع���ي ومنظم���ة اأن�ش���ار ال�شالم وبع����ض امل�شتقلني 

با�شم )اجلبهة الوطنية(.
وقف���ت احلكوم���ة - بوا�شط���ة اأجه���زة وزارة الداخلي���ة - 
ب�ش���دة ملقاوم���ة مر�شح���ي اجلبه���ة الوطني���ة يف خمتل���ف 
مناطق العراق، حيث هاجمت قوات ال�شرط��ة الجتماعات 
النتخابي���ة للجبهة الوطني���ة يف مناطق احلل���ة والنجف 
وال�شليماني���ة، مم���ا اأّدى اإىل مقت���ل اأح���د املتظاهري���ن يف 
النجف، واألق���ت ال�شرطة القب�ض عل���ى العديد من منظمي 
ه���ذه التظاه���رات والجتماع���ات منه�����م ال�شي���خ حمم���د 
ر�شا ال�شبيب���ي واإبراهيم احمد وعم���ر م�شطفى وغريهم 
والبع����ض منه���م ظ���ل معتق���اًل ومل يطل���ق �شراح���ه اإّل بعد 
انته���اء النتخابات. وكان���ت وزارة الداخلي���ة واحلكومة 
تّدعي باأن الجتماعات النتخابية اأدت اإىل الإخالل بالأمن 
وا�شف�����ًة اإياه���ا باأنها ذريع���ة ُيحتج بها للح���د من احلرك��ة 
ال�شعبي���ة التي جتلت يف تاأيي���د مر�شحيها. اتخذت وزارة 
الداخلية اإج���راءات �شديدة للمحافظة عل��ى الأمن ف�ي يوم 
النتخابات، وخّولت ال�شرطة ردع التظاهرات واحلركات 
املخّل���ة بالأم���ن التي ق���د يقوم به���ا الوطني���ون والعنا�شر 
الأخ���رى املوؤيدة للجبه���ة الوطنية، ومنع حم���ل الأ�شلحة 
الناري���ة، وفح�ض املراك���ز النتخابية وم���ا يجاورها فجر 
يوم النتخابات وت�شديد احلرا�شة عليها، واملحافظة على 
ال�شنادي���ق والأوراق النتخابية، واأعل���ن وزير الداخلية 
اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لتفادي ال�شطرابات.على 
الرغم من حم���اولت وزارة الداخلية لإجن���از النتخابات 
باأق���ل حوادث وا�شطرابات، اإل اأن هناك احتكاكات عديدة 
وقع���ت بني اأن�شار املر�شح���ني يف الكاظمية اأّدت اإىل مقتل 
اأح���د الأ�شخا�ض، وف�ي مناطق اأخرى من اأق�شية  الهندي���ة 
وعن���ه وطوزخورماتو لكن تدخل ال�شرط����ة حال من دون 

تو�شعها.
وي�شري جني���ب ال�شائغ اإىل تدخل اجلهاز الإداري لوزارة 
الداخلي���ة يف انتخاب���ات ل���واء املو�شل ول�شّيم���ا مناطق 
الق���رى والأري���اف ))لي����ض للحكوم���ة اإمكاني���ة املداخل���ة 
والتاأثري يف اأ�شوات الناخبني يف منطقتي بلدة املو�شل، 
اإّل اأنه���ا تتدخل ب�ش���ورة �شافرة يف املنطق���ة الثالثة وهي 
ن���واٍح وقرى املو�ش���ل والتي ت�ش���رك اأي�ش���ًا يف انتخاب 
النتخاب���ات  اإج���راء  موع���د  وقب���ل  امل�شيحي���ني  الن���واب 
التكميلي���ة وبينما كنت اأجتول يف القرى ات�شل بي بع�ض 
الناخبني واأخ���ربوين باأن املوظفني الإداريني طلبوا منهم 
ع���دم انتخ���اب مر�شح���ي اجلبه���ة الوطني���ة)2( وانتخاب 

مر�شحي احلكوم���ة..((. وتدخلت ال�شلط���ات الإدارية يف 
انتخاب���ات مناط���ق بغ���داد وباأ�شالي���ب اأخ���رى، فقد))اأخذ 
املوظفون الإداريون يتدخلون يف اأمر جلان التفتي�ض، بل 
يف اأم���ر اختيارية املحالت نف�شها، فلقد ا�شتدعى مت�شرف 
ل���واء بغداد بع����ض املختارين اإىل ديوان���ه الر�شمي واأخذ 
منه���م اأختامهم وتركه���م ينتظرون واأخذ يوق���ع باأختامهم 
عل���ى قوائم الثنين���ات والأع�ش���اء اخلم�شة ع�ش���ر من كل 

حملة كما يحلو له((.
ويقول عب���د املجيد اجلميلي املر�شح ع���ن منطقة الفلوجة 
))ر�شح���ت يف منطق���ة الفلوج���ة �شن���ة1954، وق���د قامت 
ال�شلطات الإدارية بتوقي���ف املوؤيدين مبوجب املادة)43( 
من نظ���ام دع���اأوي الع�شائ���ر.. واإن املت�ش���رف ا�شتدعاين 
وه���ددين واأن������ه م�شتع���د لتوقي���ف اأبن���اء الفلوج���ة كافة، 
وق���ال.. ول تعتق���د باأن���ي اأو احلكومة ت�شم���ح لغري خليل 
كن�����ه وعبد العزيز عرمي اأن يف���وز بالنتخابات((. ويقول 
اأي�ش���ًا ))اإنَّ الأوراق التي كانت حتمل ا�شمي وا�شم غريي 
اأفرغ���ت.. وملئت ال�شناديق باأوراق حتمل ا�شم خليل كنه 
وعب���د العزي���ز عرمي(( وي�شي���ف هذا املر�ش���ح، اإن الإذاعة 
اأعلن���ت نب�اأ ف���وز هذين املر�شحني احلكومي���ني يف ال�شاعة 
ال�شاد�ش���ة والن�ش���ف م�شاًء، م���ع اإن نتائ���ج النتخابات ل 
ميك���ن معرفته���ا قب���ل ال�شاع���ة الثانية ع�ش���رة لي���اًل.اإّل اأن 
اأك���رث الأ�شالي���ب تزوي���رًا لالنتخاب���ات هو تبدي���ل اأوراق 
النتخ���اب، فبع���د اأن يك���ون الناخب���ون قد مار�ش���وا حقهم 
النتخابي واأف�شح���وا عن اإرادتهم، تعم���د اجلهة امل�شرفة 
عل�ى النتخابات اإىل اإت���الف اأوراقهم النتخابية، وو�شع 
اأوراق اأخ���رى بدلها يف �شناديق الق���راع حتوي اأ�شماء 

مر�شحي ال�شلطة التنفيذية، مبا يخالف اإرادة الناخبني.
واأ�شار كام���ل اجلادرجي يف مذكرات���ه اإىل عمليات تزوير 
النتخاب���ات يف بغ���داد ))دخ���ل التزوي���ر يف كل املناط���ق 
تقريبًا – عدا املنطقة الثالثة(( وقد بلغ التزوير �شكاًل علنيًا 
بحي���ث ))اأن تعق���ب وقائعه من الأمور الت���ي ل فائدة منها 
لو�شوح التزوير وعالنيته..((. ويف املناطق خارج املدن 
والريف اأجرت))ال�شلطات)عملية النتخاب( يف الليل وملا 

ح���ل يوم النتخ���اب ل�م يجد الناخب���ون �شناديق القراع 
فق���د كانت ممتلئة واأر�شلت لت�شنيف الأ�شوات((.

نتيجة لعملية تدخل وزارة الداخلية يف النتخابات مل يفز 
م���ن مر�شحي اجلبه���ة الوطنية ال�)37( �ش���وى ع�شرة، من 
بينهم)4( من مر�شحي احلزب الوطني الدميقراطي وهم: 
كامل اجلادرجي وحممد حديد وح�شني جميل )بالتزكية( 
وجعفر البدر، من بني )135( نائبًا جمموع النواب. وبهذا 
مل تختل���ف انتخابات حزيران 1954 النيابية عن �شابقتها 
م���ن حيث تدخ���ل ال�شلطة التنفيذية فيها ب�ش���كل مبا�شر اأو 
غري مبا�شر ل�شالح مر�شحي احلكومة متبعة �شتى اأ�شاليب 

التالعب والتدخل والتزوير.
وبعد اأن اأجرى اأر�شد العمري النتخابات قّدم ا�شتقالته يف 
17 حزي���ران 1954، ويف 26 متوز 1954 اجتمع جمل�ض 
النواب وا�شتمع اإىل خطاب العر�ض ثم ُعطل املجل�ض بدءًا 
م���ن 27 مت���وز اإىل نهاية �شهر ت�شري���ن الثاين،وعندما بداأ 
بت�شكي���ل الوزارة نوري ال�شعي���د يف3 اآب 1954، ا�شرط 
عّدة �شروط منها حّل املجل����ض النيابي واإجراء انتخابات 

جديدة.
ُح���دد ي���وم12 ايل���ول 1954 موع���دًا لإج���راء النتخابات 
اجلدي���دة يف اأنح���اء الع���راق كاف���ة. ونظ���رًا لالإج���راءات 
التع�شفي���ة التي اتبعتها احلكوم���ة يف �شيا�شتها الداخلية، 
فقد قاطعت بع�ض الأحزاب الوطنية النتخابات اجلديدة، 
وا�ش���رك يف ه���ذه النتخاب���ات حزب ال�شتق���الل وبع�ض 
اأع�ش���اء ح���زب اجلبه���ة ال�شعبي���ة بع���د ان�شقاق���ه وجتميد 

اأعمال���ه. ل����م متر ه���ذه النتخاب���ات م���ن دون اعرا�ش�ات 
من احلرك����ة الوطنية وكذلك حدوث بع����ض ال�شطرابات 
يف مناط���ق خمتلف���ة من الع���راق، فحدث اإ�ش���راب عام يف 
ال�شليماني���ة يف 13 اأيل���ول 1954 احتجاج���ًا عل���ى طريقة 
�ش���ري النتخاب���ات يف الل���واء، وجتدد الإ�ش���راب يوم 16 
اأيلول، مما اأدى اإىل تدخل اأجهزة وزارة الداخلية الأمنية 
ملن���ع التظاه���رات ووق���ع ع���دد م���ن القتل���ى واجلرحى من 
اجلانب���ني، ومتَّ اإلق���اء القب�ض عل���ى �شتة م���ن املتظاهرين 

�شيقوا اإىل املحاكم بعد ا�شتتباب الو�شع العام.
يح�ش���رون  احلكومي���ون  امل�شوؤول���ون  كان  م���ا  وكث���ريًا 
النتخاب���ات لإجب���ار النا����ض عل���ى انتخ���اب الأ�شخا����ض 
املوال���ني لل�شلط���ة. فيق���ول ال�شاه���د �شهي���ل احل���اج عل���ي 
)خمتار حملة حاج فتحي يف بغ���داد( و�شقيقه كاظم علي، 
باأن عب���د اجلبار فهمي مت�شرف لواء بغ���داد ومعه مديرو 
ال�شرطة والتحقيقات اجلنائي���ة وال�شعبة اخلا�شة، كانوا 
يح�ش���رون انتخاب���ات �شن���ة 1954 وي�شّجل���ون الن���واب 
الذين يوؤيدون ال�شلط���ة ويجربون النا�ض على انتخابهم. 
كما اع���رف عبد اجلب���ار فهمي اأم���ام املحكم���ة الع�شكرية 
العلي���ا اخلا�ش���ة، ب���اأن ن���وري ال�شعي���د كان قد طل���ب منه 
التعاون مع خلي���ل كنه )�شهر نوري ال�شعيد( لإجناح عبد 
اللطي���ف حممد علي نائبًا عن املنطق���ة الثانية ع�شرة وقال 
ب���اأن ))النتخابات كانت جت���ري بح�شب اخلطة املر�شومة 

بني البالط ورئي�ض الوزراء((.
اإقام���ة  الداخلي���ة  وزارة  منع���ت  اآخ���ر،  اأ�شل���وب  ويف 
الجتماع���ات النتخابي���ة الت���ي كان���ت تقيمه���ا الأح���زاب 
ال�شيا�شي���ة يف النتخاب���ات ال�شابق���ة، بع���د اأخ���ذ املوافقة 
الر�شمي���ة بعقده���ا، فف���ي جوابها على طل���ب ح�شني جميل 
املُق���دم يف23 ايار 1954، حول ال�شتئ���ذان بعقد اجتماع 
انتخابي يف مقهى )ح�ش���ن جدعة( يف �شارع ال�شيخ عمر، 
اأجابت���ه مت�شرفي���ة ل���واء بغداد عل���ى طلبه بع���دم اإمكانية 
املنعق���دة يف  الجتماع���ات  اإىل:))اأنَّ  واأ�ش���ارت  املوافق���ة 
الأي���ام القريب���ة املا�شي���ة للدعاي���ة النتخابية ق���د لب�شتها 
ح���وادث تخ���ل بال�شب���ط وال�شكين���ة، ومل���ا كان احلر����ض 
عل���ى �شمول ال�شكين���ة و�شيانة الأمن هدف���ًا غاليًا وواجبًا 
تقدرون معاليكم اأهميتها فق���د راأينا منع عقد الجتماعات 
يف الظ���روف الراهن���ة ب�ش���ورة عامة وله���ذا ناأ�شف بعدم 

املوافقة على طلبكم((.
انته���ت النتخابات التي تدخلت فيها احلكومة كالعادة، اإذ 
كان���ت الوزارة عازمًة منذ البداية عل���ى اأبعاد اأي معار�شة 
حقيقية عن املجل�ض النيابي ففاز بالتزكية )121( نائبًا من 
اأ�ش���ل )135( نائبًا، اأما الباقون ففازوا بالنتخابات وكان 
منه���م )12( م�شتق���اًل و)2( من حزب ال�شتق���الل، فا�شتقال 
حمم���د مهدي كبه من النيابة، اأما عبد املح�شن الدوري فقد 

ا�شتقال من احلزب مف�شاًل النيابة.

عن ر�سالة )وزارة الداخلية 1939 ــ 1958(

�ش���ارت احلكوم���ات من���ذ تاأ�شي����ض الدول���ة العراقي���ة �شنة 
1921 واإىل �شن���ة 1930 يف �شياق���ات تنفي���ذ النتخابات 
النيابي���ة عل���ى طريق الر�شي���ح الف���ردي دون اللجوء اإىل 
اتباع نظام القائمة. وكان من املتعارف عليه يف هذا العقد 
م���ن الزمان ف���وز مر�شح���ي احلكومة على الط���الق، كون 
الأكرثي���ة ال�شاحقة كانت طوع اأمر املوظفني الإداريني ومل 
ياأت ذلك بالإك���راه اأو بال�شدة... بل بحكم طبيعة النقياد. 
واأما �شكان امل���دن، املتوغلون يف معرفة اأمور النتخابات 
وطرقه���ا في�شكل���ون اأقلي���ة �شئيلة، ب�شب���ب اأن من يتحدى 
احلكوم���ة )ومر�شحيها( يف النتخاب���ات لبد واأن يح�شد 
اخل���ذلن، حت���ى اأنن���ي مل���ا دخل���ُت انتخابات �شن���ة 1930 
حاماًل �شعار رف�ض املعاهدة، ومعار�شًا احلكومة، كنُت قد 
اأحرزُت املرتبة الأوىل يف انتخابات ق�شاء املو�شل، ف�شاًل 
عن اأ�شوات ل باأ�ض بها من بع�ض الأق�شية، لكني مل اأغدو 
نائبًا )يف النتيج���ة( لأن هناك )ثمانية اأق�شية( غري ق�شاء 
املو�شل، يح�ش���ل فيها من ي�شع الأوراق )النتخابية( يف 
�شناديق القراع ح�شبما تريده احلكومة ويتطلبه احلال 

والواقع...
وق���د ق���ال يل م���رة )ن���وري ال�شعي���د( �شن���ة 1930، وكان 
يومه���ا رئي�ش���ًا للوزارة، اأنه���م ب�شدد اإج���راء تعديالت يف 
قان���ون النتخابات.. فقلُت ل���ه : اأي قانون من القانونني؟! 
فق���ال ب�شفة املنده����ض: اأي قانون���ني؟!... فاأجبته القانون 
الأول قان���ون النتخ���اب املكت���وب، ال���ذي ل حك���م ل���ه اإّل 
ت�شجيل )خالف الواقع(... اأما القانون الثاين فهو قانون 
الر�شيح )غري املكت���وب(... ف�شحك البا�شا.. وقال : ل... 
ل... القان���ون الأول.. الأول...!! وتقري���رًا للواقع، نقول 
اإن ال���وزارات كان���ت قد �ش���ارت يف مو�ش���وع النتخابات 
عل���ى وفق اأ�شلوب واحد وه���و الر�شيح و�شمان انتخاب 
املر�شحني، غري اأنه كان هناك بع�ض ال�شذوذ يف الطرائق، 
كان له���ا اأثر �شديد يف اإذلل احلي���اة النيابية وجعلها عالة 

على البالد.
فال�شرب���ة الأوىل جاءت على يد نوري ال�شعيد يف وزارته 

الأوىل �شنة 1930.
وتفا�شيله���ا كم���ا ياأت���ي: كان���ت النتخاب���ات �شن���ة 1930 
ق���د تقدم���ت وكادت اأن تنته���ي. وكن���ُت ع�ش���وًا يف الهيئة 
للنياب���ة. وكان  ثانوي���ًا ومر�شح���ًا  التفتي�شي���ة ومنتخب���ًا 
حت�شني علي مت�شرفًا يف املو�شل، فذهب اإىل بغداد لتلقي 
)الوح���ي النهائي( عن اأ�شماء املر�شحني. وملا عاد زرته يف 
مكتبه الر�شم���ي. وبعد ال�شالم وال�ش���وؤال اأخرج من جيبه 
املفك���رة ال�شنوي���ة اخلا�شة ب���ه وفتحها وق���ال: انظر هذه 

اأ�شماء مر�شحي احلكومة، ثم اأن اإ�شمك على راأ�ض القائمة. 
فلم���ا نظ���رُت القائم���ة راأي���ُت اإ�شم���ي و�شهرتي عل���ى راأ�ض 
الأ�شم���اء، فقلُت: ن�شكره���م ون�شكركم، فق���ال: ولكن هناك 
�ش���رط...!! فقلُت: وما ه���و؟! قال: اأن تعط���ي تعهدًا خطيًا 
بقبول���ك املعاهدة، ثم بدخولك ح���زب احلكومة وهو حزب 
العه���د. فوجمُت... ثم اأردفُت قائاًل : ومَل كل هذا؟ قال: هذا 
ه���و اأمر رئي����ض الوزراء. قل���ُت : ولكنني ر�شح���ُت للنيابة 
مرت���ني، وكانت هن���اك اأمور ج�ش���ام، وكان هن���اك رئي�ض، 
وكان هن���اك وزراء... واأحدهم هو نف�ش���ه نوري ال�شعيد، 
لكنن���ي مل اأُكّلف مبثل هذا التكليف املهني فقد اعتمدوا على 
�شرفنا وقولنا... حتى اأنني قد بقيُت نائبًا م�شتقاًل اأكرث من 
�شهر ومل اأدخل ح���زب التقدم اإّل بعد اأن طلب اإيّل املرحوم 
عبد املح�شن ال�شعدون ال�شراك يف حزبه، فا�شركُت يف 
ح���زب التق���دم لقناعتي باإخال����ض زعيم احل���زب واإ�شابة 
اأهداف���ه. والآن اأرى نف�شي اأم���ام �شيء جديد َتعاُفه النف�ض 
الأبي���ة، واإين ل�شُت م�شتعدًا لقبول هذا ال�شرط املخطوط، 

لأن به���ذا التعه���د املخطوط ي���راد من املر�ش���ح اأن ي�شري 
كر�شي النيابة ب�ش���ك يدّل على الذّل وامل�شكنة... فاأّي خري 

يف مثل هذا النائب اململوك...؟!
فاحلكوم���ة تريد اأن ت�شتن���د اإىل املجل�ض وت���ربم املواثيق 
والأح���الف مع ال���دول الأجنبي���ة، لذا كان عليه���ا اأن تكون 

قوية مبجل�شها النيابي.. 
ث���م كان علّي اأن اأودع املت�ش���رف واأخرج... وكانت نتيجة 
ه���ذه املكاملة بطبيعة احل���ال اأن احلكوم���ة اأخرجت اإ�شمي 
م���ن بني مر�شحيها، ولب���د اأنها وجدت من يعطي مثل هذه 

ال�شكوك...
ولأن احلكوم���ة اأرادت الت�ش���ّدد يف ه���ذا املو�ش���وع وعدم 
الت�شام���ح باأن يك���ون الن�شر القاطع لغ���ري مر�شحيها، فقد 
وجه���ْت الإن���ذار اإىل املوظف���ني املهّددي���ن بقط���ع الأرزاق 
و�ش���وء امل�ش���ري. وكان اأن ح�شل يف فرة قب���ل النتخاب 
الث���اين اأن اأذاع���ت احلكوم���ة ب�شت���ى الو�شائ���ل اأن )ذياًل( 
لقانون ان�شباط موظفي الدولة �شي�شدر قريبًا وفيه يحق 

ف�شل املوظف بقرار من جمل�ض الوزراء. 
واأُفه���م املوظف���ون م���ن ط���رف خف���ي ب���اأن �شريه���م اأثن���اء 
النتخابات �شيكون له اأثر يف م�شاير وظائفهم. وقد حكى 
يل اأح���د اأ�شدقائ���ي اأن )اآم���ره( ح�شر اإىل مق���ره الر�شمي 
لإفهامه )بالذات( اأ�شماء مر�شحي احلكومة. وكان اأن راأى 
الآم���ر اأحد اأولد املوظف املذكور كان متواجدًا يف الدائرة 
حينذاك. فاأ�شار اإليه الآمر اأن يتقدم نحوه، فلما فعل الطفل 
قال الآمر وهو يقدم ن�شائحه اىل الوالد : اأرجوك فّكر يف 
م�شتقبل ه���ذا الطفل فيما اإذا خالفَت اأوامر احلكومة…!! 
يف احلقيق���ة كان هذا اإ�شفافًا ما بعده اإ�شفاف… و�شخافة 

ت�شل بالآمر اإىل درك اأ�شفل من التفاهة!. 
وم���ن طريف م���ا ذك���ره ال�شائ���ح العراقي يون����ض بحري، 
يف جري���دة الُعق���اب ع���ن مو�ش���وع ال�شحاف���ة والر�شيح 
كال  م���ن  �شاخ���رًا  البح���ري  ق���ال  النيابي���ة،  لالنتخاب���ات 
ال�شحفي���ني ال�شمع���اين وبط���ي، وحت���ت عن���وان �ش���ارع 
ال�شحافة ايام زمان... الكرا�شي ل تنتزع العقائد..! كانت 
جري���دة العق���اب الت���ي اأ�ش�شه���ا وراأ�ض حتريره���ا ال�شائح 
العراق���ي يون����ض بح���ري، ل تاأل���و جهدًا يف توجي���ه النقد 
ال���الذع لل�شيا�شي���ني كم���ا لل�شحفي���ني، ف�شاًل ع���ن الكّتاب 
وال�شع���راء والعامل���ني يف احلق���ول العام���ة الجتماعي���ة 
والعالمي���ة، وح�شبما تتطلبه ظ���روف ال�شراع ال�شيا�شي 
وال�شحف���ي لل�شاح���ة العراقية يومذاك.فف���ي العدد الثالث 
ال�ش���ادر يف الراب���ع والع�شرين م���ن �شهر ت�شري���ن الثاين 
�شن���ة 1933 ن�شر البحري انتق���ادًا يف جريدته اإىل بع�ض 
ال�شحافيني م���ن زمالء املهنة قال فيه: )ال�شمعاين وبطي( 
م���ن بلدة واح���دة، وي�شتغالن يف حرفة واح���دة وهما من 
حل���م ودم واح���د، اإل انهم���ا م���ع ذل���ك يختلف���ان يف الراأي 
واملب���داأ... وف�شاًل عن ذلك فهم���ا يختلفان عن بع�شهما يف 

الطول والعر�ض.
فال�شمعاين )عهدي( اإىل قالمة ظفره، وبطي )اإخائي( اإىل 
قم���ة راأ�شه ولأجل ذلك يق���وم كل منهم���ا والدعاية حلزبه. 
بط���ي يذهب اإىل م�شر فتحتفي ب���ه الأو�شاط والعرا�ض، 
ويزور النحا�ض با�شا فريد النحا�ض زيارته وي�شرف املال 
مث���ل ح���امت الطائي.وال�شمعاين يف بغ���داد ي�شري مع )ي( 
فرنك���ول املهاجر املو�شل���ي في�شتغل بالق�شي���ة )التيارية( 
مدافع���ني عن حق���وق العراق...!!وحرام عل���ى الزمالء اأن 
يق�شي���ا الوق���ت بامل�شاحن���ات يف ح���ني اأن الواج���ب يدعو 
اجلمي���ع ملعاجل���ة ق�شاي���ا الب���الد احليوي���ة... عل���ى الأقل 

راعوا حقوق املهنة يا اأ�شاتذة...! 
ويف الع���دد ال�ش���ادر يف الثامن من كان���ون الأول من �شنة 
1934 كت���ب البحري بقلمه بو�شف���ه رئي�شًا للتحرير مقاًل 
جع���ل ل���ه عنوانًا يف و�ش���ط ال�شفحة يق���ول :)الكرا�شي ل 
تنت���زع العقائد( اإىل الزمالء الن���واب �شليم ح�شون – عبد 
الغف���ور الب���دري – روفائيل بطي. احلم���د لله على �شالمة 
الو�ش���ول – و�شولكم اإىل الكرا�شي الوثرية التي تهواها 
قلوبك���م الرقيقة. فقد كان طريقًا وعرًا حمفوفًا باملخاطر.. 
و�شك���رًا للظروف التي و�شعت �شاحب���ة اجلاللة يف مقام 

يليق بها...!

عن خمطوطة )مذكرات خري الدين العمري – مقدمات ونتائج(

وزارة الداخلية وانتخابات عام 1954
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ع��ب��د ال��ح��م��ي��د ال��رش��ودي

د. عادل تقي عبد البلداوي

 تدخل���ت ال�شلط���ة يف النتخاب���ات النيابي���ة 
م���ن  بالعدي���د  امللك���ي  العه���د  يف  ونتائجه���ا 
امل���رات، ولتو�شيح ه���ذه احلقيقة، ننقل ثالث 
�شه���ادات موّثق���ة بخ�شو�ض تدخ���ل احلكومة 
الأوىل  ال�شه���ادة  لالنتخاب���ات،  وتزويره���ا 
ال�شراكي"الدكت���ور  حزب"الأم���ة  ملر�ش���ح 
نوري جعف���ر ال���ذي كان مر�شحًا ع���ن املنطقة 
النتخابي���ة الرابعة"القرنة"يف الب�شرة. فقد 
رف���ع نوري جعف���ر مذكرة مطّول���ة اىل رئا�شة 
جمل����ض النواب بتاريخ 15 متوز عام 1954، 
كان عنوان املذك���رة �شريحًا ووا�شحًا"وقائع 
تزوي���ر انتخ���اب الن���واب يف القرن���ة مل�شلحة 
ال�شيدي���ن حمي���د احلم���ود واحم���د النقيب". 
وقد تكونت املذكرة من 123 �شفحة، بنّي فيها 
جعف���ر طريق���ة انتخاب الن���واب، اذ ق���ال بهذا 
اخل�شو�ض م���ا ن�شه:"املعروف م���ن الناحية 
النظري���ة، اأن الن���واب يف الع���راق ينتخب���ون 
انتخابًا من قبل ال�شعب، ل اأن يتعينوا تعيينًا 
من قبل احلكومة.. غري اأن ت�شرفات احلكومة 
بق���در ما يتعل���ق الأم���ر بحكوم���ة القرن���ة، قد 
خالفت مبداأ انتخاب نائبي تلك املنطقة من قبل 
ابناء املنطق���ة النتخابية نف�شه���ا وجلاأت اىل 
تعيينهم���ا، ولكن ذلك التعي���ني مل يتم بالطرق 
املاألوف���ة كم���ا يت���م تعيني املوظف���ني، بل جرى 
بوا�شط���ة تزوير النتخابات ل�شاحلهما... اإن 
هذا ال�شلوب يف تعيني النواب يزيد من تذمر 
ال�شع���ب املتذم���ر كم���ا يجعل الن���واب املعينني 
اأنف�شهم غ���ري مكرثني مب�شاحل���ه وم�شكالته 
في���زداد تذمره". مل يكتف ن���وري جعفر بذلك، 
ب���ل وّجه نق���دًا لذع���ًا لل�شلطة احلاكم���ة اآنذاك 
عندما قال يف مذكرته ه���ذا الكالم:"والغريب 
يف الأم���ر اأن احلكوم���ة الت���ي تعاق���ب بع����ض 
اف���راد ال�شعب لقيامهم بعملي���ات تزوير تافهة 
اأو خيان���ة ب�شيط���ة لالأمان���ة وال�ش���رف ت�شمح 
لنف�شه���ا اأن تق���وم بعملي���ة تزوير عل���ى نطاق 
كب���ري، وب�ش���كل ويف ق�شية م���ن اأخطر ق�شايا 
احلك���م يف الب���الد... وبه���ذه الطريق���ة تفق���د 
احلكوم���ة هيبته���ا وجتع���ل النا����ض ليثق���ون 
باأقوالها وافعالها ل يف النتخاب فح�شب، بل 
يف �شيا�شته���ا العامة م���ن الناحيتني الداخلية 
واخلارجي���ة. ه���ذا بال�شاف���ة اىل اأن طبيع���ة 
العم���ل احلكوم���ي الآنف الذكر، جت���ر وراءها 

كث���ريًا م���ن احل���زازات والعداوات ب���ني ابناء 
الأم���ة الواح���دة والبل���د الواحد  ب���ل والعائلة 

الواحدة". 
ام���ا ال�شه���ادة الثاني���ة، فه���ي للمر�ش���ح الفائز 
جنيب ال�شائغ ال���ذي فاز عن منطقة املو�شل. 
فقد روى لنا ذكرياته عن انتخابات عام 1954 
به���ذا ال�شكل:"وبينما كن���ت اجتول يف القرى 
ات�ش���ل بي بع����ض الناخبني واخ���ربوين باأن 
املوظفني الداريني طلب���وا منهم عدم انتخاب 
مر�شحي اجلبهة الوطنية، وانتخاب مر�شحي 
احلكوم���ة وهم���ا توفي���ق ال�شمع���اين ومت���ي 
�شر�ش���م، واإن احلكومة لتعار�ض يف انتخاب 
جني���ب ال�شائ���غ، لأنها اعتربت ع���دم انتمائي 
للجبهة الوطنية وعدم ا�شتنادي يف الر�شيح 
اىل مبادئه���ا موقفًا ين�شجم م���ع اجتاهها �شد 
اجلبه���ة الوطنية. وملا كان ه���ذا الت�شرف من 
ال�شلطة بع���دم املعار�ش���ة يف انتخابي يعطي 
معن���ى اأين ا�شبح���ت مر�شح���ًا حكوميًا، وهذا 
ي�ش���يء اىل �شمعتي ومواقف���ي الوطنية". يف 
ح���ني كانت ال�شهادة الثالث���ة لرجل م�شتقل، مل 
تكن ل���ه عالقة بالنتخابات م���ن قريب ول من 
بعيد، لكن���ه كان قريبًا من البالط امللكي بحكم 
وظيفته. لنقراأً معًا م���ا قاله هذا الرجل:"ومن 
ال�شور التي احتفظ بها حول انتخابات اأر�شد 
العمري هذه ال�شورة: ففي �شباح احد اليام 
وقبل اجراء النتخاب���ات باأيام، جاء املرحوم 
الأ�شتاذ جمي���ل عبد الوه���اب ملقابلة الو�شي، 
فلم���ا ادخلت���ه اىل غرف���ة الو�ش���ي، ع���دت اىل 
غرفت���ي ولكن���ي وقف���ت يف الب���اب القريب من 
ب���اب غرف���ة الو�شي، ف���اإذا اأنا ا�شم���ع الأ�شتاذ 
جمي���ل يق���ول ب�ش���وت ع���ال: �شي���دي اأبو�ض 
ايديك، �شيدي ه���اي اأريدها منك، وملا �شمعت 
هذا الكالم رح���ت اأرهف ال�شمع اكرث فاإذا هو 
يق���ول: �شي���دي اخلاط���ر الله، ارج���وك ترفع 
نظ���رك عن���ه، لأن���ه اإذا �شق���ط بالنتخاب���ات 
)�ش���راح نكول( للبا�شا وهو الآن مري�ض يف 
باري�ض؟ �شيدي هل تقبل اأن نقول للنا�ض اإن 
)�شكرتري حزب البا�شا( ف�شل بالنتخابات؟! 
وهكذا راح يتو�شل والو�شي ليرد، وبقي 
كذل���ك اىل اأن �شمعت الو�شي يقول : طيب 
اخلاطر البا�شا راح اأ�شهل اأمره... وفهمت 
طبع���ًا اأنه يق�شد بذل���ك الأ�شتاذ خليل كنة، 

اآن���ذاك".  الفلوج���ة  ع���ن  مر�شح���ًا  كان  ال���ذي 
وعل���ى الرغم من هذه ال�شه���ادات املوّثقة التي 
اأ�ش���ارت اىل تدخ���ل ال�شلط���ة احلاكم���ة اآنذاك 
ب�ش���كل وا�ش���ح  يف النتخاب���ات، اإّل اأن احمد 
خمتار بابان قد اأكد يف مذّكراته، اأن ما ح�شل 
مل يكن"تدخ���اًل حكومي���ًا"، ب���ل كان"توجيه���ًا 
حكومي���ًا"، وه���و توجي���ه كان���ت تلج���اأ اإلي���ه 
ال�شلط���ة احلاكمة ا�شط���رارًا. لنتابع ماذا قال 
بابان به���ذا اخل�شو�ض"يف احلقيقة اأن بحث 
الدميقراطية عموم���ًا والنتخابات خ�شو�شًا 
مو�شوع دقيق، نح���ن ل ن�شتطيع اأن نقول اإن 
حرية النتخابات كانت متوفرة... اإن العراق 
مل يك���ن متعودًا عل���ى احلي���اة الدميقراطية.. 
كان���ت النتخاب���ات جت���ري عل���ى درجت���ني... 
كان الناخب���ون يختارون عددًا من ال�شخا�ض 
يعرفون مبنتخبني ثانويني  كانوا هم يقومون 
يف املرحل���ة الثانية بانتخ���اب اع�شاء جمل�ض 
الن���واب، فاملداخ���الت به���ذه الطريق���ة كان���ت 
اأ�شهل. ولكن علينا اأن ل نن�شى اأي�شًا اأن ق�شمًا 
كب���ريًا من ال�شع���ب العراق���ي كان يومذاك من 
اأبن���اء ع�شائر عريقة وقدمية، وكان روؤ�شاوؤها 
يتقرب���ون للمل���ك في�ش���ل با�شتم���رار، وكانوا 

يك���ون  اأن  طبيعي���ًا  اأم���رًا  وكان  يحرمون���ه، 
النائ���ب ال���ذي ينتخ���ب يف منطقته���م واح���دًا 
منهم، وكان امللك في�شل متفهمًا لهذا الأمر، فال 
ي�شتطيع الق���ول لأن احلكوم���ة كانت تتدخل، 
اإن رج���ال الع�شائ���ر والقبائ���ل كان���وا يطلبون 
باأنف�شه���م اأن تك���ون النتخاب���ات يف مناطقهم 
عل���ى هذه ال�شاكل���ة، وذلك تفادي���ًا حلدوث اأي 
�شغ���ب حمتمل، فكان���وا على ات�ش���ال دائم مع 
الب���الط، واحلكوم���ة كان���ت تخت���ار �شخ�ش���ًا 
منه���م، ولكنها كانت تتبع طريق���ة املناوبة يف 
ذل���ك، ول�شيم���ا يف حالت اخل���الف والفر�ض 
املت�شاوي���ة، اإم���ا اذا كان اجلمي���ع متفقني على 
زعامة واحدة، مثل اأمري ربيعة الذي مل ينازعه 
اأح���د، فاإن احلكومة تدخل���ت اأو مل تتدخل كان 
اأمثاله���م يكونون نوابًا بطبيع���ة احلال... لذا 
اأن���ا ل اعتق���د اأن احلكوم���ة كان���ت تتدخ���ل يف 
النتخابات... كانت حتدث بع�ض املداخالت، 
ولك���ن اأك���رر واأق���ول ل ن�شتطي���ع اأن ن�شميه���ا 
لأن  املفه���وم،  احلقيق���ي  باملعن���ى  مداخ���الت 
املداخالت يجب اأن يكون فيها اأ�شاليب اأخرى 
مثل ا�شتعمال القوة، اأو التهديد با�شتخدامها، 
اأو اللجوء اإىل اغراءات مادية اأو ما ا�شبه ذلك 
من اأم���ور مل ت�شهده���ا النتخاب���ات الربملانية 

�شواء يف عهد امللك في�شل الأول اأو بعده... 
م���ا كان يحدث ه���و اأق���رب اىل التوجيه... لو 
ترك���ت النتخابات ب���دون توجيه، ف���اإن طبقة 
ال�شي���وخ والأمي���ني كان���وا ي�شيط���رون عل���ى 
املجل�ض ويقل فيه عدد املثقفني، فنية احلكومة 
كانت ح�شنة يف التوجي���ه... كان املعار�شون 
يعدون ه���ذا العم���ل تدخ���اًل حكومي���ًا وكانوا 
ي�شم���ون املجال����ض باملجال����ض املزيفة". ويف 
الواق���ع، مهما ح���اول احمد خمت���ار بابان، اأن 
ي�ش���ّوغ تدخل احلكوم���ة يف النتخابات، كان 
واقع احلال ي�شري بو�شوح اىل حدوث تزوير 
يف النتخابات حتى ا�شبح هذا التزوير �شمة 
اأ�شا�شي���ة مالزمة جلميع  ال���وزارات العراقية 

املتعاقبة خالل احلكم امللكي. 
وال�ش���وؤال ال���ذي يطرح نف�شه بق���وة، اذن ملاذا 
كانت جت���ري النتخابات، وت�ش���رف الأموال 
الطائل���ة عليه���ا، وي�شغ���ل ال�شع���ب به���ا، وهو 
بالأ�شا����ض ل ناق���ة ل���ه فيه���ا ول جم���ل، لأن ما 
يق���رره يف هذه النتخابات، يت���م تزويره من 
قب���ل احلكومة؟ عن هذا ال�شوؤال  يجيب نوري 
جعف���ر ب���كل �شراحة وو�شوح:"يل���وح يل اأن 
احلكوم���ة العراقي���ة ق���د �شلمت مرغم���ة بحق 
ال�شعب يف انتخاب نوابه من الناحية النظرية 
الت�شريعي���ة غ���ري اأنه���ا حت���اول م���ن الناحي���ة 
النظرية،’متا�شي���ًا م���ع ذهنيته���ا يف ا�شالي���ب 
احلك���م، اأن ت�شلب ال�شع���ب ذلك احلق، اأي اأنها 
بعب���ارة اأخ���رى، تاأخ���ذ بالي�شار م���ن الناحية 
العملية ما تتظاهر باإعطائه باليمني من الناحية 
الت�شريعي���ة الد�شتورية، وه���ي بهذه الطريقة 
ت�شّوه مفاهيم احلك���م ال�شليم ومت�شخ جوهر 
فتجعل"النواب"م�شوؤولني  الربمل���اين  النظام 
جتاهه���ا ومتعاون���ني معه���ا يف اإذلل ال�شعب 
وال�شتهان���ة بكرامت���ه، فتفل���ت احلكوم���ة من 
املراقب���ة الربملانية )وال�شعبي���ة( وتتن�شل من 
امل�شوؤولي���ة ويك���رث اجلم���وح يف ت�شرفاتها. 
وهن���ا تكم���ن مواطن اخلط���ر ومعاق���ل القلق 
ال�شيا�ش���ي وعدم ال�شتق���رار. اإننا نخ�شى من 
اأن ت���وؤدي هذه الت�شرفات غ���ري احلكيمة، كما 
�شل���ف اأن ذكرن���ا، اىل مترد ال�شع���ب اأو بع�شه 
عل���ى النظ���ام وقيام���ه باأعم���ال رمب���ا لتكون 
نتائجها يف م�شلحة احلكومة اأو يف م�شلحته 

يف الأمد البعيد".

ال���دورة النتخابي���ة  : وكان���ت يف  الع�شوي���ة الأوىل   -1
الثالثة نائبًا عن لواء العمارة )حمافظة مي�شان اليوم( وقد 

ا�شتمرت من 1930/11/1 اىل 1933/11/5.
2- الع�شوي���ة الثاني���ة : وكان���ت يف ال���دورة النتخابي���ة 
ال�شاد�ش���ة نائب���ًا عن ل���واء الدليم )حمافظة الأنب���ار اليوم( 

وقد ا�شتمرت من 1935/8/8 اىل 1936/10/29.
)حمافظ���ة  الدلي���م  ل���واء  ع���ن  الثالث���ة:  الع�شوي���ة   -3
اىل   1937/2/27 م���ن  ا�شتم���رت  وق���د  الي���وم(  الأنب���ار 

.1937/8/26
4- الع�شوي���ة الرابع���ة : وكانت عن ل���واء الدليم )حمافظة 
الأنب���ار الي���وم( وقد ا�شتمرت م���ن 1937/12/23 اىل 6/

ماي����ض/1938، وبانتهاء الدورة النتخابية الثامنة يكون 
قد انتهى اآخر عهده بالنيابة. 

لق���د مّثل الر�ش���ايف الأمة يف املجل����ض النيابي خري متثيل 
وكان رقيب���ًا يقظ���ًا وح�شيب���ًا ليعزب عنه �ش���يء كان خالل 
ذل���ك مث���ال الوطن���ي الغي���ور عل���ى �شعب���ه احلري����ض على 
امل�شلح���ة العام���ة كم���ا كان منوذج���ًا فريدًا للنائ���ب املر�شد 
والنا�ش���ح امل�ش���دد، واآي���ة ذل���ك اأن كث���ريًا م���ن خطب���ه يف 
قاع���ة املجل����ض كان���ت تقاط���ع بالت�شفي���ق والعج���اب من 
قب���ل زمالئه الن���واب، وقد افاد الر�شايف كث���ريًا من نيابته 
دورت���ني  مل���دة  جمل�ض"املبعوثان"العثم���اين  يف  الأوىل 
وع���رف تقالي���د املجل����ض النياب���ي كم���ا اأف���اد م���ن جت���ارب 
ن���ّواب الدول���ة العثماني���ة م���ن �شت���ى اأقطاره���ا، فاكت�ش���ب 
خ���ربة ومرانًا كان لهما اأكرب الأث���ر يف جناحه يف املجل�ض 
النياب���ي العراق���ي، ونح���ن اإذا فاتتن���ا خطب���ه واقراحاته 
التي اأدىل به���ا يف جمل�ض"املبعوثان"ول�شك اأنه قد خطب 
واق���رح، واإّل فكيف يحق له اأن ينعى على نواب بغداد يف 

جمل�ض"املبعوثان"�شمتهم وجمودهم حني قال:
قد لزم ال�شمت عيًا يف جمال�شه               

 كامنا هو من نواب بغداد   
اأقول اذا فاتتنا خطبه يف جمل�ض"املبعوثان"فاإن خطبه يف 
جمل����ض النواب العراقي مل تفتنا وذلك بف�شل همة �شديقه 

وراويته الأمني وموؤرخه الثبت الأ�شتاذ املرحوم م�شطفى 
عل���ي، فق���د �شم���ر ع���ن �شاع���د اجل���د فتتبعه���ا يف �شجالتها 
ومظانها الر�شمية ملحا�شر جمل�ض النواب وجملة الوقائع 
العراقي���ة وق���د ن�شخها بخطه الأني���ق الر�شيق فبلغت 145 
�شفح���ة وه���ي - ول�شك - متث���ل جانبًا م���ن اأدب الر�شايف 

ال�شيا�شي، اأ�شف اىل ذلك جراأته و�شراحته.
وه���ذه مقتطف���ات من خطبه تف�ش���ح عن مذهب���ه ال�شيا�شي 
وموقف���ه م���ن الق�شايا العام���ة واللوائ���ح القانوني���ة التي 
طرح���ت عل���ى ب�ش���اط البح���ث والنقا����ض فه���و يعل���ن اأمام 
املجل����ض : باأنن���ا يجب ان نلت���زم فيها ال�شكين���ة واأن نتكلم 
ب���رٍو وهدوء واأن يح���رم بع�شنا بع�ش���ًا واإن كنا بالراأي 
خمتلف���ني مادمنا نهدف اىل غاية واحدة هي �شعادة البالد، 
واذا اختلفن���ا يف ال���راأي فه���ذا نا�ش���ئ م���ن وجه���ة النظ���ر 
والجته���اد. ولع���ّل م���ن املفي���د اأن نق���ف مع الق���ارئ بع�ض 

الوقفات الق�شار من خطبه.
1- قال يف يوم ت�شديق معاهدة 30 حزيران 1930 :

)األف���ت انظاركم اىل اأن اول معاه���دة اأو بعبارة اأخرى اىل 
فكرة املعاهدة من اأين ن�ش���اأت، كلنا يعلم اأن بريطانيا دولة 
منتدب���ة من قبل ع�شبة الأمم على العراق فهي جاءت لتعقد 
معاه���دة مع هذه الأم���ة ال�شعيفة التي هي حت���ت انتدابها 
وه���ذا اأم���ر غ���ري معق���ول.... كان ال�شع���ب العراق���ي ميقت 
النت���داب بحي���ث اأن جمي���ع طبق���ات ال�شع���ب يف الندي���ة 

واملقاه���ي والبيوت والأ�شواق كلهم يلهجون بكلمة واحدة 
وه���ي لنري���د النت���داب، فلم���ا راأى القاب�شون عل���ى زمام 
ال�شيا�ش���ة يف الب���الد اأن الراأي العام العراق���ي بهذه املثابة 
اأرادوا اأن ياأت���وا ال�شع���ب من طري���ق املخادع���ة فقالوا لهم 

نرك النتداب وناأتيكم مبعاهدة(.
2- خطبت���ه يف لئح���ة قانون تعدي���ل قان���ون املطبوعات: 
)األقاه���ا يف اجلل�ش���ة الثاني���ة والثالث���ني واملنعق���دة يف 2 
ني�ش���ان 1934... اأم���ا اأن���ا فاأقول كم���ا قال ال�شاع���ر : )اإمنا 
احليلة يف ترك احلبل( اقول : لقد جربنا هذه الطريقة فلم 
ننج���ح، فلنطلق ال�شحافة ول نقيده���ا اإّل باملحاكم... ُيقال 
اأن ال�شحاف���ة ت�شتم النا�ض اأظن ان���ه ليوجد واحد �شتمته 
ال�شح���ف اأزي���د من���ي، ومع ذلك فاأن���ا اأ�شك���ر ال�شحف التي 
ت�شتمن���ي اإذا كان���ت ل تق�ش���د من ذل���ك اإّل امل�شلحة العامة. 
فهذا هو راأيي، اأقول على احلكومة اأن ت�شحب هذه الالئحة 

وتاأتي بالئحة تعديل اأخرى ترفع القيود عن ال�شحافة(.
3- خطبت���ه يف ال�شيوعي���ة )األقاه���ا يف اجلل�ش���ة اخلام�شة 
والع�شرين املنعقدة �شباح يوم الثنني 7 حزيران 1937(

كان حكم���ة �شليم���ان رئي�ض ال���وزراء وهو ي���رد على نائب 
املو�شل ب�شري ال�شقال، الذي ورد يف خطبته: اأن احلكومة 
القائمة )ن�شرية الفقراء( فتوج�ض حكمة �شليمان خيفة من 
كلمة )الفقراء( التي ذكرها النائب املحرم باأن تكون معناها 
ال�شيوعية، وب�شفتي رئي�ض احلكومة، اأقول )ياجماعة اإن 
هذه احلكومة بعيدة كل البعد عن ال�شيوعيني(، وهنا طلب 
الر�ش���ايف ال���كالم فق���ال: اإن ال���ذي افهمه م���ن كالم فخامة 
رئي����ض الوزراء يف هذه امل���رة ويف غريها، هو اأنه يحتفظ 
ويحذر كل احلذر من اأن ي�شمع اأو اأن يتكلم بكلمة تدل على 
ال�شيوعي���ة اأو ي�ش���م منها رائح���ة ال�شيوعية، واأفه���م اأي�شًا 
اأن هن���اك اأنا�ش���ًا يريدون يف طي اخلف���اء اأن ي�شعوا حتت 
اقدام احلكومة مزالق من ثلوج ال�شيوعية، اإن هذا ال�شيء 
غريب، ال�شيوعية مبدوؤها معل���وم ومبدوؤها عاٍل �شام جدًا 
فلي���ت �شعري من ه���وؤلء الذي���ن يري���دون اأن يقاوموا هذا 
املبداأ ال�شامي، اإن هذا املبداأ ليقاوم اإّل ب�شيئني، اأما بثقافة 

عالية اأو بقوة غا�شمة عظيمة جدًا…
�شادت���ي اأن���ا �شيوع���ي، و�شيوعيت���ي اإ�شالمي���ة، ال�شيوعية 
الت���ي ج���اء بها حممد بن عب���د الله )�ض( وج���اء يف القراآن 
)ويف اأمواله���م ح���ق لل�شائ���ل واملح���روم(  فال�شم���ري هن���ا 
يع���ود اىل الأغني���اء، فه���ذه كلمة حق وكل فق���ري له حق يف 
م���ال الغني، وكان �شلوات الله و�شالمه عليه، ير�شل عّماله 
جلباية الزكاة ثم يقول: خذوها من اأغنيائهم ورّدوها على 
فقرائه���م، ف�شاألتكم بالله، ه���ل ال�شيوعية غري هذا؟ فارجوا 
م���ن فخام���ة رئي����ض ال���وزراء اأن يعّرفن���ي الرج���ال الذي���ن 

يريدون اأن يقاوموا هذا املبداأ ال�شامي باجلهل.

عن كتاب )الر�سايف خطيبًا( ال�سادر عن موؤ�س�سة املدى

من صور التدخل الحكومي في 
انتخابات العهد الملكي

عندما أصبح الشاعر الرصافي نائبًا

يف 1/ ترشين األول من س��نة 1928، قّدم الرصايف اس��تقالته من التدريس يف دار املعلمني 

العالية يف إثر مش��ادة حدثت بينه وبني أحد الطالب وقد حاول مدير املعارف العام يومئذ 

العميد طه الهاش��مي، أن يثنيه عن عزمه ويعدل عن اس��تقالته فأىب، مام اضطر الهاشمي اىل 

قبولها آسفًا بتاريخ 1/ ترشين الثاين 1928 

وبذلك كان آخر عهده بوظائف الدولة، 

وتحت تأثري هذه األزمة النفس��ية التي 

عصفت به عاودته ثاني��ة فكرة الهجرة 

من الع��راق والتوج��ه اىل الهند فيمم 

وجهه ش��طر البرصة ليستعني بصديقه 

عب��د اللطيف املنديل عىس أن يس��هل 

أمر س��فره اىل الهند، إاّل أن املنديل تلّقى من عبد املحس��ن الس��عدون رسالة يطلب فيها أن 

يبذل مايس��تطيع للحيلولة دون س��فر الرصايف، مام اضطره اىل القف��ول اىل بغداد بعد أن 

س��كن غضبه وثاب إليه رش��ده، فتوجه نحو ميدان السياسة ورّش��ح نفسه لعضوية املجلس 

النيايب، فانتخب لعّدة دورات، استطعت أن أحيص أربع منها وهي:
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رفعة عبد الرزاق محمد

الهزي���ع  يف  الع���راق  يف  النيابي���ة  احلي���اة  انبثق���ت 
الأخ���ري من العه���د العثماين، ثم تبل���ور الأمر لي�شبح 
ركن���ًا اأ�شا�ش���ًا يف العملي���ة الد�شتورية بع���د تاأ�شي�ض 
الدولة العراقية واإب���رام القانون الأ�شا�شي العراقي. 
و�ش���هت امل�ش���رية النيابية يف العراق 1925 �� 1958 
اأ�شماء خمتلفة الثقافات وامل�شارب والأهواء لأع�شاء 
املجال�ض النيابية. ومن هوؤلء طائفة من ال�شحافيني 
الذين انتخب���وا ل�شهرتهم يف عامل ال�شحافة، فقد كان 
ن�شاطهم ال�شحفي �شابقًا لعملهم ال�شحفي. ول ن�شيف 
اأن ه���وؤلء كانوا اكرث تفهمًا لدوره���م النيابي، ورمبا 
ان�شج���م يف كث���ري من الحيان مع دوره���م ال�شحفي. 

ولعل هذا املو�شوع جدير بالبحث والتقييم.
  ومل يع���رف الع���راق ال�شحاف���ة احلقيقي���ة اإّل بع���د 
النقالب الد�شتوري يف الدولة العثمانية عام 1908، 
وما تبعه م���ن هبوب ن�شمات احلري���ة والدميقراطية 
على وليات الدولة. ومن اأبرز م�شاهد العهد اجلديد، 
انبث���اق احلي���اة النيابية عرب م���ا كان يعرف مبجل�ض 

املبعوثان.

العهد العثماني
 م���ن �شحافي���ي الع���راق يف العه���د العثم���اين الأخري 
يف  نيابي���ة  مقاع���د  تّول���وا  الذي���ن   )1917  �  1908(
جمل����ض املبعوثان اأو املجال����ض النيابية بعد تاأ�شي�ض 
الدول���ة العراقي���ة. نذك���ر منه���م احلاج عب���د احل�شني 
الزري )ت 1955( ال���ذي اأ�ش���در جري���دة )الرو�شة( 
يف حزي���ران 1909، وجريدة )م�شب���اح ال�شرق( يف 
اآذار 1911 و  )امل�شب���اح( يف  اآب 1910، وجري���دة 
)امل�شب���اح الغ���ر( يف ت�شري���ن الث���اين 1911، وق���د 
ا�شتم���رت ه���ذه ث���الث �شن���وات. كم���ا ت���وىل الزري 
اإدارة جمل���ة )العلم( التي اأ�شدره���ا ال�شيد هبة الدين 
ال�شهر�شتاين. وقد لقي من ذلك العمل ال�شحفي احلر 
م���ا لقاه اأح���رار العرب من ال�شطه���اد الركي، فنفي 
اثن���اء احلرب العظمى اىل اأماك���ن بعيدة عن موطنه. 
ويف ع���ام 1924 ا�شدر جمل���ة )الإ�شالح( ومل ي�شدر 
منها �ش���وى عددين. دخل الزري املع���رك ال�شيا�شي 
النيابي عام 1934 وانتخب نائبًا عن الديوانية، غري 
اأن املجل����ض ح���ل مع تاألي���ف وزارة يا�ش���ني الها�شمي 

الثانية يف ربيع ال�شنة التالية.
  وم���ن �شحافي���ي العه���د العثم���اين، م���راد �شليم���ان 
)ت1922(، اأ�ش���در اأول جري���دة اأهلي���ة ه���ي  جريدة 
)بغ���داد( يف اآب 1908، بعد �شهر من اعالن الد�شتور 
العثم���اين. وكان ل�ش���ان جمعي���ة الحت���اد والرق���ي 
يف بغ���داد. وق���د انتخ���ب يف جمل����ض املبعوث���ان عام 
1912، وهو اأخ���و حممود �شوكة با�شا قائد النقالب 
العثماين، وحكمت �شليم���ان رئي�ض الوزراء العراقي 

�شنة 1936.
  واأ�شدر �شليمان في�شي )ت 1951( جريدة )الإيقاظ( 
يف الب�ش���رة بع���د النق���الب الد�شت���وري، وا�شبحت 
ه���ذه اجلري���دة ل�ش���ان احلرك���ة العربي���ة املناه�ش���ة 
ل�شيا�ش���ة الحتاديني الأت���راك. انتخب في�ش���ي نائبًا 
يف جمل����ض املبعوثان عام 1914 ع���ن الب�شرة، وهو 
م���ن ابناء املو�شل وعمل حمامي���ًا يف الب�شرة ورافق 
ال�شي���د طال���ب النقيب يف كفاح���ه ال�شيا�شي يف العهد 
العثم���اين. ويف العهد امللكي توىل مقع���دًا نيابيًا عن 

الب�شرة عام 1935.

  اأم���ا ال�شحايف احلر عب���د اللطيف ثنيان )ت 1944( 
�شاحب جريدة )الرقيب( الذائعة التي األهبت احلما�ض 
�شّد �شيا�شة التريك التي انتهجها الحتاديون الرك 
بعد اأن �شربوا عهودهم عر�ض احلائط، ولقي ما لقي 
من ا�شطهادهم، فقد ت���وىل النيابة يف العهد العراقي 
مرت���ني، الأوىل ع���ام 1934 نائبًا عن دي���اىل والثانية 

عام 1939 نائبًا عن بغداد.
)ت1967(،  ال�شهر�شت���اين  الدي���ن  هب���ة  وال�شي���د    
اأ�ش���در جمل���ة )العلم( يف بغداد والنج���ف عام 1910 
وا�شتم���رت �شنت���ني، كان���ت جمل���ة متح���ررة يف وقت 
مبكر من تاريخ العراق احلديث، وبها عرف �شاحبها 
كاأحد رّواد الإ�شالح الديني يف ال�شرق. كانت جملته 
تدعو اىل ن�شر الأف���كار احلديثة واملكت�شفات العلمية 
ونب���ذ الع���ادات البالي���ة. ويف العه���د العراقي، توىل 
وزارة املع���ارف عام 1921 وانتخ���ب نائبًا عن بغداد 

يف جمل�ض النواب يف كانون الأول 1934.
�شه���د عام 1921 تاأ�شي�ض الدول���ة العراقية، ويف عام 
1924 اأ�شدر املجل�ض التاأ�شي�شي العراقي بعد اقراره 
الد�شتور اجلديد للدولة النا�شئ���ة املو�شوم بالقانون 
الأ�شا�ش���ي العراق���ي، قان���ون املجل�ض النياب���ي كاأحد 
اأ�ش����ض النظام اجلديد الذي اأري���د به الأخذ بالو�شائل 
الدميقراطي���ة التقليدي���ة. ويف ع���ام 1925 تاألف اول 
جمل����ض للن���واب. كان لكب���ار ال�شحافي���ني ح�ش���ور 
م�شه���ود يف ال���دورات النتخابي���ة للمجل����ض، اىل اأن 
انته���ى العه���د امللك���ي ع���ام 1958 واحتج���ب امل�شهد 
النيابي عن الظهور ب�شق���وط املوؤ�ش�شات الد�شتورية 
للنظام. ونعر�ض هنا طائفة من ال�شحافيني العراقيني 

ممن انتخب يف املجل�ض النيابي يف ذلك العهد.
 واأول من يرد على ذهن الباحث هو ال�شحايف القدير 
الأ�شت���اذ رفائي���ل بط���ي )ت1956(  �شاح���ب جري���دة 
)الب���الد( ال�ش���ادرة ع���ام 1929، ف�شاًل ع���ن موؤهالته 
الفكري���ة والأدبي���ة العدي���دة، فق���د انتخ���ب نائب���ًا عن 
الب�ش���رة ع���ام 1934 وعن املو�شل ع���ام 1935 وعام 
1937 وع���ن الب�ش���رة 1939 وعن بغ���داد عام 1948 
وع���ام 1953. ون���ّود هن���ا الق���ول، اإن الأ�شت���اذ بطي، 
كان���ت النيابة والو�شول اإليها اأق���ل مواهبه، فقد كان 
اأديبًا ممت���ازًا وباحث���ًا مرموقًا و�شحافي���ًا قديرًا، بل 

ُيعد اأح���د املوؤ�ش�شني احلقيقيني لل�شحاف���ة العراقية، 
فق���د كان اب���رز الأ�شم���اء العاملة يف جري���د )العراق( 
ل���رزوق غنام التي كانت مدر�ش���ة �شحفية بحد ذاتها، 
وغريها من ال�شحف واملجالت، كما اأ�شدر عام 1924 
جملة )احلرية( وهي من اف�شل املجالت العراقية يف 
الع�شريني���ات من الق���رن املا�شي. والأ�شت���اذ ال�شاعر 
الكب���ري مع���روف الر�ش���ايف )ت1945( ال���ذي دخ���ل 
ال�شحاف���ة منذ عام 1908 حم���ررًا للق�شم العربي من 
جري���دة )بغ���داد( املن���ّوه عنها قب���ل قليل، فق���د اأ�شدر 
 1923 الول  ت�شري���ن  يف  )الأم���ل(  با�ش���م   جري���دة 
و�ش���در منها )68( ع���ددًا. واأ�شبح ع�شوًا يف جمل�ض 
املبعوث���ان نائبًا عن العمارة عام 1912 وعن النمتفق 
ع���ام 1914. ويف العهد العراقي انتخ���ب نائبًا لأربع 
مرات، عن العمارة عام 1930 وعن بغداد عام 1934 

وعن الرمادي عام 1935 وعام 1937. 
 وم���ن ال�شحافي���ني الن���واب: اأحم���د ع���زة العظم���ي 
)ت1936( اأ�شدر جملة )ل�ش���ان العرب( التي اتخذت 
لها ا�شم املنتدى الأدب���ي عام 1914 وتعر�ض ب�شببها 
الأعظم���ي اىل ال�شطه���اد وال�شج���ن. وح���رر جمل���ة 

)الل�ش���ان( ع���ام 1919، ث���م اأ�ش���در جمل���ة )املعر�ض( 
ع���ام 1925. وا�شتهر كتاب���ه  )الق�شية العربية( كاأحد 
امل�شادر عن احلركة العربية املناوئة للت�شلط الركي 
وحرك���ة ال�شتق���الل �ش���د الحت���الل الغرب���ي. وبع���د 
تاأ�شي����ض الدولة العراقية انتخب نائبًا عن لواء دياىل 

)1928( ثم نائبًا عن بغداد عام 1934.
  ومنه���م الأ�شتاذ يو�شف رزق الل���ه غنيمة )ت1950( 
ال���ذي ا�ش���رك م���ع املعل���م داود �شلي���وا يف ا�ش���دار 
جري���دة )�ش���دى بابل( ع���ام 1909 وكت���ب يف الكثري 
من املجالت واجلرائد العراقية اإبان العهد العثماين. 
ويف انتخاب���ات املجل����ض التاأ�شي�ش���ي بع���د تاأ�شي����ض 
الدول���ة العراقي���ة، انتخ���ب نائب���ًا عن بغ���داد يف اآذار 
1924، ثم ا�ش���در جريدة )ال�شيا�ش���ة( اليومية يف 3 
اآذار 1925. وانتخ���ب نائب���ًا ع���ن بغ���داد يف املجل�ض 
النياب���ي ع���ام 1925 وع���ام 1928 و ع���ام 1934، ثم 
ع���نّي ع�ش���وًا يف جمل����ض الأعيان ع���ام 1945 وتوىل 
منا�ش���ب وزاري���ة عدي���دة. ويع���د غنيم���ة م���ن اأعالم 
اليقظة الفكرية يف الع���راق احلديث كباحث وحمقق 

و�شحايف و�شيا�شي.
الب���دري  الغف���ور  عب���د  الب���ارع  ال�شح���ايف   ومنه���م 
ل�ش���ان  )ال�شتق���الل(  جري���دة  �شاح���ب  )ت1943( 
املعار�ش���ة الوطنية منذ اأيام الثورة العراقية الكربى 
 1941 ع���ام  اىل  جريدت���ه  ا�شتم���رت   .1920 �شن���ة 
وعطل���ت مرارًا وحكم عليه، فاأ�ش���در بدًل منها جرائد 
متع���ددة ملوا�شلة ر�شالته. وانتخ���ب نائبًا يف جمل�ض 
الن���واب مرات عديدة، فكان نائب���ًا عن دياىل )1933( 

وعن الكوت )1934( وعام )1937( وعام )1938(.
ال���ذي    ومنه���م الأ�شت���اذ داود ال�شع���دي )ت1966( 
اأ�ش���در ع���ام 1921 جري���دة )دجل���ة(، وقي���ل عنها اأن 
ت�شايع الفك���رة اجلمهورية التي طرح���ت يف اأو�شاط 
�شيا�شي���ة خا�شة �شد توجي���ه العر�ض اىل اأحد اجنال 
ال�شري���ف ح�ش���ني، اإل اأن �شاحب���ه �شرع���ان ما �شحب 
الأم���ر وتن�ش���ل من���ه. كان ال�شع���دي قانوني���ًا �شليعًا 
وحمامي���ًا قدي���رًا، وما م���ن ق�شية مهمة اأم���ام الق�شاء 
العراقي اإل وكانت ل���ه م�شاركة فيها كمحاٍم معروف. 
انتخ���ب نائبًا عن بغداد م���ّرات عديدة عام 1937 عام 

1939 وعام 1948...اإلخ.


