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 :الملخص

حف العراقیة المعارضة نقطة ارتكاز في توعیة الرأي العام بمجمل مثلت الص

 )١٩٣٣ - ١٩٣١(  األحداث السیاسیة التي عصفت في المملكة العراقیة مابین عام

 كذلك امتازت هذه الفترة ،حیث كانت هذه الفترة تعتبر فترة بناء للدولة العراقیة الولیدة

فضل لذلك إلى الصحافة العراقیة وخاصة  ویعود ال،بانتشار الوعي التعلیمي والثقافي

 حیث اسهمت ببناء جیل متعلم وذات رؤیة سیاسیة متطلعة في ،المعارضة منها

  .مواكبة األحداث التي تمر بها البالد

استطاعت الصحف المعارضة بأن تكون السلطة الرابعة في ایصال رأي 

عتقال ونفي رؤساء الشارع العراقي على الرغم ماتعرضت له من مالحقات واغالق وا

  .تحریرها وذلك بسبب انتقالهم للحكومات المتعاقبة في تلك الفترة

من خالل ماكتبته الصحف العراقیة المعارضة التي وحدت رأي الشعب 

 ،العراقي تجاه األمور السیاسیة الحساسة التي ظهرت على الساحة السیاسیة العراقیة

طن والمناداة بدعم الرأي الوطني كذلك استطاعت بمقاالتها نشر ثقافة وحدة الو

  .والتخلي عن الطائفیة والمبادىء والعادات والتقالید العشائریة

كانت الصحف المعارضة الرقم الصعب في محاربة سلطة االنتداب البریطاني 

 حیث نشرت هذه الصحف المقاالت المنددة ،ومخططاته بالسیطرة على مقدرات البالد

على محاربته وذلك للخالص نهائیآ من سلطة لسلطة االنتداب وحثت الشعب 

      .االحتالل البریطاني
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Abstract 

The iraqi opposition newspaper represents a focal point in the 
type of the public opinion in the overall political event that strikes the 
Iraqi kingdom between (1931-1933) In which this period was consider 
the period of building the new Iraqi state This period was also 
characterized by the spread of educational and cultural awareness 
thanks to Iraqi press especially the opposition pressIn which it has 
contributed in building an educated generation with a political vision 
that is eager to keep up with events the country is undergoing. 
Opposition newspaper managed to be the fourth authority in 

delivering the opinion of the street despite the persecution، closure, 

detention and exile of the cheif of editors،due to their criticism of 

successive governments in that period, through the writing in iraqi 

opposition newspapers، which United the opinion of the Iraqi people 

about a sensitive political matters have emerged on the Iraqi political 
scen.  In addition,it’s succeeded in spreading the culture of national 
unity and advocating support for national opinion and abandoning 
sectarianism and tribal principles Opposition newspapers have had the 
main role in fighting the British mandate and plans to control the 
country capabilities.These newspapers published articles condemning 
the mandate authority and urging the people to fight it,in order to get 
rid of the power of British occupation. 
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  :المقدمة 

راقیة مابین صحف رسمیة مثل  منذ تأسیس المملكة العراقیة انقسمت الصحف الع

الــخ مؤیــدة لــسیاسات الدولــة وتوجهــات ...)ء واالوقــات البغدادیــة والوقــائع العراقیــةالــزورا(

والعــالم العربــي والثبــات االســتقالل (حكوماتهــا المتعاقبــة ومــابین صــحف معارضــة مثــل 

مثلــت الــصحافة خــالل  كمــا ,ت صــوت الــشعب والحركــات التحرریــةالتــي مثلــ) والــسیاسة

 وبمـــا ان أغلـــب ،المـــدة التـــي نحـــن بـــصدد الحـــدیث عنهـــا فكـــر األحـــزاب التـــي أصـــدرتها

ًاألحزاب كانـت معارضـة ولـم تكـن لهـا قـوة فـي البرلمـان لـذلك كانـت صـحافتها دائمـا مـا 

راقیـة حتـى وفـاة الملـك تشن هجماتها علـى الحكومـات المتعاقبـة ومنـذ تأسـیس الدولـة الع

فیصل األول لم نجد حكومة من الحكومات الخمسة عشر اال وتعرضت للنقد والتجریح 

ًمــن قبــل صــحافة األحــزاب حتــى الــوزارة التــي ألغــت قــانون المطبوعــات وأطلقــت خمــسا 

ًوعــشرین صــحیفة بــین عقالهــا لــم یــسلم مــن النقــد والتجــریح ممــا یعطــي انطباعــا ان تلــك 

  .ع عن أحزابها ولیس عن مصلحة الشعب األصلیةالصحف كانت تداف

 معاهـدة .وال أدل عما ذكر أعاله إال االنتقادات التي وجهت إلى المعاهدة الرابعـة

 والتــي كــان أغلــب الــساسة یقــرون ان دخــول العــراق العــصبة وعــده الدولــة ١٩٣٠ســنة 

اهـدة التـي لـم الثالثة والخمسون المستقلة في العالم یبـرر كـل مـا جـاء فـي بنـود تلـك المع

 ویعـود الـسبب إلـى أن رؤوسـاء تحریـر .تسلم من نقد أي صـحیفة مـن صـحف األحـزاب

 وهـم صــحفیون ورؤوسـاء أحـزاب فــي الوقـت نفـسه والــذي ،تلـك الـصحف مــن الـسیاسیین

ٕیعد إلى جانب تلك الصحف أنها لم تمون من جهة خارجیـة وانمـا كـان تموینهـا داخلـي 

  .وطنیة والذي یسجل لصالح تلك الصحفخالص أما من حزب وطني أو من جهة 

ركة صحفیة ناشطة والذعة ـامتازت فترة بدایة ثالثینیات القرن العشرین بح       

حداث لمعارضه العراقیة التي تأثرت باأل فضآل عن ازدهار صحف ا،راقـــفي العحیانآ أ

 ،لعراقطابع الوحدوي لاللى التغني بلصحف إفعمدت هذه اتلك المرحلة، السیاسیة في 

 وفي ظل هذه ،لتمزیق وحدة الوطنمتثال البریطاني لالي ــاعـــوفي مواجهة كافه المس
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ة المعارضة التعمق في القضایا السیاسیة التي یفاألوســــــاط الصح االحداث انخرطت

   .تعصف في البالد خالل تلك الفترة

قیین الذین كذلك دعمت صحف المعارضة العراقیة من مجموعات محددة من العرا   

ــالجدل السیاسي الوطني وكان لفي شاركوا مشاركة ناشطة  ــ ــثه األـ ر الفاعل في تقلیل ـ

 امتازت صحف المعارضة العراقیة  كما،السیطرة البریطانیة على القـــرار السیاسي العراقي

 أثمرت  فلقد،نتقاد السیاسة البریطانیة وتغییر قناعاتها المسبقة في التعامل مع العراقیینبا

 ي العراقي وادراكة لدوره في تكوینجهود صحف المعارضة في نمو حس المجتمع الوطن

م استقالل البالد ودخوله عصبة األمم واالبتعاد عن رؤى سیاسیة جدیدة مبنیة على دع

    .تخاذ القرار السیاسي للدولة العراقیة الفتیةقیود االحتالل البریطاني في ا

  : بین العراق والسعودیة الحلف العربياقیة المعارضة من موقف الصحافة العر- "والأ 

 االثر الفاعل في تحسین العالقات مابین المملكة العراقیة )١(كان لمؤتمر لوبن       

احترام كل من المملكتین بلد على ق  حیث نص االتفا،والمملكة العربیة السعودیة

ات بدآل من فض  الحدود بالمفاوضمشكالتلى تسویة جمیع األخر وتوصال إ

نه جتماع العاهلین ألرحبت الصحافة العراقیة باومن هذا المنطلق  ،لسالحالمنازعات با

  .) ٢(سیمحو مافي القلوب من حوادث وذكریات ألیمة قدیمة 

 برقیة ١٩٣١فبرایر/  شباط ٧ في ) ١٩٣٣ -١٨٣٣(  االولفیصلأرسل الملك      

بالنظر الى رغبتنا في تقویة :  فیهالبن السعود وقا  عبد العزیزلى جالله الملكإ

ي وقت كان للتواصل الى تفاهم ننا مستعدون في أ بین حكومتینا فاأواصر الصداقة

بدائه بما في ذلك اتفاقیة تسلیم اي اقتراح قد ترغبون جاللتكم في اعلى 

اشعر تمامآ ان المعادلة باالراء بصورة شخصیة ستكون ذات فائدة كبرى ،المجرمین

واني  ،من الفرصة االن لمناسبة تأجیل مجلس االمة العراقي لمدة من الزوقد سنحت

 مع ضاء اتفاقیة حسن الجوار والتشاورمي على الفور المستعد الرسال رئیس وزرائ

جاللتكم في جمیع النقاط التي لها عالقة بالمصلحة المشتركة فأذا وصل جدة بعد 
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ان العراقي خالل ها من البرلمفان كل اتفاقیة قد توقع یمكن أبرام رمضان فورآ

دى ذا االقتراح مقبوآل لهن عما اذا كارقیآ ـة بـو جاللتكم االجابـارج ،االجتماع الحالي

 ولي العهد االمیرأرسل الملك ابن السعود  ١٩٣١ فبرایر / شباط ٨ففي  جاللتكم

وفد برقیة االخ نشكر عواطفكم السامیة ونرحب بر بسرو تلقینا :فیقولفیصل جوابآ له 

 حسن الجوار وأنا على استعداد للتداولجاللتكم وبأقتراحاتكم وبالتوقیع على معاهدة 

وواثق بأن روح الوئام التي عبرتم عنها جاللتكم ستحل بواسطتها االخ في كل ماذكره 

بل  ، ولیس بأن یكون للبلدین الفائدة العظمى من هذا االتفاقلمعلقة جمیع االمور ا

      .)٣ (لالمة العربیة جمعاء 

 ٧یومآ من ) ٢١(بعد أن اصدرت االرادة الملكیة بتأجیل جلسات المجلس لمدة     

قال رئیس الوزراء قد تلقیت من جاللة الملك ابن السعود دعوة الذهاب فبرایر / شباط 

وقد وافق جاللته على ان یقدم التعویضات التي كانت ،الیه الجل مسألة التحالف

لعراقیة فقدرت تها مقابل المنهوبات التي تكبدتها بعض القبائل االحكومة العراقیة قد طلب

 السیاسة في مقالها  صحیفةكما جاء ذلك في ،)٤( الف باونالتعویضات بـ ثالثین

                                                                        .)٥( »كانت رحلة حلف عربي فأصبحت رحلة تعویضات« بعنوان

الحلف العربي من المحال ان یكون « على ان  العالم العربي صحیفةكما علقت    

هدة  الموافقة على حساب المعاستشارة البریطانیة سواء كانت هذهمن دون موافقة اال

ص للمشاورة بنوع خاو المعاهدة الجدیدة التي تفرض القدیمة التي لم ینته حكمها أ

 »مور الخارجیة التي البد ان یكون هذا االمر اخصها واهمهاالصریحة التامة في األ

لمؤسس من شعوب عربیة الحلف العربي وا« بأن  العربي العالم كما ذكرت صحیفة،)٦(

                                                                                                                                               .)٧( »ال من صنع بریطانیا في الشرق أالدنىمستقلة لیس إ

رئیس  فقد شاء ،»مهزلة الحلف العربي« االستقالل مقاآل بعنوان صحیفةجاء في و    

 غیر ان یحدث في البالد ضجة داویة على ) ١٩٥٨-١٨٨٨( نوري السعیدالوزراء 

شغال الرأي العام بها عن التندید بمساعیه في المعاهدة  وقد یكون اراد منها ا،طائل
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وكانت تلك الضجة بواسطة  ،المشؤومة ومشاریع النفط وصرف االبحاث العامة عنها

دعایات واذا بهذا نشر له الالحلف العربي المزعوم الذي یتبناه حضرته وجعل ی

  المهازل العدیدة التي فعلتها هذه ویبدو مهزلة مؤلمة من"المشروع ینفضح أخیرا

لى عمان والحجاز مع وفد  وكان یقال منذ أمد قریب أن نوري السعید یسافر إ.وزارةال

 في الحلف العربي ولكن حثة الحكومتین االردنیة والسعودیةمن رجال حكومتة لمبا

یكن ات االخیرة التي تبودلت بین بغداد وعمان ومكة تدل على ان الحلف لم البرقی

  .)٨(دعایة الفارغة ولم یكن اكثر من امضاء معاهدة حسن جوار فحسب غیر وسیلة لل

 فتقول ان هذا ،»حلف نوري باشا«صحیفة السیاسة مقاآل بعنوان  شرتنكما      

 النزعة والمصلحة برباط واحد ثم في الحلف هو حلف انكلیزي یربط الرؤوس االنكلیزیة

 فأن الحلف الذي الیشمل ،الوقت نفسة یضع االغالل والسالسل في اعناق العرب

الیمین بین المتحالفین فهو حلف كاذب والیمكن للیمین ان یتحالف مع مزیف الیعني 

اال بمصالحة الخاصة بل هو یبذل اقصى مافي الوسع لالبقاء على هذة المصالح 

 واضافت مقاآل اخر بعنوان  ،)٩(دفع بریطانیا الى مداومة السناد واالمداد والتي ت

لى ایجاد فكرة الحلف العربي  إون فلقد اضطر البریطانی،»الحلف العربي المزعزم«

خط مد انابیب البترول من و ، حیفا– خط سكة حدید بغداد ،الخطینللمحافظة على 

وسوریا ونجد والحجاز فقط بدون ان ق  ذلك الحلف المختص بالعرا،لى حیفاالموصل إ

 من هذا الحلف  البریطانیینولم یقصدجزیرة العرب شبه  یشمل الیمن وغیرها من بلدان

الثالثي سوى ادخال جاللة الملك ابن السعود فیه وتقیده بقیود تضطرة للمحافظة على 

لة یتمكن یوبهذه الوس ،حصته من االراضي التي یمر فیها الخطان المذكوران

 وكما ان ،البریطانین من تأمین الطریق من تعدیات والغارات الوهابین والبدو الرحل

ا على عاتق نوري السعید البریطانیون لم یتظاهروا بالقضیة وانما القوا التبعة فیه

 وقد ،لقاء مع جاللة ابن سعودلیه بتنفیذ هذه الفكرة ممهدین له السبل في الفأوعزوا إ

اضي النجدیة وأظهار ترحیبة از مرور رئیس الوزراء باالرسعود على جوطلب من ابن 

 هو )الحلف العربي( الخطوة الجانب االیجابي من هذه ،)١٠( في هذا الحلف حهتللمفا
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مر  فیصل وضع الخالفات العائلیة مع آل سعود جانبآ وتعامل مع األان الملك

 بین المملكة العراقیة  مضامین تلك المعاهدات فقد جاء في المادة االولى یسود،بواقعیة

م دائم وصداقة وطیدة الیمكن االخالل بهما  النجدیة وملحقاتها سال–والحجازیة 

 وان یحآل بروح السلم ، للمحافظة علیهاًیبذال جهوداویتعهد الفریقان السامیان بأن 

  .)١١(والصداقة جمیع المنازعات واالختالفات التي تنشأ بینهما 

  )ممدخول عصبة األ(استقالل العراق " : ثانیا

والتي اكدت بریطانیا بموجبها  ١٩٣٠ یونیو /  حزیران٣٠بعد عقد معاهدة   

 وانهاء االلتزامات ١٩٣٢على تأیید ترشیح العراق للدخول في عصبة االمم في سنة 

 ،التي كانت لبریطانیا بحكم االنتداب الذي كان لها وذلك یوم دخول العراق العصبة

راقیة تعمل جاهدة للدخول في العصبه واخذت تسعى الى لذلك اخذت الحكومة الع

 مع العلم ان كل دولة كانت ترید ،تقدیم طلب للموافقة على دخولها بدعم من بریطانیا

الدخول الى العصبة كان یجب ان تتوفر بها بعض الشروط العامة التي ینبغي انجازها 

  .قبل انتهاء نظام االنتداب

ل لجنة االنتدابات الدائمه التابعة لعصبة االمم واهم  وقد وضعت الشروط من قب     

ماجاء في الشروط التي اقترحتها اللجنة قبل ان یتخلص اي بلد من نظام االنتداب 

  -:هي 

قادرتان على تسییر امور الدولة یجب ان یكون له حكومة مستقرة وادارة  -١

 .االساسیة بصورة منتظمة

 .ل انحائه على حفظ االمن في كًیجب ان یكون قادرا -٢

یجب ان یكون تحت تصرفة موارد مالیه كافیة لتمویل احتیاجات الحكومة  -٣

 .بصوره منتظمهاالعتیادیة 

 .مة اراضیه واستقالله السیاسي على المحافضه على سالًیجب ان یكون قادرا -٤
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ي ترید االنضمام انه على الدولة الجدیدة الت ًاوقد اقترحت لجنة االنتدابات ایض

  -:ن تضمن مایلي  أالى عصبة االمم

 .حمایه االقلیات العنصریه واللغویه والدینیه حمایة فعلیة -١

المحافظه على امتیازات االجانب وصیانتهم بما فیها القضاء القنصلي  -٢

 بأحكام ً العثمانیه عمال في الدولةًة كما كان متبعاوالحمایة القنصلی

 .االمتیازات االجنبیة

مدنبة والجزائیة مالم یكن دلیة والجانب في القضایا العضمان مصالح األ -٣

 . باالمتیازات االجنبیةًمضمونا

ضمان حریة الضمیر والعبادة العلنیة وحریه ممارسة االعمال الدینیه  -٤

والتعلیمیة والطبیة من قبل االرسالیات الدینیة لجمیع الطوائف مع مراعاة 

من العام  قد تكون ضروریة للمحافظه على األبعض التدابیر التي

 .خالق واإلدارةواأل

لیها الدولة المنتدبة ولیة العامة والخاصة التي انضمت إضمان بقاء الد -٥

خالل المدة المنصوص علیها في كل منها مع مراعاة الحق الذي یخول 

 .الفرقاء فیها التخلي عنها

 .ضمان جمیع الحقوق المكتسبة في زمن نظام االنتداب -٦

دولة المنتدبة ــــــهدت بها الن تع أي سبقـــضمان التعهدات المالیة الت -٧

 .)١٢( بصورة منتظمة 

 في ، الملك فیصل ملك العراقHumphriesار همفریز  زاغسطس /  أب٦ في      

خذ موافقته على قرار الحكومة العراقیة بصدد حقوق االقلیات والحقوق باریس أل

حكومة العراقیة  واعطت ال،القضائیة لألجانب والمساواه بینهم في المیادین االقتصادیة

 وبیةورماتعمل به الدول األن تكون الضمانات لالقلیات التتعدى ها بشرط أموافقت

جانب في قیه عن استعدادها الستخدام قضاة أ كما اعربت الحكومة العرا،نفسها

ان المساواه االقتصادیه لجمیع  ثم ،١٩٣٢محاكمها لفترة عشر سنوات بعد عام 
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كما ان مجلس العصبة قد طلب من الدولة المنتدبة  ،)١٣(جانب ستدوم لمدة عامین األ

ط الحالة الحاضره في العراق التي اعربت عن رغبتها في تأمین تحریر العراق ان تبس

لى لجنة  وعهد إ، من جمیع الوجوة االقتصادیة والسیاسیة والمالیة والدینیةً تاماًبسط

فون البریطانیون في حكومة االنتدابات ان تحدد بصراحة المهمة التي قام بها الموظ

 وان اللجنة قالت في ختام تقریرها انه لیس لدیها الوثائق الكافیة لتقدیر درجة ،العراق

  .تي بلغتها البالد في ثمان سنواتالرقي ال

قلیات الجنسیة واللغویة إلى مخاوف األ وقد اشارت اللجنة في هذا التقدیر      

 صریحات وزارة الخارجیة محل االنتداب وسجلت توالمذهبیة بین بریطانیا والعراق لتحل

قلیات في وق األــبأن العراق سیقبل بعد تحریره التعهدات الدولیة التي تكفل صیانه حق

  .)١٤(بالدها 

یف ستكون  كما ان الدورة الجدیدة من مجلس العصبة التي ستفتح في جن       

م االنتداب على العراق عا حول " والمتوقع أن تثور مجادالت اشد عنف،عاصفة قویة

 ،لى عضویة عصبة االمم في ذلك التاریخ وادخال مملكة الملك فیصل إ١٩٣٢

وستتخذ المانیا وایطالیا تنازل بریطانیا عن مسؤولیاتها االنتدابیة هذه حجه النعاش 

ة وانما من الممكن الغاؤها وتحویلها ه بأن انتدابات العصبة لیست دائمالنظریة القائل

 وانها استخدمت ،تمنح الدولة المنتدبة حق السیطرة الحقیقیة بكل معنى الكلمةالنها ال

 وبعاضدة معظم اعضاء لجنة االنتدابات الدائمة واستثمارها لتحقیق فكرة هذه الحجة

 وكذلك الحال لفرنسا ، یكون لهما فیه حظ ونصیبًتوزیع االنتدابات الحالیة توزیعا

قوة وتعترض على جالء تداب بكل مااوتیت من ء االنفأنها سوف تناضل فكرة انها

لى العراق وذلك بسبب ان فرنسا تخشى أن یؤدي تحریر العراق إبریطانیا المبكر عن 

لى انهاء االنتداب الفرنسي علیها وهي فوق حركة القائمه في سوریا والرامیة إتقویة ال

تي ستحل محل  الة والعراقیةذلك مرتابه من معاهدة التحالف والتعاون البریطانی

ها االستعماریین یؤكدون لها ان سیطرة بریطانیا على العراق من  وان خبرائ،االنتداب
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 بموجب المعاهدة الجدیدة من ًسوف تكون أشد تأثیرا ،الوجهتین العسكریة واالقتصادیه

لى سیادة مصالح بریطانیا السیاسیة طرتها بموجب صك االنتداب وستؤدي إسی

 كما أن الحكومة األمریكیة على ،دول األخرى وبینها فرنساى حساب الوالتجاریة عل

الرغم من عدم اشتراكها في عضویة العصبة وستفاتح بریطانیا العضمى مباشرة 

ن الیعامل العراق المستقل للتجارة أن تضمن لها أمنها وبصورة مستقلة وتطالب 

، .)١٥(مصالح البریطانیةلما تعامل به المریكیة معاملة مغایرة رسالیات األوالمشاریع واال

ا ینتهي بدخول العراق في عصبة جلهمعاهدة العراقیة البریطانیة على أن ألقد نصت ال

لى العصبة نفسها والحكومة  فأن أمر دخول العراق عصبة األمم یعود إ،١٩٣٢مم األ

لعراق واكدت انه بات لى العصبة أیدت دخول ایطانیة في التقاریر التي قدمتها إالبر

  .)١٦(دارة شؤونه بنفسه وتحمل اعباء الحكم  على إًقادرا

قرار حكومة صاحب الجاللة بترشیح « بعنوان ً نشرت صحیفة العالم العربي مقاال  

 Sir  ر جلبرت كالیتونی الس بنصیحة  فعمال،»١٩٣٢العراق لعضویة العصبة عام 

Gilbert Clayton  المتفقه مع نصیحه سلفه هنري دوبس Henry Dobbsررت ، ق

 عن الشروط الملحق بوعودها ًلة النظر في امكان التنازل كلیاحكومة صاحب الجال

 فأن العراقیین منذ البدایة نظروا ،١٩٣٢م میید ترشیح العراق لعضویة عصبة األلتأ

التقدم الحالي في العراق وسیر شرط االحتفاظ بمعدل  «ى القیدـــلنظرة أزدراء شدیدة إ

ًسیر حسنااألمور  ن ان الرویة وجد أ وبعد امك،لفترة الواردة في الوعد المذكورفي ا »ً

بسهم وافر من التقدم خالل  فلقد ضرب العراق ،الفائدة جوهریة لهذه العملیة القیدیة

ر منتظر فان العراق نتفاء مانع خطیر غیوات القلیلة الماضیة واتضح انه باالسن

 من ًهال اركان ادارته سیصبح أالیته وتوطدلى مقیاس أمنه الداخلي ورسوخ مبالنظر إ

ن تقرر  أل فإرتأى بإن قد حان الوقت،١٩٣٢ممیة عام  لدخول العصبة األ كل الوجوه

الملقاة على عاتقها حكومة صاحب الجالله بكمال الطمأنینة وبتمام شعورها بالمسؤولیة 

ترشیح العراق للعضویة المذكورة في ظرف ثالث ل ًامالشًة األمم تقریر تجاه عصب

و شرط  دون قید أ١٩٢٩ سمبتمبر/  أیلول١٤  ولذا فقد أعلم الملك فیصل في،سنوات
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أیید ترشیح العراق لدخول عصبة األمم بأن حكومة صاحب الجاللة على استعداد لت

 المنعقد )٥٨االجتماع (ن عقد اجتماع مجلس العصبة التالي  كما أ،١٩٣٢في عام 

صبة ان حكومة صاحب الجاللة قررت  اخبرت الع،١٩٣٠ینایر / في كانون الثاني 

رح التوصیة بدخول العراق تقت ١٩٣٢ وانها في عام ١٩٢٧عدم العمل بمعاهدة 

  .)١٧(مم عصبة األ

ًلقد هیأت الدولة المنتدبة تقریرا شامال      عن العراق وتطوره في ظل االنتداب كان ً

بخصوص سیر قاریر الدوریة التي كانت تقدمها إلى العصبة عبارة عن خالصة الت

 وخصصت لجنة ،١٩٣١-١٩٢٠دارة في العراق للحقبة المحددة بین عامي اإل

 ،)١٨( من وقتها في جلستها العشرین لفحص التقریر الخاص ًاالنتدابات الدائمة قسما

 Sir فرنسیس همفریز ة مندوب الحكومة البریطانیة السروقد حضر امام اللجن

Francis Humphries  جر یونغ معیته المی وكان فيMajor Young  مستشار

 Monsterوالمستر هول  aster Vernonالمندوب السامي العراقي والمستر فرنون

Hall ضور المندوب السامي من وزارة المستعمرات وبعد ان رحب رئیس اللجنة بح

 قال بأن اللجنة ستبدأ بفحص التقریر الخاص الذي كان المستر  وبمن في معیته

 وبعد المناقشات التي دارت حول التقریر وجد ان ،س بتحضیرةهندرسن قد وعد المجل

على لجنة االنتدابات ان تبدأ وتحت تأثیر ضغط السرعة بالبحث في هذه المسألة 

 والعشرین ن أوقاتها في جلستها التاسعة عشر مًكرست قسما ف،بوقت قصیرالخطیرة 

یة النها اللجنة للمناقشة في هذه المشكلة ویجب على اللجنة ان تتحمل المسؤول

الفاحصة للوضع في العراق وهي التي تستقدم االقتراحات التي على ضوئها سیصدر 

  .)١٩(المجلس حكمة 

 فقد ،»ستقالل العراق ؟؟المعاهدة التحل با« بعنوان ً  ذكرت صحیفة الثبات مقاال     

 العراق نشرت سكرتاریة عصبة االمم التقریر الذي وضعته لجنه االنتدابات الدائمة عن

وقد بحث هذا التقریر  ، القاضي بالغاء االنتداب عنهبمناسبة اقتراح الحكومة البریطانیة
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هدة ترشیح العراق لعضویة عصبة عن عمل ضد الحكومه البریطانیة وتعهدها بمعا

مم وسرد بصورة مفصلة الشروط التي ترى اللجنة من الضروري توفرها اللغاء األ

وأهم تلك الشروط حمایة األقلیات واألجانب والسماح راق  عن العاالنتداب البریطاني

   ثم یأتي هذا،جانب بالتمتع بحریه المعتقدات واحترام نصوص المعاهدة الدولیةلأل

بأنها : بین العراق وبریطانیا فیقول عنهاالتقریر في ختامه على ذكر المعاهدة المعقودة 

مم على هذا س األعلى لعصبه األ ویؤمل مصادقه المجل)! !( ستقالل العراقالتحل با

یه عصبة االمم في اجتماعها وحینئذ تنظر جمع یونیو /  حزیران٢٥التقریر بتاریخ 

 العراق في قبول العراق لعضویتها ـ وبهذا ینتهي االنتداب البریطاني عنیلول لشهر أ

 زراء بتقدیم تصریح لكنه لم  لقد قام رئیس الو،)٢٠(مم عند دخوله حظیرة عصبة األ

ان مجلس .. .«  :ن یذكر الغاء االنتداب والاشار الیه انما قال بصریح العبارةیجرأ أ

 وهذا التقریر ،لیه المقرر عن العراق قد وافق على التقریر الذي قدمه إممعصبة األ

ِلى المجلس  إًى شرط أن یعطي تعهدمم عل في عصبة األًالعراق عضومن قبول یتض

ن  فیتبین من ذلك أ،»تقریر لجنة االنتدابات الدائمة في لالقتراحات المدرجة ًفقاو

 وهذا الشرط ،العراق لم یرفع عنه االنتداب حتى االن وهو ملزم بأن یقدم ضمانات

 عن االشارة ًزیدها سكوت البرقیة والتصریح معان یثیر المخاوف في النفوس ویكاف أل

 من المعاهدة التي )٨( كما ان المادة ،)٢١(في صالح العراق الیها ولو كانت هي 

 من الشعب ومقت عام لبنودها ومرامیها تفید مثل هذا زارة على غیر رغبةوقعتها الو

یعترف الفریقان السامیان «:  حیث تقول المادة المذكورة ،المعنى الذي جاء في البرقیة

 هي من تلقاء نفسها وبصورةتالمتعاقدان  بأنه عند الشروع في تنفیذ هذه المعاهدة تن

 على صاحب الجاللة البریطانیة فیما یتعلق بالعراق یه جمیع المسؤولیات المترتبةنهائ

لیها في المادة السابقه من هذه المعاهدة وذلك فیما  للمعاهدات واالتفاقات المشار إًاوفق

هدة یكون متى دخل  فالغاء االنتداب بحكم هذه المعا،»ریطانیةـــیختص بجاللته الب

ن هذا االنتداب ما أ ك،عت هذه المعاهدة موضع التنفیذمم ووضالعراق عصبة األ

 فهل في ذلك مایدعوا إلى ،جائتنا به المعاهدة تلكالملغي قد حل محلة احتالل سافر 
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/  نیسان٩ي وزعت الحكومة ف ،)٢٢(!ین الظفر یاقوم ؟كل هذا االنشاد والتطبیل؟ وأ

تضمنت تصریح یشمل تعهدات العراق إلى  التي  على الصحف المشروع١٩٣٢ ابریل

لفها المجلس المذكور بقراره المتخذ  كما وضعتها اللجنة التي أ،مممجلس عصبة األ

  .)٢٣ ( ١٩٣٢ ینایر/  كانون الثاني٢٨في 

 العراق في مجلس « بعنوان ً مقاالكما جاء في صحیفه العالم العربي          

اط البحث في عن العراق على بسریطاني فان قضیة الغاء االنتداب الب ،»العصبة

ن تقدم الحكومة  بشرط أ١٩٣٢ مایو/  أیار١١اجتماع مجلس عصبة األمم في 

 كما أن دخول العراق الى العصبة األممیة لیس له ،)٢٤(العراقیة الضمانات المطلوبة 

ن الدعاة انفسهم لم یستطیعوا ان یدلونا اسي حتى إثر في مستقبل العراقي السیأي أ

 وذلك ان العراق ،لى فائدة ملموسة عند دخول العراق العصبة سوى فائدة الدعایةع

بة فتتناقلها  في العص بالخطب التي یلقیها مندوبهاممیستطیع أن یسمع صوته إلى األ

 العراق یمكنه االستعاضة عنها بشــــراء ن الفائدة التي یتواخاها ومعنى هذا أ،الصحف

  .)٢٥(بعض الصحـــف 

 ،»أنراهم یعتبرون. . ماهو مصیر هذا الوضع االشل«في مقــــال آخـــــر بعنوان  و     

لى جنیف وسیعودون بأثقال جدیدة النستبعد قبولهم لها فالشك فأنهم سیذهبون إ

ن تترك لهم سلطة الكراسي مدة أكثر وعلى أوانصیاعهم لما یؤمرون على ان یبقوا في 

كتبت  و،)٢٦( وتمتعهم بالكراسي وااللقاب تعیین االصحاب واالصدقاء في الوظائف

ن العراق یجتاز فترة عصیبة أ ،»فترة عصیبة« بعنوان ًصحیفة االستقالل مقاال

راضیها حیث شدت الرحال الى سیة الكبرى معلقه في سماء جنیف وأقضیته السیاو

ًلتي قضت على استقالل البالد قضاء ذلك الوسط لتعرض فیه المعاهدات واالتفاقیات ا

، فقد حصلت بریطانیا على قصاصات من الورق اسمتها معاهدة واتفاقیات ًمبرما

على لتشهرها في جنیف، فأن من الواجب المحتوم الملقى  بیدها ًداومالحق لتكون سن

ً ان تعقد مؤتمرا عاماعاتق االحزاب المعارضه الذي بات من واجبها لویة  من جمیع أً
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ن وثائق  لى جنیف لیبینوا كل مالدیهم مات إلعراق لیقرر ایفاد بعض الشخصیومدن ا

ول الذي عقد في كربالء والمؤتمر الثاني الذي نقترح عقده ومستندات في المؤتمر ال

دم اعترافه ـــ واستنكاره لهذه االوضاع وعللعالم في جنیف رفض العراق النهائيلیبرهنوا 

  .)٢٧(ذه المعاهدات ــبجمیع ه

 فقد وافق ،»ممالعراق وعصبة األ« بعنوان ًربي مقاال العالم العكما نشرت صحیفة    

مجلس العصبة على التقریر القائل بوسع بریطانیا انهاء انتدابها على العراق 

وصیرورته عضوآ مستقآل في العصبة حال موافقته على التعهدات والضمانات التي 

دخول في رشح العراق لل ولهذا فسی، مسائلت عدة وتناول،وضعتها لجنة االنتدابات

نه حاضر لقبول العهود ام القادم الذي تعقده في أیلول ألجتماعها العالعصبة في ا

 مصالح المذكورة والتعهد بضمان وحمایة االقلیات الجنسیة واللغویة والدینیة وصیانة

جانب القانونیة وضمان تعهدات المالیة التي أخذها على نفسه قبل انتهاء االنتداب األ

في العصبة  الدینیة واحترام المواثیق الدولیة ومعاملة الدولة الداخلة وحمایة االرساالت

  .)٢٨(وة لمدة عشر سنوات معاملة الدول االكثر حظ

عندما یدخل العراق في عصبة « بعنوان ًرت صحیفة العالم العربي في مقاالكذو    

مم جرد الباشا بمناسبة دخول العراق إلى عصبة األ سوف تقام في جزیرة ،»مماأل

ویرأسها جاللة الملك  شخص من أنحاء العراق) ٢٠٠٠(لیها حوالي ولیمة یدعى إ

 وفي الیوم ،لى الحاضرینصوات إ مكبرات خاصة لألسلكي تنقلهال بالًفیلقى خطابا

ذاته یقیم رئیس الوزراء في جنیف حفلة یدعى ألیها ممثلوا الدول االخرى الداخلة في 

خر بعنوان  وفي مقال آ،)٢٩( ة الملك ــــــلعصبة االمم ویسمعون فیها خطاب جال

متیازاتها بأن جمیع الدول األجنبیة قد تنازلت عن إ:  فیه ل قی،»ممالعراق وعصبة األ«

اق مم بقبول العر قرار الجمعیة العمومیة لعصبة األن یصدرأوشرط والمرجح أبال قید 

هذه المناسبة على مباني وسیرفع العلم العراقي ل اكتوبر/ ول تشرین األ٣ بها في ًعضوا

  .)٣٠(خرى الجمعیة إلى جانب أعالم الدول األ
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سة من  كان امام اللجنة الساد،١٩٣٢اكتوبر  /ولول من تشرین األوفي األ    

.  یرأسها م قدمته لجنتها الفرعیة التي كانًعیة العمومیة لعصبة األمم تقریراالجم

سئلة على األأجاب بصفة مرضیة  یعلن ان العراق قد ،Master Levitech یفیتیتیش

 وعند مناقشة ،المعتادة التي تطبق على األعضاء الجدد في مجلس عصبة األمم

سري قد اعرب عن قلقه بشأن ییجاز في اللجنة السادسة كان العضو السوالتقریر با

 ،مم في عصبة األً سروره البالغ بقبول العراق عضواىوضع النساطرة وأن كان قد أبد

ممثل بریطانیا بأن Vecount Cecilل هذا الموضوع الفیكاونت سیسل كما ذكر حو

لة بنظر  المسأالبریطانیة في العراق قد اخذت هذهوزارة الخارجیة البریطانیة والسلطات 

 ًللعراق والنساطرة معافضل االعتبار وأن اللجنة قد استنتجت بأنه سوف یكون من األ

اذ ماحدث أي خطأ « ه الممثل البریطاني مم ومما قالأن ینضم العراق إلى عصبة األ

متأكد بصفة ن یتخذ العمل المطلوب ولكنه یستطیع أمم فأن مجلس عصبة األ

 وحینذاك صادقت اللجنة على التقریر »من هذا النوع  ماشخصیة بأنه لن یحدث شئ

  .وعلى التوصیة بقبول العراق

ن نعمل صبة یجب علینا أبعد دخولنا في الع« بعنوان ً     ذكرت صحیفة بغداد مقاال

      .»س كذلكالی.. .حرار في بالدناوأن نكون أ

لقد دخلنا في العصبة وتبوءنا مقعد صدق ورضینا بما فرضته علینا السیاسة       

اتبعنا رجالنا المسؤولین ابتغاء التعاون على ... .دتنا التي نفذتهمعاالعتیدة من بنود 

 اذا طلب ًة اذا اقتضت الوداعة وأشدها بأساعحسن الشعوب وداالننا أالبر والتقوى 

                                                       .)٣١(منه البأس الشدید في میادین تنازع البقاء 
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  وریین ثقضیة األ" : ثالثا

ابه العراق بعد انضمامه لعصبة األمم صعوبات جمة في مشكلة عناصر ج       

ث ــــلى لجان المجلس المختصه وقد تباحفعت عرائض عدیدة إیات التي رـــقلاأل

دى هذه العـــرائض ــــــ اح،١٩٣٢ دیسمبر/ ولون األـــــ كان١٦ـــوم ـد ظهیرة یــــالمجلس بع

لعصبة عن اهتمام اللجنة ات مجلــــس اــــــر رئیس لجنة االنتدابــــأخبـــ ف،لیه إالمرفوعة

ًالفا تقریبا) ٤٠(ًالفا و ) ٣٠(غ تعدادهم مابین راق الذي یبلـــــــوریین في العبوضع األث ً.  

 ،لى عواملوریین غیر مسنده إالتي تنتاب األثشعرت لجنة االنتدابات ان الهواجس    

 في  فقد صرح مندوب العراق،ن یتحد الطرفانكن من المنفعة  والمصلحة العامة أول

 عن العراقیین وترفض منحهم إدارة ًتقال مسً ان دولته التعتبر األثوریین قومالعصبة

 إلى وطنهم القومي م یمانع في اعادة الالجئینول ،رض مستقلة منفردهذاتیة في أ

  .صلياأل

 خاصة صبة في الختام درس القضیة بكل دقة وستؤلف لجنة فقرر مجلس الع      

فقد  ،)٣٢(ج والنروی المتحدة وفرنسا وایطالیا وتشیكوسلوفاكیامن ممثلین عن الوالیات 

قد أوت وأطعمت الملتجئین ة البریطانیة ــــــــــاشار وزیر خارجیة بریطانیا بأن الحكوم

 فال یسعها إال ان تهتم بحالة ،صت لهم نفقات معینهوریین لعدة سنوات وخصاألث

عن استحالة السماح لألشوریین بالعیش وقد صرح مندوب العراق في العصبة  ،الءهؤ

ان المجاوره لمنطقه الموصل، والحكومة العراقیه جادة في تنفیذ في الجبال والودی

لملتجئین الذین الیزال الفریق سكان انة االنتدابات بایجاد أراضي إلتوصیات لج

ى ــــل في رجوع هؤالء الملتجئین إً ابدان العراق الیمانع وأ،األعظم منهم بدون مأوى

  .)٣٣( ي بلد قریب متاخم للعراقاألصلى أو إلى أوطنهم 

ثوریین لیسوا راضین عن تدابیر اقامتهم في ألا «  ذكرت صحیفة العالم العربي انكما

لتي العراق وهم یریدون ان یقدموا الى العصبة عریضة یبینوا فیها عدد من المسائل ا

ثوریون الذین في جیش اللوى من االنقاصات  وقد اضطرب األ،تخص مستقبلهم
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الجدیدة التي البد من اتخاذها بموجب ل التدابیر ى القوة قبجرت علاالخیرة التي 

مل ان یزول السخط الحالي بین  حینما یدخل العراق العصبة واال١٩٣٠معاهدة 

 ًثوریین عاجالاأل
 )٣٤(.  

 تهدید للوحدة الوطنیة وریون على انهم مصدر وصورت الصحافة العراقیة األث   

 من مخطط وضعته بریطانیا الرغم من حجم مجتمعهم الصغیر وجزءالعراقیة على 

تها على الجزء الشمالي من  كما لمحت الصحافة لتعیید فرص سیطر،العظمى

  .)٣٥(البالد

غادرة العراق من  م) ١٣٠٠(یبلغ عددهم  جماعة من األثوریین كان قرر ومن ثم      

 والسبب في ،ً السوریة وكان اكثرهم یحمل سالحاراضيمنطقة فیشخابور إلى األ

 والمؤسف من اتباع األثوریین هذه ، ألسكانهمتیائهم من الطریقه التي اتبعتهجرتهم اس

 Majorعمال التي قام بها المیجر ثومسن األن تنتجالخطة بعد أن أوشكت أ

Thomson راقبة لى العراق لمالخبیر في أمر اإلسكان الذي أوفدته عصبة األمم إ

رض جدیدة لهم في اق ایجاد أوریین من مغادرتهم العرث وقد قصد األ،طریقة سكانهم

 لدخولهم في الحدود السوریة بصورة فجائیة ومن دون " ولكن نظرا،سوریا لیسكنوا فیها

بوجوب ترك مرتهم لطات السوریة قبولهم في بالدها وأ فقد رفضت الس،سابق انذار

 نت الحكومة العراقیة باألمر ورأت أ فهنا تدخل،)٣٦(لى العراق  والعودة إًالبالد حاال

لى بالدها الیتناسب مع وضعها كبیرة من األثوریین المدججین بالسالح إدخول جماعة 

 أن تسمح لهم بدخول  سالحهم قبلولهذا اشترطت علیهم ان ینزعوا ،كدولة مستقلة

ى صبحوا بال مآو، إال أن األثوریین رفضوا االنصیاع لهذا األمر وبذلك أًالعراق ثانیة

  .)٣٧(لیه یلجؤن إ

وامرها سلت الحكومة العراقیة قوة كبیرة لجهات فیشخابور لتنفیذ أر نفسه أ الوقتففي 

 وقد ادعى األثوریین بأنه الیجوز أن یجردوا من سالحهم قبل ،محافظة على النظامولل
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رفین من الخصومة والعداوات  لما بین الطونظرا من السالح ً ایضاكرادأن یجردوا األ

 ًسابقا
)٣٨(.  

ثوریین األ(لى رئیس الوزراء حول قضیة التیاریین  إًكتابابعث الحزب الوطني    

  :ل فیه  قا)واألكراد

تیاریین التي اصبحت من قضیة الیام ان من أهم مایشغل الرأي العام في هذه األ«

 أو مسلحین وسواء كانوا مجتمعین عظم النكبات على مستقبل البالد سواء كانوا عزالءأ

للسكنى والمعاش وانما لهم لى هذه الدیار اجروا إ فقد تبین أنهم لم یه،أم متفرقین

مة من ن تتخذ الحكو یراه الحزب الوطني والحالة هذه أ فالذي،»...خرىغایات أ

 ،والتوبة" بیهم والتقبل لهم عذراخروجهم ذریعة ازاء عصبة األمم إلجالئهم عن بكرة أ

)٣٩(وبذلك تكون قد قضت على مثال السوء وخمدت فتنه قد التنام 
.  

ن یعلم نسیة في بغداد أ   طلبت الحكومة العراقیة من القائم بأعمال الحكومة الفر   

الدولتین والتي تقضي  بین ار الموقعة تنفیذ احكام اتفاقیة حسن الجوحكومتة بضرورة

د العراقیة وتجریدهم من السالح ثوریین عن منطقه الحدوبضرورة ابعاد مثل هؤالء األ

 ن جرت المفاوضات الالزمة وبعد أ.)٤٠(المعتادة على التنقل نهم لیسوا من العشائر أل

 ،)٤١(لى االماكن النائیة داخل المنطقة السوریة في هذا الشأن وابعدتهم عن الحدود إ

من ان الحكومة الفرنسیة قد جردت التیارین الذین دخلوا حدودها من السالح قد بالرغم 

  .)٤٢( الحدود والمعسكر العراقي نهم هاجموا وأ،ًظهر أن الواقع عكس ذلك تماما

  »تطور الحركة التیاریة« : بعنوانًالعربي مقاالالعالم صحیفة نشرت  كذلك   
بعد  

اریین والجیش العراقي والذي اتضح أن عددهم تجاوز المصادقة التي جرت بین التی

لى الحدود  من السلطات المحلیة قبل عبورهم إلیهماأللف وأن أسلحتهم اعیدت إ

ات وعدم مباالتها  فبهذا التصرف فان السلطات الفرنسیة قد خرقت االتفاقی،اقیةالعر

مة العراقیة قد اثارت شعور األ رت لهذا الحدون حركة التیارین التي تط كما أ،بالجوار
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لى  وجرحت عواطف الحكومة والشعب معا واخذت تسوق الشباب الناهض إجمعاء

  .وطن وكرامتهللجندیة للدفاع عن سالمة العرض التطوع 

قامة مظاهرات زارة الداخلیة وذلك للسماح لها بإلى و لقد وصلت عدة برقیات إ   

ین یركة التیارـــــــقمع حبلبون اوكذلك عمال العراق یط ،)٤٣(ین یسلمیة ضد حركة التیار

شتت العصاة من قد اذیع بیان رسمي حول ت و،)٤٤(للتطوع ضدها الباغیة ویستعدون 

 یربوا على الخمسمائة من ًتحقق في األیام األخیرة بأن عددالقد «:  نصهالتیارین وهذا

لى   أب وان الباقین قد تسربوا إ٥مة لى سوریا بعد مصاداألثوریین المتمردین التجأوا إ

 ٢٥٠لى القوات التي طاردتهم وقد تم تجرید بالجبال أو ملتجئین إالشرق معتصمین 

ن في دورها  الحكومة ان الحركات قد دخلت األر وتعتب،مسمن الملتجئین الى تاریخ أ

) ٤٨(االعتیادي وانحصرت في مطاردة شرطه االشقیاء وعین القبول النادمین مدة 

  .)٤٥( »ساعة وتترقب قوات الحكومة دخالتهم

 
  

 
بیان رسمي من لقد تم القضاء النهائي على حركة التمرد التیاري والذي اذیع ب  

الحكومة ان الحركات التأدیبیة التي قامت بها قوات وتعتبر  ، أب١٢الحكومة في 

لتمرد وستتخذ التدابیر الالزمة  على حركة اًوالشرطة قد تكللت بالقضاء نهائیاالجیش 

نزال العقاب الصارم بالمسببین لسفك الدماء بتحریضهم للمتمردین على فعلتهم إل

رة وجدت ن الوزا وأ ،)٤٦(المستقبل ركات في ـــــل هذه الحـــــالنكراء والحیلولة دون وقوع مث

النبیل بجمیع طبقاته وفي مختلف اطوار هذه القضیة من مؤازرة الشعب العراقي 

  .)٤٧(مایجعلها تتقدم بكل سرور لتسجیل فخرها وشكرها على ذلك 

مم على الحكومة الفرنسیة في إلى عصبة األ" ج قدمت الحكومة العراقیة احتجا   

 ،)٤٨(راضي العراقیة ألثوریین المسلحین بالدخول في األا لین لسماحهیقضیة التیار

قرر  و،)٤٩( ١٩٣٣لسنة ) ٦٢(اسقاط الجنسیة العراقیة رقم  ًواصدرت الحكومة قرارا

 اسقاط الجنسیة العراقیة عن كل ١٩٣٣ اغسطس/  أب١٧لسة جمجلس الوزراء في 

د وتیادور وا داوغاطرة من األثوریین وأبیه ألمارشمعون بطریرك النسمن ایشائي ا
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ن الدولة وسالمتها وفق المادة معلى أًرـــتعد خطالتي  الفعالهموذلك  ،المارشمعون

لى خارج العراق المار شمعون إ وتم نفي ،)٥٠( اسقاط الجنسیة العراقیة رارـــقولى من األ

  .)٥١( الذي اصدرته الحكومة بمقتضى القرار

لك انكارهم لى جاللة الم إ »ثوریةیة األرؤساء األكثر«ثوریین ببرقیة األ وبعث     

ثوریة الباغیة التي كفرت بأنعام جاللتكم وحكوماتكم المتعاقبة وبرائتهم من الفئه األ

    .)٥٢(الموقرة والشعب العراقي 
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  الخاتمة

سیاسیة مهمة غیرت من  ًاحداث ملك العراق أولشهدت فترة حكم الملك فیصل األ     

 رلعراقیة التأثیر الكبیر على تطووكان لصحافة المعارضة ا ،ة العراقیةمسار السیاس

 العام في نضاج الرأيعال في الوعي االجتماعي كتنمیة والف واالثر االعمل السیاسي

ــراء التي كتبتها صحطرح األ نوعیة من خالل المسیرة السیاسیة ونقله نقلة ــ ف المعارضة ـ

ــومن رضیة الصالحة  هیئت األ  والتي) العربياالستقالل والسیاسة والعالم(ها صحیفة ــ

  . وكان ذلك ضمن مستویات متعددة ومتواصلة،لمفاهیم السیاسة وتوعیة الشعب بها

الحلف العربي بین المملكة العراقیة والمملكة  (حداث السیاسیة ومنها     تسلسلت األ

 صحف  حیث اسهمت)وریینثول العراق لعصبة األمم وقضیة األالعربیه السعودیة ودخ

 وایصال صوته عن طریق المقاالت ضة في توضیح رأي الشعب العراقي المعار

حزاب المعارضة العراقیة  كما ساهمت في انضاج أ، في وقتهاوالكتابات التي نشرتها

تخذت رؤیة وطنیة نحو استقالل الرأي ضمت أطیاف الشعب المختلفة والتي االتي 

 .حتالل البریطانير السیاسي لالراالسیاسي العراقي وبناء دولة بعیدة عن الق

كانت صحف المعارضة العراقیة واحة لنشر الثقافة السیاسیة ولتوعیة الشعب العراقي   

- ١٩٣١(بسجل األحداث التي كانت موجودة على الساحة في الفترة مابین عام 

 كما استطاعت صحف المعارضة ،وهي فترة نضوج وبناء المملكة العراقیة) ١٩٣٣

من مضایقات ومالحقات  واجهه ي ایصال رأي الشارع العراقي بالرغم مماالعراقیة ف

  .واغالقات بسبب انتقادها للحكومات في تلك الفترة

 نجاحها بتوحید الشعب العراقي بإتجاهوجدت الصحف المعارضة العراقیة ثمار 

القضایا الوطنیة التي ظهرت على الساحة السیاسیة من خالل ماكتبته من مقاالت 

 التحدیات ي بوحدة الوطن ووحدة الشعب والوقوف في صف واحد في مواجهةتناد

   . والمؤامرات االستعماریة
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 الهوامش

تصالحت االسرتان المتنافستان في  ،١٩٣٠ فبرایر/ شباط١٩عقد في : مؤتمر لوبن  )١(

 بهذه المناسبة بعقد اجتماع بین الملكین الذین ل واحتف،الجزیرة العربیة ولو في الظاهر

ول مرة في حیاتهما على  فقد اجتمعا أل،الحرب على بعضهماا على وشك ان یعلنا كان

البریطانیة لوبن في میاه الخلیج العربي الحیادیة ضیفین على ) البارجة(ظهر الدراعة 

للمزید ینظر محمد .. .عراقالسیر فرنسیس همفریز المندوب السامي البریطاني في ال

 دار یافا ، االردن،١٩٥٣-١٩١٤اقیة السعودیة مابین  العالقات العر،حمد حمدانسعید أ

 .١٩٧ ص ،٢٠١٣ ،١ ط،العلمیة للنشر والتوزیع

 ، عمان،»لحدیث والمعاصرا« موسوعه تاریخ المملكة العربیة السعودیة ،مفید الزیدي )٢(

 .١٠٢ ص ،٢٠٠٤ ،سامة للنشر والتوزیعدار أ

 العدد ،ستقاللصحیفة اال  ؛١٩٣١ شباط ١٨ ،)٣٨٤( العدد ،صحیفة السیاسة  )٣(

 .١٩٣١ شباط ١٨ في ،)١٥٤٣(

 .١٩٣١ شباط ٦ في ،)٢١١٧( العدد ،صحیفة العالم العربي  )٤(

 .١٩٣١ شباط ٦ في ،)٣٧٤( العدد ،صحیفة السیاسة  )٥(

 .١٩٣١ شباط ١٥ في ،)٢١٢٥( العدد ، صحیفة العالم العربي )٦(

 .١٩٣١ كانون الثاني ١١ في ،)٢٠٩٥( العدد ، المصدر نفسه )٧(

 .١٩٣١ أذار ١ في ،)١٥٥٠( العدد ،الل صحیفة االستق )٨(

 .١٩٣١ شباط ١٦ في ،)٣٨٢( العدد ،صحیفة السیاسة )٩(

 .١٩٣١ أذار ٣ في ،)٣٩٤( العدد ،المصدر نفسه )١٠(

 دار الحوراء ، بغداد، فصول من تاریخ العراق المعاصر،عالء جاسم محمد الحربي )١١(

 .١٥ ص ،٢٠٠٦ ،للطباعة والنشر

 ، بغداد،١٠٣٢- ١٩٢٢سیة بین العراق وبریطانیا  العالقات السیا،حمد رفیق البرقاويأ )١٢(

 .١٩٠-١٨٩ص  ص ،)ت.د( ،دار الرشید للنشر

 ، دار العربیة للموسوعات، بیروت،الملك فیصل واالنكلیز في االستقالل ،كاظم نعمة )١٣(

 .٣٠٣- ٣٠٢ص ص  ،١٩٨٨

 .١٩٣١ في كانون الثاني ،)١٥٢٧( العدد ،ستقاللصحیفة اإل )١٤(

 .١٩٣١ كانون الثاني ٣١ في ،)٢١١٢( العدد ،صحیفة العالم العربي )١٥(
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 .١٩٣٠ حزیران ١٩ في ،)٢٢٢٨( العدد ،نفسهالمصدر  )١٦(

 .١٩٣١ حزیران ٢٦ في ،)٢٢٣٤(، العدد نفسهالمصدر  )١٧(

 دور الملك فیصل في تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة ،عبد المجید كامل عبد اللطیف )١٨(

 .٣١٦ ص ،٢٠٠١ ،٣ ط، مكتبة عدنان،بغداد ،١٩٣٣-١٩٢١

 .٢٩ ص ،١٩٣٥ ، مطبعة العهد،اد بغد، تحرر العراق من االنتداب،وريمجید خد )١٩(

 .١٩٣٢ كانون الثاني ٨ في ،)٨( العدد ،صحیفة الثبات )٢٠(

 .١٩٣٢ شباط ١ في ،)٢٨( العدد ،المصدر نفسه )٢١(

 .١٩٣٢ شباط ٢ في ،)٢٩( العدد ،المصدر نفسه )٢٢(

 .١٩٣٢ نیسان ١٠ في ،)٢٤٧٧( العدد ،صحیفة العالم العربي )٢٣(

 .١٩٣٢یار  أ١١ في ،)٢٥٠٢(العدد  ،هالمصدر نفس )٢٤(

 .١٩٣١ حزیران ٤ في ،)١٦٢٨( العدد ،ستقاللصحیفة اإل )٢٥(

  .١٩٣١ حزیران ١٠ في ،)١٦٣٣( العدد ،المصدر نفسه )٢٦(

 .١٩٣١ حزیران ٥ في ،)١٦٢٩( العدد ،المصدر نفسه )٢٧(

 .١٩٣٢یار  أ٢١ في ،)٢٥١١( العدد ،لعربيصحیفة العالم ا )٢٨(

 .١٩٣٢ب  أ٢١ ، في)٢٥٩٠( العدد ،سهالمصدر نف )٢٩(

 .١٩٣٢یلول  أ٢٥ في ،)٢٦٢٠( العدد ، نفسهالمصدر )٣٠(

 .١٩٣٢ول  تشرین األ١٣ في ،)٥٢( العدد ،صحیفة بغداد )٣١(

واسط صر منذ نشوء الدولة الحدیثة حتى أ صفحات من تاریخ العراق المعا،تشارلز تریب )٣٢(

 .١٢١ ص ،٢٠٠٦ ،الدار العربیة للعلوم، بیروت،زینة جابر ادریس: ، ترجمة ٢٠٠٢

 .١٩٣٢ول  كانون األ١٦ في ،)٢٠١( العدد ،خبارصحیفة األ )٣٣(

 .١٩٣٢ حزیران ٢٤ في ،)٢٥٠٤( العدد ،صحیفة العالم العربي )٣٤(

 .١٢٧ ص ، السابق المرجع،تشارلز تریب )٣٥(

حداث السیاسیة في العراق وانعكاسها على الوعي  األ،مهند عبد الكریم أبو رغیف )٣٦(

روع بغداد من اصدارات مش ،بغداد ،) م١٩٥٨-١٩٢١(ي ابان العهد الملكي االجتماع

 .١٥١، ص ٢،٢٠١٣ط ،عاصمة الثقافة العربیة

 ،٢٠١٢ ، بیت الحكمة، بغداد، دور العسكر في السیاسة،حمد عزت البیاتيمحمود أ )٣٧(

 .١٥٢ص 

 .١٩٣٣ تموز ٢٨ في ،)٢٨٧٨( العدد ،صحیفة العالم العربي )٣٨(
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 .١٩٣٣ب  أ١ ،)٢٨٨١( العدد ،مصدر نفسةال )٣٩(

 الدار ، بیروت،١٩٣٦لك غازي ودوره في انقالب بكر صدقي عام  الم،حسام الساموك )٤٠(

 .٣٦ ص ،٢٠٠٥ ،العربیة للموسوعات

 .١٩٣٣ب  في أ،)٢٨٨١( العدد ،م العربيصحیفة العال )٤١(

 .١٩٣٣ب  أ٦ في ،)٢٨٨٦( العدد ،ر نفسهالمصد )٤٢(

 .١٩٣٣ب  أ٨ في ،)٢٨٨٧( العدد ،ر نفسهالمصد )٤٣(

 .١٩٣٣ب  أ٩ في ،)٢٨٨٨( العدد ،ر نفسهالمصد )٤٤(

 .١٩٣٣ب  أ١٢ في ،)٢٨٩١( العدد ، نفسهالمصدر )٤٥(

 .٣٨ ص ، السابق المرجع،حسام الساموك )٤٦(

 .١٩٣٣ب  أ١٣ في ،)٢٨٩٢( العدد ،لعربيصحیفة العالم ا )٤٧(

 .١٩٣٣ب  أ٢٥ في ،)٢٨٩٣( العدد ،المصدر نفسه )٤٨(

 .١٩٣٣ب  أ١٧ في ،)٢٨٩٥( العدد ، نفسهالمصدر )٤٩(

 .١٩٣٣ب  أ١٨ في ،)٢٨٩٦( العدد ، نفسهالمصدر )٥٠(

 .١٩٣٣ب  أ١٩ في ،)٢٨٩٧( العدد ، نفسهمصدرال )٥١(
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  :المصادر 

  : ـ الكتب العربیة والمعربة ١

- ١٩٢٢العالقات السیاسیة بین العراق وبریطانیا ،حمد رفیق البرقاويأ  )١(

 .)ت.د( ، دار الرشید للنشر، بغداد،١٠٣٢

ة  صفحات من تاریخ العراق المعاصر منذ نشوء الدولة الحدیث،تشارلز تریب )٢(

 ،الدار العربیة للعلوم، بیروت،زینة جابر ادریس: ، ترجمة ٢٠٠٢حتى اواسط 

٢٠٠٦. 

 ،١٩٣٦ الملك غازي ودوره في انقالب بكر صدقي عام ،حسام الساموك )٣(

 .٢٠٠٥ ، الدار العربیة للموسوعات،بیروت

 ، نشأتها وتطورها–  تاریخ الصحافة العربیة ،بو معلي محمد صالحهسمیع أ )٤(

 .)ت.د( ،بیكار مؤسسة ،االردن

 عامآ على مصرعه وسقوط ٥٠( نوري باشا السعید ،،سیف الدین الدوري )٥(

 ، الدار العربیة للموسوعات، بیروت،)١٩٥٨النظام الملكي في العراق عام 

٢٠١١.  

 دور الملك فیصل في تأسیس الدولة العراقیة ،عبد المجید كامل عبد اللطیف )٦(

 .٢٠٠١ ،٣ ط، مكتبة عدنان، بغداد،١٩٣٣- ١٩٢١الحدیثة 

 دار ، بغداد، فصول من تاریخ العراق المعاصر،عالء جاسم محمد الحربي )٧(

 .٢٠٠٦ ،الحوراء للطباعة والنشر

 دار العربیة ، بیروت، الملك فیصل واالنكلیز في االستقالل،كاظم نعمة )٨(

 ١٩٨٨ ،للموسوعات

 ،١٩٥٣- ١٩١٤ العالقات العراقیة السعودیة مابین ،محمد سعید أحمد حمدان )٩(

 .٢٠١٣ ،١ ط، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع،االردن
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الحدیث « موسوعه تاریخ المملكة العربیة السعودیة ،مفید الزیدي )١٠(

 .٢٠٠٤ ، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،»والمعاصر

 ، مطبعة العهد، بغداد، تحرر العراق من االنتداب، مجید خدوري )١١(

١٩٣٥. 

 بیت ، بغداد،لسیاسة دور العسكر في ا،محمود أحمد عزت البیاتي )١٢(

 .٢٠١٢ ،الحكمة

 األحداث السیاسیة في العراق وانعكاسها ،مهند عبد الكریم أبو رغیف )١٣(

 من ، بغداد،) م١٩٥٨-  ١٩٢١(على الوعي االجتماعي ابان العهد الملكي 

 .٢،٢٠١٣ ط،اصدارات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربیة

  

 : ـ الصحف ٣

 صحیفة االستقالل -١

 عربيصحیفة العالم ال -٢

 صحیفة السیاسة  -٣

 صحیفة الثبات  -٤

 صحیفة األخبار  -٥

 صحیفة بغداد -٦

  

  


