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التيارات اليت اسهمت يف بلورة التيار الليربايل 

 يف العرق

 في العرق  التيار الليبرالي بلورة التيارات التي اسهمت في
 محمد يوسف إبراهيم القريشيأ.د.                               ابتسام حمود محمدم. 

 
 المقدمة :
إن مشكلة بناء الدولة في المجتمعات النامية هي في الواقع مشكلة المجتمع ذاته،إذ لم         

ترقى العالقة بين األفراد في هذه المجتمعات إلى مستوى المجتمع المنظم، وال يمكن تجاهل 
العوامل والقوى االجتماعية الحية الكامنة وراء كل سلطة والمحركة لها كما ال يمكن تجاهل 

وهكذا (1)الستقالل الذاتي الذي تتمتع به أو يمكن أن تتمتع به الدوله على وفق النظرية الماركسيةا
تبلور شكل الدولة العراقية وتشكلت مؤسساتها وانجلت للعيان أولى مالمح هذا الكيان الوليد في 

عراقية ظروف استثنائية تجسدت بوجود قوة عظمى محتلة أخذت على عاتقها مهمة بناء الدولة ال
 )2(وتشكيل هياكلها في ظل تركيبة محددة تتالئم مع مصالح الدولة المحتلة ومنطلقاتها

كان للحكم البريطاني تأثيرا في بناء عراق حديث ،فقد بلور البريطانيين تأثيرا دائميا وأن يكن      
ليا لتحقيق غير مقصود في ثالث جوانب تمثل ألتأثير األول في تشريع وتعميق الحملة الجارية فع

التحديث من خالل تطوير الموارد النفطية لتوفير العوائد المالية الالزمة لتمويل هذه الحملة 
وتسريع التطور االقتصادي في العراق وتمثل التأثير الثاني في تعريب اإلدارة في حين تمثل 

ر مما التأثير ألثالث في تكوين حركة قومية سيبذل زعماؤها جهدا لصياغة عراق حديث أكب
 وترسيخ األفكار واأليدلوجيات الغربية انتشارمرحله ال تلككما شهدت  سيبذله البريطانيون أنفسهم

تصاعد نمو الحركات  حقبةالتلك وكذلك شهدت  ،واإلشتراكية صيغتها الليبرالية  الحديثة في
 .(3)السياسية السرية في ضوء إصرار الملكية على محاربة أفكار األجيال الجديدة الصاعدة 

أما بصدد االعتبارات الداخلية لنشأة الدولة العراقية ألحديثة فقد جسدت أحداث ثورة       
بريطانيا على العشرين التعبير األمثل للرغبة المحلية في تأسيس تلك الدولة التي أجبرت 

االستعجال في تأسيس الحكومة الوطنية فأنتزعت تلك األحداث للعراقيين اعترافا بنصيب سياسي 
دارة دولتهم الجديدة     (4)ضمن إطار مرحلة ليبرالية في بناء وا 
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إن االستعمار االوربي أسس البنى التحتية والفوقية للدول أثناء خضوعها لالستعمار        
دارية وسياسية وثقافية من جنس تلك التي  األوربي فقد نقل إلى هذه الدول مؤسسات اقتصادية وا 

مثال كان الحكم الليبرالي الغربي الإذ  (5)كانت قائمة في الدول المستعمرة ومؤسساتها الليبرالية
لدى معظم القوى السياسية الفتية وقادة األحزاب السياسية والشباب المثقف في به الذي يحتذى 

،وكان اإلعجاب شديدًا بالفكر الليبرالي الغربي وقد شجعت الدول الغربية المهيمنة هذا العراق
قد ظهرت و (6)الحياة في مختلف جوانبوكان لهذا التيار السياسي انعكاسه وأثره الفاعل ،التوجه

 على الساحه العراقية عدة تيارات كانت متأثرة بالفكر الغربي وهذه التيارات هي كاالتي :
 

 :   (7) التيار االصالحي التقدمي )متدارسي االفكار الحره (
إن حدة الوعي ألسياسي وليد أألنقالبات واالنتفاضات والوثبات فكل حدث بمثابة مدرسة       

ألسياسة،وتزيد عدد ألمولعين بها،فاالحداث السياسية مجال  شعبية تحرك أالذهان نحو
فالمشكالت (8)للتنفيس،فيستطيع الفرد بها أن يشبع رغبته في التذمر او يضع اللوم في فشله

ألسياسية أشد وضوحا وأكثر أحتكاكا بحياة المجتمع العراقي ،وأن ألوعي السياسي دافعا مباشرا 
ثقافتها ألسياسية وألبحث عن ألوسائل ألتي تستطيع أن تسهم في ألتجاهات ألفئات ألمثقفة لتعميق 

 ةألمشكالت لذا إرتبط ألعديد من المثقفين بأتجاهات سياسية محددة تتصف بنزعة تقدمي تلكحل 
اسي ألذي قاد ألى ألواقعية ألسياسية وهكذا ييسارية ،ويغلب عليها ألطابع ألثوري،فكان أاللتزام الس

جديد أالفكار ألواقعية من ألذين تفتحت أبصارهم ليس الى مايبدعه ألفكر تبنى ألجيل ألناشئ أل
  (9).ألغربي من علوم وفنون ومايدين به من عقائد وأفكار وأنما الى واقع ألحياة ألعراقية

فبلغ ألوعي السياسي ذروته السيما في فكر المثقفين العراقين ألمتعلمين تعلما عصريا        
والذين عرفوا الليبرالية من زاوية مجتمعية عامة مؤكدين على انها محاولة لرسم مجتمع متحرر 

 وكان ابرز(10)من كل القيود والهيمنات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية اوالثقافية
الرحال،محمود احمد السيد،يوسف زينل،عبد هللا جدوع موظف في البريد  )حسين،الءهؤ 

وهو صهر ،طالب طب،والبرق،سامي شوكه،عوني بكرصدقي معلم وصحفي،محمد سليم فتاح
جامع الحيدر  إذ كانوا يجتمعون في،(11)حسين الرحال،واالديب ألهاوي والمعلم مصطفى علي(
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وهو إمام الجامع ويعد هؤالء الشباب  حمود احمد السيدفي غرفة والد م1922عام (12) خانة
الحره(وكانت اهدافهم تنصب  عليهم اسم)متدارسي االفكارحسين الرحال، وأطلق الطليعة التقدمية
 ابرزها : حول عدة قضايا 

والساسية  ةبذل اقصى الجهود للتثقيف والتأهيل الفكري وايجاد حل ألبرز القضايا الفكري-1
 واالجتماعية التي تواجه البالد.

 نبذ الفكر الرجعي ألذي كان شديد التأثير في الحياة االجتماعية.-2
 نشر الفكر التقدمي.-3
 ة.واالجتماعي وترويج المسائل السياسيةالمجتمع  اجل الحصول على أداة لتثقيف مل منالع-4
 (13)العراق .النضال ضد الوجود والساسية البريطانية في  -5

في سن الشباب ويرتدون الزي الغربي وكانوا من ذوي أآلراء  كان اغلب رواد هذا التيار       
الدَّاعية إلى الفكرة الحرَّة والذين عبَّروا عنها بالمقالة والقصة والرواية، ولّكل منهم رأي عبَّر عنه 

وراء ألجدران العالية من التقاليد  بأسلوبه الخاص،فكانوا يدعون الى تحرير المرأة ألتي كانت تعيش
ألبالية القديمة،ومحاربة الجهل الذي جعل البالد واهلها في اتعس الحاالت ونشر العلم واالكثار 

محمود أحمد السيد متحّمسًا إلى  فكان(14)لمقاومة المحتلين البريطانيين دعوةوالمن فتح المدارس 
 الخدمات  وتأدية والضعفاء اآلخرين واحترام،يةوالحر ،والمحبة التضامن إلى الدعوةو  نبذ القديم

زالة الخصومات واألحقاد فهمه للحرية  اماعوني بكر صدقي فقد أجاد في طرح (15)بإخالص،وا 
إّن "وعبد هللا جدوع كان أكثرهم إدراكًا للمفهوم االجتماعي للحرية،إذ يقول: الفكرية طرحًا علمياً 

تسوقه حاجاته إلى التعاون مع أفراد الجماعة  ال يقيّده شيءألّنه كائن اجتماعي االنسان
اآلخرين لذا فإّن مفهوم تلك اآلراء جاء في مرحلة سادت فيها حرية الطبقة المعادية أصاًل 

وغيرها قد استطاعت أن تنّمي البذرة الفكرية ،ويمكن القول إّن هذه األفكار(16)"االجتماعي للتقّدم
 اق.أالولى لتطور االتجاه الليبرالي في العر 
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  واهم شخوصها )عبد الفتاح ابراهيم ومحمد حديد وعلي حيدر سليمان(:كتلة بيروت 
 ،إّن هذا التيار يعّد امتدادًا لنشاط الجماعات التي ركَّزت على االهتمام بالقضايا   

وكان مؤسسوه يشاركون الحركة  الحريات السياسية، واالقتصادية والدعوة إلى اطالق ،االجتماعية
الوطنية رغبتها في رؤية العراق مستقالًّ عن بريطانيا استقالاًل تامًا،إالَّ أّنهم كانوا يشعرون بضرورة 

كما َأوضحوا أّن عدم القيام بتلك االصالحات  تحقيق االصالحات الرئيسة في تلك القضايا،
نجازه  الدارسون العراقيوناسسه ألطلبة  ألتيار وهذا(17)سيجعل العراق عاجزًا عن تحقيق استقالله وا 

 الفتاح إبراهيم عبد اعضائه ومن ابرز،1924-1923للعام االمريكية ببيروت ةفي الجامع
اختص بالتدريس  الذي، (18)الحميد،ابن السيد إبراهيم المدرس السيد عبد (ابن2003- 1907)

بًا بجامع فقد كان إمامًا وخطي "الملقب بحديد"أما جده السيد عبد الحميد  بالحضرة الكيالنية،
شارك في معركة وقد كان والده يشغل وظيفة واعظ غرب الفرات ،حديثة الكبير وهو مدفون فيه

 ،تتلمذ عبد الفتاح إبراهيم في البصرة وأكمل دراسته االبتدائية هناك،تأثر بأبن1914الشعيبة عام 
ع الثانوية اسس م دراسته وفي مرحلة )حسين الرحال( وصديقه(أحمد السيده)محمود عم

أسموها االمبراطورية العربية لحكومة  ةسري ةأول منظم(19)(البستاني صديقه)عبد القادر إسماعيل
 1924،ثم سافر الى بيروت في عام 1924 –1920الفقراء،أكمل دراسته الثانوية في بغداد سنة

كارلتون هايز  ليالليبرا وكان أول كتاب قرأه هناك للكاتب األمريكي للدراسة في الجامعة األمريكية
"Heyas Carlton"(20) بعنوان،تاريخ أوربا االجتماعي والسياسي وكان حينذاك أول مرة يسمع

،بعد إكمال دراسته (21)فيها عن ألليبرالية التي أصبحت أحدى اللبنات األساسية في تشكيل تفكيره
الواليات  الى لم يستمر في ذلك إذ سافر في بيروت عاد الى بغداد ليعمل في حقل التعليم،ولكنه

إلكمال دراسته العليا في جامعة كولومبيا وأول ما بدأ به هو تأليف  1930عامية مريكاأل المتحدة
،إذ استفاد من وجوده في الواليات المتحدة االمريكية في جمع كل (22)كتابه)على طريق الهند(

 .ابه سابق الذكرالعراقية والتي كانت موضوع كت -لبريطانيةالمعلومات المتعلقة بالعالقات ا
كيفية اصالح الوضع اإلجتماعي والسياسي في يفكر في كان عبد الفتاح إبراهيم ومنذ شبابه     

 األساسي بناء وعي ديمقراطي ليبرالي العراق وكان يسعى باستمرار الى تأسيس جمعيات شاغلها
واليات المتحدة الالشوري وتجارب األمم الليبرالية ك اإلسالمي عراقي يستلهم التراث العربي
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عام  في(23)العراقية( النشء وبريطانيا وفرنسا،ومن أولى نشاطاته هو تأسيس)جمعية االمريكية
نشاطها  كان،و 1926وقد أصبح رئيسًا لها في عام   هو ومجموعة من رفاقه في بيروت 1924

ثورة كان عبد الفتاح معجبا بمبادئ ال الى حد ما سياسيا يواكب الحركة الوطنية في العراق
بمضامين اجتماعية وقد بلغ الوعي وربطه الفرنسية وعن طريقها أخذ مفهوم الليبرالية في تفكيره 

االمريكية بعد  ةذروته في سنوات دراسته في الجامع عند عبد الفتاح ابراهيم السياسي واالجتماعي
قراءته لتاريخ اوربا وحركات التحرر في إيطاليا وألمانيا وروسيا وأطلع على اعمال الجمعيات 

كما (24)السرية التي تألفت في تلك البلدان من اجل محاربة السلطة وتحرير شعوب تلك البلدان 
 (25)أكد على رفاهية الشعب دون تمييز بين الطبقات 

تيار شخصية أخرى البد لنا أن نتعرف على خلفيتها الثقافية ليتسنى لنا ومن اعضاء هذا ال       
 معا الموصل ولد فيالذي ا لها وهو محمد حديد هجولماذا اتخذت من الليبرالية منها فهم

كان والده من وجهاء الموصل وتجارها االثرياء،تولى والده رئاسة بلدية ، من عائلة موصلية1907
وكان ناشطا في قضية الدفاع عن انضمام والية الموصل الى (1929-1927)مدةالموصل لل

العراق،تلقى محمد حديد دراسته االبتدائية والثانوية في الموصل،وكان االول على العراق في 
في  االمريكية ،ثم اكمل دراسته في الجامعة1922عام امتحان شهادة البكالوريا للمرحلة االبتدائية

يتعقب أخبار ألحركة ألوطنية في مصر عن طريق  ومن هناك أخذ1924عام (26)بيروت
ألمجالت ألمصرية وكذلك كتابات سالمة موسى ألذي شكل بدايات أهتماماته ألسياسية وميله نحو 
أالصالحات أالجتماعية ثم سافر الى لندن وهناك إجتاز امتحان القبول في مدرسة لندن 

" "يالسك جوزيف هارولد المفكرودرس على يد (27)1931-1928لالقتصاد والعلوم السياسية 

Harold Joseph Lasky (28). 
تركت اثرا  فيهاكان محمد حديد اول عراقي يتخرج من هذه الكلية والشك في ان دراسته       

بعد تخرجه من جامعة لندن في العلوم 1931كبيرا وانطباعا راسخا في فكره ،عاد الى بغداد 
  (29)االقتصادية والسياسية،إذ عين موظفا في وزارة المالية

 والده من 1906من مواليد عام  وهو ومن اعضاء هذا التيار أيضا،علي حيدر سليمان  
ولكن الحرب العالمية االولى  للدراسة في بغداد حين كان صغيرًا،رسل اامراء)سوران(في)راوندوز(،
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ليلتحق من جديد الى المدرسة  لعودة الى أهله وضياع عدة سنوات دراسية عليهلاضطرتُه 
 وخالل سنين دراسته الثانوية في الموصل،1922والتي تخرج فيها عام ،االبتدائية في الموصل

 تعمل بالسياسة اال انها(30)ظاهرها اجتماعي جمعية وكانت" المدرسية جمعية النهضة"اسس
التي بعض الطالب،وكان للجمعية دورًا كبيرًا في قضية االستفتاء على مدينة الموصل، تكونت من

تكن تتعدى بعض ما كان لم مطالعتُه الخاصة في تلك المرحلة كانت  قامت بها عصبة االمم
وبعد ان كان ترتيبه االول ،أحمد لطفي السيدو يكتبه الكتاب المصريين كالمنفلوطي وطه حسين 

على طالب العراق في المدرسة الثانوية ارسل في بعثة مع بعض الطالب االخرين في بعثة 
لدراسة التاريخ والعلوم السياسية واالقتصاد وذلك في  الجامعة االمريكية في بيروتدراسية الى 

لجمعية العراقية،ونادى النشئ ا وهناك كان من المتميزين بين اعضاء(1930-2419)عام
انهى علي حيدر سليمان دراسته الجامعية في ،الذي ترأسه بعد تخرج عبد الفتاح ابراهيم،العراقي
 ،ليعين في بغداد مدرسًا في المدرسة الثانوية ودار(31)ليعود الى وطنه العراق 1930عام 

ومدرستي الكرخ  على طالب المدرسة الحربية المحاضرات كما اخذ يلقي بعض المعلمين
التي قرأ عنها في بيروت،فإن الكتاب المدرسي  الفكرية بمجموعة من االتجاهات ولتأثره والتفيض

  ذا نزعة ثورية عدوهالذي ألفه بعنوان)تاريخ الحضارة االوربية(اثارعليه ثائرة المسؤولين،الذين 
لينقلوه من  ادت هذه المرة اكثرخشيتهم منه ز  إال إنفنقلوا كاتبه من التعليم الى التفتيش المدرسي،

اندمج علي حيدر ،لقد والترجمة ليعمل مديرًا لالمتحانات والنشر(32)جديد الى ديوان المعارف
الذي كان في مقدمتهم حسين "جماعة بغداد"سليمان بعد عودته من بيروت بالحركة الشبابية 

 الذي بدأعبد الفتاح إبراهيم وكذلك الحال بالنسبة الول العائدين  جميل وعبد القادر اسماعيل
 .(33)يمارس نشاطه باالتصال بروافد وطنية أخرى

  ألمدافعين عن حرية الفكر( : المتظاهرين كتلة بغداد )
قيد ميا كيان سيائدًا نتاالتجاه لقراءة األفكار التقّدمية الجديدة التيي تو  مناصرة حرية الفكركانت       

هييي التييي طبعييت اتجيياه هييذه (34)طييابع التخلييف والتخيياذلميين االفكييار الموروثيية التييي غلييب عليهييا 
األنشييييطة الثقافييييية  الييييى موضييييوع ممارسييييةأّن ال ينظيييير علييييى المييييرء   المجموعيييية التييييي امنييييت بييييان

ن األّن المجتمع يأخذ بِه،بيل يجب على المرء  موروثات األجداد،أولتقديس واحترام بانه والسياسية 
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ن كان مرفوضًا يمعَن النظَر في كّل أمر وينظر إليه  بمنظار العقل وحده،فيؤمن بما هو صواب وا 
ميين قبييل الشييعب،ويرفض مييا هييو خطييأ وان كييان مقبييواًل ميين قبييل الشييعب،وفي كييال الحييالتين يكييون 
االحتكام إلى العقل الّحر الذي ينظر إلى  كّل مسألة نظر موضوعية،من غير أن تؤثر في حكمه 

شيخوص لعقالنية كانت متجّلية في طرائق تفكير ابرز ويتضح من هذا أّن النزعة ا(35)عقيدة سابقة
شيييباط  8ييييوم التيييي حصيييلت ظييياهرات التسيييهموا فيييي افيييي الطيييالب اليييذين  واتمثلييي اليييذين هيييذا التييييار

ظيياهرات التييي توالAlfred Mond" (37 )" د مونييديييالفر التييي قييام بهييا السييير (36)زيييارةضيد ال 1928
،لم تكيين إالَّ تعبيييرًا وهييذه التظيياهرات(38) 1930لعييام  البريطانييية -المعاهييدة العراقييية تعييارض كانييت

وتيييدعوا اليييى طيييرد االحيييتالل ودخيييول العيييراق اليييى عصيييبة (39)عييين حريييية اليييرأي والفكييير لييييس أكثييير
المعاهيدة مين قبيل بعيض شيرائح المجتميع،ومنهم الطلبية  كما ان التظاهرات التيي حيدثت ضيد،االمم

كليييية الحقوق،سيييواء فيييي داخيييل العيييراق أم فيييي  والشيييباب المثّقيييف اليييذي تخيييرَّج قسيييم مييينهم لتيييّوه فيييي
وا َتركيلم لذلك خارجه،وعرف بوطنيته الصادقة وشجاعته المتوثَّبه التي ال تعرف الترّدد او الخوف،

 وابييرز(40)المناسييبةالوطنية الفريييدة تمييّر دون أن تضيييف لسييجلَّهم الييوطني الحافييل ميي ثر جديييدة تلييك
 شخوص هذا ألتيار:

يا تعليميه فهيو 1908شيباط سينة  8حسين جميل: ولد حسين جميل في مدينة كربالء فيي  -1 ، أمَّ
 أرسيييل أواًل إليييى الكتاتييييب لدراسييية مبيييادئ القيييراءة وحفيييظ القييير ن إذالتعليييَيم السييياَئد فيييي تليييك المرحلييية،

ان حصييل علييى نتيجيية االمتحانييات وبعييد ، 1918-1917،ثم دخييل المدرسيية الرسييمية فييي الكييريم
االبتدائييييييية،انتقل الييييييى المرحليييييية الثانوييييييية فظهييييييرت اهتمامييييييات حسييييييين جميييييييل السياسييييييية  الوزارييييييية

 (41)رجي زييدان(و والفكرية،وأخذ يقرأ الكتب غيير المدرسيية،وكانت قراءاتيه األوليى سلسيلة رواييات)ج
ميييواًل التي تهييتم بتيياريخ اوربييا واصييبح لديييه بعييض الكتييب، قراءتييهفييي التيياريخ االسالمي،فضيياًل عيين 

اسييتعدادات فكرييية ويبييدو أّن قراءتييه الواسييعة جعلتييه يَّطلييع علييى بعييض الكتييب ذات الطييابع ثقافييية و 
اليساري،كي)مذكرات لينين(و)البيان الشيوعي(وغيرها،إالَّ أّن اعجابه بالتراث الماركسي،لم يجعل منه 

ّن أفكيياره ماركسيييًا،بل كييان إعجابييًا بييالفكر االنسيياني بشييكله العام،وقييد دلَّييت السيينوات التالييية علييى أ
كانييت خليطييًا ميين الفكيير الييديمقراطي واالصييالحي والقومي)المعتييدل(،كما كييان يحمييل شييعورًا وديييًا 

يتضييييح ميييين هييييذا أّن بييييواكير تفكيييييره السياسييييي األول يرتكييييز إلييييى معيييياداة و نحيييو الثييييورة فييييي روسيييييا 
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ا االسييييييتعمار الغربييييييي،ورفض األنظميييييية االسييييييتبدادية،واإليمان بحرييييييية الشييييييعوب وتمتعهييييييا بحرياتهيييييي
وعلييى صييعيد  خيير اتضييحت ميييول حسييين جميييل الوطنييية ذات النزعيية الديمقراطييية (42)الديمقراطييية

عبيييييد الغفيييييور  التي كيييييان يصيييييدرهاواالصيييييالحية،من خيييييالل إعجابيييييه الواضيييييح بجرييييييدة االسيييييتقالل،
التيييي كانيييت تّعبييير عييين  راء الحركييية الوطنيييية ومواقفها،فقيييد نيييادت بضيييرورة مييينح حريييية و ،(43)البيييدري

السياسيييية واألدبية،وَعيييدَّت األحيييزاب السياسيييية مييين أّهيييم العواميييل المسييياعدة إلدارة  تأسييييس النيييوادي
 (44)البالد،والمقويييية لسييياعد الحكومييية الديمقراطيييية،كما أكَّيييدت أن ال حريييية بغيييير االحيييزاب السياسيييية

عيييام ،(45)مجلة )العصيييور( التيييي أصيييدرها اسيييماعيل مظهيييرصحيفة)الصيييحيفة(و فضييياًل عييين قراءتيييه 
شيييعارها )َحيييّرر  اذ كيييان تيييأثيرًا واضيييحًا فيييي األذهيييان العراقيييية المتحيييّررة، مجليييةلهيييذه ال وكيييان،1927

من خييالل قراءاتييه الواسييعة للكتييب والجرائييد والمجييالت المحلييية و ِفكَرَك(،مييين كييّل التقاليييد الموروثيية،
ع العربييية التييي زودتييه بمعييارف جديييدة ونمييت لديييه المواهييب العلمييية والفكرييية اذ ان جميييع مييا اطليي

اثيييارًا كبييييرة اسيييتفاد منهيييا فيييي حياتيييه العمليييية  علييييه وميييا اكتسيييبه مييين افكيييار واراء تركيييت فيييي نفسيييه
 .(46)والسياسية فيما بعد

، ليجييد المنيياخ (47)1930القييانون فييي دمشييق عيياد إلييى العييراق فييي عييام  ةراسييأن أكمييل د دبعيي     
ا يحملييه ميين اتجيياه وطنييي ومبييدأ السياسييي فيييه متييوترًا جييدًا،األمر الييذي َهيَّييَأ لييه فرصيية للتعبييير ّعميي

مين بهيا،إذ إّن االتجياه  من أهّم األمور األساسية التيي  وصفهاقومي ومفهوم ديمقراطي في الحكم،ب
اليييوطني عنيييده ال يعنيييي االقليميييية،بل التحيييرر مييين االسيييتعمار واالنتيييداب وتحقييييق االسيييتقالل التيييام 

للجيينس أو العرق،بييل اإليمييان بوحييدة للوطن،أّمييا المبييدأ القييومي العربييي فييال يعنييي عنييده التعصييب 
االمة العربية بالشكل الدستوري الذي ترتضيه وتقّرره إرادتها الحرة،ونظامها الديمقراطي الذي يعني 
سييييادة الشيييعب وحكميييه نفسيييه بنفسيييه ولنفسيييه،وال يتحقَّيييق ذليييك إاّل بوجيييود برلميييان منتخيييب مييين قبيييل 

مقراطية عند حسين جمييل ال تعنيي نظيام حكيم ،كما أّن الدي(48)الشعب، تكون الوزارة مسؤولة أمامه
سياسيييي فحسيييب، بيييل لهيييا مضيييامين اجتماعيييية لصيييالح الشيييعب،وال يتكاميييل النظيييام اليييديمقراطي إاّل 
بها،كما كان يطمح إليى أن تسيود المجتميع العدالية االجتماعيية والعالقيات االقتصيادية العادلية بيين 

تييي كييان يأمييل أن تنييال حقهييا فييي العيييش والسييكن جميييع الطبقييات والفئات،والسييّيما الطبقيية الفقيييرة ال
وكيييان مييين اعضييياء هيييذا التييييار ايضيييا عبيييد القيييادر اسيييماعيل (49)واالجيييور وتحدييييد سييياعات العميييل
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، منيذ أن البسيتاني  كانت العالقة قد توثييقت بيين حسيين جمييل وعبيد القيادر اسيماعيل،اذ  البستاني
أن عوقبيييا بقيييرارات حكومييية عبيييد المحسييين ،السييييما بعيييد جمعيييت بينهميييا المدرسييية الثانويييية فيييي بغداد

را معنى الوطنيية بأّنهيا (50)في العمل السياسي  نذاك ظاهرات وأشتراكهمالتألسعدون لقيادتهما ا ،وفسَّ
  .(51)غير مقتصرة على المطالبة باالستقالل

كالهما  للوطنية مضمونًا أوسع من  البستاني وقد اعطى حسين جميل وعبد القادر اسماعيل 
االستقالل السياسي، وهو المضمون االجتماعي، وذلك عن طريق العناية واالهتمام بحاجات 
الشعب االجتماعية واالقتصادية، وبهذا التفسير واالهتمام يمكن عّد الشعب القوة التي يجب 

يار كتلة بيروت مع كتلة أفكار ت .ونظرًا للتقارب بين(52)االعتماد عليها في المطالبة باالستقالل
استطاع عبد الفتاح ابراهيم، عن طريق قريبه عبد  إذ، بدأت اللقاءات تجمع بين أفرادهما، بغداد

، التّعرف على حسين جميل وخليل كنه، وفّكر هؤالء في القيام بتشكيل البستاني القادر اسماعيل
لتعبير عن معتقداتهم وأفكارهم في شتى تنظيم يجمع بينهم، فضاًل عن اصدار جريدة تكون أداة ل

هذا اتفقوا مبدئيًا على اصدار صحيفة يومية يستطعيون من خاللها نشر ل(53)مجاالت الحياة العامة
يصال مبادئهم التي نادوا بها ونتيجة لذلك جرى االتصال بين وبين كّل حسين جميل  دعوتهم،وا 

حديد لتوحيد عملهم ومساعيهم،واتفقوا على من عبد الفتاح ابراهيم وعبد القادر اسماعيل ومحمد 
.وهكذا أخذ كّل من عبد الفتاح (54)أسلوب عملهم في الصحيفة، بأن يكون بالوسائل الديمقراطية

ابراهيم و حسين جميل االتصال بأصدقائهما الذين كانوا معهما،وعرضا عليهم الفكرة، فوافق 
وقف التأييد و الدعم فقط، فاتصال بعضهم على االرتباط بهما، في حين أخذ بعضهم اآلخر م

  .(55)اصدار الجريدةن وافقا على المساهمة في ابخليل كنه وجميل عبد الوهاب،اللذ
َأوكلت مهمة تقديم الطلب إلى وزارة الداخلية إلصدار صحيفة يومية بأسم )األهالي( إلى        

( إال إنه أقترح ان يكون الذي كان اكثرهم رغبة بذلك وكان الرأي ان تسمى )الشعبحسين جميل 
وقد حصلت موافقة وزارة الداخلية على .(56)اسمها االهالي لكون الشعب كلمة استفزازيه للحكومة

  .(57)1931تموز 2يوم اصدار الصحيفة 
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التيارات تمثل البذرة االولى لنمو التيار الليبرالي وتطوره في العراق وقد كان  تلكلقد كانت      
دوره جليا في االصالحات التي شهدها العراق اثناء حقبة البحث والسيما في النواحي السياسية 

 واالقتصادية واالجتماعية .
 

 االستنتاج :
  والوثبات فكل حدث بمثابة مدرسة إن حدة الوعي ألسياسي وليد أألنقالبات واالنتفاضات

شعبية تحرك أالذهان نحو ألسياسة،وتزيد عدد ألمولعين بها،فاالحداث السياسية مجال 
 .للتنفيس،فيستطيع الفرد بها أن يشبع رغبته في التذمر او يضع اللوم في فشله

  ئميا وأن يكن كان للحكم البريطاني تأثيرا في بناء عراق حديث ،فقد بلور البريطانيين تأثيرا دا
 .غير مقصود

  قد ما كان سائدًا نتاالتجاه لقراءة األفكار التقّدمية الجديدة التي تو  مناصرة حرية الفكركانت
متجّلية في طرائق تفكير ابرز  من االفكار الموروثة التي غلب عليها طابع التخلف والتخاذل

 الليبرالي. التيارشخوص 
 وبذل اقصى يشعرون بضرورة تحقيق االصالحات الرئيسة اعضاء التيارات الليبرالية  كان

الجهود للتثقيف والتأهيل الفكري وايجاد حل ألبرز القضايا الفكرية والساسية واالجتماعية التي 
،كما َأوضحوا أّن عدم القيام بتلك االصالحات سيجعل العراق عاجزًا عن تحقيق تواجه البالد 

نجازه  .استقالله وا 
 ي ذروته السيما في فكر المثقفين العراقين ألمتعلمين تعلما عصريا والذين بلغ ألوعي السياس

عرفوا الليبرالية من زاوية مجتمعية عامة مؤكدين على انها محاولة لرسم مجتمع متحرر من 
 .كل القيود والهيمنات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية اوالثقافية
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ABSTRACT 
* The unity of political awareness and Walid coups and uprisings and 

Every event as a move reminiscent of the popular school about politics, 

and increase the number of pedophiles, events room for political vent ,the 

individual to satisfy his desire to grumble or put the blame for the failure.                                    

* British rule was influential in building a modern Iraq, the influential 

British crystal permanently albeit unintentional.       

* was advocating freedom of thought and direction to read the new 

progressive ideas that criticize what was prevalent inherited ideas that 

dominated by the character of and cowardice of retardation in the 

modalities of thinking the most prominent characters of the liberal trend                                                          

* The members of the liberal currents feel the need to achieve major 

reforms and make utmost efforts to educate and rehabilitation   

intellectual and find a solution to the key issues and fundamental 

intellectual and social problems facing the country, and made it clear that 

failure to carry out such reforms will make Iraq unable to achieve 

independence and accomplished  

* political awareness reached its peak, especially in the mind of educated 

Iraqis educated intellectuals fashionably liberal who knew the community 

from the perspective of emphasizing the public as an attempt to draw a 

society free from all restrictions and political Alheimanat and social and 

economic, intellectual       
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 المصادر والهوامش :
                                                 

اإلنتاجييييية تنطلييييق هييييذه النظرييييية ميييين فكييييرة أن الشييييرعية هييييي عامييييل العالقييييات  (الماركسييييية:1)
المرتبطييييية بيييييالنموذج االقتصيييييادي الرأسيييييمالي، اليييييذي تشييييييد علييييييه أسيييييس الدولييييية القانونيييييية 
والسياسيييية،فالحياة الماديييية للمجتميييع سياسييييًا وثقافييييًا، ميييا هيييي إال انعكييياس لطريقييية اإلنتييياج 
نميييا  المطبقييية داخيييل المجتميييع، وهيييذا يعنيييي أن شيييعور الفيييرد لييييس هيييو اليييذي يقيييرر مواقفيييه، وا 

جتماعيييية هييي التيييي تقييرر شيييعوره. فبنيياء المؤسسيييات السياسييية والقانونيييية والتابعييية الحاليية اال
للمجتمع يتم تأطيرها بالبنية التحتية االقتصادية للطبقة المسيطرة البرجوازية، فكل ما يصدر 
من هذه المؤسسات هو انعكاس لمصالح هذه الطبقة، وعلييه فيإن الدولية ومؤسسياتها تسيتمد 

طبقة البرجوازية وقدرة هذه األخيرة على خلق تماثل القاعدة معهيا مين شرعيتها من شرعية ال
خالل قدرتها على خلق الوهم االجتماعي بأن الدولة هي كيان تجريدي فيي خدمية المجتميع 

 .ينظر ،السياسي
Marx & Engles , selected works , Moscow, 1955 Vol , 2 ,p385-405 

ورج طرابيشييييييييييي ،دار االدب ،بيييييييييييروت ؛روجيييييييييييه غييييييييييارودي ،كييييييييييارل ميييييييييياركس ،ترجميييييييييية جيييييييييي 
 .44،ص1970،

،أطروحة دكتوراه 2006-1921رند حكمت محمود،مشكلة بناء الدولة في العراق للفترة (2)
 . 54- 13،ص2007غير منشوره ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد،

احمد،المكتبة فيبي مار،تاريخ العراق المعاصر العهد الملكي،ترجمة مصطفى نعمان ( (2
 .39،ص2006العصرية شارع المتنبي،بغداد،

الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة 1920ثورة وميض جمال عمر نظمي،( 4)
  .422،ص1984المكتبة العالمية ،بغداد ،،القوميية العربية االستقاللية في العراق 

غير منشوره ،رسالة ماجستير 1958-1921(رهبة أسودي حسين ،ألمثقف ألعراقي والسلطة (5
 .21،ص2010،كلية ألعلوم ألسياسية ،جامعة بغداد ،
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علي محافظه ،حركات اإلصالح والتجديد في الوطن العربي والتحديات التي تواجهه في ( (6
 .67،ص2010 ، م،عمان د.مطلع القرن الحادي والعشرين ،

تكونت من الشباب المثقف الذين  اول جماعة ثقافية وسياسيةهم :متدارسي االفكار الحرة(7(  
وقد اطلق على الفكر الماركسي  تعرفو  حسين الرحال الذي درس في المانيااجتمعوا حول 

السيد وعبد هللا جدوع  احمد محمود"هم الرحال عليهم هذه التسمية"متدارسي االفكار الحره"،و 
وكانوا هؤالء  "وسليم فتاح ومصطفى علي وعوني بكر صدقي ومحمد سليم وفاضل محمد

 تعودفي جامع الحيدر خانة،إذ حصلوا على غرفة في صحن الجامع 1922عام  يجتمعون منذ
خوض النضال ضد الوجود البريطاني والسياسة ،بد احمد السيد،وقد تجسدت افكارهمو والد محمل
تي كان يمارسها ضد الشعب العراقي وتكبيله في المعاهدات ومنح نفطه لبريطانيا والشركات ال

المتعاونة معها،مساندة قضية فلسطين والنضال ضد الصهيونية،وفضح عالقتها بالفكر 
والتامر على قضية الشعب الفلسطيني والتحذير على ما جاء في وعد  العنصري االستعماري
  للتفاصيل ينظر:.الصهيوني على ارض فلسطينبلفور بانشاء الكيان 

 2003بيروت، كاظم حبيب،زهدي الداودي،فهد والحركة ألوطنية في العراق،دار الكنوز االدبية،   
 .117،ص
علي الوردي ،دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ،دار ومكتبة دجلة والفرات، بيروت، ((8

 .356،ص2009
 .118،صالسابقألمصدر ( رهبة أسودي حسين،(9

(01)  Girvetz Harry, The Evolution of Liberalism, New york: collier 

Books, 1963, p. 8 – 9. 

 .106،ص1969خيري العمري،حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث،دار الهالل، (11)
المنطقية الحييدر خانية: مين منياطق بغيداد المشيهورة،تقع بيالقرب مين منطقية المييدان وهيذه  (12)

-1817اشتهرت بجامعها اليذي كيان مركيزًا لقييادة الجمياهير اليذي شييده اليوالي داود باشيا )
ينظر: للتفاصيل ( يستخدم لحث الناس على الثورة وغالبًا ما تنطلق منه المظاهرات.1831

 .272،ص1،ج1989قرن،مكتبة النهضة، بغداد  12باقر امين الورد،حوادث بغداد في 
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 .117،صلمصدر السابقا( كاظم حبيب،13)
 .145-93( خيري العمري،حكايات سياسية من تاريخ ألعراق الحديث ،ص(14
-1918عبيييد اللطييييف عبيييد اليييرحمن عبيييد المجييييد، الفكييير االشيييتراكي فيييي األدب العراقيييي (15)

 . 39، ص1976اطروحة دكتوراه غير منشورة،كلية االداب،جامعة بغداد، 1958
(عامر حسن فياض،جيذور الفكير االشيتراكي فيي العراق،رسيالة ماجسيتير غيير منشيوره،كلية 16)

 .  76،ص1978العلوم السياسية،جامعه بغداد،

األردن د.م،الحزب اليييييوطني اليييييديمقراطي العراقيييييي فيييييي العهيييييد الملكيييييي، (جينيييييي سييييينغلتون،17)
 . 27ص،1999

-1907اذ عبد الفتاح ابراهيم (شهاب أحمد حميد،ألسيرة ألشخصية للمفكر ألعراقي،االست(18
 .18،ص1،ج2005،مركزالرابطة للدراسات والبحوث ألوثائقية ،بغداد ،1932

(:ولد ببغداد في محلة باب الشيخ ،وهو 1981-1908) البستاني (عبد القادر اسماعيل(19
ابن عمة محمود احمد السيد وكانت تربطه عالقة صداقه مع حسين الرحال اشترك في 

سيس جمعية االصالح الشعبي وكان قد انتخب نائبًا عن بغداد أاصدار جريدة االهالي وت
قد ُحلَّ المجلس النيابي ،فكان أول زعيم شيوعي عربي يدخل مجلسًا نيابيًا،و 1934في عام 

على إثر ذلك،وأحيل إلى محكمة بغداد العليا،فحكم باإلعدام غيابيًا بتهمة الشيوعية،وقد 
،حين ُحلَّ الحزب الشيوعي السوري،فاختفى 1947،وظل فيها حتى عام ةالتجأ إلى سوري

ميع ج من رغمعلى المع بقية قادة األحزاب الشيوعية،منخرطًا معهم في النضال السري،و 
المحاوالت التي بذلتها األوساط الشعبية والمثقفة والعالمية للسماح له بالعودة إلى العراق 
صدار العفو عنه،فإن الحكومة العراقية أصرت على حكمها السابق بإعدامه ولم يرجع  وا 

فؤاد حسن الوكيل،جماعة االهالي في  .للتفاصيل ينظر:1958الى العراق االبعد ثورة
 .65-61،ص1986،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،3،ط1937-1932العراق 

هو رائد في مجال الدراسات Heyas Carlton"(1880-1964:)"كارلتون هايز (20(
 1907أصبح محاضرا فيها عامو 1904عام  تخرج من جامعة كولومبيا القومية والكاثوليكية
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الجرماني  )الغزو،اطروحتة عن1909التاريخ عام على شهادة الدكتوراة في حصل
وهو من دعاة"التاريخ الجديد"،والذي أكد على أهمية التطورات (الرومانية لإلمبراطورية

التاريخ الجديد أثبت أن الخطيئة ف االقتصادية والثقافية بدال من الحرب فقط والدبلوماسية
 للتفاصيل ينظر:.األصلية كانت جزءا ال يتجزأ من الوجود اإلنسان

  Encyclopedia  Britannica2005-CD.                  
عاليه عبد االمير عبد المجيد التميمي،الفكر السياسي عند عبد الفتاح ابراهيم،رسالة  ((21

 .17،ص2009ماجستير،كلية العلوم السياسية،جامعة بغداد،
 على طريق الهند:هو في االصل رسالة ماجستير مقدمه الى جامعة كولومبيا (كتاب(22

كما  1932مجال علم االجتماع،ويعد الرسالة االولى من رسائل االهالي عام بنيويورك في 
يعد اول وثيقة عراقية ذات عمق قومي وابعاد انسانية في رصد خطى المحتلين وفضح 

للتفاصيل ينظر:عبد .سياستهم االستعمارية،والنسخة المتوفرة بين ايدينا هي ألطبعة الثالثه
،دار الشؤون الثقافية 3جمع وتحقيق،شهاب احمد الحميد ،طالفتاح ابراهيم،على طريق الهند،

 . 2004العامة ،بغداد،
جمعية النشئ العراقية:تاسست بعد ان حصل اتفاق بين الطلبة العراقيين في الجامعة  ((23

،وقد دعت إلى االهتمام بالشعب،وزيادة وعيه في ممارسة 1924االمريكية في بيروت عام 
ن أن يكون للجمعية منهاج عمل متكامل لتلك الدعوة  نذاك،وكان حقوقه والمطالبة بها،من دو 

يدعو إلى ضرورة تشكيل تكتل للشباب من أجل النهوض بالعراق،والعمل بشكل ّجدي وفّعال 
لتحقيق ذلك،ونبذ االنهماك في اللهو والقضايا الثانوية،على أّن منهجهم لم يكن حينذاك 

حّلها لعدم تحقيقها االهداف المنشودة،وبدأ  واضحًا كلَّ الوضوح ،أّن هذه الجمعية تمّ 
إكمالهم دراستهم،بمغادرة بيروت،والسفر إلى أوربا والواليات المتحدة االمريكية  الطلبة،بعد

 ، 1931و 1930هناك،وعاد قسم منهم إلى بغداد بين عامي  إلكمال تحصيلهم الدراسي
 دار الحرية، بغداد،الديمقراطية في العراق،تاريخ الحركة ،المالح الغني عبد :للتفاصيل ينظر

 .124،ص1975
 .15-7صألمصدر السابق ،عاليه عبد االمير عبد المجيد التميمي ،(24)
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 .222(فيبي مار ,المصدر السابق ,ص(05

 ،رسييالة 1958-1926غصييون مزهيير حسييين،محمد حديييد ودوره السياسييي والييوطني للمييدة (26)
مصيدر الفيؤاد حسين الوكييل ،؛2001للبنات،جامعة بغيداد، ماجستير غير منشورة،كلية التربية 

 93سابق،ص
الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العهد العثماني حتى قيام حنا بطاطو ، ((27

 .338،ص 2005الجمهورية ،ترجمة عفيف الرزاز،مكتبة الغدير ،بغداد ،
عالم سياسي Harold Joseph Lasky(1893-1950:)""هارولد جوزيف السكي(82)

،وعين عضوًا في اللجنة التنفيذية 1914واقتصادي بريطاني،تخرج في جامعة أكسفورد 
،وتولى تدريس 1936اشترك في حزب العمال ابتداء من ،(1936-1922للجمعية الفابية)

(، وتولى 1920 -1916(،وفي جامعة هارفرد )1926 -1914التاريخ في جامعة ماكجيل)
(،وفي معهد القانون السوفيتي 1925 -1922ي جامعة كيمبردج )تدريس العلوم السياسية ف

،وشغل وظيفة أستاذ للعلوم 1926لندن للعلوم االقتصادية  كلية،عين في 1934بموسكو
وترجع شهرته إلى مؤلفاته،وخطبه  السياسية بها،كما تولى عددًا  خر من الوظائف الحكومية

دراسات في مشكلة "ن أشهر مؤلفاته:مو  في المسائل السياسية واالتجاهات االقتصادية
،والفكر السياسي في إنجلترا 1919عام و السلطة في الدولة الحديثة  1917عام "السيادة 

   .Encyclopedia  Britannica2005-CD،وغيرها.للتفاصيل ينظر:  من لوك إلى بنتام
سجل مؤسسة ،مدخل إلى علم السياسة،ترجمة عز الدين محمد حسين،هارولد السكى؛   

 .1965القاهره،العرب،
محمد حديد،مذكراتي،الصراع من اجل الديمقراطية في العراق،تحقيق نجدة فتحي صفوت ( (29

 .43،ص2006،دار الساقي،بيروت،

(محمود شكمان مصلح الدليمي ،علي حيدر سليمان ونشاطه الثقافي ،ودوره السياسي في (30
،كلية التربية ،ابن رشد ،جامعة ،رسالة ماجستير غير منشوره 1968العراق حتى عام 

 .2002بغداد ،
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 .227،ص2010،بغداد كما عرفتها ،مكتبة الحضارات ،بيروت،أمين المميز ((31
 .100-92ص حسن الوكيل،المصدر السابق، (فؤاد32)
 .18ص،عبد المجيد عبد الحميد التميمي ،المصدر السابق (عالية33)
 .32-30ص،1987،لندند،م،،1930-1908العراق شهادة سياسية حسين جميل،(34)
 . 143-141ص ، جذور الفكر االشتراكي( عامر حسن فياض، 35)
(تّعيييد هيييذه الحادثييية تعبييييرًا عييين الشيييعور القيييومي المتنيييامي ليييدى العيييراقيين ضيييد الصيييهيونية 36)

وقد كان موند مؤيدا بحماسة للحركة الصهيونية،وكان ييزور فلسيطين،فقرر زييارة ومخاطرها،
راسييية احواليييه الزراعيييية" كميييا اعلييين يومهيييا وعشيييية وصيييوله عقيييد نيييادي التضيييامن العيييراق "لد

عبييد الغنييي المييالح، اجتماعييا تقييرر اثنائييه القيييام بتظيياهرة ضييد هييذه الزيييارة .للتفاصيييل ينظر:
؛ عبد اليرحمن البزاز،العيراق مين االحيتالل حتيى االسيتقالل ، 64-63، صألمصدر السابق

-51،صالمصييييييدر السييييييابقسيييييين الوكيييييييل ،فييييييؤاد ح ؛18،ص 91-90،ص1967بغييييييداد، 
 .49؛حنا بطاطو،الحزب الشيوعي ،ص151

 كليييةو  شييلتنهام كلييية فييي تعليمييه تلقييى Alfred Mond"(1868-1930:)"(الفريييد مونييد37(
 شيغلو 1894 عيام المحيامين نقابية فيي عضيوا واصيبح القيانون درس كمبرييدج جون، سانت

أصيبح رئييس  (1920-1916 (االئتالفيية جيورج لوييد حكومة في األشغال مفوض منصب
كيييان (1922-1921وكيييان وزيييير للصيييحة)  1920متحيييف الحيييرب اإلمبراطيييوري فيييي عيييام 

انه سعى بنشاط للتوفيق بين رأس الميال والعميل ويعيد مين أوائيل  كمارجل فكر ورؤية كبيرة،
 عيييييييييام ،فيييييييييي المطيييييييييالبين بالتيييييييييأمين الصيييييييييحي وتقاسيييييييييم األربييييييييياح فيييييييييي إطيييييييييار الرأسيييييييييمالية

 لتشيييكل مهمييية شيييركات اربيييع ميييع انيييدمجت التييييالصيييناعات الكيمياويييية شركة ،تيييراس1926
مييين الشخصييييات الهامييية لييييس فقيييط يعيييد رفيييع إليييى رتبييية النيييبالء ،1928،عيييام (ICI) ةشيييرك

باعتباره مهندس صيناعة حديثية وكبييرة ولكين كممثليين لمرحلية التنميية الصيناعية ،قيد أسيس 
لزراعيية البرتقييال. وكييان يخطييط فييي فلسييطين )شييركة ميكييدال لزراعيية المييوز( وشييركة أخييرى 

لمشاريع جبارة ولبناء خط حديدي في الصحراء لربط أمالكه في العيراق بمملكتيه اإلقطاعيية 
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فييي فلسييطين. لقييد وعييى الفييالح والمييواطن الفلسييطيني بيياكرًا أبعيياد السياسيية االسييتعمارية التييي 
فييييييي  كانييييييت تشييييييجع اليهييييييود علييييييى شييييييراء وامييييييتالك المسيييييياحات الواسييييييعة ميييييين األراضييييييي

CD-Encyclopedia  Britannica2005.                       : ينظر .للتفاصيلفلسطين

                                         
التي وقَّعها عن الجانب العراقيي نيوري السيعيد رئييس اليوزراء، وعين الجانيب هي المعاهدة  ((38

العيراق، واجهيت المعاهيدة بعيد البريطاني  فرنسيس همفريز المنيدوب السيامي البريطياني فيي 
وأوضييح المعارضييون مييوطن الضييعف فيهييا،  نشييرها نقييدًا مريييرًا ميين قبييل السياسيييين العييراقيين
كانييت خالصيية  رائهييم أّن هييذه المعاهييدة قييد  اذودعييوا الشييعب ومجلييس األميية إلييى رفضييها، 

مّقييييدًا قّيييدت العيييراق بشيييروط ال تتفييق ميييع االسيييتقالل المنشيييود، وأّن العييراق أصيييبح بموجبهيييا 
فيييياروق صييييالح العميييير، للتفاصيييييل ينظر:.بييييالنفوذ والمصييييالح البريطانييييية إلييييى أبعييييد الحييييدود

،منشيييورات 1948-1922البريطانيييية واثرهيييا فيييي السياسييية الداخليييية  –المعاهيييدات العراقيييية 
 . 3؛عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزرات العراقية، جي1977وزارة االعالم ،بغداد ،

النصييييري ، دور المجيييددين فيييي الحركييية الفكريييية والسياسيييية فيييي العيييراق عبيييد اليييرزاق احميييد (39)
 . 354ص، 2012، مكتبة عدنان للطباعة والنشر، بغداد،1908-1932

، 1946القاهرة، د.م،( محميييد بيييديع شريف،دراسيييات تاريخيييية فيييي النهضييية العربيييية الحديثييية،40)
 .333ص
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أرسله والده لمدرسة ولد في بيروت لعائلة مسيحية بسيطة (:1914-1861رجي زيدان)و (ج41)
متواضعة لتعلم القراءة والكتابة والحساب ثم التحق بمدرسة الشوام لتعلم اللغة الفرنسية والتحق 

هاجر الى مصر التحق بكلية الطب،وهناك 1880عام بمدرسة مسائية لتعلم اللغة االنكليزية،
انضم الى المجمع العلمي الشرقي الذي انشئ 1885عاموفي  ،عمل على تحرير جريدة الزمان

وفيه تعلم اللغة العبرية والسريانية استقر في القاهرة وعمل بالتاليف والترجمة 1882في بيروت 
توفي جورجي زيدان فجأة وهو بين كتبه وأوراقه 1892وادارة مجلة المقتطف واصدر مجلة الهالل

د الغني حسن ،جرجي زيدان ،الهيئة المصرية .للتفاصيل ينظر:محمد عب1914تموز 21يوم 
   . 1970العامة للتاليف والنشر،القاهرة ،

سيييييكر خييييييون الساعدي،حسيييييين جمييييييل ودوره السياسيييييي فيييييي العيييييراق حتيييييى عيييييام ( بشيييييرى 42)
،رسييييييييالة ماجسييييييييتير ،كلييييييييية التربييييييييية ابيييييييين رشييييييييد ،غييييييييير منشييييييييورة ،جامعيييييييية بغييييييييداد 1945

  .45،ص2004،
انضيييم إليييى  ،وليييد ببغيييداد وأتيييّم فيهيييا دراسيييته الثانوية(: 1943-1890)عبيييد الغفيييور البيييدري( 43)

بعييد انتهيياء الحييرب العالمييية األولييى، وهييو ميين رواد الصييحافة الوطنييية فييي  وطنيييةالحركيية ال
لتكييون  1941واسييتمرت لغاييية 1920 ت عييامصييدر التييي أصييدر جريدتييه االسييتقالل ،العييراق 

عراقييية التييي توقفييت مييرارًا بسييبب العقوبييات التييي لسييانًا للحركيية الوطنييية المعارضيية للييوزارات ال
ليها وكانت تعيد استقطبت أقيالم عيدد كبيير مين الكتياب المعارضيين،،وّجهت إلى  صاحبها وا 

مؤسسة شعبية وطنية وناد سياسي مكتظ بالمكافحين،انتخب البدري نائبًا في مجلس النيواب 
،لمحيات اجتماعيية عليي الوردي ،للتفاصييل ينظير:1934،1937،1939 ،1933للسينوات 

 .46ص، 6ج من تاريخ العراق الحديث،شركة بهجة المعرفة ، بيروت، د.ت،
 . 230( عامر حسين فياض،جذور الفكر الديمقراطي الليبرالي في العراق،ص44)
أحد رواد النهضة  ديع مفكرمصري ليبرالي تقدمي:(1962-1891)(اسماعيل مظهر45(

 عمل تحول إلى األدبثم  األحياء علوم درسوالعالم العربى مصر  العلمية المعاصرة في
قاموس  وله 2202عام "العصور"،وأصدرمجلة،"المقتطف"مجلةبالتأليف ورأس تحرير 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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االنجليزية والعربية" وقد نادى بضرورة االصالح والعبارات االصطالحية الجمل 
والى وقف  "العصور"اضطر إلى ايقاف مجلة 1931 عام االجتماعى،وفى اعقاب ازمة

عن الدعوة إلى واخذ يؤلف المعاجم والقواميس،غير انه لم يتوقف ،نشاطه االجتماعى
ظهر إلى الفكر دعا إسماعيل م،كان مثاليا بل متطرفا في المثالية،االصالح االجتماعى

لى نظام اقتصادي سماه "التكافل االجتماعي" ليحل محل االقتصاد الحر بتوفير  الحر وا 
فرص متساوية للجميع، في ظل نظام من الحرية المضمونة من شأنه أن يحد من استغالل 

للتفاصيل ينظر :حسن طلب ،اسماعيل مظهر المجتمع للفرد .الفرد للمجتمع ومن اضطهاد 
؛علي عجيل منهل ،اسماعيل مظهر 2012تموز8الطراز االول،جريدة االهرام،رائد من 
 3086،8بين اصل االنواع وتحرير المراة ،صحيفة الحوار المتمدن،العدد 1962- 1891
 .2010حزيران 

 .35-230عامر حسين فياض،جذور الفكر الديمقراطي الليبرالي في العراق،ص(46)
مكتبيية ألنعمييان ، 1953-1941( جعفيير عبيياس حميييدي، التطييورات السياسييية فييي العييراق 47)

 . 240-239،ص1976النجف االشرف، ،
 . 268( حسين جميل ،العراق شهادة سياسية، ص48)
صفاء الحافظ،سيالم المنيدالوي،ذكريات مين ادب القيرن العشيرين،مجلة الثقافية الجديده،عيدد (49)

 .  61، ص 1975التاسع، ب _ايلول ،-الثامن 
( مليح ابراهيم صالح شكر ،تاريخ ألصحافة العراقية في العهدين ألملكي والجمهوري (50

 .94،ص2010،الدار العربية للموسوعات ،دمشق،1932-1967
بغداد، مطبعية الشيعب،،1958-1946( فاضل حسين، تاريخ الحيزب اليوطني اليديمقراطي 51)

 .3، ص1963
، ص 1965ونشأة اليسار العراقي، مجلة الهيالل، القياهرة، ( محمد انيس، جماعة األهالي 52)

 .49-48ص
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، الكوييييت، 1958-1914( فاضيييل حسيييين، تييياريخ الفكييير السياسيييي فيييي العيييراق المعاصييير 53)
 . 85، ص1984

 .35( حسين جميل، الحياة النيابية في العراق، ص54)
 .101( فؤاد الوكيل، المصدر السابق، ص55)
، 1968-1897الجييييادرجي ودوره فييييي السياسيييية العراقييييية  ( محمييييد عويييييد الييييدليمي، كامييييل56)

 .51، ص1997بغداد، 
 .94مليح ابراهيم صالح شكر،المصدر السابق ،ص (57)


