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 1921أفندية الموصل وآرائهم حول العرش العراقي  
 الدكتور ذنون يونس الطائي                                             

 ملخص البحث
يناقش البحث االراء واالفكار السياسية التي دارت بين أفندية الموصل حول      

تلك المناقشات  كانت من سيتبوأ عرش العراق، هل هو من العراق ام من خارجه
التي تراوحت بين التأييد وعدمه مناسبة لعرض األفكار الحرة بكل سالسة، وهي 
والشك مّثلت آراء النخبة إلى جانب تأييد قطاعات واسعة من المجتمع، حيث كانت 
تصوراتهم السياسية لمستقبل العراق تتناسب، وطبيعة الوعي الفكري والسياسي 

 السائدين آنذاك.
 المقدمة

مارس األفندية ادوارًا مهمة في الحياة الفكرية والثقافية والمجاالت المختلفة في      
المجتمع العراقي منذ مطلع القرن العشرين، واتخذوا من الصحافة وسيلة للتعبير عن 
طروحاتهم ومواقفهم إزاء القضايا اآلنية والمستقبلية الخاصة بالمجتمع العراقي. 

عرش العراق انبرت فئة األفندية لتقديم التصورات  وعندما طرح موضوع من سيتبوأ
 والمقترحات والصيغ المالئمة لتعزيز مستقبل وشكل المملكة العراقية.

وفي بحثنا سنحاول تقديم تلك المعالجات واآلراء التي صاغتها فئة أال فندية      
في الموصل حول شخصية من سيحكم مملكة العراق من بين األسماء المطروحة 

ل تلك الفترة، وقد اعتمدنا على مقاالتهم المنشورة في جريدة الموصل، وذلك خال
وتالقي او تباين أفكارهم. وقد مثلت فرصة السجال المحتدم بين افندية الموصل 

 لتالقح اآلراء الحرة والنيرة والمساهمة في تقرير مستقبل العراق.

 
 
 

                                                           
.مدير مركز دراسات الموصل 
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 :األفندية في نسيج المجتمع العراقي
دية المناصب الوظيفية المدنية والعسكرية في الجيش، وهم يّعدون من تبوأ األفن     

عواملللل التجديلللد فلللي المجتملللع العراقلللي، ونظلللر العاملللة إلللليهم نظلللرة إعجلللاب وانبهلللار 
وبخاصة ميلهم نحو التجديد فلي المللبس والمسلكن عللى الطريقلة األوربيلة واعتملارهم 

راسللي والمنضللدة واسللتخدموا فهللم أول مللن اسللتعمل األثللاث الحللديث كالك .(1)الطربللوش
الملعقة والشوكة والسكين في األكل وقراءة الجرائد وحلقوا لحاهم، وكانوا يزهون بذلك 

. ويعللل (2)أصلحاب الجبلب()بعدها عالمات التمدن التي تميزهم علن سلواهم والسليما
أحد المؤرخين سبب بروز هذه الفئلة فلي نسليل المجتملع العراقلي اللى اسلباب متعلددة 

تزايد عدد الشبان العراقيين الملتحقين بمدارس التعليم العالي العثمانية والسيما منها:" 
باألكاديميلة العسلكرية فلي اسللطنبول وزيلادة التعلرض لطللرق التفكيلر األوربيلة.. وعللدم 
التجلاوب العثملاني نسلبيًا ملع االحتياجلات المحليلة وانتشلار الكتلب والصلح  وتكلاثر 

ظهللللور النللللوادي والجمعيللللات العروبيللللة واالهتمللللام العربيللللة و  –االتصللللاالت العربيللللة  
األكبلللللر بالتلللللاريب العربلللللي وبونجلللللازات الماضلللللي والتحسلللللس بفقلللللر وك بلللللة األوضلللللاع 

 . (3)القائمة"
وكلللان لالفنديلللة أنديلللة خاصلللة بهلللم يلتقلللون بهلللا ويتبلللادلون الحلللديث فلللي األملللور      

دى العاملللة عنلللد االجتماعيلللة والسياسلللية والفكريلللة والعلميلللة فكلللانوا يثيلللرون الدهشلللة لللل
                                                           

ع العراقي منذ اواخر القرن األفندية فئة اجتماعية أسست لنفسها موقعًا طليعيًا في نسيل المجتم
انذاك(او ممن اكملوا )التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وهم خريجوا المدارس الحديثة

دراساتهم في العاصمة العثمانية او في اوربا وتأثروا بمظاهر النهضة االوربية وسعوا الى 
اشوات والعثمانيون ادخال معالمها في المجتمع العراقي.انظر:سيار الجميل،زعماء وافندية والب

 .35-30ص ص (1999 والنهضويون العرب)عمان،

–1914ثيرة من تاريب العراق المعاصر انظر ما كتبه عنهم،محمود شبيب،جوانب1
 .93(ص1977)بغداد،1921

 .3(ص1965 بغداد،)3علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريب العراق الحديث،ج2

 تماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيامانظر حنا بطاطو،العراق،الطبقات االج3
 .41(ص1990)بيروت،1،ج1الرزاز،ط الجمهورية، ترجمة عفي 
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كاألوكسللجين والجاذبيللة وكرويللة األرض( )اسللتخدامهم المصللطلحات الحديثللة العلميللة
وغيرهللللا مللللن المصللللطلحات الحديثللللة وبللللذلك يثيللللرون التطلللللع أفللللاق جديللللدة ويحفللللزون 
اآلخرين على المناقشة والجلدل اللى جانلب ظهلور ملا سالمي بالصلراع بلين المجلددين 

  .(1)والمحافظين
ه ان أثر األفندية في بنية المجتمع العراقي عمومًا كان له مزايلاه ومما الشك في     

اإليجابيللة خللالل فتللرة االحللتالل البريطللاني للعللراق مللن حيللث انهللم كللانوا ينبهللون الللى 
مسللاوا االحللتالل عبللر كتابللاتهم الصللحفية ونللدواتهم االجتماعيللة ومجالسللهم الثقافيللة 

ثللارتهم للللوعي، مملللا اكسللبهم احتلللرام العامللة وتح امللل السللللطات البريطانيللة المحتللللة وا 
علللليهم ونعلللتهم بنعوتلللات شلللتى فلللي محاوللللة للنيلللل ملللنهم  والتقليلللل ملللن شلللأن ادوارهلللم 

)(2)الوطنية والفكرية.فهذا الكاتلب البريطلاني سلر المرهوللدين
Halden) يقلول علنهم: "

ولعلل أهميللتهم تقلدر بمللا كلان يشللاع ملن ان لهللم القلدرة علللى إثلارة المشللكالت وكانللت 
إثارة المشكالت( )ألهمية تعتبر معقدة الحظ لها من االعتبار". ومن المؤكد انهذه ا

قصللد بهللا تحركللاتهم االجتماعيللة والسياسللية فللي المجتمللع العراقللي عمومللًا وتحللريض 
األهلللالي عللللى المطالبلللة بحقلللوقهم المهضلللومة إللللى جانلللب تفعللليلهم لنشلللاط األحلللزاب 

، فقد سعى للنيلل ملنهم والتقليلل (3)والجمعيات السياسية. أما ستيفن هيمسلي لونكريك
مللن أهميللتهم االجتماعيللة والعلميللة والفكريللة ووصللفهم بأوصللا  متناقضللة فهللو يقللول 

 :عنهم
" األفندية، الذين حلوا محل القدامى من الباشوات الجائرين وكأن الواليات قد وجدت 
هم مللن اجلهلللم وكلللأن أولئللك الخلللدام العلللامون اللللذين سلللمت الوظلللائ  الحكوميلللة بأيلللدي

وحدهم، يقرأون ويكتبون من دون ان يتعلموا أشياء اخرى، ويتصفون بالرجعية لكنهم 
متلللأدبون بلللاآلداب االجتماعيلللة المقبوللللة ويتزينلللون بمجموعلللة مضلللحكة ملللن المالبلللس 
األوربيللة". ويمضللي لونكريللك برسلللم انطباعلله عللن أال فنديللة بقوللللله:" وكللانوا حريصللين 

                                                           
 .311قارن ماذكره، المصدر نفسه ص1

 .30(ص1965،ترجمة فؤادجميل)بغداد،1920لتي اوردها في كتابه،ثورة العراق انظراراءه 2

 .338(ص1985)بغداد،6جعفر الخياط،طالحديث،ترجمة اربعة قرون من تاريب العراق3
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بالكتب الرسمية، وبعيدين كل البعد عن روحية  دقيقين لكنهم يغرقون في المجامالت
الخدمة العامة، أض  الى ذلك انهم كانوا اليقيسون الناس إال بمقاييس الطبقة التلي 

. ويبللدو مللن خللالل مللا كتبلله لونكريللك عللن األفنديللة، انلله ابتعللد عللن (1)ينتمللون أليهللا"
ة ازاء فئلة األفنديلة الحيادية في الكتابة التاريخية وانله تبنلى نظلرة السللطات االحتالليل

الخلللدام العلللامون والرجعيلللون )وكلللان متناقضلللًا بشلللكل صلللاره فلللي وصلللفهم فهلللو يلللراهم
والمتأدبون باآلداب االجتماعية والبعيدون عن روحية الخدمة العاملة( ولنلا ان نتأملل 
ماكلللان ينلللازع لونكريلللك ملللن مشلللاعر تتلللراوح بلللين الدقلللة وعلللدمها واألنصلللا  وضلللده 

 وصفه لألفندية.والحيادية واالنحياز في 
ومهمللا يكللن فللأن فئللة األفنديللة أسسللت لهللا مواقلل  حيللال التطللورات التللي شهلللدها      

المجتمع العراقي ومنه المجتمع الموصلي، وقلد تعرضلوا إللى المضلايقات وملنهم ملن 
 (2)خسللر مصللدر رزقلله مللن جللراء سياسللة االحللتالل البريطللاني وهللذا مللا أكللده هولللدين

قون فللللي الحكومللللة العثمانيللللة وضللللباط جيشللللها، ولقللللد " وهللللم الموظفللللون السللللاب:بقوللللله
استخللدم علدد ملنهم فللي اإلدارة المدنيلة وبقلي المئلات مللنهم بلدون عمللل، للذلك عمللدوا 
الى بيع ما يملكون من متاع او رهن بيوتهم ومنح البعض منهم راتبلًا تقاعديللًا وكلان 

ماآلللت أليلله األوضللاع  ذلللك قلللياًل ال يتناسللب مللع تكللالي  المعيشللة المتزايللدة ابللدًا". ان
المعيشلللية لفئلللة األفنديلللة هلللي النتيجلللة الطبيعيلللة للسللللياسة التعسلللفية والعنصللللرية التلللي 
انتهجتهلللا السياسلللة البريطانيلللة المحتللللة فلللي العلللراق عموملللًا وذللللك علللن طريلللق تقريلللب 
فئات على حساب فئات اخرى، الى جانب احتكار المناصب الوظيفيلة العللليا لرجلال 

 هم!؟اإلنكليز وأعوان
 الترشيح لعرش العراق

( أتملللت القلللوات البريطانيلللة 1918-1914)خلللالل فتلللرة الحلللرب العالميلللة األوللللى    
عمليلللات احلللتالل العلللراق برمتللله ملللن الفلللاو جنوبلللًا متجهلللة شلللمااًل حتلللى زاخلللو، وبعلللد 

                                                           
 المصدر والصفحة نفسها.1

 .32انظر كتابه المشار اليه اعاله،ص2
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الكبللللرى والضللللغوط السياسللللية الوطنيللللة والشللللعبية التللللي  (1)1920أحللللداث ثللللورة عللللام 
ريطانية المحتلة في العراق، طرحت قضية من يتولى عرش تعرضت لها السياسة الب

العللراق، حيللث رشللحت شخصلليات عللدة مللن داخللل العللراق وخارجلله، أبللرزهم: األميللر 
 .(3)وشقيقه األمير عبد اهلل (2)فيصل

 .(1)تركي()وهادي العمري واألمير برهان الدين (4)ومن العراقيين طالب النقيب

                                                           
حزيران اعلن عن قيام ثورة الموصل في تلعفر بقيادة جميل المدفعي الذي اطلق على  4في 1

سكرية نفسه تسمية)قائد الجيش العراقي الشمالي( وبالرغم من وئد الثورة من قبل السلطات الع
البريطانية المحتلة، غير ان جذوتها امتدت بعد ايام لتلهب مناطق الفرات االوسط والجنوب 

لتجبرالسلطات البريطانيةعلىالرضوه  وشمال العراق ضد سياسة االحتالل البريطاني
( 1920تشرين االول  25لالرادةالشعبية والوطنية بتأسيس اول حكومة مؤقتة في العراق في)

نقيب اشرا  بغداد(.لمزيد من التفاصيل عن المواجهة الشرسة )لرحمن الكيالنيبرئاسة عبد ا
  Aboutللثوار مع السلطات البريطانية المحتلة. انظر ملفات مركز دراسات الموصل ملفة:

Iraq-Britannic   Relation  and Iraq  Internal(1920-1932) No,E3/1 
وترعرع فيها ورحل 1883مي،ولد بالطائ  سنةوهو فيصل بن الحسين بن علي الحسني الهاش2

واختير نائب عن جدة في مجلس المبعوثان  1909وعاد منها سنة 1891الى االستانة سنة 
وبعد مساندة جمعية= العربية الفتاة له تولى قيادة الجيش الثاني في ثورة  1913العثماني سنة 

 الفرنسيين واسس حكومته التي سقطت على يد 1918ودخل سوريا سنة  1916
 الدين نظر خير توج ملكًا على العراق.للتفاصيل23/8/1921وفي14/7/1920في

 .166-165(ص ص1979)بيروت،4المجلد الخامس،طلزركلي،االعالم،

وتلقى تعليمه في االستانة ثم عاد الى الحجاز وانتخب نائبًا عن مكة   1882ولد بمكة سنة 3
وزح  مع جيشه واستولى على عمان  1916ثورة في مجلس المبعوثان العثماني واشترك في 

سمي ملكًا على امارة شرقي االردن قتل في المسجد االقصى  1946وفي سنة 1921سنة 
 .4/82.للتفاصيل انظر،المصدر نفسه 1951سنة 

وتلقى تعليمه  1862هو طالب بن رجب بن محمد سعيد الرفاعي النقيب ولد في البصرة سنة4
ياسي ووجه االنتقاد الى السلطات العثمانية ثم دعي  الى االستانة وعين فيها واهتم بالعمل الس

حاكمًا على االحساء بنجد ثم انتخب نائبًا عن البصرة في مجلس المبعوثان العثماني واسس 
نفي الى الهند وتسلم  1914جمعية البصرة االصالحية وعند االحتالل البريطاني للبصرة سنة 
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وازنات الستراتيجية في المنطقة العربية فقد كانت والعتبارات سياسية تتعلق بالم     
بريطانيللا تفضللل ترشلليح األميللر فيصللل لعللرش العللراق، واألمللر ال يخلللو مللن محاولللة 
تعويضللله علللن عرشللله المفقلللود فلللي سلللوريا؟!. وعليللله فلللأن وزارة الخارجيلللة البريطانيلللة 
ن انتللدبت المسللتر كورنللواليس صللديق األميللر فيصللل ان يللزوره وكللان األخيللر فللي لنللد

ليعرض عليه عرش العراق، حيلث تملت المقابللة فلي السلابع عشلر ملن كلانون االول 
فلللي السلللاعة الواحلللدة بعلللد منتصللل  الليلللل، وقلللد رفلللض األميلللر فيصلللل ذللللك  1920

. (2)العرش اعتقادًا منه ان عرش العراق يعود إلى أخيه عبلد اهلل وانله للن ينافسله فيله
لم يكن بلدًا ملن وزارة الخارجيلة  وأمام إصرار األمير فيصل على رفض عرش العراق
ضللابط )وهللو (3)بلللورانس العللرب()البريطانيللة غيللر تكليلل  المسللتر لللورانس المعللرو 

يعمللل فللي االسللتخبارات البريطانيللة وعمللل الللى جانللب األميللر فيصللل بللالثورة العربيللة 
(. االتصلللال بلللاألمير عبلللداهلل ومحاوللللة إقناعللله ان ال يثيلللر أي اعتلللراض 1916علللام 

اهلل برأي لورانس في  خيه فيصل ملكًا على العراق، فأقتنع االمير عبدعلى تنصيب ا
 .(4)النهاية بأن يكون على رأس إمارة شرق األردن

                                                                                                                                               

.للتفاصيل 1929وتوفي سنة 1921الحكم الوطني سنة وزارة الداخلية بعد تأسيس
 .3/218انظر،المصدر نفسه 

 .233( ص1949بيروت،)فيليب ويالرد ايرالند، العراق دراسة في تطوره السياسي1

عضو الجمعية السياسية الخارجية االميركية(في جريدة نداء الشعب )انظر مقالة أ.ب.مالكولم2
 .1930تشرين الثاني 17(306العدد)

انضم الى بعثة  مغامر وجندي وباحث بريطاني، (1935-1888وهو توماس ادوارد لورانس)3
وعند اعالن الحرب  وتعلم اللغة العربية،1911بريطانية للتنقيب عن اآلثار في العراق سنة

الىالقوات 1916بالجيش البريطاني بمصر وانضم سنة التحق بقسم المخابرات العالمية االولى،
 للمزيد من المعلومات انظري ثورة الشري  الحسين بن علي ضد العثمانيين.العربية ف

 لورانس عبد المنعم مصطفى، ؛1574الموسوعة العربية الميسرة)القاهرة،د.ت(ص
 بعدها. وما17ص ةحياته)د.ت، ال. م(

لعمري،حكايات  ؛وخيري74(ص1951)بيروت،كتبه انيس النصولي، عشت وشاهدت ارن ما4
 .64( ص1969ب العراق الحديث)القاهرة،سياسية من تاري
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وزيلللر )واسلللتكمااًل لتللللك الجهلللود المبذوللللة ملللن بريطانيلللا، دعلللا ونسلللتون تشرشلللل      
ية المسلتعمرات البريطانيللة( الللى عقلد مللؤتمر فللي القللاهرة للنظلر فللي التطللورات السياسلل

ملؤتمرًا ضلم ابلرز الملوظفين  1921آذار  12الجارية في المشرق العربي، فعقد فلي 
كلان يشلغل بلال تشرشلل هلو  والسياسيين العاملين في المشرق العربي، ولعلل اهلم ملا

االحتفاظ بكل الممتلكات التي ربحتها بريطانيا في المنطقة العربية الى جانب النظر 
يرأسها رجل حصي  ومتزن يكسب ثقلة بريطانيلا  في تأسيس الدولة العراقية على ان

وثقلللة الشلللعب العراقلللي معلللًا، وكلللان األميلللر فيصلللل هلللو المرشلللح األفضلللل فلللي نظلللر 
 .(1)تشرشل نظرًا لحنكته السياسية ونسبه الشري 

 افندية الموصل:  االراء الحرة 
لم يكن المجتمع العراقي غائبًا عن فهم طبيعة التحركات السياسية التي       

ريها الساسة البريطانيون في سعيهم لتقرير شكل نظام الحكم في العراق واختيار يج
الملك المناسب الذي تتفق عليه جميع األطرا . وعليه فأن فئة األفندية في 
الموصل بما تملكه من حس وطني وشعور بالمسؤولية الملقاة على كاهلها إزاء 

وافصحت عن موقفها من المجتمع والوطن، ادلت بدلوها في إنضاج األحداث 
التحركات الرامية الختيار ملك العراق، فضجت جريدة الموصل بالمقاالت السياسية 
والفكرية التي دبجها يراع األفندية يناقشون ويحللون شكل النظام السياسي في 

 العراق وّمن يقرره وماهية غاياته وأهدافه ومراميه.
 (2)داؤد الجلبي

                                                           
 .95النصولي، المصدر السابق، ص1
ثم سافر الى اسطنبول  واكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها،1879ولد في مدينة الموصل سنة2

ثم عاد الى  في االعدادية الطبية العسكرية،1909فتخرج سنة ألكمال دراسته فيها، 1899سنة
في الوحدات العسكرية العثمانية وعند  عسكريًا برتبة يوزباشي)نقيب( الموصل فعين طبيباً 

عين طبيبًا للملك فيصل ثم عضوًا في المجلس البلدي  1921تأسيس الحكم الوطني سنة 
بالموصل ثم نائب عن الموصل في المجلس التأسيس واستمر في عطائه الطبي حتى وفاته 

 (2001نهضة الفكرية في الموصل)الموصل،رواد ال انظر عنه ذنون الطائي، ،1960سنة 
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المعرو  داؤد الجلبي، قد أبدى آراءه فيملا طلرح عللى فهذا الطبيب الموصلي       
السلللاحة العراقيلللة حلللول شلللكل الحكوملللة وشلللخص المللللك ودعلللا صلللراحة اللللى ضلللرورة 
االقتفاء بتجارب األمم الراقية التي سلنت القلوانين المدنيللة ولجملت الفوضلى وشلرعت 
 القلللوانين ملللن اجلللل صللليانة حلللق الفلللرد فلللي المجتملللع فيقلللول:" ان لتأسللليس الحكوملللات
نظاملًا مشللت علللى نبراسلله األملم الراقيللة، فأهتللدت الللى سلبيل النجللاح وكللان ذاك عفللو 
السللاعة وبديهللة الوقللت كمللا يبللدي أحللدنا رأيلله. بللل هللو سللجل حقللائق محصللتها اآلراء 
وقررتها التجارب.. إال ان ذللك النظلام قلد منلع الفوضلى وملنح حقله فلي مثلل ملانحن 

، ليصلان حلق الفلرد ويتجلللى معنلى (1)يسفيه على لسان ممثلي األمة في نللدوة التأسل
 . (2)الحكم الذاتي بأوضح معانيه"

ويشللدد الجلبللي علللى ان مسللؤولية تعيللين شللخص الملللك هللي مللن مهللام المجلللس      
التأسيسلي وليسلت ايلة جهلة اخلرى وعبلر علن ذللك بقولله:" فتقريلر شلكل الحكوملة ثلم 

للذين يسللتمدون تعيلين شلخص الملللك وملا ضللاهى ذللك ملن وظللائ  رجلال التأسلليس ا
من روح األمة وينطقون بلسانها بصلورة مشلروعة ووجله قلانوني" وتوجله الجلبلي اللى 
أولئللك الللذين يللدعون ويناقشللون مللن سلليكون علللى عللرش العللراق، ودعللاهم الللى الكلل  
علللن ذللللك الن ملللن يقلللرر شلللخص المللللك كملللا يلللرى هلللو المجللللس التأسيسلللي فقلللال:" 

                                                                                                                                               

–1879داؤد الجلبي) ابتسام خليل محمد خليل: انظر، وللتفاصيل الموسعة،71 -62ص

 كليةالتربية، رسالةاجستير)غيرمنشورة(  لصحي،ا الثقافي لسياسيا ونشاطه (1960
 ومابعدها.7ص جامعةالموصل،

ادة الملكية بتألي  المجلس التأسيسي ويقصد بها المجلس التأسيسي العراقي،حيث صدرت اإلر 1
الثالث وهي:دستور المملكة العراقية وقانون انتخاب  ليقررالمهام1922تشرين االول19في

أقرت الئحة المجلس التأسيسي 1924تموز10مجلس النواب والمعاهدة العراقية البريطانية.وفي
دهمي،المجلس التأسيسي ظفراال مقدمة وعشرة أبواب.للتفاصيل الموسعة انظر،محمد المتضمنة
 بعدها. وما 192(ص1989)بغداد، 1العراقي؛ج

 .1921آيار  25( 377)جريدة الموصل،العدد2
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ومللة، وتقريللر شللكل الحكومللة فللرع التزميللر بشللخص الملللك فللرع عللن تقريللر شللكل الحك
 . (1)عن انعقاد ندوة التأسيس وندوة التأسيس في الطلب حتى أالن"

وممللا يللذكر فللان داؤد الجلبللي كللان مللن أنصللار الللدعوة الللى النظللام الجمهللوري،      
ففللي إحللدى جلسللات مناقشللة دسللتور المملكللة العراقيللة، أبللدى تحفظلله حللول عللدد مللن 

ينما سئل عن تحفظه قال:" أنني من أنصار الملكية الصالحيات الممنوحة للملك وح
وشلللدد الجلبلللي عللللى أهميلللة سلللن  (2)فلللي العلللراق وانصلللار الجمهوريلللة فلللي كلللل العلللالم"

دستور للبالد يحفظ حقوق الفرد ويصون المجتمع من التفرق وعبر عن ذلك بقوله:" 
ن يكلون عندي ان الفرح يبقى ناقصًا إذا لم يصلبح كلل فلرد منلا ملكلًا، واعنلي بلذلك أ

 .(3)للملة دستور يصان بموجبه حقوق الفرد من كل تعرض"
 (4)يونس بحري 

لم يكن يونس بحري من مؤيدي النظام الملكي ولم يدع اليه، ويرى بأن التسليم      
بالملكية مدعاة للتأخر والثبور ويعبر علن ذللك بقولله:" ملا اللذي يلدعونا لتسلليم زملام 

ونسللميه ملكللًا ونخضللع للله ثللم يتللورث الملللك علينللا حكومتنللا بيللد رجللل نبوئلله األريكللة 
أبنلللاءه وأحفلللاده فيحكملللون أبنائنلللا وأحفادنلللا، فلللأن علللدلوا فقلللد نلنلللا السلللعادة وان جلللاروا 
انقلبللت علينللا النتيجللة بالويللل والثبللور فيللنقم علينللا أبناؤنللا وأحفادنللا لمللا جنينللاه عللليهم 

ان أسلباب علدم إيمانله . ويمضي بحلري فلي تبيل(5)حيث لم ننظر إال إلى رأس أنوفنا"
                                                           

 .1921آيار  25( 377)جريدة الموصل، العدد1

 .12/11/1989افادني بذلك المرحوم الطبيب فيصل دبدوب بمقابلتي له بتاريب 2

 .1921ايلول  12( 417)جريدة الموصل العدد3

وهو يونس صالح بحري الجبوري ويعد من اكثر الشخصيات الموصلية المثيرة للجدل،ولد في 4
وخالل  وتلقى تعليمه فيها وكان طموحًا وساح في عدد من البلدان،1903مدينة الموصل سنة

الحرب العالمية الثانية،عمل مذيعًا في محطة اذاعة برلين ببرنامجه)حي العرب(،وقد طبع 
ببيروت.كما عمل امامًا وخطيبًا ألكثر من جامع 1956سنة اب)هنا برلين(مااذاعه في كت

 حياة حافلة، بعد 1979اسالمي في اوربا واتقن العديد من اللغات االجنبية، وقد توفي سنة
 251ص (1998بغداد،)موسوعة اعالم العراق في القرن العشرين انظر عنه،حميد المطبعي،

 .1921يار ا 20( 375)جريدة الموصل، العدد5
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بنظام الوراثة في الحكلم الملكلي فلي حاللة كلون المللك ملن أبنلاء الحجلاز او العلراق:" 
هب كانت الكفاءة بأحد أشرا  الحجاز او العراق فهل نحن آمنون بأنله تعلالى ينقلل 
الكفللاءة مللن ظهللر إلللى ظهللر مادامللت األرض والسللماء". وينتقللل بحللري إلللى الحللديث 

موجب الختيار ملك مع افتراض وجود  إلسالمية ويوضح بأنه العن نظام الخالفة ا
خليفللللة للمسلللللمين وانمللللا االكتفللللاء باختيللللار رجللللل كفللللوء لقيللللادة الحكومللللة مللللع مجلللللس 
تشللريعي، ويوضللح فكرتلله بللالقول:" والخالصللة انلله لمللا كللان للعللالم اإلسللالمي خليفللة 

ن دون معللرو  وللليس ثمللة موجللب دينللي القامللة ملللك مللا علللى جماعللة مللن المسلللمي
الخليفة فأني أود من كل ذي عزم يحلب السلالمة ألمتله ووطنله ان يلريح قلمله وفكلره 
أالن ملللن هللللذه المواضلللليع ويكتفللللي رئلللليس حكومللللة ينتخبلللله العراقيللللون مللللنهم باعتبللللار 
الكفللاءة إلللى اجللل مسلللمى يشللتغل مللع وزرائلله ويّكلللون معهللم مجلسللًا تشللريعيًا ينتخلللب 

. وبلذلك (1)نظلر فلي الشلؤون اإلداريلة العاملة"األمة أفلراده ويجتملع لوضلع القلوانين وال
يقتللرب بحللري مللن الللدعوة لتوحيللد العللالم اإلسللالمي مللن خللالل قيللادة خليفللة للمسلللمين 
وفللي العللراق يللتم اختيللار رئلليس للحكومللة ومجلللس هللو بمثابللة مجلللس األمللة، أو مللا 

يلاة يسمى بالبرلمان الذي تحلدد واجباتله بسلن القلوانين والتشلريعات والنظلر بلأمور الح
السياسللللية واالجتماعيللللة واالقتصللللادية وغيرهللللا، وبتلللللك الطروحللللات السياسللللية يمكللللن 

 االستنتاج بأن يونس بحري من مؤيدي إقامة النظام الجمهوري في العراق.
 (2)احمد وفيق افندي 

وانبرى الكاتب احمد وفيق أفندي ليدلو دلوه ويفصح عن ارائه وتأييده الختيار      
حسين بن علي لعرش العراق، لعلو نسبهم الشري  وكفائتهم أحد أنجال الشري  ال

ودعا إلى االبتعاد عن ما وصفه  –كما يرى  –ومقدرتهم على اإلدارة والحكم 
األفكار الفلسفية والحكايات الخرافية( حيث قال:" نحن معاشر العراقيين لسنا أالن )بل

أفكار فلسفية فارغة  في زمن ياسوّغ لنا فيه ان نتناقش على صفحات الجرائد ونسرد
                                                           

 .1921آيار  20( 375)جريدة الموصل، العدد1

له العديد من المقاالت الصحفية التي سطرها على صفحات جريدة الموصل متناواًل موضوعات 2
 سياسية وفكرية.
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ونستشهد بحكايات خرافية ونقترح اراء ما أنزل اهلل بها من سلطان، بل يجب علينا  
ان نتكات  ونتعاضد في سبيل الحياة الحقيقية، وذلك بانتخاب األكفاء من الرجال 

. ويمضي احمد وفيق في (1)الستالم مقدراتنا ملكًا كان أو وزيرًا او عضوًا لمؤتمر"
همة األساسية لعملية االنتخاب بقوله:" فالوظيفة األساسية المهمة التي إيضاح الم

يجب ان نقوم بها إنما هي ان نحسن التصر  في انتخاب الذوات الذين سيحال 
إليهم سن القوانين التي تربط كاًل من شخص الملك الكريم واالمة المحبوبة بقيود 

ثم يأتي احمد وفيق على تأييد العدل والطاعة مهما تطورت األمور في المستقبل". 
أحد أنجال الشري  الحسين بن علي بقوله:" ال مندوحة لنا عن انتخاب أحد أنجال 
جاللة ملك العرب ألنهم الشرفاء الحقيقيون وهم أالحق في السيادة على األمة 

قدموا )العربية، فضاًل عن كفاءتهم وانهم من قريش، وقد ورد في الحديث الشري 
والحالة هذه هو ان يتبوأ عرش العراق احد سمو األنجال الفخام قريش( فالحق 

. ويلحظ مما أورده احمد وفيق انه يؤيد قيام مملكة عراقية (2)بمساعدة بريطانيا"
بقيادة احد انجال الشري  الحسين بن علي وبمساعدة بريطانيا بوصفها الدولة 

في لجهة ما باستخدامه القوية والمنتدبة على العراق والبد انه كان يغمز بطر  خ
الشرفاء الحقيقيون(؟! فمن الثابت ان اغلب المدن العربية كان من يدعي فيها )تعبير

 من العوائل،الشرافة واالنتساب إلى الدوحة المحمدية.  
  

  (3)مصطفى ذهني أفندي

                                                           
 .1921أيار  25( 377)جريدة الموصل، العدد1
 .1921أيار  25( 377)جريدة الموصل، العدد2
الحاج حسين اغا الجليلي، وهو صاحب فكرة تأسيس مدرسة إسالمية وهو مصطفى ذهني بن 3

حيث بذل جهودًا في حشد التأييد لذلك المشروع باالتصال بالوجهاء 1919في الموصل سنة 
والعلماء في الموصل حتى أتم المشروع. انظر عنه،محمد طاهر العمري، تاريب مقدرات 

 .100(، ص1925بغداد،)3العراق السياسية، ج
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أما الكاتب مصطفى ذهني أفندي فقد كانت له جملة من اآلراء حول تقرير       
ق وشكل نظام الحكم السياسي فيه، إذ استهل كتاباته باحترام مستقبل العرا

الطروحات السياسية والفكرية على الساحة العراقية وعبر عن ذلك بقوله:" انقسمت 
آراء العراقيين من كتّاب ومفكرين في هذا الشأن فمن قائل بوجوب اجالس ملك 

ملك الحجاز  عراقي على عرش العراق ومن قائل بوعطاء هذا الحق ألحد انجال
واني احترم كال الرأيين، وأرى من الواجب ان نتروى فيهما وندققهما، من الوجهة 

. ثم يسهب مصطفى ذهني في شرح ما آلت أليه أوضاع (1)التي فيها خير لقطرنا"
العرب من تقسيم وتشتت وبخاصة بعد سقوط الحكومة العربية في سوريا في صي  

لرأي فيقول:" ياايها الوطني أرجوك وجميع . وداعيًا الى وحدة ا(2)1920عام 
إخواني العراقيين ان تنبذوا فكرة التفريق بين أبناء الضاد تلك الفرقة المبتدعة التي 
أحدثتها يد غريبة في البالد السورية، وكانت من نتائجها التجزئة المشؤمة التي 

لروابط نشاهدها اليوم". ويمضي ذهني في بيان ما يجمع العرب وال يفرقهم وا
المشتركة بينهم بقوله:" أرى لزوم تسليمنا جميعًا بأن الحجازي والعراقي والسوري 
والنجدي كلهم شعب عربي ينطقون بالضاد.. تجمعهم روابط وعنعنات متحدة 
بخاصة في تمسكهم بالعروة العربية الوثقى التي الانفصام لها" ومن هنا ينطلق 

و الى تبوء ملك عراقي عرش العراق، مصطفى ذهني للرد على العراقي الذي يدع
وذلك بايراده مبررات ضعيفة ال تستقيم ومتطلبات الحالة السياسية في العراق حيث 
انه يرفض فكرة تنصيب ملك عراقي على عرش العراق، فيقول:" أرد على العراقي 
المفكر إذ هو طلب ملك عراقي.. أقول لذلك العراقي الحر ان مصلحة العراق 

بأن يجلس على أريكته رجل ليس من أهله ألنا اذا سلمنا بوجوب  متقتضي اليو 

                                                           
 .1921أيار  18( 374)ريدة الموصل، العددج1

 علىأثر دخول القوات العربية دمشق،بقيادة1918تشرين األول5تأسست الحكومة العربية في2
،للتفاصيل 1920تموز14األمير فيصل بن الحسين،وتم إسقاطها بعد هزيمة معركة ميسلون

-1918في دمشق الموسعة عن الحكومة العربية انظر،خيرية قاسمية،الحكومة العربية
 وما بعدها. 17( ص1971)القاهرة، 1920
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اجالس ملك عراقي واردنا تعيين ذلك الملك فالبد ان سننتقيه من ذوي البيوت 
والشر  الموروث مع انه يوجد في القطر العراقي عوائل كل منها أهل ألن يكون 

من يضمن لنا ان منتسبوها ملوكًا فكي  يتسنى لنا ترجيح واحدة على األخرى.. و 
ترجيح احدى تلك العوائل ال يكون سببًا لتفرقنا شيعًا وأحزاب وال ينتل انتشار 
الفوضى في البالد" ويلحظ ان مصطفى ذهني انصر  الى االعتبارات المتعلقة 
بالشر  الرفيع والنسب دون االلتفات الى دواعي المؤهالت والكفاءة والمقدرة 

لوطني والقومي واإلدارة والحكم، ولذلك فقد كانت السياسية والعمل في الميدان ا
مسوغاته لعدم تأييد اختيار ملكًا من العراق ضعيفة وغير واقعية، وعليه فهو مع 
اختيار االمير عبداهلل ملكًا على العراق وعبر عن ذلك بقوله:" اذن من هو هذا 

رة.. بل ألن الغريب القريب ؟ هو ابن الشري  حسين ال ألن أباه أول من قام بالثو 
مصلحة قطرنا تقتضي بأن يتبوأ عرشه أحد منتسبي ذلك البيت العريق في الجد 
والشر  المعتر  له باإلمارة من قبل دولة حكمت البالد العربية مئات من السنين.. 

. وطبقًا لسير الوقائع التاريخية فأن طلبه (1)فنطلب االمير عبداهلل ملكًا على العراق"
 لم يلب ؟!

 (2)ي حمدي افنديالبيطر  
أبدى البيطري حمدي أفندي استنكاره النقسام اآلراء حول من يتبوأ عرش      

العراق حجازي ام عراقي ودعا الى مناصرة اآلراء الداعية الى توليه االمير عبداهلل 
" فلما سمحت بريطانيا العظمى :ملكًا على العراق مقدمًا براهينه التي آمن بها فيقول

وطنية بالعراق ارتفعت األصوات فتصارعت األفكار واتجهت إلى بتشكيل حكومة 
قضية عرش العراق ومن يتبوأ أريكته من أحد أشبال جاللة ملك الحجاز أو أحد 

. كما ايد (3)أبناء العراق من النسب الموروث والشر  الرفيع العريق بالمجد"
                                                           

 .1921أيار 18( 374)جريدة الموصل،العدد1
له العديد من المقاالت الصحفية في المواضيع السياسية والمنشورة على صفحات جريدة 2

 الموصل.

 .1921أيار  27( 378)جريدة الموصل، العدد3
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بدمشق باختياره المنعقد  ( 1)العام البيطري حمدي فكرة المؤتمر العربي العراقي
اهلل ملكًا على العراق حيث قال:" ان المؤتمر العربي العراقي العام الذي  األمير عبد

 8يمثل الشعب العراقي تمثياًل قانونيًا صحيحًا في جلسته المنعقدة في دمشق بتاريب 
اهلل بن الحسين بلقب صاحب  ..يشرع به إعالن ملوكية االمير عبد1920آذار

اق ملكًا دستوريًا وعهد بالنيابة إلى صاحب السمو الملكي األمير الجاللة ملك العر 
زيد المعظم" ويستنكر البيطري حمدي دعوة الكاتب يونس بحري أفندي حول إقامة 

من مثني إال يثلث اقتراح الكاتب يونس بحري  نظام جمهوري في العراق بقوله:" ما
زرائه، عفوًا هل يجب أفندي بمقالته انه يجب انتخاب رئيس حكومة يشتغل مع و 

للعراق أن يكون جمهوريًا ؟" ثم يخلص في دعواه إلى الوحدة الوطنية وعدم 
" :االختال  في التوجهات واآلراء للحفاظ على وحدة الوطن ويعبلر عن ذلك بقوله

إن الواجب علينا ان نعتصم بحبل الوحدة حتى نكون عصبة تشد بعضها بعضًا 
االحتفاظ بوحدة بالدنا واستقاللها وبذلك نسترجع ونعمل جمعيًا يدًا واحدة على 

 .(2)سال  مجدها الشامب ورفيع عزها الباذه"
  (3)نجم الدين عبد اهلل اليحيى افندي

علللارض اليحيلللى ملللا طرحللله الكاتلللب مصلللطفى ذهنلللي أفنلللدي حلللول توليلللة أحلللد       
العللراقيين عللرش العللراق، فللي حللين أيللد مللا طرحلله البيطللري حمللدي أفنللدي فللي توليللة 

                                                           
آذار  6الذي حضر جلسة االفتتاح األمير فيصل في  تم انعقاد المؤتمر السوري العام بدمشق1

آذار، وضم ممثلين عن الحركة الوطنية العراقية وابرز  8-7واستمرت أعماله يومي  1920
تمخض عنه بخصوص القضية العراقية، هو اعالن حق العراق باالستقالل والتأكيد على  ما

اهلل بن الحسين لتولي  االمير عبد الوحدة السياسية واالقتصادية بين العراق وسوريا واختيار
 بعدها. وما 161عرش العراق، للتفاصيل الموسعة انظر، قاسمية، المصدر السابق، ص

 .1921أيار  27( 378)جريدة الموصل، العدد2

مع كل من احمد سعد الدين بن  1940وهو احد مؤسسي المدرسة االهلية في الموصل سنة3
مفتي، حيث تولى مسؤولية الحسابات فيها. انظر عامر بلو داؤد المالح آل زيادة وحازم ال

رسالة ماجستير)غير 1958-1921اسماعيل محمد،المراكز التعليمية والثقافية في الموصل
 .57ص  2001منشورة( كلية التربية، جامعة الموصل، 
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األمير عبداهلل العرش العراقلي عللى أسلاس أن الملؤتمر العراقلي العلام قلد اختلاره لهلذا 
العرش فقال:" قرأت مقالة مصطفى ذهنلي فلي خصلوص العلرش العراقلي،.. اذ لليس 
من الحكمة كما قلت تولية أحد العراقيين على عرش العراق، وهناك عائالت متقاربة 

تفضللللت بللله وملللع وجلللود ذللللك البيلللت  فلللي الشلللر  والنسلللب بلللل والعللللم إللللى آخلللر ملللا
آذار  8الشري  لدى العالم العربي، وباألخص فلأن الملؤتمر العراقلي المنعقلد بسلوريا 

الممثللل لكافللة العللراقيين قللد نللادى، بملوكيللة أحللد أنجللال تلللك العتللرة صللاحب  1920
. (1)اهلل ملكلًا دسلتوريًا بلقلب صلاحب الجالللة ملكلًا للعلراق" السمو الملكي األميلر عبلد

وهلللو بلللذلك يقتلللرب ملللع رأي الغالبيلللة ملللن أال فنديلللة اللللذين أيلللدوا أحلللد أنجلللال الشلللري  
 11الحسللين بللن علللي ملكللًا علللى العراق.وبالفعللل، قللرر مجلللس الللوزراء العراقللي فللي 

منللاداة األميللر فيصللل بللن الحسللين ملكللًا علللى عللرش العللراق، ونظمللت  1921تمللوز 
ط تللللللنظم فللللللي جميللللللع وزارة الداخليللللللة صلللللليغة اسللللللتفتاء شللللللعبي علللللللى شللللللكل مضللللللاب

المحافظات( العراقية. حيث أسفرت نتيجة االسلتفتاء فلي التصلويت العلام فلي )األلوية
جلرت  1921آب  23% مؤيدين لألمير فيصلل، وعليله ففلي 97العراق عن اكثرية 

حفلة تتويل األمير فيصل ملكًا دستوريًا على المملكة العراقية، بحضور ممثللين علن 
 .(2)األلوية العراقية كافة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1921أيار  30( 379)جريدة الموصل،العدد1

؛فاضل حسين 1921تشرين االول 15(437)للتفاصيل انظر،جريدة الموصل،العدد2
 بعدها. وما 24(ص1980بغداد،)وآخرون،تاريب العراق المعاصر
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 الخاتمة
لقد عكست تلك المناقشات واالحتدام في االراء بين فئة األفندية عن عمق     

اإلحساس بالمسؤولية الملقاة على كاهلهم بوصفهم فئة طليعية بالمجتمع العراقي 
وعليهم واجبات تنوير وتبصير اآلخرين. كما نلحظ انها المرة األولى في تاريب 

ناقشة من سيحكم   العراق، والصفات الواجب العراق المعاصر الذي يشهد فيه م
توفرها وعلى الرغم من عدم وجود خيارات ديمقراطية النتخاب ملك العراق، غير ان 
األفندية المستنيرين قد أدلوا دلوهم فيمن يعتقدون بأنه قادر على قيادة العراق في 

طروحاتهم  الحديثة(. فكانت)تلك الظرو  الصعبة من مرحلة تأسيس الدولة العراقية
جدية وبشكل تلقائي في التعبير عن آرائهم اذ تمحورت حول تأييد أحد انجال 

األمير فيصل أو شقيقه األمير عبداهلل( بوصفهم من )الشري  الحسين بن علي
ساللة النسب الشري . وينبغي اإلشارة الى ان تلك الدعوات لم تخل من التأييد 

 حينذاك()للحكم الجمهوري
المستنبط من تلك المناقشات السياسية التي دارت بين فئة أال فندية إن المغزى     

هو تكريس اهمية المساهمة في تقرير مصير الشعب وبناء المستقبل عبر مؤسساته 
المختلفة، حيث تطورت تلك الحاالت الديمقراطية في التعبير عن الرأي، فيما بعد 

ثاق البرلمان العراقي من بمناقشات الدستور العراقي في المجلس التأسيسي وانب
خالل االنتخابات النيابية إلى جانب تطور الحياة الحزبية والتجمعات الوطنية التي 
أغنت الحياة السياسية العراقية بطروحاتهم الفكرية واسهاماتهم الثقافية وفي 

 المجاالت كافة. 
الجون لقد اتضح بجالء من خالل الكتابلات التلي سلطرها جيلل األفنديلة وهلم يعل     

مستقبل العراق السياسي ورسلم صلورة لملا سلتؤول اليله أوضلاع اإلدارة والحكلم، ملدى 
القصلور السياسللي والفكلري وقصللر النظلر والتفكيللر اآلنلي الللذي علالجوا فيلله موضللوع 
مللن سلليحكم العللراق، حيللث اسللتخفوا بالكفللاءة الوطنيللة العراقيللة ومقللدرتهم علللى الحكللم 

منطللق التمسلك بالهويلة القوميلة الدينيلة، وعلدم  واإلدارة، وفضلوا النسب الشري  ملن
جنللوحهم نحللو تكللريس النزعللة الوطنيللة فللي اختيللارهم لشللخص الملللك العراقللي؟! ويبللدو 
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ان أولئللك األفنديللة لللم يستحضللروا عوامللل التللاريب ومعطياتلله الحضللارية، ولللم ينظللروا 
أثنللللاء  إلللللى أالمللللس القريللللب حينللللذاك ودور العللللراقيين فللللي القيللللادة العسللللكرية واإلدارة

أو بلالنظر إلللى البعيلد عنللدما  1916اشلتراكهم بثلورة الشللري  الحسلين بلن علللي علام 
كان العراق مهد الحضارة فلي التشلريعات والحكلم واإلدارة وبلروز مللوك أقويلاء أمثلال 
سلللرجون ونلللرام سلللين واشلللور بانيبلللال وحملللورابي وغيلللرهم. يسلللتثنى ملللن ذللللك بعلللض 

تاريخيلة التلي يملر بهلا التكلوين الحلديث للعلراق، األفندية الذين وعوا أهمية المرحلة ال
ودعوا إلى مؤازرة أحد المرشحين العراقيين، كما حدث مثاًل بدعم ترشيح طالب باشا 

 (1)! النقيب لعرش العراق؟

                                                           
أورده سليمان فيضي، مذكرات  حول ترشيح طالب باشا النقيب لعرش العراق، انظر مثاًل ما1

 .297( ص 1998لندن، )،3سليمان فيضي، تحقيق باسل سليمان فيضي،ط
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Abstract 

Mosuli Effendis and Their Views towards the Iraqi 

Throne 1921 
Dr. Thanoon Y. Al-Tā`I                                               
 

      This research presents the political opinions that were 

discussed by "Effendis" of Mosul which aroused about whom 

was going to be the king of Iraq, and whether the Throne 

would be ascended by a king from Iraq itself or from the 

outside. These discussions, which were swinging between 

agreement and rejection, were considered as forums to put 

forward free thoughts easily. Undoubtedly, these thoughts 

represented "elite’s opinion", which were supported by the 

majority of society. It goes without saying that their political 

opinions of Iraq future along with the nature of political and 

intellectual awareness predominant at the time. 
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