
w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

1

  
Šì†@laíä@óïäbáïÝ�Üa@ @

À@÷Ý�a@ðibïåÜa@ðÔa‹ÉÜa  

 1945- 1958   
  

ðÙ�ì‡Üa@ñ‡åÐ@âî‹ÙÜa‡jÈ@Šýb�@ @

  

  
  
  

ـ   1428 م2008                                 ھ



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

2

                
         

  
        

•…]‚‘ý]<ØŠ×Ši<V49

•h^jÓÖ]<á]çßÂ<V…æ�<h]çÞ<» <íéÞ^Ûé×ŠÖ]<‹×�]<êê éßÖ]<êÎ ]†ÃÖ]<1945I<1958
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لرحيم لرحمن ا   بسم اهللا ا

لَم اللّه الَِّذينوتِلْك األيام نُداِولُها بين ال ... ﴿ عِلينُواْنَّاسِ وآم  
ِلِمين   ﴾ ويتَّخِذَ ِمنكُم شُهداء واللّه الَ يِحب الظَّا

  
                   140سورة آل عمران، اآلية
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  االهداء
الى والدي تقديراً وعرفاناً بالجميل
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بعد الحمد هللا،والثناء عليه،اليسع الباحث اال ان يتقـدم باسـمى       
آيات الشكر والعرفـان واالمتنـان الـى الـدكتورة سـعاد رؤوف           

دتـه مـن توجيهـات قيمـة،     شيرمحمد المشرفة على الرسالة،لما اب    
ـالة الـى        وجهود مغنية، وحرص ال محـدود الخـراج هـذه الرس
المستوى الذي وصلت اليه ، فجزاها اهللا خير الجزاء على جهودهـا         

  .االستثنائية في هذا الزمن العصيب
كما أزجي شكري وتقديري العميقين الساتذتي الكـرام الـذين          

: لماجـستير وهـم   تتلمذت على ايديهم خالل الـسنة التحـضيرية ل   
ـدكتور           الدكتور لطفي جعفر فرج، والدكتور طارق الحمـداني، وال

ـاحب موضـوع    (عالء جاسم محمد الحربي، اعاده اهللا سـالماً،        ص
ـدكتور      )الرسالة ومقترحه  ـبري فـالح الحمـدي، وال ، والدكتور ص

موسى محمد طويرش، والدكتور صالح العگيلي، والـدكتورة سـعاد    
ـدد       محمد صبري،حماهم الباري     ـروه، وس من كل سوء، وكـل مك

  .خطاهم خدمة للعلم واهله، ولعراقنا الحبيب
ـدير للعالمـة        وعرفانا بالجميل والوفاء،اقدم وافر الـشكر والتق
الدكتور كمال مظهر احمد، لما قدمه من مـصادر ومراجـع قيمـة،       
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سائال المولى العلي القدير ان ينعم عليه بالـصحة والعافيـة،والعمر           
  .للعلم وباحثيه وطالبيه، انه سميع مجيب الدعاءالمديد ، ذخرا 

مرة اخرى اسجل ، وبكل سرور واعتزاز، شـكري الخـاص          
ـدكتور     : الى االساتذة االفاضل     ـامي نـذير، وال الدكتور عـدنان س

عبداهللا شاتي، والدكتورصبري فالح، لمـساعدتهم الالمحـدودة فـي       
ـال اهللا فـي     . تقديم بعض المحاضر البرلمانية النادرة     اعمـارهم  اط

ـدم بـشكري     . وجزاهم كل خير     كما اجد من حق الوفاء علي ان اتق
وتقديري الى استاذي العزيز الـدكتور موسـى محمـد طـويرش،       

  .لتشجيعه ومتابعاته المستمرة
وعرفانا بالجميل أقدم شكري وامتنـاني الـى جمبـع الـسادة         
 الكرام،الذين سمحوا لي بمقابلتهم برحابة صدر التنسى، وهم الـسادة         

الدكتور دارا احمد توفيق، فؤاد عارف، جمـال عزمـي بابـان،            : 
والشيخ نورس سعيد ابراهيم، والسيدة لميعة خان عبد الحميـد عبـد          

  .المجيد الجاف
وأحيي جهود العاملين، والعامالت في المكتبات العراقية كافـة،    

  .لما قدموه لي من عون ومساعدة، ودون كلل
 بالشكر مع االمتنـان والـود   واخيرا،اجد نفسي ملزما ان اتوجه  
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ـريمين، واغلـى االحبـاب      : الى أعز الناس     اشـقائي  : والدي الك
وشقيقتي، لما تحملوا معي معاناة البحث، ومنغـصاته، جـزاهم اهللا           

  .خيرا، وسدد خطاهم



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

8

  
  
  

  
ةا   لمختصرات المستعملة في هوامش الرسال

  
ب والوثائق    و .ك.د لكت ار ا           د

  عبال تاريخ طب      بال 
  دون مكان الطبع      م .د

  الطبعة      ط 
  الجزء      ج 

  الصفحة باللغة العربية      ص 
  الصفحة باللغة الكردية      ل 
P       الصفحة باللغة باالنكليزية  
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ـراق المعاصـر      ) 1958-1945(تميزت الحقبة    من تاريخ الع
بها، وكانت بتفاقم االحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي مر 

السليمانية بعمقيها التاريخي والحضاري، قد اثرت في تلك االحـداث      
وان دراسة دور نواب السليمانية في  .وتأثرت بها، و بمختلف جوانبها    

ـان مـواقفهم      مجلس النواب العراقي في اتون الفترة المـذكورة، وبي
 المختلفة، وانشطتهم داخل أروقة المجلس، يظهرما لهذا اللواء من دور   

  .في سياسة الدولة في الداخل والخارج
وقد تصدى عدد من االكاديمين للخوض في جوانب عدة ومهمة    
من الحياة البرلمانية في العهد الملكي، اال ان جوانب اخـرى منهـا            
ـات مـستقلة       التزال تستحق الدراسة االكاديمية الجادة، والسيما دراس

  .صوصاعن دور نواب االلوية عموما، ومنهم نواب الكرد خ
دور نـواب  (من هنا وقع اختيارنا علـى موضـوع رسـالتنا     

النه لم تخصص  ) 1958-1945السليمانية في المجلس النيابي العراقي    
له دراسة اكاديمية مستقلة، مع العلم ان الكرد مكـون اساسـي مـن         
مكونات الطيف العراقي، ونواب السليمانية كان لهم دورهم المشهود          

  .في المجلس
نهايـة   (1945دنا االطار الزمني لهذه الدراسة بين ورغم اننا حد 
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نهاية العهد الملكي وبدايـة العهـد      (1958و  ) الحرب العالمية الثانية  
، اال اننااضطررنا، وللضرورة القصوى، الرجوع الـى        )الجمهوري

ـا،     1943الدورة االنتخابية لعام     ، متجاوزين بذلك االطار الزمنـي له
ـ     ، 1943تـشرين االول 9رة بـدأت فـي   الن الدورة االنتخابية العاش

  .1946واستمرت الى ايار 
من هذه المقدمة، وتمهيد وأربعة فصول وخاتمـة  تتألف الرسالة

نمو الوعي القومي والسياسي للنخبة الكرديـة       (موجزة عالج التمهيد    
مـستعرضا، وبـصورة    ) 1943ودورها في البرلمان العراقي حتى      

كردي، وميالد الفئة المثقفـة   مركزة،  بوادر ظهور الوعي القومي ال      
الكردية، ودورها في التجربـة البرلمانيـة بعـد انتـصار ثـورة              

وفي سياق متصل، تطرقت في التمهيد الى دور نـواب           .االتحاديين
السليمانية في المجلس التأسيسي، وفي عهد الملك فيصل االول، ونجله 

  .1943الملك غازي، وعهد الوصاية، ولغاية عام 
ول، والذي ضم أربعة مباحث، القاء الـضوء        حاول الفصل اال  

ـا،     على الواقع االنتخابي في السليمانية، والتكوين االجتمـاعي لنوابه
خصص المبحث االول لسير االنتخابات في لواء السليمانية، وماهيـة   
اجرائها في اللواء المذكور، متطرقا الى تدخالت وخروقات الـسلطة      

نتخابية، والتي لم تخل من السلبيات التنفيذية، سواء في سير العملية اال  
التي رافقت االنتخابات النيابية السابقة، أو في أساليبها لتمرير الموالين    
لها، كالتزوير، او الترشيح الحكومي، او اللجوء الى القوة، أو التزكية،   

ـين يتطـرق     .أوالتوسط، كما تم بيان ذلك في المبحث الثاني        في ح
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العددي لنواب السليمانية ، وبيان نـسبتهم  المبحث الثالث الى التمثيل     
المئوية في مختلف الدورات االنتخابية ، قياسا الى العدد الكلي لنواب       
المجلس ، مع بيان الزيادة او االنخفاض الحاصلين لتلك النسبة مـن             

ولما كان دور ومواقف نواب السليمانية في المجلس      .دورة الى اخرى  
ت االجتماعية لهم، لذا فقد خصص يتطلب التعرف على الجذور والفئا   

ـاءات والجـذور   (المبحث االخير من هذا الفـصل، لدراسـة       االنتم
، متضمنا معلومات وافية عـن الـسيرة   )االجتماعية لنواب السليمانية 

  .الذاتية لكل واحد منهم
وكرس الفصل الثاني لمعالجة موقف نـواب الـسليمانية مـن       

تها قضايا الزراعة واالرض،    القضايا االقتصادية المختلفة، وفي مقدم    
ومشاكلها، السيما تلك المتعلقة بزراعة التبغ وانحصاره في السليمانية،    
وذلك لمساسها بحياة أوسع شريحة في مجتمع السليمانية ، كما تطرق        
الفصل الى جوانب اخرى من موضوع الزراعـة، منهـا االفـات            

تطرق الـى  وعلى الغرار نفسه، حاولت ال .الزراعية، ومكننة الزراعة  
موقف نواب السليمانية من قضايا الصناعة والنفط، وخاصة دعوتهم         
الى ايجاد بنية تحتية للصناعة الوطنية، واعادة النظر في اتفاقيـات           
النفط المعقودة بين العراق ، وشركات النفط االحتكارية، فضال عـن      
التطرق الى موقف نواب السليمانية من القضايا الماليـة ، وخاصـة    

  .نين واللوائحالقوا
ويتصدى الفصل الثالث والمبحث االول منه، لموقـف نـواب    
السليمانية من قضايا الطرق والمواصالت، ويبين انتقاداتهم ومطالبهم     
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المستمرة للحكومات في هذا المجال لتحسين حالة الطرق في الـبالد،     
في حين يتطرق المبحث الثاني الى مداخالت نواب السليمانية لتوفير     

ات الصحية، من بناء المستشفيات والمستوصفات في كردستان        الخدم
خاصة، والعراق عموما، وكذلك يتناول المبحث مسألة التعليم باللغـة     
ـدد            الكردية، وموقف نواب السليمانية منها، ومطـالبتهم بزيـادة ع

اما قضايا الموظفين   .المدارس في المنطقة الكردية، وباقي انحاء البلد      
فقد تناولها المبحث الثالث، حيث يتضمن موقـف  والعمال واالوقاف،  

النواب من القضايا التي تهم الموظفين، وخاصة المتقاعـدين مـنهم،    
ومطالبتهم بتحسين ظروفهم المعاشية، وعلى غرار ذلك كان موقـف      

  .النواب من القضايا العمال واالوقاف
اما الفصل الرابع، واالخير من الرسالة، والذي يحمل عنـوان           

واب السليمانية من القضاياواالحداث الـسياسية الداخليـة و     موقف ن (
، فيتصدى لموقف نواب السليمانية مـن االحـداث         )القضايا القومية 

السياسية الداخلية،  ومنها قضايا الجيش والشرطة والقضاء، وسـبل          
تطويرهم، فضال عن مواقفهم من االنتفاضات الوطنية، ومن القضية       

رجية، تطرقنا لموقفهم من دول الجـوار،       وفي السياسية الخا  .الكردية
ـاد            ومن القضية الفلسطينية، وبالد المغرب العربـي، وقيـام االتح

  .الهاشمي بين العراق واالردن
وتتضمن الخاتمة عرض اهم االستنتاجات التي توصلنا اليها من    

خالل تقديم الحقائق التي وردت في فصول الرسالة االربعة، للوصول  
  . الحقيقة الموضوعيةقدر المستطاع الى
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استمد الباحث معلوماته من مصادر ومراجـع شـتى، تحتـل          
محاضرجلسات المجلس التأسيسي العراقي، ومجلس النواب، مكانـة        
متميزة بالنسبة لمادة الرسالة، استقى الباحث معلومات تخص مباحث         

ـا اعتمـد   .الرسالة، والسيما في فصولها الثاني والثالث والرابـع       كم
عدد من وثائق المركز الوطني لحفظ الوثائق، والسـيما  الباحث على  

كمـا  .ملفات وزارة الداخلية، لصلتها بالعمليات االنتخابيـة وسـيرها      
اطلعناعلى عدد من االضابير التقاعدية لنواب السليمانية ، والسـيما          

  .الذين تولوا منهم مناصب وزارية
واحتلت بعض المصادر العربية والمعربة حيزا مهما في سـد          

ـزاء    ، 6، 4، 3، 2:بعض الفجوات الموجودة في الرسالة والسيما االج
ـرزاق     "تأريخ الوزارات العراقية  " من 10،  9،  8،  7 لالسـتاذ عبـد ال

الحسني، الذي يتضمن معلومات وتفاصيل شاملة عن تاريخ العـراق     
  .المعاصر، اليستغني عنها الباحث في نطاق الفترة المذكورة

تي سدت فراغا غير قليـل لمـا        ومن الكتب المهمة االخرى ال    
احتاج اليه البحث في تراجم النواب، وبعض الشخصيات الـسياسية          

اعالم السياسة في العـراق     "و  "اعالم الكرد :  "العراقية،  الموسوعتان  
، لمؤلفهما مير بصري ، والذي تم توظيفهما بشكل خاص في "الحديث

  .الفصل االول من الرسالة
 لعدد من النواب ممن شاركوا في كما ساهمت المذكرات الشخصية

الحياة النيابية في فترة نطاق البحث، في رفد الرسالة بمعلومات قيمة يندر 
الحصول عليها من المصادر والمراجع االخرى، والسيما مذكرات علي 
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كمال،  واحمد  مختار بابان،  وغيرهما ، تكملها المقابالت الشخصية        
  .لشخصيات كردية، واسر النواب

 الرسائل الجامعية رافدا اضافيا للمعلومات التي انـارت        وتؤلف
: الطريق امام الباحث، خاصـة اطروحـة الـدكتوراه الموسـومة          

دراسة .المعارضة البرلمانية في العراق في عهد الملك فيصل االول        "
للدكتور عالء عبد االمير الرهيمـي، ورسـالة الماجـستير          " تحليلية

 الكرد في عهد الملك فيصل االول الدور السياسـي للنواب :"الموسومة
لـ عصام كاظم عبد الرضا الفيلي، اللـذين سـاعدا    )" 1921-1933(

الباحث على فهم وتوضيح العديد من الجوانب الخاصـة بموضـوع     
الحياة البرلمانية، بغض النظر عن محدودية استعمالهما في هـوامش        

عية غيـر   كما اعتمدت الرسالة على العديد من الرسائل الجام       .الرسالة
  .المنشورة

اكتنفت الدراسة صعوبات جمة ، ومعاناة عدة، بسبب صـعوبة    
الحصول على مادة البحث في ظل االوضاع االمنية الصعبة التـي           

، ولحد اليوم ، والتي انعكست جليا      2003 عام   آذارتكابدها بالدنا منذ    
ب على دور الكتب التي اغلقت العديد منها ابوابها امام الطلبة، اما بسب 

التدمير الذي تعرضت له، او لسوء الحالة االمنية، وقد تمكنـا مـن           
التعويض عن ذلك، ولو جزئيا، في مكتباتنا في شمال العراق، رغـم     
افتقار الكثير من هذه المكتبات الى المـصادر والمراجـع التاريخيـة     
االساسية التي ال غنى لطالب الدراسات العلياعنها، مما اضطرنا الى       

المحاضر والمصادر لدى الباحثين، وطالب العلم، وفـي  التنقيب عن  
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  .محافظات عدة
وفي سياق متصل، كانت المعاناة االكبر بالنسبة للباحث، هـي        
صعوبة الحصول على المادة الوثائيقة بعد تدمير دار الكتب والوثائق،   
مما دفع الباحث الى القيام بمراجعات مـستمرة للـدار، علـى امـل      

 وبعد انتظار طال اكثر من عام ونصف العام، الحصول على الوثائق،
ـير           عثرنا على عدد محدود مـن وثـائق وزارة الداخليـة عـن س

  .االنتخابات
وختاما، حاولت ان اقدم هذا الجهد العلمي المتواضـع، الـذي           
ارجو ان ينال رضا اهللا سبحانه وتعالى، واساتذتي االعزاء، حفظهـم      

البنائهم الطلبة، انه سميع المولى من كل سوء، وامد في عمرهم ذخرا   
  .مجيب

  
  

  
  ساالر عبدالكريم فندي          

                                                          20 -2 - 2007     
  دهوك                                                          
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‡ïéánÜa@ @
  

óïäbáïÝ�Üa@ðÑÕr¾@ð�bï�Üaì@ðàíÕÜa@ðÈíÜa@í¹@ @
âèŠì†ì@ðibïåÜa@÷Ý�a@À@@ãbÈ@ôny@1943@ @

  
ـاء       ت زه عاش العراق في ظل السيطرة العثمانية فترة سبات عميقة داـم
د أن           سياسي، بـع أربعة قرون، فقد في غضونها أهميته، ومركزه الحضاري واـل
صر        ية فـي الـع كان مهد الحضارة في العصر القديم، وحاضرة الخالفة العباـس

ـاة االقتـصادية   الوسيط، وقد تجلت مظاهر التأخر      واضحة في شتى مرافق الحي
ا            واالجتماعية واإلدارية والثقافية، فلم تكن، والحالة هذه قد شهدت تغيرا يذكر لـم

  : نصهكانت عليه عند بدايات االحتالل العثماني، وكم قيم لونكريك الوضع بما
ة            " ي حاـل وانتهى القرن التاسع عشر، والبالد مـا تـزال متفـسخة، وـف

ف      الوحشية وال  ذه، لتختـل ة ـه جهل، وعدم الكفاية للحكم الذاتي، فلم تكن، والحاـل
   )1(" .في زمنها هذا كثيراً عما كانت عليه عند أول حلول القرن السادس عشر

ولم تكن كردستان بمنأى عن ذلك الواقع المتردي، إذ كانت بدورها، وأسوة    
ة، فع        سيطرة العثمانـي متهـا الفوضـى   ببقية أجزاء العراق، تعاني من سلبيات اـل

وألن الحكم العثماني كان هشاً . واالضطرابات، وانتشر فيها الفقر والمرض والجهل
  )2(غواتلية، ومعها ملكية األراضي إلى اآل  في كردستان، فقد انتقلت السلطة الفع     

                                                
ة  تأريخ من  ستيفن هيمسلي لونكريك، أربعة قرون      ) 1( ر  :  العراق الحـديث، ترجـم جعـف

.349، ص1941الخياط، بغداد ، 
ة الوسـطى            : غاآ) 2( ـن الدرـج ة  (كلمة فارسية االصل، تعني السيد أو الموظف م العالـي

يم الـشأن  (، وقد يكون عسكرياً أو مدنياً، أو مستخدما   )أحيانا ر  ). في بيت عـظ جعـف
ـداد،  1، ط1ظلمة، ج العراق في العصور الم   تأريخ  الخياط، صور من     . 1971، بغ

.358ص 
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   )3(.والبكوات في العشائر األساسية، والى رؤساء الطرق الباطنية
ذين     ولتقويض مصادر القوة واالنفصال، ال     شائر، اـل تي مثلها رؤساء الـع

ـة،        سلطات العثماني ـرعت اـل سالح، ش أضافوا إلى سلطاتهم المذكورة، وفرة اـل
ة       ي سياـس ة، وـه فـرق  (بإتباع سياسة جديدة، لبسط سيادتها الفعلية على المنطـق

ك بتحريـك         ) تسد ـة، وذـل ع العـشائر العربي ـانيون ـم التي سبق ان أتبعها العثم
ة    احدها إلضعاف اآلخرى، مما  ـارات الكردـي شائر واالم  مكنهم من اضعاف الـع

ة        :( من أمثال  ي العمادـي سياق    ) آل بابان في السليمانية، والبهدينانية ـف وفـي اـل
ـبح             ذاته، شجعوا الزعامات الدينية، واغدقوا عليها المـال والنفـوذ، حتـى أص
وذهم             رى، ولنـشر نـف البرزنجيون ينافسون آل بابان في شراء األراضـي والـق

   )4(. السليمانيةالديني في
ة       ـراق االقتـصادية واالجتماعـي وقد الحت بوادر التغيير في أوضاع الع
سويس، وارتبـاط      في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على أثر فتح قناة اـل

 وتجسدت مظاهر التغييـر فـي جوانـب       )5(العراق بالسوق الرأسمالية العالمية،   
ـتيراد والتـصد     : عدة منها  ن     تنشيط تجارتي االس صاد ـم د تحـول االقـت ير، بـع

م          اقتصاد طبيعي قائم على االكتفاء الذاتي إلى اقتصاد قائم على الربح، ومـا نـج
ا         مال األجنبـي، ومنـه ـة بالرأـس ة المرتبط عنه من بروز البرجوازيـة التجارـي

  .الخ...  )6(ظهور صناعات وطنية عدة، نمو المدن، تطور الخدمات
                                                

ى   (حنا بطاطو، العراق    ) 3( اني حـت الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من العهد العثـم
ـسة االبحـاث   2عفيف الـرزاز، ط  : ، الكتاب األول، ترجمة     )قيام الجمهورية  ، مؤس

.103، ص 1995العربية، بيروت، 
ت         ) 4( راق تـح ، 1914 – 1908حكـم االتحـاديين   فيصل محمد االرحيم، تطـور الـع

.88، ص 1975الموصل، 
صيل ينظر ) 5( راق     : للتفا  التجـارة  –محمد سلمان حسن، التطـور االقتـصادي فـي الـع

روت،  –، صـيدا  1، ج 1958 – 1864الخارجية والتطور االقتصادي     ، 1965 بـي
.292 – 281ص 

ن   آثرنا االختصار في هذا الصدد، لكون الموضوع اشبع بحثاً وم ) 6( ناقشة، وفي أكثـر ـم
ـة    : للتفاصيل راجع . رسالة اكاديمية   =عالء حسين عبد األميـر الرهيمـي، المعارض
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ى        انعكست التطورات المذكورة على الجو     ـة، ممـا أدى إـل ب الثقافي اـن
ـة،              ي المنظمـات الحكومي بروز الفئة المثقفة، وهؤالء تبؤوا مراكز اجتماعية ـف
ـتطاعت أن          ة، اس صادية، أو المؤسـسات الحكومـي والدينية، والتعليمية، واالقـت

ن خـالل     )7(تؤثر في المجتمع في ضوء التغييرات االقتصادية المـذكورة،           ـم
ة     إشراكهم في تنظيم اإلنتاج      ـة الحديـث ـة المثقف وإدارته، كانت أساس ونـواة الفئ

  .التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
ام      ة العثمانيـة ـع بدورها ساهمت القوانين واألنظمة التي أصدرتها الدوـل

انون             1869 ات، وـق انون الوالـي ، إلصالح مؤسساتها، كقانون األراضـي، وـق
ساتها        ور مؤـس ي تـط ا، ـف ا المعارف، وغيرـه ا   . ومجتمعـه رت نتائجـه وظـه

شرين، وانعكـست          رن الـع الواضحة في نهاية القرن التاسع عشر وبـدايات الـق
 السـيما بعـد صـدورها    )8(آثارها على واليات المشرق العربي، ومنها العراق،      

ة  (قانون التعليم العام   ام     )نظام المعـارف العمومـي ـذي وضـع بموجبـه نـظ ، ال
انون      . لةخاص للتعليم الرسمي تحت أشراف الدو      ة ـق ن أهمـي ا عـزز ـم ومـم

ى       دحت باشـا إـل المعارف المذكور، أن صدوره قد تزامن مع وصول الوالي ـم

                                                                                                                  
ة          = ـة تحليليـة، أطروـح البرلمانية في العراق في عهد الملـك فيـصل األول، دراس

ة،  –دكتوراه غير منشورة، كلية األداب     د  18 – 17، ص 1996 جامعة الكوـف ؛ عـب
ي العـراق     الرزاق أحمد النصيري، دور الم     ـسياسية ـف جددين في الحركة الفكرية وال

 جامعـة بغـداد،   –، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كليـة األداب          1932 – 1908
؛ عصام كاظم عبد الرضا الفيلي، الدور السياسي للنواب الكـرد    6 – 1، ص   1990

شورة،    )1933 – 1921(في عهد الملك فيصل األول      ، رسالة ماجـستير غيـر مـن
ـؤرخين العـرب،       يخ    تأرمعهد ال   العربي والتراث العلمي للدراسات العليا، اتحـاد الم
.8 – 7، ص 2005بغداد، 

 دبلوماسيا رائداً ومفكراً حـضارياًَ،  –طارق مجيد تقي العقيلي، الدكتور ناجي األصيل  ) 7(
. 15، ص 2002منشورات بيت الحكمة، بغداد، 

ي      ) 8( ي     محمد عصفور سلمان األموي، حركة االصالح ـف ا ـف ة وأثرـه ـة العثمانـي  الدول
ة األداب   1908  - 1839المشرق العربي   ـشورة، كلـي  –، أطروحة دكتوراه غير من

.، الخاتمة2005جامعة بغداد، 
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راق   "، الذي يعد    1869 نيسان   30بغداد في    ي الـع ذي   )9 (،"رائد التحديث ـف  واـل
ـزوراء،        تجسدت أهم نشاطاته الثقافية باصدار أول صـحيفة، وهـي صـحيفة ال

ـة،      وفتح أول مدرسة رشدية مدنية، بع    ور الوالي ـه أـم ن تولي د بضعة أشـهر ـم
ة         ي فـتح أول مدرـس صعيد المهـن ى اـل وأخرى عسكرية في العام التالي، وعـل

   )10(.، وواحدة أخرى في كركوك)مكتب السنية(للصنائع في بغداد عرفت ـب 
ـد حظيـت        ـة الموصـل، ق وكانت السليمانية، وأسوة ببعض مـدن والي

ـ          يم العـام، عنـدما فتح ام        بمزايا قانون التعـل ة فيهـا ـع ـدية مدنـي ت أول رش
ـام    )11(،1875 ــسكرية عـ ـرى ع ــتين   )12(،1892وأخـ ــدو أن المدرس  ويب

يمهم فـي الكتاتيـب، أسـوة             ـذين تلقـوا تعـل الرشديتين، كانتا تقبالن الطالب ال
م         سليمانية ـت ي اـل بالرشدية العسكرية في بغداد، وذلك ألن أول مدرسة ابتدائية ـف

سليمانية،       واصبحت المدر   )13(.1898فتحها عام    سة الرشدية العـسكرية فـي اـل
د        ـراق خـالل العـه تؤلف مع رشديتي بغداد، المدارس العسكرية الوحيدة في الع
ة               رب العالمـي ة بـدايات الـح العثماني، منذ تسعينات، القرن التاسع عشر ولغاـي

شكيل     )14(.األولى، عندما فتحت مدرسة عسكرية أخرى      ى ـت  وكانت الحاجـة إـل
ى العناصـر          جيش عثماني حديث من ق     ـدم االقتـصار عـل ـات عـدة، وع ومي

دية      سكرية الرـش فـي  .التركية، توضح االسباب الكامنة وراء فتح المـدارس الـع
  .السليمانية وهي في منطقة كردية، ومن قبل في بغداد وهي عربية

ر         ـة فـي أواـخ وبناءعلى ذلك تكونت النواة األولى للفئة المثقفـة الكردي
د      ـبحت الـم ـة،     القرن التاسع عشر، واص ى جانـب األهلي ة، إـل ارس الحكومـي

                                                
.13عبد الرزاق احمد النصيري، المصدر السابق، ص : مقتبس في) 9(
د العثمـاني األخيـر         . د) 10( ي العـه  – 1869جميل موسى النجار، التعليم في العراق ـف

.116 – 114، ص 2001، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1918
.148المصدر نفسه، ص ) 11(
.170المصدر نفسه، ص ) 12(
.134المصدر نفسه، ص ) 13(
.171 - 170المصدر نفسه، ص ) 14(
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م             ـرج معـظ ـة،حيث تخ ـاس للمعرف وفعاليات اإلرساليات التبشرية المنهل األس
  .المثقفين الكرد منها

رة، هـي         ومن مؤشرات تنامي نشاط المثقفين الكرد في غضون هذه الفـت
ة، وهـي         مساهمتهم مع األمير مقداد مدحت بدرخان باصدار أول صـحيفة كردـي

ام   صحيفة كوردسـتا   ن       )15(،1898ن ـع ى ـم داد الثالثـة األوـل ت االـع  وكاـن
ـداد               ا االع ة القـاهرة، أـم ة الهـالل بمديـن ، 5 و 4الصحيفة قد طبعت بمطبـع

ة                  ـداد مـدحت، عرفـت بمطبـع ستقلة اشـتراها مق ـة ـم فطبعت بمطبعة كردي
رحمن                 ـد اـل طنبول، تـولى أخـوه عب ى اـس كوردستان، وبعد رجوع مقداد إـل

دد       بدرخان، طبع االعداد الالح    ـدءاً بالـع صحيفة، وب   )16 (،19 حتـى    6: قـة لـل
  .وبذلك تعد مطبعة كوردستان، أول مطبعة كردية

د اهللا جـودت         آب 4 فـي   )17(وفي السياق ذاته، نشر المفكر الكردي عـب
ـة جنيـف     ) االجتهاد(، أول عدد من مجلة     1904 ـة بمدين ي مطبعتـه الخاص . ـف

س       ـاللغتين    وبالمطبعة نفسها، أخذ على عاتقه مشروعاً لنشر سـل لة مـن الكتـب ب
ى مغـادرة             التركية العثمانية والفرنسية، ولكنه اضطر، وبعد أقل من شهرين، اـل

ا  على جنيف قاصدا القاهرة، بأمر من السفير العثماني في جنيف، اضـطر         أثرـه
ـدة     1911إلى نقل مطبعته إلى القاهرة عام   ب ع ـع كـت ، ليواصل مـشروعه بطب

  )18(.تهادباللغة التركية، فضال عن مجلة االج
                                                

تان يةك�ةمين روذانام�ةى : للمزيد من التفاصيل حول صحيفة كوردستان ينظـر   ) 15( كوردس�
.1982كةمال فوئاد، بةغداد، : َ، كؤكردنةوة و ثيشةكى1902 – 1898كوردى 

ـدد   )مجلـة ) (فيلي( أول المطابع الكوردية،    تأريخ    فرهاد بيربال،   . د) 16( داد، الع ، بـغ
.42، ص 2005 أيار 28، )10(

أصله من مدينة خربوط الكردية فـي كردسـتان     ) 1932 – 1869(عبد اهللا جودت    ) 17(
دة   تركيا، يعد من المؤسسين األرب  ـدار جرـي عة لجمعية االتحاد والترقي، ساهم في إص

ام     1897العثماني عام    ة ـع شكيالت االجتماعـي . 1918، ساهم في إعمال جمعية الـت
ـة      مالمي�سانذ. ت ـشرين، ترجم : ، عبد اهللا جودت والقومية الكردية في مطلع القرن الع

. وما يليها95، ص 2000شكور مصطفى، أربيل، 
.42مصدر السابق، ص فرهاد بيربال، ال. د) 18(
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ا         ة، ومنـه تعزز النشاط الفكري والسياسي للفئة المثقفـة المدنيـة العراقـي
ـدة      1908 الدستور عام  إعالن  الكردية بعد    ي مجـاالت ع ـاً ـف ، مما تجـسد جلي

يم  )20( الجمعيات )19(منها الصحافة،  ون فـي الثـورة      )21(. والتعـل د المثقـف  ووـج
ى      وا إـل ن     المذكورة متنفساً لهم، لذا رحبوا بها ووقـف ا، لمـا تـضمنته ـم جانبـه

شروا   عارات استـب راً ،    ـش ـا خـي ا، وتفـاءلوا به ـة،   )22( بـه ة، والعدال  كالحرـي
  .والمساواة

ن           ى ـم كانت العالقات بين االتحاديين والقوميين الكرد في األشهر األوـل
ن         ت الثـورة بـدعمهم، السـيما وان اثنـين ـم الثورة، عالقات طيـبة، وحظـي

كوتي    الطلبة الكرد كانا من مؤسسي جمع      حاق ـس ية االتحاد والترقي،و همـا إـس
 فـضالً عـن مثقـف عراقـي     )23(من ديار بكر، وعبد اهللا جودت محمد عربكير،  

ه عـام         ـد تخرـج ـدمج بع ذي ان شاط  1902آخر هو إسماعيل حقي بابان، اـل  بـن
الس     ة والمـج ـان   )24(.جمعية االتحاد والترقي، ونشر تعاليمها سراً في االندـي  وك

ريف     أ: القادة الكرد أمثال   شمزيني، وـش ـيد عبـد القادراـل مين عالي بدرخان، وس

                                                
ـين      ) 19( صادرة في  غضون ثالث سنوات زهاء السبعين صـحيفة ب بلغ عدد الصحف ال

سابق،   : سياسية وأدبية وهزلية، مقتبس في   صدر اـل عبد الرزاق احمد النصيري، الـم
.11ص 

.126 - 124، 115 – 112المصدر نفسه، ص : للتفاصيل ينظر) 20(
.159 – 153المصدر نفسه، ص : ينظر) 21(
.15، ص 1983، بغداد، تأريخ  نجدة فتحي صفوة، خواطر وأحاديث في ال) 22(
، من المفيد األشارة ، إلى 16عصام كاظم عبد الرضا الفيلي، المصدر السابق، ص         ) 23(

شاف    1889ان جمعية االتحاد والترقي تألفت عام    م اكـت ا ـت ، من أربعة طالب، ولـم
ـوء   أمرهم بعد ثالث سنوات من قبل رجال السلطا      ى اللج ن عبد الحميد، اضطروا إـل

رى   تان ل�ة س�ةردةمى عب�دول4: للتفاصـيل ينظـر  . إلى الدول األـخ ياوةيى، كوردس�  ع�ةل

ل��ة ناوةراس���تى س���ةدةى ن��ؤزدةوة ت���ا س��ةرةتايى ج���ةنطى يةك���ةمي (دةول��ةتى عوس���مانى دان 
َ، س����ةنتةرى ليكولين����وةى س����تراتيجي كوردس����تان، س����ليمانى، )جيھ����انى  – 180، ل 2004َ

183.
.105عبد الرزاق أحمد النصيري، المصدر السابق، ص : مقتبس في) 24(
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ـدورهم    )25(باشا، ة، وب دد لالمبراطورـي  وغيرهم يعقدون اآلمال على القادة الـج
ة       ن األقليـات القومـي كان االخيرون يدعمون هذه  اآلمال لدى الكرد، وغيرهم ـم

ـ         شيوخ ف س اـل ي لتوطيد موقفهم بكل السبل، وتم انتخاب عبد القادر رئيساً لمجـل
   )26(.البرلمان العثماني

ات والتنظيمـات        وسرعان ما نشط المثقفون الكرد فـي تأسـيس الجمعـي
ة تعـالي وترقـي    "السياسية والتنويرية الكردية بعد الثورة االتحادية، ومنها   جمعـي

ع بعـض         ) 27(، أول منظمة سياسية كردية،    "كردستان الي ـم سها خليـل خـي أـس
ام           طنبول  ـع رز نـشاطات       )28(.1908اصدقائه المفكرين فـي اـس  ومـن اـب
ة،      ـة التركـي ساعدة    "وهي الجمعية، أصدار صحيفة باللغ صـحيفة الترقـي والـم

                                                
طنبول   ) 1951-1865(شريف باشا بن سعيد باشا السليماني   ) 25( ولد في اسـكيدار باـس

ا    sant-cyrأتم إعدادية غلطه سراي،ثم تخرج من المدرسة      ـسا عمـل ملحـق  في فرن
ـ        اقتـرن  1893ام عسكريا في سفارات الدولة العثمانية في بروكسل وباريس فـي ع

ة    )أمينة خانم(بإحدى حفيدات محمد علي باشا والي مصر   صيات الكردـي ن الشـخ ،ـم
ا      ل أبرزـه اني ولـع البارزة،تولى وظائف عسكرية ودبلوماسية عديدة في العهد العثـم

ـعيد    1898سفيرا لتلك الدولة في ستوكهولم عاصمة السويد في عام     ـان والـده س ،وك
ي    باشا وزيرا للخارجية في الدولة   د الثـاني ـف العثمانية أبان عهد السلطان عبد الحمـي

 ثم أصبح رئيسا لمجلس شـورى  1895-1885 ثم مرة ثانية في األعوام 1882عام  
صيل عن حياته ينظر  .الدولة   نوات عاصـفة     :للتفا ا ـس روهات االكوم،شـريف باـش

ــصطفى، ط   ــكور م ـة ش ــي كوردي،ترجمـ ــة  1لدبلوماس ـبيريز للطباع ،دار سـ
كمال مظهر احمد ،كردسـتان    .؛ د 2004وزارة التربية، اربيل    والنشر،دهوك،مطبعة  

ــد        ــال عب ـد الم ـة محمـ ــى، ترجمـ ــة األول ــرب العالمي ــنوات الح ــي س ف
.294، ص1984،بغداد،2الكريم،ط

تان، ترجمـة  تأريخ س الزاريف وآخرون،   . م) 26( ـدي حـاجي، دار   . د:  كوردـس عب
. 165، ص2006سبيريز للطباعة والنشر، دهوك، 

ة       هناك اشار ) 27( ة من قبل زنار سلوبي على وجود جمعية سياسية كردية سـبقت الجمعـي
ستهل    )جمعية العزم القوى الكردستانية(المذكورة باسم    ي ـم ، والتي كانت موجـودة ـف

ا،     1900القرن العشرين،    دة حولـه ، إال ان الباحث لم يحصل على أية معلومات جدـي
تان       : ينظر ـذكرات (زنار سلوبي، في سبيل كردـس ة  )م ، 1علـي، ط  . ر: ، ترجـم

.22، ص 1987بيروت، 
.42فرهاد بيربال، المصدر السابق، ص . د) 28(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

23

ارف     "، كما أسهم أعضاء الجمعية بتأسيس       "ردية المتبادلة الك شر المـع ـة ـن جمعي
ة دسـتورية   "، التي أسست    "باللغة الكردية  ي اسـطنبول،   " مدرـس ـة ـف   )29(كردي

ا     وكان الشاعر الكردي المعروف بيره ميرد      ا، وهـم ـريف باـش ، والدبلوماسي ش
سياق                 ى نفـس اـل ضاء هـاتين الجمعيتـين، وعـل من السليمانية، من أبرز أـع

ة     ) أمل الكرد " (جمعية هيڤى كورد  "القومي، كانت    للطلبة، التـي أصـدرت مجـل
ـتطاعت أن     )يوم الكرد (أي  " روژى كورد " ـة، واس ات الكردي ، من أنشط الجمعـي

   )30(.عربيةتنشئ لها فروعاً في بعض المدن ال
ـان        ة، وك كما نشط المثقفون الكرد في تأسيس النوادي في األقاليم الكردـي

ا      8أبرزها، فقد بلغ عدد أعـضائه       ) نادي بدليس ( رعان ـم ضواً، وـس  آالف ـع
   )31(.أغلقت هذه النوادي لقيامها بنشر دعاية مناهضة للحكومة

وزني موكريـاني               سين ـح ـد ـح ونشطت حركة الطباعة بـدورها، ويع
ى ضـرورة             ) 1947 – 1883( ه أول مـن توصـل إـل الرائد بهذا الصدد، ألـن

د أن بعـض            د أن وـج ة، بـع ة الكردـي الحاجة إلى ماكنة طباعة خاصـة باللـغ
ـاغ              ه ص ة، وعلـي الحروف وألف باء العربية تختلف مع اصوات اللغة الكردـي

ل        ـة مـث ل  )  گ– ژ – چ –پ (بعض القوالب الجديـدة للحـروف الكردي ونـق
ة         مطبعته مع قوالبه   ب الكردـي ـتطاع أن يـدخل القواـل  الكردية إلى المانيا، واس

ـة          ب الكردي رع بطبـع الكـت ب، وـش . داخل مكائن الطباعة، عاد بعدها إلى حـل
ن  (وأول كتاب دشن طبعه في مطبعته، كان كتاب        اني،   ) مـم وزـي ألحمـدي ـخ

اريخ            ي ـت ـة ـف ـة كردي وعليه يعد حسين حوزني موكريانى، مؤسس أول مطبع
   )32(.باعة الكرديةتأسيس وتطور الط

                                                
.165س الزاريف وآخرون، المصدر السابق، ص . م) 29(
ة       . د) 30( د  : كمال مظهر احمد، كردستان في سنوات الحرب العالمية األولى، ترجـم محـم

. 100، ص 1984، بغداد 2المال عبد الكريم، ط
.165وآخرون، المصدر السابق، ص س الزاريف . م) 31(
.42فرهاد بيربال، المصدر السابق، ص . د) 32(
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دورها الملمـوس عـشية                ـة تميـزت ـب ورغم أن النخبة الفكرية الكردي
ـا فـي       إ عالن الدستور، إال أنها كانت صغيرة الحجم، حيث استقر معظـم أفراده

ت ثـورة          ي أعقـب ى الـت هر األوـل اسطنبول ، أو في المهجـر، وكـشفت األـش
ـة،   االتحاديين، عن وجود فجوة معينة بين مواقف هذه النخبة ذ       ول القومي ي المـي

دان امتيـازاتهم التـي            شون فـق ومجموعة بكوات كردستان وشيوخها، الذين يـخ
ـتور   إعالن  حصلوا عليها من السالطين قبيل       ـذه    .  الدس ت ه رعان مازاـل وـس

شوفينية العنـصرية،             ـتهم اـل الفجوة نهائياً، بعد أن كشف االتحاديون عـن سياس
ع    وتوسع حجم المعارضة في كردستان أكثر من ال  ـفوفها ـم ـدت ص سابق، وتوح

  )33(.تحول القوميين إلى االتجاه المعادي للحكومة
ر انقـالب نيـسان           ، 1909وسرعان ما كشف االتحاديون عن حقيقتهم أـث

سكين بزمـام الوضـع              سلطة، وأصـبحوا مـم عندما رسخوا اقـدامهم فـي اـل
ة      )34(ً.تماما ي قـادة الحرـك ـة تبـن   وأصابت الفئة المثقفة بخيبة أمل كبيـرة نتيج

راق،        االنقالب لسياسة التتريك، والتي تظهر انعكاساتها في مواقف عدة فـي الـع
ة     )35(.ال مجال للخوض في تفـصيالتها هنـا    سياسة الطورانـي ت اـل ـا طاـل  كم

ة          ـات شـوفينية متطرـف المتعصبة لالتحاديين االكراد، عندما بدأوا يظهرون نزع
ر فـي سياسـتهم ازاء المـسألة الك        ـد آـخ ـرع   اخذت تتبلور يوماً بع ـة، وش ردي

ة               المبعوثون االتراك، الذين ارسلوا إلى شرق االناضـول يبثـون بـذور الفرـق
ذي         ـرد انفـسهم، اـل اء الك والخصام بين األرمن والكرد من جهة، وبـين الزعـم

ام    ) 36(.كانوا في صراع على الزعامة من جهة أخرى   ك،هو قـي ن ذـل واالنكى ـم
س    1911االتحاديين عام   ة واـل ات التنويرـي ـة،    بحـل الجمعـي ة كاف ياسية الكردـي

                                                
.168الزاريف وآخرون، المصدر السابق، ص. س. م) 33(
روت،     ) 34( جليلي جليل، وآخرون، الحركة الكردية في العصر الحديث، دار الـرازي، بـي

.67، ص 1992
ضال، بغ: للتفاصيل ينظر) 35( .71، ص 1952داد، سليمان فيضي، في غمرة الن
.166س الزاريف وآخرون، المصدر السابق، ص . م) 36(
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ـال     )37(.واعتقلوا قادتها، وأغلقت الصحيفة والمدرسة الكردية       وعلى سـبيل المث
ردي            ـر الـك ال الحصر، نشير في هذا الصدد إلى موقف االتحـاديين مـن المفك

وا سـفره           اريخ  "عبد اهللا جودت، الذي سبق الحديث عنه قبل قليل، عندما منـع ـت
د       ، واحرقوا كتبه  1911عام  " اإلسالم ر، وبـع ي النـه ا ـف رى، وألقـوا بـه  األـخ

ة               ة كردـي ا مطبـع ا، ألنـه تولوا عليـه ه، واـس ـادروا مطبعـت مضي عامين ص
رد حـول          دة لمـؤلفين ـك وصاحبها كردي، وألن المطبعة قامت بنشر كتـب ـع
ة            التراث الكردي، وباللغة التركية، فضال عن نشرها صـحف ومجـالت كردـي

   )38 (.أخرى، وباللغتين التركية والكردية
ات االجتماعيـة            –ونتيجة لسياسة االتحاديين في حظـر نـشاط المنظـم

ي كردسـتان         سياسية ـف السياسية، واغالق النوادي الكردية، اصبحت المعادلة اـل
سليمانية   1909، واوائل عـام     1908في غاية الصعوبة، ففي أواخر       ـدت اـل ، غ

ة         ة  بؤرة للحركات المعادية لالتراك في كردستان الجنوبية، وتحـت زعاـم عائـل
سليمانية    )39(الزعيم الكردي الديني البارز الشيخ سعيد،      م اـل ان يحـك   )40(.الذي ـك

سالم    1909وفي السياق ذاته، ثار البارزانيون في أواخر         د اـل شيخ عـب  بقيادة اـل
   )41(.بارزاني، والحقوا هزائم عدة باألتراك

ـة،         ة القوميـة الكردي رغم كل ذلك لم يتمكن االتحاديون من طمس الهوـي
واء،      أو   ضال ـس كال الـن الحد من نشاطهم القومي، فقد واصل الكرد جميـع اـش

  .بصورة علنية أو سرية
  
  

                                                
المصدر نفسه) 37(
.43فرهاد بيربال، المصدر السابق، ص . د) 38(
.هو والد الشيخ محمود الحفيد) 39(
.69جليلي جليل، وآخرون، المصدر السابق، ص ) 40(
.71المصدر نفسه، ص ) 41(
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  التجربة البرلمانية في العهد العثماني وتمثيل السليمانية فيها      
ـرة            ة ألول م ة البرلمانـي دشنت شعوب االمبراطورية العثمانية الممارـس

ـد  1876في الثالث والعشرين من أيلول   د    ، عنـدما اص د الحمـي سلطان عـب ر اـل
تور (الثاني القانون االساسي العثمـاني     ان يـضمن الحريـات     )الدـس ذي ـك ، اـل

ذكور،      )42(المدنية، وينص على مبدأ الحكومة البرلمانية،       وبموجب القـانون الـم
س    : كان مجلس األمة يضم مجلسين     ـر مجـل مجلس النواب أو المبعوثان، واآلخ

   )43(.األعيان أو الشيوخ
ة          ولما كان ال   ة للدوـل ـات تابـع الث والي روف، ـث عراق، كما هـو مـع

ـة         ـات العثماني   )44(.العثمانية، فقد سرى العهد الدستوري عليه، اسوة بباقي الوالي
ـره         ان العثمـاني ومق فكانت الواليات العراقية تبعث ممثليها إلى مجلس المبعوـث

ات       . اسطنبول ـاً بالوالـي رى،  ولم يكن تمثيل الواليات العراقية عادالً، قياس  األـخ
ردي فـي        )45(سواء أكانت التركية منها، أم غيرها،      ل الـك ي أن التمثـي  مما يعـن

  .العراق، لم يكن عادالً بدوره
ى            ة العثمانيـة إـل ي الدوـل لم تستند االنتخابات التي جرت أول مـرة ـف
ى االدارات       ند أمرهـا إـل اساس دستوري سليم، بل اعتمدت على معلومـات اـس

ـاء     )46( خاص باالنتخابات،المحلية، لعدم وجود قانون  ن أبن د ـم  لذا لم يمثـل اـح
  .السليمانية في مجلس المبعوثان األول

د            رت فـي ظـل عـه وفي انتخابات مجلس المبعوثان الثاني، والتي ـج
                                                

ديث، ط  تـأريخ  لعثمانية فـي ال   اسماعبل احمد ياغي، الدولة ا    . د) 42( المي الـح ، 3 اإلـس
.178، ص 2002الرياض، 

؛ 328، ص 1977 الدولة العلية العثمانية، بيـروت،  تأريخ محمد فريد بك المحامي،    ) 43(
.178اسماعيل احمد ياغي، المصدر السابق، ص . د

ة 1محمد مظفر األدهمي، المجلس التأسيسي العراقي، ج   ) 44( ـة،  ، دار الشؤون الثقافـي  العام
.13، ص 1989بغداد، 

ة دكتـوراه   1958 – 1925محمد رشيد عباس، مجلس االعيان العراقـي    ) 45( ، أطروـح
.1، ص 1995ر منشورة، كلية التربية، ابن رشد، جامعة بغداد، يغ

.13محمد مظفر االدهمي، المصدر السابق، ص . د)  46(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

27

ن               شر مبعوثـاً ـع بعة ـع االتحاديين ووفق قانون االنتخابات ألول مرة، فاز ـس
وكلي               عيد كرـك ـاج مـال ـس ن   )47(زاده،واليات العراق، كان من بينهم الح  ـع

اة          )48(مدينة السليمانية،  سليمانية للحـي  مما يعد المحطة األولى لممارسة أهالي اـل
  .النيابية

سة         ي جـل ارة األغنـام ـف وقد تطرق النائب المذكور إلى موضـوع تـج
ي    1911مجلس المبعوثان، المنعقدة في يوم الرابع من أيار    ة واـل د سياـس ، وانتـق

ي ألحقهـا بالتجـار، ولكـون     العراق ناظم باشا بهذا الصدد، ب  سبب األضرار الـت
   )49(.الموضوع يهم شريحة مؤثرة من الناس

ا         ـدأت انتخاباتـه أما الدورة االنتخابية الثانية لمجلس المبعوثان، والتـي ب
ـدء       1912في أواخر كانون الثاني      اديين، وب ر بالنـسبة لالتـح ، فقد انعكس األـم

ـ        اس،    نجمهم باالفول، عندما ظهروا على حقيقتهم ال ـم الـن سياسية، فنبـذهم معظ
واء        )50(.وعزفوا عن انتخاب مرشحيهم، وصوتوا لمعارضـيهم       ن ـل ـاز ـم  وف

   )51(.السليمانية في هذه االنتخابات حكمت بابان
ـهر عنـدما         لم يستمر المجلس لفترة طويلة، إذ لم يمر سـوى بـضعة أش

يش العثمـاني    1912 آب 7صدرت االرادة بحله في     ـباط الـج  بسبب مطالبة ض
                                                

ى     مواليد) 1961 – 1875( الحاج مال سعيد كركوكلي زاده       )47( ـسليمانية، ينتمـي إـل  ال
، أتم دراسته في المعاهد الدينيـة، وزاول شـؤون   )كركوكلي زاده(أسرة معروفة باسم  

التجارة والزراعة، اختير على أثر تأليف الحكومة العراقية، عضواً في مجلـس إدارة        
ى  1925لواء السليمانية، ثم عين عضواً في مجلس األعيان في تموز       وجدد تعينه إـل

 -دار الريس للكتب والنشر، لنـدن  ، مير بصري، أعالم الكرد،    1937ول  تشرين األ 
.167ص . 1991قبرص، 

.175، ص 1960عبد الكريم العالف، بغداد  القديمة، مطبعة المعارف، بغداد، ) 48(
. 1911 تموز 2، 90، العدد )جريدة(، )صدى بابل) (49(
ر الم (، و )الحرية واالئتالف (ومنها حزب   ) 50( دل الحزب الـح : للتفاصـيل ينظـر  ). عـت

 خولـة طالـب   ؛125 – 119، ص 2000، بغـداد،  4، ط)مذكرات سليمان فيضي (
ي العـراق           اعي ـف  – 1885لفتة، سليمان فيضي ودوره السياسي والثقافي واالجتـم

.57 – 50، ص 2003، بغداد، 1951
.246 – 245فيصل محمد االرحيم، المصدر السابق، ص ) 51(
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  )52(.اقالة الوزارة، وحل المجلس، وتشكيل وزارة جديدة من غير االتحاديينب
ع أن     )53(ولما كانت الوزارة الجديدة،     وزارة حيادية، لذا كان مـن المتوـق

ن        ـراق ، بعيـداً ـع يكون انتخاب الدورة الثالثة في الواليات العثمانية، ومنها الع
داث بـس    . تدخالت االتحاديين السابقة  ن تطـور األـح  األمـور  رعة دفعـت ولـك

ان      باتجاه معاكس،  ث ان انـدالع حـرب البلـق ى  )1913 – 1912(حـي ، أدى إـل
ح             ك الظـروف نـج ي خـضم تـل تأجيل االنتخابات في الواليات العثمانية، وـف
انون الثـاني           ن ـك االتحاديون في العودة، إلى السلطة في الثالث والعـشرين ـم

ح      1913 وز مرـش رار المـسرحية بـف ـاديين فـي   ، فكان من المتوقع تـك ي االتح
اً      )54(االنتخابات في كل أجزاء العراق، باستثناء البـصرة،         وكمـا كـان متوقـع

سليمانية،        واء اـل ي ـل سابقة ـف ة اـل تكرار اسماء النواب ذاتهم للدورات االنتخابـي
ولي زاده    : وهم ـعيد كرـك ـدد     . حكمت بابان، والحاج س ادة ع كمـا نالحـظ، زـي

ا        نواب السليمانية إلى نائبين، وقد يعود      ـكانها، أو ربـم دد س  ذلك إلى زيـادة ـع
ـا، السـيما وان              ة إليه محاولة من السلطات التركية جذب العناصر غير التركـي
ب أوضـاعها       أرادت ترتـي ان، ـف الحرب العالمية األولى قد الحت بوادرها للعـي

  .الداخلية لمواجهة االخطار الخارجية
  

ب السليماني       التأسيسي ودور نوا   ة فيهانتخابات المجلس 
اني،            ان العثـم س المبعوـث ال يخفي أن تجربة النواب العراقيين في مجـل
ة             وصداها المباشر في العراق، والسيما بين الطبقة المثقفة، من العوامـل المهـم
سلطة التـشريعية،وهو       في تطور الوعي السياسي العراقي، ومطالبتهم بتشكيل اـل

. ثـورة العـشرين  الموضوع الذي طرحه ألول مرة طرفا النزاع في غـضون           
ى             ـزم حكومتـه عـل ن فيـه ع فمع اندالع لهيب الثورة، اصدر ولسن بياناً أعـل

                                                
.22مي، المصدر السابق، ص محمد مظفر االده. د) 52(
.وهي وزارة الغازي احمد مختار باشا) 53(
.وذلك بسبب نفوذ طالب النقيب وحزب االئتالف فيها) 54(
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م    " بهـدف     )55(اجراء انتخابات عامة، لتشكيل مجلس تأسيسي،      صاص زـخ امـت
ب ثـورة             )56 (،"تبديد جهودهم "، و   "الثوار د مكـسباً مهمـاً مـن مكاـس  مما يـع

  .العشرين
ـ     ن    رغم ذلك، فان والدة أول مجلس تأسيسي في ت م يـك ـراق ـل اريخ الع

ة           تمرار عملـي ة أسـفر عنهـا اـس ات جـم ه صـعوبات وعقـب يسيرا، إذ واكبـت
ق     ) 57(االنتخابات وعلى مدة ثالث وزارات متعاقبة،    ضها يتعـل ـدة بـع لعوامل ع

راق،          ـة عمـت أنحـاء الـع ات مقاطع بظروف االنتخابات وما رافقها من حرـك
وكربالء والنجـف فتـاوى   والسيما بعد اصدار رجال الدين في بغداد والكاظمية          

ر         )58(بتحريم االشتراك فيها،   بعض األـخ ة، واـل بدعوى أنها انتخابات غير نزيـه
ن        د اإللزامـي، أو ـم انون التجنـي من العوامل يعود إلى الخوف من إصـدار ـق
شيخ محمـود           ة التركيـة، وطموحـات اـل صاعد الدعاـي فرض ضرائب، أو ـت

ى كر       إعالن   بعد ان     )59(الحفيد، شرين الثـاني      نفسه ملكـاً عـل تان فـي ـت دـس
1922.)60(   

                                                
.61عالء حسين عبد األمير الرهيمي، المصدر السابق، ص ) 55(
.31عصام كاظم عبد الرضا الفيلي، المصدر السابق، ص ) 56(
سعدون، ووزارة     وهي وزارة عبد الرحمن النقيب ال     ) 57( ـد المحـسن اـل ثالثة، ووزارة عب

.جعفر العسكري
.1923 حزيران، 21، 159، العدد )جريدة) (االستقالل) (58(
ـا احمـد بـن الـشيخ      ) 1956 – 1881(الشيخ محمود الحفيد    ) 59( عيد كاك ابن الشيخ ـس

ورات     د ـث معروف النودهي البرزنجي، رئيس عشائر البرزنجية في السليمانية، وقاـئ
تقالل       عدة   ن اجـل الحريـة واالـس ة ـم ضد الحكومات التركية والبريطانية والعراقـي

ي ال         . د. لشعبه الكردي  الم الكـرد ـف صويركي، معجـم أـع  تـأريخ  محمد علـى اـل
شورات         ـتان وخارجهـا، مـن ديث فـي كردس صر الـح ، بنط�ةى ذي�ناإلسالمي والـع

صيل ينظر. 698، ص 2005السليمانية،   البيـاتي،  عبد الرحمن ادريس صالح : للتفا
ام   ) البرزنجي(الشيخ محمود الحفيد     والنفوذ البريطاني في كردستان العراق حتـى ـع

.2004، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1925
ي     . غانم محمد الحفو، ود   . د) 60( ة ـف عبد الفتاح علي البوتاني، الكورد واألحداث الوطنـي

.20، ص 2005، اربيل، 1958 – 1921 العراق خالل العهد الملكي،
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وائي      ن ـل عند الشروع في االنتخابات، كانت السليمانية وأجزاء واسعة ـم
ـة،      ة العراقي ـأل      )61(اربيل وكركوك، خارجة عن سلطة الدوـل ـم ت ن هنـا ل  ـم

ة     دفع المنطـق سلطات االنتداب جهدا في اللجوء إلى سياسة المناورة والتسويف ـل
شيخ محمـود    الكردية إلى االشتراك في اال     ة اـل نتخابات، واالنصراف عن حرـك

ر               صريح وزـي ذا مـا أتـضح فـي ـت ة، وـه ة الكردـي واء الحرـك بهدف احـت
ة           : "المستعمرات راق بأـي تان الـع إن بريطانيا لن تتدخل أو تـشتبك فـي كردـس

ة    "، و "حركات عسكرية ابداً  نحن ال نريد أن نجبر االكراد ليكونـوا تحـت حكوـم
اً   الملك فيصل، وهم أحرار في    ـع اجراؤهـا قريـب ، واضـاف  "االنتخابات المزم

راد فـي تحقيـق       "وزير المستعمرات    أن الحكومة البريطانية تدرس رغبـة االـك
صالح       ـام االنـدماج فـي ـم الحكم الذاتي وهي تعتقد تماماً أن مصالحهم تندمج تم

   )62(".العراق
ـان            دافها وخطتهـا، ك وضمن اساليب سلطات االنتداب في تحقيـق أـه

رة،    تقطيع اوصا  ـة وانتخابيـة مبعـث ا   )63(ل لواء السليمانية إلى مناطق إداري منـه
سليمانية،           واء اـل ات ـل ن ملحـق الحاق منطقة رانية بلواء اربيل، بعد أن كانت ـم
ـد، عهـدت             شيخ محمـود الحفي ـة اـل ـعاف حرك وفي السياق ذاته، وألجل اض

ـاني  20الحكومة العراقية في   واء كركـوك     1924 كانون الث ى متـصرف ـل  إـل
ن        ) ته متصرفا للسليمانية  بصف( سي ـع س التأسـي بأمور انتخاب اعـضاء المجـل

ـراغبين           بة لل لواء السليمانية، وفي الوقت نفسه تقرر شكلياً تهيئة األجواء المناـس
بعض            دن اـل ن ـل في االشتراك في االنتخابات، بعد أن لمست الحكومة رغبة ـم

عـضوية  وعلى هذه النحـو فـاز خمـسة أشـخاص ب    . لالشتراك في االنتخابات 

                                                
ـيل  30، ص 2محمد مظفر االدهمي، المصدر السابق، ج    . د: مقتبس في   ) 61( ؛ وللتفاص

، دار نشر حقائق   1958 – 1914ايوب بارزاني، المقاومة الكردية لالحتالل      : ينظر
.2002المشرق، فرنسا، 

.30، ص 2محمد مظفر االدهمي، المصدر السابق، ج. د) 62(
.مصدر نفسهال) 63(
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م   )64( من العام نفـسه، آذارالمجلس التأسيسي في االنتخابات التي تمت في          وـه
ا،       )شقيق الشيخ محمود  (الشيخ قادر الحفيد    : كل من  ان باـش ك عثـم زت بـي ، ـع

ق بيـك،         ك توفـي د بـي ـا، واحـم ـاح باش ميرزا فرج الحاج شريف، محمد بيك فت
ا، وبـسب           ن المـوالين لـه ة، وـم م   وكان اغلبهم من مؤيدي الحكوـم ك ـت ب ذـل

اريخ              ي ـت شريعي منتخـب ـف س ـت انتخابهم، األمر الذي يظهر بـان أول مجـل
ذي          ديمقراطي، اـل ـام اـل العراق المعاصر، كان يفتقر إلى أبسط ممارسـات النظ

  .يفترض أن تقوم على دعامة أساسية وهي االنتخاب المباشر
واب              ن ـن سي ـم س التأسـي ي المجـل سليمانية ـف ولكون ممثلي لواء اـل

ضة، أو يتمتعـوا         الحكومة، لذ  ة العرـي اهير الكردـي ـات الجـم ا لم يمثلوا طموح
ن          )65(بتأييد أو سمعة جماهيرية،    انوا ـم ولكن مع ذلك ال يمنع القـول، بـأنهم ـك

    )66(.صفوة القوم، ومن الناس المعروفين في منطقتهم

                                                
ـواء   بأن، ...ورد خطأ في كتاب الكورد واالحداث الوطنية ) 64(  عدد النواب الذين مثَّلـوا ل

س التأسيـسي،          ذاكرات المجـل ى ـم السليمانية، كان ستة نواب، إال أنه، وبالرجوع إـل
و     بأن، نجد )الوقائع العراقية (وجريدة   ـواء الـسليمانية، ـه ـوا ل  عدد النواب الذين مثَّل

ن      بأن كما ورد في الكتاب ذانه،   خمسة نواب،   عدد الـذين مثَّلـوا لـواء كركـوك ـم
ـشيخ حبيـب         الكرد، هم نائبان، في حين ان الصحيح هو ثالثة نواب، وهم كل من ال

ي  ) 18(وبذلك كان هناك . الطالباني، جميل بابان، ودارا بك داود  نائباً مثلوا الكرد ـف
ن   ) 5(ء عن اربيل،  اعضا) 8: (المجلس التأسيسي، وعلى النحو التالي     ضاء ـع اـع

ـذاكرات  : (ينظر. عضو عن الموصل) 2(اعضاء عن كركوك، و  ) 3(السليمانية،   م
دة (، )الوقائع العراقية(؛ 1338 – 1336، ص2، ج )المجلس التأسيسي  ـدد  )جرـي ، الع

ي      1924 شباط   14،  138 واب كركـوك ـف ؛ نبيل عكيد محمود المظفـري، دور ـن
ـد     ة  تـأريخ  ، دراسـة  1958 – 1925 الملكـي  مجلس النواب العراقي خالل العه ـي

ة اآلداب، جامعـة الموصـل،          ـشورة، كلـي لدورهم الوطني، رسالة ماجستير غير من
ي       33، ص   2001 ـان العراـق ؛ عدنان سامي نذير، دور نواب الموصل فـي البرلم

شورة، كليـة اآلداب،   1958 – 1925خالل العهد الملكي    ، اطروحة دكتوراه غير مـن
ى    . غانم محمود الحفو، ود . ؛ د 37، ص   1993جامعة الموصل،    د الفتـاح عـل عـب

.23البوتاني، المصدر السابق، ص 
.61عصام كاظم عبد الرضا الفيلي، المصدر السابق، ص ) 65(
.60 - 59المصدر نفسه، ص : للتفاصيل عنهم ينظر) 66(
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ـام     –كان موضوع تصديق المعاهدة العراقية       ن  1922 البريطانية لع ، ـم
ا،  أولى المهمات التي كا   ى إثـارة     )67(ن على المجلس البـت فيـه ا أدى اـل  مـم

ـديلها، والحـاق            ول تع معارضة قوية حولها داخل المجلس وخارجه، دارت ـح
ـذكورة،        ة الم صير الوالـي د شـغل ـم والية الموصل بالعراق قبل إقرارها، وـق
سليمانية فـي             واالطماع التركية فيها، قلق النواب الكرد بدورهم، إذ ايد نواب اـل

ران  5لحادية والعشرين المنعقدة في   الجلسة ا  ر    1924 حزـي ي تقرـي ـا ورد ـف ، م
ين حـسم           ي المعاهـدة لـح زمالئهم نواب كركوك وأربيل حول تأجيل البـت ـف

م       )68(مشكلة والية الموصل،   سليمانية، ومعـه واب اـل دم ـن ك، ـق  فضال عن ذـل
شرين المنعقـدة فـي            ـران  10نواب اربيل في الجلسة الثالثة والـع ، 1924 حزي

ـه، فجـاء فـي          تقرير ين منفصلين إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيهما المطلب ذات
ة       : "تقرير نواب السليمانية مـا يـأتي       اه المعاهـدة العراقـي انـا مـستنكفون تـج

سليمانية          ع اـل سابقة ـم . االنكليزية الى نتيجة مصير والية الموصل وملحقاتها اـل
ل            مـسألة الموصـل   نسترحم قبول استنكافنا إن لم تصل المعاهدة إلى نتيجة ـح

واب         .  )69(،"ودمتم ن ـن ـة ـم وما يجلب المالحظة أن التقرير موقع من قبل أربع
س،           ي المجـل م ـف دد المخـصص لـه السليمانية، وليس خمسة نواب، وهو الـع

ى         : والنواب األربع هم   ـزت بيـك، وعـل محمد بيك، ميرزا فرج، قادر الحفيد، ع
ـع،   هذا األساس يكون النائب الخامس، وهو احمد توفيق ه       و الغائب عـن التوقي

ـه،          ـع زمالئ وقعين م وفي تقديرنا المتواضع أن النائب األخير ربما كان من الـم

                                                
ا ورد       ) 67( ت فيـه، وكـم سي للـب س التأسـي كانت المهمات االخرى المطروحة إمام المجـل

ـن الدسـتور        ض القـانون  (من الخطاب الذي القاه الملك فيصل إمام المجلس، هـي س
س النيـابي         ـاب للمجـل ـذاكرات   )االساسي العراقي، وسن قانون االنتخ ـة م ، مجموع

ل، شـهادة   20 – 5، ص 2المجلس التأسيسي، ج   ـسين جمـي ـية ؛ ح  – 1908  سياس
.113، ص 1987، دار الالم، لندن، 1930

 – 342، ص 1وعة مذاكرات المجلس التأسيـسي العراقـي، ج      مجم: للتفاصيل ينظر ) 68(
343 ،391.

.419، ص 2مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي العراقي،ج: ينظر) 69(
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هـو الغائـب    وان الشيخ عبد القادر، الذي لم يحضر جلسة من جلسات المجلس         
  .عن التوقيع

اجيج         ي ـت واب الكـرد ـف ـم الـن وبذلك ساهم نواب السليمانية مع زمالئه
شات         المعارضة داخل المجلس، عندما    ي حومـة مناـق  جعلوا المجلس يعيش ـف

واب       . استمرت لغاية ليلة البت على المعاهدة      ـع الـن اف تراج و في نهاية المـط
ر       ى الرضـوخ لألـم ـذكور، إـل الكرد عن موقفهم الصلب المعلن في التقرير الم
صالح            س للتـصويت ـل ـدن اعـضاء المجـل الواقع، بعد إن لمسوا ميال مـن ل

ـمن         وعند عرض المعاهدة  . المعاهدة سليمانية ض  على المجلس، كان نـواب اـل
   )70(.المصوتين لصالح المعاهدة

  نبذة عن نواب السليمانية في عهد الملك فيصل األول      
سي فـي آب       س التأسـي د  1924صدرت االرادة الملكية بحل المجـل ، بـع

ه        تقالة وزارـت ى أثرهـا اـس اكمال المهام المنوطة به، و قدم جعفر العسكري عـل
ـدة       )71(،1924من آب   في الثاني    وزارة الجدي  وكلف ياسين الهاشمي بتـولي اـل

ى              ارة إـل ه االـش ضمن منهـاج وزارـت ـذا النحـو ـت ى ه في اليوم ذاته، وعـل
   )72(.االنتخابات

ي الثـامن مـن حزيـران            بدأت االنتخابات في جميع االلوية العراقية ـف
ة       1925 ي بغـداد، أو االلوـي ذكر، سـواء ـف وادث ـت  ، دون أن تسفر عن آية ـح

ـدخالت               ـات مـن ت ل االنتخاب م تـخ اد ـل سليمانية، وكالمعـت األخرى، ومنها اـل

                                                
.441 – 440، 431المصدر نفسه، ص : للتفاصيل ينظر) 70(
س التأسيـسي،            ) 71( كانت مهمة وزارة جعفر العسكري األولى الحقيقية، هي جمـع المجـل

رزاق   : ينظـر . دة وذيولها، ووضع االتفاقيات المتممة للمعاهدة  واقرار المعاه  د اـل عـب
ـة، ج   7 الوزارات العراقية، ط تأريخ  الحسني،   ة العام شؤون الثقافـي ، ص 2 ، دار اـل

238.
.260 – 259، 242المصدر نفسه، ص ) 72(
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   )73(.حكومية، لضمان فوز مرشحيها، وباالشتراك مع الملك فيصل األول
ـاز        ه، وف شهر ذاـت أعلنت نتائج االنتخابات في الثالث والعشرين مـن اـل

اف،     : عن لواء السليمانية أربعة نواب، هم كل مـن    احمـد مختـار عثمـان الـج
  .حمد أمين زكي، محمد صالح محمد علي، ميرزا فرج الحاج صبريم

سليمانية،            ن أهـالي اـل سن ـظ لم يكن قسم من نواب هذه الدورة عند ـح
ـة،    )ژيان(حسب ما ورد في صحيفة      سليمانية باللغـة الكردي ، التي تصدر في اـل

  :إذ انتقدت النواب ذاكرة
يعه       " م، إال إن النواب الذين اخترناهم ألول مرة، ال نقول جـم

م               ـة، حيـث ـل أن معظمهم لم تكن لديهم شـروط المبعوثي
ن          ـورهم ـع د اداروا ظه ـة، لـق ـال تلـك المهم يكونوا رج

   )74 (".المصلحة العامة مقابل منافعهم الشخصية
ـاز           صحة، بـدعوى أن مـن ف ال يخلو مثل هذا الكالم عن جانب من اـل

سايرة   بالتزكية ال تهمه المصلحة العامة، بقدر ما يهمـه ارضـاء الحكو      ة، وـم ـم
واب          ر أن ـن ك ال ينـك ـع ذـل ن م ـة، لـك سياستها، خوفاً من ضياع كرسي النياب
السليمانية في هذه الدورة، اثاروا العديد من القضايا والمواضيع الحيويـة التـي            

ـرز      )75(.وغيرها... تخص الصحة والتعليم   ويعد محمد أمين زكـي، النائـب األب
  .في هذا المضمار

ى،         بلغ عدد الجلسات التي عق     ـه األوـل س النـواب فـي دورت دها مجـل
ة،       ـة،        192باجتماعاته العادية وغير العادـي م يكمـل مدتـه القانوني سة، وـل  جـل

ـ       ه   والمحددة بأربع سنوات، حيث اشترط عبد المحسن ال سعدون لتـشكيل وزارـت

                                                
راق، ط    ) 73( ـسندباد،   2فائز عزيز أسعد، انحراف النظام البرلماني فـي الـع ـة ال ، مطبع

.184، ص 1984، بغداد
.1928آذار ) 1(، 104، السليمانية، العدد )جريدة" (ژيان) "74(
سابق، ص  : للتفاصيل عن دورهم ينظر ) 75( عصام كاظم عبد الرضا الفيلي، المصدر اـل

96 – 97 ،100 ،104 – 106 ،112.



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

35

س   )1929 كـانون الثـاني   10 – 1928  كانون الثـاني 14(الثالثة   ، حـل المجـل
م يمـض     لك فيصل األو النيابي القائم، فوافق الم    روطه، وبالفعـل، ـل ل على ـش

شروع فـي        ىسو  بضعة ايام، عندما شرعت الحكومة بحل المجلس النيابي، واـل
ـة المتـصرفين          انتخاب مجلس جديد، فاصدرت وزارة الداخلية أوامرها إلى كاف

ع          ) المحافظين( ات الجديـدة ـم بالبدء باعداد الترتيبات الالزمة للبدء في االنتخاـب
   )76(.إلى العمل، لضمان فوز مرشحي الحكومةاالشارة 

ـباط    8بدأت انتخابات الدورة االنتخابية الثانية في        تمرت  1928 ش ، واـس
ر     .  أيار من العام ذاته 9لغاية   رت بـشكل غـي ـا ـج وهناك اشارات واضحة بأنه

افرة،    ـد    )77(طبيعي، ورافقتها مخالفات صريحة، وتدخالت ـس اً  " ممـا يع تراجـع
   )78 (".ية العراقيةفي التجربة البرلمان

ة            ـة الوطنـي وبقدر تعلق األمر بانتخابات المنطقة الشمالية، نـشرت الكتل
ي جـرت هنـاك، سـمته            ـرات الـت اً عـن التزوي فظـائع  "في الموصل، كتاـب

وادث            )79 (".االنتخابات ـة ـح سليمانية أي واء اـل  ولم تشهد هذه االنتخابات في ـل
ا     تعكر جو االنتخابات، وخاصة بعد أن وقع الشيخ     ود اتفاقـا مـع بريطانـي محـم

يش فـي          1927عام   ى الـع ، بعدم التدخل في الشؤون السياسية، وانتقل بعدها إـل
ـات أن      . قرية پيران على الحدود االيرانية     ذه االنتخاب ت للنظـر فـي ـه والملـف

ات، أمثـال          سهم لالنتخاـب حوا أنـف ود قـد رـش : بعض المقربين من الشيخ محـم
ك     وقد)80(مصطفى ياملكي وماجد مصطفى،   يرجع السبب في ترشـحهم فـي تـل

                                                
ي      ) 76( سن الـسعدون ودوره ـف أريخ  لطفي جعفر فرج عبد اهللا، عبـد المـح  العـراق  ـت

.252 – 250، ص 1978معاصر،مطابع الرسالة، الكويت، السياسي ال
.172-169، ص2، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، : للتفاصيل ينظر) 77(
.127عصام كاظم عبد الرضا الفيلي، المصدر السابق، ص ) 78(
.171، ص 2، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 79(
م والمراجعـات   –دستان العراق نوشيروان، مصطفى أمين، كر ) 80(  – 1928 عصر القـل

ـسليمانية،    1حمه صالح گاللي، ط   : ، ترجمة 1931 اك، ال ة ـخ ، ص 2000، مطبـع
17.
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ـال           ق أمـاني وآم االنتخابات إلى أنهم يأسوا من امكانيات الشيخ محمـود لتحقـي
ستقلة         ة ـم ن   .الكرد القومية، والسيما بعد اخفاقه في تأسيس دولة كردـي ففـاز ـع

ـين زكـي،  : لواء السليمانية في هذه الدورة كل من   ي    )81(محمد أم  صـبري عـل
ي      )83( سيف اهللا خندان،    )82(اغا، ـذه     .  محمد صالح محمد عـل ظ فـي ه ويالـح

واء،                ـابهم عـن الـل ـرر انتخ د تك الدورة، أن نائبين من مجموع أربعة نواب ـق
د        : وهما ران، فـق ـان األـخ محمد أمين زكي، ومحمد صالح محمد علي، اما النائب

  .تم انتخابهما للمرة األولى
و   ولعل ابرز مساهمات نواب السليمانية في الدورة االنتخابية ا     لثانيـة، ـه

ارف         ى وزارة المـع رد إـل ن النـواب الـك سعة ـم رفع مذكرة موقعة من قبل ـت
ران        ن حزـي ي األول ـم واب      1928العراقية ـف ن ـن ـة ـم ، مـن ضـمنهم ثالث

د       : السليمانية، وهم  ـالح محـم د ص ـيف اهللا خنـدان، محـم ي، س محمد أمين زـك
ـ          يم فـي المنطق ة والتعـل ة علي، يطالبون فيهاالسطات اصالح وتطـوير التربـي

ـداد والموصـل        الشمالية، وفصل شؤون التربية والتعليم للمناطق الكردية عن بغ

                                                
.سوف يتم اعطاء معلومات وافية عنه في الفصل األول، للضرورة العلمية) 81(
ـان   ) سعيد كركوكلي زاده  (هو ابن عم    : صبري علي آغا  ) 82( النائب في مجلـس المبعوث

ساحة     . ثمانيالع ي اـل خدم ضابطاً في الجيش العثماني خالل الحرب العالمية االولى ـف
ه   )1930 – 1928(انتخب نائباً عن السليمانية في سنوات    . العراقية د انتخاـب ، وأعـي

ه  . 1937، و1934، 1933في األعوام   كما مارس التجارة، واقام في بغداد إلى وفاـت
.167مير بصري، أعالم الكرد، ص . 1956عام 

ه    ) 1971 – 1897: (سيف اهللا خندان  ) 83( سليمانية، وأـم ينتمي إلى اسرة معروفة في اـل
د    من آل بابان، وكان أبوه عزت بك حسين باشا، وزيراً في عهد السلطان محمد وحـي

ام      . الدين السادس، درس في مدرسة غلطة سراي     راق ـع عنـد وصـوله إلـى الـع
د        1923 ين ـم شريفات فـي وزارة   ، تولى مناصب حكومية عدة، حيـث ـع يراَ للـت

ـة فـي واشـنطن        الخارجية، وقنصالً في اسطنبول، فسكرتيراً أول للمفوضية العراقي
اريس  1946، نقل مشاورا في مفوضية لندن    1942 ، فقائم مقاماً باعمال مفوضية ـب
ام         1947 اريس ـع ة ـب ، 1951، نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامـع

ـون      1952فوض عام   رفع إلى درجة وزير م     راق فـي ب ، ثم وزيراً مفوضـاً للـع
.231 – 230ميربصري، أعالم الكرد، ص . ، فسفيرا في مدريد1952
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دموا         ا ـق وتأسيس جهاز خاص بها يكون مركزه في احدى االلوية الكرديـة، كـم
سامي يطلبـون         سعيد، والمنـدوب اـل مذكرة أخرى إلى رئيس الوزراء نوري اـل

واء دهـوك          صدد      )84(.فيه استحداث لواء جديد باسـم ـل ذا اـل ارت   وبـه ، اـش
  :، إلى الموضوع ذاكرة)ژيان(صحيفة 

ك       " ـاء بفـرح، إال أن تـل استقبل الوطنيون الكرد هـذه اإلنب
س، كمـا أن       المطاليب قد أهملت، ولم يجِر بحثها في المجـل
ضاب         اً مـن اـغ النواب الكرد لم يجددوا طلبهم أيضاً خوـف

  )85" .(بريطانيا
سياسي  ،1930 آذار 9بعد استقالة وزارة ناجي السويدي في    كان الواقع اـل

 لتوقيع 1930 آذارمهيئاً لوصول نوري السعيد إلى الحكم في الثالث والعشرين من  
 والتي أنجزها بعد سبعة ايام على تشكيله الوزارة،    )86( مع بريطانيا،  1930معاهدة  

  .أي في الثالثين من حزيران، تمهيداً لمصادقة المجلس النيابي عليها
ـراً     لذا كان حل المجلس السا    ه، أم د مـواٍل ـل بق، واإلتيان بمجلس جدـي

صل      ك فـي ه   )87(.متوقعاً، كما ورد في منهاج وزارته، الذي رفعه إلى المـل وعلـي
س النـواب فـي األول مـن تمـوز              ، 1930صدرت االرادة الملكية بحل مجـل

رمن        وزالى العاـش رمن تـم والشروع في انتخابات المجلس الجديـد بـين العاـش
  .أيلول من السنة نفسها

ب الكـرد،           و بما أن بنود المعاهدة الجديدة التزمت الصمت حيـال مطاـل
ا يخـص ردة              لهذا احدث نشر المعاهدة استياء في نفوس الكرد، وبالتحديـد فيـم
م دون قيـد أو         صبة األـم ى ـع ـراق إـل الفعل على التعهد البريطاني بادخال الع

                                                
.17نوشيروان مصطفى أمين، المصدر السابق، ص ) 84(
.1929، نيسان 166، السليمانية، العدد )جريدة) (ژيان) (85(
ـس     : للتفاصيل ينظر ) 86( سياسة   عبد الرزاق احمد النصيري، نوري ال عيد ودوره فـي اـل

.189 – 188، ص 1978العراقية، منشورات مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 
.10، ص 3، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 87(
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ـم فـي                  ا بحقه صوص عليـه ك يعنـي أن الـضمانات المـن شرط، إذ كان ذـل
ا    المع ر عنـه اوفهم   . اهدتين السابقتين سيتم أهمالها، ويصرف النـظ دت مـخ وتأـك

ـرد              ى الك ارة إـل بعد نشر المعاهدة بصيغتها النهائية، حيث لم تحتِو على أية اـش
ـذكرتين     )88(.أو أية ضمانات رسمية لحفظ حقوقهم     رد م واب الـك  وعليه قدم الـن

وزراء         يس اـل ى رـئ ا   تضمنتا مطاليب الكرد في الحكم الذاتي اـل ـذي رفعـه ، ال
صبة    . بدوره إلى المندوب السامي    ى سـكرتارية ـع كما نظموا مضابط كثيرة اـل

ـم،        صبة األم ا ـع ي اعترفـت بـه األمم، طالبوا فيها بمنحهم حقوقهم القومية الـت
ـدة       راءات عقابيـة ع ولكن دون جدوى، مما دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ اـج

   )89(.بحق اهالي السليمانية
و مـشبع         جرت االنتخابا  رى فـي ـج داد والمحافظـات األـخ ت في بـغ

ا           ـادت اجواءـه سليمانية التـي س ي اـل ا ـف باالرهاب، والمعارضة الشديدة، اـم
دم الرضـا لمعاهـدة         ت    30االحتجاجات ومـشاعر ـع  حزيـران التـي تجاهـل

ى اضـطرابات               ور الموقـف إـل االمتيازات التي وعدتهم بريطانيا بها، فقد تـط
اخبين      1930م دموية في السادس من أيلول عا     ع مـن الـن دما حـضر جـم ، عـن

ة              راء انتخابـات الهيـئ الحكوميين برفقة رئيس البلدية إلى سراي الحكومة، الـج
انويين  (المشرفة على االنتخابات     ل     )المنتخبين الـث ـعال فتـي ى اش ا أدى إـل ، مـم

رى، شـارك فيهـا الطلبـة والكـسبة             المواجهة  الساخنة تمثلت بمظاهرات كـب
ة راح      )90( والسلطات الحكومية،  ،)المعارضون للسلطة (  انتهـت بمجـزرة دامـي

ة      قتلىضحيتها الكثير من ال   ة حمـل سلطات الحكومـي ا شـنت اـل  والجرحى، كـم
ن     )91(اعتقاالت شملت احدى عشرة شخصية كردية،      مما هز مـشاعر الكـرد ـم

                                                
 – خيـة تأري دراسـة  – 1939 – 1926سروه اسعد صابر، كوردستان الجنوبية .  د )88(

.107 – 106، ص 2006سياسية، السليمانية، 
.60 – 59، ص 3، ج... الوزاراتتأريخ د الرزاق الحسني، عب) 89(
.42عبد الفتاح علي البوتاني، المصدر السابق، ص . غانم محمد الحفو و د. د) 90(
ـيروان،  : ؛ وينظر كذلك229الزاريف وآخرون، المصدر السابق، ص   . س. م) 91( نوش

ـاً 60؛ زنار سلوبي، مسالة كردستان 67مصطفى أمين، المصدر السابق، ص       = عام
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ول   ( األعماق، فأطلقوا عليها     ه يـل سادس   / روژى ره شى  شه شى ـئ وم اـل الـي
   )92 ().من أيلول األسود

تئناف اجـراء             ورغم حوادث باب السراي، قررت الحكومة العراقية اـس
واء           ن ـل ـاز ـع االنتخابات في السليمانية، بعد تأجيلها لمدة أسبوع واحد، وقـد ف

ن    ـار     : السليمانية في هذه الدورة االنتخابية كل ـم د مخت صالح، واحـم احمـد اـل
دان       رض    وحـين   )93(.جاف، ومحمد صالح محمد علي، وسيف اهللا خـن ـم ـع ت

صالح المعاهـدة             س، صـوت ـل ) 69(المعاهدة العراقية البريطانية على المجـل
واب     ) 82(نائباً من اصـل    ) 13(نائباً، وخالف المعاهدة     و عـدد الـن نائبـاً، وـه

غ          ا  ) 88(الحاضرين في تلك الجلسة، مع العلم أن عدد نواب تلك الدورة بـل نائـب
  .صالح المعاهدةوكان نواب السليمانية األربعة ضمن المصوتين ل

ث مـن تـشرين األول              ي الثاـل ـم ـف صبة األم ، 1932دخل العراق ـع
ي           ـة ـف سعيد الثاني شرين الثـاني   27فاستقالت على اثر ذلك وزارة نوري اـل  ـت

صل       1932 ك فـي ند المـل داب، فاـس ، على اعتبار أن مهمتها انتهت بنهايـة االنـت
ى نـاجي شـوكت، وصـدرت ا           الرادة األول مهمة تكليف الوزارة الجديـدة إـل

   )94(.الملكية بحل مجلس النواب في الثامن من تشرين الثاني من العام نفسه
ـدخالت            دون ت ري االنتخابـات ـب ى أن تـج حرص ناجي شـوكت عـل
ن مرشـحين            دد ـم حكومية، إال أن البالط رأى وجوب التدخل، لضمان فوز ـع

  :له، فذكر ناجي شوكت بهذا الصدد
ة    لم أنتسب إلى حزب من األ     . كنت محايداً " ب، أو كتـل حـزا

واب       ... من الكتل  س الـن كنت شديد الرغبة في جعـل مجـل
                                                                                                                  

ضال المسلح للشعب الكردي ضد العبودية، ط   =  – 82، ص 1997، بيـروت،  2من الن
83.

.42عبد الفتاح علي البوتاني، المصدر السابق، ص. غانم محمد الحفو، ود. د) 92(
.293ص 10، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 93(
روت،  2، ط1974 – 1894ناجي شوكت سيرة وذكريات ثمانين عاماً  ) 94( ، 1975، بـي

.208 – 205ص 
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ه             ـل فـي الجديد ممثالً للرأي العام على قدر االمكان وان تمث
م          ب كافة، وان يكون للمثقفين مقامهم فيه أيضاً، إذ ـل األحزا
ل عـن المجلـس            يكن في االستطاعة ابعاد رؤسـاء القباـئ

ذه االتجا          ـع ـه ـن جمي ـان   بالمرة، وعلى الرغم م ت، ف ا ـه
ل الـذين          ت، والسيما من قـب االنتخابات لم تخل من االنتقادا
البطوالت         كان تسيرهم االغراض الشخصية، ويتظاهرون ـب

   )95 (".الوطنية
 كانون األول 10أتمت وزارة ناجي شوكت انتخابات المجلس النيابي في          

احمد : ل من وفاز عن لواء السليمانية في هذه الدورة االنتخابية الرابعة ك)96(،1933
   )97(.الصالح، سيف اهللا خندان، صبري علي آغا، ومحمد صالح محمد علي

صل          ك فـي د المـل ي عـه ومن نافلة الحديث عن دور نواب السليمانية ـف
اً خـالل    : األول،أن نشير إلى حقيقتين، أوالها     أن عدد نواب السليمانية بقـي ثابـت

ك          ـدد    عهد الملك فيصل، أي أربعة مقاعد، ولعل السبب فـي ذـل اء الع هـو بـق
ع عـام فـي دور     . مقعدا) 88(الكلي لمقاعد المجلس ثابتاً أي       والثانية، هو تراـج

صل،             ك فـي ـد المـل ر عه النواب الكرد عامة، ومنهم نواب السليمانية في أواـخ
سياسية          ي تحجـيم المعارضـة اـل ة ـف والذي يمكن أن يعزى إلى رغبة بريطانـي

رة التـي     قبيل دخول العراق عصبة األمم، فضالً عن ال        سياسية الكبـي خبـرة اـل
ه        ع قناعـت يم أي طـرح ال يتناسـب ـم اكتسبها الملك فيصل، وقدرته على تحـج

واب               )98(ورغباته الشخصية،  ر بـن ق األـم در تعـل ك بـق  ولعل ما يوضـح ذـل
ي، وسـيف اهللا      : السليمانية، هو إعادة انتخاب النائبين     د عـل ـالح محـم محمد ص

                                                
.223المصدر نفسه، ص ) 95(
ة االهـالي    1946 – 1925حسين جميل، الحياة النيابية في العراق   )96( ، وموقـف جماـع

.140، ص 1983 ، بغداد، 1منها، ط
.294ص 10، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، )97(
.237بق، الخاتمة، ص عصام كاظم عبد الرضا الفيلي، المصدر السا)98(
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واب      خندان، والذين عرف عنهما، ولغاية الدور      ـر الـن ن أكث ا ـم ة الثالثة، بأنهـم
  .غيابا، ومن اقلهم تحدثاً ومداخلة

  
  نبذة عن نواب السليمانية في عهد الملك غازي      

سابع             وزارة ألول مـرة فـي اـل تسلم علي جودت االيـوبي رئاسـة اـل
ابي فـي       1934والعشرين من آب     س النـي ل المجـل ـه ـح ، فكانت باكورة اعمال

   )99(.بدء بانتخابات مجلس جديد وال1934الرابع من أيلول 
ـة الخامـسة       – 1934 كـانون األول  29(كانت انتخابات الدورة االنتخابي

ل          )1935 نيسان   9 ك غـازي، بعـد ـح د المـل ، هي األولى التي جرت في عـه
د، أو بوجـوه     )100(.مجلس النواب السابق    ولم تأت هذه االنتخابات بـشيء جدـي

ن    جديدة تمثل لواء السليمانية، حيث أسفرت     وز كـل ـم ـعيد  :  نتائجها عـن ـف س
ي        ـد عـل ويالحـظ  . حقي، سيف اهللا خندان، صبري علي اغا، محمد صالح محم

واب      بان األول، وهو سعيد حقي، قد دخل المجلس ألول مرة، كمـا أن عـدد الـن
  .المخصص للواء بقي أربعة مقاعد

سة فـي          ه الخاـم صدرت االرادة الملكية بحل المجلس النيابي في دورـت
سادسة فـي           1935 نيسان   29 ة اـل ـدورة االنتخابـي ات لل ، على أن تبدأ االنتخاـب

ل            . شهر حزيران  دخالت صـريحة مـن قـب وقد شهدت انتخابات هذه الدورة ـت
ـة       مي الثاني ـران  29 - 1935 أذار17(وزارة ياسين الهاـش ك  )1936 حزي ، وذـل

                                                
ـوبي      )99( ى جـودت األي روت  1958 – 1900علي جودت األيوبي، ذكريـات عـل ، بـي

  . 217، ص 1967
ي                 ومن الجدير بالذكر ان األيوبي أقدم على حل المجلس النيابي ذاته الذي عارض ـف
ل        ـة لـح ة الثاني حله من قبل، بدعوى ان الظروف التي أقدمت عليها الوزارة الكيالنـي

اة الملـك فيـصل األول،      مجل س النواب لم تكن مالئمة، الن البالد كانت مفجوعة بوـف
 تـأريخ  عبد الرزاق الحـسني،  . وان هذه الظروف تبدلت عندما صارت الوزارة اليه   

.35 ص 4، ج...الوزارات
.المصدر نفسه)100(
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ة              يهم فـي مرحـل ة ـف ب الحكوـم ذين ال ترـغ حين اـل عن طريق ابعاد المرـش
ي          الترشيح، ومضا  شرطة للنـاخبين، وانتهـت ـف د أن  1935 آب   4يقة اـل ، بـع

سادسة فـي     )101(.ضمنت الحكومة نتائجها    وقد أسفرت نتائج انتخابات الدورة اـل
ـيخ        : لواء السليمانية عن فوز كل من      ـدان، ش ـيف اهللا خن ي، س محمد أمين زـك

ة          دورة االنتخابـي جالل، علي كمال، محمد صالح محمد علي ويالحظ في هذه اـل
ى خمـسة     زيادة   سابقة إـل دورات اـل عدد نواب السليمانية من أربعة نواب في اـل

س        نواب،  والسبب في تلك الزيادة الحاصلة يرجع إلى زيادة عدد مقاعـد المجـل
واب فـي           . مقعداً) 108(مقعداً إلى   ) 88(من   ماء الـن ـرار اـس ظ تك كمـا نالـح

ب       ـتثناء الناـئ الل  (الدورات السابقة، باس شيخ ـج ل ألول   ) اـل ذي دـخ ـرة  اـل م
  .المجلس

وفي غضون وصول وزارة حكمت سليمان إلى  الحكم في إعقاب انقالب   
، كان من المنتظر أن تحل الوزارة الجديدة المجلس النيابي، 1936بكر صدقي عام  

ة     الذي جاءت به الوزارة الهاشمية الثانية، بعد أن وجهت المعارضة طعوناً مختلـف
 رئيس الوزراء االرادة الملكية بحل  فاستصدر )102(لالنتخابات التي جرت لجمعه،   
ن   1936 تشرين األول 31المجلس النيابي السادس في     ـاً ـم ، أي قبل أربعين يوم

  . كانون األول من السنة ذاتها9إذاعة منهاج الوزارة في 
ا    . شرعت الوزارة االنقالبية باالنتخابات في اليوم التالي إلعـالن منهاجـه

ـار    وكما هو متوقع لم تسلم االنتخابات   م اختي ر، إذ ـت  كالعادة من التدخل والتزوـي
مرشحي الحكومة باالتفاق بين بكر صدقي ورئيس الوزراء، وتـم إبـالغ وزارة          
و تمـت       الداخلية بالعمل النجاح هذه الحكومة في فوز مرشحيها، وعلى هذا النـح

                                                
.58نبيل عكيد المظفري، المصدر السابق، ص ) 101(
.242 ص 4، ج...لوزارات اتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 102(
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 وأسفرت نتـائج االنتخابـات    )103(،1937 شباط 20انتخابات المجلس النيابي في   
د    : النتخابية السابعة في لواء السليمانية عن فوز كل من      للدورة ا  ه آغـا عـب حـم

ا،              ي آـغ الرحمن، ميرزا توفيق قزاز، الشيخ جالل، حامد الجاف، صـبري عـل
ـدد   . محمد صالح محمد علي    ويالحظ في هذه الدورة أيضا حصول زيادة فـي ع

واب، وقـد يعـود سـبب الزيـادة            نواب السليمانية من خمسة نواب إلى ستة ـن
و           ا لمذكورة إلى ارضاء العشائر، وكسب ودها، حيث تمت إضافة نائب واحد ـه
  .الذي مثل عشيرة الجاف في قضاء حلبجة) حامد الجاف(

ا         نَّة تـسير عليـه ولما صار حل مجلس النواب في عهد الملك غازي ـس
ة            ـدفعي الرابـع ل الم ذا فـان وزارة جمـي اً، ـل  آب 17(كل وزارة جديدة تقريـب

ــى  ) 1938ألول  كــانون ا25 – 1937 ــا كــادت تتــسلم دفــة الحكــم، حت م
شرين            سادس والـع استصدرت ارادة ملكية بحل المجلس النيابي السابق فـي اـل

ا،         1937من آب    ـه ودقتـه ة الي ، الن المدفعي كان يعتقد بصعوبة المهمة الموكـل
ى             ي قـضت عـل سعيد الـت م عقـب وزارة نـوري اـل بعد أن تسلم مقاليد الحـك

ـتقرار فـي      الحريات، وان عليه أن ي     د دعـائم االس ة لتوطـي تخذ التدابير الالزـم
البالد معتمداً على خطط تتفق وهذه الغاية، ومثل هـذا األمـر يـستدعي حـسب        
ـدة        رأيه ضرورة الوقوف على رأي األمة بحل المجلس، واجراء انتخابـات جدي

    )104(.ليعبر ممثلوا األمة عن رأيهم في هذه الخطط
 شـباط  22 – كانون األول 23(رة الثامنة ومع ذلك لم تخرج انتخابات الدو 

ـذه       ) 1939 عن المألوف، إذ خضعت بالمثل لسيطرة الحكومة التامة، ووصفت ه
دفعي (مجرد مسرحية يخرجها رئيس الوزراء   "االنتخابات، بأنها كانت     ) جميل الـم

                                                
ي العـراق       ) 103( ة ـف ت يـونس    229، ص ...حسين جميل، الحياة النيابـي ؛ مهـا بهـج

ة           ـشورة، كلـي صالحي، حل المجالس النيابية في العراق، رسالة ماجستير غيـر من ال
.87، ص 1995القانون، جامعة بغداد، 

.14، ص 5، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 104(
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ـد قائمـة مرشـحي       ) 105( ،)"مصطفى العمري (ووزير الداخلية    وان المدفعي اع
ير الداخلية إنجاح هذه المهمة،وقد أسفرت االنتخابات في لواء  الحكومة، وتولى وز  

د     : السليمانية عن فوز كل من     عزت عثمان، محمد أمين زكي، محمد صالح محـم
   )106(.علي، رؤوف الشيخ محمود، ميرزا فرج، صبري علي أغا

ـة          ـه الثالث انون االول  25(ولما ألف نوري السعيد وزارت  6 – 1938 ـك
د     )107(ى تأجيل جلسات المجلس شهراً آخر، ، عمد إل  )1939 نيسان م أقـدم بـع  ـث

س كانـت        أنتهاء مدة التأجيل على حله، بعد أن تبين له ان األغلبيـة فـي المجـل
ه       اءت ـب موالية لوزارة جميل المدفعي السابقة، اذ إنها أشرفت على انتخابه، وـج

ي الم   )108(إلى الوجود،  س،   وان الوزارة القائمة ال تملك إال أقلية ضـئيلة ـف جـل
ه            ب ثقـت وزارة بطـل ى اـل األمر الذي يؤدي إلى سقوطها، في حالة الضغط عـل

   )109(.فيها
ي              ة ـف ى متـصرفي االلوـي  1939 آذار 18أبرقت وزارة الداخليـة إـل

عة       دورة التاـس ي انتخابـات اـل ران  12(للشروع ـف  حزيـران  9 – 1939 حزـي
سليمانية دون حـوادث تعرقـل    )1943 ـير  ، حيث تمت االنتخابات في لواء اـل  س

زت عثمـان،   : االنتخابات، وقد حصل على المقاعد النيابية في اللواء كل من        ـع
شيخ       ي، رؤوف اـل محمد أمين زكي، سيف اهللا خندان، محمد صـالح محمـد عـل

ل        . محمود، الشيخ خالد النقشبندي    ـهدت قـب وتجدر االشارة إلى أن هذه الدورة ش
                                                

ي العـراق       عبد ال ) 105( ة ـف اة النيابـي وراني، الحـي  – 1939زهرة مكطوف يوخان الـج
ية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االداب، جامعة بغـداد،   تأريخ  ، دراسة   1945
.16، ص 1983

ـة، وذلـك للـضرورة          ) 106( سوف يتم اعطاء معلومات وافية عنهم في الصفحات القادم
.العلمية

ـد ا ستـصدرت ارادة    كانت الوزارة السابقة، وهي و  ) 107( ـة ق زارة جميل المدفعي الرابع
انون األول         ن ـك ملكية بتأجيل جلسات مجلس النواب شهراً واحد، بـداً مـن األول ـم

1938.
.154 – 153، ص ...حسين جميل، الحياة النيابية في العراق) 108(
.66، ص 5، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 109(
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ـدورات    انعقادها مقتل الملك غازي، لذلك ال يمكـن اعتبارهـا دا     ة ضـمن ال خـل
ـين          ـاب المنتخب ك غـازي، إال أن انتخ التي عقدت اجتماعاتها خالل عهـد المـل

  .الثانويين والنواب جرى خالل عهده
رتين،         ويالحظ أن عدد نواب السليمانية قد زاد خالل عهد الملك غازي ـم
ى خمـسة           حيث حصلت الزيادة األولى في الدورة السادسة، من أربعة نواب إـل

واب   نواب، إما ا   لثانية فحصلت في الدورة السابعة حيث ارتفع العدد من خمسة ـن
إلى ستة نواب، كما نالحظ تكرار اسماء بعض النواب الذين مثلوا لواء السليمانية      
ـة،    في جميع الدورات التسعة، رغم التدخل الحكومي المستمر في العملية االنتخابي

بية، وخالل عهد ملكـين،  وتعاقب اثنا عشر رئيس وزراء خالل تسع دورات انتخا   
ي 1943 – 1925وعهد الوصاية، من    كمـا أن  . ، كالنائب محمد صالح محمد عـل

ل           سـيف اهللا  (هناك بعض النواب الذين تكررت أسماؤهم في سـت دورات مـث
ا        )خندان ـذين ذكرـن ى، وال سع األوـل ، وأخرين مثلوا السليمانية في الدورات الـت

ك     اسماءهم سابقاًَ، في حين أن عدد المقاع    واء  فـي تـل د النيابية المخصـصة لـل
ى      . مقعداً) 34(الدورات هو    إن تكرار اسماء معينة في عدة دورات انتخابية وعـل

سنة، وهي مدة انعقاد الدورات التسعة األولى من حياة المجلس النيابي     ) 18(مدار  
سلطة           ـابي أمـام اـل في العهد الملكي، هو مؤشر قوي على ضعف المجلس الني

المتمثلة بالملك والحكومة، كما أنه في الوقت نفسه يشير إلى ان بعض      التنفيذية، و 
نواب السليمانية كانوا يسايرون مختلف الحكومات العراقية المتعاقبة على الحكم،          
وخاصة نواب العشائر، الن تلك الحكومات كانت دوما تحاول أن يفوز األشخاص  

رى كانـت بعـض الحكومـات    المرغوبون لديها بالمقاعد النيابية، و من ناحية أخ 
ة              اتهم الثقافـي سبب إمكانـي ترغب بحصول بعض النواب على المقاعد النيابية ـب

والجـدول  . والعلمية، ولعل هذا القول ينطبق على النائب القدير محمد أمين زكي       
  .1943 – 1925اآلتي يبين تكرار اسماء النواب في الدورات االنتخابية  من 
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ل الدورة االنت  اسم النائب  ت لتي مث خابية ا
  فيها

لدورات  عدد ا
فيها التي مثل 

محمد صالح محمد   1
  علي

األولى، الثانية، الثالثة، 
الرابعة، الخامسة، السادسة، 

  السابعة، الثامنة، التاسعة
  تسع دورات

لرابعة،   سيف اهللا خندان  2 لثالثة، ا الثانية، ا
  ست دورات  الخامسة، السادسة، الثامنة

لرابعة، الخامسة، الث  صبري علي آغا  3 انية، ا
ت  السابعة، الثامنة   خمس دورا

األولى، الثانية، السادسة،   محمد أمين زكي  4
ت  الثامنة، التاسعة   خمس دورا

  دورتان  األول، الثالثة  احمد مختار عثمان  5
  دورتان  السادسة، السابعة  شيخ جالل  6
لرابعة  احمد الصالح  7   دورتان  الثالثة، ا

لشيخ   8 روؤف ا
لتاسعة  دمحمو   دورتان  الثانية، ا

  دورتان  األولى، التاسعة  عزت عثمان  9
فرج  10   دورتان  األولى، الثامنة  ميرزا  
ة  الخامسة  سعيد حقي  11   دورة واحد

حمه أغا عبد   12
ة  السابعة  الرحمن   دورة واحد

قزاز  13 ة  السابعة  ميرزا توفيق    دورة واحد
ة  السابعة  عبد الحميد الجاف  14   دورة واحد
ة  السادسة  علي كمال  15   دورة واحد
ة  التاسعة  خالد النقشبندي  16   دورة واحد
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—ÑÜaßìÿa@Þ@ @
  

óïäbáïÝ�Üa@À@ðibƒnäýa@ÊÔaíÜa@ @
béiaíåÜ@ðÈbánuýa@æîíÙnÜaì@ @

  
  سير االنتخابات النيابية في السليمانية: أوالً    

عة،      ة التاـس ه االنتخابـي صـدرت  ) 110(بعد أن أكمل المجلس النيابي دورـت
نة      إراد ران ـس ن حزـي ع ـم ، 1943ة ملكية تقضي بحل مجلس النواب في التاـس

ـدر صـالح          ـام أص والشروع في االنتخابات العامة لمجلس جديد، وبعد عـدة أي
ا    ) محافظي(وزير الداخلية تعليماته إلى متصرفي      ) 111(جبر ة، ومنـه األلوية كاـف

ذا الن        ى ـه و جـرت   لواء السليمانية، لالستعداد الجراء انتخابات جديدة، وعـل ـح
اخبين          اب الـن انتخابات المجلس النيابي للدورة االنتخابية العاشرة، عندما تم انتـخ

ن    1943الثانويين في أواخر شهر آب      ـامس ـم ي الخ ، كما تم انتخاب النواب ـف
  .تشرين األول من العام نفسه

سلبيات التـي           رة مـن اـل لم تخل انتخابات المجلس النيابي للدورة العاـش
ة     رافقت االنتخابات   ـر الداخلـي ـع وزي سعيد م النيابية السابقة، إذ تعاون نوري اـل

                                                
ي هذا الصدد إلى أن الدورة االنتخابية التاسعة كانـت أول دورة     من المفيد اإلشارة ف   ) (110

ـة         ـا األربع ام اجتماعاته دورة مجلـس  (انتخابية تحظى، ومنذ سبعة عشر عاما، بإتـم
ـان    ) النواب أربعة اجتماعات عادية   دورات الثم ـاب اـل دون أن يعتورها الحل الذي أص

.    148، ص6،ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، . السابقة
ي  .احد ابرز السياسيين العراقيين في العهد الملكي     ) 1957-1900( صالح جبر  )111( ينتـم

تولى حقيبة المعارف فـي وزارة  . 1921تخرج من كلية الحقوق عام     .ألسرة متواضعة 
ي   1935، فمتصرفا لكربالء عام 1933جميل المدفعي األولى عام      ة ـف ،فوزيرا للعدلـي
ـسا لمجلـس   1936ها حكمت سليمان بعد انقالب عام الوزارة السليمانية الذي شكل   ، ورئي

 ).1948كانون الثاني 27-1947 آذار 29(شكل وزارته الوحيدة      .1946األعيان عام   
ه   1957حزيران6توفي في   ي،وبعد انتهاـئ  اثر نوبة قلبية حادة،وهو جالس على الكرـس

ال     .د. من إلقاء كلمته في مجلس األعيان     ـد الحربي،رـج م محم الء جاـس العـراق  ـع
 .    150-143، ص2004الملكي،دار الحكمة،لندن،
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سفارة             ـة اـل صالح جبر إلعداد قوائم المرشحين، وتمكنا مـن استحـصال موافق
ستقلة أعـدها         ) 112 (البريطانية على هذه القوائم،    ة ـم لكنهما فوجئا بوجـود قائـم

ــن الشخــصيات المعارضــة    الوصــي بنفــسه ضــمت أســماء خمــس م
سماح             لوزارته،ولشخص صالح  ضي بعـدم اـل ـر، وأصـدر تعليمـات تقـت  جب

ـار أقـاربهم،        وكـاد إصـرار الوصـي أن    )113 (للوزراء وكبار اإلداريين باختي
ام           ه أـم ف بتنازـل وري الموـق دارك ـن م يـت يؤدي إلى وقوع أزمة وزارية لو ـل

  )114(.رغبات عبد اإلله
واء          ن ـل ازوا ـع ذين ـف ت متوقعة،واـل من هنا فان نتيجة االنتخابات كاـن

ية كان اغلبهم من نواب الدورات السابقة ممـن حظـوا بتأييـد الوصـي       السليمان
  : وهموالحكومة وتزكيتها،

ا  )116(عزت عثمان،)115(محمد أمين زكي ـار   )117(، احمد حمـه آـغ د مخت ، احـم

                                                
. 163، ص6، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 112(
ة        .د: مقتبس في ) 113( سعاد روؤف شير محمد، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقـي

 175،ص 1988، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،1945حتى عام 
. 163،ص6،ج... الوزاراتتأريخ حسني، عبد الرزاق ال) 114(
صبح محمد أمين زكي عينا في     ) 115( ـد مـصطفى   1943كانون االول25أ ، فانتخب ماج

. بدال منه
ة فانتخـب        ) 116( ن النياـب ذكرعبد الرزاق الحسني خطًأ بأن عزت عثمان قدم استقالته ـم

ـواب للـدورة          س الن ى محاضـر مجـل ـالرجوع اـل  محمد صالح بدالً عنه، إال أنه، وب
االنتخابية العاشرة، يظهر لنا بأن أحمد توفيق هو الذي قدم استقالته، حيث تم عرضـها      

ـسنة          ر االعتيـادي ل ، 1943على مجلس النواب في الجلسة السابعة من االجتمـاع غـي
ـديم   1943 تشرين الثاني   23والمنعقدة في    باب تق ، ولم يوضح النائب احمد توفيق اـس

ة    نظراً" استقالته من النيابة، سوى    ن النياـب تقالتي ـم  الى االسباب الضرورية ارفع اـس
ـسة      " الى مجلسكم فارجو التفضل بقبولها    ي الجل س علـى اسـتقالته ـف وقد وافق المجـل
ـواب  "1943 تشرين الثاني   30التالية، أي الثامنة، والمنعقدة في       ، " محاضر مجلس الن

ادي لـسنة       ر االعتـي ؛ 192، 58، ص1943الدورة االنتخابية العاشرة، االجتمـاع غـي
 . 303، ص10، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، 

د    بأنللحسني، )  الوزاراتتأريخ  (كما ورد خطًأ في    ) 117( ا، ـق  النائب أحمد حمـه آـغ
اال أنه يظهر لنا من خالل الرجوع الـى محاضـر   . توفي في الدورة االنتخابية العاشرة  

 اسمه موجود في تلك المحاضـر، للـدورة     ان. مجلس النواب للدورة االنتخابية العاشرة    
ه     . االنتخابية العاشرة حتى نهاية تلك الدورة    ـة باـن ات وزارة الداخلي كما نجد فـي ملـف

ـن     =رشح نفسه مرةً اخرى لالنتخابات الدورة الخامسة عشرة، مع رسول حسن آغـا ع
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ه     ) 118 (بابان، احمد توفيق، روؤف الشيخ محمود،     م انتخاـب ـد ـت ـر ق وكان األخي
  .دبالتزكية النتمائه إلى أسرة الشيخ محمود الحفي

ة        د مـرور أربـع ادي بـع بدأ المجلس الجديد دورته بعقد اجتماع غير اعتـي
ساته   1943أيام على انتخابه،أي في التاسع مـن تـشرين األول     ـتمرت جـل ، واس

سات      31حتى   ا  .  تشرين الثاني من العام نفسه، وبلغ عدد جلساته ثمـاني جـل فيـم
انون االول        ن ـك ي األول ـم تمرت  1943بدأ االجتماع االعتيادي األول ـف ، واـس

ار           ين مـن أـي ساته    1944جلساته حتى الحادي والثالـث دد جـل غ ـع ) 29(، وبـل
انون            . جلسة ن ـك اني ـم دأ فـي الـث ـذي ـب ثم تاله االجتماع االعتيادي الثاني ال
ـار          1944االول ين مـن أي ادي والثالـث ـدد   1945، واستمر حتى الـح غ ع ، وبـل

ي     .جلساته ثالث جلسات   ث ـف انون   وبدأ االجتماع االعتيادي الثاـل ن ـك األول ـم
دما صـدرت   1946، واستمر حتى الحادي والثالثين من أيـار     1945األول   ، عـن

ساته    سة ) 41(اإلرادة الملكية بحله، وبذلك بلغ عدد جـل ي أن   )119(.جـل  ممـا يعـن
ـة      غ مائ ـه االنتخابيـة العاشـرة بـل ا  مجموع جلسات المجلس في دورت و ثالـث

  . وعشرين جلسة
ــ  ــدورة الحاديــة ع ــات ال ــباط 22-1947آذار 17(شرة أمــا انتخاب  ش

سعيدية التاسـعة       )1948 شرين الثـاني   12(، والتي جرت في عهد الوزارة اـل  ـت
واب              )1947 آذار 29 – 1946 اب الـن ام قـانون انتـخ ، فقد جرت طبقـاً ألحـك

                                                                                                                  
صالح         = ه آغـا سـحب ترشـيحه ـل المنطقة االنتخابية لقضاء بشدر، إال ان أحمد حـم
شدري  "كما جاء في كتاب     . فسهمنا ه    " ذكريات أحمد حمه آغا الـب ـة باـن ـة الكردي باللغ

.1985 كانون االول 29 -28توفي في ليلة 
ي    / ملفات دار الكتب والوثائق، ملفات وزارة الداخلية             ة ـف الس االدارـي الديوان ، المـج

شد  32050/ 9524لواء السليمانية، رقم الملفة   ة ـب ة   ، كتاب حاكمية منطـق ر االنتخابـي
ـول  2 في 613الى وزارة الداخلية رقم      م   1954 ايل ـة رـق  عب�دالرقيب؛ 32، الوثيق

 ث��شدةرى، غ��اى ح��ةما ئةحم��ةدى بيرةوةري��ةكانى س��الح، س��ديق و يوس��ف
؛ 6ل ،2001 س�����ليمانى، ئ�����ازاد، ض����اثخانةى ئام�����ادةكردنى، و تؤم����ار

.303، ص10، ج... الوزارات تأريخ عبدالرزاق الحسني، 
ـاع غيـر االعت   " مجلس النواب  محاضر) "118( يـادي  ، الدورة االنتخابية العاشـرة، االجتم

سني،  10، ص1943 تشرين األول 4ي  ، الجلسة الثالثة ف   1943لسنة ؛ عبد الرزاق الـح
. 303، ص10، ج... الوزاراتتأريخ 

. 302، ص10،ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، ) 119(
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ـرة    )120(1946لسنة ) 11(الجديد رقم    ن دائ ـر ـم ،والذي بموجبه أصبح اللواء أكث
ن زيـادة     انتخابية، إلى جانب اعتماده أسس جدي      دة كالترشيح والتزكية، فضالً ـع

د النيابيـة مـن         ى   ) 115(عدد المقاـع د إـل ة الزيـادة    ) 138(مقـع د، نتيـج مقـع
الحاصلة في عدد سكان العراق    
)121(

راد مـن      دد األـف ) 3.380.533( إذ ارتفع ـع
ام     ) 4.816.185(، إلى 1934استناداً إلى إحصاء عام    ى إحـصاء ـع تناداً إـل اـس

1947
)122(

سليمانية، إال أن     ومن الطبيعي أ  واء اـل ملت ـل ـذكورة ـش ن الزيادة الم
ـا فـي              ـادة، كم شملها الزي ا،ولم ـت عدد مقاعد نواب السليمانية بقيت على حالـه

  .الدورتين السابقتين
شرة أنهـا عاصـرت            ـة ـع ومما يلفت النظر في انتخابات الدورة الحادي

سان      اني مـن نـي ذ )123(1946وجود أحزاب معارضة علنية أجيزت في الـث اً تنفـي
ى العـراق، إال       للسياسة التي أعلنت في خطاب العرش، ببعث الحياة الحزبية إـل

                                                
ن   ) 100(بح لكل  بموجب قانون االنتخاب الجديد أص    ) 120( شخص ناخب ثانوي بـدالً ـم

ي            ) 250( ن اللـواء ـف ناخب ثانوي واحد، كما  أصبح القضاء دائرة انتخابية بدالً ـم
ـيح    . ويجري االنتخاب على أساس الترشيح    . القانون السابق  ي ترش وكل من يرغب ـف

ـ       ذلك إلـى الموظـف اإلداري لتل ك نفسه نائباً عن منطقة انتخابية عليه أن يقدم طلبا ـب
ـدد             . المنطقة اوز ع ـان عـددهم ال يتـج ويعد جميع المرشحين منتخبين بالتزكية إذا ك

ة اليجـري                 ذه الحاـل ة، وفـي ـه دائرة االنتخابـي النواب الذين يجب انتخابهم فـي اـل
أبقى القانون على مبدأ االنتخابات غيـر المباشـرة ، كمـا حـدد صـالحية        .التصويت

ر الوحـدات        القانون الجديد نواب االقلياالحاكم،ومنع   ة غـي دات ادارـي ـي وـح ت من ترشـيح أنفـسهم ف
  ).بغداد،البصرة،الموصل(الثالث 

م     : ينظر       سنة  ) 11(قانون االنتخابات النيابية الجديـدة رـق  ، دار طباعـة أم  1946ـل
ي       7ص ،1946الربيعين، الموصل،    ـسياسية ـف ـورات ال ؛ جعفر عباس حميدي، التط

. 176،ص1976 ، النجف، 1953-1941العراق
راق    ) 121( ة   :1953-1945عبد المجيد كامل عبد اللطيف،الحياة البرلمانية في الـع دراـس

 . 66،ص1983ية،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اآلداب،جامعة بغداد،تأريخ 
صاءات،الجهاز      ) 122( ـسنوي لإلـح الجمهورية العراقية،وزارة التخطيط، كتـاب الجيـب ال

. 23،ص1968المركزي لإلحصاء، بغداد،
ـوطني،        : هذه األحزاب هي  ) 123( ـشعب، االتحـاد ال ـديمقراطي، ال االستقالل، الوطني ال

صيل ينظر .األحرار ـة،    تأريخ عبد الرزاق الحسني،  : وللتفا ـسياسية العراقي زاب ال  األـح
ي    .؛ د 210-136،ص1983، مركز األبجدية للطباعة والنـشر،بيروت،     2ط ادل تـق ـع

راق    البلداوي،التكوين االجتماعي لألحزاب والجمعيا    ، 1958-1908ت السياسية فـي الـع
 . 76، ص2003بغداد ، 
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  .انه لم يالحظ صدى وجود هذه األحزاب في السليمانية وتأثيرها في الناخبين
ة، أن       ـر الداخلـي ـد وزي  وفي غضون االستعدادات لالنتخابات الجارية،أك

د ممـثالً   الحكومة تستهدف من االنتخابات النيابية أن يكون مجلس        النواب الجدـي
انون لتحقيـق         لطبقات األمة تمثيالً صحيحاً، وأنه ينبغي العمل وفـق أحكـام الـق
ذا        ـارس ـه اب أن يم هذه الغرض، وذلك بإفساح المجال لكل من له حق االنتـخ

  -:كما أكد على منع األمور التالية. الحق بحرية
  . التزوير والغش في عمليات االنتخاب-1
ة        استعمال القوة  -2 داء فـئ ى االنتخـاب، واعـت  في التحديد أو النفوذ للتأثير عـل

ا، أو          ى االنـصياع لرغباتـه على فئة أخرى، والضغط عليها لغرض حملها عـل
ـاهرات          ـة المظ اب، وإقام ؤون االنتـخ االمتناع عن إبداء رأيها في أي مـن ـش

  .واالجتماعات العامة خالفاً ألحكام القانون
ة     استعمال سلطة الدولة في تأي -3 شؤون االنتخابـي يد أو معاكسة شخص فـي اـل

ق االنتخـاب             ـة ـح ف ممارس خالفاً ألحكام القانون، إال أن ذلك ال يمنع الموـظ
  )124(.كسائر المواطنين

إجراء              ـة ـب ـرت الحكوم ومع ذلك لم تلتزم الحكومة بتعهداتها، فعندما باش
ت  بـدأ 1947االنتخابات األولية في الخامس والعشرين من كانون الثـاني سـنة       

ـان         ذي ك ي كمـال اـل ح عـل بالتدخل في مرحلة الترشيح، وهذا ما حدث للمرـش
ي    : " يروم الترشيح لالنتخابات، والذي أكد قائالً    ـة ـل فوجئت بمعارضـة الحكوم

ت     ة (حينما علـم ـات         ) الحكوـم ي االنتخاب ائز األول ـف ي سـأكون الـف ... أنـن
شباب          ) فقررت( سبب   )125 (،"بان انسحب من الترشيح خشية إراقة دمـاء اـل وـب

ـديمقراطي،         وطني ال التدخل الحكومي المكشوف في االنتخابات قرر الحزبان اـل
وزارة              ا أن اـل ين لهـم واألحرار االنسحاب من الوزارة واالنتخابات، بعد أن تـب
ـتراك فـي          ى االش ا عنـد موافقتهمـا عـل خرقت الشروط التي تم االتفاق عليـه

  )126(.الوزارة

                                                
،9524/32050الملفـة ،)اإلداريةالمجالس (الديوان/ ملفات وزارة الداخليةو،.ك.د) 124(

م  ،الديوان/كتاب وزارة الداخلية ي  17858مديرية الحقوق إلى المتصرفون كافة رـق  ـف
.268،الوثيقة 1946كانون االول24

.43-42، ص 2001 علي كمال عبدالرحمن، بغداد، ل بابان، مذكراتجما) 125(
ـ      ) 126( ل ـب ي الـوزارة تتمـث ة  -1: كانت شروط مشاركة الحزبين المذكورين ـف  حرـي

ـسح       :  إطالق الحريات العامة   -2. االنتخابات ونزاهتها  ـة الـصحافة، وف ا حري ومنـه
.131، ص7، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، . المجال للنشاط الحزبي
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ـديمقراطي الكـردي م          زب ال ن      وبدوره وقـف الـح ـاً ـم اً معارض وقـف
، فـي عـددها   )رزگـارى  ( االنتخابات، وأعلن عن ذلك في صحيفته الرسـمية      

ول عـام    ) 13( م     : " 1947والصادر في أيـل ـزورة فـل ت م ات كاـن إن االنتخاـب
وري            ل ـن ينتخب الشعب نواب هذا المجلس، بل عينوا فيه تعيناً خاصاً مـن قـب

  )127(".السعيد
ارز فـي    حيها فـي     وهكذا كان للحكومة الدور الـب ـيح وفـوز مرـش  ترش

، )128(جمـال بابـان  :( اللواء، وفاز في هذه الدورة عن لواء السليمانية كل مـن          
ـليم         د، س ود الحفـي شيخ محـم ي اـل بهاءالدين نوري، أنور جميل الجاف، بابا عـل

  )129().محمد عبداهللا بشدري، عبدالحميد الجاف

ـ      1947 آذارفي السابع عشر من      ر االعتيـادي لل اع غـي دورة  بدأ االجتـم
ام نفـسه،               الحادية عشرة، واستمرت جلساته حتى العشرين من تمـوز مـن الـع

اع االعتيـادي     .وبلغ عدد جلسات المجلس أربعا وأربعين جلسة       فيما بـدأ االجتـم
ـانون األول                 ة عـشرة فـي األول مـن ك ـة الحادـي األول من الدورة االنتخابي

باط     1947 ت اإلرادة ،عنـدما صـدر  1948،واستمر حتى الثاني والعشرين من ـش
سة فقـط    ذلك مجمـوع    ويكـون .)130(الملكية بحله، بعد أن عقد اثنتا عشرة جـل ـب

غ سـتا وخمـسين           ـد بـل شرة ق جلسات المجلس في دورته االنتخابية الحادية ـع
  .جلسة

ن سـقوط        )131(وكان السيد محمد الصدر    ،الذي ألف الوزارة بعد يومين ـم

                                                
ة      .د: مقتبس من ) 127( عبد الستار طاهر شريف،الجمعيات والمنظمات واألحـزاب الكردـي

 . 162،ص1989، شركة المعرفة،بغداد،1،ط1958-1908في نصف قرن 
دال عنـه       )128( ق وهبـي ـب صبح جمال بابان عينا،فانتخب توفـي محاضـر مجلـس   ." أ

سنة       "النواب ـادي ـل ة عـشرة،االجتماع االعتي ـسة  1947،الدورة االنتخابية الحادـي ،الجل
 . 17، ص1947 كانون الثاني 23 تأريخ الرابعة ب

،الدورة االنتخابية الحادية عشرة،االجتماع غيـر االعتيـادي   "محاضر مجلس النواب ) "129(
. 6-5،ص1947 آذار 18،الجلسة الثانية في 1947لسنة 

. 304،ص10،ج... الوزارات تأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 130(
صدر  السيد محمد بن حسن  ) 131( ن      ) :1956-1882( اـل ي الكاظميـة كـان ـم د ـف وـل

ي    .الشخصيات الدينية والوطنية والسياسية المعروفة في العهد الملكي   ه دور بـارز ـف ـل
ى    1920الثورة العراقية الكبرى عام      ـع إـل ، والتجأ إلى سورية بعد إخماد الثورة، ورج

ام   .1921العراق مع األمير فيصل عام     ، 1925 عين عضوا في مجلـس األعيـان ـع
 =، وجدد انتخابه لهذا المنصب فـي الـدورات  1929وانتخب رئيسا للمجلس نفسه عام     
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ل    وزارة صالح جبر في السابع والعشرين من كانون الثاني ق  ى ـح د اضـطر اـل
ذا   ) 132(.المجلس النيابي بعد طعن األحزاب السياسية في شرعية انتخابه   وفـي ـه

ي                صادر ـف ع، اـل ي عـددها الراـب ـزار الكرديـة، ـف  15الصدد نددت مجلة ن
س         1948ايار ـة مجـل ي رؤي ـا ـف  بالمجلس النيابي المنحل، وأفسحت عن أمانيه

  :نيابي حقيقي في ظل حكومة الصدر قائلة
قد أنخذل االستعمار ومؤيده وانتصر الشعب في انتفاضته     أما اآلن و  " 

ى       المجيدة ووثبته المباركة، وتم دفن المجلس النيابي المزيف وأهيل عـل
ل    ب، وان الشعب يريد أن ال تتكرر الماسي السابقة وان ال تمـث قبره الترا

آما إذا كانت االنتخابات صورة طبق ... المهازل العهد البائد مرة أخرى      
ت السابقة فسيكون المجلس حتماً ومن دون شك نسخة األصل   من االنتخابا

إن األمة تريد أن تجرب نفسها بممارسة ... مكررة من مجالس العهد البائد
حقوقها الدستورية في انتخاب النواب وتريد أن تكون هذه االنتخابـات           
خالية من كل شائبة بعيدة عن كل تدخل فأنها ألول مرة في حياتها تريد أن 
ـل سـيكون           تمارس حقها هذا بحرية تامة فهل ستحقق هذه أالماني، وه
ا           المجلس المنتظر وفق ما يطلبه الشعب وحسبما تريده األمة، وهـذا ـم
ـة وليبرهنـه المجلـس              ام القادم نتركه اآلن للمستقبل لتدل عليـه األـي

  )133(".المرتقب
ب التـي  وعلى غرار االنتخابات السابقة تفننت الحكومة في استخدام األسالي 

ـيهم، عـن طريـق رفـض اسـتالم         من شأنها إبعاد المرشحين غير المرغوب ف
التأمينات خالل المدة القانونية، فضالً عما رافقت االنتخابات من أساليب ضـغط        
د      وتهديد وشدة ومصادمات دموية أودت بحياة الكثيرين، والتي يعتقد المـؤرخ عـب

بع االتهام موجهة إلى الوصي الرزاق الحسني صاحب الوزارات العراقية، إن أصا

                                                                                                                  
دة  ).1948حزيران23-1948كانون الثاني 29(ألف وزارته الوحيدة في   .الالحقة  = نـج

نة       "فتحي صـفوة،   ة ـس ـائق البريطانـي ي الوث ة   "(1936العـراق ـف اختيـار وترجـم
سن    70،ص1983،البصرة،)وتحرير ـوزارات    تأريخ  ي، ؛عبد الرزاق الـح ، 7،ج... ال

. 282ص
، 1، ط1954-1946عادل غفوري خليل، أحزاب المعارضة العلنية فـي العـراق        ) 132(

. 225، ص1984بغداد ،
ــابي حــر،   ) 133( ــوين مجلــس ني ــي تك ــاني االمــة ف ــد، ام ــزار" محمــد محم ــة(، "ن ــداد، )مجل ،بغ

.12-11، ص1948 مايس 15، )4(العدد
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 مما دفع وزير التموين محمد مهـدي     )134(عبداالله الذي كان وراء تلك الحوادث،     
إلى تقديم استقالته، احتجاجاً على تدخل الحكومة في ) رئيس حزب االستقالل   (كبة  

صادر  ) 135 (.االنتخابات المذكورة  ومرة أخرى جاء تعليق مجلة نزار في عددها اـل
إلى ما آلت إليه نتيجة االنتخابـات،       صورة حقيقية  1948ن حزيران في الثالثين م  

  :والظروف التي رافقت العملية االنتخابية بقولها
وال نود اإلطالة في الكتابة على كيفية إجراء االنتخابات وموقـف           "... 

الحكومة منها الن هذا الموقف وتلك الطريقة كانتا مكشوفتين للجميع ولكننا 
ن مـسؤولية      نقول ألننا ال يم    كننا أن نبرئ موقف الحكومـة الـسلبي ـع

ى       ت الدموية التي وقعت في بعض المناطق االنتخابية مما أدى إـل المقوما
قتل بعض األبرياء وجرح الكثيرين دون أن نجن من ذلك غيـر إضـعاف     
اإليمان بحرية االنتخابات وتشجيع بعض المرشحين على التزوير واستعمال 

ية جداً للفوز على خصومهم، فاضطر بعـض     وسائل وطرق بوليسية مخز   
سهم        ب من المعركة االنتخابية ألنهم ال يقبلون ألنـف المرشحين إلى االنسحا
مواجهة خصومهم بمثل هذه الوسائل البعيدة كل البعد عن روح الديمقراطية 
والتي ال يمكن فسح المجال بأتباعها إال في البالد المتأخرة جداً في الحياة          

  )136 (."الديمقراطية 
ا        ـرى، ومـم ـة األخ ن بقيـة األلوي لم يختلف األمر في لواء السليمانية ـع
ر       ب وزـي دما طـل يؤكد تدخل الحكومة هو دعمها للمرشح بهاء الدين نـوري عـن
ـزم          ام بمـا يل سليمانية بالقـي صرف اـل الداخلية مصطفى العمري من وكيـل مـت

ي انتخابـات   للمرشح المذكور، رغم كونه من سكنة بغداد، وفعالً فاز المرشح           ـف
شرة       ـة ـع دخل    ) 1952حزيـران   30-1948حزيـران   21(الدورة الثاني د ـت بـع

  )137(.حكومي لصالحه
علي كمال، بهاء : وفاز في هذه الدورة االنتخابية عن لواء السليمانية كل من 

   )138(.الدين نوري، حسن الجاف، عبد الحميد الجاف، إبراهيم رشيد، احمد برزنجي
                                                

.327-318، ص7، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، ) 134(
ـداث        : للتفاصيل ينظر ) 135( م، 1958-1918محمد مهدي كبة، مذكراتي في صميم األح

.254-250، ص1965منشورات دار الطليعة، بيروت، 
ب،       ) 136( دد )نـزار (صاحب التوقيع، آمالنا من المجلس المنتـخ  حزيـران  30،)7(، الـع

.4-3، ص1948
.44-43، صجمال بابان، مذكرات علي كمال) 137(
سليمانية،        ) 138(  =لم يذكرعبدالرزاق الحسني اسم احمد البرزنجي ضمن قائمـة نـواب اـل
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ادي األول      1948ران  في الواحد والعشرين من حزي      بدأ االجتمـاع االعتـي
ن        ـع والعـشرين ـم للدورة االنتخابية الثانية عشرة، واستمرت جلساته حتى التاس

سة      .1948تشرين الثاني   ساته سـبعا وعـشرين جـل ـدد جـل غ ع دأ   .وبـل ا ـب فيـم
ن كـانون األول العـام نفـسه، وانتهـى فـي             االجتماع االعتيادي في األول ـم

سة     1949الثالثين من حزيران     سين جـل تا وخـم ثـم تـاله   .،وبلغ عدد جلساته ـس
انون األول      ـتمر حتـى   1949االجتماع االعتيادي الثاني في األول مـن ـك ، واس

سة  1950الخامس عشر من تموز      سين جـل ا  .، وبلغ عدد جلساته اثنتان وخـم فيـم
انون األول          تمرت  1950بدأ االجتماع االعتيادي الثالث في الثاني مـن ـك ، واـس

ـار     جلساته حتى الح   ساته ثمـاني        1951ادي والثالثين مـن آي ـدد جـل غ ع ، وبـل
انون           .وخمسين جلسة  ن ـك ي األول ـم ـع ـف ادي الراب ثم تاله االجتمـاع االعتـي

ـران         1951األول ـدد    .1952،واستمرت جلساته حتى الثالثين مـن حزي غ ع وبـل
س فـي     )139(.جلساته اثنتين وأربعين جلسة    سات المجـل مما يعني أن مجموع جـل

سجل         دورته االنتخابية    سة،وبذلك ـت الثانية عشرة بلغ مائتين و خمسا وثالثين جـل
ابي العراقـي           هذه الدورة الرقم القياسي في عدد جلساتها في تاريخ المجلس النـي

  .في العهد الملكي
ـا فـي            أما انتخابات الدورة االنتخابية الثالثة عشرة، فقد بدأ التحـضير له

ود   1952أواخر عام    ـم فـي    )140( في عهد وزارة نور الدين محـم سكرية وت  الـع

                                                                                                                  
س النـواب ضـمن قائمـة نــواب          = ي محاضـر مجـل ـود ـف م موج ـم أن االـس رغ

ر    "محاضر مجلس النواب  :"ينظر.السليمانية ،الدورة االنتخابية الثانية عشرة،االجتماع غـي
.7-6، ص1948حزيران22في ، الجلسة الثانية 1948االعتيادي لسنة 

.306 - 305، ص10،ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 139(
ة       ) 1981-1899(نورالدين محمود  ) 140( ـن المدرـس ي الموصـل، وتخـرج م د ـف وـل

 تشرين الثـاني  16انتمى إلى الجيش العراقي في . 1917العسكرية في اسطنبول  عام      
ة      ملحقاً 1936، أصبح في كانون الثاني      1921 دن برتـب ـية لـن  عسكرياً فـي مفوض

د        مقدم،وشغل منصب آمر كلية األركان، فمدير الحركات في وزارة الدفاع برتبـة عقـي
ي     1948وعين في تشرين األول     . 1939عام   ـشتركة ـف وات العراقيـة الم ، قائداً للـق

ـامـة لل    ادة الع يوشحرب فلسطين، وتولى القـي د     ـج العربية، ورفع إلـى رتبـة عمـي
ة شـهدت   1952في تشرين الثاني ) لفريق أو ( ،وعهدت إليه رئاسة الوزراء في مرحـل

اني       1952اضطرابات ومظاهرات، كما عين عضواً في مجلس األعيان في كانون الـث
صري   .  1981 آذار 23، توفي ببغداد في  1958 تموز   14حتى قيام ثورة     ميـر ـب

ة ، لنـدن  1، ط1أعالم السياسة في العراق الحديث،ج     =؛287، ص2004،، دار الحكـم
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ـة، ووفـق          1953السابع من كانون الثاني      ـة المعلن ام العرفي ، في ظـل األحـك
م     (مرسوم االنتخاب المباشر الجديد    سنة  6مرسـوم رـق هدت  ) 141().1952 ـل وـش

ـرد    ) 142 (تدخالت حكومية باستخدام أساليبها المعروفة السابقة،  ـم ي والسيما انـه ل
ن فـي ا       ى أن الطـع صديق المـضابط    في المرسوم ما يشير إـل د ـت لنيابات،بـع

ة االنتخابـات     ) 143(.االنتخابية على انه جرما يلزم العقاب    ا جـاءت نتيـج من هـن
زاب         د مقاطعـة األـح بفوز الحزب الدستوري بأغلبية المقاعد النيابية،والسيما بـع

ــة    ــة الثالث ــة الوطني ــديمقراطي،حزب   (المعارض ــوطني ال ـزب ال الـح
  )144(.لالنتخابات) االستقالل،وحزب األمة

اع االعتيـادي    1953في الرابع والعشرين من كانون الثـاني      بـدأ االجتـم
شرين       ث والـع ى الثاـل األول للدورة االنتخابية الثالثة عشرة، واستمر جلساته حـت

سة        ـاع    .من تموز من العام نفسه، وبلغ عدد جلساته أربعين جـل اله االجتم م ـت ـث
ـ 1953االعتيادي الثاني في األول من كانون األول         ساته حتـى   ، واس تمرت جـل

ن نيـسان        ـين          1954الثامن والعشرين ـم دى وثالث ساته إـح دد جـل ـغ ـع ، وبل
س      )145(جلسة، ـدد      . عندما صدرت اإلرادة الملكية بحل المجـل ا يعنـي إن ع مـم

  . جلسات المجلس في الدورة االنتخابية بلغ إحدى وسبعين جلسة
راهيم سـعيد، حـس   : ومثّل لواء السليمانية في هذه الدورة كل مـن            ن إـب

  )146(.الجاف، علي كمال، عمر خدر، ماجد مصطفى، عبدالحميد الجاف

                                                                                                                  
، مطبعة دار الجـاحظ  1حكايات سياسية وصحفية،ط  : رئيس وزراء    12احمد فوزي، =

. 327 ، ص1984، بغداد ، 
وزارة المــذكورة تحــت ضــغط   ) 141( بموجـب المرســوم الجديد،الــذي أصــدرته اـل

ـول            المعارضة،وزعت المناطق االنتخابية إلى شعب كثيرة تسهيال للناخبين فـي الوص
م    إلى صناديق االن   تخاب،ولم يقتصر انتخاب أعضاء الهئية التفتيشية على المناطق، وـت

  .قبول انتخاب النائب باألكثرية التي يحوز عليها
رزاق   1952كانون األول 18،)3918(، بغداد ،العدد  )جريدة"(الوقائع العراقية     " د اـل ؛عـب

.344،  ص8، ج... الوزارات تأريخ الحسني،
تـأريخ  ، دراسة 1958-1953لحياة النيابية في العراق عبد الكريم ياسين رمضان،ا  ) 142(

.31-29، ص1987داب، جامعة بغداد ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اآل:ية
.1952 كانون األول 18،)3918(الوقائع العراقية،العدد) 143(
.724جعفر عباس حميدي، المصدر السابق، ص) 144(
.308ص،10،ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني،) 145(
ادي    "محاضر مجلس النواب ) "146( ـشرة،االجتماع االعتـي ة الثالثـة ع  =، الدورة االنتخابـي
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شرة      ـة ـع دورة الرابع وز  26(أما انتخابات اـل ) 1954 آب 3 – 1954 تـم
ـا فـي           نيـسان  29(فقد جرت على عهد وزارة أرشد العمري الثانية، والذي ألفه

ـانية           )1954 آب   1954-3 ــالي الـث ، بعد استقالة وزارة محمـد فاضـل الجم
ابي فـي أول        في ال  تاسع من نيسان، فكانت باكورة أعمالها هو حل المجلس النـي

  )147(.أيام تشكيلها
ل القـوى         عة مـن قـب وقد واجهت حكومة أرشد العمري معارضـة واـس

ـران              دة فـي حزي ، 1954الوطنية، السيما بعد إعالنها عن إجراء انتخابات جدـي
ال اال   " على أساس إن   ـر باألعـم ـا زاخ تفزازية ضـد   تاريخ رئيسها وأقطابه ـس
سرية         )148("الشعب وحرياته   وقد استغلت األحزاب المعارضة العلنية منهـا، واـل

ـذه        ــت هـ ــا، و تمكن ــشاركتها فيه ــن م ــالن ع ــة لإلع ــذه الفرص ه
مـن صـياغة برنـامج     ) االستقالل،الوطني،الشيوعي،وبعض المستقلين (األحزاب

ار          شر مـن أـي اني ـع ذي  1954عمل سياسي مشترك أعلن عنه فـي الـث ، واـل
ة   " ح فيما بعد أساسا     أصب د   .)149(االنتخابيـة " لميثاق الجبهة الوطنـي ن المفـي وـم

تاني،          ـديمقراطي الكردـس ـزب ال ت الح اإلشارة إلى أن الجبهة المذكورة تجاهـل
  )150(.كما انه جاء خاليا من اإلشارة إلى الحقوق القومية للشعب الكردي

ن  وكشفت الحوداث والوقائع على إن هذه االنتخابات لم تخل بـدور         ها ـم
ـان          يما ك ومي، وال ـس مداخالت غير مشروعة من قبيل التزوير والتوجيه الحـك
بالط وتـسير وفـق          ـأمر اـل أتمر ب من المقرر أن تسفر االنتخابات عن أكثرية ـت

ـة فـي        )151(.توجيهاته ة الوطني  إذ تصاعدت المقاومة الحكومية لمرشحي الجبـه
د   مختلف مناطق البالد، وفي السليمانية ألقت الشرطة القب    ض على إبـراهيم احـم

ـاء      د انته راحهم إال بـع وعمر مصطفى و ستة عشر شخصاً آخرين ولم تطلق ـس
                                                                                                                  

.88-86،ص1953 شباط 16،الجلسة الخامسة في 1953-1952لسنة =
.111-109،ص9،ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 147(
.113، ص9المصدر نفسه، ج: مقتبس في ) 148(
ــى البوتاني،المــصدر الــسابق ،  ع.غــانم محمــد حفــو ود.د.أ) 149( بــد الفتــاح عل

ر         .95ص صيل عن الجبهة الوطنية االنتخابية ونصوص ميثاقهـا ينـظ د  : وللتفا محـم
ي   : الصراع من اجل الديمقراطية في العـراق، تحقيـق   : حديد، مذكراتي   دة فتـح نـج

ـساقي،بيروت،    تأريخ  ؛عبــد الـرزاق الحــسني، 277-275،ص2006صـفوة،دار ال
.117ص،9،ج...الوزارات

.171-170عبد الستار طاهر شريف، المصدر السابق، ص.د) 150(
 .121، ص9،ج... الوزارات تأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 151(
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  )152(.وكان الحال كذلك في سائر أنحاء البالد. االنتخابات
اطق      أجريت انتخابات الدورة الرابعة عشرة في موعدها فـي جميـع المـن

ـران        ي التاسـع مـن حزي ة ( ، و فـازت المعارضـة   1954العراقية ـف  الجبـه
ـدة           ) الوطنية ر الداخليـة ع ى وزـي ا وردت إـل ى أثرـه بأحد عشر مقعداً، وعـل

رة  "شكاوى حول التدخالت الحكومية وصفتً االنتخابات    ة  "بـالغير الـح ، ومتهـم
، واتهامها بإيقاف ومطاردة بعض وكـالء المرشـحين         "بالتدخل السافر "الحكومة  

رض       بعـض  على الصناديق، رغم وجود وكاالت مصدقة لديهم فضال عـن تـع
ـة       ذلك وجـدت بعـض      .المرشحين للضغوطات من قبل السلطات الحكومي وـك

ل وقـت              األوراق قـب وءة ـب ا ممـل صناديق إنـه اللجان االنتخابية عند فتحها لـل
ا حـدث           االنتخابات، وتعرض بعض وكالء المرشحين لالعتداء بالضرب، مثلـم

   )153(.لوكيل مرشح الجبهة الوطنية عبدالكاظم عبد الرضا في الديوانية
اً              ـري دائـم ت تج وعلى ما يظهر فان االنتخابات في لواء السليمانية كاـن

وفـاز فـي   . وفقا إلرادة الحكومة التي كانت تسيطر على مجرياتها بشكل كامـل    
ر       : هذه الدورة االنتخابية كل من    عيد، احمـد محمـد صـالح، بـا بـك إبراهيم ـس

   )154(.حسن، جالل عبدالحميد، ماجد مصطفى، وعلي كمال
ى   1954 تمـوز   26 المجلس النيابي بتـاريخ      جرى افتتاح  ـتماع إـل ، لالس

ـدد            ـر إن ع د ظه س، وـق ـة المجـل وان رئاس رش، وانتخـاب دـي خطاب الـع
ضال    ( نائباً 32المعارضين للمجلس بلغ     ـة، ـف أحد عشر نائباً من الجبهـة الوطني

ة         )عن عدد آخر من المعارضين     ذين صـوتوا ضـد مرشـح الحكوـم ، وهم اـل
ـاع هـو األول         )155(ب مرجـان  لرئاسة المجلس عبدالوها   ـان هـذا االجتم ، وك

                                                
 .91، ص1953-1941جعفر عباس حميدي،التطورات السياسية في العراق .د) 152(
ة  /و،ملفات وزارة الداخلية  .ك.د) 153( ب ،كتـا 9529/32050الديوان،المجالس النيابية،الملـف

.34،الوثيقة1954حزيران9وكيل مرشح الجبهة الوطنية إلى وزارة الداخلية في 
.311، ص 10، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 154(
ة      ): 1964-1909(عبدالوهاب مرجان ) 155( رة معروفـة فـي الحـل مواليد الحلة، من أـس

 1947لحلة فـي اذار انتخب نائبا عن لواء ا.خريج كلية الحقوق .تتعاطى تجارة الحبوب    
ورة  1948و عام   وز  14،وتكرر انتخابه في جميع الدورات النيابية إلى ـث . 1958 تـم

ع مـرات ، وألـف        وعهدت إليه حقائب وزارية عدة ،وتولى رئاسة مجلس النواب ارـب
سني،  :ينظر. 1958اذار12-1957 كانون االول  15وزارة واحدة في     عبد الرزاق الـح

ا      186،ص10،ج... الوزارات تأريخ   انين عاـم ـيرة وذكريـات ثـم ؛نـاجي شوكت،س
ــة، 1894-1974 ــشورات مكتبـــة اليقظـــة العربـي ــزء الثـــاني ، مـن  =،الج
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شرين       ـر ـت واألخير، إذ صدرت اإلرادة الملكية بتعطيل مجلس األمة حتـى أواخ
ه        سعيد وزارـت الثاني من العام نفسه، ولم تمض أيام قالئل على تأليف نـوري اـل
دا              واب تمهـي س الـن ة بحـل مجـل الثانية عشرة، حتى صـدرت اإلرادة الملكـي

سة       )156(.لهالنتخاب مجلس جديد     ـم يعقـد سـوى جـل  وهكذا فان هذا المجلس ل
  )157(.واحدة فقط هي جلسة االفتتاح

ـدورة الخامـسة            ات ال أصدرت وزارة الداخلية أمراً بالشروع في انتخاـب
سياسية     1954عشرة في الثاني عشر من أيلول        ـزاب اـل ض األح ، فقاطعتها بـع

رر اال  )حزب األمة االشتراكي، الحزب الوطني الديمقراطي     ( ا    ،وـق شـتراك فيـه
  )158().حزب االستقالل(البعض األخر 

ـافر حيـث          ومنذ البداية ظهر تدخل السلطة في هذه االنتخابات وبشكل س
ـار           ـيش وفـي اختي ر لجـان التفت دخلون فـي أـم اخذ الموظفون اإلداريون يـت
ام     ـراب ـع المحالت لها، وقد حدث في السليمانية في الثالث عشر من أيلول إض

ينتهي         احتجاجاً على نتائج     ـذا اإلضـراب ـس دو إن ه االنتخابات فيها، وكان يـب
ـام، أي          رور ثالثـة أي بسالم عندما عاد الناس إلى مزاولة أعمالهم،ولكن وبعد ـم
ا اضـطرت        اهرات مـن جديـد، مـم في السادس عشر من أيلول، عادت المـظ
ن          قوات األمن إلى أن تتصدى للمتظاهرين، فسقط عدد من القتلى والجرحـى ـم

ى         الجانبين الش  ر عـل ك األـم ا ذـل ـة كعادتـه ت الحكوم رطة واألهالي، وقد الـق
جرت انتخابات الدورة الخامـسة عـشرة     . )159(مجرمين هاربين من وجه العدالة    

ول  16( ة، األمــر    و ،)1958 آذار 27-1953 أيـل از معظــم النـواب بالتزكـي ـف

                                                                                                                  
ي العـراق       602،ص1990بغداد،= -289،ص1،ج...؛ مير بصري،أعالم السياسة ـف

290 .
ـة معارضـة     ) 156( يعزى محمد حديد عمل حكومة نوري السعيد هذا إلى تخوفه من مواجه

 المعارضة ى االليف الممدودة ناققهن يعتزم القيام بها، ولم يكن يخششديدة للمشاريع التي كا
ي العـراق        النيابية لمشاريعه السياسية، بقدر ما كان يخشى انعكاسها على الرأي العام ـف

محمد .  لم تكن تتعدى ربع عدد النواب على أكثر احتمالالمعارضةباجمعه، رغم إن تلك  
.277حديد، المصدر السابق،ص

ي والجمهـوري    نجيب) 157( صائغ في العهدين الملـك  -1947 الصائغ، من أوراق نجيب ال
.81-80، ص1990، مكتبة اليقظة العربية، بغداد،1963

للتفاصيل عن أسباب دخول حزب االستقالل االنتخابات ينظر بيانه المطول في هذا       ) 158(
.156،ص9،ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، :الشأن

 .159،ص9 المصدر نفسه،ج: مقتبس في )159(
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يال    "الذي وصفه محمد حديد      راق مـث م   )160 ("بمهزلة لم يشهد لها الـع ، وبـذلك ـل
ن     يكن ال  ضل ـم سابقة، وال انتخاباتـه بأـف مجلس الجديد بأفضل من المجالس اـل

  )161(.انتخاباتها، حسب رأي سياسي آخر معاصر لالنتخابات
سليمانية         واء اـل وقد فاز في هذه الدورة الخامسة عشرة ستة نواب مـن ـل
ن قـضاء شـهربازار            من مجموع مائة وخمس وثالثين نائبا، إذ فاز بالتزكية ـع

و         النائب إبراهيم  ة، وـه ك المنطـق د لتـل  الشيخ سعيد الحفيد كونه المرشح الوحـي
ذلك                س النـواب ـل ـد لمجـل صص مـن مقاع العدد الذي يساوي لما هـو مـخ

اف، وحـسن     :واألمر نفسه ينطبق على كل من   . )162(القضاء عبـد الحميـد الـج
سحب          د أن اـن فهمي علي الجاف، اللذين فازا بالتزكية عن قـضاء حلبجـة، بـع

ـدد             المرشح األخر عزت   ـذلك أصـبح ع ه، وب  محمد صـالح واسـترد تأميناـت
ة أيـضا رسـول      )163(.المرشحين يساوي عدد نواب المنطقة   كمـا فـاز بالتزكـي

ا، وبـذلك       حسن عن المنطقة االنتخابية لقضاء بشدر بعد انسحاب احمد حمـة آـغ
ـدد              ساوي الع و ـي ة، وـه أصبح المرشح األول الوحيد لتلك المنطقـة االنتخابـي

وض االنتخابـات    المخصص لمقاعد مج    )164(لس النواب لذلك القـضاء دون ـخ
ال ،     : كما فاز نائبان عن مركز قضاء السليمانية وهما        ي كـم زاز، وعـل سعيد ـق

ى       ٪92وحصل األول على     ٪ 80 من اآلراء الصحيحة، فيما حصل الثـاني عـل
سليمانية     ـز اـل ضاء مرك د  )165(من اآلراء الصحيحة في المنطقة االنتخابية ـق ،بـع

  .ملكي من االنتخابات في تلك المنطقة االنتخابيةانسحاب عزيز يا
ول         ن أيـل ر االعتيـادي       1954في السادس عشر ـم دأ االجتمـاع غـي  ـب

دأ           ا ـب ـرة، فيـم سة االفتتـاح مباش ـد جـل اع بع للمجلس، وقد أنتهى هذا االجتـم
                                                

.279محمد حديد، المصدر السابق،ص) 160(
.352محمد مهدي كبة، المصدر السابق،ص) 161(
م    /و، ملفات وزارة الداخلية   .ك.د) 162( سليمانية ، رـق الديوان،المجالس اإلدارية في لواء اـل

 ،كتاب المنطقة االنتخابية لمركز قضاء شهر بـازار إلـى وزارة   9524/32050الملفة  
.  49 ، الوثيقة 1954 آب 26 في 131اخلية رقم الد

ي       ) 163( ة ـف الملف نفسه، كتاب حاكمية حلبجة لمنطقة حلبجة االنتخابية إلى وزارة الداخلـي
.30، الوثيقة رقم1954آب31

ـم     ) 164( ى وزارة الداخليـة رق  613الملف نفسه، كتاب حاكمية منطقة بشدر االنتخابية إـل
.32، الوثيقة رقم1954ايلول2في 

ـواء    ) 165( الملف نفسه، كتاب رئاسة الهيئة التفتيشية للمنطقة االنتخابية في قضاء مركـز ل
.28،الوثيقة 1954 أيلول 12 في 13السليمانية إلى وزارة الداخلية رقم 
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ن        ي األول ـم شرة ـف االجتماع االعتيادي األول للدورة االنتخابيـة الخامـسة ـع
ار     ، واس1954كانون األول    ين مـن أـي ادي والثالـث ، 1955تمر جلساته إلى الـح

ذي      ـاني اـل ـادي الث وبلغ عدد جلساته تسعا وثالثين جلسة، ثم تاله االجتماع االعتي
ـين      1955بدأ في األول من كانون األول        ـادي والثالث ى الح ،واستمر جلساته إـل

سة          1956من أيار    ين جـل ا وأربـع ن   .، وبلغ عدد جلساته أربـع ي األول ـم وـف
ن            1956ن  حزيرا شر ـم ث ـع ى الثاـل  بدأ االجتماع غير االعتيادي، واستمر إـل

سات        اع االعتيـادي      .الشهر نفسه، وبلغ عدد جلساته أربع جـل فيمـا بـدأ االجتـم
ين مـن حزيـران     1956الثالث في األول من كانون األول        ، واستمر إلى الثالـث

اع االع         1957 اله االجتـم تيـادي  ، وبلغ عدد جلساته واحدا وعشرين جلسة، ثم ـت
ن    1957الرابع في األول من كانون األول        سابع وعـشرون ـم ، واستمر إلى اـل

سة        1958 آذار ـبع وعـشرون جـل ساته س ي إن   )166(، وبلغ عدد جـل ، ممـا يعـن
ـين        مجموع جلسات المجلس في الدورة االنتخابية الخامسة عشرة بلغ سـتا وثالث

  .ومائة جلسة
شرة        ة ـع سعيد الرابـع  – 1958 ذارآ 3(وقد أصـدرت وزارة نـوري اـل

اد      ) 1958 أيار   19 ـام االتـح إرادة ملكية بحل المجلس في اليوم التالي،بـسبب قي
ن         ـتوجب   1958 آذارالهاشمي بين العراق واالردن في السابع عشر ـم ،ممـا اس

ـعيد   )167(تعديل الدستور العراقي وحل مجلس النواب،      وعلى اثر ذلك أصـدر س
ـام           ار    القزاز وزير الداخلية بيانا حدد فيـه يـوم الخ داً  1958س مـن أـي  موـع

اطق      إلجراء االنتخابات العامة للدورة االنتخابية السادسة عشرة فـي جميـع المـن
ا           از فيـه ن سـابقاتها،إذ ـف ات ـع االنتخابية في العراق،ولم تتميز هـذه االنتخاـب

   )168(.نائبا) 148(نائبا من اصل ) 118(بالتزكية 
ـذه    ومن المالحظ ان عدد مقاعد المجلس النيابي قد زاد         ي غـضون ه ـف

ـغ             ـراق، إذ بل ـكان الع دد س ) 6.339.960(الفترة نتيجة الزيادة الحاصلة في ـع
ـذه    .)169(1957مليون نسمة، استناداً إلى إحصاء عام        ومن الطبيعي أن تـشمل ه

ن          كانها ـم ع عـدد ـس سليمانية، إذ ارتـف واء اـل ) 226.400(الزيادة عدد سكان ـل

                                                
.312-311، ص10،ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 166(
.218،ص10،ج ...  الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، : نظر ي)167(
ى        ) 168( راق حـت ة الـع ي سياـس ، 1،ط1959عبد الرحمن البياتي، سعيد قزاز ودوره ـف

 .179-178،ص2001المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،
.23الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، كتاب الجيب السنوي، ص) 169(
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ى    1947نسمة استناداً إلى إحصاء عـام        ى    ) 304.895( إـل تناداً إـل نـسمة، اـس
سمة ) 78.495( أي أن الزيادة بلغت     )170(،1957إحصاء عام    ـان   . ـن ويالحـظ ب

د              ادة عـدد المقاـع ى زـي ضا عـل الزيادة الحاصلة في عدد السكان قد أثرت أـي
د أي        ـبعة مقاـع ى س تة إـل المخصصة للواء السليمانية، حيث زاد العدد مـن ـس

ن    وقد مثّل لواء السليم   . بزيادة مقعد واحد   دورة كـل ـم ذه اـل ـعيد  : انية في ـه س
د الجـاف    ) 171(قزاز وعلي كمال عن مركز قضاء السليمانية   ـد الحمـي وجالل عب

ـ        د فقـد مثّ عيد الحفـي ل وحسن علي بك الجاف عن قضاء حلبجة، أما إبراهيم ـس
ضاء بـشدر، وسـامي      قضاء شهر بازار، في حين مثّ      ابكر ـق ل كل من بـايز ـب

   )173(.جميع بالتزكيةعن قضاء رانية، وقد فاز ال)172(فتاح
ـة،          ة االنتخابي يظهر مما تقدم إن تدخل الحكومات العراقية في سير العملـي
ة، ومـن ضـمنها            وخالل ستة عشرة دورة انتخابية، وفي جميع األلوية العراقـي
ـا فـي       ـة ترشـيح نوابه السليمانية، جعل من السهل على تلك الحكومات المتعاقب

دا      المجلس، األمر الذي ترك أثرا سيئاً ع  اة النيابيـة فـي العـراق، وـغ لى الحـي
ة       س ثالـث المجلس عرضة للحل من قبل الحكومة التي أقدمت على حـل المجـل

  .عشرة مرة
ع            كما يظهر إن العملية االنتخابية في العراق الملكـي كانـت فـي تراـج
ه          ـة، حيـث اـن مستمر، وعلى عكس التجارب الديمقراطية في الدول الديمقراطي

ن  . التجربة البرلمانية من سيء إلى الحسن فاألحـسن     من الطبيعي أن تتقدم      ولـك

                                                
صائية    الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط،مديرية النفوس العامة،ال     ) 170( مجموعـة اإلـح

.1،ص1957، لوائي السليمانية وكركوك،مطبعة العاني،بغداد،1957لتسجيل عام 
واء الـسيلمانية،كتاب      /و،ملفات وزارة الداخلية  .ك.د) 171( ي ـل الديوان،المجالس اإلدارية ـف

.1،الوثيقة 1958نيسان 24وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء في
ـسليمانية   لم يدرج السيد عبد الرز   ) 172( واب ال اق الحسني اسم سامي فتاح  ضمن قائمة ـن

وا العـراق          ذين مثـل في مجلس نواب العراقي، بل ذكر اسمه ضمن النواب العراقيين اـل
ل لواء سـليمانية فيـه،في حـين أن ملفـات       وقد مثَ  في مجلس نواب االتحاد الهاشمي،    

س النـواب   وزارة الداخلية تؤيد كونه ضمن نواب السليمانية، وكـذلك محاضـر          مجـل
واب   "ينظر المصدر نفسه؛وكذلك  : العراقي ة   "محاضـر مجلـس الـن ـدورة االنتخابـي ،ال

ـار  18،الجلـسة الثالثـة فـي      1958السادسة عشرة،االجتماع غير االعتيادي لسنة        آي
.315،ص10،ج... الوزارات تأريخ  ؛عبد الرزاق الحسني،21،ص1958

واء الـسليمانية،كتاب       المج/الديوان/و، ملفات وزارة الداخلية   .ك.د) 173( الس اإلدارية في ـل
.1،الوثيقة1958 نيسان 24وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء في 
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ـال           دكتور كم في العراق الملكي كانت اآلية معكوسة، ولعل وصف األسـتاذ اـل
دخول فـي              ن اـل ا ـع ي يغنيـن مظهر احمد للتجربة البرلمانية في العراق الملـك
سياسية فـي         اة اـل تفاصيل أخرى، كما ويعطينا صورة واضحة عن سمات الحـي

ام          " كي، حيث يقول  العراق المل  ه النـظ ـر خطـأ قاتـل ارتكـب في الواقع إن اكب
ن منطـق         س ـم الملكي في العراق يكمن في موقفه من الديمقراطية، فعلى العـك
ى        ى إـل األشياء سار الخط البياني لتطور الديمقراطية في العهد الملكي من األعـل

ـ            درجات األسفل، ال من األسفل إلى األعلى، ويتحمل الجميع وزر ذلك، ولكـن ب
د          )174(".متفاوتة ة ـق  وكانت التدخالت والخروقات المتعلقة بالمؤسـسة البرلمانـي

ر               تجلت بشكل صـارخ فـي األسـاليب التـي اسـتخدمتها الحكومـات لتمرـي
  .مرشحيها

  أساليب االنتخابات النيابية في السليمانية: ثانياً    
ى أسـاس         ـيح  بما إن المجلس النيابي هيئة انتخابية تمثيلية مؤلفة عـل ترش

ذكور، وبمـا أن االنتخابـات          سكان اـل ن اـل ممثل واحد عن كل عشرين ألف ـم
ؤالء       ين ثـانويين، وـه كانت تجري على مرحلتين المرحلة األولى انتخاب منتخـب

 فمن المالحظ بالنسبة لنظام الحكـم فـي العـراق         )175(.بدورهم ينتخبون النواب  
اء           ة   الملكي هو تكرار عمليات التزييف التي كانت تجري أثـن ة االنتخابـي  العملـي

  )176(.في طول البالد وعرضها و من قبل أجهزة وأشخاص ال حصر لهم
الس           ع المـج ات لجمـي فالملك فيصل األول لعب دوراً كبيراً في االنتخاـب
ى         ماء إـل النيابية في عهد االنتداب، حيث كان في بعض الحـاالت يـضيف أـس

شطب   قائمة المرشحين الحكوميين الذين كان يرغب بحصولهم على      ة، وـي  النياـب
ة         أسماء آخرين غير مقبولين عنده شخصياً، في الوقت نفسه يطلب مـن الحكوـم

ـان يهـدف     )177(.أن تضع في قائمتها عددا من المعارضـين     ذي ك  اإلجـراء اـل
شارع،        الملك من ورائه إلى التخلص من المعارضين وإسكات أصواتهم فـي اـل

                                                
ر   . د.، ا...عبد الرحمن البياتي، سعيد قزاز ودوره في سياسة العراق       )174( ال مظـه كـم

.، المقدمة18احمد ، ص
مع فيصل نجـم الـدين   مجيد خدوري، نظام الحكم في العراق، نقله للعربية المؤلف     ) 175(

.49، ص1946االطرقجي، بغداد، 
.63، ص...حسين جميل، الحياة النيابية في العراق) 176(
دراسة في تطوره السياسي، ترجمة جعفر خيـاط، دار      : آيرالند، العراق . و. فيليب) 177(

.5، ص1949والتوزيع، بيروت، = =الكشاف للنشر والطباعة
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ه نـواب معي        يمن علـي س يـه ل    وانحصار المعارضة داخل مجـل ين مـن قـب ـن
ـالطرق             ـا ب سيطرة عليه ن اـل الحكومة، وبالتالي وضع إطار للمعارضـة يمـك

س،        . القانونية دة للمجـل وزارة المؤـي ـة اـل ى إقال وكثيراً ما كان الملك يلجـأ إـل
واب،        س الـن اد  )178(وتأليف وزارة تقبل مسبقاً تنفيذ رغبته في حل مجـل  أي إيـج

ك    وزارة ومجلس نواب مؤيدين لسياسته الشخصية، وكم   د المـل احصل فـي عـه
ي           ـري ـف ـد العم ، 1954 نيـسان  29فيصل الثاني عندما اسند الوزارة إلى ارش

ام           بهدف حل المجلس القائم، اإلجراء الذي كان العمري السباق إليه فـي أول أـي
  .تأليفه الوزارة

ـر فـي األوراق     وبالمثل كانت الحكومات العراقية تلجأ إلى أسلوب التزوي
وانين     . ناخبيناالنتخابية، وأسماء ال   ـه الـق ذي منحت ع اـل فقد كان لإلشراف الواـس

ل       ة مـن مراـح االنتخابية لإلدارة دور كبير في تمكينها من التدخل في كل مرحـل
وري         . االنتخاب ه ـن وخير دليل على تدخل الحكومة في العملية االنتخابية ما قاـل

ـ        ـادي ل اع االعتي ـة مـن االجتـم سنة السعيد في مجلس النواب في الجلسة الثالث
اني   5، والمنعقدة في   1943 ان   ": 1944 كـانون الـث ـل فـي اإلمـك أناشـدكم  ، ه
ه     ، باهللا ا كانـت خدماـت أن يخرج احد نائباً مهما كانت منزلته في البالد ومهـم

فانا أراهن كل شخص يـدعي بمركـزه   . في الدولة مالم تأت الحكومة وترشحه 
ـ      د االنتخـاب وال ندخل ة   ووطنيته فليستقيل اآلن ويخـرج، ونعـي ي قائـم ه ـف

ن            ا وراءه ـم الحكومة ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزلة، الـذي وراءه ـم
وري      )179("المؤيدين يستطيع أن يخرج نائباً    ـره ـن ار مـا ذك ا اعتـب  إذن يمكنـن

ـة االنتخابيـة، وبالتـالي        ي العملي السعيد بأنه اعتراف صريح بتدخل الحكومة ـف
س    اإلتيان بمجلس نيابي تريده الحكومة لتمريـر مـش       يس مجـل ـه، وـل اريعها في

وري         ـد إن كـالم ـن ـه، كمـا نـستطيع التأكي نيابي ينوب ويمثل الشعب وتطلعات
  .السعيد هو بمثابة نسف للعملية االنتخابية كلها في العراق الملكي
يح   ذا   )180(. كما سارت الحكومات المتعاقبة على طريقة الترـش ى ـه  وعـل

ة         ـدورة االنتخابـي دورة    األساس فاز مرشحو الحكومة مـن ال ى اـل ى إـل األوـل

                                                
صالحي، المصدر) 178( .53 السابق، صمها بهجت يونس ال
ـسنة     "محاضر مجلس النواب  ) "179( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشـرة، االجتم

.21، ص1944 كانون الثاني 5، الجلسة الثالثة في 1943
ة       : ينظر) 180( ـات النيابـي ـانون االنتخاب صادق مهدي السعيد المحامي، محاضرات في ق

.ال ب- بغداد-، مطبعة المعارف1946 لسنة -11 -رقم
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وظفين ال           ـر الـم ـانوا طـوع أم العاشرة، لكون األكثرية الساحقة من الناخبين ك
ار األساسـي          ان المعـي باإلكراه أو الشدة بل بحكم طبيعة االنقياد، وبمعنى آخر ـف

  .الختيار من ترغب الحكومة فيه أن يكون نائباً هو الترشيح الحكومي
ات فـي   ويبدو أن الدور الذي اضطلعت به الح     كومة واضحاً في االنتخاـب

دين            صالح ترشـيحها بهاءاـل السليمانية، إذ سبق وان اشرنا إلى تدخل حكومي ـل
ي     1947نوري في انتخابات عام    عن مركز اللواء، رغم قـوة منافـسه بابـا عـل

  )181(.الشيخ محمود
ضمونين فـي        واب ـم وعلى العموم كانت الحكومات تتدخل في اختيار ـن

يح معارضـيها أو      مواالتهم للفئة الحا   ع ترـش كمة والبالط، وفي الوقت نفسه تمـن
دم تـسليم          الذين ال ترغب بهم، وذلك عن طريق اإليعاز إلى مـوظفي اإلدارة بـع
التأمينات النظامية من المرشحين خالل المدة القانونية، أو عـن طريـق تكليـف        
ه        ـة اـن  احد األشخاص إلقناع المرشح المعارض باالنسحاب من االنتخابات بحج
ـال              ي كم غير مرغوب فيه لدى الجهات العليا، وهذا ما حدث مع المرشـح عـل

ـاداً     1947األنف ذكره في انتخابات عام     ح نفـسه لالنتخابـات اعتم ، والذي رـش
ه        ة، ولكـن ات الجارـي على مصداقية الحكومة في إعالنها الحيادية فـي االنتخاـب

  )182(.فوجئ بمعارضة حكومية دفعته إلى االنسحاب من االنتخابات
حيها        وز مرـش ضمان ـف  وهناك أسلوب آخر اتبعته الحكومات العراقية ـل
حي المعارضـة وضـعف        يتمثل باللجوء إلى القوة عندما كانت تشعر بقوة مرـش

ر       1954 ففي انتخابات عام     )183(مؤيديها ه وزـي ـرح ـب ا ص م ـم ى رـغ  ، وعـل
الل االنتخابـات،        ق ـخ  الداخلية سعيد قزاز من أن الحكومة تلتزم الحيـاد المطـل
ح         ـراهيم أحمـد أن يرـش ين أراد إب إال أن الواقع كان يشير إلى عكس ذلك، فـح
روف عـن الحـزب           ـد مـع ـتاني، وأحم ديمقراطي الكردس نفسه عن الحزب اـل
رداغ،            ـة ـق ة ألنفـسهما فـي ناحي الشيوعي العراقي، وقاما بالدعايـة االنتخابـي

بض عليه      ا  تخوفت السلطات الحكومية من ذلك وأصدرت األوامر إللقـاء الـق ـم
  )184(.لكنهما استطاعا اإلفالت

                                                
.45جمال بابان، مذكرات علي كمال، ص) 181(
.42المصدر نفسه، ص) 182(
.255عادل غفوري خليل، المصدر السابق، ص) 183(
سليمانية ب        ) 184( ي اـل ـأريخ  مقابلة شخصية مع السيد جمال عزمي بابان ـف  نيـسان  6 ت

2005.



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

66

ا الحكومـات         شائعة التـي اتبعتـه  وكان أسلوب التزكية أحد األساليب اـل
د          ـات، ال سـيما بـع ة االنتخاب العراقية المتعاقبة كأحد األساليب للتدخل في نتيـج

ع      ،1946لسنة  ) 11(صدور قانون االنتخاب رقم      ـذا القـانون جمـي حيث عـد ه
ـذين يجـب    المرشحين فائزين بالتزكية،    إذا كان عددهم ال يتجاوز عدد النـواب ال

وزون بمقاعـدهم             انتخابهم في الدائرة االنتخابية، فكان معظم أعضاء المجلس يـف
سليمانية، والسـيما             واء اـل واب ـل م ـن بالتزكية، وهذا ما كان ينطبق على معـظ

ود منافـسين   )185(نواب أقضية حلبجة وبشدر من اللواء المذكور       وذلك لعدم وـج
د             لهم ف  واء، فـق سبة لنـواب مركـز الـل ي الدوائر االنتخابية، والحال نفسه بالـن

ـد فـي            اعتادت الحكومات العراقية على إدخال أحد النـواب مـن أسـرة الحفي
ـان     )186(.المجلس النيابي في كل دورة انتخابية تقريباً    ار باب ول أحمـد مخـت  ويـق

ـ      سبب عـدم وج ود منافـسين  في مذكراته بان التزكية تعني نوعاً من المقاطعة ـب
  )187(.للمرشحين، وهذا أدى إلى تدهور وضع المجلس

تعانة      ى االـس يط (كما التجأ بعض المرشحين إـل ا   ) توـس بشخـصيات لـه
ـم فـي              ى دعمه سليمانية للحـصول عـل وزنها ونفوذها الواضح في مجتمع اـل

ا     . االنتخابات ـد آـغ ى محم وهذا ما فعله النائب جمال بابان الذي بعث برسالة إـل
ي انتخابـات      عبد الرحمن،  سانده ـف  وهو شخصية معروفة في السليمانية، لكي ـي

   )188(.1947عام 
ر        ات، فيظـه أما بخصوص وسائل الدعاية واإلعالن الشائعة في االنتخاـب

ي كمـال  (أن بعض مرشحي السليمانية قد استخدموا مناشير دعائية، ومنهم           ) عـل
ام          ح نفـسه النتخابـات ـع ذا حـذوه    ) 189(.1948عندما رـش زيز عبـدالع (وـح

                                                
.2005 نيسان 8 تأريخ دارا أحمد توفيق في السليمانية ب. مقابلة شخصية مع د) 185(
سليمانية ب      ) 186( ـأريخ  مقابلة شخصية مع الشيخ نورس سعيد إبراهيم في اـل  نيـسان  4 ت

2005 .
د      . د) 187( كمال مظهر أحمد، مذكرات أحمد مختار بابان، آخر رئيس للوزراء فـي العـه

روت،         1الملكي في العراق، ط    سة العربيـة للدراسـات والنـشر، بـي ، 1999، المؤـس
.230ص

.2005 نيسان 6 تأريخ  عزمي بابان في السليمانية بمقابلة شخصية مع جمال) 188(
نى يةك�����ةم، 275َطوظ����ارى س����ليمانى، ذم�����ارة ) 189( كى ھلب�����ذاردني ، بيانامةي����ة2002، ت����شري

الح(، 1948لى اسـ. عةلى كةمال بةط ديق سـ� ي كمـال،     )سـ� ـذكرات عـل ان، م جمال باـب
.207 -206ص 
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ات  )190 (،)المفتي ن     .  لكنه مع ذلك أخفق في االنتخاـب م يـك ول ـل وخالصـة الـق
واب           م ـن ادام أن معـظ هناك أسلوب دعائي بمعنى الكلمة في لواء السليمانية، ـم

ك    "لسهولة انقيادهم" اللواء كان يتم اختيارهم من قبل الحكومة         ـا الحـظ ذـل ، كم
سياسية ا    ة أحد رجال بريطانيا المعايشين لإلحداث اـل م كـانوا   )191(.لعراقـي  وإنـه

ا لكـونه        ة       يفوزون بالمقاعد النيابية بالتزكية، إـم ر قوـي شائر، أو اـس م مـن ـع
تخدام        ،ومتنفذة ى اـس ة إـل ي حاـج  مما يعني أن فوزهم مضمون، وانهم ليسوا ـف

  .أي أسلوب دعائي في االنتخابات
  

  التمثيل العددي لنواب السليمانية في المجلس النيابي: ثالثاً    
ذي تمثـل بتتـويج    1921سيس الحكم الوطني في العراق عام       مع تأ  ، واـل

ة عـشر           ى أربـع ة إـل ـراق اإلدارـي سيمات الع الملك فيصل األول ، برزت تـق
ـرة   ) 88( وكان عدد النواب في المجلس النيابي        )192(لواء ضون الفت نائباً في ـغ

س      . 1925-1935 ي المجـل د     . ولكل لواء حصته ـف دد مقاـع دها ـع ـع بـع ارتف
سكان    المجلس الني  دد اـل ى  )193(ابي،تبعا للزيادة الحاصلة في ـع ا  ) 118( إـل نائـب

ى  1947نائبا عـام  ) 137(، و إلى    1943عام   دورة    ) 148(، و إـل نائبـاً فـي اـل
  .1958االنتخابية السادسة عشرة عام 

راق،            كان الـع ومن المفيد اإلشارة إلى أن االرتفاع الحاصل في عـدد ـس
ابي،     ومنه سكان لواء السليمانية، والذي       س النـي أدى الى زيادة عدد مقاعد المجـل

ـدد         ـتمر الع سليمانية، فاس لم يؤد بالمقابل إلى ارتفاع المقاعد المخصصة للواء اـل
شرة،          ) 6(ثابتا، وبمقدار    دورة الخامـسة ـع مقاعد من الدورة السابعة، ولغاية اـل

                                                
ـ     ) 190(  =ينتمـي إلـى  ) 1947-1871) (حـسني (عبد العزيز بن أمين احمد المعروف ب

ـام   .أسرة علمية معروفة في كردستان    = ـسا   1897عين مفتيا للسليمانية ع ان رئي ، وـك
تعـرض لالضــطهاد بعــد االحــتالل  . لمجلـس المعارف،وحاكمــا لمحكمــة البلــدة 

اد     ى التعلـيم واإلرـش ـان  . البريطاني،واخرج من وظائفه، ولكنه مع ذلك استمر عـل وك
صائد كثيرة باللغتين       صري، أعـالم     : ينظر. الكردية والفارسية شاعرا نظم ق ر ـب مـي

 . 135الكرد، ص
(191) S. H. Longgrig, Iraq 1900, to 1950, A political Social and Economic History, Third 

Impression, Beirut, 1968, P.326.  

.53، ص1936، بغداد، 1936دليل المملكة العراقية لسنة ) 192(
 تـأريخ  ؛ عبـدالرزاق الحـسني،   1957 تشرين األول عام 12استناداً إلى إحصاء    ) 193(

.314، ص10، ج...الوزارات



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

68

زمن       رور اـل س بـم . مما أدى إلى انخفاض نسبة عدد نواب السليمانية في المجـل
ى سـبعة         أم سليمانية إـل ا في الدورة السادسة عشرة فقد ارتفع عدد نواب لواء اـل

ـغ فـي           )194(نواب سليمانية بل  ولتوضيح ذلك، نشير إلى أن عدد مقاعد نواب اـل
س          1943المجلس عام    غ عـدد مقاعـد المجـل ذي بـل  ستة مقاعد، في الوقت اـل

ل          . مقعداً) 118( ت تمـث سليمانية كاـن ، وان )٪5.084(أي إن نسبة عدد نواب اـل
ـدد    . هذه النسبة يمكن اعتبارها نسبة جيدة      ة فـي ع وحينما حصلت الزيادة الثانـي
ـام     س النيــابي ع ـد المجـل ، أصـبح مجمــوع أعـضاء المجلــس   1947مقاع

سبة تمثـيلهم       ) 6(عضواً، بقي عدد نواب السليمانية      )137( نواب، وأصـبحت ـن
  .ابقة، أي انخفضت نسبة تمثيلهم قياساً إلى الدورة الس)4.379٪(

ة           دورة االنتخابـي ي اـل وبالمثل لم تؤد الزيادة الحاصلة في عدد النواب ـف
واب      ) 1958 تموز   14 -1958 أيار   10(السادسة عشرة    ة لـن إلى زيـادة مماثـل

ث أصـبحت        ـد حـي السليمانية، رغم ارتفاع عدد مقاعدهم من ستة إلى سبعة مقاع
ـ  )195().٪4.729(نسبة تمثيلهم في المجلس النيابي      ـذه    يـضاف إل ك أن ه ى ذـل

االت االسـتقاالت،         التغيرات في أعداد النواب،صاحبتها تغيرات أخرى مثـل ـح
ـم،           رين محله ول آـخ دد النـواب لحـل إال أن هذه التغيرات لم تكن لتؤثر في ـع
د         ـاب محـم م انتخ فحين قدم النائب احمد توفيق استقالته في الدورة العاشـرة، ـت

س     وفي الدورة نفسها أصبح مح    . صالح بدالً عنه   مد أمين زكي عينـاً فـي مجـل
ر    . األعيان، فانتخب ماجد مصطفى بديالً عنه    م يـج وماعدا هذه الحاالت فانـه ـل

  .أي تغيير على نواب السليمانية
ستوى            ت دون ـم سليمانية كاـن واب اـل وعليه نستطيع القول أن نـسبة ـن
اً         لوب، وأنها كانت تنخفض من دورة إلى أخـرى الن عـددهم بقـي ثابـت المـط

ا      . تقريباً ل عـشرين ألـف هذا إذا أخذنا القانون األساسي الذي جعل كل نائـب يمـث
ذا    ) 36(من الذكور استناداً إلى المادة      ذه النـسبة وـه من القانون المذكور فان ـه
  )196(.، نسبة غير عادلة ورقماً غير صحيح)6(العدد شبه الثابت ومتمثل برقم 

                                                
ر           "محاضر مجلس النواب  ) "194( سادسة عـشرة، االجتمـاع غـي ة اـل ، الدورة االنتخابـي

.21، ص1958 أيار 18، الجلسة الثالثة في 1958االعتيادي لسنة 
.ابتم الحصول على هذه المعلومات من محاضر جلسات مجلس النو) 195(
ضاء            ) 196( ـدد أـع لمعرفة كيفية استخراج النسبة المئوية لنواب السليمانية بالنسبة إلـى ع

  استخدمت هذه . مجلس النواب
  ) الجزء(                      عدد نواب السليمانية 

ـ :           المعادلة ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ    .٪النسبة المئوية  = 100× ــ
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ت والجذور االجتماعية لنواب: رابعاً    السليمانيةاالنتماءا

  
ك          ة، تمتـل ينتمي معظم نواب السليمانية إلى اسر كردية إقطاعيـة معروـف
أراضي واسعة كان لها نفوذها الواسع ودورها البارز في الحياة االجتماعية العامة   
ذا     لتلك المناطق، األمر الذي أعطاها قوة سياسية لدى السلطات الحاكمة، ولعل ـه

) 539.333(على  الذين كانوا يحوزون) 197(افاألمر ينطبق على رؤساء عشائر الج
ي كـل دورة    ) 198(دونماً من األراضي  ل ـف فكان يتم اختيار نائبين منهم على األـق

باستثناء الدورة االنتخابية العاشرة، فمنذ الدورة الحادية ) 199(انتخابية للمجلس النيابي،
 نائبين عن عشرة والى الدورة السادسة عشرة للمجلس وهي األخيرة كان يتم انتخاب
رة بـشدر         بي�شد أو (أسرة الجاف في المجلس النيابي، والحال نفسه بالنـسبة ألـس

ـار    ) 1958-1943(فمن مجموع سبعة دورات نيابية     ) 200()ثي�ذدر دة إط وهـي ـم
  .البحث كان هناك أربعة نواب يمثلون عشيرة بشدر فيها

                                                                                                                  
) الكل( المجلس النيابي                      عدد نواب

ة            ) 197( ي ناحـي سم ـف سليمانية، وـق من أكثر القبائل انتشاراً، أكثرها تقطن في لـواء اـل
ضاء كفري، وفريق ثالث كبير جداً في أنحاء إيران       ن العـشائر   . شيروانة التابعة لق ـم

اورة،             ات المـج ن الحكوـم ـد ـم ام زائ ـسابق باهتـم ذات المكانة الكبيرة حظيت في ال
راق،        لكثرتها  ’’ وبداوتها وقوتها، ولوقوعها على الحدود، وألنها تتردد بين إيران والـع

صيف           ففي رحلة الشتاء ترحل إلى السليمانية واألنحاء العراقية األخرى، وفي رحلة اـل
دولتين       تذهب إلى إيران،، لم يكن لها شأن في السابق، وذاع صيتها في النزاع بـين اـل

ي      لموقفهم ا. اإليرانية و العثمانية  ا ـف دمات لـه ـن ـخ دموه م لودي من األخيرة، ولما ـق
دة         وا فـي معاـه اب (الحرب الدائرة وبسبب موقفهم الودي المذكور أدرـج ي  ) زـه الـت

، 2و1عباس العزاوي، عـشائر العـراق، ج  . وقعت بين الجانبين في عهد مراد الرابع     
.29-28لندن، بال، ص

.143حنا بطاطو، المصدر السابق، ص) 198(
ابي إذ        استخدمت عش ) 199( يرة الجاف طريقة القرعة الختيار مرشحيها في المجلـس النـي

ي كـيس وتجـري         كان يجتمع رؤساء األفخاذ من العشيرة، ومن ثم توضع األسماء ـف
. مقابلة شخـصية مـع د  . عملية سحب اسم واحد بالقرعة ليمثل العشيرة في تلك الدورة   

ع    في السليمانية؛ 2005 نيسان 8 تأريخ  دارا أحمد توفيق ب    صية ـم وكذلك مقابلة شـخ
.  في بغداد2005 أيار 16 تأريخ السيد فؤاد عارف ب

ـمال الـسليمانية     ) 200( ع  . إحدى أقوى العشائر الكردية فـي ش عبـاس  : للتفاصـيل راـج
.96-95العزاوي، عشائر العراق، ص
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اد          وعلى نفس المنوال حاز بعض النواب على المقاعـد النيابيـة باالعتـم
د                ان أحـم صية، أمثـال النائـب افتهم الشـخ على مركزهم األسري،فضال عن ثـق
ـة،             ـة والمعروف مختار بابان وجمال بابان، اللذان ينحدران من أسرة بابان العريق
ـرة         والتي حكمت المنطقة ردحاً طويالً من الزمن، وكـذلك الحـال بالنـسبة ألس

تم    الحفيد المشهورة التي تنحدر من الدوحة المحمدية المطهر       ـرو أن ـي ال غ ة، ـف
ام               دورات مـن ـع ب اـل انتخاب أحد أبناء هذه األسرة العريقة بالتزكية في اغـل

ـة فـي        1958 إلى عام    1943 ، وكأنه أصبح عرفاً جرى عليه الحكومات العراقي
شيخ محمـود         : العهد الملكي، أمثال   ي اـل رؤوف الشيخ محمود الحفيد، بابـا عـل

   )201(.الحفيد، إبراهيم سعيد الحفيد
ا فرصـة                وكان ـأ ألبنائـه ـد العـيش ممـا هي ي رغ ـر ـف ت هـذه األس

واب          ة ـن ا نجـد إن أغلبـي التعليم،والحصول على شهادات دراسية مرموقة، كـم
ـة    درج فـي       .السليمانية يجيدون أكثر من لغ يم لهـم الـت رص التعـل واتاحـت ـف

ي إن            ا المناصـب اإلدارية،وهـذا يعـن ة بمـا فيـه المناصب العسكرية والمدنـي
  .يكاد يكون واحداًانحدارهم األسري 

افي والعلمـي               صيل الثـق ن والتـح من جانب أخر، كان للوظائف والمـه
ة أمثـال           الس النيابـي ى المـج : لبعض نواب السليمانية، دورها في الوصول إـل

دين              اء اـل صطفى، بـه ـد ـم زاز، ماج ـعيد ـق محمد أمين زكي، أحمد توفيق، س
  ) 202(.نوري، علي كمال

ذين     إن من نافلة القول التأكيد على حقي      سليمانية اـل واء اـل قة مؤداها أن نواب ـل
ة        ـبع دورات انتخابـي دار س ى ـم واء، وعـل وا الـل ، كــانوا )1958-1943(مثـل

ن كـانوا          ة، أومـم شائرية اوتجارـي ة اوـع ينتمون إلى اسر مالكة أو اسـر دينـي
  .يشغلون وظائف مدنية وعسكرية قبل أن يشغلوا مقاعد النيابة

سليمانية،          والجدول التالي يوضح االنتما    واب اـل ءات األسرية والعشائرية لـن

                                                
د ب  ) 201(  نيـسان  14 تـأريخ  مقابلة شخصية مع الشيخ حسن رؤوف الشيخ محمود الحفـي

 نيـسان  4 تأريخ انية؛ وكذلك مع الشيخ نورس إبراهيم سعيد الحفيد ب     في السليم  2005
. في السليمانية 2005

.سوف نأتي على ذكر كل واحد منهم الحقاً) 202(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

71

ضاء           ل عـدد اـع ة لمجـم وتوزيعهم على مركز اللواء وتوابعه، ونسبتهم المئوـي
  ) :1958-1943(مجلس النواب للفترة 
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  :المصدر 
لنواب العراقي  عاشر ؛ محاضر مجلس ا اقية ، الجزء ال ت العر لوزارا لرزاق الحسني ، تاريخ ا  عبدا

1943 -1958.  
واب          شهيرة، والـن ر العريقـة واـل ذه األـس فاألسرة البابانية واحدة مـن ـه
ـار        د مخت نهم احـم س، ـم المنتمون لهذه األسرة أدوا حضورا ملموسا في المجـل

و       ) 203()1976-1900(بابان   ي، وـه د الملـك آخر رئيس وزراء العراق في العـه
ـداد    تخرج من كلي  ) 204(.زوج ابنة البرلماني المعروف جميل بابان      ة الحقـوق ببغ

ا،          . 1923سنة   بدأ حياته الوظيفية في البالط الملكي كاتبا ،وهـو ال يـزال طالـب
ه   . ليتولى بعدها رئاسة البالط أكثر من سبع سنوات       عرف عنه إخالصـه وتفانـي

ب أقطـاب        ـع اغـل ـه وانـسجامه م الكبير لألسرة الهاشمية، كما عرف عنه تآلف
ع      السياسة العراقية، وعلى اختالف مشارب     هم وعقائدهم، تولى حقيبة العدليـة أرـب

سعيد   : مرات، كما عمل وزيرا مع خمسة رؤساء وزارات هم كل مـن    وري اـل ـن
دفعي     )مرتان(، حمدي الباچه چي )ثالث مرات ( سويدي وجميـل الـم ، توفيـق اـل

وزراء  )مرة واحدة(وعلي جودت األيوبي   ان (، ونائبا لرئيس اـل ل   ) مرـت ـع ـك م
الي من نوري السعيد والدكتور مح  ر المناصـب    )205(.مد فاضل الجـم وكـان أـخ

ـراق و            ين الع اد الهاشـمي ـب ار االتـح التي تسنمها هو رئاسة الوزراء في إـط
ه     1958 تموز  14األردن إلى ثورة     ت علـي ـه، وحكـم بض علي ، عندما القي الـق

ـارا مـن      تمـوز  16المحكمة العسكرية العليا باإلعدام،وقطع راتبه ألتقاعـدي اعتب
دد مـن الشخـصيات     1961 تموز 16احه في    ثم أطلق سر   )206(.1958 ـع ـع  م

   )208(. شرع العديد من القوانين ووضع لوائحها)207(.العراقية المعروفة
د      روف محـم أما الوزير والمؤرخ واألديب الكردي توفيق وهبي بيـك مـع

                                                
ـان المرقمــة       ) 203( ار باب ة احمـد مخـت ، 04819000/31مديريـة التقاعـد العامة،ملـف

ـ  بأن"معجم أعالم الكرد"وقد وردت في  .1الورقة ام   والدته في مدينـة الحل . 1901ة ـع
صويركي، المصدر السابق، ص. د: ينظر  .86محمد علي ال

 .59عصام كاظم عبد الرضا الفيلي،المصدر السابق ، ص) 204(
.16، ص...كمال مظهر احمد، مذكرات احمد مختار بابان )  205(
ة      ) 206( ان المرقـم ة  04819000/31مديرية التقاعد العامة،ملفة احمد مختار باـب ، الورـق

85. 
ق     : م كل من  وه) 207( ـان، توفـي ـاش أعي الدكتور محمد فاضل الجمالي، برهان الـدين ب

.110مديرية التقاعد العامة،الملفة نفسه، الورقة . السويدي، وخليل كنة
 .291-209، ص1، ج ...مير بصري، أعالم السياسة في العراق: ينظر ) 208(
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ان مؤسـس اإلمـارة              ـليمان باـب ك وهـو حفيـد س فينتمي إلى أسرة خضر بـي
ن      كان جده المه رسول مست   )209(.البابانية اء، ـم ب بـشيخ الحكـم ي أفندي الملـق

دية العـسكرية    . )210(رجال العلم المعروفين في عصره     درس في المدرسة الرـش
ال دراسـته فـي               داد إلكـم في السليمانية، وبعد تخرجه منها شد الرحال إلى بـغ

ام           ا ـع ـرج منـه ي تخ ا، والـت ق بعـدها   1905اإلعدادية العسكرية فيـه ، ليلتـح
ام        بالمدرسة الحربية في اسطنبول    ا ـع ـرج منـه . 1918، فكلية األركان الذي تخ

ن     1908وانضم إلى الجيش العثماني بعد تخرجه عام         ي عـدد ـم ترك ـف ، واـش
ة األولــى وفــي      ل الحــرب العالمـي ـارك التــي خاضـتها األخيــرة قـب المع

  ". وسام الصليب الحديدي"،وتقديرا لدوره وخدماته منحه األلمان )211(غضونها
ام      ـة،      1919بعد عودته إلى العراق ـع ضاء راني ا لـق ائم مقاـم ، عـين ـق

ستمر طـويال     1921وانضم إلى الجيش العراقي عند تأسيسه عام         م ـي ، ولكنه ـل
ام            سليمانية ـع ـه فـي اـل ـه ثورت ، 1922فيه،إذ التحق بالشيخ محمود عند إعالن

ـدة         ذكور،اعتقل لم اد    ) 42(وعين معاونا له، وبسبب دوره الـم ر إخـم ا اـث يوـم
ـيش ليتـولى مناصـب      الثورة،ومن ثم أطلق سراحه    ، وأعيد إلى الخدمة في الج

ا         ديرا لـه عسكرية عدة، وهو واحد من مؤسسي المدرسة العسكرية، وأصـبح ـم
ي غـضون الــسنوات    ى الوظــائف   . )212(1929-1925ـف بعـدها تحــول إـل

  ).1930آب 22-1930نيسان 30(اإلدارية،عندما عين متصرفا للسليمانية 
ق ا        ة المـشروعة      كان توفيق وهبي من المؤمنين بتحقـي داف القومـي ألـه

ى     كرل، ومن اجل ذلك ساهم مع عدد من ا للكرد رائض إـل ـدة ـع د في تحريـر ع
م بـين      ـة بـصيانة حقـوق    1930 تمـوز 26-20سكرتارية عـصبة األـم للمطالب

ـران   30األقليات، لخلو معاهدة     تقالل        1930حزي ارة لقـضية اـس ن أيـة إـش ـم
ي أيـار      )213(.كردستان ة  1931 وبسبب ذلك اعتقل ـف سالمة   ا" بتهـم الل ـب إلـخ

  . ، ثم أفرج عنه وأعيد إلى وظيفته"الدولة
اة             ـرك الحـي ـدأ معت دما ب تبدأ مرحلة جديدة في حياة توفيـق وهبـي عـن

                                                
ـ  . د.عثمان سيد قادر، مناضلون ومؤرخون أكراد،ترجمة أ    ) 209( د ال  =رزاق مطلـك عـب

. 65، ص2005الفهد، بغداد ،=
. 201مير بصري، أعالم الكرد، ص) 210(
ــك   ) 211( ــي ب ــق وهب ــق صــالح، توفي ــة،ج : رفي ــار الكامل ، بنط�ةى ذي��ن، 1اآلث

. 6، ص2006السليمانية،
. المصدر نفسه ) 212(
 . 67-64،ص3،ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني،: للتفاصيل ينظر ) 213(
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صاد فـي      .السياسية وزيرا وبرلمانيا   ـرا لالقـت ا وزي تقلد الوزارة مرات عدة منـه
ى         ة  ) 1944آب28-1944حزيـران 3(وزارتي حمدي الباچه چـي األوـل والثانـي

ــي  )1946كــانون األول30-1944أب29( ــة ف ــشؤون االجتماعي ــوزيرا لل ، ف
ول 5-1950شباط5(وزارة توفيق السويدي الثالثة   ة    ).1950ايـل ل أروـق كمـا دـخ
ة    المجلس النيابي نائبا وعينا، مثّ    ـة الحادـي دورة االنتخابي ل لواء السليمانية في اـل

ــوام   ــي األع ــشرة،وعينا ف ــورة  1957، 1956، 1955، 1948ع ــى ث ، إل
   )214(.1958تموز14

د        ع محـم سباقين ـم ن اـل أما على الصعيد الثقافي واالجتماعي فقد كان ـم
ا              ان مـشرفا لغوـي ـداد، وـك ة ببغ ة الكردـي يس اإلذاـع ى تأـس أمين زكـي إـل

ا        )215(فيها د تأسيـسه، ثـم نائـب ،واختير توفيق وهبي عضوا بالمجمع العلمي عـن
ام     1948أول لرئيسه في الثاني عشر من كانون الثاني        س الـع ين فـي نـف  ، وـع

ة             ة البريطانـي ـان  .عينا في المجلس االعيان وعضوا في الجمعية الجغرافـي وك
ام               زب األمـة االشـتراكي ـع يس ـح من المساهمين مع صالح جبر فـي تأـس

ردي       1956 وفي عام   )216(.1951 ـادي االرتقـاء الـك  أصـبح رئيـسا فخريـا لن
  ).يانةى سةركةوتنى كوردان(

ـة فـي     ولتوفيق وهبي العالم كم هائل من المؤلفات، وت        أتي اللغـة الكردي
و    )الكردية(مقدمة اهتماماته، فعشقه الكبير للغته أالم     را، وـه جعل منه لغويـا كبـي

ي أصـولها،منها             ى دراسـتها والبحـث ـف في مقدمة المعنيين بها، المنكبين عـل
نة  "(القاموس الكردي اإلنكليزي  " ع         )1946طبع ـس ـتراك ـم ـد صـنفه باالش ، وق

ـره        ، مستشا )C.J.Edmonds()217(ادموندز   ـروف بتبح ة المع ر وزارة الداخلـي
                                                

. 203-202، أعالم الكرد، صمير بصري) 214(
. 8-7رفيق صالح، المصدر السابق،ص) 215(
سني،    : للتفاصيل ينظر   ) 216( ـة،    تأريخ  عبد الـرزاق الـح ـسياسية العراقي زاب ال  األـح

. 286-282ص
ة   1889هو سيسل جون ادموندز،ولد في اوسكا من مدن اليابان      ) 217( ن جامـع ،تخرج ـم

ة       الت.اوكسفورد،حيث تعلم العربية والفارسية      حق بالخدمة القنـصلية البريطانيـة العاـم
ي      .1910كمترجم عام    ة ـف وات الحملـة البريطانـي ـسياسي لـق شغل وظيفة الضابط ال

ي          .1917العراق وإيران عام     ا ـف شا إدارـي عين بعد تأليف الحكومـة العراقيـة مفـت
ـسليمانية ـوك والـ ــام  1922كركـ ــصال ع ــشار وزارة الداخلية،وقن ــا لمست ،ومعاون

ام    . 1945-1935وزارة الداخلية العراقية ،ومستشارا ل 1928 دين ـع منح وسـام الراـف
ـة              .1937 ية واإلنكليزي ة والكرديـة والفارـس ـات العربـي . له كتب وأبحاث عدة باللغ
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ـا،        ة       "في اللغة الكرديـة، ومنه ـة الكردـي د اللغ ة  "،)1956-1929"(قواـع اللـغ
ردي عربـي    "،  )1933"(الكردية بالحروف الالتينية     ضال  ).1943" (قاموس ـك ـف

ة              ة العربيـة، وكتـب ورسـائل باللـغ ات باللـغ دد مـن المؤلـف عن ذلك له ـع
ة      اإلنكليزية، عالوة على عدد مـن الم       ـرات باللغـات العربـي قـاالت والمحاض

ـة،        . والتركية والكردية واإلنكليزية   اليب التربي ى أـس ولسعة ثقافته وإطالعه عـل
ة           فقد اختير ليكون أول رئيس لمجلس التعليم العالي، وليضع أسـس أول جامـع

   )218(.في العراق
ـان      ــال بابـ ــاني جم ــوزير الباب ــاني وال ــامي والبرلم ــا المح            أم

ـة        ،)219()1894-1965( رة الباباني ن   .فهو قطب اخرمن أقطاب األـس رج ـم تـخ
ة      1914مدرسة الحقوق عام     ة كردـي ه أصـدر أول مجـل  وفي غـضون تخرـج

ـرد "تركية نصف شهرية تحمل اسما ذا داللة معبرة هو        ) نـداء الكـرد  " (بانگ ك
اريخ       د    1914 شـباط  8التي صدر العدد األول منها بـت  وتوقـف صـدورها بـع

ـر الحـرب      .)220(ب نشوب الحرب العالمية األولى    العدد الخامس بسب   ى اث وعـل
ـر فـي             المذكورة شارك في الجيش العثماني في جبهات الفالحية والكوت، واس

ي  ) 221(.موقعة أم الطبول  ى   1917 آذار 11ليلة احتالل مدينة بغداد ـف ، ونقـل إـل
صل فـي        . المعتقل في الهند   انضم إلى الثورة العربية، والتحق بقوات األمير فـي

                                                                                                                  
  " كرد وترك وعرب"اشهرها كتابه 

صيل ينظر    اط ، دار  . ترجمـة  "المس بيـل "العراق في رسائل   :      للتفا  =جعفـر الخـي
 . 288-283؛مير بصري،أعالم الكرد،ص443، ص1977الحرية، بغداد =

. 13رفيق صالح،المصدر السابق،ص) 218(
ة        ) 219( ة 0542618/3مديرية التقاعد العامة ،ملفة جمال رشيد بابان المرقـم . 11،الورـق

صري ود      ي   .وردت أراء أخرى في تحديد سنة ميالده ،فأن كل من مير ـب محمـد عـل
اد   ،ويرجع أتفا1893الصويركي جعال والدته في عام     ى اعتـم قهما على السنة ذاتها إـل

صويركي(الثاني   ر  .في تدوين سجل حياة جمال بابان) مير بصري(على األول )ال ينـظ
ــرد،ص : ــصري،أعالم الك ــر ب ــصدر  .؛ د217مي ــي الصويركي،الم ــد عل محم

و   تـأريخ   إلى  1936بينما تشير الوثائق البريطانية لسنة      . 187السابق،ص ـدم ـه  أق
.65، ص1936ة،العراق في الوثائق البريطانية سنة نجدة فتحي صفو: ينظر .1890

. 217مير بصري،أعالم الكرد،ص) 220(
ى    : للتفاصيل عن معركة أم الطبول ينظر  ) 221( ة األوـل فاروق الحريري،الحـرب العالمـي

 . 231-225،ص1988،بغداد،1دراسة عسكرية،ج.
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ام       ال ارك فـي   . )222(1920عقبة،ولما احتل الفرنسيون سوريا عاد إلى بغداد ـع ـش
ـددة، فتـولى وزارة           توزر لمـرات متع دورات متعددة في المجلس النيابي،واـس

ــسنوات     ــرات لل ــع م ــة أرب ، 1935 و1934 و1933و، 1932-1930العدلي
ن        .1942 -1941فوزارة الشؤون االجتماعية     ري ـع اني ـس ويعلل تقرير بريـط

ى          الشخصيا وزارات المتعاقبـة إـل ي اـل ستمر ـف ت العراقية سبب اشتراكه الـم
  ) 223(."التقليد القائم بان تحتوي كل وزارة على وزير كردي"

ة، وذات              ل الكرديـة المعروـف ن القباـئ وقبيلة الجاف بدورها واحـدة ـم
تان           يما فـي جنـوب كردـس وصـل  . المكانة الكبيرة بين القبائل الكردية، والـس

ـه،       العديد من رؤساء عش    ـارزا في ائرها إلى مقاعد المجلس النيابي، وأدوا دورا ب
اف          زادات   ) 1973-1903(منهم احمد محمـد صـالح الـج ) رؤسـاء (مـن بـگ

ة          . عشائر الجاف في حلبجة    دورة الرابـع سليمانية فـي اـل انتخب نائبا عـن اـل
ه كـان صـاحب ديـوان      .1954عشرة في تموز عام   ه اـن ) مـضيف (يذكر عـن

  .)224(مشهور في حلبجة
ـة الجـاف        وتن ن قبيل اوب احمد محمد صالح الجاف مع رؤساء آخرين ـم

ي الجـاف               د عـل ل محـم في تمثيل حلبجة في المجلس النيابي، منهم أنور جمـي
ه             ) 1900-1991( امين، ولكـن ة المـح الذي نال شهادة الحقوق، وانتمى إلى نقاـب

ة       )225(.لم يمارس المحاماة   دورة االنتخابـي ي اـل سليمانية ـف ن اـل  انتخب نائبا ـع
ـد عثمـان الجـاف        . الحادية عشرة    ومنهم أيضا جالل عبد الحميد بن عبد المجي

ـية            ة والفارس ددة هـي العربـي ات متـع خريج كلية الحقوق بدوره، كان يجيد لـغ
ـلية     ـه األص ة لغت ن     )226(.والتركية، فضال عن الكردـي د انتخـب نائبـا ـع  وـق

  .السليمانية في الدورة االنتخابية الرابعة عشرة
شائر       ) 1973-1905(الجاف  وكان حسن فهمي     ـاء ـع بـدوره مـن رؤس

ثالث           الجاف، ومن ابرز مثقفي عصره، فقد كان أديبا يقرض الشعر باللغـات اـل
                                                

صويركي،المــصدر . ؛ د417ميــر بــصري،أعالم الكــرد،ص) 222( محمــد علــي ال
. 187ق،صالساب

. 65،ص"1936العراق في الوثائق البريطانية سنة ) " 223(
أريخ  في رسالة خطية من السيد جمال عزمي بابان إلى الباحـث ب  ) 224(  حزيـران  8  ـت

2005 .
.  في السليمانية 2005 نيسان 6 تأريخ مقابلة شخصية مع جمال عزمي ب) 225(
ـأريخ  يـدالجاف ب مقابلة شخصية مع لميعة خان عبد الحميد عبـد المج   ) 226(  نيـسان  4 ت

.  في السليمانية 2005
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االت متعـددة،منها           ـات ومـق ه مؤلف الكردية والفارسية والتركية، وكان مؤرخا ـل
ة           ـددة فـي مجـل وث ومقـاالت متع ـژ (كتاب عن عشيرة الجاف، وبـح ) گالوي

سنوات        الشهرية الكردية،والتي  ان اـل ا   1949-1939 صـدرت أـب اول فيـه ، تـن
د            رة الزـن ـاريخ أـس شؤون منطقته االقتصادية والعمرانية، كما كتب بحوثا في ت
شؤون             ب رئاسـته ـل ى جاـن الكردية، وعن رحلة زينفون إلى كردستان، هذا إـل

ه          )227(.عشيرته، واهتمامه بأمور الزراعة    ـتم انتخاـب ا أن ي  لذلك لم يكـن غريـب
ـة   (مانية  نائبا عن السلي   دورة      ) قـضاء حلبج ع دورات انتخابيـة هـي اـل وألرـب

  .االنتخابية الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة 
ا الجـاف           ان باـش  ) 228()1988-1895(أما عبد المجيـد عبدالحميـد عثـم

ى    . فكان هو األخر من رؤساء عشائر الجاف البارزين    تلقى علومـه الدينيـة عـل
م     أيدي مدرسين  تالل     . أكابر عرفوا بـالتعمق فـي العـل ى اثـر االـح ين عـل ـع

ك         ع فـي تـل ـرا لنفـوذه الواـس البريطاني معاونا للحاكم السياسي في حلبجة نظ
ـائم    ) 1932-1925( وأصبح قائم مقاما لقضاء حلبجة       )229(.المناطق ومـن ثـم ق

دورة          .مقاما لقضاء چمچمال   سليمانية فـي اـل واء اـل ن ـل ـا ـع ب نائب كما انتـخ
ــي )1937اب 26-1937شــباط 27(يــة الــسابعة االنتخاب ــه ف ، وأعيــد انتخاب

ــسة    ــة عــشرة والثالثــة عــشرة والخام الــدورات الحاديــة عــشرة والثاني
ـذي أنـشأه   ) 231( إلى حزب االتحاد الدسـتوري 1949أنضم في عام    )230(عشرة ال

ـا للحـزب             نوري السعيد في تلك السنة وأصبح أحد أعضاء الهيئة اإلدارية العلي
سليمانية        و )232(المذكور مه ورد ضـمن نـواب اـل مما تجدر اإلشارة إليه أن اـس

الي       اف  (في الدورة االنتخابية السابعة على الشكل الـت ، وكـذلك ورد  )حامـد ـج
شكل         ى اـل اسمه ضمن نواب السليمانية في الدورة االنتخابية الخامسة عشرة عـل

رى       ) حميد الجاف (التالي   دورات األـخ ة اـل ـ   (أما بقـي شرة، الثاني ـة ـع ة الحادي
                                                

؛مير بـصري،أعالم الكـرد،    168-167،ص2عبد المجيد فهمي،المصدر السابق،ج   ) 227(
. 246 -245ص

اف ب      ) 228( ـأريخ  مقابلة شخصية مع لميعة خان عبد الحميد عبد المجيد الـج  نيـسان  4 ت
. 168،ص2 في السليمانية ؛ عبد المجيد فهمي،المصدر السابق،ج2005

. 168المصدر نفسه، ص) 229(
 . 313،309،307،305،ص 10،ج... الوزارات تأريخ عبدالرزاق الحسني، ) 230(
ر       . 390-388حنا بطاطو،الكتاب األول،ص  ) 231( للتفاصيل عن الحزب ومنهاجـه ينـظ

 . 238-227 األحزاب السياسية العراقية، صتأريخ عبد الرزاق الحسني، 
.168، ص2السابق، جعبدالمجيد فهمي، المصدر ) 232(
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شكل       ) عشرة، الثالثة عشرة   ى اـل سليمانية عـل فانه ورد اسمه ضـمن نـواب اـل
و       التالي عبدالحميد الجاف، والمقصود بكل هذه األسماء هو شـخص واحـد وـه

  .)233(عبدالحميد عبدالمجيد عثمان الجاف
اف      ة الـج د  . أما عزت بيك، فكان والده عثمان باشا من رؤسـاء قبيـل وـق

ـم اختيـاره   ) 234(.1924المجلس التأسيسي عام  مثّل عزت لواء السليمانية في       وت
ي الثامنـة       ة ـه ـانون األول  27(نائبا عن السليمانية في عـدة دورات انتخابـي  ك

ـــــباط 1943-22 ــــعة )1939 ش ــران12(،والتاـس ـــ  30-1939حزي
ــسان ــرة)1940ني ــشرين األول 9(،والعاش ــار31-1943ت ـدم )1946 اي ، وقـ

  )235(.استقالته منها
ن  (لتي تقطن في قلعة دزة أو منطقة بيـشدر  وتعد قبيلة بشدر المعروفة ا   ـم

شائر      من اكبر الق ) أقضية لواء السليمانية   ضم ـع       بائـل فـي أنحـاء الكـرد، وـت
د              ،)236(عدة نهم احـم ابي، ـم وصل العديد من رؤسائها إلى أروقة المجلس النـي

ام     )237()َبى ش�ير(حمه اغا الذي ولد في قرية   شدر ـع ضاء ـب ـز ـق ، العائدة لمرك
ـة كركـوك            ثقافته. 1903 ى مدين  دينية، حيث شد الرحال في أوائـل حياتـه إـل

ـ     ـه الع شهور     إلكمال تحصليه الديني على يد خال ود، الـم ـر مـال محـم   الم الكبي
ا   )الكبير)( مة زن�ة وة ى(ـب ـة وآدابـه ، والذي لقنه علوم الفقه وقواعد اللغة التركي

ديني،   . ، عندما رجع بعدها إلى مسقط رأسه 1915حتى   ه اـل ن   والتجاـه كـان ـم
ل           ـد التوـغ الطبيعي أن يشترك في الجهاد الديني المعلن من قبل العثمـانيين ض
ا      الروسي اثناء الحرب العالمية االولى، والذي اخذ يهدد مناطق كردسـتان، ومنـه

ذي     . منطقة بشدر  ابكر اغـا اـل ه ـب وكان ألحمد اليد الطولى في مساعدة ابن عـم
ـ    در في إدارة ـش ـته    عين قائم مقاما لقـضاء بيـش ضاء، إلجادـ ك الـق ؤون ذـل

  .انتخب نائبا عن السليمانية في الدورة االنتخابية العاشرة . ) 238(اللغة التركية
ك سـليمان بيـك         1900 (           وينتمي احمد بيك توفيق بيك محمد بـي

                                                
ــر) 233( ــسني، : ينـظ ــرزاق الـح ــد اـل ــوزاراتتأريخ عبـ ، ص 10، ج... الـ

313،309،307،305،298.
. 153مير بصري،أعالم الكرد،ص) 234(
. 303-301،ص10، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني،) 235(
. 198–196عباس العزاوي،عشائر العراق ،ص:للتفاصيل عن عشائرها ينظر ) 236(
. 11دالرقيب يوسف و سديق سالح، المصدر السابق، لعب)237(
. 192– 191،ص2عبد المجيد فهمي حسن،المصدر السابق،ج) 238(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

79

ـاء      .إلى أسرة ذائعة الصيت في السليمانية     ) 239() 1963 - والدته من أسـرة رؤس
ه يمـت بـص     )240(.البشدر ـرز       كما اـن ا احـد اب ى شـريف باـش ـة إـل لة القراب

ؤتمر      ـام ـم الدبلوماسيين في أواخر العهد العثماني، الذي أثار المسالة الكرديـة أم
د   )241(.الصلح في باريس على اثر انتهاء الحرب العالمية األولى     ى ـي  درس عـل

ق بعـدها            سليمانية، التـح صره فـي الموصـل وكركـوك واـل أكابر علماء ـع
سليمانية    . كرية والمدرسة اإلعدادية الملكية  بالمدرسة الرشدية العس   واء اـل مثـّل ـل

ن   ) 242(.1924في المجلس التأسيسي العراقي عام       ضل ـم وبفضل تلقيه تعليم أـف
تالل        ى لالـح ام األوـل معاصريه، فقد عهدت إليه وظائف إدارية عديدة منـذ األـي

سابع مـن آذا       ر البريطاني للسليمانية، وهو أول متصرف عين للسليمانية فـي اـل
ى       1925عام   رى إـل رة أـخ ، نقل بعدها إلى اربيل وفي نفس المنصب، وأعيد ـم

ى مـدى     1930السليمانية في الثامن عشر من عام        صبه عـل ـتفظ بمـن ، وبقي يح
ام        شا إداريـا فـي ـع دها مفـت ـ . 1939خمس سنوات، ثم أصبح بـع واء  لمثّ  ـل

ا  السليمانية في المجلس النيابي العراقي في دورته العاشرة، وقدم اسـتق           الته منـه
ـة فـي        .1943في أواخر تشرين الثاني عام       ـه ثقافي يس جمعي ـاهم فـي تأـس س

ستي   ) (كوم�ةلى زان�ستى(السليمانية باسم    ي نيـسان   )  المعرفـة -جمعيـة زاـن ـف
ا         1926 ، وقد أصبح رئيسا لهيئتها اإلدارية، وقد أدت الجمعيـة دورا ثقافيـا مهـم

   )243(.بفتحها مدرسة لكبار السن في المدينة
د   (حسن بشدري    ربابك ماأ دورة       ) 1919موالـي سليمانية فـي اـل نائـب اـل

ة      .االنتخابية الرابعة عشرة  ة ،والقليـل مـن التركـي ية والعربـي فكان يتقن الفارـس
   )244(واإلنكليزية،فضالعن الكردية

شدر،     ) 1968 - 1915(وينتمي بايز بـابكر سـليم      ة ـب ى قبيـل دوره إـل ـب
ـليم   آ بابكر وهو النجل األكبر للزعيم األكبر لعشائر بشدر      ه   .غـا س تلقـى علوـم
ة       . االبتدائية والدينية باللغتين الكردية والفارسية     ته ثقاـف واكتسب من خالل دراـس

                                                
د  2005نيسان 8 تأريخ دارا احمد توفيق ب .مقابلة شخصية مع د   ) 239(  في السليمانية ؛عـب

. 142،ص2المجيد فهمي حسن،المصدرالسابق،ج
. 234مير بصري،أعالم الكرد، ص) 240(
 حزيـران  8 تـأريخ  رسالة خطية بعثها السيد جمال عزمي بابان إلى الباحث ب    في  ) 241(

2005 .
 . 1237،ص1،ج"مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي العراقي) "242(
. 60عصام كاظم عبد الرضا الفيلي،المصدر السابق، ص) 243(
. 418، بال،ص1956دليل الملكة العراقية لسنة ) "244(
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ة     .والماما جيدا باالدارة أهله لالهتمام بأمور عـشيرته     ين مـديرا لناحـي وقـد ـع
ام     1932مركز قلعة دزة في أوائل      صب حتـى ـع ، 1944، وبقي في هـذا المـن

ه        عندما قدم استقالته     دة عـن أمالـك ـة عربـد البعـي ى ناحي من الوظيفة لنقله إـل
سادسة            انُ )245(.ومزارعه دورة االنتخابيـة اـل سليمانية فـي اـل تخب نائبا عن اـل

  )246(.عشرة

ة      ـة الحادـي دورة االنتخابي ومثَّل سليم محمد البشدري لواء السليمانية في اـل
  .افية عنهولألسف لم نعثر، ورغم محاوالتنا العديدة، على معلومات ك. عشرة

ك         ي ـب ة    ) 1947-1889(أما محمد صالح محمـد عـل اء قبيـل ن رؤـس ـم
ام          )247(بشدر ة ـع ي أول دورة انتخابـي سليمانية ـف ـدد  1925، مثّل لواء اـل ، وج

دورة        ى اـل اع إـل انتخابه في الدورات االنتخابية الثمانية على التوالي بدون انقـط
دورة       )248(االنتخابية التاسعة  ـرة     ،كما أعيد انتخابه نائبا فـي اـل  االنتخابيـة العاش

ق   )249(بدال من عزت عثمان الذي قدم استقالته من النيابة        صدد يعـل ، وفي هذا اـل
ه    " نظام الحكم في العـراق "الدكتور مجيد خدوري في كتابه   د انتخاـب ى تجدـي عـل

  : بقوله
ومما يشير أيضا إلى مدى سيطرة الـروح االسـتمرارية            "

 نائبا اشترك كل 47لي للمحافظة في المجلس النيابي، إن هنالك حوا 
واحد منهم في خمس دورات نيابية فأكثر، ومن بين هؤالء نائـب      

شدر    (واحد،وهو محمد صالح      )نائب السليمانية وممثل عـشيرة ـب
  " )250( حتى أالن1925اشترك في الدورات النيابية كلها منذ 

ـاء       ع أنح ي جمـي وألسرة الحفيد زعامة دينية، ومنزلة اجتماعية مرموقة ـف
سبط الحـسين        كردستان ى اإلمـام اـل ، وهم سادات برزنجة الذين يرتفع نسبهم إـل

راهيم       . )251()عليه السالم ( ابي، إـب س النـي ـلم المجـل ومن رجالها الذين ارتقوا س
                                                

؛ميــر بــصري،أعالم 191- 190،ص 2 الــسابق،جعبدالمجيــد فهمي،المــصدر) 245(
. 168الكرد،ص

. 305، ص10،ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني،) 246(
شدر،وإنما    بأنيدعي جمال عزمي بابان  ) 247( ـاء الـب ن رؤس  محمد صالح محمد ليس ـم

. ألسرته عالقة مصاهرة مع اغوات بشدر
.194مير بصري،أعالم الكرد،ص) 248(
. 303، ص10،ج... الوزاراتتأريخ لحسني، عبد الرزاق ا) 249(
. 194مير بصري،أعالم الكرد،ص: مقتبس في ) 250(
. 296، ص "1956دليل المملكة العراقية لسنة ) "251(
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واب           ة ـن مه ضـمن قائـم وارد اـس ـراهيم الحفيـد اـل سعيد محمد، وهو نفس إب
شيخ قـاد          د واـل ود الحفـي شيخ محـم ر السليمانية، وهو األخ األصغر لكل من اـل

شرة،          انُ. الحفيد ـة ـع ـة الثالث دورة االنتخابي تخب نائبا عن لواء السليمانية في اـل
   )253(. والخامسة عشرة،والسادسة عشرة)252(.والرابعة عشرة

شيخ محمـود     ) 1996- 1912(ويعد بابا علي     ـد فـي    . االبن الثاني لـل ول
ـا         فـي  السليمانية، وأكمل دراسته االبتدائية في بغداد، وتخرج مـن كليـة فكتوري

صاد         1932اإلسكندرية عام    وم االقـت ، وحصل على شهادة بكالوريوس فـي عـل
ي وزارة    .1938من جامعة كولومبيا في نيويورك عام    صاد ـف تولى حقيبـة االقـت

وري     1946رشد العمري األولى عام   أ رة وزارة ـن ،واستمر في منـصبه فـي فـت
ــشرين الثــاني 21(الــسعيد التاســعة  ــواء)1947اذار 29-1946ت ــّل ل  ، ومث

ورة   .يمانية في الدورة االنتخابية الحادية عـشرة        لالس د ـث وز  14وبـع  1958 تـم
اريخ            ى وزيـرا للمواصـالت واألشـغال بـت رة األوـل استوزر مرتين، في الـم

ي      1958تشرين الثاني   27 باط  7، وقدم استقالته منها ـف ولى فـي   1959 ـش ، وـت
ـة       ـباط  8(المرة الثانية حقيبة الزراع ـران  16-1963ش ه  )254().1963 حزي  نعـت

ا  "وبأنه " لطيف مدلل أبيه"تقرير بريطاني سري بأنه     ده (سيقتفي خـط ا  ) واـل تماـم
   )255(".إذا وجد الفرصة لذلك

شيخ     ) 1978-1908(أما رؤوف الشيخ محمـود     ر لـل ل األكـب و النـج فـه
ى الكرديـة         ه  )256(محمود مثقف يتقن اللغتين العربية والفارسية، إضـافة إـل ،وـل

ه            اهتمامات ثقافية وتاريخية، وت    ل عنـه بأـن ـد وفاتـه قـي رك مكتبة عـامرة بع
  )258(." محب لالنزواء"وبأنه )257("شخص هادى وشغول"

ذين ذكرنـاهم،          لم يكن نواب السليمانية اآلخرين أدنى منزلة من النواب اـل
                                                

وز  26لم يجتمع المجلس في هذه الدورة سوى جلسة واحدة عقدت فـي    ) 252(  ؛1954 تـم
. ، من هذا الفصل 10ينظر ص

. 315-309،ص10،ج...وزارات التأريخ عبد الرزاق الحسني،) 253(
. 249-248مير بصري،أعالم الكرد،ص) 254(
. 68، المصدر السابق، ص"1936العراق في الوثائق البريطانية سنة) "255(
ي  2005 نيسان 4 تأريخ مقابلة شخصية مع الشيخ حسن رؤوف محمود الحفيد ب  ) 256(  ـف

. السليمانية
. 68 ص،" 1936العراق في الوثائق البريطانية سنة ) "257(
أريخ  في رسالة خطية للسيد جمال عزمي بابـان إلـى الباحـث ب    ) 258(  حزيـران  8  ـت

2005 .
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راهيم              ا، مـنهم إـب ا وثقافـي ر اجتماعـي إذ كانوا بدورهم ينتمون إلى صفوة األـس
  .ورة االنتخابية الثانية عشرةل لواء السليمانية في الدرشيد الذي مثّ

ماعيل حـسن          ومنهم العسكري والبرلماني والوزير بهاء الدين نـوري إـس
دين       )1960-1897(بيك الشيرواني   اء اـل ن علـم وري ـم شيخ ـن ده اـل ،كان واـل

ارب فـي          )259(المعروفين ي اسـطنبول، وـح ،تخرج من المدرسة العـسكرية ـف
ـع فـي    الجيش العثماني في العراق في غضون الحرب العالم        ى، ووق ية األوـل

م        . اسر الجيش البريطاني   وريا، ـث از وـس ي الحـج انضم إلى الجيش العربي ـف
ى       1921الجيش العراقي عام     ، وتدرج في المراتب العسكرية إلى أن وصـل إـل

د      1941رتبة لواء عام     ي توالهـا هـو قاـئ ،وكان أخر المناصب العـسكرية الـت
سليمانية فـي   أصب. المنطقة الجنوبية في البصرة قبيل تقاعده     ح متصرف لواء اـل

ــباط 12( ـدورتين    ).1944 آب 5-1944ش ــي اـل ــسليمانية ف ــواء ال ــّل ل مث
شؤون        . االنتخابيتين الحادية عشرة والثانية عشرة     ـة وزارة اـل ه حقيب عهدت إلـي

تولى منصب وزير مفـوض فـي      . االجتماعية في وزارة نوري السعيد العاشرة     
راق فـي   ديوان وزارة الخارجية، وفي السفارة العر      اقية في طهران، فسفيرا للـع

ى ثـورة           ).1956-1953(طهران   ان إـل ي عـم سفيرا ـف . 1958 تمـوز   14،ـف
صب          ـر مـن ـان أخ ة، وك بعدها عين سفيرا لألردن في وزارة الخارجية األردنـي

وري     .تواله قبيل وفاته هو وزير مفوض لألردن في روما   دين ـن اء اـل كـان بـه
ه      واسع الثقافة، عرف عنه أديبا كان ينظم     ة التركيـة،كما كـان ـل شعر باللـغ  اـل
ـان   :"نتاجات عدة في مجال الترجمة أبرزها      ج    "،و)1946"(جنگيـز خ ة رـي رحـل

   )260().1951 " (1820إلى العراق عام 
ة فـي حزيـران    ) 1987-1905(اما سامي فتاح    آمر القوة الجوية العراقـي

ل أن يلتحـق             )261(1941 ـة قـب ك الوظيف ، فقد قضى ثالثة عشرة عاما فـي تـل
ولى حقيبـة وز    .حياة السياسية وزيرا ونائبا   بال ـة فـي     ـت شؤون االجتماعي ارة اـل

ــسان 29( لعمــري الثانيــة ارشــد أوزارة  ــوزيرا )1954اب 12-1954 ني ، ف
ي    1954اب 3الى 1954لألعمار في أول تموز   فوزيرا للداخليـة فـي وزارة عـل

ـة   ــوبي الثالثـ ــران 20( جــودت األي ــانون االول14 -1957 حزي ، )1957 ك
ان              استمر ـد الوهـاب مرـج ي وزارة عب ـانون االول  15( وزيرا للداخلية ـف  ك

                                                
. 227مير بصري،أعالم الكرد،ص) 259(
. 229-227المصدر نفسه،ص) 260(
. 193، ص2، ج...مير بصري،أعالم السياسة في العراق ) 261(
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ــوري   )1958 آذار 2 -1957 ــي وزارة ن ـة ف ــشؤون االجتماعيـ ــوزيرا لل ، ف
شرة      ـة ـع دفاع   )1958 ايـار  19-1958 اذار 3(السعيد الرابع وزيرا ـل  19(، ـف

ّل  .)262(1958 تمـوز  14في حكومة االتحاد الهاشمي إلى ثـورة     ) 1958أيار   مـث
   )263(.في الدورة االنتخابية السادسة عشرة) قضاء رانية(ليمانية لواء الس

ـزاز         ـد احمـد حـسن الق دوره  ) 1959-1904(وينتمي محمد سعيد مجي ـب
ة     . إلى أسرة كردية معروفة في لواء السليمانية      رج مـن المدرسـة اإلعدادـي تـخ

ه     )264(.1917في السليمانية عام     دت إلـي ذا عـه ـاجحين، ـل  كان من اإلداريين الن
ا عهـدت     . ب إدارية متعددة في الدولة العراقية     مناص ـرة حينـم اسـتوزر أول م

شرين  23(إليه حقيبة وزارة الشؤون االجتماعية في وزارة نورالدين محمـود             ـت
تقالته     )1953 كانون الثاني    22-1952الثاني   صطفى اـس د ـم دم ماـج ، بعد أن ـق

ـة فـي          )265(.من المنصب المذكور   وانىء العراقي و أول مـدير عـام للـم   وـه
دة هـي     )266(.1953حزيران  16 :  وتولى حقيبة وزارة الداخلية فـي وزارات ـع

ى       ول   17(وزارتا فاضل الجمالي األوـل ة  ) 1954شـباط  27-1953 أيـل والثانـي
ة   أ، ووزارة   )1954 نيسان   19-1954ار  اذ8( ـد العمـري الثانـي  نيـسان  29( رش

ران    ) 1954 حزيران   17 - 1954 ي حزـي وزارات   1954واستقال ـف ي اـل ، وـف
ـار    الرابعة عشرة  و الثانية عشرة والثالثة عشرة،    :سعيدية  ال د مخت ، ووزارة احـم

ورة  1958يار  ا19(بابان   وز  14 الى ـث ورة،     .)267()1958 تـم ـد الـث ل بع اعتـق
ى الحـبس       وحكمت عليه محكمة الشعب باإلعدام شنقا حتى المـوت إضـافة إـل

با               م بتـاريخ الرابـع مـن ـش ام  الشديد لمدة خمسة عشر عاما، ونفذ الحـك ط ـع
ي بغـداد بعـد ثـورة         )268(.1959  ذكر عنه همفري تريفليان السفير البريطاني ـف

ـعيد قـزاز      " تموز في كتابيه  14 ان س ـار الثـورة ـب "... الشرق األوسط في غم
                                                

. 156جمال بابان، مذكرات علي كمال،ص) 262(
،الدورة االنتخابية السادسة عشرة،االجتماع غير االعتيـادي     "محاضر مجلس النواب  ) "263(

سياسة   21،ص1958 أيار   18،الجلسة الثالثة في    1958لسنة   ؛ مير بـصري،أعالم اـل
 . 193 ، ص2،ج...في العراق 

  . 179-178، ص...عبد الرحمن البياتي،سعيد قزاز ودوره في سياسة العراق) 264(
. 76-75المصدر نفسه،ص) 265(
 . 30،الورقة 3443/31رية التقاعد العامة، ملفة سعيد قزاز المرقمة مدي) 266(
. 241-240مير بصري، أعالم الكرد،ص) 267(
ـشورات وزارة الـدفاع،ج  "محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة   ) "268( ـداد  10،من ،بغ

. 4038-4032،ص1959،
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ـار        ة وق وقف شامخا أمام الشتائم واإلهانات الصارخة في محكمة المهداوي وقـف
  )269("وثبات ال يتزعزع وال يهن

ن      ) كمال(الملقب ال مراء إن علي كمال     ن قـادر ـب ـرحمن ـب بن عبـد ال
ل       ) 1998-1900(قاسم آل وهاب     سليمانية داـخ در نـواب اـل شط واـق مـن اـن

الل طروحاتـه ومداخالتـه المتعـددة            . المجلس، ويظهر ذلك بوضوح مـن ـخ
ا ثانيـا فـي الجـيش                تخرج من اإلعدادية العسكرية في بغداد وأصـبح مالزـم

ى    ، واشترك في الحر1918العثماني عام    ب التركية اليونانية التـي اسـتمرت اـل
ـباط          . ما بعد الحرب العالمية األولى     ي ش ـداد ـف ى بغ ـه إـل ـد عودت ، 1922بع

ر        ان أـخ ـة وـك انخرط في سلك الشرطة، وتنقل بين مناطق عدة، وبنفس الوظيف
ـران          شيوخ فـي حزي ، )270(1935وظيفة توالها هو قائم مقام قـضاء سـوق اـل

دة دورات          .قبيل وصوله إلى المجلس النيابي     سليمانية فـي ـع واء اـل  مثـّل ـل
ة عـشرة، الخامـسة       شرة، الرابـع انتخابية هي السادسة، الثانية عشرة، الثالثة ـع

ن       )271(عشرة، والسادسة عشرة،   ة اإلنـسانية ـم عرف عنه حبه لألعمال الخيرـي
ه        ى نفقـت ـر عـل تشجيع ودعم الطالب غير المتمكنين إلكمال دراستهم فـي األزه

   )272(.ة الجوامع والمأتم والمستوصفات الصحيةالخاصة، ومنها رعاي
ة            دورة االنتخابـي ي اـل سليمانية ـف واء اـل أما النائب عمر خدر فقد مثلّ ـل

   )273(.الثالثة عشرة
ة    )1976-1896(وينتمي ماجد مصطفى محمود عثمان      ـرة عريـق ى أس إـل

ـرب بيـارة   ) ده ركا شـيخان (تعود إلى الشيوخ المردوخيين المنتمين إلى قرية      ق
ة   . وهو خال اللواء المتقاعد فؤاد عـارف  . اء حلبجة في قض  درس فـي المدرـس

ـرج              اإلعدادية العسكرية،في بغداد ثم التحق بالكلية الحربية فـي اسـطنبول وتخ
ـها الجـيش          . فيها برتبة مالزم ثان    ي خاض ارك الـت ن المـع اشترك في عدد ـم

ى        العثماني في أتون الحرب العالمية األولى، وجرح مرات عـدة، وحـصل عـل
عاد إلى السليمانية ليتحول بسرعة إلى واحـد مـن الشخـصيات          . أوسمة عديدة 

                                                
. 242مير بصري،أعالم الكرد، ص: مقتبس في) 269(
ي كمـال،    : ذه المرحلة من حياته ينظر للتفاصيل عن ه ) 270( ـذكرات عـل جمال بابان، م

. 25-10ص
. 315-296،ص10،ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 271(
 ؛ ميـر بـصري،أعالم الكـرد،    259-247جمال بابان، مذكرات علي كمـال،ص  ) 272(

 . 236ص
. 303،ص10،ج... الوزارات تأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 273(
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ام          )274(الكردية السياسية المعروفة   رى ـع ورة العراقيـة الكـب ،شـارك فـي الـث
صيا           )275(.1920 ين مرافقـا شـخ رة، وـع  والتحق بالشيخ محمود منذ فترة مبـك

ـام         اني ع ن تـشرين الـث  ،)276(1918 وسكرتيرا سياسيا له في الخامس عشر ـم
ة       )277(.ومن ثم قائدا للجيش الكردي     ي الحكوـم ـددة ـف تولى مناصب إدارية متع

ال وزارة فـي       . 1941-1927العراقية من    ـر ـب استوزر ألول مرة بمنصب وزي
ـام            انون األول ع ان الختيـاره   1943وزارة نوري السعيد الثامنة فـي ـك ، وـك

ة          ـلة   )278(عالقة مباشرة باألوضاع التي سـادت المنطقـة الكردـي  ، ليكـون ص
شؤون    )279(.الوصل بين الحكومة و البارزاني يومذاك  ة وزارة اـل  وتـولى حقيـب

ة عـشرة   االجتماعية في وزارات عدة منها  سعيد الحادـي ، وفـي   وزارة نوري اـل
وز  12(وزارة مصطفى العمري     ـاني   23 -1952تـم ، وفـي  )1952 تـشرين الث
شرين 23(وزارة نور الدين محمود      ـاني   29-1952 الثـاني  ـت  ،)1953 كـانون الث

ـرة   فضال عن توليه منصب وزير االقتصاد    وزارة األخي ي اـل ـ .  وكالة ـف  لومثّ
ة هـي            ـدة دورات انتخابـي شرة،    : لواء السليمانية في ع ـة ـع العاشـرة، الثالث

ـة،         . والرابعة عشرة  ة، الفارسـية، اإلنكليزي ـة، التركـي ات العربي كان يجيد اللـغ
  .فضال عن الكردية

ن   )280()زكـي ( محمد أمين أما المؤرخ والبرلماني القدير والوزير     بيـك ـب
ى    ) 1948-1880(الحاج عبد الرحمن بن محمود نوسيوه تي       ـدوره إـل فينتمـي ب

ل        )281(.أسرة كردية معروفة منذ أيام البابـانيين       زا داـخ ت حـضورا متمـي  اثـب
ام        . أروقة المجلس النيابي   ـة باسـطنبول ـع ان الحربي ة األرـك ن كلـي تخرج ـم

سنية،    ، والتحق بالجيش العثماني ضابطا، 1904 الك اـل رة األـم  ومهندسا في داـئ
ة   . وعضوا في لجنة الخرائط   ى هيـئ وفي سنوات الحرب العالمية األولى نقل إـل

                                                
د، د    "كرات فؤاد عارف  مذ) "274( ، 2005م، .، تقديم وتعليق الدكتور كمـال مظهـر احـم

. 16ص
. 139،ص2عبد المجيد فهمي،المصدر السابق،ج) 275(
 . 83،ص...عبد الرحمن إدريس صالح البياتي،الشيخ محممود) 276(
. 266المصدر نفسه،ص) 277(
 . 189سعاد رؤوف شير، المصدر السابق،ص ) 278(
. 17،المصدر السابق،ص"رف مذكرات فؤاد عا) "279(
ضيف إلى اسمه ) 280( . الذي يعني الحاذق لثقافته ومقدرته وفطرته" زكي"ا
ـسم  تأريخ محمد أمين زكي،خالصة    ) 281(  الكرد وكردستان، ترجمة محمد علي عوني،الق

. 6،ص2005،بغداد،2األول،ط
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ـلمان بـاك           أركان جيش العراق، وشغل منصب مدير الحركات فـي مواقـع س
لحة الجنـرال    1916والشيخ سعد وحصار الكوت، وكلف في نيسان     بتـسليم أـس

ه بالنيابـة عـن الجـيش     )282(طاوزند الذي استسلم في الكوت   ،فتسلم المنطقة مـن
سطين فـي         .التركي   روب فـل ل  الكما اشترك مع الجيش العثماني فـي ـح خلـي

ـمة تقـديرا      والرحمن والقدس ونابلس، كل ذلك أهله الن يحمل العديد مـن األوس
صليب  " ، و)1916عـام  "(نوط الجدارة الفضي "و"نوط الحرب   :"لخدماته منها    اـل

ة       ) 1917عام  "(رجة الثانية الحديدي ألماني من الد    سه مـن الدرـج ثم الصليب نـف
  )283().1917تشرين األول " (النوط الحربي النمساوي"، و)1918(األولى

ة          ة باللـغ ترجم محمد أمين مساهماته المـذكورة بمؤلفـات عـسكرية قيـم
اني   : "التركية منها  ة    "،)1908بغـداد  " (الجيش العثـم ـروب العثمانـي ة الح دراـس

طنبول  "(كيف فقدنا العراق "، )1920اسطنبول  "( ة   "، )1920اـس رب العراقـي الـح
ـا  ا    "،)1921"(وأخطاؤن اك وذيولـه لمان ـب ة ـس داد وحــادث  "،)1922"(معرـك بـغ

ن   )1923" (مختصر تاريخ حرب العـراق    "،)1923"(ضياعها األخير  ، فـضال ـع
  )284(.مؤلفات عسكرية أخرى لم تنشر

ام      راق ـع ى الـع ه إـل ي ال 1924وسرعان ما انخرط بعد عودـت اة  ، ـف حـي
ي       ـدة دورات ـه ي ع ـة،   :السياسية،عندما مثّل لواء السليمانية ـف ى، الثاني األوـل

ه             م انتخاـب ـه ـت ى ان السادسة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، ومن المفيد اإلشارة إـل
ن           ومنذ الجلسة األولى لمجلس النواب نائبا لرئيس مجلس النـواب، فـضال ـع

دورة       رئاسة اللجنةالعسكرية، وجدد انتخابه نائبا ل      رئيس مجلس النـواب فـي اـل
دورة        .االنتخابية الثانية والثامنة     واء اربيـل فـي اـل ن ـل ـا ـع ه نائب وتم انتخاـب

ي        ـان ـف س األعي انون  25االنتخابية الثالثة، كما تم اختياره عضوا فـي مجـل ـك
   )285(.1943األول 

رات حقائـب      وفضال عن دوره المهم في المجلس النيابي، تولى ولتسع ـم
ن       وزارية متعددة،  ـر ـم  هي المعارف والدفاع واالقتصاد والموصالت، مع الكثي

                                                
ـيل عــن حــصار الكوت،واستــسالم اإلنكليــز فيهــا ينظــر  ) 282( فــاروق : للتفاص

. 150-141،ص1يري،المصدر السابق،جالحر
ي، خالصـة   175مير بصري،أعالم الكرد، ص ) 283(  الكـرد  تـأريخ  ؛ محمد أمين زـك

. 7وكردستان، القسم األول، ص
. 178مير بصري، أعالم الكرد،ص) 284(
. 303، ص10،ج... الوزارات تأريخ عبد الرزاق الحسني، ) 285(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

87

ر العـسكري،      : أقطاب ورجال الحكم الملكي منهم     سعدون، جعـف عبد المحسن اـل
يد عـالي              دفعي، رـش توفيق السويدي، ناجي السويدي، نوري السعيد، جميل الـم

   )286(.الكيالني
د     )287(فضال عن دوره ومؤهالته السياسية كنائب      ـان محـم  ووزير،فقـد ك

روز فـي         ه للـب أمين زكي مؤرخا متميزا يمتلك الكثير من المؤلفات التـي تؤهـل
ـية    )288(مجال البحث التاريخي  ة والفارس ـة والتركـي ، ومنها إجادته اللغات العربي

والفرنسية، وله إلمام باللغتين اإلنكليزية واأللمانية، فضالً عـن لغتـه االصـلية             
ن     وإضافة إلى مؤلفاته العسكرية ال    ). الكردية( ـد ـم ف العدي ا، أـل تي اشرنا إليـه

ى ر         ضعه عـل ا ـي رد، مـم ة  أالمؤلفات العلمية الرصينة عن تاريخ الـك س قائـم
د    .وفي تقدير المؤرخ د. المؤرخين الكرد المعروفين  د، هـو اـح كمال مظهر احـم

ـدي )289(ثالثة أفذاذ من المؤرخين الكرد البدليـسي       ـين   )290( والبايزي  ومحمـد أم
                                                

. 178-176 صمير بصري، أعالم الكرد،: للتفاصيل ينظر ) 286(
ك فيـصل      ) 287( ي عهـد المـل للتفاصيل عن دور محمد أمين زكي في المجلس النيابي ـف

ــر  ــسابق،      : األول ينظ ــصدر ال ـا الفيلي،الم ــد الرضـ ــاظم عب ــصام ك ع
.215،193،188،176،174،168،147،139،112،108،105،97ص

صدر  عثمان سيد قادر،ال:  في إيديولوجية محمد أمين زكي، ينظر    تأريخ  حول ال ) 288( ـم
. 61-58السابق،ص

و أب ال      أ )1603-1543(شرفخان البدليسي   ) 289( ل ـه  تـأريخ  شهر مـؤرخ كـردي ـب
ي    تأريخ عن ال) الشرفنامه(الكردي،وهو مؤلف كتاب   ـذا ـف ـه ه  الكردي،وقد أكمل كتاب

ن      1596عام   د ـم ى العدـي ،وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية عدة مرات،كما ترجم إـل
ي       وعمل  .اللغات األوربية  ـه،وكان ـف ـة ب منذ فترة شبابه في الوظائف الحكومية المناط

: ينظـر  .قلب األحداث في ذلك الزمان،التي تعصف بكل من إيران وتركيا وكردسـتان  
. 1983،مطابع دار آفاق عربية، بغداد ،تأريخ ال) ميژو(كمال مظهر احمد،.د

ع  شهر عـالم كـردي فـي القـرن    أ) 1867-1799(المال محمود البايزيدي   ) 290(  التاـس
ال علـم االجتمـاع وال         ة  تـأريخ  عشر،وهو معروف بكتاباته القيمـة فـي مـج  واللـغ

ي             شرق الروـس ع المسـت واألدب،ومما زاد من أهمية نتاجاته هو انه تعاون في ذلك ـم
ـة ارض   ) روسيا القيصرية(المعروف ألكسندر ژابا،الذي كان قنصال لبالده       ي مدين ـف

ع   روم الكردية في كردستان تركيا في أوا      سط القرن التاسع عشر،الذي كان يهـتم بجـم
ـدي (ما يمكن جمعه عن الشعب الكردي،لذا لم يجد ژابا أفضل من       ام   )البايزي ،الـذي ـق

م     )اباژ(بتزويده بتلك النتاجات،وقد قام      بحفظها في إحـدى مكتبـات روسـيا،وبذلك ـت
 =طبع مثـل وقد وصلت معظم نتاجاته أالن لل  ...للباحثين اإلطالع عليها،بعد وفاة كليهما    

ة   -3أربعـون حكايـة كرديـة      -2عادات وتقاليد الكرد    -1:الكتب التالية = ـد اللـغ قواع
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ـرد    :"اريخية في هذا المجال  ومن أهم مؤلفاته الت   )291(.زكي خالصـة تـاريخ الك
تــاريخ "، )1931" (وكردســتان مــن أقــدم العــصور التاريخيــة حتــى أالن  

  ).1939" (السليمانية وأنحائها
سليمانية،       واب اـل وفي نهاية الحديث عن التكوين االجتماعي والثقـافي لـن

ذ              سليمانية، ومـن أول تجدر اإلشارة إلى حقيقة مهمـة،هي أن معظـم نـواب اـل
ام         ران ـع دورة   1925دورة انتخابية في الثالث والعشرين من حزـي ، وحتـى اـل

املين،            ك بـع رتبط ذـل االنتخابية السادسة عشرة،لم يكونوا ضمن المعارضة، وـي
ن المـسألة الكرديـة،        رتبط   )292(أولهما موقف المعارضة السلبي ـم ا ـي وثانيهـم

سلطة، و        والين لـل م    بحقيقة كون نواب السليمانية عموما من الـم ك ـت ألجـل ذـل
واب            ع ـن ى أن جمـي ك نـشير إـل ى ذـل اختيارهم في المجلس، ولالستدالل عـل
اد           زب االتـح ى ـح السليمانية في الدورة االنتخابية الثانية عشرة كانوا منتمين إـل

م كـل مـن         د    : الدستوري،الذي أسسه نوري السعيد، وـه يد، احـم إبـراهيم رـش
  )293(.لالبرزنجي، حسن الجاف ، عبد الحميد الجاف، علي كما

وا            م أهمـل ى أنـه وفي كل األحوال ال يدل موقفهم األخير من السلطة عـل
ـة كافـة قـضاياهم              رح ومتابع ـالهم فـي ـط سان ح انوا ـل أمور شعبهم،فقد ـك
صول           الل الـف االقتصادية واالجتماعية، وحتى السياسية، كما يظهر ذلك جليا ـخ

  .التالية

  

  

  

                                                                                                                  
ــة للبايزيــدي   قــاموس كــردي صــغير،ينظر محمــود  -4للترمــاخي مــع مقدم

. 2006رشيد فندي،دهوك،:البايزيدي،عادات وتقاليد الكورد،تحقيق وترجمة 
. 24ص، ... الكرد وكردستان تأريخ محمد أمين زكي،خالصة ) 291(
 . 95عصام كاظم عبد الرضا الفيلي،المصدر السابق، ص) 292(
، تقريـر مـدير   1951مجلس النواب العراقي،الدورة االنتخابية الثانية عشرة لـسنة    ) 293(

ـسنة          ادي ل ـاع االعتـي ة خـالل االجتم ان الدائـم مجلس النواب العام عن أعمـال اللـج
. 6،ص1951
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  قضايا الزراعة:  اوالً   

   الزراعة-أ
ن             ة المـه ى بقـي ب عـل ال جدال ان الطابع الزراعي كان هو الطابع الغاـل

ـكان األريـاف        . األخرى في العراق الملكي    ون س كل الفالـح بمـا فـيهم   (وـش
ة  1947، استناداً إلى احـصاء عـام   )المزارعون والرعاة   مليـون، أو  3.7 قراـب

ددهم  ٪ من مجمو 75حوالي   غ     4.8ع السكان البالغ ـع ـا بـل سمة، بينم  مليـون ـن
ون نـسمة أو حـوالي               والي ربـع ملـي  مـن مجمـوع   ٪5سكان البـوادي ـح

  .)294(السكان
ـيل        واحتل لواء السليمانية الصدارة بين األلوية العراقية في انتـاج المحاص
ن           ـه ـم الزراعية، لوجود مساحات واسعة من األراضي الخصبة فيه، ولما ينتج

  .)295(زراعية متنوعةمحاصيل 
ان أهم مشكالت األراضي التي عانت منها الزراعة  ولكن ال يخفي 

ل بوجود الرواسب االقطاعية ومظاهره االقتصادية . )296(يومذاك، كانت تتمث

                                                
صاد    )  294( ي العـراق     سهيل صبحي سلمان، التطورات االقت  – 1945ية واالجتماعية ـف

.5، ص1994، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية االداب، 1958
.منها التبغ، الحنطة، والخضار والفواكه، فضالً عن اشجار الغابات ومواردها)  295(
صيل عن العالقات االقطاعية في كردستان ينظر      )  296( شاميلوف، حول مـسألة   . أ: للتفا

ـد، ط    : طاع بين الكرد، ترجمه وقدم له وعلق عليه االق ر احم ال مظـه ـدكتور كـم ، 2ال
.1984بغداد، 
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لشمالي  لعراق ا الرتباطات ) كردستان والموصل(واالجتماعية، وخاصة في ا
  .)297(القبيلة بالملكية

لزراعي سوء لثانية التي اَومما زاد الواقع ا لحرب العالمية ا ، آثار ا
لحبوب، إذ  االنتاج الزراعي، وخصوصاً زراعة ا انعكست بشكل جلي على 

، بعد ان )1943( من االنتاج السنوي في العام ٪14هبطت صادراتها إلى 
ت  1939 – 1938٪ في العام 20كان

)298(.  
لذلك حظيت القضايا واألمور الزراعية الصدارة في اهتمامات نواب 
انعكاساتها واضحة في طروحاتهم ومتابعاتهم في أروقة  السليمانية، وظهرت 
المجلس النيابي، السيما وان أغلبيتهم كانوا ينحدرون من اسر لها عالقة 

لزراعة   .مباشرة با
امين زكي في مداخلته خالل  لمتميز محمد  إذ تصدى نائب السليمانية ا

منعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجلسة الثالثة من االجتماع غير االعتيادي ال
أزمة الحبوب التي أثقلت كاهل الناس، والسيما 1945تشرين األول  ، لبحث 

لعصيبة، كما أعرب  الطبقات الفقيرة، وطالب بدعم الزراع في تلك الظروف ا
عن استغرابه لوجود شحة ومجاعة في مادة الحبوب، إذ بين، وبأالستناد إلى 

له ق ابلية على ان ينتج أكثر من مليون وربع مليون لغة األرقام بان العراق 
لحبوب  لمحلية من ا لذي ال تتجاوز حاجياته ا طن من الحبوب، في الوقت ا

وح بين ) 700(  ألف طن، 200 -150ألف طن، ومقدار ما يخرج منه يترا
لمعيشية في العراق لحالة ا و يربك ا   .)299(وهذا المقدار ال يمكن ان يعرقل أ

ب ذات ه إلى سوء التصرف في المادة المذكورة، ودعا ولذلك نبه النائ
ل، كما ونفى بان تكون المجاعة منحصرة في  الحكومة إلى معالجة، ذلك الخل
ل والسليمانية معرض بدوره  اربي البصرة، وأكد بان القسم األكبر من لوائي 

وللتأكيد على ذلك، بين بان سكان القرى في كردستان . لخطر المجاعة

                                                
ضاء،   تأريخ سعيد عبود السامرائي، مقدمة في ال   )  297( ـة الـق صادي العراقي، مطبع  االقت

.115، ص 1973النجف، 
.174محمد سلمان حسن، المصدر السابق، ص )  298(
ـاع غيـر االعتيـادي     ، الدورة اال  "محاضر مجلس النواب  )  "299( نتخابية العاشرة، االجتم

.17، ص 1945 تشرين األول 14في ) 3(، الجلسة 1944لسنة 
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لمص نوع من البلوط، مما جعل لون الخبز يتحول إلى اسود يأكلون الخبز ا
  .)300(كالقير وتنتج عنه مشاكل سوء التغذية

لدين نوري بدلوه في الجلسة الثامنة  وفي السياق نفسه أدلى النائب بهاء ا
، فنبه 1947 حزيران 16والعشرين من االجتماع االعتيادي والمنعقدة في 

ى عدم اهتمام الحكومة بمديرية إلى ان مشاكل العراق الزراعية تعود إل
لمديرية المذكورة وزارة قائمة بذاتها بقوله لى جعل ا ما : "الزراعة، ودعا إ

لزراعة وزارة للزراعة واألسباب  أرى وهذا مقترح ان تكون مديرية ا
لزراعة في "واضحة الن بالدنا بالد زراعية ، وبين انه ال يمكن حصر ا

لذي يؤثر على عملها لقيام بواجبها على الوجه مديرية، األمر ا  وال يمكن ا
لزراعة ت ا وعلى الرغم من كون . )301(األصح، والسيما في مكافحة اآلفا

االقتراح، األمر الذي  إال أنه لم يجد من يؤيده في ذلك  ه  اقتراحه كان في محل
له من قبل المجلس إهما   .أدى إلى 

لم جلس وفي الجلسة الرابعة والثالثين من االجتماع غير االعتيادي 
اً 1947 حزيران عام 25النواب، والمنعقدة في  ، وجه جمال بابان بصفته نائب

وزير االقتصاد في حكومة صالح جبر   كانون 27 – 1947آذار 29(ووكيالً ل
األنفة ) 1948الثاني  وزارة  وجه انتقاداً الذعاَ للحكومة لعدم اهتمامها بال

لتسلم  وئين  وزارة فيها، الذكر، وأتهم إياها بجلب أشخاص غير كف منصب ال
لزبى عندما انفعل جمال بابان صارخاً في المجلس لسيل ا ليسمعني :"وبلغ ا

ون في  الرأي العام والموظفون المسؤولون في وزارة االقتصاد والمسؤول
لمسؤولين في هذه المملكة ان يهتموا بأمر وزارة  ّأمل من ا المملكة أيضاً، 

ل بابان في حديثه وأدان ، "االقتصاد فيجلبوا إليها اقوى الوزراء واستمر جما
ت الحكم منذ تأسيس الحكومة العراقية األولى وحتى اليوم  لتي تول الحكومات ا

ه صبه كوكيل لوزارة االقتصاد، بقول ه : "الذي تسلم هو من سادتي ان هذ
لمتعاقبة  وزارات ا لحكم الوطني ظلت مهملة، لم تهتم ال الوزارة منذ تأسيس ا

ت ت كل الحكوما اخلية أو المعارف دون ان بها فكان لمالية والد  تهتم بوزارة ا
وزارة ت إلى هذه ال االقتصاد )302 ("تلتف ، وذكر الحكومة والنواب بأهمية وزارة 

                                                
.المصدر نفسه)  300(
ـسنة      )  301( ادي ل ر االعتـي المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الحادية عشرة، االجتماع غـي

.495، ص 1947 حزيران 16في ) 28(، الجلسة 1947
.625، ص 1947 حزيران 25في ) 34(ة المصدر نفسه، الجلس)  302(
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لما ترتبط بها من مديريات مهمة، وفي مقدمتها مديرية الزراعة، البيطرة، 
وزارة، وعدم قيامها  ومديرية انحصار التبغ، كما بين اسباب ضعف ال

ت الزراعية، لعدم نجاح بواجبات اآلفا ها على أتم شكل، وخاصة في مواجهة 
لموظفين الفنيين وزارة في انتقاء ا أدارة هذه ال   .)303(الوزراء الذين تولوا 

قيمة وجديرة  وفي المضمار نفسه سجل النائب علي كمال مالحظات 
ق، نستشف من طروحاته وجود فكر  لزراعي في العرا بالثناء حول الوضع ا

لزراعة اقتصادي  متنور لدى النائب، والسيما فيما يتعلق بتطوير ا
لثالثين من االجتماع  ومخصصاتها، ففي جلسة مجلس النواب الحادية وا

لمنعقدة في الحادي والثالثين من أيار 1949االعتيادي لسنة  ، 1950، ا
، طالب علي كمال 1950للمذاكرة حول الئحة قانون الميزانية العامة لسنة 

لكل لواء الحكومة، وف اجانب  ي مداخلة مطولة له، بجلب اخصائيين زراعيين 
لعراق، وفتح مزارع تجريبية في كل لواء القناع كل من المالكين  من الوية ا

وطالب الحكومة بضرورة . والفالحين على األخذ باالساليب العلمية الحديثة
 انشاء مشاريع البزل في المناطق التي تروي االرض فيها سيحاً، موضحاً

لحكومة، ولتحسين حياة الشعب معاً، والسيما وان معظم األراضي  فائدتها ل
لزراعة من جراء تراكم االمالح فيهاأ   .)304(صبحت ال تصلح ل

لزراعية اجرى أومن  جل ان يقنع النائب المجلس بأهمية طروحاته ا
لسائد في العراق ومصر، فأوضح بأن معدل  لزراعي ا مقارنة بين الوضع ا

 ديناراً، بينما ال يزيد 15دونم واحد من االرض في مصر يبلغ انتاج زراعة 
اكثر من نصف دينار، ومن أجل ذلك دعى  ا المعدل في العراق على  هذ
لذي وصل اليه  الحكومة إلى العمل للوصول بمستوى االنتاج إلى الحد ا

لو وضعت الحكومة الضرائب مهما كانت باهضة "المصريون، وعند ذاك 
لها الشعب ب لحكومة بضرورة دعم المديرية ". ارتياحيستقب وطالب علي كمال ا

ت انتشار  األوقات والمواسم، وعدم اقتصار الدعم في أوقا المذكورة في جميع 
ا الصدد ما نصه لزراعية، وذكر في هذ استغربت عندما وجدت : "اآلفات ا

ه  ل اآلن بل أن ميزانية هذ لزراعة العامة باقية على ما هي قب ميزانية ا
ة الحظ في انحطاط مستمر اننا لو تطرقنا إلى ميزانية المدير ية المنكود

                                                
.المصدر نفسه)  303(
ـسنة    "محاضر مجلس النواب  )  "304( ، الدورة االنتخابية الثانية عشرة االجتماع االعتيادي ل

.431، ص 1950 أيار 11في ) 31(، الجلسة 1949
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لرأيناها تبلغ اكثر من ستة ماليين دينار، بينما ميزانية  الزراعة في مصر 
لزراعة عندنا ال تتجاوز مليون دينار إذا اتت آفة الجراد فعندئذ . مديرية ا إال 

  .)305("تعطي المديرية ما تريد بسخاء
وم إما في الجلسة الثامن  7ة من االجتماع االعتيادي، والتي عقدت في ي

فقد طالب علي كمال الحكومة بجلب الفالحين ذو 1956كانون الثاني عام   ،
ورة، وخاصة من الدول العربية  لزراعة من الدول المجا أمور ا الخبرة في 
فحسب رأيه ان العراق وبسبب قلة سكانه يحتاج إلى ايدي عاملة لتعمير 

  .)306(اراضيه الشاسعة
ونظراً ألهمية السلف العانة المزارعين في عملهم، شدد علي كمال 
لجلسة الثانية عشرة من االجتماع االعتيادي، والمنعقدة يوم  المطالبة بها في ا

لثاني عام 17 لمزارعين، األمر الذي 1956 كانون ا ، وانتقد تأخير تسليف ا
صرفون اكثر من نصف ما  ت ي لفون يجعل الكثير من اصحاب المراجعا يست

ل الحل للمشكلة  لمذكورة، وعليه وجد علي كما عند مراجعتهم الستالم السلف ا
يشبه في معامالته البنوك التجارية، ) 307(المذكورة في أنشاء مصرف زراعي

ود التسليف، وبذلك يكون بامكان المزارع ان  يكون الهدف منه هو تخفيف قي
  .)308(ملته عدة اشهريستلف خالل اربع وعشرين ساعة بدالً من تأخير معا

لدور األهم بين  له ا ومن المفيد االشارة إلى ان النائب علي كمال كان 
لزراعة، ولم يترك  نواب السليمانية في المناقشات التي دارت حول أمور ا

قشة لموضوع . جانباً من جوانبها اال واشبعه بحثا ومنا لهذا ا إذ تصدى ثانية 
االقتصاد لية للمجلس الحيوي الذي يؤلف عماد الحياة  لبلد، ففي الجلسة التا ية ل

، اتهم وزارة نوري 1956المنعقدة في الثالث والعشرون من كانون األول 
بأهمال ) 1957 حزيران 8 – 1955كانون االول 17(السعيد الثالثة عشرة 

أهمية بالغة للعراق، والتي  لزراعة من  الزراعة وأمورها، رغم ما تشكله ا
وزارة المذكورة مازالت تعاني "العمود الفقري"وصفها بـ   موضحاً بان ال

                                                
.المصدر نفسه)  305(
ـ    "محاضر مجلس النواب  )  "306( اع االعتيـادي  ، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتم

.92، ص 1956 كانون الثاني 7في ) 8(، الجلسة 1956 – 1955لسنة 
نوات،      )  307( ـع ـس سبق وان طالب علي كمال بتأسيس مصرف زراعي قبل حوالي ارب

.كما سنأتي على ذلك ضمن المبحث الثاني
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "308(

.197، ص 1956 كانون الثاني 17في ) 12(، الجلسة 1956 – 1955ة لسن
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ت األخرى، ودعى إلى  لحالية، مقارنة بالوزارا ل الحكومة ا االهمال من قب
لزراعة علم وفن وال يمكن : "اهمية ارشاد الحكومة للفالح بقوله ان ا سادتي 

للفالح ان يحرث أو يزرع أرضه إال باالرشاد المستمر من جانب 
ه الوزارة وكنا نرجو و... الحكومة لزراعة(نأمل ان يكون بهذ المئات بل ) ا

األلوف من المهندسين يعلمون الفالحين كيف يحرثون أرضهم ويفهمونهم 
طريقة االرواء، ويعلمونهم طريقة المكافحة والوقاية من االمراض وغير ذلك 

("من األمور المهمة  309(.  
ين من هنا طالب علي كمال بضرورة انشاء دوائر االرشاد للمزارع

لزرع، وذلك  لتعليمهم كيفية االستفادة من االرض، وبزراعة االنواع المفيدة ل
باختبار التربة في كل مكان، ونبه إلى ضرورة تشكيل مثل هذه الدوائر، 
لفالح من حالة الجهل  لحد اليوم، النتشال ا والتي هي غير موجودة في البالد 

لذلك فهو يرى بان عل لفالحين،  ى الحكومة ان تقوم المنتشرة بين صفوف ا
لفالح  صح لهم، لما في ذلك من مصلحة متبادلة بين ا لمرشد والنا بدور ا

وتطرق في مداخلته إلى نقطة حيوية، وهي تأسيس حقول تجريبية . والحكومة
األلوية العراقية، وتوقع  وتزويدها بمختبرات ومهندسين لكي تستفيد منها 

انواع الفواكه في الشم انتاج أفخر  ، فيما لو شجعت )كردستان(ال بامكانية 
الحكومة المزارعين وقامت بانشاء الحقول المذكورة في مختلف االماكن، 

يدر انتاج الدونم الواحد من اشجار التفاح : "... وفي هذا الصدد ذكر قائالً
لزراعية،  صرفه من النفقات ا على الفالح اللبناني الف دينار عراقي عدا ما ي

اناساً ه التجارب حتى تستغنى أفال يمكن ان نعلم  ليستفيدوا من هذ  في الشمال 
وياً كذلك ... البالد من جلب ما قيمته االف الدنانير من التفاح من لبنان سن

االنواع منها  انتاج أفخر  الحال بالنسبة للخوخ وغيره من الفواكه فمن الممكن 
  . )310("في الشمال

صد لتي تتعلق بحركة ت لزراعية، وا ير المنتوجات اما سياسة الحكومة ا
ففي  الزراعية الفائضة، فهي األخرى كانت محل انتقاد النائب علي كمال، 
لتاسعة والثالثين من االجتماع االعتيادي، المنعقدة في العشرون من  الجلسة ا

ت التي يشهد 1956أيار  لمزارعين يضطرون، في السنوا ان ا  وضح وبأسف 
لتجار باقيام زهيدة ،كي االنتاج حصول فائض فيه الى بيع منتجاتهم الى ا

                                                
.305، ص 1956 كانون الثاني 23في ) 16(المصدر نفسه، الجلسة )  309(
.306المصدر نفسه، ص )  310(
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فقة وصدور االوامر  لفترة طويلة،لحين حصول الموا اليضطروا الى االنتظار 
لزراعي، مما يفوت  لموسم ا من الجهات الحكومية لتصدير منتجاتهم في بدء ا
لذلك طالب الحكومة بتهيئة  على المزارعين فرصة االستفادة من منتجاتهم، 

لكي ال الوسائل الالزمة من سكك وبواخر لن ضة من الحبوب،  لفائ لكميات ا قل ا
لمحطات االنهر، وفي المدن والموانئ وا   .)311(تبقى متروكة على شواطئ 

لحكم ،  لعراق لم تحظ باهتمام المسؤولين في ا لزراعة في ا ويبدو ان ا
مما حدا بالنائب علي كمال إلى اثارة الموضوع مرة اخرى خالل الجلسة 

، عندما 1957 كانون األول 22المنعقد في الثالثة من االجتماع االعتيادي 
ا ما قلت بان الزراعة، :"ذكر قائالً انني اعبر عن واقع مؤلم إذ سادتي اعتقد 

اكثر من مليون  لفقري لمعيشة  ومية والعمود ا لزاوية في ثروتنا الق وهي حجر ا
لمسؤولين النها كانت  ل العناية التي تستحقها من جانب ا عائلة عراقية ال تنا

ليها من جانب الحكومات المتعاقبة نظرة ثانوية ال تتناسب وال تز ل تنظر ا ا
لغة   .)312("مع اهميتها البا

  
   األراضي الزراعية-ب

لزراعية، ومساحاتها، ملكيتها، و استحوذت مختلف قضايا األراضي ا
ه األمور على تفكير نواب  فيها، استحوذت هذ والمحاصيل التي تزرع 

وزارات العراقية بايجاد الحلول والمعالجات السليمانية الذين طالبوا مختلف  ال
لقضايا فعندما قدم صالح جبر منهاج وزارته، وهي الوزارة . لتلك المشاكل وا

،في الجلسة الحادية عشرة )313(االربعون في ترتيبها خالل العهد الملكي
لسابع عشر من نيسان لنائب بابا علي إلى منهاج 1947المنعقدة في ا ، تطرق ا

ياً مالحظاته حولها، والسيما فيما يتعلق بالجانب االقتصادي، الوزارة مبد
ميرية تبلغ أراضي أوانتقد المحاوالت التي يقوم بها البعض للحصول على 

المائتي الف دونم، لتأسيس شركة النتاج السكر، مبيناً بان األراضي المذكورة 
لمزارعين على غرار  سبق وان وعدت الحكومة بتوزيعها على صغار ا

لفقرة السادسة من منهاج الوزارة في مش ب با روع الدجيلة، واستشهد النائ

                                                
.461، ص 1956 أيار 20في ) 39(المصدر نفسه، الجلسة )  311(
سنة  المصدر نفسه، الدورة االنتخابية السادسة عشرة، االجتم    )  312(  1957اع االعتيادي ـل

.31، ص 1957 كانون األول 22في ) 3(، الجلسة 1958 –
.160، ص 7، ج ... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، )  313(
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تشجيع الملكية الصغيرة، وجعل تلك : "الشؤون االقتصادية، والتي تنص على
لتوسع الزراعي في كافة اقسام العراق واستطرد النائب ". الملكية اساساً ل

لذلك فموضحاً بان األراضي االميرية الصالحة لزراعة البنجر محدودة، ن أ 
لشركات المذكورة  مثل تلك المساحات الكبيرة، معناه الحقيقي منحها  اعطاء ا

وبالتالي احتكارا  لصنعه ق،    .)314(احتكاراً لزراعة البنجر في العرا
وتطرق نواب السليمانية في طروحاتهم الى بحث شؤون االراضي 

لجوانب الحياتية لل لمتعددة وانعكاساتها على مختلف ا مزارعين الزراعية ا
لعشائر، لقانون دعاوى ا وانعكاساته السلبية ) 315(ودعاواهم، ومنها تصديهم 

لمزارعين الصغار، ومن صورها ظاهرة اتكال المالكين  على ملكية بعض ا
ت المحلية لترويض الفالحين، ولتمشية قضاياهم، ا االمر ) 316(على السلطا وهذ

انور جميل، وخالل الجلسة التاسعة ع شرة من االجتماع الذي حدا بالنائب 
وم  ، الى توجيه سؤال إلى 1947 مايس عام 19غير االعتيادي المنعقدة في ي

لداخلية حول محاولة بعض المتنفذين االقطاعيين في قضاء . )317(وزير ا
طابو  ون سندات ال لقرويين، الذين يحمل حلبجة االستحواذ على ممتلكات بعض ا

صرفهم بها م نذ عشرات السنين، وذلك المثبتة لملكيتهم لتلك األراضي وت
بتأييد من االدارة المحلية التي أخذت بتطبيق قانون العشائر، الرغامهم بشتى 
اخلية  الطرق للتنازل عن ملكيتهم لهؤالء المتنفذين، فطالب النائب وزير الد
وزارة من اجراءات  ا الخصوص، وما اتخذته ال لمجلس بمعلوماته بهذ لالدالء ل

                                                
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "314( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.178 – 177، ص 1947 نيسان 17في ) 11(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
صدره البريطانيون عام       )  315( وانين  . 1918نظام دعاوى العشائر ا وبموجبه تتعطل الـق

ة            ضايا الجنائـي المدنية ويحسم النـزاع في القضايا العشائرية، سواء منها المتعلقة بالـق
ـن المحـذور         وف م صرفة، وذلك بحجة مراعاة العرف أو التـخ أو القضايا الحقوقية ال

ي      واالحكام الت . االداري ي تصدر في هذا الباب تكون في االغلب بصورة كيفيـة، وـه
ة     . د. معروضة في كل حين العادة النظر والتحوير      ع الملكـي ت الـشيباني، واـق طلـع

.42، ص 1958الزراعية في العراق، منشورات دار االهالي، بغداد، 
ي العـراق   تأريخ  عماد احمد الجواهري،    )  316(  مشكلة االراضي واالصالح الزراعي ـف

.61، ص 1982، اطروحة دكتوراه، كلية االداب، جامعة بغداد، 1970 – 1933
ضافة إلى توليه منصب وزير الداخلية وكالة)  317( .تولى صالح جبر رئاسة الوزارة ا
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ه التجاوزات الحقاً، كما طالب بالتحقيق السريع للحيلولة دون وقوع مثل هذ
  .)318(رسال هيئة تفتيش ذات خبرة وإطالعإو

اخلية، حول  وضمن إطار الموضوع ذاته وجه النائب سؤاالً إلى وزير الد
ارة المحلية في لواء السليمانية زرع األراضي االميرية  االد دلين، (منع 

لدولة ، وما ينجم عنه من خسائر )319 ()مالوان، وموان للمزارعين، ولخزينة ا
لدواعي لذلك، مع توضيح . في آن واحد ب وا وطالب الوزير بذكر االسبا

وزارة اتخاذها لعدم تكرار ذلك   .)320(التدابير التي تنوي ال
ا تم إحالة االسئلة  لذ لداخلية موجوداً في الجلسة المذكورة،  لم يكن وزير ا

لعشرين من االجتماع غير اليه، والذي أجاب عنها خالل الجلسة الثانية وا
جاء رد صالح جبر مفعما بالتبريرات، . 1947 مايس 28االعتيادي في 

فبخصوص السؤال األول، بين بانه في وضع ال يستطيع ان يؤيد أو ينفي ما 
ا  لشكاوى حول هذ اكد ورود بعض ا ائب انور جميل، إال انه  ل الن جاء في سؤا

لمختص  لتها على الموظف ا العطاء جواب مفصل عنها، الموضوع، وتم احا
  .)321(واستبعد االتصال بين المتنفذين والموظفين لتمشية اعمالهم الشخصية

اخلية بان القطع  وبقدر تعلق األمر بالسؤال الثاني، اعترف وزير الد
الثالثة من األراضي االميرية، كان يتم استغاللها من قبل عدد من المزارعين 

إلى وسيلة جديدة هو تأجيرها بدون منذ زمن طويل، ولكن الحكومة لجأت 
فراد آخرين الستغاللها لمدد معلومة، لتحقيق مكاسب  اجازتها إلى ا

  .)322(اقتصادية
دن االوسـاط             ن ـل اف ـم لم تحظ الزراعـة والمـزارعين باالهتمـام الـك
تمرار          ى اـس ـا انعكـس عـل المسؤولة في العراق عموماً، ومنها كردسـتان، مم

ي    . ة هذا الجانب الحيوي   مطالبة نواب السليمانية لمعالج    ادة عـل وبالرغم من اـش
وم            ادي المنعقـدة ـي  23كمال، وفي الجلسة الرابعة عشرة من االجتمـاع االعتـي

ــباط عـــام  ــة عـــشرة  1952ـش ــسعيد الحادـي ــة نـــوري اـل                    بحكوـم
                                                

ر          "محاضر مجلس النواب  )  "318( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي
.312، ص 1947  ايار19في ) 19(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 

.اراضي سيحية تتراوح مساحتها بين الثمانين إلى تسعين الف مشارة)  319(
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "320( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.313 – 312، ص 1947 ايار 19في ) 19(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
.370، ص 1948 ايار 28في ) 22(المصدر نفسه، الجلسة )  321(
.371– 370المصدر نفسه، ص )  322(
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ول  15( الصــدارها قـانون تقــسيم األراضــي  ) 1952 تكــوز10 – 1950 أيـل
ستوى الزراعـي فـي     ،)323(االميرية الستثمارها   االمر الذي من شأنه، رفـع الـم

ا          العراق، إال انه بين في الوقت نفسه بان القانون يبقى دون مستوى الطمـوح ـم
ا         ـزارع (لم تلجأ الدولة إلى وسائل وخطط متطورة جديدة يكون الهدف منـه ) الم

  .)324(وتحسين اوضاعه والترفيه عنه
ف في نسب تقسيم وتطرق علي كمال في الجلسة نفسها إلى االختال

لمزارعين والمالكين بين منطقة واخرى، فبين بانه في بعض  االنتاج بين ا
المناطق تبلغ حصة الفالح الثلث، بينما في كردستان تبلغ الثلثين بالنسبة 

لنسبة لالراضي الديمية فتبلغ بين  لسيحية، اما با من . ٪95 – 90لالراضي ا
ب الحكومة بوضع تشريع خاص يجعل  حصة الفالح ال تقل عن هنا طال

ب بفتح مصرف زراعي. 50٪  في كل لواء )325(وفضالً عن ذلك، طال
لفالح إلى بيع حاصالته سلفاً للمرابين   .للتسليف، وحتى ال يضطر ا

ل في حضور عبد المجيد محمود  وزير االقتصاد في )326(وجد علي كما
فرصة مناسبة لبحث عدد من قضايا التي تخص مز االنفة الذكر  راعي الجلسة 

                                                
شائري ركيـزة      )  323( ال يخفي ان نوري السعيد اهتم بمصالح الشيوخ، وغدا النظـام الـع

ـذا الجانـب  . اساسية من ركائز نظام الحكم الذي يسنده ويستند اليه       =للتفاصيل حول ه
ـ : من آرائه ومواقفه االقتصادية ينظر  = ين نـوري   ابراهيم كبة، االقطاع في الع راق ـب

داد،      ارف، بـغ د  16 – 7، ص 1957السعيد وخبراء العالم الحر، مطبعـة المـع ؛ عـب
.292 – 284، ص ...الرزاق احمد النصيري، نوري السعيد ودوره 

، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "324(
.206ص ، 1952 شباط 23في ) 14(، الجلسة 1951لسنة 

يس مـصرف باسـم المـصرف      1955صدر في عام    )  325(  مرسوم ينص على تأـس
ة        ة وزيـر الماليـة، غاـي الزراعي يكون مركزه العام في بغداد ويفتح له فروع بموافـق
سليف      سينها، ويقـوم بالـت المصرف معاونة الزراع العراقيين والنهوض بالزراعة وتـح

صاد       : ينظـر . واصـالح االراضـي   لمساعدة المزارعين في نفقات الزراعـة والـح
.1955 ايلول 17، 3692، العدد )الوقائع العراقية(

ال شـهادة   ) 1992 – 1909(من مواليد بغـداد   : عبد المجيد محمود القراغولي   )  326( ـن
ن      1931بكالوريوس علوم من جامعة كاليفورنيا عام        ـوم ـم تاذ عل هادة اـس م ـش ، ـث

صاد عام   . نيويورك ام   ، فوزارة1950تولى وزارة االقت ة ـع وزيرا  1954 المالـي ، ـف
اد    1955، فوزير دولة عام   1954لالعمار في آب     ، ثم نائباً لـرئيس مجلـس االتـح
م  . 1958 تموز 14إلى ثورة ) 1958 آذار 27(العربي في عمان    اعتقل اثر الثورة ـث

.157، ص 2،ج…مير بصري، أعالم السياسة في العراق. افرج عنه
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مشروع شهرزور، منها عدم توزيع األراضي عليهم أو اسكانهم، وتفشي 
لحكومة تنظيم مشروع  لمنطقة، ناهيك عن عدم اكمال ا مرض المالريا في ا

  .)327(وعمل المبازل فيه، أو الوقاية من المرض. شهرزور وتوزيعه
صاد ما تقدم به علي كمال، وبين بانه تم تقسيم مساحات  فنّد وزير االقت

مستثمراً، وان الحكومة سوف تعد قائمة ) 250(الف مشارة على ) 70(رها قد
اخرى من المستثمرين، فضالً عن لجنة اعمار واستثمار األراضي االميرية 

ائرة و انشاء مدرسة اولية ومستوصف ود ربع دور أالتي اخذت على عاتقها 
  .)328(السكان الموظفين

ار واستثمار األراضي اعترض النائب من جديد حول اعمال مديرية اعم
لعراق،  لقلة موظفيها الفنيين مقابل توسع وشمول اعمالها كافة انحاء ا االميرية 
لها بشكل مرض، والسيما وان  اعما ان تؤدي  لذي جعل من الصعوبة  االمر ا

  .)329(المديرية ال تملك حالياً سوى مهندس واحد يتجول في كافة انحاء العراق
لنائب حسن الجاف، وخالل  الجلسة االربعين من االجتماع ولفت ا

أيار 22االعتيادي، والتي عقدت يوم  ، وخالل مذاكرة الئحة قانون 1956 
لمشاريع مجلس االعمار ووزارة االعمار رقم  ل المنهاج العام  لسنة ) 43(تعدي

لذين سيتضررون من 1955 لفت النائب نظر الحكومة إلى مصير الفالحين ا  ،
 الن المياه التي ستنساب من السد ستؤدي ،)330(نشاء سد دربنديخانإجراء 

لزراعة في قضاء ) 80(إلى اغراق  الف دونم من األراضي الصالحة ل
لكون تلك األراضي تشكل مصدر  حلبجة، مما يسبب نكبة الصحاب االمالك، 

لفالحين وحيد لهؤالء ا ب األراضي . الرزق ال لحكومة بتعويض اصحا وطالب ا
ا كانت .  مناطق اخرىلكي يمكنهم من استمالك اراضي في ل فيما إذ وتسائ

ل ترحليهم فكرت في تأمين األراضي والمسكن لهؤالء قب واين . الحكومة قد 

                                                
ة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي      ، الدور "محاضر مجلس النواب  )  "327(

.206، ص 1952 شباط 23في ) 14(، الجلسة 1951لسنة 
.المصدر نفسه)  328(
.المصدر نفسه)  329(
ركة     إقرر مجلس االعمار    )  330( رزا الهندسـية  (حالة مشروع سد دربندخان إلى ـش ) ـه

عبد اهللا شاتي عبهـول،  . 1954 آب عام 19االميركية االستشارية بجلسته المنعقدة في     
ة     1958 – 1950مجلس االعمار في العراق     ـشورة، كلـي ـستيرغير من الة ماج ، رـس

.100، ص 1983االداب، جامعة بغداد، 
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ميرية في قضاء حلبجة أراضي أتقع هذه األراضي؟ موضحاً بعدم وجود 
  .)331(حتى يمكن توزيعها على هؤالء

لمتضررين من جراء لم تتخذ اجراء ايجابيا لتعويض ا ان الحكومة   ويبدو 
ل بدوره إلى إ لنائب علي كما نشاء الخزانات في دربندخان ودوكان، مما حدا با

ان يكرر الطلب األنف ذكره في الجلسة الثامنة من االجتماع االعتيادي يوم 
لتي الحقت بمساحات واسعة 1957 شباط عام 23 ، وذلك لفداحة االضرار ا

اخلته إلى التحريات التي شرعت. وقرى عديدة  بها مديرية وتطرق خالل مد
لتي اثبتت وجود اماكن صالحة لالسكان  الري في سرسنك وشانه دري، وا

 فيما لو قامت الحكومة بتشييد سد صغير )332(واالرواء في مخفر شانه دري
لها 20000على احد المضايق يكفي الرواء نحو   الف مشارة ديمية وتحوي

لجهود يمكن ايجاد:"إلى سيحية، واضاف بقوله  اماكن صالحة ببذل قليل من ا
لسكان الفقراء خاصة، وان الشمال بحاجة  كثيرة القامة مشاريع يستفيد منها ا
االنواع من المشاريع النها ال تستفيد من المشاريع الكبيرة بل  شديدة إلى هذه 

شارة ضمنية إلى مشروع دربندخان، حيث تضرر إ، في )333 ("تضررها
منطقة المشمولة ببناء راضيهم ضمن الأالكثير من الفالحين بسبب وقوع 

  .الخزانات فيها
، ناقش علي 1957 شباط 27وفي الجلسة التالية، التي صادف عقدها في 

ففي خالل المذاكرة على الئحة  لزراعي،  ل وسائل تحسين المستوى ا كما
لمالية، والمقدمة من قبل وزارة نوري 1957قانون الميزانية العامة لسنة   ا

استنكاره لقيام وزارة المالية بتخفيض بدى اأالسعيد الثالثة عشرة،  لنائب 

                                                
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "331(

.671، ص 1956 أيار 22في ) 40(، الجلسة 1956 – 1955لسنة 
قرية على طريق السليمانية بنجوين للسيارات، وهي تقع قـرب     :  مخفر شانه درى   ) 332(

كيلومترا عن ) 55(سيد صادق وتابعة لناحية شهرزر في قضاء حلبجة، وتبعد حوالي       
ا مجمعـات             يدت فيـه السليمانية، تحولت في الوقت الحاضر إلى قرية كبيرة، حيث ـش

ن     سكنية كثيرة، وفيها مخفر للشرطة، ومدارس ودو   ة، ويـسكنها افـراد ـم ائر حكومـي
ان، اصـول اسـماء    . التي هي جزء من قبيلة الجاف) شيخ سمايلي(عشيرة   جمال باـب

ة، ج     داد،    2، ط1المدن والمواقع العراقـي  – 173، ص 1989، مطبعـة االجيـال، بـغ
174.

، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "333(
.108، ص 1957 شباط 23في ) 8(، الجلسة 1957 – 1956لسنة 
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لميزانية وزارة الزراعة بحوالي  الف دينار ) 147٫184(المبالغ المخصصة 
لد،  لقيام برفع المستوى الزراعي في الب بدالً من مضاعفتها كي تتمكن من ا
لزراعي، وبين بان امكانيات الوزارة  ت عن طريق االرشاد ا وتوسيع الخدما

ت إلى در جة كبيرة من التدني في السنة الماضية، حتى ان الموظفين قد وصل
ونية لقلة المخصصات لف لمات الت   .)334(منعوا من المكا

لزراعة  لمطولة على الدعوة إلى االهتمام با وشدد علي كمال في مداخلته ا
اتهامه للحكومات العراقية  التي تتوقف عليها حياة نصف سكان البالد، وكرر 

ا بعدم االهتمام بها، ول لم يتم تأسيس كلية علمية بهذ تأكيد حديثه اشار بانه 
ا)335(الخصوص اال نحو عامين نكى من ذلك، وكما بين النائب، ان أل، و

لزراعة من البعثات العلمية العائدين من الخارج لم يتم توظيفهم في  خريجي ا
ل اختصاصهم، وانما تم تعينهم مدرسين لتدريس اللغة االنكليزية في  مجا

وية ألرة وجود مهندسين زراعيين في كل وشدد على ضرو. لثانويةالمدارس ا
االنتاج من  العراق ليقوموا بتحليل التربة، واالستفادة من خبراتهم لزيادة 
ب في الوقت نفسه، وبنقد مبطن، دعوة الحكومة  لزراعية، وطال الحاصالت ا

لزراعة عندما ذكر ل ولكن ال نعرف كيف يكون هذا التشجيع ه:"لالهتمام با
أم االقتصار أيكون على اساس الملكيات الكبيرة س والصغيرة على حد سواء 

لملكيات الصغيرة فقط لم نر حتى االن سياسة ثابتة . على تشجيع ا اننا 
ا الخصوص   .)336 ("للحكومة في هذ
لزراعة تبرير السلبيات التي تطرق )337(حاول رشدي الجلبي  وزير ا

لخدمات اليها النواب، وادعى بان الوزارة تبذل م اء شتى ا ا في وسعها السد
لزراعة والمزارعين   .)338(والمعونات واالرشادات ل

                                                
.237، ص 1957 شباط 27في ) 12(المصدر نفسه، الجلسة )  334(
.المصدر نفسه)  335(
.المصدر نفسه)  336(
ال شـهادة بكـالوريوس    . 1917رشدي عبد الهادي الجلبي مواليد الكاظمية عام   )  337( ـن

صاد من الجامعة االمريكية في بيروت، ود         ي بغـداد  علوم اقت . رس في كلية الحقوق ـف
ام     1948انتخب نائباً عن الكاظمية في عام        ال وزارة ـع وزيراً ـب ، وجدد انتخابه، ـف

ي آذار  1955، فوزيراً للزراعة عام   1954 ، 1958، فوزيراً للمواصالت واالشغال ـف
صاد في أيار      صري، أعـالم   . 1958 تموز 14 إلى ثورة  1958فوزيراً لالقت مير ـب

=.186، ص 2 ،ج…لعراقالسياسة في ا
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لذين  ب السليمانية موضوع تعويض الفالحين ا مرة اخرى طرح نوا
ض لمرة كرر النائب رسيت ل بناء سد دربندخان، وفي هذه ا رون من جراء اكما

وم  لرابعة عشرة من االجتماع االعتيادي ي  28حسن الجاف في الجلسة ا
لموضوع 1958كانون الثاني عام  لسابقة، حول ا ، كرر مضمون مداخلته ا

قرية ) 52(ذاته، وأوضح بان انجاز مشروع دربندخان سينجم عنه اغراق 
مأهولة بالسكان، وتشريد قرابة الف عائلة زراعية بدون مأوى وعمل، إلى 
ه سيغمر حوالي سبعين الف دونم من األراضي  لميا ب ذلك أوضح بان ا جان

لقسم االعظم منها سيحاًألا وبسبب . ميرية المفوضة بالطابو، والتي يسقى ا
لمالية بعرض خطته في اسكان هؤالء، وتعويضهم عن  ذلك طالب وزارة ا

  .)339 (راضيهم التي ستغمرها المياهأ
لبا اسئلة النواب، ضةضىإال ان وزير المالية نديم ا ، والذي اجاب على 

 حسن الجاف، بل غض النظر عن فأنه لم يجب على ما قاله النائب
  .)340(سؤاله
  
   المحاصيل الزراعية-ج

  التبغ
يعد التبغ مورداً مهماً من موارد العراق االقتصادية، وتتركز زراعته في 
كردستان العراق، لمالئمة المناخ وجودة التربة، وتحتل السليمانية الصدارة بين 

من مجموع المحافظات ٪ 80األلوية العراقية في زراعته، إذ تزيد حصتها على
  .)342(٪ من مجموع مساحة اراضيها المزروعة60، ويحتل المحصول)341(الشمالية

                                                                                                                  
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتماع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "338(=

.240 - 239، ص 1957 شباط 27في ) 12(،الجلسة 1957 – 1956لسنة 
ـسة  1957المصدر نفسه، االجتماع االعتيادي لسنة     )  339( ي  ) 14(، الجل  كـانون  28ـف

.241 ص 1958الثاني 
.248 – 247صدر نفسه، ص الم)  340(
تنتشر زراعة التبوغ في دهوك، اتروش، عقرة، زاخو، رانية، بشدر، شهربازار،      )  341(

ـه،        حلبجة، بنجوين، خورمال، شهرزور، واماوه، سورداش، قرداغ، سرجنار، چوارت
ـشرية، ط   : شاكر خصاك، العراق الشمالي   . سورجك، د  ، 1دراسة لنواحيه الطبيعة والب

.373 – 371، ص 1973اد، مطبعة شفيق، بغد
ـلي        )  342( من المفيد االشارة إلى زراعة بعض انـواع التبـغ االجنبـي االمريكـي االص

ي    ) رويال فرجينيا، هاي اليف فرجينيا، كلووبنول، كليز، بوتالزا     ( للمـرة األولـى ـف
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والهمية المحصول االقتصادية، إذ بلغت واردات الدولة من رسومه 
لعام 10.3 1946 –1945٪  من مجمل الواردات ل

، احتل حيزاً واسعاً )343(
بق جانباً من جوانبه اال من مناقشات نواب السليمانية، ومداخالتهم، بحيث لم ي

واشبعوه بحثاً ومناقشة ومتابعة، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، موقع 
زراعته وتحسين نوعيته وتوسيع انتاجه ومشاكل وهموم العاملين فيه، 

  .)344(وموضوع انحصار مناطق زراعته
وفي هذا السياق وجه النائب بابا علي انتقاده في الجلسة الحادية عشرة 

وم من اال لي ، لمنهاج وزارة 1947 نيسان عام 17جتماع غير االعتيادي 
لقضية التبغ لسطحية  ووضح النائب بان . )345(صالح جبر بخصوص معالجته ا

امام الحكومة طريقة واحدة لتسلكها، اال وهي جعل مشروع االنحصار يشمل 
لعراق، وبين ايضاً بانه  ورة ل لدول المجا فعلت ا زراعة التبغ وصناعته، كما 
لخصوص ورفعها إلى مجلس الوزراء، وانها وضعت  اعد الئحة بذلك ا
ه الالئحة  استناداً إلى آراء الخبراء، ودعى إلى ضرورة االسراع باخراج هذ

ان االنحصار :"وألجل اقناع الحكومة لالخذ بالئحته بين قائالً. إلى حيز التنفيذ
ل مليون دينار ولكنه الحالي بمساوئه قد وفر للحكومة ربحاً سنوياً يزيد على ا

وح بين المليونين والثالثة ماليين من  اذا ما طبق فسيكلف للحكومة ربحاً يترا
وياً   .)346("الدنانير سن

                                                                                                                  
ركة الـدخان االهليـة التـي شـرعت       1935السليمانية عام      =، وذلك  باالتفاق مع ـش

م  . د. ذور وفق اتفاقية خاصة عقدت مع مديرية الزراعة العامـة       بتجهيزها بالب = جاـس
اهرة،         ـة، الـق محمد خلف، جغرافية العراق الطبيعية واالقتصادية والبشرية، دار المعرف

صادية، ط  421، ص   1959 المية،  7؛ عبد الحميد بالل، الجغرافية االقت ، المطبعة االـس
.128، ص 1958بغداد، 

.373 -371راق الشمالي، ص شاكر خصباك، الع. د)  343(
غ             )  344( حددت مديرية انحصار التبغ مناطق زراعته بموجـب قـانون انحـصار التـب

.1939وتحسينه الصادر في عام 
صه        )  345( ام بمعالجـة قـضية    : (ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص ما ن االهتـم

رزا ). التبغ بشكل يحفظ حقوق الزراع، ويتفق مع المصلحة العامة       سني،  عبد اـل ق الـح
.165، ص 7،ج... الوزاراتتأريخ 

ر        "محاضر مجلس النواب  )  "346( ، الـدورة االنتخابيـة الثانيـة عـشرة، االجتمـاع غـي
.177، ص 1947 نيسان 17في ) 11(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
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لثانية  وضمن االطار نفسه، طالب النائب سليم محمد في الجلسة ا
، 1947 حزيران 4والعشرين من االجتماع غير االعتيادي، المنعقدة في 

ة المساحة المخصصة لزراعة التبغ في  وزير المال)347(يوسف غنيمة ية بزياد
منطقة بشدر، الن تبوغها تمتاز بجودتها، وبين بانه ال يجوز ان يكون عدد 
لمناطق،  اً لعدد دونمات غيرها من ا وي ت المخصصة لزراعة التبغ مسا الدونما

االنتاج من جهة اخرى لزراع من جهة، وبحجم  لدولة وا . ألضرارها بخزينة ا
ل رئي احا لم يكن وقد  س مجلس النواب سؤاله إلى الوزير المختص الذي 

ب على جواب لنائ   .)348(موجوداً في تلك الجلسة، فلم يحصل ا
حد أولكون النائب سليم محمد يمثل قضاء بشدر التابع للواء السليمانية، و

اً ان ينقل إلى المجلس هموم مزارعي بشدر  لذا ال يبدو غريب سكنتها، 
 مراكز 1946ية انحصار التبغ حددت في عام ومشاكلهم، ومنها ان مدير

األلوية، فاوجب على أصحاب التبوغ نقل إنتاجهم إلى  فحص التبوغ بمراكز 
وية  اربيل، كركوك(مراكز األل لسليمانية،  لتسليمها للمديرية وقبض اثمانها، ) ا

ه الحالة  فيما كان الفحص يجري سابقاً في مراكز االقضية فاصبحت هذ
راع التبغ ومديرية االنحصار، والتي بررت االخيرة موضوع نزاع بين ز

ب،  اسبا ولها لتقليل التكاليف، وثانيها للقضاء أموقفها من التحول الجديد بثالثة 
                                                

ر   ) 1950 – 1885(مواليد بغداد   : يوسف غنيمة )  347( دم االـس ينتمي إلى واحدة من اـق
ي          النصرانية الم  ضو ـف عروفة في العراق، في بداية حياته مارس التجارة انتخـب ـع

ي   1924المجلس التأسيسي عام      كنائب عن المسيحيين في بغداد، وكذلك انتخب نائباً ـف
 تسلم مناصب 1930 و 1928، وجدد انتخابه في اعوام   1925أول مجلس نيابي عام     

ر      تين، ومـديراً عامـاً للمـصرف    عدة في الحكومة العراقية منها مديراً عاماً للمالية ـم
وزارة التمـوين              اً ـل ديراً عاـم الزراعي الصناعي العراقي، ومديراً عاماً لالثار ثم ـم

ي    ، كما تسلم منصب وزير المالية عدة مرات حيث اسـتوزر         )1946( الول مـرة ـف
اني   14(وزارة عبد المحسن السعدون كوزير للمالية    انون الـث ـول  18 – 1928 ـك  أيل

ل المـدفعي       ثم مرة ث  ) 1929 انية في وزارة علي جودت االيوبي االولى ووزارة جمـي
ـوين       انون االول  29 – 1944 تـشرين الثـاني   18(الثالثة وثم اصبح وزيراً للتم  ـك

ي مجلـس     . ، ثم وزيراً للمالية في وزارة صالح جبر   )1946 ب عـضواً ـف كما انتـخ
صيل ينظر ) 1950 – 1948(االعيان   . سي االديب   حارث يوسف غنيمة، السيا   : للتفا

ديث،       ) 1950 – 1885(يوسف غنيمة    راق الـح ـة فـي الـع من اركان النهضة العلمي
.1990حياته آثاره عصره، بغداد 

ر          "محاضر مجلس النواب  )  "348( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي
.375، ص 1947 حزيران 4في ) 23(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
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لعدم وجود مخازن لها في  على تأثير زراع التبغ على اعضاء اللجان، وثالثها 
ب سليم محمد في نفس الجلسة بان ت. )349(مراكز االقضية لك لذلك بين النائ

لفحص من منطقة بشدر إلى مركز اللواء  ل التبوغ ل الطريقة في نق
ومن االفضل ان يجري . ، يكلف الزراع ماالً هم في غنى عنه)السليمانية(

لقضاء   .)350(الفحص في مركز ا
لم يقتصر االهتمام بالتبغ ومتعلقاته على نواب السليمانية وحدهم، فحسب بل 

بدى أين تبوؤا مناصب وزارية، فجمال بابان امتد إلى النواب المسؤولين منهم الذ
بدوره اهتماماً واضحاً بالموضوع بصفته نائباً، ووزيراً للمالية، ووكيالً لوزارة 

، واعتبرها من أهم الدوائر، ويجب )351(االقتصاد، وبين أهمية مديرية انحصار التبغ
دينار لهذا دعمها مالياً عن طريق وزارة االقتصاد، بتزويد األخيرة بمبلغ مليون 
في الوقت . الغرض، ووعد بحكم منصبه باعادة النظر في هذه الدائرة من اساسها

نفسه وجه حملة شعواء على التشكيالت االدارية للمديرية المذكورة قائالً ما 
اسست في وقت "النها " مع االسف الشديد وجدت هذه الدائرة من اسوأ الدوائر:"نصه

يلها حيث لم تكن ثمة نواة لهذه الدائرة ولما بدئ في كانت الحكومة غير مستعدة لتشك
تشكيلها طلب من الدوائر األخرى في جميع الوزارات تزويدها بالموظفين كما ال 
يخفي على حضراتكم انه إذا طلب من أية دائرة ان تزود دائرة اخرى بالموظفين 

سل الموظف فان تلك الدائرة ال توافق على اعطاء الموظف القدير ولهذا فانها تر
الذي تريد التخلص منه أو اسوأ الموظفين فدائرة تأسست على هذا الشكل بالطبع ال 

  .)352 ("تنجح
لمديرية االنحصار،  ورغم موقف جمال بابان من الجهاز االداري 

لذي وصفهم ـب  لموظفين"وموظفيه ا انه دافع عن المديرية بحكم "بأسوأ ا ، إال 
اد جعفر  بوجود تالعب في مجاالت )353( حمنديمنصبه، حينما اتهم نائب بغد

                                                
ـدد  )مجلة()نزار( مشروع انحصار التبغ، –،من مشاكل الشمال االستاذ الخفاف) 349( ،الع

.5 ،ص 1948 مايس 15،) 4(
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "350( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.375، ص 1947 حزيران 4في ) 23(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
.القتصادكانت مديرية انحصار التبغ تابعة لوزارة ا)  351(
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "352( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.627 -626، ص 1947 حزيران 25في ) 34(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
دي الـى اسـرة       ) 1952-1894(جعفر حمندي   )  353( ينتمي محمد جعفر بن جواد حمـن

د  حسينه تعرف بآل السيد عيسى وترفع نسبها الى الش      ضة بن ابي نمي محـم ريف حمي



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

106

لمجازين رد . عدة في المديرية منها في زراعة التبغ، ونقله، وتوزيعه على ا
جمال بابان بانه ال يتفق معه حول الموضوع المذكور، وان ابواب وزارة 
االقتصاد مفتوحة لمن يريد التبغ، والن الوزارة تستهدف بيع المحصول، و 

لديها بين زيد و" فرق  لبيعال  ("عمرو في ا  354(.  
لكردستان  انحصار التبغ بالنسبة للكيان االقتصادي  والهمية مشروع 
لجلسة السادسة من االجتماع  ل في ا العراق، اعرب النائب انور جمي

، وخالل 1948االعتيادي التي عقدت بتاريخ األول من كانون الثاني عام 
 خطاب العرش، المذاكرة على تقرير لجنة تحرير العريضة الجوابية على

ب العرش الغفاله االشارة إلى المشروع  اعرب عن دهشته من خطا
فكنا ننتظر من الحكومة الموقرة ان تعالج هذه الناحية معالجة دقيقة :"ذاكراً

لنا ولكن ويا لالسف لم تشر الحكومة  ارة االنحصار بصورة مطمئنة  اد وتنظم 
("إلى هذا المشروع ال خيراً وال شراً  355(.  

طار نفسه تحدث النائب علي كمال عن منهاج وزارة توفيق وفي اال
أيلول 12 – 1950 شباط 5(السويدي الثالثة  ، في الجلسة السادسة )1950 

، ومن خالل حديثه أوضح بان 1950 شباط 20من االجتماع االعتيادي في 
لمالي للدولة،  أهملها المنهاج، رغم مردودها ا لكثير من القضايا التي  هناك ا

و ومنها  التبغ والذي يعتبر المورد الرئيسي لحياة كردستان بصورة مباشرة أ

                                                                                                                  
ـوق ونـال    . م، ولد جعفر حمندي في بغداد1302امير مكة سنة   ة الحق ل مدرـس  =دـخ

وظف في المحاكم الشرعية والمدنية في االول من كانون الثـاني    .1925اجازتها سنة   =
ة الكبـرى   1920، واستقال سنة    1918 تـولى وظـائف   .  ليشترك في الثورة العراقـي

ي        عين وز . حكومية عدةً  د تعـديلها ـف  24يرا للمعارف في وزارة حكمت سليمان عـن
ل المـدفعي        . 1937 اب   17 الى   1937حزيران   ثم عين وزيـرا فـي وزارة جمـي

ه    )1941حزيران  4(الخامسة، فوزيرا للشؤون االجتماعية      ى عهدـت ، كما أضـيفت إـل
ول  19(وكالة وزارة العدليـة      ـشرن االول  9 - 1941 ايـل اً   )1941ت ، انتخـب نقيـب

دد انتخابـه فـي    ) 1948 اذار 12(محامين  لل ى  1949اب 12 و1948اب 20وـج  اـل
ـاتي -1943تشرين االول  (وانتخب نائبا عن الحلة      .1950اب  11 ، )1946تشرين الث

، ثم نائبا عن بغداد في مجلس النـواب  )1948شباط -1947اذار  (فنائبا عن الكاظمية    
.90-89،ص2، ج. ..مير بصري،أعالم السياسة في العراق).1950حزيران (

.632 – 629المصدر نفسه، ص )  354(
، الدورة االنتخابية الحادية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب )  "355(

.82، ص 1948   كانون الثاني 1في ) 6(، الجلسة 1947لسنة 
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لم تدعم الحكومة زراعته مالياً، وانما حد من التوسع  غير مباشرة، ومع ذلك 
وفصل النائب في الموضوع، ذاكراً بان . في زراعته، خوفاً من الفائض

وية العرا) 16(الحكومة منحت اجازات لزراعة  ف دونماً لكل أل ق، أي ال
باعتبار ثالثة ماليين ومائتين وخمسين الف كيلو، في حين ان حاجة العراق 
و سنوياً، وذكر بأن الحكومة احتجت في  االعتيادية ال تقل عن ستة ماليين كيل
ذلك بتصريف الفائض المخزون، ولم تفكر باآلثار السلبية التي تنجم عن 

ة المزارعين ومصدر ر لمنع في حيا   .)356(زقهمقرار التحريم، وا
ة التبغ، منها مطالبته  ت لمشكل واقترح علي كمال في مداخلته عدة معالجا
بمنح كل مزارع دونمين من االرض، الن معظم المزارعين يفتقدون 
لزراعية التي تعود ملكيتها إلى المالكين، فضالً عن ذلك فان  لالراضي ا

ق قد حددت بـ  لتبغ في العرا لمزروعة با نم، أي ان الف دو) 16(المساحات ا
وفي هذا الصدد حمل علي كمال النائب . حصة كل فالح ربع أو سدس دونم

 مسؤولية اتخاذ الحكومة لقرارها بحصر زراعة )357(عبد الرزاق الظاهر
ت المعينة) 16(التبغ بـ  وبين، . الف دونم، ومنع زراعته في خارج المساحا

لحكومة تعيين مناطق زراعته،  وليس وعلى خالف ذلك بان من واجب ا
لمخصصة لزراعته، الن ذلك يكون اجحافاً بحقوق  لمساحات ا تحديد ا
لم تعمل على تحسين نوعية  لحكومة  المزارعين، وعالوة على ذلك بين بان ا

   .)358(المنتوج من التبغ، ولم تفكر في جلب احد المتخصصين لزراعته
ة لمنعقد لثالثين ا  وبدوره ندد النائب حسن الجاف في الجلسة الخامسة وا

لمذاكرة على الئحة قانون الميزانية 1950 ايار عام 16في يوم  ، وخالل ا
لسنة  ف للعدل 1950العامة  انحصار التبغ بانه قرار مخال  المالية، ندد بقانون 

ة النظر في ذلك ) وزارة توفيق السويدي(واالنصاف، وترجى الحكومة  اعاد
انحصار وتطرق النائب إلى موضوع اخر يتعلق باالثار الس. القرار لبية لقرار 

التبغ، وهو تسليف المصرف الزراعي في السليمانية لزراع التبغ في قضاء 

                                                
ـسنة          )  356(  ،1949المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي ل

.90، ص 1950 شباط 20في ) 6(الجلسة 
 كـانون  10(شغل منصب وزير بال وزارة في حكومة علي جودت االيوبي الثانية    )  357(

).1950 شباط 1 – 1949االول 
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "358(

.91 -90، ص 1950 شباط 20في ) 6(، الجلسة 1949لسنة 
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حلبجة، وبين بانه تم تسديد قيم من هذه السلف في السنتين الماضيتين، وبقى 
قرار انحصار التبغ الصادر مؤخراً قد شمل مناطق هؤالء  قسم اخر، الن 

فقد لتبغ فيها، لذلك   اصبح هؤالء غير قادرين على الزراع بمنع زراعة ا
ل بزراعة التبغ لسلف الباقية بذمتهم لحرمانهم من االشتغا وللتأثير في . تسديد ا

لجاف بان هؤالء الزراع لو كانوا يعلمون بنية الحكومة  المجلس ذكر حسن ا
لتي هم  انحصار التبغ لما كانوا يقدمون على اخذ سلف ا في اصدار قانون 

عليه ترجى النائب من الحكومة باتخاذ التدابير ف. االن عاجزون عن دفعها
لمعطاة اليهم أالالزمة العفاء  لمزارعين عما بقى بذمتهم من السلف ا ولئك ا

  .)359(لغرض زراعة التبغ
لجاف بخصوص مراعاة  لنائب بهاء الدين نوري ما تقدم به حسن ا أيد ا

لزراعي، وشارك زميله ب لمزارعين الممنوحين سلف المصرف ا ن أوحماية ا
لمحلية مزارعي التبغ من الزراعة كان وراء عدم ايفاء هؤالء  ارة ا منع اإلد

لسلفة من هنا ناشد وزير االقتصاد بحماية هذه الشريحة . بما تبقى بذمتهم من ا
وم في موضوع تاخير السلفة وفضالً عن . )360(ورعايتها النها ال يتحمل الل

وضوع التبغ موضوع السلفة، تطرق النائب إلى جانبين آخرين من م
ارة المحلية بتدهور نوعية التبوغ، وذلك بفسح  ومشاكله، األولى اتهامه االد
المجال لزراعتها في مساحات كبيرة تم جمعها، مع عدم تشييد المخازن 

لحكومة لعدم شمول . الكافية للمحافظة عليها بصورة سليمة واالخر انتقاده ا
لمشمولة بزراعة مناطق عقرة وشمالها وراوندوز وشمالها، ضمن ال مناطق ا

  .)361(التبغ، رغم توفر الظروف المناسبة لزراعته من ماء ومناخ مناسب
قرار  وقد شارك احمد برزنجي زمالئه في نقد الحكومة من جانب آخر 
لتبوغ لبعض  حصر وتحديد مناطق زراعة التبغ، العطائها اجازات استيراد ا

ايران، رغم وجود المخزون  الكبير منه في المناطق االشخاص الستيراده من 
لعامة واقتصاديات البالد، في  امرا مضرا بالمصلحة ا الشمالية، مما يعد 
اكثر من نصف دونم  لمزارعين الذين ال يملكون  الوقت الذي تمنع الحكومة ا

استيراد . من زراعته لذا طلب من الوزارة االلتفات لهذا الموضوع، ومنع 

                                                
.526، ص 1950 أيار 16في ) 35(المصدر نفسه، الجلسة )  359(
.535المصدر نفسه، ص )  360(
.المصدر نفسه)  361(
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لدان االجنبية، وان تسمح  للمزارعين المحليين بزراعته، وان تفتح التبغ من الب
لتصديره للخارج   .)362(الطرق 

 وزير االقتصاد على ما طرحه النائبان حسن الجاف )363(رد ضياء جعفر
ب واقتراحات حول التبغ، مبرراً بان الدائرة  واحمد برزنجي من مطالي
لذلك  استلمت كميات كبيرة من المحصول واضطرت إلى خزنها  المختصة قد 

وزير بانه تم اعادة النظر .  تحديد المساحات المزروعة منهفقد تم واعترف ال
في قانون انحصار التبغ الذي صدر في عهد وزارة نوري السعيد، وتم زيادة 

1949المساحات عما كانت عليه في عام 
وبخصوص ما أثاره النواب . )364(

لقانون الخاص بانحصار  من شكاوى ومطاليب العادة النظر من جديد في ا
س الوزراء، الن  قره مجل اتفق عليه وا وزير عدم امكانية تغير ما  التبغ، بين ال

لتبديل يجب ان يتم في موسم الزراعة   .التغير وا
غلبية نواب السليمانية تكلموا في هذه الجلسة عن أومن المالحظ ان 

وفي . وسع شريحة في مجتمع السليمانيةأمشاكل التبغ التي كانت تمس حياة 
لتبغ في لواء السليمانية بين مداخلة اخرى  له تحدث علي كمال عن زراعة ا

لعثماني، والعهد الوطني، و: عهدين ن السليمانية في أسفه بأعرب عن أالعهد ا
العهد األول كانت تصدر كميات كبيرة من التبغ إلى سوريا والحجاز 

لدولة العراقية  صبح مزارعو التبغ أوالكويت بدون عوائق، ولكن بعد تشكيل ا
  .يعانون من قيود عديدة تحول دون انتشار منتجاتهم

ل بانتشار الفساد  لتبغ تتمث اسباب مشاكل ا وفي تقدير علي كمال فأن أهم 
اختيار الموظفين االكفاء  والرشوة في مديرية انحصار التبغ، النها لم تحسن 

                                                
.527المصدر نفسه، ص )  362(
م         )  363( سيد هاـش ) 1992 -1911(ينتمي الوزير المهندس الدكتور ضياء جعفر آل اـل

ـا      ـدكتوراه   إلى اسرة موسوية علوية النسب مارست التجارة زمناً طويالً، ن هادة ال ل ـش
وام       1936من جامعة برمنغهام عام      داد فـي اـع ، 1953، انتخب نائباً عن لـواء بـغ

صاد لمرتين عام      1958، وأيار   1954  ثم وزير للمالية عام 1953، تولى وزارة االقت
راً لالقتـصاد فـي    1955 فوزيراً لالعمار نهاية عام    1954 ، 1958 آذار 2، ووزـي

ي العـراق   م. 1958واالعمار في أيار    سياسة ـف ، ص 2، ج... ير بصري، أعالم اـل
ر    : ؛ وللتفاصيل ينظر    144 – 143 سـيرة  . عماد عبد السالم روؤف، ضياء جعـف

.2006وذكريات ، بغداد ،
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "364(

.531، ص1950 أيار 16في ) 35(، الجلسة 1949لسنة 
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انحصار  لهذه الدائرة، واسترسل علي كمال موضحاً بان سبب فشل مشروع 
لدائرة المذكورة أل بالتبغ يتمث ن الزراع اصبحوا يهتمون بارشاء موظفي ا

ووجه اصابع االتهام إلى المديرية . أكثر من اهتمامهم بتحسين منتوجاتهم
لرشوة علناً ومن لم يعط الرشوة حتى ولو كانت : "بقوله كان الخبراء يأخذون ا

لدرجة األولى تجعل نوعية تبوغه من الدرجة الثانية ين النائب وب" تبوغه من ا
فقدان التبوغ  بأن ذلك الوضع غير الطبيعي نجم عنه تدني نوعيه التبوغ، و

وز   ذات (٪5النوعية الممتازة والتي أصبحت كميتها ال تتجا  365(.  
ب، وحمل بدوره النائب  مرة اخرى رد ضياء جعفر على مداخلة النوا

ار قانون االنحصار، لكو نه احد بهاء الدين نوري مسؤولية االشتراك في اصد
لذي عقد باالتفاق مع االدارات المحلية  المسؤولين عن توزيع المساحات ا

وزراء وبخصوص مداخلة علي كمال حول انتشار الرشوة . واقره مجلس ال
لم يجب الوزير على ذلك، وحمل االهالي مسؤولية  لتبغ،  في مديرية انحصار ا

  .)366(ذلك الوضع مع المسؤولين المرتشين
 االنحصار وتشابكت، وكانت انعكاساتها واضحة تعددت مشاكل مديرية

لدين نوري مرة اخرى إلى عرض  ب بهاء ا لنائ ا با على المزارعين، مما حد
لجلسة االربعين من االجتماع  لمعاناة هذا القطاع، ففي ا صورة اخرى 

، عرض النائب 1950االعتيادي والمنعقدة بتاريخ الثالث من حزيران عام 
لقاها  لتبغ في 1950 أيار عام 19في نص البرقية التي ت  من بعض مزارعي ا

ليغهم باالجازات  االقتصاد، ومضمونها يدور حول عدم تب حلبجة إلى وزير 
لكل ارض، رغم حلول موسم الحراثة، ووجه المزارعون في  المخصصة 
ارة المحلية  ضحة إلى مديرية االنحصار واالد االتهام وا البرقية اصابع 

ليغ اذ ورد فيها ما نصهالمرتبطة بها في تاخير الت ت في اللواء : "ب وان السلطا
مر أوالتي بيدها امر توزيع االجازة ال تمشي بالحياد والعدل ولذلك اخروا 

لزراع بمقدار اجازتهم لكي ال يبقى لهم المجال لالعتراض وال تبقى  تبليغ ا
ة إللحكومة فرصة  لنظر كما هو نص تعميم مديرية االنحصار حول مد عادة ا

لنظراالعت   .)367("راض واعادة ا

                                                
.533المصدر نفسه، ص )  365(
.536 – 535المصدر نفسه، ص )  366(
.601، ص 1950 حزيران 3في ) 40(المصدر نفسه، الجلسة )  367(
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لدين نوري ان  اكد بهاء ا لموضوع المذكور لمزارعي التبغ،  والهمية ا
زراعة التبغ تختلف عن المحاصيل األخرى، الن األراضي التي يراد زراعة 
ه العملية تنحصر بين اواسط  التبغ فيها يجب ان تحرث سبع مرات، وان هذ

ار أذ ط إلى اواسط  م يبلغوا بحصصهم لزراعة ن المزارعين لأوبين ب. شبا
لة يترتب عليه طمس حقوق بعض  التبغ، وان تأجيل ذلك إلى السنة المقب

دونم ) 1500(ولتأكيد ذلك بين النائب المتابع بانه تم تخصيص . المزارعين
ليغ مزارعي ) 500(لقضاء حلبجة، و  لقضاء، وانه لم يتم تب لمركز ا دونم 
بعض القرى الصالحة لزارعة التبغ دونم، كما وان ) 200(حلبجة اال لزراعة 

  .)368(اخذت اقل من حصتها المستحقة
 20رد ضياء جعفر وزير االقتصاد معترفاً بان تأخير االجازات قبل 

ل تراكم  ب طبيعية مث شباط، رغم وجود لجنة مختصة بالموضوع، يعود السبا
وزير بتالفي  الثلوج وانقطاع المواصالت في الشتاء المنصرم، ووعد ال

لة في المستقبل، واعترف بعدم امكانية عمل شيء في الوقت الحاضر المشك
لموسم   .)369(لبدء المزارعين في العمل وانتهاء ا

لمزارعين في الوقت المناسب لم تحسم بين بهاء  ليغ ا ويبدو ان مسالة تب
الدين نوري، ووزير االقتصاد، حيث اصر األول، وبموجب اطالعاته 

لمزارعي قسماً من ا ايام، الشخصية بان  ن في حلبجة لم يبلغوا إلى ما قبل ثالثة 
لمعين وهو  اكد حصول تأخير في التبليغ عن الموعد ا  من 20اما الثاني فانه 

صرف السليمانية بانه تم تبليغ الجميع في  اكد وحسب كتاب مت شباط، إال انه 
أذار15  )370(.  

لمواضيع التي تتعلق بزراعة  واستمر نواب السليمانية في أثارة شتى ا
التبغ، وكذلك المطالبة بحقوق زارعيه، ففي الجلسة التاسعة من االجتماع 

لتي عقدت في  ، وجه النائب علي 1951 كانون الثاني عام 22االعتيادي وا
لكي  ب مرجان وزير المالية، حول عدم استالم ما كمال سؤاالً إلى عبد الوها

اك لبنك منذ  لتي دفعوها ل ثر من ثالثة اشهر، التبوغ لمبالغهم من قوائم البيع ا
ف دينار من الطلبات، وبين بان الفالحين 350شار الى تراكم اكثر من أو  ال
وح بين عشرة  خذوأ يبيعون قوائمهم بعد طول انتظار واليأس بمبالغ تترا

                                                
.المصدر نفسه)  368(
.المصدر نفسه)  369(
.602المصدر نفسه،ص)  370(
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وعشرين بالمائة اقل من قيمتها االصلية، كما اشار النائب الى جانب خافي 
ف ب التبوغ، هو انهم يد ة أصحا لمعانا ونية قدرها ربع آخر  عون اتاوة غير قان

بالمائة إلى البنك الزراعي بحجة تسديد المبالغ التي يستحقونها باوقاتها، 
ا كان البنك نفسه ال يملك ما يسدد به طلبات : "وتساءل النائب ذاكراً فاذ

ا البنك، ولماذا ال  لحكومة من المبالغ فما فائدة هذ االهلين انتظاراً مما تمده به ا
لزمة الستقطاع تدفع ال ضرورة المست قبل الخزائن، وما هي ال مبالغ مباشرة من 

ب مرجان وزير . )371(عمولة غير قانونية من الفالحين وقد رد عبد الوها
اً بانه عند تسلمه وزارة  المالية في وزارة نوري السعيد الحادية عشرة، مدعي

ونها بما يزيد على  وناً يستحق الف دينار، ) 300(المالية وجد بان للزراع دي
الف دينار في ذمة الحكومة، وبين ان سبب ) 36(وانه لم يبق اال حوالي 

لتبوغ إلى وزارة المالية  التأخير يعود إلى عدم تقديم مديرية االنحصار لقوائم ا
وزير بان مهمة قيام . ليتم الدفع بموجبها اما بخصوص البنك الزراعي، فبين ال

لتبوغ ف لية كان بناء على طلب المصرف الزراعي بدفع اثمان ا لشما وية ا ي األل
مديرية انحصار التبغ العامة، وان طلبها جاء متضمناً تأسيس فروع 
للمصرف في السليمانية واربيل تتولى كافة االعمال التي تقتضيها عمليات 
قيمة التبوغ  ان يستوفي المصرف نصف بالمائة من  لتبوغ، على  شراء ا

لفروع  لتالفي نفقات ا ل(كعمولة  لا ، وبان وزارة االقتصاد )سليمانية واربي
لعاجل ستقوم  لقريب ا وزير بانه في ا لمذكور، ووعد ال وافقت على الطلب ا

لمصرف في اربيل والسليمانية   .)372(الخزائن بدفع مبالغ التبوغ في فروع ا
صيل  لتبوغ من المحا لم يقتنع علي كمال بجواب الوزير، وبين بان ا

ر التبغ، يتحتم على زراع التبوغ بيع الصيفية، وبموجب قانون انحصا
اثمان التبوغ،  لذا فان التأخير في دفع  ل قبل حلول موسم الزراعة،  المحاصي
لرثاء، ولفت االنظار إلى ان بعض  وألكثر من عام ستكون حالة تستحق ا
المرابين أخذوا يستفيدون من هذا التأخير، مطالباً في الوقت نفسه وزير 

اال لغاء الضريبة غير المالية بان يضع في  لتبوغ، وا عتبار معاناة زراع ا

                                                
 كـانون الثـاني   22في ) 9(،الجلسة 1950المصدر نفسه،االجتماع االعتيادي لسنة  )  371(

.118-117،ص1951
.118المصدر نفسه ، ص )  372(
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لبنك، الن الخزائن هي المسؤولة عن دفع اثمان  ونية التي كان يأخذها ا القان
  .)373(التبوغ

لتاسعة واالربعين من االجتماع  وطالب نواب السليمانية، في الجلسة ا
، باالسراع في اخراج الئحة 1951 أيار عام 13االعتيادي، المنعقدة في 

نون انحصار التبوغ الجديدة، وحسب تعبير النائب علي كمال االستهزائي قا
وزراء"اصبحت  انجاز أ، وبين "شهر نائمة في مجلس ال همية االسراع في 

()كردستان(الالئحة التي تتوقف عليها حياة سكان الشمال   374(.  
لسنة ) 3(وانتقد النائب بهاء الدين نوري في الجلسة نفسها بيان رقم 

االقتصاد، والذي حددت بموجبه مناطق زراعة  ال1951 صادر من وزارة 
اً بان  ل، مبين قية، وهما لواءا السليمانية واربي لعرا األلوية ا التبغ في لواءين من 
لموصل واقضيته تتوفر فيها  وية الشمالية كلواء ا هناك مناطق اخرى في األل

عة، ورغم شروط انحصار زراعة التبغ من ينابيع المياه واالراضي المرتف
لمذكور فقد منعت من زراعته حسب البيان ا   .)375(ذلك 

لميزانية  لية في الئحة قانون ا قشة تقرير لجنة الشؤون الما واثناء منا
لتبغ لسنة  ارة انحصار ا  المالية، وذلك في الجلسة الخامسة عشرة 1952الد

ة في الثانية من نيسان عام  االجتماع االعتيادي، المنعقد ، تحدث 1953من 
، الخاص بانحصار التبغ، 1952لسنة ) 54(ي كمال عن قانون رقم عل

ا  وزراء الخراج هذ لنواب وال لها ا موضحاً انه وبرغم الجهود الكبيرة التي بذ
لتحسين زراعة التبغ، ورغم تقديمه اقتراحاً إلى اللجنة المالية الضافة  القانون 

لغرض المذكور، إال انه لم يجد ما يدل على  حدوث اثر مبالغ اضافية ل
لتي طالب باضافتها  لم تبادر إلى دفع المبالغ ا لحكومة  ايجابي، والسيما وان ا

لتحسين نوعية التبغ وتوسيع انتاجه، . في الميزانية قدم جملة مقترحات  كما 
لزرع  منها اقتراح بانشاء مخازن فنية، وارشاد الفالح على كيفية طريقة ا

ة االنتاج ومن ثم جل زءوالقطف والكبس، وجلب خبراء فنيين ال ياد
  .)376(تصديره

                                                
.المصدر نفسه)  373(
.867، ص 1951 أيار 13، في ) 49(المصدر نفسه، الجلسة )  374(
.873المصدر نفسه، ص)  375(
دي ، الدورة االنتخابية الثالثة عـشرة، االجتمـاع االعتيـا       "محاضر مجلس النواب  )  "376(

.253 – 252، ص 1953 نيسان 2في  )15(، الجلسة1953 – 1952لسنة 
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وبما ان محصول التبغ أهم محصول زراعي تجاري لسكان لواء 
لم يقتصر في إثارة، موضوعات  اهتمام نواب اللواء المذكور  السليمانية، فان 
لكي  لدفاع عن حقوق ما تحسين نوعية التبوغ، وزيادة مناطق زراعتها، وا

ل تعد إلى معالجة زيادة اسعار ا ب علي كمال التبغ، ب لنائ لتبوغ، وهذا ما فعله ا
 نيسان عام 9في الجلسة السابعة عشرة من االجتماع االعتيادي المنعقدة في 

، حين دخل في نقاش مباشر مع ضياء جعفر وزير االقتصاد حول 1953
قررها مجلس ادارة انحصار التبغ في  لتي  لزيادة ا وزراء ا رفض مجلس ال

لتبوغ انواع ا ارة أقد رد وزير االقتصاد بو، رفع اسعار بعض  ن مجلس اد
نه استعجل في قراره أاالنحصار غير مخول بتحديد اسعار التبوغ، وادعى ب

لذي يقرر ذلك، ولم يجد مبرراً  وزراء هو ا بزيادة االسعار، وان مجلس ال
لذلك رفضت الزيادة المذكورة   .)377(لزيادة االسعار 

ب وزير االقتصاد، وأكد ل بجوا  على احقية مجلس لم يقتنع علي كما
االنحصار في تحديد االسعار واعالنها، وانه من حق االهالي  ادارة 
ف الذي الحق بمزارعي  ب الحي لنائ االعتراض على االسعار، ولكي يبين ا

لسنوات . التبوغ و 1949–1946استعرض اسعار التبوغ ل لكيل ، مبيناً بان ا
لمعامل ن الحكومة كانت تزأفلس، وب) 600(الواحد منه كان بسعر  ود ا

لمذكور، وبان  لتبوغ كانت من ٪ 80 – 70حينذاك بالتبوغ بالسعر ا  من ا
لنصف في الوقت أو. الدرجة األولى و من التبغ إلى ا شار إلى هبوط سعر الكيل

اأفلس، وب) 300(الحاضر  وامر صدرت من الحكومة بعدم تزويد ألن 
لباقي من 10المعامل بتبوغ الدرجة األولى في حدود   الدرجة الثانية ٪ ، وا

ه التبوغ تباع إلى المعامل بقيمتها مع فرق بسيط، وبان اصحاب  والثالثة، وهذ
لفقيرة،  لذي وقع على كاهل الطبقات ا المعامل هم المستفيدون من الفرق ا

رد وزير . )378(وطالب الحكومة برفع اسعار التبوغ ليستفيد منه الفقراء
اً بان الفرق في االسعار كان ن سعر أ يدفع من خزينة الدولة، وباالقتصاد مبين

البيع ال عالقة له بالشراء، الن الحكومة تدفع سعر التبوغ، والبيع سعر ثان 
لمعامل بل خزينة  تعينه الحكومة مع اللجنة، وان الفرق ال يتحمله اصحاب ا
ان المزارعين هم  الدولة، مع ذلك، لم يقنع علي كمال، وأصر على 

أنا أقدم قوائم : "ساب اصحاب المعامل بقولهالمتضررون الوحيدون لصالح ح

                                                
.264، ص 1953 نيسان 9في ) 17(المصدر نفسه، الجلسة )  377(
.265 – 264المصدر نفسه، ص )  378(
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عن أسعار السنتين الماضيتين لتعلم الحكومة كم هو الحيف الذي يلحق 
ب المعامل   .)379 ("الفالحين على حساب اصحا

ق بالتبوغ وهو مطالبة  فقد آثار موضوعا اخر يتعل اما حسن الجاف 
ارة ، والذي )الكواني(كياس التبوغ أالحكومة المزارعين باسعار  وزعته اد

لتغليف التبوغ، وبين النائب ب ن ذلك أاالنحصار قبل عامين على المزارعين 
لتبغ وبيعه،  لمزارعين منعوا من زراعة ا ال يتفق مع العدالة، والسيما وان ا

  .)380(بموجب قانون انحصار التبغ
لمجلس الئحةأو  قانون التصديق على اتفاقية تسهيل )381(ثناء مناقشة ا

لعربية في الجلسة التبادل التجاري  وتنظيم تجارة الترانست بين بالد الجامعة ا
لرابع من كانون األول عام  الثانية من االجتماع االعتيادي المنعقدة في ا

ن يكون التبغ من المواد المشمولة أ، طالب النائب علي كمال ب1954
ة نظراَ لسهولة المواصالت بين البالد العربي:"بالالئحة، وبرر اقتراحه بانه

االقسام الجبلية أي شمال العراق  ق، ولصعوبة االتصاالت بين  وبين العرا
ل ونقلها إلى اسواق  لشما لفواكه في ا وبين جنوبه سوف يتعذر علينا تحسين ا
لعراقية في  لمنافسة بين الفواكه ا الجنوب، وبعد هذه الخطوة سوف ال تكون ا

لعربية نظراَ لتقدم البالد  العربية في تحسين الشمال وبين فواكه البالد ا
لرئيسي . الفواكه ولذا كان بودي ان ال يستثني التبغ الذي هو من المنتوج ا
("للبالد ) 88(صويت حصلت على موافقة ، وحين وضعت الالئحة للت)382 
اما علي كمال فقد خرج . ، وكان من ضمنهم خمسة نواب من السليمانيةنائبا

ت ل لقاعدة، ويبدو انه لم يرغب في التصوي   .)383(صالح الالئحةمن ا
ب ببناء مخازن عصرية في منطقة بشدر  فقد طال اما النائب رسول حسن 

لحين  لمزارعين  جراء الفحص عليها من قبل مديرية ألخزن تبوغ ا
ن التبوغ تخزن في دور مبنية من الطين، مما ينجم عنه أاالنحصار، مبيناً ب

                                                
.265المصدر نفسه، ص )  379(
.637، ص1953 أيار 23في ) 32(المصدر نفسه ،الجلسة )  380(
 17 – 1954 آب 3(قدمت الالئحة المذكورة من قبل وزارة نوري السعيد الثانيـة       )  381(

) .1955الول كانون ا
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "382(

.9، ص 1954كانون األول 4في ) 2(، الجلسة 1955 – 1954لسنة 
.10 – 9المصدر نفسه، ص )  383(
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لمزارعين ناء المذاكرة وكان ذلك اث. )384(تلف التبوغ واالضرار بمصلحة ا
وقد كرر النائب . على الئحة قانون ميزانية وزارة االعمار ومجلس االعمار

ل الطلب ذاته في الجلسة ذاتها   .)385(علي كما
لمناطق المشمولة بقانون انحصار التبغ دون حلول  استمرت مشاكل ا
اً في مجلس  اثارتها مجدد لنواب السليمانية، مما دفعهم إلى  مرضية بالنسبة 

، والتي 1956 كانون الثاني عام 18 فاثناء الجلسة المنعقدة في النواب،
خصصت لالستمرار في المذاكرة على الئحة قانون الميزانية العامة لسنة 

ل إلى موضوع عدم المساواة في 1956 ب علي كما لنائ لمالية، تطرق ا  ا
لدونمات أتوزيع األراضي على الفالحين لزراعتها بالتبغ، موضحاً ب ن ا

انما توزع على االغنياء وكبار الموزعة لفقير،  لفالح ا  ال يحصل عليها ا
المالكين، وان الكثير منهم ال يزرعون الدونمات التي تعطي لهم بل يبيعون 

لدونم الواحد وصلت بين أسف بأجازات تلك األراضي، وبين وبإ ن قيمة ا
لدونم  عشر أو خمسة عشر ديناراً، فيما ال يتجاوز محصول الفالح من ا

و خمسة دنانير، واقترح تأسيس دائرة مراقبة لهذا الغرض أواحد ال ربعة أ
لفين وسحب أواجبها تفتيش االمور الزراعية بمختلف  لمخا قبة ا لمعا دوارها 

  .)386(جازاتهمإ
صديرها إلى إكما كان موضوع  لكمركية عند ت لرسوم ا عفاء التبوغ من ا

لعراق، محل اهتمام النائب ذاته، عندما بين حصو له على وعد من خارج ا
لكمركية عند )387(نديم الباچه چى لرسوم ا  وزير االقتصاد باعفاء التبوغ من ا

                                                
.558، ص 1955 شباط ، 23في ) 27(المصدر نفسه، الجلسة )  384(
.574المصدر نفسه، ص )  385(
، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "386(

.222، ص 1956 كانون الثاني 18في ) 13(، الجلسة 1956 – 1955لسنة 
ـ )  387( ـدن  ) 1976 – 1914(مواليد بغداد   : چـىهنديم الباچ نال شهادة الدكتوراه في لن

ص. 1939في هندسة النفط عام      وز  12(اد ألول مرة في تولى وزارة االقت  1952 تـم
 كـانون  29 – 1952 كانون األول 21(ثم مرة ثانية في ) 1953 تشرن الثاني    23 –

، فوزيراً لالقتـصاد للمـرة   1953، ثم نائباً عن بغداد في كانون الثاني   )1953الثاني  
وزيراً  ) 1955 كانون االول 17(، واحتفظ بمنصبه في الوزارة التالية      1954الثالثة   ـف

صاد ووكيل وزير لالعمار     ل  3 – 1957 كانون األول 15(، فوزيراً للمالية  1957القت
ـة      ) 1958آذار   ار   19(فوزيراً للمالية للمرة الثاني ـوز  14 - 1058 أـي ). 1958 تم

ـان   = =اعتقل أثر الثورة ثم افرج عنه، وانصرف بعدها خبيراً في شؤون       الـنفط ، فك
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لتجارية فيما يتعلق  لعراق، وانتقد سياسة العراق ا تصديرها إلى خارج ا
لمنتجات العراقية إلى الخارج، موضحاً محدودية الصادرات  بتصدير ا

رادات، والتي أخذت العراقية إلى الخارج في مقابل تصاعد مستمر لالستي
تشمل الفواكه والخضر، وبال رسم كمركي، معترفاً وبأسف بأن التبغ أصبح 
وحيد الذي يمكن تصديره إلى البالد  من الممنوعات رغم أنه المحصول ال

ادخال التبوغ ضمن . )388(المجاورة ورد نديم الباچه چي وزير االقتصاد بان 
قد تم  لرسوم الكمركية  ة من ا لمعفا لجامعة القائمة ا ل لجان ا بحثها من قب

احتكاراً حكومياً، وأالعربية، والتي وجدت ب لتبوغ والسكاير تشكل  نها إن ا
فقرة من  لميزانية، وانه لم يتمكن من إتؤلف  عفائها من الرسوم إيرادات ا

لعربية، ونفى بان تشكل التبوغ فقرة مهمة  لدول ا الكمركية عند تصديرها إلى ا
لعراق (من صادرات ا  389(.  

  
   اآلفات الزراعية- د
   الجراد- 1

لزراعية،  ت ا واجهت الزراعة في العراق مشاكل رئيسية تمثلت باآلفا
سراب الجراد، وذبابة فاكهة البحر االبيض المتوسط، في بعض أكمشكلة 

لبالد، وعانى  االقتصادية في ا ة  المواسم، والتي تركت آثارا سلبية على الحيا
ل ة منها المزارعون األمرين، األمر ا ذي دفع بنواب السليمانية، وفي عد

لجراد والحشرات الضارة األخرى،  دورات إلى مناقشة وبحث سبل مكافحة ا
لمزارعين، فضالً عن التكاليف الباهضة  لزراعة وا ألضرارها البالغة على ا

لفالحين في وقت واحد لمكافحتها   .التي يتحملها كل من الحكومة وا
إلى ان جهود نواب السليمانية ال تقتصر ومن المفيد االشارة في هذا الصدد 

وفي هذا . على كونهم نواباً داخل المجلس، بل تعدى ذلك إلى كونهم وزراء أيضاً
الصدد طالب النواب خالل الجلسة الثالثة والثالثين من االجتماع االعتيادي المنعقدة 
                                                                                                                  

يم     )1964 – 1960(مستشاراً للحكومة الليبية لشؤون النفط   م مستـشاراً غيـر مـق ، ـث
ة        ). 1968 – 1966(لشؤون النفط لحكومة الكويت      ة الدولـي ـساً للمنظـم ب رئي انتـخ

شؤون   1969لمصدري النفط في تموز   دة ـل ، فمستشاراً لرئيس االمارات العربية المتـح
ـ  .163 – 162، ص 2، ج... مير بصري، أعالم السياسة في العراق. النفط

الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "  مجلس النواب  محاضر)  "388(
.609، ص 1956 أيار 19في ) 38(، الجلسة 1956 – 1955لسنة 

.المصدر نفسه)  389(
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 )390(، بايجاد حل لمشكلة الجراد، فوعدهم توفيق وهبي1945 نيسان 24بتاريخ 
نها تنتشر في أوضح بأوزير االقتصاد باتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة هذه اآلفة، و

ن مكافحة الجراد أالقسم الجنوبي والغربي من العراق حتى مدينة عانة، وبين ب
النجدي المنتشرة في المناطق المذكورة أصعب من مكافحة الجراد المراكشي الذي 

  .)391(ينتشر في كركوك وشمال الدليم
لنواب وقناعتهم، مما وي ان الجهود الموعودة لم تكن محل رضا ا بدو 

لبذل . )392(دفعهم إلى تكرار طلبهم السابق على وزير االقتصاد بابا علي
لمواد المستخدمة  المزيد من الجهد للقضاء على الجراد، وخاصة من ناحية ا

ن طريقة مكافحة الجراد من أرد الوزير موضحاً ب. وطريقة مكافحته
و اختصا ام السم، أ لزراعة، وهي الجهة الفنية التي تقرر استخد ص مديرية ا

لة و مخلوط السمسم مع النخا لمزارع للقضاء )393(النفط، أ ارساله إلى ا  قبيل 
اراد ان يعلن عدم مسؤوليته، وعدم تدخله في الشؤون . )394 (عليه انه  أي 

لمختصة   .الفنية للمديرية ا
صابع االتهام إلى العمال أ – بغداد –وحين وجه النائب جاسم مخلص 

القائمين بمكافحة الجراد واتهمهم بالتقصير بالواجب، وطالب االدارة بالتدخل في 
المكافحة، رد عليه بابا علي وزير االقتصاد مبيناً ان التهم الموجه إلى الموظفين 

ن يتعاون المزارعون مع مديرية أساس لها من الصحة، وطلب بأوالعمال ال 
ويالحظ انه دعى إلى التعاون . )395(نجح للمكافحةأل الطريقة االزراعة النها

والتنسيق بين المزارعين والعمال الحكوميين في سبيل القضاء على الجراد، وعدم 
  .ترك الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية تجاه مكافحة هذه اآلفة الخطيرة

                                                
ة        )  390(  آب 29(تولى توفيق وهبي وزارة االقتصاد في وزارة حمدي الباچه چي الثانـي

).1946 كانون الثاني 30 – 1944
ـسنة       "لس النواب محاضر مج )  "391( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتم

.412، ص 1945 نيسان 24في ) 33(، الجلسة 1944
ـعة       )  392( تولى بابا علي الشيخ محمود وزارة االقتصاد في وزارة نـوري الـسعيد التاس

).1947 أدار 29 – 1946 تشرين الثاني 21(
ي منـاطق      النخالة هي حبوب الحنطة، والتي ت     )  393( وضع عليها مادة سمية، وتنثـر ـف

.تواجد الجراد فتقضي عليها
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "394( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.21، ص 1947 أذار 26في ) 3(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
.المصدر نفسه)  395(
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 في الجلسة الثامنة – الموصل – )396(وعندما اعترض النائب متي سرسم
لمنعقدة في م ل في 1947 نيسان 14ن االجتماع غير االعتيادي ا ، على االهما

لموصل بشكل أصبح يهدد المنطقة بحدوث مجاعة  لجراد في لواء ا مكافحة ا
ب جمال بابان، وبصفته وزيراً للعدلية . نتيجة تلف المزروعات لنائ رد ا

 بمكافحة ووكيل وزارة االقتصاد في وزارة صالح جبر، مبيناً اهتمامه الجدي
لجارية في قبول أالجراد منذ لحظة استيزاره، وانه من  جل ذلك خالف العادة ا

تهاني االستيزار، وغادر إلى الموصل لالجتماع باعضاء غرفة التجارة، 
ن المكافحة أالتخاذ كل ما من شأنه القضاء على هذه الحشرة، واوضح ب

  .)397(جارية، والحكومة جادة في هذا الصدد
ان مكافحة الجراد جاءت متأخرة، وبصر مأوعندما  ن أتى سرسم على 

الخطر ال يزال مستمراً، اجابه جمال بابان أجابة نستدل منهاعلى إلمامه بكافة 
لم تأت متأخرة، بل ان أشار بأأمور وتفاصيل وزارته، عندما  لمكافحة  ن ا

ة يوماً، وذلك نتيج) 25(فقس الجراد جاء مبكراً في هذه السنة وقبل أوانه بـ 
ه المدة عن  ا ما جعل المكافحة متأخرة خالل هذ ارتفاع درجة الحرارة، وهذ

لحكومة لتقصير ليس ناشئاً من ا   .)398(اتخاذ التدابير، وان ا
استمر جمال بابان بالرد على اسئلة النواب الخاصة بآفة الجراد، فاثناء مناقشة 

 االعتيادي منهاج وزارة صالح جبر في الجلسة الثالثة عشرة من االجتماع غير
ثاروا الموضوع أ، رد على النواب الذين 1947 نيسان عام 19والمنعقدة في 

المذكور، وأبدى أسفه النتشار الجراد في تلك السنة بشكل لم يسبق له مثيل ومنذ 
قرن من الزمن، وأوضح بان اسباب انتشار الجراد، والتي أرجعها إلى إهمال 

صحاب أسنة الماضية، واحجام المزارعين، والدائرة المختصة بمكافحة الجراد في ال
كياس بيض الجراد، أاألراضي عن اخبار الجهات المختصة باالراضي الموبوئة ب

ن التفقيس المبكر للجراد في تلك السنة أوذلك خوفاً على تسمم مواشيهم، كما بين ب
بسبب اعتدال درجة الحرارة في فصل الصيف في الشمال بدرجة ) 1947(

                                                
ـ     : متي سرسم )  396( ي مجلـس    من مواليد الموصل، انتخب نائباً عن ل واء الموصـل ـف

ـار  1954 وحزيـران  1953، جدد انتخابه في كانون الثـاني    1948النواب عام     وأي
.100، 95 – 94عدنان سامي نذير،المصدر السابق، ص . 1958

ر          "محاضر مجلس النواب  )  "397( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي
.93، ص 1947 نيسان 14في ) 8(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 

.المصدر نفسه)  398(
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ة على ذلك أتهم سوريا وايران بإهمال  أمر المكافحة في نطاق عالو. محسوسة
كد على عزم الحكومة القيام ألم يكتفي جمال بابان بذلك بل . حدودهما الدولية

باجراءات كافية للقضاء على هذه اآلفة، مبيناً بان الحكومة وضعت مخصصات في 
را، والتي تمتاز طن من السموم الحديثة من انكلت) 500(الميزانية لجلب حوالي 

ن أ، كما بين ب)الجراد والحشرات(بالقضاء على الحشرات ذات الدم البارد فقط 
سيارة جيب، وطائرتين من نوع ) 60(ماكنة ناثرة و ) 100(الحكومة ستقوم بجلب 

التي تطير وتهبط في المكان المطلوب، وتنثر السموم لمسافات ) هلي كراكترز(
مقبلة سوف لن يكون هناك اثر للجراد المراكشي في شاسعة، وأكد بانه في السنة ال

  .)399(العراق
  
البحر االبيض المتوسط- 2    ذبابة فاكهة 

، ومنها )اسبانيا والبرتغال(ظهرت هذه الحشرة أول مرة في الجزيرة االيبرية 
انتقلت إلى مصر وفلسطين، وقد جاءت إلى العراق عن طريق القوات البريطانية 

ضراراً فادحة بكثير من ألحقت أل الحرب العالمية الثانية والمرابطة في فلسطين خال
) وزارة صالح جبر(البساتين، وخاصة البرتقال، األمر الذي دع الحكومة العراقية 

ثناء المذاكرة عليها في الجلسة الثامنة أإلى تقديم الئحة قانونية لمكافحة تلك اآلفة، و
، أوضح النائب 1947 تموز 5ة فيوالثالثين من االجتماع غير االعتيادي المنعقد
ن مديرية الزراعة العامة قد وقفت أجمال بابان بصفته وكيالً لوزارة االقتصاد، ب

وقفة حازمة لتحول دون تسرب هذه الحشرة إلى العراق، وأنه ونتيجة لذلك ارتفع 
وافترض النائب انتشار . فلساً) 50(فلوس إلى ) 4(سعر البرتقالة الواحدة من 

ا من فلسطين أو من الموصل حيث كانت الحكومة البريطانية وفي الحشرة ام
غضون الحرب العالمية الثانية تجهز قواتها المرابطة في العراق بالفاكهة من 
فلسطين، رغم ان الحكومة العراقية اتفقت مع القوات البريطانية على تعقيم الفاكهة 

ساتين الهويدر، لقيام السواق المستوردة، والسيما البرتقال، أو افترض انتشارها من ب
 -ورد جمال بابان على النائب عبد الهادي البجاري. )400 (بعمليات التهريب منها

 ، والذي ذكر بانه أول من بحث في امر هذه الحشرة، وان الحكومة -البصرة 
مر أن مديرية الزراعة العامة اكتشفت أمتاخرة في تقديم الالئحة، رد عليه موضحاً ب

                                                
.194، ص 1947 نيسان 19في ) 12(المصدر نفسه، الجلسة )  399(
ر       ، الدورة االنتخ  "محاضر مجلس النواب  )  "400(  ابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.697، ص 1947 تموز 5في ) 38(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
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في أواخر شهر نيسان إال انها لم تتأكد منها إال بعد ان عقبتها، وتأكدت هذه الحشرة 
وعليه يظهر بان المديرية . )401(من نوعها، فكان من الضروري ان تمر هذه المدة

لم تكن مقصرة بواجباتها الن اكتشاف هذه الحشرة للمرة األولى يحتاج إلى زمن 
  .لدرس االدوار التي تمر بها

  
  عية وبناء السايلوات المكائن الزرا-هـ
   المكائن الزراعية- 1

إذ لم تناهز نسبة  ق ببطء شديد،  سارت عملية مكننة الزراعة في العرا
ت سوى  ل الخمسينا لزراعة لغاية أوائ استخدام المكائن واآلالت الحديثة في ا

لقائمة، كما وترك استخدام اآلالت القديمة والبدائية أثراً 1٪   في المزارع ا
لزراعي نظراً لتخلفها وضعف كفاءتهاسيئاً على اال وبالرغم من . نتاج ا

اكبر  تأكيدات الخبراء والمختصين منذ اعوام مضت على ضرورة بذل عناية 
لخدمات  إال ان ا لمورد االساسي الثاني بعد النفط،  بالزراعة كونها تمثل ا

  .)402(الحكومية لم تكن بالمستوى المطلوب
فرصة الحديث عن ه ا الجانب الحيوي دون ان يدلو لم يفوت علي كمال  ذ

س علمية وفنية،  لزراعة على اس فيها باراء ومقترحات بناءة بهدف تطوير ا
ة المزارعين فخالل المذاكرة على الئحة قانون الميزانية العامة لسنة . ومساعد

لية في الجلسة التاسعة واالربعين من االجتماع االعتيادي لسنة 1951  الما
لحكومة في حصر 1951أيار عام  13، المنعقدة في 1950 ، عد سياسة ا

اد  ت الزراعية في بغد فها ) تراكتورات(الجرارا نها أوب" بغير الناجحة"واطرا
وية   )403 ("تتنافى والمصلحة العامة"  لكونها اجحاف بحق المزارعين في أل

ت  إلى المزارعين من قبل مديرية  األخرى، كما عد طريقة تأجير الجرارا
الن المزارع عند تسليمه الجرار، " طريقة فاشلة"نها أ بالزراعة العامة

لبحث عن االدوات االحتياطية عدة  يام، مما أوحدوث عطل فيها يضطر إلى ا
يعني تعطيل العمل في غضون تلك األيام، لذلك دعا النائب إلى تأسيس شركة 
طية، كما وطالب بوجود وحدات زراعية في  فير االدوات االحتيا ونية لتو تعا

لزراعة الحديثةكل  رد عبد . قضاء النها الطريقة الصحيحة لالستفادة من ا

                                                
.المصدر نفسه)  401(
.351 – 344شمالي، ص شاكر خصباك، العراق ال)  402(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "403(

.868 – 867، ص 1951 أيار 13في ) 49(، الجلسة 1950لسنة 
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المجيد محمود وزير االقتصاد في وزارة نوري السعيد الحادية عشرة، على 
لعوائد المالية المخصصة للوزارة، واعلن ب ن أتلك المداخلة مبرراً ذلك بقلة ا

اعتماد خاص لشرا ء بعض مجلس االعمار في طريقه إلى الموافقة على 
  .)404(المكائن واآلالت لها

لمقترحات مهمة اخرى في الجلسة السادسة عشرة  وتطرق النائب ذاته 
ثناء أ، وذلك 1956 كانون الثاني 23من االجتماع االعتيادي المنعقدة في 

لية، المقدمة من 1956المذاكرة على الئحة قانون الميزانية العامة لسنة   الما
ل لة اخرى من قبل وزارة نوري السعيد الثا ثة عشرة، منها تأكيده على وسي

نها ال تقل أهمية أ، مبيناً ب" الحاصودات"وسائل تطوير الزراعة الحديثة وهي 
لزراعة  لتحديث ا لزراعية، الن االخيرة  وحدها ال تكفي  عن الجرارات ا
لنائب نظر زمالئه إلى امكانية صنع  بدون حاصودات زراعية، ولفت ا

ا تقوم الحكومة باستيراد بعض اآلالت الكافية الحاصودات محلياً بعدم
الف ) 50(وفضالً عن ذلك ناشد الحكومة بصرف مبالغ ال تتجاوز . لصنعها

لفالحين سياقة الجرارات، وذلك لتفادي صرف مبالغ ال تقل عن  ليم ا دينار لتع
امة الجرارات، نتيجة جهل الفالحين ) 10( صرفها على تصليح واد ماليين ل

  .)405(هاوالسواق سياقت
  
يلوات- 2    السا

نشاء مخازن للحبوب على تفكير النواب العراقيين، ومن إخيمت قضية 
ب لمخازن  ضمنهم نوا من اهمية ) السايلوات(السليمانية، وذلك لما لهذه ا

ة الشعوب، ولكون العراق بلد زراعي فانه بحاجة إلى مثل  استراتيجية في حيا
لمخازن   .هذه ا

 25ن من االجتماع غير االعتيادي والمنعقدة في في الجلسة الرابعة والثالثي
 إلى موضوع – المنتفك – )406(، تطرق النائب موحان خير اهللا1947حزيران 

السايلوات، ومتسائالً عن مصيرها، والسيما انه تم سن قانون تجارة الحبوب التي 
وقد اجابه النائب .  على االستهالك، وذلك لبناء السايلوات٪10تفرض ضريبة 

                                                
.876المصدر نفسه، ص )  404(
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "405(

.306 - 305، ص 1956 كانون الثاني 23في ) 16(، الجلسة 1955 لسنة
ـة  ) الناصرية(مثّل لواء المنتفق   ) 406( االولـى،  (في المجلس النيابي في الدورات االنتخابي

شرة،         ة ـع ـشرة، الثالـث السادسة، السابعة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانيـة ع
) .الرابعة عشرة والخامسة عشرة
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 بابان وزير العدلية ووكيل وزير االقتصاد في وزارة صالح جبر، بان اللجنة جمال
المذكورة قد باشرت فعالً في بناء سايلو لخزن الحبوب في بغداد، وبكلفة ال تقل عن 

الف دينار، وان في نية الحكومة بناء سايلو اخر في البصرة خالل السنة ) 200(
اشترك . )407(ن دينار تؤخذ من الميزانية، وبكلفة ال تقل عن مليو)1947(الحالية 

علي كمال في المناقشة مبدياً اقتراحاً جوهرياً مهماً هو بناء سايلو في كل لواء حتى 
خذ ألتمس أحسب وصفه و" بسعر التراب"ال يضطر الفالح إلى بيع غالته 

  .)408(الموضوع بالجدية وعدم تركها إلى المستقبل البعيد
مال اعتراضه على الئحة قانون التعديل بدى علي كأوفي السياق ذاته 

لقانون لجنة تنظيم تجارة الحبوب رقم  ، وقانون رقم 1939لسنة ) 32(الثاني 
االقتصادية في الجلسة 1950لسنة ) 57( ، المقدمة من قبل لجنة الشؤون 

، 1955 كانون الثاني 31التاسعة عشرة من االجتماع االعتيادي، المنعقدة في 
لعمق وبعد الرؤية عند وندد باعضاء اللجن ة المذكورة الفتقارهم إلى وجود ا

قرب باب المعظم، ووصفهم ـب و  لسايل تفكيرهم "ن أاختيارهم موقعاً لبناء ا
ت المالية للمشروع، واقتراح " بدائي لنفقا اعترض على تسليمهم ا ، والجل ذلك 

ل ذلك اقتراحاً في غاية الذكاء،  هو  ن أبين بو" تقديم االهم على المهم"في مقاب
لشعير هي اكثر من الحنطة، و الن الفرات والكوت  لعراق من ا صادرات ا
وحدهما يصدران نصف حاصالت العراق، وعلى ضوء تلك الحقيقة رشح 

لبناء السايلو) الكوت(   .)409(الموقع االنسب 
معلقة أو دون حل عملي، مما دفع النائب ) السايلو(بقيت قضية بناء المخازن 

مجدداً إلى اثارة الموضوع في الجلسة الثالثة عشرة من االجتماع المتابع علي كمال 
، والمخصصة للمذاكرة حول الئحة 1956 كانون الثاني 18االعتيادي المنعقدة بتاريخ 

، منتقداً الحكومة لعدم شروعها بأنشاء سايلوات في 1956قانون الميزانية العامة لسنة 
النائب، يدفعون ومنذ عشرة أعوام كل مكان، والسيما ان المزارعين، وكما بين 

ونيف، ضريبة قدرها ديناراً واحداً إلى لجنة تجارة الحبوب على أمل تأسيس سايلوات 
في مناطقهم، وأشار في حديثه إلى أهمية مدينة الكوت بالنسبة لمنتوجاتها الزراعية، 

                                                
ر          "ضر مجلس النواب  محا)  "407( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.632، ص  1947 حزيران 25في ) 34(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
ـسنة          )  408( ، 1950المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي ل

.867، ص 1951 أيار 13في ) 49(الجلسة 
سنة    المصدر نفسه،   )  409(  1954الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتماع االعتيادي ـل

.387، ص 1955 كانون الثاني 31في) 19(، الجلسة 1955 -
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راق من وأولويتها لتشييد سايلو فيها، السيما وانها تصدر ما يقارب ربع صادرات الع
  .)410(الشعير

لثة عشر لسعيد الثا  ةرد نديم الباچه چي وزير االقتصاد في وزارة نوري ا
لمسوغات ذاتها بمحدودية موارد لجنة تجارة الحبوب مما يضطرها  مكرراً ا
إلى إدراج المشاريع حسب أهميتها، وفي مقابل اقتراح علي كمال حول 

تصاد إلى أهمية مشروع ترشيح الكوت لبناء سايلو فيها، اشار وزير االق
لبصرة، الذي سيقوم بتصريف وتنظيم الحبوب العراقية المعدة  سايلو ا

ا المشروع ) 75000(للتصدير، وبين بان سعته  لهذ ليغ أطنا وسيكون  ثر ب
  .على انتاج الشعير في الكوت

ب وزير ألم يقتنع علي كمال بجواب الوزير، و عرب عن أسفه لكون جوا
ن نقل الحبوب من أوضح بأاجات لواء الكوت، واالقتصاد غير مطمئن لح

لزراع، السيما ان  ب خسائر جسيمة ل قد سب وبية إلى سايلو البصرة  األلوية الجن
لموا قوائم تدل على وجود  است ، وان ٪20وساخ ال تقل عن أالكثير منهم 
ـل أ على ألالسايلو ال يشتري المحصول من الزراع ا ، وان )٪20(ساس ا

االقتصاد، كان االنتاج نظيفاً أمل من وزير  صيب بخيبة  ، وأضاف أيضاً بأنه أ
لعدم ترجيحهم  وية " الكوت"ومن لجنة تنظيم الحبوب،  على غيرها من األل

  .)411(النشاء السايلو فيها
  
   الغابات والمصائف- و

لتوفر الظروف المناخية المالئمـة  ت السليمانية بكثافتها  تمتاز غابا
بين المصائف مما يعطي منظراً خالباً، وهي منتشرة  ،)االمطار(لنموها 

لكثرة طيورها لفراء  ويرتادها الصيادون  واسراب حيواناتها ذات ا
  .)412(الثمينة

                                                
ـسة  1955المصدر نفسه، االجتماع االعتيادي لسنة     )  410( ي  ) 13(، الجل  كـانون  18ـف

.222، ص 1956الثاني 
.444، ص 1956 أذار 3في  ) 23(المصدر نفسه، الجلسة )  411(
سنة       )  412( ة ـل ، بغـداد،  1960محمود فهمي درويش وآخرون، دليل الجمهورية العراقـي

.696، ص 1961
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لزراعة عام  ، ثم 1934ورغم تشكيل شعبة الغابات التابعة لمديرية ا
، ومع ذلك )413(ثر تشكيل وزارة الزراعةأ، 1952تحولها إلى مديرية عام 

  .لة ولم تمتد اليها جوانب التطويرظلت شؤون الغابات شبه مهم
انتقد . وعندما عرض صالح جبر منهاج وزارته على مجلس النواب

لغابات،  ب بابا علي المنهاج مشيراً إلى خلوه من ذكر موضوع ا النائ
اتخاذها لتوسيعها،  والمحافظة عليها، وما هي االجراءات التي تعتزم الحكومة 

كبيرة، فضالً عن كونها عامالً من مؤكداً ان الغابات تشكل ثروة وطنية 
لمحافظة على التربة وتلطيف المناخ اً أو. عوامل ا بدى النائب حرصاً شديد

لفنيين فيما يخص قطع األشجار  عندما حث الحكومة على عدم اخذ رأي ا
لما ينجم عنه من امحاء الغابات   .)414(وتحويلها إلى فحم الجل التجارة، 

اغفله المنهاج وهو وفي المداخلة نفسها تطرق بابا ع لي إلى موضوع 
، لها مردود اقتصادي، "تنظيمها"أو " توسيعها"، وأكد بان "المصائف"موضوع 

تعزيز الرابطة االخوية "وفوائد وطنية، الن االهتمام بالمصائف يؤدي إلى 
اكد على ". والجنوب، تعزيزياً قويا) كردستان(الموجودة بين الشمال  كما 

ل عراقية تتسرب إلى الجانب االقتصادي للمص ائف بما توفره من أموا
لمصائف  الخارج من قبل المصطافين العراقيين، وبخالف ذلك فان االهتمام با

لبالد لمبالغ داخل ا   .)415(العراقية سيؤدي إلى صرف قسم كبير من هذه ا
  

  قضايا الصناعة والنفط: ثانياً
   الصناعة- أ

ق بالتخلف، ورغم وجود م لعرا قوماتها، إال أنه تميزت الصناعة في ا
حيث . )416( أخذت بالتطور شيئاً فشيئا1921ًومنذ قيام الحكم الوطني في عام 

                                                
ـة،     1952صادق المجلس النيابي في آذار     )  413( ـداث وزارة للزراع  علـى قـانون اح

د     فصدرت االرادة الملكية باسناد منصب وزير الزراعة إلى وزير االقتصاد عبد المجـي
ن نيـسان     محمود في الثاني والعشرين    رزاق الحـسني،    1952 ـم د اـل  تـأريخ  ، عـب

.246، ص 2، ج...الوزارات
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "414( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.178، ص 1947 نيسان 17في ) 11(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
.المصدر نفسه)  415(
خطـاب  . محمد حامد الطـائي و د . ة د النكلي، تصنيع العراق، ترجم   . ام. كاثلين)  416(

ضامن، بغـداد،     . صكار العلي، مراجعة د    ـة الـت محمد عزيز وعدنان القصير، مطبع
.75، ص 1963
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لملك فيصل األول مذكرة إلى الجمعية الزراعية الملكية ، أكد فيها )417(قدم ا
على ضرورة االهتمام بتنمية الصناعات التي تعتمد على المواد األولية 

  .)418(المحلية وتشجيع الصناعات الوطنية
ف على طروحات نواب السليمانية، إذ  ا الواقع الصناعي المتخل انعكس هذ
لمواد األولية في مجال  ركزوا في طروحاتهم على ضرورة استثمار ا
لما  الصناعة، مطالبين بإنشاء عدد من المعامل تشجيعاً للصناعات الوطنية، 

لبالد من ثروة   .توفره ل
لجلسة الحادية عشرة من االجتماع غير اال  نيسان 17عتيادي في ففي ا

لمقدم إلى 1947 لخلو منهاجها ا لنائب بابا علي وزارة صالح جبر  ، انتقد ا
لسكر، والسيما وان الوزارات السابقة قد بذلت  مجلس النواب من مشروع ا

ا المضمار وحفز الحكومة على االهتمام بالصناعة . جهوداً ال بأس بها في هذ
لد، وألنها توفر امواالً الوطنية وتشجيعها النها وسيلة الرخاء  االقتصادي للب

له تتسرب إلى الخارج، والنها تقضي على البطالة، وفي الوقت نفسه  طائلة 
لمجلس إلى نقطة مهمة، وهي ان تشجيع الصناعة الوطنية ال  جذب نظر ا
يؤثر على موارد الخزينة من األموال التي ترد اليها من الضرائب المفروضة 

دة، الن العراق مهما توسعت مشاريعه الصناعية ال على الصناعات المستور
لدول الصناعية، ويبقى يستورد احتياجاته الصناعية من  يمكنه مجاراة ا

  .)419(الخارج
ا الموضوع الحيوي دون ان يتداخل  فرصة طرح هذ لم يفوت على كمال 
ل دعى الحكومة في الجلسة  لمجا فيه بافكاره واقتراحاته المتنورة، وفي هذا ا

 5، المنعقدة في 1948ة عشرة من االجتماع غير االعتيادي لسنة السادس
لمشاريع االقتصادية، 1948تشرين األول   إلى تأسيس البنوك للنهوض با

لفردية وحدها ال يمكن ان تحقق  لمشاريع ا ومنها الصناعية، وفي رأيه ان ا
                                                

ه الملـك فيـصل األول،     1927تشكلت هذه الجمعية في عام     )  417(  في بغـداد، وبتوجـي
د  هدفها تحسين الزراعة في العراق وترفيه حالة الفالح ، ودعم الصناعات التـي تع   تـم

 .798،ص"1936دليل المملكة  العراقيية لسنة . "على الزراعة
ي       تأريخ  جوني يوسف حنا،    )  418( ـسياسي ـف  الصناعة الوطنية وعالقتها بـالتطور ال

ة          1958 – 1929العراق   شورة، كليـة االداب ، جامـع ستيرغير مـن الة ماـج ، رـس
.20 – 19، ص 1989الموصل، 

ر        ، الدورة اال  "محاضر مجلس النواب  )  "419( نتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي
.177، ص 1947 نيسان 17في ) 11(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
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لكي  وية البنك الصناعي  لمضمار، لذا حث الحكومة على تق ا ا نجاحاً في هذ
  .)420(تف حوله اصحاب الصناعةيل

ل في الجلسة السابعة عشرة من  اته حث علي كما وفي اطار الموضوع ذ
، على ضرورة توفر عنصر 1953 نيسان 9االجتماع االعتيادي المنعقدة في 

المنافسة في السوق للقضاء على االحتكار، ولكن ندد في الوقت نفسه 
ل ما ن لفردية االقتصادية عندما قا ليس : " صهبالشركات ا ان هناك شركات 

لسوق إلى حد الجشع على حساب  لها منافسين في السوق وهي تحتكر ا
وبخالف ذلك كان موقف النائب من الشركات المنافسة في ". المكلف العراقي

السوق، والتي يجب ان تنال مساعدة حكومية إلى ان تقف على قدميها، 
ت الصناعية   .)421(والسيما الشركا

لمفيد االش ه المرحلة ومن ا قد وصل في غضون هذ ارة إلى ان علي كمال 
إلى القناعة الكاملة بفشل المصرف الصناعي من القيام بدوره بالنهوض 
لديه من اسهم الى  ا دعا إلى ان يطرح المصرف المذكور كل ما  بالصناعة، لذ

  .)422(السوق بصورة تدريجية
  
  
   النفط- ب

لعراق عام  أ انتاج النفط في ا 1927بد
شركة خانقين، وتطور ، في )423(

1934انتاجه تجارياً عام 
لية . )424( وكان المفروض ان ينجم عن ايراداته الما

طفرة هائلة في تطوير البالد اقتصاديا، وتطويره حضارياًَ، والسيما وان 
لدول الصناعية أوارداته وحدها تكفي ب ن تضع العراق في مصاف ا

وال سيطرة شركات النفط االجنبية ا)425(الكبرى الحتكارية على كافة ، ل
                                                

ـسنة      )  420( ادي ل ر االعتـي المصدر نفسه ، الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع غـي
.214، ص 1948 تشرين األول 5في ) 16(، الجلسة 1948

سنة     المصدر نفسه، الدورة االنتخابية   )  421(  1952 الثالثة عشرة، االجتماع االعتيـادي ـل
.280 – 279، ص 1953 نيسان 9في) 17(، الجلسة 1953 –

.المصدر نفسه)  422(
ام        )  423( ر فـي تـشرين األول ـع تدفق النفط الول مرة في كركوك في حقل بابا كرـك

1927.
.192سعيد عبود السامرائي ، المصدر السابق، ص )  424(
.268 المصدر السابق، ص جوني يوسف حنا ،)  425(
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اً ان  صديره، ووصلت الحالة حد اًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً باستخراجه وختاماً بت عمليات انتاجه بدء
لتي جنتها  لمحدودة"حجم االرباح ا  من احتكارها )426 ("شركة نفط العراق ا

لعراق ذلك ان واالنكى من . )427(للنفط لم يتناسب ابداً مع الفوائد التي جناها ا
لعراقية، وانما امتد  لبترول وتوجيه السياسة ا لم يقتصر على استغالل ا دورها 
ليشمل توجيه االقتصاد العراقي، وبرمجة خططه ومشاريعه الصناعية، 
لدرجة األولى، والحيلولة دون تقدم  وباتجاه يخدم مصالحها االستعمارية با

لدول اال   .ستعماريةالعراق صناعياً ليبقى سوقاً لتصريف بضائع ا
طبيعي نواب العراق، ومن ضمنهم نواب  حمل هذا الوضع غير ال

ت الممنوحة لشركات النفط االمتيازا لبة بتعديل  وهنا بز . السليمانية على المطا
ل له  ا الصدد، وابدى حرصاً ال مثي علي كمال معظم زمالئه النواب في هذ

ع االعتيادي ففي الجلسة السادسة من االجتما. على حقوق العراق النفطية
اخلته 1950 شباط عام 20المنعقدة بتاريخ  لنائب علي كمال في مد ، دعى ا

لعراق،  لعاملة في ا لمأخوذة من شركات النفط ا إلى زيادة واردات العراق ا
وقارن بين ما يحصل عليه العراق من الشركات  الموجودة في البالد، وبين 

ق يحصل على أقل االسعار مثيالتها في السعودية والكويت، مبيناً ان العرا
سعار أكما أشار إلى تالعب الشركات ب. والحصص من تلك الشركات

                                                
ي العـراق   : شركة نفط العراق المحدودة    )  426( ة ـف ع  . وهي اكبر الشركات العامـل يرـج

ة    تأريخ   ـن الحكوـم ـه م  امتيازها إلى ما قبل الحرب العالمية األولى، حين حصلت علي
م          جلت باـس داد، وـس ي الموصـل وبـغ شـركة  (العثمانية الستثمارها النفط في واليـت

ة    ) يقية الشرقية المحدودة  االمتيازات االفر  ثم اصبحت تعرف باسم شركة الـنفط التركـي
ن      1923وفي سنة  . المحدودة ـشركة المكتـسب ـم ة بحـق ال  اعترفت الحكومة العراقـي

ـبح      1925الحكومة العثمانية فعقد سنة     شركة، اص ـة واـل ـة العراقي  اتفاق بـين الحكوم
ـ         ي العـراق باس صرة   للشركة بموجبه حق التنقيب واستثمار النفط ـف ة الـب تثناء والـي

ة عـام    1929وفي عام . واالراضي المحولة في منطقة خانقين     ـدلت اتفاقـي  1925 ع
ة              ـة، واتفاقـي نفط فـي المنطق وبموجب هذا التعديل منحت الشركة امتيازا الستثمار اـل

ركة نفـط الموصـل        1932 سماة ـش  التي تستغلها بواسطة احدى شركاتها الفرعية الـم
ط       1938المحدودة، واتفاقية    ركة نـف  التي تستغلها بواسطة شركة فرعية اخرى هي ـش
سابق، ص     . البصرة المحدودة  صدر اـل . ؛ د766محمد فهمي درويش وآخـرون، الـم

.1، ص 1972، بغداد، 1قاسم احمد العباس، وثائق امتيازات النفط في العراق، ج
غـداد،   العراق المعاصر، مطبعة جامعة بغداد، بتأريخ فاضل حسين وآخرون،    . د)  427(

.117، ص 1980
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ة : "البترول ذاكراً ما نصه لنفط فلم اجد فيها ماد انا درست كافة مقاوالت ا
لقاء االنكليزية ان تصر على دفع دينارين  لذهب )ليرة(تبيح للشركات   من ا

ل وقارن بين اسعار النفط في " كحيث ال توجد فقرة في المقاولة تنص على ذ
لسعودية تأخذ نحو  دوالراً ) 12(العراق والسعودية، موضحاً بان الحكومة ا

لقاء ليرة ذهبية واحدة، ومع ذلك فهي غير مقتنعة بما تحصل  من الشركة 
لحكومة العراقية سوى على  قل من دينارين من أعليه، فيما ال تحصل ا

حاً بان الحكومة السعودية تحصل من الشركات العاملة فيها، واسترسل موض
لعاملة في اراضيها على خمسة عشر مليون دينار سنوياً، رغم انها  الشركات ا
امارة الكويت  لشركات من خمسة عشر عاماً، وكذلك تحصل  منحت امتيازها ل
امريكية  انها منحت امتيازها إلى شركة  على ستة ماليين دينار سنويا، رغم 

 تحصل الحكومة العراقية سوى على مليوني دينار، منذ مدة وجيزة، فيما ال
ولفت انتباه زمالئه إلى نقطة مهمة، وهي ان . ربع شركات مجتمعةأومن 

ت االحتكارية حصلت على امتياز التنقيب في كافة انحاء العراق ، )428(الشركا
ومع ذلك بقيت بعض المناطق في الكوت والسليمانية واربيل خارج دائرة 

لشركات بالتحري في اهتماماتها، لذ لك ناشد النائب الحكومة االيعاز إلى هذه ا
فعلى الحكومة تعديل االمتياز بسحب  لعراق، وفي خالف ذلك  كافة انحاء ا

: المناطق المذكورة منها، وعرضها على غيرها من الشركات، وذكر قائالً
ا نعطيها كافة المناطق ونترك كنوزنا " لم تكن هي بحاجة اليها لماذ إذا 

  .)429 ("مورة تحت االرضمط
وحمل الحكومة البريطانية مسؤولية ما يحصل عليه العراق من نسبة 

 )430(نحن اعطينا االمتياز الربع شركات: "... ضئيلة من واردات النفط بقوله

                                                
ـسنة    "محاضر مجلس النواب  ) "428( ، الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي ل

ات الـنفط    91، ص 1950 شباط 20في ) 6(، الجلسة  1949 ن اتفاقـي صيل ـع ؛ للتفا
ي العـراق      تأريخ  نوري عبد الحميد خليل، ال    : ينظر ـسياسي المتيـازات الـنفط ـف  ال

د اسـود؛ موسـوعة العـراق     1980داد ، ، بغ ) 1952 – 1925( ؛ عبد الرزاق محـم
. وما يليها171السياسية، المجلد السابع ، ص 

، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "429(
.91، ص 1950 شباط 20في ) 6(، الجلسة 1949لسنة 

ركة الـنفط   -1اربعة مجموعات هـي  تتألف شركة النفط العراقية المحدودة من  )  430(  ـش
س  -2 سابقا،  )شركة النفط االنكليزية الفارسية   (البريطانية   نفط الفرـن  =ية،ــ شركة اـل
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لغ بسيطة جداً ال تغني وال تسمن 25منذ   سنة والزلنا ال نحصل اال على مبا
، وتطرق إلى دور شركة )431("من جوع من هذه الشركات االربع مجتمعة

ت الحكومة االنكليزية تملك  ٪ من 25النفط االنكليزية الفارسية التي كان
ان هذه الشركة شريكة في كافة : "... الحصص فيها بما نصه سادتي 

امتياز في العراق وهي نفسها تأتمر بأمر الحكومة  لها  الشركات التي 
 الشركة من االسهم اكثر من االنكليزية الن الحكومة االنكليزية لها في هذه

النصف وبمقتضى هذه الحقوق للحكومة االنكليزية حق السيطرة على 
لتلكؤ باالهتمام في  اخلية، وهذا ما يبين لنا سبب ا وارداتها وسياستها الد

لنفط لمنافسة بين الشركات... استخراج ا ن واجب أ، وبين ب"خوفاً من ا
 مد انابيب النفط إلى سوريا، الحكومة العراقية يتمثل في منع الشركة من

لحكومة العراقية حصة تكون موازياً لحصة  ت على منح ا فقة الشركا لحين موا
ن تكون كميات النفط المستخرج من آبارنا ال تقل عن أدول الجوار، وب
لتها لتلك الدول   .)432(مثي

أثار علي كمال مرةً اخرى موضوع حصة العراق من عائدات النفط في 
أيار عام الجلسة االربعين  من االجتماع االعتيادي المنعقدة في األول من 

لسعيد شركات النفط ب1950 لبة حكومة نوري ا ن أ، وشدد على ضرورة مطا
اً ) 85(تكون حصة العراق من عائدات النفط  ل الواحد، أي مساوي اً للبرمي سنت

على حد قوله، وبين بان العراق بحاجة إلى " لحكومات جنوب امريكا"
لمضمار على النفط بالدرجة األولىاالعمار، و وأتهم . ان اعتماده في هذا ا

 ال نظرة 1851مازلت تنظر إلى العالم نظرة عام : "بريطانيا بانها
1951")433(.  

وزارة نوري السعيد (وفي غضون ذلك تمكنت حكومة نوري السعيد 
لنفط في ) الحادية عشرة ، كانت 1952 شباط 3من عقد اتفاقية مع شركات ا

فقة الشركات على دفع ستة شلنات ذهب للطن الواحد، بدال من نتيجته ا موا
                                                                                                                  

ي   -4  شل، – شركة نفط رويال دتس    -3= ط ، وـه  شركة انماء نفط الشرق االوـس
.شركة امريكية

 االعتيـادي  ، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع     "محاضر مجلس النواب  )  "431(
.432، ص 1950 أيار 11في ) 31(، الجلسة 1949لسنة

.المصدر نفسه)  432(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "433(

.679 – 678، ص 1951 أيار  1في ) 40(، الجلسة 1950لسنة
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قدرت ايرادات النفط بموجبها بما ال يقل عن  ت ذهب، بحيث  اربعة شلنا
  .)434(خمسين مليون دينار في كل عام

االتفاقية  لعقدها  أثنى علي كمال على جهود حكومة نوري السعيد 
ب النواب بضرورة التصديق عليها العديد من "، الن فيها المذكورة، وطال

وعندما ". المزايا والحقوق للعراق مقابل عدم التنازل عن أي شيء للشركات
لسليمانية الستة ضمن  لتصويت، كان نواب ا االتفاقية المذكورة في ا وضعت 

ائباً) 96(من أصل ) 89(المصوتين لصالحها، والبالغ عددهم  وكان نواب . ن
ف، عبد ابراهيم رشي: (السليمانية الستة هم د، احمد برزنجي، حسن الجا

لجاف، علي كمال، محمود قادر   .)435 ()الحميد ا
لنفط في )436(عالن الدكتور مصدقإلوكان  س وزراء ايران تاميم ا  رئي

ة نواب 1951في ايار عام   صداه الواسع في العراق، على أثره طلب عد
لمالحظ ان إال ان . القيام بتأميم النفط العراقي على غرار التأميم االيراني ا

لذلك القرار، ووصف المطالبة به في الوقت الحاضر  لم يتحمس  علي كمال 
("مضرة بالمصلحة العامة"بانها   437(.  

                                                
.259، ص 8، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، )  434(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "435(

.136 – 134، 103، ص1952 شباط 14في ) 10(، الجلسة 1951لسنة
ـدكتور مــصدق )  436( ــسابعة  . 1879مواليــد : ال ــغ ال ــران، وحــين بل ــي اي ــة ف ــى ثقافتــه االولي تلق

ـ         ي ه ـان، وبقـى ـف ة خراس أموراً لمالـي وام، وحـصل      عشرة عين ـم دة عـشرة اـع ذا المنـصب لـم
ــة األولــى،     ــل نــشوب الحــرب العالمي ـسرا قبي ــن سوي ــدكتوراه فــي الحقــوق م ى شــهادة ال عـل

ــوزارة الماليــة، وفــي  1917وفــي عــام  ــاً ل ــل عــام أ عــين معاون ــصرفاً 1920وائ  عــين مت
ــر للخارجيـة عــام      م وزي ـوزيراً للماليــة، ـث واء فــارس، ف ــام نفـسه انتخــب   1924لـل ي الع ، وـف

ـسة،  وأل ن       ول مرة نائباً في الدورة البرلمانية الخام ـسادسة ـم دورة ال ـه فـي اـل ـد انتخاب  وأعي
ده      . قبل سكان طهران   ي فـي عـه ولعل اهم حدث انيط باسمه، هو تأميم النفط االيراـن

، إال ان الجهات المتضررة مـن جـراء التـأميم    1951عندما كان رئيساً للوزراء عام   
ـشاه  1953بحكومة مصدق في صيف عام  وقفت ضد اجراء التأميم، واطيح       ، وعاد ال

إلى ايران ليضع نظاماً لترضية الشركات المستغلة، وبنفس الوقت حاول تهيئـة الـرأي     
ـشركات            سهيالت لتلـك ال ـوري واعطـاء الـت العام وذلك بحفظ مبدأ التأميم بشكل ص

ـة،  عبد المنعم عبد الوهاب وآخرون، جغرافية النفط وال      . د: ينظر. الستغالل النفط  طاق
ـشر، جامعـة الموصـل،         –340، ص 1981مطبعة مديرية دار الكتب للطباعـة والن

.1954؛ محاكمة مصدق، دار منشورات البصري، بغداد، 341
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "437(

.104، ص 1952 شباط 14في ) 10(، الجلسة 1951لسنة
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نفط- ج    مصافي ال
ت فكرة تشييد مصفى حكومي لسد حاجات االستهالك المحلي من  كان

ات النفط وـج  قد استقرت في االذهان منذ فترة طويلة، وكان الملك فيصل  منت
ا المشروع،وفي األول  ب الحرب العالمية الثانية أفي طليعة الداعين إلى هذ عقا

بعثت هذه الفكرة من مرقدها، وبذلت بعض الجهود لتحقيقها، لكن الضائقة 
ة بالخناق ، ولما قدم صالح جبر منهاج وزارته )438(االقتصادية كانت ال تزال آخذ

ئب بابا علي تضمن عزم حكومته على انشاء مصفى في بيجي، مما دعى النا
  .)439(إلى الترحيب بذلك ومشيراً إلى أهمية هذا المشروع الحيوي بالنسبة للعراق

وأكد جمال بابان وزير العدلية ووكيل وزير االقتصاد في وزارة صالح 
لمضي في المشروع موضحاً ب نه قد تم أجبر بدوره نية الحكومة على ا

لمشروع ستعرض خالل ا سبوعين على دراسته بشكل واف، وان الئحة ا
وزراء  من ان الحكومة لم – بغداد –وطمأن النائب جعفر حمندي   . مجلس ال

تضع مشروع المصفى ضمن منهاجها الغراض الدعاية، بل وضعتها لجلب 
لشركات أالشركات االجنبية، وبين ب ن هذا المشروع ال يتم إال بواسطة ا

لمية، والسيما االميركية منها   .)440(االجنبية العا
ت هناك فكرة إلون  وفي غض  للكمائن دهون إلنتاجنشاء مصفى ذلك كان

انواع 1951الزراعية منذ عام  ليشمل المصفى مختلف  ، ثم تطورت الفكرة 
الدهون لالغراض الزراعية والصناعية ووسائل النقل وغيرها، وتقرر إلحاقه 
لدهون،  لمناطق التي تستهلك اكبر كمية من ا بمصفى الدورة، لقربه من ا

انجاز المشروع إلى . )441(لى احدى الشركات االجنبية بانجازهوعهد إ تأخر 
لدن الملك فيصل الثاني 1957 تشرين األول عام 31 ، عندما تم افتتاحه من 

1957 تشرين األول عام 31في 
لنائب علي كمال إلى . )442( ا با ا ما حد وهذ

                                                
.180 – 179، ص 9، ج... الوزاراتتأريخ لرزاق الحسني، عبد ا)  438(
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "439( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.177، ص 1947 نيسان 17في ) 11(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
.193، ص 1947 نيسان، 12في ) 12(المصدر نفسه، الجلسة )  440(
ى      انجزت شركة فوست  )  441(  25000ر ويلر المشروع المذكور بطاقة انتاجية تـصل إـل

ـان   150طن في السنة، وبكلفة اربعة و      الف دينار، واستخدم فيه نحو الف عامـل وك
، ص 10، ج... الـوزارات تـأريخ  عبد الرزاق الحسني،  ،  نوعاً من الدهون   78ينتج  
182.

.المصدر نفسه)  442(
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لمنعقدة في  لجلسة التاسعة والعشرين ا  20إثارة موضوع مصفى الدهون في ا
االتفاق الذي عقدته مصلحة مصافي النفط مع 1954نيسان عام  ، والسيما 

شركة دي لوكس العالمية، وانتقد الحكومة لتأخيرها في انجاز مشروع 
، مبيناً انه يوفر 1955المصفى الذي كان مقرراً انجازه في منتصف عام 

 وزير )444(إال ان عبد الكريم االزري. )443(لخزينة الدولة مليون دينار
لجمالي الثانية ا أذار 8(العمار في وزارة محمد فاضل ا  نيسان 19 -  1954 

استطاع ان يلتف على الموضوع ويحول رأي المجلس عن المشروع ) 1954
ة لعرضها على شركات عالمية جديدة   .)445(بحجة تقديم مواصفات جديد

  
  القضايا المالية: ثالثاً

أمور الميزانيات  لمالية ومنها  للحكومات العراقية لم تغب القضايا ا
ت نواب السليمانية، فكان لهم دورا مهما في  ت واهتماما المتعاقبة عن متابعا
و  قدموها إلى مجلس النواب، أ ا الصدد من خالل االراء واالقتراحات التي  هذ
االنتقادات التي وجهوها إلى تلك الميزانيات، ولم يقتصر دورهم  من خالل 

لرد على  م◌ُعلى ذلك فحسب، بل كان لهم حضور لحوظُُُُ من خالل ا
و بصفتهم وزراء لنواب، أ   .مداخالت ا

 في 1944ففي الجلسة الثانية والعشرين من االجتماع االعتيادي لسنة 
، رد احمد مختار بابان بصفته وزيراً للعدلية، 1945األول من نيسان عام 

لثانية  وزارة المالية في وزارة حمدي الباچه چي ا ب 29(ووكيالً ل   – 1944 آ
لنائب جواد جعفر) 1946 كانون الثاني 30  حول – العمارة–على استفسار ا

                                                
خابية الثالثة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي      ، الدورة االنت  "محاضر مجلس النواب  )  "443(

.637، ص 1954 نيسان 20في ) 29( ، الجلسة 1954-1953لسنة 
ى بكـالوريوس   1909من مواليد الكاظمية عام  : عبد الكريم االزري    )  444( ، حصل عـل

صاد من مدرسة لندن عام     ة    . 1930علوم في االقت ـا، وزارة المالـي تقلد مناصـب منه
اً  1954، فوزارة االعمار عام  1953، والثانية عام    1950مرتين األولى عام     ، ونائـب

ام        ة ـع ر   1958في المجلس النيابي لعدة دورات انتخابية، فوزيراً للمالـي ، وكـان اـخ
ـار   19منصب تولها هو وزير مالية االتحاد العربي الهاشـمي           ى  1958 أي  14، إـل

ـورة  1958تموز   ي   ميـر بـصري، أعـالم ا   . ، واعتقل على أثر قيام الث سياسة ـف ـل
.149، ص 2،ج...العراق

، الدورة االنتخابية الثالثة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي        "محاضر مجلس النواب  )  "445(
.637، ص 1954 نيسان 20في ) 29(، الجلسة 1954 -1953لسنة 
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ة  لفائد ب الموجبة لصدورها، وا لقرض الوطني، وماهية االسبا سندات ا
المرجوة منها، رد الوزير على ذلك بوجود أهداف عدة هي القيام ببعض 

لسكك الحديدي لرئيسية المهمة مثل توسيع وتنظيم ا ة، االعمال العمرانية ا
لكبرى، والتي ال يمكن تدارك نفقاتها من االيرادات  لري ا ومشاريع ا

لعملة التي زاد مقدار تداولها . االعتيادية إما الهدف االخر هو سحب قسم من ا
ة كبيرة ال تتناسب مع وضع البالد االقتصادي،  في السنوات االخيرة زياد

ــب. واستثمارها بصورة مناسبة لغ مناسبةوأكد الوكيل بانه تم جمع م   ا
لك الطريقة، وانه سيجري صرفها على االغراض التي خصصت لها   .)446( بت

 28وفي الجلسة التاسعة والثالثين من االجتماع االعتيادي المنعقدة في 
انتقد ماجد مصطفى وزارة حمدي الباچه چي الثانية 1945أيار عام   ،

ان العراقي ين كانوا قد عقدوا لتأخيرها في تقديم ميزانيتها، واشار بمرارة إلى 
انتهاء الحرب الكونية الثانية،  االقتصادية مع  اآلمال على تحسين اوضاعهم 

لحرب، النه وكما ذكر لم نر تبدال في : "ولكنهم اصيبوا بخيبة أمل في اعقاب ا
ة  ت عليه اثار الحرب، فالقوانين االستثنائية موجود لنظر إلى ما كان اوضاعنا با

والتموين وان كان قد خفت شدته ولكن سيئاته والمعتقالت الزالت موجودة 
لعراقيين "الزالت باقية اليزالون يؤملون ان يروا تغيراً "، ومع ذلك بين بان ا

والظاهر ان تلك ... جوهرياً في اوضاع الحكومة السياسية واالجتماعية
ل خابت أو كادت ("اآلما  447(.  

لجنة الشؤون االقتصادية في الجلسة السادسة قدمت   عشرة من وحينما 
 تشرين األول عام 5، والمنعقدة في 1948االجتماع غير االعتيادي لسنة 

، تقريرها حول الئحة قانون المصرف العقاري، رحب علي كمال 1948
لمذكورة وعدها من حسنات حكومة مزاحم الباچه چي           بالالئحة ا

الئحة ، الن وجود مثل تلك ال)1949 كانون الثاني 6 – 1948 حزيران 26(
التقليل من ضرر الربا واألخذ بيد المعوزين الذين هم في "برأيه سيؤدي إلى 

                                                
ـسنة       "محاضر مجلس النواب  )  "446( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتم

.361 - 360، ص 1945 نيسان 1 في )22(، الجلسة 1944
.486، ص 1945 أيار 28في ) 39(المصدر نفسه، الجلسة )  447(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

135

ونة "حالة اقتصادية سيئة لمعا ، وفي السياق نفسه دعا أيضاً إلى تأسيس البنوك 
االقتصادية لضرورتها لمشاريع  ت الفقيرة، وتأسيس ا   .)448(الفئا

لمنحى، حينما رحب بالئحة قانون مر اقبة وينحو علي كمال ذات ا
لشؤون  التحويل الخارجي، التي قدمتها اللجنة المشتركة المنبثقة من لجنتي ا
المالية واالقتصادية في الجلسة السابعة عشرة من االجتماع االعتيادي لسنة 

اذ وصفها بانها من اللوائح 1950 نيسان عام 5، والتي عقدت في 1949  ،
وبين عدم . ى الخارجالمهمة النها تستهدف حفظ األموال، وعدم تسربها إل

لمراقبة وطرق معينة أخرى وضح أهمية الالئحة أو. امكانية تنفيذ ذلك إال با
لعراق حضارياً واقتصاديا، السيما وان  غلب الدول المتقدمة تمتلك ألتطوير ا

ه . مثل هذا القانون ه الخطوة طالب علي كمال المجلس باالنتبا وألجل نجاح هذ
لعراق الستثماره، إلى امرين هامين، أولهما قبول  أي مبلغ من الخارج في ا

الن معظم الدول، ومنها العراق " تنمية ثروة بالدنا"ومن أي جهة كانت ألجل 
ت التي تريد أدخال  ل إلى الخارج، وان الشركا تمنع تسرب رؤوس األموا
لها إلى العراق محدودة، والثاني تقديم ضمانات كافية للشركات،  رؤوس أموا

لهم بسحب رؤوس أموالهم متى شاءواوألصحاب رؤوس األ . موال تسمح 
لثانية المتعلقة بتقديم ضمانات الصحاب رؤوس األموال،  لنقطة ا وألجل تنفيذ ا
فقة على ادخال  لمالية الموا لالئحة، اقترح علي كمال على وزير ا ولغيابها في ا

لعراقي االقتصاد ا   .)449(مادة جديدة تكفل هذه الناحية، وتعود بالفوائد على 
ن أرد عبد الكريم االزري معترضاً على اقتراح علي كمال، ومبرراً ب

ن شركة التأمين، أالقانون الحالي تضمن الصالحيات المذكورة، وبين ب
ت التجارية، تسمح نقل  لشركا رباحها ورؤوس أموالها بدون أية أوغيرها من ا

لسليمانية. صعوبة   .لذلك رفض التعديل الدقيق، الذي اقترحه نائب ا
اخلته في الجلسة الثالثة والثالثين وت طرق النائب بهاء الدين نوري في مد

لمرسوم المصارف 1950 أيار 14 في 1949من االجتماع االعتيادي لسنة   
صدره وزير المالية عبد الكريم االزري، مبيناً ب ن المرسوم أحدث أالذي أ

لمعامالت لعراقية قبل وبين حالة األسواق . ارتباكاً في األسواق التجارية وا ا
                                                

ر        "محاضر مجلس النواب  )  "448( ، الـدورة االنتخابيـة الثانيـة عـشرة، االجتمـاع غـي
.214، ص 1948 تشرين األول 5في ) 16(، الجلسة 1948االعتيادي لسنة 

سنة  المصدر نفسه، االجتماع االعتيادي    )  449( سة  1949ـل  نيـسان  5فـي  ) 17(، الجـل
.244، ص 1950
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لة ثالثة أيام متتالية في أ قانون المصارف ب إعالن  نها كانت مشلولة طي
لمسيحي  معامالتها التجارية، الن المسلم عطلته الجمعة، واليهودي السبت، وا

لمعامالت أيام الجمع . األحد أن تكون ا فقد أوجب  إما مرسوم المصارف 
واقترح . )450(ة مهمةمحظورة، لذلك رحب النائب بالمرسوم، وعده خطو

فرضت الجمعة  النائب تقليد الجارة ايران أو تركيا في هذا الصدد، فايران 
لمؤسسات التجارية، عالوة على الدوائر الحكومية، أما تركيا  عطلة لجميع ا
فجعلت األحد عطلة لتكون معامالتها التجارية مع الخارج مستمرة طيلة أيام 

لعطلة، وبين ان تحديد وفرض يوم واحد عطلة األسبوع باستثناء يوم ا  النائب 
ق التجارية، وبالتالي يعود بالمنافع المالية  سيقلص من شلل األسوا

  .واالقتصادية على البلد
جاء رد وزير المالية عبد الكريم االزري متذرعاً بان األزمة النـقدية 
ق العراقية ليس من جراء تطبيق قانون المصارف،  ت فـي  األسوا حصـل

ب أخرى دون ان يتطرق إليهاوإنما أل إما بخصوص التعطيل في يوم . سبا
الجمعة لمختلف الطوائف فادعى الوزير بان ذلك يحتاج إلى سن قانون خاص 

  .)451(بذلك
لدين نوري، وخالل الجلسة التاسعة من االجتماع  كما أدان بهاء ا

لسنة  ، وأثناء 1951 كانون الثاني عام 22، المنعقدة في 1950االعتيادي 
لدية، أدان عبد الوهاب ا ت الب لمذاكرة على قانون صندوق االحتياط للمؤسسا

مرجان وزير المواصالت واألشغال، ووكيل وزارة المالية، لعدم معرفته 
لقانون المذكور أدان . بالمبالغ الواجب تخصيصها لتطبيق ا لسياق ذاته  وفي ا

لنصو إذ عد ذلك مخالفة  ص القانون الحكومة إلصدارها المراسيم المالية، 
لمجلس إلى مخالفات، ونقاط . األساسي فضالً عن ذلك جذب النائب نظر ا

ضعف اخرى، منها ان الميزانية التي تقدمت بها الحكومة تحتوي على أرقام 
لمختصة بتنظيم  ائرة ا كبيرة وغير مستندة على أرقام تفصيلية، ومنها ان الد

ل، وأنها لم تتلق ا إلحصاءات الكاملة من الميزانيات غير مستكملة التشكي
أرقام صحيحة،  ليتسنى لها تنظيم الميزانية على  لدوائر الحكومية  مختلف ا

                                                
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "450(

.465 – 464، ص 1950 أيار 14في ) 33(، الجلسة 1949لسنة 
.465المصدر نفسه ، ص )  451(
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لية، إال في  صدار مراسيم خالل السنة الما لحكومة إلى إ ولئال تضطر ا
لتي أجازها القانون األساسي   .)452(الحاالت ا

لية بخصوص الئحة قانون  وعندما تم عرض تقرير لجنة الشؤون الما
لفت النائب ذاته نظر 1951 أيار عام 6عام لمجلس األعمار في منهاج ال  ،

لعدم  لمذكور  لفة دستورية تستوجب سحب التقرير ا المجلس إلى وجود مخا
وني للمجلس النيابي، بحضور  لنصاب القان فقط، ولعدم ) 20(اكتمال ا نائباً 

لمالية أو ممثل عن مجلس األعمار   .)453(حضور وزير ا
مانية في التطرق إلى مختلف المواضيع ذات وأستمر دور نواب السلي

لثامنة  ففي الجلسة ا لسلبية، منها  ب ا العالقة بالقضايا المالية، وتقويم الجوان
 أيار 25، التي عقدت بتاريخ 1951والثالثين من االجتماع االعتيادي لسنة 

لدخل 1952 اكرة في الئحة قانون تعديل قانون ضريبة ا لمذ ، والتي خصصت ل
، طلب ضياء جعفر وكيل وزير المالية سحب تلك 1939سنة ل) 36(رقم 

اً ألهميتها، فأوضح له النائب علي كمال ب ن األمر ال أالالئحة للنظر فيها مجدد
يستوجب سحب الالئحة الن ذلك يعد بادرة خطيرة، وطلب من وزير المالية 

لنظر فيها ال بسحبها االقتصادية للمجلس ل   .)454(إحالتها على اللجنة 
داخلة اخرى تطرق علي كمال في الجلسة الخامسة من االجتماع وفي م

، إلى موضوع حيوي 1955 كانون األول عام 31االعتيادي المنعقدة في 
لتهريب، التي ألحقت أضراراً فادحة ومدمرة باالقتصاد  وخطير وهي قضية ا

، 1955فعند تقديم الئحة قانون التعريفة الكمركية لسنة . الوطني العراقي
إذ اتهم وجه ا ل التهريب،  لقيامهما بأعما التهام إلى كل من الكويت وسوريا 

لتهريب، مما يسبب  صدير بضائعها إلى العراق عن طريق ا األخيرة بت
ق، وأوضح بأنه وحسب تقرير رئيس غرفة تجارة حلب  لعرا لية ل أضراراً ما

 من صادرات سوريا ٪80ن أالمرفوع إلى حكومته، والذي أعترف فيه ب
لذي تحصل تذهب إلى  العراق عن طريق التهريب، وقدر التقرير المبلغ ا

                                                
ـ    "محاضر مجلس النواب  )  "452( شرة، االجتمـاع االعتيـادي   ، الدورة االنتخابية الثانية ع

.127، ص  1951 كانون الثاني 22في ) 9(، الجلسة 1950لسنة 
.899، ص 1951 أيار 16في ) 50(المصدر نفسه، الجلسة )  453(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "454(

.514، ص  1952 أيار 25في ) 38(، الجلسة 1951لسنة 
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، وزير )455(مليون ليرة سورية، وطلب من خليل كنة) 80(عليه سوريا بـ 
لحيلولة  اتخاذ إجراءات صارمة ل المالية في وزارة نوري السعيد الثالثة عشرة 

لعراقي لتي تضر باالقتصاد ا ه الظاهرة وا   .)456(دون انتشار هذ
اته أبدى علي كمال مالحظة مهمة ودقيقة بخصوص، وفي السياق ذ

 1956الميزانية حينما تمت المذاكرة على الئحة قانون الميزانية العامة لسنة 
فقد أوضح بأنه  كلما كانت ميزانية الدولة مستقرة وثابتة ومبنية على :"المالية، 

لفائدة أعم : ، وأضاف متهكماً وبسخرية"أسس علمية صحيحة كلما كانت ا
لقسامات و" لكن مع األسف ان ميزانية الدولة عندنا تشبه إلى حد بعيد با

لكل وزارة حصة معلومة وكلما كان الوزير شاطراً أستطاع ان  الشرعية ف
". يقنع زميله وزير المالية ليوسع من رقعة ميزانية وزارته على حساب الغير

ليـة بخبراء اقتصـاديين من اأكما وطالب ب دول ن تستعين وزارة الما ـل
أدرى بميول وعادات وطريقة  العـربية ب ألنهم  ورة بدالً من األجان المجا

  .)457(معيشة العراقيين
لمالية إلى  ت واهتمامات علي كمال في مداخالته للجوانب ا وامتدت متابعا
االقتصادية واالجتماعية، ففي الجلسة األولى  ة الناس  ومية لحيا ل الي أدق تفاصي

لسنة من االجتماع غير االعتيادي  حزيران عام 5، التي عقدت بتاريخ 1956 
اكرة على الئحة تعديل قانون وسائط النقل البرية، أبدى 1956 لمذ ، وأثناء ا

لديزل ، فيما اعلن  النائب عدم ممانعته على زيادة الرسوم على سيارات ا
ـزين، وخاصة  لبن معارضته لزيادة الرسوم على السيارات التي تسير با

                                                
ن  . 1932، تخرج من كلية الحقوق عام   1909من مواليد بغداد عام     : خليل كنة )  455( ـم

ام         راً بـال وزارة ـع وزير  1950مؤسسي حزب االتحاد الدستوري، عـين وزـي ، ـف
ـة،  1952 تموز 10 -1950 أيلول  16للمعارف   ، انتخب نائباً في عدة دورات انتخابي

ام     ام  1953فوزيراً للمعارف مرة أخرى في ـع ام    1954 وـع ـة ـع وزيراً للمالي ، ـف
ـورة    . 1958 آذار 17، وانتخب رئيساً لمجلس النواب في       1955 ـد ث  14اعتقـل بع
ـوز  14 وحكم عليه باألشغال الشاقة المؤبدة، ثم أطلـق سـراحه فـي      1958تموز    تم
د  154 – 153، ص 2، ج...، مير بصري، أعالم السياسة في العـراق   1961 ؛ حمـي

ـة،     المطبعي، موسوعة أعالم العر    ة العام شرين، دار الـشؤون الثقافـي اق في القرن الـع
.1995بغداد، 

، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "456(
.47، ص  1955 كانون األول 31في ) 5(، الجلسة 1956 -1955لسنة 

.196، ص 1956 كانون الثاني 17في ) 12(المصدر نفسه، الجلسة )  457(
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ت القديمة، لذي سيدفعه اللوريا اً بان سعر بعضها ال تساوي الرسم ا  مبين
ب عليه بقاء قسم من الرسوم  لذي سيترت وياً إلى الحكومة، األمر ا أصحابها سن
لسواق، وهذا األمر سيجبر النواب إلى ان يأتوا إلى المجلس بالئحة  في ذمة ا

لك المبالغ في المستقبل   .)458(لشطب ت
لمواقف نواب الس ليمانية بالنسبة للقضايا ومن خالل ما عرضناه 

ا  لنيابي في هذ االقتصادية يتضح لنا بأنهم كانوا من أنشط النواب في المجلس ا
وزراء،  ث تسنم عدد منهم مناصب وزارية أو كانوا وكالء لل المجال، حي
لية واالقتصادية، لذلك ال نستغرب حين نراهم يبدون  والسيما وزارتي الما

صادية والزراعية، ولم يكونوا ضيقي بآرائهم ويعرضون مطاليبهم االقت
االنتماء، حيث لم يقتصروا على إثارة  المواضيع والقضايا  التفكير وإقليمي 
و قوميتهم فحسب، بل تعد ذلك إلى وجود حس وطني  التي تخص لوائهم أ

ايا مداخالتهم   .عراقي مرهف لديهم، كما بدى واضحاً من ثن
ان اهتمامهم  بالتبغ وانحصاره قد ش غل مساحة كبيرة من وصحيح 

ان لواء السليمانية كان  مناقشاتهم في مجلس النواب، إال ان ذلك راجع إلى 
انتمائهم إلى  يأتي في مقدمة ألوية العراق في زراعة وإنتاج التبغ، إضافة إلى 
االنتخابية  واقع اجتماعي معين حتم عليهم ان ينقلوا ما يجري في منطقتهم 

ا إلى المجلس إليجاد حلول مرضية  لسكان منطقتهم االنتخابية، وتطويرها وهذ
  . ما يدععونا الى أن ال نستعجل في توجيه أي تهمة إقليمية إليهم

  

  

  

  

  

  

                                                
 حزيـران  5في ) 1(، الجلسة 1956المصدر نفسه، االجتماع غير االعتيادي لسنة    )  458(

.757، ص 1956
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المواصالت والخدمات العامة: اوالً

   المواصالت-أ
   الطرق-1

ى أسـس سـليمة     فرضت قضايا المجتمع العراقي المختلفة، وت      طويره عـل
ى تطـوير        . اهتمام النواب عموماَ ومنهم نواب السليمانية      فالكل كـان يرنـو إـل

ة     دمات العاـم الخدمات االجتماعية سواء في الجانب التعليمي أو الصحي أو الـخ
  .الخ... مثل الماء والكهرباء

ن       اص ـم ا، باهتمـام ـخ وحظيت قضايا الطرق والمواصالت، وتطويرـه
م        نواب السليماني  صدد، وـه ذا اـل ة، كما يظهر ذلك في مـداخالتهم المـسهبة بـه

ن طـرق               شبكة ـم ـة ـب كانوا يتوخون من ذلك ضرورة ربط أجزاء العراق كاف
ة               رق الداخلـي بالد، وتحـسين الـط المواصالت ألهمية ذلك في دعم اقتصاد اـل

ـ   . والخارجية القديمة، وفتح طرق جديدة   ـداخالتهم ب ن الطـرق  أويستشف مـن م
ـد الملكـي،       كانت مهملة م   الل العه تمر اإلهمـال ـخ نذ السيطرة العثمانية، واـس

ة         ة متخلـف د منطـق ت تـع وبشكل خاص في كردستان ومنها السليمانية، التي كاـن
ـ       رافهم ب رى، ورغـم اعـت ـاء  أفي هذا المضمار مقارنة بألوية العراق األـخ ن بن

ـ            ك ال الطرق في المناطق الجبلية يستلزم تكاليف باهضة، إال انهم أكدوا بـان ذل
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ـذكورة،       يبرر التقاعس في بناء شبكة حديثة من المواصـالت فـي المنـاطق الم
  .وفي حدود إالمكانيات المتواضعة للدولة

ن       ث ـم ـادي فـي الثاـل ففي الجلسة الرابعة عشرة من االجتماع غير االعتي
ـاف وبالحــاح وزارة األشــغال  1947مــايس  ــب حامــد الجـ ــب النائ ، طال

ـان     والمواصالت، بإعادة فتح الطري    ق الحيوي الذي يربط بين الموصـل و قرغ
رر معقـول،      ) السعدية( ومصيف بنجوين، بعد ان توقف العمل فيه بـدون أي مـب

ـة فـي          واهملت تشكيالت الصيانة الضرورية فيه، على خالف االصول الجاري
ه      . الطرق الرئيسية المماثلة له    وشدد على أهمية الطريق المذكور، موضـحاً بأـن

سليمانية،    اقصر الطرق التي     واء اـل ي ـل توصل العاصمة بالمصايف الواقعة ـف
ى    – كركوك –مقارنة بالطريق الحالي سليمانية    ث، فـضالً عـل  بغداد بنسبة الثـل

ـدة    – كفري   –ان الطريق المذكور يمر بأقضية خانقين         حلبجـة، و بعـشائر بعي
ـتح          ط بـين أهميـة ف عن المدن والحضارة، األمر الذي يدل على ان النائب رـب

ة    .  في المناطق الشمالية، وبين نشر المدنية والحضارة       طرق ل أهمـي كما لم يغـف
ك الربـوع        ي تـل تتباب األمـن ـف ي اـس . الطرق وانتشار طرق المواصالت ـف

د            ك فيـصل األول ـق ى ان المـل وللتأثير على اعضاء المجلس أشار النائب إـل
ـذ،          ـز التنفي ى حي  الحظ أهمية الطريق المذكور، ودرس الموضوع وإخراجه إـل
سبيل              ك اـل ي ذـل وإن الحكومة الحالية باشرت بتعبيده، وصرفت مبالغ طائلة ـف

  .)459(قبل إهماله
الوة              م ـت د ـت سة المـذكورة، فـق وبسبب غياب الوزير المختص في الجـل

ن مـايس     ، فأجـاب  1947االستفسار ذاته في الجلسة المنعقدة في السابع عشر ـم
ذ ال         ـين    ضياء جعفر واعداً النائب بأنه سوف يتولى تنفـي ذكور، وب مـشروع الـم

ه    . ن توقفه كان بسبب عدم وجود مبالغ كافية لتنفيذه    أب د الجـاف رجاـئ كرر حاـم
ضى           وي، حتـى وان اقـت شروع الحـي للوزير المختص باإلسراع بتنفيذ هذا الـم
ـرر         ـدة، وك ن سـنة واح األمر إلى وضع مخصصات له في الميزانية ألكثر ـم

ذي ي       ن     تأكيده على أهمية المشروع العمراني اـل ار أالف ـم ه أعـم ف علـي توـق
  .)460(الدونمات، واسكان اآلالف من العشائر الرحل في تلك األراضي

                                                
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "459( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.231، ص 1947أيار 3في ) 14(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
.307، ص 1947يار  أ17في ) 18(المصدر نفسه، الجلسة )  460(
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ى رداءة      د عـل وأدلى النائب بهاء الدين نوري بدلوه في الموضوع، فقـد أـك
ـراً      ان الطـرق  "طرق المواصالت في العراق عموماً وكردستان خصوصاً، ذاك

ا    التي شيدت حتى االن في العراق حالتها معلومة         لدى الجميع، ولذلك يمكـن لـن
     خص  . )461 ("ان نقول ان ما صرف على الطرق الى اليوم إنما ذهب هبـاء وـش

ال اإلدامـة            داعيـاً وزارة  . أسباب ذلك بالضعف الفني في تشييد الطرق، وإهـم
ين      ام بهـاتين النقطـت ضعف الفنـي   "المواصالت واألشغال إلى زيادة االهتـم اـل

ة     وألجل إصالح الطرق    ". واإلدامة ن كفاـي كوكه ـم والجسور، أبدى النائـب ـش
م انتقـل النائـب    . )462(المبلغ الذي خصصته الوزارة والبالغ ربع مليون دينار      ـث

سليمانية،              ا اـل شمالية، ومنـه بعدها إلى رداءة وصعوبات الطرق في المنطقة اـل
ن          ـر ـم وذكر معاناة سكانها في هذا الصدد، والمتمثل بعدم وجـود طريـق مباش

ن        )463(بشدرالسليمانية إلى    واء بـشبكة واحـدة ـم ، وكما طالب بربط مركز الـل
ر          ك مـن اـث الطرق أي بين مركز اللواء، وبين أقضيته ونواحيه، لمـا فـي ذـل

  .ايجابي في سرعة االتصال بين األجزاء المذكورة
ذا           ه المـسهبة فـي ـه وبز النائب علي كمال زمالئه اآلخرين في مداخالـت

ر    المضمار، فلم يترك جانباً من جوانب    الطرق إال أشبعها بحثـاً ومناقـشة، األـم
شاكلها، والسـيما         رق وـم الذي نستدل منه على إلمام النائب بأدق تفاصـيل الـط

دة فـي        . طرق ومناطق كردستان   ار  16ففي الجلسة الخمسين المنعـق ، 1951 أـي
سنة            ـار   1951وخالل المذاكرة على الئحة قانون الميزانية العامة ـل ة، أث  المالـي

تثناء بغـداد وبعـض      موضوع الطرق    موضحاً بان األلوية العراقية كافـة، باـس
ة    "أالماكن المحظوظة"أماكن والتي سماها    ، تعاني مشاكل جمة تتـراوح بـين قـل

ذا        شاريع مـن ـه الطرق، ورداءة القديمة منها، وعجز وارداتها للصرف على ـم
ـد المبـالغ الك      ة  القبيل، األمر الذي دفع علي كمال إلى مطالبة الحكومة برص افـي

  .)464(لهذا الغرض، وزيادة واردات البلديات منه
اطق             ـاً، وفـي المـن ة العراقيـة عموم ويبدو ان وضع الطرق في األلوـي

ى          ) كردستان(الشمالية   خصوصاً،لم يطرأ عليه تحسن، مما حدا بالنائب ذاتـه إـل

                                                
.641، ص 1947 حزيران 26في ) 35(المصدر نفسه، الجلسة )  461(
.642المصدر نفسه، ص )  462(
  .المصدر نفسه)  463(

، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "464(
.899، ص 1951 أيار 16في ) 50(، الجلسة 1950لسنة 
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ن              ئلته ـم الوة أـس توجيه عدة أسئلة إلى نوري السعيد رئيس الوزراء، وقد تم ـت
سة المنعقـدة فـي         قبل ديوان    ـباط  4رئاسة المجلس النيابي في الجـل ، 1952 ش

ان حـول    –وكان سؤاله حول فتح طريق ماوت    اني فـك  چوارته، إما سؤاله الـث
ه              ـذكور بأـن ضاء الم ـة الـق فتح طرق عديدة في قضاء شهرباژار، وبـين أهمي
ن           ة فـي تربتـه، فـضالً ـع يشكل مصدراً لثروة عظيمة، لوجود معادن مختلـف

ـان    . د أنواع الفاكهة فيه زراعة أجو  ـرق المواصـالت ف إال انه وبسبب رداءة ط
ن          سليمانية، وتـساءل ـع واء اـل زاء ـل القضاء المذكور بقي منعزالً عن بقية أـج

صوص     ي    )465(االجراءات التي ستقوم بها الحكومة بهذا الـخ م يحـصل عـل ، ـل
م         سة وـت كمال على جواب من رئيس الوزراء النه لم يكن موجوداً في تلك الجـل

  .احالة األسئلة إليه، ولكن لم يتم اإلجابة عليه الحقاً ايضاً
ـرة، وفـي         ذه الم وبعد مرور عام، وفي التاريخ ذاته طالب علي كمـال ـه

دة فـي             س والمنعـق اع االعتيـادي للمجـل  شـباط  9الجلسة السابعة من االجتـم
ق بـين كركـوك       1952 ، بفتح طريق آخر ال يقل أهمية عن سابقه، وهـو الطرـي

ـ    و صالحية  ؤاله ب ن أ، وكركوك و السليمانية، وقد أوضح النائب في معرض ـس
ـرى وادي تـانجرو،       الى، ومج ـر دـي المنطقة الواسعة المحصورة بين مجرى نه
ران،            عة للعـم ـات واـس وبالرغم من أنها تحتوي على أالف القرى، وفيها إمكاني
ـتح طـرق           إال أنها بقيت خالية من الطرق، وتساءل عن خطة الحكومـة فـي ف

  .)466(ريب بين تلك القرى فيما بينها وإلى األسواق المجاورة لبيع منتجاتهاللتق
لم يكتف النائب المتابع علي كمال في جلب اهتمام الحكومة إلى ضرورة فتح 

سب،  ) كردستان(الطرق في المناطق الزراعية، والسيما في المنطقة الشمالية     فـح
ودة،  بل تطرق إلى جانب آخر ال يقل أهمية، وهو المطالبة        بتبليط الطرق الموـج

ـدة  1951وهذا ما دعى إليه في الجلسة الثامنة من االجتماع االعتيادي لسنة     المنعق
ن الطريق الموجود أ، عندما وجه سؤاالً إلى رئيس الوزراء ب     1952 شباط   12في  

بين كويسنجق واربيل ال يزال مهمالً دون تبليط رغم أهمية الطريق االقتـصادية،      
واب   . )467( كبير من القرى حوله وذلك لوجود عدد   ؤاله دون ـج وكالمعتاد بقي ـس

  .لعدم حضور رئيس الوزراء في تلك الجلسة

                                                
 شـباط  4فـي  ) 6(، الجلـسة   1951 ، االجتماع االعتيادي لـسنة       المصدر نفسه )  465(

.41، ص 1952
.59، ص 1952 شباط 9في ) 7(المصدر نفسه ، الجلسة )  466(
.78، ص 1952 شباط 12في ) 8(المصدر نفسه ،  الجلسة )  467(
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وين،      أوعلى الصعيد ذاته بين ب     سليمانية وبنـج ين مركـز اـل ق ـب ن الطرـي
ـين             بلط ب وعلى الرغم من أهميته، ال يزال في حالة يرثى لها، وان الطريق الـم

صعبة    مركز السليمانية وقرية سيد صادق قد      ور اـل أصبح السير عليه مـن األـم
د االن       ا ان الطريـق   . للغاية، لعدم تخصيص مبالغ لصيانته منذ تبليطه ولـح كـم

ـار             قوط األمط يط، وان ـس ـزال دون تبـل وين ال ي بين سيد صادق ومركز بنـج
  .)468(يؤدي إلى انقطاع الطريق بين المركزين

ي       ك ـف صاد  كما لم ينس النائب ربط المصايف الحديثة، وأهميـة ذـل  االقـت
ـ   سنجق   أالوطني، وأشار في سؤاله الموجه إلى رئيس الوزراء، ب ن قـصبة كوـي

ى وجـود           ـد اـل ا تفتق من أجمل القصبات في الشمال، وأهمها اقتصادياً، إال أنـه
ـه فـي            ا كانـت علي زال كـم شارع يؤدي اليها، كما ان شوارعها الداخلية ما ـت

ا   الوقت العثماني، وأشار أيضاً إلى تجمع األوساخ و   دة، مـم القاذورات داخل البـل
ـتح            ى التفكيـر بف ة إـل سبب انتشار مختلف األوبئة واإلمراض، ودعى الحكوـم
ى رئـيس         ؤاله إـل شوارع واسعة داخل البلدة أسوة ببقية الحواضر، وأحيـل ـس

  .)469(الوزراء الذي لم يكن موجوداً في الجلسة
ـ        ه أس ان يوـج ئلته وفي حومة مداخالت علي كمال الحيوية، يالحظ بأنه ـك

ن        ـة، ويمـك ـة العام ى الميزاني إلى رئيس الوزراء، وخاصة إثناء المـذاكرة عـل
ـتوري، وهـو الحـزب       أتفسير ذلك ب   ن النائب كان ينتمي إلى حزب االتحاد الدس

ذ        ى وعـد بتنفـي صل عـل د ان يـح الذي يرأسه رئيس الوزراء، فكان النائب يرـي
اً    مطالبه من لدن رئيس الوزراء بذاته، وبذلك يـسجل موقفـاً          ه، وثانـي اً ـل طيـب

رى األصـل فـي        احتمال ان النائب قد فقد الثقة بوعود الوزراء، ولذلك فهـو ـي
  .شخص رئيس الوزراء في تنفيذ مطالبه

د            وفي سياق فتح الطرق الجبلية في األلوية الشمالية، أثار علي كمال، وبـع
ح مرور عام، موضوع المبالغ الطائلة في ميزانية مجلس االعمار والمخصصة لفت  

ضرورية   أالطرق الجبلية، وبين ب    ن وزارة الداخلية قدمت قوائم بأسماء الطرق اـل
لفتحها، والتي تتوقف عليها الحالة المعاشية واألمنية لمعظم األلوية الشمالية وتساءل 

  .)470(عن األسباب الداعية إلى هذا التأخير

                                                
.88،  ص 1952 شباط 13في ) 9(المصدر نفسه ، الجلسة )  468(
.المصدر نفسه)  469(
شرة ، االجتمـاع االعتيـادي    "مجلس النواب محاضر  )  "470( ، الدورة االنتخابية الثالثة ـع

.109، ص 1953 شباط 23في ) 8(، الجلسة 1953 – 1952لسنة 
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اً ان الطـرق         ـغال مبيـن رد عبد الوهاب مرجان وزير المواصـالت واألش
ـرة       ال ى دائ ا إـل سم منـه ـذ ـق جبلية، والتي قرر مجلس االعمار فتحها، احيل تنفي

ل    . األشغال والقسم االخر الى المجالس االدارية  ـري العـم ي يج واما الطرق الـت
سليمانية، اربيـل، والموصـل فهـي الطـرق         فيها حالياً في األلوية كركوك، اـل

  .)472(مة في دربندخان، ودوكان، وبخ)471(المؤدية إلى مواقع السدود
سية، والتـي           ـرق الرئـي ى الط ـزت عـل يظهر مما تقدم ان الحكومة قد رك
شاريع          ى الـم ـرق التـي توصـل إـل تربط مراكز األلوية فيما بينها، وكذلك الط

ذها أو إهمالهـا          ل تنفـي د  . المهمة كالسدود، إما الطرق الثانوية فقد تـم تأجـي وـق
وزير    يكون هذا السبب الذي دفع النائب المذكور على ان يعقب ع     ـة اـل ى إجاب ـل

صال            ـعوبة االـت ى ص المختص، مبيناً بأن الطبيعة القاسية للمنطقة ساعدت عـل
ـائالً         ة    : "فيما بين المدن والقرى في الشمال، وأضاف ق ي بمثاـب رق ـه ان الـط

شمالية إذ ال يوجـد االسـتقرار إال          الشرايين للقلب على األخص في المناطق اـل
  .)473 ("حيث توجد الطرق العامة

ـه متجـاوزاً الخـط         وفي الجل  سة ذاتها بلغ االنفعال بالنائب علي كمال أوج
ـة فـي         األحمر يومذاك عندما ندد  بسياسة الحكومـة فـي صـرف مبـالغ طائل

ك المبـالغ   : "القضاء على الحركات العسكرية التي اجتاحت المنطقة مبيناً       بان تـل
ة ل            ت كافـي يط  التي صرفتها الحكومات على استتباب األمن في الشمال كاـن تبـل

ال يخفـي  . )474 ("طرق المناطق الشمالية وتعميرها لو صرفت حقاً على الطـرق   
ـد واضـح           ان الموقف األخير الذي يسجل للنائب ينطوي على اتهام مبطن وتندي

س        . لسياسة الدولة العسكرية في كردستان     ـة مجـل ـد سياس وفي السياق ذاته انتق
دم      ه مـسؤولية ـع تقرار عنـدما   االعمار في فتح طرق في الشمال، وحمـل االـس

  :وجه كالمه إلى المجلس صارخاً
  ...فنرجو ان يخفف مجلس االعمار من ديكتاتوريته"

شمال ـتقرار في اـل م تريدون االس    النه إذا كنـت

                                                
ن   ) خـزان (استخدم النواب والوزراء خالل مناقشات مجلس النواب كلمة         )  471( بـدالً ـم

).السد(كلمة 
.المصدرالسابق)  472(
.المصدر نفسه)  473(
.فسهالمصدر ن)  474(
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  .)475 (" فيجب االهتمام قبل كل شيء بتنظيم الطرق فيه
ال يخفي ان ربط النائب بين االستقرار السياسي، وفتح الطـرق، كـان فـي      

ضارة             محله لم  ـائل الـح صال بوس ن االـت رق، ـم ا ينجم عن األخير، فتح الـط
ـد الوهـاب              ـر المواصـالت واألشـغال عب والتطوير والمدنية، فيما أبدى وزي
و           ت، ـه ق اقتـصادي بـح مرجان موافقته على فتح الطرق وتبليطها من منطـل
ه           دي اهتماـم أهمية الطرق في نقل المحصوالت الزراعية إلى األسواق، ولم يـب

  . السياسيةبأهميته
ـرة أخـرى        لم يقتنع علي كمال في هذه المرة أيضاً بإجابة الوزير، وأكـد م

ى    أعلى خلو المنطقة من أعمال فتح الطرق، وب       ة، وبحاجـة إـل ن الطرق مهمـل
  .الصرف عليها وتعميرها

دم جـواز          إما بخصوص الطرق المؤدية إلى السدود، فشدد النائب على ـع
ـذه     صرف أي مبلغ من المبالغ المخصصة        سدود، الن ه لفتح الطرق الجبلية لـل

صلحة سـكان            يس لـم ـات، وـل سدود أو الخزان الطرق إنما تفتح لمـصلحة اـل
ـة          . الشمال الطـرق  "وبذلك ميز النائب بين الطرق التي تفـتح للمـصلحة العام
ة     "الجبلية سدود  "، واألخرى التي تفتح ألغراض خاصة ومعيـن ـرق اـل ا  "ط ، كـم

ضطرة مادامـت قائمـة بـأمر       أوضح بان الطرق األخيرة تفتحها     ـة ـم  الحكوم
ـدة          الغ المرص ن المـب ا ـم صرف عليـه إنشاء السدود، ولذلك من المفروض اـل

  .)476(للسدود ال للطرق المحلية
ـا      أنهـا فعـالً   : تيألوعليه يمكن استقراء موقف الحكومة في الموضـوع ب

ة      )كردستان(شرعت بفتح الطرق في المنطقة الشمالية        رق المؤدـي ـدليل الـط ، ب
ن    )دوكان وغيره(السدود إلى   ي هـي ـم ، وأهملت بالتالي الطرق األخرى، والـت

ى                ـتحواذها عـل ن خـالل اس شمال، ـم المستلزمات الضرورية لحياة سكان اـل
ن           ـذلك يمـك المبالغ المخصص لها، وإضافتها إلى المبالغ المخصص للسدود، ل

  .القول بان انتقادات ومداخالت النائب علي كمال كانت في محلها
ى الطـرق         وادراكاً  من النائب المذكور بان طرق االتصال ال تقتـصر عـل

ك            د أهـم تـل اتف أصـبح اـح فقط، وبان العلم طور وسائل االتصال، وان الـه
اتف،             سليمانية بالـه الوسائل، لذلك لفت نظر الحكومة إلى إهمال ربط نواحي اـل

ـ    . وأنها بقيت بمعزل عن العالم الخارجي  ا وتساءل عن التـدابير التـي تفكـر فيه
                                                

.المصدر نفسه)  475(
.110المصدر نفسه ، ص )  476(
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يط طريـق         . )477(الوزارة لتالفي ذلك   كما لفت نظر الحكومة إلى ضـرورة تبـل
م        –السليمانية    قره داغ، وايصال الخط الهاتفي إلى األخيرة، ألنها تعـد مـن أـه

  .)478(نواحي مدينة السليمانية نفوساً وعمراناً
ي         ـدة ـف  14وفي الجلسة الخامسة والعشرون من االجتماع االعتيادي المنعق

ام             ،1955شباط   اج الـع انون المنـه ة ـق ى الئـح  والتي خصصت للمذاكرة عـل
ن           رى ـع رةَ اـخ ـال ـم لمشاريع مجلس االعمار ووزارة االعمار، تكلم علي كم

ارة           ـه بإـث ة  "حالة الطرق، وأهميتها في حياة الشمال، وتمنى عـدم اتهام الطبقـي
ـاع         "البغيضة ـرح األوض ـدة والتـضامن، وش ، وإنما قصده من ذلك هـو الوح

د قـست     : "ي يعانيها سكان القرى في كردستان ذاكراً      الصحية الت  ة ـق ان الطبيـع
ـالي هنـاك         على سكان المناطق الجبلية، وان الحياة في الجبال قاسية جداً، فاأله
ة        دوا لقـم يبذلون من الجهد إضعاف ما يبذله إخوانهم في السهول ليعيـشوا ويـج

ى   الخبز، فإنهم احياناً يحفرون الصخور ويضعون فوقهـا األتربـة         دوا إـل  ليزـي
ا           ي يـسقون منـه ون الـت ى ان الينـابيع والعـي أراضيهم شبراً أو أشـبار، وحـت
وارد     ة اـل أراضيهم بحاجة إلى التطهير والتنظيف، ومع هذا العيش المضني وقـل

صرف    ] المحاصيٍل[ال يستطيع أيضاً إيصال المورد    ى محـل اـل واق [إـل ] األـس
ـاء     ال: "لعدم تيسر الطرق، واستطرد النائب مفصالً      اة أبن طريق كل شيء في حـي

ون مـشوشاً،          الشمال شأنهم في ذلك شأن حاجة رجال الجنوب للري، فاألمن يـك
اكن النائيـة التـي           والطبيب والحاكم وحتى المأمور ال يمكن ان يذهب إلى أالـم
ا          تبقى منعزلة لعدم وجود طرق للوصول إليها رغم وجود المناظر الخالبـة فيـه

سياحية      .." .تأخذ في القلوب واأللباب    ى االهميـة اـل ـة إـل كما لفت نظر الحكوم
ة     : "للشمال بقوله  ـاظره الخالـب اً ثانيـاً بمن وان قضاء واحداً يمكن ان يكون لبناـن

ر        ع تفكـي ه موـق ذا كـل وهوائه العليل لو وجد التنظيم والرعاية ولكن هل كان ـه
ـ        ..." مجلس االعمار أقول كال    ف ب ضبة  أوفي السياق ذاتـه بـين وبأـس ن الـه

وك،             الوا ـري وكرـك والء وكف قعة بين ديالى وكركوك والسليمانية وحلبجة وجـل
م يحـظ العمـران          والتي تقارب مساحتها مساحة لبنان، هي مهجورة تمامـاً، وـل

ن    . )479(من مخصصات ميزانية مجلس االعمار   ة يمـك ومن خالل هـذه المداخـل

                                                
.192، ص 1953 آذار، 22في ) 13(المصدر نفسه ، الجلسة )  477(
. 193المصدر نفسه ، ص )  478(
، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "479(

.514، ص 1955 شباط 14في ) 25(، الجلسة1955 – 1954لسنة 
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ـ         ـة م ن تصور الوضع المعاشي المزري لسكان الشمال، رغم ما تتمتع به المنطق
ـها          ين انتعاش مزايا اقتصادية، وسياحية، وعليه ربط النائب بين فتح الطـرق وـب
رق،                ـين رداءة الـط ا ربـط ب ياً، كـم اقتصادياً وزراعياً وسياحياً، وحتى سياـس

  .وأثرها السلبي على أداء الموظفين الحكوميين
ـباط   21أما في الجلسة التالية والتي عقدت في         ، وحـين تطـرق   1955 ش

دها فـي العـراق، والجهـات          بعض النواب إل   ى موضوع إنشاء الطرق وتعبـي
ي مـنهج         ة ـف ـادات الالزـم المسؤولة عنها، والطرق التي لم  ترصد لها االعتم

ـ          ـراً للداخليـة، ب صفته وزي ن أمجلس االعمار، أوضح لهم النائب سعيد قزاز ـب
رق        شاء الـط ـار ومديريـة االشـغال       : هناك جهاتان تعمـالن إلـن وزارة االعم

ـاف اي . هات ميزانياتها الخاصةن لكل جهة من الج أن ب العامة، وبي  ـ وأض ـ اَف ن أ ب
ـة،      ألهناك منهاجاً خاصاً با  س القادم سنوات الخـم عمال العمرانيـة الرئيـسة لـل

ة              رق الفرعـي ى الـط ويتضمن المنهاج اعتماد حوالي مليوني دينار تصرف عـل
ن           صاص كـل ـم و خـارج اخـت بين مراكز األقضية والنواحي والقرى مما ـه

  .)480(ي االعمار واألشغال العامةمنهاج
ا             رين، فحينـم انتقلت حمى المطالبة بفتح الطرق إلى نواب السليماينة اآلـخ
سابعة            سة اـل تمت المذاكرة على الئحة قانون ميزانية مجلس االعمار فـي الجـل

باط  23والعشرين من االجتماع االعتيادي المنعقدة في       انبـرى النائـب   1955 ـش
ق      حسن الجاف للرد على ما       ا يتعـل يما فيـم جاء به خطاب وزير االعمار والـس

ى ان             وزير إـل بالمباشرة بفتح الطرق في أنحاء العراق المختلفة، فلفت أنظار اـل
ة     –فتح طريق السليمانية   تجعل مديـن ـة الموضـوعة ـس  دربندخان، حسب الخط

ى ان             راق، ودعـا وزيـر االعمـار إـل حلبجة منعزلة تقريباً عن بقية أنحاء الـع
د وحلبجـة ال      يأخذ ذلك   ين عرـب سافة ـب ى ان الـم بنظر االعتبار، كما وأشار إـل
ـ        45تزيد عن    ب ب بلط، فطاـل ن تـدرج  أ كيلو مترا إال ان الطريق بينهما غير ـم

  .)481(نفقات تبليطه في منهج السنوات الخمس
واء       ي ـل ـرق ـف وضمن السياق ذاته أثار النائب رسول حسن موضوع الط

ضاء    أوبين بالسليمانية والسيما في قضاء بشدر،       أخر الـق سي لـت ن السبب الرئـي
ه          ـع ـب ا يتمت م ـم المذكور يعود إلى عدم وجود طريق مبلط وصالح للسير، رـغ

  .القضاء من امتيازات اقتصادية، وزراعية
                                                

.533 – 532، ص 1955 شباط 21في ) 26(المصدر نفسه، الجلسة )  480(
.557، ص 1955 شباط 23في ) 27(المصدر نفسه، الجلسة )  481(
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ـة الطـرق           ن حال ورغم كون وزارة الداخلية ليست المسؤولة المباشرة ـع
وزارة           ـديات تابعـة ـل ه وبـسبب كـون البل ة  وفتحها وتبليطها، إال اـن  الداخلـي

ـه فـي         ى ان يوج فأصبحت ذات عالقة بالموضوع، مما دفع ببعض النواب إـل
رق فـي العـراق           أكثر مناسبة أسئلة واقتراحات لوزير الداخلية حول حالة الـط
ى           اداً إـل عموماً، وكردستان خصوصاً، وهذا ما فعله علي كمال عندما وجه انتـق

ـتح    وزير الداخلية سعيد قزاز النه حذف من قائمته بعض      ب المتعلقـة بف  المطاـل
هرباژار،         سليمانية بنجـوين عـن طريـق ـش الطرق، ومنها طريق چوارتا، واـل

ذكور            ب الـم ـان  . رغم االهمية االقتصادية واألمنية لها، على حد تعبير الناـئ وك
ه      سعيد، واستحـصل مـن األخير قد ناقش الموضوع مع رئيس الوزراء نوري اـل

ـ  أعلى وعد ب   ار   ن يدرج الطلبات المذكورة ف س االعـم ن  . ي ميزانيـة مجـل وـم
ـال        ي كم ف عـل ة، ان بعـض مواـق المالحظ، وفي صدد الحديث عن الميزانـي
ـال            ى سـبيل المث داخل المجلس النيابي كان ذات صلة بانتمائه الحزبـي، وعـل

ـاء      أأعلن في الجلسة المذكورة ب    ة يكـون مرهونـاً ببق ى الميزانـي ن موافقته عـل
ـرر      نوري السعيد في سدة الحكم، وبخالف        ا، وب ن معارضـته عليـه ك يعـل ذـل

ه        سؤولين بقوـل ذا الموضـوع       : "موقفه بعدم ثقته بوعود الـم ـدينا سـوابق بـه ل
ة       س     -فباألمس القريب وضعنا مبالغ لطريق حلبـج سليمانية أي منهـاج مجـل اـل

االعمار السابق فصرف إلى غير ما هو مرصود له فكيف االن أومـن بوعـود          
سة        رد وزير االعمـار ع    . )482("غامضة مبهمة  ود فـي الجـل د محـم د المجـي ـب

ار المـشاريع ذات       أالالحقة، متذرعاً ب   ـر االعتـب ذ بنظ ار يأـخ س االعـم ن مجـل
  .األسبقية، ثم المشاريع األخرى األقل أهمية

رق فـي         ى بحـث مـشاريع الـط لم يقتصر اهتمامات نواب السليمانية عـل
ـراق ايـضاً       اطق الع سة   . مناطقهم فحسب، بل شملت اهتماماتهم مـن ففـي الجـل

دة فـي            ه  1955 آذار 28الحادية والثالثين من االجتماع االعتيـادي المنعـق  وـج
يط           ول فـتح وتبـل النائب توفيق المختار سؤاالً إلى وزير الداخلية سعيد قزاز ـح

ـ    ا  )المنكـودة الحـظ  (شوارع في جانب الكرخ، وقد وصف المنطقة ب ، لحرمانـه
ضرورية،          ى حـد قـول     من الحدائق ورياض األطفال والمرافق العامة اـل عـل

                                                
.565المصدر نفسه، ص )  482(
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اظم،          ارع اإلمـام موسـى الـك النائب، فضالً عن ذلك طالب بضرورة تبليط ـش
  .)483(الن وجود الكثير من الحفر فيه نجم عن عرقلة حركة المرور

ب         أرد سعيد قزاز موضحاً ب     اظم يتطـل ن تبليط شارع اإلمـام موسـى الـك
ن           يط ال يمـك ـدور واألمـالك، وان التبـل ر مـن ال استمالك وتعويض عدد كبـي
ة         ـمة مهتـم المباشرة به قبل االنتهاء من معامالت االستمالك، وان أمانـة العاص

د      . بأجراء هذه المعامالت بأسرع ما يمكن  ـمة ـق ة العاص ان أماـن كما وضـح ـب
يكون أول            اظم ـس ارع اإلمـام الـك شرعت بالقيام بعدة إعمال إنـشائية، وان ـش

  .)484(شارع يتم تبليطه
ادي،       وحول الموضوع ذاته، وفي الجلسة الثا      ـاع االعتـي ن االجتم ة ـم مـن

ة     1956المنعقدة في السابع من كانون الثـاني        ى الئـح ، وخـالل المـذاكرة عـل
ى          1956قانون الميزانية العامة لسنة      ـال الحكومـة إـل ي كم  المالية، دعـا عـل

ضية والنـواحي فـي           ـربط األـق التفكير في إيجاد مشروع السنوات الخمس ، ل
ن          العراق بشبكة مواصالت صالحة للمرو     م تـك و ـل ى ـل تاء، حـت ر صيفاً وـش

  .)485(مبلطة
ـرق، وفـي           لم يفتأ علي كمال بتوجيه األسئلة واالقتراحات حول فـتح الط
ـة       ـة األمني . هذه المرة لجأ إلى استخدام ورقة أخرى إلقناع المسؤولين هي الورق

سابع             اع االعتيـادي، المنعقـدة فـي اـل ففي الجلسة الثانية والثالثين من االجتـم
وزراء حـول فـتح الطريـق       1956ن  عشر من نيسا   ، وجه سؤاالً إلى رئيس اـل

ـرورات هـذا الطريـق               ى ض بين بنجوين والسليمانية، ولفت نظر الحكومة إـل
ة       ة األمنـي ى االهمـي الذي سيخرج مئات القرى عن عزلتها، فضالً عن تأكيده عـل

وادث           : "للطريق بقوله  ـا أصـبحت مـسرحاً لـح تلك الربوع النائية التـي طالم
ن خـالل    . )487(" تجاه قوات األمن )486(حدثها بعض األشرار  دامية، أ  ـر ـم ويظه

ـاز        و إنج طرح النائب أنه لجأ إلى العزف على العامل األمني لتحقيق هدفه، وـه
                                                

، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "483(
.642، ص 1955ذار  أ28في ) 31(، الجلسة1955 – 1954لسنة 

.المصدر نفسه) 484(
، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "485(

.92، ص 1956 كانون الثاني 7في ) 8(، الجلسة1956 – 1955لسنة 
ضلين الكرد) 486( .يقصد المنا
شرة،االجتم      "محاضر مجلس النواب  ) "487( اع االعتيـادي  ، الدورة االنتخابية الخامـسة ـع

.523، ص 1956 نيسان 17في ) 32(، الجلسة1956 –1955لسنة 
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ة          ـا المنطـق فتح الطريق المذكور، بعد ان يأس من جلب انتباه الحكومة إلى مزاي
ب إجابـة عـن سـؤاله لغيـاب           . االقتصادية والسياسية  رئـيس  ولم يتلق الناـئ

ب   . الوزراء في الجلسة المذكورة، وأهمل االقتراح الحقاً     ه طاـل وفي السياق ذاـت
تح طريـق كركـوك          سليمانية، موضـحاً رداءة الطريـق    –علي كمـال بـف  اـل

  .)488(المذكور
دوث            ا ـح بلغ التأثر بعلي كمال حداً كبيراً لعدم ظهور بـوادر يـستدل منـه

م طروح           ي كردسـتان ، رـغ راق وـف ه   تحسن في أوضاع الـع ه ومراجعاـت اـت
اريخ       ـدة بـت ادي المنعق العديدة، ففي الجلسة التاسعة والثالثين من االجتماع االعتـي

ـاج          1956العشرين من أيار     انون المنه ديل ـق انون تـع ، وحين عرض الئحة ـق
م           ار رـق سنة  43العام لمشاريع مجلس االعمار ووزارة االعـم ه  1955 ـل ، وـج

ى   دعوة إلى النواب لزيارة لواء السليمانية،     ب عـل  وعلى نفقته، لإلطالع عن كـث
ائالً     ذي صـورها ـق ادتي  : "الواقع المزري والظروف العصيبة لألهالي، واـل ـس

ـدة            ت بعي ة مازاـل سمائة قرـي لواء يزيد عدد قراه على اإللف وان أكثر من خـم
رور             صلح لـم عن االتصال والعمران، وبقيت محرومة حتى من الطرق التي ـت

ذلك ذاكـراً   واستطرد موضحاً" السيارات عادة  ة ـل تعلمـون ان  : " النتائج الوخيـم
م        ب والعـل . )489 ("القرى المحرومة من الطرق تبقى محرومـة مـن نعمـة الـط

ة      ـالغ كافـي صص مب وانتقد في المداخلة ذاتها ميزانية مجلس االعمار النه لم يـخ
س         ـة مجـل ـالغ إضـافية لميزاني لفتح الطرق الجبلية، كما استنكر عدم إضافة مب

  .)490( ذاته، رغم وعد رئيس الوزراء بذلكاالعمار للهدف
راً ربـط           ا، وأخـي ـم تبليطـه ا، ومـن ث ان هاجس الطرق ابتداء من فتحـه
م              ه ـل العراق بشبكة مواصالت حديثة، ظل يالزم النائب علي كمال، ويبـدو اـن
ى              ب عـل وب للناـئ يستسلم لليائس، رغم بقاء حالة الطرق دون المستوى المطـل

ن حـث       األقل، إذ كان يرى نفسه مقصر    و توقـف ـع ا ـل ب فيـم اً بواجبه كناـئ
ـالم         ن الع ـة ـع ـرى المعزول الحكومة لالهتمام بمد الطرق، وربـط المـدن والق

ي            ـدة ـف سة المنعق ي الجـل  شـباط  27الخارجي، ويبدو ذلك الشعور واضحاً ـف
ذاك قـائالً     1957 ر    " : عندما انتقد الحالة في المناطق الشمالية آـن ه مـن غـي واـن

صحية وتبقـى           ان يستفي  اَفاإلنصاف أي  ات اـل ات والفعالـي د عراقي من اإلمكانـي
                                                

.المصدر نفسه)  488(
. .645 – 644، ص 1956 أيار 20في ) 39(المصدر نفسه، الجلسة )  489(
.المصدر نفسه)  490(
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م         ـة بـه منطقة كبيرة منعزلة يموت فيها األلوف من األطفال وال تعـرف الحكوم
ه   "لعدم وجود الطرق التي يستطيع الطبيب الذهاب إليها      ي كالـم ، وكان يقصد ـف

ذي     : "المنطقة الشمالية ثم أضاف    ر اـل ة، األـم والطرق في الشمال وعرة وجبلـي
اً    . نطواء سكانها على أنفسهم بمعزل عن العالم     سبب ا  ة واجـب ى الحكوـم ان عـل

كانها كبـشر،              ـة ـس ع منزل ي ترتـف ـة ـك اكبر بربط هذه القرى ولو بطرق بدائي
ا         ي   ". وحتى يستطيعوا االتصال بالحكومة أو القصبة التي يحتاجوـه م عـل وتكـل

ن   كمال وطالب كثيراً باالهتمام بالطرق، والسيما الطرق الجبلية، وفي          ـر ـم  أكث
ى           رة إـل خمسين مداخلة، ولم يجد اذناً صاغية من المسؤولين، مما دفعه هذه الـم
ـدم          ة ع استعمال ورقة جديدة هي التهديد بعدم الموافقة على الميزانيـة فـي حاـل

ن        : "االستجابة لمطاليبه قائالً   ت الحاضـر أو اسـمع ـم ي الوـق د ـف فإذا لم أـج
ـأنني أكـون مـض   } كذا{المسؤولين ما يطمنني     ن    ف طراً الن احجـب ثقتـي ـع

  .)491 ("الميزانية
دة فـي      شـباط  5وفي الجلسة التاسعة عشرة من االجتماع االعتيادي،المنعـق

سنة          1958 ة ـل ة العاـم م  1958 وإثناء المذاكرة على الئحة قانون الميزانـي ، تكـل
واحي           ـربط الـن ة التـي ت ـة الطـرق الثانوـي النائب علي كمال مجدداً عن اهمي

ه       باألقضية والقرى في   ا  : " المناطق الجبلية، وأهميتها في اقتصاد البالد بقوـل أـم
ي تـربط       ... آن لوزارة المواصالت   بان تأخذ على عاتقها االهتمام بـالطرق الـت

ـة فـي      . االقضية باأللوية واالقضية بالنواحي    ة بالغ اعتقد ان لهذه الطرق أهمـي
ى          ـدر  اقتصاد المملكة وفي عدم االهتمام بها نكون قد تركنا األمر إـل ان . يـد الق

ديها الوسـائل         اإلدارات المحلية ال تملك المبالغ الكافية لفتح هذه الطرق وليس ـل
  .)492("الفنية

سيئة للطريـق           كما أثار النائب حسن الجاف، وفي الجلسة نفسها، الحالة اـل
ـا، وان         ى له ـة يرـث الذي يربط السليمانية بقضاء حلبجة، مبيناً ان تبليطه في حال

دوى،     موضوعه أثير في دو  اً، ودون ـج ائر األشغال وعلى مـدى عـشرين عاـم

                                                
، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "491(

.247، ص 1957 شباط 27في ) 12(، الجلسة1957 – 1956لسنة 
سنة      )  492(  1957المصدر نفسه، الدورة االنتخابية السادسة عشرة، االجتماع االعتيادي ـل

.356، ص 1958 شباط 5في ) 19(، الجلسة 1958 –
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الوي         ة    )493(وعرض على وزير المالية عبد األميـر ـع  القيـام بـسفرة تجوالـي
لإلطالع عن كثب على معاناة المنطقة لعدم وجـود طـرق مواصـالت، ورداءة      

د           . الطريق أبدى وزير المواصالت اسـتغرابه مـن طروحـات النائـب، ووـع
  .وبدون تنفيذ. )494( القادمبزيارة المنطقة في الربيع

   السكك الحديد-2
ي ظـل االحـتالل األجنبـي،        د ـف شهد العراق إنشاء خطوط السكك الحدـي
دي بـين العـراق           عندما منح السلطان عبد الحميد الثاني األلمان امتياز خط حدـي

ن      )B.B.B(وألمانيا وتسمى بسكك حديد الباءات       ى ـم ، وهـي الحـروف األوـل
ا    . )495(برلين، بيزنطة، بغداد   سكة فيـه ر اـل ل ان تـم . المدن التي كان من المؤـم

ام             امس مـن آذار ـع شروع فـي الـخ وقد تمت الموافقة رسمياً على هـذا الـم
ـال              1902 ر تـصوراً طيبـاً حي دت فـي بدايـة األـم ، ورغم ان بريطانيـا أـب

ع           )496(المشروع ن المفاوضـات ـم سلة ـم دخول فـي سـل ، إال أنها حاولت اـل
امس    األلمان، وتوصل أثرها الطرفا   ـاق فـي الـخ ن األلماني والبريطاني إلى اتف

صالح       1914عشر من حزيران عام   ـرف بـاحترام ـم ل ط ا ـك ، تعهـد بموجبـه
ا    )497("هدنة قلقة"ولكن هذا االتفاق لم يكن سوى    . الطرف األخر  م يكتـب لـه ، ـل

االستمرار وذلك الندالع الحرب العالمية األولى، والتي وضعت حـدا للمنافـسة         
ا         األلمانية البريطا  ت بريطانـي دما تمكـن نية، حول بناء مشاريع السكك الحديد، عـن

                                                
وتخـرج  ) 1928(انتمى إلى كلية الطـب  ): 1998 – 1911(عبد األمير عالوي    )  493(

صحة  1947ر عين في أيا. 1933طبيباً سنة    مديراً لمستشفى األطفال، تقلد وزارة اـل
ة      1954 آذار 8 إلى   1953 أيلول   17في   ة الطبـي تاذاً فـي الكلـي آب (، وعـين اـس
ن الكـوت    )1958 إلى 1954أيلول (، وانتخب نائباً عن الشطرة   )1954 اً ـع ، فنائـب

 =لـى  إ1955 كانون األول 17، عين وزيراً للصحة للمرة الثانية في     )1958نيسان  (
ي    1957 حزيران   20= انون األول  15، ونقل وزيراً للمواصالت واالتصاالت ـف  ـك

مير بصري، . 1958 تموز 14 إلى 1958 آذار  3، وعاد وزيراً للصحة في      1957
.170، ص 2، ج...أعالم السياسة في العراق

، الدورة االنتخابية السادسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "494(
.358، ص 1958 شباط 5في ) 19(، الجلسة1958 – 1957نة لس

ارف، بغـداد،    1محمود النائب، السكك الحديدية فـي العـراق، ط        )  495( ـة المـع ، مطبع
.65، ص 1958

 –، دراسـة  1945 – 1914 السكك الحديد في العراق تأريخ علي ناصر حسين،   )  496(
صادية   ـة ا – عسكرية –اقت آلداب، جامعـة بغـداد،    رسالة ماجستير غير منشورة، كلي
.25، ص 1990

.33فيليب ويالرد ايرالند، المصدر السابق، ص )  497(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

154

رعت بإنـشاء        ـرة، وـش من دخول العراق واحتالل مدنه بعد إعالن الحرب مباش
ـر أحـدها بطريـق        داد يم خطين حديدين ألغراض عسكرية من البصرة إلى بـغ
تاللهم         ة بعـد اـح ار بدجـل دجلة، واألخر بطريق الفرات، وقد رفعوا الخـط الـم

  .)498(، وبقي الخط المار بالفرات1917 آذار 11في بغداد 
دارتها، فقد قامت القوات البريطانية بتسليم الخطوط والمنشآت   إإما من حيث    

إلى اإلدارة المدنية ) سكك حديد ما بين النهرين  (المختلفة، والتي أطلقت عليها اسم      
راق  ( وغير اسمها إلى     1920البريطانية عام    ، وقـد وضـعت   )سكك حديـد الـع

ل    944خطوطها البالغة أطوالها     ك لنـق  ميل ألغراض النقل العام سواء كـان ذـل
راض العـسكرية،          ى اإلـغ البضائع، أو المسافرين، بعد ان كانت مقتـصرة عـل
ر        ـرة و غـي سيطرة البريطانيـة المباش استمرت الحالة على هذا النحو ما بين اـل

1958 تموز 14المباشرة حتى قيام ثورة 
)499(.  

ي       ورغم توقيع اتفا   ة ـف ة   1936 آذار   31قية السكك الحديدـي ين الحكوـم  ـب
ة         )500(العراقية والحكومة البريطانية   سكك الحديدـي ، والتي تضمنت نقل ملكية اـل

شكيل أول            ى ـت ي عـل وزراء العراـق إلى الحكومة العراقية، وموافقة مجلس اـل
ـه   14مجلس إلدارة السكك الحديدية العراقية في      ام ذات ،  إال )501( تموز مـن الـع

لنفوذ والدور البريطاني بقي المهيمن فيه، والسـيما وان االتفاقيـة تـضمنت       ان ا 
سكك، باإلضـافة         س إدارة اـل ان يكون احد الرعايا البريطانيين عضواَ في مجـل

ة    )502(إلى توليهم إدارة الفروع الرئيسية للسكك الحديدية   ة مالئـم ، بـشروط خدـم
  .)503(ولمدة عشرين عاماً

                                                
.156، ص 4، ج... الوزاراتتأريخ عبد الرزاق الحسني، )  498(
ثامر ياسر البكري، إدارة منشآت النقل واالتصاالت، مطبعة دار القادسية، بغـداد،        )  499(

.109 – 108، ص 1985
.1936راقي االتفاقية المذكورة في التاسع من نيسان ابرم البرلمان الع)  500(
ل     )  501( تألف المجلس، من وزير االقتصاد والمواصالت محمد أمين زكي وعـضوية ـك

رشد العمـري، ومـدير   أمن رئيس أركان الجيش طه الهاشمي، ومدير البلديات العامة      
ـ     ـة ه شار وزارة المالي ول ومـدير  الميناء والمالحة والسكك الحديد جون وارد، ومسـت

سين،       الحركات الزعيم أمين العمري ومدير التجارة عبد االله حافظ ، علي ناصـر ـح
.176المصدر السابق، ص 

ام    -2 المدير العام    -1: تمثلت بالمناصب التالية  )  502(  رئـيس  -3 مفتش النقليـات الـع
ـين      -4المهندسين   يس المهندس انيكيين    -5 معاون رـئ ين الميـك  -6 رئـيس المهندـس
ـسني،  . يس المهندسين الميكانيكيين معاون رئ  ـأريخ  عبد الرزاق الح ـوزارات ت ، ... ال

.159، ص 4ج
.المصدر نفسه)  503(
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ـ          ـر الطبيع ـع غي ـذا الوض ـعة       وقد دفع ه سة التاس ي الجـل ـال ـف ـي كم ب عل ي الناـئ
ـدة فـي          ـادي، المنعق ـاع االعتي ـايس  9والعشرين من االجتم ى    1950 م ـذاكرة عـل ـاء الم ، وإثن

ـم               ـة رق ـسكك الحديدي ـديل إدارة ال ـانون تع ـة فـي ق ـشؤون المالي ـة ال ـسنة  ) 38(تقرير لجن ل
ـات ال         1949 ـا الحكوم ـدمت عليه ي أق سؤال عـن الخطـوات الـت ـة  ، إلى االستنكار واـل عراقي

ـا               ن أدارته ـدالً ـم ـة، ب سكك الحديدي ـام إدارة اـل ـة لتـسلم مه ـة ووطني المتعاقبة لتهيئة كوادر فني
ـة      ـت بريطاني ي كان ـائالً  . الحالية، والـت ل ق ـع     : "واسترـس ـة م ـة أجنبي ـسكك الحديدي ان إدارة ال

ـا              ـه ألنه ي المـسؤولة عن ـا ـه ـان بريطاني ـل ف ـذا العم األسف وإذا كان هناك مسؤول عن ه
ـدة          قيدتنا بب  ـزي لم ـة انكلي ت رئاس ـة تـح ـاء اإلدارة الخاص ـنة ) 20(ق ي    ". س ـا حمـل عـل كم

ـع                ـة األرب ـه، وطيل ى حال ـع عـل ـاء الوض سؤولية بق كمال الحكومة، وإدارة السكك بدورها ـم
ـ            ـفها ـب ـي وص سكك، والت ـذكورة، لتقـصير إدارة اـل ـة الم ت االتفاقي عشرة سنة التـي أعقـب

ـارج ا    "بخيلة" ـى خ ـنوية إل ـين      ، في إرسال بعثات س ـين الالزم ـين والفني ـة المهندس ـراق لتهيئ لع
  .)504(إلحاللهم محل البريطانيين في تسلم اإلدارة

ى   1950ودعا النائب ذاته في السابع عشر من أيار         ، وخالل المـذاكرة عـل
سنة       د      1950الئحة قانون الميزانية العامة ـل ـا وزيـر الماليـة عـب ة، دع  المالـي

ـ    ي شـراء      الكريم االرزي، إلى تغير العادة الجاري سكك ـف ل إدارة اـل ة مـن قـب
ـرة             ـة األخي مشتريات من خارج العراق، وذلك بواسطة وكالء التاج، الن الوكال
ا كانـت        كانت تحصر مشترياتها من المعامل البريطانية وحدها، فضالً عـن أنـه

ه القـت   . بطالهاإداعياً إلى   . تأخذ مبالغ كبيرة لقاء هذه الوساطة      ويبدو ان دعوـت
  .)505(مالية، ووعد بان يأخذها بنظر االعتباراستحسان وزير ال

دين نـوري فـي        1936كما تعرضت اتفاقية     ـاء اـل ب به اد الناـئ  إلى انتـق
ر العـراقيين فـي        الجلسة نفسها، وكذلك انتقد الحكومة الستخدامها العـاملين غـي

                                                
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "504(

.390، ص 1950 أيار  9في ) 29(، الجلسة 1949لسنة 
.544، ص 1950أيار   17في ) 36(المصدر نفسه،  الجلسة )  505(
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سكك         إدارة السكك، وتقاعسها في تعيين العراقيين في المناصب المهمـة فـي اـل
ة          إ إلى   الحديدية، داعياً  ن اتفاقـي ، 1936بدالهم بـالعراقيين، واستـشهد بمـادة ـم

ـين             ولى إدارة بعـض المناصـب، وتع ان تـت والتي تسمح للحكومة العراقية ـب
ـريم        . العراقيين فيها، أو تهيئتهم الستالمها     د الك اب وزيـر الماليـة عـب وقد أـج

ـ      سابقة، التـي يفت رض االزري محاوالً القاء التقصير في ذلك على الحكومات اـل
  .)506(بها وضع منهاج بخصوص ذلك الموضوع

ضها            ة الواحـدة بـع وبالنظر ألهمية السكك الحديدية في ربط أجزاء الدوـل
تم اسـتخدامها                م ـي ة التـي ـل ببعض، ولكونها احدى طرق المواصالت المهـم
ر            ت تفتـق شمالية كاـن ة اـل ون المنطـق ألغراض تجارية بصورة صحيحة، ولـك

د    إليها، وخاصة لواء السليمانية،      كة حدـي ـد ـس فقد دعى النائب علي كمال الى م
ك، وحـسب             ـة، الن ذـل ـدود اإليراني من كركوك إلى السليمانية، ومنها إلى الح
ـة،         صادرات اإليراني ن اـل ـر ـم سم كبي وجهة نظر النائب تؤدي إلى تحويـل ـق

  .)507(وخاصة غربها ووسطها إلى العراق بواسطة هذه السكة الحديدية
  
   المطارات-3

ـان  أ وعلى وجه التحديـد   المشرين طيران في بداية القرن   عرف العراق ال   ب
. االحتالل البريطاني للعراق، عندما استخدمه لغرض اجهاض ثـورة العـشرين           

ذا               ـة تدشـين العـراقيين لـه وعلى هذا األساس كان الغرض العسكري هو بداي
ي   . )508(النوع من وسائل النقل     – الموصـل  –هذا األمر حدا بالنائب احمد الجليـل

ـادي المنعقـدة فـي           في ا   آذار 29لجلسة التاسعة و العشرين من االجتماع االعتي
                                                

.546 – 545المصدر نفسه، ص )  506(
، الدورة االنتخابية الثالثة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي        "محاضر مجلس النواب  )  "507(

.265، ص 1953 نيسان  9في ) 17(، الجلسة1953 - 1952لسنة 
.180ثامر ياسر البكري، المصدر السابق، ص )  508(
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راف الموصـل،       إ إلى   1951 راح اـش ثارة قضية مطار الموصل، بناء على اقـت
ة       ي حاـل ة ـف ارات الجوـي لكونه قريب من المدينة، واحتمال تعرض المدينة للـغ

ى     . اندالع الحرب  سعيد بنقـل المطـار إـل ـان  وعليه طالب حكومة نوري اـل مك
  .)509(بعيد عن المدينة بدالً من توسيعه

ـأن                ـد ب دما أك ـالف عـن ه رأي مخ إما النائب بهاء الدين نوري فقد كان ـل
ـار            ـاك مط ان هن أمن، سـواء ـك المدن في حالة اندالع الحرب ال تكون في ـم

اَ    قريب منها، أو بعيد عنها، وأشار إلى ان مـس     ـار سـيكون مكلـف  ألة نقـل المط
ـار        أكثر، من مسألة توسيعه،    ائرات، والسـيما وان مط  وخاصة بعد تطور الـط

ه مـع توسـيع المطـار،            الموصل كان قد صمم للطائرات القديمة، لذلك أكد اـن
  .)510(وتعويض األهالي بالمال مقابل استمالك دورهم وأمالكهم

ت العامة -ب    الخدما

   الكهرباء-1
سهيل الحيـاة ا       ة  أدرك نواب السليمانية أهمية الكهرباء ودورها في ـت ليومـي

ابي،         س النـي سات المجـل الل جـل للسكان، لذلك فقد أثاروا موضوع الكهرباء ـخ
ة       . وكلما دعت الحاجة إلى ذلك     سة الرابـع فقد أثار النائب علي كمال فـي الجـل

ـ     1952 شباط 23عشرة المنعقدة في    ين ب ـذا الموضـوع، عنـدما ـب ن إدارة أ، ه
م    مشروع الكهرباء في السليمانية مرهقة بمئات الطلبات ل    ـز دورـه سكان لتجهي ـل

ل          دم تحـم ك لـع واألمكنة العامة بالكهرباء، إال ان طلباتهم بقيت دون إجابة، وذـل
ة       ـد ان أصـبحت قديـم واسترسـل النائـب   . المكائن الموجودة فوق طاقتها، بع

د جلبـت        موضحاً وجود ماكنة واحدة في الشمال من النوع السريع الدوران، وـق
ا        عقاب الحرب العالمية الثانية،   أفي   ـراق ألنـه روف الع  ولكنها ال تـصلح لـظ

ى إدارة          ادرين عـل تستهلك بسرعة متناهية، كما أشار إلى عدم وجـود عمـال ـق

                                                
ـسنة   ، الدور "محاضر مجلس النواب  ) "509( ة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي ل

.471، ص 1951 آذار  29في ) 29(، الجلسة 1951
.472المصدر نفسه، ص )  510(
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ة ال تـستطيع        ضالً وان الماكـن سريعة الحركـة، ـف وصيانة مثل هذه المكائن اـل
ـا         م      . وحدها القيام بقسط كامل من الخدمات المرجوة منه ساءل عـن دـع م ـت ـث

ع     الحكومة مالياً وفنياً، ب  شياً ـم ة تـم ـة الكامـل جلب ماكنتين مع أجهزتها الكهربائي
ه         . )511(حاجة البلدة وتوسعاتها المستقبلية    ه بقـي دون رد، ممـا دفـع ولكن طلـب

إلى توجيه سؤال أخر إلى وزير الداخلية حول مشروع المـاء والكهربـاء فـي             
ي      دة ـف ، 1952 نيـسان  19قضاء قلعة دزة في الجلسة الثانية والعـشرين المنعـق

ـد فـي          وق د أوضح في سؤاله ان القضاء المذكور يكـاد يكـون القـضاء الوحي
ـاء      ـراءات    . العراق الذي يفتقر الى مشروعي الكهرباء والم وتـساءل عـن االج

ي القـضاء       ويين ـف د  . التي ستقوم بها الحكومة لتنفيذ هذين المشروعين الحـي وـق
ن ا      ى   رد عليه عمر نظمي وزير الداخلية، إال ان جوابه جاء خالياً ـم ارة إـل إلـش

ـرةَ            ى جوابـه م ى ان يعقـب عـل المشروعين المذكورين، مما حدى بالنائب اـل
روض لتحقيـق مـشروع      اخرى، ويترجى منه التوسط للحصول على بعض الـق
ن        يس ـم ضرورية، وـل ائل اـل الكهرباء  للقضاء المذكور، بعد أن غدا من الوـس

  .)512(الكماليات، حسب قول النائب
ول إصـالح         كما وجه النائب ذاته سؤاالً     ة ـح ى وزيـر الداخلـي اً إـل  ثانـي

ـذه     أمشروع كهرباء حلبجة، فأجابه وزير الداخلية ب    ت ه د الحـظ ة ـق ن الحكوـم
سين،    أالحاجة الملحة للقضاء، وب   ة والتـح ى التقوـي ن المشروع الحالي بحاجة إـل

ام            ن القـي ذلك ال يمـك ة المخصـصة ـل وارد المالـي ولكنه تعذر لعدم كفايـة الـم
لفة خاصـة قـدرها          باالصالحات، ولكي ي   نح ـس ـد بـم ) 150(سكت النائب وع

  .)513(دينار إلى قضاء حلبجة لهذا الغرض
إال انه يبدو من خالل سياق المناقشات واألسئلة التي طرحها نواب السليمانية، 

حول إصالح وضع الكهرباء في حلبجة ان الوضع لم يتغير، وهذا واضح  والسيما
 أكد بأنه رغم حاجة بلدة حلبجة القصوى من خالل مداخلة النائب حسن الجاف الذي

إلى مشروع كهرباء فانه قد تأخر تنفيذه، داعياً وزير الداخلية ان يتوسط في مجلس   

                                                
شرة ، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب )  "511( ، الدورة االنتخابية الثانية ـع

.194، ص 1952 شباط  23في ) 14(، الجلسة 1951لسنة 
.416، ص 1952 نيسان 19في ) 28( نفسه ، الجلسة المصدر)  512(
.المصدر نفسه)  513(
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  .)514( ممكنةاألعمار إلنجازه بأقرب فرصة
ة دزة    إويبدو انه وبعد مرور عدة سنوات على   ثارة موضـوع إيـصال قلـع

ر     بالقوة الكهربائية في المجلس النيابي، بقي القض       و األـم اء، وـه اء بدون كهرـب
ر الداخليـة حـول تنـوير        الذي أكده النائب رسول حسن عندما استفسر من وزـي

  .قلعة دزة بالقوة الكهربائية
م منـذ عـام           ـة مـشروع   إفأوضح سعيد قزاز وزير الداخلية بأنه قد ـت حال

ة دزة           ي قلـع ـة، ـف كهرباء كامل، بما في ذلك بناء محطة لتوليد القـوة الكهربائي
ى     أأحدى الشركات، واضاف ب   إلى   ي طريقهـا إـل ن المكائن قد شحنت، وهي ـف

ذ    . )515(العراق، مؤمالً وصولها في أوائل شهر أيار القادم    ه أكـد تنفـي ولذلك فاـن
  .المشروع وتنوير قلعة دزة قريباً

ة               وزير الداخلـي ؤاال ـل ـدوره ـس وقد وجه النائب عبد المحسن الجريـان ب
ة      حول إعادة النظر في تخفيض منسوب   ي مديـن ة ـف دة الكهربائـي أجـور الوـح

  .الحلة، ليكون تشجيعاً لألهالي على االشتراك في ذلك المشروع
ى الطـواقم    أرد سعيد قزاز مبرراً ب  ع إـل ن نجاح مشروع كهرباء الحلة يرـج

الكهربائية الجديدة التي تم نصبها، وأنها كلفت الحكومة مبالغ جسيمة، وأضاف بان  
 طاقم كبير أخر يبلغ انتاجه ألف كيلو واط، وعندما يتم العمل مستمر حالياً في نصب

تشغيله قريباً ستنظر الحكومة في مدى التخفيض الذي يمكن في أجور الكهربـاء،        
صياً   . وذلك حسب مصروفات المشروع، ونسبة وارداته      وطمأن النائب بأنه شـخ

  .)516(سيبذل الجهد الالزم لتحقيق رغبته في تخفيض أجور الكهرباء
ر     كما وجه   ى وزـي ـه إـل سؤال ذات النائب محمد فخري الجميل من ديالى اـل

ـعيد   . الداخلية، حول تخفيض سعر الوحدة الكهربائية في المقدادية      ه س فأوضح ـل
شاريع الكهربـاء،          ى ـم صاص اللجـان المـشرفة عـل قزاز بان ذلك مـن اخـت

  .)517(وباالشتراك مع اإلدارة المحلية، وليس من صالحيات وزارة الداخلية
  

                                                
، الدورة االنتخابية الثالثة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي        "محاضر مجلس النواب  )  "514(

.265، ص 1953 نيسان  9في ) 17(، الجلسة1953 - 1952لسنة 
سنة  المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتماع اال    )  515(  1956عتيادي ـل

.312، ص 1957 نيسان  17في ) 16(، الجلسة 1957 -
. المصدر نفسه )  516(
.322، ص 1957 أيار 21في ) 17(المصدر نفسه، الجلسة )  517(
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  اء الم-2
ر        بما ان الماء هو عنصر أساسي في الحياة، وان تـوفيره وتوصـيله يعتـب
زاً ال         غلت حـي رى ـش من متطلبات األساسية للسكان، فان قضايا الماء هي األـخ
ـد،        ب سـليم محم بأس به من مداخالت واهتمامات نواب السليمانية، ومنهم الناـئ

ـة               سة الثالث ة، فـي الجـل ن   الذي وجه سؤاالً إلى وزير الداخلـي والعـشرين ـم
، حول شـحة المـاء فـي    1947 حزيران 4االجتماع غير االعتيادي المنعقدة في      

صحي،            دهوره اـل ـد فـي ـت قضاء قلعة دزة مما يؤثر في عمران المركز، ويزي
ـ   . عالوة على ماهو عليه من التأخر      رة ال    أوبين النائب ب ن بلديـة القـضاء فقـي

ن         ـذه القبيـل، ويمـك ساعدة   يسعها ان تصرف على مشاريع من ه ـة ـم  للحكوم
اورة     ق    . )518(المركز بإسالة الماء  إليه من األراضي المـج م يـل إال ان طلبـه ـل
  .جواباً وذلك لغياب الوزير المختص في تلك الجلسة

دة فـي        ادي، المنعـق ـاع االعتـي ن االجتم ـار  10وفي الجلسة الثالثين ـم  أي
ـانون         او. 1950 ـة ق ـروض  ثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية فـي الئح ق

زري              ـع الـم ى الوض وري إـل دين ـن ـاء اـل البلديات، تطرق خاللها، النائب به
ام            سليمانية أرادت إتـم ة اـل ان بلدـي لمشروع الماء في السليمانية، وموضـحاً ـب

و  10مشروع الماء لحاجة المدينة الضرورية اليه، وذلك بجلبه مـن مـسافة       كيـل
ضها    متر إلى المدينة، وذلك الن أنابيب المياه والمجاري ت          ـع بـع مر متوازيـة م

اه    ٪95ولمح إلى ان   . البعض ـدان، الن مـي  من أهالي السليمانية مـصابون بالدي
ى              ي تنقـل الميـاه إـل ين والـت المجاري القذرة ترشح جراثيمها إلى أنابيب الـط

ف حـوالي     . البلدة سليمانية يكـل ف  50وبين ان إصالح مشروع المياه في اـل  أـل
ة    . ديرية البلديات العامة  دينار، حسب تقديرات المختصين في م      ت بلدـي ولما كاـن

غ        د   10السليمانية تفتقر إلى المبلغ المذكور، قررت إكماله بمبـل ار، بـع  أالف ديـن
ة             ـدت لبلدـي دورها أك ي ـب ك، والـت ى ذـل ان أخذت موافقة وزارة الداخلية عـل

ـ  . السليمانية بأنها سوف تأخذ المبلغ المذكور من وزارة المالية       ن أوبين النائـب ب
دفع،         المش ن اـل وزارة ـع كلة األساسية التي تواجها بلدية السليمانية هو امتناع اـل

ة          ر الموضـوع أهمـي ـة ان يعـي ر الداخلي رغم موافقتها األولية، لذا طالب وزـي

                                                
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "518( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.376، ص 1947 حزيران  4في ) 23(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
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اً النائـب     . )519(خاصة إلكمال المشروع   ـة مطمئـن رد صالح جبر وزيـر الداخلي
  .)520(وعبتقديم المساعدة الالزمة لبلدية السليمانية إلتمام المشر

ـاء           اء إثن مرة أخرى، أثار علي كمال، وبأسلوب ساخر، موضوع شحة الـم
ام         اج الـع انون المنـه ة ـق ي الئـح ة ـف المذاكرة على تقرير لجنة الشؤون المالـي

ـار  16لمجلس األعمار في   واب       1951 أي ـان ـن ـه ب ي مداخلت د ـف ، عنـدما أـك
من المـاء فـي   ، وإنهم ال ينالون كفايتهم    "العطش الشديد "كركوك واربيل يشكون    

وري         وزراء ـن الصيف مع اشتداد الحرارة، ولفت انتباه النواب الى ان رئيس اـل
زاب             السعيد كان قد وعد نواب كركوك واربيل بمشروعين لسحب الماء مـن اـل
شروعين،        ذين الـم ـة لـه ي الالئح إلى هذين المدينتين، ولكنه لم يعثر على اثر ـف

  .)521(ء الحاجةلذا طلب بان يعاد النظر في الالئحة على ضو
ب سـحب              أيد النائب بهاء الدين نوري ما تقدم به زميله علي كمـال، وطـل
ه لغيـاب            د النـواب فـي مداخلـت الالئحة، وإدخال الطلبات الجديدة فيها، وانتـق

ن    "األغلبية منهم عن المجلس، إذ توجه لهم وبانفعال قـائالً     س وأـي فـأين المجـل
 الحكومة بإدخال بعض الطلبـات      لنطالب... النواب الذين يوافقون على السحب    

اً           في مناهج أساسية عمرانية تتعلق بحياة البلد لمدة خمس سنوات ولكـن مخاطـب
ا     ) 140(عشرين نائباً من     ات فلـه ـذه الطلـب نائباً فإذا أرادت الحكومة ان تهمل ه

  .)522 ("كل الحق فأين القوة التشريعة في هذا المجلس
ضية   تعدت اهتمامات نواب السليمانية مشاكل ش      ى ـق حة المياه وتوفيرها إـل

ـانون األول  22ففـي  . أخرى، إال وهي مشكلة تصريف المياه القذرة وإسالتها         ك
، وأثناء تقديم تقرير لجنة الشؤون الداخلية فـي الئحـة قـانون تـصريف           1954

رة إنـشاء            ان فـك ة ـب المياه القذرة، أوضح سعيد قزاز بـصفته وزيـراً للداخلـي
ام       مشروع تصريف المياه القذرة    ى ـع ع إـل  في العاصمة، هي فكرة قديمة ترـج

ز       1934 ى حـي ـراج المـشروع إـل ، عندما جرت مخابرات ومداوالت عديدة إلخ
المي فـي       1947الوجود، وآخرها كانت عام     ر الـع م اسـتقدام الخبـي ا ـت ، حينـم

                                                
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "519(

.403، ص 1950 أيار  10في ) 30(، الجلسة 1949لسنة 
.405المصدر نفسه، ص )  520(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "521(

.899، ص 1951 أيار  16في ) 50(، الجلسة 1950لسنة 
.المصدر نفسه)  522(
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ـيس المـشروع      . هندسة مجاري المياه القذرة المستر جون تايلر       ة تأس والن كلـف
ى صـعوبة          ) 9(والي  وحسب التقديرات كانت ح    النظر إـل ار، وـب ين ديـن مالـي

ه       ي حيـن شروع ـف ـين  . الحصول على المال الالزم لسد نفقاته، فقد أهمل الـم وب
د         سعيد قزاز بأنه نظراً إلى القروض األخيرة التي أعطيت ألمانة العاصـمة، فـق
ـر فـي          أصبح باإلمكان آالن تخصيص االعتماد الالزم في الميزانية إلعادة النظ

ن       تكليف ا  ي خـم شروع، والـت راء األعمـال التمهيديـة للـم لخبير المذكور إلـج
در ايـضاً         ) 7.25.500(كلفتها مجدداً بمبلغ     دير األول، وـق دينار أي اقل من التـق

م    . المدة إلكماله بحوالي خمس سنوات    ه ـت زاز بأـن وعلى هذا النحو بين سعيد ـق
  .)523(االتفاق نهائيا مع الخبير للمباشرة باإلعمال الالزمة

)524(في سياق المشروع المطروح، دخل النائب صادق البـصام     و
داد - ، - بـغ

ة        ان الحكوـم م ـب دما عـل في نقاش دستوري مع سعيد قزاز وزير الداخليـة، عـن
ـإذا  : "تستوفي كلفة المشروع من سكان بغداد، وعلى هذا النحو اعترض قـائالً        ف

ى سـكان    أسلكت الحكومة هذا المسلك ب     سي عـل ن تفرض مشروع عمراني رئـي
ـنة               ون س شروع فـاني أخـشى ان تـك ذا الـم ة ـه نهم كلـف العاصمة وتأخذ ـم

ه       ". بالمستقبل ـتور بقوـل ر    ُأأحببـت ان    : "وعد هذا العمل مخالفا للدس ت نـظ لـف
رض         ه قـانون األساسـي وهـو ال يجـوز ان تـف المسؤولين إلى ما تطرق إلـي

  .)525 ("ضرائب أو رسوم على مبدأ يخالف العدالة
ـان الالئحـة ال      فرد سعيد قزاز بأنه ال يتف   ـاً ب ذكور، مبين ب الـم ق مع الناـئ

ة صـحيحة،             تخالف إحكام القانون األساسي، ألنها موضوعة على أسس قانونـي
ي خـالل            دة وـف رة واـح وان الرسم التأسيسي يستوفي من كل صاحب ملك ـم

داد فـي الوقـت    : "... عشرين سنة، وقد وضح ذلك باألرقام ذاكراً     ان نفوس بـغ
ذا       . ةألف نسم ) 800(الحاضر   دة المنـصوص عليهـا فـي ـه وفي أواخر الـم

                                                
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "523(

.97 – 96، ص  1954 كانون االول 22في ) 7(، الجلسة 1954لسنة 
ـوق   ) 1960 – 1897(صادق البصام   )  524( من مواليد بغداد، حصل على شـهادة الحق

، مارس مهنة المحاماة، تولى وظائف عدة، شغل عضوية مجلس النـواب        1925عام  
ه القـومي    حيـدر طالـب الهاشـمي،    . الكثر من مرة، عرف بمواقفه الوطنية وتوجـه

ة       ـشورة، كلـي ستير غيـر من صادق البصام ودوره السياسي في العراق، رسالة ماـج
.، المقدمة2000ابن رشد، جامعة بغداد، / التربية

ض)  "525( ، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ، االجتمـاع االعتيـادي   "ر مجلس النواب محا
.102، ص 1954 كانون األول 22في ) 7(، الجلسة 1954لسنة 
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ن              اره ـم دفع أـج القانون ستبلغ نفوسها أكثر من مليون نسمة، فالشخص الذي ـي
ن        ) 1000(إلى  ) 200( دفع ـم دينار فإننا نقسط هذا المبلغ إلى عـشرين سـنة فـي
صيب      : "، وأسترسل مستغرباً " دينار 50 دنانير إلى    10 ذي ـي ـبن اـل و الغ ا ـه ـم

ن شـاغل       )  20/1(بلغ يعادل الشخص إذا دفع م   ذي يأخـذه ـم ـاره اـل ن إيج ـم
ـين سـاكن             رق ب ل وال يـف ين الـك ل وال يفـرق ـب الدار؟ النفع العام يشمل الـك
ه        ـا يـستفيد مـن ه أو داره وكالهم الحانوت أو الدار الن المجرى يمر تحت دكاـن

ضر        أحيث ان ساكن الحانوت تتراكم       الطبع ـت ذا ـب ـاذورات وـه مام حانوته الق
ـ      . )526 (" فالمشروع هذا مفيد للجميع    بصحته لذلك  ن أوبـذلك يتـضح للباحـث ب

ـع،       ـة، وصـحة المجتم رؤية سعيد قزاز لالئحة، بأنها تصب في المصلحة العام
ا           فالجميع إذن مشتركون ومستفيدون منه، وعليه فان الجميع ملتزمـون بـدفع ـم

  .عليهم، الن القانون ال يفرق بين الغني والفقير
امر   وفي الجلسة ذاتها أثار      ، مـشروع  - البـصرة   – )527(النائب احمد الـع

ـدم              ى وزارة الداخليـة لع تصريف المياه القذرة في البصرة، وتوجه باالنتقاد إـل
ـ      . يفائها بوعودها حول إنشاء المشروع المذكور     إ ـاً ب ة مبين ن أفرد وزير الداخلـي

ا          الوزارة مهتمة بتأسيس مشروع المجاري، ال في بغداد وحـدها فحـسب، وإنـم
ـ    في المد  وزير ب ن أن الرئيسية كالبصرة والموصل، والثبات صحة كالمه بين اـل

  . )528(لدى الوزارة عروضاً من ثالث شركات لتخطيط مدينة البصرة
ة         ـالة المـاء لمنطـق صلحة إس وحين طالب بعض النواب بالئحة قانون ـم
دت فـي          ادي، والتـي عـق بغداد، في الجلسة التاسعة عشرة من االجتماع االعتـي

شؤون الداخليـة، أوضـح        أ، و 1955ثاني   كانون ال  31 ـة اـل ثناء تقديم تقرير لجن
تثناء لجنـة   ألهم سعيد قزاز، بان    ـاء   إعمال لجان الماء والكهرباء، باـس الة الم ـس

ا، و     اج  إفي بغداد، ليست كثيرة بدرجة تستوجب سن قانون لـه ـا فـي   أدـم عماله
شعبة      إعمال  ألجنة   رة ومـت ي هـي كثـي ة  سالة الماء لمنطقة بغـداد، والـت بدرـج

                                                
.المصدر نفسه)  526(
ـوق   1913احمد عبد الرزاق العامر ولد في البصرة سنة         )  527( ة الحق ، ودرس في كلـي

ضاء الهاشمية في  ثم ل1943عين قائممقاماً لقضاء عفك في   . ببغداد ة  1944ق  فالهندـي
ن  1947، فمعاون متصرف البصرة في أيار 1946 فالفلوجة  1945 ، انتخب نائبا ـع

ـورة    1948البصرة في حزيران      14 وجدد انتخابه في الدورات النيابية الالحقة إلى ث
.451، ص 2، ج...مير بصري، أعالم السياسة في العراق. 1958تموز 

، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "ابمحاضر مجلس النو  )  "528(
.104 - 103، ص 1954 كانون األول 22في ) 7(، الجلسة 1954لسنة 
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ا، وان        ة         أتستلزم قانوناً خاصًأ بـه ا منوـط ة كلـه ي األلوـي ال اللجـان ـف عـم
  .)529(بالبلديات

ـدت فـي          ي عق سة الـت  حـول  1955 آذار 28كما رد سعيد قزاز في الجـل
شروع    - ديالى–استفسار النائب راغب عبد اهللا   يس ـم صوص تأـس سـالة  إ بـخ

ذكورة، موضـحاً   الماء في السعيدية، وعن االجراءات التي اتخذتها الوزار        ة الـم
ـال             ان األعم ـرض، وـب ذا الغ ف دينـار لـه بأنه تم تخصيص مبلغ خمسين أـل
شروع بالمناقـصة      ـيس الـم التمهيدية لتهيئة المواصفات الفنية جارية العالن تأس

  .قريباً
يد       ة  – )530(وأجاب سعيد قزاز على استفسار النائب عبد المنعم الرـش  – الحـل

ـ        ـكندرية بالمـاء النق ـ      حول تزويد االس ن تأسـيس   أي والكهربـاء، موضـحاً ب
ـه،            ين بأن ـديتها، وـب مشروعي الماء والكهرباء في أية قصبة يعد من واجبات بل
ذ        ة لتنفـي وبالنظر لضيق موارد البلديات، وعدم استطاعتها تأمين المبـالغ الالزـم

ن          أالمشاريع المذكورة، ف   ى قـروض ـم نه بذل جهـوداً كبيـرة للحـصول عـل
ـاء       المصرف الوطني العراقي، ا    اء والكهرب لذي لم يكن كافياً لجميع مشاريع الـم

ى    "لذا كانت الخطة الموضوعة هي  . في األلوية العراقية كافةً    ديم األهـم عـل تـق
ه     " المهم كندرية، ووعـد بأـن ولذلك لم يكن بالوسع تخصيص شيء لمشاريع االـس

ستقبل       ي الـم ذا اسـتمر   .)531(سوف ينظر في ذلك عند فرصـة أخـرى ـف وهـك
ـاء          النواب في توجي   ف أنح ه األسئلة بخصوص مشاريع اسالة الماء فـي مختـل

ه            العراق إلى وزير الداخلية وتصدى للرد والتوضيح مما يستـشف مـن اجاباـت
  .المامه بدقائق أمور وزارته

  
   السدود–3

                                                
.391، ص 1955 كانون الثاني 31في ) 19(المصدر نفسه، الجلسة )  529(
ة  انتخب نائباً عن لواء الحلة وعلى التوالي للـدورات االنتخا    : عبد المنعم الرشيد  )  530( بـي

ـشرة    ) 1954 نيسان   – 1953كانون الثاني   (الثالثة عشرة    حزيـران  (، والرابعة ع
ــشرة )1958 آذار – 1954أيلــول (، والخامــسة عــشرة ) 1954 ، والــسادسة ع

ـوزارات  تأريخ  عبد الرزاق الحسني،    ). 1958( ، 312، 10- 9، ص 10، ج...  ال
314.

امسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي   ، الدورة االنتخابية الخ   "محاضر مجلس النواب  )  "531(
.645 -644، ص 1955 أذار 28في ) 31(، الجلسة 1954لسنة 
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تغالل          : العراق بلد الرافدين   ر المـسؤولون باـس ذلك فـك دجلة والفرات، ـل
د          ى رواـف سدود عـل ن اـل ـان     مياهه في إنشاء عدد ـم ل سـدي دوك ـة مـث دجل

ل         . ودربندخان ذي ينبـع مـن سالـس صغير، واـل شيد األول على نهر الزاب اـل
ى بعـد        م  ) 60(جبال قنديل غرب ايران، وعند الحافة الغربية لسهل رانية عـل ـك

ضيق      سمى ـم شمال غرب السليمانية، حيث يمر النهر من مضيق بين الجبـال ـي
ه      ه    325دوكان ويبلغ طوـل ـ . م108م وارتفاـع ذا    والغ ي مـن ـه رض األساـس

ساحتها               ـغ ـم  1.300.000المشروع هو خزن المياه تكفـي الرواء اراضـي تبل
ى            ور عـل ـة ومخـم دونماً على ضفتي نهري الزاب الصغير، والعظيم والحويج

يروان     . الضفة اليمنى من الزاب الصغير  ى نهـر ـس فيما يقع سد دربنـدخان عـل
رات أسـفل ملت           ) ديالى( و مـت والي عـشرة كيـل ـد ـح ى بع يروان   عـل قـى ـس

  .)532(وتانجرو
ـ         ـرض ب ذا الع دمان أهـالي    أوعليه يظهر مـن ـه ن المـشروعين ال يـخ

سان                  ـين بـل اطقين الحقيقي سليمانية، الـن واب اـل رى ـن ا انـب السليمانية، من هـن
ول حـسن كانـت          ب رـس منطقتهم، للتنديد بهذين المشروعين العظيمـين، فالناـئ

سابعة وا        سة اـل ي الجـل ـر مخـالف للحكومـة، فـف ن   له وجهة نظ لعـشرين ـم
دة فـي       ـباط  23االجتماع االعتيـادي المنعـق ن معارضـة    1955 ش ن ـع ، أعـل

سبب            ك ـب ـذا المـشروع االسـتراتيجي، وذـل ة له األهالي في منطقته االنتخابـي
ـزن ويـأس             ل ح ى عاـم غمر المياه ألراضيهم الزراعية، وتحول المشروع إـل

راً، وب           ب ذاـك سعادة، واسترسـل الناـئ ب الفـرح واـل شاؤم  لهم، بدالً من جـل ـت
ن           : "وحزن وس ـم ى هـالك أالف النـف ؤدي إـل شروع سـدة دوكـان ـي ان ـم

ن            ـة ـم المواطنين وتلف أراضيهم كما يؤدي إلى إحيـاء اراضـي أخـرى غني
دى االف              أ د قلقـاً وضـجراًَ ـل راضي الوطن، في الحقيقة ان هذا العمل قد وـل

فل بواسـطة         ـزاب األـس اه ال النفوس من اآلهلين الذين تغمر أراضيهم تحت مـي
ـزان       ه ى أح ـر إـل ، وأسـهب  "ذا السد الثمين الغالي نرى ان مسيرتنا تتبدل وتتغي

شدر فـي      : "في وصف معاناة وتأثر األهالي ذاكراً     د رجـوعي لمنطقتـي ـب عـن
ذ االن          سفرتي األخيرة حيث التـف األهـالي حـولي يبكـون ويتـضرعون مـن

                                                
م ) 2000(، علـى ارتفـاع   1961يقع سد دربنديخان، والذي انجز العمل فيه عام      ) 532(

ر . م ) 128(م ، وعرضه   ) 535(فوق مستوى سطح البحر، ارتفاعه     شـاكر  : ينـظ
ـة اثنوغر   : خصباك، االكراد  ـداد،       دراسة جغرافي ـفيق، بغ ، 1972افيـة، مطبعـة ش

ـشورات مكتـب الدراسـات              239-238ص ستقبل، من ؛ مياه كوردستان وآفـاق الـم
.20، ص1996، مطبعة هاوار، دهوك 1، ط9والبحوث المركزي، دراسة رقم 
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ة ال ترضـى ظ      ... ألراضيهم   ة العادـل ـة العراقـي اً  إننا أفهمناهم بان الحكوم لـم
ه      ق حـق تم مداخلتـه مـستعطفاُ ومـسترحماً     "أو غدراً وتعطي لكل ذي ـح ، وـخ

ائالً      شريحة ـق ذه اـل ن نلفـت    : " ... الحكومة بالنظر بعين العطف لـه ـا نـح وه
اذ           ـات المختـصة التـخ ة المـشفقة والجه ونستعطف أنظار حكومتنـا المحبوـب

  .)533 ("إلقناع واطمئنان هؤالء المخلصين... التدابير الالزمة 
 يخفي ان هذه المداخلة طغت عليها العاطفة، وبسبب النظرة الواقعية فـي      ال

طرح مطاليب محددة ألهالي المنطقة، فان الواقع الذي رآه النائب قد جعله يتاثر به، 
خاصة، وإن النائب المذكور كان يعتبر بالنسبة ألهالي تلك المنطقة رمزاً كبيراً في    

دمان      . ئةنظرهم، وبامكانه تغيير أوضاعهم السي     والواقع ان هذين الخزانين ال يـخ
سمح        أ غراض الري في لواء السليمانية نظراً للصعوبات الطوبوغراية التي ال ـت

ن     إبالري السيحي من الخزانين، كما       نهما قد أديا إلى ترحيل وتهجير عدد كبير ـم
 قرية، فيما 40الزراع المحلين، والسيما وان مشروع دوكان أدى إلى غمر حوالي    

  .)534( قرية70ى مشروع دربندخان إلى غمر حوالي أد
ي مـضمونها        وأبدى علي كمال في الجلسة ذاتها، وفي مداخلة ال تختلف ـف
ض المـسؤولين، ومـنهم        ـه بوعـود بـع عن مداخلة رسول حسن، أبدى عدم ثقت

ـتم بيانـات    : "مجلس األعمار، وعقب على كالم رسول حسن قائالً        سادتي لو دقق
ـان        بشدر لوجدتم بين طياته    ى ان مـشروع دوك ن عـل ا احزاناً واالماً وأنا أراـه

س ا         ـدقيقاتها    السوف ينتهي قبل ان تنتهي اللجنة المنبثقة من مجـل ار مـن ت عـم
ن     ". السكان المنكوبين الذي بحث عنهم نائب بشدر  رب ـع ك أـع فضالً عـن ذـل

س    : "عمار ذاكراًالشكوكه بمصداقية مجلس ا    ى ان مجـل ن عـل واني كذلك أراـه
ي تقـدمت بهـا      عمار سوف الا ات الـت ن الطلـب . )535(" ال يقوم بتنفيذ أي طلب ـم

دت فـي      ـاني   7كرر النائب الطلب ذاته في الجلسة التي عـق ، 1956 كـانون الث
ـين        ان بع ن سـد دوـك ضررين ـم ودعى الحكومة إلى ان تنظر إلى هؤالء المـت

  .)536(العطف
                                                

ـسة  1954، االجتماع االعتيادي لسنة "محاضر مجلس النواب )  "533(  23فـي ) 27(، الجل
.559-558، ص 1955شباط 

.240شاكر الخصباك، األكراد، ص . د)  534(
) 27(، الجلـسة  1955 -1954، االجتماع االعتيادي لسنة   "محاضر مجلس النواب  ) "535(

.565، ص1955 شباط 23في 
سنة       )  536( سة    1956 -1955المصدر نفسه، االجتماع االعتيادي ـل  7فـي  ) 8(، الجـل

.92، ص 1956كانون الثاني 
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ـ        ا ويظهر ان الحكومة لم يبدر منها عمالً ايجابيا السـكان المتـضررين، مم
ي        ب ـف ى اسـتئناف الطـل امين إـل  29دفع النائب حسن الجاف، وبعد مرور ـع

ر         1958كانون الثاني    ي سـوف تنغـم ، وآثار هذه المرة موضوع األراضي الـت
ارب    ) 52(موضحاً بان حوالي    . بمياه دربندخان  ا يـق سكان، وـم قرية مأهولة باـل

ن  ألف عائلة زراعية سيبقون بدون مأوى، وتساءل في ال     سه، ـع ة  وقت نـف  خـط
سكان هؤالء المواطنين، السيما وان معظم األراضـي فـي      الحكومة بخصوص   

ـغار الفالحـين،         ى ص هرزور عـل قضاء حلبجة قد تم توزيعها نتيجة مشروع ـش
م             ه ـل سة المـذكورة، إال اـن ورغم وجود وزير المالية نديم الباچه چي قي الجـل

  .)537(يرد على استفسار النائب، إثناء أجابته على أسئلة النواب

   البلديات-4
ـرين اهتمـامهم              واب اآلخ ـع الـن ب م أولى النواب الكرد، جنباً إلى جـن

ة        ل الئـح ديات مـن قبـي للعديد من الموضوعات ذات العالقة بأدق تفاصيل البـل
  .ردتها، ورواتب مستخدميهاإقانون البلديات، و

ن             ـر ـم دة فـي العاش ففي الجلسة الثالثين من االجتماع االعتيادي، المنعـق
ن        1950ر  أيا ، أثار النائب على كمال موضوع التداخل بين صـالحيات كـل ـم

يص              ب وزارة الداخليـة بتقـل ـة، وطاـل ديات العام المتصرفيات، ومديرية البـل
ساب              ى ـح ـيع صـالحياتها عـل ى المتـصرفيات، وتوس مركزيتها الشديدة عـل
ا،        ـاء، ألنـه اء والكهرب  صالحيات البلديات، واناطة الخدمات العامة بها مثل الـم
ـلديات،             ـ دماتهم مـن الـب سكان وـخ  وحسب تقدير النائب، ادرى بحاجـات اـل

  .)538(والتي يجب ان تنحصر اعمالها وصالحياتها في المسائل الفنية فقط
سنة       اع االعتيـادي ـل سة  1950إما في الجلسة الثامنة مـن االجتـم ، والجـل

ي        دت ـف  16 التي تلتها، وضمن الدورة الثانية عشرة للمجلس النيابي، والتي عـق
شؤون    1951كانون الثاني   ، وعند عرض تقرير اللجنة، والمؤلفة مـن لجنتـي اـل

سنة             الداخلية والمالية حول الئحة قانون صندوق االحتياط للمؤسسات البلديـة ـل
ة        1950 ر المالـي ع وزـي ، فقد دخل النائب بهاء الدين نوري في نقاش مطـول ـم

انون،   بخصوص الالئحة المطروحة، إذ كان من وجهة نظر األخي        ر تطبيـق الـق
                                                

االنتخابية السادسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    ، الدورة "محاضر مجلس النواب  ) "537(
.247 -241، ص 1958 كانون الثاني 29في ) 14(، الجلسة1958 - 1957لسنة 

ـسنة     )  538( ، 1949المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادي ل
.406، ص 1950 أيار 10في ) 30(الجلسة 
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ديات دون           ـتقالل بـل ي اس وبإرادات ملكية على الجميع بصورة منفردة، مما يعـن
  .)539(أخرى، فيما كانت وجهة النائب هي تطبيق القانون على الجميع سواسية

واستمرت اهتمامات نواب السليمانية بفعاليات البلديات في عمـوم العـراق        
ي     وليس المنطقة االنتخابية التي يمثلونها،     ب عـل ـدث الناـئ  ففي جلسة أخرى تح

ن أهـالي       ـه ـم كمال، وبأسلوبه األنتقادي المعروف مؤكداً ان مضبطة وردت إلي
ـم فـي          بلد يشكون فيها من أنهم لم ينالوا أي مبلغ مـن المبـالغ المخصـصة له

ذي      أالميزانية، مما يعطي دليالً ثابتاً ب    ر اـل ـادالً، األـم يس ع ن توزيع المبـالغ ـل
ى    . ر على ضوء احتياجات المناطق كافـة   يوجب إعادة النظ   ا عـرض عـل كـم

ن أهـالي                ـائتي شـخص ـم ر مـن م المجلس طلباً موقعًأ عليه من قبـل أكـث
فه لعـدم ورود أي               دى أـس السليمانية، يطلبون فيه توسيع بدالة الـسليمانية، وأـب
ـاج      انون المنه ـة ـق ذكر لمثل هذا الطلب في تقرير لجنة الشؤون المالية في الئح

  .)540(س األعمار، والتي كانت محل نقاش النواب في الجلسة ذاتهاالعام لمجل
ى              ساعدات الحكوميـة إـل كما دعا علي كمال إلى التوسع في المنح، والـم
ة             نفط، ومـن ميزانـي ن واردات اـل البلديات عن طريق تخصيص حصة لها ـم

ك برأسـمال          . مجلس األعمار  وفي هذا الصدد اقترح أمرين هما أوالً إنـشاء بـن
ديات،    إعمار، والم بإقراض البلديات لغرض ا  ضخم ليقو  وارد ثابتـة للبـل يجاد ـم

ى   الوثانياً تخصيص مبالغ معينة في ميزانية مجلس ا     عمار لغرض توزيعهـا عـل
ا           "البلديات ا مردوداتـه ـر النائـب لـه ة نظ ، الن المنح المذكورة، وحسب وجـه

واطنين           ه  . )541(االيجابية، إذ تساعد البلديات في تقديم أفضل الخدمات للـم وعلـي
ل سـنة،          يتضح للباحث ان النائب طالب بتخصيص موارداً ثابتاً للبلديات في ـك
ة              ـة، وتحـسين حاـل لتتمكن األخيرة في ضوء هذا المبلغ الثابت ان تطور البلدي
ا               ى وارداتـه ا، أو عـل مواطنيها، إما ان تعتمد البلدية على المنح الممنوحـة لـه

ة للمـواطنين      الخاصة بها فان عملية التطوير، ورفع مست       ـدمات المقدـم وى الخ
  .لن تسير بصورة مرضية

                                                
ـاع      "محاضر مجلس النواب  : "ينظر)  539( شرة، االجتم ـة ـع ة الثاني ـدورة االنتخابـي ، ال

ـاني   16فـي  ) 8(، الجلسة 1950االعتيادي لسنة    ـانون الث ـسة  1951 ك ) 9(؛ والجل
.127، 123، 103 -102، ص 1951كانون الثاني22في

.899، ص 1951 أيار 16في ) 50(المصدر نفسه، الجلسة )  540(
خامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    ، الدورة االنتخابية ال"محاضر مجلس النواب  ) "541(

.563، ص 1956 نيسان 29في ) 35(، الجلسة1956 - 1955لسنة 
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ن           سة العاشـرة ـم ي الجـل ـديات، ـف ن واردات البل وكشف سعيد قزاز ـع
ي      دة ـف ى    أ، و1957 شـباط  25االجتماع االعتيادي، المنعـق ثنـاء المـذاكرة عـل

سنة          ـ   1957الئحة قانون الميزانيـة العامـة ـل ة، فأوضـح ب ن واردات أ المالـي
ن منـابع    85٪ من نفقاتها، وإما   15  البلديات ال تشكل إال    ا ـم ٪ الباقية فتتزود بـه

وارد            ن ـم ـر ـم عدة، فيحصل على قسم منها بواسطة الوزارات، والقـسم األخ
ر               ضريبة التـي تفرضـها دواـئ ن اـل ا ـم ـزين، فضالً عن حقـه عدة منها البن

وزير       . الكمارك على المشروبات الروحية والسكائر     د اـل ه وـع وفي نهاية حديـث
ـع المـالي              بمنح البل  سن الوض ين يتـح شاريعها ـح شروع بـم ديات قروضاَ لـل
  .)542(للحكومة
  

  الخدمات الصحية والتعليم: ثانياً
   الصحة-أ

ن           وفي سياق البحث عن قضايا المجتمع، تعد الخدمات الصحية واحـدة ـم
صحي         أالقضايا المهمة التي أثيرت      ـابي، بـسبب الواقـع اـل س الني مام المجـل

دمات          المزري للواء، وافتقاره إ    صحية، ومـا تقدمـه مـن ـخ لى المؤسسات اـل
رين فـي         . للمواطنين دفع هذا الواقع نواب السليمانية، إلى جانب النـواب اآلـخ

ى                 ـازدادت دعـوتهم إـل ـهذه الناحيـة، ف المجلس، ان يبدو اهتماماً خاصـاً ـب
سليمانية              ـاً، واـل ـراق عموم ل الع االهتمام بالمستشفيات، وزيادة عددها فـي ـك

ى          خصوصاً، وهو األ   ؤاالً إـل ـه ـس مر الذي أكده النائب سليم محمد عنـدما وج
،حول عدم وجود طبيـب فـي   )543(وزير الشؤون االجتماعية، جميل عبد الوهاب   

                                                
، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "542(

.175 - 174، ص1957 شباط 25في ) 10(، الجلسة1957 - 1956لسنة 
ـوق  من) : 1973 -1907(جميل عبدالوهاب  )  543(  مواليد بغداد، تخرج من مدرسة الحق

 1930وعرف عنه خالل دراسته بنـزعته الوطنية، فحكم عليه في ايلول . 1931سنة 
صلح في بغداد في  . بالسجن ستة أشهر لنشاطه السياسي      كانون االول 13عين حاكماً لل

 ، ثم ترك القضاء ليمارس المحاماة، وابعد الى علي الغربي في حوادث كـانون     1933
واسندت اليه حقيبة . تخابيةوانتخب نائباً في المجلس النيابي لعدة دورات ان. 1938األول 
وللمـرة  ) 1947 اذار 29-1946 تشرين الثاني 21(ن االجتماعية الول مرة في   الشؤو

، كما تـولى  )1948 كانون الثاني 27-1947 آذار 29(الثانية في وزارة صاح جبر    
) 1958 أيار 19(الوزاري في وزارة احمد مختار بابان واحتفظ بمنصبه . حقيبة العدلية
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ن إنـشاء         ـالرغم ـم قضاء بشدر التابع للواء السليمانية، وأشار في سؤاله انه، وب
ب           د رد  . )544(مستوصف في مركز اللواء إال ان القضاء ال يزال بدون طبـي وـق

اني فـي        جمي ل عبد الوهاب في جلسة الحقة على سؤاله متذرعاً بان الوزارة تـع
ت نفـسه         ي الوـق الوقت الحاضر من عدم وجود عدد كاف من االطباء ووعد ـف

  .)545(بانه سيرسل طبيبا للقضاء في اقرب فرصة ممكنة
ودعى النائب بهاء الدين نوري بدوره إلى السعي لتوسيع المؤسسات الصحية   

رسال الطبيبات إ العراق، وزيادة عدد األطباء والطبيبات، وتعزيز      في جميع أنحاء  
  .)546(خارج حدود بغداد، والوقوف ضد االتجاه الذي ال يشجع ذلك

ـع،            شكل واس ـهرزور ـب وبانتشار وباء المالريا في قضاء حلبجة وسهل ش
ضرورية              دعى النائب حسن الجاف الحكومة إلى ضرورة تـوفير الوسـائل اـل

ذا      "ض، والسيما وانه  لمكافحة هذا المر   ديها مـصاب بـه رة إال وـل لم يبـق أـس
شفى           " المرض ى تزويـد مسـت ة إـل ـا الحكوـم ا دع ب، كـم على حد قول الناـئ

ن            واء ـم كان الـل ـة ـس السليمانية بجهاز لألشعة، ووسائل المعالجـة، الن اغلبي
  .)547(المعوزين، ويضطرون للسفر إلى بغداد، أو كركوك من اجل المعالجة

ـ   ي    وتطرق النائب به وري ـف دين ـن ى موضـوع   1950 آذار 28اء اـل  إـل
صحي        ى ان البنـاء اـل دد عـل حيوي، هو شحة عدد الممرضات والقابالت، وـش

ـ      ين ب ل واألم، وـب سات  ألمستقبل البالد يتطلب االهتمام الصحي بالطـف ن المؤـس
رج إال          م    ) 56(الحكومية منذ استقالل العراق وحتى اليوم لم تـخ ا ـل ة، كـم قابـل

صول      م) 343(تخرج إال    ى عـدم ـح مرضة، وحمل النائب سبب هذا التأخير إـل
ـه       د قول ى ـح الزم وعـل ن    : "هذه الشريحة الرعاية والدعم اـل ـا ـه إننـا اعتبرن

ر الممرضـة     .. مستخدمات ال موظفات وفي ذلك ال مستقبل لهن      م نعتـب فأننـا ـل

                                                                                                                  
، ...مير بصري، أعالم السياسة في العراق.  توفي في لندن1958 تموز 14الى ثورة 

.139-138، ص2ج
ـسنة      ) 544( ادي ل ر االعتـي المصدر نفسه،  الدورة االنتخابية الحادية عشرة، االجتماع غـي

.376، ص 1947 حزيران 4في ) 23(، الجلسة 1947
سة     "محاضر مجلس النواب    )  "545( ـسابق، الجـل  حزيـران  14فـي  ) 26(، المصدر ال

.443، ص 1947
.497، ص 1947 حزيران 16في ) 28(المصدر نفسه ، الجلسة )  546(
ر        "محاضر مجلس النواب  )  "547( ، الـدورة االنتخابيـة الثانيـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.281، ص1948اني  تشرين الث3في) 22(، الجلسة 1948االعتيادي لسنة 
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د وبعـض المخصـصات       والقابلة في نهضتنا هذه موظفة يؤمن مستقبلها بالتقاـع
  .)548("دمها في محالت نائية عن بلدتهاعندما تستخ

ه            راق، ومردوداـت ين فـي الـع ولتالفي النقص في عدد األطباء والمهندـس
سة       ـال وفـي الجـل ي كم السلبية على المسيرة الصحية والعمرانية للبلد، قدم عـل
سعيد، حـول              وري اـل ذاتهااقتراحاً بناء على بساط البحث إلى رئيس الوزراء ـن

ـاء      استخدام األطباء والمهن   دد مـن االطب دسين من المانيا، مبرراً ذلك بوجـود ـع
والمهندسين االلمان العاطلين عن العمل،وكانوا قد أبدوا اسـتعدادهم للعمـل فـي       
ن          هل ـم روط اسـتخدامهم أـس القرى واالماكن النائية في مصر، السيما وان ـش

سويدي    . )549 (غيرهم من األجانـب   ق اـل م يقنـع توفـي ، نائـب رئـيس   )550(وـل
ذرعاً             الوزراء، وم  ي كمـال المـذكور، ورد مـت اقتراح عـل ن منطلق سياسي ـب

ـ             ـرف بـ مؤسـسة  "بوجود مؤسسة دولية تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية تع
م           "المهاجرين والالجئين  ة األـم دول األعـضاء فـي هيـئ ، مهمتها االتـصال ـب

ـ     ن العـراق  أالمتحدة لمعرفة إحتياجاتهم في مجال الطب والكهربـاء، ووضـح ب
ن بـين ا   شؤون        ـم ي اتـصلت المؤسـسة بهـا بواسـطة وزارة اـل دول الـت ـل
  .)551(االجتماعية

ـاء         ب أبن ي طـرح مطالـي ميات ـف وخرج علي كمال عن المألوف والرـس
ه                  ـه، ومـسقط رأـس صطفى ان يهـتم ببلدت ـد ـم جلدته، عندما طلب مـن ماج

                                                
ـسنة          ) 548( ، 1949المصدر نفسه،  الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي ل

.215، ص 1950 آذار 28في ) 16(الجلسة 
ـسة   1950المصدر نفسه، االجتماع االعتيادي لسنة      )  549(  شـباط   19فـي  ) 16(، الجل

.235، ص 1951
ة     ، من مو  )1968 – 1891(توفيق السويدي   )  550( اليد بغداد، أتم دراسته العالية بمدرـس

الحقوق في اسطنبول، وجامعة السوربون في باريس، تقلد رئاسـة الـوزارة لـثالث            
باط  23، والثانية فـي  1929 نيسان   28مرات، األولى في     ة    (1949 ـش مـع وكاـل

ة   . 1950 شباط 5، والثالثة في    )الخارجية وزارة المدفعـي عين وزيراً للخارجية في اـل
ة    1953 مايس 7ة في  السابع سعيدية الرابـع وزارة اـل ، ثم نائباً لرئيس الوزراء في اـل

 1869، باقر أمين ورد، أعالم العراق الحديث، قاموس تراجم     1958عشرة في آذار    
م، 1978 ، وزارة الثقافة والفنـون،  1ناجي معروف، ج. ، راجعه وقدم له د  1969 –

.186ص 
سة  1950 االعتيادي لـسنة  ، االجتماع "محاضر مجلس النواب  )  "551( ي  ) 16(، الجـل ـف

.235، ص 1951 شباط  19
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ـرض،    " البلدة المنكوبة الحظ"السليمانية واصفاً اياها بـ   ر والم ـاني الفـق ألنها تع
ان وضـربت          : "صة امراض العيون  وبخا ـرة العمـي الن هذه البلدة اشتهرت بكث

ـام بطبيـب     ". رقماً قياسياً  ن ع وأكد بان أهالي السليمانية قد طالبوا، ومنذ أكثر ـم
ه    . للعيون، إال ان الوزارة لم تلتفت إلى طلبهم        ى اـن ة إـل كما لفت نظر الحكوـم

ـه، وأبـدى    يوجد في السليمانية مركز لألشعة، ولكنه يفتقر إلى م      ختـصين الدارت
ـة بـشراء المكـائن        : "... استغرابه قائالً  وم الحكوم وال اعرف كيف جاز ان تـق

ـا إلواآلالت الالزمة قبل ان تهيئ الشخص المخـتص          ا   . )552 ("دارته إال ان ـم
ك لغيـاب             افي كالعـادة، وذـل واب ـش طلبه النائب المذكور لم يحصل على ـج

  .الوزير المختص في تلك الجلسة
ادي،    كما دعا ا   ـاع االعتـي ن االجتم لنائب ذاته، في الجلسة الرابعة عشرة ـم

ـاني   5المنعقدة في    انون      أ، و1955 كـانون الث ة ـق ى الئـح ـاء المـذاكرة عـل ثن
سنة      د حـسن           1955الميزانية العامة ـل صحة محـم ر اـل ى وزـي ة، دـع  المالـي

اوت          . )553(سلمان إلى إتباع سياسة التوسع في بناء المستشفيات، مبيناً وجـود تـف
ه           كب ير بين عدد نفوس العراق وعـدد المستـشفيات المتـوفرة، واستـشهد ببلدـت

ؤمن حاجـات            ن ان ـي ـا ال يمـك مشيراً إلى وجود مستشفى واحدة صـغيرة فيه
شفى     . اللواء من الخدمات الصحية   ل المسـت صحة تحوـي ـر اـل واقترح على وزي

واء         ق ان ـل د، مـن منطـل شييد مستـشفى جدـي الحالي فيها إلى مستوصف، وـت
ستوصف،      السليم ى وجـود ـم انية يتبعه قضاءا شهرزور وبشدراللذين يفتقران إـل

ذي ال يفـي          سليمانية اـل مما يضطر سكان هذه االقضية الى مراجعة مستشفى اـل
اء مستـشفيات          . بإحتياجات المرضى  ـرورة بـن ى ض رق النائـب إـل كمـا تـط

                                                
.812، ص 1951 أيار 9في ) 46(المصدر نفسه ، الجلسة )  552(
ي     ) 1985 – 1908(مواليد بغداد   : محمد حسن سلمان    )  553( تخرج من كلية الطـب ـف

ـدن   1933بغداد عام   صدرية مـن لن ، وحصل على اختصاص باألمراض السارية وال
صحة المعـارف      . 1934عام   ـساً ـل ، 1935عين طبيباً في المستشفى الملكـي، فرئي

ام    1941فوزيراً للمعارف في حكومة الدفاع الوطني      ا ـع ى روـم ، 1943، انتقل إـل
ـداد            ـودة إلـى بغ رر الع ولما انتهت الحرب العالمية الثانية انتقل إلى دمشق، بعدها ـق

دة  (1942ليقضي مدة الحبس التي حكم بها في كانون الثاني        ـين   )سنة واـح ، ثـم ع
صدرية      ه  1953، فنائباً عن العمارة 1951مديراً لمستشفى األمراض ال ، وجدد انتخاـب

ي مجلـس     1953، وعين وزيراً للصحة   1958إلى آذار    ، وتم اختيـاره عـضواً ـف
ي العـراق   . 1958 تموز 14االتحاد العربي إلى ثورة   مير بصري، أعالم السياسة ـف

.102، ص 2، ج...
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ك           ة، وذـل شفى التويـث ـرار مسـت تخصصية مثل مستشفى امراض السل على غ
هناك ضغط وارباك في قبول بعـض الحـاالت المستعـصية فـي      لكي اليكون   

  .)554(مستشفى السليمانية
صحية فـي        دمات اـل أما النائب رسول حسن فقد طلب االهتمام بتوفير الـخ

ا (قضاء بشدر، والسيما أنه من المنـاطق الموبـوءة بمـرض        ـدم  )المالرـي ، وق
ـرى لمعالجـة          رض  اقتراحاً للحكومة بإقامة مستوصفات سيارة تجـوب الق الـم

ر      . )555(وبث الوعي واالرشاد الصحي فيه     اً وغـي ـان واقعـي ومع ان اقتراحه ك
  .مكلف، إال انه دعوته لم تلق اذناً صاغية من الجهات المختصة

  
   التعليم-ب

ضايا   أولى نواب السليمانية    اهتماماً ملحوظاً داخل أروقة المجلس النيابي بـق
لغة األم، السيما وان التعليم لم ينل االهتمام التعليم المختلفة، وانتشار االمية، والتعليم ب

وطني،       الكافي في عهد االحتالل البريطاني، ورغم بوادر االهتمام به في العهد اـل
، )1933 آذار 9 – 1932 تشرين الثاني 3(وبالتحديد في عهد وزارة ناجي شوكت       

ألولي توسيع التعليم ا"والذي تضمن برنامج وزارته العناية بالمعارف على أساس        
، إال ان واقع التعليم في عموم العراق، )556("وجعله أكثر انطباقاً مع الحاجات المحلية

سليمانية   . وفي كردستان خاصة، كان دون مستوى الطموح     لذلك أغنى نـواب اـل
تكمال         ب اـس بمداخالتهم وتوصياتهم موضوع التعليم، ولم يتركوا جانباً من جواـن

  .مرافقه إال أشبعوها بحثاً ونقاشاً
ن        سة العاشـرة ـم ي الجـل فالنائب محمد صالح علي نقل في مداخلتـه وـف

اريخ الحـادي         1944االجتماع االعتيادي لسنة     ة العاشـرة بـت ـدورة االنتخابـي  لل
ن         1945عشر من كانون الثاني      راد ـم ذمر االـك ، صورة صـادقة لمعانـاة وـت

ى           سياسية وزارة المعارف في المناطق الكردية، وبين وبأسف بأنه عـرض عـل
ى             دل عـل المجلس الشكاوى ذاتها منذ عامين، دون ان يظهر اية بوادر ايجابية ـت

ـراد     شمالية     . اهتمام الحكومة بمعارف االك ـة اـل ى ان المنطق دد عـل ر  "وـش غـي
                                                

، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "حاضر مجلس النواب  م) "554(
.283 - 282، ص1955 كانون الثاني 5في ) 14(، الجلسة1955 - 1954لسنة 

.558، ص 1955 شباط 23في ) 27(المصدر نفسه، الجلسة )  555(
د مزعـل،   213، ص3، ج... الوزاراتتأريخ  عبدالرزاق الحسني،   )  556(  ؛ جمـال اـس

.64، ص 1990نظام التعليم في العراق، مطبعة جامعة الموصل، 
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ة    "يشعرون باالجحاف "و  " راضية عن خطة المعارف    ا  : "، واتهـم الحكوـم بأنـه
و    "عالمة تمام العلم بتذمر االكراد من الخطة       يس اـل ب رـئ زراء بتعـديل  ، وطاـل

ه    . )557(نظام المعارف، وبشكل يضمن ويصون حقوق االكراد  ـة اـن وفـي الحقيق
ه اشـتكى        ـه اـن لم يحدد المواضيع التي يشتكي منها الكرد، ولكن يفهم مـن كالم
وزارة          راقيين، وان اـل ى الـع من عدم توزيع البعثات الدراسية بشكل عـادل عـل

.البعثات الدراسيةكراد من حقهم من لتفتقر إلى المساواة لحرمان ا
سة           س فـي الجـل ى المجـل وقدم النائب بهاء الدين نوري تقريرا مفصالً إـل

ـدهور فـي       1947 حزيران   16الثامنة والعشرين في     يم المت ع التعـل ن واـق ، ـع
سنوات          ة باـل ة مقارـن العراق، مبيناً حدوث تراجع واضح في المـسيرة التعليمـي

مال العـراق، أو    الماضية، مما أدى إلى انتشار االمية في العرا     ق سواء فـي ـش
ـراق ودول           . جنوبه ي الع ة ـف ين نـسبة االمـي وفي هذا الصدد أجرى مقارنة ـب

ى           ، فيمـا ال  ٪92.5الجوار، موضحاً بان نسبة االمية في العـراق وصـلت إـل
سبة    ي سـوريا، و   23تتجاوز هذه الـن ذا   . ٪ فـي لبنـان  1.5٪ ـف وأضـاف بـه
  :الخصوص ما نصه

ادتي اذ     " ي ال     هذه األرقام يا ـس ا أـن ـرها ال للتبكيت وإنما للتـشجيع كـم ك
ة ان      اقصد  بها ان    أشجع الوزارة فقط، وإنما اقصد بها تشجيع كل عراقـي بغـي

ة هذا المرض ـع على مكافـح   .)558("يتظافر الجمي
بالد         وم اـل ي عـم ة ـف يظهر مما تقدم ان النائب تصدى لظاهرة تفشي االمـي

دا      ا ـب ى معالجتـه ـدة    دون استثناء، وأبدى حرصه عـل ى الوح رص عـل فع الـح
ا         وزارة وحـدها، وإنـم ى اـل ا عـل الوطنية، كما انه لم يقصر مسؤولية معالجتـه

  .حمل كال من الوزارة والمواطنين المسؤولية المشتركة في مكافحتها
ولفت النائب في التقرير ذاته، إلى انخفاض عدد التالميـذ الموجـودين فـي     

وس   ٪10ه دوليـاً، وهـو   المدارس إلى اقل من الحد األدنى المتفق علي    ن نـف  ـم
ـدد      5.4البالد، مقترحاً إذا كان نفوس العراق   ون ع ه يجـب ان يـك  ماليـين فاـن

اً سـوى             ) 540(التالميذ هو    دد التالميـذ حالـي اوز ـع ـا ال يتـج ألف تلميذ، فيم
ـر  (وفي تقدير النائب فان الوزارة الحالية       . ألف تلميذ ) 113( ـالح جب ) وزارة ص

                                                
ـسنة       "محاضر مجلس النواب  )  "557( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتم

.151، ص1945 كانون الثاني 11في ) 10(، الجلسة 1944
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "558( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.497 – 496، ص1947 حزيران 16في ) 28(، الجلسة 1947عتيادي لسنة اال
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ى الحكومـات       غير مسؤولة عن نتائج الح     الة المذكورة، بل القـى بالالئمـة عـل
ـيع          السابقة، متهماً اياها بعدم توجيه سياستها إلى الغاية المنـشودة أال وهـي توس

  .)559(المعارف
ـرة        ة كبي ه أهمـي كما تطرق إلى موضوع التعليم باللغة الكردية، مبيناً بان ـل

ـ     ضالً  في تأهيل موظفي الكرد ليتبوأوا مناصب إدارية في المنطقـة ال شمالية، ـف
ر     . عن أهميته في وحدة البالد، وألجل التفاهم      صريح صـالح جـب شهد بـت واسـت

ـران       ذي  1947بهذا الخصوص في المجلس النيابي في السادس مـن حزي ، واـل
ة    داث المؤلـم ي جـرت   . )560(ربط بين عدم وجود موظفين من الكرد واإلـح الـت

ا اليـوم فـي    ان النتائج المحزنة والمؤلمة : "هناك عندما ذكر ما نصه     التي نراـه
ـراد                 وظفين مـن األك ـدم وجـود ـم الشمال من بالدنا هي أمور ناتجة عـن ع

وري         "يستطيعون القيام بواجباتهم في تلك المنطقـة       دين ـن اء اـل ـد بـه ، وقـد أي
ا تقتـضيه المـصلحة         وظفين وفـق ـم التصريح، وحث على ضرورة تنشئة ـم

ـراد ال يفهمـون    العامة، داعياً إلى تفعيل قانون اللغات المحلية، الن    ة األك  الطلـب
ـان         . اللغة العربية ويرسبون فيها    دما ك ـه عـن وأورد مثال على ذلك موضحاً بأن

ة      ٪1وكيالً لمتصرف السليمانية، جاءت نسبة النجاح        ـة العربـي ـادة اللغ  فـي م
يم األطفـال فـي            . للمرحلة االبتدائية  ى عـدم تعـل وبين ان سبب ذلك يعـود إـل

ة السادسة من عمرهم لدروس اللغ  ة     . ة العربـي ومـن أجـل التوضـيح والمقارـن
ـات واللغـات،          أشار بهاء الدين إلى ان العراق ليس البلد الوحيد المتعـدد القومي

ـا    سؤولين فـي     . بل هنالك الكثير من الدول، ومنهـا بريطاني ه دعـى الـم وعلـي
واالن أتريـدون ان تخلقـوا   : "الحكومة إلى االهتمام باللغة الكردية قائالً ما نصه       

م              شعباً ر ـث ي األـم  متحداً من هذه المملكة إذاَ علموهم ودرسوهم بلغتهم يـا اوـل
ـة،      ". اجبرهم على تعليم اللغة العربية     الب اللغـة العربي وقدم اقتراحاً لتعليم الـط

ـتة        ـدالً مـن س بان تكون صفوف المدارس االبتدائية سبعة صفوف في الشمال ب

                                                
.المصدر نفسه)  559(
المقصود بهذه اإلحداث تجدد الحركات البارزانية في اعقاب عودة المال مـصطفى          )  560(

ة  (البارزاني وشقيقه احمد البارزاني من ايران إلى العـراق، بعـد تقـويض       جمهورـي
صيل ينظـر . رئيس وزراء إيرانمن قبل قوام السلطنة     ) مهاباد رزاق   : للتفا د اـل عـب

.171، ص 7، ج... الوزاراتتأريخ الحسني، 
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ـ      ة    صفوف، ويتم توزيع ساعاتها على أيام السنة لتضيف ف يم اللـغ ادة تعـل ي زـي
  .)561(العربية

ـراً              صفته وزي وتحدث النائب توفيق وهبي عن شؤون التعليم ومـشاكله ـب
ـران  24للمعارف في الجلسة الثالثة والثالثين المنعقدة فـي       ـاء  1947 حزي ، واثن

ة    1947المذاكرة على الئحة قانون الميزانية العامة لسنة         القى بالالئـم  المالية، ـف
ــارف للــسنة الماليــة علــى محدوديــة ميزا والتــي تبلــغ ) 1947(نيــة المع

ـ        ٪10دينار أي حوالي    ) 2.284.600( ين ب ة، وـب ة  أ من ميزانية الدوـل ن ميزانـي
الوزارة ال تتضمن المشاريع العمرانية الرئيسية، والتي ستخـصص لهـا مبـالغ        

ـة     ن      . للمباني المدرسية والجامعة العراقي ـة ـم وزير جمل بعـدها اسـتعرض اـل
ضها   المشاكل التي   ـفاً بـع ـة (تعانيها وزارة المعارف واص م   )بالمزمن ا ـل ، وأنـه

شاكل المزمنـة، وادعـى،            تعالج لحد اليوم، وان مشكلة المباني أحدى هـذه الـم
سابقة                 سة اـل ـدين فـي الجـل اء ال مضمناً كالمه رداً ونقداً مبطناً التهامـات بـه
دارس         ى الـم ـر عـل بخصوص تفشي ظاهرة االمية، ادعى بأنه حصل إقبال كثي
ام          وزارة اـم ـا وضـعت اـل بشكل أوسع مما تتحمله القابلية المالية للحكومة، مم
ا تنـشئ        أمرين ال ثالث لهما فأما ان ترفض قبول عدد كبير من الطـالب، ريثـم

ام    . عداد الفائضة من الطالب   ألالمباني، أو تؤجل قبول ا     وزير وباألرـق وحدد اـل
سنتي        ـدد الطـالب فـي اـل ي ع ــ   الحسابية الزيادة الحاصلة ـف رتين ب ن األخـي

ن     ) 40000( طالب، مما يستوجب على وزارة المعارف ان تنشئ مـا ال يقـل ـع
ـ          ) 300( ى المليـون دينـار، وبـين ب د عـل ن أمدرسة، تتطلب نفقاتهـا مـا يزـي

ضالً         ـدارس، ـف الميزانية ال تتحمل المبلغ المطلوب إلنشاء العدد المذكور من الم
شاريع     عن صعوبة الحصول على األيادي الفنية الكافي       ذه الـم ام بمثـل ـه ة للقـي

ال ال        أ. )562(الضخمة ـان إصـالح الـح ما بخصوص تحسين حالة التعليم فأكد ب
ـة،           ـة قويم يتم بسهولة، وبمدة قصيرة، بل يتطلب منهاجاً محكماً مشيدا على خط
ـان          ووعد بأن الحكومة مشغولة بوضع منهاٍج من هذا القبيـل، وعنـد إتمامـه ف

  .لنوابالوزارة ستتقدم به إلى مجلس ا
ق وهبـي           ى توفـي وفي معرض حديثه عن التعليم الريفي في العراق، ادـع
ا بنـشره               در مـساو إلهتمامـه بان الوزارة الحالية مهتمة بنشر التعليم الريفي بـق

                                                
ر          "محاضر مجلس النواب  )  "561( ، الدورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي

.497، ص 1947حزيران 16في ) 28(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
.611، ص 1947 حزيران 24في ) 33(المصدر نفسه ، الجلسة )  562(
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ر      . في المدن  ا  الفـق ـرقلين، اولهـم ى عـاملين مع وبرر تخلف التعليم الريفي إـل
ـدم    المدقع الذي يضطر الفالح إلى مزاولة العمل مع صـغر       ـنه، وثانيهمـا ع س

  .رغبة بعض المتنفذين في تشجيع المدارس في مناطق نفوذهم
ة والتـي             إما بخصوص التعليم باللغة الكردية، وهي النقطة األخرى المهـم
ل قـوي             سة سـابقة، ولكونهـا عاـم أشار إليها النائب بهاء الدين نوري في جـل

ي ان الكتـب المن           ق وهـب ة   للوحدة الوطنية العراقية، فأكد توفـي هجيـة للمرحـل
وزع       االبتدائية تترجم فوراً إلى اللغة الكردية، بعد أقرارهـا باللغـة العربيـة، وـت

  .)563(مجاناً، على غرار الكتب العربية
ـدة        سادسة المنعق سة اـل وفي مداخلة أخرى لفت بهاء الدين نوري وفي الجـل

ر      1948في األول من كانون الثاني عام        ى تقرـي ، والمخصـصة للمـذاكرة عـل
ذكور           لجنة   ب الـم ت الناـئ رش، لـف تحرير العريضة الجوابية على خطاب الـع

م، هـو ان كتـاب    – توفيق وهبي –انتباه وزير المعارف     إلى جانب تعليمي مـه
ر        ة، األـم وء باألخطـاء اللغوـي ة ممـل القراءة للصفوف الثانية للمرحلة االبتدائـي

ـ   . )564(الذي يجعل التدريس ال فائدة منه      رة أخـرى  رد توفيق وهبي مستعرضاً م
ستوى           أ ـة لرفـع الـم ة التعليمي انون الخدـم عمال الوزارة ومنها أنجاز الئحة ـق

ـة،          ة التعليمي ي الخدـم ـتمرار ـف الثقافي والمهني للمعلمين، وتشجيعهم على االس
  .)565(ولم يجب على مداخلة النائب بهاء الدين نوري

ـيم ال          تثنائية لتعل ة االـس لغـات  وادراكاً من النائب بهاء الدين نوري لألهمـي
ـين          سة الرابعـة والثالث كوسيلة لالتصال والتفاهم بين الشعوب، دعا، وفي الجـل

ـدم      1950 أيار   15المنعقدة في    ة، وع ات األجنبـي يم اللـغ ، إلى فتح مدارس لتعـل
ة       ـره    . االقتصار على اللغة االنكليزية، رغم أهميتها العالمـي ة نظ ت وجـه وكاـن

ل    ن االهتمام بلغة واحدة و  أبهذا الخصوص تتمثل ب    ي المراـح ة ـف هي االنكليزـي
اً،        شارها دولـي ـاً، رغـم انـت الدراسية االبتدائية والمتوسطة والثانوية ال يجدي نفع

                                                
.المصدر نفسه)  563(
 كانون الثـاني  1في ) 6(، الجلسة 1947المصدر نفسه ، االجتماع االعتيادي لسنة   )  564(

 .85، ص 1948
.96المصدر نفسه ، ص )  565(
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ة          ي كاـف ع ـف ا هـو متـب ما لم يتم االهتمام بتعليم اللغات األجنبية، على غرار ـم
  .)566(الدول األوربية

ساواة         دم الـم  وفي الجلسة نفسها أتهم النائب علي كمال وزارة المعارف بـع
ي القـرى        يم ـف في سياستها التعليمية إلهمالها بناء المدارس، ونشر الثقافة والتعـل

د     رة، وأـك ـدن الكبـي ة    : "والقصبات، على خالف موقفها من الم ي حاـل ه ـف بأـن
ل تنـشئة          ى األـق االهتمام بالقصبات والقرى بشكل عادل ومنصف، المكـن عـل

م األ        يهم فـه سهل عـل ة   جيل شبه مثقف من الفالحين، وبالتالي ـت ور الزراعـي ـم
م، هـو ضـرورة إنـشاء     "والصحية على األقل  ، كما جلب النظر إلى جانب مـه

ة نظـره،         ى، وحـسب وجـه ـراق، ليبـق دار للمعلمين في كل لواء من ألوية الع
ـ   . المتخرجون من تلك الدور معلمين في مناطقهم  ف ب ن خريجـي  أوبـين، وبأـس

ة     اة المديـن ا    دور المعلمين في بغداد سرعان ما يألفون حـي بعـد ان يقـضوا فيـه
يم فـي      . عادتهم إلى مناطقهم  إعاماً أو عامين، مما يصعب       ا إذا تلقـوا التعـل إـم

ـة      ا شـاءت الحكوم . )567(مناطقهم المكن التغلب على هذه المشكلة، بتعيينهم أينـم
ه    )568(ورغم وجود وزير المعارف سعد عمر  ـم اـن ، في الجلسة المـذكورة، ورغ
ى      أجاب على أسئلة النواب واستفساراته     م، إال انه لم يتطرق خـالل أجوبتـه إـل

  .)569(ما أشار إليه النائبان المذكوران
ي        ـد انتقـد عـل شديد، فق ال اـل وبما ان المدارس المهنية كانت تعاني اإلهـم

ي        ـدة ـف ين المنعق ـة واألربـع سة الثامن ، وزارة 1951 أيـار  13كمال، في الجـل
ذ    وبين بان اللجان الماليـة ور . المعارف لعدم اهتمامها بها   غـم توصـياتها، ومـن

دارس               دد الـم دارس، إال ان ـع ي الـم ة ـف ـة المهنـي ربع قرن، بتوسيع الدراس
ي تـشكيالتها        : "الصناعية الزال ال يتجاوز الثالثة، وهي      ناقـصة ومـشلولة ـف

                                                
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "566(

.508، ص 1950ر   أيا15في ) 34(، الجلسة 1949لسنة 
.المصدر نفسه)  567(
ـداد       ) 1971 – 1919: (سعد عمر )  568( مواليد كربالء ، تخرج من كلية الحقوق في بغ

 شـباط  – 1947آذار  (، زاول المحاماة، انتخب نائباً عن لواء كـربالء       1941عام  
ي    1948، وتشرين األول    )1948 ة ـف  كـانون  10، وعين وزير للشؤون االجتماعـي
ر  1950، ثم أعيد انتخابه نائباً عام   1950 فوزير للمعارف عام     ،1949األول   ، مـي

.147، ص 2، ج...بصري، أعالم السياسة في العراق
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "569(

.514 - 511، ص 1950 أيار  15في ) 34(، الجلسة 1949لسنة 
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واء،       "وأعمالها ل ـل ، ودعا وزارة المعارف إلى إنشاء مدارس صـناعية فـي ـك
الب     . )570(إلى جانب المدارس الزراعية، ودور المعلمين   د دعـم الـط كمـا ناـش

  .المعوزين مادياً، أو عن طريق اطعامهم، وتوفير المأوى لهم
ع وهـي            رى فـي المجتـم وتطرق النائب في مداخلته إلى آفة خطيرة أـخ

ـنهج ثابـت             . االمية داد م ـارف اـع ى وزارة المع وبهذا الخصوص اقترح عـل
اوز          ـة ال تتـج ـدة معين الل م ـاً 15 – 10للقضاء على االمية ـخ ـرج  و.  عام ع

ـين             النائب على جوانب سلبية أخرى في سياسة المعارف، منها عدم المـساواة ب
ب     . المدن في توزيع المدارس    ى الكتاتـي ضاء عـل دارس  (كما دعى الى الـق الـم

ة        "والتي وصفها   ) الدينية التقليدية  وع المملـك ل فـي رـب  "بأنها ال تنشر إال الجـه
)571(.  

ل  لم يقف اهتمام نواب السليمانية بأمور التعل    يم على الجوانب األنفة الذكر، ـب
تعدى ذلك إلى االهتمام بشؤون طالب البعثات في الخارج، وحث على دعمهم مالياً، 

، )الواليات المتحدة(والسيما االلتفاف إلى استغاثة طالب البعثة العراقية في تكساس 
ع            وهم يشكون غالء المعيشة هناك، رد خليل كنة وزير المعارف، مؤكداً بأنه وـق
على مخصصات البعثات العراقية في كافة الدول، ومن بينها طالب البعثة العراقية 

ن وزارة المعارف على اتصال بالملحق الثقافي للتداول أكما أوضح ب. في تكساس 
ن الوزارة ال أمعه حول المخصصات، وللوقوف على األسعار والحاجيات، وبين ب

ـذه    تقوم برفع المخصصات ما لم يرد لها تقرير من     ول ه صة ـح الجهات المخـت
ويبدو ان علي كمال، ومن خالل طرحه السؤال المذكورلم يستطيع ان . )572(الزيادة

يتخلص من عواطفه االنسانية، وخاصة إن نجله كان احد طالب البعثة، وان هذا        
ر        األمر قد دعا النائب إلى طرح السؤال المذكور، ومع ذلك لم يقتنع بجواب وزـي

،  وبانه لم يعلن المبلغ المخصص لكل طالب "باالقتضاب: "المعارف حيث وصفه  
ن     في جامعته، وأشار بأنه يصرف من نفقته الشخصية على نجله، وبأنه حصل ـم

ن     ل ـم ) 200(ابنه على معلومات حول غالء المعيشة، تؤكد صعوبة المعيشة بأـق
 تقدم بان وزارة المعارف ال تستطيع ان: "رد خليل كنة وزير المعارف مبيناً  . دوالر

ن الوزارة تدفع أ، منتقداً النائب، وأوضح ايضاً ب"كل شيء كما يقدم اإلباء ألوالدهم     

                                                
سة   1950 االجتماع االعتيادي لسنة     المصدر نفسه ،  )  570( ـار  13فـي  ) 48(، الجـل  أي

.847، ص 1951
.848المصدر نفسه ، ص )  571(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "572(

.513، ص 1952 أيار 25في ) 38(، الجلسة 1951لسنة 
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ـدفع سـوى     ) 180(لكل طالب بعثة في الواليات المتحدة        دوالر شهرياً، فيما ال ت
دوالر لطالب البعثة في المناطق األخرى، لمراعاة الوزارة غالء المعيـشة   ) 160(

اعس  . غيرها من المناطقفي المنطقة األولى، مقارنة ب  كما ذكر بان الوزارة لم تتـق
ن      ة، وـم في إعادة النظر في المقياس، عندما يتأكد لها ان هذه المخصصات قليـل

أي ان المبالغ التي خصصتها الوزارة، والمبلغ الذي ذكره . )573(الضروري زيادتها
ـ  ) 20( فرق كبير سوى النائب ليس بينهما   ره النائ ـان  دوالرا، لذا فان ما ذـك ب ك

  .صحيحاً، وبدوره لم تكن الوزارة مقصرة في تخصيص المبالغ للطالب
ة             داخالتهم بمطالـب اتهم وـم ي طروـح سليمانية ـف وهكذا استمر نـواب اـل
يم، والسـيما             ضمار التعـل الحكومة بفتح مدارس جديدة، وتالفي النقص فـي ـم

ـ       رار طلب ى تـك اتهم وانهم لم يحصلوا سوى وعود بدون تنفيذ، مما كان يدفعهم إـل
ة          . السابقة ى فـتح مدرـس ارف إـل سن وزارة المـع فقد دعى النائب رسـول ـح

ة، ورغبـتهم            ـة االبتدائـي متوسطة في قضاء بشدر، وذلك لزيادة خريجي المرحل
الب،      اء الـط في االلتحاق بالمتوسطة، مبيناً سوء األوضاع المعاشية ألغلب أولـي

ـ               رر رج واء، وـك ز الـل ى مرـك شروع  وعدم امكانهم إرسال أوالدهم إـل اءه لـل
ن           . )574(بذلك شرة ـم سابعة ـع وللدوافع نفسها، طالب علي كمال في الجلسة اـل

ـباط  2االجتماع االعتيادي، المنعقدة فـي    ز     1958 ش ي مرـك ـة ـف ، بفـتح مدرس
  .)575 (ار، وإعادة فتح ثانوية كويسنجق، ومتوسطة بشدرذشهربا

ـ      ة، وف سة التالـي ي وعلى السياق ذاته، طالب النائب حسن الجاف في الجـل
د ان        ك بـع ى ذـل ا اـل اليوم التالي، بفتح ثانوية في قضاء حلبجة موضحاً حاجتـه
ـين            ـا ب ر، كم أصبحت نفوسها تناهز تسعين ألف نسمة بموجب االحصاء االخـي
ب        ائتين طاـل اوزن ـم بان خريجي المدراس االبتدائية في القضاء المـذكور يتـج

  . )576(إلى المرحلة المتوسطة، ومثلها إلى المرحلة الثانوية
  

  قضايا الموظفين والعمال والتقاعد واألوقاف: ثالثاً
   قضايا الموظفين–أ

                                                
.المصدر نفسه)  573(
، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "بمحاضر مجلس النوا  ) "574(

.312 - 311، ص 1957 نيسان 17في ) 16(، الجلسة1957 - 1956لسنة 
سنة      )  575(  1957المصدر نفسه، الدورة االنتخابية السادسة عشرة، االجتماع االعتيادي ـل

.308، ص 1958 شباط  2في) 17(، الجلسة 1958 -
.315، ص 1958 شباط 3في ) 18(لجلسة المصدر نفسه، ا)  576(
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ة              ى كاـف سليمانية، وعـل حظيت قضايا الموظفين والعمال باهتمام نواب اـل
وظفين والعمـال،         الصعد، وذلك من خالل مطالبتهم مختلف الحكومات بدعم الـم

ـان    سواء بالدعم المادي، أو بتوفير مسكن لهم، أو إيجاد تقاعد من      م، وك اسـب لـه
لنواب السليمانية دور بارز في هذا المجال سواء كانوا نواباً أم وزراء.  

انون األول       شر مـن ـك  1947فعندما ورد إلى مجلس النواب في السابع ـع
شهر      1947لسنة  ) 7(المرسوم رقم    ب ـل صف راـت وظفين ـن  المتضمن منح الـم

شؤون        1947تشرين األول سنة     ـة اـل ى لجن د   ، أحيل المرسوم إـل الماليـة، وـق
شوه     وقـف النائـب   . نظرت اللجنة فيه، وطبعته ووزعته على النواب الذين ناـق

شريحة، وتخفيـف               ام بهـذه اـل بهاء الدين نوري ضد الالئحة، ودعا إلى االهتـم
ى هـذا المرسـوم     أالضائقة المحيطة بهم، وانتقد بشدة النواب     ثناء المـذاكرة عـل

ا خصص لهم من مخصـصات غـالء     ألنهم مروا عليه مرور الكرام مكتفين بم      "
ضائقة         أ: "... ، وأضاف ذاكراً  "المعيشة دون ان اـل ـذين يعتـق در بال ما كان األـج

ذاك، وإذا       ضاياهم حيـن الجوا ـق كانت منذ سنين ولم تزال تحيط بالموظفين ان يـع
ك         وا ذـل كانت الحكومة غافلة أو غفلت عنها، أن ينيروا الطريق لها، لكنهم تناـس

  .)577("لت الحكومة عنهأو غفلوا عنه كما غف
ريحة             وق ـش تصدى بهاء الدين نوري، وفي مداخلة أخرى له للمطالبة بحـق
ريحة             ع العراقـي، وهـي ـش ضة المجتـم ي فـي نـه مهمة لها دورها األساـس
ن        ـة ـم المعلمين، فعندما عرض في مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة المؤلف

خدمة التعليمية فـي الثـامن    لجنتي الشؤون المالية والمعارف في الئحة قانون ال       
شريحة        1951  آذارمن   ة المـذكورة لتعزيزهـا دور اـل ، رحب النائـب بالالئـح

ذي ذكـر              ة اـل ـان  "المذكورة، ولكنه وجه انتقاده إلى وزير المعارف خليل كـن ب
ذا االنـصاف   : "، وأكد على خالف ذلك "هذه الالئحة جاءت انصافاً للمعلم     بان ـه

ـين          ، الن الالئحة رك   "جاء مبتوراً  ة مـن المعلم ة مهـم ى فـئ زت أضواءها عـل
ت مـواد الالئحـة إنـصاف           ـيم، وأهمـل المتقدمين في السن، وفي درجات التعل

ـم الريـف    "المعلمين في الريف، وحسب قوله ألنها       ن معل " أغمضت العـين ـع
ـاملين فـي           ين الع دم إنـصاف المعلـم ول ـع وخالصة انتقاد النائب يـدور ـح

تى الجوانـب          األرياف، بزيادة مخصصاتهم، السيما     وانهم محرومـون مـن ـش
ـه النائـب،   . الترفيهية والحضارية واالتصاالت التي تفتقر إليها األرياف      كما وج

ى بعـض المـواد             وفي مداخلته انتقاده إلى وزير المالية الذي أبدى تحفظـاً عـل
                                                

، الدورة االنتخابية الحادية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب )  "577(
.21، ص 1947 كانون األول 23في ) 4(، الجلسة 1947لسنة 
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ودة فـي         الموجودة في الالئحة، والسيما المتعلقة بصرف بعض المبـالغ الموـج
د    . )578(بعض بنود الالئحة   ـزوال عـن ه، وافـق   إوبسبب حماس النائب، ون رادـت

اءت         ـادئ التـي ـج عبد الوهاب مرجان وزير المالية على إقرار األسـس والمب
ق الموضـوع بمخصـصات     أبها الالئحة في زيادة المصروفات،      ما بقـدر تعـل

ت الحاضـر            ي الوـق ـأنهم يتقاضـون ـف ـة ب المعلم الريفي، فادعى وزير المالي
ن المـوظفين          عمالً ب  ٪15مخصصات   رهم ـم قانون الخدمة المدنية، مقارنة بغـي

ات وزارة       10الذين ال تزيد مخصصاتهم عن       ة طلـب ر المالـي ٪، ورفـض وزـي
ى     25المعارف بزيادة المخصصات إلى      ٪، وطالب مجلس النواب بالموافقة عـل

  .)579(الالئحة
تمر منــاداة نـواب الــسليمانية باالهتمـام بقــضايا المـوظفين فــي      واـس

ففي الجلسة الخامـسة والخمـسين   . تشجيع كل طلب يدعو إلى ذلك  طروحاتهم، و 
ث       1951 أيار 27المنعقدة في    انون التعـديل الثاـل ـة ـق ، وحينما تـم تقـديم الئح

ـ       ـة المـذكورة، مؤكـداً ب ن ألقانون الخدمة، ناقش النائب علي كمال مزايا الالئح
، )خدمينالمـوظفين والمـست  (الغاية هي الترفيه عن طبقة معينة من المـواطنين         

ن مـواهبهم              نهم لالسـتفادة ـم . وخاصة بعد احتدام حالة الغالء، ورفع الغبن ـع
ة           ي كلـي ن خريـج ـة ـم ة معين ولكنه في الوقت نفسه انتقد الالئحة الستثنائها فـئ
م           ـان معـظ ـة، وبـين ب سنتين بعـد الثانوي الهندسة، الذين ال تتجاوز دراستهم اـل

ـبن     الفنيين العاملين في مديرية األشغال هـم مـن ا          ن الغ ذكورة، وـم ـة الـم لفئ
  .)580(استثنائهم من مزايا قانون الخدمة المدنية في ظل تلك الظروف القاسية

انون          ة ـق رض الئـح د ـع ال، عـن وفي السياق نفسه أبدى النائب علي كـم
ـم    سنة  ) 64(التعديل الثالث لقانون الخدمة المدنية رق ن    1939ـل ـع ـم  فـي الراب

وظفين، وحـث فـي      ، أبدى ترحيبه باهتمام الحك1952شباط   ومـة بـشريحة الـم
ف ال       ذي يتقاضـاه الموـظ الوقت نفسه على زيادة رواتبهم، مبيناً ان الراتـب اـل
شوا فـي         ـنهم، ليعـي ة الغـالء للترفيـه ع يعد كافياً في الوقت الحاضر مع حاـل

وفي رأي النائب ان الحد األدنى التي يفترض ان يتقاضـاه أدنـى        . مستوى الئق 
ة       موظف في الدولة يجب ان       ة عائـل ال يقل عن خمـسة عـشر دينـاراً، إلعاـل

                                                
ي  ) 24(، الجلـسة  1950المصدر نفسه ، االجتماع االعتيادي لـسنة        )  578(  آذار  18ـف

.374، ص 1951
.مصدر نفسهال)  579(
ـسنة     )  580( ، 1950المصدر نفسه ، الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي ل

.965 -964، ص 1951 أذار 27في ) 55(الجلسة 
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ى    . )581(واحدة، وسد رمقها من الفقر والعوز      س إـل ـار المجـل وجلب النائب أنظ
ة            وظفين، هـو التحـسن المتوقـع فـي ميزانـي اقتراح مهم لتحسين رواتب الـم
ـة تحـسين            ى الحكوم ستوجب عـل ا ـي الحكومة نتيجة زيادة واردات النفط، مـم

ـا     الوضع المعاشي لموظفيها     ى    . وبشكل موازي لتحـسن ميزانيته وللتأكيـد عـل
ساب         راء لـح ديرات الخـب اقتراحاته ودفع الحكومة إلى األخذ به، ذكـر بـان تـق
رف،             اء سـيارة أو ـت ـة، ودون اقتـن عائلة متوسطة المستوى لتعيش حياة كريم

ى        . )582(دينار في السنة  ) 140(هي بحدود    س إـل ـار المجـل كما لفت النائب أنظ
اً             ك، داعـي باب ذـل ن أـس استثناء الالئحة لموظفي وزارة الخارجية، وتساءل ـع

ذلك            د ـب ، )583(وزير المالية إلى شملهم بالالئحة، السيما وان رئيس الوزراء وـع
  .على حد قول النائب المتابع لحقوق الشعب

ن         سابعة ـم ادي،   كما أثار النائب ذاته، وخالل الجلسة اـل ـاع االعتـي االجتم
الموظفين     1953 كانون األول  29المنعقدة في    ق ـب ر يتعـل ـاً أـخ ، موضوعاً مهم

ى ان         شيرا اـل خاصة العاملين في االقضية والنواحي التابعة للواء السليمانية، ـم
ة              ـر الداخلـي ى وزي هؤالء يعانون من عدم وجود مأوى لهم، وقد وجه سؤاالً إـل

واحي        عن عدم توفر مساكن اليواء موظ      م ـن شركات فـي معـظ في االدارة واـل
ن قبـول             ؤالء ـع ـزوف ـه ى ع وأقضية لواء السليمانية، األمر الذي يؤدي إـل
وزارة       ذتها اـل ي اتـخ دابير الـت الوظائف في المناطق المذكورة، وتساءل عن الـت

ة . )584(لمعالجة الحالة المذكورة   ـأن   )585(رد سعيد قزاز وزير الداخلـي ـدعياً  ب ، م
ة        لواء السليمانية يحت   ة، وان الحكوـم وي على أربعة أقضية، واثنا عـشرة ناحـي

ـ         ن أسبق وان قامت بإنشاء دور للموظفين في نصف هذه الوحـدات، وادعـى ب
ع              تراك ـم اكن أخـرى باالـش لدى وزارة الداخلية مشروع إلنشاء دور فـي أـم

                                                
ـسنة       )  581( ادي ل  شـباط   4فـي  ) 6(، الجلـسة  1951المصدر نفسه، االجتماع االعتـي

.42، ص 1952
.المصدر نفسه)  582(
.المصدر نفسه)  583(
سنة    )  584(  1953المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الثالثة عشرة ، االجتماع االعتيـادي ـل

.80، ص 1953 كانون األول  29في ) 7(، الجلسة 1954 -
.مثّل سعيد قزاز لواء كركوك في هذه الدورة االنتخابية، وليس السليمانية)  585(
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سنة           ي اـل ذكور ـف وزارة المواصالت واالشغال، متمنياً تحقيق رغبة النائب الـم
  .)586(القادمة

انون      ن ـك ويكشف علي كمال وفي مداخلة أخرى مهمة له في العـشرين ـم
ـة فـي        1954األول   ، عن ظاهرة سلبية وخطيرة، هي ضعف المؤسسة البرلماني

يم          ي إصـدار المراـس مقابل تعاظم دور السلطة التنفيذية، ودورهـا الرئيـسي ـف
ـ   . والقوانين، وعلى خالف إرادة المجلس النيابي      ن تقري ر ففي معرض حديثه ـع

انون    1954لسنة ) 2(لجنة الشؤون المالية في المرسوم رقم    صادر بتعـديل ـق  اـل
ـم        ـدين رق سنة  ) 10(مخصصات غالء المعيشة للمتقاع ـان   1948ـل ذي ك ، واـل

ن         ـه ـم ـه رغـم موافقت ب بأن النائب عضواً في اللجنة المالية لالئحة، بين الناـئ
عة مـن المـو         ـريحة واـس ن  حيث المبدأ على المرسوم لكي ال يحرم ش ظفين ـم

ع                اس التوزـي ى أـس ا عـل ة حولـه مزاياه، إال انه اختلف في حينه مع الحكوـم
ن المـوظفين،          دين ـم والزيادة، الن اللجنة ارتأت زيادة رواتب صـغار المتقاـع
ا الكبـار بالزيـادة       وعلى خالف تقدير الحكومة التي سعت الن تخـص موظفيـه

و   واألمر الذي. المذكورة، فضالً عن مخصصات غالء المعيشة       أثار النائـب ـه
ن        إصدار الحكومة المرسوم المذكور خالل عطلة المجلس، بدالً من إصـداره ـم
ا        ائالً بـم المجلس على شكل الئحة قانونية، فوجه النائب انتقاداً الذعاً للحكومة ـق

  :نصه
ي المـادة         " ودة ـف أصدرت الحكومة الئحتها بشكل مرسوم والقيـود الموـج

ة       من القانون األساسي ذابت ك  ) 26( ـدرته المحكـم ذي أص ر اـل ي التغـي ا ـف لـه
ة                ام كلـم ام العـام، والنـظ ـة بالنـظ العليا، ألنها جعلت إصدار المراسيم مرتبط
ز         وم تنتـه ـدار أي مرـس غامضة تشمل كل شيء، وعندما تفكر الحكومة في إص

  .)587("غياب المجلس وتصدر المرسوم بالشكل الذي تريده
ـأ إليهـا    وزارات   ال يخفي ان سياسة المراسيم كانت تلج ف اـل ـاء  أ مختـل ثن

يم        ذه المراـس ل ـه تعطيل المجلس النيابي، وقد عرف نوري السعيد باصداره مـث
شعب             ادات اـل ل انتـق بحق المعارضة، األمر الذي جعل من هذه المراسـيم مـح

  .والمعارضة

                                                
 االجتمـاع االعتيـادي   ، الدورة االنتخابية الثالثة عـشرة،     "محاضر مجلس النواب  )  "586(

.82، ص 1953 كانون األول  29في ) 7(، الجلسة 1954 - 1953لسنة 
سة  1954المصدر نفسه ، االجتماع االعتيادي لسنة       )  587( ي  ) 6(، الجـل  كـانون  20ـف

.66، ص 1954األول  
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ذي        وم اـل رد ضياء جعفر وزير المالية في الجلسة نفسها متذرعاً بان المرـس
 قد نفذ، وان وزارة المالية خصصت المبالغ الالزمة  تطرق إليه النائب علي كمال    

ن الموضوع قانوني بحت، وهو من اختصاص ألذلك وصرفتها، وأضاف مدعياً ب  
رأي          أالقانونيين، وب  ـابع ـل نه شكلت محكمة عليا وكان قرارهاّ ان النظام العـام ت

ب ويحتـاج لهـذا المرسـوم              دت ان النظـام يتطـل الحكومة، وان األخيرة وـج
ا    . )588(فأصدرته ة العلـي لم يقنع علي كمال بما ذكره الوزير، وانتقد تفسير المحكـم

ى    . للدستور مبيناً ان المحكمة ألغت جميع القيود      ه انتقاداتـه اـل ومرة اخرى وـج
فيجب ان يتوقع المجلس كل مخالفة : "الحكومة وبكل جرأة وصراحة  ذاكراً ما نصه

ل  يعطل المجلس سبعة أيام فتاتي الحكومة بمرسوم أي     ان بمقدور الحكومة في ـك
وتساءل مرة ثالثة ما هو . )589 ("وقت ان تعطل المجلس ألجل ان تصدر المراسيم   

فإذا كانت الغاية هي الترفيه : "القصد من تقديم الحكومة المرسوم إلى المجلس النيابي
) المرسوم(عن الطبقة الفقيرة من المتقاعدين فانا من المرحبين والموافقين على القلب 

وهذا . )590 ("إما إذا كان لمجرد قلب المرسوم إلى الئحة فال فائدة منه       . لى الئحة إ
بأنه "األمر أكده احمد مختار بابان نائب رئيس الوزراء في الجلسة نفسها، موضحاً    

حين يطلب قلب المراسيم إلى لوائح فان الغرض منه هو تغير أو تعديل في مواد       
ذا  المراسيم، إما إذا كان القصد من قلب      هذا المراسيم بدون تعديل فال فائدة من ـه

ام يعـود   أالقلب، وأكد ب  ن هذا المرسوم موافق للدستور، وان أمر تقدير النظام الـع
  ".)591(للحكومة، وأنها رأت ذلك ولهذا أصدرت هذا المرسوم

سلطة          ـة اـل ي مواجه ة ـف سة البرلمانـي وهنا يظهر لنا مدى ضعف المؤـس
م        التنفيذية، إذ كانت الوزارات ت     ى تـشاء، ومـن ـث لجأ إلى إصدار المراسيم مـت

ة،مما             ة قانونـي يطلب من المجلس النيابي الموافقة عليها، ليصبح المرسوم الئـح
  .يتنافى مع ابسط قواعد الممارسات الديمقراطية

دورة               ـاع االعتيـادي لـل ن االجتم شرين ـم سابعة والـع إما في الجلسة اـل
ـ           ي عقـدت فـي ال  آذارسابع والعـشرين مـن    االنتخابية السادسة عشرة، والـت

ـم           1958 ة رق ة المدنـي انون الخدـم ) 55(، وحينما قدمت الئحة قانون تعـديل ـق
ـة فـي           . 1956لسنة   ر الحكوم أبدى النائب علي كمال عدم اتفاقه مع وجهة نـظ

                                                
.67المصدر نفسه ، ص )  588(
.68المصدر نفسه ، ص )  589(
.69المصدر نفسه ، ص )  590(
.70ر نفسه ، ص المصد)  591(
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شهادة المتوسـطة،             امال ـل الحصول على الوظيفة شريطة ان يكون المتقـدم ـح
ـدم     مبيناً وجود العديد من الحائزين على شرو       ط التوظيف في النواحي، رغـم ع

ب بهـذا الخـصوص     . حصولهم على شهادة متوسطة   ر الناـئ وكانت وجهة نـظ
ى          ـدم عثورهـا عـل تتمثل بخشيته ان تقع الحكومة في مشكلة فـي المـستقبل لع
ــاغرة،         ا ش موظفين حائزين على شهادة متوسطة، في حالة وجود وظائف علـي

كومة ازائها إلى نقل موظف   ى    مما يضـطر الـح شهادة المـذكورة اـل  حامال لـل
  .)592(وظيفة قد ال يرغب فيها

  
   العمال–ب

ضايا        شارك نواب السليمانية زمالئهم النواب في طروحاتهم بخـصوص ـق
ع    . العمال وشؤونهم ومشكالتهم   ففي الجلسة الثالثة والثالثين المنعقـدة فـي الراـب

م  1950عشر من أيار    شؤون    وزارة- الموصـل –، انتقد النائب متي سترـس  اـل
نة         ام   1939االجتماعية، مبيناً ان الغرض من استحداثها، فـي ـس ان لالهتـم ، ـك

يم القـرى         سجون والعمـال، وتنـظ بأمور الصحة وحماية النسل والنفـوس واـل
ن       ست ـم داف التـي أـس لمراقبة النوادي والجمعيات، ولكنها لم تقم بتحقيق األـه

ـدد    اجلها، ومنها مراعاة شؤون العمال وتوفير عمل لهم،   ادة ع ى زـي مما أدى إـل
ا     . العمال العاطلين في العراق    وزارة بأنـه دت    "ووصف اـل ا وـل كـسيحة ألنـه

ى       . )593 ("كسيحة وستظل كسيحة   رد عـل وقد تصدى النائب  بهاء الدين نوري لـل
شؤون االجتماعيـة، وحـسب         انتقاد النائب المذكور موضحا بان مهمة وزارة اـل

م     أالعمال، القوانين الموضوعة، ينحصر بتنظيم شؤون      اد األعمـال لـه مـا إيـج
ا         ي تقـوم بـه فهي قضية تتعلق بالحالة االقتصادية والعمرانية، وبالمـشاريع الـت
ا      سر لـه ـال تـي الوزارات األخرى، فإذا ما علمت الوزارة عدد العاطلين من العم
د            المفاوضة مع الوزارات األخرى، أو مع الشركات األجنبيـة، أو غيرهـا لنـج

  .)594(، وليس من مهمات الوزارة ان تخلق لهم األعماللهم مجاال لتشغليهم

                                                
، الدورة االنتخابية السادسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "592(

.439، ص 1958 آذار  27في ) 27(، الجلسة1958 - 1957لسنة 
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "593(

.494، ص 1950  أيار 14في ) 33(، الجلسة 1949لسنة 
.495المصدر نفسه، ص )  594(
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ن         ، 1953 آذاروخالل الجلسة الثالثة عشرة المنعقدة في الثاني والعشرين ـم
ـال      - بغداد   -)595(تطرق عبد الكريم كنه    ا العم ـاني منـه  إلى المشكالت التي يع

ـال     ة العم الصناعيون والزراعيون في حياتهم اليومية، ومنها حمايتهم من مزاحـم
فرد عليه النائب ماجد مصطفى بصفته   . ألجانب، وخاصة في شركة باتا لألحذية     ا

وزير الشؤون االجتماعية، موضحاً بأنه يوجد في العراق قانون للعمال معمول به، 
أي انه . وقد ارتأت الحكومة  أخيرا تعديله بإدخال بعض المواد فيه لصالح العمال   

قانون الحالي، وبانه غير منصف اعترف بصورة غير مباشرة بوجود نقص في ال     
) 319(أما بخصوص شركة باتا فأوضح بان هذه الشركة تستخدم       . لحقوق العمال 

ة  ) 300(عامالً وموظفاً، ومن ضمنهم    موظف ومستخدم من العراقيين، وان أغلبـي
ـدم   )596(المواد والجلود التي تصنع منها األحذية هي من العراق     ذلك ع ، مؤكداً ـب

 عن مزاحمة العمال االجانب في شركة باتا للعمال العراقيين صحة ما ذكره النائب  
  .في رزقهم

وظفي           وأبدى النائب علي كمال كعادته حرصه على الشريحة الدنيا مـن ـم
سة       . الدولة المتمثلين بالمستخدمين وعمال البلديات، عنـدما اعتـرض فـي الجـل

ن شـباط       ر   1953العشرين المنعقدة في الثاني والعشرين ـم ى تقرـي ة  ، عـل لجـن
ـة، الن       ـاط ومـستخدمي الحكوم الشؤون المالية في الئحة قانون صـندوق احتي
ا للمـستخدمين أسـوة                ن سـخية فـي عطائـه ـم تـك الحكومة، وحسب رأيه، ل
ـال               ـاً، ويح ر عتي ن العـم بالموظفين، واسترسل مبيناً ان المستخدم الذي يبلغ ـم

ه دو       و   على التقاعد من خدمة الدولة، يعاد له المبلغ المستقطع مـن ن إضـافة، فـل
سنت         اط ألـح كانت الحكومة قبلت إعطاء المبلغ المستقطع للمستخدم مثله لالحتـي

ـدم            . عمالً م تق وطالب النائب بمثل ذلك لمستخدمي البلديات، مبيناً ان الحكومة ـل
ـده        سابقة وتعي اً مـن رواتـبهم اـل شيئاً ملموساً لهم، وكل ما فعلته انها تأخذ مبلـغ

  .)597(لهم بعد انتهاء خدماتهم
  

                                                
ـاة،    ) 1920(مواليد بغداد   : عبد الكريم كنة  )  595( درس في كلية الحقوق، ومارس المحام

ـسان  1954، وحزيران 1953انتخب نائباً عن بغداد في كانون الثاني          ، 1958، وني
، 2، ج...، مير بصري، أعالم السياسة في العـراق 1958 تموز 14إلى اندالع ثورة    

.156ص 
، الدورة االنتخابية الثالثة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي        "محاضر مجلس النواب  )  "596(

.213 - 212، ص 1953 آذار 22في ) 13(، الجلسة1953 - 1952لسنة 
.341، ص 1953 نيسان 22في ) 20(المصدر نفسه، الجلسة )  597(
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   التقاعد–ج
واب             ام ـن ن اهتـم ـة ـم ك الدرج ـد والمتقاعـدين بتـل لم يحظ أمـر التقاع
ضايا            ى الـق د صـب عـل السليمانية، كغيره من األمور، ولعل جل اهتمـامهم ـق

  .والخدمات االجتماعية األنفة الذكر
ادي، والمنعقـدة فـي              ن االجتمـاع االعتـي في الجلسة الثالثة والعشرين ـم

ع        إ و .1950العشرين من نيسان     انون التعـديل الراـب ثناء المذاكرة على الئحة ـق
م      سنة  ) 34(للقانون المدني رـق ا      1940ـل دين بمزاـي اء اـل ، رحـب النائـب بـه

ذين               ـة، واـل دوائر الحكومي القانون، ألنها شملت الكثير من المستخدمين فـي اـل
  .)598(حرموا من التقاعد في السابق

ول المستخدمين بالقانون واستمر النائب المذكور في الدعوة إلى ضرورة شم      
المذكور، ففي الجلسة الحادية واألربعين، المنعقدة فـي الخـامس مـن حزيـران       

ـد   : " ، تطرق إلى جانب انساني مهم هو       1950 ق بالتقاع ، "االنصاف فيهـا يتعـل
  .)599(" وضرورة اعتبار المستخدمين من المتقاعدين الذين يجب أنصافهم"

ع     وفي السياق ذاته طالب النائب علي ك    ق المـساواة فـي توزـي مال بتحقـي
ة االجتماعيـة، ف    ر    أرواتب المتقاعدين، وذلك تحقيقاً للعداـل ثنـاء المناقـشة لتقرـي

د المـدني           انون التقاـع لجنة الشؤون المالية في الئحة قانون التعديل الخامس لـق
ن نيـسان         شرين ـم ع والـع ـال    1952االنف الذكر في التاـس ي كم دى عـل ، أـب

 الالئحة فيما يتعلق بالفروق بين رواتـب المتقاعـدين      اعتراضه على ما ورد في    
اريخ          د ـت ـد بـع ن    1950االقدمين وبين الذين أحيلوا على التقاع ـه ـم ، مبينـا ان

ع        االجحاف ان تعطي الحكومة راتبين مختلفين لشخصين كانا متمـاثلين فـي دـف
ة أخـرى       ة الئـح استقطاعات التقاعد لخزانة الحكومة، وتمنى ان تصدر الحكوـم

ة، وفـي     . )600( لتزيل الفروقات نهائياً  قريباً ر المالـي ل وزـي رد ضياء جعفر وكـي
الجلسة نفسها، معترفاً أمام المجلس بصحة اعتراضات علي كمـال بخـصوص        
دين، السـيما وان         الالئحة، وبأنها تفتقر إلى المساواة في توزيع رواتـب المتقاـع

  .)601(اً إزائهاالالئحة لم تشمل رواتب المتقاعدين االقدمين، أو تجري تغير
                                                

ة، االجتمـاع االعتيـادي   ، الدورة االنتخابية الثانية عـشر    "محاضر مجلس النواب  )  "598(
.312، ص 1950 نيسان 20في ) 23(، الجلسة 1949لسنة 

. 635، ص 1950 حزيران  5في ) 41(المصدر نفسه، الجلسة )  599(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "600(

.438، ص 1952 نيسان 29في ) 31(، الجلسة 1951لسنة 
. المصدر نفسه) 601(
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   األوقاف -د

ن        أهتم نواب السليمانية بأمور األوقاف، اهتماماً خاصاً، وذلك ألن عـدداً ـم
ي منطقـتهم،          ديني ـف ا اـل ا نفوذـه نواب السليمانية  ينحدرون من أسر دينية، لـه
ي            س بـشكل جـل ـا، وانعـك مثل أسرة الحفيد، مما ترك أثره االيجابي لدى أبنائه

دين    على نوابهم، فكان لهم م   ق بـأمور اـل داخالت وأسئلة حول جوانب عدة تتعـل
  .والجوامع وأوقافها

ـال بابـان،    - الموصل– )602(فحينما استفسر النائب احمد الجليلي     ن جم  ـم
انون الثـاني   10بصفته وكيالً لرئيس الوزراء في الجلسة الثامنة المنعقدة في          ـك

ـال  ، فيما يخص عدم أكمال نواقص الجامع الكبير فـي الموصـل،        1948 واهم
ت فـي            ت قـد أدخـل بناء المكتبة الوقفية العامـة، رغـم ان مخصـصاتها كاـن

ة   صفته    . الميزانية، ومرت شهور عدة على تصديق الميزانـي ال بابـان ـب رد جـم
وزراء صـالح    أوكيالً لرئيس الوزراء، مبينا ب     ن االجابة من صالحيات رئيس اـل

ه       ان بنـاء الجـامع    جبر الذي لم يكن موجوداً في الجلسة المذكورة، اال اـن رد ـب
ـار        الكبير قد تم، وان الصالة قائمة فيه، باستثناء ساحة صـغيرة، وان العمـل ج

شائها يتوقـف    أأما بخصوص بناية المكتبة، فبين ب     . إلكمالها شروع بإـن ن أمر اـل
ـرة، ومتـى        على استمالك الدور الثالثة المجاورة، والذي هو في مرحلتـه األخي

  .)603(مكتبةتم ذلك فانه سيبدأ بإنشاء ال
ؤون           ص ـش ب عـدة تـخ ى جواـن دين نـوري إـل وتطرق النائب بهاء اـل
انون           ة ـق ي الئـح ـة ـف األوقاف، فإثناء المذاكرة على تقرير لجنة الشؤون المالي

ا      1951ميزانية األوقاف لسنة     ة األوقـاف وأوضـح بأنـه  المالية، ناقش ميزانـي
ة عن      ب   تتقلص من سنة ألخرى، وبين بان دوائر األوقـاف، والمتفرـع ا تتطـل ـه

                                                
ي      )1968 – 1898: (احمد الجليلي )  602( د ـف ـوب بـك الجليلـي، وـل ، هو احمد بن أي

ي      1898 أيلول   12الموصل في    ـوطني العراقـي ـف زب ال ، وكان احد مؤسسي الـح
، ثم 1930انتخب نائباً عن الموصل في تشرين الثاني    . 1925الموصل في حزيران    

ـاني    1931عين رئيساً لبلديتها من تشرين األول   ـشرين الث ـد . 1932 إلـى ت  =وأعي
واء  = نوات     انتخابه عن ـل و 1943 – 1939، و 1939 – 1937الموصـل فـي ـس

ران  1948 – 1947و 1946 – 1943 ميـر بــصري،  . 1952 – 1950 و حزـي
.295، ص 2، ج...أعالم السياسة في العراق

االعتيـادي  ، الدورة االنتخابية الحادية عـشرة، االجتمـاع   "محاضر مجلس النواب )  "603(
.117، ص 1948 كانون الثاني 10في ) 8(، الجلسة 1947لسنة 
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ة    . أصالحا، وان مدراء األوقاف في األلوية يدركون ذلك      ى حاـج كما أشـار إـل
ى            دوائر األوقاف ليس للمساعدة المالية وحدها فحسب، بل هي فـي حاجـة إـل
ال ،         دها بالـم ي ترـف دوائر الـت يما اـل ذوي الكفاءة إلدارة دوائر األوقاف، والـس

ا    ن هناك مبالغ متبقية في ذمة أواستطرد ذاكراً ب  ب دفعـه الناس منذ عـامين ويـج
ـالغ، أو شـطبها لتـتمكن وزارة           ع المب سه جـم لألوقاف، مقترحاً في الوقت نـف

ر     ام     . المالية من تدوير األمور الحسابية بدقـة أكـث ى االهتـم ز أيـضاً عـل ورـك
ى         بالمعلم في المدارس الدينية، الن نجاح العملية التعليمية والتربويـة يعتمـد عـل

طات       االهتمام بالمعلم، وت  ين فـي المتوـس اً، والسـيما المعلـم طوير أدائـه نوـع
ـ   ة    أوالمراكز الدينية مثل كلية اإلمام األعظم، وطالب ب انون الخدـم ن يـشملهم ـق

ة          التعليمية، أسوة بزمالئهم المعلمين في وزارة المعارف، ولفـت نظـر الحكوـم
وزار            أب ابعين ـل ين الـت ة شـمل المعلـم ة ن تعديل االخير لقانون الخدمة التعليمـي

ا ليـست           المعارف، والوزارات األخرى، ولم يشمل مديرية االوقاف العامة النـه
ـة      ـذه          . وزارة، وليست تابعة لوزارة معين ب بأنـصاف ه ـر طاـل ذلك األم وـل

م       . الشريحة من المعلمين   دين ودعمـه شجيع رجـال اـل ى ـت ب إـل كما دعا الناـئ
ـ         ضاء عل ى اآلراء لترصين قيم المجتمع وبنائه على أسس أخالقية سليمة، و للـق

ـرد        )604(الهدامة وتقوية النفوس   ى الف الغ عـل ، في إشارة واضحة ألثر الدين الـب
ع           ى المجتـم والمجتمع، ولما للدين من دور فعال في محاربة األفكار الغريبة عـل

ـان الموافقـون       . العراقي، وخاصة الشيوعية   وحين تم التصويت على الالئحة ك
دين     : (هممن بينهم ثالثة من لواء السليمانية و    ) 87( اء اـل ي وبـه احمـد البرزنـج

واء       أ، )نوري، وعبد الحميد الجـاف     ن ـل رون ـم ـا االعـضاء الثالثـة االـخ م
ي      (السليمانية فكانوا ضمن الغائبين، وهم    ـيد، حـسن الجـاف، عـل راهيم رش اـب

  .)605()كمال
ـة، السـيما وان         ي المداخل دلوه ـف لم يفوت علي كمال الفرصـة ليـدلي ـب

ا،    مجرى الحديث كان عن المؤسسات     ب اهتمامـه بـه  الدينية حيث عرض الناـئ
ـار             شرين مـن أي سابع والـع ي اـل ـدة ـف ففي الجلسة الخامسة والخمسين المنعق

انون         1951 ث لـق ، لفت النائب نظر الحكومة إلى ان الئحة قانون التعـديل الثاـل
ن بعـض          ـة ـم الخدمة المدنية ال تشمل أئمة المساجد، وأشار الى مضبطة طويل

ى   ) 12(ن تقليل رواتبهم مـن  االئمة يشكون فيها م    م   ) 6(دينـار إـل دنـانير، رـغ
                                                

.400 - 399، ص 1951 آذار 20في ) 25(المصدر نفسه، الجلسة ) 604(
.408 – 407المصدر نفسه، ص ) 605(
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ع            شمل الجمـي ة ان ـت ـا الحكوـم بالد، ودع ا اـل الظروف الصعبة التي تمر بـه
  .)606(بعنايتها

سه       سياق نـف ن قـضايا االوقـاف        أوفي اـل ة ـم ال جمـل ي كـم ثـار عـل
د           سجد الوحـي وأمورها،منها حالة المسجد الكبير في السليمانية، موضحاً بأنه الـم

ـين ب . سليمانية، ويؤمه ألوف المصلين في أيام الجمعفي ال  ى    أوب نـه بحاجـة إـل
ـا اضـطر          ام بواجباته ن القـي تعمير أساسي، وانه وبسبب تـأخير األوقـاف ـع

ا         ام بتعميرـه الي للقـي تعانة باألـه ى االـس ى مـدير   . المسؤولون فيها إـل وترـج
م يكتـف  ول. األوقاف العام ليولي المسجد عنايته، وان يخصص له المال الكافي         

الب          ل أثـار موضـوع الـط ه، ـب ضايا تخـص بلدـت النائب المذكور بطرح ـق
ى العـراق، حيـث         العراقيين الذين درسوا في معاهد الجامع األزهر، وعادوا إـل

ــ       . طالب بتعينهم في مديرية األوقاف العامة      ا سـماه ب ى ـم وتطرق ثانيـة إـل
ا   ، والذين رفعوا مضبطة "استغاثة علماء الدين في السليمانية    " ـات العلـي إلى الجه

ى        ) 12-10(يطلبون فيها زيادة رواتبهم، بعد تخفيضها في االعـوام الماضـية اـل
الء المعيـشة          دينارا، في مقابل ارتفاع األسعار، ورفع الحكومة مخصـصات ـغ

  .)607(للموظفين
ى           رق إـل رص للتـط واستمر النائب علي كمال على نهجه في اغتنـام الـف

  مشاكل األوقاف
ة           في المجلس النياب   ي الئـح ـة ـف شؤون المالي ي، فخالل عرض تقرير لجنة اـل

سة    1957قانون ميزانية األوقاف لسنة     ابي فـي الجـل  المالية، على المجلس النـي
ن        امن والعـشرين ـم اريخ الـث الثالثة عشرة من االجتماع االعتيادي المنعقـدة بـت

ة           1957شباط   ـدت خرـب ي  غ ، أبدى أسفه حول البنايات والعقارات الوقفية الـت
ك    أمتهدمة، وان قسماً منها ال يمكن االستفادة منه موضحاً ب       و سبب فـي ذـل ن اـل

المرة        رق فـي   . يرجع إلى شروط الواقف التي جعلت االستفادة معدومة ـب وتـط
ة           اً  بـأنهم بحاـج مداخلته، ومرة اخرى إلى ضرورة االهتمام بعلماء الدين، مبيـن

ساعدة      صاف والـم ر يقتـضي االـن ة   ماسة إلى المعاونة، وهو أـم  مـن الخزيـن
ه            . العامة ين بأـن ث ـب ـر ، حـي وعرج مرة أخرى على موضوع خريجي األزه

                                                
ـسنة       ) 606( ، 1950المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيـادي ل

.965، ص 1951 أيار27في ) 55(الجلسة 
ـسنة     "محاضر مجلس النواب  ) "607( ، الدورة االنتخابية الثالثة عشرة، االجتماع االعتيادي ل

.204، ص 1953 آذار 22في ) 13(، الجلسة 1953 - 1952
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رجهم         أرسل على نفقته الشخصية بعض الطالب للدراسة في األزهر، وبعـد تـخ
ل خـارج          وعودتهم لم يجدوا وظيفة في مديرية األوقاف، ممـا اضـطرهم للعـم

ع الحكو    . األوقاف في وزارة المعارف   س ودـف ـأثير فـي المجـل ى   وللت مـة إـل
ن         ى علمـاء دـي ع إـل االهتمام بهذه الشريحة، شدد علي كمال على حاجة المجتـم

  .)608(عصريين يعرفون معنى الدين حتى يتصدوا لمقاومة الشيوعية
ام        ق االهتـم م تـل ر ـل ويبدو أن دعوات علي كمال لالهتمام بالجـامع الكبـي

ـ    ى تكـرار  الكافي من لدن الحكومة، مما دعا النائب وبعد مرور أربع سـنوات إل
ن       ـر ـم طلبه السابق، مع اقتراح بناء مسجد آخر ليتمكن من استيعاب العـدد الكبي

ها        ة   . المصلين، السيما بعد ان توسعت المدينة، وزاد عدد نفوـس ـدعى الحكوـم ف
ـر       اء مـسجد أخ . إلى االهتمام بهذا الجانب، وذلك عن طريق التبرع بالمـال لبـن

شؤون     ـة اـل ة قـانون تعـديل     وشهدت الجلسة المذكورة تقديم لجن ة الئـح المالـي
درس، مـدير       1952لسنة  ) 15(أعمار األوقاف رقم     د زكـي الـم ، مما دفع احـم

ـدة         ـد م األوقاف العام الى التوضيح  بان الغرض من الالئحة المقدمة هـو تحدي
ود جـامعين فـي      أو. عمار الوقف، وبهذا يمكن توسيع الجوامع     إ ى وـج شار اـل

م           األول جامع التكية، وا   : السليمانية د ـت ـه ـق ى بأن ـر، وادـع لثاني الجامع الكبي
  .)609(. الصرف عليهما، وان األعمال الزالت جارية بتوسيعهما

ـديم   1958 شباط  8وفي الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة في        ، وخـالل تق
ـرر النائـب           الئحة قانون تعديل قانون إدارة األوقاف من قبل رئاسة المجلس، ك

ة      علي كمال حديثه االنف الذكر ح      دين فـي مكافـح ـة رجـال اـل ول دور ومهم
اً،           : "... الشيوعية ذاكراً  ستهدف عونـاً اجتماعـي ان إدارة األوقاف يجـب ان ـت

اً           ة وتنـشئ جـيالً دينيـاً مثقـف وان تكون خير مساعد إلدارة الشؤون االجتماعـي
دة      "لكي  " ثقافة عصرية  شيوعية الملـح ار اـل ا تطـرق   ". يقف هؤالء أمام تـي كـم

م       وللمرة الثالثة إ  ذين ـل ر اـل الب العـراقيين خريجـي األزـه لى موضوع الـط
ن          ة أمـل ـم يحصلوا على وظيفة في مديرية األوقاف، مبيناً بأنه أصـيب بخيـب

ام            . سياسة الحكومة  ـع،  واالهتـم ة الجوام ادة رواتـب أئـم وكرر مطالبته بزـي

                                                
سنة      )  608(  1956المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتماع االعتيادي ـل

.267 ص ،1957 شباط  28في) 13(، الجلسة 1957 -
.291 - 290، ص 1957 آذار 10في ) 14(المصدر نفسه، الجلسة )  609(
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ددهم           و ـع ذي يرـب صلين، واـل بمسجد السليمانية، الذي لم يعد يستوعب عدد الـم
  .)610(ين ألف مصلي، والسيما أيام الجمععلى العشر

صلة        ـة ذات اـل ن القـضايا االجتماعي وهكذا أثار نواب السليمانية العديد ـم
اطقهم وحـدها       ع، ال فـي مـن الوثيقة بالحياة المعاشية لشريحة واسعة من المجتـم
م تحـظ          ـاتهم ـل د مـن مقترح ـراق، ورغـم ان العدـي فحسب، بل في عموم الع

ـ    ات الرس ن خـالل طروحـاتهم       بالموافقة من الجـه ك اثبتـوا ـم مية ومـع ذـل
  .ومداخالتهم جدارتهم في تمثيل مناطقهم في داخل المجلس

  
  

                                                
، الدورة االنتخابية السادسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "610(

.374، ص 1958 شباط 8في ) 21(، الجلسة1958 - 1957لسنة 
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موقف نواب السليمانية من القضايا الداخلية:     اوالً

  قضايا الجيش والشرطة والقضاء

  يش الج-1
راده،      )611(استأثرت قضايا الجيش وتطويره،    وتحسين الحالة المعاشـية الـف

سياسي         ضمان االسـتقرار اـل سليمانية، ـل ات نـواب اـل حيزاً واسعاً من اهتماـم
ه               ـه فـي خبرـت ذي بـز زمالئ دين نـوري، اـل للبالد، و السيما النائب بهاء اـل

سم . العسكرية، لكون النائب كان ضابطاً سابقاً في الجيش       ه  لذلك اـت ت طروحاـت
صائب        ـدد     . في هذا المضمار بالرواية الموضوعية، والتقدير اـل راه ين ذلك ـن ـل

  .بالمنتقدين للجيش، والمعارضين لتطويره، واداء مهامه
سادس عـشر مـن حزيـران           ففي مداخلة له في الجلسة المنعقـدة فـي اـل

ـز االسـتقالل   "، اشار بأن الجيش يمثل    1947 ـان       "و  " رم ن أرك ه ركـن ـم بأـن
و   "، و "ان أي دولة ليس لها جيش، ال يعترف باستقاللها    الدولة، و  يش ـه ان الـج

                                                
ـسيني ا   : للتفاصيل عن هذه المؤسسة العسكرية ينظـر  ) 611( سين ح لخطـاب،  رجـاء ـح

. 1979، بغداد، 1941- 1921تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من 
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  .    )612("الداعم الستقاللها
دد (وجاء طرحه واقعياً بخصوص الكمية       فـي  ) النوعيـة (والكيـف   ) الـع

الي فـي العـراق ال يتناسـب             ـيش الـح م الج ـاً ان حـج الجيش العراقي، مبين
ر     واحتياجات البالد، لذا دعا الى رفع تعداد الجيش،      ا أكـد أن النوعيـة أـم فيـم

ن خـالل         . يتوقف على مالية العراق    واضاف أن اصـالح الجـيش يكـون ـم
زائم ويميـت    "وانتقد المتشائمين موضحاً بأن التشاؤم  . اصالح القوانين  يثـبط الـع

انون     . )613("فينا روح الوثوب الى االمام    ى موضـوع اصـدار ـق كما تطرق اـل
ارب    اعفاء المتخلفين، وابدى تحفظاً من القان      ى تـج ون، مبيناً سلبياته، اسـتناداً اـل

  .  وقوانين عدة صدرت بهذا الصدد، ودون جدوى
سنة   (وشارك النائب ذاته في مناقشة       ـة ـل  1947الئحة قانون الميزانية العام

اً  1947، في الجلسة المنعقدة في الثالث والعشرين من حزيـران     )المالية ، متطرـق
ة    الى جوانب حيوية عدة تخص المؤسسة الع  شف ميزانـي سكرية، منها انتقـاده ـك

دم جـواز           صوص، تتمثـل بـع الجيش، لحداثتها، و كانت وجهة نظره بهذا الـخ
ـه فـي      "كشف الميزانية المتعلقة بالجيش   ديم يـستند علي اريخ ـق إال إذا كان له ـت

ـة الجـيش    أ، وبعبارة اخرى فانه يرى ب" وقائعها وحودثها  نه يجوز كـشف ميزاني
ق بـالحروب   في حالة كونه مؤسسة عر     يقة ولها خبرة حربية، وخاصة فيما يتعـل

، واشاد بالجيش العراقي، واصفاً اياه بأنه كان موفقاً فـي  )614(التي تقع بين الدول   
بطن     ى جانـب    العمليات العسكرية التي كلف بها، اال انه، وفي نقد ـم ـز اـل ، هم

ى اسـتخدامه فـي   "ان الجندي العراقي يحارب أخاه  " خطير، هو     ، في اشارة اـل
ـدة        . قمع التمردات الداخلية   م، المتعلقـة بم ة العـل كما ناقش تعديل قـانون خدـم
دة   أتدريب الجنود، مبيناً ب    ى      6-3ن ـم دي عـل دريب الجـن هر، ال تكفـي لـت  أـش

ـروب   ـ     . استعمال السالح، بمقدرة وكفاءة في الح ك بـين ب ى ذـل ن أعـالوة عـل
ـارة واضـحة  إاالسلحة الحديثة مختلفة عن االسلحة السابقة، في    ى طـول   ش  اـل

سابقتها        ة ـب ا  . فترة التدريب التي تحتاجها مستلزمات االسلحة الحديثة، مقارـن كـم
نبه الى عدم كفاية مدة التدريب لدافعي البدل لجعله في مـستوى مماثـل للجنـدي      

ـ     ـال    أالمحارب، معلالً ذلك بأنه في حالة اندالع حرب، ف ه القت ر بامكاـن ن األخـي

                                                
ر        "محاضر مجلس النواب  ) "612( دورة االنتخابيـة الحاديـة عـشرة، االجتمـاع غـي ، اـل

.497، ص1947 حزيران 16في) 28(، الجلسة1947االعتيادي لسنة 
.المصدر نفسه)  613(
.580-579، ص1947حزيران  23، في )32(المصدر نفسه، الجلسة )  614(
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ـة،     في الصفوف األمامية، فيما يتطلب ا   ـرة الثاني ـدل للم ي الب المر تدريب دافـع
  . )615(قبيل الحاقهم بالمحارب في الصفوف األمامية

شرين              دى وـع اً باـح وكان موضوع مدة الخدمة االلزامية، والمحددة قانوـن
سة،             ي ذات الجـل ـدين نـوري بـدلوه ـف شهراً، موضوعاً آخر أدلى فيه بهاء ال

ـا     ر مهم ررات    مشدداً على عدم جواز التساهل بهذا األـم ـدوافع والمـب ت ال كاـن
ة    - الدليم  -فعندما أثار النائب نجيب الراوي    . لذلك ـدة الخدـم  موضوع تقليـل م

ا       ـدة   "االلزامية الى أقل من المدة المحددة قانوناً، مبرراً دعوتـه بأنـه ليـست ولي
ن رأي ناخبيـه         ـ "اليوم، وليست حديث العهد، انما هو تعبير ـع ن صـعوبة  أ، وب

ـه،    . جتماعية والمعاشية تحتم ذلك   األوضاع االقتصادية واال   وعزز النائـب دعوت
ه       إلبا ع موقـف ابق ـم شارة الى ان موقف الخبراء والفنيين في وزارة الدفاع متـط

  .)616(من موضوع تقصير المدة
ن       ة، هـي ـم رد بهاء الدين نوري موضحاً، بأن تحديد فترة الخدمة االلزامـي

د     ي وزارة اـل د   صالحيات القانون، وان تقدير الخبراء ـف فاع للموضـوع، ال يـع
ب أن   "وشدد على أن . وافياً إذا لم يقابله تقدير النواب في المجلس       التـدريب يـج

  .)617("يكون لمدة كافية، ال لمدة قليلة وال محددة
ي نقـاش        وري ـف دين ـن وفي مناقشة اخرى، وبنفس الحرص دخل بهاء اـل

ـيش      دما طرحـت   . مباشر مع أحد النواب في المجلس، بخصوص دعم الج فعـن
ـم    (وزارة صالح جبر     ) 31(الئحة قانون تعديل قانون خدمة ضـباط الجـيش رق

ا    1947 تموز 9في الجلسة المنعقدة في     ) 1937لسنة   ة عليـه ، حـصلت الموافـق
ـداد -)618(من لدن النواب، إال أن النائب ذيبان الغبان  ادات   - بغ ة انتـق  أورد جمـل

شؤون          شتركة مـن اـل ـة ـم ى لجن ـا اـل ـرورة احالته ة  لالئحة، منها ض المالـي
ا اعتراضـه         ة، ومنـه الغ مالـي والعسكرية، النها الئحة مالية تتضمن صرف مـب
ى              ضباط، عـل على زيادة الرواتب الموجودة في الالئحة، وال سيما رواتـب اـل
ا زيـادة رواتـب       خالف رواتب الجنود الذين بقيت رواتبهم ثابتة، ومحددة، ومنـه

                                                
.المصدر نفسه)  615(
.المصدر نفسه)  616(
.المصدر نفسه)  617(
ام      )1957-1900(مواليد بغداد: ذيبان الغبان ) 618( هادة الحقـوق ـع ، حـصل علـى ـش

س النـواب عـام         1927 ن   1937، انتخب نائباً عن لواء بغداد في مجـل ـدد ـم ، ولع
.78،ص3مصدر السابق، جحميد المطبعي، ال. الدورات االنتخابية الالحقة
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ال   ) 25( دينار، وإضافة    120-90العمداء من    ر    دينـار ـع ب وزـي ى راـت وة اـل
يص             . الدفاع ا تقـل ـة، ومنـه كما اعترض على جوانب اخرى وردت في الالئح

ن         ـين ـم ا   4-6مدة الترفيع للضباط، وبـشكل خـاص االداري نوات، ومنـه  ـس
ظاهرة عدم المساواة بين طلبة الكليات، بمنح طلبة الكلية العسكرية راتـب فـي            

ات االخـرى، ا          ة الكلـي ذين ال يتمتعـون   سنوات الدراسة، على خـالف طلـب ـل
دره       اً ـق ـرجهم،    ) 18(باالمتياز المذكور، فضالً عن منحهم راتـب دينـاراً بعـد تخ

  . )619(أي بمقدار أعلى من بقية الخريجين
ى      ة، مـشدداً عـل تصدى بهاء الدين نوري للرد على انتقادات الغبان لالئـح
ا           خصوصيتها، ألن الخدمة العسكرية، وحسب تقدير النائب، تختلف عـن غيرـه

  . )620(" التهيؤ واالستعداد لها ونتائجها" الخدمات االخرى، من حيث من
ة              ـدم امكانـي ه رأى ع سكرية، فاـن وبخصوص المتخرج من الكليـة الـع
ا      مساواته مع غيره من خريجي الكليات االخرى، من حيث الخدمـة التـي يؤديـه

ر    . خريج الكلية العسكرية، ألنه يفدي بحياته من أجل الوطن        ق األـم در تعـل وبـق
ى      ل عـل برواتب الضباط، دعى النائب ذيبان الغبان الى االنصاف، وعدم التحاـم

وأوضح بان رتبة الفريق اعلى منـصب فـي       . الجيش، او استكثار الزيادة بحقه    
ع ذوي المناصـب             ـاع وااللتقـاء ـم ضطر لالجتم الجيش، وانه، أي الفريق ـم

م منـصبه            ية بحـك وص وبخـص . الكبرى في الدولة، ومع الهيئـات الدبلوماـس
ـدر  : "الرواتب المخصصة للضباط من ذوي الرتب العليا، تـسائل قـائالً         اال يج

ع               ي جمـي امين ـف ـدراء الـع ب الم ضباط برواـت بنا تساوي رواتب هـؤالء اـل
ر المؤسـسة      . )621("الوزارات وان عددهم ال يتجاوز التسعة      يش يعتـب والن الـج

ة العراق         ن   العسكرية والتي هي جزء مهم، ومكمل لباقي مؤسسات الدوـل يـة، ـم
دين            اء اـل رى،  فـان بـه الوزارات والمديريات التابعة لها، والتـشكيالت االـخ

راءى   . نوري دعا النواب الى عدم التقصير في صرف المبالغ عليهـا   ذلك يـت وـب
اً          ـيش مادـي للباحث أن النائب بهاء الدين نوري، كان مـن المـؤمنين بـدعم الج

ـان     ومعنوياً، ألهمية ذلك في تنشئة قوات ذات امكانيا        ن كي ذود ـع ـرة لـل ت كبي
ـاء           . الوطن رد به ا ـب ويبدو ان كالً من وزير الدفاع، ورئيس الوزراء، قد اقتنـع

ردداً،              ه ـم د كالـم ر بتأكـي ـرد، واكتفـى صـالح جـب الدين، الذي وفر عليهم ال

                                                
.المصدر نفسه) 619(
.المصدر نفسه) 620(
.المصدر نفسه)  621(
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ة          "بان ن هـذه الالئـح عدد الضباط من أهل الرواتب الكبيرة الذين يـستفيدون ـم
ى      عددهم محدود، وال يزيد على عدد    ة معتزمـة عـل اصـابع اليـد وان الحكوـم

  . )622("العناية بالجيش مادياً ومعنوياً
اً              سكرية مادـي سة الـع دعم المؤـس ة ـب لم يكتف بهاءالدين نوري بالمطالـب
ورهم        ـا اـم ـنهم منه ومعنوياً فحسب، بل تعد ذلك الى اهتمامه بتفاصيل دقيقـة ع

شكيل ال          ة، وـت ـاكم العـسكرية    اليومية، اهتمامه بالقوانين العـسكرية المطبـق مح
  .الخاصة بالجيش

ة    1941فبصدد المحاكم العسكرية لسنة    دين نـوري مالحـظ ، أبدى بهاء اـل
ي     ) 623(جديرة بالذكر تخص المحكمة الوقتية       دة ـف انون  2في الجلسة المنعـق  ـك

س        1951الثاني   ة، لفـت انتبـاه المجـل ، و عند تالوة المادة الخامسة من الالئـح
 تاليف المحكمة العسكرية الوقتية فـي المفـارز     الى ان المادة المذكورة حصرت    

ن           ـر ـم م ان الكثي ع العـل من آمر برتبة مقدم، سواء في السلم أو في الحرب، ـم
ـدوث ارتبـاك فـي            المفارز ال يوجد فيها ضابط برتبة مقدم، مما يـنجم عنـه ح
ك              الكثير من الحاالت عندما يتم تشكيل محكمة في الموقع الذي أفـرزت بـه تـل

ذكورة           المفرزة، في  ـابط بالرتبـة الـم ه  . تم تأجيل المحكمة، لعدم وجـود ض ونـب
ضررها بـالجوهر األساسـي فـي           النائب الى النتائج السلبية لتأجيل المحكمة ـل
ن األضـرار         ضالً ـع ـا، ـف محاكمة الضباط على الجرائم والجنح التي ارتكبوه

                                                
.المصدر نفسه)  622(
ي          : المحكمة الوقتية )  623( ة ـف دم رتـب آلمر أية وحدة عسكرية مفرزة ال يكون دون المـق

ـد الـضرورة      ة     . حالة السلم، او في منطقة الحركات عن ود محكـم د عـدم وـج وعـن
ن    عسكرية دائمة في محل قريب   ة ـم سكرية وقتـي  من موقعها، يأمر بتأليف محكمة ـع

وتنظر فـي وقـت   . ثالثة ضباط ال تقل خدمة كل منهم في الجيش عن ثالث سنوات      
ة     ات الفعلـي ضباطية والمخالفات والجنح، وفي الحرب، أو الحرـك السلم في الجرائم  االن

ضباط دون الرئيس رتبة، وكافة األشخا       م  في جميع الجرائم المسندة الى ال ص الذين ـه
ى  ، تحت أمرة اآلمر المذكور، وله تبديل اعضائها بعضهم او كلهم حسب اللـزوم    وعـل

ـذي          ضية ان ترسل فوراً اوراق تلك القضية الى اآلمـر ال المحكمة عند البت في كل ق
د            ـابع لهـا، وبـع د الفرقـة الت طلب تأليفها، وعلى هذا اآلمر تقديمها مباشرة الى قاـئ

ة    اكتساب الحكم الصادر ال   سكرية الدائـم ة الـع درجة القطعية تحفظ األوراق في المحكـم
ـواب  . " للفرقة او المنطقة التي تنتسب اليها  ة   "محاضر مجلـس الن ـدورة االنتخابـي ، ال

 كـانون الثـاني   2فـي  ) 5(، الجلـسة  1950الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي لسنة   
.80، ص1951
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ب  . جم عن التأجيل في حالة الحركات الفعلية وقت الحرب     نالتي ت  ا طاـل  من هـن
ـة الحـرب          ي حال بهاء الدين نوري من وزير الدفاع ضرورة تشكيل المحكمة ـف

ـ  أكما بين ب . من أقدم ضابط مفرزة في تلك المنطقة       ددت ب ن يكـون  أن المادة ـح
ا توصـل           نوات، وهـن األعضاء من الضباط الذين ال تقل خدماتهم عن ثالث ـس

شكيل   فاذا كان أقدم ضابط  رئيس أول واقتضى ا: "النائب الى حل بديل    ر ـت الـم
نوات        الث ـس ال . )624("محكمة فمن البديهي ان خدمة هذا الرئيس ال تقل عـن ـث

ة والمنطـق،        اً للحقيـق يخفي ان ما طرحه النائب المذكور يحمل في طياته اوجـه
ـع المفـارز             ة مقـدم فـي جمي حيث ليس من الضروري وجود ضباط من رتـب

ـة           ك   العسكرية، او في كل منطقة تقع فيها حركات عسكرية فعلي ، ويبـدو ان ذـل
ي تبـديل بعـض    ) 625(الواقع دفع بوزير الدفاع شاكر الوادي  الى عدم الممانعة ـف

ة              ا حظـي بموافـق المواد الموجودة في الالئحة المطروحة امام المجلس، اذا ـم
  .)626(النواب على ذلك

دين العـسكريين،           وبنفس الهمة، سعى علي كمال لتعديل رواتـب المتقاـع
ة قـانون تعـديل       فحينما تقدمت وزارة  نوري   شرة، بالئـح ـة ـع سعيد الحادي  اـل

سنة   ) 32(التقاعد العسكري رقم   سة   1937ـل ي   ) 42(، فـي الجـل ـدة ـف  28المنعق
انون            1952حزيران   ـة الـق وارد فـي الئح ـنص اـل فه لل ، ابدى علي كمال اـس

ـذي كـان يتقاضـاه             ب ال المذكور، المتضمن تحديد رواتب المتقاعد بثلث الراـت
د            وأكد النا . قبل التقاعد  ـه لرفـع القـي دة مـع زمالئ ئب بأنه بذل محـاوالت ـع

ك خرجـت        المذكور، أثناء وجوده كعضو في اللجنة المالية للمجلس، وبسبب ذـل
ه            ان، ألـن س األعـي الالئحة من اللجنة خالية من القيد، والقي بالالئمة على مجـل
ر           ه الكثـي قيد المادة المخصصة بالراتب المخصص للمتقاعدين مما ال يستفيد مـن

ى          من د، عـل ى أدنـى ـح  الضباط، السيما وان الالئحة سببت هبوط رواتبهم اـل
ة      . عكس الضباط الكبار الذين استفادوا منها      فه واضـطراره للموافـق وأبدى اـس

وانا وان كنـت اوافـق     :" ... على الالئحة حرصاً على المصلحة العامة، ذاكراً      
ي         ن   عليها فان موافقتتي اضطرارية كي ال يحرم هؤالء مما جاء ـف ـة ـم  الالئح

                                                
.المصدر نفسه)  624(
ي وزارة نـوري الـسعيد       تولى حقيبة وزارة ال   )  625( ة ـف دفاع، ووكالة وزارة الخارجـي

.الحادية عشرة
ـسنة    " محاضر مجلس النواب  )  "626( الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي ل

.80، ص1951 كانون الثاني 2في ) 5(، الجلسة 1950
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  .)627("فائدة
واب              ا ـن ـدم بـه يظهر مما تقدم، ومن خالل االراء او الطروحات التي تق
ـان اهتمامـاتهم                السليمانية، وبهدف تعزيـز المؤسـسة العـسكرية العراقيـة، ب
صف              انهم بوحـدة اـل صادق، وايـم وطني اـل ـعورهم اـل المذكورة نابعة من ش

  .الوطني
  
   الشرطة-2

ـة،    على خالف حالة الجيش، فان ا  ا مبـالغ طائل لشرطة قد صرفت عليـه
ـام      ي ع ـاهز 1945كما زاد عددها زيادة مطردة، فأصبح عددها ـف ف  ) 19( ين اـل

ـام      والي     . 1939شرطي، أي مقدار ضعف ما كانت عليه ع د ـح م تجنـي ا ـت كـم
ـة الوضـع         ) 5( االف شخص للعمل في الشرطة السرية التي كان واجبها مراقب

ر         ممايعكس االهت . )628(األمني الداخلي  يما اإلجـراء األخـي ـذكور، والـس مام الم
األمن                ة ـب ـر المخـل ع العناص ـع األمنـي، وتتـب ى الوض لتعزيز السيطرة عـل

  . ومضايقتهم
دين         اء اـل ان لبـه ا ـك بز النائب علي كمال زمالئه في هذا الصدد، ومثلـم
ه العـسكرية،          ه وطروحاـت نوري دور ملموس بين نواب السليمانية فـي اهتماـت

ضايا       كان لزميله علي كما    ـامور وـق ـة ب ل فـي اهتماماتـه المتعلق ل دور مماـث
شرطة،           . الشرطة وكالهما، وبسبب عملهما وخبرتهما السابقة فـي الجـيش واـل

  . جعلهما يطرحان آراء ومقترحات بناءة
ـه بتحقيـق           تجسد اهتمام علي كمال بالشرطة في نواحي عدة، منها مطالبت

شرطة المـسرحين،    أالمساواة في توزيع الرواتب التقاعدية على جميع        راد اـل ـف
ة وتوسـعها،           أو. وبدون تميز  سن الميزانـي شار الى امكانية تحقيق ذلك بعـد تـح

ر          . )629(أثر زيادة واردات النفط    اءات وزـي ـكك فـي ادـع صدد ش وفي هذا اـل
دة فـي        ـاء  أ، و1951 نيـسان  8المالية عبدالوهاب مرجان، في الجلسة المنعـق ثن

                                                
حزيـران   28فـي  ) 42(، الجلسة 1951المصدر نفسه، االجتماع االعتيادي لسنة    )  627(

. 517، ص1952
ة    )  628( ـسياسية الداخلـي -108، ص...جعفر عباس حميدي، التطورات و االتجاهـات ال

109.
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "629(

.534، ص 1951 نيسان 8في ) 32( ، الجلسة 1950لسنة 
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ة    تقرير لجنة الشؤون المالية في (مناقشة   ى ميزانـي غ اـل  الئحة قانون اضافة مبـل
ـ )  المالية 1950سنة   شرطة "، حول ادعائه ب ع األراضـي   " الترفيه عن اـل بتوزـي

نهم     سرحين ـم ـراض النائـب    . األميرية عليهم، وخاصة الـم ه اعت ودارت أوـج
ملت         ـريحة واسـعة ـش ى ش ـا عـل ي تـم توزيعه : حول األراضي األميرية الـت

الف         العشائر، الجيش، المستخدمين، وال    ى ـخ ين النائـب، وعـل دين، وـب متقاـع
ـدودة مـن     شرطة   أادعاءات الوزير، ان التوزيع الحقيقي قد تم لفئة  مح راد اـل ـف

ه          أو. والجيش، ولم يشملهم جميعاً    ـررات دعوـت ى مب صدد اـل ـذا اـل شار في ه
ر             ة للمتقاعـدين، األـم ية المتردـي لالهتمام بهذه الشريحة، الى الظروف المعاـش

  .)630(جور يوميةأنهم الى العمل في الحقول مع أبنائهم بالذي دفع بالكثيرين م
ة           ر لجـن ى تقرـي ذاكرة عـل اء الـم ـد أثـن وبنفس المنطق والصراحة، انتق

شرطة،         ((الشؤون الداخلية    ـانون خدمـة اـل اني لق ديل الـث ة قـانون التـع الئـح
ار  20في الجلسة المنعقـدة فـي     )) 1943لسنة  ) 40(وانضباطها رقم    ، 1951 أـي

ى     هذه  "وذلك ألن    شر اـل م ـت ا ـل الالئحة جاءت خالية من مبدأ أساسي حيث انـه
ذا         رة شـبابهم فـي ـه مبدأ التقاعد ألفراد الشرطة القدماء حيث انهم يقضون زـه

دأ         "ولفت انتباه النواب    . )631("المسلك ون فيـه مـب ـذي يقبـل ت ال بأنهم في الوـق
روا فـي           رى ان يفـك ن األـح الضمان االجتماعي للمعوزين والعاجزين فكان ـم

  .)632(طاء التقاعد لهؤالءاع
انبين همـا        ى ـج ال عـل ي كـم ـز عـل الخبـرة،  : وفي ذات المداخلة، رك

ضوا              ذين ـق شرطة اـل والجانب النفسي، داعياً الى االستفادة من خبرة عرفاء اـل
ـم،        فترة طويلة في سلك الشرطة، وأصبحت لهم خبرة واسعة فـي مجـال عمله

عدم وضـع العراقيـل أمـامهم    لذلك دعا الى . فضال عن تعلمهم للقراءة والكتابة   
ى رتبـة مفـوض،          للدخول في الدورات الخاصة الغراض الترقية والترفيع اـل

ـين         إومنها ربط    ة وب شهادة االبتدائـي دخالهم في تلك الدورات بحصولهم على اـل
يهم              سلبيات ذلك على مستقبل العرفاء، فضال عن آثاره النفسية، لمـا يـسري اـل

ساح المجـال أمـامهم     وعلى خالف ذلك اقت. من حزن ويأس  رح علي كمـال اـف
  . )633(للتقدم، خدمة للمصلحة العامة

                                                
.المصدر نفسه)  630(
.المصدر نفسه)  631(
.930-929، ص 1951 ايار 20في ) 52(المصدر نفسه، الجلسة )  632(
.المصدر نفسه)  633(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

202

ة    –وفي الجلسة ذاتها، دعـا نائـب ديـالى      دين جمـع ى  - حـسام اـل ، اـل
ضباط،          دم ثـالث سـنوات لـل المصادقة على الالئحة، لما تتضمنه من مـنح ـق

ي     ل ـف ـذ "ونوابهم، الذين يعملون في البادية والجزيرة، وذلك، لتشجيعهم للعـم ه ه
ن      . على حد قول النائب   " األماكن الغير المربحة   فيما اتسم موقف علي كمـال ـم

ة      شمل الالئـح ا ان ـت الالئحة بالدعوة الى المساواة، والوحدة الوطنية، حينما دـع
اً وجـود           ة، مبيـن ي البادـي جميع المناطق النائية في العراق، وعدم حـصرها ـف

ن     مناطق عديدة في العراق ال تتوفر فيها الشروط ال   ي أصـعب ـم حياتيـة، وـه
ـة بمنـاطق كردسـتان،       . ظروف الحياة في البادية    ي كمـال الدقيق ولمعرفة عـل

س قـائالً    )بيره كبره(ضرب مثال على ذلك قضاء    ى المجـل ا  : " ، وتوجه اـل ـم
س ان    ) بيره كبره(هي الشروط الحياتية الموجودة في قضاء      ـد للمجـل ي اؤك اـن

ن   ضابط الشرطة أو المفوض الذي يخدم في هذه        ـه ـم  النواحي محروم وحرمان
ع     . )634("يخدم في البادية  شمول جمـي ي كمـال ـب ويترآى للباحث، ان مطالبة عـل

ا            . مناطق العراق النائية بامتياز القدم الوارد في الالئحة، هي مطالبة فـي مكانـه
رى،            ـة نائيـة عـن أـخ ـز منطق ـة، تميي إذ ال يجوز ، وتحقيقاً للعدالة االجتماعي

ذي    عالوة على أن الشمول      ال يكلف الحكومة أمواال طائلة، وهو الموضـوع اـل
ضباط          وظفين واـل تطرق اليه النائب بهاء الدين نوري حينما تساءل عن عدد الـم
ـدة       ـدد والم ـرفيعهم بالنـسبة للع الذين يعملون في قضاء بيره كبره؟ وعن تأثير ت
ي، أو        ود تـأثير سـلبي جزـئ  على الميزانية العامة؟ مؤكداً في مداخلته بعدم وـج

اوز           دينـارا  ) 50(كلي على الميزانية، ألنه ال يكلف الميزانية إال بحـدود ال تتـج
، وعليه شارك رأي زميله علي كمـال بـضرورة ان تـشمل المـادة        ) 635(سنوياً

  .جميع منتسبي الشرطة بصورة عادلة
ة       رار الحكوـم اً، فـان ـق  وللهدف نفسه، وهو دعم الشرطة مادياً ومعنوـي

دة سـنة واحـدة،    بمنح عائلة الشرطي الذي    يقتل أثناء الواجب الرسمي، راتباً لـم
اً            شرطي، داعـي ـا يقدمـه اـل عده علي كمال دون مستوى الطموح في مقابـل م
يش ،              وة بـافراد الـج الحكومة الى شمول الشرطة بالمخصصات التقاعدية أـس
ذي           شرطي اـل ـرق بـين اـل ة، إذ ال ف والحقيقة ان دعوة النائب، اتسمت بالعداـل

ال نفـسه       يؤدي واجبه  بيل وطنـه وواقـع الـح  ويقتل، ألنه ضحى بنفسه في ـس

                                                
.931المصدر نفسه)  634(
.934المصدر نفسه، ص)  635(
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وغى        خص      . )636(بالنسبة للجندي الذي يستشهد في ساحات اـل ـه ـش وبـذلك فان
  .مواطن الضعف في الالئحة

ام بحـالتهم المعاشـية،             شرطة ، واالهتـم وطالب علي كمال بحقـوق اـل
بالد، ف      ـديم    والسيما بعد احتدام حالة الغالء، وارتفاع األسعار في اـل دما تـم تق عـن

ضباط رقـم       ـانون خدمـة اـل سنة  ) 3(تقرير لجنة الشؤون العسكرية، بتعديل ق ـل
ـ  1953 شـباط  19 في الجلسة المنعقدة في     1937 د ب ون المرسـوم   أ، ناـش ن يـك

  . )637(أعم ليشمل ضباط الشرطة، والموظفين

                                                
.937المصدر نفسه، ص)  636(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "637(

.101، ص953باط  ش19في ) 7(، الجلسة 1953-1952لسنة 
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ة ، ففـي           دورات الالحـق واستمر علي كمال بمناداته بدعم الشرطة في اـل
ي    الجلسة الثال  ـاني   18ثة من االجتماع  االعتيادي، المنعقدة ـف ، 1956 كـانون الث

صدد                ـفه لعـدم انـصافهم ـب ـدى اس عاد النائب للحديث عن حالة الشرطة، وأب
ة       ز كيـان المملـك الرواتب من لدن الجهات المسؤولة في مقابل دورهم في تعزـي
م            روف عملـه ة، وـظ ن طبيـع العراقية، ومنه حماية األمن والعرش، فضال ـع

وتهم           ال ن بـي بهم ـع صعبة، مقارنة بالوظائف الحكومية االخرى، مما يتطلب تغـي
ـاز    . وعائالتهم لعدة أيام، أو أشهر    ه جه ذي حقـق وفي الوقت الذي أشاد بالتقدم اـل

سليح،               ـيم، والـت دريب، والتنظ ب عـدة منهـا اإلدارة، والـت الشرطة في جواـن
ش    از اـل ا   ومكافحة الجرائم، ودور الشرطة السيارة، ندد بجـه رطة لعـدم مواكبتـه

ا،              ين أفرادـه ة ـب تطور العصر من الناحية التعليمية، مما نجم عنه انتشار األمـي
ة          ـراءة والكتاـب ـدون الق ـال     . ووجود نسبة ضئيلة ممن يجي ي كم رح عـل واقـت

شكلة        ريعة لهـذه الـم لمعالجة تلك الظاهرة، ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات ـس
سلك       ومنها بذل الجهود الختيار خريجي المدارس      ـم فـي اـل ة، ودمجه  االبتدائـي

شرطي، ليكـون حـافزاً            ب اـل ى راـت المذكور، وذلك بإضافة مبلغ دينارين عـل
ه   د     ).638(النخراط خريجي المرحلة االبتدائيـة فـي ي كـل االحـوال ال يـع  وـف

ه         ا لموقـف اقتراحه الجديد في ضم خريجي المرحلة االبتدائية الى الشرطة تراجـع
ى الواقـع العراقـي      السابق في تفضيله الخبرة على       الشهادة، وانمـا يـشير اـل

  .الجديد وفق متطلبات الحياة العصرية
صية           ى شـخ واستحوذ موضوع تثقيف أفراد الشرطة، وأثر التثقيـف عـل
ي             ات عـل عا مـن اهتماـم الشرطي، واسلوب تعامله مع المواطنين، حيزا واـس

ي     انون ا 30كمال في المجلس، ففي الجلسة الخامسة عشرة المنعقدة ـف لثـاني   ـك
ـذه         1958 بين له  تحدث عن جانب حيوي هو ضرورة انتقاء األشـخاص المناـس

شرطة فـي           ـراد اـل ين أف ـين ـب الوظيفة، مشيراً الى وجود نسبة عالية من األمي
  . )639(الوقت التي تصاعدت فيه نسبة المتعلمين في العراق

ي       ى عـل سجل إـل ـا، ـي وضمن دعوته الى تثقيف الشرطة، وانتقاء افراده
شرطة،           كمال اقترا  راد اـل مـالء  إح بناء هو توقيف تسجيل المتطوعين مـن أـف

                                                
ـسنة        ) 638( ادي ل ـاع االعتـي شرة، االجتم ـة الخامـسة ـع المصدر نفسه، الدورة االنتخابي

.231، ص1956 كانون الثاني 18في ) 13(، الجلسة 1955-1956
ي  ) 15(، الجلـسة   1958-1957المصدر نفسه، االجتماع االعتيادي لسنة      )  639(  30ـف

.  263، ص1958كانون الثاني 
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ـرطان          يهم ش وفر ـف م ممـن يـت : حاجة الشرطة من الجنود المكلفين لخدمة العـل
ـزاً وب      . قابلية بدنية سليمة   رطياً متمي م  أوان يحمل شهادة المتوسطة، ليكون ـش ـس

ل مـسدساً     "الشرطي الممتاز "  فقـط،  ، ويتميز بأنه ال يحمـل بندقيـة وإنمـا يحـم
ـ  . )640(ويتدرب على القوانين واألعمال المسلكية لمدة ستة أشهر           ن أوأوضـح ب

باً         شرطة متناـس راد اـل الهدف من االقتراح هو لجعل المستوى التعليمي بـين أـف
ع           ه واـق ومتناسقاً مع المستوى الثقافي ألفراد الشعب على خالف مـا هـو علـي

دا    رد وزير الداخلية سامي ف   . الحال بين أفراد الشرطة    ـراح مؤـي ى االقت تاح عـل
ة            ن حمـل ة ـم دعم الشرطة، وإعادة تنظيم تشكيالتها، وتطعيمها بالعناصر المثقـف
دوائر        دن واـل الشهادة االبتدائية والمتوسطة، للعمل في المناطق الحساسة في الـم

ـ        دد االصـالح، ب سليح،       أالعدلية واإلجرائية، وـح زات، والـت شمل التجهـي ن ـي
ستوى       إ ووسائل النقل، باالضافة الى    ـع ـم ة لرف يفاد الشرطة الى الدول المتقدـم

ي      . كفاءتهم ـراح عـل ع اقت وبذلك يظهر موقف وزير الداخلية متوافقاً ومنسجماً ـم
  .)641(كمال، السيما موقفه من تثقيف الشرطة ودعمهم

ـدة           ه العدي مما سبق يمكن القول بأن علي كمال اهتم من خـالل طروحاـت
ذ     بحقوق الشرطة وقضاياها، مقدماً العد     اءة، والتـي أـخ ات البـن يد من االقتراـح

  .بالكثير منها في الوقت الحاضر، لتطوير جهازها وفق األسس الحديثة
  
   القضاء -3

اً        س، اهتماـم أبدى نواب السليمانية الى جانب زمالئهم االخرين في المجـل
سديدة         و . ملحوظا بالقضاء، وأغنوا المجلس بالكثير من المالحظـات واآلراء اـل

ديلها، وحتـى        تراوح دور  ة ومناقـشتها، وتـع وائح القانونـي هم بين توضـيح الـل
ذين           المساهمة في وضعها، السيما النائبين أحمد مختار بابان، وجمال بابـان، الـل

  .توال حقيبة العدلية لمرات عدة
ـيادة القـانون و تحقيـق         شاتهم، س ي مناـق كان نواب السليمانية يرمون ـف

ـامهم، وشـددوا      ومن أجل ذلك، أو   . العدالة بين الشعب   لوا الجهاز القضائي اهتم
ـة "،  "االستقاللية"،  "بالعدالة"على ان يتسم     صفة األخيـرة،      ". والنزاه فبـصدد اـل

ارة، فـي         وزير بالتـج تغال اـل واز اـش رار ـج استنكر النائب بهاءالدين نوري ـق
ي            دة ـف سة المنعـق  3سؤاله الموجه الى وزير العدلية حسن سامي تتار في الجـل

                                                
.المصدر نفسه)  640(
.272المصدر نفسه، ص)  641(
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ن      وج. 1951نيسان   ـر ـم اء جواب الوزير بعدم وجود نـص مـانع يمنـع األخي
ى          )642(ذلك ى التعقيـب بـشدة عـل ه اـل ، ليؤكد صحة استفسار النائب، مما دفـع

ة      ة تولـي جواب الوزير، مشيرا الى وجود ممانعة أدبية تمنع الوزير، ومنـذ لحـظ
ى              سلبية عـل المسؤولية، عن االنصراف الى االعمال التجارية، النعكاسـاتها اـل

صل المـسؤولية       أوبذلك يظهر ب  . ياته اإلدارية مسؤول ن النائب، كان يدعو الى ـف
ط المـصلحة           ي بالنتيجـة خـل عن أمور وقضايا التجارة، ألن الخلط بينهما يعـن
د         ي الدرجـة الثانيـة، بـع ب أن تـأتي ـف العامة بالمصلحة الخاصة، والتي يـج

ـ             سخير مؤس ى ـت ؤدي اـل ا ـي سات المصلحة العامة، مما يعني ان الخلط بينهـم
  .الدولة في خدمة المصلحة الخاصة

ة                ـال بجمـل ي كم ـة، تقـدم عـل انون، وتحقيـق العدال وبهدف سيادة الـق
انوني            ـدوين الـق مالحظات وانتقادات لوزارة العدلية، مبدياً خيبة أمله بـدائرة الت

ن وجـود ذوي االختـصاص فيهـا         "و  " لضعفها" ـرة   "، و   "خلوها ـم ألنهـا دائ
ــي قراراتــه، ولعــدم تقيــده بــرأي  لفرديــة الــوزي"، "استــشارية محــظ ر ف

ا               )643("األكثرية يش والمراقبـة، ومنحـه ر التفـت ز دواـئ ب بتعزـي ، وعليه طاـل
ة      انون والعداـل واشـترط  . صالحيات واسعة لالضطالع بواجباتها في سيادة الـق

وق،                وءة، ومـن خريجـي كليـة الحـق بان يتم اختيار الحكام من العناصر الكـف
وفير وسـائل     ـرغ      مؤكداً على ضرورة ـت م ألجـل التف ـة لـه ة والرفاهي الراـح

ى محـاكم          . للمهمات الملقاة على عاتقهم    ال فـي مداخلتـه عـل وعرج علي كـم
ا    "مرجع المحاكم"التمييز   ، وعد قلة الحكام فيها السبب في تذبـذب قراراتهـا، مـم

ة عـشرة           سعيد الثانـي وري اـل دفع وزير العدلية محمد علي محمود في وزارة ـن
دوين       الى الرد على انتقاد    ضعف عـن دائـرة الـت ـمة اـل ات علي كمال، نافيا س

ر    . تـم مـايرام  أالقانوني، ومدعياً بأنها تمارس مهماتها على     ق األـم در تعـل وبـق
ن           تئنافية تـصدر األحكـام ـم بمحكمة التمييز أشار الوزير الى ان المحاكم االـس
ـز،           ـة التميي  هيئة مؤلفة من حكام، ويتم تدقيق األحكام من حاكم واحد فـي محكم

ا      أوبين بأن حكام التمييز     ون عنـه رارات ال يعلـم ى ـق وا عـل رفع من ان يوقـع

                                                
ـسنة    "محاضر مجلس النواب  ) "642( ، الدورة االنتخابية الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي ل

.522، ص1951 نيسان3في) 31(،الجلسة 1950
ـسنة          ) 643( ادي ل ـاع االعتـي ـشرة ، االجتم المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الخامـسة ع

.291 -290، ص1955ثاني  كانون ال8في ) 15(، الجلسة 1955 -1954
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  .)644(شيئاً
  
ث السياسية الداخلية:      ثانياً   موقف نواب السليمانية من األحدا
ت. أ   سياسة الحكوما

ضايا واالحـداث      كان لنواب السليمانية موقفهم الملموس من العديد من الـق
شوها         السياسية الداخلية، التي فرضت نف     س، حيـث أنهـم ناـق سها داخل المجـل

ة           ق منهـا بمـوقفهم مـن سياـس ا يتعـل نقاشاً مسهبا في مناسبات عدة، السيما ـم
اً، والحريـات          ـة عموـم الوزارات العراقية، ومناهجها، أو من الحياة الديمقراطي

  .الشخصية، والسياسية خصوصاً، اوعند إجابات الوزراء على أسئلة النواب
ـرة         اتسم مواقف نواب ال    سليمانية من الحكومات التي تـشكلت خـالل فت

ا       ) 1943-1958( ـا، واجراءاتـه د لمناهجه ارض منتـق ـارة، ومـع بين مؤيد لها ت
د       . السياسية تارة اخرى   ب ماـج ة الناـئ ي مداخـل ـاً ـف ويبدو الموقف األخير جلي

اني           ـانون الـث  1945مصطفى في الجلسة الرابعة، والتي عقدت في األول من ك
  ه  أ ساطعة على سلبيات الحكم في العراق، واصـفاً ايـاه ب      والذي سلط أضواء ـن

ة       ـ   . حكم دكتاتوري، وكان يقصد بذلك وزارة الباچه چي الثانـي شف ب ـا ـك ن أكم
ـة، وحتـى         للعالقات الشخصية دور مهم في الحصول على المناصـب الوزاري

اليب    . مقاعد في مجلس النواب   بالد بأـس دير اـل وأشار بان الحكومات العراقية ـت
ى   . )645(ة عن العصر، وأهملت دور العناصر الشابة في الحكـم  متخلف وأكـد عـل

ر     أان معالجة الوضع يتطلب االعتراف ب     سير عليـه غـي ـذي ـن ن شكل الحكم ال
  . )646(صحيح وغير صالح لبناء أركان المملكة العراقية

ة         سياسية متمثـل وبعمق اكبر ناقش النائب ذاته، جانبا حيوياً في الحيـاة اـل
سلطة ال   ا،       بموقـف اـل ديمقراطي، موضـحاً خروقاتـه ام اـل ن النـظ ـة ـم تنفيذي

ي       . وممارساتها الالديمقراطية  ـدة ـف ين المنعق سة التاسـعة والثالـث  28ففي الجـل
ـروري أم ال        : "، تساءل 1945أيار   ر ض بالد أـم هل ان وجود المعارضة في اـل

سؤال، موضـحاً   " وكيف يجب أن يكون شكل المعارضة؟      وأجاب بنفسه على اـل
  :  بهذا الخصوص، قائالًرأيه الشخصي

                                                
.303 -302المصدر نفسه ، ص) 644(
ـسنة       "محاضر مجلس النواب  )  "645( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتم

.51-50، ص1945 كانون الثاني 1في ) 4(، الجلسة 1944
.51المصدر نفسه ، ص)  646(
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ة      " ـة حكوـم ـتمم الي في اعتقادي أن المعارضة جزء م
ة       . تعتبر نفسها ديمقراطيـة    فالحكومـة ال تكـون ديمقراطـي

ـا االرشـاد، واشـتراك          بدون معارضة، و المعارضـة معناه
ـة، واذا ال توجـد معارضـة ال            ممثلي االمة في سياسة الدول

  .)647("لزوم للمجالس النيابية
اته، أشار الى ان النائب في المجلس النيابي ليس حراً فـي       وفي السياق ذ  

  : ابداء رأيه بصراحة، وأكد على عدم تمتع المواطن بحرية التعبير بقوله
ذا البلـد علـى ان الحريـات              " أن الكلمة متفقة في ـه

ات حزبيـة وشـعبية      مغصوبة، وال وجود لمؤسسات ومنظـم
ـ          و نظ ا ـه ه ان نظامـن ام وال تمثيل نيابي حـر يـستدل مـن

ا،              ديمقراطي، واذن فال فائدة من المعارضـة، وال قيمـة لـه
  .)648("وال وجود لحكومة ديمقراطية

ة          ن رؤـي م تخـل ـم واقترح ماجد مصطفى حلوالً واقعيـة لمعالجتهـا ـل
  :صائبة، وتقدير مناسب، وملم باالمور عندما اشار

وض        " في حالة إذا أردنا ان ننهج منهجا جديـداً والنـه
ستند     بالبالد فيجب البدء     ا ـت باصالح الحكومـة أوالً، وجعلـه

ة        ي الميزايـن على قوة الشعب وعندها يمكن تـأمين يـدها ـف
وكافة مرافق الحياة وان تستمر في الحكم بكل جـرأة وقـوة،       

  .)649("وتعالج امورها الداخلية والخارجية
ر           سكت وزـي م ـي وكما هو متوقع في ظل تلك األجواء الال ديمقراطية، ـل

ل رد وبـتهكم       الداخلية مصطفى العم   ـه، ـب سياسة وزارت ري على تنديد النائب ـب
ي            ار  29على النائب مفندا مالحظاته خالل الجلسة التالية والمنعقدة ـف  1945 أـي

صطفى   أمشيراً ب  د ـم ائر وموظـف إداري    "نه يعرف ماـج ديم وـث ضابط ـق ، "ـك
ة     "وأبدى سروره لرؤية النائب    ـة والنظريـات االجتماعـي وم االجتماعي يتبع العـل

ديث النائـب    ". الم ويقرر ما هو األنفع  إلدارة البالد      في الع  ـتنكاره لـح وأبدى اس
د أن     " حول انعدام حرية النائب، مشيرا بأنه        بالد ترـي ال توجد أي سلطة فـي اـل

ة    إل أو تتخذ  أتس سائل العاـم جراءات ضد أي نائب يريد ان يدلي بآرائه فـي الـم

                                                
.486، ص1945 أيار 28في ) 39(المصدر نفسه ، الجلسة )  647(
.487المصدر نفسه ، ص)  648(
488المصدر نفسه ، ص)  649(
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  . )650("في المجلس النيابي
ه    انبرى بهاء الدين نوري ل   ـاه ـب ـا ف لرد، وبجرأة و بصراحة تامة، على م

  :وزير الداخلية كاشفاً الغطاء عن الواقع السياسي المرير، ذاكراً ما نصه
ة      " ـن الرغـب ـابي ع انني انما أعربت فيما قلته في خط

أمين          ي ـت ي، اال وـه الصادقة التي تجيش في قلب كل عراـق
ن           شوه ـم وع الـم حاكمية االمة وتخليص الشعب من هذا الـن

ة         ال حكم االوتوقراطي، او باصرح عبارة، القضاء على حاكمـي
صالح          ى الـم ـو ي بحكمهـا س ـة ال تبـغ طبقة استغاللية معين

ت الشخصية    ـوزارة    ... والعالقا ـادي ال ل انتق ال اقصد في ـك
ل     الالحاضرة، اال،    ـم ـه وزارات و ال اعل ل لـل نها آخر مودـي

هناك سبب للتهكم على مثل هذه اآلراء اذا صدرت عن نائـب    
  .)651"(ستخرجها من دروس ومن ضوء وقائع وحوادثا

ه كـان ضـابطاً          ـزازه لكوـن واستمر بهاء الدين نوري في رده، معلناً اعت
سياسة وأصـحاب المناصـب        عثمانياً قديماً، منوهاً الى ان الكثير من رجـال اـل

صطفى العمـري        . الحاليين، هم من نفس الثقافة والمصدر      ى كـالم ـم ورد عـل
  :بقوله

} كذا{الوزير ان يخبرنا عما اذا كانت لنظرياتهفهل لمعالي "
القانونية تبرر التهكم بآراء من كان هذا ماضيه وثقافته، وهل        
ى       يرضى الوزير بضابط قديم وثائر سياسي وموظف نال أعـل
الدرجات واشغل أكبر المناصب أن ال تكون له فكرة ولو بسيطة 

ب م ن ان عن حقوق الشعب وفي األخير هل هناك وجه لالستغرا
ادئ   – حتى اذا كان امياً –يبدي نائب    وجهة نظره فـي المـب

  .)652("واألحوال السياسية االجتماعية عن شعبه
ى حـديث                تهكم عـل ي رده اـل رد العمري، مبررا، بأنه لم يكن يقـصد ـف
سياسية التـي       ـة اـل النائب المذكور، او على اآلراء التي ابدها بخصوص األنظم

ـ "تسود العالم، وأكد بأنه قال      ـذه      س ث ه ـد يبـح سيد ماج دا ان أرى اـل ررت ـج
اتبني         "،  وتساءل    "المواضيع تهكم حتـى يـع اي  .)653("أين هذه العبارات مـن اـل

  .بهاء الدين نوري
                                                

.508، ص1945 أيار 29في ) 40(المصدر نفسه ، الجلسة )  650(
.524، ص1945 ايار 30في ) 41(المصدر نفسه ،  الجلسة )  651(
.المصدر نفسه )  652(
.525-524المصدر نفسه ، ص)  653(
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انون       ن ـك وفي جلسة مجلس النواب لمناقشة خطاب العرش في األول ـم
سني     1945األول   ارح، عـده الـح ، ندد ماجد مصطفى بمفاسد الحكم، وبكـالم ـج

  :قي في البرلمان العراقي حتى ذلك الحين ذكر ما نصه كالم ال" أعنف"
ة      " وفي اعتقادي ان نظام الحكم الموجود لديها هو فاسد من أساسه، فالماكـن

ن كيـف     نفسها فاسدة، وال يمكن ان نتغلب على الصعاب ما لم نغير الماكنة، ولـك
ميت             ة ـس ة معيـن  نغيرها ؟ ومن هو الذي سيغيرها؟ سادتي لقد تكونت لدينا طبـق
ر            بالطبقة الحاكمة، وأصبحت معلومة، ولها نفسية خاصة، وطابع خاص، وتعتـب
شعب،        ين اـل ا وـب نفسها بعيدة عن طبقة الشعب، والحقيقة ان الهوة سـحيقة بينـه
ا،         بالد بـه ور اـل ة أـم ـذه الطبـق وبالنظر الى األساليب والطرق التي عالجت ه

ـ  أوباستمرارها في هذا الحكم الفاسد ، فانه قد      ى نف ـبح   ثر عـل شعب فأص سية اـل
  . )654("باستمرار الزمن، وباستمرار وجود الحكم الفاسد يرخص بكل شيء

ه چـي،            ـة وزارة الباـچ ي مهاجم وري ـف دين ـن واستمر النائب بهاء اـل
ي            ـدة ـف سة عـشرة المنعق انون  19واستأنف ذلك الهجوم في الجلسة الخاـم  ـك

ـر العريـضة          1946الثاني   ـة تمري ر لجن ة  ، وأثناء المذاكرة على تقرـي  الجوابـي
  : على خطاب العرش، حينما ذكر

و     " ـك ـه ان الناس في حيرة من أمرهم والسبب في ذل
ا           الحكم األهوج وان الشعب ال يثق بالحكومة األخيـرة، ألنـه
أصبحت غير مسؤولة أمام الشعب، وال تهتم بطبيعتها لعـدم        

زاد . )655(وكلما زاد سـكوت الرقيـب     . شعورها بالمسؤولية 
ا   . عتوهم وقسوتهم في  ) الوزراء(هؤالء   ال فائدة من الكالم ـم

لم نجد من يسمع وما لم نجد من ينتبه ويعتبر مسؤوالً أمامنا،      
  . )656"(وان الوزارة الحاضرة عاجزة عن تمشية أمور الدولة

وزارات، تبعـاً لمـواقعهم          ـة اـل تباينت مواقف نواب السليمانية من سياس
ه     الوظيفية، فحينما يحتل النائب حقيبة وزارة، فمـن        ي ان يكـون موقـف  الطبيـع

ـذه         و فـي ه ايجابياً من سياسة الوزارة، ومغايرا في حالة وجوده خارجهـا، فـه
اج وزارة       . الحالة يكون من المدافعين عنها     ديم منـه م تـق يبدو ذلك جليا، عندما ـت

ـدة      شرة المنعق صالح جبر الى مجلس النواب للمذاكرة عليه في الجلسة الثانية ـع

                                                
.308، ص6، ج...راتا الوزتأريخ عبدالرزاق الحسني، )  654(
.في اشارة الى مجلس النواب)  655(
ـسنة    "محاضر مجلس النواب ) " 656( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشرة ، االجتم

.142، ص1946 كانون الثاني 19في ) 15(، الجلسة 1945
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ى    ، فحي1947 نيسان 19في   وزارة عـل نما أبدى بعض النواب شكوكهم بقـدرة اـل
ق         ـرد، ومـن منطـل ان لل تنفيذ منهاجها على غرار سابقتها، تـصدى جمـال باـب

ى        ال يتصور با  " بأنه  : واقعي مبيناً ما نصه    ـاءت اـل ة حكومـة ج ن هنـاك اـي
ا،        الحكم ـبالد قـصدا منـه ، وهي تحجب عن القيام بما تعهدت به من خـدمات لل

ـذه      او تكاسالً، بل أ    ات ه رجعها للظروف والعوامل القاهرة التي اسـتنفدت أوـق
ـال           الوزارات كلها، وأنهكت قواها عقالً وجسماً، ولهذا فلم تجد فسحة فـي المج

ه           : "، واستطرد قائالً  )657"(للعمل ـذ ان تـشكلت فـي ا سـادتي من ان العراق ـي
ـاري مـشكالت             الحكومة الوطنية حتى يومنا هذا وهو يجابه نكسات متعددة ويج

و           ك ال نـح ن أعـم وزارات ـم ثيرة كانت تحول دون القيام بما تعهدت به هذه اـل
و       ". البالد ر، وـه ى وـت ضرب عـل وأبدى خشيته من ان بعض النواب بدأوا باـل

ـة،    . وجود هوة واسعة بين الحكومة والشعب     ر حقيق ذا االـم وفي حالة وجود ـه
ـذه   فانه ينبغي على الجميع نوابا ووزراء، وصحافة ، العمل متحدين لتق       ـيص ه ل

  .)658("الهوة، وافهام الشعب ان الحكومة منه واليه تعود
ا        ـه الثقـة، مـم نح وزارت وحينما طلب صالح جبر من المجلس النيابي ـم
س         رئيس المجـل جاء متوافقاً لكالم وزير العدلية جمال بابان، بين النائب الثاني ـل

ـ      أالنيابي عزالدين النقيب، ب    ع خطـاب  ن هذه البادرة غير موجودة، ويكتفي بوض
ع       . العرش، والميزانية العامة في التصويت     ه يتفـق ـم ان، باـن فعقب جمال باـب

ـذه         ب ه وزارة مـن طـل ع اـل ديوان الرئاسة، ومع ذلك، بين عدم وجود قيد يمـن
  .)659(الثقة

ة           ع االجتماعـي شكالت المجتـم س، ـم وناقش نواب السليمانية في المجـل
دين،    واالخالقية، ومنها الرشاوي، وفساد الجهـاز اإلداري       رح جدـي ، بآليـة وـط

ه         سود فـي ومن منطلق تقويم القيمة االخالقية والروحية، واقامة مجتمع مثـالي ـت
ي          . القيم الرصينة  ـدة ـف سة المنعق ي الجـل وري ـف  16فدعا النائب بهاء الدين ـن

صر       1947حزيران   ـدم ـح ذكورة وع  الى معالجة واقعية وموضوعية لآلفة الـم
ه      توجيه التهمة بصغار الموظفين، واست     تم توجـي ـنهم، وانمـا يتـح ثناء الكبـار م

ل  "أصابع االتهام الى الجميع سواسية وتساءل عن المسؤول عن هذا الفـساد،       ـه

                                                
ـسنة    )  657( ادي ل المصدر نفسه ، الدورة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير االعتـي

.192، ص1947 نيسان 19في ) 12(، الجلسة 1947
.193المصدر نفسه ، ص)  658(
.202المصدر نفسه ، ص)  659(
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هرين       )وزارة صالح جبر  (هي الوزارة الحالية   ، والتي لم يمر عليها أكثر مـن ـش
ى      أونصف شهر؟    وا عـل ـا مهمـا تواـل م الوزارات السابقة بمجموعها، وأفراده

  :بنفسه قائالًورد ". كرسي الحكم
ب(المسؤولون أيضاً نحن    " وكبار الموظفين الذين   ) النوا

ن              ة نـح الهم التنفيذـي ي أعـم كنا نساند ونساعد الوزراء ـف
المسؤولون ، ولنتحمل هذه المسؤولية، ونعترف بها، وعندما         
شريعية،    أقول نحن اقصد بذلك الموظفين الكبار، والهيئات الـت

وانين بانفسنا، وعند تطبيقها، والتنفيذية، نحن نخلق او نضع الق
ا،       ستفيد منـه نبحث عن المزالق فيها، والمخارج منها لكي ـن

دثت  ...فنطمس الحق على الفقير، ونظهر الحق للغني      كلها ـح
ـتملص        وكلها نحن الذي خلقناها، وكلها نحن الذين نريد ان ن

فساد قد دب الى ماكنـة هـذه   منها، ونتبرأ منها، ونقول ان ال    
ب هم الموظفون الصغار، فيجب ان ننصف انفسنا، ، والسبالدولة

  .)660("واذا انصفنا انفسنا انصفنا الوضع
سلبية           واهر اـل سليمانية ضـد الـظ واب اـل ومن المنطلق ذاته، وقـف ـن
اد      البين بايـج االخرى، من قبيل االختالسات والمحاباة، واستغالل المنـصب مـط

ة الخط      راض االجتماعـي ذه األـم ـة ـه ـان    السبل الالزمة لمعالج ى كي يـرة عـل
ـة،          . المجتمع سة الثامن ـداً، ففـي الجـل ولالستشهاد، نضرب على ذلك مثاالً واح

ن           أ،  1957 شباط   23المنعقدة في    شعب ـم ذمر اـل ى ـت ال اـل ي كـم شـار عـل
ـة،        سلطة ألغراضـهم الخاص ض المـسؤولين اـل الحكومة، وذلك الستخدام بـع

ـان   داعياً الى إيجاد لجنة تنسيق للتحقيق في أعمال وممارسـات ا      لنـواب واألعي
ه        ـاز    : "في هذا الصدد، والذي كثيراً ما تلوكه األلسن بقوـل اد جه ضـرورة ايـج

التحقيق بوسـائلها       ... شبيه بجهاز لجنة التنسيق   ة ـب ـذه اللجـن وم ه ى أن تـق عـل
ه           ذي ينتمـي الـي س اـل الخاصة عن استغالل النفوذ، وتقديم تقاريرها الى المجـل

ل     ...  وزيراً الشخص، أما اذا كان نائباً او عينا او      فاني اعتقـد بـان إيجـاد مـث
  .)661("هذا الجهاز وحده كفيل بمنع كثير من االمور التي يشكونها الناس

  

                                                
.495، ص1947 حزيران 16في ) 28(المصدر نفسه، الجلسة )  660(
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  ) "661(

.107، ص1957 شباط 23في ) 8(، الجلسة 1956-1955لسنة 
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ب السليمانية من االنتفاضات الوطنية -     ب   1956- 1948 موقف نوا
شرين الثـاني          ال يخفى ان الهدف من وزارة نوري السعيد التاسعة فـي ـت

ا       ، هو تهيئة االجواء المنا   1946 ـع بريطانيـا، وفـق سبة لعقـد معاهـدة جديـدة م
ا    1930لميثاق االمم المتحدة، تحل محل معاهدة        ى جوهرـه اظ عـل . ، مـع الحـف

وزارة   "وعهدت مهمة تنفيذ مراحلها األخيرة       ى اـل التـي  " العتبارات خاصـة اـل
1947 آذار 29ألفها صالح جبر في     

ضمن      )662( ، والتي كان من الطبيعـي ان يـت
سياسة             منهاج وزارته، االشا   ى اـل ـرق اـل ـد التط ذكور عن دف الـم رة الى الـه

  .)663(الخارجية
ـدة جديـدة،             وعلى هذا النحو انتهت المباحثات بالتوصل الى صيغة معاه
ـمياً، حتـى            ا رس عرفت باسم معاهدة بورتسموث، والتي ما ان تم االعالن عنـه
ـة فـي              ة وعمالي جوبهت بمظاهرات جماهيرية صاخبة، واضـطرابات طالبـي

ـة عرفـت            بغداد، ومع  ى انتفاضـة عام ذ اـل ول بعدـئ ظم المدن العراقية، لتتـح
  .)664(بانتفاضة كانون، أو الوثبة

ذكورة            ة الجماهيريـة الـم لذا كان من الطبيعي ان تنعكس أحـداث الوثـب
على أروقة المجلس النيابي، التي شهدت جلساته أصداء االنتفاضـة الوطنيـة ،          

وزراء،       مستنكرة المعاهدة، ومنددة بها، مما دفع جما       ـيس اـل ل رئ ان وكـي ل باـب
ـة،          ووزير العدلية، للرد على أسئلة واستفسارات النواب في موضـوع االنتفاض

ة   . )665(وباتجاه متوافق مع السلطات الحاكمة     ـع حكوـم وبسبب دوره المتوافق م
ا          ي بيانـه ة ـف وى الوطنـي صالح جبر في التعامل مع أحداث الوثبة، طالبت الـق

ديمقراطي       ـاء      ومن ضمنها الحزب اـل ن دم ة المـسؤولين ـع ـردي، بمعاقـب الك
تهم       سعيد وحمـل الشهداء، و درج أسمائهم الى جانب اسم صالح جبر، ونـوري اـل

رور      . )666(المسؤولية ذاتها  ضون ـم مع ذلك قدم جمال بابـان اسـتقالته فـي ـغ
                                                

راق المعاصـر، بغـداد ،    تأريخ كمال مظهر أحمد، صفحات من  . د)  662( ، 1987 الـع
.138ص

ر      "محاضر مجلس النواب  )  "663( ة عـشرة ، االجتمـاع غـي ة الحادـي ، الدورة االنتخابـي
.1947االعتيادي لسنة 

صيل ينظر   )  664( ي العـراق     : للتفا -1941جعفر عباس حميدي،التطورات السياسية ـف
549-519، ص1953

، الدورة االنتخابية الحادية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب )  "665(
.144، ص1948 كانون الثاني 18في ) 9(، الجلسة 1947

91غانم محمد الحفو وعبدالفتاح علي البوتاني، المصدر السابق، ص )666(
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انون الثـاني           ن ـك ثمانية ايام على اندالع االنتفاضة، في السادس والعـشرين ـم
ـين       ، بعد ان تأزمت الح  1948 ه وب الف بيـن ور الـخ ر وظـه د خطـي الة الى ـح

  . )667(رئيس الوزراء
ي المناقـشات التـي        داخلوا ـف وعلى الرغم من أن نواب السليمانية لم يـت
ن       ائبين ـم تقالة ـن أثارها زمالؤهم في المجلس النيابي حول االنتفاضة إال ان اـس

ل  : المجلس النيابي هما     ى جا )668(بابا علي الشيخ محمود، وأنور جمـي نـب  ، اـل
ن  )670(، واآلخر عـن الموصـل  )669(نائبين كرديين آخرين أحدهما عن اربيل  ، ـم

واب،        ) 20(مجموع النواب المستقيلين، والبالغ      س الـن ـيس مجـل ع رئ اً ـم نائـب
ـراً   )672(، والشؤون االجتماعية )671(فضالً عن استقالة وزيري المالية     د مؤش ، يـع

ـراً     وزارة   ايجابياً مهما لصدى االنتفاضة في المجلس، ونصراً كبي اضـطرت اـل
  .القائمة الى التراجع

اهير فـي          صار الجـم ة، وانـت ولم تمض أربع سنوات على أحداث الوثـب
جلت صـفحة            اإلطاحة بمعاهدة بورتسموث ، والحكومة التي أبرمتها، التـي ـس
دافها فـي          ق أـه ه، لتحقـي أخرى من صفحات النضال ضد االسـتعمار وأعواـن

1952الحرية واالستقالل في انتفاضة عام 
)673( .  

سادس            اء فـي اـل صيدلة والكيمـي ة اـل ـراب كلـي ـة بإض بدأت االنتفاض
صحة        1952والعشرين من تشرين األول      ـراءات وزارة اـل ى اج ، احتجاجاً عـل

ا شـمل اإلضـراب        رعان ـم ة، وـس كليـات  : في تعديل نظام االمتحانات للكلـي
ا        الحقوق والطب والتجارة واالقتصاد ودارالمعلمين العالية التي أضـرب طلبتـه

تم إلغـاء التعـديل            ت ـاء، حتـى ـي صيدلة والكيمي ضامناً مع زمالئهم في كلية اـل
اء تعـديل   إورغم ان ادارة الكلية استجابت لمطاليب الطلبة في     . )674(المذكور لـغ

                                                
.267-266، ص7، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، : للتفاصيل ينظر )667(
.273-272المصدر نفسه ، ص)  668(
.وهو محمد النقيب)  669(
.وهو مصلح النقشبندي)  670(
.وهو يوسف غنيمة) 671(
وهو جميل عبدالوهاب) 672(
ي العـراق       : للتفاصيل ينظر   ) 673( مها عبداللطيف محسن، انتفاضة تـشرين الثـاني ـف

سياسة ، جامعـة       1952 انون واـل ـة الـق  بغـداد،  ، رسالة ماجستير غير منشورة،  كلي
1984.

.321-320، ص8، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، ) 674(
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الب          ة ـط النظام الداخلي، ولكن اإلضراب اندلع ثانية بسبب االعتداء على أربـع
ت   ا    من قادة اإلضراب، ومن الكلية ذاتها، في حادثة وجـه  أصـابع االتهـام فيـه

  .الى عميد الكلية
وبفعل دور األحزاب السياسية، دخلت االنتفاضة مرحلة جديـدة بـسريانها         
اهرين مـن مطاليـب        الى جميع شرائح الشعب العراقي، وتحول مطاليب المتـظ
ن          علمية الى سياسية، واصطدموا مع الشرطة في أكثر من مكان، مما أسـفر ـع

ى قتيالً ، الى جا ) 33(مقتل   ا دفـع الوصـي    )675(نب عدد كبير من الجرـح ، مـم
دين             ق نوراـل ـيش الفرـي ـان الج الى تبديل الوزارة القائمة وتكليف رئـيس أرك

ي        وزارة ـف اني      23محمود بتشكيل اـل ـة الوضـع    1952 تـشرين الـث ، لمعالج
ـراءات        . المتدهور د اسـتخدام اج ة ، بـع وبالفعل تمكن األخير من احتواء االزـم

سياسية        إالجيش و : مشددة، منها    ـزاب اـل ق االح ـة وغـل عالن األحكـام العرفي
  .وتعطيل الصحف

ـة،            شغلت أحداث االنتفاضة ووقائعها، أصداء واسعة في الصحافة العربي
واب         )676(وخاصة المصرية  ى دور أو مـساهمة لـن ر عـل م نعـث ك ـل ، ومع ذـل

ى   أالسليمانية في المداخالت التي اثيرت في        دل عـل روقة المجلس النيابي، ما ـي
  .هم لسياسة الحكومة وارتباطهم بهامسايرت

ـانون األول  17وعندما شكل نوري السعيد وزارته الثالثة عـشرة فـي           ك
ا        1955 ، واجهت معارضة سياسية عنيفة من القوى السياسية التي كانـت تطالبـه

اة            أميم قـن م ـت باالصالح، وضرورة االنسحاب من حلف بغداد، وفي عهـدها ـت
دوان     السويس، وما أعقبه من ازمة سياس  وع الـع سويس، ووـق ية، هي أزمـة اـل

شعب      1956 تشرين األول    29الثالثي على مصر في      ـة اـل ا أثـار حفيظ  ، مـم
ـاهرات        العراقي، وقواه الوطنية، وأحرج موقف نوري السعيد كثيراً فتوالت التظ
ك          ت تـل واالضطرابات في بغداد، ومعظم المدن العراقية، إال ان الوزارة واجـه

  .ضرب على أيدي المتظاهرين ، واعالن األحكام العرفيةالمظاهرات بالقوة وال

                                                
ـس        ) 675( ـورات ال ، 1953 -1941ياسية فـي العـراق    ـجعفر عبـاس حميـدي، التط

.713-712ص
صيل ينظر )  676(  العراق المعاصر، تأريخ عالء جاسم محمد الحربي، فصول من      : للتفا

.113-104، ص2006دار الحوراء للطباعة والنشر، بغداد ، 
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سعيد          ل  ) 677(وقد كانت االجراءات المتخذة من لدن وزارة نـوري اـل مـح
ي        دة ـف ـة المنعـق سة الثامن  23تقدير النائب علي كمال، حينما أشاد بذلك في الجـل

  :ذاكرا1957ًشباط 
انني اشيد بقوة أعصاب فخامة رئيس الـوزراء فـي        "

ة معـالي         . الحوادث األخيرة  ـع معاوـن فان فخامته استطاع م
وط الـسياسة         ع خـط ى جمـي يمن عـل ة ان يـه وزير الداخلـي
ك      ي تـراخ ألدى ذـل الداخلية بثبات وعزم، ولو صدر منـه أ
الى انتشار الفوضى في المملكة، والى إثارة حوادث خطيـرة           

شكره     . ليست في مصلحة هذه المملكة    ا ـن ك فانـن ـى ذـل وعل
د    على حزمه الذي به استطاع       أن يعيد االستقرار للمملكة، بـع

ا      كاد أن يفلت زمام األمور، بالنظر لالزمات التي تعـرض لـه
  . )678("العراق بصورة ليس لها مثيل

ـداث التـي        ى األح ونالحظ، للمرة الثالثة، عدم تطرق نواب السليمانية اـل
ة          ن رأي الحكوـم وقعت باستثناء موقف النائب علي كمال، والذي لم يخـرج ـع

ـدل       في اإلحدا  ث، واالشادة باالجراءات التي اتخذتها ضد المتظـاهرين، وهـذا ي
  . على مسايرة نواب السليمانية لسياسة الحكومة

   موقف نواب السليمانية من االنتخابات-ج
د أسـباب          اني أـح يعد قانون انتخاب النواب الموروث عن العصر العثـم

ى أسـلوب        ى   تلكؤ المجالس النيابية في العراق، ألنها تقوم عـل ات عـل االنتخاـب
ن         درجتين االمر الذي مكن الحكومات العراقية المتعاقبة فـي العهـد الملكـي ـم

ا      إيصال نوابها الى المجلس النيابي، و  إ ر المرغـوب فـيهم، ومـن هـن بعاد غـي
زاً        عاً مـن مطـامح القـوى        شغلت الدعوة الى االنتخابات المباشـرة حـي  واـس

  .، الجماهير، ونواب المعارضةالوطنية
سابعة     ) 28(ا النحو قدم    وعلى هذ  سة اـل نائباً تقريراً الى المجلس في الجـل

ـر    1951 شباط  26عشرة المنعقدة في     اب المباش ة بحـق االنتـخ ، )679(، للمطالـب

                                                
صيل ينظر )  677( سياسية            : للتفا ورات واالتجاهـات اـل ر عبـاس حميـدي، التـط جعـف

.174-173، ص...الداخلية
ر       "محاضر مجلس النواب  ) "678( ـسة عـشرة ، االجتمـاع غـي ة الخام ، الدورة االنتخابـي

.107، ص1957 شباط 23في ) 8(، الجلسة1957-1956االعتيادي لسنة 
.200-198 ، ص 8، ج... الوزاراتريخ تأعبدالرزاق الحسني، )  679(
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م     . كمظهر من مظاهر الديمقراطية   سليمانية ـل ى أن نـواب اـل وتجدر االشارة اـل
ى         ه عـل ابي لجعـل ة  يكونوا ضمن النواب المطالبين بتغيير القانون االنتـخ  درـج

ـذه       أواحدة، مما يبدو ب    د أكـد ه ن االقتراح المذكور لم يرق لنواب الحكومة، وـق
ي              ـدة ـف سة المنعق ي الجـل وري ـف ، 1951 آذار 29الحقيقة النائب بهاء الدين ـن

ـر      اب المباش ـذة  "واصفاً المناقشات التي جرت داخل المجلس حول االنتـخ باللذي
ن االنتخـاب    شار، وبصراحة، ان بعـض النـواب يت      أ، و "والممتعة خوفـون ـم
واب         " المباشر س الـن ـد مجـل ألنهم من أصحاب المصالح، وقد ال يفوزون بمقاع

اك مـصلحة     "ومن المؤكد انه يقصد بهم نواب الحكومة ثم بين           يس هـن ه ـل بأـن
  . )680("داخل هذا المجلس سوى مصلحة األمة

ب ان               ذي يـج افي اـل وبالروحية نفسها تحدث النائب عن المـستوى الثـق
ى      يتصف به ال   اه النـواب إـل د لفـت انتـب ان "نواب، وخاصة أبناء العشائر، فـق

ه           للثقافة محاسن في جميع االتجاهات، ولكن ال يجب ان نبخس حق من كـان ـل
ذي ال          الخبرة والكفاءة في إدارة األمور، وال يجوز سلب حرية االنتخاب مـن اـل

ر مـن األ          ـان  يملك مستوى معيناً من الثقافة، فقد يكون ذلك الشخص في كثـي حي
ه        ف  يـستغلون ثقـافتهم، واـن ون كـي أحسن وأفضل من المثقفين الذين ال يعرـف

ـلح       ة، ان النائـب     ". يجب اختيار من هو األكفأ واألص ب المالحـظ ا يجـل ومـم
وقعين      ن ضـمن الـم المذكور، ورغم تحمسه لقانون االنتخاب المباشر، لم يكن ـم

  . على التقرير المذكور، أسوة بغيره من نواب السليمانية
وع     س فـي        )681(وفي مقابل التقرير المرـف ي المجـل رح ـف  آذار 13، ـط

ر      1951 ـه   )682(، وبإيعاز من نوري السعيد، تقرير آـخ ن   ) 28(، تقـدم ب ـاً ـم نائب
                                                

ر        "محاضر مجلس النواب  )  "680( ، الـدورة االنتخابيـة الثانيـة عـشرة، االجتمـاع غـي
.473، ص1951 آذار 29في ) 29(، الجلسة 1950االعتيادي لسنة 

ن  ) 52(نائباً، مقابل ) 32(لما طرح التقرير للتصويت، كان عدد الموافقين عليه     ) 681( ـم
ـسني،   .  من المتغيبين  )56(المخالفين، و  ـوزارات تـأريخ  عبدالرزاق الح ، 8، ج... ال

.200ص 
ا،  ) 28(تم تقديم االقتراح في عهد وزارة نوري السعيد الحادية عشرة، من قبل  ) 682( نائـب

سعيد     ) 24(وكان ضمنهم    . نائبا من حزب االتحاد الدستوري الذي يرأسـه نـوري اـل
ـذكور    عدد النواب ال  بأنوقد ذكر عبدالرزاق الحسني      ـدموا التقريـر الم و  =ذين ق  ـه

 عدد النـواب  بأننائبا، اال انه وبالرجوع الى محاضر مجلس النواب يتبين لنا    ) 24(=
ـواب  . "نائبا)28(الذين قدموا االقتراح هو      ة   "محاضر مجلـس الن ـدورة االنتخابـي ، ال

ـسة  1950الثانية عشرة، االجتماع االعتيادي لسنة     ي  ) 22(، الجل ، 1951 اذار 31ـف
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ا      سليمانية، وهـم د البرزنجـي،   : نواب الحكومة، بينهم نائبان من نـواب اـل أحـم
  :، جاء فيه1946لسنة ) 6(وعلي كمال، لتعديل قانون انتخاب النواب رقم 

الشك في أن توطيد دعائم النظام الديمقراطي في البالد      "
يستلزم توافر االسس السليمة التي تكفل تحقيق األهداف التي        
ه              أمين سـيادته بواسـطة ممثلـي يصبوا اليهـا الـشعب لـت

وحيث قد ظهر من تطبيق . مجلس االمة تحقيقاً تاماً}كذا{النواب
تأمين هذه الرغبة قانون االنتخابات الحالي ان فيه ما يحول دون 

على أحسن وجه، مضافاً الى ذلك تطور الوضع السياسي العام        
في المملكة نتيجة نمو الوعي الشعبي، كل هذا يستدعي إعادة        
ب الحالي على ضوء التجارب الماضية      النظر في قانون االنتخا

ت المستجدة لهذا نطلب إيداع اقتراحنا هذا الى مجلس . والحاجا
  .)683("يلزم على ضوء ما تقدمالوزراء إلجراء ما 

ى          ارة اـل ن اإلـش وه ـم وفي الحقيقة، جاء االقتراح مبهماً، فضالً عن خـل
ر              ـادة النـظ ة باع األخذ بطريقة االنتخاب المباشر، وكل ما جاء فيه هو المطالـب

  . في القانون الحالي
ين، وطالبـت        ى درجـت ـات عـل ـراء االنتخاب عارضت القوى الوطنية اج

دم    ري،       بتعديلها، لذلك فعـن صطفى العـم جـراء االنتخابـات   أا أرادت وزارة ـم
ق            م يـل ـرح، ـل ر المقت اب المباـش المباشرة، وشكلت لجنة لدراسة قانون االنتـخ
اءت           ى أن ـج االقتراح قبوالً، لعدم صفاء نية الحكومة، فبقي األمر على حاله اـل
ضمناً        ات مـت وماً لالنتخاـب حكومة نورالدين محمود العسكرية، وأصـدرت مرـس

1952 كانون األول 16النتخاب المباشر، وصودق عليه في طريقة ا
)684(.  

ة        سعيد الثالـث وري اـل ف وزارة ـن ـابي موـق وحينما أثير في المجلس الني
سنة       ـات ـل ة عـشرة      1952عشرة من مرسوم االنتخاب سة الثالـث الل الجـل ، وـخ

ـاني   18المنعقدة في    ـراً      1956 كانون الث صفته وزي زاز، ـب ، أوضـح سـعيد ـق
ـه فـي           للداخلية، بأنه ا   ـان رأي حكومت سعيد لبي تصل برئيس الوزراء نوري اـل

                                                                                                                  
 ؛ تقرير مدير مجلس النواب العام عن اعمال اللجان الدائمـة خـالل         306-305ص  

ـأريخ  ؛ عبدالرزاق الحسني،   6،ص1951االجتماع االعتيادي لسنة     ـوزارات ت ، ... ال
.201، ص8ج

.306-305، االمصدر السبق،ص"محاضر مجلس النواب)  "683(
.1952 كانون االول 18في ) 3198(، العدد"الوقائع  العراقية)  "684(
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ـة،       : "المرسوم، فقال له     يس للحكوم س، وـل ى المجـل وم يعـود اـل أمر المرـس
واب          ـانون انتخـاب الـن فإقراره، او تبديله عائد الى المجلس وعند تقديم الئحة ق

ـ      1956لسنة  ) 53(رقم   رراً ب واد المرسـوم    أ ، أكد سعيد قزاز، مـك ديل ـم ن تـع
  سليمانية   . متروك الى مجلس األمة  أمر واب اـل ا  إوعليه يظهر لنا بان دور ـن نـم

  .كان دوراً مسايراً للحكومة، ليس إال
  
ب السليمانية من القضية الكردية-د    موقف نوا

شر، لتحقيـق    أظهرت الحركة القومية الكردية في    ـع ـع واخر القرن التاس
أن    إالكيان الذاتي للكرد في      ع      طار الدولة العثمانية، ـش أن جمـي ك ـش ي ذـل ها ـف

اني    ى    . القوميات غير التركية الرازخة تحت الحكم العثـم ت الحركـة اـل وتحوـل
ا        د هويتـه طابع سياسي أصبح هدفها الحصول على حق تقرير المـصير، وتأكـي
ة      القومية الكردية التي سعت الهيمنة البريطانية، والحكومـات العراقيـة المرتبـط

ة      لى تهميشها وعدم االعتـراف بهـا      إبها   ن ورـق ـر ـم ـه بريطانيـا أكث ، وعدت
ـ        ة ـل ـة العراقـي ا والحكوم ى تركـي ة    "ضـاغطة عـل ا القومـي تمكـين هويتـه

  . )685("الكردية
صول          راً للـح ت دوراً كبـي وارتبطت الحركة الكردية بقيادات كردية، لعـب

د  على الحقوق القومية المشروعة لل    د  و كرد، كان من أبرزهم محمـود الحفـي أحـم
  .رزانيالبارزاني، ومصطفى البا

ارزانيين،     ساحة     أوقد شغلت قضية الـب ـة ـم ـاالحرى القـضية الكردي و ب
سليمانية    ففـي  . واسعة من مناقشات مجلس النواب، والسيما مداخالت نـواب اـل

انون الثـاني         ن ـك ي االول ـم الجلسة الرابعة من االجتماع االعتيادي المنعقدة ـف
ضي     1945 ن هـذه الـق ـه ـع ة محـاوالً  ، تحدث النائب ماجد مصطفى في مداخلت

ى           . تشخيص أسبابها  ب تقـسيم القـضية الكرديـة اـل ره يـج فحسب وجهة نـظ
ضية              ص الـق ـر يـخ سم اآلخ قسمين، قسم يخص حركة المال مـصطفى، والـق

ردي،       إالكردية بذاتها، أي     شعب الـك نه يفصل االنتفاضة البارزانية عن قضية اـل
ض             م تكـن منفـصلة عـن الـق ية وفي هذا تجنى على البارزاني، ألن قضيته ـل

ـان يهـدف            الكردية حيث لم يكن للبارزاني مطالب شخصية او قبلية بقدر مـا ك
ف الوجـوه     رى،   . الى تطوير وتحسين واقع الشعب الكردي من مختـل مـرة اـخ

ى    النائب وفي صدد حديثه عن دوافع  حاول  -1931(      حركـة بـارزان االوـل

                                                
.13غانم محمد الحفو وعبدالفتاح علي البوتاني، المصدر السابق، ص)  685(
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شيراً        )686 ()1932 ى سـوء   إ، إبراز الدوافع الشخصية لالنتفاضة، ـم ة  ـل  الحاـل
االقتصادية لألكراد عموما والبارزانيين خـصوصاً، ولتأكيـد كالمـه، ضـرب           

  ً: ذلك وضع الشيوخ البارزانيين، وظروفهم القاسية، ذاكرا علىمثالً
وكانت التقارير الرسمية، والمعلومات غيـر الرسـمية     "

ا، حيـث    أتدل على    ـى لـه نهم كانوا محتاجين، وفي حالة يرث
ة ان   – حسب ما علمناه – أبدى بهم االحتياج الى    ى درـج  اـل
ن يكون من حراس البلدية براتب قدره أالشيخ منهم  يرضى ب    

  .)687("ستة دنانير شهرياً ليعيش بها ولكن حرموا منها أيضاً
  :واستطرد في وصف معاناة األهالي، والحالة في كردستان ذاكراً

ا أي        " ل أهلـه مرت عليها ثالث سنوات مجدبات لم يـن
ى       والحك... محصول ومة فرضت قيوداً منعت وصول الغالل اـل

الشمال فاشتدت الحاجة الى الطعام، وأما الخام فكانوا أحوج اليه 
ة          ة سـوى معوـن من الطعام، ولم يكن لهم في مثل هذه الحاـل
الحكومة، وكانت هذه المعونة مقتصرة على توزيع السكر، وقد     

 وال ثبت انه لم توزع هذه المادة على الناس هناك خالل أشهر،    
... أعلم الى أين ذهبت، يقول البعض بأنه هـرب الـى ايـران    

  .)688("والمفهوم إن قضية السكر اخذت دوراً مهما في السليمانية
و           ر للحركـة، ـه امال آـخ وفضالً عن الدافع االقتصادي أورد النائب ـع
املتهم              وء مـع شرطة، وـس وميين واـل ين الحـك سوء تصرف الموظفين اإلدارـي

ـاً فـي      لألكراد، مما نجم عنه  ا متزعزع ي ظـل نفوذـه  نفورهم من الحكومة الـت
  .)689(الشمال

بعض          د مـصطفى ـب وفي سياق الحديث عن الحركة البارزانية، ندد ماـج
السياسيين العراقيين لترويجهم لدعايات مـشوهة ضـده، وضـد الخطـة التـي          

                                                
صيل ينظر )  686( ـداد،   أمعروف جياووك، م  : للتفا ، ص 1954ساة بارزان المظلومة، بغ

ة التحرريـة الكرديـة، انتفاضـة        150-151 ؛ مسعود البارزاني، البارزاني والحرـك
.48، ص1986، كردستان ،1932-1931برزان االولى 

ـسنة       "محاضر مجلس النواب  )  "687( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتم
اني     ) 4(، الجلسة  1944 انون الـث ن ـك ـدالرزاق  52، ص1945فـي االول ـم ؛  عب

.188، ص3، ج... الوزاراتتأريخ الحسني، 
.المصدر نفسه) 688(
.المصدر نفسه)  689(
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ى           ـارزانيين، وهمـز اـل وضعها مع وزارة نوري السعيد الثامنة، لحل مشكلة الب
وزارة      )690(رة الحاليةان الوزا  متها اـل ي رـس ايرة للـت رى مـغ ، اتبعت خطة اـخ

سعيد       وري اـل السابقة، وأعلنت عدم التزامها باالتفاقية، ألنها وقعت مـع وزارة ـن
  .السابقة

ن           صطفى ـع د ـم صلها ماـج أما بخصوص القضية الكردية، والتـي ـف
ـار  القضية البارزانية، فقد أوضح بأن للقضية الكردية ماضياً وحاضر، وقـد         أش

ا       إلالنائب الى عدة فرص تاريخية، وبا      ت فيـه ة تاريخيـة، اثـب ى أدـل ستناد عـل
ة         ورة العراقـي ى أن الـث الكرد حرصهم الشديد على الوحدة العراقية، مـشيراً اـل

ضال       ) ثورة العـشرين (الكبرى   كانـت أول فرصـة أثبتـت فيهـا بـدايات الـن
ـ      ـة، وحـدود   المشترك، مبيناً وجود المشاركة الكردية مع غياب الحكوم ة العراقي

ـة،            . غير معلومة  تفتاء الدولي ة االـس ة، فحينمـا قـدمت لجـن أما الفرصة الثانـي
ـة،          آوطلبت   ة العراقي ـاق بالدوـل ة تفـضيلهم االلتح راء الكرد، وكانـت النتيـج

ة، وهـي     . واالندماج فيها، والقبول بسيادة العائلة الهاشمية  ـا الفرصـة الثالـث وأم
روف      ،)691( التحررية 1941انتفاضة عام    ـزوا الـظ م ينته  مبيناً بـأن االكـراد ـل

سياسي،         تقرار اـل دم االـس ـا الفوضـى وـع عـالن  إلالتي مر بها العراق، ومنه
ـالي الكيالنـي      إانفصالهم عن كيان العراق، في    ـة رشـيد ع ى حرك ـارة اـل . ش

وطن العراقـي    "شار الى ان االكراد راعوا في مختلف     أو صالح اـل الظروف ـم
وادث والطائفة العراقية أثناء وقو   روره    .)692("ع مختلف الـح ـاً ـس واسـتمر، مبين

اورة،            دول المـج ي اـل بعطف العرب على الكرد، على خالف وضع االكراد ـف
  .ومنها تركيا وايران

ر             راد غـي ـة، موضـحاً ان االـك وانتقل بعدها الى عوامل الحركة الكردي
ـاطقهم،   إهمـالهم و إلراضين على سياسة الحكومة، ويشعرون بالغبن،        ال من هـم

ارف وا     شار  أو ة تخـص المـع ب الكردـي ى ان المطاـل دارة إلماجد مصطفى اـل
  :والمشاريع العامة، واستطرد موضحاً

                                                
).1944 آب 28 – 1944ن  حزيرا2(وزارة حمدي الباچه چي االولى )  690(
صيل)  691( روت ،   1941محمود الدرة ، الحرب العراقية البريطانية       : للتفا ؛ 1969، بـي

ماعيل    1941عثمان كمال حداد، حركة رشيد عالي الكيالني سنة   ، صـيدا، بـال؛ اـس
ـة،    : أحمد ياغي، حركة رشيد عالي الكيالني      دراسة في تطور الحركة الوطنية العراقي

.1974بيروت ، 
ـسنة     "محاضر مجلس النواب  ) "692( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشـرة، االجتم

.53، ص1945في االول من كانون الثاني ) 4(، الجلسة 1944
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ن نصيب األكراد من البعثات ال يتجـاوز       أفاذا علمتم ب  "
ذمرهم        % 1 ـ   ... ألعطيتموهم حقـاً فـي ـت ن أواذا علمـتم ب

اس ألعطيتمـوهم    ... الموظفين في الشمال     ن أرذل الـن هم ـم
  .)693(" بتحسين االدارة الحق في ان يطالبوا

ه        ي طروحاـت اً ـف ـان موفـق ويظهر مما تقدم بأن النائب ماجد مصطفى، ك
سلبية فـي         ـرات اـل وفي عرضه لدوافع الحركة الكردية، رغم وجود بعض الثغ
ر            ر وزـي ـذي فنـده صـالح جـب تحليله لدوافع االنتفاضة الكردية، الموضوع ال

ة   المالية في وزارة حمدي الباچه چي الثانية، في ح        ارزاني والحرـك ديثه عن الـب
دافع    1945 كانون الثاني 10الكردية في الجلسة المنعقدة في   أن يكـون اـل  نافياً ـب

داً وجـود               ال مـصطفى، مؤـك الشخصي، والحاجة للمال من وراء هروب الـم
ن    إوبقدر تعلق األمر ب   . )694(أسباب اخرى، ودون أن يذكرها     ـة ـم ال المنطق هـم

ـدا، و     أجانب االعمار والتطوير، ادعى ب     صل تعم ـم يـح ا  إن ذلك ل منـشؤه  "نـم
  .)695("الغفلة

ـوى             ـة س سلطات الحكومي ـذ اـل ـة    إفي غضون ذلك، لم تتخ ـة لمعالج ـراءات فوقي ج
ـدداً،             ـة مج ـة الكردي ـاع فـي المنطق القضية الكردية، مما كان متوقعاً أن يؤدي الى تـوتر األوض

ـدرت الحكو      ـدما أص ـة، عن ـامن آب    والسيما في عهد وزارة حمدي الباچه چي الثاني ـي الث ـة ف م
ـرار             1945 ـا تـضمن الق ـة، كم ـة البارزاني ويض الحرك سكرياً، لتـق ، قراراً باحتالل المنطقة ـع

ـه   إ ـاورة ل ـام     . عالن األحكام العرفية في قضاء زيبار، والمناطق المج ـة االحك ـعت منطق ـم وس ث
ل         واء اربـي ـز ـل ـرة ومرك وك وعق ى  . )696(العرفية لتشمل أقضية راوندوز والعمادية ودـه وعـل

ـاء              هذا ـة انته ـهرين معلن ـرور ش ـد م ـارزان، بع ي ب  النحو سيطرت الحكومة على الموقف ـف
ـران      ى اي ـارزانيين اـل ـة،     )697(الحركات العسكرية، اثر التجاء الب ـى الحرك ستار عل ـدل اـل ، واس

                                                
.54-53المصدر نفسه، ص)  693(
.126، ص1945 كانون الثاني 10في ) 9(المصدر نفسه، الجلسة )  694(
. 127المصدر نفسه، ص)  695(
.295، ص6، ج... الوزاراتتأريخ لحسني، عبدالرزاق ا)  696(
ي مهابـاد،    مهورية كالتحق البارزاني في ايران بج    ) 697( شعبية ـف ردستان الديمقراطية اـل

ة         ة فيهـا برتـب صبح احد قادة القوات المسلحة االربـع والتي ترأسها القاضي محمد، وأ
ة  الجنرال، وقد تمكنت القوات االيرانية، وبمساندة الحلفاء من تقويض هـذه         الجمهورـي

ت :، ينظر1946الفتية في السابع عشر من كانون االول       ـة وليم أيغـل  =ن األبن،جمهوري
ة    -مهاباد  -= ـة  1946جمهورـي ق جـرجيس فـتح اهللا ،       - الكردي ة وتحقـي ،ترجـم
. ومايلها145ص.1999،اربيل 2ط
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ـم         أعالن المجلس العرفي العسكري،  ءبا ـا حك ـان مـن بينه ـارزانيين، ك ق الب ـة بـح ـام متباين حك
  . )698(ص منهمشخ) 35(االعدام غياباً بحق 

س         شرة لمجـل سة ـع سة الخاـم وعندما اثيرت القضية الكردية فـي الجـل
اني   19النواب المنعقدة في    ى     1946 كـانون الـث صطفى عـل ـد ـم ، عقـب ماج

ن العالقـات           ة ـع ـه بمقدـم مداخالت النواب حول الموضوع، مـستهالً مداخلت
  :التاريخية بين الكرد والعرب ذاكراً

ر      بأن الكرد يعترفون بأن العرب     "  أمة لها فـضل كبـي
ى االسـالم، وان          م اـل ذه االـم على االمم الشرقية لهدايتها ـه
ن            الكرد يعرفون ان هناك عالقات بينهم وبين العرب أكبر ـم
ى            العالقات االقتصادية حيث هناك دم ووطن وجهاد طويل اـل

  . )699("آخر ذلك في الماضي
شكل        سؤولية الـم ة ـم سلطات الحاكـم ـرارة، محمـالً اـل ة واستطرد، وبح

  :الكردية، عندما قال
... واذا كنا نشكو نحن االكراد، فال نشكو من العـرب    "

ال       ى      } كـذا {اننا نـشكو رـج ـم اـل ي حكمه اجون ـف يحـت
ستروا عيــوبهم،     االضـطرابات العنـصرية والطائفيــة لـي
ـام النـاس      وليرتكزوا عليها، وليظهروا بمظهر البطولـة ام

  . )700("نخشى هؤالء الناس... 
  اه         وبانفعال شديد، ند رة تـج ة األخـي د ماجد مصطفى بـإجراءات الحكوـم

صدد    ر     . البارزانيين، مؤكداً فشل سياستها في هذا اـل صريح وزـي ى ـت ـرد عـل ف
ـان    : " الدفاع ، فأوضـح  )701("كنا نخشى أن تتصل حركة بارزان بحركـة أذربيج

                                                
.186-184معروف جياووك، المصدر السابق، ص)  698(
ـسنة     ، الدورة االنت"محاضر مجلس النواب  ) "699( ادي ل ـاع االعتـي خابية العاشـرة، االجتم

.143-142، ص1946 كانون الثاني 19في ) 15(، الجلسة 1945
.143المصدر نفسه، ص)  700(
د  1945كان يقصد بذلك دولة اذربيجان المستقلة في ايران، والتي تأسست عام  )  701( ، بـع

ود ا    ي   انسحاب الجيش السوفياتي منها، وبدعم من االخيرة لمواجهة الوـج لبريطـاني ـف
، وقد قاد الشاه رضـا  )جعفر بيشيفاري(قامت فيها حكومة ديمقراطية برئاسة      . العراق

ضها، واعادة ضـمها الـى       .  ايـران = =البهلوي حملة عسكرية ضدها، وتمكن من تقوي
ـسياسة، ج     . د ، المؤسـسة العربيـة للدراسـات    3، ط 1عبدالوهاب الكيالي، موسوعة ال
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ك،    إن السياسة الحكومية لم تمنع االتصال المذكور فحـسب، و   أب ت ذـل نمـا حقـق
وس، وحـرق      فضالً عن نتائج س    ي خـسائر فـي األرواح، والنـف لبية أخرى ـه

ل       ) 150( اربين، وـه ى الـه بض عـل ـة الـق قرية، وتساءل فيما اذا ألقت الحكوم
تم تخـشون   : "ضـاف، وبمـرارة  أأسرت البارزاني؟ ثـم    ة   إكـن تـصال الحرـك

ة            ) بارزان( ك الحرـك ... بالحركة االذربيجانية، ولكن بالعكس اوصـلتموها بتـل
م    أننا بوبعد هذا كله تتهمو  ـرهم كلـه شماليين وغي ننا انفصاليون، ال ياسادتي ان اـل

ة          اس بالنازـي ون الـن مطيعون، ولكن هناك مغرضون مفسدون في الحكـم يتهـم
ت       . )702("والشيوعية واالنفصالية  ه دخـل وتجدر اإلشارة الى أن البارزاني وقواـت

ين   1945 تشرين االول    11الى كردستان ايران في      ـه ـش ق كيل ه  –عن طرـي  ـم
ة تالحـق        )داالمير(ه ر،   رگه ڤ  ذي كانـت الطـائرات العراقـي ، في الوقـت اـل

ـ . العوائل حتى آخر نقطة من الحدود     ارزانيين  أوكما هو معلوم ف صـبحو  أن الـب
  .القوة الرئيسية لجمهورية مهاباد

ويبدو ان هذه الجلسة، أصبحت مخصصة للسجال والنقاش بين النائب ماجد 
اذ رد األخير، موجها بدوره انتقادات . يمصطفى، ووزير الداخلية مصطفى العمر    

عدة لماجد مصطفى متهماً إياه بالتعاطف مع البارزانيين عندما كان وزيـراً فـي          
ضباط     الوزارة السابقة، مشيراً الى تجاوزات عدة منها إفساحه المجال لعدد من اـل

ة ، أصبحوا حاليا خارج الحدود العراقية، في إشار)703(الشباب للعمل كضباط ارتباط
ضمنية اللتحاقهم بحركة البارزاني في ايران، ومنها اتهامه ماجد مصطفى بالتهاون 

أسـلحة  ) ماجد مصطفى(مع البارزانيين، لعدم نزعه السالح منهم، فيما جمع بنفسه      
نفس   أكثيرة منهم عندما كان متصرفاً للمنتفك، وانتقد ماجد مصطفى ب        م ـب نه لم يـق

ـراً  الدور مع البارزانيين، رغم وجود قرا    ر لمجلس الوزراء بذلك ورغم كونه وزي
ارزانيين )نوري السعيد الثامنة(في تلك الوزارة     . ، والمسؤول عن جمع اسلحة الـب

                                                                                                                  
ـة   . ؛ د  20،ص1990والنشر، عمان،     - عالء جاسم محمد الحربي، العالقـات العراقي

.49ص-48، ص1958-1945البريطانية 
ـسنة     "محاضر مجلس النواب  ) "702( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشـرة، االجتم

.144، ص1946 كانون الثاني 19في ) 15(، الجلسة 1945
رئيس االول مـصطفى         ) 703( ز ، واـل خوشـناو،  هم كل من الرئيس االول عزت عزـي

ي         19والرئيس خيرالدين عبدالكريم، والمالزم محمد محمود قدسي، وقد تم اعدامهم ـف
م علـيهم غيابيـا    1947حزيران   سن مـصطفى،   .  ، بعدما كان قد صـدر الحـك ـح

ـارزان      ـة للـصحافة    2، ط 1947-1932البارزانيون وحركات ب ، دار آفـاق عربي
.180، ص1984والنشر، بغداد ، 
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نه قدم استقالته من أبدى العمري استغرابه من حديث ماجد مصطفى بأوفي األخير،   
  . )704(الوزارة، وبعد ستة أشهر، لكونه مهدداً باالعتقال من لدن الوزارة نفسها

الي،       سابق، والـح وزيرين، اـل واستمر السجال، وتبادل االتهامات بـين اـل
ي         دة ـف ـاني   23خالل الجلسات الالحقة، ففي الجلسة المنعـق ، 1946 كـانون الث

ضية           فاً دوره فـي ـق د مـصطفى، كاـش ن    إتحدث ماـج سالح ـم ترجاع اـل ـس
سالح،          ـبحت األجـواء   أالبارزانيين، ومبيناً بأنه بعدما جمع أول وجبة من اـل ص

ى          وزارة اـل دما تعرضـت اـل غير مناسبة لالستمرار بذلك االجراء، والسيما بـع
شف ماجـد مـصطفى عـن تعرضـه       . معارضة شديدة لقرارها المذكور    كما ـك

ل           ـروعه بالعـم شمال، عنـد ش ي بغـداد وفـي اـل لسوء الظن من الجانبين، ـف
يم        ى تنـظ ة والعمـل عـل المذكور، فاتهم من قبل البعض بنيته في توسيع الحرـك

ات انفصالية، فيما كان األكراد في الشمال يتوجسون الخيفة منـه، ويعـدوه            حرك
ل     أرجل الحكومة لجمع السالح و    ى االسـتقالة فـي ـظ عتقالهم، مما اضطره اـل

  . )705(تلك األجواء القلقة
ق           در تعـل ـرى، فبـق ات العمـري االخ كما رد ماجد مصطفى على اتهاـم

ـة   نه رشحهم مستهدف أوضح ب أاالمر بضباط االرتباط،     ـة العام ك الخدم . اً من ذـل
ة        إوأما   ـه بمطالـب د عـدم قناعت تهامه بعدم التصريح بالمطاليـب الكرديـة، فأـك

ة             ـددت الحكوـم و ح ـا فيمـا ـل الحكومة بالصرف على منطقة دون غيرها، ام
ـه فـي    . المنطقة الكردية للصرف، فانه في هذه الحالة يطلب المزيد      ـدد طلب وج

ان كرديـا ام    ان ذل : "صالح ماكنة الدولة، منوهاً   إ ك مطلب كل عراقي سـواء ـك
و اال    إويتراءى لنا بأن الطلب األخير،  . )706("عربياً ا ـه ة، ـم صالح ماكنة الدوـل

د         ـقاطها، ويعتـق وزارة وإس ى اـل جزء من لعبة سياسية، القصد منها الضغط عـل
وحي مـن الوصـي،     أعبد الرزاق الحسني، ب    اً ـب اد حمـدي   إلنه كان توجـه بـع

  .)707( عن الحكمضةضىالبا
ـة،    إيعد سقوط جمهورية مهاباد      ضال الحركـة الكردي نعطافة قاسية في ـن

ى          ودة اـل ـادرة كردسـتان ايـران، والـع اضطر البارزانيون في أعقابها الى مغ

                                                
ـسنة     "وابمحاضر مجلس الن  ) "704( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشـرة، االجتم

.146، ص1946 كانون الثاني 19في ) 15(، الجلسة 1945
.175، ص1946 كانون الثاني 23، في ) 17(المصدر نفسه، الجلسة )  705(
.المصدر نفسه)  706(
.317-316، ص6، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، )  707(
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ن نيـسان      ة    1947كردستان العراق في التاسع عشر ـم ى حمـل ، ليتعرضـوا اـل
ة     ـة العراقـي ن الحكوم ل  إذ اعت. شعواء من أعمال الشدة والقسوة واالعتقال ـم ـق

ى           أحمد البارزاني، وحجر عليه في سجن البصرة، رغم انه عرض دخالتـه عـل
ع البـارزانيين       ات ـم الحكومة، كما استخدمت سياسة الفصل والعزل في المخيـم

  . )708(العائدين
أما مصطفى البارزاني، ورفاقه ، فقد تمكنوا من اإلفـالت مـن تطويـق           

و           م بعـد دـخ ـة لـه راق،    القوات التركية واإليرانية والعراقي تان الـع لهم كردـس
اد           ى االتـح وء اـل ى اللـج والتجأوا ثانية الى كردستان ايران، ليستعدوا اثرها اـل

  . السوفيتي
ة          أما صيغ لمعالـج نفك نواب السليمانية في البحث والتفكير عن أفضل اـل

ـدة       سة المنعق ي الجـل وري ـف القضية الكردية، وفي هذا السياق دعا بهاء الدين ـن
ـة،      ال 1947 حزيران   21في   ـة جديـة وجذري ى معالجة قضية البارزانيين معالج

ة     : "وفي تقديره لدوافع الحركة ذكر    اء هـذه المنطـق وان السبب الذي يجعـل أبـن
ة             ث ان نزاـه وء اإلدارة، حـي اع، وـس ى روح االقـط ع اـل يتذمرون إنما يرـج

ل      أالموظفين كانت مفقودة بدرجة      نها كانت تستنفر هـؤالء المـساكين للقيـام بـك
شيرة             تمرد وعصي  ك الـع ين تـل وتر ـب ى الكثيـر مـن الـت ان، والتـي أدت اـل

  .)709(والحكومة
ة           ان التطورات اآلنفة الذكر في الحركة الكردية دفعت الحكومـة العراقـي

وزارة القائمـة        ه اـل وزارة (الى التطرق الى ذلك في خطاب العرش، الذي أعدـت
ـانون     ) صالح جبر  دة فـي األول مـن ك األول وألقاه الوصي في الجلسة المنعـق

1947
ى        .  )710( رق اـل ذكورة للتـط وقد استغل النائب أنور جميل الفرصـة الـم

غ    إقضية البارزانيين، داعياً الحكومة الى    ـاً ان مبـل يجاد حل دائم لمـشكلتهم، مبين
ـعاف الالجئــين        ) 100( ة الس ذي رصـدته الحكومـة العراقـي ف دينـار اـل اـل

ا       ـدم الحكومـة مـشروعاً    البارزانيين، ال يعد حال وافياً لمشكلة الالجئين، ـم لم تق

                                                
صي)  708( .87غانم محمد الحفو وعبدالفتاح علي البوتاني، المصدر السابق، ص: لللتفا
شرة، االجتمــاع   "محاضـر مجلــس النـواب  )  "709( ـة الحاديــة ـع ، الــدورة االنتخابي

.562-561، ص1947 حزيران 21في) 31(، الجلسة 1947غيراالعتيادي لسنة 
ـسنة      : ينظر نص خطاب العرش   )  710( اع االعتيـادي ل ، 1947 المصدر نفسه، االجتـم

 تـأريخ  ؛ عبدالرزاق الحـسني،  2، ص1947في االول من كانون االول      ) 1(الجلسة  
.200، ص7، ج...الوزارات
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رأي    . عملياً لحل مشكلتهم حال تاماً وسريعاً    وري اـل دين ـن اء اـل . وقد شاطره بـه
ن            ه كـان ـم يما واـن وانتقد في الوقت نفسه طريقة تعامل الحكومة معهم، والـس

ال      ألالمكلفين با  دين ـم ب عزاـل ه الناـئ  – اربيـل  –شراف عليهم الى جانب زميـل
  .شمل جميع الالجئينمشيراً الى ان المشروع لم ي

س           واستغل النواب الكرد فرصة تقديم لجنة الشؤون الحقوقية فـي المجـل
وائي             ي ـل ـة ـف ر المنقول وال غـي ادة األـم النيابي تقريرها في الئحة قانون إـع

دة فـي         البوا  1954 كـانون االول  20الموصل واربيل في الجلسة المنعـق ، فـط
سجون      ن يشمل العفو جميع المحكومين من البـارزانيي       أب ودين فـي اـل ن الموـج

  .)711(العراقية، لتستفيد عوائلهم وذووهم من الالئحة المذكورة
ل          دل ـع ا ـت وقد شارك علي كمال زمالئه الكرد في وصف الالئحة بأنـه

ة    "روح التسامح وروح المغفرة تجاه المواطنين   " ى مـن الحكوـم عـادة  إ، وترـج
ارزانيين          شمل العفـو الـب  الموجـودين فـي   األموال غير المنقولة لهـم، وان ـي

  . )712(شقالوة، وكويسنجق، ومخمور، وكركوك
وتطرق علي كمال إلى صفحة مهمة من صفحات القضية الكرديـة، هـي      
ارزانيين      ـد الـب وة ض . دور بريطانيا في دفع الحكومة العراقية الى اسـتخدام الـق

ـ     ام   أفنقالً عن وزير الداخلية في تلك الفترة مصطفى العمري، بين ب ن القائـد الـع
ه     للق تعلم مـن وات البريطانية، وفي حضور رئيس الوزراء نوري السعيد، قـد اـس

صبة      راق ـع ول الـع عن رغبة الحكومة العراقية في تأديب البارزانيين قبيل دـخ
ا      أاالمم، و  تعداد بريطانيـا لتـسليم طائراتـه بدى القائد العام للقوات البريطانية اـس

راق          ن      الستخدامها ضد البارزانيين، أما اذا دخل الـع ال يمـك م ـف صبة االـم ـع
سات         . لبريطانيا القيام بتلك الصفقة    ي كمـال فـي توضـيح مالـب واسـتمر عـل

ة          أالموضوع، فبين ب   رار مهاجـم ذ ـق ن مصطفى العمري وزير الداخلية قد اتـخ
وزراء، و  أالبارزانيين، ودون    ى فـوج     أخذ رأي بقية اـل راً اـل ـه (صـدر أـم ) بل

وات البريطانيـة   عطاء األوامإبمهاجمة البارزانيين، وبالتالي     )سـناد إل(ر الى الـق
ا    . القوات العراقية وتقويض البارزانيين   ـذي دفـع بريطانـي كما أوضح السبب ال

وادث        : "... سناد القوات العراقية بقوله   إل د ممـا قرأنـا عـن ـح وظهر فيما بـع
ائج      ـة نـت ت معرف ل   إالحرب العالمية الثانية، ان غاية بريطانية، كاـن ـاء القناـب لق

                                                
، الدورة االنتخابية الخامسة العاشرة، االجتماع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "711(

.84، ص1954 كانون االول 20في ) 6(، الجلسة1955-1954لسنة 
.84المصدر نفسه، ص)  712(
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ـدة     على الجبال،    ـاني بعي ـيش البريط واألماكن الصعبة، كانت هذه هي غاية الج
  .)713("ماكنهمأالمدى، وحمل الجيش العراقي على القيام بمباشرة تبعيدهم من 

ـة،        أما النائب سعيد قزاز، فتحدث في الجلسة ذاتها، وبصفته وزيرا للداخلي
العسكرية مبيناً الموقف الرسمي للحكومة بخصوص الالئحة، موضحاً بأن المحاكم 

 ضد الذين ثبت اشتغالهم بالحركات ضد الحكومة، وان )حكامألا(قد أصدرت بعض 
مالك التي صادرتها الحكومة ألحكام شملت قضاءي راوندوز والعمادية، وحدد ا    ألا

نها عبارة عن عدد من البساتين، والطواحين والعرصات، أفي راوندوز، والعمادية، ب
ة  والدور، وادعى بأن القسم األكبر    منها اجرها أصحابها بعد اصدار العفو عن بقـي

اما بخصوص شمول العفو . )714(مدد محكومياتهم، ولم يتم بيعها من جانب الحكومة
د البـارزاني،    أالبارزانيين، فاعترف ب   شيخ احـم ن الجميع شملهم ذلك، باستثناء اـل

ـ   ي واخوته، وبعض اقاربه المقربين، وانه لخطورة جرائمهم، والظروف السائدة ف
بارزان، فانه لم يأت الوقت العادة النظر في قضيتهم، ومساواتهم باآلخرين الذين        

وادعى بأن الحكومة مدت يد المساعدة لكل شخص رغب بالعودة من . شملهم العفو
اربيل والموصل الى منطقة بارزان وسلمت له مبلغاً، وهيأت واسطة نقل اليصاله  

  . )715(الى المكان المطلوب
ـة،  يظهر مما تقدم    تباين ردود أفعال نواب السليمانية من االنتفاضات الكردي

اً       تبعاً لموقعهم الوظيفي، فعندما كان النائب في حكم المسؤولية ال يتوقع منه موقـف
ـتقرار فـي      متعاطفاً مع القضية الكردية، بقدر اهتمامه بتوطيد دعائم األمـن واالس

  .ي النيابةالمملكة، على خالف موقفه عندما يكون خارج الحكم ف
ضايا الداخليـة التـي            وعلى هذا النحو تصدى نواب السليمانية ألكثر الـق
ى       التطرق اـل ا ـب كانت تطرح على بساط البحث داخل المجلس، لتستكمل دورـه

  .الشؤون الخارجية
ب السليمانية من القضايا الخارجية :      ثالثاً    1958 -1943موقف نوا
ب السليمانية من دول الج-أ   وار موقف نوا
   سوريا-1

ررات          وضعت سوريا ولبنان تحت سيطرة االنتداب الفرنسي، بموجب مـق

                                                
.المصدر نفسه)  713(
.المصدر نفسه)  714(
.85المصدر نفسه، ص)  715(
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1920 نيسان 25مؤتمر سان ريمو، الذي عقد في ايطاليا في       
مما وقع على  . )716(

ن النفـوذ      عاتق شعبيهما نضاال مريراً في سبيل الحرية واالستقالل، والتخلص ـم
  . الفرنسي

ة    وقد الحت الفرصة المناسبة لتحقيق ذ      رب العالمـي ضون الـح لك في ـغ
ة فيـشي     إالثانية، اثر انهيار فرنسا في بدايات الحرب، و     ـام حكوـم سامها، بقي نـق

د           ـاترو قاـئ رال ك ن الجـن الموالية لأللمان، فرجعت قوات الحلفاء إليهما، وأعـل
ـان    .القوات الفرنسية الحرة في الشرق، والمعادية لأللمان       وريا ولبن تقالل ـس اـس

   .1941في أواخر عام 
ذب          د وـج ت بـين ـش د  . ورغم ذلك، فان عالقات فرنسا بسوريا بقـي وـق

تقالل          ـرار منحهـا االـس برهنت الحوادث فيما بعد ان فرنسا لم تكن جادة فـي ق
روف     إللدولتين المذكورتين، و   سكرياً اقتـضته ـظ نما كان ذلك تكتيكاً سياسياً وـع

ـر انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة فـي            . الزمان والمكان  الميـادين  فعلى اث
ة        إاألوربية، شرعت الحكومة الفرنسية      روت، بحـج نزال قواتها فـي مينـاء بـي

ا          إ ل، بينـم دارة الحرب ضد اليابان، وحملها على االستسالم اسوة بالمانيا من قـب
ى    إن هدف فرنسا هو     أأشارت الوقائع ب   رغام الحكومتين السورية واللبنانيـة عـل

ي الجمهـوريتين   عقد معاهدة تحالف مع كل منهما، لضمان ال        . )717(مـصالح  ـف
ه       رض ـل ان يتـع ولم يكن العراقيون، وبدافع وشعور قومي فياض بمنأى عما ـك

ع    . الدولتان العربيتان من اعتداءات فرنسية تمس بسيادتهما   ك الواـق انعكس ذـل ـف
ى       على أجواء المجلس النيابي، وما سادها من مداخالت احتجاجا واسـتنكاراً عـل

ن       زأسياسة فرنسا العدوانية     ـا ـم اذ كـل م ـراع باتـخ اء البلدين الشقيقين، واالس
ا     . شأنه تحقيق استقاللهما   دما احتجاـج ك، ومـق وأبرق مجلس النواب مستنكراً ذـل

ان      سوفياتي،وحذا      : شديد اللهجة الى رؤساء البرلـم ي واـل ـزي واالمريـك االنكلي
  . )718(مجلس األعيان حذوه، بارسال برقيات احتجاج

شاعر       وشارك نواب السليمانية زمالء    س باالحاسـيس والـم هم في المجـل
ة موضـوعية           أذاتها   زاء سوريا ولبنان، إذ أدان ماجد مـصطفى، وفـي مداخـل

ـار             ن اي شرين ـم ة فرنـسا    1945جديرة بالذكر في الثـامن والـع زاء أ، سياـس

                                                
ـة،  تأريخ زاهية مصطفى قدوة،  : ينظر)  716(  العرب الحديث، مطبعة دار النهضة العربي

.258، ص1975بيروت ، 
.244-243، ص6، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، )  717(
  .245-244المصدر نفسه، ص)  718(
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زامن       أالدولتين المذكورتين، و   ـارات األخالقيـة ، لـت ـدانها االعتب ى فق ـار اـل ش
ى    عمالها العدائية مع وجود وفو   أ ـة، جنبـاً اـل د من سوريا ولبنان، والدول العربي

ة      )719(جنب الوفد الفرنسي في مؤتمر سان فرانسيسكو       ، وهما يعمـالن مـع بقـي
شعوب، وضـمان            ـة اـل ـة بحري د الخاص ـع القواـع وفود االمم المتحدة، لوض

الت     . )720(استقاللها، وتنظيم مؤسسة السلم الدولي   ا رد النائـب، منتقـدا حـم كـم
ـة،     بعض الصحف الفرنسي   دول العربي ة التي أبدت استغرابها على احتجاجات اـل

ا         ـراً ـم يهم ذاك لقيام فرنسا بانزال بضع مئات من الجنود في سوريا، فتوجـه اـل
  :نصه 

نعم ما كانت سوريا وال البالد العربية األخرى تثور  " ... 
لو كانت . نها انزلت جميع قواتها في سورياأفي وجه فرنسا لو 

سن نواياها، انما سوريا تعتقد، ونحن نعتقد سوريا مطمئنة الى ح
نزال هذه القوات الى سوريا ال يقصد منه سوى المس بكرامة إان 

هل يجب ان نفهم من هذه الحركة ... البالد السورية واستقاللها 
ان الشرق واالمم الصغيرة والضعيفة مستثناة من قواعد االنسانية 

  .)721("التي تتغنى بها الدول الكبرى المنتصرة
ـاع              ن االجتم ى ـم سة االوـل وحين تم تالوة خطاب العـرش فـي الجـل

                                                
ام    (San Francisco Conferonce)ان فرانسيسكو مؤتمر س)  719(  مـؤتمر دولـي ـه

سان  15عقد في مدينة سان فرانسيسكو االمريكية في الفترة الواقعة ما بـين      26 – نـي
ة          1945حزيران   ، القامة اسس النظام الدولي الجديد، وهيكليتـه فـي ضـوء هزيـم

ـد .  الياباني في الحرب العالمية الثانيـة -التحالف االلماني  ـان    وق ـؤتمر س  توصـل م
ادئ االساسـية للعالقـات       إعالن  فرانسيسكو الى     ميثاق االمم المتحدة المتـضمنة المـب

ة              ى افتـراض الـضرورة الحيوـي ـة عـل الدولية بعد الحرب العالمية الثانيـة، والقائم
ة        القصوى للسالم الدولي، بعد أن دخل العالم المرحلة الخطيرة الستخدام الطاقـة الذرـي

 حزيـران  26وقد وقع مندوبو الدول المؤسسة لالمم المتحدة فـي  . حربيةفي الشؤون ال  
ـوعة الـسياسة  . " تشرين االول24 على الميثاق، وتم ابرامه في       1945 ، 3، ج" موس

.113 ص-112ص
د          )  720( من المفيد االشارة الى ان مشاركة كال من سوريا ولبنان في المؤتمر المذكور، ـق

ى     تم بفضل الجهود التي بذلها الوف      دعوة اـل ه اـل ى توجـي د العراقي لحمل المؤتمر عـل
ـساته      تـأريخ  عبـدالرزاق الحـسني،     : للتفاصـيل . الدولتين المذكورتين لحضور جل

.261، ص6، ج...الوزارات
ـسنة     "محاضر مجلس النواب  ) "721( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشـرة، االجتم

486، ص1945 ايار28في ) 39(، الجلسة 1945
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انون األول         ه    1945االعتيادي المنعقـدة فـي األول مـن ـك ـذي جـاء فـي ، وال
ـة (ولقد ظهرت ثمرة الجامعة     : "...بخصوص سوريا ولبنان   فعـالً فـي    ) العربي

ـ   )722("مواقفها الموفقة في الدفاع عن سوريا ولبنان       رة، وغيره ا ، كانت هذه الفـق
ذي أبـدى            صطفى اـل د ـم من العبارات البراقة، محل نقد واستهزاء النائب ماـج
ة               سياسة الخارجـي واردة فـي اـل عدم مصداقيته للمبادئ والخطوط األساسية اـل

  :لوزارة الباچه چي الثانية فندد ساخرا من امكانيات الوزارة ذاكراً 
ة      " ـة (انا كنت اصدق بقوة سياستها الخارجـي ) الحكوم

ى   } كذا{كانت الوزارة متمكنة على  فيما اذا    وصول المـاء اـل
الوزارة التي ترغم الدول على االعتـراف باسـتقالل        . مندلي

ن    ... سوريا ولبنان   صال المـاء ـم ال بد ان تقدر على استـح
  . )723("ايران الى مندلي والى استكمال استقاللنا

ة، فـي الحـدود           ة الحوـل ى منطـق وعلى اثر االعتداءات االسرائيلية عـل
ا،      1951لسورية الجنوبية، في أواخر نيسان      ا سكري فيـه ـأزم الوضـع الـع ، وت

شرة      (هبت الحكومة العراقية     ـة ـع ن    )وزارة نوري السعيد الحادي ب ـم ، وبطـل
داءات              صد االعـت ا، ـل الحكومة السورية، لتقديم معونة عـسكرية لنجـدة قواتـه
ــداءات    ــتئناف االعت ــال دون اس ــاً ح ـان رادعــاً كافي ــا كـ ــذكورة، مم الم

  . )724(سرائيليةاال
ى            از عـل ـد ـح ومي المـشرف، ق ال مراء بأن ذلك الموقف العراقي الـق

)725(ترحيب وشكر النائبين محمد مهدي كبة 
ب  - بغـداد - ـدين النقـي )726(، وعزال

 --

                                                
فـي االول كـانون   ) 1(، الجلـسة  1945المصدر نفسه، االجتماع االعتيادي لسنة    )  722(

.1، ص1945االول 
.142، ص1946 كانون الثاني 19في ) 15(المصدر نفسه، الجلسة )  723(
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "724(

سني،   891، ص1951 مـايس  16في) 50(، الجلسة 1950لسنة   ؛ عبـدالرزاق الـح
.226، ص8، ج... الوزاراتتأريخ 

ام     ) 1984-1900(مواليد سامراء   : محمد مهدي كبة  )  725( انتقل مع اسرته الى بغداد ـع
انتخـب  . ، اسهم في ثورة العشرين التحررية، وتأسيس نادي المثنى بن حارثة        1917

ـميم   محمد . نائباً في مجلس النواب، لعدة دورات انتخابية  ي ص مهدي كبة، مذكراتي ـف
.313-312، ص1965، بيروت، 1958 – 1918االحداث 

ام      1899مواليد مندلي عام  : عزالدين النقيب )  726( دلي ـع ة مـن ساً لبلدـي ، اصـبح رئـي
ـذكور فـي  ، ومث1928ّ، انتخب نائباً عن لواء ديالى في حزيران  1924  =ل اللواء الم



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

232

ذي       -يالى  د- ائبين المـذكورين،     أ، وثالثهما بهاء الدين نوري، اـل ى الـن ثنـى عـل
ـالخطوة التـي اتخـذتها    كما أشـاد " عبرا عن رأي المجلس النيابي كله   "ألنهما    ب

ر       : "...الحكومة بقوله  ي شـد ازر أي قـط ار قـدما ـف إن العراق على عادته ـس
د ان             رة التـي الـب دة العربيـة المنتـظ آخر من األقطار العربية في سبيل الوـح

  . )727(تراها الشعوب العربية في يوم من األيام
داد  –وعلى الخالف منهم، أبدى النائب ذيبان الغبان    ن  ، تـشاؤ - بـغ مه ـم

اه سـوريا       ة   . الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة العراقية تـج وخالصـة وجـه
رية،              نظره تتمثل بضرورة مناقشة المواضيع العسكرية المـذكورة بـصورة ـس
ي صـد             وليست بصورة ارتجالية، ومبدياً شكوكه في امكانية القوات العراقية ـف

ـدول الغرب          ـة العدوان الصهيوني، الذي يحظى بمساندة ودعـم ال ـار    . ي وقـد أث
ع المعنويـات          ى رـف موقفه بهاء الدين نوري فتصدى للرد عليه، داعياً النائب اـل

ى القـوة   : على األمة التي تنشد النصر أن تالحظ قوتين      : "والعزائم، ذاكراً  االوـل
ل القـوة        : ، والثانية )المعنوية(األدبية   القوة المادية، وان القوة المعنوية تـأتي قـب
  . )728()تفاءلوا بالخير تجدوه: (اياه بالحديث النبوي الشريف، ومذكراً  "المادية

وري        وزراء ـن يس اـل ذها رـئ وثمن علي كمال بدوره الخطوة التـي اتـخ
ة    : "السعيد منتقدا وصفها باالرتجالية، ومنبهاً الى جانب مهم        ان الخطـوة الجريـئ

االً، و        سمى ارتـج وزراء ال ـت ـال    إالتي خطاها فخامة رئيس اـل نمـا تـسمى مث
ي    أعامة، وان الحكومات العربية لو      الز ا   أنجدت فلسطين بالسرعة الـت ـد بـه نج

ى             فخامة رئيس الوزراء سوريا، لما رأينا أثرا للصهيونيين  واذا ما أقـدموا عـل
  . )729("عمل فانهم سيدفعون الثمن باهضاً

دت الى العدوان الثالثي أزمة أعقبتها من أوعلى اثر تأميم قناة السويس، وما 
وترت الحالة في البالد العربية، وقامت مظاهرات صاخبة في الكثير على مصر، ت

ل  . اسرائيلمن الدول العربية، تنديداً بالسياسات االستعمارية، وركيزتها        وكرد فـع
ـاء        ى مين للوثبة الجماهيرية، نسف السوريون أنابيب النفط العراقي في بالدهم اـل

                                                                                                                  
ورة  مجلس النواب في جميع الدورات المتعاقبة    = ـوز  14الى ـث ـدا دورة  1958 تم  ع

.383، ص2، ج...أعالم السياسة في العراق  مير بصري، . 1937شباط 
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي       "محاضر مجلس النواب  )  "727(

.891، ص1951 مايس 16في ) 50(، الجلسة 1950لسنة 
.893المصدر نفسه، ص)  728(
.895صالمصدر نفسه،)  729(
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يون باالجراء نفسه في اراضيهم، بانياس، اللحاق الضرر بالمعتدين، كما قام األردن    
  .)730(مما نجم عنه انقطاع النفط العراقي عن المصانع األوربية

ـراق االقتـصادية فـي              وبسبب الظرف اآلنف الذكر، تأثرت مصالح الع
ن                سابع ـم دة فـي اـل سة المنعـق الصميم، لذلك ندد علي كمال بسوريا في الجـل

اذ القـرارات،     ، وانتقد السياسة العراقية ا    1956كانون الثاني    ي اتـخ الرتجالية ـف
سابع    ، لمساسها بمصالح العراق وكيانه االقتصادي    ففي الجلسة المنعقـدة فـي اـل

وريا،      1956من كانون الثاني   ـر ـس ي عب نفط العراـق ، تطرق الى موضـوع اـل
ـراء             ن ج راق ـم دتها الـع يقـاف  إكاشفاً وباألرقام عن حجم االضرار التي تكـب

  :لى المجلس ذاكراًتصدير النفط الى حيفا، فتوجه ا
ـن         " ـنفط ع ـاف ال راء ايق سادتي هل تعلمون كم خسر العـراق ـج

ـحها للـرأي         ـك، أود ان اوض ـل ذل حيفا، وكم كانت خسارة اسـرائيل مقاب
ـغ تـضحيات            ـى مبل ـوا عل ـة، ليطلع ي عام العام العراقي خاصة، والعرـب
ـى                ـة عل ـة المبني ـتنا االرتجالي ـدى سياس ـة، وادراك م ـن جه العراق م

ي         . هة اخرى العواطف من ج   ـا للتـصدير ـه ط حيف ـة ـخ سادتي ان قابلي
ـورد       } كذا{حدود الثمانية الماليين   ذا الم ـع ـه ـنفط، ولقـد انقط ـن ال طن م
ـل      ) 6(وكنا نستوفي    . 1948منا منذ أوائل مايس      ـن ك ـا ع ـلنات ذهب ش

ـو          ـر أي نح ـن      900طن قبل االتفاق األخي ـسارتنا ع ـون خ  فلـس فتك
ـنة          ر س ـى آـخ ي    1950انقطاع النفط ال ـار،   ) 18.900( ـه ـون دين ملي

ـا خــسارتنا فــي  ــث 57 و 56 و 55 و 54 و 53 و 52 و 51واـم  حي
ـل أواسـط             ـيدا قب ـى ص ـط عل ال يحتمل ان تنتهي الشركة من تحويل الخ

ـار     ) 120( تكون   1957سنة   ـار باعتب ـون دين ـل   ) 2.300(ملي ـار لك دين
ـة        سارتنا العام ـدة     ) 28.900(طن وهكذا تبلغ ـخ ـة م ـار طيل ـون دين ملي

  .)731("ط حيفاانقطاع خ
ـاع             ا انقط عالوة على ذلك، تحدث في مداخلته عن االضرار الذي الحقـه
ة         ـة، ومطالبـة كاـف النفط باسرائيل مما كان يحتم بنظره اجتماع الجامعـة العربي
ك          ـهام فـي تـل صيبها، واإلس ل ـن ـة، بتحـم الحكومات العربية، والنفطية خاص

سار       . الخسارة ة   واستطرد، وبألم ومرارة، في الحديث عـن ـخ راق المالـي ة الـع

                                                
.96، ص10، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، )  730(
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  )  "731(

.91، ص1956 كانون الثاني 7في ) 8(، الجلسة 1956-1955لسنة 
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سطين        :" قائالً ا فـي ضـياع فـل إما ان تستمر بعض الدول التي كان لهـا اثرـه
شمال          ين وذات اـل نفط تـصرفها ذات اليـم تستوفي مبالغ خيالية من واردات اـل

ـروءة              يس مـن االنـصاف والم ، "وينقطع عن العراق مورده الرئيسي فواهللا ـل
ـذ : "وختم مداخلته، وبنظرة واقعية، مـشيراً    ان يكفـي     ان ه ادتي ـك ـغ ـس ا المبل
  .)732("لتعمير خمسة او ستة ألوية في العراق

ع         وبسبب قلق الدوائر االستعمارية الستمرار انقطاع النفط العراقـي اجتـم
صف           ي منـت ـدن ـف ي لن  1957 عـام  آذارممثلو ثمان شركات بترولية كبرى ـف

ى ربـط               لبحث تحسين خطوط االنابيب في الشرق األوسط، وتـم االتفـاق عـل
ل النفط العراقي الى البحر المتوسط، عن طريق تركيا، لتجنـب مـصر، او        حقو

تعمار      ة االـس ى العراق،متهـم سوريا، مما دفع باألخيرة الى شن حملة شعواء عـل
  .)733(بتدبير مؤامرة جديدة لحرمان العرب من حقوقهم

ة        ـال الحكومـة العراقـي وبسبب المواقف السورية األخيرة ، دعا علي كم
د    نقل خط انبوب ا    لنفط المار عبر سوريا الى الجنوب، للنوايا غير الحـسنة للوـف

ه           السوري تجاه قضايا النفط في اجتماعات القاهرة األخيرة، فضالً عـن توقعاـت
ـة اللحـاق            ي كـل فرص نفط ـف بمبادرة السوريين باعادة الكرة بقطع انابيب اـل

  . )734(األضرار بالعراق
  
   السعودية-2

داد ،    وقفت السعودية الى جانب مصر ف     ف بـغ ضة لحـل ي حملتها المناـه
ن           ف ـم ة دون توقيـع الحـل وسعت بكل إمكانياتها المادية والدبلوماسية للحيلوـل
ة          بالد العربـي ى اـل ة دون انتـشاره اـل أول األمر، ثم محاولة تطويقه، والحيلوـل

  . )735(االخرى، والسيما األردن، وسوريا
ـ       اج، واس ه   ولم يأبه نوري السعيد بحمالت التنديد واالحتـج ي نهـج تمر ـف

ع           ف بغـداد، ممـا دـف ى توقيـع حـل السياسي الموالي للغرب، والذي انتهى اـل
                                                

.المصدر نفسه) 732(
.96ص، 10، ج... الوزاراتتأريخ عبدالرزاق الحسني، ) 733(
ـسنة     "محاضر مجلس النواب  ) "734( ادي ل ـاع االعتـي ، الدورة االنتخابية العاشـرة، االجتم

.173، ص1958 كانون الثاني 23في) 11(، الجلسة 1957-1958
ـسعودية       : للتفاصيل ينظر ) 735(  1958-1932منسي شرموط محمد، العالقات العراقية ال

ش        ة   دراسة في العالقات السياسية، رسالة ماجستير غير مـن ورة، كليـة اآلداب، جامـع
.207-200، ص1984بغداد ، 
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ف الثالثـي     السعودية ومصر وسوريا الى التكتل في الجانب المعاكس باسم الحـل
ـة،    . المناوئ لكتلة حلف بغداد الذي يمثله العراق     ـداث الالحق وقد أظهـرت األح

ق    بأن معاداة السعودية للحلف لم تكن بسبب الم       واالة للغرب، وانمـا مـن منطـل
ن            م يـك ـرتين ـل خالفاتها االسرية مع الهاشميين، بمعنى ان الخـالف بـين االس
سعودية تخـشى تحقيـق         ت اـل ك كاـن سياسياً، بقدر ما كان عائلياً، فضالً عن ذـل
ى        ر عـل مشروع الهالل الخصيب، وزعامة العراق له، ومـا يـشكله مـن خـط

  . الكيان السعودي
ن       وقد ندد علي كم    سلبية ـم ف اـل ـذه المواـق ال في المجلس النيـابي، به

دة فـي         اني    7السعودية في الجلسة المنعـق دافع    1956 كـانون الـث ، وعـدها اـل
راق    ن    " ...  االساس لمنع اتحاد بقية الدول العربية مع الـع لون جيـشاً ـم ويرـس

ع           ك لمـن الرسل الى بقية البالد العربية لشراء االقالم المأجورة، والضمائر، وذـل
ـدة        ات ذا حـالوا دون وح ة، وهـك ن األقطـار العربـي حاد العراق مع أي قطر ـم

ن          )736("العراق مع سوريا واألردن    ـرض ـم ى موضـوع الغ ، بعدها عرج عـل
ى بيـت     : "الدعاية السعودية، فتوجه الى المجلس متسائالً    سـادتي نـأتي اآلن اـل

لغ القصيد ماهو الغرض من الدعاية السعودية في محاربة العراق؟ وبـذل المبـا         
و         ك ـه ك ان ذـل الطائلة هنا وهناك للوقوف في وجه اتحاد الدول العربية؟ الـش

عود فـي    " الحجاز ) في(سبب خوفه على ملكه    ك ـس ، وشكك بشرعية حق المـل
وى حـق            : " الحجاز ي الحجـاز ـس ق ـف ان جاللة الملك سعود ليس له أي ـح
  .)737(، وطالبه باجراء استفتاء شعبي حر من اجل تقرير مصيرها"السيف

  
   تركيا- 3

ع              ر توقـي ى اـث اً، عـل شهدت العالقات العراقية التركية تحـسناً ملحوـظ
شكلة    1926المعاهدة الثالثية بين العراق وبريطانيا وتركيا عام        ـذي انهـى ـم ، ال

ن              ك ـم ال ذـل ا ـت ـراق، وـم الموصل، باعتراف األخيرة ببقائها جزءاً مـن الع
ززت الع 1927اعتراف تركيا بالعراق رسمياً عـام        د ميثـاق    ، وتـع ات بعـق الـق

                                                
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ، االجتمـاع االعتيـادي   "محاضر مجلس النواب )  "736(

.91-90، ص1956 كانون الثاني 7في ) 8(، الجلسة1956-1955لسنة 
يـادي  ، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ، االجتمـاع االعت    "محاضر مجلس النواب  ) "737(

.91-90، ص1956في كانون الثاني ) 8( ، الجلسة1957-1956لسنة 
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1937سعد آباد عام   
ـة باسـتثناء       )738( ة الوطني ذي حظـي بترحيـب الحرـك ، اـل

ة            ى الحرـك ة اـل ـربة موجـه موقف الكرد السلبي منه، ألنهم عدوا الميثـاق ض
  .)739(الوطنية الكردية

س            وحينما عرضت الئحة معاهدة الصداقة، وحسن الجـوار فـي المجـل
واب      1947  حزيـران  7النيابي في جلسته المنعقـدة فـي         اوت موقـف ـن ، تـف

ا                 ى المعاهـدة، لـم ي اعتراضـه عـل ـا عـل السليمانية منه، فقد أبدى النائب باب
تتضمنه نصوصها، ونصوص البروتوكوالت الملحقة بها من اجحـاف بحقـوق        
ة      ـاه الدجـل العراق، وبمستقبله، وحياته االقتصادية، والسيما بروتوكول تنظـيم مي

ة    والفرات وروافدهما، الذي نص على إ      ى نفـق نشاء سدود في اراضي تركيا عـل
ـاء العـالم          ع أنح ي جمـي . العراق، األمر الذي عده النائب سابقة ليس له مثيل ـف

صه      صدد ماـن ـذي نخـشاه ان   : "ومن ضمن اعتراضات النائب في هـذا اـل وال
زل فـي               ة تـن يكون المال الذي نصرفه من جيوبنا سيكون وباالً علينـا، وكارـث

سياسية       البالد ومن يسكن فيها اذ     ات اـل ت االتجاـه ا ما تغيرت الظروف واختلـف
تطاعة تركيـا أن           في المستقبل، واية قوة تمنع هذا االحتمال وتحول دونـه فباـس
ن             ـرض ـم ق غ ي تحقـي ا ـف تمنع الماء عنا او انها تغمرنا فتغرقنا رغبـة منـه

  .)740("أغراضها
ــ  ــين ب ــه، ب ــسياق ذات ـنة  أوفــي ال ــذ سـ ــشاريع المنجــزة من ن الم

1908
ن         ،الستغال)741( ل المياه لري العراق من جهة، ولرفع أخطار الفيـضان ـم

ت ان              دقيقات أثبـت ود، وان الـت الجهة االخرى يغنينا عن الدخول بمثل هذه العـه

                                                
ام     : للتفاصيل ينظر ) 738(  ودور العـراق  1937نادية محمد خضير، ميثاق سعد آباد ـع

ـوث والدراسـات        تأريخ  دراسة  . فيه ـشورة، معهـد البح ية، رسالة ماجستير غير من
.1986العربية، 

ن      منى زهير عبدالرحمن عبدالجبار التك )  739( ريتي، موقـف الـرأي العـام العراقـي ـم
ة       1939-1921العالقات العراقية التركية     ـشورة، كلـي ستير غيـر من ، رسـالة ماـج

.،  الخاتمة2003التربية، الجامعة المستنصرية، 
ر      "محاضر مجلس النواب  )  "740( ة عـشرة ، االجتمـاع غـي ة الحادـي ، الدورة االنتخابـي

.404، ص1947 حزيران 7في ) 24(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 
ـشار شـؤون      )  741( للفاصيل عن مشاكل الري، ودور مهندس الري وليام ولكوكس، مست

نة   : الري في العراق في حينه، ينظر     ـن ـس ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث م
ـداد،    1،ترجمة سليم طه التكريتي، ج   1900-1950 ر، بغ ، 1982، منـشورات الفـج

.112-11ص
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ه         ا يتطلـب ـة بانجـاز ـم ي كفيل ـراق، ـه المشاريع الممكن انجازها في داخل الع
  .العراق من مشاريع الري ودرء خطر الفيضان عنه

ى    وتطرق بابا علي في مداخلت     دة عـل سياسية للمعاـه ه الى االنعكاسات اـل
ـراد     أالوضع الكردي، مما يكشف، ب     اوف األك ل بمـخ سياسي المتمـث ن الدافع اـل

ك فـي         من المعاهدة، كانت من الدوافع األساسية لمعارضة المعاهدة، ويتجسد ذـل
  : حديثه

ـان      " ى كي ثم أود ان المس موضوعاً حساساً بالنظر اـل
ة      العراق، ال يخفي على المجلس     دود العراقـي  الحالي ان الـح

من شدة الضغط } كذا{التركية يقطن طرفها شعب طالما قاس       
رام المعاهـدة         من االدارة التركية، والـذي نخـشاه هـو اـب

المتعلقين بامور االمن والحدود مما يشجع    } كذا{وبروتوكولها  
شعب       الجمهورية على تجديد قوتها او التمادي عليها ازاء اـل

ب الذي ال يمكن له ان يتجرد من االحاسيس الكردي، ذلك الشع
ع     ازاء ما يلحق باألخوة من الضيم، ذلك  الشعب الـذي يتمـت
ا      بحقوق وهو في العراق ال يحلم بها وهو في تركيا، ثـم انـن
بابرامنا هذه المعاهدة نعترف اعترافاً صريحاً بغصب تركيا للواء 

  . )742("االسكندرونة
ـرد      وفي مداخلة اخرى له في الجلسة ذا    ي تمـسك الك د بابـا عـل تها، أـك

ون فـي العـراق          بالوحدة الوطنية العراقية، والمحافظة عليها، وان الكرد يتمتـع
ـ        ـدة     أبحقوق ال يتمتعون بها في تركيا، وبين ب ـراد مـن المعاه اوف االك ن مـخ

ا كمـا يـشاؤون،       تدور حول خشيتهم من ان يسيء االتراك تفـسير بروتوكوالتـه
  .شدة والقسوة ضد االكرادمما يمكنهم من استعمال ال

ى            راض عـل ي االعـت ـه ـف وبالروحية نفسها، شارك انـور جميـل زميل
دود او محطـات          ات وـس المعاهدة، لدوافع اقتصادية، مبدياً استغرابه لبناء خزاـن
ـة معهـا، والسـيما           لمقاييس المياه في اراضي دولة اجنبية، رغم الروابط المتين

ر    وان الظروف العالمية ليس مستقرة، وان        ة تتغـي السياسة الخارجية لكـل دوـل
  .وتتكيف بتغيير الظروف والزمن

ه           من جانب آخر، وبنظرة تحليلية واقعية، اظهر أنور جميل عـدم ارتياـح
                                                

ر      "نوابمحاضر مجلس ال  )  "742( ة عـشرة ، االجتمـاع غـي ة الحادـي ، الدورة االنتخابـي
.405، ص1947 حزيران 7في ) 24(، الجلسة 1947االعتيادي لسنة 



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

238

ي امـور     : "، والذي تضمن  )3(لما ورد في البروتوكول الملحق رقم      اون ـف التـع
راق   م كو   " التربية والتعليم، والثقافة، بين تركيا والـع ا بانـه رـغ ن   ، مبيـن ـه ـم ن

ة        ة متجـه ة تركـي ن ثقاـف المؤمنين بالتعاون الثقافي مع جميع شعوب العالم، ولـك
ـع حاجـات             ق م ـا ال يتواـف ة، مم في الوقت الحاضر الى ثقافة عنصرية بحـت
ة نظـره،        ـراق ، وحـسب وجـه العراق الى ثقافة ديمقراطية، مما يحتم على الع

ديمقراطيات     االرتباط ثقافياً بالدول العريقة في ثقافتها الديمقراط       يما اـل ـة، والـس ي
  .)743(الغربية، كبريطانيا وفرنسا

ـ          ن المعاهـدة والمتـضمن ب ن أكما أبدى اعتراضه على المادة االولى ـم
ـين        ـدود الفاصـلة ب يحترم كل من الفريقين الساميين المتعاقدين ملك االخر، والح

ا، و            ك تركـي ن  بلديها، مبينا على العراق ان يحترم بحكم هذه المعاهدة تمام مـل ـم
ا يجعـل موقـف العـراق        ضمنه لواء االسكندرونة، الذي انسلخ من سوريا، مـم

  .)744(يتناقض مع ميثاق جامعة الدول العربية
ـد،        ق مغـاير ومؤي تصدى بهاء الدين نوري، للرد على زميله، ومن منطـل

ة       وفـي  . للمعاهدة، داعياً النظر الى المعاهدة نظرة واقعية، وليست نظرة عاطفـي
ـ   معرض دفاعه عن ا    ين ب راق وخيراتـه، والسـيما     ألمعاهدة، ـب وارد الـع ن ـم

ا         ـدول القويـة، مـم ثرواته المائية، دجلة والفرات، قد جعلت منه هدفا ألطماع ال
ـان     . يحتم على العراق الدفاع عن كيانه، والذود عنه        ود طريقت ى وـج وأشار اـل

ن     : "لحماية العراق  ـا ـم ار عـن بالدن اما ان نتوسع في حدودنا لكي ندرأ األخـط
ا      } كـذا {مسافات بعيدة وهذا مما القبل       سن عالقتـن ا ان نـح ه، وأـم للعـراق ـب

  . )745("بجيراننا لنستغل قواعدها للدفاع عنا
راف العـراق       ه، بخـصوص اعـت واستمر يعرض رأيه المخالف لزمالـئ
ـه ال يتفـق          بملكية االسكندرونة الواردة في المادة االولى من المعاهدة، مبينـاً بأن

ـ       ه بخـصوص ذل واء         مع زمالـئ رر قـضية ـل ـم تـق ـم ل صبة االم ك ألن ـع
ـر، وان         ـة فـي الوقـت الحاض ـه معلق ي رأي االسكندرونة، لذا تبقى القضية ـف
دة ال              كندرونة فـي المعاـه ر االـس ـأن ورود ذـك المعاهدة ال تنجزها، كما بين ب

ـ           ك، ب ى ذـل ر  أيعني االعتراف بملكيتها لألتراك، وضرب مثال عـل ن ورود ذـك
م     البصرة في المعاهدة ال يعط     ـاً لـه ي الحق لالتراك بملكيتها، ألنهـا كانـت ملك

                                                
.416المصدر نفسه ، ص)  743(
.المصدر نفسه )  744(
.407المصدر نفسه ، ص)  745(
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  .)746(في الماضي
دهما، وانـشاء        ـرات، ورواـف وبقدر تعلق الموضوع بتنظيم مياه دجلة والف

وري        دين ـن ـ : "السدود في تركيا، نوه بهاءاـل ا    أب ـرين وتوابعهـم ـة النه ن طبيع
ن      ... العديدة   ـالغ التـي اقترضـتها ـم ى المب  لو صرفت تركيا كل ماليتها وحـت

  .)747(أمريكا لسد هذه الروافد، لما تمكنت من منع الماء عن العراق
سن الجـوار          وحينما تم عرض الئحة قانون تصديق معاهدة الصداقة وـح
ـا وملحقاتهـا البروتوكـوالت، واتفـاقيتي تـسليم            ـراق وتركي ين الع المنعقدة ـب

رة بتـاريخ    (المجرمين والتعاون القضائي    ي انـق ) 1946 آذار 29الموقع عليها ـف
ـدد المـصوتين       ان ع وافقين   ) 101(على التصويت، ـك دد الـم ن  )87(وـع ، ـم

د       (من السليمانية، وهم    ) 4(ضمنهم   ال بابـان وحاـم وري وجـم دين ـن اء اـل بـه
سليمانية،     ) 14(الجاف وسليم محمد، وعدد المخالفين   ن اـل من ضـمنهم اثنـان ـم

  .)748 ()انور جميل وبابا علي(وهم 
  
   القضية الفلسطينية-ب

راف      ن إعالألَّف   سطين، واعـت ى ارض فـل  دولة اسرائيل، وقيامهـا عـل
ـاء          الدول الكبرى بها   ذي ج ام العربـي، والعراقـي، اـل ، نكبة مؤلمة للرأي الـع

  .  و في رفض معاهدة بورتسموث1948التعبير عنه واضحاً في الوثبة عام 
واب         ـنهم ـن س النيـابي، وم واستأثرت القضية باهتمام النواب في المجـل

س        السليمانية، م فـي المجـل ـة، وانـسانية، اذ شـاركوا زمالءـه  العتبارات ديني
ضال          ى ـن وا عـل بأحاسيسهم ومشاعرهم الفياضة نحو هذا البلد المغتصب، وأثـن

  .الشعب الفلسطيني
سادسة   )749(فلما أثيرت قضية فلسطين في خطاب العرش       ، في الجلسة اـل

ـاني            ن كـانون الث ، شـارك  1948من االجتماع االعتيادي المنعقدة في االول ـم
                                                

.المصدر نفسه )  746(
.المصدر نفسه)  747(
.430-428المصدر نفسه، ص)  748(
خطاب الى المستجدات التي طرأت على القضية الفلسطينية، ومنهـا قـرار   تطرق ال )  749(

  إعـالن   ( قيام   إعالن ما تال ذلك من ، و1947 تشرين الثاني  29تقسيم فلسطين في    
ي       )قيام دولة اسرائيل   سطين ـف ، وتوجه الجيوش العربية، ومنهاالجيش العراقي الى فـل

صيل. ةاليهودي، إلنقاذها من السيطرة     1948 مايس   15 سني،    : للتفا عبـدالرزاق الـح
.326-325، ص 7، ج... الوزاراتتأريخ 
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  :أنور جميل زمالءه في مشاعرهم بالتنديد بقرار التقسيم ذاكراً
ى بعـض          "...  رق اـل سادتي ال أود أن تمر هذه الفرصـة، دون ان أتـط

المواضيع التي جاءت في خطاب العرش، وعلى األخص قضية فلسطين التـي        
ـذه             شاعرنا، وال أود أن تمـر ه ى تفكيرنـا وـم أشغلت أذهاننا، واسـتولت عـل

د            الفر ـذي عاـه صة دون ان اعبر عن شعور الشعب الكردي الفياض المتدفق ال
ة    . ان يموت في ساحة الجهاد والبطولة  ك البقـع كما مات اسالفهم دفاعاً عـن تـل

  . )750("المقدسة
ه بـشأن          سة ذاتهـا تفاؤـل ي الجـل ه ـف وأبدى بهاءالدين نوري في مداخلـت

  .القضية، مناشداً الحكومة التحرك
داخلته في الجلسة التاسعة عـشرة المنعقـدة فـي        وأشار علي كمال في م    

سطينية،    1948 تشرين األول  23 ضية الفـل ، الى صفحة مؤلمة من صـفحات الـق
ا           وهي مشاركة الجيوش العربية في فلسطين، واألخطاء الجسيمة التـي ارتكبتـه
تيراد              ود الـس ـال امـام اليـه سح المج القيادات العربية في قبول الهدنة، مما أـف

ن           األسلحة الثق  ن دون عوائـق او مـساءلة ـم ات وطيـارات، وـم يلة من دباـب
  .)751(أحد

   موقف نواب السليمانية من المغرب العربي-ج
   مراكش-1

سي             تعمار الفرـن ي لالـس رب العرـب ار المـغ ، )752(منذ ان خضعت أقـط
ومي العربــي        ـرز معهــا الفكـر الـق ة، وب ة المقاومــة العربـي ت حرـك انطلـق

سياسة االسـتعمارية     واالسالمي، و تعزز في وقت مبكر، كرد    ي لـل ل طبيـع  فـع
  .)753(الفرنسية

                                                
ربما يقصد بها النائب تحرير القدس على يد القائد الكردي االصل صـالح الـدين        ) 750(

.االيوبي
شرة ، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب )  "751( ، الدورة االنتخابية الثانية ـع

.258، ص1948 تشرين األول 23في ) 19(، الجلسة 1947لسنة 
رات التاليـة    ) 752( ام   : تم االحتالل الفرنسي ألقطار المغرب العربي في الفـت الجزائـر ـع

.1912، مراكش1881، تونس 1830
ي             )  753( شعب العربـي ـف ق اـل ات بـح اتبعت فرنسا العديد من االجـراءات والممارـس

ـا         دة، منه ة   المغرب، ومنها محاولة طمس الشخصية العربية بوسائل ـع ـة اللـغ مقاوم
المي،            دين االـس العربية ومنعها، واحالل الفرنسية اللغة الرسمية في البالد، محاربة اـل

ة تفقيـر          =ومحاولة احالل الديانة المسيحية، ومنها سياسة التجنيس واالجبار، ومحاوـل
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ـدعم، و         ـرب العربـي ب وحظيت حركات التحرر الوطني في اقطار المغ
دم      ـاء     ) 20(مساندة األقطار العربية، ومنها العراق، إذ تـق نهم به اً ، مـن بـي نائـب

الدين نوري، ببرقية احتجاج الى رئاسة مجلس النواب في الجلسة المنعقـدة فـي       
سا بحـق          1947حزيران  17 ها فرـن  حول األعمال التعسفية الغاشمة التي تمارـس

ت نفـسه       ي الوـق ب المغـرب   "الشعب العربي في المغرب، مؤيـدين ـف مطالـي
ى   )754(الطبيعية التي تقرها المواثيق واالسس االنسانية     س عـل ، وقد وافق المجـل

  .رساله برقية االحتجاج المذكورةإ
سية،    وفي الجلسة ذاتها، تطرق بهاءالدين نوري ا  لى مبـادئ الثـورة الفرـن

شعب المغربـي،              ق بحقـوق اـل ا يتعـل مبيناً بأن فرنسا قد تنـصلت عنهـا فيـم
اء ثـورتهم      ) به(بأن مبدأ الحرية التي تغنى      : "وموضحاً ) يحمـل (الفرنسيون أثـن

سيون     : معنيين ذا {أوالً في اللغة، والتي تعني، وحسب وجهة نظر الفرـن قـوة  } ـك
ي فرنـسا، وفـي         االستعمار، أما اصطالحاً فهي    ـة ـف  تتعلق بتطبيق مبدأ الحري

شعب المغربـي     ". البالد التي تتبع فرنسا    ؤازرة اـل ه ـم وترجى في نهاية مداخلـت
ة              ذو بقـي ـذو ـح الذي يجاهد في سبيل حريته، كما ترجى مـن الحكومـة ان تح

  .)755(رسال النجدات اليهإالدول العربية في 
ــ    دوان الفرن صاعدت أصــوات النـواب المــستنكرة للـع سي علــى وـت

ى             )المغرب(مراكش ، والسيما بعد ان تمادت فرنسا في سياسـتها العدوانيـة عـل
ة      . ، والشعب المراكشي  )756(سلطان مراكش  فشهدت جلسة مجلس النواب الثامـن

ي قـدمها     1954 آذارعشرة المنعقدة في االول من   ات الـت ن الطروـح ، العديد ـم
س        صب   النواب، لدعم كفاح الشعب المغربي ضد االستعمار الفرـن ي الغاشـم، اـن

ا      ) 61(على تقديم    ـاء     : نائباً، بينهم نائبان من السليمانية، وهـم ي كمـال، وبه عـل
ا             الدين نوري، برقية احتجاج الى رئاسة مجلس النواب، وعند التـصويت عليـه

ـرح   ) 79(حصلت على موافقة األعضاء باجماع      ى المقت صوتا، فتم الموافقة عـل
                                                                                                                  

ـة        = ـتيالء علـى األراضـي الزراعي ق االس ن طرـي . الشعب العربي في المغرب ـع
. احب وادي، الفكر القومي العربـي فـي المغـرب العربـي    خيرية عبدالص : للتفاصيل

ـن      شورات وزارة الثقافـة واالعـالم ، دار       1962 – 1830نشوؤه وتطوره م ، مـن
.90-72، ص1982الرشيد للنشر، بغداد، 

ـاع غيـر االعتيـادي    " محاضر مجلس النواب )  "754( ، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتم
.530، ص1947زيران ،  ح17في ) 29(، الجلسة 1947لسنة 

.المصدر نفسه)  755(
).محمد الخامس(وهو محمد بن يوسف )  756(
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  .)757(د بسياسة فرنسا في مراكشالذي كان بصيغة برقية احتجاج للتندي
ـديم االحتجـاج،       ة بتق لم يقتصر دور النائب بهاء الدين نوري على المطالـب
ـة لوضـع صـيغة االحتجـاج،         شكيل لجن بل طلب من رئاسة مجلس النواب ـت
وري         دين ـن اء اـل وحينما قدم النائب محمد مهدي كبة الصيغة المذكورة، أبدى بـه

ة      نستنكر أعم ." ... اعتراضه على جملة   ته العدوانـي سي، وسياـس ال المقيم الفرـن
ة فرنـسا    ... " ـ كلـم ، أي انـه ال  )758(، وطالب باستبدال كلمة المقيم الفرنسي ـب

ة         راكش، بـل يحمـل حكوـم ي ـم يحمل افعال فرنسا شخص المقيم الفرنسي ـف
م     . فرنسا مسؤولية ما يجري هناك     ابي مـه ب بـاجراء عـق فضالً عن ذلك، طاـل

ـ      سة المنعق ي  ضد فرنسا في الجـل ع    1951 آذار 8دة ـف ة جمـي ك بمقاطـع ، وذـل
  . )759(البضائع الفرنسية وذلك لكونه سالحاً فعاالً للضغط على فرنسا

ـالقوة، فلجـأت        فشلت فرنسا في تمرير سياستها االستعمارية في مراكش ب
ـد بـن يوسـف          سلطان محم الى استخدام الوسائل الدبلوماسية، حينما سمحت لـل

سعيدة      بالعودة الى مراكش، فانتهز مج  ذه المناسـبة اـل لس النـواب العراقـي ـه
  .)760(بارسال تهنئة اليه، وبدوره اسرع السلطان بارسال رد شكر

ه          أاليخفى ب  ي، ومـن سياسي، والتحـرك الدبلوماـس ي اـل دعم العرـب ن اـل
ع        ه فـي التراـج ى نتائـج العراقي، الى جانب نضال الشعب المراكـشي، أعـط

  .الفرنسي المذكور
ـم فـي          يتبين مما تقدم، مشاركة      ب زمالئه ى جاـن سليمانية اـل واب اـل ـن

ـراكش،       ى م سية عـل ة الفرـن المجلس، باالستنكار، والتنديد بالممارسات العدوانـي
  .مما يؤشر حالة وحدة المشاعر واألحاسيس والنضال

    الجزائر-2
وطني             رر اـل ات التـح افى لحرـك اولى النواب العراقيون االهتمـام الـك

شاتهم     الجزائرية، شأن مثيالتها في بقية أ      اء مناـق قطار المغرب العربي، فـي اثـن
ـرن                 ن الق ة خـالل عقـد الخمـسينات ـم داخل مجلس النواب للقضايا العربـي

                                                
صيل)  757( .208 ، ص8، ج...  الوزارات تأريخ عبدالرزاق الحسني، : للتفا
، الدورة االنتخابية الثانية عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    " محاضر مجلس النواب )  "758(

.264، ص1954ر  آذا1في ) 18(، الجلسة 1950الثالث سنة 
.المصدر نفسه)  759(
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ، االجتمـاع االعتيـادي   " محاضر مجلس النواب ) "760(

.22-21، ص1955 كانون االول 17في ) 3(، الجلسة1956-1955لسنة 
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  . )761(العشرين
ري،              شعب الجزاـئ ـد اـل فبسبب استمرار فرنسا في سياستها العدوانية ض
صريحات            ـدوى الكلمـات، والـت ة عـدم ج تعززت لدى النواب العراقيين حقيـق

ر      العاطفية، وطالبوا الح   ى تغيـي كومة باتخاذ موقف فعال، وحازم، لدفع فرنسا اـل
  .سياستها تجاه المغرب العربي

شرين         سابعة والـع سة اـل ترجم هذه القناعات النائب علي كمال فـي الجـل
وزراء     1956 آذارالمنعقدة في العشرين من      يس اـل ى رـئ ه اـل ، في سؤال وجـه

سمع    ان المجزرة الهائلة التي تجري في       : "مستنكراً، جاء فيه   ى ـم الجزائـر عـل
يس             ر الكـرام أفـل ـه ـم ومرأى من العالم الذي يدعى التمدن، إذا كانت تمر علي

ـع         ادث الفظي ذا الـح ا  . )762("من واجب العراق ان تعلن عن سـخطها لـه ودـع
سياسية            ع عالقاتهـا اـل ى قـط ـة عـل ة وحازم الحكومة الى اتخاذ خطوة جريـئ

  . )763(ترتب على ذلكواالقتصادية مع مرتكبي هذه الجرائم الوحشية، وما ي
ذه الخطـوة،         : "ثم استطرد ذاكراً   ى ـه دم عـل فاذا كنا احراراً يجب ان نـق

ه     . )764("وإال فكل كلمة خارج هذا فارغة وال تجدي نفعـاً    ي كالـم وقـد أيـده ـف
  .النائب صادق البصام

سة        ، 1956 نيـسان  26وفي مداخلة اخرى له، شجب علي كمال فـي جـل
دد بالموقف االمريكي االيجابي من فرنسا، قـائالً  السياسة الفرنسية في الجزائر، ون 

ـان        : "بهذا الصدد  ـة واألمريك تنعت أمريكا البالد الشيوعية بالحكومات الدكتاتوري
يسمون غير تلك الدول ببالد العالم الحر، وطبيعي ان تكون فرنسا في طليعة دول      

 االمة الفرنسية العالم الحر ألن أول ثورة لنيل الحرية حدثت في التاريخ قامت بها      
وانتقد تصريحات رئيس وزراء فرنسا،     . )765("ويسمون فرنسا بالد النور والحرية    

و      أوالذي   علن من خاللها القيام باصالحات في الجزائر، ذاكراً، وبأسلوب ال يخـل
نقوم باصـالحات         : "من تهكم  سادتي ان رئيس وزراء فرنسا يتبجح ويقول اننا ـس

                                                
صبري فالح الحمدي، حركات التحرر الوطني بالمغرب العربي فـي مناقـشات     . د)  761(

أريخ   دراسة  ) 1958-1950(اقي  مجلس النواب العر   ـة، ط  ـت . 2005، بغـداد ،  1ي
.81ص

، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ، االجتمـاع االعتيـادي   " محاضر مجلس النواب ) "762(
 .480، ص1956 آذار 20في ) 27(، الجلسة1956-1955لسنة 

.المصدر نفسه )  763(
.المصدر نفسه )  764(
.547 ، ص1956 نيسان 26في ) 34(المصدر نفسه ، الجلسة )  765(
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لثوار أسلحتهم، ومن جملة تلك اإلصالحات حـق  شاملة في الجزائر متى ما سلم ا   
غ    أامتالك الجزائريين لقسم من      ـتعمار بـل راضيهم، ومعنى هذا ان التعسف واالس

م              راء األراضـي فـي بالدـه ن حـق ـش ر ـم  مرحلة منع فيها الشعب الجزاـئ
  .)766("الشاسعة
   مصر-د

ا      ة، ومنـه تعرضت محاولة العراق لالنضمام لالحالف العـسكرية الغربـي
ا    )ميثاق سعد آباد( الباكستاني   -ق التركي الميثا عة، منـه ة واـس ، لحمالت اعالمـي

  . المطالبة باخراج العراق من جامعة الدول العربية
صر          ة ـم ويبدو ان اوجه الخالف بين الدولتين كان يـدور حـول محاوـل
ضمان             اق اـل ـز ميـث ة، وتعزي ة العربـي ابقاء العراق ضـمن حـضيرة الجامـع

ـة    الجماعي العربي، وتحويله    ن األقطـار العربي دفاع ـع . الى حلف عسكري لـل
ـة العـراق           فيما كان نوري السعيد يرى في االنضمام الى الميثاق ضـماناً لحماي

  .من الخطر الشيوعي
وعلى هذا النحو، دارت مباحثات بين الطرفين العراقي والمـصري فـي         

ـددة     )767(سرسنك والقاهرة  ة مح ـرغ   . ، وفشلت في التوصل الى نتيـج ـدها تف بع
ـة         نوري ات التركي ع الجـه ـان      .  السعيد للمباحثات الرسمية ـم ر البي ى اـث فعـل

اني        ـانون الـث ، عقـب  1955المشترك الذي صدر في بغداد، في السادس مـن ك
د             ى عـق س النـواب اـل زيارة الوفد التركي الى بغداد، دعى نوري السعيد مجـل

ـي  1955جلسة تمهيدية، والقى خطابا في السادس من شباط           ه تطم ن ، متوخياً مـن
ول تـأزم        ـة نظـره ـح الرأي العام العراقي من الميثاق، فضالً عن شـرح وجه

  .العالقة بين العراق ومصر
ر             ذكورة، لتبريـر وجهـة نـظ سة الـم ي الجـل وقد تصدى علي كمال ـف
ا المنـددة          صرية لحمالتـه الحكومة العراقية، موجهاً انتقادات الذعة للسياسة الـم

  : "بالعراق قائالً
ـذه        اننا ال نستغرب عندم " سياسة مثـل ه واه أطفـال اـل ا نـسمع مـن أـف

صوم وال         ـا إال الـخ ستفيد منه التهجمات، ومثل هذه التجاوزات العنيفة التي ال ـي

                                                
.المصدر نفسه)  766(
ـسنة             )  767( ادي ل ـاع االعتـي ـشرة ، االجتم المصدر نفسه، الدورة االنتخابية الخامسة ع

.418، ص1955 شباط 6في ) 21(، الجلسة 1954-1955
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  :، واستطرد متسائالً)768("تؤدي إال الى تفريق الكلمة أكثر من توحيدها
ذي يريـدون   ) المصريون(أنا ال اعرف ما هو السبب بانهم     " في الوقت اـل

ف       منا التشاور والتقا   ور المختـل رب، ووفدنا مجتمع بهم في بالدهم ينـاقش األـم
مية      ـتهم الرـس اش مـن اذاع ، "عليها ان يوجهوا الينا السباب والشتائم بلغة األوـب

ؤالء        : "... ونبه الى دوافعهم ذاكراً   ل ـه ـذي يحـم سبب ال ي اـل ر ـف كلمـا افـك
ى         رض ارداتهـم عـل الصاغات للتجاوز على العراق ال أرى اال انهم يريدون ـف

ا قـاموا          ب قية الدول العربية كأنهم أوصياء عليهم او لتغطية فشلهم في بالدهم مـم
ـداً ان تنجـرف     : "، وندد بصحيفة األهرام ذاكراً   "به حتى اليوم   ف ج ثم انـي آـس

ؤالء        ـد ـه ا وتؤي اطيط (جريدة األهرام، وان تخرج عـن طريقـه اً  ) الزـع طمـع
  .)769("بالمادة

ضمام     وفي السياق ذاته، وهو تبرير سياسة الح  ي االـن ة ـف كومـة العراقـي
ة     )770(الى األحالف، أشاد علي كمال بالميثاق   سة الثامـن ، وبمنجزاتـه فـي الجـل

رين  1956المنعقدة في السابع من كانون الثاني     ـه أـم ا  : ، مشيرا الى تحقيق أولهـم
ـة،       : رفع قيمة العراق الدولية، وثانيهما     ة غيـر متكافئ التخلص من معاهدة ثنائـي

اً،     ونأمل ان يحقق المي    سليحاً قوـي ي ـت يش العراـق ثاق أمراً آخر، هو تسليح الـج
ة      : "وبأقل كلفة، مبرراً ذلك  ة لمحافـظ يلة فعاـل ـه وـس ـدا كون الن هذا الميثاق ع

ـذه           ى ه شيوعية اـل دم تـسرب اـل حدودنا الخارجية فانه يضمن للعالم الحر، ـع
  .)771("الديار

ه حـول الموضـو             ع واستمر في دفاعه عن الميثاق، محاوالً شرح فكرـت
  . ن الميثاق قام بايجاد صلة قوية بين الدول العربية واالسالميةأب

سلبي مـن الميثـاق          ، )772(واستنكر، وفي المداخلة ذاتها، موقف مصر اـل
                                                

.461الصدر نفسه، ص)  768(
.المصدر نفسه)  769(
.1955والعشرون من شباط تم التوقيع على الميثاق بين بغداد وتركيا في الرابع )  770(
، الدورة االنتخابية الخامسة عـشرة، االجتمـاع االعتيـادي    "محاضر مجلس النواب  ) "771(

.88، ص1956 كانون الثاني 7في ) 8(، الجلسة 1956-1955لسنة 
ه   1955 شباط 24تم توقيع ميثاق بغداد بين العراق وتركيا في    )  772( ، ثم انـضمت الـي

ل  ، 1955نيسان 5بريطانيا في      بعد ان وقعت االخيرة معاهدة خاصة مع العراق لتـح
 تشرين 25، وفي 1955 ايلول 23، ثم انضمت باكستان اليه في      1930محل معاهدة   

ـا انـضمت الواليـات      1955األول   داد كم  انضمت إيران اليه، وأخذ يسمى حلف بـغ
اق فـي       ة عـن الميـث شرين  = =21المتحدة بصفة مراقب عن بعض اللجان المنبثـق ـت
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ا          ـع بريطانـي ة م ، دون مـشاورة  )773(مشيرا الى انها قامت بتوقيع اتفاقية مماثـل
تنكار         يس    : "الدول العربية، فتوجه الى المجلس متـسائالً، وباـس م اـل لنـا ان  ـث

ع           رة مـن االرتبـاط بقيـود ـم سها ـح صر نـف نتسائل عن السر في ان ترى ـم
ى         وع اـل تراتيجياً، مـن دون الرـج الغرب، وتجعل البالد العربية كلها ميداناً اـس
ر             ـاً ال يغتـف ب ذنب د ارتـك راق ـق ون الـع آراء اولى االمر في تلك البالد، ويـك

اذا  : "، واستطرد، وبانفعال ذاكراً   "بتوقيعه هذا الميثاق   صر   ) نـصف (فبـم د ـم ـم
ارب           ـا تـح يدها لمصافحة الشيوعيين والرجعيين في البالد العربية، في حين انه

  .)774(هذه العناصر في بالدها بمنتهى الشدة
وكما دافع عن نوري السعيد، وخاصة بعدما كانت أجهزة اإلعالم المصري      

  : أفقده الصوابتتهمه باالستفراد في التوقيع على الميثاق، ذاكراً ، بقناعة وحماس 
ذي           " ـالي اـل سكم الع سادتي أود ان يعلم زعماء مصر المحترمين ان مجـل

ـداد باالجمـاع    ضالً  )775(يمثل ارادة الشعب العراقي قد صادق على ميثاق بغ ، ـف
ذا          ارج ـه ـم، او ـخ ارج الحك عن تأييد، وموافقة كافة رجاالت البلد الذين هم ـخ

ه    المجلس على عقد هذا الميثاق، أي ان الشعب الع       تالف طبقاـت ى اـخ راقي عـل
ة            اق هـو ضـرورة ملـح باستثناء الفئة المعروفة بنزعاتها مدرك على ان الميـث

  .)776("بالنسبة للعراق
  : وبتحليل سياسي دقيق، كشف علي كمال واقع السياسات الغربية ذاكراً

                                                                                                                  
ات العراقيـة التركيـة           . نيالثا ـسبعاوي، العالـق ، 1958-1932عوني عبدالرحمن ال

ـة الموصـل،        ـشرقية، جامع فاضـل  . ؛ د181-179، ص1986مركز الدراسات ال
.156حسين وآخرون، المصدر السابق، ص

ن      )  773( شرين ـم وهي اتفاقية الجالء التي عقدتها مصر مع بريطانيا في الـسادس والـع
سمح للقوات البريطانية بالعودة الى مصر، إذا ما تعرضـت    ، وبموجبها ت  1954تموز  

ي . تركيا أو أية دولة عربية الى عدوان خارجي  د    . د: مقتبس ـف عـالء جاسـم محـم
.255، ص1958-1945 البريطانية –الحربي، العالقات العراقية 

، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ، االجتمـاع االعتيـادي   "محاضر مجلس النواب )  "774(
.89، ص1956 كانون الثاني 7في ) 8( ، الجلسة1956-1955سنة ل

ـوى   ) 112(كان عدد النواب الذين صوتوا لصالح الميثاق    )  775( نائباً، ولم يعارضـه س
 تـأريخ  عبدالرزاق الحـسني،  . أربعة نواب، لم يكن من بينهم أحد من نواب السليمانية     

.227، ص9، ج...الوزارات 
 الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      ،"محاضر مجلس النواب  )  "776(

.89، ص1956 كانون الثاني 7في ) 8(، الجلسة 1956-1955لسنة 
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ـاك               "...  ـن هن ـم يك ـو ل ـيا ل اعتقد ان مصر لم تكن تنال طلقة واحدة من روس
ـن         ميثاق بغداد، ولم     ـن الـدوالرات م ـين م ـات المالي تكن تستطيع ان تأخـذ مئ

ـوارحي          ـل ج ـاه اآلن بك سباق، والـذي اتمن ـة اـل أمريكا، لو لم تدخل روسيا حلب
ـوع             صفية موض ـى ـت صر عل ـاء ـم ـاً لرض دوالرات ثمن ذه اـل ان ال تكون ـه

  .)777("فلسطين لغير مصلحة أهلها
  : واستمر علي كمال في شن الهجوم المعاكس على مصر قائالً

د    " سادتي كم من مرة سالت نفسي كم  كان يرتفع بوق جمال عـب
الناصر واعوانه لو كان العراق هو البلد الوحيد الذي امسك عن قطع     
ت السياسية واالقتصادية، ولكن مع االسف ان العراق كما سبق    العالقا
وقلت في جلسة سابقة انه كالسمك ماكول ومذموم، وهو كان ولن يزل   

ه   في المقدمة، وفي ا    لطليعة، ولكن لم يقره احد من هؤالء على مواقـف
  .)778("المشرفة

  : ونبه الى اآلثار السلبية للمقاطعة الفرنسية على االقتصاد العراقي قائالً
ن           " ان توقف الشركات الفرنسية التي أخذت مناقصات مجلس االعمار ـع

 العمل سوف تسبب للعراق اضراراً بالغة، باعتبار ان مـشاريعنا سـوف تتـأخر      
ي ركـب         سباق ـف بهذه المقاطعة، مع هذا ان العراق رغم هذه االضرار هـو اـل

ـراكش،           ". الدول العربية  اه م سياسة المـصرية تـج كما كشف جانباً آخر في اـل
سياسية            ات اـل ـع العالـق مشيراً الى سبب تلكؤ حكومة جمال عبدالناصر في قط

و   مع فرنسا، هو تأثير شركة قناة السويس، التي وعدت ان توفر في       مـصر نـح
  . مليون جنيه للمشاريع االنسانية) 25(

دا        سعيد، وـغ وري اـل ـة لـن ومن ذلك يتبين ان علي كمال تحول الى داعي
رب، لمـا لمـصلحة             ـع الـغ ـالف م من اشد المؤمنين بسياسة الواقعية في التح

  .العراق والعرب في ذلك
دوان الثالثـي         ى الـع صر اـل رض ـم وعلى اثر تأميم قناة السويس وتـع

وة بـالبالد العربيـة االخـرى، عنـدما           اضطرب حب  ـراق، اـس ل االمن في الع
ى       سلطات الحكوميـة اـل خرجت الجماهير الشعبية تأييدا لمصر، فاضـطرت اـل

ـاني          إ ن تـشرين الث ن   1956عالن االحكام العرفية في األول ـم ـادة األـم ، الع
ي         . واالستقرار ـباط  25وفي جلسة مجلس النواب العاشرة المنعقدة ـف ، 1957 ش

                                                
.90المصدر نفسه، ص)  777(
.المصدر نفسه)  778(
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ـان          تطرق ا  ى بي ـه، اـل ـة ل لنائب سعيد قزاز وزير الداخلية، وفي مداخلة مطول
ه      ـال    : "... المعادلة التي أصبحت عليها الساحة العراقية بقوـل وبعـد وقـف القت

ـيا،            ـا روس ي تتزعمه انتقلت المبادرة من الفريق األول الى الجهة الشيوعية الـت
ـ  اُوتركزت الدعاية الشيوعية على العراق، و ال   الغ اذا قل ـبحنا ال   ـب ا أص ت انـن

ن          ـع ـم ـة، وم شيوعية الدولي في حالة حرب باردة، بل في حرب واقعية مع اـل
ى أحـداث الموصـل،     . )779("يسير في هذا الركب    كما وتطرق في مداخلتـه اـل

ي عمـت         التي تزامنت مع تأزم الوضع في بغداد، ومنها حركة االضـراب، الـت
كوميـة تـدين حزبـي    دلة، ووثـائق ح   أ، مؤكداً توفر    1956الموصل في ايلول    

ـه،              التحريض علي شيوعي العراقـي، ـب البعث العربي االشتراكي، والحزب اـل
  : سلوب ال يخلو من سخرية أوتأييدها، كما وصف االضراب، ب

ي الموصـل،        "  ـذا االضـراب ـف ان الشيطان اتفق مع ابنه على ايجاد ه
  .)780("واالخالل باألمن تنفيذا لهذه األغراض

  
  اشمي االتحاد العربي اله-هـ

ز        ي تعزـي سعيد ـف شهدت الفترة الالحقة لقيام حلف بغداد، فشل نـوري اـل
ون جبهـة عربيـة مناهـضة         سبب تـك حلف بغداد بضم األقطار العربية اليه، ـب
ا،              ا بينهـم اً ثالثـي للحلف من السعودية ومصر وسوريا بقيادة مصر، عقدت حلـف

دو ان منـع سـورية           ي، ويـب اعي العرـب ضمان الجـم ن  حلَّ محل ميثاق اـل ـم
د              ررات المهمـة لعـق ين المـب ن ـب االنضمام الى فلك السياسة العراقية، كان ـم

  .الحلف المذكور
و           ف بغـداد ـه ضة لحـل ومن ضمن النجاحات التي حققتها الكتلة المناـه

ع شـباط          إ ي مطـل صر وسـوريا ـف 1958عالن االتحاد بـين ـم
، دفعـت  )781(

ض         ـرة اتحـاد عربـي ـم ن  بريطانيا بواسطة وزير خارجيتها الى طرح فك اد ـم
ة       1956العراق واألردن منذ عام      ة دون عزـل ف بغـداد، والحيلوـل ، لتعزيز حـل

                                                
، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة ، االجتمـاع االعتيـادي      "محاضر مجلس النواب  ) "779(

.164، ص 1957 شباط 25في ) 10(، الجلسة1957-1956لسنة 
.165المصدر نفسه، ص) 780(
ام     : للتفاصيل ينظر ) 781( صار زيدان الجنابي، موقف العراق الرسمي والشعبي من قـي انت

ة        شورة، كليـة االداب ، جامـع الجمهورية العربية المتحدة، رسالة ماجـستير غيـر مـن
.1988بغداد ، 
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مي     " عالنإالعراق عربيا، وعلى هذا النحو كان        ، )782("االتحـاد العربـي الهاـش
ى    1958بين العراق واالردن في الرابع عشر من شباط        ـريع عـل ، كرد فعـل س

ـة            دة، وكخطـوة   قيام الوحدة بين مصر وسوريا، وقيام الجمهورية العربي المتـح
ى              لضم دول عربية اخرى منها السعودية، الكويت، كما ورد فـي المـادة االوـل

  . )783(من دستور االتحاد
وحينما تمت المذاكرة على الئحة قانون التعديل الثالث للقـانون األساسـي      

ال الفرصـة     1958 آذار 26العراقي في الجلسة المعقدة في    ي كـم ، اسـتغل عـل
شاعر         لينقل الى المجلس، و    ـرة، عـن ـم ـة ومعب ـة مطول ة تارخي ي مداخـل ـف

ة        . ومخاوف الكرد من االتحاد    ات التاريخـي أشار في مستهل مداخلته الى العالـق
ع            يش ـم ى أن يفـضلوا الـع التي تجمع الشعبين الكردي والعربي مما دفعهم اـل
دة حـول           م المتـح ة األـم ـه هيـئ ذي أجرت العرب، ومع العراق في االستفتاء اـل

ة    1908ن تحول الحكومة التركية بعد عام       الموصل، وبين بأ   ى تيـار القومـي  اـل
الطورانية مستهزئة بحقوق القوميات االخرى غير التركية، كانـت وراء تحـول            

ـ    . الكرد عنهم  ا     آواسترسل مشيراً الى مقومات الت ـراً ـم شعبين، ذاك ين اـل لف ـب
ـيش إذا كـان فـي        : "نصه ي الع  انني اعتقد جازماً بأن هذا التآخي والتجانس ـف

ذا             الماضي مرده لتدين الشعب الكردي الى درجة التعصب فان في عـصرنا ـه
ة      شعبين، ورعاـي ـين اـل يرجع الى أسباب اعمق جذوراً، وهو االحترام المتبادل ب

  .)784("أخيه الكردي. الشعب العربي الكريم لحقوق
ولالستدالل على االنسجام والتالف بين الشعبين، ضرب النائـب، وبـذكاء       

اً مرضـياً، والسـيما وان          مثاالعلى عدم    ة تطبيـق ات المحلـي تطبيق قانون اللـغ
ـين        ك ب ع ذـل المخابرات ما بين مدراء النواحي واالقضية تتم باللغة العربية، وـم
ن جانـب             يس متعمـداً ـم النائب، بأنهم لم يشتكوا ألنهم يعتقدون، بأن اإلهمال ـل

ـ        ى الخ شعبين، وعـل ن  المسؤولين، بل نتيجة االنسجام الطبيعي بـين اـل الف ـم
                                                

صيل ينظر )  782( ـداد   ليلى ياسين حسين األمير، نوري : للتفا ف بغ السعيد ودوره في حـل
ام  –وأثره في العالقات العراقية     ة    1958 العربية حتى ـع ، منـشورات مكتبـة اليقـظ

.284-269، ص2002العربية، بغداد ، 
ل    " جاء في المادة االولى في دستور االتحاد العربي، بأن    )  783( ـة لـك عـضويته مفتوح

ة     ع حكوـم ضمام اليه باالتفـاق ـم ـاد دولة عربية ترغب في االن ـدالرزاق  ".  االتح عب
.230، ص10ج...  الوزاراتتأريخ الحسني، 

، الدورة االنتخابية السادسة عشرة، االجتمـاع االعتيـادي      " محاضر مجلس النواب  ) "784(
.427، ص1958 آذار 26في ) 26(، الجلسة1958-1957لسنة 
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ـرة       ل كبي ـة أـم ذلك، لو شعر االكراد بأن االهمال مدبر، فان ذلك سينجم عنه خيب
  .ودافعاً على االصرار  لتحقيق مطلبهم وفق القانون

ع           ـمي يرـج تطرق بعدها الى أن مخاوف بعض الكرد من االتحـاد الهاش
ة      : "الى ى أقلـي ـر اـل م األم اغفال ذكرهم في هذا المجال ويخشون  ان ينتهي بـه

صغير         عنص وطن اـل ن    . رية بعدما كانوا شركاء أصليين في اـل ذلك كـان ـم ـل
دخلوا          ى ان ـي واجب الرجال المسؤولين ان يفطنوا الى هذه الحقيقة، ويعملوا اـل

وطن      أفي أفكارهم ب  انوا فـي اـل ـا ـك ر، كم نهم مازالوا شركاء في الوطن األكـب
ان           اد ـك كافيـاً ان  األصغر، وان التلويح بأسمائهم من باب المجاملة فـي االتـح

  .)785("يقابلوه بمزيد من الرضا والسرور
ومي        أ وأكد مجدداً ب   يس ـق ق وطنـي، وـل نه يذكر هذا الكالم مـن منطـل

ـ    ذكر فـي التعـديل    أمتطرف، واقترح على رئيس الوزراء في هذا الصدد ب ن ـي
شعار         أب"المقبل للدستور،    انون اـل ا ـق ز اليهـم ـذين يرـم شعبيه الل ن العـراق ـب

ـر   العراقي، هو جزء ال ي   وطن العربـي األكب ـان توفيـق   )786("تجزأ من اـل ، وك
م       ه ـل الل مداخلـت السويدي نائب رئيس الوزراء حاضرا الجلسة، اال انه وفي ـخ

صويت، صـوت    . يعلق على كالم النائب علي كمال      وحين وضعت الالئحة للـت
ن      ) 125(نائباً من اصـل    ) 125(لصالحها   سليمانية ـم واب اـل ـان ـن اً، وك نائـب

زاز،            ابرا(ضمنهم، وهم    ـعيد ـق سن الجـاف، رسـول حـسن، س هيم سعيد، ـح
  . )787("عبدالحميد الجاف، علي كمال

ـره        وة بغي وعلى هذا النحو بين علي كمال في هذه المداخلة وغيرهـا اـس
ـة،       من نواب السليمانية، حرصه وتفانيه واخالصه على الوحدة الوطنيـة العراقي

ت      ـه، وتـح ـه، وفئات ـه، وقوميات ة   ليضم فئات الشعب بكل طوائف ة الدوـل  مظـل
  .العراقية

  
  
  
  

  
                                                

.المصدر نفسه)  785(
.المصدر نفسه)  786(
.436-433المصدر نفسه ، ص)  787(



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

251

ó¸b©a@ @
  

تاجات يمكن ايجازها بما  توصل الباحث الى جملة من االست
  :يأتي 
كانت حصة لواء السليمانية من المقاعد في المجلـس النيـابي           : أوالً
نائبـا فـي   ) 26(مقعدا، لكن لم يمثل اللواء المذكور سوى        ) 43(هي

-1943(لـسنوات  المجلس على مدى سبع دورات انتخابية خـالل ا    
وهذا يدل على تكرار االسماء نفسها في تمثيل اللواء فـي            ) . 1958

المجلس النيابي، وتتجه اصابع االتهام الـى الحكومـات العراقيـة            
المتعاقبة على كرسي الحكم والبالط الملكي وهما يتحمالن مـسؤولية   
ـددة لـضمان فـوز              التدخل في االنتخابات باساليب ووسـائل متع

  . نع المعارضين من ترشيح انفسهم مرشحيهما وم
كان معظم نواب السليمانية، بمن فيهم نـواب العـشائر، ذوي       : ثانياً

ثقافة مرموقة، مقارنة بنظائرهم من نواب الكرد، اذ كـانوا يجيـدون    
اكثر من لغتين، االمر الذي جعلهم من انشط النـواب الكـرد فـي              

  .المجلس مدة نطاق البحث
اعية وسياسية ، كـان التمثيـل العـشائري         اجتم والعتبارات: ثالثاً

واالسري حاضرا وبقوة، في تمثيل نـواب الـسليمانية ، وخاصـة        
وهوالء كـانوا  .الجاف وبشدر،واسرة الشيخ محمود الحفيد      : عشيرتي

  .ينتخبون بالتزكية
مـساهمة خـالل    ) 232( وبلغت عدد مساهماتهم في المجلس       :رابعاً

ــضايا االق    ــتى الق ــملت ش ــث، ش ــاق البح تــصادية نط
وكانـت نـسبة مـساهماتهم فـي الجانـب         .واالجتماعية،والسياسية

واحتل موضـوع زراعـة التبـغ       .مساهمة) 52(الزراعي قد بلغت    
حوالي نصف هذه المساهمات ، واليبدو ذلك غريبا الن اللواء كـان          
يأتي في مقدمة االلوية العراقية في زراعة التبـغ،وان المحـصول            

واء،فضال عن ان الكثير مـن النـواب   يشكل دعامة قوية القتصاد الل  
كانوا ينتمون الى اسر اقطاعية ، تمتلك اراضي زراعيـة واسـعة،         

وعليه بـرز نـواب عديـدون      . مما كان يدفعهم الى موضوع التبغ     
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بابا علي، سليم محمد ، انور جميل، علـي  : تناولوا موضوعه، منهم  
ن كمال، حسن الجاف، احمد البرزنجي،  رسول حسن ، بهـاء الـدي         

ـاخر بموضـوع          نوري، واغلب هؤالء كانوا ذو عالقة، بشكل او ب
  .زراعته
كان لعل اكثر المواضيع التي تطرق اليها نواب السليمانية،: خامساً

مطاليبهم بهذا  ، وشملت)المنطقة الكردية في الطرق(موضوع 
طرق جديدة، الخصوص، ة  لربط المناطق النائية بمركز فتح  االلوي
نابع من .الطرق الموجودةوصيانة  واالقضية، ن أدراكهم بإوهذا 

الطرق والمواصالت تشكالن عصب الحياة االقتصادية،كماانها 
تساعد على استقرار الوضع السياسي في مناطقهم،فضال عن 

كما طالب نواب  .اهميتها في نشر التعليم والخدمات الصحية
يمانية بمد سكة حديد لربوع المنطقة الكردية حتى الحدود  السل
يجابي على االقتصاد الوطني في نقل  االيرانية، لما لذلك من اثر ا

يران الى العراق، وبالعكس وبرز في هذا المجال  .البضائع من ا
وبلغت  .حسن الجاف بهاء الدين نوري، علي كمال، :النواب

ة) 63(مساهماتهم في هذا المجال    .مداخل
يا من اقامة: سادساً  خزاني للمياه في اتخذ نواب السليمانية موقفا سلب

دوكان ودربنديخان، باعتبارهما يضران بممتلكات سكان 
نهم من اراضيهم الزراعية التي تعد المورد  االراضي،وحرما

والجل ذلك كان جّل مداخالتهم حول هذا  .الرئيسي لمعيشتهم
بإولعّل ذلك يرجع الى  الموضوع، ة أدراكهم  برلماني ن التجربة ال

ناخبين الى يصال اصوات اإتعني ضرورة  اليجاد  روقة المجلس،أل
ن القيمة الصوات الناخبين أحلول مرضية لهم،االانهم لم يدركوا ب

تزكية   .في ظل نظام ال
اثار نواب السليمانية موضوع التعليم باللغة الكردية في : سابعاً

المدارس الموجودة في المناطق الكردية، وضرورة االهتمام بكتب 
باللغة الكردية،وكذلك طالبوا بزيادة عدد المناهج التعليمية المطبو عة 

ورغم قلة مساهماتهم في هذا .المدارس في المناطق الكردية
نها تبقى مؤشرا قويا على شعورهم القومي النابع من  الصدد،االا

تعليم وبلغت .حرصهم على عدم حرمان ابناء جلدتهم من نعمة ال
  .مداخلة) 13(مساهماتهم حول هذا الموضع 
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ا موقفهم من القضية الكردية ،وخاصة حركـات بـارزان،           ام :ثامناً
فأنه اتسم بموقف متوازن، ولم يخـرج عـن الموقـف الحكـومي           

اال انهم بنفس الوقت لم ينسوا واجبهم القومي فـي الـدفاع       الرسمي،
حيـث حثـوا     وخاصة الالجئـين البـارزانيين،     عن ابناء قوميتهم،  

 ين معيـشتهم،  الحكومة العراقية على ضرورة االسراع فـي تحـس        
 واعتبارهم مـواطنين عـراقين مخلـصين،       عنهم، وضرورة العفو 

  .وكانوا في هذا المجال االبرز من بين نواب الكرد االخرين
اتسم موقـف نـواب الـسليمانية مـن القـضايا الوطنيـة         : تاسعاً

، حيـث  1952، وانتفاضة  1948بالسلبية،وخاصة وثبة كانون الثاني     
اال ان الملفـت للنظـر ان    .جلـس لم يسجل لهم أي موقف فـي الم  

موقفهم ايجابي من القضايا الخارجية،وخاصة ما يتعلـق بعالقـات           
في الوقت نفـسه،لم    .العراق مع الدول العربية، والمشاريع الوحدوية     

يخفوا مخاوفهم من ضياع حقوق شعبهم،في حالة قيام تلك المـشاربع       
ـ حيث طالب علـي كمـال       .الوحدوية،والسيما االتحاد الهاشمي   ن أب

يدرج اسم الكرد في دستور االتحاد حتى يطمئنوا،وهذا يـدل علـى         
وعي قومي ووطني يخدم ويحرص على الوحدة الوطنية للبالد كما           
أظهروا موقفا قوميا واضحا في القـضايا الخارجية،خاصـة مـسألة     

بـدى  أاقامة اتفاقيات مع دول الجوار،التي يتواجد الكرد فيها،حيـث        
ـنعكس         قسم منهم مخاوفه من عقد      اتفاقية خاصة مـع تركيا،ممـا ي

ـدة        ـراق،النهم يتمتعـون بحقـوق جي االمر سلبا على الكرد في الع
  .مقارنة مع اخوانهم في تركيا الذين حرموا من حقوقهم

كان موقفهم مسايرا لمختلف الحكومات العراقية، وفي نفس : عاشراً
يابي،وقد ظهر دورهم  الوقت،كان لهم دور ملحوظٌ في المجلس الن

ثناء مناقشة أخالل المناقشات التي اشرنا اليها، وكان جلّ مداخالتهم 
  .    الميزانيات العامة، ومن خالل توجيه االسئلة الى الوزراء
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  الوثائق غير المنشورة: أوالً
ار الكتب والوثائق . أ لمحفوظة في د ت وزارة الداخلية ا لفا   م

ارية في اللواء السليمانية9524/032050 الملفة رقم -1       المجالس االد
     المجالس النيابية9529/032050 الملفة رقم -2
  ملفات مديرية التقاعد العامة. ب
  031/ 04819000 ملفة أحمد مختار بابان، الملفة رقم -1
ل بابان،  الملفة رقم -2   0542618/3  ملفة جما
لملفة رقم -3 قزاز، ا    31/ 3443 ملفة سعيد 
  
  الوثائق المنشورة: نياًثا
لداخلية، . أ مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي "الحكومة العراقية، وزارة ا

لسنة  اد، "1924العراقي  لثاني، بغد   .1924، الجزآن االول وا
ت مجلس النواب. ب   محاضر جلسا
 محاضر جلسات مجلس النواب، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتماع -1

لسنة غير االعتيادي االو   .1943ل 
 محاضر جلسات مجلس النواب، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتماع -2

  .1943االعتيادي االول لسنة 
 محاضر جلسات مجلس النواب، الدورة االنتخابية العاشرة، االجتماع -3

  .1944االعتيادي الثاني لسنة 
لدورة االنتخابية العاشرة، االجت  -4 ماع محاضر جلسات مجلس النواب، ا

  .1945غير االعتيادي الثاني لسنة 
االنتخابية العاشرة، االجتماع   -5 لدورة  ضر جلسات مجلس النواب، ا محا

  .1945االعتيادي الثالث لسنة 
محاضر جلسات مجلس النواب، الدورة االنتخابية الحادية عشرة،   -6

  .1947االجتماع غير االعتيادي االول  لسنة 
 الدورة االنتخابية الحادية عشرة، محاضر جلسات مجلس النواب،  -7

  .1947االجتماع االعتيادي االول  لسنة 
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االنتخابية الثانية عشرة،   -8 محاضر جلسات مجلس النواب، الدورة 
  .1948االجتماع غير االعتيادي االول  لسنة 

االنتخابية الثانية عشرة،   -9 محاضر جلسات مجلس النواب، الدورة 
  .1948 لسنة االجتماع االعتيادي االول 

لدورة االنتخابية الثانية عشرة، -10  محاضر جلسات مجلس النواب، ا
  .1949االجتماع االعتيادي الثاني لسنة 

لدورة االنتخابية الثانية عشرة، -11  محاضر جلسات مجلس النواب، ا
  .1950االجتماع االعتيادي الثالث لسنة 

لدورة االنتخابية ا-12 لثانية عشرة،  محاضر جلسات مجلس النواب، ا
لرابع  لسنة    .1951االجتماع االعتيادي ا

لدورة االنتخابية الثالثة عشرة، -13  محاضر جلسات مجلس النواب، ا
  .1953- 1952االجتماع االعتيادي االول  لسنة 

لدورة االنتخابية الثالثة عشرة، -14  محاضر جلسات مجلس النواب، ا
  .1954-1953االجتماع االعتيادي الثاني لسنة 

ضر جلسات مجلس النواب، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، -15  محا
لسنة    .1955-1954االجتماع االعتيادي االول 

ضر جلسات مجلس النواب، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، -16  محا
  .1956-1955االجتماع االعتيادي الثاني لسنة 

ضر جلسات مجلس النواب، الدورة االنتخابية الخ-17 امسة عشرة،  محا
  .1956االجتماع غير االعتيادي االول  لسنة 

ضر جلسات مجلس النواب، الدورة االنتخابية الخامسة عشرة، -18  محا
  .1957االجتماع غير االعتيادي الثالث لسنة 

لدورة االنتخابية السادسة عشرة، -19  محاضر جلسات مجلس النواب، ا
لسنة    .1958-1957االجتماع غير االعتيادي االول 

  
ت الحكومية- ج    المطبوعا
لعراقية، وزارة التخطيط، مديرية النفوس العامة، المجموعة . 1 الجمهورية ا

، لوائي السليمانية وكركوك، مطبعة 1957االحصائية لتسجيل عام 
  . 1957العاني، بغداد، 

ب السنوي -2 ب الجي لتخطيط، كتا  الجمهورية العراقية، وزارة ا
لجه   .1968ي لالحصاء، بغداد، از المركزلالحصاءات، ا
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لنواب رقم -3 انتخاب ا قية، قانون  لعرا ، مطبعة 1946لسنة ) 11( الحكومة ا
  .1946أم الربيعين، الموصل 

، مطبعة 1952لسنة ) 6( الحكومة العراقية، قانون انتخاب النواب رقم -4
  .1952أم الربيعين، الموصل 

لنواب رقم -5 انتخاب ا قية، قانون  لعرا ، مطبعة 1956لسنة ) 53( الحكومة ا
  .1956أم الربيعين، الموصل 

لعليا الخاصة، منشوارت وزارة الدفاع، -6  محاكمات المحكمة العسكرية ا
  .1959الجزء العاشر، بغداد، 

ليل الجمهورية العراقية لسنة -7 ، 1960 محمود فهمي درويش واخرون، د
  .1961بغداد،

ليل العراقي الرسمي لسنة-8 لياهو دنكور، الد ، دنكور للطباعة 1936  ا
  .1937والنشر، بغداد،

ليل العراقي الرسمي لسنة -9   .م.،بال، د1956 الد
  

  المذكرات الشخصية: ثالثاً
لعراق والقضية -1  توفيق السويدي، مذكراتي في نصف قرن من تاريخ ا

  .1996العربية، بيروت، 
ل عبدالرحمن، بغداد، -2   .2001 جمال بابان، مذكرات علي كما
) 1950-1885(يوسف غنيمة . ث يوسف غنيمة، السياسي االديب حار-3

ث لعراق الحدي لعلمية في ا لنهضة ا اركان ا حياته آثاره عصره، . من 
  .1990بغداد، 

طبعة . ر: ، ترجمة)مذكرات( زنار سلوبي، في سبيل كردستان - 4  علي، ال
ار الكاتب، بيروت،   .1987االولى،د

  .1952د، سليمان فيضي، في غمرة النضال،بغدا-5
ودت االيـوبي         علي جودت االيوبي،   -6 ي ـج  ،1958 - 1900 ذكريـات عـل

  .1967 بيروت،
اد، -7   .2006 عماد عبدالسالم رؤوف، ضياء جعفر سيرة وذكريات، بغد
الصراع من اجل الديمقراطية في العراق، تحقيق . محمد حديد، مذكراتي-8

ار الساقي، بيروت،    .2006نجدة فتحي صفوة، د
ث  محمد مه-9 م، 1958-1918دي كبة، مذكراتي في صميم األحدا

  .1965منشورات دار الطليعة، بيروت، 
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لملكي في  "-10 لعهد ا وزراء في ا مذكرات أحمد مختار بابان آخر رئيس ل
كمال مظهر أحمد، المؤسسة العربية . ، اعداد وتقديم د" العراق

لنشر، بيروت   .1999عمان، –للدراسات وا
اد،  مذكرات سليمان فيض-11   .2000ي، الطبعة الرابعة، بغد
لثانية، دهوك، -12   .2002 مذكرات فؤاد عارف، الجزء االول، الطبعة ا
، الجزء 1974-1894 ناجي شوكت، سيرة وذكريات ثمانين عاماً -13

  .1990الثاني، منشورات مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 
ق نجيب الصائغ في العهدين الم-14 ورا ب الصائغ، من ا لكي  نجي

اد، 1963 -1947والجمهوري    .1990، مكتبة اليقظة العربية، بغد
  

  االطاريح والرسائل الجامعية: رابعاً
قيام -1 لعراق الرسمي والشعبي من   انتصار زيدان الجنابي، موقف ا

لمتحدة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  الجمهورية العربية ا
اد، ب، جامعة بغد   .1988االدا

لتطور السياسي  جوني يوسف حن-2 ا، تاريخ الصناعة الوطنية وعالقتها با
ق  ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب، جامعة 1958-1929في العرا

  .1989الموصل، 
لسياسي في العراق، -3  حيدر طالب الهاشمي، صادق البصام ودوره ا

لة ماجستيرغير منشورة، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد، / رسا
2000.  

حي سلمان، التطورات االقتصادية واالجتماعية في  سهيل صب-4
، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 1958- 1945العراق

  .1994كلية االداب، 
لشيخ محمود الحفيد-5 ) البرزنجي(  عبدالرحمن ادريس صالح البياتي، ا

لعراق حتى عام  وذ البريطاني في كردستان ا ، اطروحة 1925والنف
  .2004لتربية، الجامعة المستنصرية، بغداد، دكتوراه، كلية ا

لفكرية والسياسية -6 لرزاق احمد النصيري، دور المجددين في الحركة ا عبدا
، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية 1932- 1908في العراق 

اد  ب، جامعة بغد   .1990االدا
ة النيابية في العراق -7 . 1958-1953 عبدالكريم ياسين رمضان، الحيا

اد، دراسة    .1987تاريخية، رسالة ماجستير، كلية االداب، جامعة بغد
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، رسالة 1958- 1950 عبداهللا شاتي عبهول، مجلس االعمار في العراق -8
  .1983ماجستير، كلية االداب، جامعة بغداد، 

لزهرة مكطوف يوخان الجوراني، الحياة النيابية في العراق -9  1939 عبد ا
ماجستير غير منشورة، كلية ، دراسة تاريخية، رسالة 1945 –

اد،  ب، جامعة بغد   .1983االدا
لبرلمانية في  العراق -10 لمجيد كامل عبداللطيف، الحياة ا -1945 عبدا

ب، جامعة بغداد، . 1953 لة ماجستير، كلية االدا دراسة تاريخية، رسا
1983.  

ب الموصل في البرلمان  العراقي خالل -11  عدنان سامي نذير، دور نوا
وراه ، كلية االداب، 1958 – 1925لكي العهد الم ، اطروحة دكت

لموصل،   .1993جامعة ا
لكرد في عهد -12 لدور السياسي للنواب ا  عصام كاظم عبدالرضا الفيلي، ا

، رسالة ماجستير، معهد )1933 – 1921(الملك الفيصل االول، 
اد،  ليا، بغد لعربي والتراث العلمي للدراسات الع   .2005التاريخ ا

لرهيمي، المعارضة البرلمانية في العراق في  عالء ح-13 سين عبداألمير ا
لملك فيصل األول، دراسة تحليلية، اطروحة دكتوراه غير  عهد ا

  .1966منشورة، كلية االداب، جامعة الكوفة، 
لعراق -14 لحديد في ا ، 1945-1914 علي ناصر حسين، تاريخ السكك ا

اد ، – اقتصادية –دراسة  لة ماجستير، ، رسا1990عسكرية ، بغد
  .1990كليةاالداب ، جامعة بغداد، 

 عماد أحمد الجواهري، تاريخ مشكلة االراضي واالصالح الزراعي -15
وراه ، كلية االداب، جامعة 1970-1933في العراق  ، اطروحة دكت

  .1982بغداد، 
س األعيان العراقي -16 ، 1958 – 1925 محمد رشيد عباس، مجل

ي كلية التربية، ابن رشد، جامعة اطروحة دكتوراه غير منشورة ف
  .1995بغداد، 

 محمد عصفور سلمان االموي، حركة االصالح في الدولة العثمانية -17
لعربي  ، أطروحة دكتواره غير 1908 – 1839وأثرها في المشرق ا

  .2005منشورة، كلية االداب، جامعة بغداد، 
لرأي -18 لرحمن عبدالجبار التكريتي، موقف ا لعام  منى زهير عبدا ا

لعالقات العراقية التركية  ، رسالة 1939-1921العراقي من ا
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صرية،  لجامعة المستن لتربية، ا لية ا   .2003ماجستير غير منشورة، ك
ت العراقية السعودية -19  1958- 1932 منسي شرموط محمد، العالقا

دراسة في العالقات السياسية، رسالة ماجستير غير منشورة،كلية 
اد،   .1984اآلداب، جامعة بغد

 مها بهجت يونس الصالحي، حل المجالس النيابية في العراق، رسالة -20
  .1995ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد ،

لعراق -21 انتفاضة تشرين الثاني في ا ، 1952 مها عبداللطيف محسن، 
لقانون والسياسة ، جامعة  لة ماجستير غير منشورة،  كلية ا رسا

  .1984بغداد، 
لعراق فيه1937د خضير، ميثاق سعد آباد عام  نادية محم-22 .  ودور ا

دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث 
لعربية،   .1986والدراسات ا

 نبيل عكيد محمود المظفري، دور نواب كركوك في مجلس النواب -23
لدورهم . 1958-1925العراقي خالل العهد الملكي  دراسة تاريخية 

  . 2000 ماجستير، كلية االداب، جامعة الموصل، الوطني، رسالة
  
  

  المصادر العربية والمعربة: خامساً
لعالم ( ابراهيم كبة، االقطاع في العراق بين نوري السعيد وخبراء -1 ا

  1957، مطبعة المعارف، بغداد، ) الحر
طبعة :  رئيس وزراء 12 أحمد فوزي، -2 حكايات سياسية وصحفية، ال

  .1984الجاحظ، بغداد، االولى، مطبعة دار 
لعراق دراسة في عالقاته الخارجية .  اديث وائي-3 ايف بينروز، ا

، الجزء االول، ترجمة عبدالمجيد 1975-1915وتطوراته الداخلية 
  .حسين القيسي

لعثمانية في التاريخ االسالمي الحديث، -4  اسماعيل أحمد ياغي، الدولة ا
  .2002الطبعة الثالثة، الرياض، 

دراسة في تطور : ــــ، حركة رشيد عالي الكيالني ـــــ-5
  .1974الحركة الوطنية العراقية، بيروت ، 

قدم له وعلق .   أ-6 شاميلوف، حول مسألة االقطاع بين الكرد، ترجمه و
لثانية، بغداد، : عليه   .1984الدكتور كمال مظهر احمد،الطبعة ا
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لكردية لالحتالل -7 لمقاومة ا ، دار نشر 1958-1914 ايوب بارزاني، ا
فرنسا ،    .2002حقائق المشرق، 

، 1969-1869قاموس تراجم .  باقر امين ورد، اعالم العراق الحديث-8
ناجي معروف، الجزء االول، وزارة الثقافة . راجعه وقدم له د

  .1978والفنون، ، 
لكردية في مطلع القرن .  ت-9 ومية ا مالميسانژ، عبداهللا جودت والق

  .2000 مصطفى، أربيل، شكور: العشرين، ترجمة
لنقل واالتصاالت، مطبعة دار -10 إدارة منشآت ا لبكري،   ثامر ياسر ا

اد،   .1985القادسية، بغد
لبشرية، -11  جاسم محمد خلف، جغرافية العراق الطبيعية واالقتصادية وا

  .1959دار المعرفة، القاهرة، 
لعصور المظلمة، ال-12 جزء  جعفر الخياط، صور من تاريخ العراق في ا

  .1971االول، الطبعة االولى، بغداد 
، 1953-1941 جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية في العراق -13

لنعمان، النجف،    .1976مطبعة ا
لتطورات واالتجاهات السياسية الداخلية في -14  ـــــــــ ، ا

  . 1980، الطبعة االولى،بغداد،1958 -1953العراق 
كة الكردية في العصر الحديث، دار  جليلي جليل وآخرون، الحر-15

  .1992الرازي بيروت،
لموصل، -16 ق، مطبعة جامعة ا لعرا ل اسد مزعل، نظام التعليم في ا  جما

1990.  
قية، الجزء االول، -17 لعرا ل بابان، اصول اسماء المدن والمواقع ا  جما

اد،    .1989الطبعةالثانية، مطبعة االجيال، بغد
لعهد العثماني األخير  جميل موسى النجار، التعلي-18 م في العراق في ا

  .2001، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1918 – 1869
لجزء الثاني، -19 لمية، ا  جورج لنشوفسكي، الشرق االوسط في شؤون العا

اد،    .1965ترجمة جعفر الخياط، بغد
، الطبعة 1947-1932 حسن مصطفى، البارزانيون وحركات بارزان -20

اد، الثانية، د   .1984ار آفاق عربية للصحافة والنشر، بغد
موقف جماعة . 1946-1925 حسين جميل، الحياة النيابية في العراق -21

  . 1982االهالي منها، مطبعة االديب، بغداد، 
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ار الالم ،لندن 1930- 1908 ـــــــــ ، شهادة سياسية -22 ،د
،1987.  

لقرن-23 ق في ا لمطبعي، موسوعة اعالم العرا  العشرين، دار  حميد ا
  .1995الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

ق. 24 لعرا لعهد . حنا بطاطو، ا ت الثورية من ا الطبقات االجتماعية والحركا
العثماني حتى قيام الجمهورية، ترجمة عفيف الرزاز، الكتاب االول، 

  .1990مؤسسة االبحاث العربية، بيروت، 
لسياسي والثقافي واالجتماعي  خولة طالب لفتة، سليمان فيضي ودوره ا-25

اد، 1951 -1885في العراق    .2003، بغد
لقومي العربي في المغرب العربي-26 لفكر ا .  خيرية عبدالصاحب وادي، ا

، منشورات وزارة الثقافة 1962 – 1830نشوؤه وتطوره من 
اد،  لرشيد للنشر، بغد ار ا   .1982واالعالم ، د

لخطاب، تأسيس الج-27 يش العراقي وتطور دوره  رجاء حسين حسيني ا
  .1979، بغداد، 1941- 1921السياسي من 

ة، الجـزء ـاالث.  رفـيق صـالح، توفيـق وهبـي بك-28 ار الكامـل
  .2006االول، بنگه ى ژين،السليمانية، 

 روهات االكوم، شريف باشا، سنوات عاصفة لدبلوماسي كوردي، -29
لطباعة والنشر، ترجمة شكور مصطفى، الطبعة االولى، دار سبيريز ل

لتربية، اربيل،    .2004مطبعة وزارة ا
ار النهضة -30 قدوة، تاريخ العربي الحديث، مطبعة د  زاهية مصطفى 

  .1975العربية، بيروت،
لة كردستان -31 ل المسلح للشعب 60 زنار سلوبي، مسأ  عاما من النضا

لثانية، بيروت، ودية،الطبعة ا لعب   . 83-82،ص1997الكردي ضد ا
أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،  ستيفن -32 هيمسلي لونكريك، 

  .349، ص1941جعفر الخياط، بغداد، : ترجمة
ــ، العراق الحديث من سنة -33 ،ترجمة 1950-1900 ــــــــ

لفجر، بغداد،  لجزءاالول، منشورات ا   .1982سليم طه التكريتي، ا
وبية -34   دراسة-1939 - 1926 سروة أسعد صابر، كوردستان الجن

  .2006 سياسية، السليمانية، –تاريخية 
لعراقية -35  سعاد رؤوف شير محمد، نوري السعيد ودوره في السياسة ا

  .1988، بغداد، 1945حتى عام 
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ود السامرائي، مقدمة في التاريخ االقتصادي العراقي، مطبعة -36  سعيد عب
  .1973القضاء، النجف، 

فية انث.  شاكر خصباك، األكراد-37 فية، مطبعة دراسة جغرا وغرا
اد،   .1972شفيق، بغد

ق الشمالي-38 دراسة لنواحيه الطبيعية .  ـــــــــ ، العرا
  .1973والبشرية، الطبعة االولى، مطبعة شفيق، بغداد، 

لمحامي،محاضرات في قانون االنتخابات النيابية -39  صادق مهدي السعيد ا
  ، مطبعة المعارف، بغداد، بال1946 لسنة -11-رقم 

لمغرب العربي في  صب-40 ري فالح الحمدي، حركات التحرر الوطني با
، دراسة تاريخية، ) 1958-1950(مناقشات مجلس النواب العراقي 

   .2005الطبعة االولى، بغداد،
اً – طارق مجيد تقي العقيلي، الدكتور ناجي األصيل - 41   دبلوماسياً رائد

  .2002ومفكراً حضارياً، منشوارت بيت الحكمة، بغداد، 
لزراعية في العراق، منشورات دار - 42   طلعت الشبياني، واقع الملكية ا

  .1958االهالي، بغداد، 
لداوي، التكوين االجتماعي لالحزاب والجمعيات - 43   عادل تقي الب

اد، 1958- 1908السياسية في العراق    .2003، بغد
ب المعارضة العلنية في العراق - 44  -1946 عادل غفوري خليل، أحزا

  .1984 الطبعة االولى، بغداد، ،1954
عباس العزاوي، عشائر العراق، الجزءان االول والثاني، دارالصفا والمروى،  -45

  .لندن، بال
الل، الجغرافيـة االقتـصادية،    عبدالح -46 ة    ميد ـب سابعة، المطبـع ة اـل  الطبـع

  .1958 االسالمية، بغداد،
قزاز ودوره في سياسة العرا-47 لرحمن البياتي، سعيد  ، 1959ق حتى  عبدا

  .2001الطبعة االولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
ق أحمد النصيري، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية، -48 لرزا  عبدا

ت مكتبة اليقظة العربية، بغداد،    .1987منشورا
لعراقية، الطبعة الثانية، -49 لسياسية ا ق الحسني، تاريخ االحزاب ا  عبدالرزا

االبجدية للطباعة والنشر، بيروت، مر   .1983كز 
ـ -50 ـــ ــ ــ ة، الطبعـة الــسابعة، دار     ـ اريخ الــوزارات العراقـي ، ـت

ـة ، بغـداد،        ـزاء  1988الشؤون الثقافية العام ، 8 ،7 ،6 ،4، 3، 2( االج
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9، 10.(  
س و -51 لساد عبدالرزاق محمد أسود، موسوعة العراق السياسية، المجلد ا

لموسوعات، دالسابع، الطبعة االول ار العربية ل   . 1986م،.ى،الد
ت واالحزاب الكردية في -52  عبدالستار طاهر شريف، الجمعيات والمنظما

اد، 1958-1908نصف قرن  طبعة االولى، شركة المعرفة، بغد ، ال
1989.  

لمعارف، بغداد، - .53   .1960 عبدالكريم العالف، بغداد القديمة، مطبعة ا
لمنعم عبدالوهاب وآخ-54 طاقة، مطبعة مديرية  عبدا رون، جغرافية النفط وال

لموصل،    .1981دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة ا
لي، موسوعة السياسة، الجزء االول، الطبعة االول، -55 ب الكيا  عبدالوها

  .1990المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، 
اكراد ، ترجمة أ-56 ون ومؤرخون  . د.  عثمان سيد قادر، مناضل

اد، عب ق الفهد، بغد   .2005دالرزاق مطل
اد، حركة رشيد عالي الكيالني سنة -57 ، صيدا، 1941 عثمان كمال حد

  .بال
لعراق في رسائل -58 لمس بيل" ا ، ترجمة جعفر الخياط، دار " ا

  .1977الحرية،بغداد، 
طبعة الثانية، بيروت، -59  عزيز الحاج، القضية الكردية في العشرينات، ال

1985.  
ت العراقية عال-60 لحربي، العالقا -1945 البريطانية -ء جاسم محمد ا

  .2002، بغداد،1958
لحكمة، لندن، -61 ار ا ــــــ ، رجال العراق الملكي، د  ــــــ

2004.  
لعالقات العراقية التركية -62 لرحمن السبعاوي، ا -1932 عوني عبدا

لشرقية، جامعة الموصل، 1958 لدراسات ا   .1986، مركز ا
لفتاح علي البوتاني، الكورد واالحداث . مد حفو و د غانم مح-63 عبدا

لملكي  ، الطبعة االولى، دار 1958-1921الوطنية خالل العهد ا
اربيل،    .2005سبيريز للطباعة والنشر، مطبعة وزارة التربية، 

لبرلماني في العراق، ط-64 ، مطبعة 2 فائز عزيز اسعد ، انحراف النظام ا
اد    .1984السندباد، بغد

لحريري، الحرب العالمية االولى-65 دراسة عسكرية، الجزء .  فاروق ا
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  .1988االول، بغداد،
 فاضل حسين وآخرون، تاريخ العراق المعاصر، مطبعة جامعة بغداد، -66

  .1980بغداد،
 -1908 فيصل محمد األرحيم، تطور العراق تحت حكم االتحاديين -67

  .1975، الموصل، 1914
دراسة في تطويره السياسي، ترجمة جعفر . لعراقآيرالند، ا.  فيليب و-68

طباعة والتوزيع، بيروت،  لنشر وال ار الكشاف ل   .1949خياط، د
لعباس، وثائق امتيازات النفط في العراق، الجزء االول، -69  قاسم أحمد ا

  .1972بغداد، 
. محمد حامد الطائي و د. النكي، تصنيع العراق، ترجمة د. ام. كاثلين -70

محمد عزيز وعدنان القيصر، مطبعة . العلي، مراجعة دخطاب صكار 
اد،   .1963التضامن، بغد

لعالمية االولى، -71  كمال مظهر أحمد ، كردستان في سنوات الحرب ا
اد،  طبعة الثانية، بغد   .1984ترجمة محمد المال عبدالكريم، ال

دراسات .  ـــــــــ ، صفحات من تاريخ العراق المعاصر-72
اد، تحليلية، مطبعة    .1987دار الشؤون الثقافية، بغد

لسعدون ودوره في تاريخ -73 لمحسن ا  لطفي جعفر فرج عبداهللا، عبدا
  .1978العراق السياسي المعاصر،مطابع الرسالة، الكويت، 

اد واثره في -74 لسعيد ودوره في حلف بغد  ليلى ياسين االمير، نوري ا
بة اليقضة ، مكت1958 البريطانية حتى عام - العالقات العراقية

  .2002العربية، بغداد، 
لمؤلف مع فيصل -75 لعربية ا  مجيد خدوري، نظام الحكم في العراق، نقله ل

اد،  لدين االطرقجي، بغد   .1946نجم ا
لبصري، بغداد، -76   .1954 محاكمة مصدق، دار منشورات ا
امين زكي، خالصة تاريخ الكرد وكردستان، ترجمة محمد علي -77  محمد 

ا   .2005الول، الطبعة الثانية، بغداد،عوني، القسم 
لتطور االقتصادي في العراق -78  التجارة – محمد سلمان حسن، ا

 –، الجزء االول، صيدا 1958-1864الخارجية والتطور االقتصادي 
  .1965بيروت، 

عبدي . د: الزاريف وآخرون، تاريخ كوردستان، ترجمة. س. م-79
  .2006 حاجي، دار سبيريز للطباعة والنشر، دهوك،
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 محمد علي الصويركي، معحم اعالم الكورد في التاريخ االسالمي -80
لسليمانية،   .2006والعصر الحديث في كوردستان وخارجها، ا

لعلية العثمانية، بيروت، -81 لدولة ا فريد بك المحامي، تاريخ ا  محمد 
1977.  

لمجلس التأسيسي العراقي، الجزء االول، دار -82  محمد مظفر األدهمي، ا
  .1989لشؤون الثقافية العامة، بغداد، ا

لبايزيدي، عادات وتقاليد الكورد، تحقيق وترجمة رشيد فندي، -83  محمود ا
  .2006دهوك،

لدرة، القضية الكردية، الطبعة الثانية، بيروت، -84   .1966 محمود ا
ــــ ، الحرب العراقية البريطانية -85   .1969، بيروت ، 1941 ــ
لعراق، الطبعة االولى، مطبعة  محمود النائب، الس-86 لحديدية في ا كك ا

  .1958المعارف، بغداد، 
انتفاضة .  مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكردية-87

  .1986، كردستان، 1932-1931برزان االولى 
ــــــ ، البارزاني والحركة التحررية الكردية-88 ثورة .  ــ

  .1986، كردستان،1945-1943بارزان 
اد، -89 لمظلومة، بغد   .1954 معروف جياوك، ماساة بارزان ا
ث ، الجزآن االول -90 ق الحدي  مير بصري، اعالم السياسة في العرا

ار الحكمة ، لندن،    .2004والثاني، الطبعة االولى، د
لنشر، لندن-91 لريس للكتب وا ــ ، أعالم الكرد، دار ا  قبرص، -  ــــ

1991.  
لع" نجدة فتحي صفوة ،-92 ق في الوثائق البريطانية سنة ا ، اختيار "1936را

  .1983وترجمة وتحرير، البصرة، 
ث في التاريخ، بغداد، . 93 ـ ، خواطر وأحادي   .1983ـــــــــ
لسياسي المتيازات النفط في -94 لتاريخ ا  نوري عبدالحميد خليل، ا

اد، )1952-1925(العراق   .1980، بغد
ق نوشيروان مصطفى أمين، كردستان ال-95 لم والمراجعات -عرا  عصر الق

طبعة االولى،مطبعة 1928-1931 ، ترجمة حمه صالح گاللي،ال
  .2000خاك، السليمانية،

ة   - وليم أيغلتن األبن،جمهورية مهاباد    -96 ة  1946جمهورـي ة   - الكردـي  ،ترجـم
ــتح اهللا،الطبعـــة الثانية،مطبعـــة وزارة   ــرجيس ـف ــق ـج وتعلـي
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. 1999التربية،اربيل،
  

  لغة االنكليزيةالمصادر بال: سادساً
     S.H. Longgrig, Iraq , 1900 to 1950, A political Social 

and Economic History, Third, Impression, Beirut, 
1968, P.326.  

  
  المصادر باللغة الكردية: سابعاً

الكريم شوانى، شارى سليمانى -1 اكؤ عةبد ، ضاثخانةى 1932-1918َ ئ
  2002َزانست، سليمانى،

ل...ة ( عب..دول4 ع..ةلياوةيى، كوردس..تان ل...ة س..ةردةمى دةول..ةتى عوس..مانى دان -2
، )جيھ...انى س...ةرةتايى ج...ةنطى يةك...ةمىناوةراس...تى س...ةدةى ن...ؤزدةوة ت...ا 

َسةنتةرى ليكولينوةى ستراتيجى كوردستان، سليمانى،  َ2004،  
يةكانى ئةحمةدى حةما غاى - 3  عبدالرقيب يوسف وسديق سالح، بيرةوةر

و ئ نى، ضاثخانةى ئازاد، سليمانى، ثشدةرى،  تؤمار    .2001امادةكرد
وئاد، كوردستان يةكةمين روذنامةى كوردى - 4 ، كو 1902- 1898 كةمال ف

وثيشةكى،  بةغداد،    .1972َكردنةو 
ة باسيكى زانستى ميذوو و - 5 ميذوو ، كورت َ كةمال مة زھة ر ئة حمةد ، َ َ

ذوو ،  ة ،بغداد ،مطابعَكورد و مي ار آفاق عربي   1983 د
  
  المقابالت  الشخصية : امناًث
اريخ       -1 سليمانية؛  2005 نيـسان  6 مقابلة مع السيد جمال عزمي بابان، بـت ، اـل

  .2005 حزيران 8رسالة خطية منه الى الباحث بتاريخ 
لحفيد، بتاريخ -2  4 مقابلة شخصية مع الشيخ حسن رؤوف الشيخ محمود ا

  .، السليمانية2005نيسان 
، 2005 نيسان 10 أحمد توفيق، بتاريخ  مقابلة مع الدكتور دارا-3

  .السليمانية
لسيد فؤاد عارف، بتاريخ -4   . ، بغداد2005 ايار 16 مقابلة مع ا
، 2005 نيسان 4مقابلة مع السيدة لميعة خان عبدالحميد عبدالمجيد الجاف، بتاريخ  -5

  .السليمانية
لشيخ نورس سعيد ابراهيم، بتاريخ -6 ، 2005 نيسان 14 مقابلة مع ا



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

267

.السليمانية
  

  البحوث المنشورة : تاسعاً
لمستقبل، مركز دراسات و البحوث المركزي، -1  مياه كردستان وآفاق ا

  .1996، مطبعة هاوار،دهوك، )9(دراسة رقم
  

  الصحف : عاشراً
  العراقية . أ
  .1923 حزيران 21، 159، العدد )جريدة(، "االستقالل"
اد، ) جريدة(، " الوقائع العراقية"   .1952 ،1924بغد
  .1911 تموز 2، 90، العدد )جريدة(، "صدى بابل"
  .2005 ايار 27، )10(، بغداد، العدد )مجلة" (فيلي"

  الكردية. ب
  .1929، 1928، السليمانية، )جريدة(، "ژيان"
  .1948، بغداد، )مجلة(، " نزار "
  .2002، السليمانية، )مجلة(سليمانى، " طوظارى"
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ھد الملكي قلعرالخارطة  ارية في الع    تبين التقسيمات اTد
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في العھد الملكيعلم   دولة العراقية     ال
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لملكي ة العراقية في العھد ا الدول   شعار 



w
w
w
.f
in
d
i.
in
fo

  
  
  
  
  

272

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  1939- 1933الملك غازي اWول 
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  ًالملك فيصل الثاني عندما كان رضيعا  
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ئمة بأسماء أعضاء مجلس النوب في أول إجتماعه اTعتيادي لسنة     وعددھم 1950قا

ئبا) 141( ًنا
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قي   خ4ل العھد جدول يوضح نسبة نواب السليمانية في مجلس النواب العرا  

  الملكي
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ادمونس بتاريخ  جد مصطفى موجھة إلى المستر  ط ما لة بخ   3/5/1944رسا
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30/1/1944  
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ة لماجد مصطفى العراقية العائد لجنسية    شھادة ا
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ة باkوضاع في منطقة بارزا  شباط 22ن مؤرخة وثيقة حكومية متعلق
1944  
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ل ماجد مصطفى حين كان  ارزاني من قب لب احمد ا لة موجھة إلى الشيخ  رسا
للدولة   وزير 
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اريخ  ل ماجد مصطفى بت لم4 مصطفى البارزاني من قب جھة ا لة مو رسا

1/1/1944  
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  النائب ماجد مصطفى
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احمد توفيق   النائب 
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ين دحميعبد ال لثالث من اليم لجاف ا لسلمانية ا    احد نواب لواء ا
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السليمانية    يصافح ملك اWردن حسين الثانياحد نواب 
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  قاءات الرسميةـحمد مختار بابان في احدى اللا
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لقي كلمة في مجلس النواب العرا   قيعدنان مندريس رئيس وزراء تركيا ي
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ب داخل     واب مجلس النأروقةمجموعة من النوا
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with the total number whether increased or decreased . As the 
role and stands of Sulaimania representatives required to know the 
root of social groups , thus the last chapter is devoted to focus on the 
study of ( the affiliation and social roots of Sulaimania 
representatives) including sufficient information about the curriculum 
vitae for each representatives . 

The second chapter is devoted to handle the stand of  
Sulaimania representatives from the various economic cases,  
especially the agricultural cases, land and its problem particular ly that 
dealt with tobacco plant which  confined in Sulaimania only. Also their  
stand from the 

Industrial, oil and financial cases especially the lows and lists. 
The third chapter faced the stand of Sulaimania representatives 

from the roads and transportations as well it dealt with the 
interventions to provide the health-care services and to teach the 

Kurdish language in the schoo ls and also it talked about the officials,  
labours and scholars . 

The forth chapter, the last chapter in the thesis dealt with the 
stand of Sulaimania representatives from the internal political events 
especially the military, police and judicial     

Cases, and how to develop it in addition to their stands from 
the national uprisings and Kurds cases. In the external policy level we 
talked about their stand from the neighbour ing countries and from the 
Palestinian issue in addition to the western Arab countries , also we 

talked about the establishment of Hashimian un ification bet ween Iraq 
and Jordan. 

The conclusion is showing the most important inferences that 
we got through evaluating facts in the whole chapters of   this thesis as 
much as possible to get the factual objectivity.   
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Abstract  
  

A great number of academics devoted their theses in st udying 
many important aspects of Iraqi par liament life during the monarchy  
time. So far  some other fields are still deserving a ser ious academic 
study particular ly an independent st udy about the role of Sulaimania 
brigade representatives  . 

From this point we chose this subject for our thesis (The role 
of Sulaimania representatives in the Iraqi parliamentary council for  

the year ( 1945-1958 ), because up to now non-academicals,  
independent st udy focused on it. Its worth to mention that the Kurds 
form a main component of Iraqi various ethnicities as well the 
Sulaimania representatives have a well-known ro le in this council.  

The thesis consists of this abstract, an introductory and four  
chapters in addition to a br ief  

Conclusion.  
The introduction dealt with ( the development of national,  

political awareness among the Kurds representatives and their role in  

the Iraqi parliament till 1943) concentrating on the initiatives appeared 
on the national awareness of Kurds, besides the born  of Kurds 
intellect ual thinkers and their role in the parliamentary experience 
after the victory of unification revolution and the role of Sulaimania 
deputies  in the formation council as in the king Faisel time and his 
son king Gazi besides the guardiansh ip time till 1943. 

The first chapter which consists of four researches sheds light 
on the election reality in Sulaimania and the social formation for the 
representatives .The first research is devoted to study the process of 

election in Sulaimania brigade and the important of this election 
focusing in the interventions and violations done by the executive 
authority during the election process which faced disadvantages as 
happened in the previous election and to pass it thru their supporters.  
Also we talked about the numbers of Sulaimania representatives and 
showing their percentage in the various election courses as compared  
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َكتيبةضاثكراوةكاني
و ئةكاديمياى كوردىدستانِكؤري زانياري كور  

  
  

   وردستانك ىزانياريروك

 ، ب��ةدران ئةحم��ةد ح��ةبيب،)ع��ةرةبي ـ  ك��وردي( وةافةرھ��ةنطي زار)1
 142( ، 2002َض�����اثخانةي وةزارةت�����ي ث�����ةروةردة، س�����الي َھ����ةولير، 

  ).ِ.ثةرة
نؤطرافيا ـ  ئ��ةدةب ـ  ك��وردي توركمان��ستان)2 ـ  ئ��ةت م��ارف .  د،َمي��ذوو 

َاثخانةي وةزارةت��ي رؤش��نبيري، س��الي ض��َ ھ��ةولير، ،خةزن��ةدار ِ2003 ،
).ِ .ثةرة258(

 ،ِوة ل����ة ك����ؤري زاني����اري كوردس����تانا ليذن����ةي زار،زاراوةي ياس����ايي)3
نبيري، س�����الي َھ�����ةولير،  َض�����اثخانةي وةزارةت�����ي رؤش����� ِ2004 ،)40 

).ِ.ثةرة
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ِراوةي ك���ارطيريزا)4  ،ِوة ل���ة ك���ؤري زاني���اري كوردس���تاناليذن���ةي زار، َ
نبيري، س�����الي ، ض�����اثخانةي وةَھ�����ةولير َزارةت�����ي رؤش����� ِ2004 ،)47 

).ِ.ثةرة
، َھ���ةولير،  رش���يد فن���دي،1ج،م���ن ين���ابيع ال���شعر الكDس���يكي الك���ردي)5

تي رؤشنبيري، سالي  َضاثخانةي وةزارة ).ِ .ثةرة240(، 2004ِ
َرينووس���ي ي���ةكطرتووي ك���وردي)6 َ، ب���ةدران ئةحم���ةد ح���ةبيب، ھ���ةولير، ِ

تي ثةروةردة، سالي    ).ِ .ثةرة56(، 2005َضاثخانةي وةزارة
َريزم��اني كةس��ي س��ييةمي ت��اك)7 َ ، ض��اثخانةي َھ��ةوليرَش��يركؤ باب��ان، .، دِ

َوةزارةتي رؤشنبيري، سالي  ).ِ .ثةرة159(، 2004ِ
ِ، وةرطيران����ي ل����ة ك����اميران ع����الي ب����ةدرخان.  د،َينين خ����ةيامرض����وا)8 َ

َعةب��دولD ياس��ين ئامي��دي،. .تينيي��ةوة د ، ض��اثخانةي وةزارةت��ي َ ھ��ةوليرَ
  ).ِ .ثةرة94(، 2004َالي ِرؤشنبيري، س

َش�����يوةي س�����ليماني زم�����اني ك�����وردي)9 ل�����ة : ، و َزةري يوس�����وثؤظا . د،َ
، ض���اثخانةي وةزارةت���ي َ ھ���ةوليركوردس���تان موكري���اني،. ِروس���ييةوة د

  ).ِ .ثةرة216(، 2005َثةروةردة، سالي 
ف���ي ال���شعر الك���ردي)10 ير، احم���د ھ���ردي،الع���روض  ، ض����اثخانةي َ ھ���ةول

َوةزارةتي رؤشنبيري، سالي  ).ِ .ثةرة218(، 2004ِ
َذانرةك���اني رؤذنام����ةواني و مي����ذووي ض����اثخانة )11 . ، د1500 ـ 1450ِ

نةي وةزارةت���ي ث���ةروةردة، س����الي  اثخا َمةغدي���د س���ةثان، ھ���ةولير، ض���� َ
  ).ِ .ثةرة278(، 2005

ر، ِزاراوةي راطةيان��دن)12  ، ِوة ل��ة ك���ؤري زاني��اري كوردس���تاناليذن���ةي زا
 108(، 2005َلي َھ�����ةولير، ض�����اثخانةي وةزارةت�����ي ث�����ةروةردة، س�����ا

  ).ِ.ثةرة
ئينطلي����زي ـ  ك����وردي ـ  ( اطةيان����دنِاراوةط����ةلي رز فةرھ���ةنطي)13

ت���ي )ع���ةرةبي َ، ب���ةدران ئةحم���ةد ح���ةبيب، ھ���ةولير، ض���اثخانةي وةزارة
  ).ِ .ثةرة165(، 2005َثةروةردة، سالي 

ـ  َئ��ةدةبي من��دا.ني ك��ورد)14 كؤلين��ةوة ـ مي��ذووي س��ةرھةلدان   َلي ََ حةم��ة ، َ
ث���ةروةردة، س���الي ، ھ���ةك���ةريم ھ���ةورامي َولير، ض���اثخانةي وةزارةت���ي  َ

).ِ .ثةرة406(، 2005
َطي����رةكين زم�����اني ك����وردي)15 َف�����ازل عم����ر، ھ�����ةولير، ض�����اثخانةي . ، دَ

).ِ .ثةرة134(، 2005َوةزارةتي ثةروةردة، سالي 
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َل دؤر ئ����ةدةبي كرم����انجي ل س����ةد س����ا. ن����وزدي و بي����ستي زايين����ي)16 ََ َ، 
ي ث��ةروةردة،  ، ض��اثَ، ھ�ةوليرتةح�سين ئيب�راھيم دؤس��كي خانةي وةزارةت�

).ِ .ثةرة276(، 2005َسالي 
ي����دا)17 ني كورد َش����يركؤ باب����ان، . ، دِدةنط����سازي و برطةس����ازي ل����ة زم����ا

َھ�����ةولير، ض�����اثخانةي وةزارةت�����ي ث�����ةروةردة، س�����الي  َ2005 ،)206 
).ِ.ثةرة

َھ�����ؤنراوةي ب�����ةرطري لةبةرھ�����ةمي ض�����ةند ش�����اعيريكي كرم�����انجي )18
َ، ھ��ةولير، َين ع��ةلي ئامي��ديعب��دهللا ياس��.  د،1970ـ  1939س��ةروودا 

تي ثةروةردة، سالي  ).ِ .ثةرة320(، 2005َضاثخانةي وةزارة
َ، ھ��ةولير، ض�اثخانةي وةزارةت��ي َ ح�ةكيم م��ة. س�الح،يوس�ف و زول��ةيخا)19

).ِ .ثةرة407(، 2006َثةروةردة، سالي 
ـ  ض���ةند ليكؤلينةوةي���ةكي فيلؤل���ؤجي زم���اندزم���اني ك���ور)20 َان د .   ث،َ

ئ��ةو ني ت���رَفري��دريش م���وولير  حمي���د عزي���ز ، . َل���ة ئةلمانيي��ةوة د: ،  و ا
َھ����ةولير، ض�����اثخانةي وةزارةت�����ي ث�����ةروةردة، س�����الي  َ2005 ، )192 

).ِ.ثةرة 
ي���ة كورديي���ةكان )21 َريب���ةري بيبلؤطراف ليمان 2005 ـ 1937ِ َ، ش���وان س���

َياب��ة، ھ��ةولير، ض��اثخانةي وةزارةت��ي ث��ةروةردة، س��الي  َ2006 ،)400 
).ِ.ثةرة

كوردس���تان موكري��انى ، ض���اثي يةك���ةم، . د . فةرھ��ةنطى ط���ةورةى م��ن)22
َھةولير، ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، سالي    ).ِ .ثةرة80( ،2006َ

ير– دي��واني ع��ةزيز ـ  محةم��ةد ع��ةلى ق��ةرةداغي)23 ض��اثخانةى ،  َ ھ��ةول
).ِ .ثةرة144(،  200 َساليوةزارةتى  ثةروةردة ، 

ـ ج��ةمال ج��ة.ل حوس��ين  ـ )24 َ دلي��ر س��ابير َزاراوةط�ةلي كاروب��اري م��ين  
َ دةزط���اى ط���شتى ھ���ةريم ب���ؤ كاروب���ارى م���ين، ھ���ةولير، –ئيب���راھيم  َ

).ِ .ثةرة80( ،  2006 َساليضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، 
ـ ھ��ةولير، ض�اثخانةى وةزارةت��ى )25 َزاراوةى راطةيان�دن ـ ك�ةمال غ��ةمبار 

).ِ .ثةرة96(، 2006 َساليثةروةردة ، 
ِيذن��ةى ئ��ةدةب ل��ة ك��ؤرى زاني���ارى  ل:ئام��ادةكردنىزاراوةي ئ��ةدةبي  ـ )26

ت��ى ث��ةروةردة، َھ��ةولير ، كوردس��تان ، 2006ى َ س��ال ،ض��اثخانةى وةزارة
).ِ .ثةرة380(
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ِئينديك�سي طؤظ�اري ك�ؤري زاني�اري ك�ورد)27 ـ�  ش��وان  ) 2002 ـ 1973( َ
رةت���ى ث���ةروةردة، َھ���ةوليرَس���ليمان ياب���ة ـ   ى َ س���ال ،ض���اثخانةى وةزا

).ِ .ثةرة240(،  2006
28  (The Historical Roots of the National  Name of the Kurds    دـ .

رةت���ى ث����ةروةردة ، َھ���ةولير، ج���ةمال رةش����يد  َس����الي، ض����اثخانةى وةزا
  )ِ .ثةرة 107( ، 2006

ـ  َفةرھ��ةنطى كؤمةلناس��ي ـ)   29  ـ دةزط��اى ئ��اراسض��اثخانةى َعوبي��د خ��در 
  ) .ِ .ثةرة 83(  ،  2007ى َسال، َھةولير

 1880(ِزط��اريخوازى  ني��شتيمانى ل��ة كوردس��تانى رؤذھةcت��دا ِبزاظ��ى  ر)   30
ثخانةى س����ةعدى عوس���مان   ھةروتٮ���ـ� . ـ���� د) ز1939ـ���  دةزط����اى ض����ا

  ) .ِ .ثةرة 155(  ،2007ى َ  سال،َ ـ  ھةوليرئاراس
نام���ةى قاج����ارى د)     31 ل���ة بةلطة َشؤرش���ى ش���يخ عوبةي���دولeى ن���ةھرى  َ َ  ، اِ

ِ وةرطيراني ل�ة فارس�ييةوة،ِ طةرووسي حةسةن عةلي خاني: نووسيني َ :  
ـ  ى َ س��ال،َ ـ  ھ��ةوليردةزط��اى ئ��اراس ض��اثخانةى محةم��ةد حةم��ة ب��اقي

  ) .ِ .ثةرة 204( ،     2007
نام���ةى ئةرمةني����دا ، )     32 ل����ة بةلطة َشؤرش���ى ش���يخ عوبةي����دولeى ن���ةھرى  َ َ ِ

يةوة: نووس���يني  ِئةس���كةندةر غوري���انس، وةرطيران����ي ل���ة فارس���ي َ   ـ  َ
ب��ا ى َ  س��ال،َ ـ  ھ��ةوليردةزط��اى ئ��اراس ض��اثخانةى .قي محةم��ةد حةم��ة 

  ).ِ .ثةرة 128( ،  2007
راني ل�ة فارس�ييةوة)     33 ـ فارسى، وةرطي ِفةرھةنطى كوردى  محةم�ةد حةم�ة   ـ  َ

ال،َ ـ  ھ��ةوليردةزط��اى ئ��اراس ض��اثخانةى .ب��اقي   112( ، 2007ى َ  س��
  ) .ِ.ثةرة 

َشؤرشى شيخ عوبةيدولDى نةھرى لة)     34 َ َ بةلطةنام�ةى ئينطلي�زى و ئ�ةمريكى ِ
ي�ةوة. ـ نووسيني  ـ  وةدي�ع جوةي�دةاد ِ وةرطيران�ي ل�ة عةرةبي محةم�ةد   ـ  َ

 ،   2007ى َ  س��ال،َ ـ  ھ��ةوليردةزط��اى ئ��اراس ض��اثخانةى .حةم��ة ب��اقي 
  ) .ِ .ثةرة 116( 

نام����ةى قاج����ارى د)     35 ل����ة بةلطة َشؤرش����ى ش����يخ عوبةي����دولeى ن����ةھرى  َ َ ، اِ
ِوةرطيران�ي ل�ة فارس�ييةوة.  طؤن�ةخان ئةف�شارةلي خ�انع: نووسيني    ـ  َ

ب��اقي  ى َ  س��ال،َ ـ  ھ��ةوليردةزط��اى ئ��اراسض��اثخانةى . محةم��ةد حةم��ة 
  ) .ِ .ثةرة 426( ، 2007

نام���ةى قاج����ارى د)     36 ل����ة بةلطة َشؤرش���ى ش���يخ عوبةي����دولeى ن���ةھرى  َ َ  ، اِ
ِوةرطيران��ي ل��ة فارس��.    ع��ةلى ئةكب��ةر س��ةرھةنط: نووس��يني   : ييةوةَ
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ب��اقي  ى َ  س��ال،َ ـ  ھ��ةوليردةزط��اى ئ��اراس ض��اثخانةى .محةم��ةد حةم��ة 
  ).192ِ.ثةرة. (2007

ـ  )    37 iـ  حةم���ة س���الح ئام���ادةكردنىَض���ةثكيك ل���ة زاراوة ط���ةلى ك���شتوكا  َ
ثخانةى ف��ةرھادى ـ  (  ،2007ى َس��ال، َـ   ھ��ةوليردةزط��اى ئ��اراسض��ا

  ) .ِ .ثةرة 144
َشؤرش���ى ش����يخ عوبةي����دول)   38 َ نام����ةكانى وةزارةت����ي ِ eَى ن����ةھرى ل����ة بةلطة

ِوةرطيران���ي ل���ة فارس���ييةوة. َكاروب���اري دةرةوةي ئي���ران دا محةم���ةد  :  َ
،  2007ى َ  س��ال،َـ   ھ��ةولير دةزط��اى ئ��اراس ض��اثخانةى .حةم��ة ب��اقي 

  )ِ .ثةرة270(
. د  ـ  ، نووس��يني) ن�الى ، س��الم ، ك�وردى ( فةرھ�ةنطى دي�وانى ش��اعيران )   39

ال،َ ـ  ھ�ةولير دةزط�اى ئ�اراسض��اثخانةى رى ع�ارف،  محةم�ةد ن�وو ى َ س��
  ).ِ .ثةرة1000(،  2007

ِيةكةم فةرھةنطي ت�ؤ ، وةرطيران�ي)    40 ض�اثخانةى كوردس�تان موكري�اني، .د: َ
  ).ِ .ثةرة86  (،2007ى َ سال،َھةوليردةزطاى ئاراس، 

ِئ����ةدةبى من����داcنى ك����ورد دواى راث����ةرين، نووس����يني)   41  حةم����ة ك����ةريم: ِ
،  2007ى َ س����ال،َ  ھ����ةولير دةزط����اى ئ����اراس،ض����اثخانةى  ھ����ةورامى،

  .)ِ .ثةرة368(
َكؤم����ةليك مامؤس����تا،: ِفةرھ����ةنطي ھةراش����ان، كؤكردن����ةوة و دارش����تنى)  42 َ 

  .)ِ .ثةرة336(،  2007ى َ سال  ،َھةولير،  دةزطاى ئاراسضاثخانةى 
  

 :ئةكاديمياى كوردى
 محةم�����ةد ع�����ةلى ق�����ةرةداغي، :، دان�����راوي1َئ�����ةلبوومى كةش�����كؤل ،ب )  43

ـ دھؤك، سالي  ).ِ .ثةرة352(، 2008َضاثخانةي خاني 
ال��شفاھي الك���ـردي ، عل��ي الجزي���ري) 44 ض��اثخانةي خ���اني ـ دھ���ؤك،   ،ُاiدب 

  ).ِ .ثةرة200(، 2008َسالي 
ـيكى زاراوة س����ازيي ك����وردى، ئام����ادةكردني ) 45 َبةركول���� ب����دول، : َ ج����ةمال عة

  ).ِ .ثةرة 330( ، 2008َدھؤك، سالي ضاثخانةي خانيـ  دووةم ضاث، 
ـ رةح���يم س����ورخي، : دي���واني قاص���د، س���اغكردنةوةي ) 46 ش���وكر م���ستةفا 

ـ دھؤك، سالي    ).ِ .ثةرة 352( ، 2008َضاثخانةي خاني 
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َض�����ةند ليكؤلينةوةي�����ةك دةرب�����ارةي مي�����ذووى ك�����ورد ل�����ة س�����ةدةكانى )  47 ََ
ِناوةر◌◌◌◌◌اس�تدا، ن��ووسي��ني ِ ِ ِ ِ اثخانةي ض��دكت��ؤر زرار س��ديق تؤفي��ق ، : ِ

  ).ِ .ثةرة 208( ، 2008َخاني ـ دھؤك، سالي 
يمياي ذةھري دةستكرد) 48   عةزيز ئةحمةد ئةمين ،. د.ث: نووسيني. ك

  ).ِ .ثةرة 208( ، 2008َ    ضاثخانةي خاني ـ دھؤك، سالي 
 ،)1958 ـ 1945(دور ن��واب ال��سليمانية ف��ي المجل��س الني��ابي العراق��ي   )49

ض��اثخانةي خ��اني ـ دھ���ؤك،  ،فن��دي الدوس���كيس��ا.ر عب���دالكريم  :ت��أليف 
  ).ِ .ثةرة304(، 2008َسالي 

                                        

  
  
  
  
  
  
  
  

  


