


 

  



 املقدمة 

  كنت    يف  هناية  اجلزء   الثاين  من  كتايب )معجم العراق( الذي أصدرته سنة  1956، قد 

 أثبّت العبارة اآليت نصها: 

 : القارئ أهيا 

  تذكر  أن  اجلزء   الثالث   من  هذا  املعجم،  سيصدر  يف  املستقبل  القريب،  وأنه  سيضم  بني  

دفتيه  عدًدا   كبرًيا   من   املوضوعات  اجلديدة،   احلا فلة  باملعلومات   الطريفة   واألخبار  

لنفعك   ضامًنا  الثاين؛  واجلزء  األول  اجلزء  )أخويه(  إىل  النادرة،  فحاول  أن  تضمه 

 وحرًصا عىل فائدتك. 

  لقد   أعطيت هذا  الوعد  سنة 1956،  ولكني أخلفته مع  القارئ،  إذ   ل   أبادر  بنرشه   كام  

 وعدت؛  ألسباب  خاصة ولظروف طارئة  حالت بيني  وبني نرشه.

  وبسبب   تلك   الظروف؛  وضعت  الدفاتر   التي   تنظم   املوضوعات املتبقية من املعجم،  

يف أحد أدراج مكتبي، وظلت قابعة فيه دون أن أفكر هبا بعد ذاك، فقد انرصفت منذئذ  

حتى هذه السنة  1984  إىل تأليف كتب جديدة ذات موضوعات متنوعة، وهي كام  

 يالحظ عناوينها يف هناية هذا الكتاب. 

  ولقد  ظهر   يل  من  خالل   السنني  التي  مرت  عىل   صدور  اجلزء ين األول والثاين، من هذا  

املعجم، أن هذا املعجم بجزأيه، قد أصبح ـ وّللّ احلمد ـ من املصادر التي يستند إليها  

يقوم بجرد   أن  ـ  اّللّ  ـ حفظه  الكتاب والباحثون، وقد شاء األستاذ طارق اخلاليص 

خري   عني  اّللّ  فجزاه  املعجم،  هذا  إىل  استندت  التي  والكتب  عن  الدراسات  دقيق 

اجلزاء. فإذا هي )78( كتاًبا حتى اآلن. واآلن وبعد مرور ما يقرب من )28( سنة، قد  

الدفاتر   تلك  إىل  يدي  أمد  أن  عىل  محلني  الذي  السبب  عن  الكريم  القارئ  يتساءل 

املطمورة يف ذلك الدرج ألخرج اجلزء الثالث الذي وعدت بإخراجه فأخلفت بذلك  

 الوعد؟



  وجواًبا  عىل  هذا  التساؤل أقول: 

ـ   إن   عدًدا  كبرًيا  من  أفاضل   األساتذة  الذين  تربطني   هبم   رابطة  احلرفة   واملودة      

والصداقة،   كانوا   كثريي   اإلحلاح  علي   إلكامل  ما   بدأت   به،  إذ   هم  يرون،  أن  بقاء   املعجم  

مبتوًرا   غري  صحيح،   فال  بد  من   إصدار  اجلزء   الثالث  ليلحق  بأخويه؛  ليتم   النفع  وتكمل  

عنها   يستغني  ال  التي  املراجع  من  أصبح  املعجم  أن  ذاك  الفائدة،  وهم   يرون  بعد 

والثقافية   واالجتامعية  السياسية  العراق  شؤون  دراسة  يف  الراغبون  الباحثون 

 واالقتصادية. 

  وكان  يف  مقدمة  هؤالء :  اإلخوان  األساتذة،  املرحوم  الدكتور  أمحد  سوسة،  وكوركيس   

وطارق   الرباك،  القادر  عواد،  وميخائيل  عواد،   والدكتور  حسني  حمفوظ،  وعبد 

اخلاليص وغريهم من العارفني بأمهية البحث والتحقيق واملنصفي جمهود الباحثني يف  

 سبيل احلق واحلقيقة. 

  وهكذا،  ونزواًل   عند  رغبة  هذا   النفر   الكريم؛   مددت  يدي  إىل   تلك  الدفاتر  وأخرجتها   

يف شهر  شباط سنة  1984  ألعيد النظر  يف  موضوعاهتا  التي  تبدأ من حرف الـ )ض(،  

وتنتهي يف حرف الـ )ي( من حروف اهلجاء، ثم رحت أبيِّض مسوداهتا من جديد،  

)عجز   مرض  به  وأعني  سنوات.  سبع  منذ  صاحبني  الذي  املرض  من  الرغم  عىل 

 الكليتني( هذا املرض الذي  

طباء املحرتمني يف مدينة الطب، أن أراجع )مركز  رأى املرشفون عىل معاجلتي من األ

الكلية االصطناعية( ثالث مرات يف األسبوع لتصفية الدم من السموم القاتلة، أقول  

بالرغم من كل هذا، وفقني اّللّ بإعداد موضوعات هذا اجلزء الذي بني يدي القارئ  

 رغبة أولئك األصدقاء وتتم به فائدة القراء. الكريم كي تتحقق به 

  وما   دمت  أكتب  كلامت  هذه  املقدمة،   ال  بد  يل  أن   أنّبه  القارئ بأن موضوعات هذا  

اجلزء تبدأ ـ كام سريى ـ من العهد العثامين حتى سقوط النظام امللكي يف العراق بقيام  



ثورة الرابع عرش من متوز سنة  1958  وهي بدون شك ستكون موضع قدم ملن يريد  

تطور يف   من  فيها  وما حدث  املعجم،  هذا  التي جاءت  يف  املوضوعات  الكتابة عن 

 العراق بعد ذلك التاريخ إىل يومنا هذا. 

  وأرجو  أن   يالحظ   القارئ  )مسؤواًل   كان  أو   غري  مسؤول(  إىل  أن  بعض   موضوعات   

هذا  املعجم   ل   يعد   هلا   وجود  بقيام  النظام  اجلمهوري  يف   العراق،  إال  أين   أثبتها   لفائدهتا   

التارخيية،   إذ   قد   حيتاج  إليها   الدارسون  الراغبون   يف  التحري   عنها   يف  دراساهتم  عن   هذه  

 الفرتة من حياة العراق. 

ـ   ) 1000(     وبعد،  فإن  )معجم  العراق(  بأجزائه   الثالثة،   قد   ضمت   صفحاته  زهاء   ال

ا   واجتامعيًّا    موضوع،  ما   بني   رئييس  وفرعي،  وجاءت  سجاًل   تارخييًّا   وسياسيًّ ا   واقتصاديًّ

وثقافيًّا . يبحث بإجياز دقيق خمتلف نواحي احلياة العامة  من العراق منذ العهد العثامين  

 حتى سقوط النظام امللكي فيه سنة  1958. 

  ويف اخلتام. 

روا  هذا  اجلهد  وأحلوا   علي   بإكامل     ال  يسعني  إال   أن  أكرر  شكري  جلميع  الذين  قدي

 حلقاته،  سائاًل  املوىل  أن  يوفقنا   يف تقديم  كل  ما  فيه  اخلري. واّللّ  ويل التوفيق. 

 عبد الرزاق  اهلاليل 

 بغداد /  1984



 بيان إىل القارئ الكرمي

  حول اللواء  واملحافظة 

  ملا   كانت  املوضوعات  التي  ب حثت  يف  أجزاء   هذا  املعجم  الثالثة  قد  ابتدأت   منذ  العهد   

العثامين  حتى   هناية   احلكم   امللكي  يف   العراق،   بقيام   ثورة   الرابع  عرش   من   متوز   سنة   

1958،   فقد  جاء   استعامل   مصطلح  )اللواء(  يف   بعض  أبحاثه؛  ألنه هو الوحدة اإلدارية  

 املعروفة يف هذا العهد امللكي. 

  وملا   كانت  حكومة   الثورة  الوطنية  يف  اجلمهورية  العراقية  قد  غريت  يف   السبعينيات   

مصطلح  )لواء (  بمصطلح  ) حمافظة(  وأهنا   بعد  ذاك  جعلت  هذه  املحافظات  التي   

أعطتها   أهنا  تتكون  منها   اجلمهورية  العراقية  )18(  حمافظة  بداًل   من  )14(  لوا ًء، كام 

أسامء تارخيية قديمة؛ لذلك رأيت أن أثبت يف فاحتة هذا اجلزء أسامء هذه املحافظات،  

وأسامء مراكزها  من املدن، راجًيا من القارئ أن يصحح مصطلح اللواء حيثام وجد يف  

 هذا اجلزء. وأقدم فيام يل أسامء هذه املحافظات: 

 

الذاتي في منطقة كردستان   الحكم  تكون منطقة  لها  التاليتين  والمحافظتين  المحافظة  إن هذه  ـ   )1(
 العراق. 

 * * * 

 



 قصيدة املحافظات 

  وأود   هبذه  املناسبة،   أن   أثبت   يف   هذا  املعجم   )قصيدة  املحافظات(  التي   نظمتها   بناء   عىل   

 طلب حفيديت  )دينا ( ، وبالنظر  لطرافتها  أذكرها  فيام يل : 

 حمافظات موطني 

 حمافظات موطني 

 تضم  أريض الغالَيه  

 )عرشر (  إذا حسبتها 

 ثمي  أضف  ) ثامنيه( 

 )بغداد( تأيت  أوال 

 و)نينوى( ذي  ثانيه 

 ثم  تليها   )البرصة  ( 

 ذات املياه اجلاريه 

 )ميسان(  تأيت بعدها 

 )ذي  قار( منها  دانيه 

 و)القادسية ( التي 

 ذاقت  حروًبا  داميه) 1( 

 ثم  )املثنى ( بعدها 

 )بابل( وهي  حاويه )2( 

 آثار جمد  خا لد

 من القرون املاضيه 

 ثم  تليها   )كربالء ( 

 ذات القباب  الزاهيه 



 و)النجف األرشف ( يف 

 ثراه ريح زاكيه 

 و)واسط( تلحقها 

 )دياىل( بدل   غانيه 

 ثم  )صالح الدين(  و)األنبار( 

 ذات الـــــبـــــاديه 

 وهذه )التأميم( يف 

 آبار زيت ضافيه 

 )أربيل( يف  آثارها 

 بعض القالع باقيه)3( 

 ثم  )السليامنّية  ( 

 ذات اجلبال العاليه 

 )دهوك( لو رأيتها 

 فوق اجلبال  جاثيه 

 لقلت  ما  أقرهبا 

 من احلدود النائيه 

 هذي حمافظاتنا 

 فيها  الطيور  شاديه 

 ّللّ ما  أمجلها 

 هذي الربوع  الغاليه 

 )1( ـ إشارة إلى ما حدث فيها من حروب في ثورة العشرين. 
 )2( ـ إشارة إلى آثار بابل الشهيرة. 

 )3( إشارة إلى قلعة أربيل الشهيرة القائمة اليوم في المدينة



 حرف الضاد

 )ض(

 ـ حرف الضاد ـ 

 الضرائب يف العراق

 

  تعترب   الرضائب  من  أهم  موارد الدولة، إذ ل يكن لدهيا موارد طبيعية كالنفط واملعادن  

األخرى. وهي تؤمِّن للخزينة اجلزء األكرب من ماليتها، وتساعدها بصورة رئيسية عىل  

 سد جزء كبري من النفقات العامة. 

 وت عّرف  الرضيبة  عىل  أهنا  ) مبلغ من املال،  تفرضه الدولة  أو إحدى السلطات العامة،   

عىل  الناس كرًها؛ ألجل سد حاجاهتا املربمة ووفاء لديوهنا(، وتنقسم الرضائب عادة  

إىل صنفني مها: رضائب مبارشة، ورضائب غري مبارشة، ومن الرضائب املبارشة يف  

 العراق كثرية أمهها: 

  الرسوم   الكمركية،  مكس  املرشوبات  الروحية،  مكس  التبغ،  مكس   امللح،   مكس   

ورضيبة   الزراعية،  احلاصالت  رسوم  السجائر،  مكس   النفط،  رسوم  االستهالك، 

 احليوانات. 

له  الدولة  واألشخاص  احلكمية  العامة   من     والرسوم هذه  عبارة  عن  )املال   الذي  حتصِّ

األفراد؛   نظري  اخلدمات   التي   تقدمها   هلم،   كالقضاء   والتعليم  والصحة   وتسجيل  

 امللكية(. 

  وحتصل  الرسوم  عادة بطريقني :



1  ـ  دفع  الرسوم   مقدًما ومبارشة من الشخص املكلف للموظف املختص، كرسوم  

 )الطابو(. 

2  ـ  التحصيل   غري  املبارش  باستعامل  الطوابع  املالية  )التمغة(،   وهي  تستعمل  كثرًيا  يف   

حتصيل  رسوم   التسجيل،  ويف  العرائض،  وتأشريات  السفر،   والرخص  ذات  الرسوم   

 الثابتة..  إلخ. 

عىل   )الرضائب  هي:  العراقية  والرضائب  التي  تعترب  من  أهم  موارد  الدولة 

 املحصوالت( وهي: 

 1  ـ  رضيبة  األرض  )املحصوالت الزراعية (. 

 2 ـ  رضيبة األرض  )املحصوالت الطبيعية (. 

 3 ـ رسوم  االستهالك  )املحصوالت  الزراعية(. 

 4 ـ رسوم  االستهالك  واملحصوالت  الطبيعية. 

 5  ـ  رضيبة  احليوانات. 

 6 ـ  رضيبة األمالك. 

 7 ـ  رضيبة الدخل. 

 8  ـ رسم الطابع.  

 9 ـ الرسم  الكمركي. 

ـ  رسم  الوارد.   10 

ـ  رسم  الصادر.   11 

ـ  مكس  املرشوبات الرو حية.   12 

ـ  مكس  التبغ.   13 

ـ  مكس  امللح.   14 

ـ  مكس  النفط.   15 



العثامنية،   بى   يف   زمن   الدولة  نبذة  تارخيية   عن  رضيبة  األرض)4(   كانت  الرضائب  ُت 

عن طرق تتغري من وقت اىل آخر بتغري الوالة القائمني باألمر. فت فرض تارة بواسطة  

عىل   يعرضون  الذين  امللتزمني،  أو  اجليش  رجال  عن  طريق  وتارة  الرشع(،  )قضاة 

الدولة أعىل مبلغ. وهكذا دام احلال حتى سنة  1255  رومية )1839  م( وهي ال سنة  

)نظام   إلغاء  فيها  وتقرر  اخلريية(،  )التنظيامت  العثامنية  احلكومة  فيها  أعلنت  التي 

 االلتزام(؛ حيث بدئ بجباية )األعشار( بواسطة اجلباة املوظفني. 

  ويف  هذا  التاريخ،  أي  سنة   1839  م،  فكرت  احلكومة  العثامنية  بإجياد  )رضيبة  األرض(  

 وفرضها  عىل  قسم  من األرايض اململوكة والطابو  بعد مسحها  وتقدير  أثامهنا. 

  والعرش  هو  رضيبة املحصول،   و)اخلراج( هو رضيبة  األرض . 

 لقد  استمرت  اجلباية  بواسطة  املوظفني   من سنة  1834 م  إىل   سنة  1842  م،  ولكنها   ل  

تنجح،  فأعيدت   طريقة  )االلتزام(  مرة  ثانية.  عىل   أن  تلتزم   أعشار  كل  قضاء   من  ِقبل   

الرصافني  ملدة  سنتني،   ودام   هذا  احلال  حتى   سنة  1847  م، إذ است بدلت هذه الطريقة  

بإقطاع األقضية إىل املثرين وأهل اجلاه ورجال احلكومة ملدة مخس سنني،  عىل رشط  

 جباية األعشار )عينًا( ال )نقًدا(. 

  ثم   أعيدت  طريقة  تعيني   )بدل  مقطوع (  عىل   أساس   معدل   منتجات  مخس  سنوات   

ماضية. ولكن  أعيدت  بعدها  طريقة  اجلباية  بواسطة املوظفني، ثم تالها إعطاء القرى  

 بااللتزام إىل أهلها. 

  واستمرت   هذه   التجربة  مدة  )70(  عاًما،   أي   إىل   عام   1919  م؛   حيث   صدر  )نظام  

األعشار(  الذي  يقض   باستيفاء  العرش،   بتخمني  املحصوالت   القابلة  للتخمني،   

كاحلنطة  والشعري،   أو   بتخمني   ما   ينتج  يف   )الدونم   الواحد() 5(  بعد  تصنيف   غالت  

 األرض إىل ثالثة أصناف )أعىل، أوسط، أدنى(. 



  ويف   سنة   1921  م،   كان  االلتزام  هو   الشائع  يف   العراق،   وكان   يالزمه   )خراج   موظف(  

يف  لواء   البرصة  بشكل  )بدل  مقطوع (،  يؤخذ  عن  كل  ) جريب ()6(  من  املساحة  

 املغروسة بالنخيل. 

  وكان  يقرر  )العرش(  مع   أجرة  األرض  )بذرع(  املزارع  باحلبال يف األماكن التي تنتج  

األرز يف لواء الديوانية. وكانت تعد النخيل واألشجار  يف بغداد ودياىل والدليم جلباية  

 )عرش الفواكه(، ويفرض عىل الواحدة منها )مقطوع نقدي(. 

 وقد  ر تب  القانون نسبة  ) 10%( عىل  األرايض  التي   تسقى باآلالت  الرافعة، و )%20(  

املقتىض   األرض  ألجرة  ووضع  باملطر،  أو  واسطة  بدون  عىل   األرايض  التي   تسقى 

قاعدة   الرضيبة  إىل  إضافة  فقط،  املفوضة(  )غري  األمريية  األرايض  من  استيفاؤها 

 التصنيف من قبل وزير املالي ة، واستيفاء نسبة خاصة لكل صنف. 

  وقد   ألغي   قانون  األعشار   يف  1/أيلول/سنة  1929  م،   وحل  حمله   قانون   رضيبة   أو  

 أجرة األرض لسنة  1929 م، الذي قىض بتقدير املحصوالت عىل عرش طرق هي: 

أ  ـ  تقدير  املساحة  وتصنيفها،   وتعيني  مقطوع  نقدي  لكل   دونم  من  األرايض  القابلة  

 للزراعة  ملدة ال  تقل عن  ثالث،  وال  تزيد عن  مخس  سنني . 

 ب  ـ  تعداد وحدات اآلالت  الرافعة، وتعيني  مقطوع  نقدي لكل وحدة. 

جـ  ـ  ذرع املزروعات، وتعيني كمية املحصوالت التي أنتجتها بتعيني معدالت خاصة  

 ملا ينتج بكل دونم. 

ـ  عد األشجار والنخيل، واستيفاء  مقطوع نقدي  لكل شجرة.   د 

 هـ  ـ  تعداد األفدنة وتعيني  قيم   منتجاهتا  النقدية . 

ـ  تعيني أنواع وكميات املحصول  بالتخمني .   و 

ـ  إلزام املخرضات التي  تباع باملزايدة العلنية  يف  حمالت  استهالكها .  ز 



ح  ـ  التعاقد  مع  املكلفني  عىل   أساس  معدل  حتققات   ثالث   سنوات   ماضية  أو  أربع  أو  

 مخس. 

ـ  إجيار األرايض  األمريية  التي ليس  هلا   مكلف  معروف  باملزايدة.   طـ 

ي  ـ اجلباية يف دائرة الكمرك يف أثناء نقل املحصول إىل األسواق أو إصداره إىل خارج  

 العراق بتعيني مقطوع لكل وحدة قياسية من الوزن. 

  إن  تعدد  هذه  الطريقة،  وحلول  أزمة   عام  1930  م   العاملية،   أدت  إىل   فشل تطبيق هذا  

 القانون، ولذلك  قررت احلكومة إلغاءه وإصدار  قانونني  منفصلني. 

  األول  ينص   عىل   جباية   )رسم  االستهالك(  بنسبة  )10%(  من  مجيع  املحاصيل   األرضية   

لب  إىل  حمالت  االستهالك ومراكز  ترصيفها .   التي ُت 

  والثاين   يقض   بجباية   )أجرة   األرض(  وحق   املاء   من  األرايض   السيحية،   وحق   املاء   من  

غري   األمريية  أرايض  الطابو  السيحية،  وأجرة  األرايض  دون  حق  املاء   من  األرايض 

 املفوضة التي تسقى باآلالت الرافعة)7(. 

  إن  النتائج  التي  حصلت  عليها   بتطبيق  القانونني  ل  تبعث  عىل   االرتياح،  ألسباب  أمهها :  

االعتبارات  االقتصادية؛  مما   أدى  إىل  إلغائهام،   فحل  حمل  )قانون  استيفاء   رسوم  

)رسوم   قانون  االستهالك  من  املحصوالت   األرضية  رقم   13  لسنة  1931( 

االستهالك رقم  59 لسنة 1933(، وحل حمل )قانون  جباية رضيبة األرض رقم  11  

 لسنة 1931( )قانون رضيبة األرض رقم 32 لسنة 1936(. 

دل  قانون  االستهالك  سنة  1948  م،  وزيدت  نسبة  الرضيبة  إىل  ) 12,5%(،  ثم      كام  ع 

 صدر قانون جديد  سنة  1920 م  )رقم  51  لسنة  1950(، وبقيت النسبة نفسها. 

 

 

 



 

 )4( ـ اعتمدنا في كتابة هذه الخلاصة على الدليل العراقي لسنة 1936.
 والدليل العراقي لسنة 1960. 

 )5( ـ الدونم: اصطلاح زراعي عراقي مساحته )2500( متر مربع. 
)6( ـ الجريب: اصطلاح زراعي عند مزارعي النخيل بالبصرة ومساحته )3967( مترًا مربعًا  
ويزرع في الجريب الواحد )80( نخلة  ومعدل حاصل الجريب )928( غرامًا أو )11,6( كيلو 

 غرامات للنخلة الواحدة. 
 )7( ـ ولمعرفة أنواع الأراضي في العراق، راجع الجزء الأول من المعجم الطبعة الثانية 2018. 



 ضريبة املواشي

إذ   اإلسال مي،  العهد  بداية    مرت   هذه  الرضيبة   بأدوار  خمتلفة،   وكان   منشاؤها   منذ 

قضت الرشيعة اإلسالمية بأن يعفى من دفع الزكاة من كان دون األربعني رأًسا من  

وثالثة   والعرشين،  واملائة  الثامنني  بني  تعد  التي  الغنم  رأسان من  يؤخذ  وأن  الغنم، 

رؤوس من األغنام التي تعد بني املائة والعرشين، واملائتني، وأن يؤخذ رأس واحد   

 من كل مائة عام زاد عن  ذلك. 

  ولقد  اتبعت  الدولة  العثامنية  هذه  الطريقة   يف  أول  أمرها،   ولكنها   عندما   بدأت  بسن   

القوانني   املؤدية   إىل   جباية  العرش،  اعتربت   هذه  الرضيبة   )عرًشا(،  ففرضت   عىل   كل  

عرشة  رؤوس  من  األغنام  رأساً   واحدًا،  تؤخذ  عينًا،  وأعفت  بقية  املوايش  باعتبارها   

 تستعمل يف الزراعة، ثم تال هذا الدور )دور االلتزام(. 

  ويف  عام   1624  م،   استبدلت   هذه  الطريقة   بطريقة  فرض  الرسم  بنسبة  القيمة،   ودام   

هذا  الوضع   إىل   تاريخ   إلغاء   تشكيالت   )االنكشارية   والسباهي(  وتشكيل   اجليش   

 النظامي؛  حيث  أعيد  أخذ الرسم عينًا،  اعتباًرا  من عام  1824  م. 

وألغت   االرتباطات،  هذه  كل  أهنت  عام  1839  م،  اخلريية  ا لتنظيامت  أ  علنت    وملا 

رسم   منها  عل  وج  املختلفة،  الرسوم  حدت  وو  عينًا،  األغنام  وأخذ  اإلقطاع  طريقة 

 واحد يؤخذ يف مجيع اململكة بنسبة )مخسة قروش( عن كل رأس غنم. 

  ولكن  هذه  الطريقة  أدت  إىل  تذمر  أصحاب  األغنام،  ففكر ت  احلكومة باستبدال هذه  

 الطريقة سنة )1857 م( بفرض رضيبة عىل الربح.

  وبعد  دراسة   املوضوع   جمدًدا،   قررت   فرض   الرسوم   بنسبة  )العرش(  من  ثمن   اإلنتاج.  

ويف  عام   1900  م،   أضيف  إىل   مجيع  الرسوم   ومنها   )رسم  األغنام( )6%(  باسم   رسم   

 التجهيزات العسكرية،  وبقي  هذا احلد إىل  أواخر الدولة العثامنية. 



  وكانت  الرضيبة   التي   ت فرض   عىل   الرأس  من  اجلامل   واجلاموس   والضأن   واملاعز   تسمى   

باسم )الكودة(. ويف زمن االحتالل  الربيطاين،  أخذت  السلطة  تتبع  نفس  الطريقة  من  

 فرض  )رضيبة  الذبيحة (.  وكانت  نسبة  الرضيبة  روبية  واحدة  عن  كل  رأس  من  اإلبل. 

 ويف عام  1930  م، صدر قانون رضيبة املوايش، الذي جعل النسبة روبية واحدة عىل  

رأس اجلاموس و) 12  آنة( عىل رأس اإلبل و)7( آنات عىل رأس الغنم، و)6( آنات  

 عىل رأس املاعز. 

فضت  هذه  النسبة   إىل   ) 56(  فلًسا   لإلبل،   و)32(  فلًسا   للغنم،      ويف   سنة   1932  م،   خ 

 و)28( فلًسا  للامعز .  

  ويف  سنة  1938  م، سنت احلكومة قانون رضيبة استهالك املوايش ومنتجاهتا رقم  63  

عىل   وكذلك  باملجازر،  ت ذبح  التي  األغنام  عىل  بموجبه رضيبة  بى  ُت  لسنة  1938، 

منتجاهتا، كاألصواف واألشعار واجللود، واملصارين، والدهن املصفى وغري املصفى.  

أو   املصدرة  املوايش  أو  املذبوحة،  اللحوم  قيمة  من   )105 ( الرضيبة  معدل  ويبلغ 

دل هذا القانون ثالث مرات، ويف عام 1950   املنتجات املستهلكة واملصدرة. ولقد ع 

دل التعديل الرابع بقانون رقم 35 لسنة 1950.   ع 



 م استهالك األمساك قانون رس

  ويف سنة  1942 م،  صدر  قانون رقم  )43(، وكان  ينص  عىل   ما  يل : 

 أ  ـ يستوىف الرسم  عن األسامك  التي  ت ستهلك داخل العراق أو  تصدر  إىل  خارجه عىل   

اختالف  أنواعها   بالنسب  املنصوص  عليها   يف  الفقرة  ) أ(  من  املادة  الرابعة  من  قانون  

 الصيد رقم  ) 57(  لسنة  1938  وهي ) 10%(  من بدل املبيع أو ثمنها. 

  ب  ـ  ت فرض  رضيبة  قدرها   ) 10%(   من  قيمة   األسامك  التي   تصدر  خارج  العراق،   

وتستوىف   هذه  الرضيبة  عند   التصدير   من  ِقبل   دوائر  الكمرك،  وذلك  عالوة   عىل   الرسم  

 الذي يستوىف  بموجب  الفقرة  ) أ( أعاله . 

ـ   تعيني   قيمة   األسامك  لفرض  استيفاء  الرضيبة  من  قبل   الوزير . أما الرسم فيستوىف   ـ      ج

 من بدل بيع األسامك. 



 ضريبة األمالك) 8(

  يرجع   تاريخ   رضيبة   األمالك  إىل  أيام   العثامنيني،   حيث   ف رضت  عام   )1255  هـ( ،  

وحلت حمل الرضائب التي كانت  تستوىف  باسم )إمدادية  سفرية( و)إمدادية  خرضية (  

 و)إعانة  جهادية (،   وسارت  هذه  الرضيبة  عىل   أساس  الثروة  التي يف حيازة كل شخص. 

  ويف   عام 1257  هـ،   أحدثت   نظارة  )حترير   األمالك (  رغبة   من  الدولة   يف   االبتعاد  عن  

 االرتباك. 

  ويف   سنة   1277  هـ،   سنت   الدولة  نظاًما   يقض   باستيفاء   الرضيبة   عىل   نسب   خمتلفة،   

ختتلف باختالف األمالك،  كام  لو كانت  أرايض  وعرصات   مملوكة،  أو  مسقفات  معدة  

 لإلجيار.. إلخ. 

  ولقد  بقيت   هذه  الطريقة   حتى   عام  1295  هـ،  ويف  عام  1297  هـ،  صدر  قراراً   يبنّي   

 نسباً  جديدة  لذلك. 

  ويف   عام  1326  هـ،   صدر  قانون  يفصل   )رضيبة   املسقفات (  عن  )رضيبة   األرض(  

وجاء  بنسب   ومبادئ  جديدة.  وقد  ف رضت   هذه  الرضيبة   عىل   دخل  املباين،  وكانت  

 تعرف  آنذاك با سم )الويوكو(. 

  ويف  زمن  االحتالل  الربيطاين،   أنيطت  مهمة  جباية  هذه  الرضيبة   إىل  البلديات.  ويف  

 عام 1923  م،  صدر قانون  يقض بتحويل  حصيلتها  إىل اخلزينة العامة. 

 ويف سنة  1927 م،  صدر القانون رقم 35  لسنة  1927، الذي أصبحت  نسبة  رضيبة   

األمالك  بموجبه  )10%(  من   اإليرادات  املقدرة للبيوت والدكاكني واملخازن واملعامل  

الكائنة   األمالك  من  وغريها  ُتارية  ملقاصد  املستعملة  والعرصات  الصناعة  ودور 

 داخل املدن والقصبات والقرى التي حتتوي عىل مخسني بيًتا دائميًّا للسكن فأكثر. 



  وبموجب   هذا  القانون؛   عفيت   بعض  األمالك  والدور   من  هذه  الرضيبة،  وهي أمالك  

بمعاهدات   املستثناة  واألمالك  والثقافية،  الدينية  واملعاهد  والبلديات،  احلكومة، 

 دولية، ودور السكن.. إلخ. 

  ويف   عام   1933  م،   صدر   تعديل  القانون  رقم  58  لسنة  1933،  الذي  جعل   حد  

اإلعفاء  لدور  السكن  ذات  اإليرادات  السنوية   التي  تقدر  بـ  )11(  ديناًرا  فأقل،  يف   بغداد  

ديناًرا   و) 12(  عداها،  فيام  ونصف  دنانري  و) 5(  ضواحيها،  مع  والبرصة  واملوصل 

 جلميع األمالك الكائنة خارج املدن والقصبات والقرى. 

  ويف  عام   1940م،   صدر  قانون  األمالك  رقم   17  لسنة  1940،  فأصبحت  الرضيبة   

بموجبه   تستوىف  عىل   أساس  ) 10  %(  من  اإليراد   السنوي   للملك.  ويف  عام   1950م،  

بصورة    )%12,5 ( الرضيبة  نسبة  جعل  الذي  رقم  60  لسنة  1950م،  قانون  صدر 

مؤقتة، إال أن مفعوله انتهى بتاريخ  9/30/ 1950. ويف هذه السنة صدر قانون أيًضا  

 ُتبى الرضيبة عىل أساسه وفق ما يل: 

ـ  رضيبة  سنوية  مقدارها  ) 5  %( من  اإليراد  السنوي  جلميع العقارات  والبيوت  التي     1

 يؤجرها أصحاهبا. 

ـ   رضيبة   مقدارها   )2,5  %(  من   اإليراد   املذكور   للبيوت  التي  يسكنها   أصحاهبا .     2

 وتستويف  

 هاتان الرضيبتان مع )العرشة باملائة( من اإليراد السنوي املذكور. 

 

 

 

 

 )8( الدليل العراقي لسنة 1936 ص 308.



 قانون ضريبة العقا ر

  ويف  سنة 1959م،   صدر  قانون  رضيبة  ا لعقار رقم  162  لسنة  1959  الذي حل حمل  

 القوانني السابقة ونص عىل ما يل:

 1  ـ  رضيبة  أساسية  مقدارها   ) 10%( من  اإليراد السنوي جلميع العقارات . 

2  ـ  رضيبة  إضافية  عىل   ما   يزيد  عن  )300(  دينار  من  جمموع  دخل  الفرد   املكلف  من  

 عقاراته وفق  ما  يل :  

  )3  %(  عىل   ما   زاد  عن  )300( دينار لغاية )1000( دينار، و) 6%( عىل ) 1000( دينار  

دينار،    )5000 ( لغاية  دينار  زاد عىل )2000(  ما  و) 10  %(  دينار،  لغاية )2000( 

 و)15  %( ما زاد عىل ذلك)9(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )9( ـ راجع نص هذا القانون للوقوف على العقارات ونسبها المختلفة مع المعفاة منها. 
 



 ضريبة الدخل) 10(

  كانت  يف  العراق   إبان  احلكم  العثامين  رضيبة  تعرف  باسم  )رضيبة  التمتع(،   وهي  رضيبة   

عىل   العمل   أكثر  منها   رضيبة   عىل   الدخل،   غري  أن  هذه  الرضيبة  ل  يكن   هلا   أمهية   من  

الوجهة املالية، ولذلك كانت  احلكومة العثامنية تفكر  بوضع الئحة قانونية إلصالح  

الصادر عام  1323   النظام  التي كانت ُتبيها من األهايل بموجب  الدخل(  )رضيبة 

هـ، إال أهنا ل توفق يف ذلك بسبب انشغاهلا عقب إعالن الدستور سنة  1908  بحروب  

 البلقان وحرب طرابلس، ومن ثمي احلرب العاملية األوىل.  

  أما   عندما   احتل   اإلنكليز   العراق،  فقد   أ مهلت   هذه   الرضيبة،   إذ   ل   يقوموا   بجبايتها   وظل  

احلال  كذلك  حتى  عام  1927،   وذلك  عندما   رشعت  احلكومة   العراقية،   قانون  رضيبة   

الدخل   رقم  52  لسنة   1927،  الذي   فرض   رضيبة   عىل   مجيع  األرباح  النامجة  أو  

 املستحصلة  أو املستلمة يف العراق عن الصنائع واألشغال التجارية واملهن واألعامل. 

  وقد  كان  الباعث  عىل   فرض  هذه  الرضيبة   هو  عدم  وجود  رضيبة  مبارشة  عىل   األرباح  

واملكاسب  الناُتة  عن  هذه  األعامل،  يف  حني   كانت  الدخول  الواردة  من  الزراعة   

 واألمالك خاضعة  لرضائب  خاصة. 

آخرها   وكان  الدولة،  واردات  زيادة  رغبة  يف  مرات؛  عدة  دل  هذا  القانون    ولقد  ع 

القانون رقم  67  لسنة  1943م، وتعديله رقم )9( لسنة  1951م، أما الدخل اخلاضع  

 للرضيبة فهو الناجم من املوارد اآلتية: 

1  ـ  العمل   التجاري،  والصنعة،  واملهنة،  واملعامالت  التي   هلا   صفة  ُتارية،  وتشمل   

 التعهدات وااللتزا مات. 

ـ   األرباح  احلاصلة  من   رشاء  وبيع  األموال  غري  املنقولة   ومنافعها،  واملقايضة   عليها،     2

واملصاحلة  عنها   واالستمالك،   وإزالة  الشيوع،  واهلبة،  والتنازل،  واإلجيار  ملدة  طويلة   

 ولو  ملرة واحدة. 



 3 ـ الفوائد، والعمولة، والقطع، واألرباح النامجة عن املتاجرة باألسهم والسندات. 

4  ـ  اإليرادات   النقدية  والعينية،  كالسكن  والطعام  واإلقامة  خيصص  للشخص  لقاء  

 خدمات. 

ـ   الرواتب،  ورواتب   التقاعد،  واملكافأة،  واألجور،   واملخصصات،   والتعويضات     5

 عن األموال،  والتعهدات  املرتتبة بحكم  أو عقد. 

 6 ـ كل دخل  غري  خاضع لرضيبة أخرى يف  العراق. 

ويدفع هؤالء   احلقيقيني واحلكميني،  األشخاص  الرضيبة عىل دخل    هذا،  وترسي 

الرضيبة إذا كانوا مقيمني يف العراق، كام يدفعوهنا أيًضا ولو ل يكونوا مقيمني فيه إذا  

 نشأ الدخل ذاته يف  العراق. 

  وكان سعر الرضيبة  عىل  الشكل اآليت : 

  6 % عىل  الـ  150 ديناًرا األوىل .

  9 % عىل   ما  يزيد عىل 150 ديناًرا وال يتجاوز ) 500( دينار. 

  12  % عىل  ما   يزيد عىل   500 دينار إىل  ) 1200( دينار. 

  15  % عىل  ما   يزيد  عىل  ) 1200( دينار. 

 يسمح القانون بالتنزيالت اآلتية عىل املكلف بالشكل اآليت: 

 1  ـ لألعزب أو  األرمل يف  اليوم األول  من أية سنة  تقديرية  ) 200( دينار. 

2  ـ للمتزوج الذي ال ولد له، واألرمل الذي له ولد وأكثر ) 250( ديناًرا. وإذا كان  

يزيد جمموع  أن ال  ديناًرا عن كل  ولد، برشط   )15 ( بتنزيل  أكثر من ولد يسمح  له 

 التنزيالت عن )300( دينار مهام بلغ عدد األوالد. 

  ويعفى  من  الرضيبة : 

 1  ـ دخل  امللك وويل  العهد. 

 2 ـ دخل  املحصوالت الزراعية اخلاضعة لرسم االستهالك. 



3  ـ  الدخل   املخصص   ألوقاف   املعابد  الدينية  املعرتف  هبا   قانوًنا   جلهات   خريية،  عىل   أن  

 ال يكون نامًجا  عن صنعة  أو  عمل ُتاري. 

ـ   الرواتب   واملخصصات  التي  تدفعها   املمثليات   األجنبية   ملوظفيها،   وجيوز   للوزير     4

 أن يشمل  اإلعفاء  رجال  القنصليات األجنبية، برشط املقابلة باملثل. 

ـ   الرواتب   واملخصصات   التي  تدفعها   حكومة  ملك   بريطانيا   إىل  رعاياها      5

 املستخدمني يف  القوات  الربيطانية يف العراق  من عسكريني ومدنيني. 

 6 ـ دخل  البلديات . 

 7 ـ دخل  املشاريع  الصناعية  ذات املنفعة  العامة  بقرار  من جملس الوزراء. 

 8  ـ أي  دخل آخر  معفى من  الرضيبة  بقانون خاص . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)10(  ـ  ملعرفة  الترشيع  الرضيبي  يف  العراق.  راجع  كتاب  )الترشيع  الرضيبي  يف  العراق   اخلاص  برضيبة  

 الدخل( تأليف عبد  الرزاق  اجلزار ـ بغداد 1960.



 ضريبة الدخل اإلضافية

  وكانت  احلكومة  العراقية   قد   فرضت  يف   عام   1940م،   رضيبة   )األرباح  املفرطة(  

بالقانون  رقم   14  لسنة   1940.  واعترب   الربح  املفرط  هو   الربح  الفعل   عىل   الربح  

 العادي.  

  ويف  سنة  1943م،   أ بدلت  هذه  الرضيبة  بـ  )رضيبة  الدخل  اإلضافية(  وهي  ترسي   عىل   

الدخول   التي تزيد عىل )1500( دينار. وختضع هذه الرضيبة ألحكام قانون رقم  63  

 لسنة 1943. 

  وسعر  هذه الرضيبة خيتلف بحسب اخلاضع هلا . 

  فإذا  كان  من  األفراد،   فترسي  الرضيبة  عليه  بسعر  تصاعدي،  يرتاوح  ما   بني  ) 5%  إىل  

 45%(، وتبدأ  من  )1000( دينار لغاية  )8000(  دينار فام فوق. 

  أما   إذا كان من الرشكات املسامهة، فترسي الرضيبة بسعر تصاعدي، يرتاوح ما بني  

 )10% إىل 25%(، وتبدأ من ) 1000( دينار إىل )3000( دينار فام فوق. 

  ومهام  يكن  من   أمر  هذه   الرضيبة،  فإن  تعديالت  أخرى   جرت   عليها،  ومن  أراد   

ا  وزارة العدلية.   االطالع فلرياجع جمموعة  القوانني التي  تصدرها  سنويًّ

 الرسوم الكمركية

  الرسوم  الكمركية  هي  رضيبة   ت فرض  عىل   )السلع(  عند  اجتيازها   احلدود،  دخواًل   

وخروًجا،   وهي   إما   رسوم قيمية،  وإما   رسوم   نوعية .  وأكثر   رسوم   الكامرك  يف   العراق   

 رسوم  نوعية . 

  إن  النظام  الكمركي  يف  العراق  كان  خاضًعا   ألحكام  قانون  التجارة  العثامين، وعند  

احتالل اإلنكليز للعراق، أدخلوا قانون الكامرك اهلندي الذي بقي معمواًل به حتى  



سنة  1931  حيث صدر قانون الكامرك العراقي رقم  56  لسنة  1931، وقد أدخلت   

 عليه فيام بعد تعديالت عدة لتاليف ما فيه من نواقص. 

  ويف عام  1933م، صدر  قانون  التعريفة  الكمركية  رقم  11  لسنة  1933.

   وهذه  التعريفة   مفصلة،   أخذت   قوائمها   من   نموذج   وضعته   عصبة  األمم   عام   1930م . 

  وكانت  هذه  التعريفة   ذاتية، قابلة  للزيادة  يف   حالة   عدم   االتفاق،  وجيوز إصدار  أنظمة   

 لزيادة الرسوم  أو إلغائها  أو  اتباع نظام احلصص . 

دل   قانون  التعريفة   مرات  عديدة،   آخرها   بالقانون رقم ) 14( لسنة  1950  الذي     وقد   ع 

أخذ بنظر االعتبار األقالل من استرياد الكامليات، وسلع البذخ والرتف عن طريق  

 زيادة الرسوم عليها. 

  أما   من  ناحية  التصدير،   فقد  فرض  التعديل   رساًم   للصادر  قدره  )5%(  عىل   املنتجات   

 املحلية املصدرة. 

  وبالنظر  النضامم  العراق  إىل  املعاهدة الدولية )للرتانسيت(، فالبضائع التي متر إىل بالد  

 أجنبية، تدفع عوائد ترانسيت مقدارها )واحد باأللف( من قيمتها. 

  وإذا  ل   تصدر   البضائع   املستوردة،  فإنه  جيب   أن  حتفظ   يف   خمازن  االستيداع،  وأقص   مدة  

 لبقائها  ثالث  سنوات،  إذ  جيب  أن ت صدر  أو  ت دفع الرسوم الكمركية . ومتنح احلكومة  

 دروباك( لبعض السلع بنسب خمتلفة. 

  هذا،  وللرسوم  الكمركية  يف   العراق  أمهية  خاصة؛  ألهنا   تكون   ما   يزيد   عىل   ) 50%(  من  

 إيرادات الدولة االعتيادية  العامة. 

 املكوس

  تستوىف  يف  العراق  )مكوس (  عىل   بعض  املنتجات،  وهي  )امللح،  واملرشوبات  

 الروحية،  والتبغ،  والسكائر،  والنفط (. 



  وقد   اختلفت   نسب   رسوم  هذه  )املكوس(  سنة   بعد  أخرى،   وذلك  تبًعا   حلالة  العراق  

 االقتصادية . 

  وبإمكان  القارئ  الكريم  الوقوف  عىل   ذلك  يف  املجامع  القانونية  أو  جريدة  الوقائع  

 العراقية خالل هذه الفرتة إذا أراد التوسع يف ذلك. 

 رسم الطابع

  أصدرت  احلكومة   العراقية   يف  عام  1922م،  ) قانون  الطوابع  العراقي (،   الذي  

أصبحت  بموجبه   املعامالت   التي  ُتري  بني   األشخاص   والدوائر   احلكومية،   أو   شبه  

احلكومية،  خاضعة  لرسم الطابع الذي هو  )رضيبة  مبارشة(، يدفعها صاحب املعاملة  

 مقدًما، ومبلغ هذا الرسم خيتلف باختالف املعامالت وأمهيتها حسبام يبينها القانون. 

  وقد   ظل   العمل   جارًيا   هبذا   القانون  حتى   عام   1950م؛   حيث   صدر  القانون  رقم  50  

 لسنة  1950، وبموجب هذا  القانون يستوىف  رسم  الطابع عىل  صورتني  مها : 

 1  ـ الرسوم املقطوعة.  

 2 ـ الرسوم  النسبية . 

  هذا  وقد  صنف  القانون مجيع  املعامالت  اخلاضعة  لرسم  الطابع،  وباإلمكان  الرجوع   

 إليه. 

 ملحوظة 

ـ   يلخصها   منذ العهد العثامين  حتى    ـ  كام بينا  أعاله    إن  حديثنا  عن  الرضائب  يف  العراق  

انتهاء  احلكم  امللكي  يف  العراق  بقيام  ثورة  الرابع  عرش  من متوز سنة  1958م، فلينتبه  

 القارئ إىل هذه احلقيقة رجاء 



 حرف الطاء

 ـ حرف الطاء ـ 

 الطا پو

 

  إن  لفظة   )الطاپو( املعروفة يف  العراق يقال  إهنا كلمة تركية، مشتقة من الفعل )تاب ـ  

ماك( أي )فعل العبادة أو الطاعة واخلضوع ّللّ طلًبا لألمان منه( ومعناها: االعرتاف  

األرض  بقبول  اإلقطاعي  للمزارع  الوالء  وتقديم  والشكران،  باجلميل 

 اإلقطاعية) 11(. 

  ورغبة  من  الدولة   العثامنية  يف  تسجيل  هذه  األرايض؛  أنشأت  )دائرة  الطابو(  للقيام   

بتسجيل املعامالت الترصفية،  التي من شأهنا  إنشاء  حق متلك،  أو ترصف، أو انتقال،  

واالنتقال   واإلرث  والرهن  والفراغ  كالبيع  زواله،  أو  تقييد  ترصف،  أو  تغيريه،  أو 

والتفويض واالستمالك والقسمة واإلفراز واملبادلة والوصية والوقف والتأمني، لقاء  

 دين أو كفالة أو نشأت عن عقود أو أسباب قانونية ورشعية. 

  ويرجع  تاريخ  هذه  الدائرة  إىل   عام  1858م،  عندما   أنشأت  احلكومة   العثامنية  نظارة  

األموال   هذه  أصحاب  وإعطاء  املنقولة،  غري  األموال  لتسجيل  اخلاقاين(  )الدفرت 

فروع يف مجيع   هلا  وأنشئ  إستانبول،  يف  الدائرة  هذه  مركز  وكان  )سندات( خاصة. 

 الواليات التابعة لإلمرباطورية العثامنية،  ومنها واليات بغداد واملوصل والبرصة. 

  ويف  سنة  1287هـ،  أسس  الوايل  )مدح ت باشا( يف بغداد )مديرية الدفرت اخلاقاين(،  

 وخولت هذه املديرية حق إصدار السندات بداًل من الدائرة الرئيسية يف إستانبول. 

  وملا   احتل  اإلنكليز   العراق  يف   احلرب   العاملية   األوىل، أ غلقت  دوائر  الطابو  هذه   إىل   أن  

جديدة   استتب  هلا   األمر،   حيث  أعادت  فتحها   من  جديد   حسب  أسس  وتنظيامت 



تعطيها دوائر   التي كانت  السندات  أن  ثبت هلا  أن  أكثر دقة وضبًطا. وبعد  وبصورة 

الدفرت اخلاقاين ال  يمكن ـ يف الغا لب  ـ االعتامد عليها، كام أن قيودها وسجالهتا كانت  

 يف غاية االرتباك والفوىض. 

املنقولة   ا   للحقوق   الناشئة   عىل   األموال   غري    وأرادت   السلطة  املحتلة   أن   تضع  حدًّ

الدوائر،   هذه  فتح  وإعادة  االحتالل  بني  الواقعة  الفرتة  يف  الطابو  دوائر  خارج 

فأصدرت لذلك  عدة بيانات لتحديد وتسجيل هذه األموال، وذلك يف عام  1920  

 وعام 1922. 

  ويف  عام  1928م،  أصدرت  احلكومة  العراقية )قانون  حتديد أجل  البيوع  والفراغات   

 غري املسجلة( الذي  حدد مدة معينة أمدها سنتان. 

عل  فيه  يوم 6  مارت سنة  1936، آخر موعد للتسجيل.  وقد    ثم  صدر قانون  آخر،  ج 

حاولت  دوائر  الطابو  تطبيق  ) قانون  التحديد  والتحرير  العثامين(،  فنرشت  تعريبه  يف   

 جريدة الوقائع العراقية،  بعددها  املرقم 272 لسنة   1929.

شؤون   لدراسة  داوسن(  )السري  العراقية    ويف  سنة  1929م،  استدعت  احلكومة 

األرايض يف العراق، وبناًء عىل توصياته؛ أصدرت   قانون تسوية حقوق األرايض لسنة  

.1932 

  ويف  سنة  1935م،  أصدرت  احلكومة   ) قانون  تسجيل  األموال  غري  املنقولة  رقم  59  

لسنة   1935(  لتنظيم   أعامل   هذه  الدوائر.  ويف   عام   1943م،   أصدرت  نظام   الطابو رقم  

 26 لسنة  1943م. 

  وهكذا،  أخذت  أعامل  هذه  الدوائر  تسري  سرًيا  حسنًا   يف  كافة  أنحاء  العراق،   وأصبحت   

 قيودها  صاحلة  لالحتجاج  هبا  واالعتامد عليها؛ ألهنا  باتت  خالية من شائبة التزوير . 

  وتعترب دوائر  الطابو  من الدوائر التي   تدر إيراًدا  للخزينة  العامة. 



الدوائر   باسم  تدعى  اجلمهوري،  العهد    وأصبحت  هذه  الدوائر  بعد  ذاك،  أي  يف 

 العقارية، وقد تبدلت قوانينها تبًعا لتطور  احلياة يف البالد.) 12(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)11( ـ قصة الأرض والفلاح والإصلاح الزراعي في الوطن العربي صفحة  41  للمؤلف. بيروت  
 سنة 1967. 

الد كتور   الثالث من كتاب  الباب  الطابو، راجع  المعلومات عن واجبات دوائر  يادة  لز ـ   )12(
حسن الذنون الموسوم بـ )محاضرات في القانون المدني العراقي( الصادر في القا هرة سنة  1955  

 والذي تكلم فيه عن )التسجيل العقاري في العراق أي نظام الطابو(. 
 



 الطوائف يف العراق)13(

  يف العراق طوائف غري  مسلمة  عديدة، نذكر أمهها  فيام يل : 

 1 ـ طائفة السريان األرثوذكس 

  إن   أبناء   هذه   الطائفة   هم   إحدى  سالالت   األرسة   السامية   التي  استوطنت   بالد   العراق  

وما   جاورها .  وهم  متفرقون  فيام  عدا  العراق،   برتكيا،  وسوريا،  وفلسطني،  ومرص،   

واهلند،  وأمريكا .  ويؤلفون  )21  أبرشية(  أي  منطقة   إدارية  روحية  برعاية  املطارنة  

 واألساقفة. 

  وعدد  كنائسهم   يف  العراق  ) 17(  كنيسة   ودير  واحد  هو  )دير  مار  متى( ،  الشهري  الواقع   

 يف جبل مقلوب  قرب املوصل . 

 وهلذه الطائفة  مجعيات خريية  ومدارس، ويقطنون يف العراق  يف املوصل  وما  جاورها   

 من القرى،  وكركوك، وبغداد،   والبرصة وغريها . 

 2 ـ طائفة السريان الكاثوليك

  يتوزع أتباع هذه الطائفة من املسيحيني يف شامل العراق، ال سيام املوصل، كام يسكن  

 قسم منهم يف وسط العراق وجنوبه. 

  وهلذه  الطائفة  خورنتان،  إحدامها   يف  حي  القليعات،  حيث  مركز  املطران،  والثانية  تقع   

يف  حملة  اخلزرج،   وهلا   كنيسة   باسم  كنيسة   القد يس  توما   الرسول.  وهلذه   الطا ئفة عدة  

 قرى يف لواء املوصل أمهها: قره قوش، برطله، بعشيقة، زاخور سنجار. 

  أما   يف  بغداد،  فلهم  كنيسة  كبرية  شيدت  عام  1863م،  يف  حملة  رأس  القرية .  كام  أن  هلم  

 كنيسة  يف الكرادة،  كام أن  هلم  كنيسة  يف العامرة،  ويف  البرصة، والعشار. 

  وهلم  دير   أثري  مشهور  باسم  ) الشهيد  ال قديس هبنام(، ويعرف لدى األهلني بـ )دير  

 اخلرض(، ويقع عىل برية فسيحة بني هنر دجلة والزاب الكبري. 



 3 ـ طائفة الالتني

  تتبع  الطائفة  الالتينية  يف  العراق  القاصد  الرسويل  املمثل  الرسمي  للمقام  البابوي  يف  

 العراق،  وكردستان،  وآسيا  الصغرى. 

عام  1623م   إىل  العراق،  يف  الكرمليني  اآلباء    ويرجع  تأسيس  أول  مبعث   لرسا لة 

 عندما أ سس يف البرصة. 

  أما   تأسيس إرسالية بغداد،  فقد تم  سنة  1731م . 

  وهلذه  الرسالة   يف  بغداد   كنيستان،  هي   )الكنيسة  الكاتدرائية(  التي   أ سست  سنة  

1871م،  والكنيسة اجلديدة التي أ سست يف حملة السنك، ولآلباء الكرمليني  مدارس  

 عدة، وأمهها مدرسة القديس يوسف، التي اشتهرت بدراستها العالية. 

  ويساعد  اآلبات  راهبات   دومنيكيات،  وهني   يدرن  ميتاًم   ومدرسة  داخلية،  تعترب  من  

 أحسن  مدارس البنات  يف العراق، أال  وهي  )مدرسة  الراهبات(. 

 ـ طائفة الكلدان  4

  أفراد  الطائفة  الكلدانية  موزعون  يف  معظم  أنحاء  العراق،  ولكن  غالبيتهم  تتجمع  يف   

املوصل،  وزاخو،  ودهوك،  وكركوك،  والعامدية،  وبغداد،  والبرصة،  والعامرة،  وعقرة،  

 والكوت .. إلخ. 

  وهلذه  الطائفة  مدارس،  ومجعيات،  وأوقاف،  وكنائس،  وأديرة   كثرية  منترشة  يف  املدن  

 العراقية،  ومن أهم كنائسهم )كنيسة الكلدان( يف املوصل والبرصة وتلكيف. 

 ومن أشهر أديرهتم : )دير  مار  ميخائيل ( يف املوصل، و )دير الربان هرمز ( يف القوش،  

 و)دير مار  ورها ( يف  بطنايا، ومن األديرة  احلديثة  )دير السيدة( يف القوش . 



 5 ـ طائفة األرمن

العراق إىل ما قبل )300( سنة،   الطائفة يف    يرجع   تاريخ  استيطان  بعض   أفراد  هذه 

عندما قدم إليه حوايل ) 500( أرمني من الساكنني يف أصفهان يف إيران، وظلوا فيه هم  

 وأوالدهم وأحفادهم. 

  أما   تاريخ   نزوح   األكثرية   منهم  إىل   العراق،   فريجع   إىل   احلرب  العا ملية   األوىل،   عندما   

فروا  إليه  بعد  املذابح  التي   حدثت  هلم  من األتراك. وقد سهلت هلم احلكومة العراقية  

هلم   سهلت  كام  بعقوبة،  ومنطقة  املوصل  منطقة  هلم  وحددت  العراق،  يف  السكن 

بغداد   ـ يف  املناطق  تلك  عدا  ـ  موزعون  وا ألرمن  اليوم  العراقية.  باجلنسية  التجنس 

 والبرصة وكركوك. 

  هلم   يف  العراق  عدد  من   املدارس  اخلاصة،  كام هلم مجعيات   ونواٍد خاصة هبم. ويف عام  

1948م، صدرت هلم جريدة باللغة األرمينية باسم )كويا مارت(. ويف عام  1947م،  

هاجر حوايل ) 800( نسمة منهم إىل أرمينيا يف االحتاد السوفيايت، إال أنه ل هياجر أحد  

 منهم بعد ذاك، بل كانت هجرهتم  قد اُتهت إىل الواليات املتحدة األمريكية وكندا. 

 6 ـ الطائفة اليهودية 

  كان  أفراد  هذه   الطائفة  منترشين  يف  سائر   مدن  العراق،   ولكن  أكثريتهم  كانت   يف  بغداد  

 والبرصة. 

  وهلذه   الطائفة   مدارسهم   اخلاصة  منذ  العهد  العثامين،   وبعض   املستشفيات   وامل ؤسسا ت   

 اخلريية  اخلاصة  هبم . 

  وبالرغم من  أن  أفرادها   كانوا  عائشني  يف   أمان  ويسيطرون عىل التجارة يف البالد، إال  

أهنم أخذوا يتنكرون للبالد بعدما حدثت أحداث فلسطني، ولذلك قررت احلكومة  

العدد   العراق أكثريتهم، ول يبق إال  إسقاط اجلنسية عنهم سنة  1950م، وقد غادر 

 الضئيل. 



 7 ـ طائفة اليزيدية )14(

ولكن   معتقداهتم،  ودراسة    للمؤرخني  يف  طائفة  اليزيدية   آراء  متباينة  يف  أصلهم 

املعروف عنهم بأهنم )عبدة الشيطان(، الذي يرمزون إليه بـ )طاووس ملك(، وهو  

وهم   الشمعدان  يشبه  حامل  عىل  واقف  أصفر،  نحاس  من  مصنوع  لديك  متثال 

 يسجدون للشمس عند بزوغها، ويضحون هلا يف أعيادهم ثو ًرا أبيض. 

كبريهم   ومؤلفه  األسود،  الكتاب  أي    وهلم  كتابان  مقدسان  مها : )مصحف   رش(، 

 احلاج حممد، و)مصحف اجللوة(، تأليف كبريهم الشيخ حسن البرصي. 

  ولليزيدية   معابد  منترشة  يف  قضائي  الشيخان  وسنجار،   أمهها   معبد   ال شيخ  عدي   بن  

 مسافر والشيخ  شمس،  ومعبد  باعذرى وغريها .

  وكهنة   اليزيدية   عىل   درجات  يتوارثوهنا،   وهي  حمصورة يف أرس معينة. وأكرب كهاهنم  

و)الفقري(،   )الكوجك(،  ثم  )الرهوال(،  ثم  )البري(،  ثم  األمري،  أي  )املري(  هو 

 و)القوال(. 

  فاألمري  مرجع الطائفة يف  أمورها  الروحية والزمنية . 

  والبري يتوىل  شؤون  الصوم  واإلفطار والصالة. 

  والرهوال  يتوىل  سدانة مرقد  الشيخ عدي. 

  والكوجك يتوىل شؤون ومراسم الدفن وما يتعلق باملوتى. 

  والفقري هو  الذي  يلبس  خرقة  الشيخ عدي السوداء، وله  مقام عظيم. 

  والقوال  يتوىل  التط واف  بطاووس ملك،  وإرشاد العامة.. إلخ .

 8 ـ طائفة الصابئة )15(

  يسكن  أفراد   طائفة  الصابئة  يف  جنوب  العراق،  ولكنهم   انترشوا  يف  بعض  املدن  

 الرئيسية، كبغداد والبرصة. 



  وتدين   هذه  الطائفة   بدين  قديم،   ربام  يرجع  إىل  عهد   النبي   حييى،  أو   يوحنا   املعمدان،   

املعروف   لدهيم   باسم   ) هييه   هيانة(.  ويعتقد   الصابئة   باّللّ  علة   العلل،  ويسمونه   بلغتهم   

)مارهي(،   أي  )ريب  احلي( ،  و) ملك  رامه   هنوره(  أي   امللك  النوراين  األعظم،   و)ريب   

 قدموي ( أي  )الرب  األزيل (. 

  وكتبهم  املقدسة  مكتوبة  بلغتهم  املسامة  )املندائية (،  وهي  لغة  دينية  خاصة  هب م.  وأهم   

كتبهم   هذه هي )كنزا  ربا (،   أي  الكنز   األكرب،  وكتاب   )درافشه  هييا (،   أي   تعاليم   حييى،  

وكتاب  )سدرا  اد   نشامثا (،   أي  كتاب  النفوس،  وكتاب   )القلستا (،  أي  كتاب  الفرح    

 إلخ. 

  وعلامء  الصابئة عىل مخس درجات، أدناهم مرتبة )احلاليل(، فالرتميدة، فالكنزورة،  

النبي   املراتب، ول حيزها سوى  امللة(، فالرباين، وهي أعىل  أّمه، أي )رئيس  فالريش 

 حييى ـ عليه السالم ـ . 

ـ  يف الغالب ـ عىل  ضفاف األهنار، بالنظر ملا  تفرضه  ديانتهم  من    وتقام  منازل الصابئة 

املهن،   من  الصابئة  ويزاول  األوقات.  خمتلف  يف  اجلاري  باملاء  وجوب  االغتسال 

أي  نقش   )املينا(،  بصياغة  اشتهروا  أهنم  إال  والزراعة،  واحلدادة  والنجارة  الصيا غة 

 الفضة وحفرها وتلبيسها بامليناء. 

 

 

 

ية العراقية   )13( اعتمدنا في تثبيت هذه الخلاصة على الدليل العراقي لسنة 1936، ودليل الجمهور
 لسنة 1960.

 )14( ـ للوقوف على تاريخ هذه الطائفة ومعتقداتها راجع كتاب:
يدية صديق الدملوجي.   أ ـ اليز

 ب ـ اليزيدية لعبد الرزاق الحسني. 



 الطريان املدين يف العراق

 يعترب العراق بوضعه اجلغرايف،  مهزة  وصل بني الرشق  والغرب. ومما  ال  شك فيه، أن   

وضعه  هذا  جعلهـ  بعد تقدم الطريان املدين يف العالـ  واحًدا من أهم املحطات خلطوط  

 املواصالت اجلوية العاملية. 

  ويرجع   تاريخ  الطريان  املدين  يف   العراق  إىل  عام  1921م،  وذلك  عندما   بدأت  طائرات   

القوة   اجلوية   العسكرية   الربيطانية  بالقيام   برحالت   للخدمات   املدنية،   ما   بني   القاهرة   

 والبرصة. 

  ويف  سنة  1927م،  افتتحت  رشكة  مواصالت  اإلمرباطورية  الربيطانية،  أول  خطوطها   

 بني البرصة والقاهرة،  ومن  َثمي  إىل اهلند  وأسرتاليا . 

 وأعقبت هذه  الرشكة، رشكة  الرشق اجلوية  الفرنسية،  التي  أخذت  تستخدم  طائرات   

صغرية لنقل  الركاب بني العراق وسوريا،  ثم أخذت رشكة اخلطوط اجلوية اهلولندي ة  

 تسريِّ خطوطها عرب الع راق يف طريقها إىل جاوه. 

  وأخرًيا، توسعت  أعامل   الطريان  املدين  يف   العراق،  وازداد   عدد  الرشكات   اجلوية   التي  

 متر طائراهتا  بالعراق  أو  تقصده. وهذه اخلطوط هي : 

  اخلطوط   اجلوية  األملانية،   واإليطالية،   واملرصية،   واليابانية،  واإليرانية  وغريها. وبالنظر  

ألمهية الطريان املدين، قامت احلكومة العراقية بإنشاء املطارات اجلوية الصاحلة هلبوط  

 الطائرات هناًرا ولياًل. 

  فأنشأت   يف   سنة   1932م،   املطار  اجلوي يف  بغداد،   عىل   أحدث   طراز، وزودته   بجميع  

فندًقا   فيه  شيدت  كام  أهنا  الوسائل  واملعدات  الرضورية  هلبوط  الطائرات   وإيوائها، 

 لضامن وراحة املسافرين. 

  وتسهياًل   ألعامل   الطريان   يف  العراق،   وحفًظا   لسالمة   الطائرات؛   أنشأت   احلكومة  

 )مصلحة  األنواء  اجلوية ( يف  عام  1935. 



  وأنشأت  احلكومة   يف   عام   1936م،  )ميناء  البرصة   اجلوي( ،  الذي  كان  يعد  من  أكرب  

والبحرية،   الربية  الطائرات  هلبوط  مطارات  الرشق   األوسط   آنذاك، وجعلته صاحلًا 

 وشيدت معه فندًقا ضخاًم، هو )فندق شط العرب(. 

  وبالنظر  للتحسينات  التي  قامت  هبا   احلكومة  لتسهيل  مهمة   )الطريان  املدين (؛  فقد   

ا.   ويف   اتسعت   أعامل  الرشكات  اجلوية  املدنية،  ال  سيام  بعدما   زادت  الرغبة   بالسفر  جوًّ

سنة  1933م، تأسست يف العراق )مجعية الطريان العراقية(، التي أخذت عىل عاتقها  

تدريب الشبان عىل الطريان املدين،  بعد أن ابتاعت عدًدا من الطائرات، ثم إهنا أخذت  

تسيري   مصلحة  وكانت  واملوصل.  والبرصة  بغداد  بني  واملسافرين  الربيد  بنقل  تقوم 

اخلطوط اجلوية تسري عىل هذه الصورة، إال أنه يف سنة  1945م، خولت إدارة سكك  

)اخلطوط  اجلوية    باسم  هلا  فرعية  مصلحة  بتأسيس  العراقية  احلكومة  حديد 

 العراقية() 16( لتقوم بأعباء النقل اجلوي داخل العراق وخارجه. 

  وبالنظر  لكون  احلكومة  العراقية  عضًوا  يف  منظمة  األمم  املتحدة؛  فقد  وقعت  عىل   

 االتفاقيات اخلاصة  بشؤون  الطريان املدين  وما  يتعلق هبا . 

  وبازدياد   هذا  النشاط   واتساع   حركة   الطريان   املدين   يف   العال؛   فقد   قامت   رشكات  

 الطريان  

يف العال بفتح مكاتب هلا يف بغداد لنقل الركاب بطائراهتا التي متر بالعراق، سواء    املهمة

 . كان ذلك يف بغداد أو البرصة

  ومن هذه  الرشكات : 

 1  ـ رشكة  الطريان اجلوية  الربيطانية ملا  وراء البحار. 

 2 ـ رشكة اخلطوط  اجلوية  اهلولندية امللكية . 

 3 ـ رشكة اخلطوط  اجلوية  الفرنسية. 

 4 ـ رشكة اخلطوط  اجلوية  للطريان للرشق  األوسط . 



 5  ـ رشكة  اخلطوط  اجلوية  مرص للطريان. 

 6 ـ رشكة اخلطوط  اجلوية  اإليرانية.

 7 ـ رشكة اخلطوط  اجلوية  األمريكية  )بان أمريكان(. 

 8  ـ رشكة  اخلطوط  اجلوية  األمريكية  )يت . دبليو.  إيه (. 

بتحسني   االهتامم  زاد  كلام  العال،  يف    وهكذا،   كلام  اتسعت   حركة   الطريان  املدين 

املطارات وجعلها صاحلة   الستقبال الطائرات الكبرية، حتى وصلت إىل ما هي عليه  

 اآلن.

 * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية العراقية( في الجزء الأول من هذا المعجم ـ الطبعة الثانية  )16( ـ راجع بحث )الخطوط الجو
 .2018 



 الطيور يف العراق)17(

  متتاز  طبيعة العراق بمزايا طبيعية كثرية،  ُتتذب إليه أنواًعا كثرية من الطيور املهاجرة.  

وتوجد بعد هذا أنواع خمتلفة من الطيور  املائية والصحراوية واجلبلية وطيور السهول،  

 ومن هذه الطيور، طيور )آبدة( وأخرى )مهاجرة(. 

التفريخ   إىل مواطن    واملهاجرة   منها،   إما   أن  تأيت   يف  اخلريف  وترتك   يف   الربيع   عا ئدة 

يف   وترتك  الربيع  يف  تأيت  التي  أما  الشتاء(،  ـ   )زوار  ب الطيور  هذه  وتدعى  األصلية، 

آخر، هو )طيور   نوع  النوعني  الصيف(، وهناك غري هذين  فتدعى )زوار  اخلريف، 

املرور(، ثم )الطيور الشاردة(،  التي  تأيت إىل العراق عرًضا بفعل الرياح العاتية، أو أهنا  

 تضل طريق اهلجرة. 

  وتن قسم الطيور  العراقية عىل  هذا األساس إىل  مخسة  أقسام  هي:

1  ـ  الطيور   اآلبدة:  أي   التي   متكث  يف  البالد   طوال   أشهر  السنة،   وهي   إما   أن  تفرخ   

 وتلبث  يف أماكنها، كالعصفور،  والبلبل، والدراج، واحلامم،  والفاختة . 

أو  تفرخ  يف   مكاهنا   املفضل،   ثم   تنتقل  إىل   أماكن أخرى  بعد موسم التفريخ، كبعض  

 أنواع القطا واحلبارى، وتؤلف هذه الطيور قرابة )21%( من طيور العراق. 

2  ـ  زوار  الشتاء :  ومعظمها   يأيت  يف  أوائل  اخلريف  ويمكث  طوال  الشتاء،   ثم  يرتك  يف   

أوائل  الربيع  عائًدا  إىل  مواطنه  األصلية  للتفريخ،  ومن  هذه  الطيور:  كثري  من  أنواع  ا لبط  

والطيطوات، وبعض اجلوارح، والطيور املفردة )كاهلوازج(، والزرزور، والزاغ وهذه  

 تؤلف 45% من طيور العراق. 

3  ـ  زوار  الصيف :  وهي  الطيور  التي  تأيت   يف  الربيع  وتفرخ  يف  العراق،   ثم  ترحل  يف  

اخلريف  عائدة  إىل  مناطقها   الشتوية   جنوًبا .  ومن  هذه  الطيور: الوروار )أبو  اخلضري(،  

 واللقلق، والسند، وهند، والقمري، وتؤلف هذه األنواع نحو )6%( من طيور العراق. 



4  ـ  طيور  املرور:  وهي  الطيور   العابرة  بالعراق  ملدة  قصرية  يف   اخلريف   والربيع  فقط،  

 فال متكث  يف الشتاء  إال نادًرا،   ولذلك معظمها  غري مألوف للعوام. 

ومن  أنواعها :  السلوى،   والصفري،   والدبلق، واحلمرياء، وخاطف الذباب، واللواء،  

 وتؤلف هذه األنواع نحو )25%( من طيور العراق. 

ـ   الطيور  الشوارد :  ومجيعها   نادرة،  وال  يألفها   العوام،   كالوروار  اهلندي،  وهذه  تؤلف      5

 نحو )3%( من طيور العراق. 

للنوع     وتبلغ  قائمة   الطيور  العراقية  )نيًفا   و370  نوًعا (  عدا  الرضوب  التي  توجد 

 الواحد أحياًنا.

 ومن اجلدير  بذكره هنا، أن كتاب )الطيور العراقية( الذي ألفه األستاذ بشري اللوس،  

مدير  متحف  التاريخ  الطبيعي،  عني  بوضع   مفاتيح  لتشخيص  الطيور،  فضاًل   عن  

األوصاف  الكاملة   التي   تساعد   القارئ   عىل   معرفة  الطري  معرفة  جيدة،  كام   حوى  هذا   

 الكتاب عددً ا كافًيا من اللوحات التي تصور الطيور بألواهنا الطبيعية)18(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

)17( ـ اعتمدنا في كتابة هذا البحث على كتاب )الطيور العراقية( لمؤلفه الأستاذ بشير اللوس،  
ية العراقية لسنة 1960.  الصادر في بغداد سنة 1960. وعلى مقالته المنشورة في دليل الجمهور



 الظاء ف

  )ظـ(

 حرف )الظاء(

 

 ظاهرة اهلجرة) 19(

 من الريف إىل املدن  يف العراق 

  من الظواهر االجتامعية اهلامة  يف العراق، ظاهرة  اهلجرة  من الريف إىل املدن. 

  فقد  أخذت   هجرة   أبناء  الريف   تتزايد  سنة   بعد  أخرى،  حتى  وصلت  إىل  ما   هي  عليه   

ـ  كام هو معلوم  ـ آثاًرا اجتامعية واقتصادية  عكسية يف  البالد.   اآلن. وأحدثت  

  وإذا  أردنا   الوقوف  عىل   أسباب  هذه  الظاهرة  ومراحلها   يف  العراق،  لوجدناها   مرت  

 بأربع مراحل هي : 

عام   سنة  1918  حتى  للعراق  الربيطاين  االحتالل  منذ  بدأت  ـ   املرحلة   األوىل:    1

 1939 وهو تاريخ إنشاء سدة الكوت، وإعالن احلرب العاملية الثانية. 

ـ   املرحلة   الثانية:  وهي   التي   بدأت  من  سنة   1940،   وانتهت   بعام  1950،  وهو   العام      2

 الذي أ سس به  )جملس  اإلعامر(.

ـ   املرحلة   الثالثة :  وهي  املرحلة  التي بدأت من عام  1950، وانتهت بعام  1958،     3

 بقيام ثورة الرابع عرش من متوز.

ـ   املرحلة   الرابعة:  وهي   التي  بدأت   من   سنة   1955  وصدور  قانون   اإلصالح     4

 الزراعي سنة  1959  حتى  يومنا  هذا.



  ومهام  يكن  من  أمر،  فإن  علامء  االجتامع  يرجعون  أسباب  اهلجرة  إىل  نوعني  من  العوامل  

 مها :

 أولًا ـ العوامل الدافعة:

  وهي   العوامل   القائمة   يف   الريف  والتي   حتدث   أثًرا   كبرًيا   يف  هجرة   أبناء  الريف   

 ونزوحهم  إىل  املدن الكبرية. ولو أردنا  بياهنا  يف  الريف العراقي  لوجدناها  كام يل : 

ـ  الزيادة الطبيعية  للسكان.   أ 

 ب  ـ ضعف أو  استهالك املوارد الطبيعية. 

 جـ  ـ االستغالل واالضطهاد وسوء املعاملة. 

ـ  الكوارث الطبيعية واآلفات  الزراعية املتكررة.   د 

 هـ  ـ انخفاض  مستوى  املعيشة  بسبب  قلة الدخل . 

ـ  البطالة  لكثرة السكان واستعامل اآللة  احلديثة بالزراعة.   و 

ـ  األزمات  االقتصادية  وتردي األسعار.  ز 

 ح ـ ضع ف  الرابطة  أو انعدامها  بني األرض والفالح. 

ـ  التخلف  الثقايف  يف الريف  وانعدام فرص احلياة.   ط 

 ي ـ  قلة  وسائل الكسب  وسيطرة التقاليد واحتقار املهن. 

 ثانيًا ـ العوامل اجلاذبة:

 التي ُتذب أبناء الريف إىل املدينة جذًبا، وتتلخص بام يل: وهي

ـ  توفر الفرص االقتصادية والرخاء يف  املدينة.   أ 

ب  ـ  االخرتاعات   احلديثة،   ورسعة  النمو   الصناعي،  وتزايد  الطلب   عىل   األيدي  

 العاملة. 

 جـ  ـ حتسن وسائل النقل، واتساع شبكة املواصالت . 



ـ  اجلندية وخدمة  العلم  واحلروب.   د 

 هـ  ـ انتشار املدنية وازدياد الثقا فة.

ـ  امتياز املدينة  بام فيها  من مباهج ومتع  يف احلياة.   و 

ـ  تأثري األقارب واألصدقاء يف جلب غريهم إىل املدينة.   ز 

 ح ـ استتباب  األمن،  واستقرار  املجتمع،  وسيطرة  القانون والنظام يف املدينة . 

ـ  تكافؤ  الفرص  بني أفراد  املدينة،  والتمتع باخلدمات  واملصالح العامة.   ط 

  وهكذا،  وبسبب  هذه  العوامل؛   اتضحت  هذه  اهلجرة  بجالء   يف  كل  من  بغداد والبرصة  

 وكركوك. 

  ويكفي  أن  نشري  يف  هذه  النبذة  املخترصة  عن  هذه  الظاهرة،  إىل  أن  أعداد  هؤالء   

النازحني  قد  ناهزت  الثالثة  ماليني  يف  بغداد،  وكانوا  قد  سكنوا   أول  ما   جاءوا  إليها   من  

أكواخ  أنشأوها   )وراء   السدة(  ويف  بعض  البساتني،  إال  أنه   بعد  قيام   ثورة  الرابع  عرش  

زعت عليهم األرايض، وب نيت هلم الدور يف مناطق خمتلفة من   من متوز سنة  1958، و 

 بغداد، ثم اتسعت حتى وصلت إىل ما هي عليه اليوم. 

 

 

 

 

 

 

 

يف للمدن( عبد الرزاق الهلالي ـ 1958.   )19( )الهجرة من الر
 



 )حرف العني(

 العتبات املقدسة يف العراق

العتبات املقدسة( رقم     ي قصد  بالعتبات   املقدسة  يف   العراق،   حسبام نص عليه )نظام 

42 لسنة 1950، األماكن التي تضم أرضحة األئمة ـ عليهم السالم ـ بام تدور عليها  

من أسوار الصحن يف النجف   األرشف، وكربالء، والكاظمية، وسامراء. ويلحق هبا  

مرقد العباس بن عل بن أيب طالب ـ عليهام السالم ـ و)رسداب( اإلمام املهدي ـ عليه  

 السالم ـ يف سامراء. 

  وندرج فيام يل  نبذة خمترصة عن هذه املراقد املطهرة: 

 1 ـ مرقد اإلمام علي بن أيب طالب ـ عليه السالم ـ  )20(. 

ـ  عليه السالم  ـ يف  مدينة النجف األرشف،  حيث    يقع مرقد اإلمام عل  بن أيب طالب 

حيتل   حرمه   الطاهر   قطعة   من   األرض   املنب سطة املرصوفة، وقد امتألت جوانب احلرم  

صص عادة للمجاورين من الزوار.   بالغرف الصغرية التي كانت خت 

  وتتحىل   جدران  احلرم   الداخلي ة  بالنقوش   الزاهية   والقاشاين،   ويتوسط   املقام   صحن  

احلرم  الذي  يتكون  من  قبة  ضخمة  انتصبت  عىل   جانبيها   مئذنتان  متناسبتان  من  احلجم   

سطح  إىل  أهّلتها  من  اإلبريز،  بالذهب  مجيعها  مكسوة  واملئذنتان  املتوسط .  والقبة 

األرض، وهي صفائح مربعة من الذهب اخلالص، ل بست عىل ألواح مربعة من اآلجر  

بحجم البالط املتوسط، وتقع )احلرضة( احليدرية املطهرة حتت القبة، يتوسطها رضيح  

اإلمام عليه السالم، الذي يكتنفه بيت من البللور، واملحاط بقفص عظيم قضبانه من  

 الفضة اخلالصة. 

  والرضيح  نفسه   حتفة   خالدة،   وهو  من  الفضة   املنزلة  بالعاج  والذهب،   املشغولة   بام  

 يسمى  )صنعة اخلاتم (. 



ـ  إىل  ما   قبل  300هـ،  ويف      ويرجع تاريخ  بناء  الرضيح  ـ عىل   ما   يقول  بعض  املؤرخني  

 عام 366 هـ،  أقام  )عضد الدولة( بناءً  عظياًم عىل الرضيح. 

  وأعيد بناؤه زمن السلطان )ملك شاه( سنة  479 هـ. 

  ولقد   توالت   عىل   هذا   املرقد  العظيم  عمليات   البناء   والرتميم  حتى  بلغ  هذه   الدرجة   

 من الروعة الفنية  واهلندسة العظيمة. 

  ومن  اجلدير   بالذكر،   أن  يف   احلرضة  احليدرية  خزانات   وأقبية   حافلة  بالكنوز  التي  ال   

ت ثمن، والتحف النادرة التي تضم جماميع فاخرة من املجوهرات، والعقود، واألواين  

واملحىل   والفضة  والذهب،  باجلواهر،  املزركش  والسجاد  والتيجان،  والسيوف، 

 باألحجار الكريمة، فضاًل عن نسخ نا درة من القرآن الكريم. 

  ولقد  اهتمت  احلكومات   العراقية  هبذا  املرقد  العظيم  اهتامًما   ملحوًظا،  وزاد  اهتاممها   

 به يف السنوات  األخرية . 

ـ   مواسم   معينة،  ولذلك  يؤم  مدينة   النجف   ـ   عليه  السالم      ولزيارة   مرقد   اإلمام   عل   

خالل  هذه   املواسم   عرشات   األلوف  من   الزوار   العراقيني   واألجانب،  وال  سيام  

 اإليرانيني، واألفغان، واألتراك.

 ـ مرقد اإلمام احلسني ـ عليه السالم ـ :  2

ـ   عليهام  السالم  ـ  يف   مدينة  كربالء.  وقد     يقع   مرقد   اإلمام   احلسني   بن  عل   بن  أيب  طالب   

أقيم   الرضيح  الطاهر   وسط  صحن  عظيم  يف  مكان  يدعى  )احلائر( ،  ودفن  معه  أيًضا   

 ابنه )عل  األكرب(. 

أوصافه   أما  العراق.  يف  الدينية  املشاهد  أفخم  من  الرشيف    وي عد  هذا  الصحن 

النجف   يف  احليدرية  الروضة  داخلية  وصف  عن  ختتلف  تكاد  ال  فإهنا  الداخلية، 

 األرشف. 



  وقد   أقيم   وسط   هذا   املقام   العظيم  احلرم،   الذي  يتألف  من  قبة  ضخمة   ومئذنتني،  

 ومجيعها  مغشاة بالذهب اإلبريز. 

 3 ـ مرقد العباس بن علي بن أيب طالب ـ عليهما السالم ـ : 

ـ  :    ويقوم  هذا املرقد  عىل  مقربة  من مرقد أخيه  احلسني  ـ عليه السالم  

  ويف   وسط  هذا  املقام،   يقع   احلرم  الذي يتألف من   قبة  كبرية   مغشاة  بالقاشاين  األزرق،  

 ومئذنتني  مكسوتني بالذهب  اخلالص. 

  أما   تاريخ   بناء  هذين  املرقدين   الرشيفني،  فإنه قديم، يرجع إىل عام  684م، وقد تعرضا  

مرت سنة  979م،  حيث   للهدم والتخريب يف زمن اخلليفة العبايس )املتوكل( لكنها ع 

أن هذين   كام  ـ  السالم  عليه  ـ  احلسني  فخاًم   لإلمام  مشهًدا  الدولة  األمري عضد  بنى 

 املرقدين قد تعرضا للهدم والنهب عىل يد )الوهابيني( عىل كربالء يف الزمن املتأخر. 

  إال  أنه   أعيد   بناؤمها،  وأجريت  الرتميامت  والتعمريات  الرضورية   يف  خمتلف   عهود   

 احلكومة  العراقية . 

  ولزيارة هذه العتبات  املقدسة  أيام معلومة، وأشهرها  هي : 

ـ  زيارة منتصف شعبان.   أ 

 ب  ـ زيارة عرشة املحرم . 

 ج ـ زيارة العرشين من شهر صفر،  أو  ما   تسمى  )زيا رة مرد الرأس(. 

ـ  زيارة يوم عرفات.   د 

 



 (: 21)السالم ـ  وحممد اجلواد ـ عليهما ـ مرقد اإلمامني موسى الكاظم،  4

  ويقع  هذان  املرقدان  يف  اجلامع  العظيم  يف  مدينة  الكاظمية،  ويف   املكان  الذي  كان  يسمى  

بـ  )مقابر  قريش( ،  ودفن  فيها   اإلمام   موسى  الكاظم  ابن  اإلمام  جعفر   الصادق،  

 وحفيده اإلمام حممد اجلواد ـ عليهم السالم ـ . 

رفت   املدينة   التي   قامت   حوهلام  بعد  ذاك   باسم  مدينة  الكاظمية؛   ألن   اإلمام  الكاظم     وع 

 كان مشتهًرا بكظم  الغيظ فن سبت إليه. 

 وهذا اجلامع  عظيم  فخم،  رحب الفناء،  مشيد األرجاء،  مزخرف  بأتم  آيات الزخرفة  

وأبدع  النقوش،   ويتوسطه رضيح اإلمام موسى الكاظم، واإلمام حممد اجلوادـ  عليهام  

السالم ـ وتعلو هذين املرقدين العظيمني، قبتان عظيمتان، وأربع  مآذن، وكلها مغشاة  

 بالذهب اإلبريز. 

  ويرجع   تاريخ   البناء   إىل   بداية   القرن   السادس  عرش  امليالدي،   وجرى   ُتديده   يف  زمن  

نقوش   بإضافة  فأمر  الكبري سنة  1534م،  السلطان  إسامعيل  شاه  األول.  وقد  زاره 

 أخرى، كام أن نارص الدين شاه هو الذي كسا منائره بالذهب. 

 5 ـ مرقد اإلمام علي اهلادي، واإلمام احلسن العسكري ـ عليهما السالم ـ يف سامراء:

يِّدا  وسط  جامع  فسيح،  وعىل     يقع  هذان  املرقدان  الطاهران  يف  مدينة   سامراء،  وقد  ش 

املرقدين قبة شاخمة، أفخمها قبة اإلمام عل   اهلادي ـ عليه السالم ـ وهي قبة مغشاة  

بالذهب اخلالص، وقد أمر ببنائها نارص الدين شاه. وقد تم بناؤمها منذ زمن مظفر  

 الدين شاه سنة 1905م، وأق يمت كذلك مئذنتان ذهبيتان أيًضا.

 6 ـ سرداب الغيبة: 

  ويف  سامراء،  الرسداب  الذي  يعتقد  الشيعة  اإلمامية،  أنه  الرسداب  الذي  غاب  فيه   

اإلمام  الثاين  عرش،   وهو  املهدي   بن  احلسن  العسكري  ـ  عليه  السالم  ـ  وقد  أقيمت  فوق  

 هذا الرسداب  قبة صغرية مغشاة بالقاشاين األزرق. 



 7 ـ مرقد اإلمام أيب حنيفة: 

  ومن  املراقد  املهمة  يف  العراق، مرقد اإلمام األعظم، أيب حنيفة النعامن بن ثابت.  ويقع  

 مرقده هذا يف الناحية التي سميت باسمه، وهي ناحية األعظمية من مدينة بغداد. 

  له   جامع  فسيح،   يتوسطه   قربه،  حتت  قبة   عالية  مغشاة   بالقاشاين  األزرق،  وله   مئذنة،  

 كام أن يف  مدخله  ساعة كبرية. 

 8 ـ مرقد الشيخ عبد القادر الكيالين:

  يقع  مرقد الشيخ  عبد القادر اجليل، أو  )الكيالين( يف  منطقة  باب الشيخ  يف بغداد. 

  له  قبة كبرية  مغطاة بالقاشاين األزرق ومئذنة كذلك. 

  يقصد   زيارته  األلوف  من  الزوار  اهلنود  والباكستانيني  وغريهم  من   املسلمني   الذين  

 يفدون إىل العراق،  فضاًل  عن العراقيني. 

  وللشيخ  أوقاف  كثرية  يف  بغداد  وخارجها،  وله  مكتبة  هامة،   فيها   مئات  من  الكتب   

املخطوطة   وغريها،   وقد  فهرس  هلا   األستاذ   الدكتور   عامد   عبد  السالم   رؤوف يف  كتب  

 مطبوعة . 

 )20( ـ للوقوف على تفاصيل أكثر راجع:
 1: ـ ماضي النجف وحاضرها. تأليف محمد سعيد محبوبه النجف 1958.

 2: ـ موسوعة العتبات المقدسة. قسم النجف، الأستاذ جعفر الخليلي 1966. 
يادة الاطلاع على تاريخ مدينة الكاظمية، راجع   )21( ـ لز

 كتاب )موسوعة العتبات المقدسة( قسم الكاظمية بغداد سنة 1967. 



 العشائر العراقية

  إذا  استثنينا   املدن  والقصبات   الكبرية،  رأينا   أن  العشائر العربية والكردية قد انترشت  

 يف شتى أنحاء العراق انتشاًرا واسًعا.

  ومع  أن  هذه  العشائر   نزحت   إىل  العراق   منذ  مدة  طويلة   من  البادية،  فإهنا   ال  تزال  حتتفظ  

 بعاداهتا  وتقاليدها  وسجاياها،  وتنقاد  إىل سلطة مشاخيها  يف كثري من  األمور. 

  وقد   كا نت  العشائر   العربية   هذ ه عشائر بدوية ترعى اإلبل واملاشية)22( بالتنقل من  

العراق،   الوطني يف  تشكيل احلكم  بعد  احلياة، ال سيام  أن تطور  إال  آخر،  إىل  مكان 

 جعلها تستقر نوًعا ما وتعمل بالزراعة هنا وهناك. 

  أما  العشائر  الكردية، فنزحت  إىل شامل  العراق  من زمن متأخر .

أفخاذ، هذا وتنقسم   إىل  إىل بطون، والبطون  والعشائر    وتنقسم   القبائل   إىل   عشا ئر، 

القبيلة عىل مر الزمن إىل عدة فرق، وكل فريق منها ي عرف باسم رئيسه وهكذا، وندرج  

فيام يل معلومات موجزة عن القبائل العربية الكبرية القاطنة يف القسم اجلنويب من هنر  

 الفرات: 

 1 ـ قبائل الفرات:

  أ ـ عشائر املنتفق: 

  تقطن   هذه   العشائر   يف   املنطقة  الواقعة   شاميل   مدينة   النارصية  يف   لواء   املنتفك،   بني  

 الدراجي وسوق  الشيوخ، ويف   القسم الغريب  من هور  احلامر. 

  وأهم  هذه العشائر  هي : 

  قبائل األجود  ومنها : ) آل  أزيرج، خفاجة،  عبودة، بني  ركاب، احلسونة،  الغزي(. 

  قبائل بن مالك  وهي: )بنو صالح، بنو  خيقان، بنو  خليفة،  املجرة(. 

  قبائل بني سعيد وهي : )بني سعيد، آل إبراهيم، وآل  محيد (. 



 2 ـ قبائل الفرات:

  وهي القبائل  الساكنة عىل  جانبي هنر الفرات،  من الدراجي شاماًل وهي: 

ـ   بنو   حجيم،   وتتألف   من: )آل  جياش،  الظوال،  بنو  زياد،  آل  حسان،  بنو  عارض..   أ  

 إلخ(. 

 وهذه العشائر  تسكن  يف املنطقة  الواقعة بني الدراجي  والرمثية .

ـ  اخلزاعل،   وتتألف  من  عشائر عدة   تسكن  يف  املنطقة  الواقعة بني  الساموة  والكوفة.   ب  

 جـ  ـ  آل  شبل ، وهي ساكنة بأطراف الشنافية. 

د  ـ  بنو   حسن،  تسكن  هذه  القبيلة  يف  أقضية :  النجف  والشامية  واهلندية  عىل   جانبي  

 الفرات. 

 هـ  ـ آل فتله، وتسكن يف  قضاء   أيب صخري والشامية  واهلندية بني طويريج واحللة . 

ـ  اجلنابيون،  ويسكنون  عىل   ضفة الفرات اليرسى بجوار  امل سيب .   و 

واحللة   املسيب  وبني  ودجلة،  الفرات  بني  الواقعة  املنطقة  يف  تسكن  ـ   آل   زبيد،  ز  

 والنعامنية. 

 ج ـ البو  سلطان، وهي  تسكن  عىل  طريف شط احللة، بني احللة   واهلاشمية. 

طـ  ـ  اجلبور،  وتسكن   عىل   طريف  شط   احللة   جنوب  اهلاشمية،  وهي   تنتمي   إىل  قبيلة   

 اجلبور ا ملنترشة يف  لواء  املوصل   ولواء  أربيل عىل طريف هنر دجلة. 

 ـ قبائل دجلة:  3

 وهذه القبائل  تقطن عىل  ضفاف دجلة،  بني القرنة  وبغداد وهي: 

ـ  بنو  مالك،  وتسكن بني  القرنة والدير.   أ 

 ب  ـ البو  حممد،  وتسكن بني  العزير  والعامرة. 

 جـ  ـ  آل  ازيرج، وتسكن  بزاي ز املجر الصغري،  وهور البترية . 

ـ  البو دراج،  وتسكن عىل ضفة دجلة اليمنى، بني هنر دجلة وهور العطيفة.   د 



 هـ  ـ بنو  الم،  وتسكن بني  العامرة والشيخ  سعد. 

ـ   ربيعة،   وهي   عشرية  كبرية،  تنتمي  إليها   عشائر   اإلمارة  واملياح،   وتسكن   لواء   و  

 الكوت . 

ز  ـ  شمر   طوقه،   وتسكن  ضفة  دجلة  اليرسى،  بني   النهر  وحدود  إيران  يف  البقعة  املمتدة  

 من بغداد إىل النعامنية. 

 4 ـ القبائل العربية يف الشمال: 

  أ  ـ  قبائل  الفرات  وهي : 

ـ  زوبع، وتسكن عىل  ضفة  الفرات  اليرسى،  بني  خان النقطة  وعكر كوف .   أ 

 ب  ـ الدليم، وتسكن عىل  جانبي هنر الفرات،  بني الفلوجة والقائم. 

 جـ  ـ العقيدات، وتسكن عىل   جانبي هنر  الفرات،  من خان التبني إىل  شامل  دير الزور. 

ـ  البقارة،  وتسكن عىل  ضفاف  هنر  الفرات  اليرسى، بني  الرقة والبصرية .   د 

ـ  قبائل دجلة وأمهها :    ب  

ـ  العزة، البيات،  اخل زرج، بنو متيم.   أ 

 ب  ـ اجلبور،  وتقطن بني  سامراء واملوصل. 

 جـ  ـ طي، وتقطن  يف أطراف  الزابني. 

ـ  العبيد،  وتقطن عىل  ضفة  دجلة اليمنى،  بني  سامراء  وكركوك.   د 

 5: القبائل البدوية وأمهها: 

ـ  قبيلة شمر .   أ 

 ب  ـ  قبيلة  عنزة . 

 جـ  ـ  قبيلة  الظ فري. 

 



 ـ القبائل الكردية:  6

  وتنقسم القبائل الكردية إىل قسمني مها: 

ـ   القبائل  الكردية  الشاملية،   وهي  التي   تسكن  بالد   تركيا   وبعض  أقضية  املوصل،    أ  

 كزاخو  وعقرة، والعامدية، ودهوك. 

ـ   القبائل   اجلنوبية،   وهي   التي  تسكن   لواء   السليامنية   وبعض  جهات   أربيل،   وأهم   ب  

 القبائل  الكردية  الشاملية  هي: 

 1  ـ برواري باال وبرواري زير. 

 ـ بارزان، وتسكن شامل الزاب األعىل، وجبل بريه كرية.  2

 3 ـ هركي،  وهي  عشرية متنقلة .

 4 ـ  مريان،  وهي  عشرية متنقلة .

 5  ـ سندي  وكىل،  تسكنان شامل زاخو،  بني  هنر  اهليزل  وهن ر اخلابور. 

 6 ـ سورجي،   تسكن  قضاء  عقرة، بني  عقرة والزاب  الكبري. 

 7 ـ زيبا ري، تسكن قضاء بارزان عىل ضفة هنر الزاب اليمنى، ما بني الزاب وعقرة. 

  القبائل الكردية اجلنوبية  وأمهها :

ـ  هورامان، وتسكن  جبال  هورامان يف قضاء حلجبه.   أ 

 ب  ـ بلبا س،  وتسكن منطقة  رانية وقلعة ديزه . 

 جـ  ـ داودة، وتسكن بني الزاب األعىل   والزاب األسفل . 

ـ  كردي، وتسكن بني  أربيل   وراوندوز.  د 

 هـ  ـ اجلاف،  وتسكن يف  قضاء   كفري. 

ـ  كاكه ئي، وتسكن  بني  جبل  برادان وخاصة  جاي.   و 

ـ  مهاوند، وتسكن يف  قضاء  مججا ل.   ز 

 ح ـ  خوشناو،  وتسكن يف  ناحية شقالوة  وأطراف  ليالن  جاي.



ط ـ بشدر، وتسكن هضبة بشدر، عىل ضفة الزاب األسفل اليمنى، وهي منترشة من  

 قرية دربند إىل قلعة دزه. 

 ي ـ طالباين، وتسكن  قضاء  كفري، بني  وادي شريوان وكفري صو. 

 * * * 

  هذه  هي  أهم  ال قبائل  والعشائر  العربية  والكردية،  وهي  كام  يعرف  الباحثون،  كانت  

ذات  أمهية  يف   احلياة  العامة يف العراق، إال أن هذه انعدمت ـ أو تكاد ـ بعد قيام ثورة  

 الرابع عرش من متوز سنة  1958  وصدور قانون اإلصالح الزراعي سنة  1959)23(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يادة المعرفة  عن هذه العشائر اقرأ:   )22( ـ لغرض ز
 تاريخ العشائر العراقية لعباس العزاوي.

)القضاء   كتاب  راجع  العراق،  في  العربية  ية  العشائر والقواعد  الأصول  على  للوقوف  ـ   )23(
يق المزهر الفرعون الصادر في بغداد سنة 1941.   العشائري( لمؤلفه الشيخ فر



 العلم العراقي

  للعلم  العراقي   يف  )اململكة  العراقية (  تاريخ  قبل  أن  يأخذ  شكله  احلايل  الذي  أقره  

 )القانون األسايس العراقي (. 

يوم  8/آذار/ 1920،   دمشق  يف  العراق  أحرار  عقده  الذي    قىض  املؤمتر  العراقي 

واختاروا للعراق )علاًم( عىل مثال )علم الثورة العربية(،   ولكنه يضم )كوكبني( تفريًقا  

له  عن )العلم السوري(، الذي اختاره املؤمتر السوري العام، الذي انعقد يف دمشق يف  

 التاريخ نفسه؛ ألن هذا العلم  ـ أي السوري ـ له كوكب واحد يف املثلث األمحر. 

  وملا   قامت  الدولة  العراقية  اجلديدة  وأرادوا  اختيار  علم  هلا،  ارتأى  بعضهم  أن  تتألف   

الراية  العراقية  من  أربعة  ألوان،  هي : األبيض واألسود  واألمحر واألخرض،  وهي  التي   

 رمز إليها  الشاعر  العراقي صفي الدين احلل  يف  قوله : 

 بيض صنائعنا  سود  وقائعنا 

 خرض  مرابعنا   محر  مواضينا   

  وملا   أنشئ   املجلس   التأسييس   العراقي   سنة   1924،  عرضت   عىل   البحث   قضية  العلم   

العراقي،  فقا م  جدل  بني   أعضائه  حول  اختيار  هذه  الراية،  وقد  قر  الرأي  عىل   تلك  

األلوان  األربعة،  واقرتح  املرحوم  ناجي   السويدي،   أن  يزان  العلم  العراقي   بنجمني،  

 فأيد اقرتاحه)24(. 

  وقد   نصت   املادة   الرابعة   من   مقدمة   القانون   األسايس   العراقي،  عىل   أن   يكون  العلم  

 عىل  الشكل  واألبعاد اآلتية: 

  ]طوله   ضعفا   عرضه،   وي قسم   أفقيًّا   إىل   ثالثة   ألوان   متساوية   ومتوازية،   أعالها   األسود،  

فاألبيض  واألخرض،   عىل   أن  حيتوي  عىل   شبه  منحرف   أمحر  من  جهة   السارية، تكون  

اللون   لعرض  مساوية  الصغرى  والقاعدة  العلم،  لعرض  مساوية  العظمى  قاعدته 



األبيض، وارتفاعه ربع طول العلم، ويف  وسطه   كوكبان أبيضان، ذوا سبعة أضالع،  

 يكونان عىل وضع عمودي يوازي السارية[)25(. 

  ويف  سنة  1928م،  صدر  )قانون  العلم   العراقي(  رقم  36  لسنة  1928،   ثم صدر  

 )نظام استعامل العلم العراقي( رقم 29 لسنة 1930. 

  وبموجب   هذا   النظام،  ي رفع   العلم  يف   مراكز   احلكومة،  يف  كل  لواء   وقضاء   وناحية،   ويف  

املدارس  ومقر  احلاميات  من  اجليش  وخمافر  الرشطة  وعىل   عامرات  املمثليات  السياسية   

 والقنصليات  العراقية  يف  اخلارج.

  وي رفع  العلم  أيام  اجلمع واأليام املصادفة  لألعياد والعطل  الرسمية. 

  وي رفع العلم حتى منتصف عموده  عىل العامرات السابقة يف يوم عرشة املحرم، أو يوم  

وفاة امللك، وتبقى مرفوعة إىل انتهاء مراسم الدفن، وخالل إجراء مراسيم دفن أحد  

ويف   السابقني،  الوزارات  رؤساء  أحد  أو  الوزراء،  رئيس  أو  املالكة،  األرسة  أفراد 

 احلاالت التي يأمر هبا وزير الداخلية. 

  وي رفع  العلم   يف   السفن   البحرية   والنهرية   العائدة   للحكومة  حتى   قيامها   بوظائفها  

الرسمية،   وي منع   نصب   عواميد   األعالم   يف   العامرات   اخلاصة   غري  الرسمية   ورفع   العلم   

 عليها )26(.

  إال  أنه  ملا   قامت  ثورة  الرابع  عرش  من  متوز  يف  العراق  سنة  1958،  وق ض  عىل   النظام  

امللكي بقيام اجلمهور ية العراقية، تغري شكل العلم العراقي، إذ صدر يف سنة  1959  

)قانون علم اجلمهورية العراقية رقم  102  لسنة  1959(، الذي نصت املادة األوىل  

 منه عىل ما يل: 

  »يتألف   العلم  من  األلوان:  األسود  واألبيض   واألخرض   واألمحر   العاتك   واألصفر،   

وهي  األلوان   التي   متثل أدواًرا جميدة يف تاريخ العراق واألمة العربية. وعىل أن يكون  

مستطيالت   ثالثة  إىل  ا  عموديًّ وي قسم  عرضه،  ضعفا  طوله  مستطياًل،  العلم  شكل 



األبيض   ويتوسط  فاألخرض،  فاألبيض  اليسارية  األسود  اجلهة  من  أوهلا  متساوية، 

النجم العريب )نجم ذو ثامنية رؤوس( لونه أمحر عاتك، رمز ثورة  14  متوز، وتتوسط  

 النجم دائرة ذات لون أصفر، حييط  هبا حزام أبيض«. 

  أما  املادة الثانية من  هذا القانون فقد جاء  فيها :

  أ  ـ  ترمز  ألوان العلم  ملا   يأيت: 

  اللون  األسود  لكل   من  راية   الرسول  العريب  األعظم،   وراية  العرب  يف   صدر  اإلسالم،   

 وراية العرب  يف  العراق . 

  اللون األخرض لراية العلويني. 

  اللون  األبيض لراية  العرب  يف  الشام. 

  اللون  األمحر العاتك لثورة  14 متوز   1958، ولراية العرب يف  األندلس. 

  اللون  األصفر  لراية  صالح الدين األيويب. 

  ب  ـ  يمثل  النجم   املثمن  األمحر  العاتك  والدائرة  الصفراء   العرب  واألكراد   رمًزا  

 لتكوينهام الشعب العراقي منذ القدم«. 

  وقد  ألغى  هذا القانون، القانون رقم  36 لسنة   1928 املشار  إليه  أعاله. 

  إال  أنه   ملا   قامت  ثورة   رمضان  سنة  1963،  تغري  هذا  العلم،  ولكن  ألوانه  الثالثة   

 السابقة بقيت  مع إضافة ثالثة  نجوم . 

 

 

 

 

 

 



 

 )24( ـ راجع مجلة المؤرخ، عدد تشرين الثاني سنة 1932. 
)25( ـ لما قام الاتحاد العربي بين العراق والأردن سنة  1958، تقرر أن يكون علم الدولة )علم  
الثورة العربية( ولما نوقش الأمر في البرلمان اعترض النائب علي كمال على ذلك؛ لأن هذا العلم  
الجديد لم يعد يمثل  العرب والأكراد؛ اعتقادًا منه أن هذين الـكوكبين، يمثلان العرب  والأكراد.  
وقد صحح هذا الوهم الأستاذ عيسى عبد القادر في )كلمة صريحة( نشرها في جر يدة البلد. ولـكن  
في البيان الذي نشره ياسين الهاشمي رئيس الوزراء، حين نشر القانون الأساسي قال عن الـكوكبين  
 اللذين في العلم إنهما )رمز الاتحاد بين القومين الـكردي والعربي(. راجع مبحث  القانون الأساسي. 
)26( ـ ومما تجدر الإشارة إليه، أن هذا العلم قد ناله شيء من التعديل بعد قيام ثورة تموز  1958  

 إلا أن الألوان بقيت كما هي، إلا أنه أضيفت إليه في الوسط ثلاث نجمات.
 



 العما رة

  العامرة   من   مدن   العراق   الكبرية،  يرجع   تاريخ   تأسيسها   إىل   سنة  1861م، ألنه قبل هذا  

 التاريخ ل يكن هلا شأن يذكر)27(. 

  ويذكر  بعض  املؤرخني،  أن  أرايض  العامرة  أيام  العهد  العثامين   كانت  مرسًحا   للحروب  

واملعارك  والغزوات   واملشاحنات  بني  العشائر  الساكنة  فيها   أو  املجاورة  هلا .  وما   كان  

للحياة  املدنية  ظل  فيها،   غري  أنه  ملا   تفاقم   األمر، وعمت الفوىض، واستفحل األمر،  

جهز وايل بغداد )نامق باشا ( محلة بقيادة اللواء )حممد باشا الديار بكريل(، فدارت بينه  

 وبني عشائر العامرة معركة انترص فيها عليهم، ونرش ظل احلكومة عىل تلك األصقاع. 

اليرسى،   ا   عىل   ضفة دجلة  ا  عسكريًّ   وبعد  أن  استقر   به  األمر،  أنشأت  احلكومة   مقرًّ

أخذ   ثم  كبرية،  )عامرة(  املقر  هذا  وكان  معسكر.  أي  بالرتكية،  )األوردي(  ويسمى 

 بعض األهلني ينشئون بيوهتم حول هذه العامرة فتوسعت رقعتها.

  وملا   أصبحت  مدينة   صغرية،   جعلتها   احلكومة   العثامنية   بدرجة  قائمقامية،   تا بعة  لوالية  

البرصة،  وعينت   املدعو  )عبد  القا در أفندي الكوملندي( بوظيفة كاتب عشائر لوالية  

البرصة، عىل أن يكون حمله الرسمي يف مركز قضاء العامرة، وقد أبدى هذا املوظف  

 نشاًطا ملحوًظا يف تعمري املدينة . وقد أرخ ذلك الشاعر عبد ا لغفار األخرس بقوله: 

 عمرمتوها  فغدت  عامرة

 كام أردتم ملراد اخلاطر 

 فقل ملن  يسأل  عن  تارخيها 

 قد عمرت  أيام عبد  القادر 

ـ   1861م.  هذا  وال  تزال  يف   العامرة  حملة  تعرف  باسم    ـ      أي  أهنا   عمرت  سنة  1278ه

 هذا القائمقام هي املحلة  )القادرية()28(. 



 واملدينة  تطل عىل  هنر دجلة وعىل  هنر  الكحالء، املتفرع  من  دجلة عند  مدخل العامرة.  

 وهناك خلف املدينة )هنر املرشح( الذي ينرشح من هنر الكحالء. 

  وتكثر   يف  هذه  املدينة  زراعة  الشلب   واحلنطة   والشعري  والذرة   واملاش،   هذا  عالوة   عىل   

 ما  هبا   من البساتني  ومزارع الن خيل. 

  وترتبط  العامرة  ببغداد  والبرصة  بطرق   مبلطة   حسنة   التبليط،  وتعترب  من  الطرق  

 التجارية الرئيسية التي تربط اجلنوب بالشامل. 

  ويف  العامرة  عشائر  عدة  منترشة  يف  اللواء  أمهها :  البو  حممد،  وبنو  الم،   والسواعد،   

 وغريها )29(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)27( ـ للمرحوم الأستاذ يعقوب سركيس رأي خاص حول تاريخ العمارة أثبته في الجزء الأول  
 من كتابه )مباحث عراقية( المطبوع سنة 1948 صفحة 264 وما بعدها.

)28( ـ راجع تفصيل ذلك في كتاب )العراق قديمًا وحديثًا( للأستاذ عبد الرزاق الحسني. صيدا  
 .1958 

يادة المعلومات عن عشائر العمارة    )29( ـ لز



 العمل والعمال يف العراق

نبذة خمترصة عن )شؤون     كنا   يف   اجلزء   الثاين   من  كتابنا   )معجم   العراق(  قد   أعطينا 

العامل(، وقلنا إن أول ترشيع صدر للعامل كان يف سنة  1936. وبالنظر لتطور احلياة،  

خطوات   اختذت  فقد  الصناعية؛  املشاريع  عدد  وازدياد  الصناعية،  األعامل  وتوسع 

القانون عىل أسس جديدة لصالح   القانون سنة  1942، وقد  نص هذا  لتعديل هذا 

 العامل. 

  وملا   قامت احلرب العاملية الثانية، توسعت آفاق الصناعة والتجارة، وزادت إمكانيات  

استخدام العامل وتدريبهم، وقد أدت هذه التوسعات يف شتى جماالت احلياة إىل ازدياد  

 عدد أفراد الطبقة العاملة يف العراق ازدياًدا كبرًيا. 

قانون   يف  النظر  إعادة    وبالنظر   هلذا  التطور؛   عمدت   وزارة   الشؤون   االجتامعية   إىل  

العامل، وتعديله تعدياًل شاماًل، وذلك باالستعانة بأحد خرباء مكتب العمل الدويل  

الذي أوفد إىل العراق هلذا الغرض يف سنة  1958. وعىل ذلك؛ صدر قانون العمل  

 رقم ) 1( لسنة  1958، الذي روعيت فيه  مصلحة رب العمل والعامل عىل السواء. 

دل  هذا ال قانون مرتني يف سنة  1958 و 1959.    ثم ع 

  وملا   كان  العراق  عضًوا  يف  منظمة  العمل  الدولية،  فقد  استوحى  ترشيعه   العاميل  روح  

 دستورها  مع  االلتفات  إىل  ظروفه االقتصادية  واالجتامعية . 

  وقد  اهتم  القانون  كذلك  بنقابات  العامل،  فقد  رأى   من  الرضوري  تأليف  نقابات  لكل   

العامل وتوجيههم   التي ترفع مستوى  نوع  من  أنواع  الصناعة؛ بغية حتقيق األهداف 

 الوجهة الصاحلة التي تعود بالنفع عىل البلد. 

 ومن   يرد  الوقوف  عىل  التفاصيل،  عليه   مراجعة  التعديل  رقم   82  لسنة  1958،  ورقم  

71  لسنة  1959،  املنشورين  يف  عددي  الوقائع  99  بتاريخ  12/24/ 1958  و 164  

 بتاريخ 5/4/ 1959. 



  ومن   اإلحصائيات   التي   استقيناها   من   مديرية   العمل   والضامن  االجتامعي   التابعة  

لوزارة الشؤون االجتامعية،  إحصائية  تبني  أن عدد  العامل  الذين يشتغلون يف  املشاريع   

الصناعية  املختلفة  يف  العراق  ) 108188(  عاماًل،  منهم  ) 55655(  عاماًل   يشتغلون   

يف  املشاريع  الصناعية  يف  لواء  ب غداد. أما الباقون، فموزعون عىل املشاريع القائمة يف  

 األلوية األخرى. 

بع  وهكذا، أما  العراق،  يف  امللكي  العهد  يف  انتهى  اجلمهوري  العهد  وقيام  الثورة  د 

 كبرًيا كام هو معلوم.  اق، فإن شؤون العمل والعامل تطور تطوًراالعر



 حرف الغني

 الغابات يف العراق)30(

  ينحرص   وجود   الغابات  يف  املناطق  النائية   من  اجلبال   الشاملية   يف  العراق،   وهي   متتد  عىل   

شكل هالل  عريض،  يمتد  من  زاخو شاماًل  إىل  حلجبة  رشًقا،  ويشمل  ألوية: املوصل،   

 وأربيل، والسليامنية . 

  ويف   هذه   املناطق  الوعرة،   متتد   غابات  البلوط،   التي   ترتاوح   مساحتها   زهاء   )17776(  

 كيلومرًتا مربًعا من اجلبال واألودية. 

  ويوجد   عدا  أشجار  البلوط،   أشجار  الزعرور،   والبطم،   واجلنار،  وبعض   أشجار  

الفصيلة  اللوزية،  كام  توجد  أشجار  الفصيلة  الصنوبرية  يف   منطقة  حمدودة  حول   

 )زاوتيه (،  و)أتروش( يف  لواء  املوصل. 

احلور،   بأشجار  املألى    وتنحرص  مناطق  الغابات  األخرى  يف  األصقاع  الواطئة، 

 والصفصاف، واجلوز وغري ذلك.

  أما   الغابات  التي  تنمو  عىل   ضفاف  األهنار  فتبلغ  مساحتها   زهاء  الـ  )200(  كيلومرت  

 مربع وهي  منترشة  هنا  وهناك  وبني السهول . 

  ويفصل  منطقة   الغابات  عن  بقية  أنحاء  القطر،  قوس   وهو   يمتد   من  زاخو،   ويمر   

بدهوك  وعقرة،  وأربيل، وكويسنجق، ومججامل، وينتهي يف هورين شيخان، وتنحرص  

العراقية   واحلدود  الرتكية،  العراقية  احلدود  وبني  القوس  هذا  بني  الغابات  منطقة 

 اإليرانية. 

  ومن  اجلدير  بالذكر،   أن  معدل   سقوط  املطر  السنوي   يف  هذه  املنطقة  يتعذر  دونه   نمو   

نمو   أحياًنا  املمكن  فمن  هذا،  ومع  الغابات  الطبيعية  الكثيفة   يف  كثري  من  املناطق، 



األشجار الصغرية بدون سقي، حتى يف األرض التي ال  يتجاوز سقوط املطر فيها عن  

 350 ملليمرًتا. 

  وتغلب   فصيلة  البلوط   عىل   غريها   يف  غابات  العراق،  إذ  يمكن  وصف  أكثرية  الغابات  

العفص   بأهنا   )غابات  بلوط (،   وتشمل  هذه   الفصيلة   إضافة  إىل   ذلك،  أشجار 

والزعرور،   )حبة اخلرضاء(،  البطم  فهي  معها،  تنمو  التي  األشجار  أما  والدندران. 

 والكمثرى الربي، واإلسفنديان، والعرعر وغريها . 

  وتنمو   غابات  الصنوبر   يف   منطقة   صغرية  أسفل   قرية  زاويته،   عىل   طريق   دهوك   

 سواراتوكا،  وحول  مركز  ناحية  أتروش. 

  وباإلضافة  إىل   ذلك،   يوجد   ثالث من الغابات يف املناطق اجلبلية وعىل ضفاف األهنار،  

والتوت،   واالسبندار،  واحلور،  واجلنار،  والصفصاف،  اجل وز،  أشجار  ومنها 

 والدندار، واللوز وغريها. 

  وقد  صنف  بعض  االختصاصيني  غابات  العراق  بالنسبة  إىل  أنواع  أشجارها   كام  جاء  

يف  تقرير   اإلخصائي   )املسرت   جابامن(  يف   الغابات، والذي اشتغل مدة يف العراق، فأشار  

 إىل أن مساحة الغابات حي سن أن حتسب بالنسبة إىل نوعية )شجر الغابة(. 

  وننرش فيام  يل  أسامء  الغابات  يف املوصل، وأربيل،  والسليامنية: 

 1 ـ غابات املوصل: 

ـ  مريكه دار : يف  أعىل   جبل  كار، بالقرب  من سواراتوكا .   أ 

 ب  ـ بايف دشك: يف سفح جبل متينا، بني ارادن وبامرين، ومتتد  حتى رسسنك. 

 جـ  ـ بيزين: عىل  مسافة كيلومرتين من رشقي  رسعامدية . 

ـ  رسعامدية : عىل   مسافة كيلومرتين  من شامل  موقع  اصطياف رسعامدية.   د 

هـ  ـ  كاف   نري:  تقع  بني  رسعامدية  برواري   باال  عىل   مسافة  5  كيلومرتات  من  مصيف   

 رسعامدية. 



ـ  ناويلة:  تقع  بني ناويلة  وارادن اسالم.   و 

ـ  رسسنك:  تتألف  من غابتي  مجال  وبادة ره شك.   ز 

 ح ـ زاويتا : غابتها  صنوبرية  عظيمة،  مركزها   مصيف  زاويتا . 

ـ  أتروش : غابتها  صنوبرية   عظيمة،  مركزها   مصيف  أتروش.   ط 

 ي ـ سواراتوكا : غابتها  كثيفة،   حتيط بموقع  سواراتوكا   من أعىل  جبال كار. 

 2 ـ غابات أربيل:

  وغابات  هذا  اللواء  كثرية  وكثيفة،   فيها   أنواع  الطيور   واحليوانات،  وعىل   األخص  

 الدب،  وعنز  اجلبل،  والغزال اجلبل، ومناظر هذه  الغابات رائعة. 

 3 ـ غابات  السليمانية: 

  وهي  أشد  كثافة  من  غابات  املوصل  وأربيل  وأكثرها،  وهي   منترشة  بني  املصايف،  

وتعطيها   منظًرا  خالًبا،  ويرتادها   الصيادون   لكثرة   طيورها   وأرساب   حيواناهتا   ذات  

 الفراء  الثمني . 

  هذا،  وهتتم  احلكومة   اهتامًما   كبرًيا  بالغابات،  وتسعى  لتكثريها   والعناية  هبا،   كام  أهنا   

ا.   الفحم بحوايل ) 5000(  طن سنويًّ تستخرج  الفحم منها، وي قدر ما يستخرج من 

شهر   إىل  ويمتد  األول،  ترشين  من  شهر  الشامل  يف  الفحم  استخراج  موسم  ويبدأ 

 حزيران من كل سنة. 

 

 

 

ية   )30( ـ اعتمدنا في تلخيص هذا البحث على مقال الدكتور حسن كتاني المنشور في دليل الجمهور
 العراقية لسنة 1960. 

 



 الغرف التجارية يف العراق

 

 ير جع  تاريخ إنشاء  أول غرفة للتجارة يف العراق  إىل  عام  1880م، إذ  صدر أول نظام   

 هلذه الغرفة  يف  يوم 6 صفر  سنة   1297/ رومية،  املصادف لسنة 1880م. 

  ويف  سنة   1305  رومية،   صدر  تعديل  للامدة  )7(  من  النظام،  إذ  تقرر   بمقتضاه  أن  يكون  

عدد أعضا ء غرفة التجارة يف إستانبول ) 12( عضًوا، ويف الواليات )8( أعضاء، ويف  

 األقضية )4( أعضاء. 

ـ   )كتابة  الغرفة  التجارية( ،  وأعلن  يف  الوقت     وتقرر   كذلك  أن   تسمى   رئاسة  الغرفة  ب

 نفسه  عن   لزوم  تسجيل   أسامء   الداللني  والسامرسة،   وأن  حيصلوا  منها   عىل   إجازة  عمل. 

موسًعا   العثامنية  نظاًما  الدولة  أصدرت    ويف  عام   1328هـ،   املصادف  1910م، 

ألحكام عديدة. وبمقتىض هذا النظام، تكونت غرفة ُتارة بغداد، فكانت أول غرفة  

ُتارية باملعنى الصحيح، وصارت مرجًعا لألمور التجارية واالقتصادية، وكان أول  

رئيس هلا هو )املسرت مركوريان(، مدير شعبة  املرصف العثامين الربيطاين، وملا احت ل  

العراق من ِقبل اإلنكليز، ظلت الغرفة تسريِّ أعامهلا مع بعض التطورات التي اقتضتها  

 طبيعة احلياة االقتصادية. 

  ويف  سنة   1926م،  أصدرت  احلكومة   العراقية   قانون  الغرف   التجارية   رقم  40  لسنة  

1926،  وبموجب  هذا  القانون،  أعيد  تأسيس  غرفة  ُتارة  بغداد،  وافتتحت رسميًّ ا  

دل هذا القانون عدة مرات بعد ذاك، آخره التعديل رقم   يوم  9/29/ 1926، وقد ع 

 41 لسنة 1935. 

  وبالنظر   التساع   نطاق  األعامل  التجارية   يف   العراق،   فقد  تأسس  عدد   من   الغرف   

التجارية  يف  املدن   الكبرية،  كالبرصة  واملوصل   واحللة   والنجف  والعامرة  وكركوك  

 والنارصية  والديوانية. 



  وغرفة   التجارة  عبارة  عن   مؤسسة  عامة،   تتألف   من  التجار  أصحاب  األعامل   لتمثيل   

التجارة  ومحايتها   يف   منطقتها   اخلاصة  املحددة  بالقانون،   وهي   مؤسسة   شبه   رسمية   حتت  

 إرشاف وزارة  االقتصاد. 

  وقد نصت املادة التاسعة من  القانون عىل  أن وظائف غرفة التجارة هي: 

عن   تطلبها  التي  واملعلومات  باملنشورات  واملحاكم  احلكومة  دواوين  1  ـ  تزويد 

 التجارة والصناعة، وعن العرف والعادات اجلارية يف املعامالت التجارية. 

2  ـ  تبسط  آراءها   يف  الوسائل   التي  تؤول  إىل  تقدم  التجارة  والصناعة  وتوسعهام،  

وتقرتح  تعديل  القوانني التجارية والصناعية،  والتعاريف الكمركية، واألمور املتعلقة  

والتليفون،   والربق  وبالربيد  وبحًرا،  وهنًرا  ا  برًّ النقل،  ووسائل  الطرق  بفتح 

 واالمتيازات التي تعطى للمؤسسات التجارية والصناعية. 

ـ   السعي   إلزالة   العراقيل   التي  تعرتض  رقي   التجارة  يف   البالد   وتطلب   مساعدة    3

 احلكومة  للوصول  إىل  هذه الغا ية. 

،   ت قيد   فيه   أسعار  البضائع   واألمتعة   واحلبوب   والتحاويل،   وتعطي   ـ   تنظم   سجالًّ   4

 نسًخا  منه، أو  ُتيب عن سؤال   يف املوضوع لقاء أجرة  معينة. 

ـ   جيوز  هلا   أن  تكون  حكاًم   يف   حسم  الدعاوى  واالختالفات   التجارية   التي   تقع   بني     5

 تاجرين  أو  أكثر، بناء عىل  اتفاق وتكليف الطرفني 

 6 ـ  تصدق عىل  درجة  ثروة الكفالء،  وقدرهتم  عىل  القيام بالكفاالت. 

 7 ـ  تصدق شهادات منشأ البضائع التي  تصدر  من العراق. 

 8  ـ  تقوم  بتصنيف درجات  التجار وفق األصناف الستة التي  حددها  النظام . 



 جتارة بغداد غرفة

يف   التجارية    تعترب   هذه   الغرفة  التي   افتتحت  بتاريخ   9/29/ 1926،   أكرب  الغرف 

العراق. وقد كان عدد أعضائها من التجار أول األمر )288( عضًوا، إال أهنم أصبحوا  

 يف سنة  1960م )5411( عضًوا. 

  وكان  عدد   أعضاء   جملس   اإلدارة  ) 17(  عضًوا،  وكانت  مدة   العضوية   أربع  سنوات،  

 ثم  أصبحت  سنتني. 

  وقد  كان   رئيس   اهليئة   اإلدارية   للغرفة  يف   دورهتا   الرابعة   سنة   1934  املرحوم   ) قاسم  

اخلضريي(  وسكرتريها   )إلياهو  حسقيل   العاين(  وانتخب  معايل  املرحوم   جعفر   أبو   

 التمن رئيًسا   ثانًيا، إال  أنه استقال، فانت خب  من بعده )إبراهيم   حييم (. 

  ويف  انتخابات  الدورة  اخلامسة   التي  جرت سنة  1935، انت خب جعفر أبو التمن رئيًسا  

أول، وإبراهيم حييم رئيًسا ثانًيا، وحممد كامل اخلضريي سكرترًيا، أما أعضاء اللجنة  

حسقيل   بيرتز  املسرت  إيستوود،  أوستن  املسرت  الشابندر،  إبراهيم  فهم:  اآلخرون 

منيش   شاؤول  مرصي،  رمحني  من ري  الوي،  خضوري  شكر،  شحطوب،  خضوري 

شعشوع، صالح اليشاع ساسون، صيون شلومو عبودي الياهو العاين، حممد احلاج  

 خالد، حممد طيب آل حويز، نوري فتاح، يامني شاشا. 

  ومن   هذه   القائمة   التي  ظلت  تتكرر  تقريًبا،   يرى   القارئ  سيطرة  اليهود   عىل   التجارة  يف   

 البالد  آنذاك.

الغرفة،   الوضع يف  تبدل    إال  أنه  ملا   صدر  قانون  إسقاط   اجلنسية  عنهم  سنة   1950، 

 وكان جملس إدارة الغرفة سنة  1959  مؤلًفا من الذوات اآلتية أسامؤهم: 

  الرئيس  األول :  حممد  جعفر   الشبيبي،  الرئيس  الثاين:  حسني  عل   عبد  اهلادي،  

 السكرتري: مهدي  الرحيم . 



  األعضاء :  سليم   عبد   اهلادي،   صادق  اخلليل،   صالح  مهدي  العزاوي،   صبيح   الشبيبي،  

احلاج عبد الرسول عل، احلاج عبد العزيز البغدادي، عبد العزيز شرب، عبد املحسن  

شنشل، عل مهدي الوحيد، مهدي احلاج سلامن الصفار، موسى جميد عالوي، حممد  

 سعيد اخلفاف، حممد ضياء السبتي، وعبد الرضا شعبان. 

التجارية     هذا،  وتعقد  الغرف  التجارية  مؤمترات  فيام  بينها   للتباحث  يف  الشؤون 

واالقتصادية التي هتم البالد. وكان أول مؤمتر هلا، هو املؤمتر الذي انعقد يف  بغداد سنة  

سنة   املوصل  يف  انعقد  الذي  الثالث  واملؤمتر  سنة  1947،  الثاين  واملؤمتر   ،1930

الذي   اخلامس  الب رصة سنة  1950،  واملؤمتر  الذي  انعقد يف  الرابع  واملؤمتر   ،1949

 انعقد يف بغداد سنة 1952. 

  وفضاًل   عن  هذا،  فإن  هذه  الغرف  تساهم  يف  املؤمترات   التي  تعقدها   الغرف  التجارية  

 العربية،  واملؤمترات التجارية  اإلسالمية  واألجنبية. 

  وكانت  غرفة  ُتارة  بغداد  تصدر  جملة  باسم  )جملة  غرفة   ُتارة  بغداد(،  وهي  من  

 املجالت  

 الغرف الزراعية يف العراق

غرف   فيها  قامت  التي  املتقدمة  الدول  مسلك  تسلك  أن  العراقية  احلكومة    أرادت 

زراعية، للعمل عىل النهوض بالزراعة ورعاية مصالح املزارعني ومساعدهتم يف إبداء  

الزراعية(   الغرف  الغاي ة )قانون  الزراعية، فأصدرت هلذه  بالشؤون  الرأي واملشورة 

رقم  30  لسنة  1938. ويف سنة  1939م،  أصدرت  نظام الغرف الزراعية املرقم  84  

دل القانون سنة  1951  برقم  4  لسنة  1951، والنظام برقم  60   لسنة  1939م، ثم ع 

 لسنة 1951. 

  وبموجب  هذا القانون؛  أصبحت واجبات الغرف الزراعية  تشمل  ما   يل : 



  نرش  الوسائل   التي  تزيد  اإلنتاج  الزراعي،   والسعي   إلزالة   العراقيل  التي   تعرتض  رقي  

احلرشات   من  يظهر  بام  املوظفني  وإخبار  واحلكومة،  الزراع  بني  والتوسط  الزراعة، 

واآلفات الزراعية، وتزويد الدوائر باملعلومات، والتوسط لدى املصارف يف مصالح  

الصاحلة   املساحات  لتوسيع  املسؤولني  وا ملقرتحا ت  إىل  املطالعات  وبيان  املزارعني، 

الرشكات   وتأسيس  الزراعية،  اإلرشادات  تطبيق  املزارعني   عىل  وحث  للزراعة، 

 التعاونية والنقابات الزراعية. 

  كام  تكون  حكاًم   يف  حسم  املنازعات  بني  املزارعني  وتكون  كذلك  عىل   اتصال  

بمديريات   الزراعة،  والبيطرة،   والري  والرصف  الزراعية،   أو  فروعها   يف  املناطق.  

بقية   يف  أعضاء  و)10(  وللغرفة  الزراعية   جلنة   مؤلفة  من  ) 12(  عضًوا  يف   بغداد، 

األلوية. ويعترب عضًوا طبيعيًّا فيها، أكرب  موظف  زراعي، وأكرب موظف ري، وأكرب  

يف   املشرتكني  املزارعني  من  الباقون  األعضاء  وينتخب  املنطقة.  يف  بيطرة  موظف 

 الغرفة. ومدة العضوية يف اللجنة أربع سنوات، يبدل نصفهم كل سنتني. 

  ويوجد  يف   العراق  سبع   غرف زراعية، هي غرفة زراعة بغداد، واملوصل، والبرصة،  

 واحللة، ودياىل، وأربيل، وكركوك، وكربالء، والكوت. 

 وقد عقدت  هذه الغرف  مؤمترات زراعية، كان أوهلا  يف  بغداد سنة  1951،  أما  املؤمتر   

قد  يف  املوصل  سنة  1953،  واملؤمتر  الثالث  انعقد  يف  كربالء  سنة   1954   الثاين،  فع 

 واملؤمتر الرابع انعقد يف البرصة سنة  1956. 

  وقد   شاركت   هذه  الغرف   يف  مؤمترات   زراعية   عربية،   ومؤمتر   الغرف   التجارية   

 والصناعية والزراعية  يف القاهرة سنة  1958. 



 الغناء العراقي

  إن  اهلدف   من   كتابة  هذه   النبذة  املوجزة   عن  الغناء   العراقي   هو  إعطاء   صورة  مبسطة  

عن  هذا  الفن  يف العراق، ألنه خيتلف عام هو عليه يف األقطار العربية األخرى، هذا  

 باإلضافة إىل اختالفه بالنسبة ملناطق العراق املختلفة. 

  ولذلك نعطي  القارئ هذه  الصورة كام  يل : 

  يقول   مؤرخو  املوسيقى   والغناء  يف  العراق،   بأن  العراق   كان  غنيًّا   أيام  العباسيني  

 باملغنني، ومشتهًرا با لفن الغنائي، وكانت بغداد مهبط وحي املوسيقى العربية. 

  وحيدثنا   التاريخ  عن   هذا  فيقول:  إنه   ملا   دب  عامل  الضعف  واالنحالل  يف   الدولة  

العباسية  أصاب   هذا   الفن   ما   أصاب  من   وهن  وضعف،   غري  أنه   يف  بغداد   بقي  عىل  

حالته  حتى  أيام   )الترت(  ولكن  نظامه  ارتبك  أخرًيا  لدخول  األحلان  الفارسية والرتكية  

اليوم وال سيام   العراقي  املغني  إلينا عىل هذه الصورة، لذلك تسمع من  حتى وصل 

يا صديقي، ولفظة   )يا دوست( أي  أمثال  األلفاظ األعجمية،  املقام( بعض  )قارئ 

)فرياِد كن( بمعنى النجدة، و)ايكى كوزم( بمعنى عيني االثنتني، و)جاين َمن( بمعنى  

 يا روحي.. إلخ. 

 ويقال إن سبب استعامل هذه األلفاظ يف املقامات العراقية، هو أن الدولتني الفارسية  

والرتكية ملا احتلتا بغداد يف مناسبات خمتلفة، وحل بالبالد االنحطاط، كانت الفنون  

يومذاك   املغني  أيًضا. وكان  الفتور واالنحطاط  املوسيقى، قد حلقها  اجلميلة، ومنها 

شديد الرغبة يف إرضا ء   مواطنيه وجماراهتم، فأخذ يستعمل مثل هذه الكلامت يف سياق  

 غنائه، ال سيام إذا كان من جلسائه بعض الفرس أو األتراك. 

  ومن أهم  أنواع الغناء يف  العراق هو  )املقام العراقي (. فام هو؟



 املقام العراقي:)31(

  املقام  كام  نص  عليه  حممد  بن  إسامعيل  بن  عمر  املرصي،  املشهور  بشهاب  الدين   

كب  من   املرصي  يف  كتاب  )سفينة   امللك  ونفيسة  الفلك(  بقوله: )إن  املقام  يف  الغناء  ما   ر 

تب  ترتيًبا   خمصوًصا ،  وسمي   باسم  خمصوص( ،  وعىل   هذا،  فاملقام   سلم   نغامت،  ور 

موسيقي،  تتواىل   فيه  األبعاد  املحصورة  بني نغامته بشكل معني، وأن أي تغيري حيصل  

 من نظام هذه األبعاد يؤول إىل مقام آخر. 

  أما   املقام  العراقي،  فهو  جمموعة  نغامت  ذات   رتب   منسجمة،   وسلم  موسيقي   له  أبعاده  

 اخلاصة التي  تبتدئ  بالتحرير وتنتهي  بالتسليم . 

  وقال   األستاذ  الورتبيت   )نرسيس  صائغيان(  يف   مقالته   املعنونة بـ )نظرة يف املقامات  

لصاحبها   العرب  لغة  جملة  من  الثامنة  السنة  من  العارش  باجلزء  املنشورة  العراقية( 

 العالمة املرحوم األب أنستاس ماري الكرمل، قال ما نصه: 

  )املقام هو الدور .  قال حممد بن عبد احلميد الالذقي  يف رسالته  )الفتحية (: 

 القدماء  يسمون  األدوار  امل شهورة )بمقام وبردة وشد(، أما املتأخرون، فيسمون تلك  

 األحلان بـ )املقام( فقط. 

  واألدوار  املالئمة  املشهورة،  هي  املعروفة  بني   القدماء  بدوائر  اثنى  عرش،  ضبطها   

 بعضهم  

 الفارسية: بأساميها 

 عشاق ونوى وبوسليكت 

 زاد وارده ودوبعد ازان  رست 

 ديكرجه عراق واصفها  نست 

 زير فكنده وبرس بزرك وراست 

 زنكوله وراهوي  حسينى 



 وانكاه حجاز مجلة بيد  راست 

  ومعنى  هذا  )عشاق  ونوى  وبوسليك،  وراست،  وعراق،  وأصفها ن  وزيرافكنده،  

 وبزرك وزنكوله، وراهوي،  وحسينى، وحجازي(. 

  ولكن  األستاذ  احلاج  هاشم  الرجب،  أستاذ  املقام   العراقي   يف   معهد   الفنون  اجلميلة،  

 فريى أن للمقام العراقي مخسة فصول تغنى تباًعا. 

  الفصل   األول   هو   )البيات( ،  والثاين  )احلجاز( ،  والثالث  )الرست(،  والرابع  )النوى (،  

 واخلامس )احلسيني(. 

  أما   الفصل   األول   فيتألف  من   املقامات   اآلتية:  بيات،   وناري،  وطاهر،   وحممودي،  

 وسيكاه وخمالف،  وحليالوي . 

  والفصل   الثاين  وهو )احلجاز( ويتألف من: حجاز ديوان، فوريات، عريبون عجم،  

 عريبون عرب، إبراهيمي، حديدي.

  والفصل   ال ثا لث   وهو   )الرست(،   ويتألف  من  املقامات   اآلتية:  رست،   منصوري،  

 حجاز آجغ، جبوري،  خنابات، رشقي. 

  والفصل   الرابع  وهو   )النوى ( ،  ويتألف   من  املقامات  التالية :  نوى،   مسكني،   عج م، 

 صبا، راشدى، مدمي. 

  والفصل   اخلامس   وهو   )احلسينى(  ويتألف   من:  احلسينى   او   دشت،  ارواح،   اوج،   

 حكيمى،  بنجكاه. 

  ويقول  نرسيس  صائغيان)32(: 

  كان الغناء  ويسمى  )مقام( مجعه مقامات واملقام  هو  )الدور (  ويغنى عىل   )النوبة(.  

 والنوبة  هي  )اجلالغي ( باجليم  الفارسية  املثلثة. وكلمة )جالغي( تركية وأصل تركيبها  

 )جالغي وهو طقمييس( أي مجاعة املالهي. 



  ويتقوم  )اجلالغي  البغدادي(  من  قاري    أي   )أستاذ   يف  الغناء (  وآلة  موسيقية   قديمة   

 تسمى  )سنطور ( وآلة  أخرى هي الكامن و)دف ( و )د نبك(  أي دربكة. 

  ويبتدي  )اجلالغي(  بلحن  يسمى  )برشف (  وهو   مشتق  من  )برشو( الفارسية الرتكية  

أمام وكلمة )رو( ومعناها )ذهاب( وباجتامعهام   وهي مركبة من كلمتني )بش( أي 

)اهلواء   عىل  االسم  هذا  يطلق  املوسيقى  اصطالح  أمام( ويف  )الذهاب  املعنى  يصري 

 االبتدائي( الذي يصدر به أول فصل ومعناه )املقدمة(.  

 وبعد ذلك  يبدأ املغني بالغناء  والبدء به وباصطالحهم يسمى )حترير( واخلتام يسمى  

)تسليم(. ويف ختام كل مقام ينشد املغنون، وهم الذين يعزفون باآلالت )بستة(  أي  

 أغنية  

 موافقة للمقام الذي يغنيه املغني، والبستة كلمة فارسية تعني )رباط(.  كون

 أعالم املقام العراقي

  اشتهر  يف  العراق  عدد  كبري  من  )قراء  املقام (  خالل  العهد  العثامين  وما   بعده  إىل  يومنا   

هذا ومن  أشهر  املغنيني  يف  أواخر العهد العثامين  )أبو   محيد( و ) شلتاغ( ومها  من عشرية  

)بيات( وقد أخذ عنهام أشهر  مغني املقامات العراقية يف أواخر العهد العثامين وأوائل   

عهد  االحتالل  الربيطاين  )أمحد زيدان( الذي كان أستاذًا لكافة املغنني الذين جاؤوا  

بعده، فقد كانت له ندوة خيتلف إليها عشاق الغناء ويأخذون عنه جيد الغناء ولطيف  

 اإللقاء وهذه الندوة هي )مقهى كركر( الواقعة يف حملة الفضل(. 

  وقد   أخذ   عنه   فن  املقامات   خليل  امللقب  )رباز(  ورجوان  وحسن شك رجي ورشيد  

القندرجي وكان رشيد خري خلف خلري سلف. ول يبق من املربزين يف غناء املقامات  

القبانجي، ومن قراء املقام اآلخرين، حسن خيوكة ويوسف عمر   إال األستاذ حممد 

وعبد الرمحن خرض وأمحد مال رحيم، ومجيل األعظمي،  ومحزة السعداوي، وفاضل  

 الساعايت، وناظم الغزايل وغريهم)33(. 



ية   )31( ـ اعتمدنا في كتابة هذا البحث على مقال الحاج هاشم الرجب عن المقام من دليل الجمهور
 العراقية لسنة 1960. وراجع كتاب )المقام العراقي( تأليف هاشم الرجب بغداد 1961.

 )32( مجلة العرب ج  1 صفحة  739 للسنة الثامنة.
يادة الاطلاع على هذا الغناء، راجع كتاب المقام العراقي لهاشم الرجب.   )33( ـ لز

 وكتاب: الطرب عند العرب، لعبد الـكريم العلاف بغداد 1954. 
 وكتاب: الغناء العراقي، لمحمودي الوردي بغداد 1964.

ية غير المعربة، للدكتور رضا محسن حمود ، بغداد 1976.   وكتاب: الفنون الشعر
 وكتاب: المغنون البغداديون والمقام العراقي لجلال الحنيفي بغداد 1964. 

 



 الغناء الريفي العراقي

  وللشعب  العراقي  غري  غناء   املقامات  العراقية،  أغانٍ   ختتلف  عنها،  حسب  اختالف   

 املناطق الريفية. 

  فلسكان املناطق الريفية الوسطى واجلنوبية أغانٍ   خاصة ذات  أحلان مميزة أمهها : 

 ـ األبوِذّية:   1

بفطرته، وهي   الريفي  اإلنسان  إليها  التي هيتدي  الطبيعية  الفنون    واألبوذية   فن من 

 شائعة وحمبوبة يف هذه املناطق. 

  وكلمة   )أبوذّية(  يقال   إن  هلا   أصواًل   متعددة   يعتقد  البعض  أن  أقرهبا   للواقع   كوهنا   

مشتقة   من   )األذية (  أو   )األذى ( ،  ذاك  ألن   صاحبها   ال   يغني   هبا   إال  بعد   أن   تصيبه   حادثة  

 ترتك أثًرا يف نفسه. 

  أما   الشعر   الذي  ت غنى  به  )األبوذية (،  فينتظم   من  أربعة  أشطر،  ثالثة  منها   متحدة  

القافية،  جمنسة  اللفظ،  خمتلفة  املعنى،  والشطر  الرابع  خيتم  بياء  مشددة  وهاء   مهملة .  

 وهذا الشعر عادة باللغة  العامية. 

  وكمثال  عىل  ذلك نقدم  للقارئ هذه األبوذية: 

ل    رماين هواك يا حمبوب بسِّ

 او دمعي  فّيض الوديان بسل 

 اخربنك يناهي  رصت بسل 

 نفس يصعد  وينزل  غصب  بّيه 

  ومعناه: )إن   غرامك   أهيا   احلبيب  أوقعني  بداء   السل،   ودمعي  لكثرة  بكائي  مأل  الوديان  

 بالسيول، وأخربك  بأين أصبحت ذا نفس فقط،  ولكن عىل   آخر رمق(. 

  ولألبوذية  أنواع كثرية منها : 



 أ ـ الالمي،  نسبة إىل عشرية بين الم. 

 ب  ـ الصّبي: نسبة  إىل  طائفة  الصابئة.

 جـ  ـ العنييس: نسبة  إىل  رجل اشتهر باسمه. 

ـ  مشموم: نسبة إىل رجل  من  أهايل البرصة، اسمه سعود  بن مشموم .   د 

 ـ غناء التوشيح:  2

املشاعر،   خمتلف  تتضمن  رقيقة،  معاين  ويتضمن    وهو  من  أكثر  األغاين  املتداو لة، 

 وكمثال عىل ذلك قول أحدهم:

  ررضض  مجيع حشاي مرخص عليها 

  بس ال  تدش  بالروح حيث  انت بيها 

 ـ غناء املربع:  3

  ومن   أغانيهم  غناء  املربع،  وهو  عىل   أبحر   خمتلفة   من   بحور   الشعر،   ويتقوم   من   أربعة  

 أشطر،   

منها بقافية واحدة، والشطر الرابع بقافية أخرى، ويطلقون عىل املستهل يف املربع    ثالثة 

 اسم )الرباط(. 

  فمثاًل  عندما  يغني املغني  يبدأ بقوله يف  هذا املربع:

 گلبي  ينوح  من  يومه 

  ثم يردد  احلارضون بعده هذا  الرباط،  ثم  يقول: 

 ما  لوم  گلبي  من  يون 

 دوم بودادك ممتحن

 وين الذي  حلايل حين 

 هيل ا هلوى من يومه 



  ثم يردد  احلارضون الرباط  قائلني:  گلبي  ينوح  مالومه وهكذا .

 ـ املذيّل:  4

  واملذّيل  بتشديد  الياء،  قاعدته  كقاعدة  املربع،  إال  أنه  ي نظم  مرتًبا   عىل   حرو ف  اهلجاء   

 كقوهلم: 

 درب اهلوى  سني  والم  حتت  الدرك

  ثم يقول: 

 األلف  آه  من اهلوى 

 جم  حيد بگلبي انكوى 

 حاالت اله  ملهى دوه 

 كل من  تولع بيه  حال  اخربك

  ويردد احلارضون الرباط بقوهلم:  درب  اهلوى سني  والم حتت  الدرك. 

 ال: ـ املوّ 5

  ال   نريد   أن   ندخل   يف   أصل   كلمة  )املوال (،   وكل  ما   نقوله   هنا،  إن  بعض  املؤرخني   يرون   

أن أصل  كلمة  )املوال ( املستعمل يف  ا لغناء العراقي هي كلمة )املواليا(. ولكن من يرد  

املوضوع، وقد وضحها   اهلامة يف هذا  املصادر  مراجعة  بإمكانه  الزيادة يف االطالع، 

 الدكتور رضا حمسن محود يف كتابه: )الفنون الشعرية غري املعربة( الصادر سنة  1976. 

  وكذلك األستاذ  عامر  رشيد السامرائي، يف  كتابه ) مواال ت  بغدادية(.  

  واملوال   نوع  من  الغناء  الذي  أصبح  مفضاًل   لدى  العامة   يف  الغناء  بشكل   خاص،   فشاع  

يف بغداد، ويسميه  املغنون  العراقيون  بالزهريي ، وهو  يغنى  يف املقامات العراقية. ومن  

 أمثلة شعر املوال  أو الزهريي،   قول جواد كاظم  السباك، املتوىف سنة  1928م)34(. 

 



 نار الغضا  لوّ عت من الضمري ابجاي)35( 

 والغري  منهم  رشب جاس  الوداد ابجاي)36(

 متيت اعالج  بروحي  كالغريج ابجاي)37(

رب  )38(   وانوح من بلويت  نوح  احلامم  بغ 

 ارعى وحوش الفال هايم صباح وغرب)39( 

رب )40(  ما  هي  مرّوة  ختلونا  بدار الغ 

 ابجي عىل  شوفكم  ما  تسمعون  ابجاي)41( 

 * * * 

 6 ـ الغناء يف  مشال  العراق العريب:

 أما  سكان العراق العرب يف املناطق الواقعة  شامل بغداد حتى  املوصل، فإهنم اعتادوا  

 أن يغنوا أغاين  خمتلفة  منها : 

  العتابة:  وهي  من  مبتكرات  عشرية  اجلبور،  ويقال  إن أشهر  الناظمني  هلا   رجالن،  مها   

 )محادي اجلاسم (،  و)عبد اّللّ فاضل(،  واألخري من عشرية عنزة.

  وقاعدة العتابة  تنظم نوعني  من الشعر: 

  األول:  يتقوم  من  أربعة  أشطر،  ثالثة  منها   متحدة  القافية  ) جناس(  خمتلفة  املعنى،  

 والشطر  الرابع خيتم  بباء ساكنه .

تم  بألف  مقصورة،   وأحياًنا      الثاين:  قاعدته   كقاعدة  األول،   غري  أن   الشطر  األخري  خي 

 بألف ممدودة. 

  ومثال  النوع األول  قوهلم : 

 نشدت  آين اهلتيمي وكال  ما   ِمش

 او كّلفِت  البيايب  بكثر  ما  مش 

 او شيبني  زماين  گبل ما  مش 



 من اجدامي  فوك عاليت  الرتاب 

  ومثال  النوع الثاين  قوهلم: 

 أبات الليل  جن بحشاي جانون

 عنه علحاجبه  جمرور  جانون 

 يزرع الگلب  ما   يرديه  جانون 

 كود  آذار بسنني  السخا 

 ـ غناء النايل: 7

  وهو   غناء،   يقال  إن  التي   ابتكرته   امرأة  كانت  تسكن  مع   عشرية  العبيد،   أما   سبب  

تسميته   بالنايل،  فيقال  إهنا   كانت  موهلة  بحب  فتى   اسمه  )نايل(،   وأول  بيت  قالته   فيه   

 هو: 

 خاّلين  وحالر سجيم بشوكه ونايل نايل جتلني  ونايل غرّي  الواين 

  وأخرًيا  هناك  أغانٍ   أخرى،  أمهها   غناء  )امليمر (،  و )التجليبة( ، و)املولّيه( ،  و)اهلالبه(،   

 و)الشومل ( ، و )البكرة(،  و)اهللّيه(،  و)الدحة( ، و )احلوارب(..  إلخ. 

 ـ الغناء الكردي:  8

  وهو  غناء باللغة  الكردية،  وله  أنواع أيًضا . 

ية غير المعر بة. المصدر السابق.  )34( ـ كتاب الفنون الشعر
 )35( ـ ابجاي أي بالـكي من الـكوي.

 )36( ـ ابجاي أي بالشاي المشروب المعروف.
 )37( ـ كالغريج أبجاي: أي في البئر.

 )38( ـ بغرب: نوع من الشجر.
 )39( ـ غرب عكس الشرق.

 )40( ـ الغرب: الغربة  والابتعاد عن الوطن.
 )41( ـ ابجاي: البكاء.

 



 حرف الفاء

 الفنون اجلميلة يف العراق

 

 للفن  يف  العراق  تاريخ  حافل  حتدثت  عنه  كتب  اآلثار واحلضارات القديمة بإعجاب،   

وكان النحت،  وهو   من الفنون   اجلميلة  التي  عني  هبا  السومريون عناية  كبرية،  ثم  اهتم  

به  اآلكديون،   بينام  كان  البابليون  قد  أبدعوا  فيه   أييام  إبداع،  كام تدل  عليه  آثارهم  الباقية   

 إىل اآلن. وكذلك كان اآلشوريون. 

ني  به  عناية  ملحوظة  يف  خمتلف  العصور  يف  العراق)42(.     أما   التصوير،  فهو  اآلخر   ع 

ومع  هذا،   فإننا   يف   هذا  املعجم  سنعطي  القارئ  نبذة   خمترصة  عن   النشاط  الفني   يف   

 العراق يف  العهد املتأخر  وفق ما  يل : 

 ـ التمثيل:  1

  ل   يكن  يف   العراق   قبل   احلرب   العاملية  األوىل فرق متثيلية حديثة، وال مسارح تتوفر فيها  

األساليب الفنية احلديثة، بل كل ما كان هنالك من أنواع التسلية، هو التمثيل اخليايل  

دور   يف  املهرجني  من  ثلة  بتمثيله  يقوم  والذي  قوز(،  )القره  بـ  يعرف  الذي  اهلزيل، 

 املراقص واملالهي. 

الدراسة   وتقدمت  املدارس  وف تحت  العراق    وملا   قامت   الدولة   العراقية  اجلديدة يف 

 فيها، بدأ بعض األساتذة يشجعون الطالب عىل التمثيل. 

  وكان  يف  طليعة   الشبان  الذين  سامهوا  يف  التمثيل   وخدمته:  مجيل  رمزي  قبطان،   نجيب  

الراوي،  أمحد  الراوي،  قاسم  العلوي،  عبد  الكريم  خرض،  وغريهم .  فقد  قام  هؤالء  

 بتمثيل  بعض الر وايات. 



  ويف  سنة   1922،   قام   السيد  حممد  خالص   محادي،  بتشكيل   أول  فرقة   متثيلية   هي  )مجعية  

 التمثيل العريب (،  إذ  قامت  بعدة حفالت  متثيلية يف  بغداد والبرصة. 

  ويف   سنة   1924،  تألفت   فرقة   ) مجعية   مكتبة   التقدم( ،   كام  تألفت  من  املدرسة   اجلعفرية،   

ومدرسة  التفيض  األهلية  فرقتان  متثيليتان أيًضا. وتألفت بعد ذاك فرقة يف دار املعلمني  

 االبتدائية، ترأسها الكاتب املرحوم نوري ثابت صاحب جريدة )حبزبزو( بعد ذاك. 

  وقد  أمت   العراق   خالل   هذه  الفرتة   بعض   الفرق   التمثيلية   املرصية،  منها   فرقة  عبد  

النبي  كشكش،   وفرقة  البدوي،   وفرقة   إبراهيم   سامي،   وفرقة   جورج أبيض. فكان هلذه  

 الفرق أثر يف ازدهار احلركة املرسحية يف العراق. 

  ويف   سنة 1927،   ألف   األستاذ   حقي   الشبل  )الفر قة   التمثيلية   الوطنية (،   واشرتك معه  

فيها   الذوات:  عبد   احلميد   فخري،   عبود   الشاجلي،   عبد  احلميد   اخلطيب،   صربي  

الذويب،   عثامن  الشيخ  سعيد،   حميي  الدين  حممد،  ثم  أمحد حقي احلل، مهدي ويف، عبد  

اّللّ العزاوي، نارص عوين، عزة عوين،   عبد العزيز عل، هبجت خالد، عبد اهلادي عل،  

الدرويب، عبد   احلميد  ناجي  سلامن، عبد  إبراهيم إسامعيل،  نديم حممد، عطا مجيل، 

املنعم الدرويب، إبراهيم فهمي، فوزي األمني، سليم بطى، عبد اللطيف داود، عزة  

اشتغلوا  مع   فرقة   الذين  واملرصيني  السوريني  ومن  وغريهم.  سعيد  ومدحية  دانو، 

 الشبل: بشارة واكيم، عبد اللطيف املرصي، عبد  

املرصي    نبي وأمحد  املرصي،  الدين  نور  البدوي،  احلميد  عبد  املغريب،  حممد  حممد، 

 وغريهم. 

  وقد   ُتولت   هذه  الفرقة   يف  طول   العراق   وعرضه،   تدعو   إىل   التمثيل وفنه، وكانت  

 باكورة رحلتها إىل جنوب العراق يف أواخر سنة 1928. 

  ثم  قامت   بعد  ذلك   فرق  أخرى  منها :  )فرقة  بابل( ،  و )أنصار  التمثيل (،   و)العربية(.  

أما   يف   البرصة   واملوصل،   فإن  النوادي  األدبية   والسياسية   التي   قامت   فيها   يف   بداية   العهد   



الوطني   ألفت  بعض   الفرق   التمثيلية   لتمثيل بعض الروايات، وألفت فرقة يف البرصة  

يرأسها األستاذ عبد القا در   حلمي، ثم )الفرقة التمثيلية البرصية( التي يرأسها األستاذ  

)دار   مرسًحا سموه  املتحمس  شباهبا  بعض  ألف  فقد  املوصل،  يف  أما  أمحد  ممدوح. 

التمثيل العريب( ومنهم حييى. ق. نوري احلاج أيوب، عبد العزيز ا لقصاب وغريهم،  

سنة  1935،   املسيحية،   ويف  املدارس  يف  سيام  ال  فرق،  عدة  ذاك  بعد  تأسست  ثم 

تأسست فرقة )التم ثيل العرصي()43(. هذا ومن اجلدير   بالذكر، أن العنرص النسائي  

ل يكن له وجود يف أول األمر، ولذلك كان الرجال هم الذين يقومون بتمثيل األدوار  

)مدحية   كانت  العراقيات  من  بغداد  يف  التمثيل  دخلت  ا مرأة  أول  أن  إال  النسائية. 

سعيد(. أما الثانية   فكانت من املوصل اسمها )نزهت  اجلميلة(، وثالثة كانت تدعى  

 )حورية()44(. 

ثل   يف  هذه   الفرق،  فكان  معظمها   يأيت   من  مرص      أما   نصوص  الروايات   التي   كانت  مت 

التي   العامية هي رواية )وحيدة(  تبت  باللهجة  والشام،   وكانت  أول   رواية   عراقية   ك 

 كتبها األستاذ موسى الشابندر، ونرشها باسم مستعار هو )علوان أبو  رشارة()45(. 

  وألف بعض  العراقيني  كذلك  روايات،  منهم حممود  نديم  األطرقجي  وسليم  بطى. 

  وقد  مثلت  هذه الفرق  بعض الروايات  املرتمجة،  وأمهها  بعض  روايات شكسبري. 

 ويقول  األستاذ حقي الشبل )عميد املرسح يف العراق(، بأن الفرق التمثيلية كانت يف  

 الغالب متثل رواياهتا باللغة العربية الفصحى، وبعضها )شعًرا(. 

 *  أول   بعثة  للتمثيل   كانت  يف  سنة 1930،   عندما   رشحت   وزارة  املعارف   السيد   تقي  

إىل   الشبل  حقي  شمس  الدين  للسفر  إىل  مرص )46(،  ثم  أوفدت  بعد  ذاك  األستاذ 

 باريس.



  ويف  خالل   سفر  حقي،   بقيت   احلركة   التمثيلية   عىل   حاهلا،   ولكنه  ملا   عاد   بدأ  النشاط  

يدب  فيها   من  جديد،   ثم  أخذت  احلركة   التمثيلية   تنمو  بعد  ذاك،  ال  سيام  بعد  تأسيس   

 معهد الفنون اجلميلة  كام سنرى .

 ـ املوسيقى:  2

  ل   يكن  يف   العراق   يف  أوائل   احل كم الوطني وبعده إال أجواق شعبية، موسيقى تتألف  

 أدواهتا من اآلالت اهلوائية البسيطة والطبل. 

  وهناك  بعض  الفرق   املوسيقية  التي   كانت  تصاحب   ) قراء   املقام(،   وهي   مؤلفة  من  

 السنطور،  والقانون،  والكامن،  والدف،  والدربكة  )دنبك(. 

  ومن  اجلدير  بالذكر،   أن  معظم  املوسيقيني  كا نوا من اليهود، لكن عندما قامت اإلذاعة  

العراقية، أخذ بعض الشبان يتعلمون الرضب عىل آلة العود والكمنجة  وغريمها من  

 اآلالت  

 بالنظر للحاجة إىل من حيسن العزف عىل مثل هذه اآلالت.  املوسيقية،

 ـ املعهد املوسيقي العراقي:  3

  ويف  مطلع  سنة  1936،  تأسس  أول   معهد   للموسيقى  يف   بغداد،  أسسته   وزارة  

ا   يف  بناية   )نادي  املعلمني (،   وتقرر   استقدام   مدير   فنان   املعارف،   إذ   أشغل   ج ناًحا   خاصًّ

 هلذا املعهد،  وأسندت  وظيفة  ) معاون مدير املعهد( إىل  األستاذ حنا  بطرس. 

  وقرر  املعهد  منذ  تأسيسه،  تشكيل  )فرقة  موسيقية(،  قوامها طالب من دار املعلمني  

االبتدائية، حتى إذا ما تدربوا باملوسيقى وعينوا معلمني من األلوية، يقومون عند ذاك  

تأليف فرقة موسيقية عىل غرار )فرقة   املعهد  املوسيقى، وقرر  بتدريب الطالب عىل 

 اجليش املوسيقية( للعزف يف احلفالت التي تقيمها وزارة املعارف أو املدارس. 



  وكذلك   اهتم   بفتح  دورات   ملعلمي  النشيد   يف   املدارس   لتوحيد  األناشيد  املدرسية  

 وتنظيمها  وتعميم  أحدث األناشيد عىل  حسب  )النوطة( الرشقية)47(. 

 ـ معهد الفنون اجلميلة:  4

  ويف   سنة   1939/ 1940  الدراسية،  قررت   وزارة  املعارف   توسيع   الدراسة   يف   هذا  

املعهد،  بحيث   يشمل   غري املوسيقى تدريس فن التمثيل، والرسم، والنحت، ولذلك  

سمي )بمعهد الفنون اجلميلة( واستأجرت له وزارة املعارف بناية تقع يف السعدون  

 )كانت بناية للسفارة السعودية(. 

  وكانت  الدراسة   يف  هذا  املعهد   اجلديد   مسائية .  ويف   منتصف  األربعينيات   افت تح  قسم  

 صباحي، وهو  خاص بإعداد للمعلمني)48(. 

  وكان  هذا   املعهد   خاضًعا   يف   إدارته   لنظام   املدارس  الثانوية،   حتى   صدر   له  يف  عام  

ني  هلذا  املنصب  املرحوم  )الرشيف    1939  نظام  خاص،  وأصبح  له  عميد  خاص،  وع 

 حميي الدين  حيدر(. 

دل  نظامه  بالنظام  63  لسنة  1946،  وأصبح  األستاذ  حقي  الشبل      ويف  سنة  1946،  ع 

 املسؤول عن قسم التمثيل معاوًنا للعميد. 

  وقد   فصلنا   رشوط   الدراسة  يف  هذا  املعهد  يف  اجلزء   األول   من  هذا  الكتاب  الطبعة  

 األوىل سنة   1953)49(. 

  ويقول  األستاذ  حقي  عن  اإلقبال  للدراسة  يف  هذا  املعهد  بأنه  )كان  واسًعا   وكثيًفا   مما   

دفعنا   إىل  وضع  رشوط  صعبة  يف  اختيار  املتقد مني(، ثم يقول عن كفاءة املتخرجني فيه:  

)وأستطيع أن أقول: إن دورات املعهد بفروعه كافة من عام  1945  ولغاية  1950  

احلركة   أدوار  معظم  قيادية يف  مواقع  واحتل  خرجيوها  الدورات،  أفضل  من  كانت 

 الفنية يف قطرنا(. 

 



 ـ الرسم والنحت واخلط:  5

  وكان يف العراق يف  أواخر العهد العثامين،  وأوائل احلكم الوطني عدد  من الرسامني،   

 كانوا )كالسيكيني( يف فنهم.  ولكنهم 

  إال  أنه  ملا   أنشئ  فرع  الرسم  يف  معهد  الفنون  اجلميلة،   وخترج  فيه  عدد  من  الشبان،  ثم   

فإن هذا   سافر  بعض  املتفوقني   منهم  يف   بعثات  فنية  للدراسة  املتخصصة  يف  أور وبا، 

 الرعيل لدى عودته جعل للرسم مركًزا متميًزا يف ا لعراق. 

  وكان  يف   قائمة   هؤالء،   الرسامون:  فائق  حسن،   وجواد  سليم،   وحافظ   الدرويب،  

وسعاد  سليم،  وأكرم  شكري،   وغريهم  كثري  ممن  هنضوا   بأعباء  هذا  الفن  يف  العراق   

مقدمتهم   يف  كبار،  حتى  يومنا   هذا.  وكذلك  بالنسبة  للنحت  الذي  برز  فيه  فنانون 

 املرحوم جواد سليم. 

رف   فيه   عدد   كبري  من   اخلطاطني   الذين     أما   )اخلط (  يف   العراق،   فله  تاريخ  عريق،   وقد   ع 

 هلم باع طويل  فيه) 50(. 

  ومن اخلطاطني اجلدد  الذين  حذقوا هذه  املهنة  الفنية اجلميلة  األساتذة:

 1  ـ املرحوم  / صربي اخلطاط. 

 2 ـ املرحوم  / هاشم حممد اخلطاط. 

 3 ـ السيد  / حممد  صالح باملوصل. 

 4 ـ عبد الكريم  رفعت. 

 5  ـ غازي اخلطاط . 

  ويوجد  اليوم  غري  هؤالء   عدد   من  اخلطاطني  الشبان  الذين  برعوا  يف   هذا  الفن  وأحسنوا  

 فيه. 

 



ية العراقي ة   )42( ـ راجع بحث )تطور الفن في العراق(، بقلم الدكتور خالد الجادر. دليل الجمهور
 لسنة 1960.

 )43( ـ لخصنا هذا البحث من الدليل العراقي الصادر سنة 1936. 
ية.   )44( ـ من ملف حقي الشبلي الصادر يوم 19/آذار/1960 كملحق لجريدة الجمهور
ية.   )45( ـ من ملف حقي الشبلي الصادر يوم 19/آذار/1960 كملحق لجريدة الجمهور

)46( ـ يرى  الأستاذ حقي  الشبلي أنه أول من أوفد لدراسة التمثيل في الخارج، وأنه فُضل على  
)تقي شمس الدين( بعد إجراء عرض مسرحي بينهما، إلا أن تقي لم يتمكن من الحضور، ولذلك  

 هو الذي اختير لهذه البعثة! 
 )47( ـ الدليل العراقي سنة 1936.
 )48( ـ الدليل العراقي سنة 1936.

 )49( معجم العراق / الجزء الأول ط 1 1953 / ط2 2018. 
)50( ـ للوقوف على تفاصيل الخط والخطاطين في العراق، راجع مقال المرحوم الخطاط هاشم  
بعنوان   بعدها  الصفحة  545  وما  لسنة  1960  في  العراقية  ية  الجمهور دليل  في  المنشور  محمد، 

 )الخطاطون في العراق(. 
وللوقوف على تطور الحركة التشكيلية في العراق، راجع كتاب )الحركة التشكيلية المعاصرة في العراق(  

 تأليف الأستاذ الفنان شاكر حسن سعيد.
 



 ـ حرف القاف ـ 

 القانون األساسي العراقي) 51(

قدت أول معاهدة مع     عندما   قامت   يف  العراق   دولة  بعد احلرب  العاملية األوىل، وع 

حكومة بريطانيا العظمى باعتبارها الدولة املنتدبة، تقرر أن يكون شكل احلكومة التي  

 تقوم فيه )حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون(. 

  وملا   اعتىل   األمري  فيصل   بن  احلسني   عرش   العراق   يوم   8/23/ 1921،  أعلن  يف  

 خطاب اعتالئه هذا العرش بأنه سيصدر )دستوًرا( للعراق. 

  وقد  تضمنت  املادة  الثالثة  من  املعاهدة  العراقية  الربيطانية  املؤرخة   يف  

 10/ 10/ 1922، أسس  الدستور العراقي  وهي  كام يأيت : 

  ]يوافق  جاللة  ملك  العراق  عىل   أن  ينظم   قانوًنا   أساسيًّا   ليعرض   عىل   )املجلس   

التأسييس( العراقي، ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي  جيب أن ال حيتوي عىل ما خيالف  

االعتبار حقوق ورغائب ومصالح مجيع   بعني  يأخذ  وأن  احلالية،  املعاهدة  نصوص 

السكان القاطنني يف العراق، ويكفل مجيع احلرية التامة، وحرية ممارسة مجيع أشكال  

 العبادة، برشط أن ال تكون خملة با آلداب والنظام العموميني. 

  وكذلك   يكفل  أن  ال   يكون   أدنى  متييز   بني   سكان  العراق،   بسبب  قومية   أو   دين   أو   لغة،  

ويؤمن   جلميع   الطوائف   عدم   نكران  أو   مساس  حقها   باالحتفاظ  بمدارسها   لتعليم  

أعضائها   بلغتها   اخلاصة،   عىل   أن  يكون  ذلك  موافًقا   ملقتضيات  التعليم   العام   التي  

تفرضها   حكومة   العراق .  وجيب  أن  يعني هذا  القانون  األسايس، األصول الدستورية،  

ترشيعية كانت أو تنفيذية، التي ستتبع يف اختاذ القرارات يف مجيع الشؤون املهمة، بام  

 فيها الشؤون املرتبطة بمسائل اخلطط املالية والنقدية والعسكرية[. 



  ويف  أوائل   خريف  سنة  1922،  تألفت  جلنة  خاصة  لرفع  الئحة  )القانون  األسايس(   

 املشار إليه يف هذه املادة، وكان قوامها يتألف من: 

 1  ـ امليجر  يونك. 

 2 ـ املسرت  دراور . 

 3 ـ املسرت  دافيدسن وهو املرشف عليها . 

  وقد  قامت   هذه   اللجنة   بعملها   مستمدة   نصوص   هذه   الالئحة  من  دساتري  كل   من  

 أسرتاليا  ونيوزيالندا وغريها . 

ولكنه   مبدئيًّا،  فقبلها  األول،  فيصل  امللك    وقد   ع  رضت   مسودة   هذه   الالئحة   عىل 

 أحاهلا إىل جلنة عراقية، ألفها من الذوات اآلتية أسامؤهم أدناه:

 1  ـ ناجي السويدي،  وزير العدلية. 

 2 ـ ساسون  حسقيل،  وزير  املالية. 

 3 ـ رستم  حيدر،  رئيس الديوان امللكي. 

  فدرست  هذه  اللجنة  مسودة  الالئحة،   ثم  عملت  مسودة  جديدة،  اقتبست   نصوصها   

 األساسية من الدستور العثامين .

  وقد  أحيلت  هاتان الالئحتان إىل وزارة املستعمرات  يف  لندن،   وتقرر  بعد ذاك اجتامع  

، أ رسلت هذه الالئحة إىل  اللجنتني إلعداد الئحة   لندن،  موحدة، فتم ذلك، ومن َثمي

 اقيني. فأيدت وزارة املستعمرات وجهة نظر الوزراء العر

  ويف 23 نيسان 1923،  أ عيدت الالئحة  إىل  بغداد مع بعض  التعديالت الثانوية . 

  وهكذا، أصبحت  الئحة  القانون األسايس  جاهزة  لعرضها  عىل  املجلس التأسييس . 

جلنة   تشكلت    وملا   د عي   هذا  املجلس   لالجتامع،  أحيلت   إليه  هذه  الالئحة،  وهناك 

رضت عىل املجلس   خاصة لدراستها، وبعد دراسة ومناقشة ما جاء فيها مادة مادة، ع 



الذي ل يقم إال بتعديالت ثانوية. ويف يوم 1925/3/14  صادق املجلس التأسييس 

 عليها.

 قانون إىل امللكرفع ال

  ويف  يوم  1925/3/17  )سار  موكب  وزاري  إىل  البالط  امللكي،  يتقدمه  رئيس  

الوزراء ياسني اهلاشمي، حاماًل دستور اململكة يف خممل من احلرير األخرض، فحيته  

فوقعه   امللك،  جاللة  إىل  وقدمه  البالط،  مدخل  يف  مصطفة  كانت  احلرس  من  ثلة 

هبذا   تيمنًا  وطلقة  طلقة  مئة  املدافع  أ طلقت  ثم  فوًرا،  وأمر  بنرشه  اجلاللة  صاحب 

املهنئني من األهلني   الوزراء إىل دواوينهم يستقبلون  التارخيي اجلليل، وعاد  احلدث 

تنهال عىل جاللة   التهاين  برقيات  وأخذت  البالد يف عهد دستوري جديد،  بدخول 

امللك، وعىل أصحاب املعايل الوزراء من أنحاء اململكة  كافة، كام أقيمت معال األفراح  

والزينة، وتليت األدعية يف املساجد واملعابد، وانتهز رئيس الوزراء هذه الفرصة فأذاع  

 هذا البيان)52((: 

 بيان

  ن رش  القانون  األسايس،   وكان  نرشه  خطوة  كبرية  يف  تأييد  رغبة   األمة،   وبقدر  االعتناء   

يف  تطبيق  بنوده،   ترسخ  أحكامه  يف   البالد،  ويكون   التقدم  الذي  أصبحت   األمة   اليوم   

 يف حاجة  أكثر  من  كل  وق ت. 

  ل  تكن  ثامر   القانون  األسايس   لت قطف بمجرد إعالنه وإرسال برقيات التهنئة بنرشه،  

هذا   يف  عظياًم  تأثرًيا  بانفراده،  رجاهلا  من  فرد  ولكل  بمجموعها،  للحكومة  إن  بل 

التقدم. إن املسؤولية التي أودعها القانون عىل عاتق الوزارة، هي أعظم مما تصورناه،  

ا،   ونتصوره، إذ مهام كان االعتامد الذي حتصل عليه الوزارات من ممثل الشعب قويًّ



فإنه ال يلبث   أن يزول إذا ل يكن مجيع أعضاء احلكومة متشبعني بروح واحدة، مقدرين  

 املبادئ التي ينطوي عليها القانون، سائرين عىل حفظ العدل واحلق بني الشعب. 

  قد   جيد   عامل   احلكومة   أسباًبا   مربرة  ملا   قاموا   به  حتى   هذا  اليوم،   من  األعامل   التي  ال  

تنطبق عىل الروح الدستورية واملسؤولية السياسية . وقد جيد قسم كبري منهم، مسانيد  

أن   هؤالء،  فليعلم  سابًقا،  أشغلوها  التي  املراكز  إىل  قربوهم  من  سواعد  يف  قوية 

يعبث  بحقوق   أو  روحه  من  سلطته  يستمد  ال  عضو  أي  ببقاء  يسمح  ال  الدستور 

 األفراد، مستنًدا إىل نفوذه أو نفوذ مساعديه. 

  ُتري  يف   مركز   اململكة   ويف  أطرافها   بعض  األعامل  التي   ال  تنطبق  عىل   القانون،   منها   ما   

يظهر   ومنها   ما   يبقى   خمفيًّا،   فام   يظهر   منها   جيب   أن   ي عالج  معاجلة  شديدة  رسيعة،   وما   

 خيفى منها   

والعدل، بالرغم من  قامة احلق  يبقى حاجز ما يف سبيل إ   ب إظهاره بكل وسيلة كيال 

 نرش القانون األسايس. 

وا     إىل   هذا  األمر  احليوي،  ألفت   أنظار  مجيع  موظفي   احلكومة،  وأطلب  إليهم  أن  جيدِّ

ويرسعوا   لتعمري  ما   مىض.  وليخفق  العلم  العراقي  الذي  جيمع  يف  كوكبه   رمز   االحتاد  

بني  القومني   النجيبني:  الكردي،  والعريب،  فخوًرا   حتت  ظل  القانون  األسايس،  

 وليستظل به  عال  بحقوقه مقدر لواجباته[.)53( 

 * * * 

 وقد جاء القانون هذا بـ ) 123( مادة، لكنها  بعد تعديلني جريا  عليه،  أصبح ) 124(  

 مادة موزعة بني  مقدمة  وعرشة  أبواب. 

  وقد اشتملت  هذه عىل  األمور   اآليت بياهنا : 

القضائية،   السلطة    )حقوق  الشعب،  امللك  وحقوقه،  السلطة  الترشيعية،  الوزا رة، 

القانون،   تبديل أحكام هذا  القوانني واألحكام،  تأييد  إدارة األقاليم،  املالية،  األمور 



عمومية(. هذا،  وقد  جرى  عىل   هذا  القانون  تعديالن،  أحدمها   جرى  يوم   مواد 

1925/7/29،   وذلك   وفق  املادة  ) 118(  التي  سمحت   بتعديل  القانون  األسايس   يف  

(  امللك  نائب)  تعيني  طريقة  التعديل  هذا  تناول  وقد  خالل  السنة   األوىل من تاريخ نرشه.

 بأربعة  امللك   غياب  ملدة(  القصوى  النهاية )  حدد  كام  العراق،  خارج  امللك  غياب  مدة  يف

  أمور   عدة  التعديل  اذه  شمل   وقد  ،1943  سنة  جرى  فقد   الثاين،  التعديل   أما .  أشهر

 :أمهها 

 1  ـ والية  العهد) 54(. 

 2 ـ زيادة سلطة امللك، بإعطائه حق إقالة رئيس الوزراء. 

 3 ـ  ترك  عدد الوزراء  من غري  حتديد، عىل  رشط أن  ال  يقل عددهم عن  )7(  وزراء. 

4  ـ  ترك  عدد   أعضاء  جملس   األعيان  بغري  حتديد،   عىل   أن  ال   يزيد   عددهم   عن  )ربع( 

 جمموع النواب. 

ـ   إمكان  اقتباس   أي   تقليد   دستوري  عن   البالد  األجنبية   بقرار  من  الربملان  وبجلسة     5

 مشرتكة. 

 * * * 

 هذا هو القانون األسايس  العراقي الذي  ظل  معمواًل  بمواده الـ ) 124( حتى  سقوط   

النظام امللكي . واعت رب هذا  القانون عند نرشه  من القوانني  الصلبة، إال أن  صالبته هذه  

 قد خفت  بتعديل سنة  1943. 

 )51( ـ لقد ألغي هذا القانون بقيام ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958.
 )52( ـ تاريخ الوزارات العراقية، عبد الرزاق الحسني، المجلد الأول سنة 1978. 

 )53( ـ الحسني. المصدر السابق.
 )54( ـ راجع )ولاية العهد( في حرف )الواو( من هذا المعجم.



 القانون املدين العراقي) 55(

  ل  يكن  يف  العراق   منذ  تشكيل  احلكم  الوطني  حتى  عام  1951  ) قانون  مدين(  أسوة  

ببقية الدول،  إذ كانت  قواعد القانون املدين يف  العراق،  ال ينظمها  عقد  جامع، إنام هي  

مبعثرة   يف   مواطن متفرقة.  فبعض  األحكام   الكلية   وقواعد   العقود  قد  وضعت   يف   جملة  

األحكام العدلية، وقواعد امللكية وغريها من احلقوق العينية موزعة  بني املجلة وقانون  

 األرايض وقواعد التأمينات وقد انفرطت بني املجلة وعدد من الترشيعات اخلاصة. 

  أما   القواعد   اخلاصة   بالفوائد   والتعويضات   ودعاوى  وضع  اليد  وحقوق   االمتياز،   فقد  

املحاكامت   أصول  قانون  بني  فانتثرت  أ قحمت  إقحاًما   عىل   قواعد   اإلجراءات، 

الوقف   قواعد  تزال  ال  كام  الصلحية،  املحاكم  وقانون  اإلجراء،  وقانون  احلقوقية، 

 ومسائل األحوال الشخصية تستسقى من الفقه اإلسالمي مبارشة.

  وملا   كان  العراق  قد  خطا   خطوات   يف  مضامر   التقدم  وأسفرت   هذه  اخلطوات   عن  زيادة  

اإلحساس  برضورة العمل عىل تصديق كثري من النظم القانونية، لذا فقد انعقد اإلمجاع  

يف غضون اخلمس عرشة سنة األخرية عىل وجوب إصالح هذه القوانني، وب ذلت يف  

سبيل ذلك جهود متصلة إلصدار قانون  مدين موحد، وكانت أول حماولة جديدة يف  

ثانية يف سنة  1936،   السبيل هي تشكيل جلنة يف سنة  1932،  ثم أعقبتها جلنة  هذا 

 ولكن هذه اللجنة توقفت عن العمل بعد ذاك، غري أن الفكرة ل تتوقف. 

 استقدام األستاذ السنهوري:

  ويف  سنة  1943،  استقدمت   احلكومة   العراقية  األستاذ   القانوين  الكبري،  عبد   الرزاق   

أما   السنهوري،  لدراسة  إصدار  قانون  مدين  عراقي،   فألفت   جلنة  خاصة  بر ئاسته، 

 األعضاء اآلخرون فهم: 

 1  ـ األستاذ  نوري القايض    نائًبا  للرئيس 



 2 ـ احلاج حممد  حسن     كبه  عضًوا 

 3 ـ  حسن سامي   تاتار       عضًوا

 4 ـ أنطوان شامس           عضًوا 

 5  ـ عبد  اجلبار التكريل       عضًوا

 6 ـ نشأت السنوي            عضًوا

 7 ـ كامل السامرائي           سكرترًيا

  وقد  بارشت  اللجنة  عملها،  وبعد  أن  سلخت  فيه  زهاء  ثالثة  أعوام،   أمتت   وضع  

مرشوع  الئحة  القانون  املدين،   الذي  توخت   فيه  تدارك  تشتت   القواعد  املعمول  هبا   يف  

 العراق وانتفاء  التناسق بني املصادر التي است سقيت  منها  هذه القواعد. 

  وبعد  ذلك  ألفت  جلن ة مشرتكة ملراجعة هذا املرشوع، قوامها السادة اآلتية أسامؤهم  

 أدناه:

 1  ـ األستاذ  / حسني  اجلميل    املحامي. 

 2 ـ األستاذ / أنطوان  شامس    رئيس جملس  التدوين  القانوين . 

 3 ـ األستاذ / عبد  اجلبار التكريل   عضو حمكمة التمييز. 

 األستاذ / منري القايض   عميد كلية احلقوق. 

 5  ـ األستاذ  / داوود  السعدي    املحامي. 

 6 ـ األستاذ  / حسن عبد  الرمحن   املحامي . 

 7 ـ السيد  / كامل  السامرائي     معاون سكرتري جملس  الوزراء. 

  وقد   قامت   هذه  اللجنة   بدراسة  املرشوع،   ثم أهنت   دراستها   ورفعته  إىل   وزارة  العدلية  

 الختاذ اخلطوات الالزمة  لترشيعه. 

  وقامت   وزارة  العدلية   بطبع   الئحة  مرشوع  القانون   املدين،   ووزعتها   عىل   بعض   اهليئات  

 وأعضاء جملس األمة  قبل أن  تقدمها  إىل الربملان. 



فعت   الالئحة   بتا ريخ  30/ 1/ 1926  إىل املجلس الذي أحاهلا بدوره إىل اللجنة     ور 

ل يف هذه السنة، فلام   احلقوقية فيه بتاريخ  31/ 1/ 1946. ولكن املجلس النيايب قد ح 

بتاريخ   جديد  من  الالئحة  هذه  احلكومة  أحالت  اجلديد،  املجلس  انت خب 

13/ 5/ 1947  فأحيلت بتاريخ  17/ 5/ 1947  إىل اللجنة  احلقوقية فيه أيًضا. فلام 

بعض   انتداب  العدلية  وزير  من  طلبت  الالئحة،  لدراسة  اللجنة  هذه  اجتمعت 

 احلقوقيني الذين اشرتكوا يف سن الالئحة لالستئناس برأهيم. 

  وحرض   هؤالء   احلقوقيون،  وبعد   ذلك   قررت   اللجنة  احلقوقية  وبتاريخ  

 17/ 12/ 1947 الطلب  من  وزير العدلية  طبع  مذكرة إيضاحية  للقانون املذكور. 

ل   بتاريخ  22  شباط 1948، ثم   جرى  انتخاب  غريه   يف يوم     غري أن  املجلس   النيايب   ح 

7/10/ 1948  وردت   إىل   املجلس  اجلديد  )املذكرة   اإليضاحية(  التي   أعدهتا   وزارة  

 العدلية  لالئحة  القانون املدين ال عراقي،  فأحيلت  إىل اللجنة  احلقوقية فيه أيًضا . 

املرصي   املدين  القانون  من  بنسخ  تزويدها    ولكن  هذه  اللجنة  طلبت  من   احلكومة 

وتقارير اللجنة احلقوقية املرصية، فوردت هذه املواد املطلوبة بتاريخ  2/26/ 1949،  

فاجتمعت اللجنة، وألفت جلنة فرعية للنظر يف الالئحة، فقدمت  هذه اللجنة تقريرها،  

واقرتحت إحالة التق رير إىل وزارة العدلية، فأرسل إليها، ثم أعيد طبع الالئحة عام  

 .1950 

  وبعد  مداولة   اللجنة   فيه،   انتخبت  جلنة   فرعية   ثانية   للنظر   فيه،  وبعد   عدة  جلسات،  

 رفعت تقريرها  بتاريخ 1951/3/24 باملوافقة عليها . 

  ويف  جلسة  املجلس  النيايب  املنعقدة  يوم  27/ 5/ 1951،  تذاكر  املجلس  عىل   هذه  

بل اقرتاحه   الالئحة  وقدم  وزير  العدلية  اقرتاًحا   باملذاكرة عليها بصورة مستعجلة فق 

 وق بلت الالئحة هنائيًّا. 



  ثم   أ حيلت  الالئحة  إىل  جملس  األعيان  فوافق  عليها .  وأخرًيا   اقرتنت  بموافقة  الوص   

 وويل العهد. 

  وهكذا صدر  )القانون املدين  العراقي( رقم  40 لسنة  1951. 

  ومن  اجلدير   بالذكر،   أن   هذا  القانون  جاء   بـ  )1383( مادة، شملت كافة املعامالت  

 القانونية املدنية، عدا الوقف واألحوال الشخصية. 

  كام  أن   هذا   القانون   جاء   مبوًبا   عىل   شكل   )باب  متهيدي(  و) أربعة  كتب (.   فقد   جاء  

)الباب   التمهيدي(  بثالثة  فصول،  تناول   الفصل  األول  تطبيق   القانون،  والفصل   الثاين  

 األشخاص، والفصل  الثالث  األشياء واألموال واحلقوق. 

  أما  الكتاب األول،  فقد جاء  بستة  أبواب، ولكل باب  منها  عدة فصول،  تناولت   

 اللتزامات بوجه عام. 

 وجاء الكتاب  الثالث  ببابني،  لكل منهام  فصول،  تناولت  احلقوق العينية  األصلية  وما   

 يتفرع  عنها . 

  أما   الكتاب   الرابع،   فقد   جاء   بثالثة   أبواب   ذات  فصول، تناولت بحث احلقوق العينية  

 )التأمينات العينية(. 

نفذ   هذا  القانون  بعد  مرور   سنتني من     هذا،  وقد  نصت  املادة )1382(  منه  عىل   أنه: ) ي 

 تاريخ نرشه يف  اجلريدة الرسمية(. 

 شرح القانون املدين:

  وبعد  صدور   القانون  املدين  العراقي   هذا  ونرشه   يف   اجلريدة  الرسمية،   ألفت   وزارة  

العدلية جلنة خاصة انتدبتها للسفر إىل لبنان لالتصال باألستاذ عبد الرزاق السنهوري  

املوجود هناك كي تضع اخلطوط األساسية بمساعدته لرشح القانون. وبعد أن مكثت  

 يف لبنان ثالثة أسابيع وأمتت مهمتها عادت إىل العراق. 



  ثم   قامت  وزارة  العدلية   بعد  ذاك  بتشكيل  جلنة   أصلية يف بغداد، وجلاًنا فرعية يف األلوية  

 لرشح القانون املذكور بصورة رسمية ليكون مرجًعا للجميع يف املستقبل. 

   وبعد  مرور  سنتني  من  نرشه  يف  اجلريدة  الرسمية،  أصبح  نافذ  املفعول   يف  العراق)56(. 

-------------------------------------------------- 
( ـ لقد عدلت كثير من أحكامه بعد صدور قانون إصلاح النظام القانوني في عهد ثورة السابع  55)

 . 1968تموز  30عشر ـ 
 )56( ـ للو قوف على تفاصيل وأحكام مواد هذا القانون راجع:

القاهرة سنة   ـ  الذنون  الدكتور حسن  تأليف  العراقي(  القانون   المدني  ـ كتاب )محاضرات في   :1
 .1954 



 القضاء يف العراق) 57(

  كان  العراق،  كام  هو  معلوم،  جزءاً   من  الدولة  العثامنية.  وكانت   القوانني   العثامنية  تطبق  

ووالية   بغداد  يف  الواليات  الثالث   التي   تشكل  منها   العراق  بعد  ذاك  وهي  والية 

 املوصل ووالية البرصة. 

  وملا   انفصلت   الدولة   العراقية   اجلديدة  عن   الدولة   العثامنية  بعد  احلرب   العاملية   األوىل  

سنت  هلا   القوانني  املالئمة   للظروف  اجلديدة  وبقيت  تنفذ   عدداً   غري  قليل  من   القوانني  

 العثامنية السابقة. 

مجيع   ترى  كانت  الرشعية(  )املحاكم  ان    وإذا   رجعنا   إىل   عام   1305  هجرية   لرأينا 

الدعاوى، أي ان )القايض( هو )حاكم اجلزاء وحاكم البداءة وحاكم الصلح(. ولكن  

بتاريخ  24  مجادى   الصادرة  السنية  باالرادة  تقيدت  هذه  الرشعية  املحاكم  وظيفة 

اآلخرة عام  1305  هـ ومنعته بموجبها النظر يف دعاوى التجارة  واجلزاء والفائض  

 والعطل والرضر وبدل االلتزام والكونرتاتو! 

ـ   صدر   نظام  جعل   من  نظام  املحاكم   الرشعية     ويف   يوم   22  ذي   القعدة   عام   1332  ه

النظر   يف   الدعاوى  التي   يوافق  الطرفان  عىل   رؤيتها   حتريرا،   وبموجبه   وسعت   وظيفة   

املحاكم الرشعية، غرب ان  هذا النظام  ل  يلغ االرادة  السنية  اآلنفة الذكر. ولذلك بقيت  

املحاكم الرشعية ممنوعة من النظر يف اخلصومات املذكورة يف االرادة. ثم ألغي هذا  

الصادر يف  8  حمرم سنة  1326  هـ   الوقتي  الرشعي  املرافعات  بقانون أصول  النظام 

يوم   املنعقدة  بجلسته  تشكيلها  بعد  العراقية  احلكومة  يف  الوزراء  أقره جملس  والذي 

 1922/1/7 واكتسب قوته القانونية بتصديقه باالرادة امللكية. 

  وقد  ظلت  املحاكم  الرشعية  ) حتى  االحتالل  الربيطاين(  تنظر  يف  األحوال  الشخصية  

جلميع   الطوائف   من  مسلمني   وغريهم،  عدا   بعض  املسائل   التي  تنظر  يف  )املجلس  

الروحانية(  ولكن   بيان  تأسيس   املحاكم   الصادر   عام  1917  م   حرص  وظيفة   املحاكم  



الرشعية بالنظر يف املسائل املتعلقة بأهل السنة وأودع رؤية األحوال الشخصية العائدة  

 إىل أبناء اجلعفرية وإىل غري املسلمني لدى املحاكم املدنية. 

  وعينت  احلكومة   بعد  ذلك  بعض  العلامء  من  أبناء  اجلعفرية  سمتهم  )نواباً (  لينظروا  يف  

قضايا   األحوال  الشخصية  اجلعفرية،  وحكمهم  هذا تابع للتصديق من قبل املحاكم  

 املدنية.  

  ويف  عام  1923،  صدر  قانون  )املحاكم  الرشعية (،  الذي  أجاز  تويل  القضاء  الرشعي  

قاضٍ   من  املذهب   السني،  وآخر   من  املذهب  اجلعفري،  ونص  عىل   تعيني   قاضيني،   

أحدمها   )سني (  واآلخر  )جعفري(  يف   األماكن  التي   يوجد  فيها   من  مقلدي  املذهبني  

 عدد كبري كبغداد والبرصة. 

  واألحكام  الصادرة  من  املحكمة  الرشعية  السنية  متيز   لدى  حمكمة  التمييز  الرشعي   

السني   واألحكام   الصادرة  من  املحكمة  الرشعية   اجلعفرية   متيز   لدى  حمكمة   التمييز  

اجلعفري.  أما   الدعاوى  املدنية   )احلقوقية  واجلزائية (،  فقد   أودعت  القضايا   اجلزائية  

عهد   يف  صدر  الذي  اجلزائية(  املحاكامت  أصول  )قانون  حسب  اجلزاء  ملحا كم 

 االحتالل الربيطاين بتاريخ  1/19/ 1919م. 

ديناًرا، وما   225ل يتجاوز وأودعت األمور احلقوقية إىل حماكم )البداءة املحدودة( ما  

 ُتاوز ذلك يودع إىل احلكام املنفردين وحماكم البداءة غري املحدودة.

  وبقي  احلال كذلك حتى صدر )قانون تشكيل املحاكم( رقم  3  لسنة  1945  حيث تم  

تقسيم املحاكم إىل حماكم حمدودة، وصالحيتها حلد )500  دينار(، وما زاد عىل ذلك  

 فتنظره حماكم البداءة غري املحدودة. 



 القضاء التجاري:

  كان  القضاء   التجاري معروًفا  يف  العراق  أيام   العثامنيني،  فقد   أ سست   حمكمة ُتارية يف  

بغداد وأخرى يف البرصة، وكانت تنظر يف التجارة الربية والبحرية. ولكن هذا النظام  

ألغي قبيل احلرب العاملية األوىل. ويف عام  1917، صدر )بيان تأسيس املحاكم( الذي  

أيد إلغاء حماكم التجارة، وأودع أعامهلا إىل حماكم البداءة، وقد بني هذا البيان املحاكم  

 وعني واجباهتا. 

 القانون األساسي واملحاكم:

  وقد عني القانون األسايس العراقي  هذه املحاكم  وقسمها  إىل  ثالثة  أنواع  هي: 

   كم املدنية: أواًل ـ املحا 

  وتشمل  سلطتها   كل  الدعاوى  التي  ختص  القانون  املدين  والتجاري  واجلنائي،  وكذلك  

 الدعاوى التي  تقيمها  احلكومة   أو تقام عليها. 

  وت قسم هذه  إىل  قسمني  مها : املحاكم املدنية واملحاكم  اجلزائية .

  واملحاكم احلقوقية   تشتمل  عىل :

  1 ـ  حمكمة  التمييز:  

  وهي  املرجع   األعىل   للمحاكم .  وقد  كانت  هذه   املحكمة   يف  العهد  العثامين  تتألف  من  

 ثالث  دوائر هي : دائرة احلقوق، ودائرة اجلزاء، ودائرة االستدعاء.

  وكل   هذه  الدوائر   تؤلف   اهليئة  العامة   ملحكمة   التمييز .  أما   اآلن،  فت قسم   إىل   هيئتني،  

هي  احلقوقية  واجلزائية،   وتنظر  اهليئتان  يف   متييز   األحكام   والقرارات  الصادرة  من  

املحاكم  احلقوقية   واجلزائية   حسب   نوع   القضية   القابل  متييزها   قانوًنا .  وتنعقد  حمكمة  

 التمييز يف  العاصمة، وال يقل عدد حكامها عن عرشة، من ضمنهم الرئيس ونائباه.



  2 ـ  حماكم االستئناف :  

  وتتكون هذه  املحاكم يف  العراق كام يل : 

أ  ـ  حمكمة  استئناف  بغداد،  ويشمل  اختصاصها   مناطق  بغداد،  واحللة،  ودياىل.  

 ومركزها  بغداد. 

 ب  ـ حمكمة استئناف املوصل،  ويشمل اختصاصها  منطقة املوصل. 

 جـ  ـ حمكمة استئناف  البرصة،  ويشمل اختصاصها  منطقة البرصة. 

ـ  حمكمة  استئناف  كركوك،  ويشمل  اختصاصها  منطقة  كركوك.  د 

  3 ـ حماكم البداءة: 

  وهي يف  العراق عىل  نوعني  مها :

قيمتها   تتجاوز  ال  التي  الدعاوى  يف  النظر  وصالحيتها  املحدودة،  البداءة  حماكم  ـ 

دينار،  500) التابع(  والدعاوى  هلا،  قيمة  تعيني  يمكن  ال  التي  لرسم  والدعاوى  ة 

 مقطوع. 

ب  ـ  حماكم  البداءة  غري  املحدودة،  وصالحيتها   النظر  يف  الدعاوى برصف النظر عن  

 قيمتها، وتعترب مجيع األمور العائدة إىل املحاكم املحدودة داخلة يف اختصاصها.

 وتتألف  حماكم البداءة بنوعيها   من حاكم  واحد،  وتتكون حمكمة بداءة غري حمدودة  يف  

 مركز  كل  لواء،  ويف كل  قضاء   هام يعينه وزير  العدلية. 

  أما  املحدودة، فتتألف يف  كل  لواء وقضاء، والنواحي اهلامة التي يعينها وزير العدلية. 

  4 ـ  حماكم الصلح: 

  تؤسس   حمكمة  الصلح  يف  كل   مكان  به  حمكمة  بداءة،  ويف  األماكن  األخرى  املعينة  بأمر  

 من وزير العدلية،  وجي وز  تعددها  يف مكان واحد . 

  وتنظر حماكم  الصلح  وحتكم   يف:



ي ن والعني  املنقول ، عندما ال تزيد قيمته عىل  100 دينار.  ـ  دعوى  الدي  أ 

ب  ـ دعوى حق  املسيل  والرشب واملرور،  وإزالة  الشيوع  يف األموال  املنقولة بالقسمة   

 أو البيع  أو  رفع اليد وختلية املأجور،  مهام بلغت  قيمة  الدعوى.

 جـ  ـ الدعاوى املتقابلة مهام  بلغت قيمتها . 

الدعوى   عن  متفرعة  تكون  عندما  ـ   دعوى   الفائدة   والنفع   والرضر  والنفقا ت،  د  

سم مع الدعوى األصلية.   األصلية أو احلادثة، مهام بلغت قيمتها، عىل أن حت 

هـ  ـ  دعوى  األقساط   املستحقة  من  الديون  املقسطة،  عىل   أن   ال  يزيد   مقدارها   عن  100  

 دينار. 

ـ  الدعاوى التي  نص، أو  ينص القانون عىل  أهنا   من اختصاص حماكم الصلح .   و 

 ز ـ كام أهنا تقرر احلجز االحتياطي يف القضايا ضمن اختصاصها.

  وحلكام الصلح سلطة  القضاء  يف دعاوى األحوال  الشخصية   املختصة باألجا نب. 

 ثانيًا ـ املحاكم اجلزائية:

 جاء يف  الفقرة  الثالثة من  قانون  تشكيل  املحاكم رقم  3 سنة  1945، عىل  أن  )املحاكم   

 اجلزائية ( هي: 

  حمكمة التمييز، واملحاكم الكربى، وحماكم اجلزاء، املبني تشكيلها وسلطتها يف قانون  

أصول   قانون  ذيل  أحدث  وقد  رقم  56  سنة  1933م.  اجلزائية  املرافعات  أصول 

املحاكامت اجلزائية رقم  56  سنة  1933  املعدل بقانون أصول املحاكامت اجلزائية رقم  

 3 لسنة  1934 نوًعا من املحاكم تسمى )حماكم التحقيق(. 

  وهذه املحاكم  هي: 



 ـ حماكم اجلزاء: 1

  وتتألف   هذه  املحاكم   من   حاكم  واحد،  ولكل  حمكمة   اختصاص  تستمده  من   قانون  

 أصول  املحاكامت اجلزائية، وذيوله  وبعض القوانني  اخلاصة. 

  وحماكم اجلزاء  عىل  أربع درجات هي : 

  أ  ـ املحاكم  الكربى: 

  لقد  نصت   الفقرة   الثانية  من  املادة  الثامنة   من  ذيل  األصول   رقم  42  لسنة   1931،  عىل  

أنه تكون لكل حمكمة كربى من طقة معينة ومركز دائمي النعقادها يعينان بإرادة ملكية.  

 عىل أنه جيوز انعقادها يف أمكنة أخرى ضمن املنطقة، عند مسيس احلاجة. 

  وبناءً   عىل   ذلك،   صدرت   اإلرادة  املرقمة   116  واملؤرخة يف  شهر  مايس   سنة   1931،  

 بتعيني هذه املناطق، ومراكز  انعقادها عىل الوجه اآليت: 

 1  ـ منطقة  بغداد. وتشمل  ألوية: بغداد،  والكوت،  والدليم،   ومركزها  بغداد. 

 2 ـ  منطقة احللة.  وتشمل ألوية : كربالء، والديوانية، ومركزها  احللة. 

 3 ـ  منطقة كركوك. وتشمل  ألوية : كركوك،  وأربيل، والسليامنية. ومركزها  كركوك. 

 4 ـ  منطقة البرصة. وتشمل  ألوية:  البرصة، واملنتفك، والعامرة. ومركزها البرصة. 

 5  ـ منطقة  املوصل. وتشمل ألوية : املوصل. ومركزها  املوصل. 

 6 ـ  منطقة دياىل. وتشمل ألوية : دياىل  ومركزها  بعقوبة. 

  هذا،  وتتألف  املحكمة   الكربى   من ثالثة   حكام،  أحدهم   ينبغي  أن يكون من  الدرجة  

األوىل،   ويسوغ   للمحكمة   الكربى أن تصدر أي حكم جييزه القانون من مجيع اجلرائم.  

 وهي تستلزم إحدى العقوبات اآلتية: 

أ  ـ  عقوبات  أصلية  )إعدام،   أشغال  شاقة  مؤبدة  أو  مؤقتة،  احلبس  الشديد،  احلبس  

 البسيط،  احلجز  يف  إصالحية،  تسليم  الصبي  إىل  والديه،  اجللد  بالسوط  أو باملقرعة(. 



ب  ـ  العقوبات   التبعية  وهي: )احلرمان من احلقوق واملزايا، مراقبة الرشطة، مصادرة  

األشياء املستحصلة  من جريمة، التعويض أو الدية بتعهد، الكفالة حلفظ السالم أو  

 حسن السلوك، اإليصاء بالنفي إذا كان أجنبيًّا(. 

 وللمحكمة الكربى صفة  استئنافية للنظر  يف  دعاوى اجلنح  التي ت رفع إليها  استئناًسا ،  

وهلا صفة حمكمة متييز بأن ُتلب إضبارة أية قضية، إما بناء عىل استدعا ء يقدم إليها أو  

 من تلقاء نفسها. 

ـ  حمكمة  حاكم  جزاء الدرجة األوىل:    ب  

  وختتص  هذه   املحكمة   بجميع  اجلرائم،   عدا  اجلنايات   التي  تستلزم  قانوًنا   عقوبة  

اإلعدام  أو   جريمة  عقوبتها   األشغال  الشاقة،   أو   عقوبة حدها األقص احلبس ملدة تزيد  

 عىل )7( سنوات. 

  ويسوغ  هلذه املحكمة  أن تصدر األحكام  التالية  وهي: 

)احلبس  ملدة  ال   تزيد  عن  سنتني،  والغرامة   ال   أ  ـ  عند  انعقادها   بصورة  غري  جزئية: 

 تتجاوز الـ  )50( ديناًرا(. 

ب  ـ ويف  حالة  انعقادها  بصفة   جزئية: )احلبس ملدة  ال  تزيد عن ثالثة شهور، والغرامة  

ال تتجاوز الـ )15( ديناًرا، اجللد بالسوط أو املقرعة، تسليم الصبي لوالديه أو وصيه  

بنفي   اإليصاء  السالم،  أو حفظ  كفالة بحسن سلوك  بتعهد، وضع يف اإلصالحية، 

 األجنبي املحكوم عليه(. 

ـ  حمكمة  حاكم  جزاء الدرجة الثانية:    جـ  

أو   التالية  أن تصدر األحكام    وختتص  هذه  املحكمة  باملخالفات واجلنح فقط. وهلا 

 جزًءا منها  

 إذا حددهتا إرادة ملكية. وهي: 



أ  ـ  عند   انعقادها   بصورة  غري جزئية : )احلبس  ملدة ال تزيد   عن ستة  أشهر،  والغرامة   ال  

 تتجاوز الـ  )15( ديناًرا(. 

ـ   ويف  حالة  انعقادها   بصورة  حمكمة  جزئية  )احلبس  ملدة  ال تزيد عن ستة أسابيع،   ب  

 والغرامة ال تتجاوز )7,5( دينار، اجللد بالسوط أو املقرعة(. 

  د  ـ حمكمة  حاكم جزاء  الدرجة  الثالثة : 

  وختتص  هذه املحكمة باملخالفات. وهلا  أن  تصدر األحكام الت الية: 

  )احلبس  ملدة  ال   تزيد  عن  شهر  أو  ألية  مدة  أقل   من  ذلك  حيددها   وزير  العدلية،   والغرامة  

 التي ال تتجاوز )3,750( دينار، أو أي مبلغ أقل من هذا حيدده وزير العدلية. 

ـ  حماكم التحقيق:  ـ     ه

 خيتص  حاكم التحقيق، بالتحقيق بنفسه واإلرشاف  عىل  حتقيقات املحققني  الذين  هم  

حتت  إرشافه.  ويعترب   حاكم  جزاء  من  الدرجة  الثانية  لغرض  إصدار  القرارات   اآلتية  

أثناء  التحقيقات  التي  ُتري  من  ِقبله  أو  من  قبل   املحققني  )التكليف  باحلضور،  األمر   

بالقبض،  التفتيش،  التوقيف،   متديد التوقيف، إخالء السبيل بكفالة وبدوهنا، اإلحالة،  

 غلق الدعوى، أو اإلفراج(. 

  و  ـ حمكمة التمييز: 

  وفوق  هذه  املحاكم،  نوع  آخر  من  املحاكم،  هي   حمكمة   متييز  العراق،  وهي   ال  تعد  

درجة  من  درجات  املحاكم  بحسب  القواعد  العامة،  بل  هي  هيئة  منتقدة  لألحكام،   

كانت  غري   إن  نقضها  أو  واألحكام  القرارات  وتصديق  وظيفتها   تدقيق   األوراق، 

 موافقة للقانون، فهي ال ُتمع بني الطرفني وال ُتري حماكمة. 

 وقد  مجعت حمكمة التمييز،  النظر يف  األمور اجلزائية بني  سلطة النقض واإلبرام وحق  

احلكم  بصفتها   التمييزية،  وبصفتها   االستئنافية  وفق  الفقرتني  )322(  من   املادة  228  

 بداللة املادة 232 املعدلتني من قا نون املحاكامت اجلزائية البغدادي.



 املحاكم الشرعية:

  هي   حماكم  القضاء   الرشعي،  وتشمل   حماكم   القضاء،  وكال  جمليس  التمييز   الرشعي   

 السني  واجلعفري. 

  وتنظر   هذه   املحاكم   يف  الدعاوى  املتعلقة   بأحوال  املسلمني   الشخصية   وأوقافهم  حسبام  

 هو مبني قانوًنا. 

  وتعمل  املحاكم  الرشعية  باألحكام  الفقهية   للمذاهب  اإلسالمية،   أو   تتبع   يف  أصوهلا   

القانون  الوقتي   للمرافعات  الرشعية  الصادر   بتاريخ  8  املحرم  1336هـ  من  قبل   

السلطة  العثامنية  والذي  أقره   جملس  الوزراء   العراقي  عام   1340هـ،  واملصادف   

1922/1/7  واقرتن  بموافقة امللك، وتعديله  بقانون ذيل قانون املرافعات الرشعية  

 رقم 5 لسنة 1929. 

  وتعمل   املحاكم   الرشعية   بنظام  املحاكم   الرشعية   لسنة   1918،  ثم   تعديله   يف  سنة  

 1921 وسنة  1934. 

  أما   األحوال   الشخصية   اخلاصة  بغري  املسلمني  فتنظر  فيها   )املجالس   الروحانية(  

 اخلاصة بكل  

 

 

 

 

 . ( 58طائفة)

 )57( أرجو ملاحظة )أصلاح النظام القانوني( فقد جاء بمبادئ جديدة. 
)58( ـ لقد صدرت قوانين معدلة لهذه القوانين بعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز، ومن أراد  
الاطلاع على هذه التعديلات أو القوانين الجديدة، عليه مراجعة مجموعة القوانين أو جريدة الوقائع  

 العراقية. 



 قانون اخلدمة املدنية) 59( يف العراق 

  كانت  احلكومة   العراقية   يف   أوائل  تشكيل  احلكم   الوطني  يف  العراق،  تتبع   أنظمة   

وقوانني  أخذهتا   من  بقايا   القوانني  العثامنية،  واألنظمة  والبيانات  التي  أصدرهتا   سلطة  

االحتالل   الربيطاين  ملعاجلة  شؤون  املوظفني  العاملني  يف   الدولة. ولكنها يف عام  1931  

 أصدرت قانون )اخلدمة املدنية رقم 103  لسنة  1931(. 

  وقد  جاهبت  أثناء  تطبيقه  صعوبات  مجة  لكثرة  ما   به  من  نواقص  وغموض  يف  أحكامه.  

دل   القانون  مرتني  بالقانون   رقم  63  لسنة   1932  والقانون  رقم   55   ومن  أجل   هذا  ع 

 لسنة  1936. 

وحقوق   العامة  املصلحة  بني  تتناسب  اخلدمة    ورغبة   من  احلكومة  يف   جعل   قوانني 

املوظفني، فقد أعادت النظر يف قانون اخلدمة املدنية، ووضعت بعد ذلك أسس قا نون  

جديد هو قانون اخلدمة املدنية رقم 64 لسنة 1939. وقد جاء يف الفقرة )أ( من املادة  

 األوىل من هذا القانون عىل أنه: 

  ) ترسي  أحكام  هذا  القانون عىل مجيع املوظفني واملستخدمني يف خدمة احلكومة ممن  

امليزانية العامة أو من ميزانية األوقاف العامة، ما عدا ضباط   يتقاضون رواتبهم من 

 اجليش واجلنود، مع مراعاة ما قد ينص عليه يف القوانني اخلاصة باملسالك األخرى(. 

دل  هذا  القانون  ثالث  مرات،  كان  آخرها   التعديل الثالث الذي جرى بالقانون     ولقد  ع 

 رقم ) 1( لسنة  1952 وقد جاء يف األسباب املوجبة لتعديله ما نصه: 

جد  أن  احلاجة  مربمة  ورضورية  تقض  بالرتفيه  عن  املوظفني،  ال  سيام  وأن  جملس     )و 

األمة  قد  طالب   بتاليف  هذه   احلاجة.  وأن   احلكومة   تشعر   مثل  هذا  الشعور،   هلذا  فقد   

هذه   تأمني  شأهنا  من  املدنية،  اخلدمة  قانون  عىل  تعديالت  اقتضت   املصلحة  إدخال 

لكل   إعطاء راتب  التعديل هو  إليه احلكومة من  أول غرض هدفت  إن  األغراض. 

أعطت   كام  للرتفيع.  القانونية  املدة  بمض  التقيد  دون  احلايل  راتبه  من  أعىل  موظف 



يف   وأوجبت  سلًفا.  إجازته  رواتب  املنسق  أو  إ ىل  التقاعد  املحال  املوظف  احلكومة 

التقاعد   إىل  أحيل  إذا  أشهر  لستة  الرسمي  الراتب  أو ورثته  املوظف  إعطاء  التعديل 

 لعاهة أصيب هبا أثناء اخلدمة(. 

دل   هذا   القانون   بقانون  اخلدمة   املدنية   رقم   )55(  لسنة   1956  حيث     هذا،   وقد   ع 

 أدخلت فيه امتيازات  جديدة  للموظفني)60(. 

)59(  ـ  أرجو  أن  يالحظ القارئ أن هذه القوانني قد تغريت بعد قيام ثورة الرابع عرش  

 من متوز، ومن ثم ثورة  17 ـ 30 متوز سنة 1968. 

دل  بعد ثورة متوز بقانون التعديل الثاين لسنة  1959.   ـ  ع   )60( 

 قانون خدمة الشرطة

  كانت  قد   صدرت   منذ   تشكيل  الدولة   العراقية   حتى   اليوم   عدة  منشورات   وبيانات  

وأنظمة  وقوانني   تتعلق  بتنظيم   شؤون   موظفي   الرشطة .  وكان  أول   قانون   هو   قانون  

رقم   )7(  لسنة  1941.  ثم   ألغي  هذا  القانون   بالقانون  رقم  ) 40(  لسنة  1943.  وقد  

دل  هذا  القانون  مرتني  عام  1951،  وآخرمها   قانون  التعديل الثاين )لقانون خدمة   ع 

ضباط الرشطة وانضباطها رقم 40 لسنة  1943( لسنة  1951، ثم عدل هذا القانون  

 سنة  1958)61(. 

 )61( ـ راجع جريدة الوقائع  العراقية العدد )50( لسنة 1958.

 قانون اخلدمة القضائية

الرضوري،    كانت   وزارة  العدلية   يف   أوائل  تشكيل   الدولة   العراقية   قد   وجدت  من 

انتقاء موظفي دور العدل، ممن تتوافر فيهم صفات معينة وإلزامهم بالقيام بواجباهتم  

العراق وتوسع. ولذلك فكرت يف عام   القضاء يف  أحسن قيام، السيام بعدما تطور 

احلكام   )قانون  لذلك  فوضعت  اهلامة،  النواحي  هذه  يكفل  قانون  1929  بوضع 



وترفيعهم   احلكام  تعيني  كيفية  تضمن  رقم  31  لسنة  1929(  الذي  والقضاة 

 واملعامالت االنضباطية بحقهم. 

  ويف عام  1932،  أصدرت  قانون ذيل  قانون احلكام  والقضاة رقم 39  لسنة  1932.

  ويف  سنة  1945،   أصدرت   احلكومة   ) قانون  اخلدمة   القضائية   رقم   27  لسنة   1945(  

 الذي ألغى  القانون السابق. 

  وبقي  معمواًل   هبذا القانون حتى سنة  1956، إذ صدر قانون اخلدمة القضائية رقم  

دل هذا القانون سنة  1959، أي بعد قيام ثورة الرابع عرش   58  لسنة  1956، وقد ع 

 من متوز)62(. 

 )62( ـ راجع جريدة الوقائع  العراقية العدد )140( لسنة 1959.

 قانون اخلدمة اخلارجية

وزارة   وضع  يف  النظر  إعادة  أوجب  العراق،    إن  التطور   احلديث   الذي  وصل  إليه 

اخلارجية وتشكيالهتا بوجه عام، ولذا قامت احلكومة بوضع ترشيع خاص بسلك  

اخلدمة اخلارجية، ينطوي عىل أحكام خاصة به، النتقاء مجاعة صاحلة من املوظفني،  

يتوخى فيهم حسن  متثيل العراق يف الداخل واخلارج،  ولذلك رشعت القانون وهو  

دل هذا القانون   )قانون  اخلدمة اخلارجية رقم  34  لسنة  1934(. ويف سنة  1937، ع 

بالقانون رقم  37  لسنة  1937، ثم عدلته بقانون جديد هو )قانون اخلدمة اخلارجية  

رقم  41  لسنة  1940( واستمر العمل به حتى عام  1949، إذ قامت بتعديله بموجب  

 القانون رقم 21  لسنة  1949.

  هذا  وقد  صدرت أنظمة خاصة بخدمة موظفي وزارة اخلارجية، كان آخرها الذي  

 صدر سنة  1959. 



 قانون اخلدمة التعليمية

 

  ل  يكن  ملوظفي  التعليم  قانون  خاص  بخدمتهم،  بل  كانوا  خاضعني  ألحكام  قانون  

ا   هبم   سنة   1947،  إال   أن   اخلدمة   املدنية،   وقد  حاولت   احلكومة   أن   تسن   قانوًنا   خا صًّ

الظروف  ل   تسمح هلا بذلك، ولكنها يف عام  1951  متكنت من سن هذا القانون باسم  

)قانون اخلدمة التعليمية( ومليا قدمته للربملان للمصادقة عليه قالت يف األسباب املوجبة  

 لنصه: 

  )إن   ضامن  وضع   معايش   الئق  للمعلم  وأرسته  رضورة  تقتضيها   مهنة   التعليم،   لتحقيق  

التوجيه الصحيح. ولقد الح ظنا  أن الضيق املايل الذي عليه املعلم مع ارتفاع تكاليف  

املعيشة، أدى إىل النفرة من مهنة التعليم، وإىل تسلل العنارص النشيطة منها إىل الدوائر  

 األخرى تدرجييًّا، وإىل حصول تذمر ال حيمد أمره أحياًنا.

عت  قوانني   خاصة   وأرادت  هبا   رفع  مستوى  بعض      ولقد  سبق   للحكومة   أن   رشي

اخلدمة   وليست  العسكرية.  واخلدمة  القضائية  واخلدمة  الطبية  كاخلدمة  اخلدمات، 

 التعليمية أقل أمهية وأضعف أثًرا يف حياة البالد من تلك اخلدمات. 

  ولقد  هدفنا   هبذا  القانون  إىل  رفع  املستوى  املادي  والثقايف  ألعضاء  اخلدمة  التعليمية  بام  

املرضية   احلاالت  ومعاجلة  الرتفيع  يتناسب  وجهودهم  من  نا حية   التعيني،  وطريقة 

الناشئة عن اخلدمة، كام راعينا خربة املعارف وحاجاهتا يف تقدير احلد األعىل للرواتب،  

املعلمني   ولضامن  البالد  أرجاء  يف  التعليم  نرش  إىل  الثقافية  البالد  حاجة  والحظنا 

لتقوية   تكميلية  تربوية  بتعميم  دراسات  وسعينا  الصحية،  غري  أو  لألماكن  النائية 

 كفاءهتم املهنية لرفع مستواهم الثقايف(. 



  وصادق  الربملان  عىل   هذه  الالئحة،  وصدر  قانون  اخلدمة   التعليمية   رقم  )21  لسنة  

1951(،   وقد  ن رش  هذا   القانون  باجلريدة  الرسمية  يوم  11/ 1951/4  وأصبح  نافًذا  

 منذ ذلك  اليوم . 

 قانون اخلدمة الطبية

 كان األطباء  وموظفو  اخلدمة الطبية قبل عام  1947 خاضعني ألحكام قانون اخلدمة  

اخلدمة   )قانون  بالئحة  الربملان  إىل  احلكومة  تقدمت  أنه يف سنة  1947،  إال  املدنية، 

 الطبية( قدمتها باألسباب املوجبة اآليت نصها: 

)1  ـ  لقد  اُتهت  النية  منذ  زمن  لوضع  ترشيع  خاص  بالقائمني  باخلدمات  الطبية،  يكون  

 من شأنه تنظيم  تلك  اخلدمات   وفاًقا  ملا  توحيه  مقتضيات  املصلحة الصحية يف  البالد. 

 2 ـ عىل  أن الباعث للفكرة املستقدمة  يستند يف  جوهره  إىل  عاملني أساسيني  مها : 

ـ  خطورة  تلك اخلدمات  با لن سبة للوضع الصحي.   أ 

ا   عام  هي  عليه   احلالة  لدى  سائر   ـ   اختالف   املهام   املناطة   بالقائمني   هبا   اختالًفا   جوهريًّ ب  

 موظفي  الدولة . ويف ضوء  هذه الفكرة، وضعت الئحة  قانون  اخلدمة الطبية . 

3  ـ  ويالحظ  أن  الالئحة  املوضوعة  البحث،  هدفت  قبل  كل  يشء  إىل   رفع  مستوى  

الكفاءة  للقائمني   باخلدمات الطبية؛ األمر الذي يرتتب عليه ـ وال ريب ـ رفع املستوى  

الصحي يف البالد، إذ ـ ال شك ـ أن هذا األخري موقوف عىل األول. وأن األحكام  

التي تضمنتها هذه الالئحة لكفيلة بتأمني هذه الغايات، ويف ذلك خطوة لتحقيق ناحية  

 خطرية من نواحي اإلصالح والعمران. 

ـ   ونتيجة ملا تقدم؛ فقد أمنت الالئحة اإلرشاف واملراقبة الدقيقني من اللجنة التي     4

قيود   وضع  الوسيلة  هبذه  ليمكن  واسعة  وصالحيات  باختصاصات  إليها  هد  ع 

 ورشائط تؤمن حتقيق الغايات التي وضعت من أجلها هذه الالئحة(. 

  وبعد مصادقة الربملان صدر  )قانون اخلدمة الطبية  رق م 48  لسنة  1947(. 



 قانون اخلدمة اهلندسية

  وكان  املهندسون  خاضعني  ألحكام  قانون  اخلدمة  املدنية  أيًضا   حتى  عام  1951.  ففي  

سنة  1951  تقدمت  احلكومة  بالئحة  )قانون اخلدمة  اهلندسية ( إىل  الربملان، وقد بينت   

 األسباب املوجبة  لترشيعها  بام يل :

 )هناك اعتبارات  خاصة  ترى  احلكومة  معها،  أن من مصلحتها معاملة بعض أصناف  

القوانني   بعض  وضعت  قد  كانت  األساس،  هذا  وعىل  خاصة،  معاملة  املوظفني 

وغريها.   اجليش  يف  واخلدمة  والقضائية  اخلارجية  اخلدمة  كقانون  اخلاصة  املسلكية 

املهندسون يف   أن  يعامل  فإنه من الرضوري واملصلحة معً ا  ولئن كان األمر كذلك، 

بعض األمور معاملة خاصة ت قتضيها طبيعة اخلدمات التي يؤدوهنا، إذ ليس بخاٍف أن  

الدولة يف أمس احلاجة إىل خدمات هؤالء املهندسني ملختلف مرافقها، تلك املرافق  

إذا راحت تستدعيهم   التقدم والعمران. وأن احلكومة  التي تعترب مظهًرا من مظاهر 

قلة   من  يالحظونه  ملا  نظًرا  حرة؛  بصورة  االشتغال  وآثروا  عنها  أعرضوا  لوظائفها 

الرواتب يف الوظائف احلكومية، والربح الوافر من األعامل احلرة، وال شك أن بقاء  

احلال عىل هذا املنوال أمر غري حممود، وال من مصلحة احلكومة يف يشء، وأنه إن أريد  

إصالح الوضع وتشويق املهندسني إىل وظائف احلكومة، فال بد من إسداء املساعدة  

املالية هلم عىل قدر ما تتطلبه طبيعة خدماهتم من جهة، ولقاء منعهم من ممارسة املهنة  

 خارج أوقات الدوام الرسمي من جهة أخرى(. 

  وملا   صادق  الربملان  عىل   هذه  الالئحة   يف   أواخر   سنة   1951،   صدرت   باسم   ) قانون  

 اخلدمة اهلندسية  رقم 2  لسنة  1952(. 

 قانون خدمة الضباط

  كانت  قد صدرت منشورات وأنظمة عديدة لفرض تنظيم شؤون خدمة الضباط يف  

الضباط يف   الغرض هو )قانون خدمة  العراقي. وكان أول قانون صدر هلذا  اجليش 



دل هذا القانون مرتني، األول بالتعديل رقم   اجليش رقم  52  لسنة  1933(، ومن ثم ع 

 40 لسنة  1935، والثاين بالتعديل رقم 64 لسنة 1936. 

  ويف سنة  1937، أصدرت احلكومة )قانون خدمة الضباط يف اجليش رقم  31  لسنة 

التعديل رقم  51  لسنة  1939،   القانون ثالث مرات، هي  دل هذا  1937(. وقد ع 

والتعديل رقم  34  لسنة  1945، والتعديل الثالث رقم  24  لسنة  1947. ثم   جرت  

 بعد ذاك تعديالت، آخرها الذي صدر سنة 1958. 

 قانون التقاعد املدين

  عندما   خرج  العثامنيون   من  العراق  يف  هناية   احلرب  العاملية  األوىل  واحتالل  اإلنكليز   

هلذا  القطر،  وجدت  السلطة  املحتلة  أن  هناك  عدًدا  كبرًيا  من  املوظفني  املتقاعدين  الذين  

كانوا  قد  خدموا  يف   الدولة   العثامنية،  ولكنهم  فضلوا  البقاء   يف  العراق،  ولذلك  أصدر   

احلاكم الربيطاين العام قوانني مؤقتة تقض بمنح هؤالء رواتب تقاعدية نسبية شهرية،  

 وقد استمر هؤالء عىل قبض هذه الرواتب حتى صدور قانون جديد ينظم التقاعد. 

  ففي   سنة   1922،  صدر   قانون  التقاعد  العراقي   لسنة   1922،  الذي   ن فذت   بموجبه  

القوانني  العثامنية  يف  العراق،  واستمر  العمل بموجب تلك القوانني حتى يوم  10  آذار  

 سنة  1930.

  وكانت  احلكومة  يف  سنة  1922  قد  أصدرت   ) قانون  التوقيفات   التقاعدية  لسنة   

1922(  الذي   أخذت  تستويف   بموجبه   نسبة  قدرها   ) ¼  6  %(  من  الراتب  اع تباًرا  من  

 أول  متوز  من هذه  السنة. 

معيشة   حياة  تكاليف    ونظًرا  لتغري  الظروف،   وتوسع  أعامل  الدولة،  واختالف 

املوظفني؛ أصدرت احلكومة )قانون التقاعد املدين رقم 12 لسنة 1930( الذي ألغى  

 مجيع القوانني واألنظمة السابقة اعتباًرا من 10 آذار سنة  1930.



دل بالقانون رقم  )100(   دل عدة  مرات؛ نظًرا لتطور احلياة، فع   ولكن هذا القانون ع 

رقم  23  لسنة  1936،   وبالقانون  رقم  41  لسنة  1933،  لسنة   1931،   وبالقانون 

 وبالقانون رقم 43 لسنة 1938. 

  وبالنظر  لكثرة  التعديالت؛  أصدرت  احلكومة  قانوًنا   جديًدا،  هو  ) قانون  التقاعد  املدين  

دل   بالقانون  رقم   39  لسنة   1941،   رقم   43  لسنة   1920(،   إال  أن  هذا  القانون  ع 

وبالقانون  76  لسنة  1941،  وبالقانون رقم  3  لسنة 1946، وبالقانون رقم  44 لسنة  

 .1950 

  وكان آخر  تعديل  لقانون التقاعد املدين هو الذي  جرى  عام  1959. 

 قانون التقاعد العسكري

  كانت  قوانني   التقاعد  العثامنية   العسكرية   نافذة  املفعول  يف  العراق  يف  أوائل   تشكيل   

رأت   العراقية،  الدولة  تشكيل  احلكم   الوطني،   إال   أنه   بعد  مرور   عرش   سنوات عىل 

احلكومة أن هذه القوانني ال تتفق وما طرأ عىل العراق من تقدم وعىل املعيشة وظروفها  

من تباين. وترفيًها حلالة أفراد اجليش  العراقي الناشئ؛ أصدرت أول قانون للتقاعد  

العسكري، وهو قانون التقاعد العسكري رقم  10  لسنة  1930، فألغت بموج به كافة  

 القوانني العثامنية العسكرية. 

دل   هذا   القانون  بالقانون   رقم  32  لسنة   1937،  وظل   العمل   سارًيا      ويف   سنة   1937  ع 

به  حتى   سنة   1947،   إذ   صدر   قانون  تعديل   قانون  التقاعد  العسكري   رقم   44  لسنة  

 1947، ثم  جرت  تعديالت أخرى،  كان آخرها  رقم  ) 5( لسنة  1959. 

 القروض  العراقية

  كانت  احلكومة  العراقية   منذ   تأسيسها   تتجنب االقرتاض من اخلارج إال عند الرضورة  

 القصوى، ألهنا كانت تعتمد عىل املوارد العادية يف تغطية النفقا ت العامة. 



  ولكنها  عمدت  بعد ذاك إىل  إصدار قروض داخلية. 

  وقد   قامت   احلكومة   سنة   1923  بتسديد  الديون   التي   ورثتها   عن  الدولة   العثامنية  

من   املليون  ونصف  ماليني  تسعة  مبلغها  بموجب   أحكام   معاهدة  لوزان،  وكان 

 اللريات الرتكية. 

  ثم  إهنا   قامت  بعد  ذاك  بتسديد  الديون  التي  ترتب  دفعها   للحكومة  الربيطانية  لقاء   

 انتقال ملكية  السكك احلديدية، وميناء البرصة  للحكومة العراقية. 

لتنفيذ     وكانت  احلكومة   قد   عقدت   قرًضا   مع  رشكة  النفط  اإليرانية  اإلنكليزية، 

 عمليات مرشوع حفر سد الفاو. 

قد  يف   لندن  عام  1937  بم وجب   القانون  رقم  33  لسنة   1937     والقرض   الذي  ع 

ومبلغه  ) مليون  جنيه( إنكليزي  بفائدة  قدرها   )4,5%( يف  السنة . وقد  كان  قرض  النفط  

مضموًنا   بتأمينات  عينية،  هي  إيرادات  احلكومة  من   النفط،   وكان  تاريخ  استحقاقه  عام  

1952، إال أن احلكومة سددته سنة  1943، ويف عام  1939، عقدت احلكومة قرًضا  

بمبلغ )3 ماليني( دينار، تدفعه رشكات النفط )العراقية، واملوصل، والبرصة( خلزانة  

الدولة للمدة من  1939  إىل  1941، عىل أن ي دفع بستة أقساط متساوية، كل قسط  

 نصف مليون دينار. 

قد  قرض   آخر   سنة  1943  بمبلغ مليون ونصف جنيه إنكليزي، ي دفع مليون منه     وع 

يف سنة  1943، وي  دفع نصف املليون الباقي يف اليوم األول من شهر كانون الثاين الذي  

يل توقيع آخر هدنة بني بريطانيا وأملانيا وإيطاليا واليابان. وهذه القرو ض بال فائدة،  

 وت سدد من حصة احلكومة من النفط. 

  وهذه  ال تعترب قروًضا باملعنى الدقيق، وإنام هي يف الواقع تسديد حلصة احلك ومة من  

 عائدات النفط قبل حلول األجل. 



  أما   القروض  الداخلية،   فهي  القروض  التي  صدرت  بموجب   القانون  رقم  22  لسنة   

 1944 والقانون رقم  40 لسنة  1947، وكانت القروض  هكذا:

1  ـ  قرض   طويل  األجل   صدر  يف  1  كانون الثاين سنة  1945  بمبلغ )مليون دينار( ملدة  

نقًدا، و)2%( ختصص   منها )%2(  يدفع  السنة،  )4%( يف  قدرها  بفا ئدة  )20( سنة، 

وجيري   دنانري(،  )عرشة  سند  كل  وقيمة  القرعة.  بطريقة  توزع  يانصيب  جوائز 

اليانصيب مرتني يف السنة، األوىل يف شهر مايس، وجائزهتا واحدة مقدارها )7500(  

 دينار. والثانية يف شهر أيلول، وهلا ) 56( جائزة موزعة كاآل يت: 

ـ  جائزة  مقدارها  2500 دينار.  أ 

 ب  ـ  5  جوائز  مقدار الواحدة  ) 1000( دينار . 

 جـ  ـ  50  جائزة  مقدار الواحدة  ) 100( دينار. 

ـ   قرض   صدر   بتاريخ  1947/10/1  بمبلغ   ) مليون   دينار(  ومدته  مخس   سنوات      2

 بفائدة )%3(. 

ويتمتع   دينار( وملدة عرش سنوات،  )مل يون  بتاريخ  1/ 1/ 1948  بمبلغ  3  ـ قرض 

 محلة سندات  

 القروض  العراقية

  كانت  احلكومة  العراقية   منذ   تأسيسها   تتجنب   االقرتاض   من  اخلارج  إال  عند   الرضورة  

 القصوى، ألهنا  كانت  تعتمد  عىل  املوارد العادية  يف  تغطية  النفقات العامة . 

  ولكنها  عمدت  بعد ذاك إىل إصدار قروض داخلية. 

  وقد   قامت   احلكومة   سنة   1923  بتسديد  الديون   التي   ورثتها   عن  الدولة   العثامنية  

بموجب   أحكام   معاهدة  لوزان،  وكان   مبلغها   تسعة   ماليني  ونصف   املليون  من  

 اللريات  الرتكية. 



لقاء     ثم  إهنا   قامت  بعد  ذاك  بتسديد  الديون  التي  ترتب  دفعها   للحكومة  الربيطانية 

 انتقال ملكية السكك احلديدية، وميناء البرصة للحكومة العراقية. 

  وكانت  احلكومة   قد   عقدت   قرًضا   مع  رشكة  النفط  اإليرانية  اإلنكليزية،  لتنفيذ  

 عمليات  مرشوع حفر  سد الفاو. 

قد  يف   لندن  عام  1937  بموجب   القانون  رقم  33  لسنة   1937     والقرض   الذي  ع 

ومبلغه  ) مليون  جن يه( إنكليزي بفائدة قدرها )4,5%( يف السنة. وقد كان قرض النفط  

مضموًنا بتأمينات عينية، هي إيرادات احلكومة من النفط، وكان تاريخ استحقاقه عا م   

1952، إال أن احلكومة سددته سنة  1943، ويف عام  1939، عقدت احلكومة قرًضا  

بمبلغ )3 ماليني( دينار، تدفعه رشكات النفط )العرا قية، واملوصل، والبرصة( خلزانة  

الدولة للمدة من  1939  إىل  1941، عىل أن ي دفع بستة أقساط متساوية، كل قسط  

 نصف مليون دينار. 

قد  قرض   آخر   سنة  1943  بمبلغ  مليون   ونصف   جنيه  إنكليزي،  ي دفع  مليون   منه     وع 

يف  سنة  1943،  وي دفع  نصف   املليون  الباقي  يف   اليوم  األول   من  شهر  كانون  الثاين الذي  

يل توقيع آخر هدنة بني بريطانيا وأملانيا وإيطاليا واليابان. وهذه القروض بال فائدة،  

 وت سدد من حصة احلكومة من النفط. 

  وهذه  ال  تعترب قروًضا   باملعنى  الدقيق،  وإنام  هي  يف   الواقع  تسديد  حلصة  احلكومة   من  

 عائدات النفط  قبل  حلول األجل. 

  أما   القروض  الداخلية،   فهي  القروض  التي  صدرت  بموجب   القانون  رقم  22  لسنة   

 1944 والقانون رقم  40 لسنة  1947، وكانت القروض  هكذا:

1  ـ  قرض   طويل  األجل   صدر  يف  1  كانون  الثاين  سنة  1945  بمبلغ  ) مليون  دينار(  ملدة  

)20(  سنة،   بفائدة   قدرها   )4%(  يف   السنة،   يدفع  منها   )2%(  نقًدا،   و)2%( ختصص  

وجيري   دنانري(،  )عرشة  سند  كل  وقيمة  القرعة.  بطريقة  توزع  يانصيب  جوائز 



اليانصيب مرتني يف السنة، األوىل يف شهر مايس، وجائزهتا واحدة مقدارها )7500(  

 دينار. والثانية يف شهر أيلول، وهلا ) 56( جائزة موزعة كاآليت: 

ـ  جائزة  مقدارها  2500 دينار.  أ 

 ب  ـ  5  جوائ ز مقدار الواحدة ) 1000( دينار. 

 جـ  ـ  50  جائزة  مقدار الواحدة  ) 100( دينار. 

ـ   قرض   صدر   بتاريخ  1947/10/1  بمبلغ   ) مليون   دينار(  ومدته  مخس   سنوات      2

 بفائدة )%3(. 

ـ   قرض   بتاريخ  1/ 1/ 1948  بمبلغ   )مليون   دينار(  وملدة  عرش  سنوات،  ويتمتع     3

 محلة سندات  

 لقروض الداخلية باملزايا اآلتية:

1  ـ  جيوز  قبول  هذه  السندات   بامتياز  يف  املناقصات   أو  املزايدات  التي   ُترهيا   دوائر  

 الدولة واملؤسسات شبه الرسمية، ويف  الكفاالت التي  تطلب   من املوظفني  وغريهم. 

ـ   إعفاء   رأس   مال  القرض   والفائدة  واألنصبة   من   الرضائب   املالية  احلالية   واملستقبلة،     2

 وكذلك إعفاء  السندات والكوبونات واملعامالت املتعلقة هبا من رضيبة الطوابع. 

 قرض البنك الدويل:

  ويف  عام  1950  عقدت  احلكومة  العراقية  مع  )البنك  الدويل   لإلعامر  واإلنامء(  قرًضا   

بمبلغ ) 12,800,000( دوالر  وذلك للبدء بتنفيذ مرشوع الثرثار بفائدة قدرها   )%3(  

عىل   أن  يسدد   يف   15  سنة،   وقد جعلت حصة احلكومة من النفط وعائداته ضامًنا له،  

 وذلك بموجب القانون رقم  54 لسنة  1950. 

  وكانت  احلكومة  قد   عقدت   قرًضا   مع   احلكومة   الربيطانية   بمبلغ  )3  ماليني(  دي نار  

 للسكك احلديدية  يف سنة  1949 بموجب  قانون رقم 38  لسنة 1949 وتعديله . 



قدت     إال  أنه  بمناسبة   زيادة  واردات  العراق من النفط بعد اتفاقية عام  1951  التي ع 

 مع رشكات النفط العاملة يف العراق ل تعد هناك حاجة ملثل هذه القروض. 

 قومسري حدود

  املقصود   بلفظة  ) قومسري  حدود(:  ذلك  املوظف  اإلداري  الذي  يكون  اخ تصاص  

عام  1932،   عمله  يف   املناطق  املعينة   بموجب  االتفاق   املعقود  بني   العراق  وإيران 

 لغرض تنظيم العالقات لسكان احلدود بني الدولتني. 

  فقد  جاء  يف  هذه  االتفاقية  املؤقتة،  بأن  احلكومتني  توافقان  عىل   أن  كالًّ   منهام  تقوم  بتعيني   

 )ستة  قومسريين( من  رعاياها  يف املناطق اآلتية،  وتكون  مراكز هؤالء  كام يأيت : 

  وتكون واجبات  هؤالء القومسريين:

1  ـ  منع  شخص   أو   أكثر   من   املسلحني  أو   غريهم  من  تأليف  عصابات  الرتكاب  الرسقة  

 يف منطقة احلدود،  أو القيام  بالدعايات املرضة. 

2  ـ  جيب   أن  يقوم  كل  منهام  بإخبار  رفيقه  بكل   حادثة   هنب  أو  سلب  برسعة،   ومنع   

 املجرمني  من  اجتياز احلدود. 

الفرار   الفريقني ومتكن من  3  ـ  إذا  ارتكب  شخص  جناية   أو  جنحة  يف  أرايض أحد 

صحة   من  القناعة  بعد  الفريق  هذا  قومسري  حدود  فعىل  اآلخر،  الفريق  ألرايض 

طلب   األصول  عىل  يرد  أن  إىل  األشخاص،  أو  الشخص  هذا  يوقف  أن  األسباب 

 اسرتدادهم وفًقا ألحكام تسليم املجرمني. 

 4 ـ  منع  هتريب  األموال  من  مملكة إىل  أخرى. 

وتنفيذ   احلدود  بني سكان  التي حتدث  والدعاوى  والشكاوى  املنازعات  ـ   حس م    5

 القرارات املتخذة. 



6  ـ  وإذا  تعذر  عىل   الفريقني   حل   قضية  ما،  فعليهام  أن   ينظام   تقريًرا  حول  ذلك  بنسختني،  

ويقدم   كل   من   قومسريي  الفريقني  تقريره  إىل  مراجعه  العليا   بعد  التوقيع  عليه  لكي  

سم  القضية بني الدولتني بالطرق الدبلوماسية.   حت 



 حرف الكاف

 الكاظمية )63(

  هي   املدينة  املنسوبة  إىل   لقب   )اإلمام   موسى   بن  جعفر   الصادق  العلوي   احلسيني،  

رفت   هبذه   التسمية   يف  عرصنا   هذا،   وكانت   ـ   عليه   السالم  ـ  وقد   ع  امللقب  بالكا ظم   

ت عرف  عند   العامة   بالكاظم  عىل   تقدير  )بلدة  الكاظم(،   وبـ  )الكاظمني(  عىل   تقدير  

رفت  قدياًم   با ملشهد الكاظمي، وبمشهد موسى بن جعفر ـ عليه   )بلدة  الكاظمني(.  وع 

السالم ـ وبمقربة قريش(. ومدينة الكاظمية تضم  مرقدي اإلمامني، موسى بن جعفر  

ـ  رمحه اّللّ ـ :   وحممد اجلواد ـ عليهام السالم ـ ويقول الدكتور مصطفى جواد 

  )جرت  تثنية  التغليب  عند  العرب  عىل   تقديم  أقلهام  شهرة،  أو  فضاًل   أو  كربً ا، كالقمرين  

رعاية   وذلك  نادًرا،  إال  )اجلوادين(  يقولوا  ل  العامة  ولكن  والقمر(،  )الشمس  أي 

عل   اإلمام  ابن  اجلواد،  حممد  حفيده  عىل  الكاظم  موسى  اإلمام  تقديم  يف  لألدب 

 الرضا، ابن اإلمام موسى الكاظم(. 

  ومدينة الكاظم  اليوم  مرتبطة بالعاصمة. 

 (: 64)املشهد الكاظمي 

  ويقع   املشهد   الكاظمي  يف   وسط  مدينة   الكاظمية،   وحييط  به   سور  ضخم   مستطي ل،  

طوله   123  مرًتا،   وعرضه  118  مرًتا،   وله   تسعة   أبواب  ذوات  أسامء   خاصة  لدى  

األهلني،   ويف  كل  من  ضلعيه   الكبريين   25  إيواًنا،  ويف   ضلعه   الرشقي  )23(  إيواًنا،  

وترشف   هذه  اإليوانات  عىل   ساحة  الصحن،  ويف   هناية كل منها غرفة صغرية مستقلة.  

جدران   ومجيع  مهجورة،  فهي  أما   اآلن  العلم،  لطالب  الغرف  هذه  يدت  ش  وقد 

الصحن مغشاة بالقاشاين البديع، وتعلوه  كثري من السور واآليات القرآنية مسطورة  



باخلط الثلثي اجلليل. وتتوسط   هذا الصحن عامرة املرقد املقدس، ويسمى )احلرضة(  

 أو احلرم الرشيف. 

 ويأيت املسلمون،  وال سيام أبناء  الطائفة اجلعفرية،  لزيا رة هذا املشهد طول أيام السنة،   

 وعىل  األخص  يوم السبت  من  كل أسبوع للتربك والزيارة. 

  وممن  د فن   داخل   املشهد   الكاظمي  يف  اإليوان   املستطيل،   الشيخ  املفيد   حممد   بن   حممد  

 بن النعامن، الذي انتهت  إليه رئاسة اإلمامية يف وقته، وتويف يف بغداد سنة 413 هـ. 

  وعند  مدخل  الصحن  من  جهة   القبلة،  ي شاهد  إىل  اليمني  جامع   فخم،  هو  جامع  اإلمام   

أيب  يوسف،   صاحب   اإلمام   أيب  حنيفة،   وهو   أول   من  دعي  ) قايض   القضاة(  يف  

ـ ..    اإلسالم،  تويف سنة  182 ه

)63(  ـ  لزيادة  االطالع  عىل  تاريخ  الكاظمية. راجع قسم الكاظمني من موسوعة العتبات املقدسة، تأليف  

 األستاذ جعفر اخلليل بغداد 1967.

 )64( ـ خلصنا هذا البحث يف كتاب ) العراق  قدياًم  وحديثًا(، تأليف احلسني صيدا 1958.

 كربال 

  مدينة   كربالء   هي   مركز   لواء   كربالء.  وهي   مدينة   قديمة   عرفت  هبذا   االسم   قبل   

 االسالم بزمن طويل. 

  وقد  ذهب   بعض  املؤرخني  إىل  أن  لفظة  )كربالء(  منحوتة  من  )كور  بابل(  العربية   

بمعنى  جمموعة  قرى  بابلية.  ومن  هذه  القرى:  نينوى،  والغارضية،   وكريلة  ونواويس   

التي  كانت  مقربة  عامة  قبل  الفتح  االسالمي،  ثم  احلري  ويقال  هلا   )احلائر (  وهي  اليوم   

 موضع  قرب  االمام  احل سني )ع(. 

  ويرى  البعض  ان  اسم  كربالء   مركب   من  )كرب (  أي  حرم  و)أيل (  أي  اّلل   ومعناها   

 )حرم اّلل ( وهو  لفظ  آشوري.) 65(  



 ومما   يروى انه  ملا  حّل  االمام احلسني  قبل  مقتله  )كربال( سأل  بعض أصحابه عن اسم   

هذه  البقعة  التي  هو  فيها،  فقيل  له:  يا   أبا   عبد  اّلل  اهنا   تسمى  )كربال(. فقال عليه السالم:   

 اهنا أرض كرب وبالء! 

ـ   يف   واقعة   )الطف (     ولقد  أصبحت   هذه   البقعة   بعد  مقتل   االمام   احلسني   )ع (  سنة   61  ه

مدينة  هلا   مركز  هام  يف  العال  االسالمي،  يقصدها   مئات  األلوف  من  الناس  لزيارة  قبور   

 األئمة  املدفونني فيها . 

  وهلذه  املدينة   تاريخ حافل  يمكن  االطالع عليه بوضوح يف كت اب )موسوعة العتبات  

 املقدسة ـ قسم كربالء( ملؤلفه االستاذ جعفر اخلليل الصادر يف بغداد سنة 1966. 

ـ   )74(  كيلومرتاً   وترتبط   هبا   بطريق  معبد  للسيارات   وبطريق      وتبعد   كربالء   عن  بغداد  ب

 السكة احلديد أيضاً .  

  وأشهر العتبات  املقدسة  فيها أو  على  مقربة منها هي:  

 1  -  مرقد اإلمام احلسني  )ع (. 

 2 -  مرقد العباس )ع (. 

 3 -  مرقد عون بن عل   )ع(. 

 أما  أشهر  اآلثار القديمة  فيها  أو  عىل  مقربة  منها  هي :  

ـ   قرص   األخيرض   الذي   يقع   يف  ناحية   عني   التمر،   التي   تبعد   عن   كربالء   )33(  مياًل      1

 من اجلهة  الغربية  اجلنوبية. 

 2 ـ  قرص  شمعون  من ناحية عني التمر . 

 3 ـ  قرص  العونية  من ناحية عني  التمر. 

 4 ـ  قرص  العطشان، ويقع بني   قرص موقدة  والكوفة . 

  وتعترب  كربالء   من  املناطق  الزراعية اهلامة؛ لشهرهتا بكثرة بساتينها العامرة بالفواكه  

 واألثامر اليانعة. 



)65(  راجع  أيضاً   موضوع  )كربالء(  يف  كتاب  االستاذ  عبد  الرزاق  احلسني  املوسوم  بـ  )العراق  قديامً   وحديثاً (  

 صيدا 1958.

 كركوك

  مدينة  كركوك  مدينة  قديمة،  تعلو  سطح  البحر  بنحو  1160  مرًتا،  وتبعد  عن مدينة  

 بغداد 388 كيلومرًتا بالقطار. وهي من أعرق املدن العراقية يف التاريخ)66(. 

  وقد   جاء   ذكر   هذه  املدينة   يف   كتب  التاريخ   القديمة   بأسامء  خمتلفة،   ففي  أيام   )سلوقس (  

أحد  قواد  اإلسكندر،  سميت  بـ  )كرخ   سلوك(  املنحوتة  من  الكلمة  اآلرامية  

)كرخابيث   سلوك(  أي  ) مدينة   سلوقس(، وقد سامها بطلميوس )كوركورا( بكافني  

فارسيتني، وجاء ذكرها يف املصادر العربية القديمة باسم )كرخني(. وسميت كذلك  

وأخرًيا   القصصية)67(.  الكتب  يف  و)كركورة(  و)آرجمة(  كدك(  )كاري  باسم 

 أصبحت تسمى )كركوك(، واملدينة مقسمة إىل قسمني مها: 

1  ـ  القلعة:  وهي  قلعة  قديمة حصينة ومنيعة، كان ال يمكن االعتداء عليها والدخول  

إليها إال بصعوبة، أما اليوم فهي ليست كذلك. ويف القلعة جامعان، أحدمها يدعى  

)أولو جامع( أي اجلامع الكبري، كام يدعى أيًضا )مريامنه(، والثاين )جامع دانيال(،  

 ويدعي النصا رى ـ وهم أكثرية سكان القلعة ـ بأهنام كانا كنيستني. 

2  ـ  السهل :  وهو  الذي  أنشئت   فيه  الدور   والعامرات   السكنية .  وقد  ازدهرت  كركوك  

بعد قيام رشكة النفط بأعامهلا   يف منطقتها  منذ عام  1925، وفاضت فيها  عيون النفط،  

 ولذلك سميت بمدينة  )الذهب األسود(. 

  ومن أشهر آثار كركوك: 

ـ  عليهم  السالم ـ يف جامع دانيال يف قلعة كركوك.   1  ـ مراقد  دانيال وعزير وحنني  

 2 ـ  مرقد إمام  قاسم،  يف املسجد الواقع يف  حملة إمام  قاسم. 

 3 ـ  مرقد إمام حممد، الواقع يف   مسجد حملة  )املصال(. 



 4 ـ سلطان ساقي، بناية  من  طراز املباين العباسية عىل   مسافة  ميلني جنوب كركوك. 

 5  ـ  قرمزي كليسا،  وهي كنيسة  قديمة  تبعد مياًل عن كركوك إىل اجلهة الرشقية. 

ـ  أطالل   ذات  آثار  تارخيية  مهمة ملدينة  قديمة.  ـ  طرقاالن   6 ـ  توزي  

 7 ـ  تلول عل  باشا . 

 )66( ـ راجع كتاب )العراق  قدياًم  وحديثًا(. املصدر السابق.

 )67( ـ راجع كتاب )ماذا يف كركوك( تأليف فهمي عرب آغا، وفاضل حممد مال مصطفى. بغداد 1957.

 الكوت

  مدينة  الكوت:  هي   مركز  لواء  الكوت،  وتقع  عىل   ضفة   دجلة  اليرسى،  وتبعد  )680(  

 كم عن بغداد بالسيارة.

  والكوت   كلمة   هندية،   وقيل   برتغالية   يراد   هبا   القلعة،   ومفهومها   يف  العراق،   ال  سيام  يف   

القسم اجلنويب، هو ما   يبنى  جلامعة من الفالحني عىل  حافة  هنر   أو ساحل بحر؛ ليكون  

مأوى  هلم   ومسكنًا،   ومن   ذلك   القرى   املعروفة   يف   البرصة   هبذا  االسم،   ومنها   كوت  

 الزين،  وكوت السيد، وكوت  فداغ وغريها. ومنها جاءت كلمة )الكويت( تصغرًيا. 

  وقد  اختلف   املؤرخون   يف تاريخ  تأسيس  هذه   املدينة،  فمنهم من  يقول   إن  الذي  بناها   

هو  )سبع  بن  مخيس(  أحد  شيوخ  مياح  )بطن  من  ربيعة()68(،  أما   املرحوم  يعقوب   

رسكيس،   فيخالف   هذا   الرأي،   ويرى   أن  الكوت   كانت  تسمى  )كوت   العامرة(؛ نسبة  

 إىل شط العامرة)69(. 

  وي شاهد  من  مدخل  مدينة  الكوت  )سدة  الكوت (  التي  تم  إنشاؤها   سنة  1939،  وهي  

من  املشا ريع  املهمة   التي   أنشئت  لتأمني  املياه  لنهر   الغراف   الذي  كانت  مياهه  قبل  

إنشائها   تنقطع  بضعة   أشهر  يف   السنة؛  فيصعب   االعتامد  عليه  يف  الزراعة.  أما   بعد  قيام  

 هذا السد؛ فقد ازدهرت الزراعة يف هذه املنطقة. 

  وهناك بعض اآلثار التارخيية  التي تقع يف  بعض أقضية  ونواحي الكوت  منها : 



ـ   أطالل   واسط،   وهي   املدينة   التي   بناها   احلجاج  بن  يوسف   الثقفي،   وتطل   عىل   هنر      1

 الدجيل  القديم يف  اجلزيرة بني   دجلة والفرات يف  قضاء احلي . 

 2 ـ أطالل العقر يف قضاء بدرة.

 3 ـ أطالل النعامنية بالقرب  من  بلدة النعامنية. 

ـ   تلول   الصخرية   وتلول   الدير،   وتل   أصخية   وقبة   النار،   وتل  أفيحل،   وتل   أبوخي،      4

 وتل  الكاوليات . 

 )68( ـ راجع كتاب احلسني، املصدر السابق. 

 )69( ـ راجع كتاب )مباحث عراقية( لألستاذ يعقوب رسكيس، ج 1 بغداد 1948.

 الكليات واملعاهد العالية

  بحثنا   عن  هذه  الكليات   واملعاهد  العراقية  يف  اجلزء   األول   من  هذا  املعجم   موضوع  

 الرتبية والتعليم  يف العراق . فلريجع إليه  القارئ الكريم. 

 حرف الالم 

 جلنة إسالة املاء ملنطقة  بغداد 

النهر   ينقلون املاء من    ال  شك  أن  القارئ  يعرف  كيف  كان  الناس  يف العهد العثامين 

كان   لقد  الدور.  بعض  يف  املوجودة  اآلبار  من  يستخرجونه  أو  )السقائني(  بواسطة 

 الوضع كذلك قبل أن ي فكر يف جلب مضخات لضخ املاء إىل الدور كام هو معلوم. 

  وملا   كنت    قد  اتبعت    طريقة  السؤال  من  الذين  هلم  باع  يف  القضايا   التي  أبحثها، أو هلم  

الدكتور هاشم   املرحوم  أذكر أين سألت  أو ذاك،  معلومات تفيدين يف هذا املوضوع 

 الوتري عن )أول من فكر بإيصال املاء من النهر إىل محامه(؟ 

ـ  قائاًل :    وقد  ذكر  يل  ـ رمحه  اّللّ  

  ـ  إن   صاحب  )محام  الشورجة (  والشورجة  لفظة   تركية   تعني  )أقل  ملوحة (،   هو   أول   

النهر إىل محامه، وذلك ع رب جمرى حتت األرض ممتد من   من  فكر   يف   إيصال املاء من 



املحكمة الرشعية إىل احلامم، عىل مقربة من جامع سوق الغزل، وقد ذكر يل أنه قام  

جعل   قد  )اخلياط(  األوقايت  اجلبار  عبد  السيد  أن  كام  باملاء،  املذكور  اجلامع  بتزويد 

 )رسداب( بيته خمزًنا للامء الذي كان يأخذه من املجرى، لقاء أجر معني. 

  هذا  ما   رواه   يل   املرحوم  الوتري،  ولكن   رغبة   يف   التوسع  باملوضوع   ملعرفة   احلقيقة   

كاملة؛  توجهت   إىل   املحقق   الكبري  املرحوم   يعقوب   رسكيس  باألسئلة   اآلتية   التي   

 تضمنها  كتايب اآليت نصه : 

 سعادة املحقق الكبري األستاذ  يعقوب رسكيس  املحرتم 

  حتيًة وإجالاًل. 

  وبعد..  فقد   قرأت  يف  الصفحة  )129(  من   كتابكم  القيم   )مباحث   عراقية(  هذه   اجلملة  

)..  ويفصل   دار   النقيب   ودار   القنصلية   الربيطانية،   رشيعة  وكانت  باجلانب  الشاميل  

للرشيعة  )بئر (  أرضها   مع   حريمها   اليوم   من  دار   النقيب،   وكان  يستقى   منها   املاء،  

فيجري  إىل  مقام  الشيخ   عبد  القادر  الكيالين ، ثم استغنى عن البئر بعد وضع مضخة  

 يف رشيعة املصبغة، ومد األنابيب يف املدينة وإيصاهلا إىل مقام الشيخ. .. إلخ()70(. 

  ونظًرا  لرغبتي   يف  بعض  التفاصيل  عن  هذه  املسألة؛   جئتكم  راجًيا   التفضل  علي   

ـ   ليكون   املوضوع  الذ ي  أبحث فيه مستنًدا إىل   ـ   إن  أمكن  باإلجابة  عن  األسئلة  التالية   

 سند قوي، وإليكم األسئلة: 

ـ   هل  أستطيع   أن   أعرف   التاريخ  الذي   ب دئ  فيه   بسحب   املاء  من   البئر   املشار   إليه   ـ   1   أ  

 إىل مقام الشيخ  عبد القادر الكيالين؟

 ومن الذي أنشأ  هذا البئر؟ 

ـ   كيف  كانت   تتم   عملية   إيصال  املاء   إىل   جامع   الكيال ين؟  وهل  كان  الناس يستفيدون     2

 من هذا املاء لبيوهتم؟ 

 وهل كانت  )الساقية( مكشوفة  أم  حتت  األرض؟ 



 3 ـ هل كانت  هناك عالقة بني   هذه )الساقية ( وحملة  )رأس الساقية (؟

4  ـ  متى   تم  نصب   ) أول   مضخة(  ماء  يف   بغداد  وأين؟  ثم  متى  تم  نصب  املضخة  يف   

 رشيعة املصبغة؟ 

ـ   لقد   قص   علي   الدكتور  هاشم  ال وتري قصة عن )محام الشورجة( ومما قاله سعادته:  ب  

  ـ  إن  الشورجة   لفظة  تركية   تعني  )أقل  ملوحة(.  وذكر   أن  صاحب  محام  الشورجة،   كان  

أول  من  فكر   بإيصال  املاء  من  النهر  إىل   محامه،  وذلك  بمد  جمرى  حتت  األرض،  ممتد  من  

املحكمة الرشعية  احلا لية  إىل  احلامم، عىل  مقربة  من جامع  سوق  الغزل. وقد ذكر يل أنه  

قام بتزويد اجلامع املذكور باملاء، كام أن السيد عبد اجلبار األوقايت )اخلياط( قد جعل  

 من رسداب بيته خمزًنا للامء الذي كان يأخذه من املجرى لقاء أجر معني.  

  فهل  يل  أن  أسأل  سعادتكم  عن  هذه  الرواية،   وإذا  أيدتم  ذلك،  فهل  بإمكانكم  حتديد 

 تاريخ ال قيام هبذا املرشوع؟ 

 املخلص

 عبد الرزاق  اهلاليل   

1953 /12 /31 

 * * * 

دمت  زمن  ناظم  باشا،   )70(  ـ  لقد  قال  يل  املرحوم  عبد   اّللّ   مؤيد  الكيالين،  بأن  هذه  الساقية  كانت  قد  ه 

 واستبدلت بأنابيب معدنية تسقي املاء من البئر عىل شاطئ النهر .

 يعقوب سركيس  أجوبة األستاذ

 وأنرش فيام يل نص الرسالة التي بعث هبا إيلي املرحوم يعقوب رسكيس، وتارخيها  10  

 كانون الثاين سنة 1954 وهي: 

 أجوبتي ألسئلة سعادة عبد الرزاق اهلاليل 



1  ـ  كنت  رأيت  عند  األب  أنستا س)71(  نسخة  قديمة،  لفرمان  للسلطان  )مراد()72(  

وايل   باشا(  )حسن  إىل  موجه  تارخيه  يف   16  ذي  احلجة   سنة   1048هـ  )1639م(، 

بغداد، ومضمونه: أنه قد عني )غرًشا( واحًدا من بدل إجيار )قيرصية بستان( لعلف  

الكيالين،   القادر  عبد  الشيخ  برضيح  اخلاصة  البئر  من  املاء  تسحب  التي  الثريان 

وللخدام الذين يقومون هبذا العمل، ولرشاء ثريان، عند احلاجة، وترميم البئر كذلك  

 عند احلاجة، وماضأها ذلك من املصاريف. 

  قلت : 

  كان  هذا   امللك   ) قيرصية   بستان (  معروًفا   باسم   )القيرصية (  حتى  احلرب   العاملية   األوىل،   

وال  تزال  هذه  التسمية  باقية  كام   كانت  اآلن.  وكانت  هلذه  القيرصية  جبهتان،  إحدامها   

شاملية  والثانية  جنوبية .  والشاملية  فيام  يسمى  اليوم  بـ  )سوق البزازين(، واجلنوبية كانت  

)شارع   اليوم  املسمى  القرية،  رأس  سوق  من  ابتداؤها  ضيقة،  ملتوية  سوق  يف 

دمت اجلهة اجلنوبية، وأنشئ عىل أرضها )مقهى(، ثم  أريد أن   السموأل( وبعد ذلك ه 

دد البناء عىل نحو نصف أرض   دم، وج  تبنى فوقه طبقة، فبان أنه ال يتحمل الثقل فه 

القيرص ية يف سنة  1934. وهو اآلن مقهى معروف باسم )مقهى القيرصية( وبنيت  

 فوقه طبقة. 

  هذا  ما   كان  من   أمر  القسم   اجلنويب،  أما   الشاميل،   فهو   اليوم   متهدم  منهار،  تباع  فيه   

 )الگواين( وعليه  بابه القديم  من اخلشب . 

 أعود إىل البحث يف البئر والساقية: 

  وكنت  رأيت  عند  األب  أنستاس  كذلك  نسخة  قديمة  لفرمان  للسلطان  موجه  إىل  

ـ   ) 1639م(،   يذكر   فيه   أن  إدارة   )بكلربكي(  وايل   بغداد،  تارخيه   يف  25  املحرم   1049ه

بئر  الشيخ  عبد  القادر   الكيالين،  حمتا جة  إىل  مرصوف  يومي  قدره  )غرشان(  فعنّي   

)غرًشا (  ثانًيا  إضافة إىل ما  هو  خمصص من بدل إجيار )قيرصية بستان(، عىل أن يعطى  



هذا )الغرش( األخري من إيراد البساتني الواقعة يف )شهربان( وهي املؤجرة للكتخدا  

 خليل وأخيه مجيل. 

 وأضاف السلطان قائاًل : انه يكون قد خصص امل رصو ف السنوي  هلذه البئر، سبعامئة   

وعرشين  غرشاً . )وقلت:  من  املعلوم  ان  غرش  ذلك  الزمن  كان أكرب من درمهنا احلايل.  

 ى. س(. 

  ولعل   بئر   الشيخ   عبد  القادر  وساقيته  كانتا   موجودتني   عند  فتح  السلطان  مراد   بغداد  

بدليل ان  ما  خصصه  ملرصوفها   مبلغ زهيد  وهو  لإلدارة والرتميم عند احلاجة  حسب،  

وان  ل   تكونا   قديمتني،   فهل  هذا  السلطان  هو   الذي  عمرها   وخصص  ملصاريفها   هذا  

 املبلغ الذي رأين

السلطان   إنشاء  من  تكونان  فهل  أحدثها  قد  السلطان  هذا  يكن  ل  وان  كره؟ 

 (73سليامن؟)

2  -  ال أدري  هل   كان  الناس  يستفيدون من  ذلك  املاء   جاريا   لدورهم،  وانام  ال  بد  من   

ان  منهم   من   كان  يستفيد   من   املاء  بنقله   حمموالً،   وليس   جاريًا،   كام   ال   أدري   ان   كانت  

 الساقية مكشوفة أم اهنا مغطاة يف ذلك الزمن. 

إين  أستبعد  كل  االستبعاد  أن  تكون  مكشوفة   الهنا   يف   هذه   احلال  يتلوث   ماؤها   بأقذار  

 فضالً  عن ذلك،  قد  يستنزف  األهلون هذا املاء  قبل  وصوله إىل املحل  املقصود . 

  وقلت : 

  كان  إيصال   املاء   إىل   جامع  الشيخ  عبد   القادر   حتى   وضع  مضخة  يف   رش يعة املصبغة،  

ما   مرتين ونصف وموضوعه يف  نحو  ارتفاعه  فوق جدار  بساقية ُتري  كام سنرى، 

نسميه اليوم )بشارع الكيالين( يف جانبه اجلنويب، وكان عىل رأس كل شارع منفصل  

منه متجها نحو اجلنوب، عقد للوصل بني الرشعني.  وكان هذا املجرى ساقية )مقرّية(  

تربع ألحد   ذلك  أن  كنت سمعت  أين  وأظن  معدنية.  بأنابيب  الساقية  عوضت  ثم 



رجال اهلند، وكان يف دور النقباء حدائق جيري إليها املاء من الساقية، ذلك يف زماننا  

 قبل االستفادة من ماء املضخة التي نصبت يف رشيعة املصبغة. 

  وال بد أن  تكون عالقة  بني الساقية وقسمية  املحلة املسامة  )براس الساقية (. 

بعد جميء   الشاملية،  دورها  بغداد السقاء قسم من  أول مضخة يف  3  -  كان نصب 

 )مدحت باشا()74( وليس يف وسعي أن أعني التاريخ. 

  وإنام  أعرف  أهنا   كانت  يف  موضع  من  )حملة   امليدان(،   وأتذكر  أين  كنت   أرى  جريان  املاء،   

 قبل  ما   يقرب  من ستني سنة،  إىل بعض الدور  يف حملة  امليدان. 

  وحدثني رجل من سكنة إحدى تلك املحال: إن موضع املضخة كان، بني )وزارة  

 املعارف والنادي العسكري( احلاليني. 

  كان  نصب  املضخة   الستقا ء   القسم   اآلخر   من  املحال  الشاملية  يف   رشيعة   املصبغة   يف  

 أواخر سنة  1907 أو  أوائل  سنة 1908. 

ـ   كنت   قلت   يف  )مباحث   عراقية( )1:  150(:  إن   كل مة )شورجة( حتريف للكلمة     4

الفارسية )شورچاه( بجيم مثلثة. وأن معناها )البئر املاحلة(. فيكون الدكتور خالفني  

بقوله إن لفظة )شورجة( لفظة تركية معناها )أقل ملوحة( فال أدري أي الذهابني هو  

 الصحيح! مع أننا اتفقنا يف معنى )شور( وهو امللح، إن بالفارسية وإن بالرتكية. 

  صحيح ما قاله الدكتور املار الذكر، وهو وجود جمرى حتت األرض، وهو ممتد من  

 املحكمة الرشعية احلالية إىل )محام الشورجة(. 

  وأقول:  كان  هذا  املجرى  من  بئر  واقعة  يف  اجلهة  الشاملية  للمحكمة  الرشعية،  وكنت  

دد   بناؤها   يف  عهد  حكومتنا   العراقية.   أرى  هذه  البئر   وهذه   املحكمة   قديمة،  وقد   ج 

وكانت دائرتني، إحداها دائرة املحكمة نفسها، وبلصقها من جهة اجلنوب دار لسكن  

 القايض. 



  وال  علم  يل  بتاريخ  إنشاء  ) محام  الشورجة (  وبئرها   املار  الذكر  وجمرى  املاء .  وإنام  

بوسعي  أن  أقول:  إن  أرسة  )أصفر(  كان  سكناها   يف  دار   تقع  يف  آخر  الشارع  الذي   فيه  

كنيسة  )اآلباء الكرمليني( وهذه الدار تطل عىل ما يسمى بالعلوة الواقعة بإزائها من  

 جهة اجلنوب، وبلصق  

دار أخرى كذلك لسكنى األرسة، وكلتاها ملك لألرسة. ويف الدار األخرية  ذه الدار  

حامم الشورجة، كام كنت أرى جريان كانت حديقة تسقى من ذلك املجرى اخلاص ب

، أنشئت يف كنيسة األرمن الكاثوليك  1900املاء يف طفولتي، وبعدها وبحدود سنة  

 وغدت تسقى كذلك من ساقية احلامم. 

  ويغلب  عىل   ظني  أن  احلديقة  كانت  يف  دير   اآلباء  الكرمليني   كانت  تسقى  كذلك  من  

هذه  الساقية.  أقول   هذا  ألن   ذاكريت  مرتددة   يف  هذا  الشأن  األخري،  وكان  اإلسقاء  بأجور   

ضعت مضخة يف رشيعة   دل  عن   إس قاء هذه احلدائق من ماء احلامم بعد أن و  معينة،   ثم   ع 

 املصبغة. 

 يعقوب  رسكيس 

  هذا  ما   تفضل   به  علي   املرحوم  يعقوب  رسكيس  من  معلومات،  وهي  معلومات   قيمة  

 كام يرى  القارئ. 

  وأقول  بعد  هذا،  إن  املضخة  التي  ن صبت  يف  حملة  امليدان  كانت  قد  نصبت  سنة  1895م   

وم دت  أنابيبها من )األهني( الثقيل إىل بعض الدور، ثم أخذ املرشوع يتدرج ويتوسع  

 بعد ذلك التاريخ. 

 ففي سنة  1920، نصبت  مضخة إضافية يف )حملة  املصبغة (،   ومضخة يف  حملة )السيد   

 سلطان عل ( وذلك  يف جانب  الرصافة. 

  ثم ن صبت  بعد ذاك  مضخة  يف  حملة )خرض الياس( يف جانب  الكرخ. 



  ومما   ُتدر اإلشارة إليه، أن مجيع هذه املضخات كانت تزود الدور باملاء بدون تصفية.  

املختلفة   املناطق  إىل  املاء  ُتهيز  تؤمن  وبصورة ال  ا،  قليل جدًّ بضغط  تدفعه  وكانت 

 بصورة عادلة)75(. 

  ورغبة  من  احلكومة  العراقية  يف   حل  مشكلة   املاء  يف   بغداد؛  قررت  سنة   1924  تشكيل  

بغداد(   ملدينة  املاء  إسالة  )جلنة  هي  املشاكل  تلك  )جلنة (  خاصة  لإلرشاف عىل حل 

ولكي تقوم بعملها، قررت منحها مبلًغا قدره )ثالثون ألف( دينار لتحسني مرشوع  

 ُتهيز املاء، سواء من حيث التصفية أو كمية املاء املراد ُتهيزها.

  وكان  أول  عمل   قامت  به   هذه  اللجنة   هو،   حرص   مركز  سحب  املاء   من   حمل واحد  

يكون خارج املدينة، فأسست مراكز يف حملة )الرصافية (، وعمدت بعد ذلك إىل غلق  

 املراكز الصغرية التي كانت داخل بغداد يف جانب الرصافة. 

  ويف   سنة   1927،  اشرتت   اللجنة  جهاًزا  صغرًيا   لتصفية  املاء  من   ناحية   الكرادة،  

 وعملت عىل   توسيعه  سنة  1932.

  ويف   سنة 1930،   أكملت   جهاز  التصفية  من   جانب  الكرخ،  ثم   وسعته   بعد ذاك حتى  

 وصل إىل  مدينة الكاظمية. 

   وهكذا،  أخذت  أعامل  هذه  اللجنة  بالتوسع،  وأخذ  عدد  املشرتكني  يزداد  يوًما   بعد  يوم. 

  ويف   سنة   1955،   أصبحت   هذه  اللجنة   تدعى  باسم   ) مصلحة   إسالة  املاء   ملنطقة   بغداد(  

 وذلك بموجب القانون رقم  54 لسنة  1955.  

دل   هذا   القانون   مرتني،   األوىل   بالقانون   رقم   )29(  لسنة   1956،   والثانية     وقد  ع 

 بالقانون رقم  )22( لسنة  1959.

وتقوم هذه املصلحة بإدارة مرشوع املاء، وتوسيع نطاقه يف املنطقة التي يبلغ نصف قطر  

) دائر احلكومة(  15هتا  )رساي  القشلة  يف  الساعة(  )برج  من  اعتباًرا  كيلومرًتا،   )

 خرى التي تلحق هبا. واملناطق األ



  ومن  أهم  مشاريع  هذه  املصلحة  يف  بغداد،  مشاريع   الضخ   والتصفية  وهي   أربعة  

 مشاريع: 

 1  ـ مركز  ماء  الرصافية،  وقابلية ضخه  ) 14 مليون( غالون  يوميًّا . 

 2 ـ  مركز  ماء الشاجلية، وقابلية الضخ فيه  ) 12  مليون ( غالون يوميًّا. 

 3 ـ  مركز  ماء املسبح،  وقابلية الضخ فيه  )16  مليون ( غالون يوميًّا . 

 4 ـ  مركز  ماء الكرادة،  وقابلية الضخ فيه  )45 مليون( غالون  يوميًّا . 

  أما   خزانات املاء  العالية  فعددها  )تسعة( خزانات،  موزعة  عىل  بغداد توزيًعا   منظاًم . 

  وتقوم  املصلحة  كذلك  بتجهيز   املاء اخلام )اخلابط( لسقي احلدائق يف الدور وغريها،  

ولدهيا )15( مضخة كهربائية، بقوة حوايل ) 800( حصان، منصوبة عىل جانبي هنر 

 دجلة، ويتم إيصال املاء إىل دور املستهلكني بواسطة شبكة واسعة من األنابيب. 

  ويبلغ   جمموع  أطوال   األنابيب  الرئيسية   التي   تنقل   املاء   الصايف، والتي ترتاوح حجم  

أقطارها من ثالث بوصات إىل )33( بوصة )1400( كم، أما األنابيب اخلاصة بنقل  

املاء اخلام والتي يرتاوح حجم أقطارها من )4( بوصات إىل ) 18( بوصة يبلغ جمموع  

 أطواهلا حوايل  )300( كم. 

 )71( ـ هو املرحوم األب أنستاس ماري الكرمل.

 )72( ـ هو السلطان العثامين )مراد الرابع(.

 )73( هو السلطان العثامين سليامن القانوين.

 )74( عني والياً  عىل بغداد  سنة 1869.

 )75( ـ الدليل  العراقي لسنة 1936.

 جلنة انضباط موظفي الدولة)76(

  كان  القضاء  اإلداري  معروفاً   يف  العراق   منذ  أيام   الدولة   العثامنية.  فقد   سنت   الدولة  

والقانون   )1300  رومي(  عام  الصادر  القانون  منها  بذلك  ختتص  قوانني  العثامنية 

 الصادر سنة 1330 رومي. 



 وقد بقي  القانون معموالً  به يف  العراق  حتى  بعد قيام  الدولة العراقية  اجلديدة. إال  أنه  

يف  سنة   1929  صدر  )قانون   انضباط  موظفي   الدولة   رقم  41  لسنة   1929(،  

 وبموجب  هذا القانون نشأ )جملس االنضباط العام(. 

  وقد  عدل  هذا  القانون  عدة  مرات  كان  آخرها   بالقانون  رقم  ) 69(  لسنة 1936.  وملا   

صدر  قانون   ديوان   التدوين   القانوين  رقم   )49(  لسنة   1933،  عهدت   أعامل   جملس  

 االنضباط إىل  هذا الديوان. 

  وسوف   نتكلم  يف  هذه  النبذة  عن  )جلنة  االنضباط (  و )جملس   االنضباط العام( وبيان 

 اختصاصات وواجبات كل منهام:

  1 - جلنة االنضباط: 

  نصت  الفقرة  )م (  من  املادة  )17(  من  قانون  انضباط  موظفي   الدولة  املعدل   رقم  69  

لسنة   1936  عىل   تأليف  جلنة   انضباط  قوامها   رئيس  وعضوان،  من  كبار  موظفي   

 الوزارة، عىل  أن  يكون املوظف  القائم بأمور  الذاتية  قائاًم بأعامل سكرتريية اللجنة. 

 * متى حيال املوظف إىل جلنة االنضباط؟

  نصت املادة  )15( من  القانون  بأنه: 

 )إذا  ظهر  للوزير  أو  لرئيس الدائرة من  التحقيق بأن املوظف  قد ارتكب  ذنباً  يستدعي  

عقوبة  أشد   مما   خول  الوزير  أو  رئيس  الدائرة،   فعليه  أن   حييل   املسألة  إىل   جلنة  االنضباط،   

وذلك  بتحرير   ورقة  اهتام   تتضمن  الذنب  الذي   أسند  للموظف،   وملخص   األسباب   

وبكونه   املوظف  من  الذنب  ذلك  بصدور  الدائرة  الثبوتية   وقناعة   الوزير   أو  ر ئيس 

 يستحق عقوبة أشد(.  

  وتبلغ  ورقة   االهتام   إىل   املوظف   وترسل   نسخة   منها   مع   ورقة  التبليغ،   وقائمة   الشهود  

 وحمرض التحقيق  إىل سكرتري  جلنة االنضباط  املختص  للنظر  يف   الطلب املقدم. 



  وتقوم  اللجنة  بتعيني يوم   للمحاكمة  وتكون  رسية وحيرضها الطرفان أو وكيالمها أو  

 كالمها معًا. 

  وللجنة  فرض  أية  عقوبة  من  العقوبات  املدرجة  يف  القانون.  وقراراهتا   تصدر،   إما   

 باألكثرية أو  باالتفاق. 

 * االعتراض على حكم اللجنة: 

  جيوز   للموظف  املدان  من  ِقبل  جلنة  االنضباط،  وكذا   الوزير  أو   رئيس  الدائرة،   أن  

يعرتضوا   عىل قرار اللجنة خالل )15( يوًما من تاريخ تبليغهم بالقرار، وذلك بتقديم  

الئحة إىل جملس االنضباط العام يف ديوان وزارة العدلية. وإذا ل يعرتضوا عىل قرارها  

 خالل تلك املدة، يصبح  

 رار اللجنة هنائيًّا. 

 * متى حيال املوظف إىل املحاكم؟

  إذا  ظهر  للجنة  االنضباط،  أو  جملس االنضباط العام، أن فعل املوظف املحال عليه،  

أو كان  يف حمتويات التهمة جرم نشأ من وظيفته، أو ارتكبه بصفته الرسمية واقتنعت  

اللجنة من صدوره منه، فتجب إحالته إىل حمكمة اجلزاء، بقرار يتضمن اجلرم املسند  

 إليه، واملادة العقابية، وملخص األدلة. 

ارتكبه   بصفته   أو  وظيفته،  من  نشأ  لسبب جرم  اجلزاء    وال  ُتوز  إحالته  إىل حمكمة 

 الرسمية، ما ل يقرر الوزير أو اللجنة أو جملس االنضباط العام ذلك. 

  وإذا  أسفرت   نتيجة  املحاكمة   براءة  املوظف،   فللجنة  أو  جملس  االنضباط  العام  أن  

 يتخذ من  اإلجراءات  االنضباطية ضده ملا   أحيل  به  إىل املحكمة .

كم   عىل   املوظف   هنائيًّا،  فتحال   قضيته   إىل   جملس   االنضباط  العام   الذي  يقرر     وإذا   ح 

 اإلجراءات اآلتية : 

ـ  إذا كان احلكم عن  جنحة سياسية أو  جنحة  خملة بالرشف،   ي قرر  عزله.   أ 



 ب  ـ إذا  كان احلكم  عن جنحة   سياسية، ي قرر  فصله  ألقص  مدة الفصل. 

ـ   إذا  كان  احلكم   عن  جنحة  غري خملة بالرشف، فإن كانت العقوبة الغرامة فقط،   جـ  

)عدا   والتأديبية  االنضباطية  العقوبات  بإحدى  معاقبته  يقرر  أن  العام  فللمجلس 

 الفصل أو العزل(. 

كم هبا عىل املوظف؟   * ما هي العقوبات التي حي 

ـ  عقوبات انضباطية وهي :   1  

ـ  اإلنذار.   أ 

 ب  ـ  قطع الراتب ملدة  ال  تزيد  عن عرشة أيام . 

 جـ  ـ التوبيخ. 

ـ  عقوبات  تأديبية  وهي :   2  

ـ  إنقاص الراتب.   أ 

 ب  ـ  تنزيل  درجة . 

 جـ  ـ الفصل. 

 د:  ـ العزل . 

  وت فرض  العقوبات  االنضباطية  من  ِقبل  الوزير،  أو  رئيس  الدائرة،  أو  جلان  االنضباط،  

 أو جملس االنضباط  العام . 

 أما  العقوبات التأديبية، فال تصدر إال من ِقبل جملس االنضباط العام، غري أن  للوزير   

إنزال  درجة   أو   إنقاص   راتب  الدرجة   الرابعة   فام  دون،  ولكن  للموظف  أن  يعرتض   

 عىل هذا القرار لدى جملس الوزراء. 

  وللوزير،   أو   رئيس   الدائرة،   إذا  حتقق   أن   املوظف   ارتكب   ذنًبا   يمكن  أن  يعاقب   عليه  

ضمن  سلطته،  فيجوز  له  أن  يفرض  عليه  عقوبة  انضباطية  ت بلغ  إليه  بكتاب  خاص،  



ويكون  قراره   قطعيًّا   فيام   يتعلق   باملوظف  غري  املعني  بإرادة  ملكية.  أما   املوظف   املعني  

 بإرادة ملكية،  

 فيجوز له أن يعرتض عىل ذلك، ويطلب إحالة قضيته إىل جلنة االنضباط العام. 

 لس االنضباط العام: ـ م  2

  هو  املجلس   املؤلف   بموجب   قانون  ديوان   التدوين  القانوين   رقم   49  لسنة   1933.  

 وأعضاؤه من أعضاء  جملس الديوان. 

املحكوم ضدهم من   العالقة  له من ذوي    ووظيفته :  النظر   يف  االعرتاضات  املقدمة 

جلان االنضباط، يف الوزارات والدوائر األخرى، أو إحالة  املتهمني إىل حماكم اجلزاء  

فعت هلذا املجلس قضية من أحد   إذا ثبت لديه اجلرم املحال به املوظف إليه. وإذا ر 

أصحاب العالقة، سواء كان املوظف، أو الوزارة، أو الدائرة عن طريق االعرتاض  

 عىل قرارات جلنة االنضباط، فإن له احلق يف اختاذ أحد القرارات اآلتية: 

ـ  املصادقة  عىل   قرار  اللجنة .   أ 

 ب  ـ  قرار  الرباءة. 

 جـ  ـ نقض  الرباءة ومعاقبة  املتهم. 

ـ  تشديد العقاب .   د 

ـ   إذا  ل  حيرض  الطرفان،  أو   حرض  أحدمها   فقط،  فله  احلق  يف  النظر   بالقضية   والبت   هـ  

 هبا وحده. 

 )76( لقد صدر يف سنة 1984 قانون انضباط موظفي الدولة اجلديد فلريجع إليه.



 جلنة تنظيم جتارة احلبوب

  تألفت  )جلنة  تنظيم  ُتارة  احلبوب (  بموجب  القانون  رقم  ) 32(  لسنة   1939،  وقد   

دل هذا القانون تعديالت  متتالية،  آخرها  التعديل املرقم  )18( لسنة  1958.   ع 

  وتتألف  اللجنة  من: 

 1  ـ رئيس ذي  خربة واسعة  يف التجارة، يعينه  وزير املالية. 

ـ   معاون   رئيس   ذي   خربة  واسعة،  يعينه  وزير   املالية،   ويكون  عضًوا   يف   اللجنة،   أو      2

 عند غياب الرئيس،  يرتأسها . 

 3 ـ أحد عرش  عضًوا، عدا  الرئيس واملعاون،  ينتخبون عىل  الوجه اآليت: 

 )4( أعضاء من ُتار احلبوب. 

 )4( أع ضاء من  الزراع . 

 )1( عضو واحد من  وزارة املالية. 

 )1( عضو واحد من  وزارة االقتصاد. 

  وتسعى  هذه   اللجنة   إىل   رفع  مستوى   ُتارة  احلبوب   يف  العراق،  وتنظيمها   بكافة  

الوسائل   االقتصادية   والعلمية   احلديثة،   كام  تضطلع   بتنفيذ   مرشوع  واسع   النطاق  

إلنشاء  السايلوات  العرصية   ) اإلهراء(  املزودة  بأحدث  املكائن  واألجهزة   لتنظيف   

 وتنقية احلبوب،  وهتيئة  تسهيالت اخلزن يف  كافة أنحاء الريف العراقي. 

  واللجنة  خمولة   بموجب   القانون،  برشاء   احلبوب  باألسعار  السائدة  يف  األسواق   املحلية   

وتصديرها   إىل  اخلارج،  وهلا   أن  تتخذ  التدابري  الالزمة  جلعل   مستوى  أسعار  احلبوب   

 الداخلية  متمشية  مع  مستوى  األسعار العاملية  حلامية  مصالح املصدرين واملنتجني. 

  ولدى  اللجنة  يف  سنة 1958  ) سايلوكونكريتي(  يف  بغداد،  وآخر  يف  املوصل،   وثالث   

يف  أربيل،   ورابع  يف   احللة،   وخامس  يف   البرصة،   وهذا  األخري  سعته   )65  ألف (  طن  

 وجمهز برصيف عىل  شط  العرب  يسمح بوقوف باخرتني  يف  آن واحد. 



 اللجنة الثقافية الوطنية 

 انضم العراق إىل منظمة  األم م املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، أو ما يصطلح عليها  

 بـ )اليونسكو(، وذلك بموجب القانون رقم  13 لسنة  1948. 

  وقد   نصت  املادة  السابعة  اخلاصة  بإنشاء  منظمة   اليونسكو   عىل   تأليف  )جلان  ثقافية  

وطنية(  يف األقطار املنضمة  إليها، عىل  أن  تكون  هذه اللجان مؤلفة  من  ثال ثني  عضًوا،  

خيتارهم وزير املعارف من املؤسسات العلمية والثقافية، ومن ممثل اهليئات التي تعنى  

بشؤون الثقافة، عىل أن تكون مهمتها إبداء املشورة يف  كل ما تعرضه وزارة املعارف  

 من األمور التي تتعلق باليونسكو وغريها. 

 واستناًدا إىل الفقرة األوىل  من املادة السابعة هذه، وإىل الفقرتني )السادسة والسابعة(  

من املادة األوىل من )قانون وزارة املعارف العامة( رقم ) 57( لسنة  1940، استناًدا  

 عىل هذا صدر )نظام اللجنة الثقافية الوطنية( رقم )7( لسنة  1950. 

   وقد  نصت   املادة  اخلامسة  منه،   عىل   أن  )اللجنة  الثقافية  الوطنية (  تنظر   يف  األمور  اآلتية : 

ـ   التعاون  مع   اللجنة   الثقافية  جلامعة   الدول   العربية،  وإعداد  ما   يلزم   لذلك  من   أ  

 دراسات وبحوث وغريها  وإمكانية تنفيذها . 

 ب  ـ االشرتاك يف املؤمترات  العلمية والثقافية التي  تقيمها  دول  اجلامعة العربية . 

ـ  وسائل  توثيق الروابط الثقافية بني البالد العربية، كالزيا رات، وتبادل األساتذة،   جـ 

 والنرشات، واملعلومات املتعلقة بالشؤون الثقافية. 

ـ   دراسة   مقررات  املؤمتر  العام  ملنظمة   األمم   املتحدة  للرتبية   والعلوم   والثقافة  يف   كل    د  

 سنة، وإمكانية تنفيذ  ما   يمكن. 

ـ   االتصال  بمنظمة  األمم   املتحدة  للرتبية  والعلوم   والثقافة،  سواء  بطلب  امل شورة أم   هـ  

 االستفادة مما تقدمه من بحوث ووسائل وأجهزة وأدوات. 



ـ   االشرتاك  يف   املؤمترات  التي   تعقدها   املنظمة   عىل   تقديم   التوصيات  ملمثل   العراق   يف   و  

 املؤمتر . 

ز  ـ  لتوضيح  ونرش  أهداف  اإلدارة  الثقافية  جلامعة  الدول   العربية  ومنظمة  األمم  

 املتحدة.

  ويكون  رئيس   اللجنة وزير املعارف. وهلا هيئة تنفيذية مؤلفة من مخسة أعضاء ُتتمع  

 مرة كل شهر. 

ـ   بدعوة   من   وزير   ـ   عىل   األقل      أما   اللجنة   ا لثقافية   الوطنية،   فتجتمع  مرتني   كل  سنة   

 املعارف. ومدة العضوية  ثالث  سنوات. 



 ـ حرف امليم ـ  

 متحف التاريخ الطبيعي)77(

  ترجع  فكرة  إنشاء  متحف  التاريخ  الطبيعي إىل سنة  1944، ففي هذه السنة أوفدت  

وزارة املعارف األستاذ بشري  اللوس  إىل مرص لزيارة متاحف التاريخ الطبيعي فيها،  

كمتحف فؤاد األول الزراعي، وحديقة احليوانات، وحديقة األسامك، ومعهد األحياء  

 املائية يف اإلسكندرية، وحمطة األحياء البحرية يف الغردقة عىل ساحل البحر األمحر. 

  وملا   عاد  األستاذ  اللوس  من  زيارته  هذه،   رفع  بتاريخ  3/ 1/ 1945  تقريًرا   إىل  وزير   

 املعارف،  يقرتح فيه  إنشاء  متحف  للتاريخ الطبيعي يف  بغداد. 

  وقد  قرر  وزير  املعارف  بعد  ذاك  تأليف  جلنة  خاصة  لدراسة   املوضوع،  تألفت   من:  

الدكتور شوكت  الزهاوي،  مدير معهد  الباثولوجي رئيًسا، والدكتور حممود رمضان،  

ألبري   واألستاذ  اللوس،  بشري  واألستاذ  العالية،  املعلمني  يف  دار  احليوان  علم  أستاذ 

ممريان، مدير احلرشات واألمراض النباتية يف مديرية الزراعة العامة، والدكتور حسن  

مدير   نعامن،  شيت  واألستاذ  البيطرة،  مديرية  يف  التفتيش  شعبة  رئيس  األوقايت، 

املباحث الصناعية العام، واملسيو ديمرتي بالييف،  اخلبري باألسامك يف مديرية الزراعة  

العامة، واألستاذ جارلس بوزول، أستاذ علم األحياء بالكلية الطبية، واألستاذ حسني  

 عوين معاون مدير اآلثار القديمة العام. 

بتاريخ   املعارف  وزير    وبعد  عدة  اجتامعات  عقدهتا   اللجنة،  رفعت  تقريرها   إىل 

 6/12/ 1945، توص فيه بإنشاء متحف للتاريخ الطبيعي. 

  ويف 3/9/ 1946، وافق الوزير عىل  توصية  اللجنة . 

  وعندئذ اختذت اإلجراءات  الفتتاح هذا املتحف، وقد ف تح فعاًل  يوم  2/ 5/ 1946. 



فت  املادة  األوىل   من  التعليامت  الوزارية  التي  أصدرهتا   وزارة  املعارف،  عرفت     وقد  عري

)إن   متحف   التاريخ  الطبيعي  مؤسسة   علمية،  ملحقة   بدار  املعلمني    املتحف   بقوهلا : 

العالية،   من  واجباهتا   مجع  نامذج  من  حيوانات   العراق   ونباتاته  ومعادنه،  وحفظها   

بمختلف   الطرق  الفنية،   وإعدادها للعرض للجمهور بصورة عامة، وملعاهد التعليم  

العراق   لدراسة  املمكنة  التسهيالت  كل  أيًضا  املتحف  وهييئ  خاصة.  بصورة 

 البيولوجية، متمثلة فيام يتوصل إىل مجعه من تلك النامذج. 

  وللمتحف   أن  يؤسس   عالقات   واتصاالت   علمية   مع  املتاحف   املامثلة   األخرى،   

ويسعى   لتبادل   النامذج   واملعلومات والنرشات معها. وقد تطور املتحف تطوًرا رسيًعا،  

 وهو اآلن يضم أربعة أقسام هي:

 1  ـ  قسم املعروضات. 

 2 ـ  قسم التحنيط. 

 3 ـ القسم  الفني . 

 4 ـ  قسم املخترب . 

  ويف   املتحف   مكتبة   تضم   نحو   )7500(  جملد   من   خمتلف   مواضيع  التاريخ   الطبيعي،   

 وحتتوي عىل   أمهات  الكتب  واملراجع، وجملدات كاملة لبعض املجالت العلمية 

 املجلس االستشاري الزراعي 

 

  الغرض  من   إنشاء   هذا  املجلس   هو   توجيه  اإلنتاج  الزراعي  يف   العراق،   عن  طريق  ضم   

الفروع  التي  هلا   ارتباط  باألمور   الزراعية،  مثل  الري،   والبيطرة،  والتسليف،  واملكائن  

الزراعية،   والتمور،  والتبوغ،  والتجارة، والتعاون، والصناعات الزراعية، وغريها من  

 متمامت الزراعة. 



  وحيث   إن  لكل   فرع  من  هذه  الفروع  مديرية  خاصة  هبا،  وال   ارتباط  هلا   بمديرية  الزراعة  

العامة؛  لذلك  ارتأت  احلكومة  تأسيس  جملس  يضم   خبرًيا  من  كل  منها،   للمداولة  يف   

بعض   ضم  أرتؤي  أعم  الفائدة  سائر  شؤون  املرافق  الزراعية   العامة.  ولكي   تكون 

اخلرباء األهليني من كبار املالك املزارعني، وعدد آخر يمثل غرف التجارة والزراعة  

 وغريها. 

  ولقد  تم  تأليف هذا  املجلس بموجب نظام  وزارة االقتصاد  رقم  ) 85(  لسنة  1946.

  أما   اختصاص  املجلس  االستشاري  هذا،   فهو   )فحص  اآلراء  واملقرتحات   التي   ت قدم  

أعضائه   بني  من  جلاًنا  يشكل  أن  له  كام  أن  املشرتكة،  واملؤسسات  الدوائر  من  إليه 

لفحص بعض املسائل الزراعية، وله حق ضم أشخاص آخرين من ذوي الدراية إىل  

غري   من  حضوره  يرى رضورة  من  دعوة  له  جيوز  كام  برأهيم،  لالستئناس  املجلس 

املعروضة(. ورئيس املجلس   املسائل  األعضاء إىل املجلس لإلدالء بمعلوماهتم عن 

 وزير االقتصا د، ويتألف من رؤساء الدوائر واملؤسسات التالية: 

  الزراعة،  االقتصاد،  الري،  التمور،  املكائن  الزراعية،  التبوغ،  املرصف  الزراعي،   غرفة  

التجارة،  غرفة  الزراعة،  جلنة  تنظيم  ُتارة  احلبوب،  وعدد   من  املالك  املزارعني  وذوي  

 اخلربة. 

  وقد  تألفت يف  املجلس  عدة جلان هي: 

 جلنة  االقتصاد الزراعي،  جلنة  الري والرصف،  جلنة  املزروعات احلقلية  والقطن،  جلنة   

 البستنة والتشجري،  جلنة   تربية  احليوانات واملراعي. 

  وكانت أول  دورة افتتح  هبا  هذا املجلس يف  يوم  1949/5/15.



 ملس اإلعمار

 لقد  أنشئ  يف العراق يف عام  1950 جملس سمي بـ )جملس اإلعامر( ليقوم باإلرشاف  

عىل السياسة العمرانية يف البالد، بعد أن كانت الدوائر احلكومية املختلفة تقوم  هبذه  

األعامل بصورة منفردة؛ األمر الذي يؤدي إىل بعثرة اجلهود، وضياع كثري من األموال  

 والوقت واجلهود عبًثا. 

  وختلًصا   من   هذا   الوضع وحتقيقً ا هلذه الغاية؛ تقدمت احلكومة العراقية عام  1950  إىل  

 الربملان بالئحة )قانون إنشاء جملس اإلعامر( قدمتها باألسباب املوجبة اآلتية: 

  )لقد  دلت   اخلربة   الواقعية،  عىل   أن  قيام  خمتلف   الدوائر  احلكومية   باألعامل  العمرانية   

بشكل  مبعثر،   غري  مستندة  إىل   تعميم   فني   متناسق  األجزاء، أمر سبب ويسبب ضياًعا  

إىل   تدعو  األوضا ع  الراهنة  وألن  هلذا  الدولة،  أموال  يف  وتبذيًرا  واجلهود،  للوقت 

االستعجال بوضع وتنفيذ سياسة عمرانية قائمة عىل تصميم عمراين مستند إىل دراسة  

وكشف فنيني من ِقبل جهات فنية مشهود هلا بالكفاءة  لإلمكانيات واملوارد العراقية 

موحد(   )جهاز  العمرانية  السياسة  هذه  تنفيذ  باإلرشاف   عىل  يقوم  أن  عىل  الكامنة، 

بجميع   ويمول  الكافية،  بالصالحيات  وجمهز  املتيرسة  الكفايات  أعظم  له  ت سخر 

واردات احلكومة من النفط، وبام يتيرس احلصول عليه من قروض أجنبية أو داخلية،  

 وهلذه األسباب؛ وضعت احلكومة الئحة ) قانون جملس اإلعامر(. 

  وقد  صادق   الربملان  عىل   هذه  الالئحة،   وصدر  بعد  ذاك  )قانون   جملس  اإلعامر  رقم   23  

 لسنة  1950(. 

  وبموجب  هذا القانون  يتألف  املجلس من: 

  رئيس  الوزراء  ـ رئيًسا . 

  وعضوية   وزير   املالية،  وستة  أعضاء  إجرائيني   من  غري  املوظفني،   يكون   أحدهم   نائبً ا  

 للرئيس، يتفرغون للعمل له، ويكون ثالثة منهم من اإلخصائيني يف األمور اآلتية: 



 1  ـ األول يف  الشؤون  املالية  واالقتصادية. 

 2 ـ الثاين يف  شؤون  الري . 

 3 ـ الثالث  ذو اختصاص  آخر،  يعينه جملس  الوزراء. 

  وجلميع هؤالء  حق التصويت   يف املجلس. 

  ويعني   األعضاء   بقرار   من  جملس  الوزراء،   وتكون  مدة  عضويتهم   مخس   سنوات،   قابلة  

 للتمديد. 

 واجبات املجلس:

ا    ا   وماليًّا   عامًّ   أما   واجباته،   فتنحرص   يف   أن   يقدم   إىل   جملس  الوزراء  مرشوًعا   اقتصاديًّ

األمة.   إىل جملس  رفعه  لغرض  أفراده،  لتنمية  موارد   العراق،  ورفع  مستوى   معيشة 

ضمن   ويشمل  هبا.  القيام  ينبغي  التي  للمشاريع  ا  عامًّ منهاًجا  املجلس  هذا  وحيدد 

نطاقه، مشاريع تتعلق بوجه خاص بخزن املياه، ومكافحة الفيضان، ومشاريع الري،  

وترصيف املياه، والصناعة، والتعدين، وكذلك املشاريع التي من شأهنا حتسني طرق  

 املواصالت النهر ية والربية واجلوية.  

يف   املشاريع  هذه  أسبقية  درجة  يتضمن  وأن  عليها،  مقترًصا  املرشوع  يكون  أن  عىل 

 منهاجه، وكلفتها التقريبية، واملدة الالزمة لتنفيذها. 

 مالية املجلس: 

  تقرر   أن   يكون   للمجلس   ميزانية  خاصة ،  وتتكون  وارداته   من   جمموع   واردات   احلكومة   

من النفط، واملبالغ األخرى التي خيصصها له جملس األمة من وقت آلخر، وت درج يف  

 ميزانيته حصيلة القروض اخلارجية والداخلية. 



  وملا   زادت   واردات   احلكومة   من  النفط   بعد  اتفاقها   مع  رشكات  النفط   العاملة   يف   

العراق  سنة  1951،  تقرر  ختصيص  )70%(  من  هذه  الواردات  إىل  جملس  اإلعامر،  

 و)30%( الباقية تكون من حصة امليزانية العامة. 

 املنهاج العام للمجلس: 

  وبتاريخ  6/3/ 1951،  صدر  )قانون  املنهج  العام  ملشاريع   جملس  اإلعامر  رقم  35  

لسنة   1951(،   وتضمن  هذا  القانون  اضطالعه  بإنشاء  املشاريع  اآلتية  خالل   سني  

 )1951،  1952،  1953،  1954،  1955( املالية  وهي: 

ـ  مشاريع الري:   1  

  وتشمل  مشاريع :  الثرثار،   احلبانية،  خزان  دياىل،  خزان  دوكان،  املبازل  العامة،  إنشاء   

نواظم  عىل   دجلة   يف  العامرة،  والغراف،  واملسيب،  وتوسيع  بعض  املشاريع  

 األخرى)78(. 

ـ  الطرق الرئيسية واجلسور :   2  

  والطرق  الرئيسية  التي  تقرر  إنشاؤها  لربط  جنوب العراق بشامله هي: 

ـ  كركوك.  ـ  بغداد  ـ  طريق  البرصة  ـ العامرة  ـ الكوت    أ 

 ب  ـ طريق بغداد  ـ الرشقاط . 

 جـ  ـ طريق احللة  ـ الكوفة. 

ـ  الديوانية  ـ الشامية  ـ  أبو صخري.  ـ  طريق  احللة    د 

  أما  اجلسور، فقد  تقرر  إنشاء  ) ستة(  جسور عىل  هنر دجلة والفرات  والزابني. 

والزاب  الصغري،   الكبري،  والزاب  النارصية،  أو  الكوفة    وست نصب  هذه اجلسور يف 

 والكاظمية، وبغداد. هذا باإلضافة إىل اجلسور التكميلية. 

ـ  املباين:   3  



  وهذه  تشمل  بناء  عدد  من  املدارس،  واملستشفيات،  واملستوصفات،  ودور  العامل،  

 وصغار املوظفني . 

ـ  إحياء األرايض الزراعية  واملشاريع األخرى.   4  

  هذا  وقد  قام  هذا  املجلس  بعمله  خري  قيام،  وتم  عىل   يديه  كثري  من  مشاريع  الري   

 والسدود والطرق  واملباين  القائمة يف  العراق اليوم )79(. 

)78(  ـ  خصص  جملس  اإلعامر  لتنفيذ  هذه  املشاريع  يف  منهاجه  ملدة  اخلمس  سنوات  التي  تنتهي  سنة  1959 

 مبلًغا قدره: 

 املحكمة العليا 

  نصت  املادة  ) 81(  من  القانون  األسايس  العراقي   عىل   ما   يل : ]تؤلف  )حمكمة   عليا (  

تتعلق   أو بجرائم  ملحاكمة  الوزراء،  وأعضاء   جملس  األمة   املتهمني   بجرائم   سياسية، 

بوظائفهم العا مة، وملحاكمة حكام حمكمة التمييز، عن اجلرائم الناشئة من وظائفهم،  

 والبت باألمور املتعلقة بتفسري هذا القانون وموافقة القوانني األخرى ألحكامه[. 

  ونصت املادة  )82( عىل   ما  يل :

1  ـ  ]إذا   اقتىض   إجراء   حماكمة   أمام  )املحكمة   العليا ( ،  حتال القضية إليها بناءً   عىل قرار  

النواب بأكثرية ثلثي األعضاء احلارضين يف كل قضية عىل   اهتامي صادر من جملس 

 حدة.

2  ـ  أما   األمور  األخرى،   فتحال   إىل  )املحكمة   العليا (  بقرار   من  جملس  الوزراء،  أو  بقرار   

 من أحد جمليس  األمة. 

ـ   تؤلف   )املحكمة   العليا (  من  ثامنية   أعضاء،   عدا الرئيس،  ينتخبهم جملس األعيان،     3

كبار   من  أو غريهم  التمييز،  من حكام حمكمة  أعضائه، وأربعة  بني  من  منهم  أربعة 

يتمكن من احلضور   ل  وإذا  األعيان،  برئاسة رئيس جملس  املحكمة  وتنعقد  احلكام، 

 فيرتأس اجللسة نائبه. 



  ونصت املادة  )85( من  القانون األسايس عىل  ما  يل : 

سم الدعاوى التي تنظر فيها املحكمة العليا، وفًقا للقانون، وال تقرر إدانة    جيب  أن حت 

 املتهم إال بأكثرية ثلثي األعضاء، وقراراهتا قطعية. 

  هذا وقد ألغي  هذا املجلس  بعد قيام  ثورة الرابع عرش  من متوز سنة  1958. 

متنع     واألشخاص   الذين   يتهمهم   جملس   النواب   ينّحون   عن  العمل   حااًل،   وال 

 االستقالة من التعقيبات القانونية بحقهم].  

  أما  املادة  )86(، فقد  نصت عىل  ما  يل : 

ـ   كل  قرار  يصدر  من   املحكمة  العليا،   ينص  عىل   خمالفة  أحد  القوانني،   أو  بعض      1  

أحكامه   ألحكام   هذا   القانون،   جيب   أن  يصدر   بأكثرية   آراء   املحكمة.  وإذا   صدر   من   

هذا  القبيل  يكون  ذلك القانون أو القسم املخالف منه ملغى، حتى تاريخ صدور قرار  

تطبيق   من  املتولدة  األرضار  إزالة  يكفل  بترشيع  احلكومة  تقوم  أن  عىل  املحكمة، 

 األحكام امللغاة. 

  أما  املادة  )87( فتنص  عىل : 

 ] تكون  القرارات  الصادرة  من   املحكمة  العليا   يف األمور  املبينة   يف املادة  ) 83( باستثناء  

املادة   املبينة يف  األمور  الديوان اخلاص، يف  الصادرة من   )87 ( املادة  ما جاء منها يف 

ودوائر   املحاكم  مجيع  يف  تطبيقها  وجيب  والديوان.  املحكمة  آراء  بأكثرية   )84(

 احلكومة[. 

  متى  ُتتمع  املحكمة  العليا؟ 

  نصت املادة  )121( من ا لقانون األسايس العراقي  عىل   ما  يل :

  ]إذا اقتىض تفسري حكم من األحكام القانونية: 

ا   بأحكام  هذا  القانون  األسايس،  يعود  إىل   املحكمة   العليا؛   ـ   إذا  كان  التفسري  خاصًّ   1

 بناءً  عىل  ما  جاء  يف  الباب  اخلامس من هذا  القانون. 



ا   بأحد  القوانني   املتعلقة   بإدارة  الشؤون   العامة،   يعود   إىل    ـ   إذا   كان   التفسري  خاصًّ   2

 الديوان اخلاص؛ بناًء عىل ما جاء يف الباب اخلامس من هذا القانون.

3  ـ  ويف  غري  ذلك  من  املواد،   يعود   استنباط  املعاين  إىل  املحاكم  العدلية   املختصة   

 بالدعاوى التي ينشأ عنها  لزوم  االستنباط[. 

  متى  اجتمعت املحكمة  وملاذا؟

بتاريخ  25   هلا كان  اجتامع    لدى   تتبع  تاريخ   هذه  )املحكمة   العليا (،   وجدنا   أن   أول 

نيسان سنة  1931، وذلك للنظر يف خمصصات عضو جملس األعيان، املرحوم إبراهيم  

 احليدري، الذي تويف قبل إكامل مدة االجتامع لذلك املجلس.

  ثم  تألفت  )املحكمة  العليا ( بعد ذاك للنظر يف  تعديل  بعض مواد القانون األسايس . 

  ثم   اجتمعت  هذه  املحكمة   بتاريخ )25/ 12/ 1941( للنظر يف السؤال املوجه إليها.  

 وهذا نصه: 

  )هل   تنتقل  والية   العهد  إىل  اإلناث؟(  فلام  اجتمعت   للنظر  يف   هذه  املسألة   الدستورية   

[ إذا  انقطعت  والية  العهد   ـ  ال   سمح  اّللّ   ـ  بفقدان  الذكور  من  ورثة    قررت  ما   يل : 

جاللة   املرحوم   امللك  فيصل،   هل  تنتقل   الوالية إىل اإلناث من ورثته؟ وعند عدم جواز  

 ذلك، فهل إن الترصف يف هذه الناحية يغري من حقوق الشعب؟

 القرار:  لدى املذاكرة  يف هذا  املوضوع،  رأت  املحكمة أن  عبارة )األبناء( تفيد الذكور   

ـ   ترى  املحكمة   ـ   ال   سمح  اّللّ    حرًصا   وال   تشمل   اإلناث.  ففي   حالة  انقطاع   والية   العهد   

أن  الترصف   يف   هذه  الناحية   حينذاك  يعود   إىل   األمة،   بحكم   املادة  ) 19(  من   القانون  

 األسايس]) 80(. 

  وكان هلذه املحكمة عدة اجتامعات، منها االجتامع الذي عقدته يف سنة  1943  لتعديل  

 املواد يف القانون األسايس نفسه)81(. 

ـ  راجع بحث  )والية  العهد( يف هذا  اجلزء.   )80( 



ـ   للوقوف  عىل   تفاصيل   هذا  التعديل،   راجع   اجلزء  السادس  من  كتاب  تاريخ     )81(

 الوزارات  العراقية  طبعة  سنة  1978.

 

 املحكمة العليا  

 وإهناء  )عينية ( الباجه  جي 

  وكانت  آخر  حمكمة  عليا   انعقدت  يف  سنة  1950  للنظر   يف  موضوع   )عينية(  مزاحم   

 األمني الباجه  جي: 

  وهلذه  )العينية( قصة نروهيا  بام  يل : 

 عندما  ألف  مزاحم الباجه وزارته  يف 26  حزيران سنة  1948،  ل  يكن يومئذ  نائًبا  وال  

عضًوا يف جملس األعيان. ويف  3  متوز أمر السكرتري العام لديوان جملس الوزراء بكتابة  

)إرادة ملكية( لتعيينه )مزاحم( عضًوا يف جملس األعيان، ولكن األمري عبد اإلله، كان  

آنذاك يف فلسطني، وتقوم مقامه )هيئة نيابة(  لذلك أعادت اهليئة هذه اإلرادة بدون  

توقيع. فامذا فعل مزاحم؟ لقد بعث هبا إىل األمري عبد اإل له املوجود يف فلسطني، فوقع  

عليها يوم  1948/7/11، ون رشت برقم )478( وتاريخ  1948/7/11. وملا عاد  

الوص إىل بغداد، تقدم الباجه جي بإرادة ثانية لتثبيت هذه العينية، إال أن ال وص قال  

 له )ال لزوم هلذا، وأن اإلرادة التي وقعها تكفيه العتباره عضًوا يف جملس األعيان(. 

  وملا   استقالت   حكومته،  ووقف  يف   البالط   موقًفا   معارًضا   شديًدا)82( ،  ولذلك  تقرر   

استغالل  توقيع  الوص  هلذه  اإلرادة  خارج  العراق،  فتقدم   النائب  حممد   جواد  حيدر  

 بالسؤال  اآليت نصه: 

ِقبل     )علمنا   أن  إرادة  ملكية  سامية   قد  تم  توقيعها   بتاريخ  11  متوز سنة  1948  من 

صاحب السمو امللكي الوص وويل العهد املعظم، وهو خارج العراق، تتضمن تعيني  

فخامة السيد مزاحم الباجه جي عضًوا يف جملس األعيان؛ األمر الذي جيعل صدور  



هذه اإلرادة   ال يستند إىل أساس قانوين، ملخالفتها الرصحية ألحكام القانون األسايس.  

وهلذا فإين أطلب إىل فخامة رئيس الوزراء تنوير املجلس العايل عن هذه اإلرادة، وعن  

 اإلجراءات التي تعتزم اختاذها لتطبيق أحكام القانون األسايس(. 

  فرد عليه وكيل رئيس  الوزراء  ووزير  الداخلية  صالح جرب  هبذا اجلواب: 

  )ساديت.. 

 لقد تطرق النائب املحرتم يف  سؤاله إىل أمر دستوري، فليس يف استطاعة احلكومة أن  

تقول كلمة واحدة يف هذا الشأن، وليس هلا إال أن حتيل األمر إىل املحكمة العليا التي  

 من اختصاصها النظر يف أمر كهذا.

   وللمحكمة   العليا   النظر   فيه   والبت  فيه  عىل   ضوء   أحكام   الدستور  وحسب   مقتضياته (. 

  ثم  تألفت  املحكمة العليا   للنظر يف  هذا السؤال من السادة اآلتية أسامؤهم أدناه:

  عبد  اهلادي  اجللبي،  عل   الرشقي،  مصطفى  العمري،  إسامعيل  نامق،  مجال  بابان، 

 األعضاء يف جملس  األعيان. ومن حكام حمكمة التمييز يف  العراق السادة: 

  إبراهيم  الشابندر، أنطوان  شامس، شهاب  الدين الكيالين، عبد اجلبار التكريل. 

  ونظرت  يف   هذه  القضية  يف   جلسة  خاصة،  وعقدهتا   يوم  10  نيسان  1950،   واختذت   

 القرار  اآليت: 

  )عندما   يغيب  امللك عن العراق، وينصب  قبل غيابه نائًبا  عنه  أو هيأة نيابية، ويعني  

القا  من  والعرشين  الثالثة  املادة  بموجب  عنه  ينوب  ملن  يفوضها  التي  نون  احلقوق 

األسايس، ال يامرس امللك، إذ ذاك وهو خارج العراق كل أو بعض تلك احلقوق التي  

 ختصاص النائب أو هيأة النيابة(. فوضها عىل الوجه املذكور، إذ تصبح ممارستها من ا 

  واستناًدا  إىل  هذا   القرار؛  استصدرت  رئاسة  الوزراء   إرادة  ملكية  برقم   222  وتاريخ  

11  نيسان  سنة   1950،  تضمن ت  إلغاء   اإلرادة  امللكية املرقمة  478  واملؤرخة يف  11  

 متوز  1948، املتضمنة تعيني مزاحم الباجه جي عضًوا يف جملس األعيان. 



 )82( ـ راجع تفاصيل ذلك يف تاريخ الوزارات العراقية لألستاذ احلسني.

 

 ملس الدفاع األعلى

  لقد   أ لف   هذا   املجلس   يف   العراق  بموجب   قانون  جملس   الدفاع  األعىل   رقم   ) 15(  لسنة   

.1937 

  ويتألف  هذا املجلس  من: 

  رئيس  الوزراء،  رئيًسا  أو  من  ينوب  عنه . 

  أما  األعضاء  فهم : 

 وزير  الدفاع، وزير  الداخلية،   وزير  املالية،  وزير  املواصالت   واألشغال، رئيس  أركان  

 اجليش. 

  ويف سنة  1938،  صدر نظام جملس الدفاع األعىل رقم )5( لسنة 1938. 

  أما  واجباته  التي  نص عليها  القانون فهي:

  )النظر   باخلطط  املتعلقة   باجلسور   والقناطر،  وما   يتعلق  بالنقل   الربي  والبحري  

والنهري   واجلوي،  ويف  قضايا   وسائل  املخابرة،   وتشجيع   الصناعات  اخلفيفة   والثقيلة  

التي  يستفيد منها اجليش، والنظر يف كيفية استفادة اجليش من املعادن، والنظر يف تنظيم  

موارد اإلعاشة وطرق خزهنا، وتنظيم السكك احلديدية واجلسور الثابتة. إىل غري ذلك  

 من األمور التي جاء هبا النظام. 

 ملس  شورى األوقاف 

  لقد  نصت  املادة  الثانية  من  )نظام  تشكيالت   إدارة  األوقاف رقم  34  لسنة  1949(  

 عىل تأليف جملس، هو )جملس شورى األوقاف()83(. 

  ونصت املادة احلادية  عرشة من هذا النظام، عىل   أن هذا املجلس يتألف  من: 



  مدير   األوقاف  العام  رئيًسا،  وأحد  كبار   موظفي   الدولة،  وأحد  كبار  احلكام،   وأحد   

كبار  العلامء،   وأحد  كبار   املالك،  وكل   من  مديري   احلسابات، واألمالك، واحلقوق،  

واإلدارة، واملؤسسات يف مديرية األوقاف العامة، أعضاء، وينتخب كبار املوظفني،  

هذا   يف  العضوية  مدة  وتكون  الوزراء،  رئيس  ِقبل  من  وامللوك  والعلامء،  واحلكام، 

 املجلس سنتني قابلة للتجديد. 

  وينظر املجلس  يف  األمور اآلتية: 

 1  ـ ميزانية  مدي رية األوقاف العامة النهائية قبل عرضها عىل جملس الوزراء. 

 2 ـ طلب  املناقلة  من  إىل  فصل  من فصول  امليزانية. 

 3 ـ اللوائح القانونية واألنظمة   اخلاصة باألوقاف. 

4  ـ  مقررات  املجالس   العلمية  املختصة  بتعيني  أصحاب   اجلهات  يف  املعابد  واملتولني  

 عىل  األوقاف  امللحقة، وطلب   رفع اجلهات عنها. 

 5  ـ اخلطط  الدراسية،  واملناهج  للمدارس واملياتم  واملؤسسات .

 6 ـ الطلبات التي  ت قدم بشأن استبدال املوقوفات وعرضها  عىل  جملس الوزراء. 

 7 ـ رشاء األمالك. 

 8  ـ طلبات  تقسيط  الديون. 

 9 ـ اقرتاح شطب الواردات. 

ـ  إجيار املوقوفات ملدة  تزيد  عىل  )3( سنوات.   10 

ـ  شطب  ما   ي فقد  من أموال  األوقاف.   11 

ـ  التعمريات والتعهدات  التي تزيد  كلفة  كل  منها  عىل   )250( ديناًرا.   12 

13  ـ  اقرتاح   اخلطط   واملشاريع   التي  من  شأهنا   إعامر  األوقا ف   بصورة  عامة،   واإلكثار  

 من مستغالهتا  بإنشاء  مستغالت جديدة، وحتسني حال  األمالك.



ـ  ما   حييله الوزير  املسؤول،  أو املدير العام  من  أمور  تتعلق باألسس العامة  ملصالح    14

 األوقاف. 

 )83( ـ كانت مديرية األوقاف ال عامة ملحقة بمجلس الوزراء، وأصبحت بعد ثورة متوز وزارة. 

 مدينة املنصور

  يف  سنة  1946،  تأسست  يف  بغداد  رشكة  باسم  )رشكة   املنصور  املحدودة (،  غرضها   

 األول: 

  )ممارسة  أعامل  السباق  بجميع  فروعها،  والترصف  باألرايض،  عن  طريق  رشائها   أو   

استئجارها،  وتقوم   بتنظيمها،   وإعدادها   إلقامة مسابقات اخليل عىل اختالف  أنواعها،  

بإنشاء   تقوم  وأن  وغريها،  الرياضية  األلعاب  وإقامة  األخرى،  املسابقات  ومجيع 

 حمالت جللوس اجلمهور وإصطبالت اخليل واألبنية الالزمة إلخ(. 

  وقد  كان  رأس  مال  هذه  الرشكة  عند  تأسيسها   )330  ألف (  دينار،  ثم  أصبح  بعد  فرتة  

 )495( ألف دينار، موزًعا عىل أسهم، قيمة كل سهم )عرشة دنانري(.

  وقد  جرى   رشاء   هذه   األسهم   من  قبل   الراغبني   يف   املسامهة   هبذه  الرشكة   برسعة؛   ألن  

 مؤسسيها  من الشخصيات املعروفة بخربهتا  التجارية . 

 مدينة املنصور: أراضي 

  وكان  أول  عمل   قامت   به  هذه  الرشكة،   هو   رشاؤها   مساحة   شاسعة  من األرايض،  

وهي األرايض التي تقع وراء )هنر اخلر( عىل يمني طريق بغداد ـ الفلوجة؛ رغبة منها  

يف إنشاء مدينة عامرة، سمتها )مدينة املنصور(. وقد قسمت هذه األرايض إىل قطع،  

ووضعت هلا التصاميم   اهلندسية، وفتحت الشوارع العريضة املبلطة، ثم عرضت هذه  

يدت عليها الدور   القطع للبيع بأسعار خمتلفة، فتنافس  القادرون عىل رشائها، وقد ش 

 والقصور اجلديدة. 

 



 ساحة سباق اخليل: 

  أما   العمل   الثاين   الذي  قامت   به   هذه   الرشكة   فهو   ) تأسيس   ساحة   سباق  اخليل (؛   حيث  

أنشأت  وسط   هذه  املدينة   ساحات  سباق  خيل   عاملية،  مزودة  بأحدث   اآلالت  

 الكهربائية،  ال سيام  )العداد الكهربائي(. 

  وقد  شيدت  بناءً   شاخمًا   بعدة  أجنحة  جلمهور  املتفرجني،  يعد  األول  من  نوعه  يف  الرشق  

 األوسط  من حيث الفخامة  كلفها  زهاء  )350 ألف(  دينار. 

  وقد  أخذت  سباقات  اخليل ُتري مرتني يف  األسبوع. 

  وقامت  الرشكة  أيًضا   ببناء  )نادٍ (،  هو  نادي  املنصور ،  الذي  يعترب من أكرب النوادي يف 

بغداد من حيث البنايات واملرافق والساحات، وقد اشرتك فيه عدد كبري من العوائل  

 الراغبة يف قضاء أوقات فراغها يف هذه املرافق. 

 املصارف يف العراق

  كانت  املصارف   العاملة   يف   العراق  هي   فروع  املصارف   األجنبية،   إذ   ل   تقم   احلكومة   

 العراقية بإنشاء املصارف املتخصصة إال بعد عام 1935، كام سنرى. 

 ـ املصرف الزراعي الصناعي:  1

  ويف  سنة  1935،  رأت  احلكومة  تأسيس  مرصف  ملساعدة  املزارعني  وأصحاب  

الصناعة،   فتقدمت   إىل   الربملان  بالئحة  )قانون   تأسيس   املرصف   الزراعي   الصناعي(،   

 وبعد موافقة  املجلس عليها  صدر القانون رقم  ) 51( لسنة  1935. 

  وبتاريخ 2/11/ 1936، صدرت اإلرادة  امللكية بتنفيذ  هذا القانون. 

  ويف  يوم  3/11/ 1936،  بارش  جملس  املرصف   أعامله   بإعداد  األنظمة  واللوائح   

 الرضورية  لتمشية   أعامله،  وأخذ يفكر  يف  كيفية  النهوض  بالزراعة والصناعة  يف  البالد . 



  ومن   اجلدير   بالذكر،   أن   هذا  املرصف   أخذ يقوم بمعظم العمليات املرصفية، فضاًل  

عن تسليف املزارعني والصناع، وإقامة بعض املشاريع الصناعية، وأوهلا مرشوع حملج  

 القطن يف العزيزية. 

  وكان أول  مدير عام  هلذا  املرصف هو املرحوم  يوسف  غنيمة. 

 ملصرف الزراعي: اـ   2

  وملا   تشعبت   أعامل   هذا  املرصف،  فقد  ارتأت   جعله   مرصفني   مستقلني،   أحدمها   

 )املرصف الصناعي(،  والثاين  ) املرصف  الزراعي (. 

ع قانونان مها :    وبتاريخ 1940،  رش 

ـ  قانون  تأسيس املرصف الزراعي رقم  )18( لسنة  1940.   أ 

 ب  ـ  قانون تأسيس  املرصف  ال صناعي رقم  )12( لسنة  1940.

بتاريخ  4/1/ 1946؛ حيث أصبح لكل منهام كيان     ولكنهام ل يستقال بعملهام إال 

 خاص منذ ذلك التاريخ. 

 وأصبحت واجبات املرصف الزراعي مقترصة عىل   )معاونة الزراع وإهناض  الزراعة   

 وحتسينها ( ، ويقوم بوجه  خاص باألعامل اآلتية: 

  أواًل   ـ  تسليف  املزارعني  لتمكينهم  من حتقيق  األغراض اآلتية:

1  ـ  الرصف  عىل   األعامل  الزراعية،  كنفقات  احلراثة،  وجني  احلاصالت،  ومكافحة  

 احلرشات،  ورشاء  األسمدة والبذور، وغري ذلك من  األعامل الزراعية . 

2  ـ  الرصف  عىل   أعامل  البستنة  والتشجري،  وإصالح  األرايض  وإحيائها،  وفك  

 العقارات الزراعية  من الرهن  التأميني. 

واحلرث   الري  كمكائن  الزراعية  لألعامل  املقتضية  واآلالت  ـ   رشاء  املكائن    3

 واحلصاد. 



ـ   رشاء   املوايش   والدواجن  وحيوانات   احلقل  األخرى،  ومكائن  تفريخ  الدجاج،     4

وحلب  احلليب   وتعقيمه،   واستخراج  مشتقاته   بالطرق   الغ نية،  وإنشاء  ما   يقتض   هلذه   

 احليوانات واملكائن،  من األبنية  واحلظائر  يف احلقل الزراعي ذاته 

  ثانًيا : التسليف بضامنة وزير  املالية. 

  ثالًثا : تسليف اجلمعيات  التعاونية الزراعية. 

  رابًعا : تسليف  مريب  األسامك. 

  خامًسا : تأسيس  املخازن واملستودعا ت . 

  سادًسا : التسليف  لقاء املنتجات الزراعية  املخزونة  يف السايلوات. 

  سابًعا :  رشاء  املكائن واآلالت، واألدوات الزراعية، واألسمدة والبذور، وبيعها إىل  

 املزارعني نقًدا أو بأقساط. 

  ثامنًا : تأسيس  صندوق  توفري للمزارعني . 

  تاسًعا :  قبول الودائع  النقدية  الثابتة.

  عارًشا: القيام باخلدمات  األخرى ذات املساس املبارش بالشؤون الزراعية . 

دل   قانون املرصف الزراعي سنة  1956  بالقانون رقم )28( لسنة  1956،     هذا  وقد  ع 

 ثم عدل أخرًيا بالقانون رقم ) 56( لسنة  1959. 

  ومن   اجلدير  بالذكر،   أن   رأس  مال   املرصف   وأول  عمله   كان  )ربع  مليون  دينار(،   

املدفوع  منه  )150  ألف  دينار(  فقط،   ثم  أصبح  بموجب   قانون  1956  )عرشة  ماليني(  

 دينار، املدفوع  منه )ثالثة ماليني( دينار فقط) 84(. 

  وللمرصف  جملس إدارة،  يرأسه مدير املرصف الزراعي العام .
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  قلنا   إن  هذا  املرصف   أنشئ  بالقانون  رقم   ) 12(  لسنة  1940،  وأنه  بدأ  عمله  يف  سنة  

دل  قانون  هذا   املرصف  بالقانون  رقم   )37(  لسنة  1950.  وكانت  الغاية    1946.  وقد  ع 

 من تأسيس  هذا املرصف  هي: 

  إهناض  الصناعة  يف  البالد  ومساعدهتا،  والقيام  باألعامل  املرصفية  اخلاصة  هبا،  ويقوم  

 املرصف بوجه خاص باألعامل اآلتية: 

 1  ـ القيام  بمشاريع  صناعية عىل  حسابه اخلاص  املبارش. 

 2 ـ  تأليف رشكات  مسامهة  صناعية خاصة أو  عامة،  واالشرتاك بأسهمها .

 3 ـ املسامهة  يف رشكات  صناعية موجودة أو  تؤلف  هلذه الغاية .

ومنتوجاهتم   املصانع  4  ـ  التسليف  عىل   املواد  األولية  املستوردة  حلساب  أصحاب 

 املصدرة.

5  ـ  إقراض  أصحاب  املصانع واملشاريع  الصناعية،  بقصد تأسيس  املصانع  واملشاريع  

 الصناعية أو  توسيعها  أو  حتسينها .

6  ـ  التوسط   السترياد  املكائن   واآلالت،  واملواد  األولية   حلساب  أصحاب  املصانع  

منتوجات   تصدير  ويف  واملشاريع   الصناعية ،   واملؤسسات  الرسمية   وشبه   الرسمية، 

 املصانع العراقية. 

ـ   تسليف   التجار   الذين   يتعاطون  مع  مؤسسات   املرصف   ويشرتون  ويبيعون  مواد   أو      7

 منتجات  هلا  عالقة  باملرشوع لقاء  تأمينات . 

  أما   رأس  مال   املرصف  أول   تأسيسه،   فقد   كان  )250  ألف (  دينار،  ويف  سنة  1950  

 أصبح )مليون دينار( بموجب  القانون رقم )37( لسنة  1950.

دل  قانونه عدة  مرات،  آخرها  )بالقانون  رقم  87 لسنة   1956(.    وقد ع 
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  يعترب   مرصف  الرافدين   أول   مرصف   ُتاري   وطني   يف   العراق،   أسسته   احلكومة   يف   شهر  

نيسان  سنة  1941  بمقتىض   ) قانون  تأسيس  مرصف   الرافدين  رقم  33  لسنة  1941(  

برأس مال قدره )نصف مليون دينار(،  تقدمه احلكومة كسلفة له بدون فائدة. غري أن  

 رأس ماله أصبح )مليون دينار( بموجب القانون رقم )3( لسنة 1950. 

  وللمرصف   جملس  إدارة   مؤلف   من  مدير   وستة   أعضاء،   ويعني  املدير،   ومدة  بقائه  بقرار  

تكون  مدة   أن  عىل  من  جملس  الوزراء،   أما   األعضاء  فيعينون  بأمر   من   وزير  املالية، 

العضوية سنتني، وال جيوز خالهلا تنحية العضو، وينحى بالقرعة نصف األعضاء يف  

 هناية السنة األوىل من تأسيس املرصف. 

  ويقوم  املرصف   بالعمليات   التي  تقوم  هبا   بنوك   الودائع،   واخلصم  عىل   العموم .  فهو  

اخلصم   بعمليات  ويقوم  يقبل   الودائع،  ويفتح   االعتامدات  واحلسابات  اجلا رية، 

وعمليات   العمالء،  حسابات  بتسوية  ويقوم  والبضائع،  الصكوك  عىل  والتسليف 

رصف ورشاء وبيع السبائك الذهبية والنقود الذهبية، وتأجري اخلزانات، كام أنه يقوم  

 بأعامل اخلزينة وصريفتها. 

العمليات     وقد   أظهر   املرصف   منذ   بدء   عمله  حتى   اآلن  نشاًطا   ملحوًظا   يف  ميدان 

 املرصفية داخل العراق وخارجه. 

  وللمرصف  وكالء  مراسلون  يف  شتى  أنحاء  العال،  وكلهم   من  البنوك  املالية  الكبرية  يف  

 تلك البلدان) 85(. 
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  إن  فكرة  إنشاء   مرصف   وطني   يتوىل  إصدار  )البنكنوت(  يف  العراق  فكرة  قديمة،   ترجع  

الصعوبات   بعض  أن  غري  اخلصوص،  هبذا  مرشوع  إىل  عام  1928،  عندما   ق دم 

 اعرتضت تنفيذه. 



  ويف  سنة  1931،  صدر  قانون   العملة  رقم  )44(  لسنة  1931،  فاكتفى  هذا  القانون  

بإنشاء  )جلنة   العملة (  التي   ألقي  عىل   عاتقها   القيام   هبذه   املهمة  إىل   حني   إنشاء   مرصف   

 وطني يقوم  هبذه املهمة. 

ا،     ويف  عام  1939،  أخذت  فكرة إنشاء املرصف الوطني لإلصدار تأخذ شكاًل جديًّ

احلكومة   تساهم  بموجبه  الذي  رقم  27  لسنة  1939(  )قانون  احلكومة  فأصدرت 

بتأسيس مرصف. غري أن هذا القانون ل خيرج إىل حيز  التنفيذ لعدم نرشه يف اجلريدة  

 الرسمية. 

  ويف   عا م  1947،  تقرر  إنشاء  هذا  املرصف  إذ  صدر   ) قانون  املرصف الوطني العراقي  

 رقم 43 لسنة 1947(. وقد نصت املادة األوىل منه عىل ما يل:

ا   باسم  املرصف   الوطني  العراقي،  يكون  مركزه     )للحكومة   أن   تؤسس  مرصًفا   مركزيًّ

 يف بغداد، وجيوز أن  يكون له فروع يف العراق ووكاالت يف  اخلارج(. 

عل   رأس   مال   املرصف  ) 5  ماليني (  دينا ر، دفعت احلكومة نصفه عند التأسيس،      وقد  ج 

 ويعترب املبلغ املتبقي احتياطيًّا مضموًنا من ِقبل اخلزينة العراقية. 

  أغراض  املرصف: 

  ونص القانون  عىل  أغراض املرصف  وهي: 

  )إدارة   العملة   وتأمني  استقرارها   وخدمة   مالية   الدولة   وتسهيل  التأديات   الداخلية  

واخلارجية  وترويج  وتسهيل   االعتامد  لصالح   التجارة  والصناعة  والزراعة  بصورة  

 عامة، ولتأمني  هذه األغراض  يقوم  املرصف  بالواجبات  التالية :

 1  ـ إصدار العملة  وإدارهتا   والقيام باألعامل الناشئة عن ذلك.

 2 ـ القيام  باألعامل النامجة عن  االتفاقيات الدولية، وال  سيام اتفاقية  )برتني  ودز(. 

 3 ـ القيام  بأعامل املصارف  وتنسيق أعامهلا . 

 4 ـ القيام  باألعامل النامجة عن  التحويل اخلارجي. 



 5  ـ حفظ  حسابات احلكومة،  بام فيها  الدوائر  شبه  احلكومية  يف  مجيع  فروعها . 

 6 ـ معامالت القروض احلكومية وشبه احلكومية عىل اختالف أنواعها.

 7 ـ األعامل األخرى التي  يتقرر القيام  هبا  من وقت  آلخر. 

 * * * 

  وبالرغم  من صدور  هذا القانون، فإنه ل  يبارش عمله  فعاًل  إال   يوم   1949/7/1. 

  وبموجب  هذا القانون؛  أصبح  املرصف  يامرس نوعني  من الوظائف مها: 

1  ـ  وظيفة  بنك  اإلصدار،  بداللة  املادة  الرابعة  من  القانون،   وبذلك  حل  حمل  ) جلنة   

 العملة( التي  كانت تقوم  هبذا العمل يف  ) لندن(. 

ـ   وظيفة   بنك   مركزي،   بداللة  املادة   الرابعة أيًضا،   إذ  يقوم   بتكوين   الرصيد   الذهبي،     2

 وتنظيم االئتامن يف العراق، وإمداد الدولة  بام يلزمها من النقود.

ـ   إدارة  العملة،   وضامن  سالمتها،    ـ   عىل   كل   حال      ويستهدف   املرصف   الوطني  العراقي   

واإلرشاف  عىل   االعتامدات  يف  األسواق  املالية،  وحفظ  حسابات  املصارف،  وتوجيه   

رؤوس  األموال  املحلية  العاطلة،  ومراقبة  امليزان  التجاري  واحلسايب  واحتياطي  العراق   

الرسمية   املالية  للمؤسسات  الالزمة  الفنية  املشورة  وإسداء  من  العمالت   األجنبية، 

 لكي تنسجم سياسة الدولة املالية مع وضع العراق االقتصادي العام. 

  وقد   أصدر   املرصف   عند   تأسيسه   أوراًقا   نقدية  من  فئات:  العرشة  واخلمسة   دنانري،   

والدينار،  ونصف  الدينار،  وربع  الدينار،  وذلك  حسب  التفاصيل  التي عينتها الفقرة  

 )ب( من اإلرادة امللكية رقم ) 532( الصادرة بتاريخ 29/ 1950/8. 

 * * * 

  هذا،  ويدير  املرصف  جملس  إدارة  مؤلف  من  تسعة  أعضاء  بمن   فيهم  )حمافظ  املرصف(  

ويعني  املحافظ  بقرار  من  جملس  الوزراء،  وبإرادة  ملكية  ملدة  ثالث  سنوات  جيوز   

 ُتديدها .



  أما  األعضاء، فيشرت ط فيهم اخلربة، واالختصاص، واالستقامة، ويكون منهم: 

 1  ـ عضو  له  خربة  باألمور  التجارية،  ترشحه غرفة التجارة.

 2 ـ عضو  له  خربة باألمور  الصريفية،  ترشحه املصارف املأذونة يف العراق. 

 3 ـ عضو  له  خربة باألمور  الزراعية،  ترشحه غرفة الزراعة. 

هؤالء   غري  وهناك  سنوات.  أربع  العضوية  ومدة    ويعني  األعضاءَ   جملس    الوزراء 

 إضافيون.أعضاء  

 * * * 
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  لكثرة  الرهينات   التي  ُتري  بني  األشخاص  بفوائد  عالية  تتحملها   الطبقة  الفقرية،   

اسرتعت  هذه  احلالة  نظر  احلكومة،  فقررت   تأسيس   مرصف   خاص،   يقوم   بإقراض   

منقولة، وبفائدة   بأموال غري  مبالغ موثقة  املدينني   من  األفراد   واألشخاص احلكمية 

معقولة، ولتهيئة الفرص ألصحاب الدخل الثابت المتالك بيوت هلم، وإنقاذهم  من  

 الوضع الشاذ الذي هم فيه. 

 وحتقيًقا  هلذه  األهداف؛  أصدرت  يف  عام  1948  )قانون  املرصف  العقاري رقم  ) 18(  

 لسنة  1948(. 

  وقد بينت املادة  األوىل  من هذا  القانون  مهمة  هذا املرصف  وهي:

  )إقراض   العراقيني  من   األفراد  واألشخاص  احلكمية  مبالغ  موثقة   بأموال   غري  منقولة،  

 أو باحلقوق  القانونية  املستقرة  ع ليها وفًقا لنظام املرصف الداخل(. 

 وكان رأس  مال  املرصف عند تأسيسه  )مليون دينار(،  إال  أن الظروف  املالية  عند  ذاك  

ل  تساعد  عىل   قيام   املرصف  بعمله   هذا  كاماًل،   ولذلك   اقرتض  من  املرصف   الوطني   

 مبلغ )ربع  مليون ( بفائدة  )3%( وملدة سنة واحدة، وذلك يف   سنة  1950. 

  كام  تم   االتفاق بني املرصف ووزارة العدلية عىل إيداع جانب من أموال القارصين  

 لديه، فأودع منها مبلغ )148,500( دينار، بفائدة سنوية قدرها )%4(. 



  وبارش املرصف عمله فعاًل   يف أوائل سنة  1950. 

ـ   خدمات   مشكورة   ألصحاب  الدخل  الثابت   ـ   وال   يزال     وقد   أدى  هذا  املرصف   

لبناء دور سكن خاصة هبم وفق   ومتوسطي   احلا ل، إذ ساعدهم عىل االقرتاض منه 

العام   املدير  يرأسه  أيًضا،  إدارة  جملس  وللمرصف  نظامه.  عليها  نص  التي  األسس 

 للمرصف. 

 * * * 
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  كانت  الطبقة  ا لفقرية   من   األهلني   وصغار  املوظفني   يعانون  صعوبات  كثرية   يف  

مركز   الوضع  هذا  وكان  معيشتهم.  تكاليف  لسد  احلصول   عىل   مبالغ  يقرتض وهنا 

استغالل املرابني، لذلك قررت احلكومة يف عام  1951  تأسيس مرصف خاص هلم،  

دينار،   مليون  بربع  لسنة  1951(   )14 ( رقم  الرهون  )قانون مرصف  لذلك  فصدر 

يتجاوز   مبلغ ال  استقراض  للمرصف  كام جيوز  فائدة،  بدون  املالي ة  وزير  إياه  يسلفه 

)150  ألف( دينار بضامن احلكومة. وبارش املرصف عمله يف بداية شهر ترشين األول  

 عام 1951، وكان أول مدير عام له هو الدكتور عبد احلميد اهلاليل. 

  وقد نص  القانون عىل  أن واجبات املرصف: 

  )إقراض  العراقيني   مبالغ   برهن  أموال   منقولة،   عىل   أن  يقرض  الشخص   أكثر  من  

الذهب   من   )%70( الرهن  مبلغ  يتجاوز  وال  الرهون،  تعددت  )200(  دينار  مهام 

 و)50%( من الفضة( 

  واملرصف  يقرض  موظفي   احلكومة  واملتقاعدين  بدون  رهن  أو  مال  منقول،  برشوط   

خاصة،  عىل   أن   ال   يتجا وز   مبلغ  القرض   رواتب   ثالثة   أشهر،   وأن   ال   يزيد   املبلغ  

 املقرتض  عن ) 100(  دينار،  وي سدد يف  ظرف سنة واحدة. 

  هذا،   وقد   بدأ  املرصف   بإقراض  املوظفني   واملتقاعدين  ابتداءً   من   يوم   29/ 5/ 1951  

 بفائدة قدرها  )4%(. وللمرصف جملس  إدارة  يرأسه املدير العام. 



)84(  ـ  ملعرفة  التفاصيل   الالزمة  عن  هذا  املرصف،  راجع  كتاب  املؤلف  املوسوم  

 بـ)مشاكل  االئتامن الزراعي  يف  العراق( بغداد 1957. 

ـ   لقد   أصبح   هلذا  املرصف   يف   سنة   1980  )67(  فرًعا   داخل   بغداد،   و) 12(  فرًعا      )85(

خارج  بغداد،  و)8(  فروع  خارج  العراق،  وأصبح  رأس  ماله  املدفوع  )30(  مليون  

 دينار. 

  املصايف العراقية )86( 

  ُتتمع   املصايف  العراقية  يف   املنطقة   الشاملية،   يف   ألوية   املوصل  وأربيل   والسليامنية،  

حيث املشاهد الطبيعية اخلالبة، واألرايض التي كستها الطبيعة حلة نرضة، بأشجارها  

الباسقة، وغاباهتا الكثيفة، وودياهنا املنبسطة اجلميلة، وعيوهنا الثمرة العذبة، وهوائها  

 املنعش العليل. 

  ومما   ُتدر   اإلشارة  إليه،   هو   أن   الوصول   إىل   هذه   املصايف   أصبح  سهاًل   ل وجود الطرق  

 املبلطة التي توصل إليها. 

  ونقدم فيام  يل  نبذة عن  هذه املصايف  حسب األلوية املذكورة:

 وصل:مصايف لواء املأولًا ـ 

  1 ـ السوالف: 

  وهي   واقعة  يف   مضيق   مزوركا،  حتيط  به   جبال   العامدية   الشاهقة،   ويرشف   من   حمله  

الضيق عىل  بلدة العامدية  من اجلهة الرشقية  فقط، ويعلو عىل سطح البحر بـ ) 1150(  

 مرًتا. 

  ويف  املصيف  مياه  عذبة،  تتكون   من  الينابيع  املتفجرة  من  جبال  العامدية.  ويف  السوالف  

 عدة شالالت،  من  بينها  شالل   يبلغ ارتفاعه 25 مرًتا.  

  ويبعد  هذا املصيف  عن مدينة املوصل عن  طريق  السيارات بـ  )166( كيلومرًتا. 



  2 ـ  سرعمادية : 

  ويقع   هذا  املصيف   فوق   جبل   متينا،   عىل   مسافة  )5(  كيلومرتات   من  كىل   مزوركا .  

والطريق   إليه  جبل   وعر،   يقطعه  املسافر   من  السوالف  عن   كىل   مزوركا   عىل   اخليل   أو   

 البغال بمدة ساعة  وبعض الساعة. 

  ويعلو  مصيف  رسعامدية عن  سطح البحر  بـ  )1985(  مرًتا . 

  ومن  اجلدير   بالذكر،   أن  هذا   املصيف   كان  يرتاده  رجال  قوة  الطريان   الربيطانية  يف   

 العراق،  وطائفة  من  موظفيهم  امللكيني وسيداهتم  لالصطياف   فيه. 

  3 ـ  زاويتا: 

  )90( مسافة  املوصل  عن    تقع   زاويتا   يف   إحدى   حنايا   مضيق   زاويتا   الذي   يبعد 

كيلومرًتا، ويبلغ ارتفاع مصيف زاويتا عن سطح البحر )900( مرت. والطريق إليها  

 معبد. 

  4 ـ  سوارة توكا: 

  يبعد  هذا   املصيف  عن  املوصل  بـ  )114(  كلم،   ويبلغ  ارتفاعه  عن  سطح  البحر   

)1250(  مرًتا .  وهو   مصيف  يقع  عىل   سفح  جبل   متينا،   وعىل   عدوة  وادي  صبنا الواسع  

 املنبسط. 

  5 ـ  سرسنك: 

  يبعد  مصيف  رسسنك   عن  مدينة  املوصل   ) 120(  كم،  والطريق  إليه   معبد.  ارتفاعه  

عن  سطح  البحر   ) 1070(  مرًتا.  وهو  مصيف  جبل   مجيل،  فيه  مياه  متدفقة،   وطرق   

جبلية  ظليلة،  وغابات ملتفة .  وقد  ب ني  فيه   فندق  عرصي  من   الدرجة  األوىل .  وتقع   يف  

يد ليكون وكًرا   اجلهة  املقابلة جلهة رسسنك قرية )بامرين(، التي يقع فيها املطار الذي ش 

 للطائرات القادمة من بغداد وغريها. 



  6 ـ أتروش: 

  قرية   تقع  عىل   بعد  )45(  كيلومرًتا  من   املوصل   عىل   سفح  جبل  أتروش   الغريب.  والقرية  

الرشق   يف  ال  تصلح  مصيًفا،   ولكن   مصيفها   هي   )غابة  الصنوبر(  العظيمة،   الواقعة 

الغابة   هذه  وترتفع  كيلومرتات.   )4( بمسافة  أتروش  جبل  وراء  وما  منها،  الشاميل 

 حوايل من )700 إىل 900( مرت عن سطح البحر. 

  7 ـ أرادن : 

  وتقع  أرادن  عىل   السفح  الغريب  من  جبل  العامدية،   وترشف  عىل   أفق  عظيم  املدى  من   

وادي  )صبنه (  اجلميل،   املحصور  بني  جبل  )گارا( من اجلنوب، و)متينا( من الشامل،  

 وتبعد أرادن عن املوصل بـ )150( كم، وتعلو القرية ) 1400( مرت عن سطح البحر. 

  8 ـ بامرين: 

ـ   ) 157(  كم،     واقعة  يف   أسفل  السفح  الغريب   من  جبل  العامدية،  وتبعد  عن  املوصل  ب

 وعن أرادن بنصف ساعة بالسيارة، وترتفع  عن سطح البحر  بـ ) 1240( مرًتا. 

  9 ـ بريا  خايا )سنجار(: 

  تقع  جبال   السنجار  يف   القسم   اجلنويب   الغريب   من   منطقة   مصايف   املوصل   الشاملية.  

وسنجار  جبل   مرتفع،   يقع   غريب  قضاء   تلعفر،   ويمتد  حتى   احلدود  السورية   نحو   

ـ   ) 130(  الغرب .  وبريا  خايا   تطل   عىل   وادي  )بردحىل (  اجلميل،   وتبعد   عن  املوصل   ب

كم  بطريق سهل معبد حتى قرية )سينو(، ومن ثم يقطع مضيق كريس املهيب، ومن  

التي تبعد عن كريس مسافة نصف ساعة فقط.   تطى اخليول لبلوغ بريا خايا  هناك مت 

 وتعلو عن سطح البحر )950( مرًتا. 



  10 ـ شرانش: 

  تقع   رشانش  بني  السفح   اجلنويب  من  جبل  دودان،  وحتتوي   رشانش  عىل   عدة  قرى  

مجيلة، أمهها رشانش إسالم، ورشانس نصارى، التي يفصل بينهام مضيق عميق يقع  

بني جبل خانتور ودودان، ويتصل بواٍد لطيف، ُتري فيه مياه صافية، تتألف جمارهيا  

رشانس   وترتفع  مرًتا.   )45( ارتفاعه  يبلغ  الذي  البديع  رشانش  شالل  مهبط  من 

 )1350( مرًتا عن سطح البحر.

 ثانيًا ـ مصايف لواء أربيل:

  تقع   معظم   أماكن   اصطياف   هذا  اللواء   يف   املنطقة   املحصورة  بني   )برادوست(  من  

الغرب،  وبني   خط   احلدود  الفاصل  بني   العراق   وكل   من   إيران  وتركيا   من   الرشق.  أما   

 مصايفها  فهي: 

  1 ـ مصيف  صالح الدين: 

ويرتفع     يقع   هذا  املصيف   عىل   قمة  جبل  )بريمام (،   عىل   بعد  )32(  كم  من   أربيل، 

 )3800( مرت عن سطح البحر. ويعد هذا املصيف من أوسع املصايف  العراقية. 

  وقد  بنت   فيه   دائرة  السياحة   فندقني   حديثني،   كام  شيدت   عىل   سفحه   بعض   البيوت  

التي  يستأجرها   املصطافون.  ويف  هذا  املصيف   سينام،   ومطعم،   وكازينو،  ودار  

 اسرتاحة،  ومسبح،  وحديقة  لألطفال. 

  2 ـ شقالوة: 

  يقع  عىل   السفح  الشاميل  من   جبل  )سفني (  يف  وادٍ   لطيف   ضيق،  ترشف  منه   من  اجلهة  

الشاملية   والرشقية  عىل   سالسل  اجلبال   الشاخمة   واألودية  اجلميلة،   وتبعد   عن  صالح  

 الدين بـ  

 ( مرت عن سطح البحر. 900ـ   850( كيلومرًتا، ويرتفع مصيف شقالوة ما بني )19



اجلوز   أحراج  حتفه  معبد،  ملتٍو  طريق  عن    ويصل   إليها   املصطافون  بال سيارات 

 والصفصاف واللوز، وبساتني الفاكهة والكروم. 

  وفيه فندق  حديث، وتبعد  شقالوة ) 53( كم عن  أربيل. 

  3 ـ  كلي  علي بك: 

  هو   عبارة  عن   مضيق،   يبعد  مسافة  ) 50(  كيلومرًتا   عن  شقالوة،  ويرتفع   ) 800(  مرت  

عن  سطح  البحر،   وطول   هذا  املضيق  يزيد عىل )4( كيلومرتات،  فيه الوديان السحيقة،  

والشالالت، التي أكربها شالل )بيخال(، كام شيدت فيه اجلسور، واملقاهي، وكازينو  

 عرصي قرب شالل بيخال.  

  4 ـ مرگه  سور: 

  وتقع   مركه   سور   بني   جبل   )بريان(  من  الشامل،   و) تيوه   خني (،   املعروف   بجبل   )بياو(  

من  اجلنوب،  وترشف  منه عىل وادي )بالكيان(، ووادي )ما مزاوا( من اجلهة الرشقية،  

وعىل غابة اإلسبندار من جهة الغرب. ترتفع عن سطح البحر حوايل )1250( مرًتا،  

 وتصل إليها السيارة عن طريق مضيق )كل عل بك(. وفيها مياه كثرية عذبة. 

  5 ـ حاج  عمران:

احلدود   قرب  ويصل  رايات،  شامل    مصيف   جبل،   يقع   يف   أقص   احلدود   العراقية 

اإليرانية. يبلغ ارتفاعه )700  ـ  750( مرًتا عن سطح البحر، جباله  مكسوة باألشجار  

العالية، تكسوها طبقة من الثلوج. بنت فيه مصلحة السياحة داًرا تستوعب أسباب  

 الراحة، وتيرس للسائح القيام برياضة التزحلق عىل اجلليد شتاًء. 

  6 ـ مصيف  سره رش: 

  ومن  مصايف   منطقة  أربيل  اجلميلة،   مصيف   )رسه  رش(،   وهو  يبعد  عن  مصيف   

 صالح الدين بربع الساعة بالسيارة يف الطريق إىل شقالوة. 



 ثالثًا ـ مصايف لواء السليمانية:

  تنحرص  مصايف  هذا   اللواء  بني  خط   احلدود  املار   يف  جبال  )أورمان(،   الفاصل   بني   

العراق  وإيران،   وبني   اخلط   الومهي الذي يمر بني جبل )بريه مكرون( و)قره طاغ(.  

 وأهم مصايفها هي: 

  1 ـ وارزرد ) قويب  قره طاغ(: 

  ويبعد  هذا  املصيف  عن  مدينة   السليامنية  بثالثني  مياًل .  يرتفع   عن  سطح  البحر  بنحو   

)1850(  مرًتا.  وحييط   هذا  املصيف   اجلميل  غابة  عظيمة  من  أمجل   غابات  العراق،  

ِمها وبساتينها.   وتكثر  حواليه القرى املشهورة بكثرة َكر 

  2 ـ جوار باغ: 

 وتبعد  عن  قصبة  بنجوين بميل  واحد فقط. يبلغ ارتفاعها  عن  سطح البحر  ) 1400(  

مرت،   وعىل   بعد  مسافة  نصف   ميل  منها   تقع   قرية   )بلكيان(،   ذات  العرائش  واجلنان،  

 التي  تعد بلطافتها  وبداعة آياهتا  أهنا   متممة  جلوار  باغ.

  3 ـ مريگ ه بان: 

( مياًل  20هي حلقة اتصال بني جبل )بريه مكرون( و)أزمر داغ(، وتقع عىل مسافة )

سورداش( ـ بالسيارة ـ إىل  رشقي مدينة السليامنية، ويصل إليها املصطاف عن طريق )

اش إليها. وترتفع عن سطح البحر  سورداش، وعىل ظهور اخليل أو البغال من سورد

 ( مرت. 1200بـ ) 

 جلنة املصايف العراقية:

  هذا،  وقد  ألفت  احلكومة  جلنة  خاصة  إلدارة  هذه  املصايف  هي  )جلنة  املصايف  

العراقية(  وهي  مرتبطة  بوزارة  املواصالت  واألشغال،  ويرأسها   الوزير  نفسه .  وقد   

أوكلت  أعامل   اللجنة  إىل  مديرية  السكك  احلديدية،   نيابة  عن  اللجنة  املذكورة،   وتقوم  



التي   النقل  وسائل  وإعداد  املصطافني،  سفر  تنظم  خاصة،  شعبة  بمديرية   ال سكك 

تقلهم إىل املصايف بالقطار والسيارات بأجور مناسبة، فضاًل عن قيامها بتلبية طلبات  

 املصطافني بحجز األماكن يف الفنادق أو الدور املبنية يف بعض املصايف) 87( . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )86( ـ لقد خلصنا هذا  البحث من الدليل العراقي لسنة 1936 ودليل اجلمهورية لسنة 1960.

)87(  ـ  لقد  اهتمت  احلكومة،  والسيام  بعد  قيام  احلكم  الذايت  يف  منطقة  كردستان  العراق،  اهتامًما  كبرًيا  هبذه  

املصايف،  حتى  صارت  منتجًعا  ألعداد  كبرية  من  املواطنني  من  شتى  أنحاء  العراق  يف  فصل  الصيف  وغريه، 

 ملا قام فيها من فنادق وبيوت وكازينوهات وغري ذلك من املرافق العامة. 



 مصلحة نقل الركاب يف بغداد

ـ    ـ  يف الغالب    كانت وسائل نقل الركاب  يف بغداد وغريها  من املدن العراقية  مقترصة 

عىل   العربات   التي  ُترها   اخليول،   وملا   دخلت   السيارات   إىل   البالد،   وشاع  استعامهلا   

 تدرجييًّا، أخذت  حتل  حمل العربات كلام تقدم  الزمن. 

بمدينة   حتى  اتصلت    وبالنظر  التساع  رقعة  السكن  يف  بغداد،  إذ  أخذت  بالتوسع 

السكان؛ فقد   الكرادة الرشقية جنوًبا، والزدياد عدد  الكاظمية شاماًل، وبالزوية من 

سيارات   بعمل  قاموا  إذ  احلاجة،  هذه  من  يستفيدون  املصالح  بعض أصحاب  أخذ 

باص خشبية خاصة بنقل الركاب، يتسع الواحد منها )9( ركاب، ولذلك بات الناس  

الرغم مما كان يلحقهم من   أماكن عملهم، عىل  إىل  بيو هتم  تنقالهتم من  يركبوهنا يف 

 مزعجات. 

 وقد ظل األمر  كذلك  حتى عام  1938،  إذ  أحست احلكومة  برضورة إنقاذ املواطنني   

من  هذه  املشكلة،  عند  ذاك  اُتهت  نية  ) أمانة  العاصمة(  إىل  تشكيل  جلنة  خاصة  لنقل   

الركاب  يف   بغداد،  ومن  أجل  ذلك  صدر  القانون  رقم  )38( لسنة 1938)88( الذي  

وبارشت   العاصمة(.  يف  الركاب  نقل  )مصلحة  تسمى  مصلحة  تشكيل  عىل  نص 

هذه   اقرتضت  عملها؛  ولتسهيل  العاصمة.  بأمانة  مرتبطة  التاريخ  ذلك  عملها   منذ 

 املصلحة قرًضا بمبلغ )نصف مليون( دينار، بفائدة قدرها )4%( وبضامن احلكومة. 

  وكانت  أول  السيارات  التي أنزلتها إىل الشارع، هي السيارات القديمة التي اشرتهتا  

من خملفات الشعيبة، وعملت هلا سيا رات خشبية؛ ألهنا ل تستطع رشاء سيارات من  

 اخلارج بسبب اندالع نريان احلرب العاملية الثانية سنة  1939.

  لقد   متلكت   هذه  املصلحة  )30(  سيارة  استعملتها   لنقل   الركاب  يف   شارع  الرشيد الذي  

 منعت سري الباصات األهلية فيه. 



  ويف  عام  1947،  انفك  ارتباط  هذه  املصلحة   من  أمانة  العاصمة  من  حيث  إدارهتا   

ومعامالهتا، إال  أن استقالهلا  احلقيقي  ل  يتم  إال يوم  7/23/ 1950 بموجب القانون  

رقم  )62(  لسنة  1950،  إذ  أصبحت  ) مصلحة  نقل   الركاب  يف  العاصمة (  تابعة  إىل  

العمري. وبموجب هذا   الداخلية، وكان أول مدير عام هلا هو األستاذ ممتاز  وزارة 

انتهاء   بعد  قامت  قد  املصلحة  وكانت  هذا  دينار.  )مليون(  رأسامهلا  أصبح  القانون، 

 احلرب برشاء )100( سيارة ماركة )كومر( وذلك يف عام 1946.

  أما   يف   عام   1951،   فقد   اشرتت   ) 100(  سيارة  باص   من   نوع  ) A.E.C.(، ثم أخذ  

ها يف  مناطق بغداد املختلفة.   عدد باصاهتا بالزيادة حتى بلغ )300( باص، أخذت تسريِّ

  وقد  أخذت   املصلحة   بالتخلص  من   الباصات   القديمة   بصورة  تدرجيية،   ومتكنت  من  

استرياد  سيارات  جديدة.  ولغرض  إدامة  سياراهتا؛  قامت   بتنظيم  )الكراجات (،   

وزودهتا   باآلالت   واملكائن، وأصبحت يف عام  1958  متلك حوايل )400( باص، منها  

 )120( باًصا من ذوات الطابقني. 

  ويدير أعامل هذه  املصلحة جملس إدارة برئاسة مديرها  العام) 89(. 

)88(  ـ  عدل   بالقانون  رقم  31  لسنة  1941  وقانون  رقم  40  لسنة  1945  وقانون  رقم  62  لسنة  1950 

 وقانون رقم 18 لسنة 1952 .

 )89( ـ لقد  اتسعت أعامل هذه املصلحة اليوم اتساًعا كبريً ا؛ تبًعا التساع املناطق السكنية يف بغداد.



 مصلحة املجاري العامة) 90(

  أ سست  هذه  املصلحة  يف  بغداد،  بموجب  ) قانون  مصلحة   املجاري  رقم  37  لسنة  

1955(.  وصدر  )نظام  إدارة  مصلحة  املجاري  رقم  34  لسنة  1955(  وكان  أهم  

غرض من إنشاء هذه املصلحة، هو إنقاذ سكان بغداد من خطر ُتمع فضالت املرافق  

 الصحية، واملطابخ واحلاممات، وتراكم مياه األمطار الغزيرة حتت األرض. 

  ولذلك،  كان  من  أهم  أعامل  هذه  املصلحة،  إعداد  مرشوع  لنقل  الفضالت  بحالتها   

 الطرية وضخها  إىل منطقة  بعيدة عن مناطق السكن. 

 وقد  اختارت  املصلحة  هلذا الغرض  موقع شبه  اجلزيرة،  الكائنة يف  أحد  منعطفات  هنر  

دياىل،  قرب   مصبه  يف   هنر   دجلة   جنوب  معسكر  الرشيد،   حتى   شيد  يف  هذا   املوقع  مركز  

التصفية   الذي  يستقبل  هذه   الفضالت  واملياه  القذرة،   وبعد  إمرارها   بعدة  عمليات،  

خترج  صافية  معقمة؛   حيث   تعاد  إىل  هنر دياىل، ومنه إىل هنر دجلة، أما األقذار العالقة  

صناعة   يف  استخدامها  يمكن  مواد  إىل  فستحول  خاص،  مكان  يف  ُتمع  والتي 

 األسمدة، وصناعات أخرى يف املستقبل. 

  هذا،  وقد  وضعت   مصلحة  املجاري  )مرشوًعا (  ملد  املجاري  يف  بغداد  من   جانبيها   

املياه   خماطر  من  بغداد  تتخلص  فسوف  )الرصافة  والكرخ( ،  الذي  إذا   تم   إنشاؤه، 

 القذرة التي تكمن حتت األرض. 

 )90( ـ خلص عن دليل اجلمهورية العراقية لسنة 1960.

 



 املجمع العلمي العراقي

  كانت  وزارة  املعارف  يف   سنة   1945  قد  ألفت   جلنة  باسم  )جلنة   التأليف   والرتمجة   

والنرش(  ملؤازرة  املؤلفني  واملرتمجني  الناشئني. إال أن الوزارة ملا نظرت إىل منزلة العراق  

فيه  وجماراة   العلمي  النشاط  نطاق  توسيع  قررت  وحديًثا،  قدياًم  العربية  الدول  بني 

عام  1947   يف  وأنشأت  اللجنة  هذه  فألفت  االرتقاء،  مضامري  يف  الناهضة  األمم 

رقم  62  لسنة   العراقي  العلمي  املجمع  نظام  بموجب  الثقايف(  العلمي  )املجمع 

دل هذا النظام عام 1949، وكذلك بالنظام رقم 40 لسنة 1949.   1947. ولقد ع 

  واجبات  املجمع : 

  ومن أهم  الواجبات التي نص   عليها  النظام هي: 

  العناية   بسالمة   اللغة   العربية،   والبحث   والتأليف   يف   آداب   اللغة   العربية   وتاريخ   العرب  

اإلسالمية   الشعوب  عالقات  والعراقيني   ولغاهتم   وعلومهم   وحضارهتم،   ودراسة 

بنرش الثقافة العربية، وحفظ املخطوطات والوثائق العربية النادرة وإحيائها، وتشجيع  

 التأليف والرتمجة والنرش.. إلخ.

  ويتوسل   املجمع   لتحقيق   أغراضه  بتقديم   املساعدات   املالية  للباحثني،   وبإقامة  

املباريات  يف   املوضوعات   العلمية  واألدبية   واالجتامعية، ومنح جوائز مالية للفائزين،  

 وباالتصال باجلامعات واملجامع العلمية واللغوية والثقافية وغريها. 

  أعضاء املجمع: 

  يتكون أعضاء  املجمع  من  أربعة أصناف : 

 1  ـ األعضاء  العاملون. 

 2 ـ األعضاء املؤازرون. 

 3 ـ األعضاء الفخريون . 

 4 ـ األعضاء املراسلون. 



 ويتكون  األعضاء  العاملون  من )عرشة  أشخاص( ، وعضوية املجمع دائمية،  وله   من  

 بني أعضائه، رئيس ونائبان للرئيس. 

  وأعضاء املجمع  يف سنة   1958 هم: 

  الرئيس / األستاذ  منري القايض .

  نائب الرئيس  األول /  الدكتور  رشيف عسريان. 

  نائب الرئيس  الثاين / األستاذ حممد هبجة األثري. 

  السكرتري/  الدكتور  جواد  عل .

  أما  األعضاء  العاملون اآلخرون فهم: 

  الدكتور   ناجي  األصيل،  الدكتور  هاشم   الوتري،  األستاذ  حميي  الدين  يوسف،   األستاذ  

 شيت نعامن، الدكتور  أمحد  نسيم سوسة،  والدكتور  مصطفى   جواد. 

  أما  األعضاء  الفخريون فهم: 

  الدكتور حممد فاضل اجلاميل، الدكتور متى عقراوي، طه اهلاشمي، يعقوب رسكيس. 

  أما  األعضاء  املراسلون يف  داخل العراق وخارجه فهم : 

  هذا، وقد عقد املجلس  أوىل  جلساته  يوم  1948/1/12. 

  وقد   قام  املجمع   منذ   تأليفه   حتى  اليوم   بطبع   جمموعة   من  الكتب  وأمهها   ) تاريخ   العرب  

قبل  اإلسالم( تأليف الدكتور جواد عل، كام ساعد عىل طبع كتب أخرى لعدد من  

 املحققني والباحثني. 

   ويصدر  املجمع  جملة   )فصلية (  خاصة  به،  تضم   بحوًثا   قيمة  يف   اللغة  والتاريخ   واألدب . 

  وله   خزانة   كتب   كبرية،   فيها   العديد  من   املخطوطات  والكتب  النادرة،  وهي  مفتوحة   

 للمطالعني  يف أوقا ت الدوام الرسمي)91(. 

)91(  ـ  لقد   صدرت  بعد  ذلك  قوانني  غريت  هيكل  املجمع،  ويف  عهد  ثورة   17  ـ  30  متوز  1968،  قام  جممعان  

آخران،  مها  املجمع  الكردي،  واملجمع   الرسياين،  إال   أنه  صدر  بعد  ذلك  قانون  وحد  هذه  املجامع  باسم 

 )املجمع العلمي العراقي(.



 املكتبات العامة واخلاصة)92( يف العراق

  يف العراق اليوم نوعان  من املكتبات وهي : 

 1  ـ املكتبات العامة التي أسستها  وزارة املعارف وإدارات  األلوية  املحلية . 

 2 ـ املكتبات اخلاصة التي  أسسها  بعض األفراد من  حمبي األدب والثقافة. 

  وسوف   نعطي   يف   هذا   املعجم  صورة   مبسطة   عن   كل   منهام،  موزعة   حسب   املدن   

 واأللوية العراقية. 

 أولًا ـ املكتبات العامة 

 وترشف عىل  هذه املكتبات  وزارة املعارف واإلدارات املحلية، ونقدم فيام يل   جدواًل   

 هبا حسب ا أللوية: 

 اخلاصة  سابعًا: املكتبات

  إن  املكتبات   اخلاصة يف  العراق   كثرية،  ولكننا   سنثبت   هنا   أسامء  املكتبات  التي   يزيد   ما   

 فيها  من جملدات عن  )ثالثة  آالف جملد( وقد  رتبناها  حسب النسق اهلجائي. 

  1 ـ مكتبة آل باش أعيان يف  البصرة: 

  وهي  تعود  إىل  أرسة  آل  باش أعيان العباسيني، وهي من أمجل املكتبات وأوسعها، فيها  

 نحو ) 10000( جملد يف خمتلف العلوم اإلسالمية، بينها ) 1500( خمطوط. 

  2 ـ مكتبة توفيق السمعاين:

ـ      وهي   مكتبة   األستاذ   توفيق  السمعاين،   صاحب   جريدة  الزمان  البغدادية،   فيها   زهاء   ال

 )8000( جملد بالعربية  واإلفرنجية والرسيانية. 



  3 ـ مكتبة توفيق وهيب)93(: 

ـ   )8000(  جملد،   بينها   )200(  خمطوط،   وهي   من  لغات   رشقية   وغربية      تضم   زهاء   ال

 عديدة، وتدور  موضوعاهتا  عىل  التاريخ واألديان واللغات   والرحالت. 

  4 ـ مكتبة السيد حسن الصدر: 

  أنشأها  يف  حياته  بالكاظمية،  وفيها  املطبوع واملخطوط. 

  5 ـ مكتبة حسني مجيل  املحامي :

  من   املكتبات   املهمة   يف   بغداد،   فيها   )7500(  جملد   بالعربية   واإلنكليزية،   تتناول   شؤون   

 العراق املختلفة،  وسائر  أقطار الرشق األوسط 

 حمفوظ: ـ مكتبة الدكتور حسني علي   6

  أنشأها   يف  الكاظمية،  فيها   زهاء  ) 5000(  جملد،  بينها   )350(  خمطوطً ا، وفيها مراجع  

 يف اللغة واألدب والتاريخ والرتاجم. 

  7 ـ مكتبة احلاج محدي األعظمي: 

  أنشأها   يف  األعظمية  سنة   1890م،   وهي   من   املكتبات   اجلليلة  يف  العراق،   فيها   أكثر   من  

 )6000( كتاب يف  علوم الدين واللغة  والتاريخ واحلقوق والقوانني. 

  8 ـ مكتبة  داود اجلليب  يف  املوصل:

  ومكتبة   الدكتور   داود  اجللبي  تضم  زهاء  الـ  )3500(  جملد  بالعربية  والفارسية  

 والرتكية  واإلفرنجية، منها  )300( خمطوط . 

  واملكتبة  يف  مجلتها  نفيسة،  تبحث يف التاريخ والطب  واللغة  واألدب. 



  9 ـ مكتبة رفائيل بطي : 

  أنشأها   يف  بغداد  سنة  1924،   فيها   )3000(  جملد  مطبوع،  ومتتاز بكوهنا حتوي عىل  

 معظم ما كتب عن العراق: تارخيه، أدبه، أحواله السياسية واالجتامعية والعمرانية. 

  10 ـ مكتبة  صادق  كمونة  املحامي: 

  أنشأها   يف   بغداد  سنة  1935،   فيها   من   الكتب   املختارة   ما   قد  تنفرد   به   عن  غريها،  

 وتدور موضوعاهتا   حول الفرق والفلسفة  والتصوف واألد ب والرتاجم والتاريخ. 

  11 ـ مكتبة  طه الراوي: 

ـ   )3000(  جملد،   بينها   ) 50(  خمطوًطا،   وفيها      أنشأها   يف  بغداد   سنة   1909،  فيها   زهاء   ال

 أمهات كتب الفقه واللغة واأل دب والشعر والتاريخ. 

  12 ـ مكتبة  طه اهلامشي: 

  فيها  زهاء الـ  )3000( جملد،  مطبوع بالعربية  والرتكية  واإلنكليزية  والفرنسية. 

  13 ـ مكتبة  عباس  العزاوي )94(:

ـ   ) 14000(  جملد،  بينها   )6000(  جملد     أنشأها   يف   بغداد  سنة   1906،  فيها   زهاء   ال

 خمطوط،  حتتوي عىل   مراجع  قيمة بالعربية  والرتكية  والفارسية .

  14 ـ مكتبة  السيد عبد  الرزاق  احلسين:

ـ   )3000(  جملد  مطبوع،   يتناول   كثري  منها      أنشأها   سنة  1924  يف  بغداد،   فيها   زهاء  ال

أحوال البالد العربية عامة، والعراق خاصة، وقد اجتمع فيها من الكتب والرسائل  

 والنرشات الرسمية التي تتناول شؤون العراق احلديث ما يندر اجتامعه عند غريه. 



  15 ـ مكتبة  عبود الشاجلي  املحامي:

  أنشأها   يف   بغداد  سنة   1921،   حتتوي   عىل   )5000(  جملد  مطبوع  بالعربية   واإلنكليزية،  

 وهي تبحث يف األدب والتاريخ واالجتامع والقانون. 

  16 ـ مكتبة  السيد علي  حسني اهلامشي اخلطيب: 

  أنشأها   يف  الكاظمية  سنة  1924،  فيها   زهاء  الـ  )3000(  جملد،  بينها   نيف   ومخسون   

 خمطوطة. تدور  موضوعاهتا  بني علوم الدين والتاريخ واللغة واألدب والشعر. 

  17 ـ مكتبة  علي  اخلاقاين: 

 أنشأها  يف النجف سنة  1931، ثم نقلها  إىل بغداد،  حيث استقر به املقام، وفيها  زهاء   

الـ  )6000(  جملد،   بينها   ما   يزيد  عىل   )300(  خمطوط،   وموضوعاهتا   تدور  حول  

 التاريخ واألدب والدين واللغة والشعر . 

  18 ـ مكتبة  الشيخ  علي آل  كاشف الغطاء: 

  أسسها   جده  الشيخ  هادي  آل كاشف الغطاء، يف النجف، يف مطلع القرن العرشين،  

فيها )5000( جملد من خمتلف املوضوعات الدينية، واألدبية، والتارخيية، واللغوية،  

 بينها )600( خمطوط. 

  19 ـ مكتبة  فؤاد  مجيل: 

  أنشأها  يف بغداد سنة  1931،  فيها  )3250( جملًدا بالعربية واإلنكليزية. 

  20 ـ مكتبة  الدكتور فؤاد قندال:

  أنشأها  يف بغداد سنة  1938،  فيها  زهاء الـ  )4000( جملد، معظمها  باإلنكليزية. 



  21 ـ مكتبة  كامل اجلادرجي: 

  أنشأها   يف   بغداد  سنة  1922،   بعد  أن   أضاف   إليه  مكتبة   أخيه،  رؤوف   اجلادرجي،  

)املتوىف   سنة   1959( ،  هبا   حوايل  ) 5000(  جملد  بالعربية،   واإلنكليزية،   والرتكية  

 والفرنسية. 

  22 ـ مكتبة  الشيخ  كمال الدين  الطائي)95(: 

ـ   )7000(  جملد،  بينها   ) 800(  خمطوط     أنشأها   يف   بغداد  سنة   1926،   تضم   زهاء   ال

 تبحث  يف شتى  العلوم  اإلسالمية والعربية. 

  23 ـ مكتبة  كوركيس  عواد: 

  أنشأها   يف  املوصل  سنة  1926،  ونقلها   إىل  بغداد  سنة  1937، فيها زهاء الـ )9000(  

والبلدان   والرتاجم  التاريخ  املراجع، يف  أمهات  بينها )524( خمطوطة، وفيها  جملد، 

 واألدب والشعر واحلضارة والدين واللغة وفهارس املخطوطات. 

  24 ـ مكتبة  حممد أمحد املحامي: 

ـ   )4500(  جملد،   منها   ) 500(  خمطوط،     أنشأها   يف   البرصة   سنة   1920،  فيها   زهاء  ال

 وهي من خمتلف املوضوعات. 

  25 ـ مكتبة  الشيخ  حممد  احلسني آل كاشف الغطاء : 

  أنشأها   يف   النجف،  حتتوي   عىل   )7700(  جملد  بينها   )700(  خمطوط   تدور   موضوعاهتا   

 حول  علوم الدين والتاريخ واألدب  والفلسفة . 

  26 ـ مكتبة  الشيخ  حممد  رضا فرج اللّه: 

  أنشأها   يف  النجف،  حتتوي  عىل   نحو  )6000(  جملد  من  موضوعات  خمتلفة،   بينها   

 )150( خمطوطة. 



  27 ـ مكتبة  الدكتور حممد صديق اجلليلي: 

  أنشأها   يف  املوصل  سنة  1923،  فيها   زهاء  الـ  )3000(  جملد،  بينها   )100(  خمطوط،   

 معظم  كتبها  بالعربية،  وفيها  طائفة باإلنكليزية والرتكية .  

  28 ـ مكتبة  حممد علي  البالغي :

  أنشأها  يف النجف، فيها  زهاء الـ  )4000( جملد مطبوع يف  خمتلف املوضوعات، بينها  

 ( خمطوًطا. 150)

  29 ـ مكتبة  السيد حممد حسني  املحامي: 

  أنشأها  يف النجف، فيها   )4000( جملد بالعلوم  العربية واإلسالمية. 

  30 ـ مكتبة  السيد حممد مهدي  األصفهاين: 

  أنشأها   يف   الكاظمية،  فيها   ) 8000(  جملد  بالعربية  والفارسية،  وهي  مكتبة   جليلة،  

 حافلة بأمهات املراجع يف علوم الدين والتاريخ والرتاجم والرجال. 

  31 ـ مكتبة  القس ميخائيل الصائغ:

  أنشأها   يف   املوصل   سنة  1933،  فيها   )3000(  جملد   مطبوع،  بالعربية   والرسيانية   

 والالتينية والفرنسية  واإليطالية واإلنكليزية. 

  32 ـ مكتبة  ميخائيل عواد: 

  أنشأها  يف بغداد،  وتضم  زهاء الـ )5000( جملد، بينها )350( خمطوًطا. 

  33 ـ مكتبة  الدكتور هاشم الوتري:

  أنشأها   يف  بغداد  سنة  1930،  فيها   )4000(  جملد،   بينها   ) 100(  خمطوط،   تدور   

 موضوعاهتا   حول خمتلف  فروع  الثقافة  من دين ولغة  وتاريخ وطب. 

ـ  مكتبة  يعقوب  رسكيس:   34  



  أنشأها   يف  بغداد  سنة  1911،   فيها زهاء الـ )5000( جملد، معظمها من نفائس الكتب  

كتبه   ما  عىل  باحتوائها  ومتتاز  والفارسية.  والرتكية  واإلنكليزية  والفرنسية  العربية 

الرحالة اإلفرنج يف اللغات األوروبية عن ديار الرشق األدنى. وقد أهداها صاحبها  

ويف   السيد جلربت رسكيس.  أخيه،  ابن  إىل  األول  1959(  ) 14  كانون  وفاته  قبل 

 املكتبة )350( خمطوًطا)96(. 

  35 ـ مكتبة  يوسف يعقوب مسكوين:

  أنشأها   يف   بغداد  سنة   1935،   فيها   زهاء   الـ  )4000(  جملد،   بينها   )200(  خمطوط،   

 وهي يف  مجلتها   مكتبة  رشقية،  تبحث يف  التاريخ والبلدان واألدب والشعر . 

  هذه  هي  أهم   املكتبات   اخلاصة  والعامة   يف  العراق، وهي ـ بدون شك ـ تكشف عن  

 مدى التنوع نحو التزود بالعلم والثقافة واألدب يف العراق احلديث. 

)92(  ـ  استقينا  هذه   املعلومات  من  مقال  األستاذ  كوركيس  عواد،  املنشور  يف   دليل  اجلمهورية  العراقية  لسنة 

 1960 بنفس العنوان.

 )93( ـ بيعت هذه  املكتبة إىل املجمع الع لمي العراقي.

 )94( ـ بيعت هذه  املكتبة بعد  وفاته إىل  مديرية اآلثار القديمة.

 )95( ـ بيعت  بعد وفاته إىل  وزارة األوقاف.

 )96( ـ بيعت إىل مكتبة اآلثار القديمة.



 املناهج الوزارية يف العراق

  تشكلت   يف   العراق   يف   العهد   امللكي  ) 59(  وزارة،   ابتداءً   من   الوزارة  النقيبية   األوىل   

التي  تألفت  يف   يوم  10/25/ 1920،  وانتهاء  بالوزارة  البابانية،  التي   تألفت  بتاريخ  

 19/ 5/ 1958 وانحلت  بإعالن اجلمهورية  يف  14  متوز  سنة 1958. 

  وقد   جرت   العادة   عند  تشكيل   الوزارة،   أن  يعلن  رئيس الوزراء املكلف منهاج وزارته،  

 الذي يتضمن األهداف التي تسعى وزارته لتح قيقها. 

  ونثبت   فيام  يل   نص   منهاج  وزارة  السيد   عبد   الرمحن   النقيب   التي  تألفت  بعيد   تتويج   

األمري  فيصل  بن  احلسني  ملًكا   عىل   العراق،  باعتباره  أول  منهاج  وزاري  وهذا  

 نصه)97(: 

  لقد  أثبتت  التدقي قات والتجارب االجتامعية والسياسية واالقتصادية، أن الشعب ال  

يمكنه أن ينهج سبيل التقدم ويرقى يف سلم احلضارة إال باستناده إىل حكومة دستورية  

نيابية ديمقراطية، تقوم بإدارة شؤونه، وتدبري أموره عىل غاية من العدل واإلحسان.  

واعتامده عىل   رجاله الذين يرى فيهم حسن اجلدارة، واإلقدام عىل مهام احلكومة من 

كل الوجوه وعليه. فوزارتنا ال تي تتجىل فيها نية األمة، ترصف قصارى جهدها لتأييد  

حكومتنا العراقية الدستورية النيابية الديمقراطية، واستكامل أسباهبا املادية واألدبية،  

بإدارة ثابتة وعزم بات، بدون توق ف أو إحجام. وملا كان األمن الذي هو نتيجة العدل،  

القائمة   االقتصاديات  ومجيع  واحلرفة  والتجارة  الزراعة  منشأ  اإلدارة  وحسن 

 بالرشكات العائدة إىل ذلك. 

  وكانت  مملكة  العراق  احلديثة  العهد  باحلرية  واالستقالل  يف حاجة  ماسة  إىل  استتباب  

األمن،  وحصول  الراحة   فيها؛  لتسلك  املنهج   القويم  املؤدي  إىل   سعادة  شعبها ورفاهه،  

اإلدارية   بالقوة  العراقية،  اململكة  أنحا ء  مجيع  يف  األمن  دعائم  بتوطيد  وزارتنا  هتتم 

 والضبط؛ لتنال حظها الوافر منه حينًا بعد حني. 



  ومن  املعلوم   أن  اململكة  العراقية  املعروفة  بخصب   تربتها   الثمينة،   وثروهتا   الطبيعية،  

أسواق   وبارت  العلم،  فيها  وف قد  قرون،  واستعداد  أهاليها،  كانت  قد  أ مهلت  منذ 

الزراعة، وقلت احلرفة، ونزلت درجة االقتصاديات إىل حد ال   التجارة، وتناقصت 

العمل حتى   نواظب عىل  أن  علينا،  الواجب  فرأينا من  مستقلة،  مملكة حرة  يناسب 

الدرس   بعد  الري  وسائل  وتنظم  العرصية،  واملعارف،  واحلرف  العلوم  فيها  ترقى 

والتدقيق، واالستفادة من كبار املتخصصني، لوضع منهاج إلرواء  األرايض، وتوسيع  

نطاق الزراعة، ونستكمل طرق اقتصادياهتا لتعود مملكة حية من حيث الثروة العامة  

التي عليها املعول يف كل زمان ومكان، وتتمنى وزارتنا إبقاء مرافق ثروة البالد بيد  

احلكومة. وتنتظر من األهلني هبذا األمر اخلطري، اشرتاكهم يف تزييد واردات احلكومة،  

للجباية   وسائل  وإجياد  األمريية،  احلقوق  لصيانة  الفعالة  الوسائل  اختاذ  يف  والتفكر 

 بصورة موافقة ملصالح احلكومة والشعب. 

  وملا   كانت  اململكة  العراقية  حتتاج  إىل  جيش   وطني  يلم   شعثها   داخاًل،  ويدافع  عن  كياهنا   

جنبيه يف حالتي   بني  يضمها  الذي  احلي  السور  هبذا  إال  بقاؤها  خارًجا،  وال   يمكن 

السلم واحلرب، ترى وزارتنا أن تواصل السعي يف تأليف جيش متطوع من األهلني  

هد إليه من الوظائف املهمة؛ لتكون اململكة العراقية يف أمن   من الطوارئ   يقوم بام ع 

حثيًثا   سرًيا  وتسري  الداخلية،  واملشاكل  الغوائل  من  وسكون  املستقبلة،  واحلوادث 

 لتحقيق األمن والنظام. 

الواسطة لتوزيع عدل احلكومة عىل األهلني   النظامية هي  ملا كانت املحاكم الرشعية 

بصورة  وإحقاق حقوقهم ومعاقبة مسيئهم، جيب االعتناء بشؤوهنا، وتنظيم أمورها  

العدل،   وتوزيع  احلكم  الراقية يف  املاملك  حماكم  لتضاهي  ديمقراطية؛  بحكومة  تليق 

االهتامم بجعل املحاكم موافقة لرغائب الشعب وعادات    وعليه فالوزارة ستهتم كل

 البالد، ناظرة يف احلقوق عىل وجه املساواة. 



  ومن   البدهيي،   أن   احلكومة   الربيطانية   التي   بذلت   جهدها   يف  سبيل   تأسيس   اململكة  

يف   مساعدهتا  إىل  ويستند  العراقية،   هي   الصديقة   الوحيدة  التي   ي عتمد   عىل   والئها 

املواقف احلرجة، وجيب أن تراعى املصالح املتبادلة بينها وبني احلكومة العراقية، وأن  

هتتم يف توطيد العالئق الالزمة، لتتمكن احلكومة العراقية من تأمني منافعها السياسية  

 واالقتصادية. 

  ومن  أهم  األمور   التي   تعنى   هبا   وزارتنا،   هو   تأليف   املؤمتر املمثل للشعب العراقي،  

ووظيفته سن  القوانني؛ ألن املؤمتر بمثابة الروح للمملكة الديمقراطية التي ال تقوم  

 هلا قائمة إال به، وعليه فالرسعة يف تأليفه هي من أهم مقاصد الشعب واحلكومة. 

 وال خيفى أن  ما   ذكر  من اإلصالح والتنظيم  ال  يتم  إال  إذا كان الشعب العراقي  متحد  

الكلمة، جمتمع األمر عىل معاضدة  احلكومة ومساعدهتا بالقيام بام ألقي عىل عاتقها من  

التباغض بني   مسؤولية إدارة البالد، لذلك تسعى وزارتنا لبث روح التضامن ونبذ 

طبقات األمة، والقضاء عىل أي اختالف يوجب خذالن الشعب وصده عن العمل  

يف  حب   ومتفانًيا  امللكي،  بالعرش  التمسك  كل  متمسًكا  جعله  أو  عليه،  الواجب 

 صاحبه املفدى. 

  هذه هي  خطة  وزارتنا . واّللّ  ويل التوفيق. 

 عبد الرمحن 

 رئيس الوزراء 

)97(  ـ  للوقوف   عىل  املناهج  الوزارية  العراقية  يف  العهد  امللكي،  راجع  كتاب  األستاذ  عبد   الرزاق   احلسني 

 املوسوم بـ )األصول الرسمية لتاريخ الوزارات العراقية يف العهد امللكي الزائل( صيدا 1964.



 منهج الوزارة البابانية

 

  أما   آخر  منهاج  وزاري  يف  العهد  امللكي،  فهو  منهاج  الوزارة   التي   رأسها   أمحد   خمتار  

بابان،  وألفها   يوم   1958/5/19.  وننرش  فيام  يل   هذا  املنهاج  والذي  ألقاه  يف   جلسة  

 جملس النواب  يوم 5/29/ 1958: 

  ساديت املحرتمني.. 

  بعد  أن  أوالين  صاحب  اجلاللة،  امللك  املعظم ثقته  الغالية  املرشفة،  صار  لزاًما   علي   أن  

أعرض  عىل   مسامعكم  الكريمة  وأنتم  ممثل   الشعب  الكريم  ما   أنتوي  حتقيقه   أنا   

 وزمالئي  من املقاصد السليمة التي ختدم الشعب  والبالد . 

  إن  نعمة  )االحتاد  العريب()98( الذي تكون بجهود البيت اهلاشمي الرفيع الصادقة،  

له قد وضع احلجر   وتأييدكم  اهلاشمية،  العراقية واألردنية  اململكتني،  أبناء  وتضافر 

األسايس لبناء الوحدة العربية الشاملة  التي نرجوها مجيًعا من صميم قلوبنا، وقد رسم  

أن   مما جيب  واخلارجية  الداخلية  تاريخ جديد يف س ياستنا  مبدأ  الرصني  االحتاد  هذا 

 نخطو عىل ضوئه، ومتيش عىل هداه.

ـ   هو   بذل   الوسع    ـ   بعون   اّللّ  تعاىل      ساديت:  إن  أول   ما   سنتوجه   إليه   من   األعامل   الصاحلة   

الستمرار   ترفيه  الشعب   يف  معاشه  وسكناه،  ومضاعفة  اجلهود   يف  سبيل   ذلك،   وتوسيع  

اخلري   ليعم  والتأسيس؛  البناء  قيد  مناطق  األعامل،  واإلرساع  يف   إنجاز  ما   هو  منها 

سيادهتا   وتقرير  سعادهتا  غري  احلكومة  تتوخى  ال  التي  األمة  أبناء  سائر  والعمران 

وصيانة كرامتها، ونحن مصممون عىل مراقبة سري حسن  األعامل يف دوائر احلكومة،  

طريق   عن  املمكنة،  وذلك  بالرسعة  قضاياهم  وإنجاز  هلا،  الناس  مراجعة  وتسهيل 

العناية بجهاز التفتيش يف سائر مصالح الدولة وتقوية عنرصه. وسوف ال نغفل أبًدا  

عن معاقبة امليسء ومكافأة املحسن من املوظفني، ونحرص كامل احلرص عىل احرتام  



املواطنني   إخواننا  مجيع  من  ذلك  نطلب  كام  تطبيقها،  وحسن  واألنظمة،  القوانني 

الكرام، فإن املشاريع التي هي نتاج جملس األمة ومظهر إدارهتا، هي موازين العدل،  

ومقاييس اإلنصاف والتعاون يف احرتامها بني الشعب واحلكومة، أمر ال مناص منه  

 يف أمة ناشئة ديمقراطية. 

  وسوف  ال   نألو  جهًدا   يف  صيانة  األمن  واالستقرار  يف   البالد،  والتعاون  مع  حكومة   

االحتاد  العريب  للمحافظة  عىل   الروابط  األخوية   الطيبة مع سائر الدول العربية الشقيقة،  

حدود   وذلك  ض من  معها  وعهودنا  مواثيقنا  واحرتام  الصديقة،  األخرى  والدول 

دستور االحتاد. وال نتأخر عن النظر يف كل اقرتاح خيدم مصالح األمة، وال عن سامع  

الدستورية.   وبالطرق  الراقي ة  األمم  يف  املألوفة  باألساليب  إلينا  ي سدى  نصح  كل 

وسنعالج مواطن الضعف يف وضعنا االقتصادي وميزاننا التجاري، ونشجع اإلنتاج  

املحل والنهوض بالصناعة يف البالد، مستهدين باألساليب التي اتبعتها سائر األمم  

 الناشئة. 

  إن  اهلدف   الذي  نرمي  إليه   من   وراء  مجيع  ذلك  وما   سنبذله  من  جهود   صادقة   إن   شا ء  

اّللّ،  هو   خدمة   البالد،  وكسب  رضاء  الشعب   الذي  هو   منا   ونحن  منه،   والذي  نطمع  

أن  نؤدي  له  خدمات  خالصة  تؤيت  ثامًرا  طيبة،  توفر  له   أسباب   الرفاه  والرخاء،  وحتقق   

له التعليم  الشامل،  وال شك  أن نجا حنا يف ما نقصده ونبتغيه وما نقوم به من عمل ال  

 يتم عىل الوجه  

املطلوب إال بمؤازرتكم وتوجيهاتكم، وتلقي أبناء الشعب الكريم ذلك منا  الصحيح  

 تلقًيا حسنًا. 

  إن  هذا  البيان  العام  املجمل  الذي  أترشف  بإلقائه   لديكم  سيعقبه  بحول   اّللّ  تعاىل  منهاج  

عام  مفصل،   ي تىل   عىل   مسا معكم الكريمة يف االجتامع العادي املقبل)99( الذي نأمل  



أن تظهر للشعب دالئل نوايانا املخلصة قبل انعقاده. واّللّ عىل ما نقول وكيل، وهو  

 املستعان وويل التوفيق. 

 )98( ـ إشارة إىل االحتاد الذي تم بني العراق واألردن يوم 1958/2/14.

)99(  ـ  ل  يلق  هذا  املنهاج  النور؛ ألن ثورة الرابع عرش من متوز سنة  1958  أسقطت احلكم امللكي ك ام هو 

 معلوم لقيام اجلمهورية العراقية.

 



 موسيقى  اجليش العراقي

  يرجع  تاريخ  تشكيل  اجلوق   املوسيقي   للجيش   العراقي   إىل   سنة  1923،  ففي   هذه  

املوصل   السنة   تألف   يف   بغداد  جوق   موسيقي   WOOD WIND BAND  ويف 

)BRASS BAND( وكان اجلوقان مًعا يف املوصل، وسميا )جوق احلرس   امللكي(  

بقيادة ضابط إنكليزي هو )الرئيس األول كولفيلد(، وبقيت األمور عىل هذا احلال  

 حتى سنة  1924 حيث تم نقل اجلوقني إىل بغداد. 

 وبعد أن  تم  تدريب اجلوقني، انفصل  )جوق  املوصل( والتحق بمقره  يف املوصل  سنة  

 .1935 

  وبعد  ذلك  فكرت  وزارة  الدفاع  بإيفاد  مجاعة  من  الطالب   يف   بعثات  موسيقية   ليتمكنوا  

فيام  بعد  من  قيادة  وتدريب  الفرق  املوسيقية  باجليش،  فأوفدت  إىل  إنكلرتا  األستاذ  

)ألبري  شفو (  وبعد  أن   قىض   فيها   أربع  سنوات   عاد  إىل   بغداد.  كام  أهنا   أرسلت   العريف  

املوسيقار  )سعيد   قاسم (،   ورئيس العرفاء املوسيقار نارص إبراهيم يف نفس السنة إىل  

القاهرة، حيث بقيا حتت التدريب فيها ملدة سنة، فلام عادا تم تشكيل اجلوق املوسيقي  

 للفرقة الثانية ومقرها يف كركوك.

  ومن  ثم،  تم   تشكيل   جوق  الفرقة  األوىل  التي  كان  مقرها   الديوانية .  وحني  عودة  

ني مديًرا ملوسيقى اجليش العراقي، وكان   األستاذ  ألبري  شفو   إىل بغداد يف سنة  1939  ع 

أول ما قام به، هو فتح دورة ضباط املوسيقى، مكونة من ضابطي صف وأربعة تالميذ  

 هم: 

 1  ـ النائب الضابط  / سعيد  قاسم. 

 2 ـ رئيس  عرفاء  /  موسى  إبراهيم. 

 3 ـ التلميذ  / عبد املجيد نوري.

 4 ـ التلميذ  / عبد العزيز سعيد.



 5  ـ التلميذ  / مصطفى عبد  الوهاب. 

  وبعد انتهاء هذه الدورة، أصبحوا ضباًطا  موسيقيني.  

  ويف   عام   1948،   ف تح   مستودع  تدريب   املوسيقى   وذلك  إلخراج   جنود   موسيقيني  

 ولتوسيع  املالكات  وسد النواقص يف األجواق  األخرى. 

  ويف هذه  السنة  تم  تنسيق  هذه األجواق  وجعلها  حتمل رسم )املوسيقى العسكرية(. 

  ويف سنة  1949، تم  تشكيل  جوق موسيقي للفرقة الثالثة  ومقرها  يف بعقوبة. 

 املوصل

  مدينة  املوصل  تأيت  بعد  بغداد  باألمهية،  وهي  مركز  لواء  املوصل.  وللموصل  تاريخ  

 قديم  حتدث  عنه  كثري من  املؤرخني العرب واألجانب. 

  وقد   خلص   صاحب  كتاب  )تاريخ املوصل( القس سليامن صائغ)100( أقوال هؤالء  

 يف أصل اسم املوصل فقال: 

 )ذهب بعض املؤرخني إىل أن  املوصل  دعيت  باسم امللك الذي شيدها، وكان يسمى   

)املوصل (  وهذا  بعيد   عن  الصحة،   إذ   ال   نجد  وجًها   له   من  احلقيقة  التارخيية.  عىل   أن  

)امللتقى(، أي   لفظة  املوصل   عربية  االشتقاق،  تدل  صيغتها   عىل اسم املكان، فتعني 

 املوقع الذي يصل مكاًنا بآخر(.

  )وكانت  يف  أواخر  القرن  الثامن  للميالد  تدعى  بـ  )احلصن  العبوري(،   ومعناه  املوقع   

تاز به  من مكان إىل  آخر(.   الذي جي 

  أما  املؤرخون العرب، فإهنم أمجعوا  عىل  أ هنا  سميت باملوصل  لكوهنا  )امللتقى(. 

  )وروى   أمحد  بن  محزة :  أن   املوصل  كانت  تدعى  زمن  متلك  الفرس   )نواردشري( ،  ثم   

إن  مروان  بن  حممد  من  بني  أمية  أحب   صفاء  هوائها   وموقعها   اجلميل،  فبنى   له  عىل   

شاطئ  دجلة  قرًصا  منيًفا،   ومد   جرًسا  عىل  أهنر فدعيت املوصل: وخالفه احلموي  يف  

 إعطاء سبب ذلك، لكنه اتفق معه يف معنى االسم فقال: 



  )من  املوصل،  ي قصد  إىل  مجيع   البلدان،  فهي  باب  العراق   ومفتاح  خراسان،  ومنها   

ي قصد   إىل   أذربيجان(.  وقالوا   إهنا   سميت  املوصل؛  ألهنا   وصلت  بني   دجلة   والعراق،   

 وقيل  ألهنا  وصلت اجلزيرة وبلد.

  ومفاد  ذلك،  أن  اسم  املوصل  عريب  االشتقاق،  ومعناه  املوقع   الذي  يصل   حمالًّ   بآخر   

وبلدة  ببلدة  أخرى،  وقد  أيد  هذا  بعض  املسترشقني   مثل  )مسرت  السرتنج  اإلنكليزي  

 يف كتابه تاريخ  ما  بني  النهرين(.

إىل     وللموصل  أسامء  كثرية،   منها   )احلدباء(  وقد  نسب  احلموي   سبب  هذه  التسمية 

احتداب يف د جلتها واعوجاج يف جرياهنا. أما ابن بطوطة، فعزاه )إىل قلعتها احلدباء(.  

البيوت   أرضها، وألن  بذلك )النحداب  بأهنا سميت  األولياء  منهل  وقال صاحب 

يف   وبعضها  وقالع  نشز  عىل  بعضها  بل  أرضها،  مستوى  عىل  تقع  ل  فيها  واملحال 

 منخفض من األرض. 

  ولقبت   املوصل أيًضا بـ )اخل رضاء( الخرضار بقاعها وقت نزول املطر بغزارة يف فصل  

 الشتاء. 

  ولقبت   كذلك  بـ  ) أم  الربيعني (  والربيعان  أحدمها   يف  الكانونني،  عند  جميء  الوسمي،   

والثاين  يف  آذار،  وهو  الربيع  احلقيقي  )إذ  يف  ترشين  الثاين  والكانونني  تنبت   الزروع،  

فتصبح  صحراؤها   ثوًبا   زمرديًّ ا، ويف حلول آذار تستويف الصحراء حقها من الطبيعة،  

 فتكمل زروعها وتنبت فيها أنواع الورود والزهور() 101(. 

  هذا  وقد   كتب   عن  املوصل   وتارخيها   الكثري  منها   ما   هو   مطبوع   ومنها   ما   هو  

 خمطوط) 102(. 

  واملوصل   اليوم موقع  ُتاري  مهم  للعراق  يف  الشامل،  وقد  ازدادت  أمهيتها   بعد ربطها  

 بسكة حديد الرشق الرسيع. 



 وترتبط  املوصل ببغداد  بالقطار مبارشة  كام أهنا  تتصل   هبا  بطريق السيارات  عن طريق  

سامراء  الرشقاط،  أو  بغداد  تكريت  كركوك  أربيل  املوصل،   أو  بغداد  بعقوبة  كركوك  

 أربيل املوصل. 

  ويعترب   لواء  املوصل   يف   مقدمة   األلوية  الزراعية  يف   العراق،   ويعتمد يف زراعته عىل مياه  

 األمطار. 

  ويف املوصل  وقرهبا   آثار  قديمة  أمهها : 

 1  ـ نينوى، وتقع  عىل  ضفة دجلة اليرسى. 

2  ـ  كالح  )نمرود(،   وتقع  عىل   ضفة  دجلة  اليرسى  جنوب  املوصل،  وفيها   قصور   مللوك   

 آشور. 

ـ   آشور   وتقع   أطالهلا   عىل   يمني   دجلة   ورشقي  قرية   الرشقاط  وهي   عاصمة      3

 اآلشوريني. 

ـ   دور   شاروكني   )خرص   باد(  تقع  شامل   رشقي   املوصل،   شيدها   امللك  رسجون      4

 الثاين. 

  أما  اآلثار داخل املدينة فكثرية،  أمهها  املساجد اإلسالمية  واألديرة التارخيية  وهي: 

  )اإلمام  عون( ،  و)الشيخ  حممد  الغزالين (،  و )النبي   يونس(،   و)حييى  أبو  القاسم (،   

النوري   و)اجلامع  األمحر(،  و)اجلامع  جرجيس(،  النبي  و)قره  رساي(،   و)جامع 

 الكبري(، و)كنيسة الطاهرة(، و)كنيسة شمعون الصفا( وغري ذلك كثري. 

 )100( ـ القاهرة سنة 1923.

 )101( ـ كتاب تاريخ املوصل، اجلزء األول القس سلامن صائغ مرص  1923.

 )102( ـ راجع كتاب العراق قدياًم  وحديثًا لألستاذ احلسني.

 



 ميناء البصرة

  تعترب   مدينة  البرصة  من  املواين   البحرية  القديمة  ذات  األمهية  التجارية.  ويرجع  مبدأ   

ازدهارها   إىل  العرب  املسلمني  الذين  أسسوها   يف  زمن  اخلليفة   الثاين  عمر   بن  اخلطا ب   

ـ  ريض  اّللّ   عنه  ـ  وظلت   أمهيتها   التجارية  ما   بني  مد   وجزر  خالل  العصور اإلسالمية  

املختلفة حتى أواخر العهد العثامين يف العراق، إذ ل يكن فيها كميناء للعراق سوى  

 ثالث بنايات خاصة بالكامرك.

  أما   شط   العرب،   فلم   يكن   يسمح  يف   هذا  التاريخ  بدخول   السفن  البحرية   التجارية  

التي  يزيد  طول   قسمها   الغاطس  يف   املاء   عن  )19(  قدًما،   ول   يكن  هناك  آال ت ووسائط  

 تقوم بعمليات الشحن والتفريغ، بل كانت هناك وسائل أولية قليلة الفائدة. 

  لكنه  ملا   توافدت  اجليوش  الربيطانية  إىل  البرصة  سنة  1914  بسبب  اندالع  احلرب  

العاملية  األوىل،  وأصبحت   مدينة  البرصة  عند   ذاك  قاعدة  عسكرية   مهمة،   اضطرت  

السلطات  العسكرية   الربيطانية  إىل  ت وسيع امليناء، وُتهيزه بأحدث الوسائط واآلالت،  

وبنت األرصفة، وجهزهتا باآلالت الرافعة الكهربائية والبخارية، وشيدت املخازن  

قرية   يف  املرافق  هذه  يدت  ش  وقد  إليها.  احلديد  السكة  خطوط  وأوصلت  الكبرية، 

 )املعقل( التي تبعد نحو مخسة أميال عن العشار. 

  وملا   وضعت   احلرب   العاملية  أوزارها،   كان  امليناء   مستكماًل   معظم  تشكيالته  

بط  باإلدارة   الرضورية.  ويف  شهر  أيار  1919،  شعرت  السلطة   العسكرية   أن  امليناء  إذا  ر 

 املدنية فإنه سوف  يسدي أجل اخلدمات  للتجارة. 

  ولذلك  وبتاريخ   1919/10/8،  أصدر   الفريق  )فلتسرت  مكمن(  القائم   بأعامل القائد  

لسنة   املؤقت  البرصة(  ميناء  )بيان  )بياًنا( سمي  العراق،  يف  الربيطاين  للجيش  العام 

1919، فاعترب هذا البيان الدستور الذي ُتري بأحكامه أمور امليناء. وقد اعرتف به  

 القانون األسايس العراقي سنة  1924.



  ويف  أول  نيسان  1920،  انتقلت  إدارة  املينا ء  من  السلطة  الع سكرية إىل سلطة مدنية،  

ممثل   قوامها  يدار عىل أسس ُتارية. وأنشئت إلدارته جلنة استشارية،  امليناء  عل  وج 

 بعض املحال التجارية والدوائر املدنية والعسكرية)103(. 

  وقد   رأت   احلكومة   العراقية   منذ  تأسيسها،   رضورة   جعل   إدارة  امليناء  عراقية،   فأخذت  

تفاتح احلكومة الربيطانية  بذلك، إال أن بريطانيا رفضت؛ حمتجة بأهنا هي التي أنشأته  

 ورصفت عليه أموااًل طائلة. 

  ومع   هذا،   ويف  سنة   1922،   بدأت  املخابرات   بني  احلكومتني،   وكانت  النتيجة  أن  

وضعت  احلكومة   الربيطانية  رشوًطا   للتنازل  عن   حقها   فيه،   واستمرت  املخابرات  حتى  

 عام  1923،  حيث  قدرت  احلكومة  ا لربيطانية هذه األموال بـ ) 72( لًكا من الروبيات. 

 وحني  نظر  جملس الوزراء  باألمر وافق عىل  سداد هذا الدين بأقساط،  اعتباًرا من  أول   

 نيسان سنة  1923 وبفائدة  قدرها  )5 %(. 

  ومن  اجلدير  بالذكر،   أن  احلكومة  كانت  تسدد  هذه  األقساط  من  واردات  امليناء  نفسه،   

سنة   ألغيت  ملا  ولكنها  التجارة،  بوزارة  مناًطا  أصبح  فقد  أما   اإلرشاف   عىل   امليناء، 

  1921 

 أصبحت وزارة املالية هي املرشفة عليه. 

  ويف   سنة   1929،  تم   تأسيس   مديرية   خاصة  به،  هي   )مديرية   املواين   العامة (  ويف   هذه  

السنة   أصبحت   وزارة  املواصالت  هي   املرشفة  عليه  بداًل   من  وزارة  املالية،   ومع  هذا  

فإن تنازل احلكومة الربيطانية عن ملكية امليناء ظل موضع أخذ ورد. وكذا احلال فيام  

قدت فيه املعاهدة العراقية الربيطانية.   يتعلق بإدارته حتى عام  1930، الذي ع 

  فقد   نصت   املادة   اخلامسة   من   الكتاب  امللحق   باملعاهدة  العراقية  الربيطانية   لسنة   1930  

 عىل  ما  يل : 



  )إن  امللك الكائن يف ميناء البرصة املوجود اآلن يف حيازة حكومة اململكة املتحدة ينتقل  

إىل احلكومة العراقية وتقوم بإدارة امليناء هيئة تدعى )جملس أمناء امليناء(  وهلذه الغاية  

يسن  العراق ترشيًعا بنصوص يتفق عليها مع حكومة اململكة املتحدة لتأليف جملس  

أمناء له شخصية قانونية، عىل أن ال ي عدل هذا الترشيع إال بموافقة اململكة املتحدة ما  

 دام حلكومة اململكة املتحدة أي جزء كان من الدين املتعلق بامليناء(. 

  وبعد  مدة  تنازلت   احلكومة  الربيطا نية  عن  رشط   تأليف  جملس  األمناء .  ومع  هذا  فقد  

كانت  اإلدارة  املرشفة  عليه   من  اإلنكليز،  وعىل   رأسهم  )الكولونيل وارد(، الذي ظل  

 مديًرا للمواين فرتة طويلة. 

 ويف عام  1939،  أصبحت  مديرية  املواين  العامة  ملحقة بوزارة  املواصالت، وسارت  

األمور  كذلك  حتى  عام   1956  بصدور  قانون  مصلحة  املواين  رقم  40  لسنة  1956  

 حيث  أصبحت  إدارته عراقية  رصفة. 

  وهلذه  املصلحة  ميزانية  خاصة  ملحقة بامليزانية العامة. ويديرها جملس إدارة مؤلف  

 من: 

ـ  وزير املواصالت . رئيًسا .   1  

 وعضوية  مدير  مصلحة  املواين، وممثل   من كل   من: وزارة املالية،  والدفاع، واالقتصاد  

 ومديرية السكك احلديدية  العامة. 

أعامله     هذا  وإن  ميناء  البرصة  بعد  ذاك  سار  سرًيا  حثيًثا   يف  سبيل  حتسني  ما   تقتضيه 

لغرض تسهيل عمله التجاري. ولذلك قام بحفر قناة وسط شط العرب، عمقها زهاء  

)30( قدًما، وعرضها زهاء )300( قدم؛ لتسهيل حركة البواخر البحرية ذات احلجم  

 االعتيادي أن تفرغ أو تشحن كامل محولتها من أرصفة امليناء رأًسا.



  إننا   ال   نريد  أن  نتكلم   عن   مرافق  امليناء األخرى يف هذه النبذة، ولكننا رغبة يف إعطاء  

القارئ فكرة عن النشاط الذي قام به امليناء خالل )25( سنة من عمله؛ ندرج فيام يل  

 اجلدول اآليت: 

ومما ُتدر اإلشارة إليه، أن مصلحة املواين العامة ترشف يف الوقت نفسه عىل مرشوع  

يناء اجلوي يف البرصة وفندق شط العرب، كام أهنا  )حفر سد الفاو(، وترشف عىل امل

 تتوىل اإلرشاف عىل مشاريع املاء والكهرباء يف البرصة. 

 

 



 حرف النون

 نادي القلم العراقي

  نادي  القلم  العراقي  هو  فرع  من  نادي  القلم  العاملي  املسمى  باختصار  )P.E.N( وهذه  

 الكلامت هي أوائل ثالث كلامت إنكليزية هي: 

 1  ـ  )POET( أي شاعر. 

 2 ـ  )ESSAYER( كاتب أو نارش.

 3 ـ  )NOVELEST( روائي أو قصيص. 

  وهكذا  اخترصت  هذه  الكلامت  باحلروف  األوىل  الثالثة  منها،  وهي النادي الذي يضم  

 .)P.E.N. CLUB( هؤالء باسم 

  وقد   أحسن  املثقفون   العراقيون  يف  سنة   1933  حينام   أسسوا  هلم   هذا  النادي   وأطلقوا   

 عليه اسم  )نادي القلم( وهو جمموع هذه  احلروف  أي  )PEN( اإلنكليزية. 

  أما   تاريخ  تأسيس  هذا  النادي   يف  بغداد،  فريجع  إىل  عام   1933،  ففي   هذه  ال سنة اجتمع  

هذا   إنشاء  يف  وتذاكروا  اجلاميل،  فاضل  الدكتور حممد  دار  يف  األقالم  من محلة  عدد 

 النادي، أسوة ببقية دول العال. 

  وبعد  اجتامعني   متتاليني   تم   تأليف   هذا  النادي،   واعترب   األعضاء  احلارضون   هيئة  

مؤسسة   له ،   واختري  لرئاسته   يومئذ  الشاعر   الكبري  مجيل   صدقي  الزهاوي،   والدكتور  

إبراهيم   واألستاذ  للصندوق،  أمينًا  عقراوي  متى  والدكتور  للرئيس،  نائًبا  اجلاميل 

 حلمي العمر كامتًا للرس. 

  فتقدم   هؤالء إىل  وزارة   الداخلية  بطلب  السامح هلم   بتأسيسه، فأجازهتم  الوزارة   ذلك   

 بتاريخ 10/24/ 1934. 



 أغراض النادي: 

  وقد نصت املادة الثانية من  النظا م األسايس للنادي عىل أغراضه وهي: 

  )إن   غاية   النادي،   تعارف  املؤلفني  ومحلة   األقالم   يف  هذه   البالد،  بقصد   البحث  وإجياد   

 الصالت  بني  محلة  األقالم يف  العراق وبني  أمثاهلم يف  البالد األخرى(. 

  واشرتطت  املادة الثالثة يف  العضو الرشوط  اآلتية: 

 1  ـ أن  يكون  ذا شخصية  أدبية  أو علمية. 

 2 ـ أن  ال  يكون  دون العرشين  من العمر. 

 3 ـ أن  ال  يكون  ساقًطا   من احلقوق املدنية . 

  أما  األعضاء  الذين  تألف  منهم  هذا النادي بعد  تأسيسه فهم : 

  ومما   ُتدر  اإلشارة  إليه،  أن  هذا   النادي  ل   يتخذ   بناية   خاصة   به  لعقد  اجتامعاته  فيها،   بل  

ا   يف  عقد هذه االجتامعات، إذ ي عقد كل اجتامع يف بيت واحد من   سلك  طريًقا   خاصًّ

 أعضائه بالتتابع، ويقوم صاحب هذا البيت بام جيب من أمور الضيافة. 

  واملهم  يف  هذا  االجتامع  أن  يل قي  فيه  أحد  األعضاء  إما   حمارضة  أو  دراسة  عن  كتاب  أو  

قصيدة.  وبعد   االنتهاء  من  املحارضة  أو   القصيدة،   ُتري  املناقشا ت حول ما جاء فيها  

بكل موضوعية، وبعد االنتهاء من ذلك، يقدم صاحب الدار التي عقد فيها االجتامع  

 عشاء للجميع. 

  وكانت  هذه  االجتامعات   أسبوعية،  وكثريً ا  ما   كا ن  حيرضها   بعض  األدباء  ومحلة  

 األقالم  العرب  الذين  يفدون  إىل بغداد.  

  وهكذا، استمر  هذا النادي  يف  نشاطه األديب  والثقايف حتى اآلن )1956(. 

 منشورات نادي القلم: 

  وقد  أصدر النادي بعد  أربع سنوات  من  تأليفه: 

ـ  جمموعة نادي القلم العراقي.   1  



  ومجعت  هذه  املجموعة  أبحاًثا   ألقاها   األعضاء  يف  التاريخ،  وعلم  النفس،   واالقتصاد،  

تلك   والتعليم،   والفلسفة،  واألدب .  وهي  املحارضات  التي   ألقاها   أعضاؤه خالل 

 االجتامعات. 

قد  يف  دار  الشيخ  حممد     ومن  االجتامعات  الطريفة هلذا  النادي،  ذلك  االجتامع  الذي ع 

باقر  الشبيبي،   وحرض   مع  من  حرض  )الدكتور  زكي   مبارك() 104(  وألقى  فيه  قصيدته   

 اهلمزية املشهورة والتي  قال فيها )105(: 

 سيسأل  قوم  من زكي  مبارك 

 وجسمي  مدفون  بصحراء  صامء

 فإن سألوا عني ففي  مرص مرقدي

 وفوق ثرى بغداد  مترح  أهوائي 

 * * * 

 عسريان ن الدكتور رشيف رسالة م

  بتاريخ  31/ 10/ 1951،   بعثت  للمرحوم   الدكتور   رشيف   عسريان،   سكرتري  هذا   

النادي  أسأله  فيها   عن  أغراض  هذا  النادي  وكيفية   عمله،   فبعث  إيلي   بالرسالة  اآليت  

 نصها :

  بغداد يف  10  ترشين الثاين سن ة 1951

 سعادة األخ السيد عبد الرزاق   اهلاليل املحرتم 

ا  أن  أبعث  إليكم   خالصة      استلمت   كتابكم  املؤرخ  يف   31/ 10/ 1951،   ويرسين  جدًّ

تارخيية  عن  نادي  القلم  العراقي،  وإين  أقدم  لكم  املجموعة  األوىل  من  نادي  القلم   

 العراقي  الصادرة يف  سنة  1938،  وفيها  أجوبة القسم األكرب  من أسئلتكم. 



  ُتدون   يف  صفحة   )7(  نبذة   خمترصة  عن   نشأة  نادي  القلم   العراقي   وأسامء   مؤسسيه،   

ويف صفحة  )9( أسامء  الذين انتسبوا  إليه،  ويف  آخر املجموعة   نظامه األسايس،  واملادة  

 الثانية منه   توضح أهدافه. 

  أما  األعامل  التي   قام  هبا، فهي  إصدار املجموعة  التي  بني  أيديكم. 

ل   الذين  ينوي إصدار جمموعة  أخرى تشتمل عىل حمارضات األعضاء    كان  النادي 

يشاركوا يف املجموعة األوىل، ولكن املنية اخرتمت املرحوم عبد املسيح وزير، الذي  

 أخذ عىل عاتقه تنسيق جمموعات نادي القلم وإصدارها.

  وإين  أخلص  لكم  جزًءا  من أعامل نادي القلم،  معتمًدا عىل  ذاكريت: 

  كان أعضاء النادي جيتمعون يف بيوت بعضهم بعًضا بالتناوب، فيلقي أحد حمارضة  

أو قصيدة يف موضوع، ثم يتناولون املرطبات التي تطورت فيام بعد إىل عشاء، فأصبح  

الذي يكون االجتامع عنده، حفلة عشاء، وله أن   العضو  يقيم  النادي أن  تقاليد  من 

 يدعو غري أعضاء النادي من األدباء واألصدقاء. 

   وكان  حيرض  النادي  أدباء  من  األقطار  العربية  األخرى  ومن  الغربيني  املقيمني  يف  بغداد.  

وفًقا   فيه  انتخاب  حصول  أذكر  فال  للنادي،  األسايس  النظام  وجود  من  وبالرغم 

لشبيبي رئيًسا للنادي،  للنظام، واقتضت املجامالت أن يبقى معايل الشيخ حممد رضا ا

  نائًبا للرئيس! والدكتور فاضل اجلاميل

 الدكتور رشيف عسريان 

 )104( ـ كان أستاًذا منتدًبا لتدريس األدب العريب يف دار  املعلمني العالية سنة  1938/1937.

 )105( ـ للوقوف عىل هذا  االجتامع، راجع كتاب )زكي مبارك يف العراق( للمؤلف. صيدا. 1967.

 



 الناصرية

  لتاريخ  بنا ء  مدينة   النا رصية، حديث طريف رشحه األستاذ عبد الرزاق احلسني يف  

كتابه املوسوم بـ )العراق قدياًم وحديًثا() 106( ولكننا يف هذه النبذة عن هذه املدينة،  

 نقدم هذه اخلالصة عنها فنقول:

  لقد  شيد  هذه  املدينة  جد  األرسة  السعدونية  )نارص  باشا   السعدون(  فنسبت  إليه،  وكان  

البلجيكي   املهندس  الوايل  استدعى هذا  فقد  باشا.  املصلح مدحت  ذلك  أيام   الوايل  

ا، إذ جعل هلا   )جولس تلل( )JULIS TILLY(، وقام هذا بتخطيطها ختطيًطا عرصيًّ

للحكومة   إقامة رصح  يف  ثم رشع  مجياًل،  هندسيًّا  تقاطًعا  متقاطعة  عريضة  شوارع 

دم سنة  1950، واستعيض عنه برساي جديد هو القائم فيها اآلن.   )رساي(، ولكنه ه 

 وأخذت هذه املدينة تتسع عىل مر األيام حتى وصلت إىل ما هي عليه اليوم. 

  وتقوم   هذه   املدينة   عىل   ضفة   الفرات   اليرسى،   وكانت   تبعد   عن  طريق   بغداد   بالقطار  

ـ   )214(  كم،   ويصلها    ـ   387  كم،   والصاعد   إليها   من   البرصة   ب النازل  من   بغداد  ب

بالسكة  احلديد  املمتدة  بني   هاتني  احلارضتني  فرع   حديدي  يمتد  من  )خرائب   أور (،  

وينتهي  باجلانب  األيمن  من  البلدة  طوله  ) 16( كم. أما اآلن، فإن قطار اخلط العريض  

 يمر هبا. 

  ويصل  بينها   وبني  أقضيتها   وسائر  املدن  الواقعة  عىل   الفرات  زوارق   وسفن   رشاعية  

لنقل   البضائع،   واملنتجات   الزراعية،   والركاب،   وتتصل   بالكوت   بطريق  مبلط،   كام  

 تتصل  بالبرصة كذلك وبالديوانية وبغداد أيًضا . 

  ويف   النارصية   وما حواليها من أقضية يف )لواء املنتفك( كثري من اآلثار التارخيية التي  

 يرجع تارخيها إىل العهود الكلدانية والبابلية واآلشورية أمهها: 

 1  ـ أور . 

 2 ـ  تالو . 



 3 ـ السنكرة. 

 4 ـ أريدو. 

 5  ـ شوروبك. 

 6 ـ  تل  العبيد . 

  ومجيع  هذه األطالل  قريبة  من  مدينة  النارصية. 

 )106( ـ صيدا سنة 1958. 

 النظام  النقدي يف العراق

  كانت  وحدة  النقود   يف   العراق  حتى   االحتال ل  الربيطاين،  هي   )اللرية   العثامنية   

الذهبية( ،   إذ   كانت  هذه  تستخدم   يف   األسواق   التجارية،   كام   كان  يستعمل   معها   كل   من  

 )اللرية اإلنكليزية  الذهبية(  و)اللرية الفرنسية الذهبية (. 

  وكان )القرش( العثامين )اجلرك( هو العملة السائدة يف التعامل، وإضافة إىل ذلك،  

كان هنا ك )املجيدي(، و)البشلغ(، و)القمري(، و)البارة(، ومجيعها من املسكوكات  

 الفضية والنحاسية. 

  وملا   نزلت   القوات  الربيطانية  إىل  البرصة   سنة   1914،   دخلت  معها   )النقود   اهلندية(  

ووحدهتا  )الروبية( وأجزاؤها من )قران( و)آنة( أو )عانة( بلفظ العامة. وقد أبطلت  

عام   هناية  يف  صدر  مرسوم  بموجب  وذلك  الرتكية،  النقود  السلطة  استعامل  هذه 

 .1916 

  وحددت  بمرسوم  آخر  النسبة   بني  اللرية  الرتكية   الذهبية،   والروبية  اهلندية،  فجعلتها   

 )1( إىل  ) 14( عند دفع الديون .

يف    املستعملة  الرسمية  النقود  هي  اهلندية(  )النقود  أصبحت  املرسومني،    وهبذين 

 العراق حتى عام  1932.



قدت   معاهدة  1930  ودخل  العراق  عصبة  األمم   سنة   1932،  فكرت  احلكومة     وملا   ع 

بإصدار  نقود  وطنية   عراقية،  فاستدعت  يف  سنة  1930  أحد   اخلرباء  اإلنكليز،  وهو   

م تقريره للحكومة   )السري  إدورد   هلتون  يانغ( لدراسة أوضاع العراق املالية، فلام قدي

)جلنة   إصدارها  تتوىل  اإلنكليزية،  بالعملة  ترتبط  جديدة(  عملة  )إنشاء  اقرتح  فيه 

مستقلة(. وقد وافقت احلكومة عىل ذلك. ويف نيسان سنة  1932، أصدرت )قانون  

 العملة رقم 44 لسنة  1931( الذي نص يف مادته األوىل عىل ما  يل: 

  )ابتداءً   من  اليوم  األول   من  شهر  متوز  عام  1931،  يكون   )الدينار(  هو  الوحدة  

 القياسية  للنقود يف  العراق، ويتكون من  )ألف  فلس(. 

  ولكن  اضطراب  األحوال  املالية  يف  العال  آنذاك،  اضطر  احلكومة   العراقية   إىل   تأجيل  

 إصدار العملة  العراقية . 

  ويف  أول   نيسان  1932،  صدرت  اإلرادة امللكية القاضية بإصدار العملة، وبصدورها  

تنفيذ هذا   التداول قبل  التي كانت يف  النقدية  أصبحت مجيع املسكوكات واألوراق 

 القانون، نقوًدا غري قانونية، من تاريخ وضعه موضع التنفيذ. 

  ولذلك  أخذت   باستبداهلا   بالنقود   اجلديدة،   عىل   أن   يكون   سعر  الروبية  الواحدة  

 يساوي )74 أو 75( فلًسا. 

  وقد  قامت  بإصدار العملة  العراقية  ) جلنة  العملة  العراقية( املؤلفة  من : 

 1  ـ عضوين  ختتارمها  احلكومة   العراقية. 

2  ـ  عضوين  يتم  اختيارمها   باالتفاق  بني   )إسرتن  بنك،  والبنك  العثامين،  والبنك   

الشاهي  اإليراين(،   طاملا   تقوم   هذه  البنوك  بأعامهلا   يف   العراق، فإن ل تتفق هذه البنوك  

 مجيًعا، اختار )إسرتن بنك( عضًوا، والعثامين العضو اآلخر. 

3  ـ  عضو   خامس  ينتخبه  حاكم  بنك  إنكلرتا  أو  اللجنة  املالية   لعصبة  األمم،  بناءً   عىل   

 طلب  



 واحد من هؤالء لرئاسة اللجنة. حلكومة العراقية، وينتخب 

  وتزاول   هذه  اللجنة  أعامهلا   يف   )لندن  أو   أي  مكان  آخر  حتدده  احلكومة(.  كام   تقوم  

بتعيني  ممثل  هلا   يف   العراق،  يسمى  )مأمور  العملة(  ويمثلها   يف  العراق  وكيل  أو  وكيالن،  

 وهو واحد أو  أكثر  من  البنوك التي  تزاول أعامهلا  يف العراق. 

 اللجنة: صالحية  

  وكانت   صالحية   هذه  اللجنة   تتعلق   بإصدار  ومراقبة   العملة  يف   العراق،   ورض ب  

املسكوكات،   وطبع  األوراق   النقدية .  إىل   آخر   ما   جاءت   به   املادة  ) 16(  من   القانون  

 املذكور. 

  وبالنظر  لتطور  احلياة  السياسية  واالقتصادية،   فقد  طرأت  تعديالت  عدة  عىل   هذا  

 القانون، كان آخرها املرسوم رقم )3( لسنة 1949. 

  وكان  سبب  هذا  التعديل   هو   صدور  قانون  إنشاء  املرصف   الوطني  رقم  )43(  لسنة  

1947،  الذي   جعل   واجبات   هذا  املرصف   إصدار  العملة،   ومراقبة   التحويل  

اخلارجي،  والقيام  باألعامل  النامجة  عن  االتفاقات   الدولية،   وال  سيام  اتفاقية   )بريتن  

 وودز(. 

  ويف  يوم   31  آذار   سنة   1949،  صدر  القانون  رقم   )97(  لسنة   1949،  الذي  تم  

بموجبه  نقل  أعامل  اللجنة  يف  لندن إىل املرصف  الوطني العراقي، اعتباًرا  من أول متوز  

 سنة  1949.

 املسكوكات واألوراق النقدية

اإلرادة     وعىل   أثر  صدور  قانون  العملة  العراقية  رقم  )44(  لسنة  1931؛ صدرت 

امللكية املرقمة )58( لسنة  1932، واإلرادة املرقمة ) 59( لسنة  1932، القاضيتان  

 بتعيني أشكال املسكوكات العراقية. 



 ـ املسكوكات:   1

أ  ـ  حيتوي   وجه   املسكوكات   عىل   صورة   جانبية   لصاحب   اجلاللة   امللك  متجهة   نحو   

اجلهة  اليمنى،   وكلمتي   )فيصل   األول(  يف   اجلانب  األيمن، وكلمتي )ملك العراق( يف  

 اجلانب األيرس. 

ـ   وحيتوي  ظهر   املسكوكات   عىل   دائرة  صغرية،  يف   وسطها   قيمة   القطعة  باألرقام،   ب  

وحتتها   كلمة  )فلس( ،  وحول   الدائرة  الكلمتان  )اململكة  العراقية (،  يفصل  بينهام  

 التاريخ اهلجري عىل  اجلانب  األيمن،  والتاريخ  امليالدي عىل   اجلانب األيرس. 

جـ  ـ  تكون  حواف  املسكوكات  )مسننة (  يف  املسكوكات  ) الفضية (،   ومقوسة   يف  

 املسكوكات  )النيكلية( ، ومسطحة يف املسكوكات  )النحاسية (.

 ـ األوراق النقدية:  2

  أ  ـ  تكون  األوراق النقدية مستطيلة الشكل  وباملقاييس التالية :

ـ  حتتوي  األوراق النقدية عىل  الرسوم  والكلامت واألرقام التالية:    ب  

ـ  وجه  الورقة :   1  

  يف   أعىل   الورقة   الكلامت   )احلكومة   العراقية(  باللغة  العربية .  ويف  اجلانب   األيمن   صورة   

 صاحب اجلاللة امللك فيصل األول،  متجهة نحو  اجلهة  اليرسى.

  ويف   اجلانب  األيرس   فسحة   خالية  تتضمن  صورة   جانبية   جلاللته   مرسومة  بالضغط  

 متجهة نحو اجلهة اليمنى. 

  ويف   اجلهتني   اليمنى   العليا   واليرسى  السفىل   عدد   الورقة   مكتوب   باللغة   اإلنكليزية.  

وقيمة  الورقة  مدونة  يف  الزوايا   األربع  باألرقام  باللغة  العربية.  ويف  وسط  الورقة  قيمتها   

 مكتوبة باللغة  العربية  وحتتها  الكلامت التالية  باللغة العربية: 

  ]ورقة  نقدي ة صادرة وقابلة للتحويل إىل لريات إنكليزية بموجب القانون رقم  44  

 لسنة 1931. بغداد 1 متوز  1931[. 



ـ  ظهر  الورقة :   2  

  يف   أعىل   الورقة   الكلامت   )احلكومة   العراقية (  باإلنكليزية.  وقيمة  الورقة   مدونة   يف  

 اجلانب 

مكتوبة   الورقة  قيمة  وسطها  ويف  باإلنكليزية  كبرية  بأرقام  إنكليزية  األيرس  بكلامت 

 وحتتها الكلامت التالية باللغة اإلنكليزية: 

  ]ورقة  نقدية  صادرة  وقابلة  للتحويل  إىل   لريات  إنكليزية بموجب القانون رقم  44  

 لسنة 1931. بغداد 1 متوز  1931[. 

ـ  يتم  توثيق  األوراق النقدية  عىل  جانبيها  بتوقيع  ثالثة أعضاء جلنة  العملة.   3  

 الريال: 

  ويف  يوم   5/29/ 1933،  صدرت   اإلرادة   امللكية   املرقمة   163  لسنة  1933  بإصدار  

 عملة جديدة هي  )الريال ( حسب الشكل اآليت: 

1  ـ حيتوي وجه الريال عىل صورة جانبية لصاحب اجلاللة امللك، متجهة نحو اجلهة  

يف   العراق(  )ملك  وكلمتي  األيمن،  اجلانب  يف  األول(  )فيصل  وكلمتي  اليمنى، 

 اجلانب األيرس. 

2  ـ  حيتوي  ظهر  الريال   عىل   دائرة  صغرية،   يف  وسطها   كلمة )ريال(،   وحوهلا   الكلمتان  

والتاريخ   األيمن،  اجلانب  عىل  اهلجري  التاريخ  بينهام  )اململكة  العراقية (،  ويفصل 

 امليالدي عىل اجلانب األيرس. 

3  ـ  حتتوي  حافة  الريال   عىل   خطوط  متواز ية،   ومطبوع  عليها   الرقم  )200(  يف  أبعاد  

 متناسبة. 

 النقود  يف  زمن امللك  غازي

 



لسنة     وبعد  وفاة  امللك  فيصل   األول  عام   1933،  صدرت   اإلرادة  املرقمة  )512( 

1934  بتعديل اإلرادة املرقمة )59( لسنة  1932، وتقض بتغيري األوراق النقدية من  

فئات: )الدينار، ونصف الدينار، وربع الدينار(، وذلك بحمل صورة جاللة امللك  

غازي األول، وحتل حمل صورة امللك فيصل األول يف وجه هذه األوراق. غري أن هذه  

 اإلرادة ل تبطل العمل باألوراق النقدية السابقة. 

  ثم   صدرت   اإلرادة   امللكية   رقم  ) 507(  لسنة   1936  بتعديل  اإلرادة  امللكية   املرقمة   

)58(  لسنة  1932،   وهي  تقض  بوضع  كلمتي  )غازي  األول(  حمل   )فيصل  األول (  

عىل   وجه  املسكوكات،   وحتتوي  القطعة  ذات  )اخلمسني (  فلًسا   كلمة  )درهم (  فوق   

 قيمتها . 

  كام  صدرت  بتاريخ  10/ 11/ 1936  اإلرادة املرقمة ) 567( بتاريخ  1936  بتعديل  

اإلرادة امللكية رقم )59( لسنة  1932  فيام يتعلق باألوراق النقدية من فئة )مائة دينار(  

 بنفس الشكل الذي مر ذكره يف فئات الدينار، ونصف الدينار، وربع الدينار. 

لسنة  1938  بتعديل     وبتاريخ  7/4/ 1938،   صدرت  اإلرادة  امللكية  رقم  )88( 

اإلرادة امللكية رقم )59( لسنة  1932  فيام يتعلق باألوراق النقدية من فئة )العرشة  

 دنانري(.

ـ  بعيد وفاة امللك غازي ـ  لتعديل     ثم صدرت  اإلرادة امللكية رقم ) 85( لسنة  1940 

شكل  األوراق  النقدية   من  فئة   )اخلمسة   دنانري(  بوضع  صورة  جاللة   امللك  غازي  

 األول عليها. 

 النقود  يف  زمن امللك  فيصل الثاين

  وبعد  وفاة  امللك  غازي  األول   سنة  1939  وتويل  امللك  فيصل  الثاين،  صدرت  يوم   

1941/7/26  اإلرادة  امللكية  املرقمة  )421(  املؤرخة  يف  1941،  وهي   تقض  بوضع  



صورة  امللك  فيصل   الثاين   عىل   األوراق  النقدية  من  فئة   )الدينار(  وتقرر   أن   يكون  

 توثيقها بتوقيع وزير املالية، ومأمور العملة، املخولني بذلك من قبل )جلنة العملة(. 

  ثم  صدرت  اإلرادة   امللكية   رقم  )575(  لسنة   1941،  واإلرادة  امللكية  رقم  )121(  

لسنة  1942،  واإلرادة  امللكية   املرقمة  )399(  لسنة   1942  واإلرادة  امللكية  املرقمة   

)533(  لسنة  1950  التي تنص عىل أن: )تصدر من قبل املرصف الوطني العراقي،  

أوراق نقدية من فئة عرشة دنانري، ومخسة دنانري، ودينار واحد، ونصف دينار، وربع  

 دينار، عىل الشكل والرسوم والكلامت واألرقام والتوثيق املبينة فيام يل: 

  أ  ـ  تكون  األوراق  مستطيلة الشكل وباملقاييس اآلتية : 

 وحيتوي وجه األوراق املذكورة يف أعاله عىل التفاصيل اآلتية:  ـ  ب  

1  ـ  يف  أعىل   الورقة  الكلامت : ) املرصف  الوطني  العراقي (  باللغة  العربية،   ويف  اجلانب  

األيمن  صورة  صاحب   اجلاللة   امللك  فيصل   الثاين،   ويف  اجلانب  األيرس  فسحة  بيضاء  

تتضمن  صورة  مائية  لرأس  جاللته،  ويف الزاويتني  اليمنى العليا واليرسى السفىل رقم  

العربية.   بالكلامت  الفئة  الوسط  اإلنكليزية، ويف  باألرقام واحلروف  الورقة  تسلسل 

 وفيام يل ذلك الكلامت التالية بالعربية: 

  )ورقة نقدية صادرة بموجب أحكام القانون  رقم 42  لسنة  1947 بغداد(.

لكل ورقة من هذه األوراق.     هذا،   وقد  نصت   هذه   اإلرادة   عىل   التفاصيل   اخلاصة 

ونصت املادة الثانية من هذه اإلرادة، عىل أن األوراق النقدية هذه توثق عىل وجهها  

 بتوقيع )املحافظ العام( للمرصف الوطني العراقي. 

 النقود  العراقية التي يف  التداول 

 أولًا ـ املسكوكات الفضية وهي: 

  )200( فلس،  أي الريال، و ) 50( فلًسا،  أي الدرهم،  و )20( فلًسا . 

  وتكون هذه كام  يل : 



ـ   قطعة  الريال   )200(  فلس،  تكون  من  الفضة  املخلوطة،  ويكون  مقدار  الفضة     1

 اخلالصة فيها   )900 عىل  1000(، ويكون وزهنا  )عرشين( غراًما . 

ـ   قطعة  اخلمسني   فلًسا   )الدرهم(،   تكون   من  الفضة  املخلوطة، ويكون مقدار الفضة     2

 اخلالصة فيها )500 عىل  1000(، ووزهنا )9( غرامات. 

3  ـ  قطعة  العرشين  فلًسا   من  الفضة  املخلوطة،   ويكون  مقدار  الفضة   اخلالصة   فيها   

 )500 عىل   1000(، ووزهنا   ) 3,60( غرام )107(. 

 ثانيًا ـ النقود النيكلية وهي: 

  ) 10( فلوس، و )4( فلوس. 

 ثالثًا ـ النقود النحاسية وهي: 

  فلسان، فلس واحد . 

  هذا، وتدون القيمة بالفلوس  عىل  هذه املسكوكات. 

 وهي:  رابعًا ـ األوراق النقدية 

) 100(  دينار  و)10  دنانري(  و )5  دنانري(  و ) دينار  واحد(  و)نصف     ورقة   من  فئة : 

 دينار( و )ربع دينار(. 

 قيمة الدينار العراقي

  وبموجب  قانون  العملة العراقية رقم  44  لسنة  1931  املعدل، أصبح الدينار العراقي  

يساوي من حيث القيمة )2,48828( غرامات من الذهب بعد أن كان يف بداية إصدار  

 العملة العراقية )7,322385( غرام من الذهب اخلالص. 



 احتياطي العملة 

ر قم  44  لسنة     لقد  نصت   املادة  اخلامسة  من   قانون  ) تعديل   قانون  العملة  العراقية 

 1931( رقم 42  لسنة  1947  عىل ما يل: 

  )جيب  أن  يكون  احتياطي  العملة  بنسبة  ال  تقل  عن  القيمة  االسمية  لألوراق  النقدية   

واملسكوكات   التي  يف   التداول،  عىل   أن  يتكون  هذا  االحتياطي  من  الذهب،  

والعمالت،   والسندات   األجنبية  بنسبة   ال   تقل   عن  )70%( ،  ومن  سندات   احلكومة  

 العراقية بنسبة ال تزيد عن )%30(. 

 * * * 

 النفط يف العراق

  كنا   قد  كتبنا   خالصة   وافية   عن  )النفط   يف   العراق (  يف   اجلزء   الثاين   من  هذا   الكتاب   

الصادر  سنة  ) 1956  ـ  الطبعة   األوىل()108(،   وذلك  يف  بحث  )الثروة  املعدنية  يف   

 العراق( يف  حرف  )الثاء ( من  اجلزء  املذكور، فريجى من القارئ الكريم الرجوع إليه. 

￼ 

ـ  2018(   )108( )الطبعة الثانية  

 النجف 

  النجف  من  املدن  العراقية  اهلامة،  هلا   يف  العال  اإلسالمي  شهرة  واسعة؛  لكوهنا   تضم   

ـ  ومركًزا  لتدريس الفقه اجلعفري.   مرقد  اإلمام  عل  بن أيب  طالب   ـ عليه  السالم  

  والنجف  ) تقع  عىل   رابية  مرتفعة،  فوق  أرض  رملية  فسيحة،  تطل  من  اجلهتني  الشاملية   

بارًزا   يزل  ل  ومنها  الدارس  منها  والقبور،  القباب  والرشقية   عىل   ساحة  واسعة  م ن 

 للعيان وتدعى مقربة السالم() 109(. 



  ويقول  بعض  املؤرخني :  إن  النجف  كانت  يف  القديم  مصيًفا   أو  متنزًها   مللوك  احلرية  من   

املناذرة،  وابتدأت  عامرهتا   منذ  إقامة  قبة  عىل   قرب   اإلمام   ـ  عليه  السالم  ـ  أيام  اخلليفة  

العبايس   هارون الرشيد)110(. ومنذ ذلك احلني، اختار بعض العلويني وخاصتهم  

جماورة هذا القرب الرشيف؛ حيث بنوا مساكنهم حوله، وهكذا بمرور الزمن، توسعت  

 وأصبحت  مدينة كبرية. 

  ويف  سنة  448  هـ،  انتقل  إليها   العالمة  )الطويس(  حممد  بن  احلسني،  كبري  علامء  اإلما مية  

مراكز   من  مركز  أهم  منذئذ  فأصبحت  املؤرخون،  عنها  من  بغداد  ألسباب  حتدث 

التدريس والتصنيف عىل املذهب اجلعفري، وأخذ يفد إليها الراغبون يف دراسة علوم  

مدارس   وتعليمهم  الطلبة  هؤالء  إليواء  يدت  وش  وخارجه،  الع راق  من  الدين 

 كثرية) 111( .)112( 

عل   اإلمام  مرقد  فيها    وللنجف   أسامء   أخرى   منها   )املشهد(.  وسميت   بذلك  ألن 

 و)مشهده( وهو اللفظ الصحيح )للروضة(. 

ـ   )الغري (  فلها   حكاية   رواها   األستاذ   احلسني   نقاًل   عن   كتاب      أما   سبب   تسميتها   ب

 تاريخ البلدان  لياقوت  احلموي  خالصتها : 

  ) أن  املنذر  بن   امرئ   القيس   بن  ماء  السامء،   أمر   أثناء   سكره  بقتل  نديمني   له   من   بني  أسد  

مها: خالد بن فضلة، وعمر بن مسعود. وكان قد ثمال، وكلامه بام غاظه، فلام صحا 

ورآمها قتيلني، سأل عن السبب، فأجيب عام أمر به، فغمه ذلك، وأمر أن يبنى عليهام  

 )طرباالن() 113( ثم قال: 

  ما   أنا   بملك  إن  خالف  الناس  أمري،  وال  يدخل  أحد  من  وفود  العرب  إال  بينهام .  

يلقاه   السنة يومني، يوم بؤس، ويوم نعيم. يذبح يف يوم بؤسه كل من  وجعل  له   يف 

)ويغري( الطربالني بدمه، وحيسن يوم نعيمه إىل كل من يلقاه، فدعيت هذه البقعة بـ  

 )الغريني( يف ذلك احلني(. 



  والنجف   لغة   هي   )طرف   الوادي  وحاشيته   املرتفعة (.  وكانت  هذه  األرض   تسمى   عند  

رجال  الدين  )بالذكوات البيض( تسمى إحداها )جبل الديك( وهي الربوة الواقعة  

 شاميل القرب. 

 أما  الثانية، فهي  )جبل النور (،   وهي الرب وة الواقعة  إىل  جنوبه الرشقي،  والثالثة  )جبل  

 رشيشفان( الواقعة  جنوبه الغريب)114(. 

  هذا،  وتتصل  مدينة  النجف  اليوم  بالعاصمة  بغداد  بواسطة   طريقني  مبلطني  تبليًطا  

حديًثا، أحدمها الطريق املمتد منها إىل كربالء فبغداد، واآلخر املمتد منها إىل الكوفة  

 فاحللة فبغداد.

 ويف النجف مقامات كثرية ومساجد أثرية  عديدة، وفيها  خزائن كتب عامة  وخاصة،   

 حتوي كتًبا   مطبوعة وخمطوطة  عديدة)115(. 

  ويف   مقربهتا   )وادي   السالم (،   يرقد   كثري  من السالطني والوزراء وأكابر العلامء، وينقل  

 إليها للدفن فيها طوال السنة بعض املوتى للتربك بالدفن فيها. 

 )109( ـ العراق قدياًم  وحديثًا ـ عبد الرزاق احلسني ـ املصدر األسبق.

 )110( ـ راجع مايض النجف وحارضها ـ عبد الرزاق  احلسني ـ املصدر األسبق.

 )111( ـ راجع موسوعة العتبات املقدسة ـ عبد الرزاق احلسني ـ املصدر األسبق.

)112( ـ راجع تاريخ التعليم يف  العراق يف العهد  العثامين، عبد  الرزاق  اهلاليل، بغداد  1959 طـ 1/ 2017 

 ط2.

 )113( ـ الطربال: بناء كالصومعة.

 )114( ـ احلسني. املصدر السابق.

 )115( ـ راجع بحث املكتبات يف العراق يف هذا اجلزء من املعجم.



 حرف اهلاء

 هيئة النيابة

 

  لقد  نصت املادة  )23(  من القانون األسايس العراقي عىل   أن: 

  للملك  أن  يغيب  عند  مسيس  احلاجة   عن  البالد   العراقية  بقرار   من  جملس   الوزراء  جيب  

نرشه.  وينصب  امللك  قبل  أن  يغيب  عن  العراق   نائًبا   عنه  أو   )هيئة  نيابة(  ويعني  احلقوق   

التي يفوضها  إليهام، وذلك بموافقة جملس الوزراء . وال يقوم  النائب  أو أي عضو  من  

أعضاء  هيئة  النيابة  بحق  من حقوق امللك إال بعد أن حيلف اليمني املنصوص عليها يف  

 املادة )21( من القانون األسايس.  

  وإذا  كان  جملس  األمة  جمتمًعا،  تؤدى  اليمني  أمامه  بالصورة  املبينة  يف  املادة  )21(  وهذا  

 نصها :

  )يقسم  امللك  أمام   جمليس  األعيان  والنواب  اللذين  يلتئامن  برئاسة  رئيس  جملس   

األعيان، يمني املحافظة عىل أحكام القانون األسايس واستقالل البالد، واإلخالص  

 للوطن واألمة عىل أثر تبوئه العرش(. 

  أما   إذا   ل   يكن  املجلس   جمتمًعا،   فتؤدى  هذه  اليمني   أمام  جملس  الوزراء   بحضور   رئييس  

 جمليس األعيان والنواب  أو  من يقوم  مقامهام. 

  وال  يكون   الوزير   نائًبا   للملك أو عضًوا يف هيئة النيابة، وإذا كان أحد أعضاء جملس  

 األمة نائًبا للملك أو عضًوا يف هيئة النيابة، فال يشرتك يف جملسه مدة النيابة. 

  وجيب   أن  يكون   النائ ب   أو   العضو   يف   هيئة  النيابة   عراقي  اجلنسية،   ال   يقل   عمره  عن   

 ثالثني  سنة،   وجيوز  أيًضا   تعيني  أحد  أقرباء  امللك  الذكور الذي أكمل سن الثامنة عرشة. 

 * * * 



  واستناًدا   إىل   هذه  املواد،   كان   امللك  فيصل   األول   إذا   غاب   ينيب  أخاه  امللك   عل،   أو   

أخاه  األمري  زيد .  أما   املرحوم   امللك  غازي،   فإنه  ل   يعني   أحًدا؛   ألنه  ل   يغادر   العراق   طيلة  

 مدة حكمه. 

  أما   يف  عهد   وصاية   األمري  عبد   اإلله   الذي   كان كثري السفر للخارج، فقد عني األمري  

زيد نائًبا عن امللك عدة مرات، وكذلك عينت هيئة للنيابة عدة مرات، وكانت هذه  

 اهليئة تتألف عادة من  ثالثة أعضاء. 



 ـ حرف الواو ـ 

 وادي الثرثار

  يبدأ  وادي  الثرثار  من  جبل  سنجار  شامل  العراق،   ويمتد  مسافة  )300(  كم تقريًبا   يف   

االُتاه اجلنويب، مائاًل نحو الرشق، ويكاد يكون موازًيا يف امتداده لنهر دجلة، ثم ينتهي  

 بمنخفض طبيعي واسع، يتوسط منطقة بني النهرين، ما بني )إصطبالت( و)هيت(. 

  ويتألف   هذا   املنخفض   من   وهدتني   رئيسيتني،   األوىل  تسمى   بحرية  )الرفاعي(  وتقع  

عىل   بعد  حوايل  )46(  كيلومرتً ا جنويب غريب )إصطبالت(، ويساوي منسوب قاعها  

 )42( مرًتا فوق سطح البحر. 

ا،   يقع  عىل   قيد   ) 50  كم(  من     أما   الوهدة   الثانية،   فتشكل  منخفًضا   واسًعا   جدًّ

جد  أن   مستوى  قاع  إصطبالت،   يف   اجلهة   الشاملية   الغربية  من  بحرية   الرفاعي.  وقد  و 

 هذه الوهدة  يف طرفها  اجلنويب  يبلغ )ثالثة  أمتار( حتت معدل سطح البحر.  

  ويتضح  من   ذلك،  أن   ميالن  األرايض،   يسري  من   بحرية   الرفاعي  ثم   هيبط   يف  اُتاه  

 الوهدة الثانية يف ذنائب  الثرثار .

  وتبلغ  مساحة   ) منخفض  الرفاعي(  حوايل   ) 51(  كيلومرًتا   مربًعا   يف  منسوب  )56(  

مرًتا فوق سطح البحر . وأن  أعظم كمية يمكن خزهنا  يف املنسوب املذكور لن تتجاوز  

 )253( كيلومرًتا مربًعا. 

  هذا،  ولدى  دراسة  هذا  املرشوع  لغرف  االستفادة  م نه،  فقد   تم  اختيار  لصدر  ترعة  

الترصيف  بني   هنر  دجلة وبحرية الرفاعي  موقعني. األول  يف  إصطبالت،  والثاين  قرب  

إصطبالت  أمام  القادسية،  ووجد  أنه  ال  بد  من  رفع  منسوب  مياه  ال فيضان يف ذلك  

القسم من هنر دجلة أربعة أمتار يف املوقع األول، و) 5( أمتار يف املوقع الثاين، وذلك  

الرتعة.   تقرر اختاذه لصدر  الذي  املوقع  بإنشاء سدة أو سد حاجز عىل هنر دجلة يف 



ويعترب منخفض الثرثار أحسن مرشوع لدرء فيضان هنر دجلة درًءا كاماًل، كام أن يف  

عىل   القديمة  السيحية  األهنر  من  قسم  إحياء  إعادة  وهي  أال  أخرى،  فائدة  املرشوع 

الزاب   هنر  عىل  بيخمه  خزان  أنجز  إذا  سيام   ال  اإلسحاقي،  كجدول  دجلة،  ضفتي 

 الكبري. 

  وقد  درست  احلكومة  هذا   املرشوع  درًسا   وافًيا   عند  قيام   جملس  اإلعامر،  واقرتضت  من  

البنك  الدويل   لإلعامر   واإلنامء   قرًضا   بمبلغ )12  مليوًنا و 800  ألف دوالر( للبدء يف  

 تنفيذه، بفائدة قدرها )3%(، وقد تم إنجاز هذا املرشوع احليوي فعاًل)116(. 

 )116( ـ راجع بحث )الثرثار( يف اجلزء الثاين من هذا  املعجم، و)مرشوع الثرثار( من اجلزء نفسه.



 الوزارات العراقية) 117(

 يف عهد االحتالل  واالنتداب واالستقالل  

 من عام  1920 حتى  عام  1958

 1 ـ الوزارة النقيبية املؤقتة :

  تألفت   هذه   الوزارة   يف   27/ 10/ 1920  برئاسة   السيد   عبد  الرمحن   أفندي،   نقيب   

 أرشاف بغداد،  وكان تشكيلها   عىل  الصورة  اآلتية: 

  وعني  الذوات  اآلتية  أسامؤهم  )وزراء بال  وزارة( وهم: 

  وقد   اجتمع   جملس  الوزراء  يوم   2/ 11/ 1920،  ثم  شكلت  الدوائر  احلكومية  يف   

 العاصمة واأللوية. 

  ويف  )23/ 8/ 1921(  ت وج  األمري  فيصل  ملًكا   عىل   العراق  باسم  امللك  فيصل  األول،  

 فقدمت الوزارة استقالتها، وبقيت يف  احلكم  حتى  تأليف  الوزارة اجلديدة. 

 الثانية: ـ الوزارة النقيبية 2

  ويف  1921/9/10،  تألفت  الوزارة اجلديدة عىل  الشكل اآليت: 

 ويف شهر  آذار  سنة 1922، استقال وزير الداخلية، ووزير العدلية، ووزير األشغال،  

 ووزير التجارة، ووزير الصحة.

ني الوزراء  اآلتية  أسامؤهم:    فع 

  وألغيت وزارة الصحة، وأصبحت مديرية عامة   تابعة لوزارة  الداخلية . 

 ـ الوزارة النقيبية الثالثة: 3

  أ لفت هذه  الوزارة  بتاريخ 9/30/ 1922 من: 

 



 ـ الوزارة السعدونية األوىل:  4

لف   السيد   عبد  املحسن  السعدون  بتأليف   الوزارة،   فألفها   يوم  18/ 11/ 1922  عىل      ك 

 الوجه  اآليت : 

  وبعد  مدة،  ن قل  ناجي  السويدي  إىل  وزارة  العدلية،   وتوىل  عبد   املحسن  السعدون  وكالة  

 وزارة الداخلية. 

  واستقالت  هذه الوزارة  يوم  15/ 11/ 1923. 

 ـ الوزارة العسكرية األوىل:  5

  ألف الوزارة  جعفر العسكري   بتاريخ 11/22/ 1923 عىل  الشكل  اآليت : 

  وبتاريخ  11/27/ 1923،  أسندت وزارة األوقاف إىل الشيخ صالح باش أعيان. 

املحاسن،   أيب  آل  املعارف إىل حممد حسن  وبتاريخ  3/ 12/ 1923، أسندت وزارة 

 واستقالت الوزارة بتاريخ 3/ 8/ 1924. 

 ـ الوزارة اهلامشية األوىل:  6

  ألف  ياسني اهلاشمي وزارته  بتاريخ 8/4/ 1924 عىل  الوجه  اآليت: 

  هذا وقد استقالت هذه الوزارة يوم 6/20/  1925. 

 سعدونية الثانية: الـ الوزارة  7

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  26/ 1925/6 عىل  الشكل اآليت: 

دلت  الوزارة،  فن قل  عبد  احلسني  اجللبي   إىل   وزارة  املعارف،  وأسندت      ويف  شهر   متوز  ع 

هدت  وزارة  األشغال  واملواصالت إىل وزير   وزارة  الداخلية  إىل  حكمت  سليامن،  وع 

الدفاع وكالة، واستقال رؤوف اجلادرجي، وأصبح رئيس الوزراء وكياًل لوزير املالية.  

 واستقالت هذه الوزارة بتاريخ  1/ 11/ 1926.



 ـ الوزارة العسكرية الثانية: 8

  بقيت  الوزارة  مضطلعة  بأعباء  احلكم   وكالة  إىل  يوم   11/21/ 1926  حيث   شكل  

 جعفر  العسكري وزارته  الثانية من: 

  وحدثت  تبديالت   يف   الوزارة  بتاريخ 2/10/ 1927؛   حيث   أ حدثت   وزارة   جديدة،  

ني   وزيًرا   هلا   احلاج  عبد  احلسني   اجللبي   يوم    هي  )وزارة   الري  والزراعة (  وع 

1927/8/6.  كام  ن قل  السيد  حممد  أمني   زكي  إىل   وزارة  املعارف  بعد  استقالة  السيد   

بعد   واملواصالت  لألشغال  وزيًرا  اليارسي،  ني  السيد  علوان  عبد  املهدي  منها .  وع 

 انتقال حممد أمني زكي منها إىل املعارف. 

  وقد استقالت  الوزارة  بتاريخ  8/ 1928/1. 

 ـ الوزارة السعدونية الثالثة: 9

  وبتاريخ 1/14/ 1928،  تألفت الوزارة السعدونية عىل  الوجه اآليت: 

  وبتاريخ  6/3/ 1928  أعفي  وزير  العدلية  حكمت  سليامن  عن  وزارة  العدلية،   

 فصدرت اإلرادة امللكية بتعيني :

1  ـ  ناجي  شوكت،  وزيًرا  للداخلية،  بداًل   من  عبد  العزيز  القصاب،  الذي  انت خب  رئيًسا   

 للمجلس النيايب يوم  14/ 1/ 1928. 

 2 ـ نوري  السعيد،  وزيًرا للدفاع.

 3 ـ داود احليدري، وزيًرا  للعدلية. 

  واستقالت  الوزارة يف  يوم 1/20/ 1929.

 (: 118) ـ الوزارة السويدية األوىل  10

  وبتاريخ 4/28/ 1929، ألف السيد  توفيق السويدي وزارته األوىل  من: 

  واستقالت  الوزارة  يوم  25/ 1929/8، لكنها بقيت تزاول أعامهلا وكالة حتى تألفت  

 الوزارة اجلديدة يف يوم  1929/9/19. 



)117(  ـ  استندنا  يف   ترتيب  هذه   اجلداول  إىل  كتاب  األستاذ   احلسني  املوسوم   بـ  ) األصول  الرسمية  لتاريخ 

 الوزارات العراقية يف العهد  امللكي الزائل( صيدا  1964.

 )118( ـ يالحظ أن  وزارة األوقاف ألغيت وأصبحت مديرية عامة ملحقة بديوان جملس الوزراء. 

 دونية الرابعة:ـ الوزارة السع 11

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  19/ 1929/9 من: 

  واستقالت  الوزارة بعد )انتحار( رئيسها  يف  ليلة   13/ 11/ 1929.

 ـ وزارة ناجي السويدي: 12

  وبتاريخ 11/18/ 1929 تألفت الوزارة  من: 

  واستقالت  الوزارة يوم  9/ آذار/1930 وبقيت يف  احلكم  حتى يوم  3/23/ 1930. 

 ـ الوزارة السعيدية األوىل: 13

  تألفت الوزارة  يوم 3/23/ 1930 من:

دلت   الوزارة،   فتم   تويل   مجيل   الراوي     واستقال   عل   جودت   يف   11  أيلول   1930،  فع 

ني رستم حيدر رئيس الديوان امللكي وزيًرا للاملية، ومزاحم الباجه   وزارة الدفاع، وع 

التابعة   الدوائر  هبا  أحلقت  أن  بعد  أصبحت  التي  واملواصالت  وزيًرا لألشغال  جي 

 لوزارة الري والزراعة  

 قتصاد واملواصالت(. امللغاة تعرف بوزارة )اال 

 وأسندت وزارة  اخلارجية إىل   عبد اّللّ  الدملوجي، ون قل بعد ذلك مزاحم الباجه جي  

 إىل وزارة الداخلية، وعني حممد أمني زكي وزيًرا لالقتصاد واملواصالت. 

  واستقالت  الوزارة يوم  1931/10/19. 

 ـ الوزارة السعيدية الثانية:  14

  وتألفت الوزارة السعيدية الثانية يوم   19/ 10/ 1931  من: 



  وحدثت   تبدالت   وزارية،   إذ انت خب جعفر العسكري رئيًسا ملجلس النواب يف أول  

االقتصاد   وزير  إىل  وكالة  الدفاع  وزير  منصب  سنة  1931،  فأسند  الثاين  ترشين 

 واملواصالت، ومنصب وزارة اخلارجية بالوكالة إىل رئيس الو زراء. 

  ويف   30/ 11/ 1931،   استقال  جعفر   العسكري   من   رئاسة  املجلس،   فصدرت  

 اإلرادة امللكية بتعيينه من جديد وزيًرا للدفاع واخلارجية. 

  ويف  3/ 10/ 1932،  أصبح  العراق  عضًوا  يف  جملس  عصبة  األمم،   وبذلك  انتهى  عهد  

 االنتداب الربيطاين،  ولذلك  استقالت الوزارة  يوم 1932/10/27. 

 : ـ الوزارة الشوكتية 15

  وبتاريخ 3/ 11/ 1932 ألف  ناجي شوكت الوزارة  عىل  الشكل التايل : 

  وبتاريخ 3/18/ 1933، استقالت الوزارة. 

 ـ الوزارة الكيالنية األوىل:  16

  وبتاريخ 3/20/ 1933  تألفت وزارة رشيد  عايل الكيالين األوىل  من: 

  وملا   تويف  امللك  فيصل  األول   يوم  8/أيلول/ 1933  يف  برن  يف  سويرسا،  ونودي  

باألمري  غازي  ملًكا   عىل   العراق  باسم  )غازي  األول (،   استقالت  الوزارة  يوم  

 .1933/9/9 

 ـ الوزارة الكيالنية الثانية:  17

  وبتاريخ 9/9/ 1933،  تألفت الوزارة عىل  الشكل  اآليت : 

  وبتاريخ 1933/10/28 استقالت الوزارة. 

 ـ الوزارة املدفعية األوىل:  18

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  29/ 1933/11 عىل  الشكل اآليت: 



  واستقالت  هذه الوزارة  يوم  1934/2/19. 

 ـ الوزارة املدفعية الثانية: 19

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  21/ 1934/2 من : 

￼ 

  وبتاريخ  1934/7/18،  استقال  وزير  اخلارجية عبد اّللّ الدملوجي، فأ سند املنصب  

 إىل توفيق السويدي، الذي كان ممثل العراق الدائم يف عصبة األمم. 

  وبتاريخ 8/25/ 1934 استقالت الوزارة. 

 : األيوبية األوىلـ الوزارة  20

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  27/ 8/ 1934 عىل  الشكل  اآليت: 

  واستقالت  الوزارة يوم  1935/2/23. 

 ـ الوزارة املدفعية الثالثة: 21

  تألفت  يوم 3/4/ 1935 من: 

  وبتاريخ 3/15/ 1935 استقالت الوزارة. 

 اهلامشية الثانية: ـ الوزارة  22

  تألفت  يوم  1935/3/17 من:

  وبتاريخ  1935/9/15  استقال  وزير   املعارف،   الشيخ  الشبيبي،   فصدرت   اإلرادة  

 امللكية بتعيني )صادق البصام( بنفس التاريخ. 

  وبناء  عىل   انتخاب   حممد   زكي  رئيًسا   ملجلس  النواب  يوم  8/ 1935/8؛  أسند  منصب   

 وزارة العدلية  وكالة  إىل رشيد  عايل الكيالين، وزير  الداخلية . 



  أما   وزارة )املالية (،   فقد  أسندت  إىل  )رؤوف   البحراين(  بعد مخس  ساعات من تألي ف  

صدقي   بكر  حركة  قيام  يوم  1936/10/29  بعد  الوزارة  واستقالت  الوزارة. 

 املعروفة يف ذلك اليوم. 

 حكمت سليمان: ـ وزارة  23

  تألفت  يوم 10/29/ 1936  من: 

  ويف  يوم  1936/6/19 استقال أربعة  وزراء  هم : 

  جعفر أبو التمن،  كامل اجلادرجي، صالح  جرب، ويوسف إبراهيم. 

  وبتاريخ 6/24/ 1936، صدرت اإلرادة امللكية بتعيني وزراء بداًل عنهم، وهم: 

  وملا   كان  رئيس   الوزراء   يشغل   منصب   وزارة  الداخلية   وكالة،  فقد  صدرت   إرادة  ملكية  

 بتاريخ 1937/6/28 بتعيني   مصطفى  العمري وزيًرا  هلا . 

  وملا   ق تل  بكر  صدقي  يف  املوصل  يوم  8/11/ 1937،  فقد  قدمت  الوزارة  استقالتها  

 يوم  17/ 8/ 1937. 

 الوزارة املدفعية الرابعة:ـ  24

 من:   8/1937/ 17فت يوم 

  ويف  يوم  7/18/ 1937،  صدرت  اإلرادة  امللكية  بتعيني  إبراهيم  كامل  وزيًرا  للاملية،  

 وتوفيق السويدي  للخارجية. 

  وبتاريخ  1938/5/7،  استقال  جالل   بابان  وزير  االقتصاد  واملواصالت،  فأسند  هذا  

 املنصب وكالة إىل إبراهيم كامل  وزير  املالية . 

  وبتاريخ 24/ 12/ 1938 استقالت الوزارة. 

 ـ الوزارة السعيدية الثالثة: 25

  تألفت  يوم 25/ 12/ 1938  من: 



  ويف   يوم   الرابع  من  نيسان   سنة   1939،  تويف   امللك   غازي  األول  إثر   اصطدام   سيارته  

بعامود  الكهرباء  املثبت  يف  مدخل  الشارع  املؤدي  إىل  قرص  الزهور،  فنودي   بطفله  

 )فيصل الثاين( ملًكا  عىل  العراق، وتعيني  خا له األمري عبد اّللّ وصيًّا عىل العرش. 

  وبتاريخ 6 نيسان  1939 استقالت الوزارة. 

 ـ الوزارة السعيدية الرابعة:  26

  تألفت  يوم 4/6/ 1939 من: 

  وبتاريخ  4/25/ 1938  استقال  ناجي  شوكت،  فاستصدر  رئيس   الوزراء  إرادة   

ملكية  بنفس  اليوم  بتعيني   عل   جودة  وزيًرا  للخارجية، ثم   أصبح رئيس الوزراء نفسه  

وكياًل لوزير الداخلية. ويف يوم  1938/9/20، صدرت اإلرادة بتعيني جالل بابان 

 وزيًرا لألشغال  

ني سامي شوكت   وع  للداخلية،  وزيًرا  ني  ع  الذي  نظمي  بداًل من عمر  املواصالت، 

 البصام وزيًرا لالقتصاد.  ( وصادق 119وزيًرا )للشؤون االجتامعية() 

  واستقا لت هذه الوزارة يوم  1940/2/18. 

 ـ الوزارة السعيدية اخلامسة: 27

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  22/ 1940/2 من: 

  وبتاريخ 1940/3/9 استقال وزير الشؤون االجتامعية  صالح جرب.  

  وبتاريخ 3/31/ 1940 قدمت الوزارة استقالتها . 

 الوزارة الكيالنية الثالثة:ـ  28

  تألفت بتاريخ 3/31/ 1940 من: 

 ويف 3 متوز  1940، استقال  وزير االقتصاد حممد أمني زكي،  فقام مقامه وزير الدفاع  

طه  اهلاشمي .  ويف   19  كانون   الثاين  1941،   استقال   نوري  السعيد  وزير   اخلارجية،   فقام  



وزير   ناجي شوكت  استقال  مقامه   ناجي  السويدي.  ويف  26  كانون  الثاين  1941، 

ني عل حممود الشيخ   العدلية، فقام مقامه عمر نظمي. ويف  28  كانون الثاين  1941، ع 

عل وزيًرا للعدلية، ويونس السبعاوي وزيًرا لالقتصاد. ويف  29 كانون الثاين استقال  

 ناجي السويدي. 

  ويف  يوم 31 كانون الثاين  1941 است قالت ا لوزارة. 

 ـ وزارة طه اهلامشي:  29

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  31 كانون الثاين سنة  1941 من: 

  ويف  4  شباط   عني   توفيق  السويدي  وزيراً   للخارجية  واستقالت  الوزارة  يف  1  نيسان  

 .1941 

 الرابعة:ـ الوزارة الكيالنية  30

  تألفت بتاريخ  10 نيسان 1941  من: 

ة، هرب الوص، وتم تعيني الرشيف رشف وصيًّا عىل  الوزار   عمر  من  شهر  أول  ويف 

العرش، ثم قامت حركة رشيد عايل، وانتهت بعد اشرتاك اإلنكليز بانحالل الوزارة  

، وعند ذاك عاد الوص إىل  1941مايس    29وذهاب وزرائها خارج العراق منذ يوم  

 العراق ثانية. 

 ـ الوزارة املدفعية اخلامسة: 31

  تألفت  يوم 6/2/ 1941  من: 

  استقال  وزير  املالية  يوم  9/2/ 1941،  فأسند منصب الوزارة  إىل عل  جودة وكالة . 

  واستقالت  الوزارة يوم  1941/9/21. 



 ـ الوزارة السعيدية السادسة:  32

 ن:م  1941/ 10/ 9تألفت يوم 

ني  بدله   السيد  عبد  املهدي  وزير     استقال  حممد  أمني  زكي  يف  1/29/ 1942،  فع 

 املواصالت  أصالة،  واالقتصاد  وكالة. 

ني بدله  داود احليدري،    واستقال  وزير العدلية صادق   البصام  يوم 2/9/ 1942، وع 

وعني  عبد   اّللّ   الدملوجي   وزيًرا   للخارجية   يوم   2/9/ 1942،  ثم  استقال  يوم  

وبتاريخ   نفسه.  السعيد  نوري  اخلارجية  وكالة  31/ 5/ 1942،  وتوىل 

ني عبد اإلله حافظ وزيًرا لالقتصاد.   1942/7/20، ع 

  ويف  يوم 1942/10/3 استقالت الوزارة. 

 السعيدية السابعة: ـ الوزارة  33

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  8/ 1942/10 من: 

  استقال عبد املحسن شالش  بتاريخ 14/ 11/ 1942 ملرضه.

  استقال السيد  عبد املهدي  بتاريخ 1942/10/21. 

  وعىل  أثر  هاتني  االستقالتني صدرت اإلرادة  امللكية بتعيني: 

  وبتاريخ 6/23/ 1943 حدثت التغيريات  التالية: 

 1  ـ نقل  عبد  اإلله  حافظ  )وزير  اخلارجية ( إىل وزارة املعارف. 

 2 ـ  تعيني حتسني  عل  رئيًسا   للديوان امللكي . 

 3 ـ  تعيني نرصة  الفاريس  وزيًرا  للخارجية . 

 4 ـ  تعيني جالل بابان وزيًرا  للاملية. 

 5  ـ  تعيني  صالح جرب  )وزير املالية( وزيًرا للداخلية. 

 6 ـ  تعيني  حتسني  العسكري وزيًرا  للمواصالت واألشغال. 



7  ـ  تعيني  أمحد  خمتار  بابان  )وزير  املواصالت(  وزيًرا   للعدلية   )بعد  تعيني   داود احليدري  

 وزير العدلية يف منصب دبلومايس(. 

  وبتاريخ  1943/9/27  استقال  نرصة  الفاريس   وزير   اخلارجية،   فأصبح  عبد  اإلله   

 حافظ وكياًل  للخارجية . 

  وبتاريخ  1943/10/3  استقال  جالل  بابان  )وزير  املالية (،  فعني  بدله   )حتسني   

 العسكري( وزير املواصالت  واألشغال. 

  وبتاريخ  1943/9/29  استقال وزير الداخلية )صالح جرب(، فع ني بدال عنه عبد  

 اّللّ القصاب. 

 وملا  انت خب سلامن الرباك )وزير االقتصاد( رئيًسا  ملجلس  النواب، عني محدي الباجه   

 جي وزيًرا  لالقتصاد. 

  ويف  يوم  19/ 12/ 1943 استقالت الوزارة. 

 

 الوزارة السعيدية الثامنة:ـ  34

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  25/ 12/ 1943 من: 

إىل   السويدي  توفيق    وبالنظر  لعدم  وجود  منصب   )نائب  رئيس  الوزراء(؛   اضطر 

 االستقالة يوم 2/23/ 1944.

  استقالت  الوزارة يوم  6/3/ 1944.

 الوزارة الباجه جية األوىل: ـ  35

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  1944/6/4  من: 

)1(  ـ  يالحظ  أن هذه  الوزارة أنشئت  يف هذا  التاريخ  بالنظر  لتأزم الوضع االقتصادي  

 بسبب احلرب العاملية الثانية. 



  واستقالت  هذه الوزارة بتاريخ  1944/8/28. 

 ـ الوزارة الباجه جية الثانية:  36

  تألفت بتاريخ 8/29/ 1944 من: 

ني  ) يوسف  غنيمة(  وزيًرا   للتموين،  وعبد   املجيد     وبتاريخ  11/18/ 1944،  ع 

 عالوي وزيًرا  للشؤون  االجتامعية)120(. 

  وبتاريخ 20/ 12/ 1944، عني ) إسامعيل نامق( وزيًرا للدفاع.

  وبتاريخ  25/ 8/ 1945،  استقال  وزير  اخلارجية   أرشد   العمري،  فتوىل  رئيس   الوزراء  

 وزارة اخلارجية  بالوكالة. 

  وبتاريخ 29/ 1/ 1946 استقالت الوزارة. 

 

 الثانية:  وزارة توفيق السويديـ  37

  تألفت  يوم 2/23/ 1946 من:

ني  بداًل   عنه     وبتاريخ  1946/4/23  استقال  وزير   الشؤون  أمحد  خمتار  بابان،  فع 

 الدكتور شوكت  الزهاوي. 

  وبتاريخ  21/ 1946/5  استقال  توفيق  السويدي  من  وزارة  اخلارجية،  فن قل  )عل   

 ممتاز( وزير  املواصالت واألشغال إىل  وزارة اخلارجية. 

  ويف  نفس   اليوم   ن قل   وزير  التموين  عبد  اجلبار اجللبي   إىل وزارة املواصالت واألشغال،  

 وأسند منصب وزير التموين بالوكالة إىل وزير املالية. 

  واستقالت  هذه الوزارة  يوم 1946/5/30. 

 األوىل:  العمريةـ الوزارة  38

  تألفت  يوم  6/1/ 1946 من: 



 . التموين وزارة وكالة  من  غنيمة يوسف  استقال ،31/7/1946 وبتاريخ

ني  عبد اإلله  حافظ وزيًرا  للتموين.   وبتاريخ 26/ 8/ 1946، ع 

  وبتاريخ  8/17/ 1946،  استقال  عبد  اّللّ  القصاب  وزير  الداخلية،  فتوالها   وكالةً   

 رئيس الوزراء . 

  وبتاريخ 1946/11/14 استقالت الوزارة. 

 ـ الوزارة السعيدية التاسعة: 39

  تألفت  يوم 21/ 11/ 1946  من: 

￼ 

 وبتاريخ 26/ 12/ 1946 استقال حممد حديد من الوزارة فع ني بدالً عنه )عبد اإلله  

 حافظ(. 

ني   بداًل      وبتاريخ  28/ 12/ 1946  استقال  عل   ممتاز   وزير  املواصالت  واألشغال   فع 

 عنه عبد  اهلادي اجللبي . 

  وبتاريخ  12/30/ 1946  استقال  كل   من  صا لح  جرب   وزير  املالية،  وصادق  البصام  

وزير  املعارف،   فأسند منصب وزير املالية وكالًة إىل عبد اإلله حافظ وزير التموين،  

 ومنصب وزير املعارف بالوكالة إىل مجيل عبد الوهاب وزير الشؤون االجتامعية. 

  وبتاريخ 3/11/ 1947 استقالت الوزارة. 

 رب: ـ وزارة صاحل ج 40

  تألفت  يوم 3/29/ 1947 من:

  وبتاريخ 9/9/ 1947 صدرت اإلرادة  امللكية بتعيني  توفيق النائب  وزيًرا للتموين. 

ني   توفيق  النائب   وزيًرا   للداخلية،  وأسند  منصب   وزير  التموين     ويف   5/ 12/ 1947  ع 

 إىل عبد اإلله  حافظ بالوكالة. 



  ويف  زمن   هذه  الوزارة، جرت املفاوضات  مع  بريطانيا   لعقد   معاهدة  جديدة  حتل   حمل  

معاهدة 1930، وبعد مفاوضات أجراها رئيس الوزراء والوفد املرافق معه يف لندن،  

أرغمت   العراقي  الشعب  وثبة  ولكن  بورت سموث(  )معاهدة  سمي  ما  عىل  وقع 

 الوص عىل العرش عىل إصدار بيان بعدم قبوهلا. 

  وبتاريخ 26/ 1/ 1948 اس تقال وزير العدلية  مجال  بابان.

  وبتاريخ 27/ 1/ 1948 استقال وزير املالية يوسف غنيمة. 

 بنفس التاريخ استقال مجيل عبد الوهاب وزير الشؤون االجتامعية. 

  وبتاريخ 27/ 1/ 1948  وبعيد عودة صالح  جرب  من  لندن  قدم استقالة  وزارته. 

 لصدر:ا ـ وزارة السيد حممد 41

  تألفت بتاريخ 1/29/ 1948 من: 

  وحدثت بعد ذلك  تبدالت  وزارية عىل  الشكل اآليت: 

 1  ـ استقال  مجيل  املدفعي من  وزارة الداخلية  يوم 3/3/ 1948. 

 2 ـ استقال عمر  نظمي  من وزارة العدلية  يوم  1948/3/3. 

ني نرصة  الفاريس وزيًرا  للداخلية يوم  1948/3/4.   3 ـ ع 

ني  نجيب   الراوي   وزيًرا   للعدلية   يوم   1948/3/4  بعد   استقالة   عمر   نظمي  منها .  ـ   ع    4 

ني داود احليدري وزيًرا للشؤون االجتامعية يوم 3/4/ 1948.   5  ـ ع 

ني  مكانه  نرصة   6  ـ  تويف   وزير  اخلارجية  )محدي  الباجه  جي(  يوم   3/27/ 1948  فع 

 الفاريس،  وأسند  منصب وزير   الداخلية وكالةً  إىل  مصطفى  العمري وزير  االقتصاد. 

7 ـ استقال  حممد  مهدي كبه  من وزارة التموين يوم  1948/6/7، فحل حمله صادق  

 البصام. 

 8  ـ استقال داود  احليدري  يوم   5/26/ 1948. 

  ويف  يوم  1948/6/16 استقالت الوزارة. 



 الباجه جي: ـ وزارة مزاحم  42

  تألفت  يوم 1948/6/26  من:

  وبمناسبة   انتخاب   عبد  الوهاب  مرجان  يف   أول   كانون   األول  1948  رئيًسا   ملجلس  

النواب   صدرت  اإلرادة امللكية بإسناد منصب وزارة الشؤون االجتامعية إىل عل حيدر  

 سليامن الذي توىل أيًضا وزارة االقتصاد بالوكالة يف 8/19/ 1948. 

  استقال  وزير  الدفاع  )صادق  البصام(  من  وزارة  الدفاع  يوم  1948/9/27  فأسند  

 املنصب إىل عل  ممتاز وكالةً . 

ني  )عل   جودة(  وزيًرا   للخارجية،   وأصبح  مصطفى      وبتاريخ  1948/10/20،  ع 

ني   )عمر   نظمي(  وزيًرا   للداخلية   يوم    العمري   يف  هذا   التاريخ   وزيًرا   بال  وزارة،   وع 

بال   وزيًرا  احلبيب  وحممد  للدفاع،  وزيًرا  الوادي(  )شاكر  ني  10/20/ 1948،   وع 

 وزارة.

  واستقال  عل  ممتاز يوم  1948/10/27 ومصطفى العمري  يوم  6/ 11/ 1948. 

  واستقالت  الوزارة يوم  6/ 1/ 1949.

 السعيدية العاشرة: ـ الوزارة  43

  تألفت  يوم 1/6/ 1949 من: 

  ويالحظ  أن ) وزارة التموين(  ألغيت يف هذه الوزارة. 

  وبتاريخ  16/ 1/ 1949 صدرت اإلرادة  امللكية  بتعيني  خليل إسامعيل  وزيًرا  للاملية . 

  وحدثت  تبدالت وزارية كام  يل :

ـ   أحدث   منصب   نائب   رئيس  وزراء  بتاريخ   1949/2/24  فصدرت  اإلرادة     1

 امللكية  يوم   3/17/ 1949  بتعيني  عمر  نظمي  وزيًرا  بال   وزارة،  ونائًبا   لرئيس الوزراء. 

ني   حمافًظا   ـ   تعيني   فاضل  اجلاميل   وزيًرا  للخارجية  بداًل   من  عبد  اإلله   حافظ  الذي  ع    2

 للمرصف الوطني  العراقي. 



 3 ـ  تعيني  توفيق النائب  وزيًرا للداخلية. 

  وقد استقالت  هذه الوزارة  يوم  1949/11/5. 

 ـ الوزارة األيوبية الثانية: 44

  تألفت  يوم  10/ 12/ 1949  من: 

  واستقالت  هذه الوزارة  يوم  1/شباط/ 1950. 

 45 ـ وزارة توفيق السويدي الثالثة:

  تألفت  يوم  2/5/ 1950  من: 

 . 1950/ 12/9  يوم  الوزارة استقالت

 

 ـ الوزارة السعيدية احلادية عشرة:  46

  تألفت  يوم 1950/9/25 من:

ني كل  من:    وبتاريخ 12/25/ 1950 ع 

 1  ـ عمر  نظمي،  ومصطفى العمري،  وحممد  حسن  كبه،  وزراء بال وزارة. 

ني عبد  الوهاب  مرجان وزيًرا  للاملية .   2 ـ ع 

ني ضياء  جعفر  وزيًرا للمواصالت  واألشغال.   3 ـ ع 

ني عبد  املجيد  حممود وزيًرا لالقتصاد.   4 ـ ع 

  ويف  5 شباط  سنة  1951 حدث  ما يل: 

ني عمر  نظمي الوزير بال   وزارة، وزيًرا للداخلية.   1  ـ ع 

ني  توفيق   السويدي  نائًبا   لرئيس   الوزراء،  ووزيًرا   للخارجية  وكالة،   ولكنه   استقال   ـ   ع    2

 من الوزارة  يوم  7/15/ 1951. 



ني  رئيًسا    ني  مجيل  عبد  الوهاب   وزيًرا  للعدلية   بداًل   من  حسن  سامي  تاتار  الذي  ع  3  ـ  ع 

 ملحكمة التمييز. 

4  ـ  وبناء  عىل   انتخاب  عبد  الوهاب  مرجان  رئيًسا   ملجلس  النواب  يف  أول  كانون  أول   

 1952 عني وكياًل  لوزير املالية  الدكتور ضياء  جعفر  وزير املواصالت واألشغال . 

  هذا واستقالت الوزارة  يوم  1952/7/10. 

 ـ وزارة مصطفى العمري: 47

  تألفت  يوم  1952/7/12 من:)121( 

  عل،   الشيخ  حممود  عل   بدله  فع ني  11/1952/ 15  يوم   الشابندر  إبراهيم  واستقال

 . هلا  وكياًل  الدفاع وزير ني فع   الداخلية، وزارة  عن الوزراء رئيس  وختىل 

  استقالت  الوزارة يوم  11/21/ 1952 بسبب  أحداث انتفاضة سنة  1952. 

 ـ وزارة الفريق نور الدين حممود:  48

  تألفت هذه الوزارة يوم 23/ 1952/11  من: 

ني   بداًل   عنه   سعيد   قزاز،   ث م     هذا  واستقال   ماجد  مصطفى  يوم   21/ 12/ 1952  فع 

عني  نديم   الباجه   جي   وزيًرا  لالقتصاد  يوم  21/ 12/ 1952  وعبد  الرمحن  جودت  

وزيًرا  للمواصالت  واألشغال  بنفس التاريخ، وانت خب  الدكتور اجلاميل  رئيًسا   ملجلس  

النواب   يوم  12/24/ 1952  فع ني وزير املالية عل حممود الشيخ عل وكياًل لوزارة  

 اخلارجية. 

  استقالت  هذه الوزارة  يوم 1/22/ 1953. 

 ـ الوزارة املدفعية السادسة:  49

  تألفت  يوم 1953/1/29 من:



ني  أمحد  خمتار  بابان  رئيًسا   للديوان  امللكي  يوم  4/26/ 1953،  فأصبح  وزير  املالية     وع 

 عل  ممتاز وكياًل  لوزارة العدلية .

  وبتاريخ 5 مايس  سنة  1953  استقالت الوزارة. 

  ويف   عهد  هذه   الوزارة،  بلغ  امللك  فيصل   الثاين   سن  الثامنة   عرشة،  وأصبح   ملًكا   من  

 يوم  2  مايس  1953. 

 املدفعية السابعة:الوزارة ـ  50

  تألفت  يوم 5/7/ 1953  من: 

  وبتاريخ 20/ 5/ 1953 استقال عبد الوهاب  مرجان. 

  واستقالت  الوزارة يوم  1953/9/15. 

 األوىل: ـ وزارة اجلمايل 51

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  17/ 1953/9 من: 

ني   سعيد قزاز وزيًرا  للداخلية.    ويف  يوم  9/18/ 1953 ع 

  ويف  يوم 1954/1/9 استقال  عبد الرمحن  اجلليل،  وحسن عبد الرمحن. 

  واستقالت  الوزارة يوم  1954/2/27. )122( 

 ـ الوزارة اجلاملية الثانية:  52

  تألفت  يوم  3/8/ 1954  من: 

  ويف  يوم  1954/4/13  استقال  عبد   الكريم   األزري،  فتوىل  وزارة  اإلعامر   وكالة،   

 عل  حيدر سليامن وزير  االقتصاد.

  وبتاريخ  1954/4/19  استقال  موسى   الشابندر،  فتوىل   رئيس   الوزراء   وزارة  

 اخلارجية. 

  واستقالت  هذه الوزارة  يوم 29 نيسان 1954. 



 ـ وزارة أرشد العمري الثانية:  53

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  29 نيسان 1954 من: 

ني  بداًل   عنه   الدكتور  صبيح      بتاريخ  1954/6/7  استقال   عبد  اهلادي  الباجه  جي   فع 

الوهبي .  واستقال   فخري  الفخري،  فع  ني  بداًل   عنه   نوري  القره  غويل  وزيًرا   

ني  الدكتور   عبد  احلميد   كاظم   وزيًرا   للمواصالت  واألشغال   ويف   1954/6/16  ع 

يوم   الزراعة  يوم  1954/6/12  ووزير  قزاز  سعيد  استقال  ثم  للمعارف، 

ني كل من:   6/16/ 1954 وبتاريخ 1954/7/1 ع 

 1  ـ سامي  فتاح وزير  الشؤون  االجتامعية،  وزيًرا  لإلعامر. 

 2 ـ أمحد  الراوي،  وزيًرا  للشؤون االجتامعية . 

 3 ـ عبد املجيد  عباس، وزيًرا  للزراعة. 

  وبتاريخ 6/17/ 1954  قدمت الوزارة استقالتها. 

 ـ الوزارة السعيدية الثانية عشرة:  54

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  3/ 1954/8 من: 

  الوهاب  عبد  من   بداًل   للزراعة  وزيًرا  اجللبي   رشدي  أصبح  ،16/9/1954  وبتاريخ

  نائًبا   ليكون  ثانية   اختري  لكنه   1954/ 16/9  يوم   بابان  خمتار   أمحد   واستقال.  مرجان

 . 1954/ 26/10لرئيس الوزراء، وذلك بتاريخ  

  واستقالت  هذه الوزارة  يوم  12/17/ 1955. 

 الثة عشرة:ـ الوزارة السعيدية الث 55

  تألفت  يوم  17/ 12/ 1955  من: 

ني   )خليل  كنه(  وكياًل   لوزير   املعارف     وانتهت   املدة   القانونية   ملنري  القايض،   فاستقال   وع 

 اعتباًرا من يوم   6/16/ 1956.



  واستقالت  هذه الوزارة  يوم  6/8/ 1957. 

 ـ الوزارة األيوبية الثالثة: 56

  تألفت  يوم 1957/6/20 من:

  كاظم،   احلميد  عبد  الدكتور  بتعيني  امللكية  اإلرادة  صدرت  ،1957  سنة  متوز  6  ويف

 . للمعارف   وزيًرا

  وبتاريخ 1957/11/16 استقالت الوزارة. 

 ـ وزارة عبد الوهاب مرجان:  57

  تألفت هذه  الوزارة  يوم  15/ 12/ 1957  من: 

  وبتاريخ 1958/3/2 استقالت الوزارة. 

 الرابعة عشرة: ـ الوزارة السعيدية  58

  تألفت  يوم 3/3/ 1958  من: 

  وبتاريخ 14/مايس / 1958 استقالت هذه  الوزارة . 

 خمتار بابان:  ـ وزارة أمحد 59

  تألفت   هذه   الوزارة   عىل   أثر   قيام  االحتاد   العريب   بني   العراق   واململكة   األردنية) 123(  

 وذلك يف  تاريخ  19/ 1958/5  من: 

  وقضت  ثورة  الرابع عرش من متوز  1958 عىل هذه الوزارة. 

 ـ وزارة االحتاد العريب: 60

  وملا   قام  االحتاد   العريب  يوم  14  شباط   سنة   1958  بني  العراق  واململكة  األردنية   

اهلاشمية،  وتم  وضع  دستور  لذلك  االحتاد،  فبموجب   املادة  الثالثة  منه  تم  تشكيل  وزارة  

 االحتاد العريب  يوم   19/ 5/ 1958 من: 



 خامتة االحتاد العريب 

  وملا   قامت  ثورة   الرابع  عرش   من  متوز   1958  وأعلنت   النظام   اجلمهوري،  سقط   النظام  

امللكي  يف  العراق،  وبتاريخ  15  متوز  1958  أصدر  الزعيم  عبد  الكريم  قاسم،  رئيس   

 الوزراء  والقائد  العام  للقوات  املسلحة البيان اآليت : 

  )إن  االحتاد  بني  العراق  واألردن عىل الصورة التي تم هبا يف العهد السابق ل يكن احتاًدا  

حقيقييا مستهدًفا مصلحة الشعب يف القطرين، وإنام كان لتدعيم النظام امللكي الفاسد،  

ولتمزيق وحدة الصف العريب املتحرر، ولتحقيق مصالح زمرة من احلاكمني الذين ل  

حكومة   فإن  لذلك  أمانيه.  حتقيق  عىل   يعملوا  ول  الشعب،  طريق  عن  احلكم  يأتوا 

اإلجراءات   مجيع  وتعترب  االحتاد،  هذا  من  فوًرا  انسحاهبا  تعلن  العراقية  اجلمهورية 

 والترشيعات التي متت بموجبه باطلة 

مما  وملغية وغريها  والعسكرية  املالية  االلتزامات  مجيع  من  ِحل   يف  نفسها  تعترب  كام   .

 هذا االحتاد(. ف رض عىل العراق نتيجة لقيام  

 )119( يالحظ ان هذه الوزارة أنشئت يف هذه الوزارة ألول مرة .

 )120( بسبب انتخاب احلاج حممد حسن كبه رئيساً  ملجلس النواب .

)121(  ـ  يالحظ  أن  هذه  الوزارة،  أي  وزارة  الصحة  أنشئت  يف  هذه  السنة  بعد   أن  كانت  مديرية  الصحة  العامة  

 تابعة لوزارة الشؤون االجتامعية. 

 )122( يالحظ  أن هذه الوزارة شكلت ألول مرة يف وزارة اجلاميل هذه.

)123(  ـ  كانت   من  نتيجة  االحتاد   العريب  الذي   قام  بني  اململكتني  أن  انفصلت  وزارتا  )الدفاع  واخلارجية( 

 وأحلقتا بوزارة )االحتاد العريب(.

 

 وسائط النقل وطرق املواصالت

  تتصل   مدن   العراق   وقصبا ته وقراه، بعضها ببعض، بالطرق الربية والنهرية والسكك  

 احلديدية. 



  وتسري  السيارات   عىل   اختالف  حجومها   يف   الطرق   املمتدة  يف  السهول   العراقية   

الرئيسية  كام  أهنا   تسري  يف  طرق  املناطق  اجلبلية  املعبدة  التي  تربط   كثرًيا  من  مراكز  األلوية  

 الشاملية  باألقضية  والنواحي  املختلفة. 

  وما   عدا  ذلك،   فإن  الرافدين   بقسميهام  اجلنويب   والشاميل،   صاحلان  للمالحة،   إذ   متخر   

 فيهام املراكب النهرية،  والسفن  الرشاعية  لنقل  البضائع من  هنا   وهناك.

  أما  السكك احلديدية، فرتبط  مراكز املدن  الكبرية  بعضها  ببعض. 

  وبالنظر   ملوقع  العراق   اجلغرايف  املمتاز،   فقد   أصبح  مهزة وصل بني الرشق والغرب،  

 إذ أصبح حمطة هامة من حمطات الطرق اجلوية العاملية. 

  ومن  اجلدير  با لذكر،   أن  الطرق  الربية   يف  العراق  يف   أوائل   احلكم   الوطني،  ل  تكن  معبدة  

بد  معظمها   وف تحت   طرق   جديدة   وصاحلة  لسري  السيارات  كام   هي  عليه   اآلن،   إذ  ع 

لربط  أنحاء  البالد  بعضها  ببعض، لتسهيل نقل البضائع واحلاصالت الزراعية، فضاًل  

 عن الركاب. 

  وبالنظر   لكثرة   األهنار   واجلداول  يف   العراق،   فقد   قامت   احلكومة   بإنشاء  عدد   من  

اجلسور  واملعابر  لتسهيل  سري  وسائط  النقل.  كام  أن  خطوط  السكة  احلديدية  زادت  

 مسافاهتا  حسبام  اقتضته  مصلحة البالد  العامة . 

سنة   صادًرا  جدواًل  له  ندرج  النقل،  وسائط  عن  فكرة  القارئ  يأخذ    ولكي 

 1949)124( وهو كام يل : 

 ـ طول طرق السكك احلديدية   )1892 كيلومرًتا(. 

 ـ جمموع شحنة  قطارات  احلمل  ) 1943014 طنًّا (. 

 ـ عدد املسافرين بالقطار )3340034 شخًصا (.

 ـ عدد عربات احلمل  والركوب  )1491(. 

 ـ عدد سيارات احلمل )7262(. 



 ـ عدد الدراجات  البخارية  ) 1209(.

 ـ السفن املحلية يف  املياه العراقية ) 1850(. 

 ـ  محولة السفن  املحلية  يف املياه العراقية  )139277 طنًّا (. 

 ـ عدد السفن النهرية  البخارية  يف املياه العراقية  )204(. 

 ـ  محولة السفن  النهرية  البخارية  يف املياه العراقية  ) 11439 طنًّا (. 

 ـ عدد الزوارق  املكشوفة  لنقل   الركاب  )245(. 

 ـ عدد السيارات التي عربت  الصحراء . 

 ذهاًبا  وإياًبا  إىل )دمشق( )6618(. 

 ـ عدد الطائرات يف  سنة 1949:

ـ  القادمة إىل بغداد  )6267(.  أ 

 ب  ـ املغادرة بغداد  )6267(. 

 (: 125ا طرق العراق الربية فهي)

 1  ـ طريق بغداد  ـ البرصة،  عن  طريق احللة الديوانية  النارصية .

 2 ـ طريق بغداد  ـ البرصة، عن  طريق الكوت  والعامرة. 

ا  ببعقوبة.   3 ـ طريق بغداد  ـ  خانقني  مارًّ

ا بكركوك فأربيل.   4 ـ طريق بغداد ـ املوصل، مارًّ

ا بسامراء  وتكريت واملوصل .   5  ـ طريق بغداد  ـ املوصل،  مارًّ

 6 ـ طريق بغداد  ـ كربالء فالنجف. 

ا بالسليامنية.  ـ  حلجبه،  مارًّ  7 ـ طريق كركوك  

 8  ـ طريق أربيل رايات. 

ا  بالفلوجة فالرمادي.   9 ـ طريق بغداد  ـ الرطبة،  مارًّ

 وتربط العراق بالدول املجاورة الطرق اآلتية: 



 1  ـ طر يق بغداد  ـ دمشق . 

 2 ـ طريق بغداد  ـ عامن . 

 3 ـ طريق بغداد  ـ  دير الزور  ـ  حلب. 

 4 ـ طريق بغداد  ـ طهران. 

 5  ـ طريق بغداد  ـ نصيبني. 

 * * * 

￼ 

)124(  ـ ال شك أن القارئ يعلم أن هذه الوسائط ومحوالهتا   قد زادت  مئات املرات   

 عام كانت عليه يف  هذا التاريخ بالنظر  لتطور  العراق وتبليط الطرق العامة. 

)125( ـ  كانت أكثرية هذه  الطرق  غري  معبدة،  إال   أنه   ملا   قام   جملس  اإلعامر  يف  العراق   

 سنة  1950 كان من  أوىل  واجباته  تبليط شبكة هذه الطرق وقد تم ذلك فعاًل. 

 الوصاية على  العرش

 

  لقد  نصت  املادة  ) 19(  من  القانون  األسايس  العراقي  عىل   أن: )سيادة  اململكة  العراقية   

 الدستورية  لألمة  هي وديعة  الشعب  للملك فيصل بن احلسني  ثم  لورثته  من  بعده(. 

  وقد  نصت   املادة  )20(  من  القانون  عىل   أن: )تكون والية العهد ألكرب أبناء امللك سنا  

بعض   األسايس  القانون  وأوضح  قانون  الوراثة(.  وفقًا ألحكام  عمودي  خط  عىل 

الرشد   سن  )تكون  أن:  عىل   )22( املادة  يف  فأوجب  وامتيازاهتا(  )امللكية  رشوط 

انتقل العرش إىل من هو دون هذا   الثامنية عرش عاًما. فإذا  القانونية للملك هي متام 

السن، يؤدي حقوق امللك )الوص( الذي اختاره امللك السابق، وذلك إىل أن يبلغ  

امللك سن الرشد. ولكن ليس للوص أن يتوىل هذا املنصب ويؤدي شيًئا من حقوقه  

 ما ل يوافق جملس األمة عىل الذي يعني وصيًّا. 



  وعىل   الوص   أداء   اليمني   أمام  املجلس،   وإىل   أن   يتم  نصب   الوص   وأداؤه   اليمني  

األمة   باسم  يتوال ها  الوزراء،  ملجلس  الدستورية  امللك  حقوق  تكون  القانونية، 

العراقية، ويكون مسؤواًل عنها، وال جيوز إدخال تعديل ما يف القانون األسايس مدة  

 الوصاية بشأن حقوق امللك ووراثته(. 

  أما  املادة  )23(  من القانون األسايس فقد نصت  عىل  أنه : 

  )عندما   متس  احلاجة إىل إقامة وص، يدعى جملس األمة إىل االلتئام حااًل ، وإذا كان  

هلذا   السابق  املجلس  فيلتئم  اجلديد،  املجلس  انتخاب  يتم  ول  منحالًّ  األمة  جملس 

 الغرض(. 

  هذا،   وقد  ط بقت   هذه   املواد   بوفاة  امللك  غازي  األول   عىل   الصورة   املعروفة   يوم  4  

الثاين أربع سنوات، إذ اختري خاله األمري عبد   نيسان  1939  وكان  عمر  ابنه  فيصل 

اإلله وصيًّا عليه منذ ذلك التاريخ، ويبقى وصيًّا عىل العرش حتى بلوغ امللك فيصل  

 الثامنة عرشة من عمره يوم 2 مايس 1953. 

  ومما   ُتدر  اإلشارة  إليه،   أنه  ملا   هرب   األمري  عبد  اإلله) 126(  خارج  العراق  بعد  حركة  

رشيد  عايل   الكيالين سنة  1941  انتخب الربملان )الرشيف رشف( وصيًّا عىل عرش  

احلركة   هذه  فشل  بعد  العراق  إىل  اإلله  عبد  األمري  عودة  بعد  زل  ع  ولكنه  العراق، 

 الوطنية. 

 * * * 

)126(  ـ  يالحظ  القارئ  أننا   أثبتنا   هذا  البحث   لغرض  إفادة  الباحثني  من  الوجهة  التارخيية،   بعد   

 سقوط احلكم  امللكي يف العراق سنة  1958.

 



 والية العهد )127(

  لقد  نص  القانون  األسايس   العراقي  عىل   أن  تكون  والية  العهد  ألكرب  أبناء   امللك  سناً   

 عىل  خط  عامودي  وفقاً  ألحكام  قانون الوراثة . 

  ولذا   فقد   ترك   موضوع   )والية   العهد(  دون  أن  يصدر   قانون   خاص  به،  ولكن  ملا   نظر   

الربملان  بأمر  تعديل القانون األسايس سنة  1943  كانت مسألة )والية العهد( من مجلة  

 ما نظر فيه. 

  فقد   ظهر   أن   صغر   سن   امللك   فيصل   الثاين   وحدوث   بعض   احلوادث   التي   كان  خيشى  

منها  عىل  حياته،   تستوجب اختاذ  قرار  ما  يف  هذه  املسألة،  ولذلك تقرر  أنه  يف  حالة  عدم  

وجود  ويل  عه،  فيجب  تعيني  ) ويل  عهد( لكي ال حيصل انقطاع يف وراثة العرش. وملا  

العراقية   اململكة  تأسيس  إىل عهد  العراق يرجع  تقليد عائلة احلسني بن عل يف  كان 

حيث كان العراقيون قد قدموا الوالء ألحد أبناء احلسني ـ برصف النظر عن أي واحد  

منهم ـ وملا كانت األرسة املالكة يف العراق هي من أرسة امللك حسني ملك احلجاز،  

فقد اقتىض تعيني )أرشد رجل عراقي( من أبناء أكرب أبناء امللك حسني بن عل )وليًا  

 للعهد( عند شغور والية العهد، حتى ينجب امللك ولدًا ذكرًا. 

  وعىل   هذا  القرار  الذي   أصدرته  املحكمة   العليا   أصبحت   املادة  )23(  من  القانون  

 األسايس العراقي  تنص  عىل   ما   يل : 

 1  - والية العهد ألكرب أبناء امللك سنًا عىل خط عمودي وفقًا ألحكام قانون الوراثة. 

2  -  إذا   شغرت  )والية   العهد(  نظراً   لقانون  الوراثة،  فإهنا   تنتقل  إىل  أرشد  رجل   عراقي  

 من أبناء أكرب أبناء  امللك حسني  بن عل  مدة شغورها . 

  وهكذا  يالحظ   ان  النص   صدر  ليجعل  االمري  عبد  االله بن عل الوص عىل العرش،  

 وليًا للعهد أيضًا منذ هذا التاريخ.

 )127( لقد سقط النظام امللكي يوم 14متوز 1958 ولكننا نذكر هذه  النبذة للفائدة التارخيية.



 



 حرف ـ الياء ـ 

 اليانصيبات يف العراق

 

  لقد  نظم  ) قانون  اليانصيبات  واالكتتابات  العامة  رقم  40  لسنة  1939(  وتعديالته   

 وأنظمته  قضية  )اليانصيب( و) االكتتاب العام(. 

ف  مصطلح  )اليانصيب(  بأنه  عملية  ي سمح  بموجبها   للجمهور  االشرتاك  فيها      فعري

لغرض  توزيع  النقود  أو  ممتلكات  أخرى  باالقرتاع  أو  احلظ،  وتشمل  كذلك   املراهنات  

املراهنات   مبالغ  مجع  طريقة  أي  ليزيرت(،  )توتا  باسم  املعروفة  بالطريقة  ُتري  التي 

 وتوزيعها عىل الرابحني. 

  أما   مصطلح   )االكتتاب   العام( ،  فرياد   به   مجع   النقود   أو   البضائع  من  اجلمهور  ملنفعة   من  

أو   املنافع  العامة،  أو  ملقصد  خريي  أو  ديني،  وذلك  بإقامة  حفالت  أو   ألعاب   عامة 

بوسائط   أو  اإلعالن  بواسطة  اجلمهور  من  اإلعانات  بطلب مجع  أو  أسواق خريية، 

 أخرى. 

  ووزير  املالية  يمنح  إجازة  إجراء  )اليانصيب (.  أما   إجازة  )االكتتاب  العام (  فيمنحها   

 وزير الداخلية . 

 اليانصيبات يف العراق: 

  كانت  اجلمعيات   اخلريية   يف  بغداد،  كجمعية   الطريان،  وا هلالل األمحر، ومحاية األطفال  

تقوم بإجراء يانصيب خاص بكل واحدة منها. كام كانت بعض اجلمعيات اخلريية يف  

 بعض األلوية تقوم بعمل مماثل.



  غري  أنه  تقرر  توحيد  )يانصيبات(  اجلمعيات   الكربى   الثالث  يف   بغداد،  وسحب  

يانصيب  واحد   هو )اليانصيب  املوحد  الوطني (  عىل   أن   ترشف   جلنة   خاصة مؤلفة من  

 تسعة أعضاء تعينهم احلكومة ملدة ثالث سنوات، لترشف عىل هذا اليانصيب. 

  وبموجب   تعديل   قانون  اليانصيبات  بالقانون   رقم  34  لسنة  1951،  فإن  األرباح  

املتأتية   من   اليانصيب   )الشهري  واألسبوعي(  توزع   عىل   مجعية   الطريان،   ومجعية   

مكافحة  السل   واجلمعيات   اخل ريية   امل ؤسسة يف العراق، التي يعينها جملس الوزراء، مع  

عن   السل  مكافحة  مجعية  تقل حصة  ال  أن  عىل  ا،  سنويًّ منها  لكل  ما خيصص  نسبة 

 .)%20( 

 يانصيب إنشاء املستشفيات: 

  ويف  سنة   1948،  فكرت  وزارة  الشؤون   االجتامعية   والتي   كانت  مديرية   الصحة  العامة   

الواردات   من  مستشفيات  إنشاء  لغرض  هبا،  فكرت   هذه  الوزارة  بإجراء  يانصيب 

 املتحصلة منه. 

  ولذلك  ألفت إلدارة هذا  )اليانصيب( جلنة  مؤلفة  من: 

  وقد  قررت  هذه اللجنة أن  تكون جوائز  هذا اليانصيب كبرية  مغرية. 

  فإن  اجلائزة   األوىل   هي   )5000(  دينار.  وهناك  جوائز   ترتاوح  بني   )1000(  دينار   

 و)20( ديناًرا. 

  وقد كان سعر البطاقة لغاية السحبة العارشة من هذا اليانصيب )نصف( دينار، ولكنه  

 ابتداء من السحبة احلادية عرشة، أصبح سعرها )ربع( دينار. 

  وكانت  اللجنة   قد  أخرجت   بطاقات  السحبة   األوىل   إىل   األسواق  املحلية   يف   العراق   

 يوم  2/2/ 1948 وقد  جرت السحبة  يوم   1948/10/15. 

  وقد   أجرت اللجنة منذ يوم  1948/10/6  لغاية يوم  31/ 10/ 1951  )17( سحبة  

 يانصيب ُتمعت لدهيا منها مبالغ ال بأس هبا. 



  وندرج فيام يل   جدواًل  بواردات ومرصوفات اللجنة  كام يل :

ـ   لقد   ُتمع   للجنة   من   الواردات   لغاية   السحبة   )17(  مبلغ   قدره  ) 522965(  ديناًرا،     1

ومقدارها   والتوزيع،  الطبع  ومصاريف  اخلزينة  وحصة  د فع  منه   اجلوائز  الرابحة 

 )310675( ديناًرا. 

2  ـ  قامت   اللجنة  بتوزيع  مبالغ  إلعانة  وإنشاء  املستشفيات  واجلمعيات،  قدرها   

 )191477( ديناًرا. 

 3 ـ  يكون  املتبقي  يف  صندوق اللجنة بعد السحبة  ) 17( )20812(  ديناًرا. 

 جدول باملبالغ املوزعة عىل  اإلنشاءات  واملساعدات 



 خامتة الكتاب

  حني  أصدرت    اجلزأين  األول  والثاين  من  هذا  )املعجم( ،  ل  أشأ  أن  أكتب  ) خامتة(  لكل   

منهام،  بل  تركت  كتابتها   إىل حني  صدور   اجلزء   الثالث، إذ  عند  ذاك،   ستكون   رضورية  

 بعد أن اجتمع  الكتاب  من  ألفه  إىل  يائه . 

  واليوم وأنا أقدم هذا اجلزء إىل القارئ الكريم، أود أن أبني له يف هذه اخلامتة ما كنت  

التي   التارخيية  قد حتملته من عنت وإرهاق يف سبيل البحث والتنقيب عن األصول 

الـ   وزهاء  رئيسيًا،  موضوعًا   )300( بلغت  التي  الكتاب  هذا  موضوعات  احتوهتا 

الكتاب   املتناثرة عىل صفحات هذا  الفرعية  إليها املوضوعات  إذا ضممنا   )1000(

 بأجزائه الثالثة. 

  ويطيب   يل   هنا   يف   هذه  اخلامتة   أن   أثبت   ما   كنت   ذكرته   يف   مقدمة   اجلزء   األول   منه  

الصادرة  يف  سنة  1953  ليعرف  الدافع  الذي  محلني  عىل   تأليف  هذا  املعجم  الفريد  يف  

 بابه فأقول: 

  )إن   آنسة   أمريكية  رغبت   يف   وضع  كتا ب عن الدول املشرتكة يف منظمة األمم املتحدة،  

بنبذة   تزويدها  فيه  فوجهت يف عام  1946  إىل سفارتنا يف )واشنطن( كتاًبا ترجوها 

 تارخيية عن )النشيد الوطني العراقي(، وعن )كلامته(، وعن )تاريخ حياة م ؤلفه(. 

  وملا   كانت  السفارة   العراقية   خالية  ا لذهن  يف   مثل   هذا   املوضوع،  فقد   أحالت الطلب  

إىل وزارة اخلارجية، وهذه بدورها حولته ـ كام هي العادة ـ إىل أقرب وزارة، تعتقد  

 أهنا أعرف باألمر، أي إىل وزارة املعارف. 

  فلام  تسلم  )كاتب  الواردة (  يف  وزارة  املعارف  هذا  الكتاب،  واطلع  عىل   فحواه،  حار  يف  

إىل   إحالته  إىل  تفكريه  هداه  أمره،   إذ   عليه   أن  حيوله  إىل  إحدى  دوائر   ال وزارة، حتى 

 )مديرية الرتبية البدنية( وكنت آنذاك مديرها بالوكالة. 



  فلام  اطلعت   عليه،   ضحكت   وقلت  ما   هي   العالقة   بني   هذا   السؤال   وبني   مديرية   الرتبية   

 البدنية؟! ولكني  مع  ذلك  قلت :

ـ  لو  كنت  مكان كاتب الواردة، فإىل أية  دائرة  أحول  هذا الكتاب  يا  ترى؟!    

  فلم أوفق بالوصول  إىل  نتيجة. 

  ومع  هذا،  توليت  األمر  بنفيس،  فبعثت  الكتاب  إىل  إدارة  معهد  الفنون  اجلميلة  ألهنا   

 أقرب إليه  من الرتبية  البدنية،  ولكنه عاد  موشاًم  هبذه العبارة: 

  )يؤسفنا   أن  نقول  إن   هذا  املعهد  تأسس  سنة   1932،   ولذلك   ليس  لدينا   أي  معلومات  

 عن تاريخ النشيد الوطني العراقي(. 

 فقلت دعني أحول الكتاب إىل  )آمر  اجلوق  املوسيقي ( يف  وزارة الدفاع، فلعله يعرف  

شيًئا   عن  ذلك،   فجاء  اجلواب   بأنه  ليس  هناك  معلومات   مضبوطة،   ولكن  ما   يعرفه   

 مبني عىل  السامع،  وإنه كذا  وكذا.

  وهكذا،  مر  عىل  كتاب  اآلنسة  األمريكية  أكثر  من شهرين حتى أرسل هلا اجلواب. 

  فإذا  كانت  اإلجابة  عىل   مثل   هذا  السؤال  حتتاج  إىل  أكثر من  شهرين،  فام  حال  اإلجابة  

 عن األسئلة املعقدة التي  تستوجب  تدقيًقا  وحتقيًقا  يا  ترى؟!

  أليس  يف  مثل  هذه احلادثة  ما   يؤسف؟! 

  وهكذا،  وُتاه  مثل  هذه   األحوال،  وجدت  رضورة  يف   اإلقدام  عىل   ال قيام هبذه املهمة  

الصعبة، جاعاًل من نفيس الرائد الذي يزود بني قومه باألخبار التي يقف عليها أو  

هيديه إليها برصه ونشاطه، إذ ألقيت نفيس يف )متاهة( ال حد هلا، ورست مثابًرا صابًرا،  

مستهينًا  بالعقبات واملصاعب، فوقفت عىل كثري من احلقائق، ثم خرجت بعد ذلك  

بكل طريف نادر من املعلومات والوقائع، التي تكشف خمتلف نواحي حياة العراق  

 العامة منذ أيام العثامنيني حتى اليوم. 



  فلام  ضممت  بعضها   إىل  بعض،  جاءت  إضاممة  ال  يستغني  عنها   أحد،  ثم  رأيت  أن  

 أصنفها  عىل  حسب  حروف  اهلجاء، فتكون  لدّي   )معجم( نافع مفيد (. 

تب عنه بعد صدوره فبعضه    تلك  هي   إذن   قصة   قيامي   بإعداد  هذا املعجم، أما ما ك 

مثبت يف هناية اجلزء الثاين، وهناك الكثري مما نرش ل أشأ أن أنرشه يف هذا اجلزء، ألن  

 الكتاب ـ كام يعلم القارئ املدرك ـ يتحدث عن نفسه وعن قلم وذهن صاحبه. 

الوطن     وأخرًيا،  فإين  أعتقد  جازًما،   بأن  بكتايب  هذا  قد  أديت  خدمة  مت واضعة هلذا 

التامة يف بعض موضوعاته، فأرجو أن   العزيز، أما إذا كنت قد أخفقت يف اإلحاطة 

يعذرين القارئ ألن هذا الذي كتبت هو خالصة جهدي الفردي املضني الذي أخذ  

 مني زهاء العرش سنوات. 

  وختاًما :  أكرر  شكري  واعتزازي  جلميع  من  تفضل  علي   ببعض  املعلومات،  وشجعني  

عىل  املض يف إكامل ما بدأت به وإخراجه إىل القراء ليكون مرجًعا من املراجع اهلامة  

 يف يوم من األيام.  

  أسأل اّللّ  تعاىل  أن  يوفقنا  ويرشدنا  إىل سواء  السبيل . إنه  نعم  املوىل ونعم النصري. 

 عبد الرزاق  اهلاليل 

 بغداد يف 3/30/ 1984
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 خالد اجلادر. 

 10 -  اهلجرة  من الريف  للمدن يف العراق –  عبد الرزاق اهلاليل-  بغداد 1958. 

 11 -  مايض النجف  وحارضها  – حممد سعيد  حمبوبه  – النجف  1058. 

 12  - موسوعة العتبات  املقدسة –  قسم النجف  -  جعفر  اخلليل  -  1966. 

 13  -  = = =  -  قسم  الكاظمني  - جعفر اخلليل  1967.  

 14  -  تاريخ العشائر  العراقية   –الشيخ فريق املزهر  الفرعون   –بغداد 1941. 

 15 -  مباحث عراقية ج  1 يعقوب  رسكيس  –  1948. 

 16 -  العراق  قدياموحديثا  – عبد الرزاق  احلسني-  صيدا  1958. 



 17 -  موجز  تاريخ عشائر  العامرة – حممد باقراجلاليل  1947. 

 18 -  املقام العراقي -  هاشم الرجب. 

 19 -  الطرب  عند العرب –  عبد الكريم  العالف  1954. 

 20 - الغناء العراقي  -   محودي  الوردي  1964. 

 21  - الفنون  الشعرية غري املعربة – رضا  حمسن  مح ود –بغداد  1976.

 22 - املغنون البغداديون واملقام العراقي  –  جالل  احلنفي  – بغداد 1964. 

 23 - احلركة  التشكيلية  املعارصة يف العراق  – شاكر  حسن   آل سعيد . 

 24 -  تاريخ الوزارات  العراقية – عبد  الرزاق  احلسني  1978. 

 25  - مشاكل  االئتامن الزراعي  -  عبد الرزاق اهلاليل  -  بغداد  1957. 

الزائل  –   عبد   امللكي  العهد  يف  العراقية  الوزارات  لتاريخ  الرسمية  26  -   االصول 

 الرزاق احلسني  – صيدا  1964.

 27 -  تاريخ املوصل –  القس  سليامن صائغ – القاهرة  1923.

 28  - زكي  مبارك يف  العراق  –  عبد الرزاق اهلاليل  – صيدا  1967.

 29 -  مايض  النجف وحارضها  – عبد الرزاق احلسني . 

 30  -  تاريخ  التعليم  يف   العراق  يف  العهد  العثامين  –  عبد   الرزاق  اهلاليل  –  بغداد  1959. 

 31  - الدليل  العراقي  .. لسنة.  1936.

 32 - الد ليل العراقي لسنة   1960.

 33 -  مواالت بغداد  -  عامر  رشيد السامرائي. 

 34 -  جريدة الوقائع العراقية  العدد 50 لسنة  1958. 

 35  -  = = = ا لعدد  140 لسنة  1959. 

36  -   )  ماذا   يف   كركوك(  -   فهمي  عرب   آغا   وفاضل  حممد  مال   مصطفى   –   بغداد  

 .1957 



 37 - جملة  لغة  العرب  ج1 / السنة  الثامنة . 

 38  - ملحق  جريدة اجلمهورية 19 آذار  1960 –  ملف  حقي الشبل . 

 39 - القانون رقم  58  لسنة  1933 قانون االمالك رقم   17 لعام 1940. 

 40 -  قانون رضيبة العقار رقم 62 لسنة  1959. 

 41  - جملة  املؤرخ  / ترشين الثاين/  1932. 
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