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أضع بین یدي القارئ الكریم ثمرة جھود بضع سنوات صرفتھا في البحث والتحقیق واالستقصاء والدرس والتنقیب بعد أن
رأیت وطننا (العراق) مجھوًال لیس من الغرباء حسب، بل حتى من أبنائھ أنفسھم ویا لألسف!!

وتجاه ھذه الحقیقة المرة، عقدت العزم على أن أقوم بدراسة شؤون العراق كافة مھما كلف األمر فرحت أجمع كل ما لھ
عالقة بھ من تاریخ وسیاسة، واقتصاد وثقافة، وتربیة واجتماع، غیر غافل ما أصدرتھ أو تصدره الدوائر الحكومیة وشبھ
الحكومیة من نشرات وإحصائیات وتقاریر ودراسات. حتى خرجت بمعلومات وافیة جعلت ما توفر لدي منھا األساس

الذي استندت إلیھ في كتابة فصول ھذا المعجم.

أما إذا سئلت عن الدافع الذي دفع بي إلى التفكیر بھذا العمل، فأقول إن ھناك دوافع عدة كان لھا األثر البعید بذلك، أھمھا
كما قلت جھل العراقیین أنفسھم شؤون بالدھم وكثرة ما یوجھ إلى المسافرین منھم إلى الخارج من األسئلة التي تختص

بشؤون العراق ووقوفھم منھا حیارى ال یحارون جوابًا!!

ثم حراجة موقف أعضاء السلك الدبلوماسي العراقي وحیرتھم عندما توجھ إلیھم أسئلة تتعلق بأحوال العراق العامة، وكیف
أنھم في أغلب الحاالت یحولون تلك األسئلة واالستفسارات إلى بغداد عساھم یحظون بالجواب!!

ولقد وقفت على كثیر من ھذه الحاالت المؤسفة بالنسبة ألعضاء السلك الدبلوماسي العراقي في الخارج إذ كثیًرا ما كانوا
یبعثون بأسئلة السائلین، ولكن بدون جدوى فقد تھمل تلك األسئلة أو تذھب مع الریح!! وال أرید أن أصف حراجة موقف

أولئك الموظفین وما یكابدونھ من األسى وھم یماطلون ویعتذرون بشتى الحجج والمعاذیر!!

وإني ألذكر ھنا حادثة طریفة كانت الدافع األول الذي نبھني إلى ھذه الناحیة الھامة بالنسبة للعراق وخالصتھا:

إن آنسة أمیركیة رغبت في وضع كتاب عن الدول المشتركة في منظمة األمم المتحدة، فوجھت في عام 1946 إلى
سفارتنا في واشنطن كتابًا ترجوھا فیھ تزویدھا بنبذة تاریخیة عن (النشید الوطني العراقي) وعن (كلماتھ) وعن (تاریخ

حیاة مؤلفھ).

ولما كانت السفارة العراقیة خالیة الذھن في مثل ھذا الموضوع فقد أحالت الطلب إلى وزارة الخارجیة، وھذه بدورھا
حولتھ (كما ھي العادة) إلى أقرب وزارة تعتقد أنھا أعرف باألمر، إلى وزارة المعارف. فلما تسلم كاتب (الواردة) في
وزارة المعارف الكتاب واطلع على فحواه، حار في أمره إذ علیھ أن یحولھ إلى إحدى دوائر الوزارة. حتى ھداه تفكیره
إلى إحالتھ إلى مدیریة التربیة البدنیة، وقد كنت آنذاك مدیرھا بالوكالة. فلما اطلعت علیھ ضحكت وقلت ما ھي العالقة یا
ترى بین ھذا السؤال وبین مدیریة التربیة البدنیة؟ ولكني مع ذلك قلت لو كنت مكان كاتب الواردة فإلى أیة دائرة أحول ھذا

الكتاب یا ترى؟ فلم أوفق بالوصول إلى نتیجة!!

ومع ھذا تولیت األمر بنفسي فبعثت بالكتاب إلى إدارة معھد الفنون الجمیلة ألنھا أقرب إلیھ من التربیة البدنیة، ولكنھ عاد
موشًحا بھذه العبارة: (یؤسفنا أن نقول إن ھذا المعھد قد أُسس في عام، 1932 ولذلك لیس لدینا أي معلومات عن تاریخ
النشید الوطني العراقي). فقلت دعني أحّول الكتاب إلى آمر الجوق الموسیقي في وزارة الدفاع فلعلھ یعرف شیئًا عن ذاك؟
فجاء الجواب بأنھ لیس ھناك معلومات مضبوطة، ولكن كل ما یعرفھ مبني على السماع، وأنھ كذا وكذا (راجع بحث

السالم الملكي العراقي في ھذا المعجم).

وھكذا مّر على كتاب اآلنسة األمیركیة أكثر من شھرین حتى أرسل لھا الجواب فإذا كانت اإلجابة عن مثل ھذا السؤال
(الذي یفترض أن تكون اإلجابة عنھ من السھولة بمكان تحتاج إلى أكثر من شھرین فما حال اإلجابة عن األسئلة المعقدة

التي تستوجب تدقیقًا وتحقیقًا یا ترى)؟!

ألیس في مثل ھذه الحادثة ما یؤسف؟ وھكذا وتجاه مثل ھذه األحوال وجدت ضرورة في اإلقدام على القیام بھذه المھمة
الصعبة جاعًال من نفسي الرائد الذي یزود بني قومھ باألخبار التي یقف علیھا أو یھدیھ إلیھا بصره ونشاطھ، إذ ألقیت
بنفسي في (متاھة) ال حدّ لھا وسرت مثابًرا صابًرا مستھینًا بالعقبات والمصاعب فوقفت على كثیر من الحقائق. ثم خرجت
بعد ذاك بكل طریف نادر من المعلومات والوقائع، فإذا ھي أكثر من ثالثمایة موضوع تكشف مختلف نواحي حیاة العراق
العامة منذ أیام العثمانیین حتى الیوم. فلما ضممت بعضھا إلى بعض جاءت إضمامة ال یستغني عنھا أّي أحد. ثم رأیت أن

ن لدّي (معجم) نافع مفید! أصنفھا على حسب حروف الھجاء فتكوَّ



ولما بلغت ھذه المرحلة وجدت المصلحة تقتضي اإلسراع بطبع ما جمعت ال سیّما بعد أن أصبح الناس في العراق
وخارجھ بحاجة ماسة إلى معرفة العراق على حقیقتھ. ولكن ھذه الرغبة اصطدمت بالمال. فحاولت إقناع المسؤولین من
شتى الجھات بأھمیة مساعدة طبع ھذا المعجم ولكن تلك المحاوالت باءت بالفشل. فقررت آسفًا أن أرمي بأصول ھذا
المعجم في إحدى زوایا مكتبتي فكانت أشبھ بمولود جمیل عافھ أھلھ في العراء لضیق ذات الید وعدم وجود المعین

المساعد!!

ولما أیقنت أن طبعھ وإخراجھ إلى السوق أمر مستحیل ما دام صاحبھ خالي الوفاض، رأیت أن أنشر بعض فصولھ على
صفحات الصحف فرحت اقتطع فصًال من ھنا وفصًال من ھناك، فلما اطلع علیھا القراء جلبت نظرھم جدة البحث وطرافة
الموضوع، ودفعتھم الرغبة في االستزادة من ھذه المعلومات إلى االتصال بي طالبین إلّي طبع الكتاب وإخراجھ بأقرب
فرصة ممكنة. ولقد كان في مقدمة المشجعین على ذلك معالي األستاذ روفائیل بطي فقررت مفاتحة وزارة المعارف بطلب
لمساعدة على طبعھ فوافقت على منحي (200) دینار، فكانت ھذه المنحة الدافع الذي دفع بمسودات ھذا الجزء إلى

المطبعة.

وھا أنذا أقدم ھذا الجزء من المعجم الذي جاء حاویًا لثالثة أحرف فقط فجاءت محتویاتھ بأكثر من ثلثمایة وعشرین صفحة
بینما مواد المعجم األخرى جاھزة ستأخذ طریقھا ھي األخرى إلى المطبعة في أقرب فرصة إن شاء هللا!

ولیعذرني القارئ الكریم إذا قدمت لھ ھذا الجزء على ھذا النوع من الورق فلعلھ یقدر تكالیف طبعھ على الورق األبیض
الصقیل في مثل ھذا الوضع المادي!

وأخیًرا، وقبل أن أختتم كلمتي ھذه لیس لي إّال أن أعترف بأن ما جمعتھ من معلومات وأخبار وما أثبتھ من إحصائیات لم
یكن إّال نتیجة جھد فردي.

فإذا وجد القراء األفاضل فیھا خطأ أو سھًوا أو نقًصا فرجائي إلیھم أن یتكرموا علّي بالتصحیح والتوضیح والتوجیھ، وھم
إذ یفعلون ذلك یؤدون خدمة مشكورة یعود نفعھا على الجمیع ال سیّما بعد إدخالھا في الطبعة الثانیة المنقحة إن شاء هللا.

وختاًما، فھذا ھو الجزء األول من معجم العراق أقدمھ إلى القارئ الكریم راجیًا أن أكون قد قمت بأداء قسط من الواجب
الوطني آمًال أن أوفق في إخراج األجزاء األخرى في المستقبل القریب مستمدًا العون والسداد من ّ� تعالى فھو نعم

المولى ونعم النصیر.

عبد الرزاق الھاللي
25 كانون األول 1953

 



 

 

موجز جغراف�ة العراق
 

یقع العراق في شمال شرقي جزیرة العرب، ویعده الجغرافیون جزًءا من الجزیرة العربیة نظًرا لتشابھ الوضع والبیئة
فیھما وعدم وجود فواصل طبیعیة تفصل بینھما، وھو یكون الجناح الشرقي للھالل الخصیب.



وقد أطلق الجغرافیون على العراق منذ أقدم العصور اسم (أرض ما بین النھرین) وعرفھ قدماء المؤرخین بكونھ (مھد
الحضارة) التي ھي في نظرھم ابنة الماء والتراب.

أما الماء في العراق فقد كان وال یزال ینساب في نھرین أو أكثر من أنھره ثم ینصب في البحر وكان ذلك البحر وھو ما
نسمیھ الیوم (بالخلیج الفارسي) یمتد شماًال فیغطي جزًءا كبیًرا من أرض العراق الجنوبیة، إّال أن الطمي الذي تحملھ تلك
األنھر من منابعھا في الجبال الواقعة شمال العراق والترسبات التي تركتھا میاه البحر كانا وال یزاالن یدفعان بالبحر جنوبًا

وعلى مرور الزمن حتى تكونت األراضي التي تؤلف الیوم جزًءا كبیًرا من سطح العراق(1). 

وأراضي العراق الجنوبیة مستویة سھلة بینما األراضي الشمالیة منھ متموجة جبلیة ففي جنوب خط عرض (35 درجة)
یبلغ ارتفاع األرض (500 متر) عن سطح البحر عند خط عرض (37) یبلغ علوھا (2000 متر) وفي بعض األنحاء
الشرقیة (3000 متر) وھناك بعض الذرى الجبلیة تصل إلى ارتفاع (4000 متر) ویطلق على القسم الجبلي من العراق
أي الشمال الشرقي منھ (منطقة كردستان) حیث فیھا جبال شاھقة وودیان ضیقة وطرق منیعة وأنھار سریعة وأدغال

وأحراش.

وإذا أردنا تقسیم العراق بالنسبة ألوصافھ الطبیعیة فھو ینقسم إلى ثالثة أقسام:

 ـ السھل وھو یؤلف القسم األكبر من مساحة البالد إذ ھو عبارة عن الدلتا التي كونتھا دجلة والفرات ویمتد من شمال
الخلیج الفارسي حتى الخط الممتد من مدینة الرمادي إلى ناحیة بلد على نھر دجلة. وعلى ھذا یبلغ نحًوا من (300
میًال) طوًال و(100 میل) عرًضا. وھو أرض مستویة ال یزید ارتفاع أعلى نقطة فیھا عن (150 قدًما) عن سطح

البحر.

 ـ األراضي المرتفعة ـ ثم ترتفع األراضي بعد ذاك بصورة ملموسة ابتداء من شمال السھل ویستمر ھذا االرتفاع
حتى شمال الموصل ویمتد إلى الشمال الغربي حتى یبلغ جبال طوروس، ویبلغ معدل ارتفاع ھذه المنطقة نحو
(1000 قدم) عن سطح البحر وتحتل (الجزیرة) القسم األكبر من ھذه المنطقة، وھي تمتد من حدود األراضي

السھلة ثم تسیر غربًا نحو بادیة الشام وسھول نجد وتحاذي نھر الفرات وھي أرض جرداء إّال من بعض الودیان.

 ـ األراضي الجبلیة ـ تقع في الشمال الشرقي من المنطقة المرتفعة وتتألف من سالسل جبال ترتفع في بعض أقسامھا
إلى علو (14000 قدم) وتنحدر نحو الجنوب الشرقي من العراق. ویظھر ھذا االتجاه بوضوح بوضع الودیان

المنتظم واتصالھا ببعض البعض.
 

المناخ:

أما مناخ العراق فیمیل إلى التطرف، أي إنھ قارّي متبدل الحرارة، قلیل الرطوبة شحیح األمطار جاف الھواء رغم وقوعھ
في المنطقة المعتدلة، ولوجود جبال أرمینیا في شمالھ حالت دون ھبوب الریاح الشمالیة علیھ من جھة ومنعت برودة
الریاح الشمالیة الغربیة من جھة أخرى. حتى جعلھا تھب حارة على العراق. ویختلف المناخ في الشمال عنھ في الوسط أو
الجنوب. ففي القسم الجبلي من المنطقة الشمالیة یكون باردًا وتكاد الفصول األربعة تجري بانتظام ویبلغ متوسط نزول

المطر في ھذه المنطقة (12 عقدة) ویبلغ الثلج بضعة أقدام، حتى إنھ یمنع المواصالت في المناطق الجبلیة.

أما في المنطقة الوسطى فمناخھا یشابھ مناخ القسم السھل في المنطقة الشمالیة، لكن الفصول ال تجري بانتظام فالصیف
طویل وبقیة الفصول قصیرة، ویبلغ متوسط أمطارھا السنویة (6 عقدات).

أما المنطقة الجنوبیة فشدیدة الحرارة مع رطوبة الھواء صیفھا طویل وبقیة الفصول قصیرة وال یزید معدل أمطارھا
السنویة على (6 عقدات)(2). 

ویتمتع العراق من حیث مناخھ الجغرافي بأربعة فصول. أما صیفھ فحار جدًا وربما تتعدى درجة حرارتھ أحیانًا الـ(50
درجة سانتغراد)، ویكاد یكون أطول فصول السنة. وأما الخریف فھو معتدل الطقس وال تتعدى درجة حرارتھ الـ (38)
درجة، بینما الشتاء بارد وربما تصل درجة حرارتھ إلى (10 ـ 12) تحت الصفر أحیانًا. وأما الربیع فال تتعدى درجة



حرارتھ الـ (26) إن ھذه الدرجات ھي المعدل في وسط العراق وجنوبھ. أما في الشمال فتكون الحرارة ھناك أقل من ھذا
المستوى في جمیع الفصول(3). 

مالحظة: لقد تركنا الكالم عن المساحة والحدود والجبال واألنھار وغیر ذلك في مواضع أخرى من ھذا المعجم، وتدخل
ضمن الحروف الخاصة بھا فیرجى االنتباه إلى ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجمل تار�ــــخ العراق
 

إذا كانت الحضارة كما وصفھا المؤرخون القدماء بأنھا ابنة الماء والتراب، فإن العراق كان (مھد الحضارة) ولسنا في
مجال یتسع للكتابة عن تاریخ ھذه البالد أو التحدث بإسھاب عن الحضارات التي نشأت فیما بین النھرین، ولكننا سنختصر

ذلك اختصاًرا فنتكلم عن األمم التي عرفھا التاریخ في العراق منذ القدیم(4). 
 

1 ـ السومریون واألكدیون: (4500 ق.م. ـ 2300 ق.م.)

سكن الشعب السومري القسم األسفل من أرض شنعار فدعیت المنطقة التي سكنوھا باسم (سومر) أو (شومر) ثم
استولى على عدد من المدن المجاورة فأصبح الحاكم المطلق على ذلك القسم من السھل الخصیب.

وبینما كان السومریون یتمتعون باستقاللھم وھم آمنون من طوارئ الحدثان یشیدون مدنھم الكبرى في جنوبي العراق
كأور وأرك وأریدو والجش وغیرھا، كانت القبائل السامیة الرحالة تحتل البالد المعروفة بأكد الواقعة في الشمال من
سومر وتقیم فیھا مدنًا كبیرة أیًضا مثل مدینة كیش ونفر وإجادة وغیرھا، ودبت بینھما الخصومة حتى باتا في قتال
مستمر. فلما دخلت سنة 2750 ق.م. ظھر في أكد زعیم یدعى (سرجون) ابتسم لھ الدھر فحمل على السومریین حملة

قضت على مقاومتھم ونفوذھم وجعل سھل شنعار برمتھ تحت سلطانھ.

وأخلد األكدیون بعد ھذا االنتصار العظیم إلى الدعة والنعیم حتى ضعفت قواھم فاھتبل السومریون ناحیة ھذا الضعف
فیھم فثاروا علیھم واستعادوا استقاللھم، فما كان من األكدیین إّال أن خضعوا لألمر الواقع ورأوا من حسن السیاسة أن
یوحدوا الشعبین األكدي والسومري تحت سلطان واحد. وھكذا أُسست مملكة (أكد وسومر) العظیمة في عام
2500ق.م. وامتزجت في سھول بابل، حیاة السومریین الجبلیین بحیاة سامیي البادیة امتزاًجا سیاسی�ا وقد اشتھر من

ملوكھا سرجون السامي ونرام سن.
 

2 ـ العیالمیون والعموریون: (2300 ق.م. ـ 1800 ق.م.)

كان العالمیون في بدء أمرھم یسكنون جبال خوزستان وینظرون إلى جارتھم مملكة (أكد) بعین الطمع والغبطة في آن
واحد، فلما أنسوا في نفوسھم القدرة على الغزو حملوا علیھا بشدة وبعد قتال مریر استولوا على عاصمتھا (أور) وقادوا



الملك السومري أسیًرا إلى عاصمتھم شوش (ششتر) وذلك عام 2300 ق.م. ثم استولوا على ما تبقى من مملكة (أكد)
قسًما بعد قسم.

وبینما كانت ھذه الحوادث تجري في القسم الجنوبي من أرض شنعار، كانت تجري في قسمھا الشمالي حوادث أخرى.
فإن العموریین ـ إحدى القبائل السامیة ـ التي كانت بجوار البحر المتوسط منذ أقدم العھود. أخذت تھبط سقي الفرات
وتتبسط في تقدمھا حتى بلغت (بابل)، وكانت یومئذ صغیرة جدًا فاتخذتھا قاعدة لھا حوالي عام 2200 ق.م. ثم أخذت

تناوئ من جاورھا من مملكة (أكد وسومر) حتى استولت على ملكھم وأسست مملكة عظیمة دعیت بالمملكة البابلیة.
 

3 ـ البابلیون: (1800 ق.م. ـ 1300 ق.م.)

كان من المتوقع تطاحن البابلیین (العموریین) والعیالمیین على السیادة وأن تدور بین الفریقین حروب طاحنة. وقد
حدث ذلك ودارت بینھما الحرب سجاًال مدة من الزمن حتى إذا اعتلى أریكة الحكم البابلي (حمورابي) سادس ملوك
الدولة البابلیة، حمل على العیالمیین وجدَّ في مطاردتھم حتى دخل عاصمتھم (شوش) وأخضع لنفوذه بالدھم واتخذ

بابل عاصمة لملكھ عام 2100 ق.م. بعد أن عّمرھا ووسعھا وجعلھا أحدوثة زمانھ.

ولما مات حمورابي أخذ شأن البابلیین یتضاءل وقواھم تھن وتضعف حتى انقرضت ساللتھ في عھد أحد أحفاده
(شمشودتانا)، فقد ھجم (الحثیون على سھل شنعار وأوقعوا فیھ نھبًا وسلبًا وخربوا القناطر والترع وقوضوا المدارس

والمعابد)… إلخ.

والحثیون لیسوا من جنس سامي، ھاجروا في آخر عھد من بالد األناضول فسلكوا وادي الفرات واستولوا على بابل
ومكثوا فیھا زھاء قرن واحد ثم انسحبوا إلى حیث كانوا. وكان بینھم قوم من اآلریین یعرف باسم (الكوشیین) نزحوا
إلى العراق من الشمال الشرقي وقاموا في أول أمرھم بأعمال حقیرة حتى إذا اندمجوا بأھل العراق وقبلوا حضارتھم
وتطبعوا بطباعھم وعاداتھم وقوي أمرھم قلبوا لھم ظھر المجن وأسسوا لھم دولة في المحل المسمى (عقرقوف) (دور

كاریكادو) قام بھا (36) ملًكا فحكموا 577 عاًما.
 

4 ـ اآلشوریون: (1300 ق.م. ـ 606 ق.م.)

اآلشوریون قوم سامیون نزلوا شمالي العراق حوالي عام 3000 ق.م. نزول االكدیین بأرض شنعار، وكانوا على
اتصال بالسومریین، فلما قام في بابل ملوك أشداء مثل سرجون وحمورابي دخلوا تحت حكمھم وتدربوا على القتال في
صفوفھم. فلما طوي بساط ھؤالء الملوك كان قد اشتد ساعد اآلشوریین فأغاروا على الحثیین وبسطوا نفوذھم على قسم
من بالدھم وفي الوقت نفسھ ھجموا على بابل واستولوا علیھا، ثم توسعت حدود مملكتھم حتى صارت تنتھي ببالد

أرمینیة شماًال والخلیج العربي جنوبًا وضفاف البحر غربًا وبالد ماذي شرقًا.

وبلغت آشور ذروة مجدھا على عھد ملیكھا سرجون الثاني وولده سنحاریب، ولكن سرعان ما تفشت الثورات
الموضعیة في البالد المنضویة تحت رایتھا بحیث أصبح إخمادھا یتطلب وقف القوات اآلشوریة كلھا علیھا فأخذ

الضعف یتسرب إلى المملكة بالتدریج.
 

5 ـ الكلدانیون: (606 ق.م. ـ 539 ق.م.)

وفي الوقت الذي كانت المملكة اآلشوریة تتمخض باالضطرابات الداخلیة وتلفظ أنفاسھا األخیرة كانت قبیلة (كلدو)
إحدى القبائل السامیة الرحالة، تزحف ببطء نحو سواحل الخلیج العربي، فلما رأت أن القوات اآلشوریة تكاد تتالشى
زحفت نحو سھل بابل فاحتلتھ وعمرت (بابل) إذ كان سنحاریب قد ھدمھا، وأعادت إلیھا رونقھا وعظمتھا واتخذتھا
قاعدة لبسط نفوذھا، ثم ھاجمت بقیادة ملیكھا (نبو بوالصر) آشور نفسھا فضعضعتھا وحدّت من نفوذھا ولم یكتف
الملك الكلداني بما فعلھ، بل اتفق مع (كي اخسار) ملك الماذیین وھاجم جیشاھما أمالك اآلشوریین في شمال العراق



وفي شمال سوریة فأخذ الماذیون قسمھا الشمالي والكلدانیون القسم الجنوبي. وھكذا انقرضت اإلمبراطوریة اآلشوریة
عام 606 ق.م. وبدأ نجم الدولة الكلدانیة یتألق في سماء العراق.

وقد اتخذ الكلدانیون (بابل) عاصمة لھم وقد قام فیھم ملوك عظام أضراب (نبوخذ نصر). ولكن لما بدأت األحزاب ـ
وال سیّما الكھنة ـ تتدخل في شؤون المملكة حدث االنقسام العظیم في صفوفھا فما كان من الماذیین إّال أن انقضوا علیھا

وجعلوھا خبًرا من األخبار.
 

6 ـ الماذیون والفرس: (539 ق.م. ـ 331 ق.م.)

الماذیون من الشعب اآلري الذي سكن البالد المسماة الیوم بأذربیجان وقد ساھموا مع الكلدانیین في اقتسام مملكة آشور،
فكانت صالتھم مع شركائھم حسنة، وكانت فارس خاضعة إذ ذاك للماذیین. وكان (كورش) الفارسي طموًحا وضع
نصب عینیھ التخلص من سیطرة الماذیین فثار علیھم واحتل ملكھم وجعل الشعبین الماذي والفارسي یستظالن تحت

رایة واحدة، وأعلن نفسھ ملًكا على الدولة التي سماھا (دولة الكیانیین) الشھیرة في التاریخ.

ولقد تمكن كورش من تقویض ملك الكلدانیین والقضاء على نفوذھم عام 539 ق.م. فلما قتل كورش عام 529 ق.م.
خلفھ ابنھ (قمبیز) ثم خلفھ (دارا)، وكان العراق مدة أیامھ تحت حكم الدولة الفارسیة التي عرفت بعدئذ باسم (الدولة

الكیانیة) یؤدي اإلتاوة لھا كغیره من الوالیات الخاضعة لھا.
 

7 ـ الیونانیون: (331 ق.م. ـ 247 ق.م.)

كانت البالد الیونانیة ممالك متفرقة لكل منھا ملكھا وحكومتھا وحضارتھا، فاعتزم فیلیب ملك مقدونیا ووالد اإلسكندر
الشھیر أن یوحدھا ویجعلھا كتلة واحدة، فاستولى على ھذه الممالك الواحدة تلو األخرى ثم اغتالتھ إحدى العصابات
فخلفھ ابنھ اإلسكندر الكبیر، وكانت خطتھ ترمي إلى فتح جزیرة العرب كلھا وجعل العالم تحت زعامة واحدة. فحرر
آسیا الغربیة من نیر الفرس وأخذ یطاردھم حیثما توجھوا واشتبك مع (دارا) في معركة أربل عام 331 ق.م. ودّمر

جیشھ.

وسار اإلسكندر قاصدًا بابل فدخلھا ثم طارد فلول الجیش المنكسرحتى وجد دارا قد قتل بجوار (بلخ) وبقتلھ انقرضت
الدولة الكیانیة فورثتھا الدولة الیونانیة.

فلما مات اإلسكندر حدثت بین قواده المبرزین (بطلیموس، أنطیغونس، سلوقس) معارك شدیدة على النفوذ استمرت مدة
طویلة حتى قتل (أنطیغونس) وأخذ بطلیموس مصر وفلسطین، وكان نصیب (سلوقس) معظم ما كان یعرف بمملكة
الفرس في آسیا. وكان العراق من ضمنھا. ومن ھنا نشأت الدولة السلوقیة في العراق ووضعت لھا تاریًخا جدیدًا مبدؤه
عام 311 ق.م. وھو العام الذي بدأت بھ حیاتھا فعمرت المدن وأنشأت عاصمة لھا على الضفة الیمنى من دجلة في
الموضع الذي یبعد (30) كیلومتًرا عن بغداد جنوبًا وسمتھا (سلوقیة)، ولكن لم یدم حكمھا إذ في عام 247 ق.م. قضى

علیھا الفرثیون.
 

8 ـ الفرثیون: (247 ق.م. ـ 226 ق.م.)

نسبة إلى بالد فرثیة المسماة الیوم (خراسان) لقد كانوا خاضعین إلى الدولة السلوقیة، ولكنھم لما شعروا بالضعف
یتسرب إلى صفوف السلوقیین من جراء الحروب التي استمرت بینھم وبین الرومانیین انقضوا علیھم تحت لواء

زعیمھم (إرشاق) واستولوا على مخلفاتھم، وذلك عام 247 ق.م.

فابتنوا لھم مدینة ضخمة جدیدة على الضفة الیسرى من دجلة قبالة سلوقیة سموھا (طیسفون) المدائن المعروفة. ودام
األمر لھم حتى عام 224م عندما ثار الفرس بقیادة (أردشیر بن بابك) فأخضعوا لھم جمیع بالد فارس، ثم توجھوا إلى
العراق في عام 226م فدحروا (أردوان) آخر ملوك الفرثیین في وقعة ھرمز في السنة المذكورة فانقرضت دولتھم

حیث بقي العراق تحت حكم الساسانیین.



 

9 ـ الساسانیون: (226 ق.م. ـ 636 م)

أصبحت البالد تحت حكمھم وسارت سیًرا حسنًا في مضمار الرقي والتقدم وازدھرت فیھا أعمال الري وأقیم إیوان
كسرى الذي ال یزال ماثًال للعیان في طیسفون (سلمان بك)، وتداول الملك فیھا ملوكھم كان آخرھم (أبرویز) الذي تلقى
وھو في طیسفون كتاب النبي(ص) یدعوه فیھ إلى اإلسالم، فاستخف بھذه الدعوة ثم خلع وولي بعده ابنھ، وكانت شؤون
الساسانیین تختل آنذاك وملوكھم یتساقطون الواحد بعد اآلخر حتى صاروا یدركون خطورة الموقف ووقعت وقعة

القادسیة في عام 16 للھجرة سنة 636 للمیالد وھي الواقعة التي ثلّت عرشھم في العراق.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق تحت الح�م اإلسال�� العر��
 

1 ـ الخلفاء الراشدون: (16 للھجرة ـ 636 م) ـ (40ھـ ـ 661 م)

دخل العراق تحت حوزة المسلمین عام 16 للھجرة سنة 636 في عھد الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب(رض)، ولما
شاء القدر الشھادة للخلیفة الثالث عثمان بن عفان(رض) حدثت فتنة بین المسلمین غیرت طور التاریخ اإلسالمي
وطعنت الوحدة اإلسالمیة طعنة بالغة األثر. فإن الوفود جاءت إلى اإلمام علي بن أبي طالب (ع) وطلبت إلیھ أن یتولى
أمر المسلمین فحاول أن یتنصل من ھذه المسؤولیة العظمى لما رآه من انفتاح أبواب الفتن، لكنھ لم یتمكن من ذلك
فبویع في المدینة عام 35ھـ 656 م وسار إلى العراق وبایعھ أھلھا، ثم نزل الكوفة سنة 36ھـ واتخذھا عاصمة لھ.
وأعلن معاویة بن أبي سفیان عامل الخلیفة الثالث على الشام العصیان فدارت بینھما الحرب التي انتھت بالتحكیم وما
أدى من نتائج إلى أن اغتیل اإلمام في الیوم السابع عشر من شھر رمضان سنة 40ھـ ـ 662م، وانتھت بوفاتھ مدة

حكومة الخلفاء الراشدین.
 

2 ـ األمویون: (41ھـ ـ 662م) ـ (132ھـ ـ 750م)



استقل معاویة بالحكم وجعلھ ملكی�ا وراثی�ا بعد أن كان أیام الخلفاء الراشدین شبھ جمھوري. وقد قام في الدولة األمویة
أربعة عشر خلیفة أولھم معاویة بن أبي سفیان وآخرھم مروان بن محمد. وكان عمالؤھم یحكمون العراق إلى أن دالت

دولتھم على أیدي العباسیین.
 

3 ـ العباسیون: (132ھـ ـ 750م) ـ (656 ـ 1258م)

أدال العباسیون الدولة األمویة في عام 132ھـ ـ 750م فقام في الدولة العباسیة 37 ملًكا و(خلیفة) أولھم عبد هللا السفاح،
الذي الحق األمویین مالحقة شدیدة وفتك بھم فتًكا ذریعًا. وآخرھم المستعصم با� الذي انقرضت في أیامھ الدولة

العباسیة سنة 656ھـ ـ 1257م.
 

4 ـ اإلیلخانیون: (656ھـ ـ 1258م) ـ (738ھـ ـ 1338م)

دخلوا بغداد یوم األحد الرابع من صفر سنة 656ھـ ـ 1258م حیث وضعوا السیف في أھلھا وأباحوھا سبعة أیام حتى
حولوھا إلى أنقاض وخرائب، وكان على رأس الجیش (ھوالكو) بن قولي خان المعروف بإیلخان، ولھذا دعیت دولتھم
بالدولة األیلخانیة واستمرت دولتھم حتى أیام (أرباخان) الذي قتل سنة 737ھـ ـ 1330م ثم أصبح األمر بعد ذاك إلى

الدولة الجالئریة بقیادة الشیخ حسن الجالئري.
 

5 ـ الجالئریون: (738ھـ ـ 1338م) ـ (813ھـ ـ 1410م)

تولى الشیخ حسن الجالئري الحكم في البالد واستقرت لھ األمور سنة 738ھـ وتناوب خلفاؤه في تولي شؤون الملك
حتى عام 813ھـ ـ 1410م حیث انقرضت دولتھم على ید دولة الخروف األسود.

 

6 ـ دولتا الخروف األسود والخروف األبیض: (813ھـ ـ 1410م) ـ (914ھـ ـ 1508م)

دخلت البالد تحت حكم الشاه محمد نجل قره یوسف التركماني وسمى دولتھ بدولة الخروف األسود (قره قوینلو)،
وسارت األمور حتى عام 874ھـ ـ 1470م عندما فتح السلطان الطویل بغداد وأقام فیھا دولة الخروف األبیض (آق

قوینلو) إلى أن انقرضت ھذه الدولة على ید الشاه إسماعیل الصفوي الذي فتح بغداد عام 914ھـ ـ 1508م.
 

7 ـ الدولة الصفویة: (914ھـ ـ 1508م) ـ (941ھـ ـ 1534م)

استولى الشاه إسماعیل الصفوي على بغداد یوم 25 جمادى اآلخرة سنة 914ھـ ـ 1508م ثم خلفھ خلفاؤه في تولي
شؤون الملك فیھا حتى أیام طھماسب عندما زحف سلیمان القانوني بجیوشھ على بغداد واستولى علیھا عام 941ھـ ـ
1534م. ولكن الفرس أعادوا الكرة على بغداد بعد فترة من الزمن إذ دخلوھا عام 1033ھـ ـ 1623م وظلت بأیدیھم

حتى عام 1049ھـ ـ 1640م إذ عادت ثانیة إلى أیدي العثمانیین.
 

8 ـ الدولة العثمانیة: (1049ھـ ـ 1640م) ـ (1335ھـ ـ 1917م)

وفي زمن السلطان مراد الرابع انتزعت بغداد ثانیة من أیدي اإلیرانیین عام 1049ھـ وعاد العراق تحت السیطرة
العثمانیة، وظل كذلك زھاء األربعة قرون تدار شؤونھ بواسطة الوالة الذین یعینھم الباب العالي حتى إذا حّل عام
1914م واندلعت نیران الحرب العالمیة األولى واشتركت فیھا الدولة العثمانیة ضد الحلفاء نزلت القوات البریطانیة في
البصرة، ثم حدثت بینھا وبین الجیوش العثمانیة عدة معارك انتھت أخیًرا بخروجھا من البالد عام 1917 وأصبحت

البالد تحت سیطرة القوات البریطانیة المحتلة.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق(5) 
�� � اإلن�ل��

 

دخل اإلنكلیز بغداد صباح یوم 11 آذار سنة 1917، وعندما سقطت بغداد استولى الجیش اإلنكلیزي بعدھا على سائر
المدن العراقیة، وكان العراقیون بعد احتالل بالدھم یأملون أن تتاح لھم الفرصة لتقریر مصیرھم بأنفسھم وتألیف حكومة

وطنیة طبقًا للعھود التي سبق أن أعطاھا الحلفاء وصرح بھا رجالھم المسؤولون.

غیر أن ھذه اآلمال سرعان ما انھارت متداعیة أمام القرار الذي اتخذتھ عصبة األمم حین جعلت العراق تحت االنتداب
البریطاني بموجب المادة (22) من میثاق عصبة األمم، فاستنكر العراقیون ھذه القرارات أشد االستنكار ألن االنتداب ھذا

ما ھو إّال اسم مستعار لالستعمار واالستعباد.

ولقد أخذ االستیاء یتطور إلى مقاومة شدیدة للھیمنة األجنبیة وزاد في ھذا االستیاء سوء اإلدارة المحتلة في البالد واتباعھا
سیاسة البطش واإلرھاب وزجھا بالوطنیین في السجون ونفیھا بعض الزعماء إلى جزیرة (ھنجام)، فأخذت ھذه العوامل
وغیرھا تختمر لتتمخض عن ثورة وطنیة كبرى زاد في شدتھا موقف رجال الدین وفتاواھم في لزوم محاربة الظلم من

جھة وتآزر رؤساء القبائل من جھة أخرى.

وفي یوم 30 حزیران 1920م اندلع لھیب الثورة في الرمیثة ثم اتسع نطاقھا في أنحاء شتى من البالد، فدامت مدة ستة
أشھر تكبد اإلنكلیز خاللھا خسائر فادحة باألرواح واألموال والمعدات وأقنعتھم بضرورة تبدیل خطة السیاسة البریطانیة

في العراق.

وعلى ھذا أصدرت الحكومة البریطانیة في شھر تشرین األول سنة 1920 بیانًا بإنھاء اإلدارة العسكریة في العراق
وتخویل السیر برسي كوكس المعتمد السامي تأسیس حكومة وطنیة مؤقتة من مجلس وزراء عراقي، وتألیف مؤتمر عام

منتخب لیقرر شكل الحكومة الدائمة للبالد ویضع القانون األساسي.

وفي یوم 27 تشرین األول 1920 صدر مرسوم بتألیف وزارة مؤقتة برئاسة سماحة السید عبد الرحمن النقیب (نقیب
أشراف بغداد).

وفي یوم 19 آذار سنة 1921 عقدت الحكومة البریطانیة مؤتمًرا في القاھرة برئاسة المستر تشرشل لدرس شؤون الشرق
األدنى، ومن جملتھا مشكلة العراق، لذا فقد سافر إلى القاھرة السیر برسي كوكس یصحبھ وزیًرا الدفاع والمالیة في

الحكومة المؤقتة وھما جعفر باشا العسكري وساسون حسقیل.

وفي ھذا المؤتمر تقرر إنشاء حكومة عربیة في العراق یرأسھا ملك عربي من البیت الھاشمي وھو سمو األمیر فیصل بن
الحسین.

فلما عاد المعتمد السامي إلى بغداد نشر بالًغا مفصًال ذكر فیھ أھم ما أنجزه المؤتمر وال سیّما فیما یتعلق بالعراق فكان
لبیانھ ھذا أثر في النفوس.



وفي منتصف شھر حزیران 1921 غادر سمو األمیر فیصل مدینة جدة متوجًھا إلى العراق فوصل البصرة یوم 23
حزیران وفي یوم 29 منھ وصل مدینة بغداد.

وفي یوم 11 تموز 1921 قرر مجلس الوزراء المناداة بسمّوه ملًكا على العراق على أن تكون حكومتھ دستوریة نیابیة
دمقراطیة مقیدة بالقانون وقد أبلغ ھذا القرار إلى المعتمد السامي فرأى ھذا أن یقف على رأي الشعب قبل البت في األمر

فاقترح على الوزارة إجراء استفتاء عام، فلما أجري ظھر بنتیجتھ أن 97 % من أبناء الشعب بجانب الملك.

وعلى أثر ظھور ھذه النتیجة ضرب یوم 23 آب 1921 موعدًا إلتمام البیعة وإجراء التتویج فأقیم في صباحھ احتفال فخم
في ساحة البرج من الثكنة العسكریة القدیمة، وافتتح السیر برسي كوكس الحفلة بتالوة البیان اآلتي:

قرر مجلس الوزراء باتفاق اآلراء وبناء على اقتراح فخامة رئیس الوزراء المناداة بسمو األمیر فیصل ملًكا على العراق
في جلستھ المنعقدة في الیوم الرابع من شھر ذي القعدة سنة 1339ھـ الموافق 11 تموز سنة 1921م على أن تكون
حكومتھ حكومة دستوریة نیابیة دمقراطیة مقیدة بالقانون، وبصفتي مندوبًا لجاللة ملك بریطانیا رأیت أن أقف على رضا
الشعب العراقي البات قبل موافقتي على ذلك القرار، فجرى التصویت العام برغبة مني وأسفرت نتیجة التصویت عن
أكثریة كلیة (97 بالمائة) من مجموع الناخبین المتفقین على المناداة بسمو األمیر فیصل ملًكا على العراق. وإن حكومة

جاللتھ قد اعترفت بجاللتھ ملًكا على العراق فلیحَي الملك.

ووقف على األثر جاللة الملك فیصل وخطب خطبتھ التاریخیة المشھورة التي كانت مسك ختام حفلة التتویج.
 

المملكة العراقیة الحدیثة

وعلى أثر حفلة التتویج اجتمع مجلس الوزراء المؤقت وقرر رفع الكتاب التالي إلى مقام جاللتھ.

یا صاحب الجاللة: إن األصول المرعیة في الحكومات الدستوریة تقضي بانسحاب ھیئة الوزارة من میدان العمل عند
حدوث تجدد في شكل الحكومة. ولما كان تبّوء جاللتكم عرش العراق وضرورة إنشاء حكومة دستوریة دائمة ھما تجددان

مباركان فقد انسحبت مع رفقائي من مباشرة أعمال مجلس الوزراء وبادرت بعرض الكیفیة على أعتاب جاللتكم.

وفي یوم 10 أیلول عام 1921م أعید تألیف الوزارة النقیبیة الثانیة برئاسة سماحة السید عبد الرحمن النقیب، فكانت أول
وزارة تشكلت في عھد الحكم الوطني في البالد.

ومنذ ذلك التاریخ أخذت ھذه المملكة الفتیة بتوجیھ جاللة الملك فیصل األول وبتآزر وجھود زعماء البالد تجدّ السیر
بخطى سریعة نحو التقدم والنجاح مذللة ما یعترض طریقھا من عقبات، باذلة جھودًا جبارة في سبیل تحدید عالقتھا مع

بریطانیا فعقدت معھا عدة معاھدات آخرھا معاھدة عام 1930.

وفي عام 3 تشرین األول عام 1932 قبل العراق عضًوا في عصبة األمم واعترف بھ دولة مستقلة كاملة السیادة، وبذلك
التاریخ فتح العراق صفحة جدیدة من صفحات تاریخھ الحدیث إذ أخذ یسیر سیًرا حثیثًا إلى األمام محاوًال استكمال سیادتھ

وإعادة بناء مجده، غیر غافل عما یحتاج إلیھ من عوامل التقدم والنجاح في مختلف نواحي الحیاة المدنیة الحاضرة.
 

 

 

 

 

� العراق
العائلة المال�ة ��



 

جاللة الملك فیصل األول

إن جاللة المغفور لھ الملك فیصل األول ھو رأس األسرة المالكة في العراق وھو ابن الحسین بن علي أمیر مكة أّوًال وبعد
ذلك جاللة ملك العرب.

وجدّ ھذه األسرة الرفیعة العماد ھو الشریف محمد بن عبد المعین بن عون بن محسن بن عبد هللا بن الحسین بن عبد هللا
أمیر مكة ابن الحسین أمیر مكة ابن محمد أبي نمي أمیر مكة.

وكان األمیر الجد شخصیة عربیة عظیمة، أسس أسرة آل عون وھم من األشراف العبادلة نسبة إلى الشریف عبد هللا بن
الحسن بن محمد أبي نمي الثاني. وبشخصھ عادت إمارة مكة إلى األشراف العبادلة مرة ثانیة بعد عزل الشریف یحیى بن

سرور بن ساعد.

ویتصل نسب ھذه األسرة الشریفة بالحسن المثنى فاإلمام السبط الحسن المجتبى فاإلمام علي بن أبي طالب(ع).

حضرة صاحب الجاللة المغفور لھ الملك فیصل األول المعظم
 

وأم الملك فیصل ھي الشریفة عابدیة كریمة الشریف عبد هللا باشا بن محمد بن عون، وھكذا یتصل نسبھ من األبوین
بالنبي العربي محمد(ص)(6). 

ولد جاللتھ في مدینة الطائف یوم األحد المصادف 20 مایس سنة 1883م وفي سنة 1891م سافر مع والده إلى األستانة،
وفي سنة 1913م انتخب نائبًا عن مدینة جدة في مجلس النواب العثماني وفي سنة 1916م اشترك في الثورة العربیة
الكبرى، وفي سنة 1918م دخل دمشق على رأس الجیش العربي، وفي یوم 22 تشرین الثاني عام 1918 سافر إلى
باریس لحضور مؤتمر الصلح، وفي یوم 8 آذار عام 1920م نادى بھ المؤتمر السوري العام ملًكا دستوری�ا على البالد

السوریة.

وفي یوم 25 تموز عام 1920م وقعت واقعة میسلون، وفي یوم 28 تموز غادر جاللتھ دیار الشام.

ولما قرر مؤتمر القاھرة الذي انعقد في 9 آذار 1921م إنشاء حكومة عربیة في العراق یرأسھا ملك عربي ھو األمیر
فیصل بن الحسین، توجھ سمّوه إلى العراق في منتصف حزیران، وفي یوم 11 تموز 1921م قرر مجلس الوزراء

العراقي المؤقت المناداة بجاللتھ ملًكا على العراق.



وفي یوم 23 آب عام 1921م تّوج جاللتھ ملًكا دستوریًا، ومنذ تلك اللحظة أخذ جاللتھ یشتغل بجد وإخالص لبناء كیان
ھذه المملكة الناشئة وبذل جھودًا جبارة في سبیل إعادة مجد البالد الغابر، وذلل معظم العقبات التي كانت تعرقل سیره
حتى أضناه العمل المتواصل فوافتھ المنیة وھو في برن وذلك في الساعة الثانیة عشرة والدقیقة الخامسة من لیلة الجمعة

المصادفة 8 أیلول 1933م.

وكان آخر ما فاه بھ جاللتھ وھو على فراش الموت عبارتھ الخالدة: [أنا مرتاح، قمت بواجبي خدمت األمة بكل قواي،
لیسر الشعب بعدي بقوة وأمجاد].

وقد خلف جاللتھ من األوالد (من زوجتھ جاللة المغفور لھا حزیمة ابنة عمھ الشریف ناصر باشا) ولدًا واحدًا وثالث بنات
وھم جاللة المغفور لھ الملك غازي األول وصاحبات السمو الملكي األمیرات، رفیعة، عزة، راجحة.

حضرة صاحب الجاللة المغفور لھ الملك غازي األول المعظم
 

جاللة الملك غازي األول

وبعد وفاة جاللة المغفور لھ الملك فیصل األول باني كیان العراق تولى العرش ابنھ جاللة الملك غازي األول إذ نودي
بجاللتھ ملًكا على العراق في 8 أیلول عام 1933م.

ولد جاللتھ في مكة المكرمة یوم الخمیس المصادف 21 آذار عام 1912م وبقي في الحجاز حتى نودي بسمّوه ولی�ا للعھد،
فغادر الحجاز قاصدًا بغداد فوصلھا یوم 5 تشرین األول عام 1924م.

وفي شھر نیسان سنة 1926م سافر سمو ولي العھد إلى إنكلترا لاللتحاق بكلیة ھارو فلبث فیھا حوالي السنتین عاد بعدھا
إلى العراق. وفي شھر تشرین األول عام 1928م التحق بالكلیة العسكریة الملكیة في بغداد وتخرج فیھا برتبة مالزم ثاني

في حزیران عام 1932م حیث عیّن مرافقًا لجاللة والده.

وفي عام 1933م عھد إلى سمّوه الملكي بنیابة الملك عندما سافر جاللة والده إلى إنكلترا في زیارة رسمیة.

وفي یوم 8 أیلول 1933م نودي بجاللتھ ملًكا على العراق باسم الملك غازي األول بن فیصل األول.



وفي یوم 18 أیلول 1933م تّم عقد قران جاللتھ على سمو األمیرة عالیة كریمة عمھ جاللة المغفور لھ الملك علي، وفي
25 كانون األول سنة 1933 تم عقد قران جاللتھ. وفي یوم 2 مایس عام 1935م رزق جاللتھ بولد سماه (فیصًال) ونودي

بسمّوه الملكي ولی�ا للعھد.

وفي لیلة 3 ـ 4 نیسان عام 1939م انتقل جاللتھ إلى الملك األعلى على أثر حادثة اصطدام سیارتھ بالعامود الكھربائي
فذھب مأسوفًا على شبابھ وبكاه الشعب العربي بالدموع والحسرات(7). 

حضرة صاحب الجاللة الملك فیصل الثاني المعظم
 

جاللة الملك فیصل الثاني

وبوفاة جاللة المغفور لھ الملك غازي األول انتقل العرش إلى ابنھ وولي عھده، ففي یوم 6/4/1939م عقد مجلس األمة
جلسة مشتركة فأعلن سمو األمیر ولي العھد فیصًال ملًكا على العراق باسم صاحب الجاللة الملك فیصل الثاني وفقًا

لمنطوق المادة 20 من القانون األساسي.

ولما كان جاللتھ صغیر السن إذ لم یكن لھ من العمر آنذاك أكثر من أربع سنوات فقد أعلن مجلس األمة تسمیة حضرة
صاحب السمو الملكي األمیر عبد اإللھ بن علي وصی�ا على جاللة الملك نظًرا لعدم بلوغھ سن الرشد.

أما جاللة الملك المعظم فقد بذلت العنایة الفائقة من قبل جاللة المغفور لھا والدتھ الملكة عالیة المعظمة ومن قبل خالھ
األمیر عبد اإللھ لتنشأتھ تنشئة طیبة تؤھلھ لتولي المنصب الخطیر الذي ینتظره. وھكذا بعد أن أكمل الدراسة االبتدائیة في
المدرسة الخاصة التي أقیمت لجاللتھ في البالط الملكي العامر سافر عام 1947م إلى إنكلترا حیث التحق بمدرسة
ساندروید، ثم التحق بتاریخ 7 مایس 1949م بكلیة ھارو وبعد دراسة متواصلة تخرج فیھا بتاریخ 23/10/1952م

وحصل على الشھادة المدرسیة بتفوق.

وفي یوم 30 تشرین األول عام 1952م عاد جاللتھ إلى عاصمة ملكھ وفي یوم 2 مایس عام 1953م تولى جاللتھ سلطاتھ
الدستوریة وأقسم في صباح ذلك الیوم الیمین القانونیة أمام مجلس األمة، وبذلك انتھى عھد الوصایة على جاللتھ.

 

صاحب السمو الملكي األمیر عبد اإللھ



أما األمیر عبد اإللھ المعظم فھو ابن جاللة المغفور لھ الملك علي بن الحسین ملك الحجاز السابق. ولد سموه الملكي یوم
24 تشرین الثاني سنة 1913م في مدینة الطائف، ولم تكد تمضي على والدتھ فترة من الزمن حتى أعلنت الثورة العربیة
الكبرى فبقي سموه مشموًال برعایة جده. وفي عام 1919م رحل سموه إلى المدینة. وفي عام 1924م غادر الحجاز إلى

شرق األردن خالل الحرب الحجازیة النجدیة.

وفي عام 1926م قدم سموه الملكي إلى بغداد، وفي عام 1928م سافر سموه إلى القدس للدراسة في الكلیة اإلسالمیة ثم
انتقل منھا إلى كلیة فكتوریا في اإلسكندریة ومنھا إلى إنكلترا، ثم عاد إلى العراق.

فلما شاءت ید القدر أن تختطف جاللة المغفور لھ الملك غازي لیلة 3 ـ 4 نیسان عام 1939 على أثر حادثة اصطدام
سیارة جاللتھ بالعامود الكھربائي أعلن مجلس األمة المنعقد یوم 6 نیسان 1939م تسمیة سموه الملكي وصی�ا على جاللة

الملك فیصل الثاني المعظم.

وفي عام 1941م نظر في أمر والیة العھد ال سیّما وأن القانون األساسي في المادة (23) ینص على أن تكون والیة العھد
ألكبر أبناء الملك سنًا على خط عامودي وفقًا ألحكام قانون الوراثة. وبعد أن تشكلت (محكمة علیا وتباحثت باألمر یوم
25/12/1941م) رأت إناطة األمر إلى مجلس األمة. وفي عام 1943م ناقش المجلس ھذه المسألة ثم عدل المادة الثالثة

والعشرین وجعلھا تنص على ما یلي:

 ـ والیة العھد ألكبر أبناء الملك سنًا على خط عامودي وفقًا ألحكام قانون الوراثة.

 ـ إذا شغرت والیة العھد نظًرا لقانون الوراثة فإنھا تنتقل إلى أرشد رجل عراقي من أبناء أكبر أبناء الملك حسین بن
علي مدة شغورھا.

 

وبناء على ھذا التعدیل أصبح صاحب السمو الملكي األمیر عبد اإللھ ولی�ا للعھد، وسیظل كذلك حتى یتم زواج حضرة
صاحب الجاللة الملك المفدى ویمن ّ� تعالى على جاللتھ بولد ذكر لتنتقل إلیھ والیة العھد بحكم القانون(8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

حرف األلف (أ)
 



ـ حرف األلف ـ
 

1 ـ اآل�ار االرتواز�ة
 

في بدایة تشكیل الحكم الوطني في العراق فكرت الحكومة بضرورة االستفادة من المیاه الجوفیة في األماكن النائیة
والجبلیة التي یتعذر وصول الماء الصالح للشرب إلیھا. ولذلك قامت بدراسة مشروع إنشاء اآلبار اإلرتوازیة في تلك
المناطق بغیة تزوید العشائر الرحالة والمناطق النائیة بالماء الصحي وھي تھدف من وراء ذلك إلى توطین تلك العشائر

شیئًا فشیئًا.

ففي عام 1924م قدرت مدیریة المعادن في وزارة (االقتصاد والمواصالت واألشغال) أن ھذه المناطق تحتاج إلى
(2000) بئر رئیسیة ألجل سدّ حاجات ھؤالء المعیشیة من الماء ولشيء من شؤونھم الزراعیة، كما أنھا قدرت كلفة البئر
الواحدة بحوالي (500) دینار وعالوة على ذلك فإن الدائرة رأت تخصیص مبلغ ملیون دینار لشراء المعدات واللوازم
الضروریة للمباشرة بفتح جمیع اآلبار اإلرتوازیة ھذه، ولما كان مثل ھذا المبلغ غیر متوفر آنذاك، فقد قامت الدائرة
المختصة بفتح عدد من تلك اآلبار في المناطق التي ھي أشد حاجة إلى الماء. وھكذا منذ عام 1924م بوشر بالعمل وقد تّم
حفر (168) بئًرا لغایة یوم 15/10/1953م، وھي موزعة على مختلف أنحاء العراق المحتاجة إلیھا وذلك حسب الجدول

اآلتي:(9) 

33 بئًرا1- اآلبار المحفورة في لواء الموصل
24 بئًرا2- اآلبار المحفورة في لواء كركوك

35 بئًرا3- اآلبار المحفورة في لواء أربیل
6 آبار4- اآلبار المحفورة في لواء السلیمانیة

11 بئًرا5- اآلبار المحفورة في لواء دیالى
8 بئًرا6- اآلبار المحفورة في لواء بغداد

11 بئًرا7- اآلبار المحفورة في لواء الجزیرة
23 بئًرا8- اآلبار المحفورة في بادیة الشمالیة
17 بئًرا9- اآلبار المحفورة في بادیة الجنوبیة

 

  أما اآلبار التي سیتم حفرھا بموجب منھج الحفر المرسوم لسنة 1953م فھي عشر آبار، أربع منھا في لواء أربیل، 
وثالث في البادیة الجنوبیة، واثنتان في البادیة الشمالیة، وواحدة في بادیة الجزیرة.

وعلى ھذا فسیكون عدد اآلبار التي تّم وسیتم حفرھا حتى یوم 14/2/1954م ھو (178) بئًرا وعند تأسیس مجلس اإلعمار
في عام 1950م(10). 

فقد أخذ على عاتقھ القیام بحفر عدد من ھذه اآلبار في المناطق المختلفة من البالد ألن ذلك یؤدي (إلى تنمیة موارد العراق
ورفع مستوى معیشة السكان).

ولذلك لم یكد یباشر أعمالھ حتى خصص المبالغ الالزمة (لآلبار اإلرتوازیة ومیاه الشرب) إذ خصص لھا زھاء األربعة
مالیین دینار موزعة على السنوات الست اآلتیة على الوجھ اآلتي(11): 

200 ألف دینارخصص لھا مبلغ1951



500 ألف دینارخصص لھا مبلغ1952
700 ألف دینارخصص لھا مبلغ1953
800 ألف دینارخصص لھا مبلغ1954
900 ألف دینارخصص لھا مبلغ1955
ملیون دینارخصص لھا مبلغ1956

 

وبموجب ھذه الخطة القویمة فسیقوم مجلس اإلعمار بحفر اآلبار اإلرتوازیة المبین عددھا فیما یلي:

50 بئًرا1- منطقة سنجار في لواء الموصل
35 بئًرا2- قرى لواء كركوك

19 بئًرا3- قرى لواء أربیل
4 آبار4- قرى لواء السلیمانیة

7 آبار5- قرى لواء الكوت
3 آبار6- البادیة الجنوبیة
11 بئًرا7- البادیة الشمالیة

8 آبار8- قرى لواء دیالى
 

وباإلضافة إلى ذلك فإن المجلس قد أحال أمر الدراسة الجیولوجیة لمعرفة منابع المیاه الجوفیة إلى شركة (بارسوتس).
عالوة على توفر العدد الكافي من الموظفین الفنیین العراقیین واألجانب التابعین لھ القائمین بجد ونشاط في ھذا الموضوع.

وقد أعلن المجلس مؤخًرا (شھر أیلول 1953م) عن مناقصة عالمیة لحفر (110) آبار في المناطق المبینة أعاله(12). 
 

 

2 ـ اآلثار العراق�ة القد�مة(13)
 

لقد توالت على وادي الرافدین منذ آالف السنین دول عدیدة انبثقت في سھولھ أمم كانت قد بلغت من الرقي شأًوا بعیدًا،
لذلك فقد خلفت في ھذا الوادي آثاًرا عظیمة تفصح عما كانت علیھ تلك الدول من الحضارة والعمران.

ولما كنا في ھذا المعجم نتجنب اإلطالة، لذا یجدر بنا الوقوف على تلك الجھود التي بذلت في سبیل اكتشاف آثار العراق
القدیمة.

بدء دراسة آثار العراق: قبل نحو من مائة وستین سنة كانت معرفة العلماء بآثار العراق وتاریخھ القدیم شیئًا تافًھا ویرجع
سبب ذلك إلى عاملین أساسیین ھما:

1 ـ جھل أرباب اآلثار وقتذاك اللغات القدیمة وھي (السومریة واألكدیة واآلشوریة والعیالمیة وغیرھا).

2 ـ عدم القیام بالحفریات العلمیة في المواقع األثریة
 



وتعد سنة 1847م من أبرز السنوات في دراسة تاریخ اآلثار العراقیة، بل كانت سنة فاصلة في حیاة ھذا العلم. فقد توصل
(السیر ھنري رولنصن) إلى حّل رموز الكتابة (المسماریة) ففتح حّل ھذه الرموز أمام الباحثین بابًا كان موصدًا، إذ بعد
أن كانت الكتابة المسماریة طلسًما من الطالسم صار في مقدور من تعلمھا أن یقرأ عشرات بل مئات النصوص

المستخرجة من مختلف ھذه البقاع ویقف منھا على حقائق ثمینة.
 

الحفریات اآلثاریة:

بدأت الحفریات اآلثاریة في العراق منذ أوائل القرن التاسع عشر واستمرت بعد ذلك وأخذ نطاق البحث والتنقیب یتسع
شیئًا فشیئًا، فبعد أن كان في بادئ أمره مقتصًرا على المواقع الشھیرة البارزة جدًا مثل بابل وآشور ونینوى وكالح
وخرساباد، اتسع نطاق البحث بحیث شمل ما یناھز الـ(70) موقعًا وبلغ مجموع المواقع األثریة التي تّم تسجیلھا واإلعالن

عنھا لغایة عام 1951م نحًوا من (5150) موقعًا.

وبعد أن كان العلماء یستخرجون التماثیل الضخمة واآلثار الكبیرة صاروا یقنعون بالمعلومات الیسیرة. وبعد أن كانت
جھودھم منحصرة في نبش المواقع التي تعود إلى األدوار المتأخرة من تاریخ العراق القدیم أخذوا یتوغلون في مجاھل

الماضي السحیق فتوصلوا إلى حقائق غایة في الخطورة واألھمیة(14). 

ولقد قام بأعمال التنقیب والحفریات بعثات علمیة آثاریة من مختلف الجنسیات بینھا اإلنكلیزیة واأللمانیة واألمیركیة
والفرنسیة واإلیطالیة.

ومنذ عام 1936م أخذت دائرة اآلثار القدیمة في العراق تنھض بأعمال الحفریات والتنقیب في عدة مواضع خاصة في
المواطن اإلسالمیة التي لم یعرھا الغربیون االھتمام الذي تستحقھ.

ولقد كان العثمانیون أثناء حكمھم العراق قد أھملوا ھذه الناحیة إھماًال تاًما ففقد العراق كثیًرا من أھم اآلثار وأثمنھا ألنھا
كانت تنقل إلى المؤسسات والمتاحف الغربیة، كما نقل بعضھا إلى استانبول عاصمة الدولة العثمانیة.

أما ما استخرج في دور االحتالل البریطاني فقد جعل للعراق منھا حصة محدودة صارت نواة للمتحف العراقي الحالي
ألن قانون اآلثار القدیمة الصادر بتاریخ 26/6/1924م منح األجانب حقوقًا واسعة كان من أظھر نتائجھا خروج عدد

وفیر من آثار العراق إلى الخارج.

ولما أنشأت الحكومة العراقیة مدیریة اآلثار القدیمة العامة، أخذ االھتمام بشأن اآلثار طوًرا جدیدًا ال سیّما بعد أن صدر
قانون اآلثار القدیمة في 23/4/1936م، حیث ازدادت العنایة بھا والسھر علیھا والعمل على حصر آثار العراق في
العراق فاتسعت على ھذا المنوال الثروة المتحفیة في العراق، وأصبح المتحف العراقي الذي أسس في سنة 1923م یضم
في قاعاتھ عشرات األلوف من المواد الثمینة التي تمثل أدوار السكنى في وادي الرافدین منذ أقدم العصور حتى ظھور

اإلسالم.

وقد شرعت مدیریة اآلثار القدیمة منذ عام 1935م باالھتمام باآلثار اإلسالمیة التي أفلتت من عوادي الزمن وقامت
بترمیمھا ترمیًما فنی�ا ومن ھذه اآلثار:

 

1 ـ في بغداد:

أ ـ جامع الخلفاء في سوق الغزل الحالي.

ب ـ القصر العباسي في قلعة بغداد.

جـ ـ خان مرجان.
 

2 ـ خارج بغداد:



أ ـ قصر األخیضر الواقع جنوب غربي كربال.

ب ـ مسجد الكوفة.
 

في سامراء

أ ـ جسر حربي.

ب ـ جامع الجمعة.

جـ ـ مئذنة الملویة.

د ـ جامع أبي دلف.

ھـ ـ قصر الخلیفة.
 

المتاحف العراقیة

لم یكن في العراق كما تقدم أي متحف ألن العنایة باآلثار لم تكن موجودة، ولكن بعد االحتالل البریطاني للعراق بدء العمل
على إقامتھا، ثم أخذت بالتوسع حتى أصبحت على ما ھي علیھ اآلن وھي:

 

1 ـ المتحف العراقي:

یعود تاریخ تأسیس المتحف العراقي(15) إلى عام 1923م وكان الفضل في ذلك یرجع إلى الجھود التي بذلتھا (المس
كیرترود بل) السكرتیرة الشرقیة بدار االعتماد البریطاني في بغداد. وكان المتحف أول تأسیسھ عبارة عن غرفة صغیرة
تدعى (غرفة(16) األحجار البابلیة)، إذ كانت تشغل إحدى غرف السراي ولكنھا في یوم 14 حزیران سنة 1926م احتفل

بافتتاحھا في محلھا الحالي تحت رعایة حضرة صاحب الجاللة المغفور لھ الملك فیصل األول. 

ومن ثم أخذت آثار المتحف بالتزاید سنة بعد أخرى فأصبح من المتعذر عرض اآلثار التي تجمع من المواقع األثریة في
العراق، لذلك وزعت في عدة بنایات في بغداد فأصبحت على ھذا األساس بنایة المتحف العراقي تضم اآلثار التي تسبق

الدور اإلسالمي فقط.

ویقع المتحف العراقي في منتصف شارع المأمون المؤدي إلى جسر الملك غازي (المقام محل الجسر القدیم).
 

2 ـ دار اآلثار العربیة:

عرضت اآلثار اإلسالمیة العربیة في بنایة (خان مرجان(17)) األثریة فسمیت بدار (اآلثار العربیة) وتضم ھذه الدار
جمیع اآلثار اإلسالمیة من زخارف وحلى ومنسوجات وأواٍن ومخطوطات إلخ. 

وتقع ھذه الدار في مدخل شارع السموأل قبالة عمارة مصرف الرافدین.
 

3 ـ القصر العباسي:

وھذا القصر من بنایات العصر العباسي اتخذتھ مدیریة اآلثار القدیمة العامة سنة 1935م معرًضا یضم مخلفات جاللة
المغفور لھ الملك فیصل األول والمصورات التي تمثل أھم البنایات اإلسالمیة القدیمة في العالم، ولكن مخلفات جاللة

المغفور لھ الملك فیصل األول نقلت فیما بعد إلى متحف آخر ھو متحف األزیاء.



ویقع ھذا المتحف خلف بنایة المجلس النیابي الحالي. والشارع المؤدي إلیھ ھو الشارع المبتدئ من باب وزارة الدفاع
القدیم في (محلة البقجة).

 

4 ـ متحف األسلحة القدیمة:

عرضت جمیع األسلحة القدیمة في متحف ماثل في (الباب الوسطاني)، وھذا الباب ھو إحدى بنایات بغداد األثریة. وكان
یعرف قدیًما باسم (باب الظفریة) ویالحظ أن السور الذي كان یطوف ببغداد قد زال من الوجود بكاملھ كما زالت األبواب

التي كانت فیھ ولم ینج من جمیعھا سوى ھذا الباب.
 

5 ـ متحف األزیاء:

افتتح ھذا المتحف في عام 1941م وعرضت فیھ جمیع األزیاء العراقیة القدیمة التي كانت تستعمل في كافة أنحاء العراق،
كما نقلت إلیھ مخلفات جاللة المغفور لھ الملك فیصل األول (من القصر العباسي).

 

6 ـ قاعة الرسوم الوطنیة:

افتتحت ھذه القاعة في سنة 1943م وتعد متحفًا فنی�ا صغیًرا وھي تشغل قاعة صغیرة من قاعات بنایة متحف األزیاء.

وتقع بنایة متحف األزیاء في الباب الشرقي في الشارع المؤدي إلى سینما الملك غازي بجوار بنایة (شركة نفط الرافدین)،
(ولكنھ سینقل إلى محل آخر بعد أن قرر فتح میدان للجسر الجدید).

 

7 ـ متحف الموصل:

أنشئ ھذا المتحف عام 1950م وھو یضم اآلثار التي تستخرج من مواطن اآلثار في شمال العراق، ومن أبرز ما عرض
فیھ اآلثار المكتشفة في أطالل (الحضر).

وھناك متاحف محلیة صغیرة تقام في المدن القدیمة أو بجانب بعض األطالل األثریة، ومن ھذه المتاحف (متحف بابل)
وھو في أطالل بابل، وقد افتتح في عام 1940م، ومتحف سامراء الذي افتتح في السنة نفسھا.

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق(18) 
3 ـ اآلشور�ون ��

 

یقطن شمال العراق جماعة من الناس یطلق علیھم األھلون اسم (التیاریة)، أما ھم فیدعون بأنھم من بقایا اآلشوریین سكان
ھذه البالد القدماء.

ولقد كان موطن اآلثوریین األصلي في تركیا في المناطق المحاذیة للعراق، غیر أنھ في الحرب العالمیة األولى خانھم
الروس فانحازوا إلى الحلفاء وحاربوا تركیا دفاًعا عن المصالح البریطانیة فلما طردتھم الحكومة التركیة من بالدھا التجأ



منھم زھاء عشرة آالف نسمة بمساعدة الحكومة البریطانیة وأسكنتھم في معسكر أقامتھ لھم بجوار مدینة بعقوبة وظلوا فیھ
زھاء ثالث سنین ثم حببت لھم السلطة البریطانیة السكنى في جبال حكاري بدعوى أن ھذه المنطقة ھي مسكن اآلثوریین
أجدادھم القدماء. وفي أواخر عام 1920م قررت الحكومة البریطانیة استخدام ھؤالء بدًال من الجنود البریطانیین فألفت

منھم (جیش اللیفي)(19). 

وراحت الحكومة البریطانیة تولي ھؤالء عنایة خاصة وتمدھم بالمال والمساعدات(20)، ثم إنھا أعربت في بیانھا الصادر
في 31 مارس عام 1924م عن سیاستھا نحوھم جاعلة منھم شعبًا مستقًال عن الشعب العراقي وأسمتھ (الشعب اآلثوري)
وقد طالبت في بیانھا ھذا الحكومة العراقیة أن تمنحھم األراضي مجانًا ال سیّما في شمال دھوك والعمادیة والجبال الشمالیة
لیسكنوھا بصورة دائمة، وأن تمنحھم شیئًا كثیًرا من الحریة في إدارة شؤونھم المحلیة الصرفة الخاصة بھم. كما أن عصبة

األمم أمرت بجلستھا المعقودة في تشرین األول 1924م باتخاذ التدابیر لحمایتھم باعتبارھم من األقلیات. 

ولقد وافقت الحكومة العراقیة إلى حدّ ما على تنفیذ ھذه التوصیات وقامت بعملیة إسكانھم فسكن منھم في لواء أربیل
(450) أسرة من طائفة (شمس دینان) اآلثوریة، ثم إنھا اعترفت بالمدعو (مارشمعون) بطریرًكا على ھذه الطائفة التي

بلغ عددھا في عام 1933م حوالي (6000) أسرة.

غیر أن عملیة إسكان ھؤالء (وھم جماعة من الدخالء) وإعطاؤھم األراضي مجانًا ومنحھم تلك االمتیازات أثارت الرأي
العام العراقي ال سیّما في الشمال ألن جمیع ھذه المساعدات قدمت لھم، ومع ذلك فقد كان شعورھم عدائی�ا نحو الحكومة
الوطنیة. إذ كانوا یراجعون المعتمد السامي البریطاني والمفتشین البریطانیین وضباط اللیفي لعرض شكاواھم دون أن

یرجعوا في ذلك إلى السلطات العراقیة المختصة.

وقد أثبتت الحقائق التاریخیة بأن ھؤالء قد أبدوا تذمرھم من استقالل البالد إذ بدأوا یتنكرون لجمیل العراق وإحسانھ عندما
حاول (مارشمعون) تأسیس دویلة آثوریة یتمتع فیھا ھو بالسلطة الزمنیة والدینیة داخل الدولة العراقیة الفتیة. غیر أن ھذه

المحاوالت باءت بالفشل ألن الحكومة العراقیة لم تكن ترضى أن یستھتر أحد ما بالقانون(21). 

فلما رأى مارشمعون أن مطالیبھ قد باءت بالفشل أخذ یحاول عرقلة مشروع اإلسكان الذي شرعت بھ لجنة إسكان
اآلثوریین في 10 حزیران عام 1933م، وبدأ یحرض أتباعھ إلحداث االضطرابات في الشمال، فأنذرتھ الحكومة
بضرورة اإلخالد إلى الھدوء وتفریق أتباعھ واإلذعان لقوانین الدولة فأبى الرضوخ بادئ األمر إّال أنھ لما رأى تفرق

األكثریة عنھ تعھد بإطاعة أوامر الحكومة.

لقد كان الموالون للحكومة منھم حوالي (4350) عائلة، بینما كان مؤیدو مارشمعون حوالي (1300) عائلة معظمھا من
عشیرتي (تخوما وتیاري) العلیا الساكنین في قضائي دھوك والعمادیة.

وعلى الرغم من تظاھر (مارشمعون) وأتباعھ بإطاعة أوامر الحكومة لكنھم في یوم 21 تموز سنة 1933م كشفوا عن
نیاتھم المبیتة ضدھا وذلك بإعالن تمردھم علیھا.

أما الحكومة فلم تكن غافلة عن حركاتھم ھذه، بل أسرعت بإرسال قواتھا وفي فترة قصیرة أخمدت أنفاسھم في معركة
(دیرابون) في 15 آب 1933م. وتجاه ھذا التمرد ونكران الوالء قررت الحكومة إسقاط الجنسیة العراقیة عن مارشمعون
وجماعة من أتباعھ. وفي یوم 13 تشرین األول عام 1933 عرضت قضیة اآلثوریین على مجلس عصبة األمم فقررت
تشكیل لجنة إلسكان النازحین منھم إلى خارج العراق فانتقل عدد كبیر منھم إلى سوریا وأوروبا واألمیركیتین. أما بقیة
أبناء ھذه الطائفة فقد ظلوا على والئھم للدولة التي آوتھم بعد تشرید وآمنتھم بعد خوف، یتمتعون كبقیة المواطنین بما لھم

من حقوق وما علیھم من واجبات.
 

4 ـ األحزاب الس�اس�ة(22) 
 



انبعثت األحزاب السیاسیة في العراق بعد تشكیل الحكومة الوطنیة في سنة 1921م وقد قامت على أنقاض الجمعیات
السریة التي ظھرت في عھد الدولة العثمانیة التي استھدفت استقالل البالد العربیة. فلما قامت الثورة العربیة ودخلت
الجیوش البریطانیة العراق (محررة ال مستعبدة(23)) استبشر الناس وانتظروا تألیف حكومة وطنیة في العراق، فلما
وضعت الحرب العالمیة األولى أوزارھا ولم یتم تألیف الحكومة المنشودة عم االستیاء وظھر للشعب أن اإلنكلیز ال
یریدون منح العراق استقاللھ ال سیّما حین بلغتھم أنباء االنتداب والوصایة لعصبة األمم على البالد العربیة. لذلك استأنفت
الجمعیات السریة نشاطھا مستفیدة من استیاء الرأي العام ضد السلطة المحتلة، وكانت أھم ھذه الجمعیات ھي (جمعیة

العھد العراقیة) و(جمعیة حرس االستقالل) في بغداد. 

ولما تّم تألیف الحكومة الوطنیة بعد الثورة العراقیة عام 1921م وقر الرأي على إبدال االنتداب بمعاھدة تحالف استبشر
الناس من جدید بھذه الخطوة وانتظروا الیوم المنشود الستقالل البالد ولكن عصبة األمم رأت استمرار االنتداب مع وجود
المعاھدة، ولذلك بقیت رسالة األحزاب غیر محققة فال بدّ لھا إذن من استئناف جھادھا الوطني للحصول على استقالل

البالد.

غیر أنھ بتولي جاللة المغفور لھ الملك فیصل األول عرش العراق أخذ بتوجیھاتھ السامیة یوجھ تلك األحزاب لمساعدتھ
في السیر نحو االستقالل والعمل على إلغاء االنتداب، ولذلك فقد نشأ في البالد نوعان من األحزاب األول (معتدل) والثاني
(متطرف)، وكان جاللتھ یستفید منھما في سبیل استكمال سیادة البالد، وكان ھدف الجمیع في الواقع ھو التخلص من

االنتداب واستقالل البالد استقالًال تاًما.

وعندما صودق على قانون الجمعیات العراقي في الیوم الثاني من شھر تموز عام 1922م انبعثت الحیاة الحزبیة في
العراق وبدأ المشتغلون بالسیاسة في تقدیم طلباتھم بفتح األحزاب السیاسیة.

وندرج فیما یلي أسماء األحزاب التي أُسست في البالد وأسماء المؤسسین سائرین بذكرھا حسب قدمھا في التأسیس وھي:

وًال ـ الحزب الوطني العراقي، تأسس في 2 آب 1922م، وكان من مؤسسیھ المرحوم جعفر أبو التمن والمرحوم
مولود مخلص ومركزه بغداد. 

نیًا ـ حزب النھضة العراقیة، تأسس في 19 آب 1922م، ومن مؤسسیھ المرحوم أمین الجرجفجي والمرحوم واصف
وقائي ومركزه بغداد. 

لثًا ـ الحزب الحر العراقي تأسس في 3 أیلول 1922م، ومن مؤسسیھ المرحوم السید محمود النقیب ومركزه بغداد. 

بعًا ـ حزب األمة تأسس، في 19 آب 1924م، وكان من مؤسسیھ المرحوم ناجي السویدي ومحمد جعفر الشبیبي
وكان مركزه بغداد. 

امًسا ـ حزب االستقالل الوطني، تأسس في أول أیلول 1924م وكان من مؤسسیھ عبد هللا رأفت العمري ومكي
الشربتي وإبراھیم عطار باشي وكان مركزه الموصل. 

 

ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن ھذه األحزاب قامت في الفترة التي سبقت بدء الحیاة البرلمانیة في العراق، وما كانت تقوم إّال
ألجل أھداف وغایات معینة سرعان ما تزول بعد أن تحققھا.

ومن بعد بدء الحیاة البرلمانیة في سنة 1925م وتحرر العراق ودخولھ عصبة األمم في عام 1932م تألفت األحزاب
اآلتیة:

وًال ـ حزب التقدم، وقد ألفھ المرحوم عبد المحسن السعدون في 26 حزیران 1925م. 

نیًا ـ حزب الشعب، وقد ألفھ المرحوم یاسین الھاشمي في تشرین الثاني 1925م. 

لثًا ـ حزب العھد العراقي، وقد ألفھ نوري السعید والمرحوم جعفر العسكري في 14 تشرین األول عام 1930م. 



ابعًا ـ حزب اإلخاء الوطني، وقد ألفھ المرحوم ناجي السویدي والمرحوم یاسین الھاشمي ورشید عالي الكیالني في
25 تشرین الثاني عام 1930م. 

 

ومما یالحظ في دراسة تاریخ ھذه األحزاب ھو أن نشاطھا قد ازداد عند تولي فخامة السید نوري السعید الحكم في 23
مارت 1930م وعقده معاھدة (30 حزیران) 1930م، واستصداره إرادة ملكیة في شھر تموز بحّل المجلس النیابي. لذلك
اتفق (حزب اإلخاء الوطني) مع (الحزب الوطني) وتآخیا وأعلنا (وثیقة التآخي) معلنین فیھا أنھما (سیسیران جنبًا إلى

جنب في مقاومة التصرفات الكیفیة)، وفي عام 1933م انفصل الحزب الوطني عن حزب اإلخاء.

كما یالحظ بعد ذاك أن دخول العراق عصبة األمم ونیلھ استقاللھ أدى إلى اضمحالل تلك األحزاب وضعفھا بالتدریج،
وسبب ذلك یعود بالدرجة األولى إلى وحدة أھداف تلك األحزاب. إذ كان ھدف الجمیع ھو إلغاء االنتداب والحصول على

االستقالل(24). 

وھكذا وعندما تولى الحكم المرحوم یاسین الھاشمي عام 1935م أعلن إلغاء حزبھ الذي كان الحزب القائم الوحید في البالد
آنذاك.

وبذلك باتت البالد (مملكة دمقراطیة بال أحزاب) مدة عشر سنوات جرب العراق خاللھا ممارسة الحكم بدونھا. ولكن
األنظار اتجھت ثانیة إلى ضرورة إعادة الحیاة الحزبیة بعد تجارب قاسیة حصلت علیھا البالد في خالل تلك الفترة، وقد
خطب حضرة صاحب السمو الملكي األمیر عبد اإللھ المعظم (عندما كان وصی�ا على العرش) یوم 27 كانون األول عام

1945م واعدًا في خطابھ التاریخي بإعادة الحیاة الحزبیة.

وتقدمت إثر ذلك الكتل السیاسیة بطلبات لتأسیس أحزاب جدیدة في عام 1946م، وھذه األحزاب ھي:

وًال ـ حزب االستقالل، ومؤسسة معالي السید محمد مھدي كبھ ورفاقھ. 

نیًا ـ الحزب الوطني الدمقراطي، ومؤسسھ معالي السید كامل الجادرجي ورفاقھ. 

لثًا ـ حزب الشعب، ومؤسسھ عزیز شریف ورفاقھ. 

بعًا ـ حزب االتحاد الوطني، ومؤسسھ ناظم الزھاوي ورفاقھ. 

امًسا ـ حزب األحرار، ومؤسسھ فخامة السید توفیق السویدي ومعالي المرحوم سعد صالح ورفاقھما. 

وقد باشرت ھذه األحزاب نشاطھا بصورة ملموسة وأصدرت الصحف الناطقة باسمھا.

وفي عام 1947م قررت وزارة الداخلیة إلغاء إجازتي حزبي الشعب واالتحاد الوطني ألسباب بررت فیھا الوزارة
ھذا اإللغاء.

سادًسا ـ وفي عام 1949م تأسس (حزب اإلصالح) أسسھ معالي الدكتور سامي شوكت ورفاقھ. 

وفي عام 1950م انحّل حزب األحرار بحكم القانون ألنھ كان قد عطل أعمالھ بعد وفاة رئیسھ المرحوم سعد صالح
ولم یمارس نشاطھ بعد ذاك خالل المدة القانونیة للتعطیل.

سابعًا ـ وفي عام 1949م أسس فخامة السید نوري السعید ورفاقھ حزب االتحاد الدستوري. 

منًا ـ وفي عام 1951م أسس فخامة السید طھ الھاشمي ورفاقھ حزب الجبھة الشعبیة. 

سعًا ـ وفي عام 1951م أسس فخامة السید صالح جبر ورفاقھ حزب األمة االشتراكي. 

وفي عام 1951م انحل حزب اإلصالح من تلقاء نفسھ وانتمى كثیر من أعضائھ إلى حزب األمة االشتراكي.

وعلى ھذا األساس یوجد في البالد في الوقت الحاضر خمسة أحزاب ھي:



االستقالل، الوطني الدمقراطي، االتحاد الدستوري، الجبھة الشعبیة، األمة االشتراكي وقد أجازت الحكومة لھذه األحزاب
فتح فروع لھا في الموصل والبصرة والحلة فقط، ولو أن لھا أعضاء مؤازرین في كافة أنحاء البالد.

ولقد أصدر قائد القوات العسكریة على أثر إعالن األحكام العرفیة في بغداد في یوم 23 تشرین الثاني عام 1952، إلغاء
إجازة ھذه األحزاب، ولكن رؤساء بعضھا رأوا أن لیس من حق قائد القوات إلغاء إجازات األحزاب إذ لیس لھ أي سند

قانوني في ھذا اإلجراء.

فلما تولى منصب رئاسة الوزارة فخامة الدكتور محمد فاضل الجمالي یوم 17 أیلول عام 1953م أحال النظر في ھذه
القضیة إلى (دیوان التفسیر الخاص(25)) الذي شّكل لھذه الغایة، فأصدر قراره بتأیید وجھة نظر األحزاب القائلة بعدم
صالحیة قائد القوات العسكریة في اإللغاء. جاعًال حقھ في تعطیلھا ما دامت األحكام العرفیة قائمة وعلى ھذا األساس لما

قررت الحكومة بتاریخ 15/10/1953م إلغاء األحكام العرفیة عادت تلك األحزاب إلى ممارسة نشاطھا كالسابق. 
 

5 ـ اإلدارة المحل�ة(26) 
 

إن اصطالح اإلدارة المحلیة كان یصرف قبل صدور قانون إدارة األلویة رقم (16 لسنة 1945م) إلى إدارة أقالیم العراق
من قبل (المتصرفین) باعتبارھم وكالء عن الحكومة المركزیة وممثلین لھا، وإن وجود مجلس إدارة اللواء لم یكن لیغیر

من صفة المركزیة التي كانت تصبغ بھا اإلدارة حینذاك.

ولكن بصدور القانون اآلنف الذكر أصبح مدلول (اإلدارة المحلیة) منصرفًا إلى اإلدارة التي تمارس سلطاتھا من قبل ھیئة
منتخبة تدعى (مجلس اللواء العام).

أما قانون اإلدارة المحلیة ھذا فقد طبق في العراق اعتباًرا من یوم 15 شباط 1946م ومنحت بموجبھ (اإلدارات المحلیة)
شخصیة حكمیة لھا حق التصرف في األموال المنقولة وغیر المنقولة وھي كذلك مكلفة بالوظائف المبینة بھذا القانون كما

أن لھا میزانیاتھا الخاصة.

فاإلدارات المحلیة وھي عضو في جسم الدولة من مقتضى وظائفھا عقد عقود خاصة وغیرھا من الحقوق التي تستعملھا
كالدولة نفسھا فكان من الالزم منحھا ھذه الشخصیة (الحكمیة).

ولكن الذي تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أن ھذا القانون لم یعط اإلدارة المحلیة الحریة في أعمالھا كافة، بل عیّن
وظائفھا وحدد القیام بھا وفقًا للخطط التي تعینھا الحكومة بأنظمة تصدر من حین آلخر. واستثنى (أمانة العاصمة) من
أحكام ھذه المادة. ثم إن تنظیم میزانیتھا یقضي بمصادقة وزیر الداخلیة علیھا إلى غیر ذلك من التحدیدات المبینة في صلب

القانون.

أما عناصر تشكیالت اإلدارة المحلیة األساسیة فإنھا تتكون مما یلي:
 

1 ـ المتصرف(27): 

ھو الموظف اإلجرائي األكبر في اللواء المسؤول عن إدارتھ العامة وھو نائب لكل وزارة وممثل لھا ومنفذ القوانین داخل
لوائھ تنفیذًا تاًما.

وإن أھم الغایات التي یتوخاھا المتصرف في إدارة شؤون لوائھ ھي: استتباب األمن والنظام وتطبیق مبادئ الحریة
والمساواة والعدل، وحمایة الحقوق الملكیة الشخصیة لألفراد وسالمتھم، والقیام بإعداد وتعمیم الوسائل المقتضیة للترفیھ
عن طبقات الشعب اقتصادی�ا واجتماعی�ا ونشر العدالة بمراعاة استقالل المحاكم والقیام بنشر التعلیم على مبادئ صحیحة
والسعي لترویج وتقدم التجارة والصناعة والزراعة، والمحافظة على الصحة العامة وتحسین الحالة الصحیة ومعاونة
المزارعین وتأمین توزیع المیاه على مزارعھم، والعمل على تقدم البلدیات وبذل العنایة لتحقق أموال الدولة وحفظ حقوق

الخزینة، إلى غیر ذلك من الواجبات.



وقد منح القانون المتصرفین صالحیات بالنسبة للموظفین المركزیین منھا:

 ـ إن جمیع فروع الدوائر المركزیة ـ عدا المحاكم ـ تابعة إلشرافھ.

 ـ لھ إعالم وزارة العدلیة عن سلوك الحكام والموظفین التابعین لھا في لوائھ.

 ـ لھ صالحیة إبداء الرأي في تعیین وتحویل رؤساء الدوائر في لوائھ (عدا الحكام).

 ـ لھ انتقاء وتعیین وترفیع ونقل موظفي الدوائر الفرعیة المركزیة في اللواء الذین ال تتجاوز رواتبھم 12 دیناًرا
شھری�ا ومعاقبتھم وفصلھم وإحالتھم على التقاعد.

 

2 ـ المجالس اإلداریة:

ھذه المجالس عبارة عن مجالس استشاریة للمتصرفین والقائمقامین صفتھم موظفین مركزیین، وھي على درجتین
(مجلس إداري) لكل لواء (ومجلس إداري) لكل قضاء.

 

أ ـ مجلس إدارة اللواء:

نصت المادة (45) من قانون إدارة األلویة على أنھ یؤلف في مركز كل لواء مجلس إداري برئاسة المتصرف من
أعضاء دائمین ومنتخبین على الوجھ اآلتي:

األعضاء الدائمیون ـ ھم:

أكبر موظف لوزارة المالیة، مدیر الطابو، مدیر التحریر، ویحضر جلسات المجلس رؤساء الدوائر الفرعیة
المركزیة األخرى عند النظر في قضایا تتعلق بدوائرھم ولكن لیس لھم التصویت علیھا.

األعضاء المنتخبون ـ ھم:

أربعة أعضاء یجري انتخابھم وفق أحكام ھذا القانون على أن یكون اثنان منھم غیر مسلمین في اللواء الذي توجد
فیھ طوائف غیر مسلمة.

 

أما المقصود بالطائفة فینصرف إلى (الجماعة المؤلفة من غیر المسلمین ولھا محل عبادة ورئیس روحاني، فإذا كان ھناك
فقط أربعة أو خمسة بیوت من األقلیة فھذه ال یشملھا المعنى).

وقد نصت المادة (46) من القانون على أنھ ال یكون عضًوا من كان:

 ـ لم یتم الخامسة والعشرین من عمره.

 ـ ذا جنسیة أو حمایة أجنبیة أو یدعیھما.

 ـ ذا قرابة في الدرجة األولى مع أحد أعضاء المجلس الدائمیین أو المنتخبین.

 ـ موظفًا في الحكومة أو البلدیات.

 ـ ملتزًما لدى الحكومة أو البلدیات (ویقصد بالملتزم من یقوم بجبایة الرسوم والضرائب معًا للحكومة أو البلدیات
بتعویض ویدفعھا قبل تحصیلھا، أما المتعھد فألنھ فرد عادي لیست لھ أیة صفة رسمیة فیجوز انتخابھ عضًوا

لمجلس اإلدارة).

 ـ محكوًما علیھ باإلفالس ولم یعد اعتباره قانونًا.

 ـ محجوًرا علیھ ولم یفك حجره.

ً



 ـ ساقًطا من الحقوق المدنیة.

 ـ محكوًما علیھ بجنایة مھما كانت أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والرشوة واختالس والتزویر واالحتیال وما أشبھ
ذلك.

1 ـ ال یؤدي للحكومة أو البلدیة ضریبة كثرت أو قلّت.

1 ـ مجنونًا أو معتوًھا.

1 ـ أمیًا.
 

ووظائف المجالس اإلداریة تتلخص فیما یأتي:

القیام بكافة المناقصات والمزایدات المتعلقة بأمور الحكومة وتدقیق كفاالت جمیع المقاولین في أعمال الحكومة، والنظر
استئنافًا في مقررات مجالس إدارة األقضیة، والنظر في أیة مسألة تحتم على المتصرف إحالتھا إلیھ وتقدیر مبالغ بدل
المثل الواجب استیفاؤھا ممن یحق لھم امتالك أموال الحكومة بھذه الطریقة، وتعیین أسعار التحویل في الحاصالت
الطبیعیة ثم النظر في أیة مسألة یتراءى للمتصرف االستفادة من استشارة المجلس فیھا، وتستأنف قرارات مجلس إدارة

اللواء لدى الوزارات المختصة خالل (15) یوًما.

أما قرارات مجالس إدارة األقضیة فتستأنف لدى مجلس إدارة اللواء خالل مدة (15) یوًما أیًضا.
 

3 ـ مجلس اللواء العام:

یؤلف في كل لواء مجلس عام برئاسة المتصرف ویتكون من أعضاء دائمیین وأعضاء منتخبین والدائمیون ھم:

مدیر المعارف، رئیس الصحة، كبیر موظفي وزارة االقتصاد في اللواء، كبیر موظفي وزارة األشغال والمواصالت في
اللواء رئیس البلدیة (في لواء بغداد یكون أحد أعضاء مجلس أمانة العاصمة الذي یرشحھ مجلس األمانة).

أما األعضاء المنتخبون فھم عضو واحد أو أكثر من كل قضاء (بالنسبة لعدد نفوس القضاء) على أن ال یقل عدد األعضاء
عن ستة وال یتجاوز الخمسة عشر.

وفیما یلي جدول بعدد أعضاء مجالس األلویة العامة وھي:

عدد األعضاء المنتخبیناللواءعدد األعضاء المنتخبیناللواء
11البصرة9أربیل
10دیالى15بغداد
8السلیمانیة6الدلیم

9العمارة12الدیوانیة
8الكوت9الحلة
9كركوك6كربال
15الموصل11المنتفك

 

أما الشروط المطلوبة في العضو المنتخب فھي نفس الشروط المطلوبة بعضویة المجلس النیابي(28) مضافًا إلیھا (أن
یكون ساكنًا في القضاء لمدة سنة واحدة على األقل قبل تاریخ انتخابھ مباشرة) إن مدة العضویة للعضو المنتخب سنتان

ویجوز تجدیدھا مرة أخرى. 



ویجتمع مجلس اللواء العام مرة واحدة في السنة ولمدة شھر واحد ویكون موعد اجتماعھ في أول آذار من كل سنة.
 

وظائف مجلس اللواء العام: أھمھا:

المصادقة على الئحة المیزانیة المحلیة وعقد القروض لفرض الصرف على شؤون المعارف والصحة واألمور األخرى
التي یعود نفعھا على اللواء. ویقوم كذلك بتدقیق تصامیم وكشوف التعمیرات الداخلة في میزانیة اللواء ومراجعة الجھات
المختصة لغرض تصحیح وإصالح المعامالت التي یراھا مخالفة ألحكام القوانین واألنظمة الموضوعة لتوزیع الضرائب

األمیریة.

وتكون قرارات المجلس قطعیة بعد توقیع المتصرف علیھا وإذا أراد المتصرف االعتراض علیھا فإنھ یعترض لدى وزیر
الداخلیة خالل خمسة عشر یوًما من تاریخ تبلیغھ، ولذوي العالقة أن یعترضوا على مقررات المجلس لدى وزیر الداخلیة
أیًضا خالل نفس المدة من تاریخ تبلیغھم وعلى وزیر الداخلیة أن یصدر قراره في االعتراض الواقع خالل (30) یوًما من

تاریخ تقدیمھ ویكون قراره نھائیًا.
 

وظائف اإلدارة المحلیة:

لقد نصت المادة (61) من قانون اإلدارة المحلیة رقم 16 لسنة 1945م على وظائف اإلدارة المحلیة بصورة عامة وھي:

فتح وإنشاء الطرق والمعابر داخل اللواء وصیانتھا وإصالح وتجفیف البرك والمستنقعات وتصدیق میزانیات البلدیات
واإلشراف على تنفیذھا، تقریر استیفاء الرسوم البلدیة، تأسیس غرف زراعیة ومزارع وحقول نموذجیة ومدارس زراعیة
وما إلى ذلك، والعمل على تأسیس وصیانة األحراش والغابات، فتح غرف ومدارس صناعیة في األماكن المناسبة وتعلیم
الصناعات الموافقة لالحتیاجات المحلیة، تأسیس غرف تجاریة في األماكن الالزمة وفتح معارض وأسواق وما یلزم من
تدابیر لتوسیع أمور التجارة، وتأسیس مدارس ابتدائیة ومدارس للعمال واألمیین واإلشراف علیھا وفق أحكام قانون
المعارف العامة. وتأسیس مؤسسات خیریة وصحیة والقیام بإدارة جمیع األمالك والعقارات واألموال العائدة إلى إدارة
اللواء المحلیة والمؤسسات التي تنشأ لمصلحتھا واإلشراف علیھا، وتأسیس مصالح للنقل بالوسائل الحدیثة ثم تأسیس

صنادیق للتوفیر واالقتصاد داخل اللواء إلى آخره.
 

اإلدارة المحلیة والتعلیم االبتدائي

لقد تبین أن من واجبات اإلدارة المحلیة تأسیس مدارس ابتدائیة ومدارس للعمال واألمیین وإدارتھا واإلشراف علیھا وفق
أحكام قانون المعارف العامة.

إّال أن مسألة تأسیس المدارس واإلشراف علیھا قد كان تحت إشراف وزارة المعارف نفسھا وقد سارت األمور كذلك حتى
بعد صدور قانون إدارة األلویة اآلنف الذكر ولكن بتاریخ 1/9/1951م نشرت جریدة الوقائع العراقیة نظام إدارة المدارس
االبتدائیة المحلیة رقم (38) لسنة 1951م وبموجب ھذا النظام أصبحت اإلدارة المحلیة في األلویة مسؤولة عن نشر
التعلیم االبتدائي وتأسیس المدارس الالزمة وإدارتھا واإلشراف علیھا وفق أحكام قانون المعارف العامة واألنظمة
الصادرة بموجبھ. وتعتبر جمیع المدارس االبتدائیة بما فیھا ریاض األطفال المؤسسة من قبل وزارة المعارف في كل لواء

تابعة إلدارة اللواء المحلیة وینقل معلموھا ومعلماتھا كافة إلى تلك اإلدارة مع مراعاة أحكام قانون الخدمة التعلیمیة.

وعلى اإلدارات المحلیة أن تزود الفقراء من طالب المدارس االبتدائیة بالكتب والقرطاسیة مجانًا ولھا أن تكسو المحتاجین
منھم وتغذیھم إذا توفرت لھا أسباب ذلك.

ویتبع في إدارة المدارس االبتدائیة وفي تفتیشھا وتوجیھھا ومناھجھا وامتحاناتھا األنظمة والتعلیمات الصادرة بذلك.

ولمتصرف اللواء أن یخول مدیر معارف اللواء ما ینسبھ من صالحیاتھ بإدارة المدارس المحلیة كما نّص النظام على عقد
مؤتمر سنوي للتعلیم االبتدائي من المتصرفین ومدیري المعارف في جمیع األلویة بدیوان وزارة المعارف برئاسة وزیرھا

أو من ینیبھ عنھ للنظر في جمیع ما یتعلق بشؤون التعلیم للسنة الدراسیة القادمة.



ویوجد اتجاھان بالنسبة إللحاق المدارس االبتدائیة باإلدارة المحلیة، األول یرى في ذلك عدة فوائد تؤدي بالتعلیم إلى نشره
واتساعھ ألن قیام اإلدارة المحلیة بتحمل ھذه المسؤولیة یجعلھا تھتم بھ وتخصص المال الالزم لھ وترصد المبالغ إلنشاء
البنایات الخاصة بھ ثم تقضي على التذمر الذي كان یحصل من جراء عدم االستطاعة لتلبیة طلبات الشعب ألن مجلس
اللواء نفسھ یكون ھو المسؤول عن كل تقصیر فوق ذاك تقضي على الروتین الذي كانت تسیر علیھ أمور التعلیم قبل ذاك.

أما الرأي اآلخر فیرى أن إلحاقھا باإلدارة المحلیة یعرقل سیرھا لخضوعھا لجھات غیر مختصة ثم یرى زیادة التعقید
وضیاع المسؤولیة وجعل موظفي المعارف تحت رحمة موظفي اإلدارة إلى غیر ذلك من الحجج.

ومھما یكن من شيء فإنھا تجربة نرجو أن یكتب لھا النجاح لیعم نفعھا البالد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ـ اإلذاعة الالسل��ة
 

لم یكن في العراق حتى عام 1936م محطة اإلذاعة الالسلكیة إّال أنھ في تلك السنة افتتحت فیھ ھذه المحطة وكانت أول
عھدھا ملحقة بوزارة المعارف ثم عھد بھا إلى وزارة المواصالت واألشغال وأخیًرا ألحقت بوزارة الداخلیة وأصبحت

تابعة لمدیریة الدعایة العامة.



ولما أصبحت اإلذاعة في الوقت الحاضر من أھم الوسائل الضروریة التي تؤدي خدمات جلیلة للدولة فقد فكرت الحكومة
بأمر إنشاء محطة عالمیة تستطیع بھا من أسماع صوت العراق فوق طیات األثیر فقد باشرت بذلك فعًال وافتتحت ھذه
المحطة بصورة رسمیة في عام 1951م في مبانیھا الضخمة الحدیثة التي أنشئت في (حي بني تمیم) في أبي غریب في

طریق بغداد ـ الفلوجة.

وبعد أن كانت قوة محطة إذاعة (بغداد) منذ إنشائھا ال تتجاوز (كیلو واط ونصف) أصبحت قوتھا على موجتین القصیرة
منھا بقوة (20 كیلو واط) والمتوسطة بقوة (16 كیلو واط).

أما الموجات التي تذیع بھا برامجھا فتتألف مما یلي: ـ

 ـ الموجة المتوسطة وطولھا: 392,60م.

 ـ الموجة القصیرة وطولھا: 25,58م.

 ـ الموجة القصیرة الثانیة وطولھا: 48,90م وھذه الموجة مخصصة إلذاعة برامج قسم اإلذاعة الكردیة.
 

ومركز استودیوھات اإلذاعة الرئیس في بغداد (الصالحیة) في مدخل شارع الملك علي قرب تمثال الملك فیصل األول.

ویضم ھذا المركز أربعة استودیوھات مجھزة بأحدث األدوات واآلالت الفنیة. أما في محطة اإلذاعة الجدیدة في (أبي
غریب) فیوجد ستودیو واحد للطوارئ الفنیة. ولإلذاعة فرع خاص للتسجیل مزود بأجھزة تسجیل األسطوانات الخام
واألشرطة ولمدیریة اإلذاعة الیوم فرقة موسیقیة خاصة بھا كما لھا فرقة إنشاد وفرقة تمثیلیة خاصة تقدم الروایات
التاریخیة وبعض الروایات القصیرة التي تذیعھا باللغة العامیة. وتذیع محطة اإلذاعة برامجھا في إذاعتین ھي (اإلذاعة
الصباحیة) و(اإلذاعة المسائیة) وتختلف مواعید ابتداء ھذه اإلذاعات باختالف المواسم. ومدة اإلذاعة الصباحیة ساعتان
وخمس وأربعون دقیقة واإلذاعة المسائیة ست ساعات ونصف غیر أن اإلذاعة الصباحیة یوم الجمعة تستمر حتى الساعة
الثانیة عشرة ظھًرا. أما نشراتھا اإلخباریة فأوقات إذاعتھا كما یلي: الساعة 8 صباًحا والساعة 6 مساًء والساعة 8 مساًء
والساعة 10 مساًء. وھناك إذاعة خاصة باألنباء الداخلیة والبیانات واإلعالنات الرسمیة وموعد إذاعتھا ھو الساعة
الخامسة بعد الظھر من كل یوم. وتذیع المحطة باإلضافة إلى البرامج العربیة والكردیة الیومیة، إذاعة باللغة اإلنكلیزیة
(Date with Baghdad) فتذاع یومی�ا على الموجة القصیرة (58 و25م) من الساعة (10,15) إلى الساعة 11,000
مساء ونشرة األخبار تذاع في الساعة (10,15). وھذا المنھج عرضة للتغیر ولذلك یستحسن مراجعة نشرة اإلذاعة بین
حین وآخر ولقد كانت اإلذاعة (مدیریة) تابعة لمدیریة الدعایة العامة إّال أنھا في تشرین األول عام 1953م أصبحت
مدیریة عامة ھي (مدیریة اإلذاعة العامة)(29) بعد أن ارتأت الحكومة في ھذه السنة ضرورة العنایة بالناحیة اإلذاعیة

التي تعتبر مھملة إذا ما قیست باإلذاعات العربیة في األقطار الشقیقة. 

ویبلغ عدد موظفي محطة اإلذاعة العراقیة الفنیین زھاء (40) موظفًا منھم (12) موظفًا في استودیوھات المركز الرئیسي
في الصالحیة والباقون في المحطة الكبیرة في أبي غریب.

وتصدر مدیریة اإلذاعة مجلة شھریة باسم (ھنا بغداد) تضم بعض األحادیث المذاعة وتنشر برامج إذاعتھا للشھر القادم
لمختلف اللغات (العربیة والكردیة واإلنكلیزیة).

 

� العراق(30) 
�� �

7 ـ األرا��
 

عندما انسحبت الدولة العثمانیة من العراق تركتھ ووضع التصرف باألراضي فیھ على غایة ما یكون من االرتباك. فغالبیة
األراضي كانت تعتبر قانونًا من األراضي األمیریة الصرفة (غیر مفوضة بالطابو). إّال أن رؤساء العشائر
(والسراكیل(31)) كانوا یتصرفون بھا تصرف المالك بل وأكثر من ھذا كانت الحكومة تتدخل في بعض األحیان لفصل

وتسویة ما یتولد عن تصرفاتھم ھذه من االختالفات والمنازعات بالرغم من عدم اعترافھا بمشروعیتھا. 



ولقد كانت األراضي في العراق في عھد الدولة العثمانیة تتعاورھا ادعاءات بالملكیة كثیرة ألن المقاطعات كانت توھب
ھبة مطلقة من جانب داود باشا وعلي رضا وغیرھم.

وكان بیع األراضي الحكومیة وشراؤھا جاري العادة منذ أجیال من غیر علم الحكومة أو اعتراضھا. ولذلك فقد سبب
إنكار الحكومة فیما بعد الدعاءات الشیوخ والقرویین بملكیة ھذه األراضي أحواًال غیر طبیعیة في البالد. ولقد كان لھذه
العوامل وغیرھا األثر الكبیر في ارتباك وضع األراضي إذ أصبح أكثرھا غیر مبتوت في أمره ولم یعرف أو یعین من

تعود إلیھ الحقوق التصرفیة الحقیقیة تعیینًا نھائیًا.

ولقد قامت الحكومة العثمانیة أیام والیة مدحت باشا (1869) لبغداد بمحاولة تھدف إلى تفویض أراضي العراق
بالتملیك(32). من ثم حاولت تلك الدولة إصالح األمر فأصدرت قانون تحدید وتحریر األموال غیر المنقولة في 11 ربیع
اآلخر سنة 1331ھـ الذي یتضمن أحسن األسس واألسالیب لتحدید وتسجیل تلك األموال وتقدیر أثمانھا ولكن ھذا القانون

لم یطبق في العراق بسبب الحرب العظمى األولى. 

وفي أیام االحتالل البریطاني للعراق شعرت حكومة االحتالل بضرورة تسجیل األموال غیر المنقولة فأصدرت لذلك بیان
(تحدید وتسجیل األراضي رقم 24 لسنة 1920م) وقد عیّن بموجبھ ھیئتان باشرت إحداھما عملھا في لواء دیالي واألخرى

في قضاء الھندیة ولكنھما توقفتا عن العمل على أثر نشوب الثورة العراقیة في تلك السنة.

ثم جاء دور الحكومة العراقیة فحاولت تطبیق قانون التحدید والتحریر العثماني (الصادر سنة 1331ھـ في عام 1929م
ولكن الحكومة استدعت في ذلك التاریخ أیًضا (السیر أرنست داوسن) الخبیر البریطاني بشؤون األراضي فقام ھذا بدراسة
أحوال التصرف فیھا وأسباب االرتباكات الموجودة فیھ وعوامل النزاع الناشئة عنھا فوضع تقریره المؤرخ في كانون

األول عام 1931م ضمنھ اقتراحاتھ وما یراه ضروری�ا إلصالح الوضع(33). 

وعلى أساس تلك المقترحات أصدرت الحكومة العراقیة قانون تسویة حقوق األراضي رقم 50 لسنة 1932م ثم استبدلتھ
بقانون تسویة حقوق األراضي رقم 29 لسنة 1938م رغبة منھا في استقرار التصرفات الحقوقیة وصیانة الملكیة

الشخصیة.

وتقسم األراضي في العراق بالنسبة لقانون األراضي العثماني الصادر في عام 1274 ھجریة والذي أصبح نافذ المفعول
في العراق بحكم المادة (113) من القانون األساسي، إلى األنواع اآلتیة:

1 ـ األراضي المملوكة 2 ـ األراضي المتروكة 3 ـ األراضي الموقوفة 4 ـ األراضي األمیریة 5 ـ األراضي العقریة.
 

أما األراضي األمیریة فھي األراضي التي تعود رقبتھا لبیت المال أما حق التصرف بھا أو االنتفاع منھا فأما أن یبقى بید
الحكومة أو أن تفوضھ إلى األشخاص أو تمنحھ باللزمة.

وبموجب قانون لتسویة تقسم األراضي األمیریة إلى ثالثة أنواع ھي:

 ـ األراضي األمیریة المفوضة بالطابو: وھي األراضي األمیریة التي أحالت الدولة حق التصرف بھا إلى األشخاص
مقابل بدل معجل یعرف (بالطابو). 

 ـ األراضي الممنوحة باللزمة: وھي األراضي األمیریة غیر المفوضة التي منح حق اللزمة فیھا لمن تصرف فیھا
زرًعا أو غرًسا بموجب أحكام المادتین (11 و12) من قانون التسویة. 

 ـ األراضي األمیریة الصرفة: وھي األراضي األمیریة التي لم تفوض بالطابو ولم تمنح باللزمة وتسجل ھذه
األراضي باسم وزارة المالیة(34). 

 

وتقدر مساحة أراضي العراق الداخلة ضمن حدوده السیاسیة (000/400/181) مشارة(35) منھا مساحة قدرھا
(000/400/48) مشارة صالحة للزراعة وھذه تنقسم إلى قسمین: 



 

قسم األول: ویقع في المنطقة الشمالیة من العراق ویعتمد في زراعتھ على میاه األمطار والعیون واآلبار ویعرف
(بالمنطقة المطریة) وتبلغ مساحة األراضي الصالحة للزراعة في ھذه المنطقة مقدار (000/400/16) مشارة. 

قسم الثاني: وھو عبارة عن النصف الجنوبي من القطر ویعتمد في زراعتھ على میاه األنھر ویسمى (بالمنطقة
اإلروائیة) وتبلغ مساحة األراضي الصالحة للزراعة في ھذه المنطقة مقدار (000/000/32) مشارة. 

 

أما األراضي األمیریة الصرفة الصالحة للزراعة فتبلغ (23,953,892) مشارة وقد تمكنت الحكومة أن تجعل
(12,696,000) مشارة تسقى بالماء المنظم نتیجة الجھود التي بذلتھا في تنظیم الري. وستأخذ ھذه النسب بالزیادة

واالتساع حتًما خالل السنوات العشر القادمة إثر إكمال مشاریع الري الكبرى التي یقوم بإنشائھا مجلس اإلعمار.

وما دمنا في بحث األراضي في العراق ال بدّ لنا من ذكر نبذة عن (أراضي المنتفك) و(أراضي العمارة) ألن لكل منھما
بحثًا تاریخی�ا یختلف عن األراضي في األلویة العراقیة المختلفة:

 

أراضي لواء المنتفك(36): 

نشأت مشكلة أراضي ھذا اللواء منذ أیام الدولة العثمانیة فقد كانت تلك الدولة تتخلى عن حقوقھا في األراضي األمیریة إلى
رجالھا البارزین ورعایاھا المخلصین لقاء قیامھم بمدھا بالجنود والتزامھم بدفع الضرائب، متبعة في ذلك تقسیم األراضي

ھذه إلى (خاص وزعامة وتیمار).

وأراضي ھذا اللواء نشأت عن مثل ھذا التخلي فقد كان آل السعدون وھم زعماء عشائر المنتفك آنذاك نشأت عالقتھم
بأراضي المنتفك لقاء قیامھم بتحصیل وتسدید األعشار الحكومیة، فلما جاء مدحت باشا والیًا على بغداد ارتأى تطبیق
قانون األراضي في العراق رغبة منھ في وضع حدّ للفوضى، وذلك بتفویض األراضي األمیریة لمن یتصرف بھا ببدل
زھید تشجیعًا لالستقرار واإلعمار. ولكن ھذا اإلغراء والتساھل لم یستجب لھ من عشائر اللواء إال نفر قلیل من آل
السعدون في مقدمتھم زعیمھم (ناصر باشا) فتفوضوا األرض وسجلت بأسمائھم، بینما العشائر التي كانت منظمة تحت
زعامتھم لم تلتفت إلى خطة مدحت باشا معتقدة (أن الخیر لن یصدر عن الحكومة ودواوینھا) وھكذا سجلت تلك األراضي
باسم آل السعدون في دوائر الطابو التي أنشئت في زمن مدحت باشا كذلك. فنشأ عن مثل ھذه الحال صراع خفي بین آل
السعدون وبین أفراد العشائر وسراكیلھم إبان العھد العثماني. فلما أعلنت الحرب العظمى األولى عام 1914م ظھر النزاع
جلی�ا ال سیّما وأن سلطات االحتالل البریطاني قد وجدت من مصلحتھا مسایرة العشائر فتضاءل نفوذ آل السعدون في

اللواء.

وفي عام 1921م ارتأت الحكومة البریطانیة دراسة ھذه المشكلة فعینت في تلك السنة (الكابتن لیفي) ـ أستاذ التاریخ
اإلسالمي في جامعة كمبردج ـ مأموًرا ألمالك المنتفك، فقدم ھذا تقریًرا عنھا قسم بموجبھ األراضي المفوضة بالطابو آلل

السعدون بالنسبة لقوة سنداتھا إلى قسمین وبین لكل منھما حًال مؤقتًا.

وفي سنة 1929م حاولت الحكومة وضع حّل لھذه المشكلة یتالءم ومقتضیات الوضع اإلداري في ھذا اللواء فسنّت (قانون
حسم نزاع األراضي في لواء المنتفك) وألفت محكمة لھذا الغرض إّال أن أعمالھا قد توقفت، ثم في سنة 1946م أصدرت

الئحة (قانون استمالك األراضي المفوضة بالطابو في لواء (المنتفك) ولكنھا لم تنفذ.

وفي عام 1952م صدر قانون (حسم النزاع في األراضي األمیریة المفوضة بالطابو في لواء المنتفك رقم (40) لسنة
1952م) فألغى بموجبھ القانون السابق رقم (23) لسنة 1929م. وقد اعتبر نافذ المفعول من یوم تاریخ نشره بالجریدة
الرسمیة أي یوم 13 شعبان سنة 1371ھـ المصادف 8 مایس سنة 1953م(37). ولكن الحكومة حتى اآلن لم تباشر عملھا
في ھذا الخصوص وینتظر أن یتم ذلك في القریب العاجل ألن السكان ینتظرون بفارغ الصبر تحدید عالقاتھم بأراضیھم

التي عاشوا فیھا ھم وآباؤھم وأجدادھم من قبل. 
 



أراضي لواء العمارة(38): 

أما أراضي لواء العمارة فتختلف عما ھي علیھ الحال في األلویة األخرى ذلك أن معظم أراضي ھذا اللواء ھي من
األراضي األمیریة الصرفة المسجلة باسم وزارة المالیة، ولذلك كانت جمیع مقاطعاتھا تؤجر بطریقة المزایدة العلنیة أو

تطبق علیھا طریقة العقود المباشرة.

وقد ظھر بنتیجة المسح العام الذي أجري عام 1936م أن مساحة المقاطعات العمومیة في اللواء التي أبیح التصرف بھا
للمستأجرین حسب عقود االلتزام ھي (3647793) دونم بما فیھا مساحة ما وراء الھور.

وقد كانت ھذه األراضي موزعة إلى (190) مقاطعة یتصرف بھا (181) ملتزم كلھم من رؤساء العشائر وبعض
المتنفذین(39). 

ولقد كان لوضع أراضي العمارة على ھذه الصورة أثر بعید في تردي حالة السكان االقتصادیة واالجتماعیة ألنھم ال
یملكون األراضي التي یستغلونھا بصورة دائمیة، بل كانوا معرضین النتھاء االلتزام وحلول ملتزم آخر محلھم ثم ما ینتج

عن ذلك من مساوئ واستغالل وما إلى ذلك.

أما قانون تسویة حقوق األراضي فإنھ ال یمكن تطبیقھ على أراضي ھذا اللواء ألنھا أراٍض أمیریة صرفة تؤجر بااللتزام
ولیست تحت تصرف الملتزمین منذ القدم.

فكان ال بدّ من إعداد تشریع خاص لتوزیع األراضي توزیعًا عادًال لضمان االستقرار واألمن والنظام في ذلك اللواء ورفع
مستوى حیاة السكان اقتصادی�ا وصحی�ا واجتماعیًا.

ولقد قامت الحكومة في عام 1952م بمعالجة ھذه القضیة إذ أصدرت (قانون منح اللزمة في أراضي لواء العمارة رقم
(42) لسنة 1952)(40). الذي نّص على أن أحكام قانون التسویة تسري في لواء العمارة عالوة على مراعاة أحكام ھذا

القانون نفسھ، وقد باشرت الدوائر المختصة عملھا وفقًا ألحكامھ وشكلت لجنة للتسویة فیھا أسوة باأللویة األخرى. 

ونأمل أن تتمكن ھذه اللجان من إعطاء كل ذي حق حقھ وإنصاف المحتاجین من الفالحین والمزارعین لتتبدل حالة ھذا
اللواء عما ھي علیھ اآلن من النواحي االقتصادیة والصحیة واالجتماعیة(41). 

ویستحسن الرجوع إلى القوانین اآلتیة الخاصة بشؤون األراضي عالوة على ما ذكر وھي:

قانون اللزمة لسنة 1932م وتعدیالتھ.

قانون العقر لسنة 1932م.

قانون بیع األراضي األمیریة لسنة 1940م وتعدیالتھ.

القانون المدني العراقي (المواد الخاصة بالحقوق العینیة المتفرعة عن حق الملكیة).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ـ إر��ل
 

ھي مركز اللواء المسمى باسمھا (لواء أربیل) أحد األلویة العراقیة األربعة عشر، و(إربل) بالكسر ثم السكون وباء موحدة
مكسورة تلیھا الم مھملة، ولكنھا الیوم تكتب خطأ (أربیل) و(أروبل). أما الكرد فیسمون مدینتھم ھذه باسم (ھاولیر).

وأربیل من مدن العراق القدیمة جدًا إذ ھي مدینة آشوریة یرتقي تاریخھا إلى القرن الثاني عشر قبل المیالد. وتعرف
(إربل) في الرقم المسماریة البابلیة اآلشوریة باسم (أربا إیلو) أي مدینة األربعة آلھة(42). وذكرتھا الرقم الفارسیة القدیمة
باسم (أربیرة). وقد جاء ذكرھا في األسانید التاریخیة اآلشوریة منذ المئة التاسعة قبل المسیح ولم یكن لھا ذكر سیاسي
خاص، إنما خطورتھا قائمة على وجود مقدس شھیر فیھا على اسم المعبودة (أشتر). وكانت (إربل) ملتقى طرق القوافل

وبقي اسمھا بحالتھ إلى یومنا ھذا ألنھ كان على ألسنة التجار والمكارین والرحالین(43). 

وتقسم إربل إلى قسمین كبیرین: أحدھما (القلعة) وھو ما كان مبنی�ا على التل االصطناعي الذي یشغل مساحة قدرھا
(000/60 متر مكعب) تقریبًا وارتفاعھ زھاء (35 متًرا).

والقسم الثاني (السھل) الذي أقیمت فیھ المباني أسفل القلعة وال یمكن الصعود إلى القلعة إّال من مرتقین قدیمین، ومن
مرتقى ثالث فتح قبل عشرین عاًما. وفي نھایة أحد المرتقین المذكورین برج عظیم یدل منظره على أنھ كان حصنًا منیعًا
للقلعة. وقد كانت بیوت األشراف ومضایف األغوات والموظفین واألھلین كلھا في قسم القلعة تضمھا ثالث محالت تسمى

(الطوبخانة) و(التكیة) و(السراي).

ولكن الناس أخذوا في السنوات القلیلة الماضیة یبتنون لھم دوًرا ومساكن في السھل الذي أصبح الیوم یضم األسواق ودور
الحكومة والمدارس ومحل إسالة الماء ومقر تولید الكھرباء والثكنة العسكریة والمطار المدني ومحطة القطار، وغیر ذلك

من المخازن والمقاھي والحدائق.

وتبعد مدینة أربیل عن كركوك شماًال بـ(99) كیلومتًرا، وعن جنوب شرقي الموصل بـ(87) كیلومتًرا. وھي ھمزة الوصل
بین ھاتین المدینتین الكبیرتین في الشؤون التجاریة، وتمر القوافل التجاریة بھا إلى راوندوز فرایات ثم إلى إیران.

 



أما أھم اآلثار الموجودة في لواء أربیل عالوة على القلعة فھي(44): 

 ـ مئذنة أربیل التي یسمیھا األھلون (جول مناره سي) وتقع على مسافة كیلومتر واحد إلى الجھة الغربیة الجنوبیة من
أربیل وترتفع زھاء (80) قدًما، وعلیھا كتابات ونقوش مھمة وربما كانت ھذه المئذنة من آثار الكوشیین.

 ـ تل سعداوة ـ ویحتمل أن یكون من أطالل مدینة عریقة في القدم یقع بالقرب من الكویر.

 ـ خندق تنیا ـ وھو جدول مندرس من بقایا عھد ھارون الرشید ویقع في قضاء مخمور.

 ـ قلعة خانزاده ـ من اآلثار القدیمة التي یعود أصلھا إلى ما بعد اإلسالم وتقع بالقرب من قریة حریر في أعلى الجبل.
 

أما أراضي لواء أربیل فتقع في سھل واسع منحصر بین وادي الزابین (الزاب الكبیر والزاب الصغیر)، وحدود اللواء من
الشمال بالد تركیا ودھوك ومن الجنوب لواء كركوك، ومن الشرق بالد إیران وشيء من لواء السلیمانیة، ومن الغرب

لواء الموصل، وتربط أجزاءه طرق معبدة مزفتة.

وتنمو فیھ أفخر الحبوب وأحسن الفواكھ وأكثر مزروعاتھ تعتمد على األمطار وأھمھا الحنطة والشعیر واألرز والسمسم
والعدس والماش والحمص والتبغ والمزروعات الجبلیة كالجوز واللوز والبلوط والفستق والكستنة والسماق والعفص

والتین والعنب والكمثرى.

ویصدر مقادیر كبیرة من الجبن والسمن والصوف والجلود والعسل واألخشاب والفحم. ولیس حول المدینة بستان وال نھر
جار، وأكثر زروعھا على الدیم و(الكھاریز(45)) المستنبطة تحت األرض وقد كان عدد ھذه الكھاریز (350) فتالشى

معظمھا وقلت میاھھا فحفرت الحكومة بعض اآلبار اإلرتوازیة لتساعد على إرواء األھلین. 

ویقع في لواء أربیل عدد من المصایف العراقیة الجمیلة التي تكتظ بالمصطافین سنوی�ا وأھم ھذه المصائف ھي:

مصیف صالح الدین، مصیف شقالوة، مصیف حاجي عمران، ھذا باإلضافة إلى ما فیھا من المناظر الطبیعیة الخالبة
أمثال (كلي علي بك).

ولم نتكلم عن تقسیمات اللواء اإلداریة أو عشائره أو مساحتھ أو عدد سكانھ اآلن بل تركنا ذلك للتكلم عن كل من ھذه
الموضوعات في مواضعھا الخاصة.

 

9 ـ األز�اء العراق�ة
 

إن الذي یزور العراق یستغرب من تعدد األزیاء وتنوعھا فیھ غیر أن ھذا التنوع یرجع في الحقیقة إلى عوامل مختلفة
وبواعث متعددة أثرت تأثیًرا كبیًرا في وضع تصامیم األزیاء العراقیة منذ القدیم.

ومن أھم تلك العوامل كما ھو معروف الدیانة والقومیة واإلقلیم وما نتج عن ھذه من عادات وتقالید یضاف إلیھا عامل
الجھل والرجعیة وسوء الحالة االقتصادیة في كثیر من أنحاء البالد. فھذه العوامل مجتمعة ھي التي رسمت تصامیم ھذه

األزیاء التي نراھا الیوم.

أما ما نراه الیوم من تطور في الزي فإن تاریخھ قریب، إذ ما كان في البالد أیام العثمانیین إّال بعض (األفندیة) من
الموظفین األتراك أو بعض أبناء األسر في بغداد والموصل والبصرة. ولكن أزیاء العراق المتعددة التي نراھا الیوم أخذت
تتطور تطوًرا سریعًا بعد تشكیل الحكم الوطني عندما وجد الزي األوروبي طریقھ إلى العراق حیث عّم لبسھ في أوساط

الدوائر الحكومیة والجیش والشرطة والمدارس وغیرھا.

ثم أخذ األھلون في المدن والحواضر والقصبات الكبیرة یقبلون على ارتداء الزي الحدیث دون أن یسّن بذلك تشریع خاص
ینّص على توحید اللباس في العراق، بل سرت األمور على سنة التدرج. ولكن مع ذلك فقد بقیت األكثریة الساحقة من



السكان حتى الیوم محتفظة بلباسھا األھلي.

وال نرید أن نبحث في العوامل واألسباب التي تجعل ھؤالء متمسكین بأزیائھم أو محافظین علیھا ألن ذلك لیس من بحثنا،
بل نظًرا لتطور الزمن وسرعة انتشار الزي الحدیث في ھذه البالد (ال فرق في ذلك بین المرأة والرجل) فقد رأینا أن

نسجل أسماء المالبس ومفرداتھا كما یطلق علیھا (محلیًا) في كافة أنحاء العراق ونعطي لمعظمھا وصفًا موجًزا فنقول:

لقد تنوعت مالبس العراقیین وأزیاؤھم باختالف مناطقھم. فلباس العربي غیر لباس الكردي. ولباس كردي المناطق الجبلیة
الشمالیة یختلف عن لباس األكراد في المناطق الجبلیة الجنوبیة الشرقیة.

فلباس القروي من كرد الجنوب یتكون عادة من لبادة قطن أو صدریة من الصوف وقمیص بكمین طویلین وسراویل
فضفاضة وطاقیة صوف على الرأس ملفوف حولھا كوفیتان أو ثالث بألوان مختلفة.

أما لباس القروي من كرد الشمال فیتألف من سروال شعر المعز الملون العریض القوائم وفي الرأس طاقیة كبیرة تلتف
حولھا كوفیة من حریر، ویتمنطقون بنطاق من قماش ملفوف بعدة طیات(46). 

أما أھل القرى ورؤساء القبائل واألغوات فلباسھم یتألف من جلباب من حریر وعباءة مقصبة ونطاق مقصب ویلفون حول
الطاقیة كوفیة من حریر مختلف األلوان.

ویلبس القبلي من الترك في أربیل وكركوك لباًسا یختلف عن لباس الكردي القروي أو الریفي من أھل الجنوب.

أما لباس الریفي القروي من العرب فیتألف من ثوب طویل (جلباب) یسمى (دشداشة) ویتمنطق بنطاق من جلد أو قماش
مع عباءة، وعلى الرأس كوفیة. أما األلبسة النسائیة فھي تختلف باختالف المناطق ومعظم نساء العراق محجبات یلبسن
العباءة الحریریة أو الصوفیة ویغطین وجوھھن بـ(البرقع). ولكن السفور قد أخذ ینتشر شیئًا فشیئًا بدون أي ضجة، فقد
بدأتھ المرأة المسیحیة فالیھودیة، ثم أخذ ینتشر في أوساط المرأة المسلمة ال سیّما بین فتیات المدارس والمعلمات وبنات

األسر الراقیة ومعظمھن یلبس لباس المرأة األوروبیة في الوقت الحاضر.

أما نساء القرى واألریاف والعشائر فمعظمھن سافر الوجھ.

وندرج فیما یلي أسماء بعض المالبس التي تتشكل منھا تلك األزیاء وھي:
 

1 ـ لباس الرأس:

وھذا یختلف ویتعدد إلى عدة أشكال منھا:

ـ السدارة أو الفیصلیة: وھي لباس الرأس الرسمي التي وضع تصمیمھا في بدایة تشكیل الحكم الوطني في العراق. 

ب ـ العمة: أو كما تسمى (العمامة) وھي لباس للرأس قدیم وھي أنواع متعددة منھا العمة البیضاء والسوداء والخضراء
ویلبس تحتھا (طاقیة) أو طربوش أحمر، ولكل من یلبسھا صفة تبیّن عملھ. فالذین یلبسونھا عادة ھم رجال الدین أو
الذین ھم من نسل اإلمام علي. ویكثر لبس ھذه العمائم غالبًا في العتبات المقدسة والمدن التي فیھا قبور األولیاء

والصالحین. 

ـ ـ الكشیدة: وھي شبیھة بالعمة لكنھا تختلف عنھا بنوع القماش إذ ھي من الحریر األصفر اللون ذي النقوش المذھبة
التي تحیط بوسط الطربوش األحمر. وھي ال تزال لباس الرأس عند عدد كبیر من التجار وأصحاب الحرف وبعض

األعیان والوجوه. 

 ـ الكوفیة والعقال(47): وھو لباس الرأس الشائع في معظم أنحاء العراق الوسطى والجنوبیة. وللكوفیة ھذه ألوان
مختلفة تختلف باختالف المناطق فمنھا (األبیض) ومنھا األبیض المطبوع بالنقط الزرقاء أو الحمراء. 

وتسمى الكوفیة عند عشائر الجنوب باسم (الِغتْرة) بكسر وسكون، وأصلھا (الغتراء) وھي ما كثر زئیره من األكسیة
والقطائف.



ویتخذ األكابر الكوفیات من اإلبریسم والحریر الذي یدخلھ القصب، أو (الكلبدون(48)). أما (العقال) فیلفظ بلفظة
(عكال) وھو على أشكال منھا (الرفیع) المصنوع من الصوف وھو ألوان أھمھا (األسود) ویلبس بعضھم ال سیّما

في لواء الكوت (األبیض) وھناك (العقال المقصب). والعقال یلبس فوق الكوفیة(49).

ـ ـ العرقجین: (بفتح العین والراء المھملتین وإسكان القاف وكسر الجیم المثلثة الفارسیة وإسكان المثناة التحتیة وفي
اآلخر نون)، لفظة تركیة فارسیة األصل مركبة من كلمتین ھما (عرق) وھو رشح الجلد و(جین) الفارسیة بمعنى
(جامع أو الم) ومحصل معناھما (جامع العرق) وبعضھم یزید على آخرھا (ھاء) فیقول: (عرقجینھ)، وھي تعني

على كل حال (الطاقیة). ویسمیھا بعض سكان العشائر باسم (الحدریة) بكسر األول. 

والعرقجین ھذه تلبس عادة تحت العمة والكشیدة والكوفیة لتقوم بعملھا الذي لبست من أجلھ وھو (لم العرق).

 ـ الطربوش(50): لباس للرأس من بقایا العھد العثماني لم یبق من یلبسھ إّال العجائز من الرجال، وكان األھلون
یسمونھ باسم (الفینة) أو (الفیس). 

 ـ الجراویة: أو اللفة الجراویة، یلبسھا عدد كبیر من سكان بغداد ال سیّما طبقات العمال والطبقات الفقیرة. وھي تتألف
من (الیشماغ) أي (الیشمق)، وھي لفظة تركیة معناھا (ما یشدّ على الرأس). وقد أطلقھا العراقیون على الكوفیة كما
مّر بنا. وقد تفنن البغدادیون في لبسھ تفننًا غریبًا إذ أخذوا یلفونھ على أشكال وھیئات مختلفة، ولكل شكل منھا اسم

خاص(51). 
 

وھناك ألبسة للرأس غیر ما ذكر خاصة بأفراد وجماعات معینة كلباس الرأس الخاص برجال الطوائف الدینیة، بینما یبدو
عدد كبیر من (األفندیة) حاسري الرأس في حین یلبس بعضھم القبعة األوروبیة.

أما مسمیات قطع المالبس التي یلبسھا العرب من السكان فكثیرة ندرج منھا ما یلي:

(الدشداشة، الصایة، الزبون، الدكلة، الصدریة، الزخمة، الدمیري، العبایة، البوشي (البرقع) الفوطة، الجرغد، الكیش،
الھاشمي إلى غیر ذلك من األنواع).

أما أسماء أجزاء المالبس الخاصة باألكراد في شمال العراق فنوضحھا فیما یلي(52): 
 

1 ـ ألبسة الرجل:

یلبس ثوبًا أو قمیًصا ویجعل فوقھ قباء قصیًرا اسمھ (جوغھ ل) وھي صدریة ذات أكمام تنحدر إلى عجزه.

ثم یتسرول بسراویل تعرف عندھم باسم (رانك) ویكون ھذا السروال عریًضا إّال أنھ یتساوى في العرض إلى األسفل.

ویلبس فوق القباء رداء اسمھ (بس تك) وھو یشبھ القباء (صدریة) ولكن بدون كم.

أما (الشروال) فھو عندھم البنطلون (السروال) الفضفاض الضیق من األسفل ویلبس فوق الشروال قمیص من لونھ یسمى
عندھم باسم (كرتك).

أما الكوفیة التي تلف فوق الرأس فتسمى (مشكي) وتلبس عادة فوق طاقیة مخروطیة الشكل من القماش.

ویسمى اللفاف أو المشد الذي یشدّ بھ الوسط عندھم (بیش بند)، وھذا المشدّ عادة من القماش ال یقل طولھ عن األربعة
أذرع. وھناك أجزاء أخرى من المالبس لھا أسماء خاصة بھا.

 

2 ـ ألبسة المرأة:



تلبس المرأة الكردیة قمیًصا یسمونھ (كراس) وھو ثوب طویل ثم تزرر فوقھ الصدریة من تحت ثدییھا وھي بلسانھم
(سخمة) أو (زخمة)، وتلبس فوقھا القباء وھو كما یسمونھ (كوا) وتضع على كتفیھا قطعة من القماش تسمى (جاروك) أو
(جاروكة) تعقدھا عند صدرھا. وتضع على رأسھا طربوًشا صغیًرا أسود اسمھ (فیس) وترسل بعضھن منھ عذبة أو
قطعة طویلة من القماش یسمونھا (قوجكھ) تنحدر إلى نحو ركبتھا من الوراء. وتتبرقع بكفة من الكتان اسمھا (سربوش)،
ویتمنطق بعضھن بنطاق یشددنھ شدًا محكًما یسمونھ (كمر) مفضًضا أو مذھبًا وإن كان من قماش فاسمھ (بشتین). وتشد
المرأة على جبینھا سلسلة قد نظمت فیھا النقود الذھبیة والفضیة تعرف باسم (برجاوكھ)، وتفعل مثل ذلك عند مؤخر

رأسھا وتسمى (بشتھ سر). أما لفة رأس المرأة عندھم فتسمى (ھوري).
 

 

 

� العراق
10 ـ األسماك ��

 

اشتھر العراق منذ أقدم العصور بكون میاھھ تحتوي على كمیات كبیرة من األحیاء المائیة بالنظر لما تتمتع بھ ھذه البالد
من وضع جغرافي ممتاز وظروف مالئمة جدًا لحیاة األسماك وھجرتھا وتكاثرھا في األنھر والبحیرات والمیاه البحریة

اإلقلیمیة في العراق.

ولما كان السمك الغذاء الیومي للسواد األعظم من الشعب وال سیّما في أنحائھ الجنوبیة حیث األنھار الكثیرة واألھوار
الكبیرة، فقد أدركت الحكومة أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه الثروة الحیوانیة في االقتصادیات الوطنیة وما یحویھ السمك من
مواد غنیة بالعناصر الغذائیة الضروریة لتغذیة السكان. فشّكلت في عام 1939م عند إحداث وزارة االقتصاد شعبة خاصة

(بالمصائد واألسماك) أنیطت بھا منذ ذلك الحین كافة الشؤون التي لھا عالقة باألسماك في العراق.

وكانت الحكومة قبل ھذا التاریخ قد ألفت لجنة للتغذیة فرأت ھذه اللجنة في عام 1937م وجوب تحري مصائد األسماك في
شّط العرب والخلیج الفارسي، وكان من ضمن ما درستھ ھذه اللجنة النظر في إمكانیة تأسیس مشروع لتعلیب األسماك

واالستفادة منھا تجاریًا.

وعند تشكیل شعبة المصائد واألسماك في وزارة االقتصاد عكفت ھذه الشعبة منذ تأسیسھا على دراسة القضایا والمواضیع
التي جابھتھا ثم وضعت دراسة وافیة عن األسماك التي تعیش في میاه العراق ورتبت لھا قائمة منظمة. وأنشأت مجموعة

من الصور الفوتوغرافیة لكافة األسماك التي تّم العثور علیھا في العراق.

وتقوم ھذه الشعبة في كل سنة وقبل بدء موسم التفریخ بتحدید وتعیین المناطق التي ینبغي منع الصید فیھا خالل ھجرة
األسماك إلى أماكن التفریخ، فتعد الشعبة قائمة بھذه المناطق وعلى أساسھا تصدر وزارة المالیة بیانًا تمنع بموجبھ الصید

في المناطق المعینة(53). 

ولقد قامت محاوالت لتحقیق مشروع تعلیب األسماك بعد صیدھا من المناطق البحریة اإلقلیمیة في العراق ال سیّما عندما
أظھر المصرف الصناعي الزراعي عام 1939م استعداده للقیام بھذا المشروع وفاتح وزارة المالیة بذلك فوافقت بدورھا
عام 1942م وقررت تألیف لجنة خاصة لدراسة مشروع استثمار األسماك وتعلیبھا وتجارتھا في العراق. وقد ارتأت ھذه
اللجنة ضرورة إنشاء شركة مساھمة لھذا لغرض للعمل على تنظیم صید األسماك وتجارتھا وأسواقھا الداخلیة والخارجیة.

كما أن ھذه اللجنة ارتأت اإلیصاء بعمل سفینة خاصة بصید األسماك.

وقد واقفت وزارة المالیة على تأسیس الشركة على أن یساھم المصرف الصناعي الزراعي بأكثریة أسھمھا.



وفي عام 1942م كلف االختصاصي باألسماك (المسیو دیمتري بالیوف) بزیارة مناطق صید األسماك في البصرة إلبداء
آرائھ في ھذه الناحیة، فلما عاد قدم بذلك تقریًرا مسھبًا. أما الشركة التي أشرنا إلیھا فإنھا لم تؤلف. ولذلك فقد أراد
المصرف الزراعي وحده النھوض بالعمل فقرر اإلیصاء بصنع سفینة لصید السمك تتوفر فیھا المخازن المبردة الكافیة
لخزن (20 ـ 25 طنًا) واتفق مع شركة (جون مورس) في عام 1949م بإنكلترا. وقد بلغت كلفة صنعھا حوالي (40 ألف

دینار) وقد تّم صنعھا في عام 1950م حیث أبحرت إلى البصرة وأطلق علیھا اسم (زبیدي).

ولكن ھذا المشروع لم یكتب لھ النجاح لعدم استكمال ما یحتاج إلیھ من الوسائل الفنیة فأعلن في عام 1953م عن بیع
(زبیدي) وفشل المشروع الذي نرجو أن یبحث من جدید على أسس علمیة.

وتشیر اإلحصائیات الرسمیة إلى أن مقدار ما یستھلك من األسماك في العراق سنوی�ا زھاء (20 ألف) طن ویمكن تصدیر
زھاء (500 طن) من ھذه الكمیة إلى الخارج.

ولألسماك في العراق أسماء مختلفة تختلف باختالف المناطق وأشھر األسماك في بغداد الشبوط، والقطان والبني والبّز
(وھو نوع من السمك كبیر الحجم یبلغ طول الواحدة منھ زھاء المترین أحیانًا وھو یعیش في العظیم والزاب الكبیر

والصغیر بكثرة).

وتعد منطقة البصرة والمنتفك والعمارة من المناطق المھمة الغنیة باألسماك نظًرا العتدال مناخھا ووفرة میاھھا وعدم
جریانھا بسرعة كما ھو الحال في دجلة والفرات.

ومن األسماك المعروفة فیھا (ال سیّما البصرة) ھي الشبوط، والقطان والبني والبرزم والصبور والبیاح والحمري والشانك
والمزلك والزبیدي. والشلك والروبیان وغیر ذلك من األسماك(54). 

ونظًرا لكثرة ما یصطاد من األسماك في البصرة ال سیّما من مناطق األھوار وكرمة علي فإن كمیات وافرة منھ تقدد
وتملح وتحفظ حتى ال یعتریھا التلف سریعًا لتباع بعد أیام ویسمى ھذا النوع (السمك المنقوط).

وتستعمل ھذه الطریقة في منطقة العمارة والمنتفك وفي بعض مناطق الفرات األوسط أیًضا.

أما في بغداد فال یؤكل مثل ھذا السمك بتاتًا.

ویجدر بنا أن نشیر إلى أكلة السمك المشھورة في بغداد أال وھي (السمك المسقوف) الذي یعمل بطریقة خاصة ال یحسنھا
إّال السماكة البغدادیون، ومن أراد الوقوف على كیفیة عملھا أو التلذذ بأكلھا فلیزر (شارع أبي نؤاس) مساء أحد األیام ألن

ھذه األكلة تعتبر من أشھر وألذ األكالت الشعبیة البغدادیة التي نالت شھرة!!
 

11 ـ أمانة العاصمة
 

«أمانة العاصمة» اصطالح یستعمل في العراق فقط، ویعني «بلدیة بغداد» ولما كانت بغداد «عاصمة البالد» أوسع المدن
العراقیة وأكبرھا فإن إدارة البلدیة فیھا ال شّك تختلف عن غیرھا من مراكز األلویة في األھمیة، إذ تعتبر بلدیة من الدرجة
الممتازة، وقد أطلق علیھا اسم «أمانة العاصمة» تفریقًا لھا عن البلدیات األخرى. ویسمى رئیسھا باسم «أمین العاصمة».
وعلى ھذا االعتبار تكون واجبات أمانة العاصمة ھي الواجبات نفسھا التي ینص علیھا قانون إدارة البلدیات رقم 84 لسنة
1931م (الذي بصدوره أوقف العمل بقانون بلدیات اإلیاالت العثماني المؤرخ في 27 رمضان سنة 1294ھـ مع جمیع
ذیولھ وتعدیالتھ وجمیع األنظمة والتعلیمات المختصة بأمور البلدیة الصادرة في عھد الحكومة العثمانیة والفترة التي

سبقت صدوره).

وتاریخ العراق الحدیث یحدثنا عن أول رئیس بلدیة في بغداد على أثر تطبیق نظام البلدیات في العراق من قبل مدحت باشا
ویشیر إلى أنھ المرحوم إبراھیم الدفتري.

وفي أواخر العھد العثماني في العراق قسمت بلدیة بغداد إلى بلدتین بلدیة الرصافة وبلدیة الكرخ وعین لكل منھما رئیس ثم
قسمت بلدیة الرصافة إلى بلدیتین، ولكل منھما رئیس وحدود األولى من باب المعظم حتى جامع مرجان وحدود الثانیة من



جامع مرجان حتى الباب الشرقي وقد ظل ھذا التقسیم متبعًا حتى احتالل بغداد من قبل القوات البریطانیة في عام 1917م
وتشكیل الحكم الوطني.

ولكن بعد تشكیل الحكومة الوطنیة عام 1921م أصبحت واجبات البلدیة تجمع بین األعمال اإلداریة (التي ھي من
اختصاص المتصرفیات الیوم) وبین الواجبات التي نّص علیھا في قانون بلدیات اإلیاالت العثماني، ولذا فقد ترتب تغییر
عنوان ھذه الدائرة فسمیت (محافظة بغداد) وكان محافظ بغداد یقوم في آن واحد بأعمال المتصرف وأعمال رئیس البلدیة،
وقد كان المرحوم توفیق الخالدي أول محافظ لھا إذ عیّن بتاریخ 9/1/1922م ولكنھ لم یبق في منصبھ ھذا مدة طویلة، إذ

عیّن في 1 نیسان 1922م وزیًرا للداخلیة فصدرت اإلرادة الملكیة بتعیین المرحوم فؤاد الدفتري محافًظا لبغداد بعد ذاك.

أما تقسیم مدینة بغداد إلى ثالث بلدیات فقد بقي على حالھ كما كان أیام العثمانیین فلقد كان مدیرو ھذه البلدیات في عام
1923م ھم:

مدیر البلدیة األولى ھو السید علي البزركان ومدیر البلدیة الثانیة ھو المرحوم عبد الرزاق منیر ومدیر البلدیة الثالثة ھو
المرحوم محمد مصطفى الخلیل.

إّال أنھ لما نظمت الشؤون اإلداریة في البالد (ال سیّما بعد صدور القانون األساسي العراقي) وذلك على أساس إقامة
متصرفیات، فقد تقرر فّك ارتباط البلدیات الثالث عن (محافظة بغداد) التي أصبحت متصرفیة ثم أنشأت بلدیة موحدة في
بغداد أطلق علیھا اسم (أمانة العاصمة) وصار رئیسھا یدعى (أمین العاصمة) ویعین ھذا بإرادة ملكیة تصدر بناء على
اقتراح وزیر الداخلیة وبموافقة مجلس الوزراء على أن یكون تابعًا لكافة قوانین موظفي الدولة المدنیین. وكان أول أمین
للعاصمة بعد إجراء ھذا الترتیب ھو المرحوم صبیح نشأت، وقد تتابع في التعیین بھذا المنصب عدة شخصیات وبلغ

عددھم لغایة عام 1953م (13) أمینًا للعاصمة وھم:
 

أمناء العاصمة منذ تأسیس أمانة العاصمة حتى عام 1953م

تاریخ االنفكاكتاریخ التعییناالسم
تشرین األول 1924مشباط 1923م1- صبیح نشأت
تموز 1925متشرین األول 1924م2- رشید الخوجة
نیسان 1930متموز 1925م3- نشأت السنوي

أیلول 1931منیسان 1930م4- محمود صبحى الدفترى
تشرین األول 1933متشرین الثانى 1931م5- أرشد العمرى

تشرین الثانى 1936متشرین األول 1933م6- محمود صبحى الدفترى
حزیران 1944متشرین الثانى 1936م7- أرشد العمرى

مایس 1946متشرین الثانى 1944م8- حسام الدین جمعة
مارت 1948مأیلول 1946م9- الدكتور فائق شاكر

أیلول 1949ممارت 1948م10- عبد الھادى الباجھ جى
أیلول 1951مأیلول 1949م11- مظفر أحمد

نیسان 1953متشرین األول 1950م12- عبد هللا القصاب
-نیسان 1953م13- فخرى الطبقجلى

 



إن واجبات وأعمال أمانة العاصمة ھي أعمال وواجبات البلدیات نفسھا التي نّص علیھا قانون إدارة البلدیات رقم 84 لسنة
1931م.

وتتألف تشكیالت أمانة العاصمة اإلداریة والفنیة من الشعب اآلتیة: (السكرتاریة، الشعبة الحقوقیة، محكمة جزاء األمانة،
مدیریة الحسابات، الشعبة الفنیة األولى، الشعبة الفنیة الثانیة، الشعبة الفنیة الثالثة، الشعبة الفنیة الرابعة، مدیریة الحدائق،
مدیریة االنضباط، مدیریة التنظیفات، شعبة الحراسة، مدیریة اإلطفاء واألمور المیكانیكیة، الشعبة الفنیة للبیطرة، مدیریة

وحدة الكرادة، مدیریة وحدة األعظمیة، مدیریة وحدة الكرخ، مدیریة وحدة الكاظمیة، مدیریة المؤسسات).

ولقد قامت أمانة العاصمة منذ تأسیسھا حتى اآلن بأعمال كثیرة تھدف إلى تحسین العاصمة وتجمیلھا على الرغم من تزاید
سكان بغداد واتساعھا اتساًعا عظیًما.

فألمانة العاصمة الیوم عدة بنایات فخمة جمیلة لوالھا لما استطاعت بغداد (عاصمة الرشید) أن یعقد فیھا مؤتمر دولي أو
أن تستضیف ضیفًا من الشخصیات األجنبیة الكبیرة في محل یلیق بمكانتھ وھذه البنایات ھي:

 ـ بھو أمانة العاصمة: وھو البناء الضخم القائم قبالة المستشفى الملكي والمطل على نھر دجلة، وھو عبارة عن بناء
یتجلى في داخلھ الذوق الفني السلیم لما امتاز بھ من حسن التقسیم والتنظیم. أما الحدائق الملحقة بھ فجمیلة رائعة. 

وكثیًرا ما تقیم الحكومة والمؤسسات الخیریة في بنایة بھو األمانة أو في حدائقھ مآدبھا وحفالتھا واجتماعاتھا أو
مؤتمراتھا الدولیة.

ولقد تّم إنشاء ھذا البھو في زمن معالي األستاذ محمود صبحي الدفتري.

 ـ قاعة الملك فیصل الثاني: وھي بنایة مظھرھا الخارجي بسیط الھندسة والبناء، ولكنھا من الداخل حسنة الھندسة
والترتیب، وتقع ھذه القاعة في ساحة باب المعظم، وھي عبارة عن صالة للتمثیل تتسع لحوالي (500 شخص)
وكثیًرا ما أقیمت فیھا الحفالت التمثیلیة والغنائیة والموسیقیة وعقدت فیھا المؤتمرات الدولیة وألقیت فیھا

المحاضرات العلمیة ال سیّما في المواسم الثقافیة. 

وللقاعة حدیقة دائریة الشكل تقع وراءھا تقام فیھا الحفالت صیفًا. وتسمح أمانة العاصمة لألھلین والفرق التمثیلیة
والموسیقیة وغیرھا باستعمال ھذه القاعة بأجرة معینة للحفلة الواحدة.

 ـ القصر األبیض: وقد أنشئ ھذا (القصر) في محلة السعدون على مقربة من بنایات مدارس الشرطة، وقد أثث تأثیثًا
فاخًرا لیكون جاھًزا إلقامة كبار ضیوف الحكومة األجانب ویحتوي القصر على خمس غرف مریحة جدًا في كل

منھا جھاز تبرید للصیف، ولھ صالون كبیر لالستقبال وصالة طعام تتسع ألربعة وعشرین شخًصا. 

وللقصر حدیقة واسعة انتشرت فیھا أجمل األزھار وألطف الورود والریاحین، وكثیًرا ما تقیم فیھ وزارة الخارجیة
والوزارات أو المؤسسات الحكومیة حفالتھا ومآدبھا الرسمیة.

أما ھذان البناءان (القاعة والقصر األبیض) فقد تّم إنشاؤھما في زمن معالي السید أرشد العمري عندما كان أمینًا
للعاصمة(55). 

 ـ المسبح: وقامت أمانة العاصمة كذلك بإنشاء مسبح عصري حسن الھندسة جمیل البناء في جھة الكرادة الشرقیة
على شاطئ النھر، وقد شیّدت على مقربة منھ (كازینو) عصریة وأحاطتھا بحدائق جمیلة تمتد على ضفة دجلة. وقد
تّم إنشاؤه في زمن (الدكتور فائق شاكر) ویستفید من حوض السباحة األھلون في الصیف. أما (الكازینو) فقد أجرتھا
بااللتزام بأجر سنوي ویطلق على الكازینو اآلن اسم (أمباسي)، وقد اشترط على مؤجرھا أن یكون برنامجھ الیومي

مشتمًال على الموسیقى والغناء فقط (أي ال یجوز لھ جلب األرتیستات والراقصات). 
 

وعالوة على ذلك فقد قامت أمانة العاصمة بإنشاء عدد من البنایات الصحیة كالمجازر وعالوي السمك والخضروات،
وبنایات أخرى كبنایة كازینو شھرزاد وبنایة (أبولو) الواقعة في شارع الملك فیصل الثاني، وبنایة جمعیة حمایة األطفال،

ودائرة اإلطفاء وغیرھا من البنایات الخاصة بھا وبدوائرھا.



ولدى أمانة العاصمة الیوم عدة مشاریع تعمل على إخراجھا إلى حیز التنفیذ على الرغم مما یعترض سبیلھا من عقبات،
منھا فتح الشارع الطولي الممتد من الباب الشرقي حتى باب المعظم وفتح الشوارع العرضیة الموصلة بین شارع الرشید
وشارع غازي، وعمل باركات للسیارات عن طریق استمالك بعض العرصات والبنایات الواقعة في أماكن مختلفة من

شارع الرشید، إلى غیر ذلك من المشاریع المفیدة التي نرجو أن یكتب لھا النجاح.

ولقد قامت بتبلیط عدد كبیر من شوارع العاصمة الرئیسیة على أحدث طرز كشارع معسكر الرشید وشارع الوزیریة،
وشارع اإلمام األعظم وشارع الشیخ عمر، وشارع الكرادة الشرقیة. وھناك شوارع أخرى سیجري تبلیطھا على ھذا

النمط أیًضا.

أما ما قامت بھ األمانة خالل ھذه المدة من عمرھا فیما یتعلق بتنظیم الحدائق والمتنزھات فظاھر للعیان في حدائق غازي
وبارك السعدون وأم الربیعین والمعرض والنعمان، وغیرھا من الحدائق والساحات الجمیلة كساحة عنترة بن شداد وساحة

الفردوس وساحة الفتح وغیرھا.
 

وفیما یلي جدول یبین مساحات الحدائق باألمتار المربعة:

متًرا مربعًا315100مساحتھاحدائق كبرى5
متًرا مربعًا166272مساحتھامتنزھة12
متًرا مربعًا4000مساحتھاحدیقة صغیرة33
متًرا مربعًا22700مساحتھاحدائق لألطفال9
متًرا مربعًا18000مساحتھامشتل1
متًرا مربعًا962500مساحتھاغابة في شرقى بغداد1

 

وألمانة العاصمة شعار خاص یتّوج أوراقھا الرسمیة وأدواتھا فمم یتألف وماذا یعني؟

كانت أمانة العاصمة في عام 1936م قد اتخذت لھا شارة تمثل نمًرا متحفًزا لالنقضاض وقد ظھرت إلى خلفھ نخلة. ولكنھ
في عام 1951م وجھ اعتراض إلى ھذه الشارة من قبل البعض باعتبارھا ال تعطي فكرة عن أمانة العاصمة وال تّمت
بصلة إلى بغداد، ولذلك وبعد المشاورة مع مدیریة اآلثار القدیمة استقر الرأي على شارة جدیدة تجمع في آن واحد ما یرمز

إلیھ الماضي والحاضر.

ولذلك فإن الشارة الجدیدة على شكل مدور یمثل مدینة السالم (المدینة المدورة) التي بناھا أبو جعفر المنصور سنة 145 ـ
147ھـ وسطھا قصره المعروف بقصر الذھب ومسجده وحولھا ثالثة أسوار مدورة الشكل بینھما قطائع األمراء ودور
كبار رجال الدولة وغیرھم. وفي كل سور أربعة أبواب متقابلة تؤدي إلى أربع جھات. إلى طریق البصرة، إلى طریق

الشام، إلى طریق الكوفة ثم إلى طریق خراسان.

وقد اتخذ في أعلى الشعار ما یشیر إلى شروق الشمس وفي أسفلھ أرض العراق الخضراء ونھر دجلة الجاري وسط بغداد
وترمز ألوان الشعار في الوقت نفسھ إلى ألوان العلم العراقي(56). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ـ األمانة العامة لمراق�ة أموال اليهود المسقطة عنهم الج�س�ة العراق�ة
 

على أثر انتھاء المشكلة الفلسطینیة بالصورة المجحفة بحق العرب في عام 1948م تلك الصورة التي یندى لھا جبین
اإلنسانیة خجًال، راح الیھود المقیمون في ھذه البالد الذین كانوا متنعمین بخیراتھا. راحوا یتذرعون بشتى السبل غیر

المشروعة لترك العراق نھائی�ا باإلضافة إلى ما كانوا یكیدون لھذه البالد سًرا وعالنیة.

ولذلك تقدمت الحكومة العراقیة في یوم 2 آذار عام 1950م إلى البرلمان بالئحة مستعجلة تطلب فیھا إسقاط الجنسیة عن
الیھود بعد أن الحظت أن عددًا كبیًرا من الیھود العراقیین یحاولون الھرب لاللتحاق بأعداء العرب(57). 

فقد رأت الحكومة أن وجود رعایا من ھذا القبیل مكرھین على االحتفاظ بالجنسیة العراقیة یؤدي حتًما إلى نتائج لھا
تأثیرھا على األمن العام، بل إلى خلق مشاكل اجتماعیة واقتصادیة فوجد أن الخیر في عدم الحیلولة دون ھؤالء الذین ال

یحملون ذرة من الوالء في قلوبھم لھذا الوطن الذي أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف!

وبعد مناقشات في البرلمان صدر ذیل مرسوم إسقاط الجنسیة العراقیة رقم (1) لسنة 1950م الذي نشر بالجریدة الرسمیة
یوم 9/3/1950م وأصبح نافذ المفعول منذ تاریخ نشره.

واستنادًا إلى ھذا القانون كشف الیھود عن نیاتھم بوضوح وراحوا یتھافتون على مراكز إسقاط الجنسیة عنھم معربین عن
رغبتھم في مغادرة العراق إلى إسرائیل من غیر رجعة.

ولما كانت المدة التي حددھا القانون لعملیة إسقاط الجنسیة عنھم ھي سنة واحدة تنتھي یوم 9 آذار 1951م فقد اتخذت
الحكومة خطة سریة تھدف إلى تجمید أموال جمیع الذین أسقطوا جنسیتھم، وھكذا لم یكد ینتھي الیوم التاسع من آذار حتى
أذاعت الحكومة (قانون مراقبة وإدارة أموال الیھود المسقطة عنھم الجنسیة العراقیة رقم (5) لسنة 1951م) فتّم بموجب
ھذا القانون تجمید كافة أموال األشخاص مسقطي الجنسیة ونّص على عدم جواز التصرف بھا أي نوع من أنواع
التصرفات، وتنفیذًا لھذا الغرض أنشأت الحكومة دائرة خاصة ھي (األمانة العامة لمراقبة وإدارة أموال الیھود المسقطة
عنھم الجنسیة العراقیة) برئاسة أمین عام عیّن بقرار من مجلس الوزراء، وكان أول أمین عام لھا ھو سعادة األستاذ عبد
الحمید رفعت مدیر الداخلیة العام األسبق، وبتاریخ 10 آذار عام 1951م أصدرت الحكومة (قانون مراقبة وإدارة أموال
الیھود المسقطة عنھم الجنسیة العراقیة رقم (5) لسنة 1951م) بیّنت فیھ المقصود من بعض التعابیر المذكورة في القوانین

واألنظمة الصادرة بھذا الخصوص كما بیّنت فیھ صالحیات األمین العام وواجباتھ.



ثم أصدرت في الیوم نفسھ (نظام مراقبة أموال الیھود المسقطة عنھم الجنسیة العراقیة رقم (3) لسنة 1951م) وضحت فیھ
صالحیات األمین العام وواجبات ذوي العالقة باألموال العائدة لمن أسقطت عنھم الجنسیة.

وفي یوم 22 آذار سنة 1951م أصدرت الحكومة (قانون ذیل قانون مراقبة أموال الیھود المسقطة عنھم الجنسیة العراقیة
رقم 5 لسنة 1951م). الذي بموجبھ جمدت أموال الیھود الذین ما زالوا یحتفظون بجنسیتھم العراقیة، ولكنھم كانوا قد
غادروا العراق بجواز سفر عراقي منذ الیوم األول من عام 1948م وبموجبھ أصبحت أموال ھؤالء عرضة للتجمید إن لم

یعودوا خالل شھرین من تاریخ صدور البیان في ھذا الشأن، وقد أشار القانون مع ھذا إلى حاالت استثنائیة.

وفي یوم 31 آذار عام 1951م صدر نظام رقم (9) لتعدیل نظام رقم (3) لسنة 1951م، وفي یوم 26 نیسان عام 1951م
أصدرت الحكومة (نظام التصرف باألموال المجمدة وإدارتھا وتصفیتھا رقم (11) لسنة 1951م)، وقد وضحت فیھ

طریقة التصرف باألموال المذكورة في بغداد وغیرھا من األلویة العراقیة.

وقد أصدرت األمانة العامة منذ مباشرتھا في العمل عدة تعلیمات توضح فیھا بعض المسائل المتعلقة بتطبیق القوانین
واألنظمة.

أما تشكیالت األمانة العامة لمراقبة وإدارة أموال الیھود المسقطة عنھم الجنسیة العراقیة فقد عیّنت بالتعلیمات رقم (3)
لسنة 1951م الصادرة في الیوم العاشر من شھر مایس 1951م.

 

فاألمانة بموجب ھذه التعلیمات تتألف مما یأتي:

أمین عام یشرف على سیر أعمالھا ویرتبط بھ عدة مساعدین، ثم تتألف الدائرة ھذه من عدة (أمانات) وشعب: تقوم كل
منھا بالواجبات المعیّنة لھا في ھذه التعلیمات وھي:

 ـ أمانة المعامالت التجاریة: ویرتبط بھا شعبة تثبیت األموال المنقولة وشعبة الطلبات وشعبة االعتمادات. 

 ـ أمانة األموال غیر المنقولة: ویرتبط بھا شعبة تثبیت الملكیة وشعبة االستغالل وشعبة الصیانة وشعبة الرھون. 

 ـ أمانة الشركات: ویرتبط بھا شعبة التسجیل وشعبة إدارة الشركات وشعبة تصفیة الشركات. 

 ـ أمانة التصفیة.

 ـ أمانة المعامالت الكمركیة.

 ـ أمانة األمور الحقوقیة والتجاریة.

 ـ أمانة التفتیش.

 ـ أمانة الحسابات.

 ـ أمانة المخازن.

1 ـ أمانة اإلدارة والرسائل ویرتبط بھا شعبة الجرد وشعبة الذاتیة وشعبة األوراق.
 

 

 

 

 

 

 



13 ـ أموال القا��ن
 

لم یكن في العراق قبل عام 1934م دائرة خاصة مسؤولة عن إدارة أموال القاصرین وغیرھم بصورة عامة، ولكن في
عام 1934م صدر (قانون تحریر التركات وإدارة أموال القاصرین والغائبین والمحجورین رقم 27 لسنة 1933م) الذي
نّص على تشكیل دائرة تكون ملحقة بوزارة العدلیة تسمى (مدیریة أموال القاصرین) وتؤسس لھا فروع في أّي محل فیھ

محكمة ویدعى ذلك الفرع باسم (مأموریة أموال القاصرین).
 

أما وظائف مدیریة أموال القاصرین فھي(58): 

 ـ طلب تحریر التركة عند وجود قاصر أو غائب بین الورثة.

 ـ جمع وحفظ وإدارة أموال الصغار والمحجورین واالنفاق علیھم.

 ـ جمع أموال الغائبین وحفظھا.

 ـ إنماء ما لدیھا من النقود وفق أحكام ھذا القانون.
 

وتنفیذًا لذلك واستنادًا إلى القانون اآلنف الذكر صدر في 1940م (نظام رقم 62 لسنة 1940م) لعرض أقراض الموظفین
لقاء كفالة موظفین اثنین راتبھما یزید عن راتب المقترض على أن ال یزید المبلغ المقترض عن صافي رواتب المقترض

لستة أشھر شریطة أن تسدد في ظرف سنتین وبفائدة نظامیة مقدارھا 7 % بالمائة سنویًا.

وقد قامت ھذه المدیریة بإسداء خدمات جلّى للموظفین ال سیّما المعوزین والمحتاجین منھم وأنقذت كثیًرا منھم من شرور
المرابین.

إّال أن المدیریة في السنوات األخیرة أوقفت عملیات إقراض الموظفین ھذه نتیجة ما لمستھ من مشاكل حتى إذا تّم تأسیس
المصرف العقاري عام 1949م تم االتفاق بین مدیریة أموال القاصرین وإدارة المصرف المذكور على إنماء جانب مما
لدیھا من نقود عن طریق المصرف المذكور لقاء فائدة سنویة یدفعھا المصرف لھا وقدرھا (4 % بالمائة). وفي 1950م

أودعت مدیریة أموال القاصرین خزانة المصرف العقاري مبلغًا قدره (150 ألف دینار) بناء على ذلك االتفاق.

ومما ال شّك فیھ أن وجود ھذه المدیریة قد أسدى وال یزال یسدي خدمات جلّى في سبیل حفظ أموال القاصرین والغائبین
والمحجورین بعد أن كانت عرضة للتالعب والتلف والضیاع.

 

 

 

� العراق
14 ـ األنواء الج��ة ��

 

لقد اعتاد الناس في العراق وھم یستمعون إلى نشرة األخبار التي تذیعھا محطة اإلذاعة العراقیة (في الساعة الثامنة مساء)
أن یسمعوا المذیع یلقي علیھم نشرة األنواء الجویة في العراق التي تصدرھا مدیریة األنواء الجویة. ولكن أكثریتھم ال
تدري ما ھي األنواء الجویة وما ھو تاریخھا أو تاریخ إنشائھا في العراق، ولذلك ال بدّ لنا من إعطاء نبذة تاریخیة عن ھذا

العلم أّوًال قبل أن ندخل في بحث تاریخ مدیریة األنواء الجویة العراقیة ونقول(59): 

إن علم األنواء الجویة من العلوم التي اھتم بھا اإلنسان منذ نشأتھ األولى وتوالت السنون دون أن یصیب ھذا العلم التقدم
الذي أصاب بقیة العلوم. حتى جاء القرن السادس عشر حیث اخترع اإلیطالیون جھاًزا لقیاس درجة حرارة الھواء،
وجھاًزا آخر لقیاس الضغط الجوي. فكان ھذان الجھازان ھما النواة في بناء صرح دوائر األنواء الجویة التي ینعم العالم



بفائدتھا الیوم. وقد أخذت الدول تھتم بعلم األنواء الجویة لما لھ من عالقة كبرى بشتى مناحي الحیاة فأنشأت محطات
خاصة لرصد الظواھر الجویة على اختالفھا ودراسة أسرار الجو وطبیعتھ والتعرف على أسباب تلك الظواھر من
عواصف وریاح وأمطار وعالقتھا باختالف الضغوط الجویة وتقدیم المعلومات بتقاریر تظھر التنبؤات الجویة التي تستفید

منھا مصالح الطیران والبحریة والحربیة وغیرھا من المصالح المدنیة والعسكریة.

أما تاریخ إنشاء مصلحة األنواء الجویة في العراق فیرجع إلى عام 1936م حیث عیّن لھا مدیر بریطاني یدعى (المستر
دراورد) فأخذ ھذا على عاتقھ تأسیس وتنظیم مصلحة األنواء الجویة.

أما قبل تأسیس ھذه المصلحة فإن أعمال الرصد الجوي كانت تقوم بھا القوة البریطانیة في العراق منذ عام 1923م عندما
أنشأت (دائرة لألنواء) جعلت مقرھا أّوًال في بغداد ثم نقلتھ إلى معسكر الھنیدي (الرشید اآلن).

وكان لھا خالل (1923 ـ 1926م) محطات رصد جوي في الموصل وكركوك والرطبة والرمادي والدیوانیة والشعیبة،
كما كانت تتلقى إرصادًا جوی�ا من محطات أخرى ال تعود لھا بل تدار من قبل شركات النفط كعبادان والنفطخانة. ولقد
كانت الغایة من ھذه الدائرة خدمة مصالح القوة الجویة الملكیة البریطانیة بالدرجة األولى، ولما توسعت حركة الطیران

التجاري المدني وأُسست منظمة دولیة للطیران أخذت ھذه الدائرة تقوم بإذاعة تقاریر األنواء وفقًا لألنظمة الجویة.

وبالنظر لتطور مركز العراق الدولي بالنسبة للطیران وكثرة مرور الطائرات فوق سمائھ أخذت طلبات أخبار وتقاریر
األنواء تزداد یوًما بعد یوم. وقد قامت مصلحة األنواء اآلنفة الذكر بتلبیة جمیع تلك الطلبات حتى أُسست دائرة األنواء
العراقیة، وفي نھایة عام 1934م جرت مخابرات رسمیة حول مستقبل مصلحة األنواء الجویة الموجودة في الھنیدي عقب
انتقال القوة الجویة الملكیة البریطانیة إلى معسكر (سّن الذبان) في الحبانیة والعمل على تأسیس محطة أنواء جویة عراقیة
على غرار محطات األنواء في الدول األخرى. وقد نتج عن تلك المخابرات أن وضع تصمیم لتأسیس دائرة عراقیة ذات
مركزین للتنبؤ: أحدھما في بغداد للتنبؤ عن أحوال العراق، والثاني في البصرة للتنبؤ عن أحوال الخلیج الفارسي، على أن

یكون مركز بغداد تابعًا لوزارة الدفاع بینما یكون مركز البصرة تابعًا لمدیریة المیناء التي علیھا أن تقوم بإعداده.

وفي عام 1935م طلبت حكومة العراق من الحكومة البریطانیة إیفاد خبیر في األنواء لمدة ثالث سنوات لیعمل على
تأسیس وتنظیم مصلحة األنواء في العراق.

وفي أول نیسان عام 1936م افتتحت ھذه المصلحة وأصبح (المستر ماثیوس) ضابط األنواء األقدم في (الھنیدي) یشغل
قسًما من وقتھ إلدارتھا بالوكالة ثم صدر األمر بتعیین (المستر. ج. دراورد) مدیًرا لمصلحة األنواء الجویة في العراق

حیث باشر عملھ فیھا یوم 11/11/1936م.

ومنذ ذلك التاریخ بدئ بتعیین الموظفین الالزمین للمصلحة للتدریب على أعمال األنواء حتى بلغ عددھم عام 1953م
حوالي الثمانین موظفًا.

وقد كان أول الملتحقین بدائرة األنواء عام تأسیسھا ھو (األستاذ توفیق فتاح) الذي نقلت خدماتھ إلیھا من وزارة المعارف،
وعیّن فیھا مساعدًا للمدیر وخبیًرا في األنواء بعد أن أكمل دورة تدریبیة في لندن في السنة نفسھا. ثم أصبح للمصلحة فیما

بعد أربعة من الخبراء العراقیین ذوي الشھادات العالیة كما أن بقیة موظفیھا جلھم من حملة الشھادة الثانویة.

وفي عام 1945م انفصلت ھذه المصلحة عن وزارة الدفاع بعد انفصال مدیریة الطیران المدني والتحاقھا بوزارة
المواصالت واألشغال، وعندما أصبحت مدیریة الطیران المدني مدیریة عامة عام 1948م أصبحت مدیریة األنواء

الجویة إحدى المدیریات الملحقة بھا.

وعند انتھاء عقد مدیرھا اإلنكلیزي عیّن إلداراتھا معاونھ (األستاذ توفیق فتاح)، وبذلك یكون ھو أول مدیر عراقي لھذه
الدائرة الفنیة منذ عام 1949م حتى اآلن.

 

وتلخص خدمات ھذه المدیریة بما یأتي(60): 

 ـ تأمین سالمة الطیران التجاري المدني واألھلي والدولي بتزوید الطائرات بالمعلومات الجویة وما ینشأ عنھا.



 ـ تزوید دائرة اإلحصاء الرئیسیة في وزارة االقتصاد بالمعلومات واإلحصائیات الجویة.

 ـ تزوید وزارة الزراعة بمعلومات جویة عن بعض المحطات األنوائیة العراقیة منتخبة لغایة مكافحة الجراد ووقایة
النبات من اآلفات الزراعیة.

 ـ مدّ وزارة الصحة بالمعلومات الجویة الالزمة لمكافحة األمراض وغیر ذلك.

 ـ تزوید القوات العراقیة المسلحة بالمعلومات الجویة التي تتطلبھا في عملیاتھا وحركاتھا.

 ـ تزوید الجمھور عن طریق اإلذاعة أو الجرائد بالمعلومات الجویة المتغیرة من یوم إلى آخر.

 ـ إصدار نشرات مناخیة بین حین وآخر تطبع وتوزع مجانًا.
 

إلى غیر ذلك من الخدمات الجلیلة.

ومقر ھذه المدیریة في بنایة المطار المدني في بغداد وتشرف على إدارة المحطات المختلفة في العراق. إذ لھا (13)
محطة موزعة توزیعًا جغرافی�ا على وجھ التقریب، منھا ما ھو تابع للحكومة العراقیة ویقوم بأعمالھا موظفون عراقیون

وتلك المحطات ھي:

بغداد، الموصل، كركوك، الناصریة، الدیوانیة، الرطبة، الكوت.

ومنھا ما ھو مجھز باآلالت من قبل مدیریة األنواء ویقوم بأعمال الرصد فیھا موظفو السلكي الشركة، وھذه المحطات
ھي:

النخیب والسلمان والبصیة وكلھا في البادیة الجنوبیة.
 

ومنھا ما ھو مجھز باآلالت من قبل مدیریة األنواء الجویة ویقوم بأعمال الرصد فیھا موظفو شركات النفط وھي:

خانقین، بیجي، حدیثة.
 

كما توجد عدا ذلك محطات ثالث أخرى وھي:

البصرة وتتبع مدیریة الموانئ العامة في البصرة.

الحبانیة والشعیبة وتتبعان القوة الجویة الملكیة البریطانیة.
 

وعدا ھذه المحطات فھناك محطات مناخیة لقیاس المطر فقط یقارب عددھا الثالثین في مختلف أنحاء العراق. ویوجد في
بعض محطات األنواء آالت لقیاس رصدات الریاح العلیا إضافة إلى الرصدات السطحیة المعتادة وھذه في:

الموصل، كركوك، بغداد، الدیوانیة، الناصریة، الرطبة، الشعیبة، الحبانیة. أما األخیرة (الحبانیة) فتقوم برصد الریح
والحرارة والضغط الجوي والرطوبة للطبقات الھوائیة العلیا.

 

وتقسم مدیریة األنواء الجویة في الوقت الحاضر إلى األقسام الفنیة اآلتیة:

 ـ قسم التنبؤات الجویة.

 ـ قسم الرصد الجوي.

 ـ قسم المناخ.



 ـ قسم الالسلكي.
 

 

 

 

 

15 ـ أنهر العراق
 

إن العراق بطبیعتھ قطر زراعي یخترق سھولھ الخصبة الممتدة من الشمال إلى الجنوب نھران عظیمان فیزیدان من
خصبھ ویجعالنھ من أغنى بقاع العالم. أما ھذان النھران (الرافدان) فھما دجلة والفرات.

 

1 ـ نھر الفرات(61): 

یخرج الفرات من المنطقة الجبلیة المحصورة بین بحیرة وان والبحر األسود في الدرجة األربعین من العرض الشمالي.
ویتكون في منبعھ من نھرین ھما (فرات صو) و(مراد صو) ویجري األول في شمالي الثاني ثم یلتقیان عند مدینة
(خربوط) التي تبعد نحو (400 كیلوتًرا) غربي بحیرة وان فیؤلفان بذلك مجرى موحدًا تزداد میاھھ بما ینصب فیھ من
روافد من جانبھ األیمن. ویدخل األراضي السوریة عند (جرابلس) باتجاه شمالیھا الشرقي. وھناك في الجانب األیسر

یتصل بھ رافداه المھمان، (البلیخ) و(الخابور) ومن ثم یدخل العراق عند بلدة (القائم).

وبعد أن یجتاز الحدود العراقیة بنحو (350) كیلومتًرا یبلغ (الدلتا) بالقرب من الرمادي ویمر بالرمادي التي تقع في
جنوبیھا (بحیرة الحبانیة) ثم یسیر جنوبًا إلى (سدة الھندیة) التي تبعد عنھا مسافة (210) كیلومترات، وھنا یتفرع إلى

فرعین، (فرع الحلّة) الذي أصبح جدوًال منظًما و(فرع الھندیة) الذي ھو مجرى الفرات الرئیسي.

وفي جنوب الكفل ینشطر الفرات (فرع الھندیة) إلى فرعین أیًضا ھما (نھر الكوفة) و(نھر الشامیة) ویصب ھذان الفرعان
میاھھما في البطائح المنخفضة المحاذیة لھما حیث تقع (منطقة الشلب) التي تبلغ مساحتھا زھاء (170,000) ھیكتار،
وتتسرب میاه ھذه البطائح في مجاري متعددة ثم تتصل ھذه المجاري فتكون من جدید مجرى موحدًا بالقرب من شمال بلدة
(الشنافیة) غیر أن النھر ال یلبث أن ینشطر ثالثة إلى فرعین ثم یعود فیتحد بالقرب من مدینة (السماوة). وبین السماوة
و(الناصریة) یجري ببطء وبمناسیب واطئة وبجوار الناصریة یدفع میاھھ بجداول عدة نحو (بحیرة الحمار) ثم یخرج منھا

فینصب في شط العرب عند (كرمة علي) قرب (البصرة).

ویبلغ طول نھر الفرات من المنبع حتى نقطة اتصالھ ببحیرة الحمار (ھور الحمار) جنوب سوق الشیوخ (2210)
كیلومترات یقع منھا (1170) كیلومتًرا ضمن الحدود العراقیة ولقد كان نھر الفرات یلتقي بنھر دجلة في مدینة (القرنة)
ولكنھ الیوم یصب كما قلنا في شّط (كرمة علي) بینما تذھب میاه ھور الحمار في المجرى القدیم إلى القرنة حیث تصب

في شّط العرب.
 

2 ـ نھر دجلة:

یتكون في منبعھ من مصدرین ھما المجرى الرئیسي في أعالي النھر ومن ستة روافد تنصب فیھ من جانبھ الشرقي. وھو
ینبع من سلسلة الجبال الشاھقة الواقعة في تركیا الشرقیة بجوار (دیار بكر) على الدرجة الثامنة والثالثین من العرض
الشمالي، وینبع من (بطمان صو) وھو أول الروافد التي تنصب فیھ من قلب جبال (حكاري) فیمّر باالتجاه الغربي حیث

یتصل بمجرى دجلة األصلي في نقطة تبعد نحو (100) كیلومتر عن حدود العراق الشمالیة.



وبعد اختراقھ الحدود العراقیة مباشرة یلتقي بھ (الخابور). وعلى مسافة (200) كیلومتر یمّر دجلة (بالموصل)، ثم تنصب
فیھ بعد ذلك میاه (الزاب األعلى) و(الزاب األسفل)، فاألول یلتقي بھ عند منتصف الطریق بین (الموصل) و(الشرقاط)،
بینما یلتقي بالثاني في نقطة تبعد (36) كیلومتًرا جنوبي الشرقاط. وعلى مسافة (30) كیلومتًرا من جنوب مصب ھذا النھر

یمّر دجلة بجبل (حمرین) عند (مضیق الفتحة) بالقرب من (بیجي) شماًال.

وعلى بعد (143) كیلومتًرا من جنوب بیجي یدخل نھر دجلة سھول الدلتا الغرینیة وفي نقطة تقع عند منتصف الطریق
بین (بلد) و(بغداد) یتصل بھ (نھر العظیم). وعلى بعد (30) كیلومتًرا في أسفل بلد یدخل دجلة العاصمة (بغداد) وبعدھا
بنحو (32) كیلومتًرا یلتقي بنھر (دیالى) ثم یتجھ جنوبًا إلى (الكوت) ثم (العمارة)، وفي أطراف العمارة الواقعة على بعد
(203) كیلومترات من جنوبي الكوت، یتفرع من نھر دجلة قنوات واسعة عدیدة تفیض میاھھا في مساحات شاسعة فتكون
(األھوار) التي یزرع فیھا الشلب. ومن ثم تعود فتتجمع میاه ھذه األھوار في مجرى واحد فیمتد ھذا جنوبًا حتى یصل بلدة
(القرنة) الواقعة على مسافة (140) كیلومتًرا في جنوب العمارة. وھنا یصب في الجانب الغربي من دجلة نھیر كان یستمد
میاھھ قبًال من ذنائب نھر الفرات فیصبھا في دجلة عند القرنة إّال أنھ بعد أن تحول مصب نھر الفرات إلى (كرمة علي)
صار ھذا النھر یستمد كل میاھھ تقریبًا من میاه األھوار الواقعة على الجانب الغربي من نھر دجلة ومن القرنة یبدأ (شط

العرب).

ویبلغ طول نھر دجلة من المنبع حتى نقطة اتصالھ بشّط العرب في القرنة (1498) كیلومتًرا.
 

روافد نھر دجلة:
 

1 ـ نھر الخابور:

یبلغ طول ھذا (الرافد) من منبعھ حتى نقطة اتصالھ بنھر دجلة عند (فیشخابور) (160) كیلومتًرا.
 

2 ـ الزاب األعلى:

ینبع من الجبال الواقعة بین بحیرة وان وبحیرة (أرومیة) في تركیا ویجري في أعلى األراضي من حوض نھر دجلة في
تلك الجھة، وبعد أن یجتاز الحدود العراقیة تنضم إلیھ میاه (راوندوز جاي) على مسافة قلیلة من شمالي مضیق (بخمة)،
ومن ثم یلتقي ھذا الرافد بنھر دجلة جنوب الموصل. ویبلغ طول ھذا النھر من المنبع حتى نقطة اتصالھ بنھر دجلة (392)

كیلومتًرا.
 

3 ـ الزاب األسفل:

ینبع ھذا (الرافد) من إیران ویمّر في أراضي أقل وعورة وأوطأ ارتفاًعا من تلك التي یمّر بھا الزاب األعلى ویصّب في
دجلة جنوب الشرقاط.

ویبلغ طولھ من المنبع حتى نقطة اتصالھ بدجلة (400) كیلومتًرا.
 

4 ـ العظیم:

یستمد ھذا الرافد میاھھ من األمطار، لذا فإنھ ال یؤثر في مناسیب میاه دجلة في موسم الفیضان إّال قلیًال. أما في أشھر القیظ
فیكاد یكون ھذا الرافد جافًا.

ویبلغ طولھ من المنبع حتى نقطة اتصالھ بدجلة جنوب بلدة (بلد) (230) كیلومتًرا.
 



5 ـ نھر دیالى:

ینبع ھذا الرافد من الھضاب اإلیرانیة في الشمال الشرقي من بغداد والمصدر الذي یستمد میاھھ منھ ھي األمطار، وھذه
تكون عادة ضئیلة األثر في مناسیب الفیضان (الربیعي) الناشئة غالبًا من ذوبان الثلوج. وتتفرع عن ھذا النھر عدة جداول
تمد لواء دیالى بالماء ھي جدول الروز وجدول محروث وجدول الخالص وجدول خریسان، ولغرض إمداد ھذه الجداول

بالماء في موسم الجفاف أنشئ في مضیق جبل حمرین (سد غاطس) على نھر دیالى لھذه الغایة.

ویبلغ طول نھر دیالى من منبعھ حتى نقطة اتصالھ بنھر دجلة جنوب بغداد (386) كیلومتًرا ویتفرع من نھر دجلة بین
العمارة وقلعة صالح على ضفتیھ عدة جداول (شطوط) تنتھي بزایزھا باألھوار وھي البتیرة والمشرح والكحالء والمجر

الكبیر والمجر الصغیر والمجریة وھناك غیر ھذه األنھار أو الروافد نھران آخران عظیمان ھما:
 

1 ـ شّط العرب:

الذي یستمد میاھھ من نھر دجلة الذي یصب فیھ عند (القرنة) ومن المیاه التي تنصب فیھ من األھوار الواقعة غربي نھر
دجلة قرب القرنة، ثم من نھر الفرات الذي یصب في (كرمة علي) المتصل بشّط العرب شمالي المعقل.

ویصب فیھ كذلك (نھر كارون) وھو الرافد الوحید الواقع في الجھة الشرقیة بین دیالى والخلیج الفارسي وھو ینبع من
الجبال اإلیرانیة الشاھقة.

ویبلغ طول شّط العرب من القرنة حتى المصب في الخلیج الفارسي (180) كیلومتًرا.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن میاه شّط العرب تتعرض لظاھرة (المدّ والجزر) الطبیعیة، ویتفرع منھ عشرات الجداول
أھمھا: الشرش، نھر عمر، الھارثة، الخندق، العشار، الخورة، السراجي، مھیجران، حمدان، یوسفان، أبو مغیرة،
الیھودي، الخوز، أبو الخصیب، أبو الفلوس، وھي واقعة على ضفتھ الیمنى. أما الواقعة على ضفتھ الیسرى فھي الجباسي

الكبیر، الجباسي الصغیر، الصالحیة، الدعیجي.
 

2 ـ شّط الغراف:

یجري ھذا الشّط في الجھة الجنوبیة الغربیة من نھر دجلة مخترقًا األراضي الواقعة بین الكوت على نھر دجلة والناصریة
على نھر الفرات. وفي نقطة تبعد (165) كیلومتًرا من الصدر یتفرع الشّط إلى فرعین رئیسین: ھما (شّط البدعة) الذي
یجري في اتجاه الشرق وینتھي في األھوار الواقعة على ضفاف الفرات الیسرى التي تتصل ببحیرة الحمار في جنوب

الناصریة.

و(شّط الشطرة) الذي یجري نحو الجنوب باتجاه الناصریة وبعد أن یجري جنوب (الشطرة) زھاء (30) كیلومتًرا یعود
فینقسم إلى فرعین: ھما جدول (الكسر) و(اإلبراھیم) فیجري األول في الجھة الشرقیة ویجري الثاني لمسافة (40)

كیلومتًرا إلى الجنوب حیث ینتھي في قلب مدینة الناصریة نفسھا.

تلك ھي األنھار في العراق، وھناك عدة آالف من الجداول والنھیرات الصغیرة التي تتفرع عنھا ال سیّما في منطقة
البصرة حیث تروي غابات النخیل الواسعة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ـ األوسمة واألنواط العراق�ة
 

لقد تعارفت الدول على إحداث عدد من (النیاشین) واألوسمة الخاصة بھا لتمنحھا إلى أولئك األشخاص الذین أدوا خدمات
جلیلة لھا سواء كانوا من رعایاھا أم من رعایا دول أخرى.

أما العراق وھي (الدولة الحدیثة) فلم یكن لھا قبل عام 1927م أي نوع من ھذا القبیل، ولكن العراقیین یعرفون تلك
األوسمة الثمانیة التي كانت تمنحھا الدولة العلیة إلى رعایاھا المخلصین. وأھم تلك (النیاشین) العثمانیة التي منحت لبعض

كبار الضباط والشخصیات العراقیین ھي:

(خاندان آل عثمان) مرصع، و(نیشان امتیاز)، و(عثماني)، و(مجیدي)، و(شفقت).

إّال أنھ بعد تشكیل الحكم الوطني في العراق رأت الحكومة ضرورة وجود وسام خاص بھا أسوة بغیرھا من الدول. ومن ثم
أوجدت أوسمة أخرى وھذه األوسمة ھي:

 

1 ـ وسام الرافدین:

في عام 1927م أصدرت الحكومة (قانون وسام الرافدین رقم 29 لسنة 1927م) الذي أصدرت من أجلھ فیما بعد عدة
أنظمة إلیضاح درجات ھذا الوسام وأنواعھ وكیفیة حملھ… إلخ.

ولقد نّص النظام الصادر في عام 1935م على أن وسام الرافدین في جمیع درجاتھ وأنواعھ یكون كما یأتي:

«نجمة ذات سبع شعب حمراء من الوجھین وفي وسط وجھھا الظاھري دائرة بیضاء مكتوب في قسمھا األعلى عبارة
(المملكة العراقیة) وفي قسمھا األدنى عبارة (حب الوطن من اإلیمان) ویحیط بھذه الدائرة، دائرة ذات محیط مسنّن
ومحزمة بأنصاف دوائر بعدد شعب النجمة بحیث تنتھي ھذه األنصاف عند محیط الدائرة األولى وأنصاف أقطارھا
منطبقة على وسط الشعب، ولون محیط أنصاف الدوائر وأنصاف أقطارھا أخضر، وموصول بین محیط الدائرة المسنّن
وبین نقطة اتصال كل نصف دائرتین بخط أخضر. والزركشة التي بین أنصاف الدوائر بیضاء وفي داخل الدائرة األولى
دائرة أخرى زرقاء علیھا تاج ذھبي، وفي وسط وجھھا الخلفي دائرة بیضاء مكتوب في قسمھا األعلى عبارة (العدل



أساس الملك) وفي قسمھا األدنى (1345). وفي داخل ھذه الدائرة دائرة أخرى ذھبیة مكتوب فیھا (فیصل األول) وتربط
ھذه النجمة من أعالھا بإكلیل من الغار معلق بشریط أحمر متماوج».

 

أنواع الوسام:

1 ـ وسام الرافدین نوعان:

أ ـ النوع المدني.

ب ـ النوع العسكري.

ویمتاز العسكري عن المدني بما یأتي:

 ـ بوجود سیفین متقاطعین على اإلكلیل.

2 ـ یكون في شریط الوسام العسكري ثالثة خطوط سود متوازیة (في طرفیھ ووسطھ) بینما یكون في شریط
المدني خطان أسودان متوازیان.

 

درجات وسام الرافدین:

ووسام الرافدین ذو خمس درجات (بنوعیھ المدني والعسكري).
 

میزت درجات الوسام وكیف یعلق:

 ـ الدرجة األولى: (النوعان) یعلّق وسام الدرجة األولى بوشاح عریض من الحریر بلون الشریط وخطوطھ معقود
مؤخرھا على شكل (وردة) یعلق بھا الوسام نفسھ. 

یمر الوشاح المذكور بالكتف (األیمن) متوجًھا نحو الجنب األیسر على أن یكون الوسام في القسم األعلى من الفخذ
األیسر.

 ـ الدرجة الثانیة: یعلّق وسام ھذه الدرجة على الصدر من الجھة الیسرى ویكون في القسم األسفل من شریطھ عند
اتصالھ بالوسام دائرة بشكل (وردة أو بال وردة). 

 ـ الدرجة الثالثة: یعلّق وسام ھذه الدرجة بواسطة شریط حول الرقبة. 

 ـ الدرجة الرابعة: یعلّق وسام ھذه الدرجة في الجھة الیسرى من الصدر وتكون أسفل شریطھ وردة بشكل دائرة (أو
تاج بدًال من الوردة). 

 ـ الدرجة الخامسة: یعلّق وسام الدرجة الخامسة في الجھة الیسرى من الصدر وھذه تفترق عن غیرھا یكون لون
إكلیلھا فضیًا. 

 

لمن یمنح الوسام

یمنح ھذا الوسام إلى من یقوم بخدمة نافعة وجلیلة للبالد، ویشترط في منح الدرجة األولى منھ وفي الترفیع إلى تلك الدرجة
أن یكون نفع الخدمة عاًما وبارًزا، وأن یكون الممنوح لھ ممن تبوأوا مناصب علیا في الدولة، وال یشترط ذلك في منحھ

لألجانب غیر الموظفین في الحكومة العراقیة.

ویشترط في منح الوسام أو ترفیع درجتھ إلى أعلى منھا صدور قرار من مجلس الوزراء.
 



استرداد الوسام

ویسترد الوسام ممن یأتي عمًال ینافي اإلخالص للوطن واألمة والعرش أو یزري بالشرف أو یسقط الحیثیة، ویكون ھذا
االسترداد بإرادة ملكیة تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء.

 

2 ـ وسام الھاشمي:

صدر قانون ھذا الوسام عام 1932م ثم ألغي بقانون رقم 29 لسنة 1940م، ویشتمل ھذا الوسام على قالدة وعلى درجة
واحدة ھي الوشاح األكبر.

فالقالدة یختص بھا الملك ویجوز منحھا للوصي على العرش ورؤساء الدول فقط، أما الوشاح األكبر فیختص بھ ولي عھد
المملكة ویجوز منحھ ألولیاء العھد األجانب وألعضاء األسر المالكة األجنبیة ولرؤساء الوزارات األجنبیة.

 

3 ـ وسام فیصل األول:

صدر قانون ھذا الوسام عام 1949م وھو یتكون في جمیع درجاتھ مما یأتي:

«وجھ مسنّن مقّسم إلى سبعة أقسام یفرز كل قسم منھا عن اآلخر غصن ذھبي من الغار تتوسطھا دائرة ذھبیة مضروبة
بصورة الرأس لجاللة الملك فیصل األول، مكتوب في الجھة الیمنى منھا (فیصل األول)، وفي الجھة الیسرى (ملك
العراق). ویحیط ھذه الدائرة الذھبیة حلقة ذھبیة حولھا سبع زوایا خضر بأضالع ذھبیة منحنیة تنتھي كل زاویة منھا بخط
ذھبي. یشیر كل قسم من األقسام السبعة البیض التي تتألف منھا الدائرة األصلیة إلى شطرین حتى المحیط. ویعلو ھذه
الدائرة تاج عراقي ذھبي مجسم منتٍھ بحلقة ذھبیة ربطت بشریط حریري متماوج، طرفاه من اللون األحمر ووسطھ أزرق

فاتح».
 

میزات درجات الوسام وكیفیة حملھ:

ـ یعلّق الوسام من الدرجة األولى بوشاح عریض من الحریر بشكل الشریط وینعقد مؤخره على شكل وردة یعلّق بھا
الوسام، ویمّر الوشاح المذكور بالكتف األیمن متوجًھا نحو الجنب األیسر على أن یكون الوسام في القسم األعلى من

الفخذ األیسر.

ولھذه الدرجة (األولى) رصیعة فضیة تتألف من (14) ضلعًا، سبعة منھا على شكل أشعة والسبعة األخرى یتألف
كل واحد منھا من خمسة أضالع مسنّنة ناتئة متدرجة من الوسط إلى الطرفین، وتكون ھذه األضالع متصلة مع

النوع األول من األضالع.

وعلى وجھ الرصیعة الظاھري ما على الوجھ الظاھري من الوسام، وتستقر ھذه رصیعة على أسفل الصدر من
الجھة الیسرى.

ب ـ یعلّق وسام الدرجة الثانیة حول الرقبة بالشریط ویتصل بھ برباطة ذھبیة، ولھ رصیعة كرصیعة الدرجة األولى
تستقر في أسفل الصدر من الجھة الیمنى.

ـ ـ یعلّق وسام من الدرجة الثالثة حول الرقبة بالشریط ویتصل بھ برباطة ذھبیة. ویمنح ھذا الوسام لمن أدى خدمات
جلیلة للبالد أو تبوأ مناصب عالیة في دولة وال یشترط ذلك في األجانب.

 

أوقات حمل األوسمة:

یتقلد أصحاب األوسمة أوسمتھم ھذه في األعیاد واالحتفاالت الرسمیة، وفي أي وقت آخر یعیّن بأمر جاللة الملك أو یطلب
من رئیس الوزراء.



 

حمل األوسمة األجنبیة

كثیًرا ما تنعم بعض الدول على جماعة من العراقیین بأوسمتھا فكیف یجوز لھم حملھا ومتى؟

لقد نّظم ذلك قانون األوسمة األجنبیة رقم 19 لسنة 1922م. فقد نّصت المادة الثانیة منھ بأنھ:

عند اإلنعام على أحد العراقیین بوسام من قبل أّي دولة أجنبیة كانت، ینبغي علیھ مراجعة الحكومة العراقیة لتأذن لھ،
وعلیھ أن یبرز األوراق المثبتة الدعائھ وعلى وزارة الداخلیة بعد تحقیقھا في المسألة أن تعرضھا على السدّة الملكیة

لصدور اإلرادة بھا.

أما المادة الرابعة من ھذا القانون فقد نّصت على أنھ ال یسوغ ألّي عراقي كان حمل األوسمة األجنبیة بدون صدور إرادة
ملكیة.

وینحصر حمل األوسمة األجنبیة في األحوال التي بینتھا المادة السادسة وھي:

 ـ بمحضر ملك البالد المنعم باألوسمة أو أمیر متولي حكمھا أو رئیس حكومتھا.

 ـ بمحضر أحد أعضاء األسرة الملكیة في البالد المنعمة.

 ـ في مساكن سفراء الدولة المنعمة بذلك الوسام أو مفوضیھا أو قناصلھا المقیمة في المملكة العراقیة أو خارجھا.

 ـ إذا كان المنعم علیھ ملحقًا رسمی�ا بجیش الدولة المنعمة أو رسوًال برسالة رسمیة إلیھا من قبل الحكومة العراقیة.

 ـ في الحفالت الرسمیة أو الشبیھة بالرسمیة التي لھا مسیس خاص بالدولة المنعمة كالحفالت التذكاریة وافتتاح
المعاھد والھیاكل.

 ـ في كل الحفالت الرسمیة مدة وجوده في تلك البالد.
 

أما كیفیة حمل ھذه األوسمة فیتبع فیھ نظامھا الخاص المتبع في الدولة المنعمة بھ.

والذي تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو ھذه المادة:

عند اإلنعام على أحد العراقیین بوسام أو رتبة من قبل أیة حكومة أجنبیة سواء كان ذلك قبل تنفیذ ھذا القانون أم بعده،
فال تستعمل في العراق األلقاب المنبعثة منھا نظیر لقب (باشا أو سیر أو خان بھادر) أو غیرھا وال یخاطب أصحابھا
بھا في المناسبات الرسمیة أو في الصحف وال تلحق أسماؤھم فیھا ولو أجیزوا بحمل الوسام األجنبي وفق القانون(62).
وقد أضیفت مادتان أخریان بموجب المادة األولى والثانیة من قانون ذیل قانون حمل األوسمة األجنبیة رقم (13) لسنة
1937م األولى تنّص على أن ما جاء في القانون رقم 19 لسنة 1922م ال تشمل أحكامھ األوسمة الممنوحة للعراقیین

من قبل الحكومة الحجازیة قبل 23 آب 1921م. 

والثانیة تجیز للضباط حمل األوسمة في كافة األحوال التي تحمل فیھا األوسمة العراقیة على أن تجري وزارة الدفاع
تدقیق المستندات والبراءات التي منحت األوسمة بموجبھا قبل السماح بحملھا.

األنواط العراقیة(63): 
 

أما األنواط فیوجد منھا في العراق أنواع عدة وھي:

 ـ نوط الشجاعة والخدمة الفعلیة: لقد صدر قانون إحداث نوط الشجاعة والخدمة الفعلیة رقم 34 لسنة 1926م لیمنحا
إلى الضباط والجنود الذین یبدون شجاعة فائقة في خط القتال، أو للضباط والجنود واألشخاص الذین یشتركون في

حركات عسكریة فعلیة ممتازة یقدرھا وزیر الدفاع. 



 ـ نوط الطیران: صدر قانون نوط الطیران رقم 24 لسنة 1937م كي یمنح إلى ضباط القوة الجویة الملكیة الذین
یؤدون خدمات جلیلة للقوة الجویة وذلك بناء على اقتراح وزیر الدفاع. 

 ـ نوط المعارف والزراعة والصناعة والتجارة: وقد صدر بھا قانون خاص وھو قانون رقم 44 لسنة 1940م، وتمنح
ھذه لكل من قام بخدمات ممتازة في كل حقل من ھذه الحقول. 

 ـ نوط الھالل األحمر: صدر قانون نوط الھالل األحمر رقم 10 لسنة 1934م، وھو على ثالث درجات (ذھبي،
فضي، نحاسي) ویمنح بإرادة ملكیة بناء على اقتراح وزیر الداخلیة المعطوف على قرار المجلس العام لجمعیة

الھالل األحمر. 

 ـ نوط حمایة األطفال: صدر قانون ھذا النوط رقم 31 لسنة 1941م وھو على ثالثة أنواع أیًضا: (ذھبي، فضي،
نحاسي) ویمنح باقتراح وزیر الشؤون االجتماعیة وبناء على ترشیح ھیئة إدارة المركز العام للجمعیة، وذلك لمن
یقوم بخدمة نافعة لمقاصد جمعیة حمایة األطفال في العراق ویشترط في منح الوسام الذھبي أن تكون الخدمة معینة

ممتازة. 

 ـ نوط الحرب: أحدث بموجب النظام رقم (28) لسنة 1950م لیمنح للضباط الذین خدموا في الجیش العراقي منذ
إعالن الحرب على دول المحور سنة 1943م حتى إحراز الحلفاء النصر في عام 1945م. 

 ـ نوط النصر: وھو النوع الثاني الذي استحدث بموجب النظام السابق ویمنح للضباط الذین كانوا في الجیش العراقي
عند إحراز النصر في سنة 1945م. 

ولقد بیّنت المادتان الثانیة والثالثة من النظام اآلنف الذكر شكل ھذین النوطین وألوان وأوصاف شرائطھما.

 ـ نوط فیصل الثاني: وھو النوط الذي أحدث باسم (نوط فیصل الثاني) بمناسبة تولي حضرة صاحب الجاللة الملك
المعظم سلطاتھ الدستوریة في الیوم الثاني من أیار 1953م وقد صدر نظامھ بتاریخ 22 نیسان 1953م وھو على

نوعین فضي، وبرونزي ویمنح كل منھما بإرادة ملكیة. 
 

 

 

 

 

� العراق
17 ـ األوقاف ��

 

إن البحث في موضوع (األوقاف) یحتم علینا إعطاء القارئ فكرة مبسطة عن (الوقف) نفسھ ال سیّما القارئ الذي لیس لھ
إلمام بھذا الموضوع.

فالوقف لغة ھو (مطلق الحبس) واصطالًحا ھو حبس العین عن تملیكھا ألحد من الناس والتصدق بمنفعتھا على الفقراء
ولو في الجملة أو على وجھ من وجوه البّر سواء كان ابتداء أو انتھاء أو انتھاء فقط.

ویترتب على الوقف زوال ملك الواقف عن الموقوف فال یباع وال یرھن وال یورث، ولكن یجوز إیجاره كما یجوز
استبدالھ عند توفر شروط االستبدال(64). 

إن الدافع األصلي الذي یدفع بذوي المروءة والنفوس الرفیعة إلى إیقاف أموالھم ھو حب الخیر والشعور بالعطف على
الغیر. والوقف الخیري من أبرز أعمال اإلنسان التي ال یقصد منھا إّال البذل والتضحیة قربة ّ� تعالى، وخدمة لبني جنسھم
كتشیید المستشفیات والمعابد والمدارس والسقایات ووقف المستغالت كاألراضي الزراعیة والمسقفات علیھا بغیة إدامتھا

ورفع شأنھا(65). 



ولقد كثرت الوقوف في العراق منذ الفتح اإلسالمي فأدى نتاجھا إلى ازدھار الثقافة اإلسالمیة في العصور المختلفة، ولكنھ
منذ العھد األخیر للدولة العثمانیة ضعفت قوتھ ولم یعد كما كان علیھ في سابق عھده(66). 

 

أنواع األوقاف والموقوفات:

لقد بحث قانون إدارة األوقاف رقم 27 لسنة 1929م في ذلك وقسمھا إلى ثالثة أقسام ھي:
 

1 ـ األوقاف المضبوطة: وھذه تنقسم باعتبار نوع الوقف إلى قسمین:

ـ أوقاف صحیحة، وھي الموقوفة من جانب أناس یملكون رقبتھا.

ب ـ أوقاف غیر صحیحة، أي (إرصادیة) وھي الموقوفة من قبل سالطین آل عثمان.
 

وتنقسم األوقاف المضبوطة باعتبار الموقوف علیھ إلى قسمین:

ـ أوقاف نبویة، وھي الموقوفة على مصالح الحرمین الشریفین (مكة والمدینة) أو إحداھما، أو على الفقراء المكیین
والمدنیین.

ب ـ أوقاف عمومیة وھي الموقوفة على المعابد والمؤسسات الخیریة السائرة أو على جھات أخرى.
 

ویدار ھذان القسمان من األوقاف المضبوطة من جانب دائرة األوقاف.

 ـ األوقاف الملحقة: وھي األوقاف التي تدار بواسطة المتولین ومشروط صرف غلتھا أو جزء منھا إلى المعابد أو
إلى جھة خیریة، أما إدارتھا من قبل المتولین فإنھا تحت مراقبة األوقاف، وھذه المراقبة تتحقق بمحاسبة المتولین

وتستوفي (5 % بالمائة) من فضلة الواردات لقاء ھذا اإلشراف والمحاسبة. 

 ـ األوقاف الذریة: وھي األوقاف المشروطة غلتھا إلى من عیّنھم الواقف من ذریتھ أو غیرھم، وتدار ھذه من قبل
متولیھا وتخضع إلشراف قضاة الشرع وتجري محاسبة المتولین في المحاكم الشرعیة، ولیس لألوقاف حق المداخلة
في شؤونھا إّال من حیث تسجیلھا في السجالت الخاصة ومنع (تحویل الوقف ملًكا)(67) وإقامة الدعوى لدى

المحاكم المختصة إذا علم بوقوع ھذا التحویل. 
 

والموقوفات إما أن تكون منقولة، وإما أن تكون غیر منقولة وأھم المنقوالت ھي الكتب. أما غیر المنقولة فھي المؤسسات
الخیریة المعدة لالنتفاع بھا من قبل العموم كالمعابد والمدارس والمستشفیات والسقایات والمكتبات والمالجئ والمستغالت

الوقفیة.
 

وتقسم مستغالت األوقاف إلى:

أ ـ مسقفات وأراٍض خالیة (عرصات).

ب ـ أراضي زراعیة وبساتین وعقار وغابات.
 

إدارة شؤون األوقاف:



مّرت إدارة شؤون األوقاف في العراق بأدوار مختلفة وتعددت أشكالھا ألنھ عندما وقعت وقوف كثیرة على جھات خیریة
وتعددت أصبح واجبًا على القضاة التدخل في مراقبتھا والمحافظة علیھا نظًرا لكثرتھا وعالقتھا بالمصلحة العامة واألمور

الدینیة وال سیّما في صدر اإلسالم في عھد الدولة األمویة والعباسیة.

ثم لما رؤي متانة عالقتھا بالثقافة والمشاریع الخیریة والعلم، فقد بات من الضروري تألیف إدارة خاصة للنظر في
شؤونھا، فسمي القائم بذلك (صدر الوقوف) وكان على عھد الدولة العباسیة یقع تعیین (صدر الوقوف) من قبل القاضي

وھو الذي یشرف علیھ.

وجاء دور المغول فاحتفظوا ببقاء ھذا المنصب، وبقي كذلك حتى عھد التركمان والدولة الصفویة.

وفي العھد العثماني كان مركز إدارة األوقاف في عاصمة الدولة (األستانة)، ولھا بعض المدیرین، وكان المرجع األعلى
في الموقوفات العراقیة. أما في أواخر العھد العثماني في العراق فقد كان في بغداد مدیر أوقاف ومحاسب وكاتب، وكذا

الحال في والیتي الموصل والبصرة.

ولما احتل البریطانیون البصرة عام 1914م أعید تشكیل دائرة األوقاف حیث جعلت تحت إشراف دائرة المالیة ھناك. ولما
احتلت بغداد في عام 1917م تألفت في بغداد نظارة لألوقاف تراجع في الشؤون المھمة نظارة العدلیة، ومن ثم أصبحت
دائرة أوقاف البصرة والموصل تابعة لنظارة األوقاف في بغداد، ثم أخذت ھذه النظارة تعنى بكافة شؤون األوقاف في

العراق وتم تأسیس دوائر لھا في األماكن المھمة.

وعند تشكیل الحكم الوطني في العراق عام 1921م أصبح لألوقاف وزارة خاصة بھا، وكان أول وزیر لھا ھو (المرحوم
السید محمد علي فاضل)، واستمرت ھذه الوزارة تشرف على شؤون األوقاف حتى عام 1929م عندما ألغي منصب وزیر
األوقاف فارتبطت مدیریة األوقاف العامة بفخامة رئیس الوزراء باعتباره المسؤول األول عن األوقاف وھي ال تزال

كذلك حتى اآلن.

ولمدیریة األوقاف میزانیتھا الخاصة بھا وھي ملحقة بالمیزانیة العامة للدولة.

وإدارة األوقاف تتألف بموجب نظام تشكیالت إدارة األوقاف رقم 34 لسنة 1949م من إدارة مركزیة ومدیریات
ومأموریات في مراكز األلویة وملحقاتھا وھي:

 ـ مدیریة منطقة أوقاف بغداد، وتشمل لوائي الكوت والدلیم وتوابعھما.

 ـ مدیریة منطقة أوقاف البصرة، وتشمل لوائي العمارة والمنتفك وتوابعھما.

 ـ مدیریة منطقة أوقاف كركوك، وتشمل لوائي السلیمانیة وأربیل وتوابعھما.

 ـ مدیریة منطقة أوقاف الموصل، وتشمل أقضیة اللواء وملحقاتھا.

 ـ مدیریة أوقاف الكاظمیة.

 ـ مدیریة أوقاف دیالى.

 ـ مدیریة أوقاف كربال.

 ـ مدیریة أوقاف الحلة.
 

وھناك مأموریات في كل من (الدلیم، العمارة، سامراء، دھوك، عقرة، السلیمانیة، كویسنجق، الخالص، مندلي، خانقین).
 

أما المدیریة العامة فتتألف من الشعب اآلتیة:

شعبة األمالك والحقوق، شعبة اإلدارة والمؤسسات، شعبة الحسابات، شعبة الھندسة، مجلس شؤون األوقاف.
 



جدول بمستغالت األوقاف المضبوطة من أراٍض وعقارات وغابات وبساتین في العراق، كما ھي مدونة في سندات
التسویة وقراراتھا وسندات الطابو. أما األراضي غیر المسجلة بالطابو والتي لم تتم تسویتھا منذ عام 1949 فإنھا لم تدرج

في ھذا الجدول(68): 

نوع الملكالموقوف علیھالموقع
المساحة

متر/  أولك /   دونم
في بغداد بناحیتى
األعظمیة وسلمان

باك

جامع اإلمام األعظم
وجامع سلمان باك

أراضى, بساتین, غابات,
000043057عقارات

جامعى اإلمام األعظمقضاء الكاظمیة
000032315كذاوحسن جدید باشا

لواء دیالى وقضاء
الخالص

اإلمام األعظم
ومقامات األئمة

وسائر المؤسسات
000036205كذا

قضاء بدرة
جامع الحیدر خانة،
مدرسة نایلة خاتون

وللخیرات
000040البساتین

لواء الحلة قضاء
المسیب

مقامات األئمة، وسائر
المؤسسات الخیریة

أراضى, بساتین, أعقار,
000011313غابات

قضاء مندلى
جامع اإلمام األعظم
وسائر المؤسسات
الخیریة المضبوطة

861543بساتین عددھا 18

أراضى زراعیة المطریةوقف المعابدلواء السلیمانیة
0010145والمائیة

وقف المؤسساتلواء كركوك
الخیریة

األراضى المعقورة
0000441274لألوقاف المضبوطة

لواء الموصل
وقف الحرمین

الشریفین وسائر
المؤسسات الخیریة

87221752أراضى, بساتین, غابات

00229949أعقارالمؤسسات الخیریةقضاء كافرى

نبوى وسائرقضاء سامراء
15103244بساتین وأعقارالمؤسسات الخیریة

800063أراضى زراعیةالمؤسسات الخیریةقضاء العمادیة

المؤسسات الخیریةلواء البصرة
28123453بساتین أراضىوالنبوى

لواء الدلیم
251218بساتین أراضىالمؤسسات الخیریة(الرمادى)

 



جدول بعدد الجوامع والمساجد والتكایا والمكتبات الدینیة التابعة لألوقاف

(وھذه ال تتضمن العتبات المقدسة في النجف وكربال وسامراء والكاظمیة)(69)
 

 

مكتبةتكیةالمجموعمسجدجامعاسم المدینة
35488334بغداد
  3 3الكوت

 25214610كركوك

 314174السلیمانیة

 224263كویسنجق

10253512الموصل
  21012عقرة

  6814دھوك

  321850البصرة

  325العمارة

  1 1الكاظمیة

  8311دیالى

  123كربال

 5491سامراء

  7310الحلة

  10414الدلیم

  336المنتفك

 

أسماء المدارس الدینیة الملحقة بالمعابد في العراق وتشرف علیھا إدارة األوقاف(70)

موقعھااسم المدرسةموقعھااسم المدرسة
بغدادمدرسة األحمدیةبغدادمدرسة جامع اإلمام األعظم
بغدادمدرسة الوفائیةبغدادمدرسة جامع الحیدر خانة

بغدادمدرسة النعمانیةبغدادمدرسة جامع األمیر عبد اإللھ
بغدادمدرسة ھیبة خاتونبغدادمدرسة جامع الفضل
بغدادمدرسة جامع الخفافینبغدادمدرسة جامع اآلصفیة

بغدادمدرسة جامع العدلیةبغدادمدرسة جامع خضر الیاس
سامراءالمدرسة العلمیةبغدادمدرسة جامع السید سلطان على



مدرسة زاویة جامع السید سلطان
الدورالمدرسة الدوربغدادعلى

البصرةمدرسة الحللیةبغدادمدرسة جامع بوشناق أحمد باشا
الزبیرمدرسة جامع دویحسبغدادمدرسة جامع منورة خاتون

العمارةمدرسة جامع العمارة الكبیربغدادمدرسة جامع القبالیة
العمارةمدرسة جامع الحاج سالمبغدادمدرسة جامع الخلفاء
قلعة صالحمدرسة جامع قلعة صالحبغدادمدرسة جامع مرجان

الموصلمدرسة الجامع الكبیربغدادمدرسة جامع حسین باشا
الموصلمدرسة جامع النبى شیتبغدادمدرسة جامع عثمان أفندى

الموصلمدرسة جامع األحمدیةبغدادمدرسة جامع الرواس
الموصلمدرسة جامع باب الطوببغدادمدرسة جامع نائلة خاتون
الموصلمدرسة جامع النبى جرجسبغدادمدرسة جامع السلیمانیة

الموصلمدرسة جامع الشیخ عبد هللالموصلمدرسة جامع النبى یونس
عمادیةمدرسة جامع الجدیدةالموصلمدرسة جامع المحمودین
عمادیةمدرسة جامع قیھانالموصلمدرسة جامع الزیوانى
عمادیةمدرسة جامع مراد خانالموصلمدرسة جامع الرابعة

كركوكمدرسة جامع آل النائبالموصلمدرسة جامع یونس أفندى
كركوكمدرسة جامع قیردارالموصلمدرسة جامع حمو القدو
كركوكمدرسة جامع فتحیةالموصلمدرسة جامع نعمان باشا
كركوكمدرسة جامع أحمد أغاالموصلمدرسة جامع حسین باشا
كركوكمدرسة جامع القونیةالموصلمدرسة جامع عبد هللا بك
كركوكمدرسة جامع الصھرانىالموصلمدرسة جامع العراكدة
كركوكمدرسة جامع مال حكیمالموصلمدرسة جامع حسون

كركوكمدرسة جامع طوقاتلىالموصلمدرسة جامع بنات الحسن
كركوكمدرسة جامع الحاج مصطفىالموصلمدرسة جامع منصور الحالج

آلتون كوبرىمدرسة جامع كوبرىالموصلمدرسة جامع الرضوانى
كفرىمدرسة جامع كفرىالموصلمدرسة جامع الحاجیات
طوز خرماتومدرسة جامع طوز خرماتوالموصلمدرسة جامع حسن بك
كركوكمدرسة جامع على بكالموصلمدرسة جامع الطغرانى
كركوكمدرسة جامع الحاج خلیل أغاالموصلمدرسة جامع یحیى باشا

كركوكمدرسة جامع الحاج رضاالموصلمدرسة جامع زكر
كركوكمدرسة تكیة الشیخ باقىعقرةمدرسة جامع الكبیر



كركوكمدرسة الحاج جكرىداھوكمدرسة جامع الكبیر
كركوكمدرسة خلیفة كریمزاخومدرسة جامع الكبیر

كركوكمدرسة جامع الحاج قادركركوكمدرسة جامع الحاج محمد الغوث

مدرسة مسجد محمد أمین بالىكویسنجقمدرسة جامع بایز أغا
سلیمانیةكدرى

سلیمانیةمدرسة مسجد المحوىكویسنجقمدرسة مسجد مال حامى
سلیمانیةمدرسة مسجد حسین القاضيكویسنجقمدرسة مسجد المفتى

سلیمانیةمدرسة مسجد أحمد الھرمنىكویسنجقمدرسة مسجد محمود أغا

مدرسة مسجد الشیخ عبد الرحمنكویسنجقمدرسة مسجد قامیشة
سلیمانیةعازیانى

سلیمانیةمدرسة مسجد الباشجاویشكویسنجقمدرسة مسجد الكبیر
سلیمانیةمدرسة مسجد حابى بككویسنجقمدرسة مسجد الحاج عمر
سلیمانیةمدرسة مسجد الشیخ یوسفكویسنجقمدرسة جامع المنصوریة

سلیمانیةمدرسة جامع الشیخ عبد الكریمكویسنجقمدرسة جامع بلك
سلیمانیةمدرسة جامع مال على نظامىأربیلمدرسة جامع أربیل الكبیر

سلیمانیةمدرسة جامع الحاج إحسانأربیلمدرسة جامع قبالن
حلبجةمدرسة جامع التكیة الخالدیةأربیلمدرسة جامع الشیخ أبو بكر

بنجوینمدرسة مسجد عثمان باشاأربیلمدرسة تكیة بیارة
مخمورمدرسة مسجد الحمیدیةأربیلمدرسة مسجد الشیخ نور الدین

حلبجةمدرسة جامع الجامع الكبیرأربیلمدرسة مسجد األحمدیة
الرمادىمدرسة جامع الرمادىسلیمانیةمدرسة جامع الكبیر

مدرسة جامع الشیخ عبد الرحمن
ھیتمدرسة جامع ھیتسلیمانیةأبو بكر

راوةمدرسة جامع راوةسلیمانیةمدرسة جامع بریس
عنھمدرسة جامع عنھ الكبیرسلیمانیةمدرسة جامع مال حسین
بعقوبةمدرسة جامع الكبیرسلیمانیةمدرسة مسجد أمین الخال
الفلوجةمدرسة مسجد الفلوجةسلیمانیةمدرسة مسجد فقى جنھ

خانقینمدرسة الجامع الكبیرسلیمانیةمدرسة الشیخ أمین قرداغى
 

أما المدارس المتوسطة الدینیة التي تسیر على وفق منھج منظم حدیث فھي:

 ـ المدرسة المتوسطة الدینیة ببغداد

 ـ المدرسة المتوسطة الدینیة بالموصل



 ـ المدرسة المتوسطة الدینیة بالبصرة

 ـ المدرسة المتوسطة الدینیة بكركوك
 

وھناك مدرسة أخرى مقرھا في بغداد ھي(مدرسة تعلیم القرآن)
 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق(71) 
18 ـ األهوار ��

 

یطلق لفظ (األھوار) في العراق على المستنقعات التي تتكون عادة من طغیان المیاه وتسلطھا على األماكن المنخفضة،
ألنھ عندما تفیض أودیة األنھار وبطونھا بمیاھھا وتطفح على ما جاورھا من األراضي الواطئة وتنساب إلیھا حتى إذا ما

تراكمت ولم تنصرف عنھا استحالت إلى بحیرات أو مستنقعات أو (أھوار).

وتكثر األھوار والمستنقعات ھذه في جنوب العراق النخفاض األنھار في تلك الجھات.
 

أما ھذه األھوار فأھمھا ھي:

 ـ ھور الشامیة ـ ھور ابن نجم ـ ویقع على الضفة الیسرى من نھر الشامیة.

 ـ ھور أبو دبس ـ ویقع بین كربال وشفاثة ویتصل بجدول الحسینیة.

 ـ ھور عفك ـ ویقع بین عفك والدیوانیة وقد كونتھ میاه نھري الحلة والدغارة.

 ـ ھور الشناقیة ـ ویقع شمال الشناقیة على ضفة شط الھندیة الیسرى.

 ـ ھور عكركوف ـ ویقع غربي بغداد وتتسلط علیھ میاه الفرات بواسطة جدول الصقالویة.

 ـ ھور سویجة ـ ویقع شمال الكوت وتتسلط علیھ میاه األودیة من جبال بشتكوه في موسم األمطار.

 ـ ھور سناف ـ ویقع شمال القرنة.

 ـ ھور الحویزة ـ ویقع على ضفة نھر دجلة الیسرى بین العمارة والقرنة وھو أكبر األھوار وأوسعھا.

 ـ بحر النجف ـ ویقع غربي مدینة النجف.
 

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن لھذه األھوار میزتین: األولى منھا إیجابیة والثانیة سلبیة.

أما المیزة اإلیجابیة فیمكن إجمالھا بما یأتي: 

 ـ خصوبة األرض بعد انسحاب میاه الھور عنھا.



 ـ تساعد على زراعة الشلب.

 ـ تساعد على تربیة الجاموس.

 ـ تكون مصائد جیدة لألسماك والطیور والخنازیر.

 ـ االستفادة مما ینبت فیھا من قصب البردي.

 ـ تساعد على التخفیف من حدة الفیضانات.
 

أما المیزة السلبیة فیمكن إجمالھا بما یأتي: 

 ـ إنھا تكون موطنًا النتشار األمراض وخاصة المالریا والبلھارزیا.

 ـ تعرقل المواصالت النھریة في زمن النقیصة.

 ـ تساعد على الحیاة االنعزالیة بین الجماعات الساكنة فیھا وبین سكان المدن.
 

وما دمنا في ذكر (األھوار) فیجدر بنا أن نشیر إلى سكانھا الذین یطلق علیھم في العراق اسم (المعدان).

فالمعدان قوم یسكنون األكواخ التي یبنونھا من القصب ویقیمونھا على بعض الجزر أو األراضي القریبة من الھور،
ویعیشون عن طریق زراعة األرز وتربیة الجوامیس وصید األسماك ویتنقلون (بمشاحیفھم) بین أرجاء الھور.

ویبلغ عددھم في العراق نحو ثالثمئة ألف نسمة. ویقول األستاذ (جون فان أیس) في كتابتھ (Meet the Arab) (72)عن
أصل ھؤالء قولھ: (حار الباحثون في معرفة أصل المعدان وقد ذھب بعضھم إلى أنھم من نسل البابلیین. قال بھذا األستاذ
أي.تي ركلي خریج جامعة بیل بأمریكا. وأنا أجاریھ في رأیھ ألسباب منھا لغویة. وذھب آخرون إلى أنھم بقایا الجنود
المرتزقة الذین كانوا یأتون من الھند في غابر الزمان). ثم یصفھم وصفًا دقیقًا إذ یقول: (ولھم شكل خاص یفرقھم عن
غیرھم ویختلف عن عرب الصحراء، فالرجال منھم طوال ممتلئو الجسم ولھم جمال وضاح، ونساؤھم سافرات، ال

یتحجبن أبدًا، قویات البنیة ممشوقات القد وأكثرھن فاتنات).(73) 

وتروى عن حیاة ھؤالء قصص عجبیة طریفة، وھم ال یزالون على حالتھم البدائیة بین تلك األھوار حتى لیقال إن أكثرھم
لم یَر الیابسة بحیاتھ.

وتدل الدراسات الصحیة على أن (مرض البجل) منتشر فیما بینھم انتشاًرا كبیًرا، إّال أن البعثات الطبیة التي ألّفت لمكافحة
ھذا المرض بمساعدة الھیئة الصحیة العالمیة قد عالجت الكثیرین منھم وھم في أصقاعھم النائیة ھذه.

مالحظة: لم نشأ أن ندرج ذكر ھور الحمار والحبانیة في ھذا البحث، بل فضلنا أن نبحث عنھما في بحث (البحیرات في
العراق) نظًرا لسعة كل منھما وأھمیتھما الخاصة. 

 

 

 

 

حرف ال�اء (ب)
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ـ ال�اد�ة العراق�ة(74) 
 

تقع بادیة العراق في الغرب منھ إذ تبدأ من حدود قضائي تلعفر وسنجار ونھر الخابور، ثم تمتد إلى غربي الفرات وتتصل
بالحدود السوریة ابتداء من قریة (البو كمال) وتنحدر نحو الجنوب حتى أرض (النتف)، وھي النقطة التي تلتقي بھا حدود
العراق بحدود شرق األردن فالمملكة العربیة السعودیة حتى موقع (الركعي)، وھي النقطة التي تلتقي بھا حدود العراق
بنجد في منتھى منطقة الحیاد من الشرق المعروفة باسم (البقالوة) أو (الطوال) كما یسمیھا البدو ثم تمتد حتى الكویت

شرقًا.

وتبلغ مساحة بادیة العراق زھاء (200) ألف كیلومتًرا مربعًا. وھذه البادیة ذات سھوب شاسعة وصحراویة فسیحة مستویة
كل االستواء متشابھة المناظر، تتخللھا في بعض األماكن مرتفعات وھضبات ترابیة منفردة ومتموجة وآكام صخریة

متقطعة أو متسلسلة. وتقع بین ھذه اآلكام بعض األودیة والمسایل الجافة في معظم أیام السنة.

وتقسم البادیة إلى ثالثة أقسام ھي:
 

بادیة الجزیرة:

وھي البادیة الكائنة بجانب الفرات األیسر المحاطة بدجلة والخابور وحدود قضائي تلعفر وسنجار. ومركزھا (الحضر)
 .(75)

 



البادیة الشمالیة:

وھي البادیة الكائنة غربي الفرات وتمتد على حدود سوریا إلى وادي الخر ومركزھا (الرطبة). ومن أھم مواقعھا
(النخیب) و(محیور).

 

البادیة الجنوبیة:

وھي البادیة الكائنة یمین نھر الفرات الممتدة من وادي الخر إلى الكویت ومركزھا (نقرة السلمان)، ومن أھم مواقعھا
(البصیة) ومركز منطقة الحیاد و(صفوان).

 

ونظًرا التساع ھذه البوادي وانتشار عدد كبیر من العشائر الرحالة فیھا واتصالھا بعشائر سوریا واألردن والمملكة العربیة
السعودیة والكویت، فقد أحدثت الحكومة مدیریات شرطة خاصة بھا لمحافظة األمن فیھا.

فمدیر شرطة الجزیرة مقره (الحضر)، ومدیر شرطة البادیة الشمالیة مقره (الرطبة)، ومدیر شرطة البادیة الجنوبیة مقره
(نقرة السلمان).

 

طرق المواصالت في البادیة:

إن أھم الطرق التي تسلكھا قوافل اإلبل والسیارات في الوقت الحاضر ھي ھذه:

-1
أ- الرمادى > الرطبة > دمشق أو عمان
ب- الرطبة > النخیب > شبكة > السلمان

جـ- السلمان > البصیة > الزبیر

إن اتجاه سیر القوافل في ھذه لطریق
یكون من الغرب إلى الشرق.

-2
أ- كربال > النخیب > البریت
ب- النخیب > جدیدة عرعر

جـ النخیب > المجمى

إن اتجاه سیر القوافل في ھذه الطرق
یكون من الشمال إلى الجنوب.

االتجاه من الغرب إلى الشرق.النخیب > اللصف3-

-4
النجف > شبكة > عیدھا > الجمیمة

السماوة > السلمان > األنصاب
أور > البصیة > الخیمیة > الوكبة

إن اتجاه سیر القوافل في ھذه الطریق
یكون من الشمال إلى الجنوب.

االتجاه من الغرب إلى الشرق.الزبیر > صفوان > الكویت5-
االتجاه من الشمال إلى الجنوب.الزبیر > الركعى6-
االتجاه من الشرق إلى الغرب.الرمادى > كبیسة > تدمر > دمشق7-

 

الماء في البادیة

لیس في البادیة العراقیة أنھار بل جل اعتماد ساكنیھا على اآلبار والعیون التي تنتشر في مختلف مناطقھا، عالوة على
مجامع میاه األمطار. ویطلق البدو على مجامع المیاه في البادیة أسماء عدة ذات معاٍن مختلفة وھي:

 ـ خبرة: وھي بركة ماء كبیرة.

 ـ سیل: وھي خدود كالساقیة.

 ـ الغدیر: وھو أصغر من الخبرة.



 ـ الثغب: وھو أصغر من الغدیر.

 ـ حسور وحسیان وھي اآلبار التي تحدث من األمطار بأراض منخفضة.

 ـ الخرایج: وھي اآلبار الغزیرة التي ال ینضب ماؤھا.

 ـ الكراح: وھو الماء العذب أي (القراح).

 ـ المالح: أي الماء المالح.

 ـ الطوال: تطلق بصورة خاصة على اآلبار العمیقة في منطقة الحیاد (البقالوة) وعلى غیرھا من اآلبار العمیقة في
المناطق األخرى بصورة عامة.

 

وأھم اآلبار العمیقة أي (الطوال) ھي:

 ـ طوال الضفیر ـ یقع في منطقة الحیاد وأھم آبارھا ـ الرخیمیة، الجلیدة، الوكبة، األنصاب.

 ـ طوال الحجرة ـ وأھم آبارھا: الجل، الشبرم، اللعاعة، عیدھا.

 ـ طوال الودیان ـ وأھم آبارھا: البریت، المجمي، اللصف.
 

عشائر البادیة العراقیة(76)

یسكن البادیة العراقیة عدد كبیر من العشائر الرحالة وھم یكونون نسبة(8 % بالمائة) من مجموع السكان في العراق.
وأھم العشائر التي تنزل البادیة عادة ھي:

 ـ عشیرة عنزة ـ وھذه العشیرة ذات عالقة وثقى بلوائي الدلیم وكربال وتتفرع منھا عشائر أھمھا ـ العمارات، الجبل،
الدھامشة، السبعة، الفدعان، الجالس، بنو وھب.

 ـ عشیرة الضفیر ـ تسكن البادیة الجنوبیة وھي ال تقتني سوى اإلبل إذ علیھ مدار حیاتھا وھي تنتقل بین منطقتي
الدبدبة والحجرة، ولھذه العشیرة عالقة كبیرة بلوائي المنتفك والدیوانیة. وھي تنقسم إلى قسمین:

ـ البطون وأفخاذھا: السویط، الطلوح، الزوارع، الرسمة، السعید بني حسن، الكثیر.

ب ـ الصمدة وأفخاذھا: الذرعان، الجواسم، العلجانات، العسكر، العریف، المعالیم، المسامیر.

 عشیرة شمر: إن عشائر شمر في العراق قسمان:

ـ شمر الجربة ـ ومواطن أكثرھا الجزیرة الكائنة بین دجلة والفرات والخابور، أو البادیة المتشعبة من ألویة بغداد
والموصل والدلیم حتى حدود سوریا. وشمر جربة ثالثة أقسام(77) ھي: (الخرصة وسنجارة) و(عبده واألسلم)

(والصایح). 

وإن كل قسم منھا یتفرع إلى عدة أفخاذ.

ب ـ شمر طوقة ـ وھي القسم الثاني من عشیرة شمر ویسكن ھؤالء في لوائي الكوت ودیالى، ولقد ترك أفراد ھذه
العشیرة حیاة البداوة واتخذوا الزراعة حرفة لھم.

 

مالحظة: لقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على كتاب (البادیة) لمؤلفھ سعادة السید عبد الجبار الراوي عمید كلیة الشرطة.
 

 



 

 

2 ـ ال�ارزانيون(78)
 

إن تاریخ العراق الحدیث یشیر مراًرا إلى (البارزانیین)، ولذا رأینا من األفضل ذكر نبذة موجزة عنھم.

إن (بارزان) أو برزان قریة تقع في سفوح جبل شیرون الجنوبیة، وھي من قرى الزیبار التابع للواء الموصل المحاد للواء
أربیل بقضاء راوندوز. وتقع على مسافة 25 كیلو متًرا من الشمال الشرقي لمدینة (عقرة). كما أنھا تبعد عن الضفة

الیسرى لنھر الزاب األعلى بنحو أربعة كیلومترات، وتحیط بھا ھضاب وتلول من جمیع أطرافھا.

ویسكن ھذه القریة الصغیرة عشیرة بارزان التي تعتقد اعتقادًا كلی�ا في عائلة شیخ بارزان إذ ترى في الشیخ القدسیة الدینیة
الروحانیة عالوة على سیطرتھ الزمنیة علیھم.

ورئیسھم األعلى ھو الشیخ أحمد البارزاني، وھو األخ األكبر للمال مصطفى البارزاني. وقد كان للشیخ أحمد نفوذ على
الشیروانیین وعلى القبائل المجاورة بنتیجة المصاھرة مع بعضھا واستعمال اإلرھاب والتھدید مع البعض اآلخر.

ونظًرا لما كانت تتمتع بھ ھذه القبیلة بزعامة شیوخھا فقد قامت بعدة محاوالت لبسط سیطرتھا على المناطق المجاورة لھا
منذ أیام الدولة العثمانیة في العراق. إذ كانت ھذه العشیرة مصدر إزعاج لھا ألنھا كانت ترى في امتداد نفوذھا إضعافًا

لھیبتھا.

ولقد كانت أول ثورة قامت بھا ھذه العشیرة إبان العھد العثماني، وفي خالل الحرب العظمى األولى بقیادة الشیخ عبد
السالم بارزان، ولكنھا فشلت وقبض األتراك على زعیمھم وأعدموه. فتولى بعده أخوه الشیخ أحمد زعامة عشیرتھ.

ولما أعلنت الھدنة عام 1918 وجد البارزانیون الفرصة سانحة لبسط نفوذھم أكثر على العشائر المجاورة فتم لھم ذلك.
وعند تشكیل الحكم الوطني في العراق طمعوا في بسط نفوذھم على جبھات أخرى، ولكنھم اصطدموا بالشیخ رشید أحد
شیوخ العشائر المجاورة، ثم إن الحكومة قررت أن تضع حدًا لھذه التصرفات فجھزت حملة تأدیبیة عام 1932 انتھت
بھزیمة الشیخ أحمد بارزان والتجائھ ھو وبعض أتباعھ إلى تركیا، إّال أنھم عادوا فیما بعد إلى العراق بعد عرض طاعتھم

على الحكومة العراقیة(79) وحددت إقامتھم في السلیمانیة. 

وفي عام 1943 قام المال مصطفى البارزاني وأتباعھ بالدعوة للعصیان ضد الحكومة وأخذ المال یتنقل بین القرى
ویحرض سكانھا على االلتحاق بھ فتمكن من إغراء بعضھم على ذلك ثم أخذ یھاجم مخافر الشرطة فجھزت الحكومة قوة
للتنكیل بالعصاة وتأدیبھم فحاصرت مراكزھم وضیقت علیھم الخناق، وبعد مذاكرات مع المال مصطفى المذكور سلم نفسھ

إلى حامیة (مركھ سور) یوم 7/1/1944 ووعد بإصدار عفو عام عن البارزانیین وإعادة المبعدین منھم إلى بارزان.

ومنذ استسالم المال مصطفى ھذا راحت الحكومة توجھ جھودھا لتوطید األمن في منطقة بارزان. وفي 21 نیسان 1945
أصدرت عفًوا عاًما عن البارزانیین وأعادت شیوخھم المبعدین إلى أماكنھم، وسلمت كمیات كبیرة من المواد الغذائیة

واألقمشة إلى المال مصطفى نفسھ لیقوم بتوزیعھا على عشیرتھ.

ومع كل ھذا فإن المال مصطفى المذكور لم یِف بتعھداتھ التي قطعھا للحكومة على نفسھ، بل استعمل المساعدات الحكومیة
كوسیلة لتقویة نفسھ وأخذ یتدخل في كل صغیرة وكبیرة لزیادة نفوذه وإضعاف نفوذ الحكومة، كما أنھ أخذ یتجول
باستمرار مع عدد من أعوانھ المسلحین في أقضیة الزیبار ودھوك والعمادیة وراوندوز لغرض االتفاق مع رؤساء العشائر
فیھا وفرض سیطرتھ علیھا. وقد ھدد بعضھم بالقتل إن لم ینضموا إلیھ. وقد أخذ أتباعھ یھاجمون دوریات الشرطة ثم بعد
ذاك أعلن التمرد على الحكومة في 26/7/1945 فأنذرتھ الحكومة بلزوم الكف عن أعمالھ، لكنھ تجاھل ھذا اإلنذار،
فأرسلت الحكومة قوة لتأدیب العصاة وبعد عدة معارك انھزم العصاة إلى إیران في 6/10/1945 ومنھا قصد المال

مصطفى االتحاد السوفیتي حیث ال یزال ھناك حتى اآلن.



وبعد أن استتب األمن في تلك الربوع أخذت الحكومة تنظر إلى أبناء تلك العشیرة الذین غرر بھم رؤسائھم لسذاجتھم
وبساطتھم فتعرضوا لھذا األذى والعذاب، وقد اھتمت الحكومة بھم وشكلت لجانًا خاصة إلسكانھم، وخصصت مبالغ

لمساعدتھم وأعادتھم إلى حیاة الھدوء واالستقرار أسوة بغیرھم من المواطنین.(80)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق
ات �� 3 ـ ال�ح��

 

لیس في العراق بحیرات بالمعنى الجغرافي الصحیح، ومع ھذا فنحن نتكلم ھنا عما یسمى في العراق بھذا االسم، إذ یوجد
فیھ بحیرتان:(81) 

 

بحیرة الحبانیة:

تقع ھذه البحیرة على الضفة الیمنى من نھر الفرات في جنوبي شرقي مدینة الرمادي. وھي تؤلف منخفًضا یأخذ شكل
الكمثرى في منظره السطحي. وتحیط بالبحیرة تلول واطئة من أطرافھا كافة، عدا حدودھا الشمالیة حیث تتاخمھا أرض
منبسطة تمتد على حد الفرات. وإن األراضي الواطئة ھذه تغذي البحیرة بالمیاه خالل المدة التي تكون فیھا مناسیب الفرات
عالیة. وقد أنشئت على الجانب األیمن من نھر الفرات سدة ترابیة اصطناعیة للمحافظة على األراضي الواطئة المذكورة
من خطر االنغمار في موسم الفیضان. وإلى الجنوب من بحیرة الحبانیة یقع منخفض كبیر آخر تفصلھ عنھا تلول مرتفعة
وھو یقسم إلى قسمین: القسم الغربي المعروف (ببحر الملح) الذي مستواه أوطأ من البحیرة ومساحتھ أوسع بكثیر من
مساحتھا. إذ تمتد أراضیھ من منطقة (فیضة المجرة) من الشمال إلى الجنوب حتى یتصل كتفھ الغربي ببساتین شفاثا في

لواء كربالء.

والقسم الثاني: المسمى بـ (ھور أبي دبس) یمتد من الحد الجنوبي لبحر الملح باتجاه الشرق حتى أراضي بزایز جدول
الحسینیة التي تصب میاھھا الزائدة فیھ على أن المنخفض ھذا أقل مساحة من أراضي بحر الملح.

وتبلغ مساحة بحیرة الحبانیة عندما یكون منسوب سطح الماء فیھا (49) متًرا فوق سطح البحر أي عند االمتالء في موسم
الفیضان حوالي (38) كیلومتًرا مربعًا. وتبلغ كمیة المیاه التي یمكن خزنھا تحت المنسوب المذكور حوالي (الملیارین



والنصف ملیار من األمتار المكعبة).

أما منسوب قاع المنخفض الواسع األرجاء أي (بحر الملح وھور أبي دبس)، فھو أوطأ من معدل مستوى فیضان نھر
الفرات في الرمادي مما یقارب 32 متًرا، وأوطأ من مستوى قاع بحیرة الحبانیة نفسھا بزھاء (21 متًرا). وتبلغ مساحتھ
حوالي (905 كیلو مترات مربعة) في منسوب (25) متًرا فوق مستوى سطح البحر و(1430 كیلو متًرا مربعًا) في
منسوب (30) متًرا، وإن كمیات المیاه التي یمكن خزنھا تحت المنسوب األول أي منسوب (25) تعادل ما یقرب من
(األربعة ملیارات من األمتار المكعبة) وتحت المنسوب الثاني أي (30) متًرا تقدر بنحو (عشرة ملیارات من األمتار

المكعبة).

ونظًرا لھذه المزایا الطبیعیة فقد أصبحت ھذه البحیرة مخزنًا طبیعی�ا لمیاه نھر الفرات أیام الفیضان (راجع بحث مشاریع
الري في ھذا المعجم).

وبموجب معاھدة التحالف العراقیة البریطانیة المعقودة في 30 حزیران 1930 اتخذت القوات الجویة الملكیة البریطانیة
من ھذه البحیرة مطاًرا لطائراتھا البحریة كما أن لھا فیھا قاعدة جویة عسكریة في (سن الذبان).

 

بحیرة الحمار:

إن بحیرة الحمار(ھي من بقایا الخلیج القدیم الذي كان یغطي جنوب العراق) وھي من أوسع البطائح واألھوار التي تقع في
القسم الجنوبي من العراق. وتبدأ في ذنائب نھر الفرات قرب سوق الشیوخ وتمتد لمسافة زھاء 130 كیلومتًرا في االتجاه

الشرقي الجنوبي إلى أن تتصل بشط العرب بالقرب من البصرة.

وتبلغ مساحة األرض التي تشغلھا زھاء (5200) كیلومتًرا مربعًا، ویسكن على ضفاف ھذه البحیرة من الشمال والشرق
قبائل المنتفق.

أما ضفتھا الجنوبیة فأرض قفراء ال نبت فیھا وال سكنى، تغمرھا البحیرة في زمن الطغیان حتى تصل في بعض األحیان
إلى قرب الزبیر والبصرة.

ویسمى القسم الجنوبي من البحیرة الذي یمتد من ذنائب الفرات إلى كرمة علي قرب البصرة باسم (ھور سناف)، ویغذى
ھذا القسم كلھ تقریبًا بمیاه نھر الفرات ویصب في شط العرب في ناحیة (الماجدیة) وكرمة علي. والمصب الكائن في

كرمة علي الذي یقع في الجنوب یزود شط العرب بكمیة من المیاه أكثر مما یزوده المصب في الماجدیة.

أما القسم الشمالي الشرقي من البحیرة الذي یأخذ میاھھ من أھوار دجلة فإنھ یصب في شط العرب في القرنة والشافي.
 

 

 

 (82) �
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إن تاریخ الحیاة البرلمانیة في العراق تاریخ حدیث إذ لم یكن في العراق أیام العثمانیین مجلس أمة، بل كانت الوالیات
الثالث تنتخب(مبعوثیھا) إلى مجلس المبعوثان العثماني (في اسطنبول).

ولكن عندما اجتمع المجلس التأسیسي العراقي ألول مرة في یوم 27 آذار عام 1924 بیَّن حضرة صاحب الجاللة المغفور
لھ الملك الفیصل األول (في أول خطاب للعرش في العراق) األھداف التي من أجلھا تم انتخاب المجلس التأسیسي إذ جاء

فیھ ما نصھ:

«إن األمة قد انتخبتكم أیھا النواب للنظر في أمور جوھریة ھي األسس المتینة التي یشاد علیھا بنیان نظامھا واستقاللھا
وھي:



وًال: ـ البت في المعاھدة العراقیة البریطانیة لتثبیت سیاستھا الخارجیة.

نیًا: ـ سّن الدستور العراقي لتأمین حقوق األفراد والجماعات وتثبیت سیاستھا الداخلیة.

لثًا: ـ سّن قانون االنتخاب للمجلس النیابي الذي یجتمع لینوب عن األمة ویراقب سیاسة الحكومة وأعمالھا».
 

وعلى أساس ھذا الخطاب راح المجلس التأسیسي ینظر في ھذه األمور الثالثة الواحد تلو اآلخر بعد مناقشات وجلسات
حادة عدیدة.

وفي الیوم الثاني من شھر آب عام 1924 صادق المجلس التأسیسي على قانون انتخاب النواب.

وفي یوم 22 تشرین األول عام 1924 صدر قانون انتخاب النواب(83). 

وفي یوم 12 تشرین الثاني 1924 صدرت اإلرادة الملكیة بتعیین یوم 15 تشرین الثاني موعدًا للبدء بإحضار قوائم
المنتخبین األولین، ولكنھا تأخرت بعد ذاك إلى یوم (12) شباط 1925 حیث بوشر بإجراء االنتخابات ألول مجلس نیابي

في العراق.(84) 

وفي یوم 16 تموز عام 1925 افتتح مجلس األمة الجدید أعمالھ وألقى جاللة الملك أول خطاب للعرش في أول برلمان
عراقي.

وبعد أن غادر جاللتھ القاعدة خرج بعده األعیان ثم أخذ النواب یؤدون القسم أو یمین اإلخالص وھذا نصھ:

«أقسم بشرفي أني أخلص للملك فیصل وأحافظ على القانون األساسي وأخدم األمة والوطن وأحسن القیام بواجباتي
النیابیة».

ولقد نص الباب الثالث عشر من القانون األساسي العراقي في مواده (27 حتى المادة 63) على حقوق السلطة التشریعیة
وواجبات النواب واألعیان وحقوقھم وكیفیة انتخاب مجلس النواب.

 

الشروط الواجب توفرھا في النائب

لقد نصت المادة الرابعة من قانون انتخاب النواب رقم(11) لسنة 1946 الذي حل محل قانون االنتخاب القدیم على أنھ ال
یكون نائبًا:

 ـ من لم یكن عراقی�ا اكتسب الجنسیة العراقیة بالوالدة أو بموجب معاھدة لوزان أو بالتجنس على أن یكون المتجنس
منتمیًا إلى عائلة عثمانیة كانت تسكن العراق عادة قبل سنة 1914 ومّر على تجنسھ عشر سنوات.

 ـ من كان دون الثالثین من عمره.

 ـ من كان محكوًما علیھ باإلفالس ولم یعد اعتباره قانونًا.

 ـ من كان محجوًرا علیھ من محكمة ولم یفك حجره.

 ـ من كان محكوًما علیھ بالسجن لمدة ال تقل عن سنة لجریمة غیر سیاسیة ومن كان محكوًما علیھ بالسجن لسرقة أو
رشوة أو خیانة األمانة أو تزویر أو احتیال أو غیر ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة.

 ـ من كان لھ منصب أو وظیفة أو خدمة لدى شخص أو مؤسسة مع إحدى الدوائر العامة أو أیة منفعة مادیة مباشرة
أو غیر مباشرة مع ذلك العاقد إّال إذا كانت المنفعة ناشئة عن كونھ مساھًما في شركة مؤلفة من أكثر 25 شخًصا

ویستثنى من ذلك مستأجرو األراضي الحكومیة وأمالكھا.

 ـ من كان مجنونًا أو معتوًھا.

 ـ من كان من أقرباء الملك إلى الدرجة الرابعة.



 

والمجلس النیابي(85): ھیئة انتخابیة تمثیلیة تؤلف على أساس نائب واحد عن كل 20 ألف نسمة من السكان الذكور وحق
االنتخاب في العراق لیس عاًما لكال الجنسین بل للذكور البالغین الحائزین على الشروط(86). 

ولقد كان االنتخاب في العراق یجري على درجتین إّال أنھ أصبح یجري على درجة واحدة بعد صدور مرسوم االنتخاب
المباشر(87) (یوم 18 كانون األول في عام 1952) وقد تم انتخاب المجلس النیابي الحالي بموجب ھذا المرسوم في یوم

(17 كانون األول 1953). 

ودورة المجلس النیابي ھي أربعة اجتماعات، لكل سنة اجتماع واحد یبدأ في الیوم األول من شھر كانون األول. ویجتمع
المجلس ستة أشھر كل سنة ویعطل ستة أشھر ویجتمع في العاصمة (بغداد) ویجوز اجتماعھ خارجھا عند تعذر اجتماعھ

فیھا.

ویدعو الملك المجلس إلى عقد اجتماعھ فإذا لم یدَُع في الیوم المعین فإنھ یجتمع بحكم القانون وإذا حل المجلس یبدأ بإجراء
انتخابات جدیدة ویدعى المجلس الجدید لالجتماع بصورة غیر عادیة في مدة ال تتجاوز األربعة أشھر من تاریخ الحل
ویجب فض االجتماع في 31 تشرین الثاني لكي یبدأ االجتماع االعتیادي األول من الدورة. وللملك دعوة المجلس

لالجتماع عالوة على المدة المقررة للبت في أمور معینة تذكر بالدعوة ویفض اجتماعھ ھذا بإرادة ملكیة.

نواب األقلیات: لقد حدد القانون عدد نواب األقلیات المسیحیة والیھودیة في بغداد والموصل والبصرة حسب النسب اآلتیة:

لواء الموصل (3) مسیحیون و(1) موسوي

لواء بغداد (2) مسیحیون و(2) موسویون

لواء البصرة (1) مسیحي و(1) موسوي
 

ولكن ھذه النسبة تغیرت ال سیما بعد إسقاط الجنسیة العراقیة عن الیھود حیث لم یعد لھم في المجلس أّي نائب.

ولقد كان عدد النواب حتى عام 1935 (88) نائبًا (عشرة منھم لألقلیات) وقد أخذ عددھم یزداد تدریجی�ا عام 1935 حیث
أصبح (108) نواب وفي عام 1943 أصبح (118) نائبًا. أما في سنة 1948 لقد أصبح (141) نائبًا وقد نتجت ھذه الزیادة
على أثر ظھور نتائج إحصاء النفوس العام الرسمي الذي أجري في شھر تشرین الثاني 1947م ولكن عددھم اآلن

(1953) 135 نائبًا بعد إسقاط النواب الیھود من الحساب.

دورات المجلس النیابي العراقي: وقد تم انتخاب (13) مجلًسا نیابی�ا منذ الحیاة البرلمانیة في العراق حتى اآلن ولم یتم ـ
دورتھ ـ منھا سوى ثالثة مجالس وھذه المجالس ھي:

 ـ المجلس األول 1925 حل

 ـ المجلس الثاني 1928 حل

 ـ المجلس الثالث 1930 حل

 ـ المجلس الرابع 1933 حل

 ـ المجلس الخامس 1934 حل

 ـ المجلس السادس 1935 حل

 ـ المجلس السابع 1937 حل

 ـ المجلس الثامن 1937 حل

 ـ المجلس التاسع 1939 أكمل دورتھ



1 ـ المجلس العاشر 1943 أكمل دورتھ.

1 ـ المجلس الحادي عشر 1946 حل.

1 ـ المجلس الثاني عشر 1948 أكمل دورتھ وصدرت اإلرادة الملكیة بحلّھ یوم 27/10/1952.

1 ـ المجلس الثالث عشر 1953 وال یزال قائًما.
 

المناطق االنتخابیة في العراق: لقد صادق المجلس النیابي بجلستھ المنعقدة في 3 حزیران 1950 على تحدید ھذه المناطق
عمًال بحكم الفقرة (3) من المادة (6) من قانون انتخاب النواب رقم 11 لسنة 1946.

وھذه المناطق موزعة على األلویة كما یآتي:

المناطق االنتخابیة في العراق

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

أربیل

قضاء مركز أربیل
قضاء مخمور

قضاء كویسنجق
قضاء راوندوز
قضاء الزیبار
قضاء رانیة

3
1
1
1
1
1

8

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

البصرة

قضاء مركز البصرة
المنطقة األولى
المنطقة الثانیة

قضاء أبى الخضیب
قضاء القرنة

 
3
3
2
2

10

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

قضاء مركز بغدادبغداد
المنطقة األولى
المنطقة الثانیة
المنطقة الثالثة
المنطقة الرابعة
المنطقة الخامسة
المنطقة السادسة
المنطقة السابعة
المنطقة الثامنة
المنطقة التاسعة
المنطقة العاشرة
قضاء الكاظمیة

 
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

18



قضاء سامراء
قضاء المحمودیة

2
2

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

الحلة

قضاء مركز الحلة
قضاء الھاشمیة
قضاء الھندیة
قضاء المسیب

2
3
3
2

10

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

الدلیم
مرز الدلیم

قضاء الفلوجة
قضاء عنھ

2
2
1

5

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

دیالى

مركز دیالى
قضاء المقدادیة
قضاء الخالص
قضاء خانقین
قضاء مندلى

 
2
2
1
1

6

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

الدیوانیة

مركز الدیوانیة
قضاء عفك

قضاء السماوة
قضاء أبو صخیر

قضاء الشامیة

3
2
3
2
3

13

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

كركوك

مركز كركوك
المنطقة األولى
المنطقة الثانیة
قضاء كفرى

قضاء جمجمال
قضاء داقوق

 
3
1
2
1
1

8

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء



مركز السلیمانیةالسلیمانیة
قضاء حلبجة

قضاء شھر بازار
قضاء بشدر

2
2
1
1

6

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

العمارة

مركز العمارة
المنطقة األولى
المنطقة الثانیة
قلعة صالح
على الغربى

 
2
3
2
1

8

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

مركز كربالكربال
قضاء النجف

3
25

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

الكوت

مركز الكوت
قضاء بدرة
قضاء الحى

قضاء الصوبرة

 
2
1
2

5

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

المنتفك

مركز المنتفك
قضاء الرفاعى

قضاء سوق الشیوخ
المنطقة األولى
المنطقة الثانیة
قضاء الشطرة

3
3
 
1
3
2

12

 

نواب اللواءنوابھاالمنطقة االنتخابیةاللواء

مركز الموصلالموصل
المنطقة األولى
المنطقة الثانیة
المنطقة الثالثة
المنطقة الرابعة
قضاء العمادیة

 
2
2
2
1
1
1

14



قضاء زاخو
قضاء دھوك
قضاء عقرة
قضاء سنجار
قضاء تلعفر

1
1
1
2

 

لجان المجلس الدائمة

تتألف لجان المجلس النیابي الدائمة من (11) لجنة ھي:

 ـ لجنة إدارة المكتبة

 ـ لجنة المراجعات والعرائض

 ـ لجنة الشؤون الداخلیة

 ـ لجنة الشؤون الخارجیة

 ـ لجنة الشؤون الحقوقیة

 ـ لجنة الشؤون العسكریة

 ـ لجنة الشؤون االقتصادیة

 ـ لجنة الشؤون المالیة

 ـ لجنة الشؤون المعارف

1 ـ لجنة تدقیق حسابات الحكومیة النھائیة

1 ـ لجنة تدقیق حسابات المجلس
 

ویتألف دیوان رئاسة المجلس من رئیس ونائب رئیس أول ونائب رئیس ثاٍن وكاتبین ویجري انتخاب دیوان الرئاسة ھذا
في افتتاح كل اجتماع(88). 

ورؤساء المجالس النیابیة في العراق منذ بدء الحیاة البرلمانیة حتى الیوم حسب قدمھم(89) ھم: 

 ـ رشید عالي الكیالني

 ـ حكمت سلیمان

 ـ عبد العزیز القصاب

 ـ توفیق السویدي

 ـ جمیل المدفعي

 ـ جعفر العسكري (توفي)

 ـ رشید الخوجة

 ـ سلمان البراك (توفي)

 ـ علي جودت



1 ـ محمد زكي (توفي)

1 ـ فخري الجمیل

1 ـ مولود مخلص (توفي)

1 ـ حمدي الباجھ جي (توفي)

1 ـ محمد رضا الشبیبي

1 ـ محمد حسن كبھ

1 ـ عبد الوھاب مرجان

1 ـ الدكتور محمد فاضل الجمالي
 

وقد رأینا أن نسجل في ھذا المعجم أسماء أعضاء أول مجلس نیابي في العراق ألھمیة ذلك التاریخ وھم:

أعضاء المجلس النیابي األول في العراق عام 1925 (90)

اسم النائباسم النائباسم النائب
عبد هللا الیاسینروبین سومیخإبراھیم الیوسف

عبد المجید الشناوىساسون حسقیلأحمد حالت
عبد المحسن شالشسعید الحاج یاسینإسماعیل راوندوزى

عبادى الحسینسعید الحاج خضیرإسحاق فرایم
عمران الحاج سعدونسعید العبد الواحدأمین زكى

علوان الجندیلسلمان البراكأمین باشا أعیان
صبیح نشأتحازم شمدین آغاحكمت سلیمان
ضیاء شریفحمدى الباجھ جىعلى السلیمان
عبد الحسین الجلبىخیون العبیدقاطع العوادى
كاظم سید سلمانعبد الرحمن النعمةداود النقیب

محمد الصھیودعبد الرازق منیرحبیب طالبانى
محمد صالحعبد هللا مخلصرشید خطاب
مجید الخلیفةعبد المحسن السعدونرؤوف شماس

إبراھیم كمالسلمان المنشدمحمد رفیق خادم السجادة
محمود رضا الشبیبىعبد هللا الفالحمرزة فرج

باقر الشبیبىأحمد مختارمحسن أبو طبیخ
داود الحیدرىصكبان العلىمصطفى السنوي
سعید ثابترؤوف الجادرجىمصطفى الطھ

أمین الجرجفجىعلوان الیاسرىمظھر الحاج صكب



عبد اللطیف الفالحىعبد الكریم الشمخانىناجى السویدى
فخرى الجمیلعلى اإلمامناجى الصالح
مزاحم الباجھ جىمحمود صبحى الدفترىنشأت إبراھیم

ثابت عبد النورموحان خیر هللانعیم زلخة
الشیخ أحمد الداودیاسین الھاشمىنورى البریفكانى
رشید الخوجةمحمود رامزھبة هللا المفتى
الیاس النقیبنصرت الفارسىیاسین العامر
سلیمان غزالةعبود المالكیوسف غنیمة
سلمان الطاھرالسید عبد الھادىیوسف خیاط
 عبد الغنى الحمادىنافع المالك

 

 

مجلس األعیان
 

لقد نصت المادة (31) من القانون األساسي على أنھ (یتألف مجلس األعیان من عدد ال یتجاوز العشرین عضًوا یعینھم
الملك ممن نالوا ثقة الجمھور واعتماده بأعمالھم وممن لھم ماٍض مجید في خدمات الدولة والوطن)(91). 

ولكن ھذه المادة عدلت في عام 1943 وأصبح بموجبھا عدد أعضاء مجلس األعیان ال یتجاوز ربع مجموع النواب.

وإن مدة العضویة في مجلس األعیان ھي ثماني سنوات من تاریخ تعیینھم.

أما أول مجلس أعیان في العراق فقد تألف في شھر تموز عام 1925 عندما صدرت اإلرادة الملكیة بتسمیة عشرین عینًا
من أعیان العراق وھم الذوات اآلتیة أسماؤھم:(92)

11- یوسف السویدى1- إبراھیم الحیدرى
12- عبد الحسین الكلیدار2- آصف قاسم آغا
13- مولود مخلص3- أحمد الفخرى
14- فؤاد الدفترى4- حسن الخیاط
15- حسین العطیة5- عبد الغنى كبھ
16- السید محمد الصدر6- عبد هللا النقیب

17- جمیل الزھاوى7- محمد على فاضل
18- مناجیم دانیال8- صالح باش أعیان

19- یوسف عمانویل9- عبد هللا صافى
20- سعید أغا معروف10- عداى الجریان

 



ومما یالحظ أنھ قد تم تعیین ماینوف على الثمانین عینًا منذ بدء الحیاة البرلمانیة في العراق حتى الیوم ومن بین ھؤالء
(عین واحد) استمر في عضویة مجلس األعیان منذ نشأتھ حتى اآلن (1953) ھو فخامة السید محمد الصدر.

وقد ترأس مجلس األعیان في دوراتھ المختلفة أصحاب الفخامة والمعالي وھم حسب قدمھم(93) في التعیین: 

1 ـ یوسف السویدي (توفي) 2 ـ السید محمد الصدر 3 ـ محمد رضا الشبیبي 4 ـ جمیل المدفعي 5 ـ صالح باش أعیان
(توفي) 6 ـ صالح جبر 7 ـ نوري السعید.

 

� العراق
ق �� �د وال�� 5 ـ ال��

 

إن البحث في تاریخ البرید والبرق في العراق یقتضینا الرجوع قلیًال إلى الوراء إلى أیام العثمانیین. ففي تلك األیام لم یكن
للبرید شأن یذكر، ولوال جھود البریطانیین ومحاوالتھم في القرن التاسع عشر أي في (1868م) ما كان البرید یعرف

طریقھ إلى ھذه البالد اللھم إّال ذلك االھتمام الساذج البسیط فیما بعد.

ففي سنة 1868 وافقت الحكومة العثمانیة على قیام البریطانیین بفتح دوائر برید بریطانیة ھندیة في بغداد والبصرة ومن
ثم في العتبات المقدسة.

وفي سنة 1878م اشتركت تركیا في مؤتمر باریس الدولي للبرید فأخذت سلطاتھا في العراق بفتح دوائر برید لتنافس
الدوائر البریطانیة.

أما البرید الخارجي فلعل سكان بغداد القدامى یذكرون (فرسان الططر) الذین كانوا یأتون إلى بغداد من اسطنبول حاملین
برید القناصل األوروبیة وبرید الباشا.

بینما كانت جمال شركة الھند الشرقیة تحمل البرید بین بغداد وحلب عن طریق الصحراء، وعند ظھور التلغراف فكرت
تركیا بضرورة استخدامھ في مواصالتھا نظًرا لما لمستھ من أھمیة ال سیما في ربط أجزاء إمبراطوریتھا المترامیة

األطراف.

ولذا تم االتفاق بینھما وبین بریطانیا على تمدید الحبل السلكي (قابلو) الذي أوصلتھ بریطانیا في قعر البحر إلى البصرة، إذ
مدّ في قعر نھر دجلة إلى بغداد. وفي صیف عام 1861 تم االتصال بین اسطنبول وبغداد في أواخر عام 1863 ربطت
بغداد بالخلیج الفارسي ثم بخانقین ثم بُدء باستعمال خط الفرات وأصبحت بعد ذاك خطوط التلغراف متصلة بخطوط تركیا
وإیران والخلیج الفارسي والھند. ثم مددت بالتعاقب إلى كربال فالنجف فالكوت فالعمارة فبدرة فمندلي على طریق دجلة

وما حلت نھایة القرن التاسع عشر حتى تم فتح دوائر برید في أكثر المدن والقصبات المھمة(94). 

ولما أعلنت الحرب العالمیة األولى عام 1914 واحتلت القوات البریطانیة العراق في عام 1918. كانت أعمال إدارة
البرید والبرق محدودة وبید القوات العسكریة. إّال أنھ تم بعد ذلك تأسیس إدارة مدنیة للبرق وأخرى للبرید حلتا محل

الدوائر العسكریة.

وفي شھر نیسان عام 1920 تم تأسیس إدارة البرید والبرق العراقیة وفي عام 1922 عین لھا أول مدیر عام عراقي ثم
أصبح في نیسان 1923(95) مدیًرا عاًما للبرید والبرق، ولكن إدارة البرید والبرق الھندیة ظلت ھي المشرفة على أعمالھا

التي تتعلق بالمعامالت الخارجیة والرزم والحواالت والمعامالت الحسابیة مع الدول األجنبیة. 

وفي سنة 1924 عقدت إدارة البرید العراقیة اتفاقیات خاصة مع بریطانیا والھند ومصر لتبادل مختلف المعامالت البریدیة
مع الخارج.

وفي شھر تشرین الثاني 1924 أصبحت إدارة البرید والبرق العراقیة عضًوا في اتحاد البرید الدولي تمثلھا إدارة البرید
البریطانیة، ولكن في عام 1929 أصبح لھا عضو مستقل في االتحاد.



وبعد دخول العراق عصبة األمم كانت إدارة البرید العراقیة تنجز أعمالھا البریدیة وفقًا لنظام البرید المدني العراقي
الصادر من القائد العام لقوات الحملة البریطانیة في 20/10/1918 الذي أصبح ملغیًا بصدور قانون البرید العراقي رقم 6

لسنة 1930.

ولقد كانت أعمال إدارة البرید والبرق ھذه محدودة لكنھا أخذت بالتوسع شیئًا فشیئًا ففي سنة 1925 فتحت مصلحة الضمان
الداخلي للرسائل والرزم ومصلحة الرزم بشرط التأدیة مع الھند وبیع التحاویل البریدیة البریطانیة.

وفي عام 1926م بوشر بقبول الرسائل الخارجیة المضمونة والمواد الثمینة ببرید الرسائل الخارجي والرزم بشرط النقد
مع بریطانیا. وفي مارت 1926م بوشر بقبول الرزم الخارجیة بالبرید البري والرزم الخارجیة المضمونة. وفي عام

1928م بوشر ببیع البطاقات الجوابیة الدولیة:

(International Reply Coupons)

وإبراد الرسائل العادیة بواسطة محطات السكك الحدیدیة.

وفي 1930م بوشر بقبول الجرائد والمجالت المسجلة بإدارة البرید بأجور مخفضة.

وفي 1/7/1937م فتحت مصلحة لتبادل الحواالت بین العراق وسوریا ولبنان مباشرة بعد أن توقف قبول الحواالت بینھا
منذ تشرین األول 1931م حیث كانت تقوم بواسطة إنكلترا. وفي نیسان 1937م فتحت مصلحة التسلیم السریع لتسلیم
الرسائل والبطاقات الداخلیة إلى أصحابھا بوسائط نقل خاصة وسریعة حال وصولھا للدائرة وقبل إصدار التوزیع
االعتیادي لقاء أجرة إضافیة ولكن ھذه المصلحة توقفت بعد نشوب الحرب العالمیة الثانیة. وفي نیسان 1940م أسست

مصلحة لتبادل الرزم بین العراق وأمیركا مباشرة.
 

نقل البرید

كان البرید أیام العثمانیین ینقل بواسطة الزوارق النھریة والسعاة، والبرید الخارجي بواسطة فرسان الططر وجمال شركة
الھند الشرقیة، وأخیًرا البواخر النھریة بین بغداد والبصرة. أما أیام االحتالل البریطاني حتى یوم 31/1/1920م فقد كان
ینقل بالبواخر بین بغداد والبصرة وتستغرق مدة نقلھ أربعة أیام. وفي یوم 1/2/1920 استعمل القطار ألول مرة لنقل
البرید والمسافرین وذلك بین بغداد والبصرة والمدن الواقعة على ذلك الخط. ثم أخذت ھذه الخطوط بالتوسع وطرق
المواصالت األخرى تتحسن حتى أصبح البرید الیوم ینقل بخطوط السكة الحدیدیة والسیارات كما تستعمل الزوارق
البخاریة والسعاة في القرى وبعض النواحي. أما البرد الخارجیة فكانت تنقل بین العراق ومصر وإنكلترا وأوروبا وغیرھا

بالبواخر عن طریق الھند ویستغرق وصولھا وقتًا طویًال إذ كان یستغرق مدة 22 یوًما لوصولھ إلى لندن.

وفي یوم 30/8/1923 أسست أول واسطة نقل عبر الصحراء بین بغداد وحیفا لنقل البرید الخارجي إلى أوروبا وذلك
بواسطة سیارات (نیرن)، وینقل من حیفا إلى بورت سعید بالقطار، ومن ھناك إلى لندن بالبواخر.

وبذلك أصبحت مدة نقل البرید بین بغداد ولندن 9 أیام وكانت ھذه المصلحة مقتصرة على نقل البرید إلى فلسطین وسوریا
ومصر وإنكلترا ثم توسعت بالتدریج فشملت أكثر الممالك.

 

البرید الجوي(96) 

لقد فتحت أول مصلحة برید جویة بین العراق ومصر (بغداد ـ القاھرة) في شھر آب 1921م إذ كان ینقل مرتین في الشھر
بواسطة طائرات (القوة الجویة الملكیة البریطانیة) ولكن ھذه المصلحة اقتصرت في بدایتھا على المراسالت العادیة

الرسمیة (العسكریة والمدنیة) وبعدئٍذ شملت المراسالت الخصوصیة.

وفي شھر كانون الثاني 1927 م باشرت شركة الطیران اإلمبراطوریة بنقل ھذا البرید بحیث توسعت اإلرسالیات لتشمل
ممالك أخرى. وفي سنة 1929م توسعت فشملت معظم الممالك األوروبیة ودول الشرق األوسط.



وفي سنة 1930م اشتركت طائرات ألمانیة وفرنسیة وھولندیة بنقل البرید إلى تلك الدول.

وفي سنة 1932م كانت تغلق أربع إرسالیات جویة في األسبوع وفي سنة 1938م بلغت (15) إرسالیة في األسبوع تنقل
بواسطة سبع شركات للطیران ھي المصریة، اإلیرانیة، اإلیطالیة، الفرنسیة، الھولندیة، اإلمبراطوریة األلمانیة.

أما الیوم فقد ازدادت وسائط النقل الجوي سرعة وعددًا بحیث تغلق یومی�ا إرسالیة جویة إلى إنكلترا وأمریكا واألرجنتین
وبلجیكا وبولیفیا والبرازیل وكندا وشیلي وكولمبیا وكوستاریكا والدانمارك ودومنیكان وأكوادور وكواتیماال وغینا وھواي
وأرلندا والنروج وباكستان وبناما وبرغواي وبیرو وبورتوریكو وسلفادور والسوید وسیام وترنداد وأورغواي

وفنزویال… إلخ

وثالث مرات في األسبوع إلى بلدان الشرق األوسط وبعض البلدان األوروبیة.
 

الطوابع البریدیة العراقیة

كان العراق أیام العثمانیین یستعمل طوابع البرید العثمانیة ولكنھ بعد االحتالل البریطاني للعراق في سنة 1917م ونظًرا
لعدم تمكن قوات االحتالل من إصدار طوابع بریدیة جدیدة ظل یستعمل تلك الطوابع (أي العثمانیة) بعد أن یطبع علیھا

عبارة تشیر إلى االحتالل البریطاني. ففي بغداد كانت تستعمل ھذه الطوابع بعد أن یطبع علیھا ھذه العبارة:

 (Baghdad in British Occupation)
 

وقد استعملت ھذه الطوابع في كافة أرجاء العراق عدا الموصل التي استعملت فیھا سنة 1919م طوابع مالیة تركیة طبعت
علیھا ھذه العبارة:

 (Mosul (Mesopotamia) Postage I.E.F.D)
 

ومن ثم استعمل في العراق طوابع بریدیة تركیة طبع علیھا ھذه العبارة:

 (Iraq in British Occupation)
 

وفي سنة 1923م صدرت أول طوابع بریدیة عراقیة ذات مناظر تاریخیة (كالثور المجنح) إلخ.

وفي عام 1927م صدرت أول طوابع برید عراقیة تحمل تصویر حضرة صاحب الجاللة الملك فیصل األول.

ثم صدرت طوابع برید جدیدة في زمن المغفور لھ الملك غازي األول. وفي سنة 1942م أصدر نظام طوابع البرید رقم
42 وطبعت فیھ صورة حضرة صاحب الجاللة الملك فیصل الثاني، ثم بتاریخ 2 مایس 1953م أصدرت مدیریة البرید

والبرق العامة طوابع جدیدة تحمل صورة جاللتھ.

والطوابع البریدیة على عدة فئات لكل منھا سعر خاص وأسعارھا تتراوح بین الفلس الواحد والدینار.

أما ألوانھا فھي أزرق غامق، بني قاتم، أخضر فاتح، مور غامق، أحمر غامق، أرجواني، أصفر فاتح، قرمزي، زیتوني
غامق، رمادي، أزرق فاتح، مور فاتح، برتقالي غامق، بني، أزرق فاتح، أرجواني فاتح، برتقالي غامق، أزرق، أخضر

غامق).

وھناك طوابع بریدیة جویة طبع علیھا بعض المناظر العراقیة المختلفة منھا:

 ـ بنایة المیناء الجوي في البصرة وعلیھا صورة طائرة عراقیة.

 ـ صورة سدة الكوت تحلق فوقھا طائرة عراقیة.



 ـ صورة جسر دیالى الثابت وصورة جسر الملك فیصل الثاني وتحلق علیھا طائرة عراقیة.
 

صندوق التوفیر

فكرت الحكومة العراقیة بضرورة إحداث صندوق توفیر عام وذلك عام 1935م على أن یكون بإدارة مدیریة البرید
والبرق العامة ویسمى (صندوق توفیر البرید) وتكون مدیریة البرید العامة نائبة عن الحكومة وممثلة لھا في معامالتھا مع
مودعي المبالغ المتوفرة على أن تضمن الحكومة كامل المبالغ المودعة في صندوق التوفیر وردھا ألصحابھا من رأس

المال وفوائده وال تستثمر المبالغ المذكورة إّال في خزینة الدولة.

وتنفیذًا لھذه الفكرة أصدرت الحكومة (قانون صندوق توفیر البرید رقم 48 لسنة 1935م) الذي عدلتھ في سنة 1938م. 

وبموجب ھذا القانون یعطى للمبالغ المودعة فائدة ال یزید سعرھا على (3 بالمئة) سنویًا. وتسھیًال للتوفیر جعل الحد األدنى
للمبلغ الذي یقبل في الصندوق ھو (50 فلًسا في كل دفعة).

ویجوز أن تزید المبالغ المودعة من شخص واحد على أن ال تعطى فوائد على ما یزید على (500) دینار مھما بلغت
وتعتبر المبالغ الزائدة كأمانة.

وقد نصَّت المادة الثانیة عشرة من القانون على عدم جواز حجز المبالغ المودعة في ھذه الصنادیق وال تقبل المعارضة في
ردّھا ألصحابھا غیر أن المبالغ المودعة باسم من كان قاصًرا أو غیر أھل للتصرف فلولیّھ أو وصیّھ أو القیّم علیھ أو

المحكمة أن یعارض في دفعھا. ویعتبر سن الرشد بلوغ الثامنة عشرة من العمر.

وفي عام 1936م صدر نظام صندوق التوفیر رقم (4) لسنة 1936م وعدّل في سنة 1937م حیث وضحت فیھ األحوال
والشروط والمعامالت الواجب اتباعھا في التوفیر.

ولقد قامت مدیریة البرید والبرق العامة بفتح عدة مراكز للتوفیر في األلویة وأقبل الناس إقباًال ملموًسا نظًرا لثقتھم بفائدتھ
وأھمیتھ ویتضح لنا في الجدول اآلتي نزاید ھذا اإلقبال على ھذه الصنادیق.

 

إحصائیة عن أعمال صنادیق التوفیر في العراق

منذ تأسیسھا سنة 1936 م لغایة شھر أیلول سنة 1952م

عددالسنة
المودعین

مجموع المبالغصافى المبالغ المودعة
الفوائد المستحقةالمستردة

دینارفلسدینارفلسدینارفلس
19362589162375806315416484190

38 - 3749903164951567053888430609
39 - 38732267067141240855615301054
40 - 399428275659418401206129601323
41 - 4010808090644499751084762201109
42 - 411209806044830630108750660905
43 - 4213681753909386701249554501145
44 - 4315949063214743952204431902639
45 - 44185670864512921923567175505785



46 - 452323066579116371550928848012615
47 - 462791342392676952291004779020960
48 - 473140989195407965799438286019082
49 - 483488820682162519092703686026971
50 - 493806632386640876178708861022621
51 - 504114204190250677583931829022015
52 - 514342293195952420694053  

 
 

 

البرق والتلفون

كانت سلطات االحتالل البریطاني قد قامت بنصب بعض محطات الالسلكي والتلفون مما یتناسب وأغراضھا العسكریة
فلما تسلمتھا اإلدارة المدنیة عام 1920م وبعد تأسیس الحكم الوطني عام 1921م باشرت ھذه اإلدارة بتركیز أعمالھا
وإصالح الخطوط البرقیة والتلفونیة وإنشاء خطوط جدیدة بین المدن بصورة تدریجیة، وكانت أكثریة الخطوط والمواد

المستعملة في الحرب مستھلكة كما أن المواصالت التلفونیة والبرقیة غیر متیسرة حتى في بعض األلویة.

فأسست في 23/1/1923م محطة السلكي في المعقل ونصب بتاریخ 1/6/1925م بدائرة البرق المركزیة بالبصرة جھاز
السلكي للقبض.

وفي أیلول 1926نصبت في الرطبة محطة السلكي وفي سنة 1928 نصب بدائرة البرق المركزیة ببغداد جھاز السلكي
للقبض واإلرسال على موجة قصیرة لقبض برقیات األخبار األوروبیة وغیرھا. وأسست بتاریخ 1/4/1932 محطة
السلكي للمخابرة الدولیة واستلمت في الیوم نفسھ مخابرة الطیران المدني من القوات الجویة البریطانیة واستخدمت آلة

إرشاد الطائرات.

وفي 15/6/1932 أسست مصلحة تبادل البرقیات التجاریة بین الطائرات أثناء طیرانھا ومحطات الالسلكي األرضیة.

وفي سنة 1925 عقدت اتفاقیة مع إیران لتبادل البرقیات على خط سلكي بواسطة مركز التبادل في كجل كجل. وفي تموز
1928 فتحت مصلحة لتبادل البرقیات مع تركیا على خط موصل ـ دیار بكر. وفي 14/10/1935 فتح اتصال السلكي مع
المملكة العربیة السعودیة، وفي 15/6/1944 فتحت مصلحة إضافیة لتبادل البرقیات مع المملكة السعودیة بواسطة

البحرین واألحساء.

وفي مایس 1945 بوشر بتبادل البرقیات مع سوریا ولبنان عن طریق الموصل ـ حلب.

وفي سنة 1946م فتح اتصال السلكي مباشر لتبادل البرقیات بین بغداد ودمشق.

وفي 1/10/1946م فتح اتصال السلكي مباشر بین بغداد وصنعاء وفتحت مصلحة لتبادل البرقیات الالسلكیة بین بغداد
ومحطة السلكي القاھرة للحكومة المصریة بتاریخ 1/5/1948م باإلضافة إلى المصلحة الموجودة مع شركة مار كوني
في القاھرة، وفتحت مصلحة برقیات السلكیة مباشرة بین بغداد ونیویورك عن طریق طنجة بتاریخ 19/2/1951م وبوشر

بتبادل البرقیات بین بغداد ولندن رأًسا بتاریخ 1/7/1951م وبین بغداد وعمان بتاریخ 1/6/1951م.

ولقد كانت جمیع البرقیات قبل عقد االتفاقات الخاصة وفتح المواصالت السلكیة والالسلكیة مع الممالك المذكورة یجري
تبادلھا بواسطة خط القابلو بین العراق والھند (الذي مدد أیام العثمانیین في العراق) ومحطة ماركوني في القاھرة (وھي
شركة إنكلیزیة). كما كان یجري تبادل البرقیات الخارجیة مع محطة الالسلكي في بیروت التابعة لشركة رادیو الشرق وقد

أوقف ھذا بعد الحرب العالمیة الثانیة.



أما تبادل البرقیات مع الكویت فاستمر بواسطة الخط المباشر بین البصرة والكویت (ومما یجدر ذكره إدارة البرید والبرق
العراقیة كانت تدیر أعمال دائرة برید وبرق الكویت حتى شھر مایس 1941م).

وفیما یلي خطوط المواصالت السلكیة والالسلكیة الموجودة في العراق لغایة عام 1952م لتبادل البرقیات بین العراق
والممالك األجنبیة:

المواصالت الالسلكیةالمواصالت السلكیة
بغداد - دمشقبغداد - عمان

بغداد - الریاضبغداد - طھران
بغداد - القاھرة (مصلحة حكومیة)موصل - حلب

بغداد - القاھرة (ماركونى)موصل - دیار بكر
بغداد - لندنبصرة - كویت

بغداد - نیویوركبصرة - خرمشھر
بغداد - صنعاء 

 

التلفون في العراق

كان عدد مراكز التلفون عند تأسیس إدارة البرید (1920م) (12) مركًزا وعدد التلفونات (1102) من النوع المغناطیسي
القدیم استعملت ألغراض عسكریة في الحرب العالمیة الثانیة.

ولكنھا توسعت وانتظمت انتظاًما حسنًا حتى أصبح عدد مراكز التلفونات في العراق لغایة سنة 1950 ـ 1951م الحالیة
(142) مركًزا وعدد التلفونات (18162) ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن إدارة البرید كانت تدفع لغایة یوم 21/3/1933
مكافأة قدرھا (750) فلًسا لموظفیھا عن كل مشترك یحملونھ على نصب تلفون في داره أو محلھ التجاري. بینما في
السنوات األخیرة تغیر الحال تغیًرا عظیًما وازداد اإلقبال على طلب التلفون حتى بات من الصعب على الدائرة تلبیة جمیع

الطلبات. وقد امتدت شبكة التلفون في العراق فعّمت معظم المدن واألقضیة والنواحي.

وقد نصبت أول بدالة تلفون أوتوماتیكیة عصریة في البصرة في حزیران 1922م سعتھا (800) رقم، وفي عام 1938م
نصبت بدالة أوتوماتیكیة في الكرادة الشرقیة ذات (350) رقم سمیت (بدالة الجنوب). وبتاریخ 13/8/1943م نصبت بدالة
بغداد وسعتھا (5000) رقم یمكن زیادتھا إلى (12000) رقم ونصبت في 31/8/1949م بدالة أوتوماتیكیة في األعظمیة

سّمیت (بدالة الشمال) سعتھا (2000) رقم.(97)

وفي سنة 1928 م بوشر بقبول النداءات التلفونیة للمسافات البعیدة بین بغداد والمراكز التلفونیة األخرى في العراق.

وفي یوم 27/11/1935م فتحت ألول مرة مصلحة المخاطبات التلفونیة بین العراق وفلسطین وفي 14/12/1935م مع
شرق األردن.

وفي 28/3/1936م مع سوریا وفي 1/4/1936 مع مصر.

وفي مایس 1948م توقف خط فلسطین ومصر وسوریا (عدا شرق األردن) حتى منتصف عام 1949م. وفي تموز 1949
استؤنفت مع سوریا وفي أیلول 1949 استؤنفت مع لبنان.

وأسست أول مصلحة تلفون مع إیران بین البصرة وخرمشھر في 18/5/1939م، وأسست مصلحة أخرى مع إیران عن
طریق خانقین خسروي في 15/7/1947م.

وفي سنة 1951م أسس ألول مرة في العراق مصلحة تلفون السلكي مع الممالك اآلتیة:

مصر، لندن، أرلنده، فرنسا، سویسرا، الوالیات المتحدة األمریكیة، كندا، ھولندا، بلجیكا.



ولقد كانت معامالت البرق والتلفون والالسلكي في العراق تنجز استنادًا إلى بیان تلغرافات العراق الصادر سنة 1920م
من قبل القائد العام لقوات الحملة البریطانیة، وظل معموًال بھ حتى عام 1943م عندما صدر (قانون المواصالت الالسلكیة

رقم 29 لسنة 1943م).

وبناًء على انضمام العراق التفاقیة البرق الدولیة اشترك ألول مرة في المؤتمر الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة
المنعقد في القاھرة في 1/2/1938م وأصبح ملزًما بالسیر على أسس اتفاقیات المواصالت السلكیة والالسلكیة الدولیة

واألنظمة الصادرة بموجبھا:

لقد كان عدد موظفي إدارة البرید والبرق (بما فیھم األجانب) في عام 1924م (434) موظفًا وعدد المستخدمین (418)
 .(98)

أما عدد الموظفین في سنة 1951م ـ 1952 المالیة فبلغ (528) موظفًا وعدد المستخدمین (1728) مستخدًما (عدا العمال
الذین یتقاضون أجوًرا رسمیة وغیر محسوبین على المالك والذین یتقارب عددھم بین 300 ـ 600 عامل.

أما واردات ھذه اإلدارة فقد بلغت في سنة 1922 (609 ـ 216790) دیناًرا. وفي سنة 1932م (12 ـ 205798) دیناًرا.
وفي سنة 1942 ـ 1943م (614 ـ 669056) دیناًرا. وفي سنة 1950 ـ 1951 المالیة بلغت (596 ـ 1202363) دیناًرا.

وكانت المصروفات في ھذه السنتین كما یلي:

192م بلغت (623 ـ 319947) دیناًرا

193م بلغت (807 ـ 163211) دیناًرا

1942م بلغت (319 ـ 3581) دیناًرا

1950م بلغت (803 ـ 803826) دیناًرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ـ ال��ة(99) 
 

من كبریات مدن العراق الیوم وھي من المدن اإلسالمیة القدیمة أمر بإنشائھا الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) عام
15 ھـ وقد شیدھا بأمره عتبة ابن غزوان لیتخذ فیھا مصًرا للمسلمین. وكان أول ما شیده عتبة في ھذه البقعة مسجدًا من



القصب مع دار إمارة ثم صار المسلمون ینشؤون المنازل من القصب أیًضا وأخذت تبنى فیما بعد بالحجارة الصلبة
فكثرت العمارة وتقدمت وأصبحت البصرة من الحواضر المھمة في العالم اإلسالمي فیما بعد.

وال نرید في ھذا المعجم أن نذكر ما قاستھ ھذه المدینة من المصائب والنكبات أو ما كان لھا من مجد وشھرة ألن ذلك لیس
مجال بحثنا(100). إّال أننا نقول إن ھذه المدینة قد قاست كثیًرا من المحن والشدائد حتى دخلت في حوزة الدولة العثمانیة
سنة 941 ھـ وكان تاریخھا منذ ذلك الزمن حتى احتلتھا الجیوش البریطانیة في یوم 22 تشرین الثاني 1914م ملیئًا

بالحوادث المؤسفة والنكبات الشدیدة(101). 

أما البصرة الیوم فھي مركز لواء البصرة تقع على ضفة شط العرب الیمنى وتنقسم إلى قصبتین ھما:

 ـ العشار وھي القسم الذي یقع على شاطئ شط العرب األیمن أو یبعد عنھ قلیًال ویتألف من عدة محالت منتشرة ھنا
وھناك حتى تكاد تتصل بالقصبة الثانیة.

 ـ البصرة ـ وھي القسم الذي یبعد عن شط العرب بحوالي األربعة كیلومترات في جھتھ الغربیة ویربطھ بشط العرب
جدول یسمى (نھر العشار) الذي یتالشى في أطراف باب الزبیر قرب (مستشفى تذكار مود) وھذا القسم بدوره

یتألف من عدة محالت أیًضا.
 

وسكان مدینة البصرة موزعون بین ھاتین القصبتین (البصرة والعشار)

كما أن دوائر الحكومة موزعة بینھما ولو أن معظمھا في (العشار).

وتتعرض میاه البصرة الغزیرة إلى ظاھرة طبیعیة ھي (المد والجزر) إذ ترتفع المیاه خالل (24) ساعة مرتین وھو
(المد) وتنخفض مرتین وھو (الجزر) حتى لیبدو في (الجزر) قعر األنھر والجداول الصغیرة.

وقصبة العشار مرفأ العراق حیث ترسو البواخر البحریة الكبیرة في شط العرب لتنقل البضائع إلى العراق أو تحملھا إلى
الخارج.

والمیناء األصلي یقع في المعقل(102) حیث األرصفة المنتظمة الواسعة التي ترسو علیھا البواخر الكبیرة لتنفض حمولتھا
أو لتحمل منھ البضائع والصادرات العراقیة منھ إلى الخارج. 

وفي المعقل تقع بنایة مدیریة الموانئ العامة وینتھي فیھا خط قطار بغداد ـ البصرة وتبعد (المعقل) عن (العشار) بمسافة ال
تزید على السبعة كیلومترات.

وللبصرة میناء جوي عظیم یعد من الموانئ العالمیة الرئیسیة أعد فیھ مطار لنزول الطائرات الجویة والبحریة وزود
بأحدث الوسائل الستقبال الطائرات المارة إلى الھند وأسترالیا أو القاصدة أوروبا وأمریكا.

وقد جھز بفندق عصري فخم جد�ا لنزول الركاب والمسافرین تتخلل حجره وسائل التبرید والتدفئة وتحیط بھ الحدائق ویعد
من أعظم الفنادق في الشرق(103). 

ویعد لواء البصرة من أغنى بقاع العالم بالنخیل(104) جودة وعددًا فالنخیل منتشرة على ضفتي شط العرب من القرنة
حتى الفاو. یضاف إلى ذلك ما تتفجر بھ أرضھا من (عیون الزیت) الغنیة في الزبیر وجزیرة بن عمر وغیرھا من

المناطق(105). 

وتعتبر البصرة (فنیسیا الشرق) لكثرة جداولھا ووفرة میاھھا وجمال زوارقھا القریبة الشبھ (بالجندول).

وتتصل مدینة البصرة بالعاصمة بغداد بخط سكة الحدید باإلضافة إلى الطریق النھري بالبواخر النھریة أو طریق
السیارات. كما أنھا تتصل بالعمارة بطریق السیارات كذلك.



وتتصل بالكویت بطریق البر والبحر كما تتصل بمدینة خرمشھر (المحمرة) وعبادان في إیران بطریق السیارات (عن
طریق التنومة أو جسر ھول) وطریق النھر (شط العرب).

ومن آثار البصرة القدیمة القائمة الیوم ھي:(106) 

مراقد الصحابة: الزبیر وطلحة ومالك بن أنس وضریح الحسن البصري وكلھا في مدینة الزبیر ومرقد سلیمان بن علي
قرب كوت الزین ومرقد سھل بن عبد� التستري.

وفي أطاللھا قرب الزبیر (جامع البصرة) ومنارتھ التاریخیة، إلى غیر ذلك من اآلثار واألماكن.
 

 

 

 

 

 

 

 

� الخارج
7 ـ ال�عثات العلم�ة العراق�ة للدراسة ��

 

لم یكن في العراق عند تأسیس الحكم الوطني في العراق إّال عدد ضئیل ال یتجاوز عدد أصابع الیدین من ذوي االختصاص
وحملة الشھادات العلمیة العالیة.

ولقد أحس المسؤولون بھذا النقص الخطیر في حیاة ھذه الدولة الفتیة منذ اللحظة األولى في حیاتھا ال سیما والبالد كانت
بأمّس الحاجة إلى أمثالھم. ولما كانت البالد العراقیة خلًوا من أّي معھد عاٍل لتخریج المتخصصین في مختلف الفروع
العلمیة فقد قرَّ رأي المسؤولین على ضرورة إرسال البعوث العلمیة إلى الكلیات والجامعات األجنبیة على حسب ما تتوفر
لھ اإلمكانیات. فكانت أول بعثة علمیة أوفدتھا الحكومة العراقیة من الطالب العراقیین للدراسة في الخارج على نفقتھا في

عام 1922م. وكان عدد أعضائھا (9) طالب وندرج فیما یلي أسماءھم العتبارھم أول بعثة علمیة وھم:

(أنطوان عمانوئیل، حسن جواد، جاك یحیى(107)، خلیل فدو، علي حسن، محمد فاضل الجمالي، محیي الدین یوسف،
یوسف زینل، محمد الدشتي(108)). 

ونظًرا لتطور وضع التعلیم في البالد واتساع نطاقھ وانتشار فتح المدارس وزیادتھا سنة بعد أخرى فقد أخذت البعثات
العلمیة ھذه أھمیة خاصة. فلما وضع تشریع خاص بوزارة المعارف نص فیھ على ھذه الناحیة الحیویة للبالد وصدرت
عدة أنظمة لتنظیم شأن البعثات العلمیة كان آخرھا نظام البعثات رقم (73) لسنة 941 الذي جاء في مادتھ األولى ما نصھ:

(لوزارة المعارف أن ترسل طالبًا لدراسة العلوم والفنون والصنائع المختلفة إلى خارج العراق لسد حاجاتھا
وحاجة الوزارات والمصالح كافة (عدا البعثات العسكریة) ولھا أیًضا أن ترسل من بین موظفیھا من تحتاج
إلى إرسالھ للدراسة واالختصاصات وللوزارات األخرى أیًضا أن ترسل من بین موظفیھا من تحتاج إلى
إرسالھ للتخصص أو للتطبیق العملي على حساب میزانیتھا وأن تعھد إلى وزارة المعارف بإدارة شؤون

ھؤالء).
 

ولقبول الطالب في البعثة العلمیة شروط خاصة أھمھا:



االمتیاز في درجات السلوك والصحة الجیدة وشھادة الدراسة الثانویة وما فوق أو ما یعادلھا وأن یكون معدل الطالب 75
بالمائة ودرجتھ في الفرع الذي سیتخصص بھ ال یقل عن 80 بالمائة.

وتأخذ وزارة المعارف ضمانات كافیة من أولیاء الطالب بإعادة ما یصرف علیھم عند عدم نجاحھم ویلزم الطالب الذین
یوفدون للبعثة على نفقة الحكومة بخدمة الحكومة فیما إذا احتاجت إلى خدماتھم، وإّال فیطالبون بما أنفق علیھم في حالة

االمتناع عن العمل في خدمة الحكومة.

وباإلضافة إلى ما تقدم فإن الحكومة أفسحت المجال لمساعدة عدد كبیر من الطالب الذین سافروا للدراسة في الخارج على
حسابھم الخاص ولكن حالتھم المادیة تستدعي المساعدة، كما نصت المادة التاسعة من نظام البعثات رقم 73 لسنة 1943.

وقد اشترط في ھؤالء أن یكونوا ممن عرفوا باالجتھاد والمواظبة على التحصیل وأن یقدموا بذلك شھادة من المعھد الذي
یدرسون فیھ.

ولقد أخذ عدد أعضاء البعثات العلمیة الرسمیة یتزاید سنة بعد أخرى نظًرا لحاجة البالد وزیادة كفاءتھا المالیة.

ونقدم فیما یلي كشفًا بعدد طالب البعثات العلمیة العراقیة منذ عام 1922حتى عام 1950 مع بیان الموضوعات التي
تخصصوا فیھا.

 

1 ـ العلوم واآلداب واللغات والفنون:

لقد تخرج في كلیات ومعاھد الدراسة خارج العراق في ھذه العلوم خالل تلك المدة (1922 ـ 1950) (264) طالبًا
موزعین على الوجھ اآلتي:

عدد الطالبالموضوععدد الطالبالموضوع
24الریاضیات16الفیزیاء
1طبقات األرض32الكیمیاء

1نبات7التاریخ الطبیعى
37تاریخ وآثار2العلوم

38تربیة وعلم نفس1الطبیعیات
8جغرافیة1االجتماع

5تربیة بدنیة2ریاض األطفال
7تمثیل رسم موسیقى4خیاطة وتدبیر المنزل
  50لغة عربیة وإنكلیزیة

 

2 ـ المواضیع التجاریة واالقتصادیة:

عدد الطالبالموضوع
19التجارة وإدارة األعمال

9االقتصاد
2اإلحصاء
1المصارف



3 ـ المواضیع الحقوقیة:

تخرج في ھذه الفروع في تلك المدة نفسھا (15) طالبًا:

عدد الطالبالموضوععدد الطالبالموضوع
1االقتصاد السیاسى3السیاسة واالقتصاد

1التحقیق الجنائى3القانون العام
2العلوم السیاسیة1القانون الخاص

3العلوم االجتماعیة1الحقوق
 

4 ـ العلوم الطبیة:

تخرج فیھا خالل المدة نفسھا (17) طبیبًا في مختلف فروع الطب:

عدد الطالبالموضوععدد الطالبالموضوععدد الطالبالموضوع

12الطب البیطرى2طب األسنان3الطب
 

5 ـ العلوم الزراعیة: تخرج فیھا خالل تلك المدة (43) طالبًا

عدد الطالبالموضوععدد الطالبالموضوع
1االقتصاد الزراعى37الزراعة

1الحشرات1تجفیف الثمار
1جمعیات تعاونیة1التعاون الزراعى

  1التبغ

 

6 ـ المواضیع الصناعیة: تخرج فیھا خالل تلك المدة (20) طالبًا

عدد الطالبالموضوععدد الطالبالموضوع
2الكھرباء1المكائن الزراعیة

4المیكانیك1الطباعة
8الصناعة1مكائن النجارة
1السباكة1مكائن وأنابیب

  1الكیمیاء الصناعیة

 

7 ـ المواضیع الھندسیة: تخرج فیھا حتى سنة 1950 (76) طالبًا

عدد الطالبالموضوععدد الطالبالموضوع
2ھندسة السكى رادیو37ھندسة مدنیة
2ھندسة كیماویة13ھندسة الرى



6ھندسة نفط1ھندسة المساحة
5ھندسة میكانیكیة9ھندسة معماریة
  1ھندسة كھربائیة

 

إحصاء عام بعدد الطالب المرسلین إلى البعثة في مختلف السنین

السنة
المجموعسویسراالدانماركالسویدالھندإیطالیاألمانیاتركیافرنساأمریكاإنكلترامصرلبنانالدراسیة

- 921
922531         9

- 922
923             

- 923
9248           8

- 924
9251 3         4

- 925
9269 125        26

- 926
9279 94        22

- 927
92813 83        24

- 928
929135143        35

- 929
9301014511       32

- 930
93126474        41

- 931
9328395332     32

- 932
933139619434     58

- 933
934  1         1

- 934
93555155416     41

- 935
9361791396 11 2   67

- 93614101317421324   79



937

- 937
938248181 171  1 61

- 938
93959313        66

- 939
940  1        12

- 940
941781 1       17

- 941
9422           2

- 942
943527          32

- 943
944 92712        48

- 944
94516142912 9     181

- 945
94641413757      1114

- 946
94710329198323  1    258

- 947
94837639869      3180

- 948
949             

- 949
950 3376        46

- 950
951  87471      7

133
بضمنھم

بعثة
مجلس
األعمار

- 951
95222106812161     6

234
بضمنھم

بعثة
مجلس
األعمار

 

وتشیر إحصائیات شعبة البعثات في وزارة المعارف إلى أن عدد حملة الشھادات العالیة الذین درسوا في الخارج منذ عام
1922 حتى عام 1951 ـ 1952 وعادوا إلى العراق خالل تلك الفترة ھو (710) متخرجین من حملة الدرجات العلمیة.



كما أن عدد الطالبات الموفدات للدراسة في الخارج على حساب وزارة المعارف خالل فترة (1922 ـ 1950) كان (57)
طالبة فقط من مجموع طالب البعثات العلمیة(109). 

وإذا أضفنا إلى ھذا العدد اإلجمالي لطالب البعثات العلمیة، الطالب الذین أوفدتھم دوائر المیناء والسكك وشركات النفط
ومجلس اإلعمار أو الذین درسوا والذین ال یزالون یدرسون على نفقتھم الخاصة في مختلف الجامعات األجنبیة أو الذین
حصلوا على زماالت دراسیة من قبل الیونسكو، وغیر ذلك فإن عدد ھؤالء جمیعًا منذ عام 1922 حتى الیوم ال یتجاوز

(3600) طالب وطالبة في مختلف الفروع العلمیة.

إن معدل تكالیف كل طالب سنوی�ا ھو (700) دینار للذي یدرس في بریطانیا و(1100) دینار للذي یدرس في الوالیات
المتحدة و(750) في فرنسا وسویسرا و(600) في لبنان وسوریا وتركیا(110). 

 

 

 

 

 

 

 

8 ـ �عثة الم�ف الدو�� لإلنماء واإلعمار
 

یجدر بنا قبل التحدث عن ھذه البعثة وعما قامت بھ في العراق أن نعطي نبذة مختصرة عن (البنك الدولي لإلنماء
واإلعمار) نفسھ(111). 

إن ھذا البنك ھو إحدى المنظمات الدولیة المرتبطة بمنظمة األمم المتحدة عن طریق المجلس االقتصادي االجتماعي.
ویعود أمر إنشائھ إلى عام 1944م.

إذ بناء على دعوة وجھت إلى األمم المتحدة من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة ولبتھا (44) دولة لعقد مؤتمر في (بریتن
وودز) في والیة (نیوھامشیر) وذلك من یوم 1 تموز لغایة 22 منھ عام 1944م، وقد عرف ھذا (بالمؤتمر النقدي الدولي
لألمم المتحدة) وقد كانت الغایة من عقده البحث في مقترحات سبق بحثھا في السنتین الماضیتین بقصد تركیز القطع

وتموین عملیة إعادة البناء والتحسین وقد بحث اقتراحان خطیران:

 ـ تأسیس مصرف نقدي دولي.

 ـ تأسیس مصرف لإلنماء واإلعمار.
 

وقد جعلت الغایة من تأسیس المصرف كما جاءت في المادة األولى من اتفاقیات بریتن وودز:

 ـ المساعدة على إعادة إعمار وعمران أراضي األعضاء التي دمرتھا الحرب وإنماء اقتصادیاتھا بتسھیل استثمار
رؤوس األموال في أغراض وأعمال منتجة، وإعادة تحویل وسائل اإلنتاج لحاجات السلم، وتشجیع إنماء وسائل

اإلنتاج والموارد في األقطار األقل حظ�ا في التقدم وغیرھا.

 ـ ترویج االستثمار األجنبي الفردي بوسائل تأمین المساھمات في القروض ووسائل االستثمار األخرى إلخ.

 ـ ترویج نمو التجارة الدولیة إلخ.



 ـ ترتیب القروض التي یعقدھا المصرف أو یضمنھا بالنسبة إلى القروض الدولیة بطرق أخرى بحیث یتسنى توجیھ
العنایة إلى المشاریع األعم نفعًا واألكثر خطورة أّوًال سواء منھا الكبیرة أم الصغیرة.

 

ولكي یتمكن المصرف من تحقیق ھذه األغراض علیھ أن یضمن أّي عضو من أعضائھ أو أّي فرع من فروع ھذا
العضو، أو أن یساھم في ضمانھ إیاه أو ضمان أّي عمل تجاري أو صناعي أو زراعي في أراضي ھذا العضو أن یعقد

بنفسھ لھ ھذا القرض.

ومنذ إنشاء ھذا المصرف فكرت الحكومة العراقیة بضرورة االستفادة منھ ال سیما وإن ما جاء في غایاتھ یساعدھا كثیًرا
على إنماء مواردھا عن طریق قیام البنك الدولي لإلعمار واإلنماء بمدّھا بالقروض الالزمة إلنماء اقتصادیاتھا واستثمارھا

في أغراض منتجة.

وفي یوم 10 تشرین األول عام 1950م التمست الحكومة العراقیة رسمی�ا من ھذا البنك إیفاد بعثة للعراق للقیام بعرض عام
إلمكانیاتھ االقتصادیة ووضع توصیات بشأن مشروع اإلعمار. وبعد تبادل اآلراء تّم االتفاق على إیفاد ھذه البعثة

لألغراض اآلتیة:

یتوقع من البعثة أن تقوم بعرض عام إلمكانیات العراق االقتصادیة وتقدیم توصیات من شأنھا مساعدة حكومة العراق على
وضع برنامج طویل األجل الستطراد استثمار موارد البالد اإلنتاجیة، وأن یتضمن تقریر البعثة بصورة معینة توصیاتھا

بصدد المسائل اآلتیة:

 ـ أسبقیة استثمار األموال بین األقسام االقتصادیة المختلفة في العراق وبین أنواع المشاریع في كل قسم مھم منھ.

 ـ درجة استثمار ھذه األموال بالتقریب والتي یمكن السیر بموجبھا دون إحداث أّي تضخم أو أیة آثار صناعیة أخرى.

 ـ التدابیر الخارجیة عن عدد رؤوس األموال المستثمرة التي تبدو ضروریة أو مرغوبًا فیھا لتحسین اإلنتاج وزیادتھ.

 ـ السیاسة االقتصادیة والمالیة التي قد تكون مھمة للتعجیل في تقدم العراق.

 ـ الھیئات واألعمال الحكومیة التي لھا تأثیر ھام في اإلعمار.
 

وقد اشترك عدد من مؤسسات األمم المتحدة في اختیار أعضاء البعثة فعینت منظمة األطعمة والزراعة التابعة لألمم
المتحدة االقتصادي الزراعي والمھندس الزراعي والخبیر في تربیة الدواجن، كما أنھا تعھدت بدفع جزء من مرتباتھم

ومصاریفھم. وعینت المنظمة الصحیة العالمیة خبیر الصحة ومنظمة الیونسكو خبیر التعلیم.

وقد وصلت البعثة إلى العراق یوم 25 شباط 1951 وغادر آخر عضو من أعضائھا البالد (العراق) في 27 مایس 1951.
وقد قام أعضاؤھا خالل ھذه المدة بجوالت واسعة في أنحاء البالد لدراسة أحوالھا ومشاكلھا عن كثب وكان قیامھم

بأعمالھم على وجھ العموم تحت إشراف مجلس اإلعمار.
 

أعضاء البعثة

رئیس البعثة ھو المستر إیفار روث. 

االقتصادي األول المستر جون س. دي. وایلد. 

مستشار في الري والتصریف والسیطرة على الفیضان المستر جین. ر. دي فرجوس. 

مستشار في الصناعة والقوى المحركة المستر كارل فیشر. 

مستشار في النقل المستر أ. ر. ھوندلنك. 

مھندس زراعي المستر لوثر ج. جونز. 



مستشار في تخطیط المجتمع والمساكن المستر أنطونیو كاینان. 

اقتصادي المستر بنیامین ب. كینك. 

مستشار في المالیة العامة والمال واألعمال المصرفیة المستر میروسالف أ. كریز. 

مستشار في الصحة العامة المستر ألبرت لورنزن. 

اقتصادي زراعي المستر س. ھـ. ج. مالیبارد. 

مستشار في التعلیم المستر د. ج. سعد الدین. 

مستشار في اإلدارة المستر س. دبلیو. شولر. 

مستشار في التربیة الحیوانیة المستر ت. تركلید. 

مساعد إداري المستر یوجین تروي. 

السكرتیرة المس روز لیبرتو ویونیس أ. دوري. 
 

ولقد عادت ھذه البعثة إلى الوالیات المتحدة لوضع تقریرھا المفصل عن نتائج دراستھا في ضوء المقترحات التي تّم
االتفاق علیھا بین المصرف والحكومة العراقیة. وفي 8 شباط 1952 رفع رئیس البعثة (إیفار روث) تقریرھا إلى رئیس
بنك اإلعمار واإلنماء الدولي المستر (یوجین ر. بالك) وفي 11 شباط 1952م بعث الرئیس ھذا بنسخة من تقریر البعثة

إلى فخامة السید رئیس الوزراء آنذاك.

ویقع تقریر البعثة في جزئین وھما التقریر الرئیسي الذي یشتمل على قرارات البعثة وتوصیاتھا، وھو مذیل بملحقات
أدرجت في ملحق منھا توصیات البعثة، ولخص الملحق الثاني اقتراحاتھا بشأن المعونة الفنیة، وتناول الثالث النظام

اإلحصائي.

والجزء الثاني یتناول سلسلة من الرسائل تعالج موضوعات معینة، تتناول الرسالة األولى عوامل النظام االقتصادي
األساسیة للعراق وأحوالھ، في حین تناولت الرسائل األخرى بالتفصیل آراء البعثة في السیطرة على الفیضان والري

والتصریف والزراعة والدواجن والصناعة والصحة العامة وتخطیط المجتمع ومرافق المجتمع والتعلیم.

وقد تّم طبع ھذا التقریر طبعًا أنیقًا باللغة اإلنكلیزیة ویقع في 463 صفحة بھذا العنوان.

The Economic Development of Iraq, report of a mission etc [The Johns Hopkins Press,
.[U.S.A. 1952

وقد قام مجلس اإلعمار بطبع القسم األول من ھذا التقریر باللغة العربیة فجاء بـ 122 صفحة بھذا العنوان (تقدم العراق
االقتصادي: تقریر البعثة التي نظمھا البنك الدولي لإلنماء واإلعمار)، بناء على طلب الحكومة العراقیة (واشنطن ـ

العاصمة 1952).
 

 

 

9 ـ �عق��ة(112) 
 

مدینة بعقوبة ھي الیوم مركز لواء دیالى وتبعد عن بغداد (55) كیلومتًرا.

وبعقوبة ھذه مدینة قدیمة كتبھا یاقوت الحموي (بعقوبا وباعقوبا) وقال في وصفھا إنھا:



(قریة كبیرة كالمدینة بینھا وبین بغداد عشرة فراسخ من أعمال طریق خراسان وھي كثیرة األنھار والبساتین، واسعة
الفواكھ متكاثفة النخیل، وبھا رطب ولیمون وھي راكبة على نھر دیالى من جانبھ الغربي إلخ). ھكذا كانت بعقوبة في

القرن السابع للھجرة والقرن الثالث عشر للمیالد.

ویكاد یكون ھذا الوصف منطبقًا علیھا ھذا الیوم أیًضا مع شيء من التوسع والتغیر. یجري في وسطھا نھر صغیر یسمى
(نھر خریسان) الذي یسقي بساتینھا العامرة بالفواكھ واألثمار.

وبعقوبة والنواحي المحیطة بھا تعتبر من أغنى مناطق العراق بالحمضیات كالبرتقال والنومى، ویكثر فیھا الرمان والتفاح
والعنب باإلضافة إلى ما فیھا من التمر الجید.

ومدینة بعقوبة مدینة صغیرة تمتد على نھر خریسان جالسة تحت ظل النخیل الوارف وتحیط بھا البساتین من جمیع
جھاتھا. شوارعھا ضیقة ولیس فیھا من البنایات الحدیثة إّال ما أنشئ في خارجھا كبنایة السراي والمحطة والثانویة ودار

المعلمین والمستشفى، وغیر ذلك من البنایات الحكومیة الحدیثة.

أما أشھر القرى والنواحي العامرة ببساتینھا القریبة منھا فھي الھویدر، وخرنابات وبھرز، وشفتة، وغیرھا.

وتقع مدینة بعقوبة على طریق سكة الحدید الممتدة من بغداد إلى كركوك أو خانقین، كما أنھا واقعة على طریق السیارات
الممتد من بغداد إلى إیران أو إلى كركوك.

أما حاصالت لواء دیالى بصورة عامة فأھمھا الفواكھ حیث تجھز بغداد وغیرھا من المدن العراقیة بفواكھھا اللذیذة
كالبرتقال واللیمون والرمان والعنب وتزرع فیھا الحنطة والشعیر والقطن واألرز والكتان والحبوب األخرى

والخضروات المختلفة.

وتبعد بعقوبة عن مدینة كركوك بـ (333) كیلومتًرا ومن مدینة خانقین بـ (105) كیلومتراَ.
 

 

 

 

 

 

 

10 ـ �غداد(113) 
 

مدینة بغداد ھي عاصمة المملكة العراقیة وھي أكبر مدن العراق قاطبة. وبغداد أشھر (من نار على علم) فال نرید أن
ندخل بتفاصیل تاریخھا وما كان لھا من شأن عظیم في ما مّر من العصور ولكننا نختصر ذلك اختصاًرا ونقول:

إن تاریخ إنشائھا یرجع إلى زمن الخلیفة العباسي أبي جعفر المنصور (الذي كره سكنى الھاشمیة كما أراد االبتعاد عن
أھل الكوفة وراح یبحث عن محل یبتني فیھ مدینة محصنة) حتى استقر رأیھ على اتخاذ قریة بغداد على ضفة دجلة
الغربیة مقر ملكھ. وفي عام 145ھـ (762م) أرسل الحجاج بن أرطأة وأبا حنیفة بن النعمان (رض) لیختطا المدینة

الجدیدة.

وقد قیل إن أبا جعفر المنصور اختار ھذا المكان لوقوعھ في المنطقة التي یقترب بھا نھر الفرات من نھر دجلة.

ولقد انتقل الیھا أبو جعفر عام 149 ھجریة بعد إكمال بنائھا. وقد جعل المدینة (مدورة) لئال یكون بعض الناس أقرب إلیھ
من بعض وجعل قصره في وسطھا. كما جعل للمدینة أربعة أبواب ھي باب خراسان وباب الشام وباب البصرة وباب

الكوفة وكان كل اثنین منھما متقابلین. وقد كانت (المدینة المدورة) في جانب الكرخ(114).



وفي عام 151ھـ 768م ابتدأ المنصور ببناء الرصافة بالجانب الغربي البنھ ولي عھده المھدي فكان قصره ھذه النواة التي
أنشئت منھا بغداد الشرقیة.

وقد جعل للرصافة أربعة أبواب أیًضا ھي باب السلطان (یسمى اآلن باب المعظم)، وباب الظفریة ویعرف اآلن (الباب
الوسطاني)، وباب الحلیة ویقال لھ (باب الطلسم)، وباب البصلیة أو باب كلواذى(115). 

ولقد أصبحت بغداد فیما بعد حاضرة العالم اإلسالمي في أیام العباسیین عندما انبثق منھا نور العلم واألدب والثقافة فأضاء
بنوره دیاجیر الظلم وظلت رافعة مشعل المدینة حتى نكبت على ید ھوالكو عام 656ھـ. ثم تعرضت بغداد للنكبات. ولما
استولى العثمانیون على العراق اتخذوھا مركًزا إلیالة العراق ثم صارت مركًزا لوالیة بغداد ولمأتم تألیف الحكومة
الوطنیة في العراق. عام 1921 أصبحت بغداد عاصمة مملكة العراق الفتیة، وقد نص في القانون األساسي العراقي في

مادتھ الثالثة على أنھ (تعتبر مدینة بغداد عاصمة العراق ویجوز عند الضرورة اتخاذ غیرھا عاصمة بقانون).

ولم تكن بغداد 1914 إّال مدینة صغیرة ال یزید عدد سكانھا عن (90 ألف نسمة) ولكنھا بعد اتخاذھا عاصمة للعراق أخذت
بالتوسع شیئًا فشیئًا وتوسع عمرانھا بخطى سریعة فانتشرت أبنیتھا الحدیثة وامتدت إلى ضواحیھا شماًال وجنوبًا وشرقًا

وغربًا حتى اتصلت بالكاظمیة والكرادة الشرقیة، وزادت مساحتھا حتى بلغت خمسة أضعاف ما كانت علیھ عام 1914.

وبغداد الیوم كما كانت في السابق تنقسم إلى قسمین أو جانبین (1). جانب الرصافة وھو الجانب الكبیر الذي یقع شرقي
نھر دجلة (2). جانب الكرخ وھو القسم الذي یقع غربي نھر دجلة.

وتتألف مدینة بغداد (الرصافة والكرخ) الیوم من (76) محلة.

وتقع بغداد في وسط العراق وھي قلبھ النابض، وقد امتدت عمارتھا بمحاذاة شاطئ دجلة ألكثر من 35 كیلومتًرا وقد
فتحت فیھا الشوارع الفسیحة المبلطة تبلیًطا حدیثًا وأنشئت فیھا الحدائق والمتنزھات الجمیلة.

ویربط جانبیھا جسران حدیدیان ثابتان ھما جسر الملك فیصل وجسر الملك غازي، وعالوة على ذلك یربطھما جسر
القطار الحدیدي في (الصرافیة) وسیتم إنشاء جسرین حدیدین آخرین قریبًا یقع أحدھما في الباب الشرقي في مدخل شارع

أبي نواس واآلخر یربط الكاظمیة باألعظمیة.

ویوجد في بغداد كثیر من اآلثار التاریخیة التي یزورھا السواح منھا الدار المعزیة وھي قصر من قصور الخلفاء، ومآذن
جامع الخفافین وجامع الشیخ معروف وبقایا المدرسة المستنصریة ومنارة سوق الغزل والباب الوسطاني من بقایا السور

القدیم، وغیر ذلك من اآلثار.

كما أن فیھا مراقد األئمة واألولیاء الصالحین كمرقد اإلمامین موسى الكاظم ومحمد الجواد (ع) في الكاظمیة، ومرقد
اإلمام األعظم أبي حنیفة (رض) في األعظمیة، ومرقد الشیخ عبد القادر الكیالني (رض) في باب الشیخ، ھذا باإلضافة

إلى المراقد األخرى الخاصة ببعض األولیاء الصالحین والمشایخ.

وفي بغداد عدة متاحف أھمھا المتحف العراقي ودار اآلثار العربیة ومتحف األزیاء والقصر العباسي ومتحف األسلحة
(راجع بحث اآلثار القدیمة) قبًال.

وأھم شارع في بغداد ھو (شارع الرشید)(1) الذي یمتد من باب المعظم حتى الباب الشرقي ویبلغ طولھ زھاء الثالثة
كیلومترات تقریبًا، وتقع على جانبیھ العمارات والمخازن التجاریة والفنادق والحوانیت وھو شارع كثیر االزدحام.
ویحاذیھ إلى الشرق (شارع غازي)، ثم بعده (شارع الشیخ عمر). وتحاول الحكومة فتح شارع جدید یسیر باستقامة واحدة

من الباب الشرقي حتى باب المعظم ما بین شارع الرشید وشارع غازي بغیة تخفیف االزدحام عن شارع الرشید(116). 

وتتصل بغداد بكافة أنحاء العراق بمختلف الطرق فمنھا خطوط السكة الحدید وطرق السیارات والنھر والطریق الجوي.

ویعتبر میناء بغداد الجوي (المطار المدني) من المطارات المھمة في الشرق األدنى إذ تمر بھ معظم الطائرات القادمة من
الشرق األقصى أو القادمة من أوروبا في طریقھا للشرق.



وتقوم في بغداد كافة الكلیات والمعاھد العلمیة العالیة التي یؤمھا الطالب من شتى األلویة إلكمال تحصیلھم العالي فیھا
كالطبیة والحقوق العالیة والتجارة والھندسة والصیدلة وكلیة الملكة عالیة ودار المعلمین االبتدائیة إلخ. وتضم كذلك عددًا
كبیًرا من المشاریع الصناعیة الھامة التي تّم إنشاؤھا فیھا كمصانع النسیج واإلسمنت والبیرة والمحالج والغزل والجلود

وما إلى ذلك.

وبغداد ھي مركز لواء بغداد(117)، وأھم حاصالت ھذا اللواء ھي الحبوب كالحنطة والشعیر والقطن والسمسم وغیرھا،
والفواكھ المختلفة والخضروات(118). 

وتقع في لواء بغداد عدة مواقع أثریة یجدر بالزائر أو السائح زیارتھا نظًرا ألھمیتھا التاریخیة منھا:

 ـ عقرقوف (في منطقة أبي غریب غربي الكاظمیة).

 ـ طیسفون (طاق كسرى) ویقع في ناحیة سلمان باك ویوجد في ھذه الناحیة الواقعة جنوبي بغداد قبر سلمان الفارسي
(رض).

 ـ أطالل سامراء.

 ـ جسر حربى.
 

أما األماكن التي یحسن بالزائر رؤیتھا في بغداد فھي:

ـ مدینة بغداد في تل محمد (راجع بحث بغداد الجدیدة)

ب ـ مدینة المنصور وسباق المنصور (راجع بحث مدینة المنصور).

 ـ شارع أبي نؤاس.

ـ ضاحیة الكرادة الشرقیة (المسبح)

ـ ـ ضاحیة األعظمیة.

ـ الكاظمیة.
 

ھذا عالوة على ما فیھا من المتاحف المختلفة(119) (راجع كتاب اآلثار القدیمة). 
 

 

 

 

 

 

11 ـ �غداد الجد�دة
 

مدینة بغداد الجدیدة ھي مخطط مدینة فكر بإنشائھا في عام 1945م جماعة من أصحاب رؤوس األموال العراقیین وبعض
المصریین عن طریق تأسیس شركة إنشائیة عراقیة باسم شركة بغداد الجدیدة. الغرض األساسي منھا إنشاء مدینة عصریة

في أطراف بغداد القدیمة على غرار (مصر الجدیدة) في القاھرة.



وقد تّم تأسیس ھذه الشركة بالفعل في تلك السنة برأس مال قدره ملیون دینار وما إن عرضت أسھمھا في السوق وھي
(خمسة دنانیر للسھم الواحد) حتى تالقفتھا األیدي ولم تنتِھ مدة االكتتاب حتى باشرت الشركة فعًال بشراء أرض منبسطة
واسعة شاسعة تتكون من آالف الدونمات وھي األرض الواقعة على بعد كیلومترات جنوبي شرق العاصمة (بغداد) على

مقربة من (تل محمد) وعلى جانبي الطریق المؤدي إلى مدینة بعقوبة.

ولما كانت تلك األرض معرضة لخطر االنغمار بمیاه الفیضان من جراء كسر سدة الداودیة شمال الصلیخ أو من جراء
فیضان نھر دیالى جنوبیھا فقد قامت الشركة بادئ ذي بدء بإنشاء سدة ترابیة لتقي المدینة من خطر الفیضان. ھذا وبعد

فراغھا قامت بتخطیط المدینة تخطیًطا جمیًال.

فقد خطت أربعة شوارع رئیسیة واسعة متوازیة، طول الواحد منھا زھاء الثالثة كیلومترات قابلة للتمدید وعرضھ حوالي
الخمسین متًرا، تتقاطع مع ھذه الشوارع على زاویة قائمة، أربعة شوارع أخرى متوازیة بالمقاییس نفسھا، ویتخلل ھذه
الشوارع طرق فرعیة تقسم المربعات الناتجة عن تقاطعھا بصورة ھندسیة تجعل كل وحدة من وحداتھ أبنیة للسكنى تقع

على طریقین اثنین.

ولقد قامت الشركة ببناء جسرین في مدخل المدینة وعبّدت الطریق الرئیسي بجانبیھ وھو الذي یخترقھا ویتصل بالطریق
المؤدي إلى مدینة بعقوبة كما عبّدت مجموعة من الطرق الفرعیة األخرى وقامت بتشجیر معظم تلك الشوارع والطرق

وأنشأت الحدائق الجمیلة الزاھیة المنسقة.

وللشركة في آخر الشارع الرئیسي مشتل كبیر خاص بھا زرعت فیھ مختلف األشجار والنباتات والورود، ولقد شیدت
الشركة منذ تأسیسھا عددًا من القصور الفخمة والفیالت الجمیلة وكازینو جمیلة تحیط بھا الحدائق الغناء.

وفي عام 1950م تّم تشیید ساحة لسباق الخیل في طرفھا الشمالي على مقربة من المشتل إلى یسار الطریق المؤدي إلى
بعقوبة.

وتعدّ بغداد الجدیدة من المتنزھات الجمیلة في ضواحي بغداد.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن (شركة بغداد الجدیدة) قد تعرضت لرجات مالیة كثیرة فلم تستطع تنفیذ برنامجھا. وأسعار
أسھمھا في الوقت الحاضر منخفضة جدًا.

 

 

 

 

� العراق (120) 
12 ـ ال�لد�ات ��

 

البلدیة مؤسسة تدبر الشؤون العائدة للبلدة وبالتالي الشؤون العامة ألھالیھا الذین تجمعھم دواعي المنافع المشتركة
واالحتیاجات المتقابلة، وذلك ضمن الحدود والصالحیات التي تعینھا القوة التشریعیة بواسطة ممثلیھم المنتخبین.

وإن للنظام البلدي في العراق تاریًخا یرجع إلى أیام العثمانیین ولو أنھ یعود أبعد من ذلك حیث نظام (الحسبة)، غیر أن
تشكیالت البلدیة الحدیثة أول ما بدأت في الفترة العثمانیة سنة 1287ھـ عندما نص الفصل السابع من نظام إدارة الوالیات
الصادر في 29 شوال 1287ھـ على لزوم تألیف مجلس بلدي في كل مدینة أو قصبة من رئیس ومعاون وستة أعضاء،

وقد صار فیما بعد ذلك أي في عام 1292ھـ نظام النواحي الذي أرید بھ تأسیس بلدیات في القصبة الصغیرة.

أما في العراق فیرجع تاریخ تأسیس البلدیات إلى أیام مدحت باشا عام 1869م إذ ھو الذي أدخل نظام البلدیة فیھ(121). 

ومھما یكن من شيء فإن تشكیالت البلدیة في الوالیات لم تبدأ إّال بعد إعالن الدستور حیث بُدء بتطبیق قانون بلدیات
الوالیات العثماني المنشور في 23 أیلول 1953رومي الموافق 27 رمضان 1294ھـ.



ولقد نص ھذا القانون على تألیف مجلس بلدي في كل مدینة وقصبة وتقسیم المدن الكبرى حسب موقعھا وسعتھا إلى دوائر
بلدیة متعددة من قبل مجلس إدارتھا على أن یؤخذ بنظر االعتبار كل أربعین ألف نسمة من السكان أساًسا لذلك بقدر

اإلمكان ویكون لكل دائرة مجلس بلدي على حدة(122). 

ولقد سارت أمور البلدیات في العراق بموجب ھذا القانون الذي جرى تطبیقھ فیھ إلى حین صدور (قانون إدارة البلدیات
رقم 84 لسنة 1931م) الذي نص في مادتھ (59) على إلغاء قانون بلدیات الوالیات العثمانیة الصادر في 1294ھـ مع

جمیع ذیولھ وتعدیالتھ وأنظمتھ وتعلیماتھ وبیاناتھ.

وأن یلغى من قانون األبینة العثماني المؤرخ في 23 ذي الحجة سنة 1299 ھـ وفي 24 تشرین األول 1298ھـ ما یخالف
أحكام ھذا القانون وذلك اعتباًرا من تاریخ نفاذ األنظمة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة العاشرة من القانون.

و(البلدیة) بموجب ھذا القانون ھي:

(كل مؤسسة محلیة ذات شخصیة حكمیة مكلفة بالقیام بالمصالح والخدمات المنصوص علیھا في ھذا القانون أو أّي قانون
آخر).

 

وتتمتع البلدیة باعتبارھا شخصیة حكومیة بما یأتي:

 ـ الحقوق المشروعة المخولة لھا بموجب أحكام ھذا القانون.

 ـ تستوفي الرسوم والضرائب وفقًا ألحكام ھذا القانون.

 ـ تستعمل الصالحیات التي تمكنھا من القیام بالخدمات والوجائب المفروضة علیھا.

 ـ تكون خصًما في جمیع الدعاوى التي تقام علیھا أو لھا.

 ـ تعمل بكافة األوامر والتعلیمات التي تصدرھا الحكومة بموجب أحكام ھذا القانون.
 

أما واجبات البلدیة: فقد نصت علیھا المادة (44) وأھمھا:

العنایة بعمران البلدة وتسویة الطرق وصیانة المعابر والجسور وتنویر المدینة والعنایة بالصحة وإنشاء إسالة الماء وإطفاء
الحرائق وصیانة المقابر، وإنشاء المجازر والحدائق العامة، وتفتیش أماكن اللھو االجتماعیة العامة، والعنایة باألخالق
العمومیة، وإسعاف الفقراء والقیام بالخدمات ذات الصبغة التجاریة التي تعود على الجمھور بالراحة وعلى أموال البلدیة

بالربح، ھذا إلى غیر ذلك من الوجائب.
 

موارد البلدیة: تتألف من المنابع اآلتیة:

 ـ من الرسوم التي فرضتھا السلطة التشریعیة.

 ـ من المخصصات واإلعانات التي تمنحھا الخزینة العامة للدولة إلى البلدیات.

 ـ من الرسوم التي تخصصھا الحكومة للبلدیات عدا ما ذكر في الجدول الملحق بالقانون، وكذلك الرسوم التي تجبیھا
من الشرفیات والغرامات والواردات التي تستحصل من أمالك البلدیات ومن جراء خدماتھا.

 

عناصر البلدیة: تتألف البلدیة مما یأتي:
 

1 ـ رئیس البلدیة:(123) 



یختلف رؤساء البلدیات باختالف أصناف البلدیات المعینین فیھا ولما كانت بلدیة بغداد تسمى (أمانة العاصمة) فإن رئیسھا
یدعى (أمین العاصمة) ویعین بإرادة ملكیة تصدر بناء على اقتراح وزیر الداخلیة وموافقة مجلس الوزراء.

أما رؤساء البلدیات من الصنف األول فیعیّنون بإرادة ملكیة تصدر بناء على اقتراح وزیر الداخلیة (على أن یكونوا من
خریجي الدراسات المتوسطة أو ما یعادلھا على األقل).

أما رؤساء بلدیات األصناف الثانیة والثالثة والرابعة فیعینون من قبل وزیر الداخلیة. والشروط المطلوبة بوجھ عام أن
یكون ممن یحسن القراءة والكتابة وحائًزا على الجنسیة العراقیة ویكون متولدًا من أبوین عراقیین وأكمل الـ 25 سنة من
العمر وحائًزا لجمیع الحقوق المدنیة، وسالًما من األمراض المعدیة والعاھات الجسمیة والعقلیة وغیر محكوم علیھ

باإلفالس ولم یسبق أن حكم علیھ بجنایة (عدا السیاسیة منھا) أو جنحة مخلة بالشرف.
 

2 ـ المجلس البلدي:

وھو ھیئة فخریة ینتخب أعضاؤھا باالقتراع السري من مجموع ناخبي البلدیة ویكون عددھم (10) في بلدیات الصنف
األول و(8) في بلدیات الصنف الثاني و(6) في بلدیات الصنف الثالث و(4) في بلدیات الصنف الرابع.

وتكون مدة العضویة للمجلس البلدي أربع سنوات ویستبدل نصف األعضاء كل سنتین وخدمات األعضاء فخریة ویشترط
فیھم الشروط المطلوبة نفسھا في أعضاء المجالس اإلداریة.

 

3 ـ موظفو البلدیة:

ویقوم بأعباء وجائب البلدیة موظفون وكتّاب وھیئات فنیة وإجرائیة ومالیة بقدر اللزوم.

أصناف البلدیات: تقسم البلدیات في العراق إلى أربعة أصناف:

 ـ بلدیات الصنف األول وھي التي تكون وارداتھا (15 ألف) دینار سنوی�ا فأكثر وعددھا اآلن في العراق (6) بلدیات
بما فیھا (أمانة العاصمة).

 ـ بلدیات الصنف الثاني وھي التي تتجاوز وارداتھا (3750 دیناًرا) ولكنھا تقل عن (15 ألف) دیناًرا وعددھا اآلن
في العراق (22) بلدیة.

 ـ بلدیات الصنف الثالث وھي التي تتجاوز وارداتھا (750 دیناًرا) ولكنھا تقل عن (3750 دیناًرا) وعددھا اآلن في
العراق (69) بلدیة.

 ـ بلدیات الصنف الرابع وھي التي تقل وارداتھا عن (750 دیناًرا) سنوی�ا وعددھا اآلن في العراق (32) بلدیة ویكون
مجموعھا في العراق حتى عام 1950 (129) بلدیة.

 

وقد نص القانون بأن على وزیر الداخلیة أن یعلن تصنیف كافة البلدیات كما لھ عند حدوث ضرورة صالحیة تعدیل ھذه
الدرجات وذلك ببیان یصدره في الجریدة الرسمیة.

وترتبط البلدیات في العراق بوزارة الداخلیة عن طریق (مدیریة البلدیات) في ھذه الوزارة ومھمة ھذه المدیریة مراقبة
أعمال البلدیات ومساعدتھا في سبیل تنظیم المدن والعنایة بشؤونھا الصحیة فیما یتعلق بتنظیم قضایا (إسالة الماء ومشاریع
الكھرباء) والطرق وتصمیم ھندسة المدن أو القصبات إلى غیر ذلك من األعمال التي بیّنھا نظام وزارة الداخلیة(124).
ولزیادة اإلیضاح وإلعطاء فكرة عن مدى أعمال البلدیات في العراق ندرج فیما یلي جدوًال باإلیرادات والمصروفات

الحقیقیة العامة للبلدیات للسبع سنین المبتدئة من 1943 ـ 1944 لغایة 1949 ـ 1950 وھي كما یلي: 

اإلیرادات والمصروفات الحقیقیة العامة للبلدیات بالدنانیر



المصروفاتاإلیراداتالسنة
1944 - 194312966501176870
1945 - 194416721011617653
1946 - 194521468752068677
1947 - 194624449812286994
1948 - 194718407512012269
1949 - 194820361212072799
1950 - 194920461231976325

 

إیرادات ومصروفات مشروعات إسالة الماء والكھرباء العامة للبلدیات في العراق

المصروفاتاإلیراداتالسنة
1944 - 1943268181231040
1945 - 1944316385298635
1946 - 1945454845317319
1947 - 1946272522494841
1948 - 1947463754413870
1949 - 1948567206525757
1950 - 1949615315622455

 

وقد أصبحت (مدیریة البلدیات) مدیریة عامة ثانیة بعد تعدیل نظام وزارة الداخلیة عام 1953 نظًرا التساع أعمال البلدیات
وازدیاد نشاطھا في السنوات األخیرة. وقد خصصت الحكومة في شھر تشرین األول 1953 مبلغ ملیون ونصف من
الدنانیر منحة لمختلف البلدیات (ما عدا أمانة العاصمة) إلكمال المشاریع العمرانیة فیھا خالل السنة المالیة 1953(125). 

 

 

 

 

 

� العراق
13 ـ البورصة ��

 

لیس في العراق الیوم (بورصة) للتجارة تشرف على تنظیم سوق البضائع الرئیسیة أسوة بالدول األخرى. ولكن البحث في
ھذا الموضوع كان قد جرى في العراق واتخذت في سبیلھ عدة خطوات إیجابیة قبل (18) سنة.

ونظًرا لخطورة ھذه الناحیة بالنسبة للحقل التجاري في العراق ونظًرا لتجدد الرغبة (الرسمیة) في ضرورة إعادة تأسیس
بورصة للتجارة في العراق فقد رأینا أن نعطي في ھذا المعجم خالصة تاریخیة عنھا فیما یأتي.



كانت الحكومة العراقیة في عام 1935 قد شعرت بالحاجة الماسة إلى تنظیم سوق البضائع الرئیسیة موضوع التعامل في
العراق ورأت أن ھذا ال یتم إّال بإنشاء وتأسیس (بورصة تجارة) في بغداد وغیرھا من المدن عند اللزوم. ورغبة منھا في
إخراج ھذا المشروع إلى حیز الوجود فإنھا طلبت من مدیریة التجارة (التي كانت تابعة لوزارة المالیة آنذاك) باالشتراك
مع غرفة تجارة بغداد لدراسة ھذا الموضوع دراسة علمیة مفصلة ووضع أسس ثابتة للبورصة، وبعد عدة اجتماعات

تمخضت ھذه الدراسة عن وضع الئحة قانونیة تتضمن القواعد األساسیة للبورصة.

ومن ثم دارت مخابرات عدة بین وزارة المالیة وغرفة تجارة بغداد انتھت بإجراء تعدیالت على بعض مواد تلك الالئحة
ثم انتھى األمر بعد ذاك إلى إصدار (قانون بورصة التجارة رقم 65 لسنة 1936) في یوم 9 مایس 1936م.(126) 

وقد نص في ھذا القانون على أن تنفیذه یكون یوم افتتاح البورصة الذي یعلنھ وزیر المالیة ببیان ینشره بالجریدة الرسمیة.

ومما تجدر االشارة إلیھ ھو أن الفقرة (1) من المادة األولى من قانون بورصة التجارة قد عینت البضائع الرئیسیة التي
یتاجر بھا في البورصة.

وبعد مرور شھرین على صدور ھذا القانون نشر وزیر المالیة في یوم (9 تموز 1936) بیانھ المرتقب في جریدة الوقائع
العراقیة بعددھا المرقم (1524) الذي یعلن فیھ افتتاح البورصة اعتباًرا من یوم السبت المصادف (11 تموز 1936) حیث

یتم فیھ تسجیل أسماء األعضاء من منتجي البضائع الرئیسیة وتجارھا واعتبار قانون البورصة نافذًا من ھذا الیوم.

وفي یوم 24 آب 1936 اجتمعت ھیئة البورصة وانتخبت منھا (18) عضًوا الختیار لجنة البورصة من بینھم.

وفي یوم 25 آب 1936 اجتمعت لجنة إدارة غرفة تجارة بغداد واختارت من بین الذوات الثمانیة عشر المشار إلیھم،
تسعة(127) أعضاء لیكونوا أعضاء لجنة البورصة. 

وعلى أثر ذلك صدر النظام الثاني لبورصة التجارة رقم (43) لسنة 1936(128). 

وفي یوم 5 أیلول سنة 1936 أصدر وزیر المالیة (بیانًا) أعلن فیھ أنھ اعتباًرا من صباح یوم االثنین المصادف 7 أیلول
1936 ال یجوز االتجار بالجملة بالبضائع المعینة في القانون، إّال داخل بنایة البورصة وكل متاجرة عداھا غیر قانونیة.

أما ھذه البضائع فھي(129):

9- الفول (الباقالء)1- الحنطة بأنواعھا
10- التمور بأنواعھا2- الشعیر

11- القطن (اكاال)3- الذرة الصفراء
12- بذر القطن (أكاال)4- الذرة البیضاء

13- الصوف بأنواعھ5- لدخن
14- أنواع الجلود المدبوغة6- الماش

15- السمن7- بذر الكتان
 8- السمسم

 

وعلى ذلك افتتحت البورصة أعمالھا یوم 7 أیلول 1936. وفي یوم 9 أیلول أصدرت تعلیمات التحكیم في البورصة وفقًا
للفقرة 1 (أ) من المادة التاسعة من النظام رقم 30 لسنة 1936.

وفي أول حزیران سنة 1937 بدأت البورصة بتسجیل األسعار الیومیة للبضائع الرئیسیة. ولكن أعمال ھذه لم تدم ولم
یكتب لھا النجاح. فقد الحظت وزارة المالیة أن معظم المعامالت لبیع وشراء البضائع الواجب االتجار بھا تجري خارج



البورصة ولذلك كتبت وزارة المالیة في شھر كانون الثاني 1938 إلى غرفة تجارة بغداد وإلى البورصة نفسھا مستفسرة
عن العوامل التي أدت إلى عدم نجاح البورصة في مھمتھا وعما تقترحھ كل منھما من وجوه اإلصالح؟

وقد جاء في جواب غرفة التجارة (أن البورصات في البالد األجنبیة الراقیة ھي مؤسسة على الغالب للمضاربات مما ال
یستحب تأسیس مثلھا في ھذه البالد وأن تأسیس بورصة تجارة في بغداد أمر سابق ألوانھ).

وبعد ذلك ارتأت وزارة المالیة توقیف العمل بقانون البورصة فأصدرت لذلك قانون رقم 54 لسنة 1938 (لتوقیف قانون
بورصة للتجارة رقم 65 لسنة 1936).

وقد اعتبر التوقیف نافذًا من یوم (9 مایس عام 1938).

وعلى أثر ھذا التعطیل صفیت أعمال البورصة وأحیلت إلى غرفة تجارة بغداد حیث تقرر أن تقوم ھذه الغرفة بجلب
أسعار األسواق الخارجیة یومی�ا بطریق البرق وإذاعتھا مع األسعار الداخلیة وتوزیعھا على الدوائر الرسمیة واألوساط

التجاریة ونشرھا في الصحف المحلیة.
 

 

 

 

14 ـ ال�الط المل��
 

لقد اصطلح في العراق على تسمیة المقام الرسمي لحضرة صاحب الجاللة الملك الذي یقوم فیھ بإدارة شؤون المملكة اسم
(البالط الملكي) وھو یتألف من الدوائر اآلتیة:

 

1 ـ الدیوان الملكي:

وھو المرجع المختص بالشؤون الرسمیة ما بین حضرة صاحب الجاللة الملك وبین الحكومة إذ یقوم رئیس الدیوان الملكي
بعرض القضایا والمخابرات الرسمیة وغیرھا على صاحب الجاللة كما أنھ الواسطة لتبلیغ األوامر واإلرادات الملكیة.

ویتألف الدیوان الملكي في الوقت الحاضر مما یأتي:

ـ رئیس الدیوان الملكي وھو أكبر موظف في البالط الملكي (وال یعین في ھذا المنصب إّال من كان بدرجة وزیر فما
فوق وھي درجة خاصة).

ب ـ نائب رئیس الدیوان الملكي یقوم من یشتغلھ بمساعدة رئیس الدیوان في أعمالھ أو یقوم مقامھ في حال غیابھ.

 ـ معاون رئیس الدیوان الملكي. ویقوم بمساعدة رئیس الدیوان الملكي في األعمال والواجبات التي یعھد بھا الرئیس
إلیھ.

 

2 ـ رئاسة التشریفات الملكیة(130): 

وھي دائرة التي تقوم بتنظیم أمر استقبال السفراء ووزراء الدول المفوضین عند تقدیم أوراق اعتمادھم والتوسط لدى
وزارة الخارجیة لتھیأة الكتب وبرقیات التھاني أو التعازي لرؤساء الدول األجنبیة، وتنظیم مقابالت األھلین واألجانب
أثناء التشرف بمقابلة حضرة صاحب الجاللة الملك. ووضع برامج الرحالت الملكیة ومناھج الحفالت التي یشرفھا جاللة
الملك، وتأمین سجل الزائرین في البالط الملكي وعرض براءات الممثلین السیاسیین والقناصل وبراءات األوسمة

وبراءات الشرف ثم تأمین إدارة الحفالت الرسمیة وتنظیم التشریفات في البالط الملكي.



ویتألف قسم التشریفات الملكیة مما یأتي:

ـ رئیس التشریفات الملكیة وھو المسؤول عن سیر أعمال ھذه الدائرة ودرجة ھذا المنصب درجة خاصة.

ب ـ نائب رئیس التشریفات الملكیة ویقوم بمساعدة رئیس التشریفات في أعمالھ أو یقوم مقامھ حال غیابھ.

 ـ معاون رئیس التشریفات الملكیة ویقوم باألعمال والواجبات التي یعھد بھا إلیھ.

ـ التشریفاتیة وقد نص على تعیین اثنین من التشریفاتیة للمساعدة على القیام بما یتطلبھ نظام التشریفات.
 

وباإلضافة إلى ما تقدم فإن ھناك ممیز ذاتیة ومترجم وممیز حسابات وكتب لتمشیة مصالح وأعمال الدیوان الملكي
األخرى.

 

بیانات التشریفات الملكیة

لقد اعتاد الناس أن یسمعوا بین حین وآخر (بیانات التشریفات الملكیة) ھذه ولكنھم ال یعرفون المناسبات التي تصدر فیھا.
لذا رأینا من المناسب إعطاء فكرة عن ذلك ونقول…

لیس إلصدار ھذه البیانات نظام أو تعلیمات مكتوبة إنما ھو عبارة عن تعامل وعرف متبع في البالط الملكي العراقي كما
ھو الحال في بالطات الدول أو القصور الجمھوریة األجنبیة. ولذلك لم تكن المناسبات التي تصدر فیھا معینة في نظام

خاص بل ترك أمر صدورھا إلى العرف المتبع من جھة وإلى الرغبة الملكیة في ذلك من جھة أخرى.

ولقد تعورف على إصدار بیانات التشریفات في األحوال اآلتیة وھي:

 ـ عند سفر وتنقل حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم وأعضاء العائلة المالكة.

 ـ عند تشرف رؤساء الھیئات الدبلوماسیة األجنبیة بمقابلة حضرة صاحب الجاللة.

 ـ عند تشرف رؤساء السلك السیاسي العراقي بمقابلة حضرة صاحب الجاللة بمناسبة تعیینھم في مناصبھم الجدیدة أو
عند مغادرتھم أو عودتھم إلى العراق.

 ـ عند تكلیف رئیس الوزراء الجدید بتألیف الوزارة وقیام معالي رئیس الدیوان الملكي بإبالغھ بذلك.

 ـ عند تشرف أعضاء ھیئة الوزارة الجدیدة بمقابلة حضرة صاحب الجاللة الملك.

 ـ عند قیام جاللة الملك بافتتاح دورة مجلس األمة الجدیدة.

 ـ عند تعیین كبار موظفي الدولة في المناصب العلیا في الدولة وقد تعورف على أنھا تشمل (المفتش اإلداري،
المتصرف، أمین عاصمة والمدیر العام، عضو التمییز، والوزیر المفوض، والسفیر، عمید الكلیة، عضو إجرائي

في مجلس األعمار أو مصلحة المصافي إلخ. لرفع فروض الشكر بمناسبة تعیینھم في مناصبھم الجدیدة.

 ـ عند تشرف أحد الوزراء الجدد بمقابلة جاللتھ لرفع فروض الشكر بمناسبة صدور اإلرادة الملكیة بتعیینھ وزیًرا.

 ـ عند تشرف دیوان الرئاسة في مجلس األعیان والنواب بمقابلة جاللة الملك على أثر انتخابھم عند افتتاح الدورة
البرلمانیة.

1 ـ عند تشرف أحد األعیان الجدد بمقابلة جاللتھ بمناسبة صدور اإلرادة الملكیة بتعیینھ عینًا.

1 ـ عند تقدیم رؤساء الھیئات الدبلوماسیة األجنبیة أوراق اعتمادھم.

1 ـ عند تشریف جاللة الملك أو ولي العھد إحدى الحفالت الرسمیة وشمولھا برعایتھما السامیة.



1 ـ عند إیفاد مندوب أو ممثل عن جاللة الملك إلى مجلس التعزیة أو لالستفسار عن الصحة أو لحضور حفلة تشییع
جنازة سواء في بغداد أم خارجھا أم غیر ذلك.

1 ـ عند تشرف المعزى أو المستفسر عن صحتھم أثناء مرضھم بمقابلة جاللتھ لرفع فروض الشكر على ھذا العطف
السامي.

1 ـ عند شكر الذین سجلوا أسماءھم في سجل التشریفات الملكیة بمناسبة األعیاد الوطنیة والدینیة.

1 ـ عند إقامة مأدبة بأمر جاللة الملك أو ولي العھد واألمر بإصدار بیان بذلك.

1 ـ وفي المناسبات األخرى التي یأمر جاللة الملك بإصدار بیان عنھا.
 

3 ـ نظارة الخزینة الخاصة:

ویوجد في البالط الملكي دائرة مستقلة عن الدیوان الملكي والتشریفات الملكیة ھي (نظارة الخزینة الخاصة) وھي الدائرة
التي تشرف على المزارع الملكیة والقصور الملكیة وجمیع ما یتعلق بأموال حضرة صاحب الجاللة الملك وحضرة
صاحب السمو الملكي ولي العھد، وھي مخولة بصورة قانونیة للقیام بالتصرفات التي تؤدي إلى إنماء ھذه الموارد

وتنظیمھا والقیام بكافة المعامالت الرسمیة التي تقتضیھا طبیعة واجباتھا ھذه.

ویرأسھا رئیس ھو (ناظر الخزینة الخاصة) یساعده (مدیر حسابات) وعدد من المستخدمین وھذه الدائرة لیست حكومیة
أو شبھ حكومیة.

 

4 ـ آمریة لواء الحرس الملكي:

ومن الدوائر الرسمیة الموجودة في البالط الملكي مقر آمر لواء الحرس الملكي وھو تابع إلى وزارة الدفاع ولكن مقره
البالط الملكي في الوقت الحاضر.

 

مجلس البالط الخاص

وما دمنا في بحث البالط الملكي یجدر بنا أن نتكلم عن ھذا المجلس (مجلس البالط الخاص) فبموجب القانون یتألف ھذا
المجلس من رئیس الوزراء ومن كل من رئیس األعیان ورئیس مجلس النواب ووزیري الداخلیة والعدلیة.

وینعقد تحت رئاسة الملك أو رئیس الوزراء عندما ینیبھ الملك وبحضور ثالثة من أعضائھ على األقل.

ویقوم رئیس الدیوان الملكي بوظیفة سكرتیر المجلس الخاص.

وینظر ھذا المجلس في األمور التأدیبیة المتعلقة بأفراد األسرة المالكة ولیس للمحاكم أن تسمع الدعوى في أّي أمر یدخل
في اختصاص المجلس ولھذا المجلس ما للمحاكم من اختصاصات في األمور المودعة إلیھ كما أن لھ حرمان األمیر أو
األمیرة إذا تزوجت أو تزوج بدون إذن الملك من لقب اإلمارة، أو الحقوق المكتسبة بصفتھا ھذه. وإسقاط الجنسیة عنھا

وحرمانھا من التصرف باألموال غیر المنقولة في العراق.
 

بنایة البالط الملكي

تقع بنایة (البالط الملكي) في الوقت الحاضر في منتصف شارع اإلمام األعظم ویجدر بنا أن نعطي القارئ نبذة تاریخیة
عنھا فنقول:

عندما شرف العراق حضرة صاحب الجاللة المغفور لھ الملك فیصل األول ألول مرة في عام 1921 اتخذ بیت شعشوع
الواقع على ضفة نھر دجلة الیسرى في شریعة نجیب باشا مسكنًا ودائرة رسمیة (بالًطا).



وكانت المساحة التي تشغلھا بنایات البالط الملكي الحالیة خالیة یعسكر بھا قسم من الجیش اإلنكلیزي فلما انتقلوا منھا تقرر
بناء دائرة البالط الملكي علیھا فتم تشیید البنایة التي تقع على مقربة من الشارع العام في الوقت الحاضر والتي تشغلھا

رئاسة التشریفات الملكیة.

وھكذا ظل جاللة الملك ساكنًا في (بیت شعشوع) ویتخذ من البنایة الجدیدة مكتبھ الرسمي.

وفي أواخر عام 1926 حدث فیضان في بغداد أدّى إلى غرق البالط الملكي وتعرض بیت شعشوع لھ كذلك فانتقل جاللة
الملك إلى دار (عزرا مناحیم دانیال) التي تقع بجوار بنایة (فندق زیا) إلى جھة الیسار حیث ظل فیھا جاللتھ قرابة ثالثة

أشھر.

وھنا تقرر أن تتخذ (مدرسة الصنائع)(131) الواقعة قرب دار الضباط داًرا لسكنى جاللتھ، وبعد تصلیحھا انتقل إلیھا
جاللتھ، أما مكتبھ الرسمي فقد ظل في (البالط الملكي). ومن ثم أضیفت بعض البنایات والقاعات البسیطة في الساحة

الواقعة قرب نھر دجلة، بنیت في مناسبات مختلفة(132). 

وقد بوشر منذ أكثر من سنة ببناء البالط الملكي الجدید في كرادة مریم وستتألف بنایتھ من دار لسكنى جاللتھ ومن مكتبھ
الرسمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ـ الب�طرة
 

لقد كانت شؤون العنایة بالثروة الحیوانیة مھملة أیام العثمانیین ولكن عندما احتل اإلنكلیز العراق فكروا في عام 1918
بضرورة تأسیس دائرة للبیطرة فیھ أسموھا دائرة البیطرة والركائب الملكیة وكان أول مدیر عیّن لھا إنكلیزي ھو المیجر

(س. آر. جادویك).

ولما كانت البالد خلًوا من أّي اختصاص في ھذا الموضوع فقد استعانت ھذه الدائرة باالختصاصیین الھنود(133). 

وإن أول عمل قامت بھ ھذه الدائرة ھو فتح مستشفى بیطري في بغداد ثم واصلت عملھا في فتح معاھد بیطریة في األلویة
األخرى المھمة. وبعد ذلك ألحق بھا مختبر صغیر لفحص وتشخیص العینات المرضیة الواردة من الملحقات وإجراء
المباحث العلمیة حول ما یختص باألمراض الحیوانیة المھمة في العراق. وقد بذلت ھذه الدائرة الجھود لتدریب الفنیین من
العراقیین ولكن المخصصات المالیة لم تكن مساعدة لھا آنذاك ولذلك لم تستطع إّال إیفاد طالب واحد للدراسة في مدرسة

بنغال البیطریة وذلك في سنة 1920.

ومع ھذا فقد قامت الدائرة بفتح دورات تدریبیة عملیة في المستشفى البیطري المركزي وعیّن الناجحون فیھا معاونین
بیطریین أو مضمدین تحت إشراف األطباء وجلّھم من الھنود.

وبعد ذلك شعر المسؤولون بضرورة وجود العدد الكافي من األطباء البیاطرة من أبناء البالد لذا أرسل في السنوات التالیة
عدد من الطالب إلى كلیات الھند ومصر لدراسة الفن البیطري وعند عودتھم تولوا شؤون البیطرة بدل األجانب وأصبح

عددھم حتى عام 1951 (23) طبیبًا بیطری�ا نال بعضھم درجة الدكتوراه في الفن البیطري.



ولما كان العراق غنی�ا بثروتھ الحیوانیة ووارداتھ منھا مبالغ كبیرة فقد اھتمت ھذه الدائرة اھتماًما كبیًرا في أمر العنایة بھا
ونشر المؤسسات الصحیة لھا في كافة أنحاء العراق. فللدائرة الیوم (15) مستشفى بیطري موزعة في األماكن

اآلتیة(134): 

8- البصرة1- بغداد (فیھا مستشفیان)
9- المنتفك2- الموصل
10- الدیوانیة3- كركوك

11- كربال4- السلیمانیة
12- الحلة5- أربیل
13- العمارة6- خانقین
14- الكوت7- الرمادى

 

أما المستوصفات البیطریة فیبلغ عددھا اآلن (1951) (40) مستوصفًا منتشرة في المدن والنواحي اآلتیة:

الجبایششھربازارراوندوزسامراء
العمارةرانیھمخمورزاخو
النجفكویسنجقمندلىتلعفر

على الغربىبعقوبةقرة توإسكى كلك
الصویرةالخالصسنجارألتون كوبرى
الزبیرالفلوجةعقرةطوزخرماتو

القرنةعنھدھوكبنجوین
سوق الشیوخأبو الخصیبكفرىبشدر

قلعة سكرالشطرةحلبجھجمجمال
المسیببدرةقلعة صالحالدغارة

 

ولقد أصبحت مدیریة البیطرة مدیریة عامة مرتبطة بوزارة االقتصاد وتتألف من الشعب اآلتیة(135): (التفتیش، مكافحة
األمراض، المختبر األمصال البیطریة، الدباغة والجلود واإلدارة). 

 

ثروة العراق الحیوانیة(136)

وما دمنا في بحث شؤون البیطرة في العراق ال بد لنا من إعطاء فكرة موجزة عن الثروة الحیوانیة في العراق فنقول:

إن ما یقارب (60 % بالمائة) من سكان العراق یحترفون الزراعة ویھتمون بتربیة نوع أو أكثر من الحیوانات الداجنة
كالبقر والجاموس والماعز واألغنام والجمال والخیول وغیرھا والتي یقدر عددھا بحوالي (62 ملیون رأس)(137). 

وھا نحن أوالء نعطي نبذة مختصرة عن كل نوع منھا:



 ـ األغنام: یقدر عددھا في العراق بین (7 ـ 8) مالیین رأس وھي من جنس األغنام اآلسیویة ذات األلیة العریضة
وتنقسم إلى ثالثة عروق تتباین بالنسبة للمناطق التي تربى فیھا وھي: 

ـ العرق الكردي ویربى في المناطق الجبلیة.

ب ـ العرق العواسي وتكثر تربیتھ في األراضي الشمالیة والغربیة ووسط العراق.

 ـ العرق العرابي ویعرف أیًضا (بالشفالي) ویربى في السھول الجنوبیة من العراق.

 ـ الماعز: وتربى على األخص في المناطق الشمالیة ویقدر عددھا بحوالي (2 ملیون) رأس وھو في العراق ضربان. 

ـ العرق االعتیادي وھو منتشر في كافة أنحاء العراق.

ب ـ العرق المرعزي ویربى في المنطقة الجبلیة الشمالیة.

 ـ البقر: ویقدر عدد األبقار في العراق بحوالي (800 ألف) رأس وھو نوعان: 

ـ أبقار المنطقة الجنوبیة.

ب ـ األبقار التي تربى في الجبال وشمال العراق، وھناك ضرب ثالث ناتج عن التزاوج (التسفید).

 ـ الجاموس: ویقدر عدده بحوالي (130 ألف) رأس ویربى من أجل حلیبھ في السھول وجنوب العراق ال سیما في
مناطق األھوار.

 ـ الخیول: ویقدر عددھا بحوالي (187 ألف) رأس وال یربي العراقیون سوى الخیول العربیة(138). 

 ـ الجمال: ویقدر عددھا بحوالي (291 ألف) رأس وتربى في المناطق الشمالیة الغربیة والجنوبیة.

 ـ البغال: ویقدر عددھا بحوالي (52 ألف) رأس وتكثر في المناطق الجبلیة.

 ـ الحمیر: ویقدر عددھا بحوالي (413 ألف) وتكثر في كافة أنحاء العراق.
 

ویشیر اإلحصاء الرسمي لسنة 1949 ـ 1950 المالیة إلى عدد ھذه الحیوانات كما یلي(139). 

291.000الجمال7.055.000الغنم
188.000الخیول1.849.000الماعز
52.000البغال822.000البقر

413.000الحمیر130.000الجاموس
 

ومن المنتظر أن یتضاعف ھذا العدد خالل السنوات العشر القادمة نظًرا لما تقوم بھ الدوائر المسؤولة من دراسات علمیة
وأعمال فنیة في سبیل تحسین األحوال المعاشیة الحیوانیة عن طریق اإلكثار من المراعي واختیار األنواع المالئمة من
األعشاب باإلضافة إلى ازدیاد مساحة األراضي الصالحة للزراعة وانتشار الملكیة الصغیرة نتیجة إلنشاء مشاریع الري

الكبرى في البالد.
 

 

 

 

 



حرف التاء (ت)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ـ تجارة العراق
 

كان العراق ـ بسبب موقعھ الجغرافي ـ مركًزا ھاًما من مراكز التجارة الدولیة منذ أیام البابلیین.

وقد تعرضت التجارة فیھ لعوامل االزدھار والتأخر حتى إذا تّم قیام الدولة العباسیة فیھ أخذت التجارة بالتوسع والنمو إلى
أن طرأ علیھا ما سبب تدھورھا في أواخر عھد ھذه الدولة. ثم أخذت تتدرج من سیئ إلى أسوأ نتیجة للتفسخ السیاسي

واالجتماعي واضطراب األمن وانقسام الدولة إلى دویالت وإغفال أمور الزراعة والري وغیرھا(140). 

ثم استمر ھذا التدھور أیام العثمانیین وزاد فیھ تفشي األوبئة وتكرر حوادث الغرق والحروب والطواعین والمجاعات.

وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأ أھم تطور في ماھیة تجارة العراق واتجاھھا نحو المظھر الذي ظھرت فیھ في القرن
العشرین. فقد كانت أغلب ھذه التجارة من السلع الخفیفة الثمینة، جریًا على قاعدة (ما خّف حملھ وغال ثمنھ) نظًرا لتكالیف

االتجار والمخاطر المحیقة بھا آنذاك.

وفي خالل القرن التاسع عشر تحولت التجارة في العراق إلى تجارة استیراد إذ بوشر باستیراد عدد متزاید من مختلف
السلع المصنوعة لالستھالك المحلي في العراق أو البالد المجاورة وتصدیر المواد الغذائیة من العراق أو من تلك البالد



المجاورة لھ.

إّال أنھ في الثلث األخیر من القرن التاسع عشر بدأت بوادر اإلصالح في الدولة العثمانیة إذ تحسنت الطرق وبُدء باستعمال
التلغراف، ثم ظھرت المصارف وتأسس فرع للبنك الشاھي اإلیراني في بغداد عام 1890 ثم البنك العثماني الذي حل

محلھ في سنة 1893م.

وفي بدایة القرن العشرین كانت أھم مفردات تجارة االستیراد ھي منسوجات القطن والصوف وعمرات الرأس والسكر
والشاي والبن والكیروسین والشمع والكبریت واألخشاب والتوابل والمعادن.

أما أھم مفردات تجارة التصدیر فقد كانت الحبوب والتمور والحیوانات والصوف والجلود والمصارین وعرق السوس.

بینما كانت مفردات تجارة ترانسیت مستوردات من إیران من مختلف السلع وصادراتھا من السجاد واألفیون والتنباك
والصموغ ومواد الدباغة والصوف والشال والجلود.

أما الدول التي كانت تستورد منھا أو تصدر إلیھا فھي: بریطانیا وألمانیا وإیران والھند وأمریكا وفرنسا والنمسا والمجر
وروسیا(141). 

 

إحصائیات بالسلع الواردة والمصدرة إلى ومن والیتي

بغداد والبصرة ـ خالل السنوات 1910 ـ 1913

1910الوالیةنوع البضاعة
بالدنانیر

1911
بالدنانیر

1912
بالدنانیر

1913
بالدنانیر

الواردات
بغداد

البصرة
2736000
2635000

2661000
2856000

2823000
2638000

2915000
2899000

5371000551700054610005814000المجموع

الصادرات
بغداد

البصرة
854000

1669000
747000
2526000

931000
3247000

756000
1939000

2523000327300041780002695000المجموع
 
 

 

وعند إعالن الحرب العظمى األولى في عام 1914 أصبحت التجارة كاسدة وأحوالھا قلقة غیر أنھ لم تكد تحل سنة 1920
والسنوات التي تلتھا حتى أخذت التجارة بالتناقص شیئًا فشیئًا بسبب زوال العوامل التي أدت إلى انتعاشھا أیام االحتالل،

منھا زیادة تجارة الترانسیت إلى إیران واستیراد المؤن إلى الجیش البریطاني المرابط في العراق.

ومن ثم اعتور مستوى األسعار ھبوط كبیر حتى أصبحت في حالة أزمة عام 1929 ولقد أشار لذلك خطاب العرش في 1
ـ 11 930 بما نصھ (إن الضیق االقتصادي والمالي الذي یسود العالم قد أثر على بالدنا بصورة لم یسبق لھا مثیل في
السنین الماضیة فقد ھبطت أسعار المحصوالت وأصبح التصدیر مستحیًال وتضاءلت قوة البالد الشرائیة وترتب على ذلك

تضاؤل واردات الدولة)(142). 

ولكن طرأ علیھا بعد ذاك انتعاش نسبي عقب سنة 1933 واستمر الحال كذلك حتى إعالن الحرب العالمیة الثانیة في عام
1939. ونظًرا الندالع نیران ھذه الحرب الضروس فقد ترتب على ذلك قلة البضائع المستوردة إلى حد كبیر وتوقف

التصدیر إلى حد ما فارتفعت األسعار ارتفاعا فاحًشا ال تزال آثاره باقیة حتى اآلن.

والتجارة في العراق تعتمد على ثالثة موارد رئیسة ھي(143): 



 

أّوًال: الصادرات

لقد كانت صادرات العراق في عام 1925 مشتملة على المنتجات اآلتیة:

التمور، الحبوب والقطاني والدقیق والصوف والجلود والحیوانات الحیة والمصارین والقطن وعرق السوس.

أما الصادرات الیوم فقد زادت على تلك المواد بالمنتجات والسلع اآلتیة:

الجلود المدبوغة، والقطن الخام والبذور والسمن (الدھن) واألسماك والبیض واألتربة واألحجار الكلس (النوره)
واإلسمنت ومصنوعات القیشاني (الفخاریة) والعفص والكثیراء.

والدول التي تصدر إلیھا ھذه المنتجات ھي: البالد العربیة والمملكة المتحدة البریطانیة وإیطالیا وقبرص وبلجیكا والھند
وھوالندا وفرنسا وشمال أفریقیا وإیران وتركیا وسیالن والیابان والسوید وأیرلندا والمالیو والدانمارك وھندوراس
وزنجبار والسودان والصین والوالیات المتحدة األمریكیة وكندا وجنوب أفریقیا والبرتغال وإسبانیا وأسترالیا وزیالندة

الجدیدة وكینیا وسویسرا وأفغانستان والباكستان وجیكوسلوفاكیا والیونان ودول أمریكا الالتینیة.

ونعطي القارئ فیما یلي فكرة باألرقام عن ازدیاد قیم المواد المصدرة في السنوات اآلتیة:

المبلغ بالدنانیرالسنةالصادرات
19132695000الصادرات
19274627570الصادرات
19322357473الصادرات
19403902504الصادرات
195020051341الصادرات

 

ثانیًا: الواردات

لقد كانت تجارة االستیراد في فترة االحتالل واالنتداب أولى أقسام تجارة العراق الخارجیة من حیث القیمة، إذ كانت عماد
تغذیة االستھالك المحلي بالسلع المصنوعة كما كانت رسومھا ھي المورد الرئیس لخزینة الدولة.

وقد بینا فیما تقدم السلع التي كانت تستورد للعراق في عام 1913 أما الیوم وبالنظر لتطور الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة
والمدنیة فقد زادت ھذه القائمة وشملت المواد اآلتیة(144): 

األقمشة القطنیة والحدید الصلب والفوالذ والمراجل والمكائن والعدد واألجھزة اآللیة والسكر واألقمشة الحریریة
االصطناعیة والشاي والسیارات والملبوسات (بما فیھ الداخلیة) والمكائن والعدد والمواد الكھربائیة المستعملة في الفنون
الكھربائیة واألخشاب واإلسمنت واألقمشة الصوفیة والمنتجات الكیماویة والصیدلیة والورق المقوى (كارتون) والسلع من
المقوى والكحول لتسییر المحركات والكاوتشوك والمواد المصنوعة منھا ونفط الوقود واألوعیة الخشبیة لكبس أو تغلیف
التمور والصابون واألقمشة الحریریة والقھوة والكبریت (الشخاط) والجلود المدبوغة والخام والحبوب وزیت التزییت
والفواكھ والزجاج واألواني الزجاجیة والحشو واللباد والحبال وأكیاس صغیرة وكبیرة للحزم والتغلیف إلى غیر ذلك من

المواد األخرى.

أما الدول التي تستورد منھا ھذه المواد فھي:

المملكة المتحدة البریطانیة، فرنسا، ألمانیا، الوالیات المتحدة األمریكیة، إیطالیا، النمسا، ھولندا، الدانمارك، السوید،
النروج، جیكوسلوفاكیا، رومانیا، سویسرا، ھنغاریا، تركیا، فنلندا، كوبا، الیونان، أیرلندا، روسیا، یوغوسالفیا، إیران،



الصین، الیابان، الھند، أندونیسیا، الباكستان، البالد العربیة، بلغاریا، المكسیك، إسبانیا، البرتغال، األرجنتین، بوالندا،
البرازیل، أسترالیا، زیالند الجدیدة، الحبشة، أفغانستان، أورغواي، جنوب أفریقیا إلى غیر ذلك من الدول األخرى.

ونعطي القارئ فیما یلي فكرة باألرقام عن تطور شؤون االستیراد في العراق وازدیادھا في السنوات اآلتیة(145): 

قیمتھا بالدنانیرالسنةالواردات
192013400000المواد المستوردة
19258109000المواد المستوردة
19305734934المواد المستوردة
19408692900المواد المستوردة
195037594927المواد المستوردة

 

ثالثًا: تجارة الترانسیت (التوسط)

إن أھمیة العراق كممر بین الشرق والغرب معروفة منذ القدم في العھد الحدیث عناصر أخرى أھمھا تحسین طرق
المواصالت بما فیھا المواصالت الجویة. وإن تجارة الترانسیت في العراق تعتمد على إیران وتركیا وعلى األخص

إیران، ولذلك فإن مصیر ھذه التجارة یتوقف على أحوال إیران االقتصادیة والسیاسیة إلى حدّ بعید.

أما أھم الدول التي تأتي منھا ھذه التجارة إلى إیران أو تذھب إلیھا من إیران فأھمھا… بریطانیا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا
وبلجیكا والبالد العربیة وھولندا والدنمارك والسوید والنروج وجیكوسلوفاكیا وسویسرا والیونان ورومانیا، وتركیا،
والھند، والیابان وأسترالیا وأندونیسیا والنمسا وإسبانیا والباكستان وھنغاریا وأفغانستان والبرازیل وسیالن واألرجنتین

وكندا وجنوب أفریقیا والبالد األخرى.

وتأتي تجارة الترانسیت ھذه بالنسبة للعراق بالدرجة الثالثة.

ونعطي للقارئ فیما یلي فكرة عن تجارة الترانسیت بالدنانیر العراقیة في السنوات اآلتیة:

قیمة بضائع الترانزیتالسنةتجارة الترانسیت
19274366383تجارة الترانسیت
19302756518تجارة الترانسیت
19403110600تجارة الترانسیت
19504281497تجارة الترانسیت

 

ومما یالحظ في تجارة العراق ظاھرة بارزة تلك ھي أن المیزان التجاري غیر مالئم للعراق دائًما إذ إنھ غالبًا ما تزید
أثمان البضائع واألموال المستوردة على أثمان الصادرات، مما یشیر إلى وجود حالة عجز في المیزان التجاري ولكن ھذا
العجز یسدد من عناصر أخرى بحیث یمیل المیزان الحسابي إلى التوازن وتلك العناصر ھي األرباح الناتجة من تجارة
الترانسیت، وھي مصدر دخل لمشروعات النقل ثم رسوم المرفأ ورؤوس األموال المستغلة في العراق وبخاصة أموال

شركات النفط(146).

ولقد قامت الحكومة منذ تشكیل الدولة العراقیة حتى اآلن بعقد عدة اتفاقات تجاریة ثنائیة لغرض توسیع المجال التجاري
وتوثیق الروابط االقتصادیة مع البالد المجاورة والشقیقة واألجنبیة األخرى(147). 



فكان أول اتفاق تجاري عقدتھ ھو االتفاق التجاري مع تركیا المعقود في عام 1932 ثم مع السوید في عام 1935 ومع
ألمانیا 1935 وفلسطین في عام 1936 ومع مصر في عام 1938 ومع الوالیات المتحدة األمریكیة في عام 1938 ومع

البرازیل في عام 1939.

ثم ساھم العراق في جمیع المؤتمرات واالتفاقات الدولیة المتعلقة بالشؤون التجاریة واالقتصادیة.

كما عقد العراق مؤخًرا عددًا من االتفاقات التجاریة مع الدول العربیة والمجاورة والدول األخرى اآلسیویة واألوروبیة
واألمریكیة.

أما القوانین التي اتبعت في العراق لغرض تنظیم التجارة فقد مرت بأدوار عدة. ففي أیام العثمانیین كان قانون التجارة
العثماني ھو المرجع الذي یرجع إلیھ في قضایا التجارة. وفي أیام االحتالل واالنتداب اتبع قانون التجارة الھندي. وقانون
الكمارك البحریة رقم 8 لسنة 1878 وملحقاتھ وھو من التشریعات الھندیة التي طبقتھا سلطة االحتالل في العراق والذي
أصبح نافذ المفعول بموجب (إعالن الكمرك الصادر في سنة 1916) والذي ظل مطبقًا حتى عام 1931 إذ ألغي بصدور

قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931.

وفي عام 1943 صدر قانون التجارة العراقي رقم 60 لسنة 1943 الذي وضع حد�ا لالرتباك في المعامالت التجاریة ونظم
معظم أحوالھا(148). 

وتشرف على شؤون االستیراد الیوم مدیریة األموال المستوردة التي كانت قد أنشئت زمن الحرب بموجب قانون تنظیم
الحیاة االقتصادیة رقم 41 لسنة 1943 كما تقوم لجنة التموین العلیا بدورھا بتنظیم شؤون الحیاة االقتصادیة بمنع االحتكار
وتوفیر السلع ومنع تصدیرھا أو استیرادھا تبعًا لحاجة البالد إلیھا. وعالوة على ذلك فإن غرف التجارة العراقیة قد أبدت

في السنین األخیرة نشاًطا ملحوًظا في سبیل تنظیم التجارة وتوسیع نطاقھا في العراق.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا العدد ھو أن السوق التجاریة في العراق كانت تحت سیطرة التجار الیھود حتى عام 1951
عندما أسقطت عنھم الجنسیة العراقیة. ولقد تأثرت حركة التجارة بھذا اإلجراء بادئ ذي بدء بعض الشيء ولكنھا عادت
إلى نشاطھا من جدید یشد أزرھا المصارف الوطنیة ودور االئتمان األخرى(149). وھي سائرة اآلن سیًرا طیّبًا نحو

التقدم واالزدھار. 
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ما كان للتعلیم في العراق أیام العثمانیین شأن یذكر، إذ لم یكن في طول البالد وعرضھا قبیل الحرب العظمى الماضیة
(1914)(150) سوى (16) مدرسة قیل إن عدد طالبھا المسجلین (6000) طالبًا وعدد المداومین منھم فعًال یقل على كل

حال عن ھذا الرقم بكثیر!! 

ولقد كان للكتاتیب في ذلك العھد القدح المعلى إذ كانت منتشرة في شتى أنحاء البالد وال تزال بقایاھا مستمرة في عملھا
حتى الیوم مع شيء من التحریر والتطور الذي دخل على نظام العمل فیھا(151). 

وعندما احتلت القوات البریطانیة مدینة البصرة عام 1914 واستقر لھا الحال ارتأت المباشرة بتنفیذ منھج المعارف على
حسب حاجتھا فكانت باكورة أعمال ھذا المنھج تكلیف (المستر جون فان أیس) مدیر مدرسة اإلرسالیة األمریكیة في



البصرة(152) باإلشراف على عملیة تأسیس بعض المدارس في مدینة البصرة وما جاورھا. ولقد قام ھذا بعملھ تحت
إرشاد (المستر ھنري دوبس) الذي كان قد عھد إلیھ أمر تنظیم مالیة البالد المحتلة آنذاك. 

وقد تّم نتیجة ذلك فتح أول مدرسة ابتدائیة في البصرة وأخرى في الخصیب وثالثة في ناحیة الزبیر ورابعة في مدینة
الناصریة وخامسة في مدینة القرنة.

وقد ظلت الحال كذلك حتى تم احتالل العراق كافة حیث أخذت السلطة المحتلة على عاتقھا إدارة مختلف شؤون البالد
وأصبح أمر اإلشراف على شؤون المعارف من أعمال (دائرة المالیة) التي كان یرأسھا آنذاك (المستر كار بت) بالنظر
لكثرة أشغالھ فقد عھد إلى أحد معاونیھ وھو (المستر كلین) لیقوم باإلشراف على أمور المعارف یساعده في ذلك األستاذ

حسني عبد الھادي (الفلسطیني).

ولكنھ لم تمِض مدة على ھذه الحال حتى تم استقدام (المیجر ھـ. أ. بومن) من (مصر) لیتولى شؤون المعارف وكان ذلك
في أواخر عام 1917 فقام ھذا بالعمل على تأسیس نظارة للمعارف وباشر في تنظیم شؤون المعارف في كافة أنحاء

البالد(153). 

ولقد حاول أول األمر إعادة فتح المدارس االبتدائیة التي كانت موجودة في بغداد أیام العثمانیین ولكنھ لم ینجح ألن معظم
معلمیھا كانوا من األتراك فرأى ضرورة فتح دورات تدریبیة للمعلمین قبل المباشرة بفتح المدارس الجدیدة. فدعا الراغبین
لاللتحاق في ھذه الدورات دون أن یشترط لقبولھم أّي شرط سوى معرفة القراءة والكتابة بمستوى حسن. فتقدم عدد كبیر
من الراغبین فجاؤوا من مستویات مختلفة كان بینھم المأذون من اإلعدادي ملكي، والسلطاني والرشدیة أو من إحدى
(المدارس) الدینیة. وھكذا كان طالب الدورة األولى والثانیة خلیًطا بینھم (األفندي والمعمم والمعقل والبس الكشیدة أو غیر

ذلك). ولقد كانت مدة الدورة األولى ثالثة أشھر والدورة الثانیة أصبحت أربعة أشھر.

وعندما تخرج طالب الدورة األولى والثانیة(154) بوشر بفتح المدارس االبتدائیة في بغداد أّوًال ومن ثم في بقیة المدن
العراقیة األخرى. 

وقد كان في بغداد عام 1919 المدارس االبتدائیة اآلتیة:

وكان مدیرھا األستاذ داود نیازى1- المدرسة الحیدریة
وكان مدیرھا األستاذ منیر القاضي2- مدرسة البارودیة
وكان مدیرھا سلمان الشیخ داود3- مدرسة الفضل
وكان مدیرھا األستاذ المرحوم طھ الراوى4- مدرسة الكرخ

وكان مدیرھا األستاذ ھشام اآللوسى5- مدرسة باب الشیخ
وكان مدیرھا األستاذ عبد المجید زیدان6- مدرسة رأس القریة
وكان مدیرھا المرحوم السید نورى البرزنجى7- مدرسة الكاظمیة
وكان مدیرھا فائق أفندى8- مدرسة األعطمیة

 

ولقد أخذت ھذه المدارس تستقبل عددًا من الطالب یتزاید سنة بعد أخرى حتى اضطرت نظارة المعارف إلى زیادة عدد
الطالب المقبولین في دار المعلمین (التي أصبحت تقبل طالبھا من مختلف االلویة العراقیة) ثم أخذت في تنظیمھا حیث

مددت فیھا الدراسة إلى سنة واحدة إلى سنتین لتعد المعلمین االكفاء المزودین بالعلوم وطرق التدریس الحدیثة.(155)

وعلى أثر تشكیل الحكم الوطني في البالد تولى العراقیون مسؤولیة االشراف على شؤون المعارف السیما بعد ان صدرت
االرادة الملكیة بتاریخ 7 آذار 1922 بتعیین سعادة المربي الكبیر االستاذ ساطع الحصري بوظیفة (معاون وزیر

المعارف). اذ أخذت المدارس االبتدائیة بالتوسع واالنتشار وسارت بانتظام حتى وصلت إلى ما ھي علیھ اآلن.



ولقد كان عدد المدارس الرسمیة للبنین فقط(156) في عام 1920 ـ 1921 (84) مدرسة كان عدد طالبھا (6743) طالبًا،
وعدد معلمیھا (360) بینما أصبح عددھا عام 1950 ـ 1951 أي بعد ثالثین عاًما (819) مدرسة رسمیة للبنین عدد

طالبھا (13853) وعدد معلمیھا (4376) معلًما(157). 
 

التعل�م ال�سوي
 

إذا كان أمر تعلیم البنین أیام العثمانیین مھمًال فما ھو حال تعلیم البنات في ذلك العھد؟

إن التاریخ الماضي القریب یحدثنا عن ھذه الناحیة فیومئ إیماءة خفیفة إلى أن تعلیم الفتیات كان في غایة التأخر
واإلھمال، إذ جل ما كان آنذاك بعض الكتاتیب یتعلم فیھا الفتیات قراءة القرآن الكریم وأصول الدیانة لیس غیر.

ولقد استغلت الطوائف غیر المسلمة ھذه الحال ففتحت المدارس الخاصة بتعلیم الفتیات ال سیما في بغداد والموصل ومن ثم
البصرة، فكانت بعض األسر المسلمة ترسل بناتھا إلیھا وكن على كل حال قلة بالنسبة للبنات غیر المسلمات.

أما تاریخ تأسیس أول مدرسة بنات (حدیثة) تّم إنشاؤھا في العراق في العھد العثماني فیرجع إلى عام 1318 ھجریة وفي
زمن الوالي (نامق باشا) في عام 1899م(158). فلقد قرر الباشا في تلك السنة تأسیس مكتب لإلناث یضم الدراستین

االبتدائیة والمتوسطة دعاه (إناث رشدیة مكتبي). 

ومما یروى في ھذا الباب ھذه الروایة الطریفة:

لقد ارتأى الوالي أن یعرض على مجلس معارف والیة بغداد، موضوع تأسیس ھذه المدرسة فلما جمعھم (وكان أكثرھم
من العلماء والرجال المتدینین) عرض الوالي ما قرَّ علیھ قراره فوافق الجمیع على ذلك إّال أنھم أخذوا یتباحثون في أمر
البنایة التي تصلح لتكون مدرسة اإلناث فطال جدلھم وتعددت شروطھم عن تلك الدار، إذ كان رأیھم أن تتصف تلك الدار

بما یلي:

 ـ أن ال تكون إحدى الدور المجاورة لھا متسلطة علیھا.

 ـ أن ال تكون شبابیكھا مطلة على الشارع.

 ـ أن ال یكون في الدور المجاورة لھا أشجار عالیة.
 

وغایتھم من كل ھذا التشدد ھي أن ال یتعرض الفتیات وھن یسرحن في صحن الدار أثناء الفرص أو االستراحة (لشرفیة)
أحد المجاورین!!

ولقد كان المرحوم الشاعر األستاذ جمیل صدقي الزھاوي (أحد أعضاء مجلس معارف الوالیة) صامتًا ال یبدي رأیًا حتى
إذا سكت الجمیع دون الوصول إلى نتیجة تكلم قائًال:

إن ھذه الشروط والمواصفات التي بیّنھا حضرات السادة األماجد ال تنطبق إّال على بنایة واحدة لم أَر ألیق منھا لتصبح
داًرا لمكتب اإلناث! فقال الوالي:

ھات یا أستاذ، فقال الزھاوي: إن ھذه البنانیة ھي (حوض) منارة سوق الغزل، إذ ھو المكان الوحید الذي تتجمع فیھ كل
ھذه المواصفات فھو أعلى مكان في بغداد حیث ال یشرف علیھ بناء، ثم إن الفتیات یصعدن ساللمھ دون أن یراھن أحد

ولیس لھ شبابیك ثم إذا تكلمن فال یسمع صوتھن أحد!

فضحك الوالي وضحك الجمیع وعرفوا ما قصد إلیھ المرحوم الزھاوي ثم اتفقوا على إحدى الدور الواقعة في محلة
(المیدان الجدیدة) لتكون مقًرا لھذه المدرسة(159). 



ولقد تّم تعیین (أمینة شكورة خانم) معلمة أولى للمدرسة ھذه، بینما تّم تعیین ثالث معلمات أخریات وقد تّم تسجیل حوالي
(90) طالبة.

وبعد ذلك التاریخ تّم فتح مدارس مماثلة في الموصل وغیرھا.

ثم بتاریخ 25 كانون الثاني 1913 فتح في بغداد (مكتب االتحاد والترقي لإلناث).

أما الدروس التي كانت تدرس في ھذه المدارس فلم تتعدَّ تدریس القرآن الكریم والدیانة والحساب والتاریخ العثماني
والجغرافیة العثمانیة والخیاطة وتدبیر المنزل وحسن الخط والرسم واألشغال الیدویة.

وبإعالن الحرب العظمى األولى أغلقت ھذه المدارس أبوابھا، فلما انتھت باحتالل اإلنكلیز لھذه البالد أھملوا مسألة إعادة
فتح مدارس اإلناث ألنھم أّوًال لیسوا بحاجة استخدام اإلناث في دوائر الحكومة. ثانیًا ال یوجد لدیھم عدد كاٍف من

المعلمات. ثالثًا ألن الناس متعصبون وغیر راغبین بإرسال بناتھم إلى المدارس.

ولكن في أواخر عام 1919 أعلنت نظارة المعارف بأنھا قد استقدمت مربیة إنكلیزیة ھي (المس كلي) التي ستقوم بفتح
أول مدرسة للبنات في بغداد. فلما وصلت ھذه المربیة إلى بغداد بتاریخ 6 ـ 1 ـ 1920 باشرت باتخاذ الخطوات لفتح ھذه
المدرسة إذ قامت بتسجیل الطالبات حتى إذا تّم تسجیل عدد كاف منھن أقیمت حفلة افتتاح كبرى یوم 19 ـ 1 ـ 1920
حضرھا عدد كبیر من السیدات واألوانس العراقیات واألجنبیات، وألقت مدیرة المدرسة كلمة عن تعلیم المرأة، ثم ألقت

(المس كیرترود بیل) كلمة باللغة العربیة عن مكانة المرأة، كما ألقت (المس ھول) كلمة مناسبة أیًضا(160). 

ثم ألقت بعدھا الطالبة صبیحة الشیخ داود خطابًا وجیًزا شكرت فیھ نظارة المعارف على فتح المدرسة، ورجت في الختام
من المعارف أن تكثر من فتح مدارس أخرى في بغداد والمدن العراقیة.

وھكذا أخذت ھذه المدرسة تسیر سیًرا حسنًا والطالبات یقصدنھا من شتى المحالت.

وفي عام 1921 تّم فتح مدرسة لإلناث في جانب الكرخ بعد أن تقدم األھلون بعریضة وقّعھا وجھاء الكرخ یطلبون فیھا
فتح مدرسة لبناتھم أسوة ببنات الرصافة، ولتخلیصھن من مشقة العبور إلى الجانب اآلخر وھن یذھبن إلى المدرسة

 .(161)

ثم أخذت حركة تأسیس مدارس البنات تسیر سیًرا بطیئًا بسبب ما كانت تالقیھ وزارة المعارف آنذاك من مشاكل وعراقیل،
منھا عدم وجود المعلمات المختصات بالتدریس ومنھا عدم إقبال الطالبات على المدارس.

إّال أن المعارف استطاعت التغلب نوًعا ما على مشكلة عدم وجود المعلمات بقیامھا بتأسیس (صف المعلمات) في مدرسة
البنات المركزیة في بغداد وفي المدرسة الخزامیة في الموصل، وذلك في عام 1921 حیث تقضي الطالبة سنة واحدة

تتخرج بعدھا معلمة(162). 

وبعد أن كثر عدد المتخرجات ونظمت الدراسة في دار المعلمات راحت وزارة المعارف تتوسع شیئًا فشیئًا في فتح
مدارس البنات في شتى أنحاء البالد.

وقد كان عدد مدارس البنات االبتدائیة الرسمیة في عام 1923 ـ 1924 (17) مدرسة عدد طالباتھا (3519) وعدد
معلماتھا (130) معلمة، بینما أصبح عددھا في عام 1950 ـ 1951 (182) مدرسة عدد طالباتھا (42249) ومعلماتھا

.(1991)
 

أھداف التعلیم االبتدائي في العراق:
ما كان التعلیم االبتدائي أیام العثمانیین في العراق ذا ھدف واضح، وما كانت الدراسة فیھ ذات نفع ألن التدریس باللغة

التركیة والطالب ال یقرأ إّال التاریخ العثماني والجغرافیة العثمانیة وبعض الدروس األخرى.



أما في أیام االحتالل البریطاني فقد كان الھدف الذي یھدف إلیھ اإلنكلیز من تأسیس المدارس االبتدائیة إیجاد طبقة من
المتعلمین تعلیًما ابتدائی�ا لیستفاد منھم في تمشیة مصالح الحكومة.

ولكنھ بعد تشكیل الحكم الوطني في العراق أصبح التعلیم االبتدائي یھدف إلى تزوید أطفال العراق (بعد سن السادسة)
بالتربیة والثقافة األساسیتین وجعلھم مواطنین سلیمي الجسم والعقل والخلق، والعمل على اكتشاف مواھبھم لغرض
توجیھھم إلى ما یناسب ھذه المواھب والقابلیات. ولذلك فقد جعل التعلیم في ھذه المرحلة مجانیًا وإلزامی�ا (ویطبق التعلیم

اإللزامي في األماكن التي تعلنھا وزارة المعارف عندما تتوفر الوسائل الضروریة لذلك).

وتشمل المدارس االبتدائیة الیوم في العراق نوعین من المدارس:

) ـ مدارس األحداث.

ب) ـ المدارس االبتدائیة بأنواعھا األربعة وھي (الریفیة والمدنیة والمسائیة ومدارس السكك الحدیدیة).
 

الدراسة المتوسطة والثان��ة
یرجع تاریخ إنشاء أول مدرسة متوسطة في العراق إلى أیام مدحت باشا ألنھ ھو الذي أسس أول (رشدیة مكتبي) في بغداد

ومستوى الدراسة فیھا بعد الدراسة االبتدائیة.

ولقد تّم تأسیس أمثال ھذه المدرسة في المدن العراقیة الكبرى ثم بعد ذلك فتحت في بغداد والموصل ومدارس (اإلعدادي
ملكي) وھي فوق المدارس الرشدیة.

وقد سّمي المكتب اإلعدادي في بغداد باسم (المكتب السلطاني)، وكان ذلك في شھر تشرین الثاني عام 1913 ولقد كانت
الدروس التي تدرس في ھذه المدارس التي تشتمل على المواضیع اآلتیة(163): 

األخالق والمعلومات المدنیة، االقتصاد، القرآن الكریم، العلوم الدینیة، اللغة العربیة، العلوم الطبیعیة، اللغة التركیة،
التاریخ العثماني، الجغرافیة العثمانیة، اللغة الفرنسیة، الرسم، حسن الخط، الجمنا ستك.

وقد كان أكثر المدرسین من األتراك ومعظمھم من ضباط الجیش. ولقد توقفت الدراسة في ھذه المدارس بسبب الحرب
العالمیة األولى وغادر معلموھا العراق. فلما تولت السلطة البریطانیة المحتلة شؤون التعلیم في البالد وباشرت بفتح
المدارس االبتدائیة وجد بعد مدة ضرورة تأسیس المدارس الثانویة ال سیما بعد أن بدأت المدارس االبتدائیة تخرج طالبھا.
وھكذا لم یحل عام 1920 حتى فكر جدی�ا بفتح ھذه المدارس. وفي یوم 11 أیلول 1920 فتحت أول مدرسة ثانویة حدیثة
في بغداد(164)، وثانیة في مدینة الموصل، ثم ثالثة في البصرة، وقد أخذت ھذه المدارس تنتشر شیئًا فشیئًا، إذ في عام

1922 ـ 1923 فتحت مدرسة ثانویة في كركوك وفي عام 1925 ـ 1926 فتح صف ثانوي في النجف. 

ثم لما أخذت المدارس االبتدائیة تسیر سیًرا منتظًما وأخذ الناس یرسلون إلیھا أوالدھم ازداد عدد متخرجیھا فاضطرت
المعارف إلى اإلكثار من فتح المدارس المتوسطة والثانویة مذللة كثیًرا من الصعاب وفي مقدمتھا قلة المدرسین المختصین
إذ استعانت باألساتذة المصریین والفلسطینیین والسوریین واإلنكلیز وبعدئٍذ فكرت بإنشاء (دار المعلمین العلیا) إلعداد

معلمین لھذه المدارس.

وھكذا سارت ھذه المدارس بالتوسع سنة بعد أخرى حتى وصلت إلى ما ھي علیھ الیوم(165). 

أما الدراسة المتوسطة والثانویة (للبنات) فلم تبدأ إّال في عام 1929 ـ 1930 عندما فتحت أول مدرسة ثانویة للبنات في
بغداد ھي (الثانویة المركزیة للبنات). ومما یجدر اإلشارة إلیھ أن عدد طالباتھا في سنتھا األولى كان (11) طالبة فقط.

ثم أخذ عدد ھذه المدارس ینتشر في كبریات المدن العراقیة كالموصل والبصرة وغیرھما حتى وصل عددھا إلى ما ھي
علیھ الیوم(166). 

 



أھداف التعلیم الثانوي

وتتلخص أھداف التعلیم الثانوي بما یأتي:

 ـ الثقافة العامة، ویقصد بھا إنماء استعدادات الطالب وشخصیاتھم وتفكیرھم بحیث یكونون أقدر على مجابھة الحیاة
ومشاكلھا.

 ـ اإلعداد للدراسة العالیة.

 ـ اكتشاف قابلیات الطلبة وتوجیھھا نحو المھنة أو العمل الذي یتناسب معھا.

 ـ تنمیة الشعور القومي في نفوس الشباب.
 

لقد كانت مدة الدراسة الثانویة أربع سنوات (بعد الصف السادس االبتدائي) ولكنھ في عام 1929 زیدت إلى خمس سنوات.
إذ خصصت السنوات الثالث األولى وھي (الدراسة المتوسطة) إلى الثقافة العامة. والسنتان األخیرتان (الدراسة

اإلعدادیة) قد جعلتا اختصاًصا في فروع علمیة وأدبیة.
 

� العراق
� والمعلمات �� دور المعلم��

 

أ ـ دار المعلمین االبتدائیة

ما كان في العراق قبل عام 1318ھـ أیة دار للمعلمین غیر أنھ بعد أن أخذت السلطة العثمانیة المحلیة تبدي رغبة في
التوسع بنشر المدارس رأت أن ھناك عائقًا قوی�ا یعوقھا وھو قلة المعلمین، ولما كان من الصعب إرسال الطالب إلى
اآلستانة للدخول في دار المعلمین فیھا فقد أنشئت في عام 1318ھـ ثالث دور للمعلمین واحدة في بغداد والثانیة في
الموصل والثالثة في البصرة لتخریج معلمین للمكاتب االبتدائیة. ولكن الدراسة كانت فیھا بسیطة وعدد طالبھا

قلیًال(167). 

فلما أعلنت الحرب العظمى األولى عام 1914 وانتھت وتولت السلطة البریطانیة المحتلة شؤون البالد وفكرت بفتح
مدارس ابتدائیة وجدت أن أھم مشكلة تجابھھا ھي عدم وجود المعلمین. لذلك رأت فتح دورات تدریبیة لبعض المتعلمین،

قصیرة األمد تعطى لھم فیھا بعض المحاضرات في التربیة وأصول التدریس.

ففتحت الدورة األولى في عام 1917 وعیّنت إلدارتھا حسین رفقي، ثم حل محلھ األستاذ حسني عبد الھادي (فلسطیني)
وكانت مدة ھذه الدورة ثالثة أشھر.

ثم فتحت الدورة الثانیة وكانت مدة الدراسة فیھا ھذه المرة ستة أشھر. وقد كان من األساتذة الذین ألقوا بعض المحاضرات
على طالبھا الحاج حمدي األعظمي وكان یلقي محاضرات في (الطبیعیات واألشیاء)، والشیخ قاسم القیسي (باللغة

العربیة)، واألستاذ داود السعدي (بأصول التدریس)، وصالح شمیل باللغة اإلنكلیزیة.

وفي عام 1919 ـ 1920 أخذت الدراسة تنتظم فیھا وأصبحت مدتھا سنة واحدة. وقد عیّن مدیر لھا األستاذ محمد عبد
العزیز (المصري) ثم خلفھ األستاذ (سید خلیل) وھو مصري أیًضا، ثم أصبحت مدة الدراسة بعد ذاك سنتین. وفي سنة
1922 ـ 1923 أصبحت مدة الدراسة فیھا ثالث سنوات. وفي عام 1924 صار القسم االبتدائي فیھا یقبل خریجي الصف

السادس.

وفي عام 1929 ارتفعت الدراسة فیھا إلى أربع سنوات. ولكنھ في تلك السنة تقرر أن یكون القبول فیھا من خریجي
الدراسة المتوسطة حیث یدرسون فیھا مدة سنتین ثم صارت فیھا فیما بعد ثالث سنوات وھي ال تزال كذلك حتى اآلن.

 



ب ـ دور المعلمین الریفیة

وبعد أن توسعت المعارف في نشر التعلیم في معظم أنحاء العراق وجدت أن ھناك ضرورة ملحة لتأسیس دار لتخریج
معلمین لمدارس األریاف ویستحسن أن یكون طالبھا من األریاف نفسھا لیتیسر لھا تعیینھم في مدارس القرى.

ففي عام 1933 ـ 1934 فتحت أول دار معلمین ریفیة في (البدعة) الواقعة على مقربة من بلدة الشطرة في لواء المنتفك،
ولكنھا في عام 1934 نقلت إلى بغداد حیث أشغلت بنایة مدرسة الزراعة في (الرستمیة).

ولقد كان القبول فیھا مقتصًرا على خریجي الدراسة االبتدائیة وكانت مدة الدراسة فیھا ثالث سنوات، ثم أصبحت في عام
1938 أربع سنوات، وفي عام 1943 أصبحت خمس سنوات، وقد زاد اإلقبال على ھذه المدرسة وتوسعت المعارف في

قبول أكبر عدد من الطالب نظًرا لحاجتھا إلى المعلمین حتى تّم قبول عدد كبیر من شتى أنحاء الریف العراقي.

وفي عام 1947 انتقلت ھذه المدرسة إلى الكرادة الشرقیة حیث أشغلت بنایات الكلیة العسكریة الملكیة فیھا.

ولقد قامت وزارة المعارف في عام 1944 بفتح دار المعلمین الریفیة في (المحاویل) قرب مدینة الحلة وأخرى في مدینة
(بعقوبة).

فلما حدث الفیضان في عام 1950 وغمرت المیاه ناحیة الكرادة الشرقیة تھدمت بنایات دار المعلمین الریفیة فاضطرت
وزارة المعارف إلى إلحاق طالبھا بدار المعلمین الریفیة في بعقوبة.

وفي عام 1948 قررت المعارف إلغاء دار المعلمین الریفیة في المحاویل ولكنھا في عام 1948 ـ 1949 قررت فتح ثالث
دور للمعلمین في أربیل والسلیمانیة والحي ولكنھا في السنة الثانیة قررت غلقھا.

وأنشأت دار للمعلمین في (دھوك) في لواء الموصل.

وعلیھ لم یبَق في العراق حتى ھذا التاریخ سوى مدرستین إحداھما في بعقوبة والثانیة في دھوك (وقد أصبح القبول فیھا
مقتصًرا على خریجي الدراسة المتوسطة على غرار القبول في دار المعلمین االبتدائیة).

 

ج ـ دور المعلمات

بیّنّا فیما تقدم أنھ في عام 1920 ـ 1921 تّم تأسیس صف تدریبي للمعلمات(168) ألحق بمدرسة البنات المركزیة في
بغداد حیث تّم قبول عدد ضئیل جدًا من الطالبات في شتى المستویات العلمیة، ومن ثم ازدادت حاجة المعارف إلى
المعلمات فقررت في عام 1924 ـ 1925 فتح ثالث مدارس خاصة بالمعلمات في (بغداد والموصل والبصرة) لكنھا

عادت فقررت إلغاء مدرستي الموصل والبصرة. 

وقد ظلت دار المعلمات األولیة في بغداد تقبل الطالبات من خریجي الدراسة االبتدائیة إذ كن یقضین فیھا بادئ األمر سنة
واحدة ثم صارت سنتین ولكنھا في عام 1931 ـ 1932 صارت ثالث سنوات.

وعالوة على ھذا قامت وزارة المعارف بفتح دار للمعلمات في الدیوانیة ولكنھا أغلقت سریعًا. وفي عام 1947 ـ 1948
فتحت دار المعلمات االبتدائیة في العمارة حیث ألحقت إدارتھا بإدارة المدرسة المتوسطة للبنات.

ثم أصبحت دار المعلمات األولیة (ابتدائیة) حیث لم تعد تقبل سوى خریجات الدراسة المتوسطة حیث یقضین فیھا مدة
ثالث سنوات.

 

د ـ الدورات التربویة

ونظًرا التساع نطاق التعلیم في السنوات العشر األخیرة وعدم استطاعة دور المعلمین من سد النقص بالمعلمین، فقد قامت
وزارة المعارف في عام 1949 ـ 1950 بفتح دورات تربویة في بغداد والموصل والبصرة وكركوك. مدة الدراسة فیھا

سنة واحدة لخریجي الدراسات اإلعدادیة على أن یعیّن المتخرج فیھا معلًما في المدارس االبتدائیة:



وفیما یلي نعطي فكرة معززة باألرقام عن تقدم ھذه المدارس في العراق:
 

1 ـ طالب دور المعلمین

الطالبالسنة
1921 - 92091
1931 - 930286
1941 - 9401670
1952 - 951818

 

2 ـ طالبات دور المعلمات

الطالبالسنة
1924 - 2330
1931 - 30100
1941 - 40449
1952 - 951302

 

3 ـ طالبات دورات المعلمات التربویة

الطالبالسنة
1950 - 49167
1951 - 50273
1952 - 51385

 

4 ـ طالب دورات المعلمین التربویة

الطالبالسنة
1950 - 4982
1951 - 508
1952 - 5145

 

� العراق
�� � � والف�� التعل�م المه��

 

لقد كانت الدراسة المھنیة أیام العثمانیین في العراق معدومة تماًما ولكنھ في عام 1869م التفت والي بغداد الجدید (مدحت
باشا) إلى ھذه الناحیة الحیویة.

 



أ ـ مدرسة الصناعة

فقد رأى مدحت أن الحاجة ملحة إلى وجود مدرسة مھنیة في بغداد لتدریب الشبان الفقراء والعمال على األعمال
الضروریة، لذلك فتح (مكتب الصنائع) وشیّد لھ بنایة خاصة وھي (البنایة التي یشغلھا مجلس األمة اآلن) وجلب لھا
األدوات واآلالت واللوازم الضروریة وعیَّن المدربین في الفروع التي تقرر تدریسھا والتدریب علیھا وھي: النجارة

والحدادة وعمل األحذیة والمیكانیك وصناعة النسیج والكنبار والسجاد، وعالوة على ذلك الموسیقى.

ومنذ ذلك التاریخ اتخذت خطوات مماثلة ففتحت مدارس صناعیة في الموصل وكركوك وجرت محاولة لفتح مدرسة في
البصرة ولكنھا لم تتم.

فلما انتھت الحرب العالمیة األولى كانت ھذه المدارس أغلقت وتبعثر طالبھا غیر أنھ لم تكد األمور تستقر حتى بادرت
السلطة البریطانیة المحتلة إلى فتح مدرسة للصنائع في بغداد. ففي یوم 29 آذار 1919 أعلنت عن فتح مدرسة لتعلیم

العمال الذین یشتغلون في معامل الحكومة رغبة منھا في توسعة تجاربھم الفنیة(169). 

ولما كان معظم ھؤالء العمال متأخًرا بالنسبة للتحصیل االبتدائي فقد أقامت في المدرسة شعبتین: األولى لتعلیمھم بعض
الدروس الثقافیة الضروریة وشعبة عملیة.

وجعلت مدة الدراسة فیھا سنتین وعھد بإدارتھا إلى (المستر سنیل) ثم فتحت مدارس صناعیة بعد ذاك في كركوك
والموصل والبصرة وأخیًرا (24 ـ 1925) في كربالء. أما الفروع المھنیة التي كانت تدرس فیھا فھي: (النجارة، الھندسة
الكھربائیة، الحدادة، البرادة. بینما كانت في كركوك تشتمل على النجارة والحدادة، وفي الموصل على الحیاكة والنجارة

والحدادة).

ولقد تعرضت ھذه المدارس إلى السد والفتح إذ أغلقت مدرسة صناعة كربالء فالبصرة فكركوك فالموصل.

ثم في عام 1945 ـ 1946 أعادت المعارف فتح مدرسة الصناعة في كركوك إلیجاد عمال فنیین یستعاض بھم عن العمال
األجانب الذین تستخدمھم شركة النفط العراقیة.

وفي عام 1949 ـ 1950 فتحت مدرسة صناعیة في البصرة إلیجاد عمال فنیین یستعاض بھم عن العمال األجانب الذین
تستخدمھم المؤسسات الحكومیة والشركات في البصرة.

وفیما یلي نعطي القارئ فكرة معززة باألرقام عن طالب ھذه المدارس:

الطالبالسنة
1921 - 92080
1931 - 930120
1941 - 940178
1951 - 950399
1952 - 951460

 

ب ـ مدرسة الزراعة

لم یفكر في أمر نشر التعلیم الزراعي في (العراق الزراعي) إّال في عام 1926 عندما أعلن عن تأسیس مدرسة للزراعة
كانت تسمى (الكلیة الزراعیة الملكیة) وقد باشرت عملھا فعًال (في الرستمیة) وجعل مدة الدراسة فیھا ثالث سنوات إّال أن

ھذه الكلیة لم تعمر طویًال إذ تقرر إلغاؤھا في عام 1931.

وقد ظلت البالد بدون مدرسة زراعیة على الرغم من شدة الحاجة إلیھا ولكنھ في عام 1939 أعید فتح (مدرسة للزراعة)
وكانت ھذه المرة مرتبطة بوزارة المعارف بعد أن كانت مرتبطة بوزارة (الري والزراعة). وفي عام 1949 أصبحت



ھذه المدرسة مرتبطة بوزارة االقتصاد وعند تشكیل وزارة الزراعة في عام 1951 أصبحت مرتبطة بھا.

وقد اقتصر القبول فیھا على خریجي الدراسة المتوسطة ومدة الدراسة فیھا ثالث سنوات(170). 
 

ج ـ مدرسة التجارة

إن أول ما أسست الدراسة التجاریة اإلعدادیة في عام 1932 عندما أصبحت فرًعا من فروع الدراسة اإلعدادیة وذلك في
الثانویة المركزیة ببغداد، ولكنھ في عام 1939 قررت وزارة المعارف فتح مدرسة مستقلة للتجارة أسوة بمدرسة الزراعة
وجعلت الدراسة فیھا متوسطة وإعدادیة (أي خمس سنوات كاملة) وقد افتتحت تلك السنة واتخذت بنایة الجمعیة الطبیة

(الواقعة في مدخل الطریق المؤدي إلى كلیة التجارة على مقربة من كلیة الھندسة)(171). 

وقد تّم قبول حوالي (100) طالب في الصف األول وأكثر من (40) طالبًا في الصف الرابع.

ولكن ھذه المدرسة لم تستمر في عملھا سنتین دراسیتین حتى أغلقت وأعیدت إلى الثانویة المركزیة ووزع طالبھا (في
القسم المتوسط) إلى المتوسطات.

وفي عام 1943 ـ 1944 الدراسیة فتحت من جدید وباشرت عملھا ثانیة وقد أصبحت مدرسة داخلیة إّال أنھ في عام 1948
ألغي القسم الداخلي فیھا.

وقد كانت الدراسة فیھا باللغة العربیة لجمیع موضوعاتھا ولكنھ نظًرا للحاجة الماسة إلى متخصصین باألعمال
والمراسالت التجاریة في دوائر الدولة وخارجھا فقد أصبحت الدراسة فیھا على قسمین عربي وإنكلیزي، یعد القسم األول

خریجیھ لالشتغال في المؤسسات التجاریة المالیة التي ال تستعمل اللغة األجنبیة والثاني لما یتطلب معرفة اللغة األجنبیة.

ولقد قامت المعارف بتأسیس عدة فروع في إعدادیة الموصل والبصرة والنجف وكركوك.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن ھذه المدرسة قد أدّت خدمات جلیلة في إیجاد الموظفین المختصین في العلوم التجاریة
والمالیة حیث تم استخدامھم في الدوائر الحكومیة والمؤسسات التجاریة والشركات األھلیة. كما أنھا قامت بفتح عدة

دورات تجاریة تدریبیة.
 

د ـ مدرسة الفنون المنزلیة

أنشأت وزارة المعارف ھذه المدرسة في عام 1932 ـ 1933 باسم (مدرسة الفنون البیتیة) ولكنھا في عام (1945 ـ
1946) أبدلتھ باسم (مدرسة الفنون المنزلیة) وكان الغرض من إنشائھا تعلیم البنات الملتحقات بھا كل ما لھ عالقة بشؤون

التدبیر المنزلي والعنایة بالطفل والتربیة وبالمواضع النسویة.

ویقبل فیھا المتخرجات في المدارس االبتدائیة حیث یقضین فیھا خمس سنوات.

ونعطي القارئ فكرة عن عدد طالباتھا فیما یلي:

1933 - 193258
1941 - 1940109
1951 - 1950165
1952 - 1951176

 

ھـ ـ معھد الفنون الجمیلة



یرجع تاریخ إنشاء ھذا المعھد إلى عام 1936. ففي ھذه السنة قررت وزارة المعارف تأسیس معھد إلحیاء الفنون الجمیلة
وإعداد عناصر ذات مواھب فنیة ترفع مستوى الفن في البالد. وقد سّمي ھذا المعھد أول تأسیسھ باسم (المعھد الموسیقي)

ألن الدراسة فیھ كانت مقتصرة آنذاك على الموسیقى فقط.

إّال أنھ في عام 1939 ـ 1940 تقرر تدریس الفروع الفنیة األخرى، وفي مقدمتھا فن التمثیل والرسم والنحت بجانب
تدریس الموسیقى، فتقرر حینذاك استبدال اسم المعھد باسم (معھد الفنون الجمیلة).

وفي عام 1944 ـ 1945 أضیف إلى منھج المعھد تدریس فرع (القانون) فروع الموسیقى الشرقیة.

ولقد كان المعھد عند تشكیلھ خاضعًا في إدارتھ لنظام المدارس الثانویة ولكنھ في عام 1939 صدر لھ نظام خاص حیث
أصبح بموجبھ معھدًا یدیره عمید (وكان أول عمید للمعھد ھو الشریف محیي الدین حیدر). ثم عدل نظامھ بالنظام رقم 63

لسنة 1946.

ومدة الدراسة في المعھد على نوعین بالنسبة لفروع الدراسة.

ـ مدة الدراسة في الفروع الموسیقیة 7 سنوات.

ب ـ مدة الدراسة في فروع التمثیل والرسم والنحت 5 سنوات.
 

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن الطالب الذي یرغب في االلتحاق بفرع من فروع المعھد علیھ أن یقدم امتحانًا في
الموضوعات التي یرى مجلس المدرسین ضرورة معرفتھا لیتمكن الطالب من الدخول واالستمرار في دراستھ فیھ.

وقد تخرج في المعھد منذ تأسیسھ (1936) حتى نھایة عام 1950 ـ 1951 الدراسي (114) طالبًا وطالبة موزعین على
الفروع المختلفة على الصورة اآلتیة:

العددالفرعالعددالفرع
14العود5الكمان
1القانون1الفیوال

25الرسم1الفیولونسیل
4النحت2كالرنیت

57التمثیل4موسیقى النحاس
 

أما عدد طالب المعھد في عام 1951 ـ 1952 فھو (244) منھم (38) طالبة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

� التعل�م األه�� واألجن��
 

لقد مر بنا أن الحكومة العثمانیة أغفلت شؤون التربیة والتعلیم في العراق إغفاًال بیّنًا وتركت الباب مفتوًحا لمختلف
الطوائف واإلرسالیات التبشیریة لفتح المدارس الخاصة بھا. وقد قامت الطوائف المسیحیة المختلفة والطائفة الیھودیة
بذلك، وأخذت مدارسھا تدرس طالبھا و(طالباتھا) الدروس المختلفة واللغات الفرنسیة واإلنكلیزیة والعربیة والتركیة ولم
تكن ھذه المدارس في الواقع مقتصرة على قبول أبناء طوائفھا فقط بل كانت تقبل الطالب المسلمین أیًضا. وقد كانت ھذه

المدارس في عام 1911 تشمل المدارس اآلتیة في بغداد:

8- مكتب األلیانس1- مكتب السریان
9- مكتب األلیانس للبنات2- مكتب الكلدان
10- مكتب أزیل (األطفال) اإلسرائیلي3- مكتب الالتین
11- مكتب التعاون4- مكتب األرمن

12- مكتب مدراش5- مكتب البروتستانت
13- مكتب ھارون صالح6- مكتب األلمان

14- مكتب التعاون7- مكتب أخوة إیرانیان
 

(ومما یالحظ أن معظم ھذه المكاتب كانت تشمل مكاتب للذكور ومكاتب لإلناث).

أما ما كان موجودًا منھا في الموصل والبصرة فمكتب الكلدان ومكتب السریان ومكتب األلیانس ومكتب األمیركان (في
البصرة فقط).

ولقد كان اإلقبال على ھذه المدارس أكثر مما كان علیھ في مدارس الحكومة ألن األخیرة كانت تدرس الدروس باللغة
التركیة(172) الغریبة على السكان بینما تدرس في ھذه المدارس اللغة العربیة والفرنسیة واإلنكلیزیة. 

ومما یالحظ أن ھذه المدارس طائفیة وأجنبیة ولیس فیھا مدرسة أھلیة إسالمیة ولكنھ في أواخر أیام العثمانیین في العراق
تّم تأسیس أول مدرسة إسالمیة أھلیة وھي:

 

مكتب الترقي الجعفري العثماني (المدرسة الجعفریة)
 

فلقد اجتمع في عام 1326ھـ جماعة من أعیان بغداد في دار المرحوم الحاج داود أبو التمن للمداولة في تأسیس مدرسة
أھلیة وبعد مداوالت عدة قدموا طلبًا إلى السلطة العثمانیة المحلیة بذلك فوافقت على الطلب بعد تلكؤ وتمنع. ولم تمِض مدة
حتى تّم افتتاح المدرسة یوم السبت المصادف 17 ذي القعدة عام 1327ھـ وقد عیّن إلدارتھا العالمة المرحوم الشیخ شكر
یعاونھ السید علي البرزكان. ولغرض اإلشراف على سیر المدرسة انتخبت ھیئة من وجوه بغداد قوامھا (15) عضًوا

وھم:



الحاج سلمان أبو التمن العالمة الشیخ شكر، جعفر المالئكة، السید جعفر السید ھاشم، السید علي مھدي البغدادي، عباس
أغا علیوف، العالمة السید عبد الكریم آل السید حیدر، الحاج عبد المجید الصفار، مھدي الخاصكي، الحاج مصطفى كبھ،
الحاج محمد حسن جوھر، أسطھ علي العینھ جي، الحاج عبد الحسین البحراني، أمین الجرجفجي، الحاج جودي قنبر أغا.

وقد قامت ھذه اللجنة بجمع التبرعات إلنشاء بنایة خاصة بالمدرسة وقد تّم تشیید تلك البنایة فعال فانتقلت إلیھا في عام
1337ھـ (1918).

وفي عام 1917 كانت الھیئة اإلداریة قد قررت تبدیل اسم المدرسة باسم (المدرسة الجعفریة).

وقد بدأت الدراسة فیھا ابتدائیة ثم رشدیة ثم توسعت إلى إعدادیة.

وفي عام 1914 أغلقت المدرسة الرشدیة واإلعدادیة أبوابھا بمناسبة الحرب. وبعد انتھاء الحرب دب النشاط فیھا مجددًا
وأخذت بالتوسع من جدید حتى أصبحت ثانویة ثم عادت متوسطة. وفي عام 1939 فتحت متوسطة مسائیة صارت

إعدادیة كاملة عام 1943. وفي عام 1946 فتحت متوسطة نھاریة صارت ثانویة كاملة أیًضا.

ولھذه المدرسة ملحقات فقد تّم فتح فرع (المدرسة الھاشمیة) و(الحسینیة) وروضة أطفال في بغداد. وقد فتحت فروًعا
ثانویة مسائیة في الدیوانیة والناصریة والعمارة والكوت وبلد وثانویة نھاریة في الحي (سلمت إدارتھا إلى المعارف).

وللمدرسة الیوم بنایة حدیثة بجوار شركة الكھرباء في (العباخانھ) انتقلت إلیھا في عام 1945.

ولھذه المدرسة ماٍض حافل في الحقل الوطني وقد تخرج فیھا عدد كبیر من رجاالت الدولة.

وتشرف على سیر ھذه المدارس (جمعیة المدارس الجعفریة األھلیة) التي تضم عددًا من كبار الشخصیات ورئیسھا ھو
معالي السید صادق البصام.

 

المدرسة األھلیة (مدرسة التفیض)
 

ھي أول مدرسة أھلیة إسالمیة أنشئت زمن االحتالل البریطاني في بغداد فقد فكر بعض الغیارى إثر انتھاء الحرب
العالمیة األولى بضرورة فتح مدرسة أھلیة الغایة منھا العمل على نشر الثقافة وبّث الروح القومیة بین الشباب وتوجیھھم
الوجھة الوطنیة الصادقة. وقد كان محور ھذه الحركة السید علي البرزكان الذي تقدم إلى السلطة المحتلة طالبًا السماح لھ

بتأسیس المدرسة وذلك في عام 1919.

وفي یوم 21 تشرین الثاني 1919 أقیمت حفلة افتتاح كبرى لھا خطب فیھا مؤسسھا والتمس معاونة الوطنیین في إقامة
أودھا بالمال واألعمال.

وكان من جملة الخطباء والمتكلمین الزھاوي، ومحمد حسن كبھ، وعبد الرحمن البناء وجعفر الشبیبي وكاظم الدجیلي
وعطا أمین وغیرھم، وقد اختتمت ھذه الحفلة بكلمة للشیخ أحمد داود.

وفي نھایة الحفلة طلب السید البرزكان من الحضور انتخاب ھیئة إداریة للمدرسة لتقوم بمساعدتھ في عملھ وتشرف على
سیر أعمال المدرسة وتدبیر شؤونھا فانتخب الذوات اآلتیة أسماؤھم:

الشیخ عبد الوھاب النائب، حسن رضا، خالد الشا بندر، جالل بابان، بھجت زینل، سلیمان فیضي، ولقد باشرت المدرسة
األھلیة عملھا باعتبارھا ثانویة من نوع (المدارس السلطانیة).

وكان تاریخ تأسیس ھذه المدرسة في الفترة التي تأججت فیھا جذوة الروح الوطنیة ونذر الثورة تشیر إلى قرب وقوعھا
ضد السلطة المحتلة.

فكانت جمعیة المدرسة تعقد اجتماعاتھا الدوریة فیھا بصورة علنیة بینما كانت (جمعیة الجرس) تعقد اجتماعاتھا فیھا
بصورة سریة ولما كانت السلطة المحتلة تتعقب حركات الوطنیین فقد قررت غلق المدرسة فھرب مؤسسھا وتبعثر

طالبھا.



ولكن الحال لم تدم طویًال بل اجتمع أعضاء ھیئتھا اإلداریة وقرروا الطلب من السلطة إعادة فتحھا فلما فوتحت بذلك
وافقت على شروط، منھا التعھد بعدم التدخل باألمور السیاسیة وتبدیل اسمھا باسم آخر فوافقت الھیئة على ذلك وقررت
تسمیتھا (مدرسة التفیض األھلیة). فلما فتحت أبوابھا أخذ النشاط یدب فیھا من جدید وأخذت ھیئتھا تجمع التبرعات لبناء
بنایة خاصة بھا على األرض التي ملكتھا الحكومة لھا في محلة (العاقولیة) حتى إذا تم تشیید بنایتھا انتقلت المدرسة إلیھا

وذلك في عام 1928.

وقد سارت ھذه المدرسة بخطوات جیدة إلى األمام وأصبحت تضم القسم االبتدائي والثانوي ثم صارت ثانویة نھاریة كاملة
ومسائیة كاملة، وفتحت لھا عدة فروع وملحقات في العاصمة وخارجھا وفتحت مدارس للبنات واألطفال.

وتشرف على سیر أعمال ھذه المدارس الیوم (جمعیة التفیض األھلیة) التي تضم عددًا من كبار الشخصیات ورئیسھا الیوم
ھو سعادة األستاذ حسن رضا.

 

كلیة بغداد(173) 
 

تعتبر كلیة بغداد (وھي مدرسة ثانویة) من أنظم المدارس األجنبیة في العراق. ویرجع تاریخ تأسیسھا إلى عام 1930
وذلك عندما زار العراق (األب إدموند. أي. ولش) أحد أساتذة (جامعة جورج تاون) األمریكیة لدراسة أحوال التعلیم في
المدارس الكاثولیكیة، ونتیجة لزیارتھ ھذه قدم إلى وزارة المعارف العراقیة اقتراًحا یرجو فیھ الموافقة على فتح ثانویة
برعایة اآلباء الیسوعیین األمریكان فوافقت الوزارة على طلبھ ففتحت المدرسة أبوابھا عام 1932 في بغداد (جھة

الصلیخ) وسمیت باسم (كلیة بغداد).

وتدار المدرسة منذ تأسیسھا حتى الیوم من قبل اآلباء الیسوعیین وھي في مقدمة المدارس الثانویة دقة وانتظاًما تتبع في
تدریسھا مناھج الدراسة المتوسطة والثانویة الرسمیة إّال أنھا عالوة على ذلك تھتم بتدریس اللغة اإلنكلیزیة حیث تدرس

بھا بعض العلوم ویشترك طالبھا باالمتحانات الوزاریة للدراسة المتوسطة واإلعدادیة.

واإلقبال یتزاید على ھذه المدرسة سنة بعد أخرى نظًرا لما یبذلھ المسؤولون عنھا من ھمة ونشاط في تمشیتھا على أتّم
وجھ في مجال العمل العلمي والتربوي وطالبھا خلیط (مسیحیون ومسلمون). والدراسة في ھذه المدرسة بأجور سنویة.

ولقد تخرج في ھذه المدرسة منذ عام 1937 حتى عام 1951 (401) طالب من حملة الشھادة اإلعدادیة.
 

التعل�م العا��
 

إن تاریخ التعلیم العالي في العراق حدیث یرجع إلى ما قبل 45 عاًما. ھذا إذا ما أردنا باصطالح التعلیم العالي (التعلیم
الجامعي الحدیث) وال نرید ھنا التوسع في بحث مركز العراق العلمي عندما كانت مدینة السالم (بغداد) كعبة الرواد

ومدینة العلوم والمعارف في العصر اإلسالمي الذھبي.

والعراق من األقطار القلیلة التي ینعدم فیھا وجود (جامعة)وطنیة أو أجنبیة ولو أن المسؤولین لم یغفلوا دراسة ھذه الناحیة
دراسة جدیة(174). ولكن عدم وجود جامعة في العراق ال یعني خلّوه من معاھد التعلیم العالي، ففي العراق الیوم عدد من
الكلیات والمعاھد العالیة التي ال تختلف في دراستھا ومناھجھا عن مثیالتھا من الكلیات والمعاھد العالیة في البالد األجنبیة. 

وھا نحن أوالء نعطي القارئ خالصة وافیة عن تاریخ كل منھا وھي:
 

1 ـ �ل�ة الحقوق



تعتبر كلیة الحقوق أقدم معھد عال أسس في العراق إذ یرجع تاریخ تأسیسھا إلى عام 1908 وھو تاریخ إعالن الدستور
العثماني أو (المشروطیة) وكان ذلك في زمن ناظم باشا المفتش العام للخطة العراقیة آنئٍذ ووكیل والي بغداد، وكان اسمھا

عند إنشائھا (مكتب الحقوق العثماني).

وقد جعلت مدة الدراسة في ھذا المكتب أربع سنوات یقبل فیھا خریجو اإلعدادي ملكي أو ما یعادلھ.

أما مناھج الدراسة فیھا فكانت تشمل الموضوعات اآلتیة: األصول الحقوقیة واألصول الجزائیة والفرائض والنكاح
وأصول الفقھ واالقتصاد وأصول المالیة وقانون التجارة والحقوق اإلداریة وحقوق الدول والمجلة.

وكان أول مدیر لھا ھو المرحوم (موسى كاظم الباجھ جي) والد معالي الدكتور عبد الھادي الباجھ جي. أما المدرسون
اآلخرون فھم (عبد ّ� وھبي أفندي، ویوسف العطا وحمدي أفندي وحسن أفندي ومحمد جودت أفندي وإبراھیم شوقي

أفندي وعارف أفندي).

وكانت تعطى دروس خاصة لقسم االحتیاط تشتمل على الفارسیة والجغرافیة والریاضیات. وكان معلموھا ھم الشیخ نوري
أفندي ونجیب أفندي وحسن أفندي.

وقد سارت الدراسة في ھذه المدرسة سیًرا طبیعیًا ولكنھا كانت دراسة غیر منظمة ولو أن موضوعاتھا وعلومھا ذات
عالقة بموضوع الحقوق، وقد أراد والي بغداد جمال بك (السفاح) عندما ولي بغداد (في 30 آب 1911) ووقف على حالة
ھذه المدرسة ونشاط طالبھا في الحقل القومي أن یغلقھا بحجة أن مدرسة الحقوق ھذه ال تلیق ببغداد لعدم وجود أناس
متعلمین أكفاء للدخول فیھا وكادت محاولتھ ھذه تنجح لوال إحباطھا وصدور األوامر بضرورة اإلبقاء علیھا من قبل رئاسة

الوزارة في استانبول(175).

ومن طریف ما رواه فخامة المرحوم الباجھ جي (أثناء مناقشات المجلس النیابي عن ھذه المدرسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ
5 ـ 8 ـ 1926) أن مدیر معارف بغداد في سنة 1911 قد عیّن مدرًسا في ھذه المدرسة وقد عھد إلیھ تدریس مادة (الحقوق
األساسیة) وقد أبرق إلى األساتذة بالبرقیة اآلتیة: (لقد أخذت على عھدتي تدریس الحقوق األساسیة فما ھي مباحث الحقوق

األساسیة والعمومیة؟)

وھذه البرقیة بال شك تشیر إلى أن المدرسة وإن كانت مواضیع الدراسة فیھا بینة إّال أن مباحثھا غیر معروفة بدلیل ھذه
البرقیة على األقل!!

ومھما یكن من شيء فإن ھذه المدرسة قد جازت تلك العقبة وأصبح طالبھا یتجاوزون المئتین وسارت عملھا حتى أعلنت
الحرب العالمیة األولى في عام 1914 فلم تستمر بعد ذلك إّال قلیًال حیث أغلقت أبوابھا بسبب الحرب وانتھت المرحلة

األولى من حیاتھا في العھد العثماني(176).

وعندما أعلنت الھدنة وتولت السلطات البریطانیة المحتلة شؤون البالد أحست بالحاجة إلى الموظفین من العراقیین
المختصین بالقانون واإلدارة المالیة فرأت ضرورة إعادة فتح مدرسة الحقوق العثمانیة.

ففي یوم 23 تموز من عام 1919 أعلن ناظر المعارف العمومیة المیجر (ھـ. ا. بومن) اإلعالن اآلتي:

«تنوي الحكومة تأسیس وفتح مدرسة الحقوق في بغداد للمرة الثانیة بعد انقضاء موسم الصیف وقصدھا األسنى من فتحھا
مساعدة الطالب الذین لم یتمكنوا من إكمال دراستھم بسبب الحرب كي ینتھزوا الفرصة إلحراز الشھادة».

وستفتح محتویة على صفین فیما إذا راجع عدد كاٍف من الطالب للدخول فیھا.

الصف العالي وھو یحتوي عل الطالب الذین أتموا عند نشوب الحرب مدة سنتین على األقل في مدرسة الحقوق.

والصف األول وسیحتوي على الطالب الذین أكملوا سنة واحدة فیھا عند نشوب الحرب.

أما الطالب الذین ھم من الصف العالي فسیداومون سنة واحدة إلكمال دروسھم فإذا نجحوا في االمتحان تعطى لھم
الشھادة.



وأما الطالب الذین ھم في الصف األول فیجب علیھم أن یواظبوا في المدرسة مدة سنتین على األقل قبل دخولھم االمتحان
إلحراز الشھادة.

والطالب الذین یرومون الدخول في ھذه المدرسة یجب علیھم أن یمتحنوا باللغة العربیة وفي دروس الحقوق التي درسوھا
في مدرسة الحقوق السابقة قبل دخولھم.

وستكون األجرة لكل سنة دراسیة (150) روبیة تدفع سلفًا على ثالثة أقساط. وسترتب ساعات الدروس حسب اإلمكان
بصورة تسھل للطالب الموظفین عند الحكومة أو غیرھا الدوام فیھا، فعلى كل طالب من طالب مدرسة الحقوق السابقة
في بغداد أو مدرسة الحقوق في األستانة الذین تعطلت دروسھم بسبب الحرب أن یقدموا حاًال أسماءھم وعناوینھم
ووظائفھم إلى نظارة المعارف في بغداد فیما إذا كانوا راغبین في دخول المدرسة، وعلیھم أیًضا أن یذكروا التفصیالت
المقتضیة عن المدة التي واظبوا فیھا في إحدى المدرستین المار ذكرھما وأن یأتوا بشھادة من شخص ثالث یثبت صدق

مدعیاتھم ویجب إعطاء األسماء للنظارة قبل یوم الخامس عشر من آب 1919.

وقد تقرر افتتاح المدرسة في ھذه السنة أو تأجیل افتتاحھا وھذا متوقف على نسبة عدد الطالب المراجعین.

وسیمعن النظر في أمر قبول األشخاص في ھذه السنة من الذین لم یكونوا قبل الحرب منتسبین إلى إحدى المدرستین
المذكورتین.

23 تموز 1919 ناظر المعارف المیجر ھـ. ا. بومن.
 

وفي یوم 25 آب 1919 أذاع المستر ھـ. فوربس رئیس محكمة االستئناف باعتباره مدیًرا فخری�ا لمدرسة الحقوق ھذا
اإلعالن.

«سیعاد فتح مدرسة الحقوق في أوائل شھر تشرین األول وسیجري امتحان المرشحین للدخول في محكمة البدایة یوم
الجمعة الموافق 19 أیلول 1919 في الساعة الثانیة عربیة فعلى من یتعلق بھ ذلك أن یحضر المحكمة المذكورة في الیوم

المعین».

25 آب 1919

رئیس محكمة االستئناف

ھـ. فوربس
 

وفي یوم 29 ـ 10 ـ 1919 أعلنت محكمة البداءة ھذا اإلعالن (ستبدأ التدریسات یوم السبت المصادف 1 نوفمبر 1919
من الساعة الواحدة زوالیة فعلیھ یجب حضور الطالب في الوقت المعین في محكمة البداءة).

أما الطالب الذین تقدموا لاللتحاق بھذه الكلیة فكانوا (45) طالبًا منھم (25) طالبًا في الصف العالي و(20) في الصف
األول.

وقد أقیمت حفلة افتتاح رسمیة لمدرسة الحقوق خطب فیھا ناظر العدلیة المستر (بونھام كارتر) حیث أشار إلى تاریخ ھذه
المدرسة ثم بیّن أن تقریر نظامات المدرسة قد تّم بعد استشارة وجھاء بغداد وھم (موسى جلبي الباجھ جي «أول مدیر لھا

أیام العثمانیین» وداود سمرة وحسن الباجھ جي وأنطوان شماس) وكان أساتذتھا عند افتتاحھا ھم:

نشأت السنوي (معاون المدیر) عبد الوھاب النائب وأمجد الزھاوي وداود سمرة وسلیمان فیضي وأنطوان شماس وعارف
السویدي وخالد الشابندر(177). 

أما جدول دروسھا في ھذا العھد فكان مشتمًال على المواد اآلتیة:

الحقوق المدنیة (مجلة األحكام العدلیة، أحكام النكاح، أحكام الوصایا والمواریث) أحكام األراضي واألوقاف وحقوق
التجارة البریة والبحریة وأصول الفقھ وقانون المرافعات (قانون التنفیذ وقانون كتاب العدل، المرافعات الشرعیة، الصلح)



وقانون العقوبات والصك الحقوقي والجزائي وقانون محاكمات الجرائم وحقوق الرومان والحقوق الدستوریة والعلوم
االقتصادیة والمالیة وحقوق اإلدارة وحقوق الدول العامة والخاصة والتاریخ السیاسي ومقایسات القوانین المدنیة

واألوروبیة والطب القانوني(178). 

ومنذ ذلك التاریخ أخذت ھذه المدرسة تسیر سیًرا طبیعی�ا ولو أن طالبھا قلة ال سیما وأن خریجي الدراسة الثانویة غیر
موجودین لعدم وجود مدارس ثانویة. وفي سنة 1922 أكملت فیھا الدروس الحقوقیة واالجتماعیة العالیة فأصبحت بحالة

طیبة وكانت ھیئتھا التعلیمیة تتكون من األساتذة:

توفیق السویدي (المدیر) ومدرس (حقوق الرومان) وعارف السویدي مدرس (المجلة) وأمجد الزھاوي مدرس (المجلة
والوصایا والفرائض) ونشأت السنوي مدرس (المجلة) وسلیمان فیضي مدرس (الحقوق الدستوریة وصك الحقوق)
وحكمت سلیمان مدرس (علم المال) ورشید عالي الكیالني مدرس (الحقوق الجزائیة والمرافعات الجزائیة) وداود سمرة
مدرس (المرافعات الحقوقیة) ورؤوف الجادرجي مدرس (حقوق الدول العامة والتاریخ السیاسي) وعبد القادر السنوي
مدرس (حقوق الدول الخاصة) وخالد الشابندر مدرس (صك الجزاء وقانون األراضي) وعبد ّ� ثنیان مدرس (حقوق

اإلدارة) وحسین أفنان مدرس (االقتصاد السیاسي) ویوسف العطا مدرس (أحكام النكاح) كما السنوي (كاتب مدرسة).

وقد أصبحت مدة الدراسة فیھا ثالث سنوات بعد تخرج الصفین اللذین فتحت بھما، ثم بلغت في سنة 23 ـ 1924 أربع
سنوات وكان عدد طالبھا في ھذه السنة (140) طالبًا. وفي ھذه السنة ألحقت بوزارة المعارف بعد أن كانت ملحقة بوزارة

العدلیة وھي ال تزال كذلك.

وقد أصبحت مدة الدراسة بعد ذلك ثالث سنوات إّال أنھ في عام 1936 صدر نظام كلیة الحقوق وال تزال كذلك حتى اآلن.
ولقد عدل نظامھا عدة مرات.

وال یقبل في الكلیة الیوم إّال حملة الشھادة الثانویة العراقیة أو ما یعادلھا ویمنح المتخرج فیھا إجازة في الحقوق (لیسانس).

وتعد كلیة الحقوق أول كلیة عراقیة تخرج فیھا أكبر عدد من المتخرجي إذ تخرج فیھا منذ عام 1920 حتى عام 1950 ـ
1951 زھاء 3500 متخرج ومتخرجة.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن كلیة الحقوق ثانى كلیة انتمى إلیھا الجنس الناعم إذ قبلت ألول مرة طالبة واحدة(179) في
عام 1936 ومنذ ذلك التاریخ أخذ عدد الطالبات یتزاید سنة بعد أخرى. 

 

2 ـ �ل�ة التجارة واالقتصاد
ترجع محاولة تنظیم دراسة العلوم المالیة والتجاریة إلى أوائل عھد االحتالل البریطاني للعراق إذ لم تكن قبل ذلك موضع
عنایة أو اھتمام. فقد قامت السلطة المحتلة في عام 1918 بفتح مدرسة في بغداد باسم (مدرسة مأموري المالیة) لتمشیة

المصالح الحكومیة بالمتخرجین فیھا. ففي یوم 19 مارت 1918 أعلنت ھذا اإلعالن:

«ستفتح الحكومة مدرسة لتخریج المأمورین باسم مدرسة مأموري المالیة وسیقبل الطالب الذین ینوف عمرھم على (19)
سنة ویمتحن الطالب قبل الدخول باللغة العربیة والحساب والجغرافیة والتاریخ وسیعطى الطالب (روبیة)(180) واحدة

یومی�ا بصورة إكرامیة مدة الدراسة أي ستة أشھر». 

ولقد كان األستاذ داود السعدي مدیًرا لھذه المدرسة ویقوم بتدریس علم الھندسة. أما األساتذة اآلخرون فنذكر منھم المرحوم
طھ الراوي لتدریس العربیة والحاج حمدي األعظمي لتدریس الحساب وحسن بك لتدریس علم اإلحصاء وعطا أفندي
لتدریس مسك الدفاتر ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن طالب ھذه المدرسة كانوا خلیًطا ومنظرھم وھم منتشرون في صحن

المدرسة أشبھ (بالكرنفال) (إذ كان فیھم البس الطربوش والعمامة السوداء والبیضاء والخضراء والكوفیة والعقال إلخ).

ولقد تخرجت في ھذه المدرسة دورتان. حتى إذا حل عام 1919 رأت السلطة المحلیة ضرورة تنظیم الدراسة في العلوم
المالیة والتجاریة إذ قررت فتح (مدرسة الحكومة التجاریة) وقد أعلنت عن افتتاحھا بتاریخ 23 نیسان 1919 وكان

مدیرھا ھو (الكابتن ھـ. أو. نیوالند).



ولكن الظاھر أن ھذه المدرسة لم یكتب لھا االستمرار إذ سرعان ما أغلقت أبوابھا بعد حین.

ولقد حاول (المعھد العلمي العراقي)(181) أن یقوم من جانبھ بتنظیم الدراسة التجاریة في البلد، مستغًال الحاجة إلى وجود
معھد عاًل یقوم بھذه المھمة فأعلن بتاریخ 30 حزیران 1924 عن قیامھ بافتتاح (مدرسة التجارة العالمیة) جاعًال الدراسة
فیھا على أساس سنتین. ودروس السنة األولى تضم علوم االقتصاد والمالیة ومسك الدفاتر والقوانین التجاریة والحساب

التجاري والجغرافیة االقتصادیة واللغة اإلنكلیزیة. 

بینما دروس السنة الثانیة تضم علوم البضائع، تاریخ التجارة، المعامالت التجاریة والمالیة اللغة اإلنكلیزیة.

ولكن ھذه المدرسة بدورھا قد توقفت عن العمل بتوقف أعمال النادي فیما بعد.

وظلت األمور كذلك حتى عام 1932 عندما قررت وزارة المعارف تأسیس فرع من فروع الدراسة اإلعدادیة ھو (فرع
التجارة) في الثانویة المركزیة في بغداد(182). 

وفي عام 1936 فكر المسؤولون جدی�ا بإنشاء معھد عاٍل للعلوم المالیة التجاریة واالقتصادیة إذ قرر مجلس كلیة الحقوق
في تلك السنة إنشاء معھد باسم «معھد العلوم المالیة» وقد ألحق بكلیة الحقوق، وكان الغرض من إنشائھ تخریج طائفة من

المثقفین قادرة على شغل المناصب االقتصادیة والمالیة في وظائف الحكومة وخارجھا(183). 

وفي عام 1937 رأت ھیئة التدریس في كلیة الحقوق ضرورة تحویل ھذا المعھد الملحق بالكلیة إلى معھد عاٍل مستقل ال
سیما بعد أن وجد أن الدراسة فیھ تسیر على ما یرام.

وفي یوم 4 مایس 1939 قدم األستاذ خلیل سري أستاذ االقتصاد السیاسي في كلیة الحقوق تقریًرا عن منھج الدراسة
المقترح في المعھد المشار إلیھ.

وبتاریخ 8 مایس 1939 شكلت لجنة برئاسة عمید كلیة الحقوق آنذاك وھو األستاذ عبد الحمید الوشاحي، لوضع الئحة
نظام للمعھد بحیث یصبح معھدًا عالیًا مدة الدراسة فیھ أربع سنوات. وقد تّم وضعھا بالفعل ورفعت الالئحة إلى مجلس
الوزراء ولكن المجلس قرر تأجیل الدراسة في المعھد المذكور إلى السنة الالحقة راغبًا في أن تستأنف الدراسة في المعھد

على أساس كونھ كلیة للتجارة واالقتصاد.

ولكن الدراسة ھذه لم تستأنف إّال في عام 1942 حیث أعید فتحھ كمعھد ملحق بكلیة الحقوق كالسابق لغرض إفساح
المجال لطالبھ (الذین كانوا زھاء الخمسین طالبًا) فأكمل عشرون منھم سنتھم الثالثة فیھ وحصلوا على شھادة «مجاز

بالعلوم المالیة»(184) من كلیة الحقوق. 

وفي عام 1947 تقرر فتح كلیة التجارة واالقتصاد فبدأت الدراسة فیھا یوم 4 كانون الثاني 1947 وقد ألحقت یومذاك بكلیة
الحقوق مالی�ا وقد أنیط أمر اإلشراف على إدارتھا باألستاذ أمین الحسن. وكانت تدریساتھا تجري مساء في بنایة اإلعدادیة
المركزیة إلى أن انتقلت إلى البنایة الواقعة قرب مدرسة الصناعة الرسمیة ثم شیدت لھا بنایة جدیدة في نفس المحل(185). 

وقد أخذت ھذه الكلیة تسیر سیًرا حسنًا وال یقبل فیھا إّال خریجو الدراسة اإلعدادیة أو ما یعادلھا حیث یقضون فیھا أربع
سنوات. ویمنح المتخرج فیھا «درجة لیسانس» بالعلوم التجاریة واالقتصادیة.

ولقد كان عدد طالبھا في سنتھا األولى (1947) 270 طالبًا وأصبح في عام (1951 ـ 1952) 1164 طالبًا وطالبة.
 

� العال�ة 3 ـ دار المعلم��
ھي من المعاھد العالیة التي أنشئت في أوائل الحكم الوطني فقد الحظت وزارة المعارف ال سیما بعد تأسیس المدارس
الثانویة أنھا ستقع في مشكلة قلة المعلمین لھا. ولذلك فكرت في عام 1922 ـ 1923 بضرورة فتح معھد إلعداد المعلمین

للمدارس الثانویة وقد أشارت إلى ذلك بتقریرھا السنوي لعام 1922 ـ 1923 إذ قالت:



«بما أننا سنحتاج إلى فتح مدارس ثانویة في بعض المدن رأینا من الضروري أن نفكر في كیفیة استحضار المعلمین
الالزمین لھا. ونحن مشغولون اآلن بوضع خطة لتأسیس مدرسة عالیة لتخریج المعلمین الالزمین للدراسة الثانویة ولنا

وطید األمل بأننا سنوفق إلى الشروع بھذه التدریسات بعد شھر أو شھرین بدون حاجة إلى زیادة في المخصصات».

ولقد تّم فعًال فتح ھذه الدار في (تشرین الثاني 1923) فكانت الدراسة فیھا مسائیة والقبول فیھا مقتصًرا على معلمي
المدارس االبتدائیة الذین یرغبون في الدراسة العالیة وإعداد أنفسھم للتدریس في المدارس الثانویة وكان عددھم في ھذه
السنة (50) طالبًا أول األمر لكنھ بقي منھم (39) طالبًا وترك الباقون. وقد كانت تشغل عند تأسیسھا الطابق العلوي من

مدرسة المأمونیة ثم انتقلت في سنتھا الثانیة إلى بنایة المدرسة الثانویة.

وقد جعلت مدة الدراسة فیھا سنتین وتتألف من فرعین ھما الفرع العلمي والفرع األدبي ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا
الصدد ھو أن الفضل في إنشائھا یرجع إلى األستاذ ساطع الحصري الذي كان (معاون وزیر المعارف) ولذلك كان ھو

المشرف على إدارتھا.

أما الدروس التي كانت تدرس فیھا فھي:

علم النفس وفلسفة العلوم وأصول التدریس ویدّرسھا األستاذ الحصري 

التاریخ العام والتاریخ الحدیث ویدّرسھ األستاذ عبد اللطیف الفالحي 

تاریخ العرب واإلسالم ویدّرسھ األستاذ طھ الراوي 

تاریخ المدن العراقیة ویدّرسھ األستاذ یوسف غنیمة 

الجغرافیة االقتصادیة ویدّرسھا األستاذ ودیع أسعد 

جغرافیة العراق ویدّرسھا األستاذ ھاشم السعدي 

الفیزیاء ویدّرسھا األستاذ ودیع عبد الكریم 

الكیمیاء والتاریخ الطبیعي ویدّرسھ األستاذ عز الدین علم الدین. 
 

وقد استمرت الدراسة فیھا مسائیة إّال أنھا في عام 1927 وبالنظر لحاجة البالد إلى المدرسین ال سیما بعد التوسع في فتح
المدارس الثانویة فقد جعلت نھاریة ولم یعد یقبل فیھا إّال خریجو الدراسة الثانویة أو ما یعادلھا وكانت مدة الدراسة فیھا

سنتین أیًضا(186). 

غیر أن وزارة المعارف ألسباب تربویة ارتأتھا فیما بعد قررت إلغاءھا وذلك في عام 1931 ولقد بقیت ھذه المدرسة
مغلقة األبواب مدة أربع سنوات حتى أعید فتحھا من جدید عام 1935 بعد التوسع الذي حصل في التعلیم الثانوي في البالد

والشعور بالحاجة إلى عدد كبیر من المدرسین لسد الشواغر فیھا(187). 

وقد سارت الدراسة فیھا على أساس سنتین أیًضا ولكنھا زیدت في عام 1937 (188) إلى ثالث سنوات بعد الدراسة
الثانویة ثم في عام 1939 أصبحت مدتھا أربع سنوات وھي ال تزال كذلك حتى الیوم. 

والتدریس في دار المعلمین العالیة مجاني ویقبل الطالب في القسم الداخلي حیث یعیشون فیھ خالل مدة الدراسة على نفقة
الحكومة ویؤخذ من الطالب كفالة لقاء ھذه الخدمات یتعھد بموجبھا بالخدمة في الحكومة بشروط تعینھا وزارة المعارف.

ویمنح وزیر المعارف طالبھا المتخرجین فیھا «شھادة اللیسانس» بالفرع الذي درسوا فیھ. وفروع الدراسة اآلن موزعة
فیھا على الوجھ اآلتي:

 ـ فرع اآلداب العربیة

 ـ فرع اللغات (اإلنكلیزیة)



 ـ فرع الطبیعیات

 ـ فرع الریاضیات

 ـ فرع االجتماع
 

ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أن أول سنة تّم قبول الطالبات فیھا في ھذا المعھد ھي 1936 ـ 1937 إذ تم
قبول (15) طالبة بینما یزید عددھن اآلن عن (200) طالبة.

وقد تخرج في دار المعلمین العالیة منذ عام 1923 حتى عام 1950 (900) طالب وطالبة ونعطي القارئ فیما یلي فكرة
عن توسع الدراسة فیھا حسب السنین المختلفة:

طالبًا192350 - 1924
طالبًا193024 - 1931
طالبًا193537 - 1936
طالبًا وطالبة1940321 - 1941
طالبًا منھم (237) طالبة1950718 - 1951
طالبًا منھم (222) طالبة1951736 - 1952

 

4 ـ ال�ل�ة الطب�ة المل��ة
تأتي الكلیة الطبیة الملكیة العراقیة بالدرجة الثالثة من حیث قدمھا في التأسیس بالنسبة للمعاھد العالیة في العراق الحدیث.

ولكننا قبل أن نتكلم عن تاریخ تأسیسھا یجدر بنا أن نشیر ھنا بصورة موجزة إلى أن العراق أیام العثمانیین كان خلًوا من
كل مؤسسة خاصة بدراسة الطب ولو أن العراق كان غنی�ا بمعاھده الصحیة في عھوده الزاھرة قبل استیالء ھوالكو على
بغداد. ولذلك كانت أمور الطب في بغداد مسلمة بأیدي المدجلین والمتطببین من المشعوذین أمثال حكیم خدادا اإلیراني
والدكتور أدلر النمساوي والدكتور الزار والدكتور یانكو والسید أحمد والسید أرسطو والحاج محسن القندھاري وفرحة

خاتون وغیرھم من الدجالین الذین كانوا منتشرین في شتى أنحاء البالد(189). 

ولكنھ في أوائل القرن العشرین سافر إلى األستانة نفر من الشباب العراقي للدراسة في المدرسة الطبیة فیھا، ولذلك عندما
انتھت الحرب العالمیة األولى عام 1918 كان عدد الذین تخرجوا فیھا من األطباء العراقیین ال یزید على العشرین طبیبًا

وھم:

الدكاترة علي فكري البغدادي وداود الجلبي وعبد هللا الدملوجي ویحیى نزھت وجالل العزاوي وداود الدبوني وفائق شاكر
وھاشم الوتري وصائب شوكت ومحمد زكي وسامي شوكت وحسین حسني وشوكت الزھاوي وإبراھیم عاكف األلوسي

وتوفیق رشدي وشاكر السویدي.

عندما استلمت السلطة البریطانیة المحتلة شؤون البالد بما فیھا الشؤون الصحیة، بدأ العراقیون یشعرون بالحاجة الماسة
إلى تأسیس مدرسة للطب لتسد النقص البارز في عدد األطباء ولذلك لم یأِت عام 1921 حتى قامت (الجمعیة الطبیة
البغدادیة) تنادي بالشروع بتأسیسھا وقد دار نقاش حول ھذا الموضوع في الصحف والمجتمعات حتى إذا حل صیف عام
1921 عقدت (الجمعیة الطبیة) جلسة تاریخیة في شھر حزیران حضره لفیف من األطباء الوطنیین الذین عادوا إلى
الوطن وذلك إلعطاء قرار نھائي تكلم فیھ المیجر ھیكس والدكتور سامي شوكت والدكتور فائق شاكر والدكتور أمین

معلوف والدكتور نظام الدین والدكتور سلیمان غزالة.



وبعد ھذه المناقشات تّم الرأي باإلجماع على طلب تأسیس المدرسة الطبیة في بغداد فقررت الجمعیة الطبیة أن تقدم إلى
الحكومة والشعب العراقي االقتراحات اآلتیة:

 ـ إن تمھید السبیل لدراسة الطب في العراق أمر حیوي ألھل العراق ألنھ احتیاج شعبي عاجل ال یصبر الناس عنھ.

 ـ إن افضل ما في ید العراق لتأمین ذلك االحتیاج أن یعمد إلى تأسیس كلیة الطب في بغداد بدون إبطاء.

 ـ إن المستشفى الالئق ألن یتخرج بھ الطالب ما زال في أیدینا ویعوزنا فقط البناء الذي نتخذه مقًرا للكلیة الطبیة
بالقرب من المستشفى.

 ـ یجب أن تستدرج الحكومة إلى االعتقاد بأن مشروع تأسیس الكلیة یتناول أھم الفروع التعلیمیة التي تؤدي إلى تقدم
البالد وسعادتھا.

 ـ إن تنویر الحكومة فیما یجب عملھ للشروع بھذا العمل یتم على ید لجنتین مختلطتین قوامھا أعضاء من المعارف
والصحة.

 

فأرسلت نسخ من ھذا القرار إلى المندوب السامي وإلى السید عبد الرحمن النقیب رئیس الوزراء وإلى معالي وزیر
الصحة والمعارف وإلى سكرتیر جاللة الملك فیصل األول وغیرھم.

وقد جاءت األجوبة مؤیدة الفكرة وقد أجاب سكرتیر جاللة الملك بما نصھ:

إن السبب في تأخیر كتابي ھو ما أعتذر عنھ یرجع إلى أن موضوع تأسیس الكلیة الطبیة في بغداد تحت الدرس العمیق من
قبل جاللتھ، وقد أمرني أن أبلغكم نتائج بحثھ وھي أن جاللتھ یشارك الجمعیة الطبیة البغدادیة في ضرورة تأسیس الكلیة
وحاجة البالد الماسة إلیھا إّال أنھ یعتقد بأن التفكیر في ھذا األمر سابق ألوانھ نظًرا ألن مستوى التعلیم في البالد واطئ إلى

درجة ال یمكن إعداد الطلبة ذوي الكفاءة الالزمة لالستمرار في دراسة ھذا الفرع الخطیر.

إن جاللتھ یرغب إلى حكومتھ أن تعمل بصورة فوق العادة على رفع مستوى التعلیم إلى حدّ یمكن من التفكیر في تأسیس
كلیة خطیرة ككلیة الطب قبل أن تفكر في ھذا التأسیس.

إن جاللتھ یرغب في أن ال تسیروا في ھذا الموضوع اآلن غیر أنھ یشارككم في المبادئ التي ذكرتموھا، وھو یأمل أن
یكون ذلك الیوم الذي یساعد مستوى التعلیم على إنشاء ھذه الكلیة قریبًا جد�ا.

ولذلك أرجو أن تقنعوا زمالءكم الكرام بذلك وأن تقولوا لھم بأن جاللتھ یرید أن نعمل على التفكیر الطویل في ھذا األمر
لكیما تكون لنا كلیة تستحق أن نفتخر بھا وبكیانھا.

وعند ذلك توقف العمل في سبیل ھذا المشروع ریثما تتھیأ البالد علمی�ا حتى إذا حلت سنة 1924م نّوھت مدیریة المعارف
العامة عن إمكان القیام بتأسیس الكلیة الطبیة وقد بیّنت ذلك بكتابھا المؤرخ في 8/11/1924.

ا إلى كل من وزارات وفي الیوم السابع والعشرین من شھر نیسان 1925 وجھت رئاسة مجلس الوزراء كتابًا خاص�
الداخلیة واألشغال والمعارف بلزوم تألیف لجنة خاصة للبحث في تأسیس الكلیة الطبیة.

وقد كان جاللة الملك فیصل األول یتتبع بدقة وعنایة تطور ذلك واقفًا على جمیع المخابرات الخاصة بھا.

فقد أرسل رئیس الدیوان الملكي إلى مجلس الوزراء بتاریخ 6 / 11 / 1926 بالكتاب اآلتي:

«أمرني حضرة صاحب الجاللة بأن أخاطب فخامة رئیس الوزراء في موضوع المدرسة الطبیة.

لقد اطلع جاللتھ على التقاریر المبینة ضرورة االعتناء بإنشاء مدرسة طبیة في العاصمة وعلم أن فخامة
رئیس الوزراء مھتم بالقضیة أشد االھتمام، ومع ھذا كلھ فقد رأى بالنظر لما لھذا المشروع من التأثیر الحیوي
على مستقبل البالد أن یؤكد رغبتھ في لزوم مضاعفة العنایة وتھیأة األسباب العاجلة إلخراجھ من حیز التفكیر

إلى العمل.



إن األسباب الموجبة إلنشاء المدرسة الطبیة في وقت قریب جد�ا ال تخفى على فخامة رئیس الوزراء وھي
ا في التقاریر التي قدمتھا مدیریة الصحة العامة. وفضًال عن ذلك فإن جاللة الملك ال موضحة توضیًحا تام�
یرى بعد اآلن وقد دخلت البالد في طور التجدید والتقدم مسوًغا ألن یبقى العراق في مسألة حیویة كھذه دون
البالد المجاورة لھ. ففي سوریا وحدھا ثالث مدارس طبیة ولیس من اإلنصاف أن نكون عالة على غیرنا
محرومین مدة طویلة من وجود بیئة صالحة لمكافحة األمراض ونشر المعلومات الصحیة بین طبقات الشعب.

منذ سنوات عدیدة والحكومة تجتھد في إیجاد العدد الكافي من األطباء لترسلھم إلى المراكز البعیدة لیقوا الناس
شر األمراض الفتاكة ولكن كل مساعیھا على ما یظھر من التقاریر الطبیة لم تقترن تماًما بالنتائج المنشودة
ألسباب أھمھا قلة األطباء وعدم رغبتھم في االبتعاد عن المراكز الكبیرة وزیادة نفقات األجانب مما لیس في

وسع الخزینة تحملھا.

أما اآلن وقد تیسرت األسباب أكثر من ذي قبل وأخذت المدارس األخرى في النشوء والتقدم وبدأت تخرج
بقدر اإلمكان التالمیذ األكفاء من الوجھة العلمیة فال یرجى من وراء التریث واالنتظار سوى ضیاع الوقت
وبذل األموال الطائلة وبقاء الصحة العامة محرومة مدة طویلة من الوسائل الضروریة لمعالجة األزمة

الحاضرة.

لھذه األسباب والقناعة السائدة عند رجال الصحة بإمكان نجاح المشروع بوجوب تنفیذه حاًال تطمینًا
لالحتیاجات الصحیة المبرمة في المملكة، ینتظر حضرة صاحب الجاللة من فخامة رئیس الوزراء أن یشیر

على وزارة الداخلیة بتخصیص المال الالزم في المیزانیة الجدیدة لتحقیق ھذا الطلب في أقصر وقت.

واقبلوا فائق االحترام».
 

وھكذا لم یمِض وقت طویل حتى خرج المشروع إلى حیز الوجود ففي یوم 29 ـ 11 ـ 1927 فتحت الكلیة أبوابھا كفرع
«لجامعة آل البیت(190). 

وبدأ الطالب یتلقون دروسھم في جناح مؤقت من أجنحة المستشفى الملكي. فلقد تّم قبول عشرین طالبًا (سنة 1927 ـ
1928) وھم:

منیر عبد النور، جاك عبودي، ألبیر الیاس، یعقوب أزاجي، رؤوف داود سیمح، خالد حالت، خلیل إسماعیل، كامل
عیسى، صیون منشي، فؤاد مراد، ألبیر نسیم، محمد إحسان القیماقجي، كرجي ربیع، علي البیر، عبد المجید الشھر بنلي،

بیثون رسام، عبد الحمید شالش، یوسف شینة، یونان عبو الیونان، مظفر مدحت الزھاوي(191). 

أما األساتذة الذین عینوا لھذ الصف فھم:

علم الحیوان والنباتاألستاذ نورمن یساعده الدكتور كوركیل
الكیمیاء العضویةاألستاذ باسیت
الكیمیاء غیر العضویةاألستاذ رایموند
التشریح النظرىاألستاذ وودمن

التشریح العملىاألستاذ صائب شوكت
الفیزیاء (الكھرباء والمغناطیس)األستاذ باسیت
الفیزیاء (الحرارة والضوء والصوت)األستاذ رایموند

 

وكان أول عمید لھا ھو الدكتور سندرسن.



وقد تقرر فیما بعد تأسیس بنایة خاصة بالكلیة (وھي بنایتھا الحالیة) التي جرت حفلة افتتاحھا رسمی�ا یوم 4 نیسان 1930
برعایة حضرة صاحب الجاللة المغفور لھ الملك فیصل األول.

وھكذا منذ ذلك التاریخ سارت ھذه الكلیة سیًرا طیبًا في سبیل تخریج أطباء مزودین بالعلوم الطبیة الحدیثة.

وال یقبل في ھذه الكلیة إّال خریجو الدراسة اإلعدادیة ـ الفرع العلمي ـ ومدة الدراسة فیھا اآلن ست سنوات بضمنھا السنة
التدریبیة العملیة في المستشفى عدا السنة التحضیریة ویمنح الطالب الذي یتخرج فیھا درجة (بكالوریوس في الطب
والجراحة) كما أنھا تمنح درجة دكتوراه في الطب والماجستیر في الجراحة والدكتوراه بالفلسفة (مواضیع غیر سریریة).

وكان عدد طالب الدورة األولى الذین تخرجوا عام (1931 ـ 1932) (12) طبیبًا وھم:

الدكاترة: كرجي ربیع، جاك عبودي، بیثون رسام، رؤوف سیمح، ألبیر نسیم، محمد إحسان القیمامجي، یعقوب أزاجي،
عبد المجید الشھر بنلي، فؤاد مراد، صیون منشي، عبد المجید شالش، علي البیر.

وقد قبلت أول فتاة في الكلیة عام 1933 ـ 1934 وھي اآلنسة (ملك غنام) ثم أخذ عدد الفتیات یزداد فیھا سنة بعد أخرى
حتى أصبح عددھن في عام 1950 ـ 1951 (55) طالبة.

وقد بلغ عدد المتخرجین فیھا منذ تأسیسھا حتى سنة 1950 ـ 1951 (الدورة التاسعة عشرة) (570) طبیبًا أي بمعدل
(30) طبیبًا في السنة(192). أما عدد طالبھا عام 1950 ـ 1951 فھو (414)(193). 

 

5 ـ �ل�ة الهندسة
إن نواة ھذه الكلیة قد وضعت منذ االحتالل البریطاني أي في عام 1917 م(194) عندما أسست السلطة البریطانیة مدرسة
الھندسة ومن ثم في عام 1921 (مدرسة الھندسة العراقیة) التي كانت تسمى آنذاك (كلیة الري التدریبیة)، وقد كان

الغرض من تأسیس ھذه المدرسة تخریج مالحظین فنیین في الري واألشغال والسكك الحدید. 

وفي عام 1928 ألغیت ھذه المدرسة ألسباب مالیة إّال أنھا أعیدت ثانیة في العام 1929 وأصبحت ال تقبل إّال خریجي
الدراسة المتوسطة (بعد أن كانت تقبل خریجي الدراسة االبتدائیة) وجعلت مدة الدراسة فیھا ثالث سنوات وظلت ھذه

المدرسة مستمرة في عملھا حتى عام 1932م إذ ألغیت في ھذه السنة ألسباب تربویة ومالیة أیًضا.

وقد كان أول مدیر لھا ھو المستر كریفث إذ ظل في منصبھ ھذا إلى ما بعد عام 1927 بقلیل عندما فك ارتباطھا من الري
وربطت بوزارة المعارف.

وفي عام 1935 فتحتھا من جدید وزارة المواصالت واألشغال وأناطت إدارتھا بالدكتور داود القصیر وكانت مدة الدراسة
فیھا ثالث سنوات بعد الدراسة المتوسطة أیًضا وبعد سنین قلیلة أصبحت أربع سنوات.

ولما حل عام 1942 تقرر رفع درجتھا وجعلھا كلیة ال یقبل فیھا إّال خریجو الدراسة اإلعدادیة أو ما یعادلھا لسد حاجة
البالد بمھندسین من الشبان العراقیین وعلى ھذا األساس صدر في تلك السنة نظام كلیة الھندسة رقم 39 لسنة 1942 فتّم
قبول 20 طالبًا من خریجي المدارس اإلعدادیة في العراق، ومنذ ذلك التاریخ أخذت ھذه الكلیة تسیر سیًرا حسنًا في سبیل

رفع مستوى طالبھا العلمي والثقافي.

وقد أصبح الدكتور داود القصیر وكیًال لعمیدھا ثم خلفھ بوكالتھا السید علي رأفت وفي عام 1943 ـ 1944 عیّن أول عمید
لھا ھو المستر ولیام مارش اإلنكلیزي.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن مدرسة الھندسة تنقلت في عدة بنایات قبل أن تصبح كلیة. فقد فتحت أبوابھا عام 1921 في
بنایة الكرنتینھ (المستوصف العسكري) اآلن ثم انتقلت إلى إحدى الدور الواقعة في محلة المیدان وبعدئٍذ عام 1927 نقلت
إلى بنایة جامعة آل البیت (دار المعلمین االبتدائیة اآلن) ثم انتقلت إلى مزرعة الرستمیة ثم انتقلت إلى بنایتھا الجدیدة التي

تشغلھا كلیة الھندسة اآلن.



وقد تخرجت أول دورة فیھا عام 1946 وكان عدد طالبھا 19 متخرًجا وقد منح كل منھم درجة بكالوریوس علوم في
الھندسة.

وترتبط كلیة الھندسة في الوقت الحاضر بوزارة المعارف.

وقد أصبح عدد طالبھا في عام 1950 ـ 1951 (317) طالبًا. وقد تّم قبول الجنس الناعم فیھا عام 1946 بقبول اآلنسة
سعاد علي مظلوم واآلنسة جوزفین غزالة.

وللكلیة قسم داخلي یعیش فیھ الطالب على نفقة الحكومة.
 

6. �ل�ة الص�دلة وال��م�اء المل��ة(195)
یمكننا أن نعتبر (مدرسة الصیدلة العراقیة)(196) التي أسستھا السلطة الصحیة أیام االحتالل البریطاني في بغداد المدرسة
الوحیدة التي تخرج فیھا عدد من الصیادلة الذین كانت الحاجة إلیھم شدیدة جدًا، ولكن ھذه المدرسة لم تستمر طویًال بل

سرعان ما توقفت. 

غیر أنھ نظًرا لسرعة تطور البالد وانتشار المؤسسات الصحیة في شتى أرجائھا فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى عدد كبیر
من الصیادلة الكیمیاویین الذین تتوفر فیھم الكفاءة العلمیة والفنیة فال بد للمسؤولین من إعداد ما یلزم لتأسیس كلیة لھذا

الغرض.

وقد قررت الحكومة في عام 1936 فتح ھذه الكلیة حیث باشرت تدریساتھا یوم 3 تشرین األول 1936 وكان عدد طالبھا
14 طالبًا فقط.

ویشترط في الطالب الذي یرید االلتحاق بھا أن یكون متخرًجا في الدراسة اإلعدادیة ومن الفرع العلمي.

أما مدة الدراسة فقد جعلت خمس سنوات بضمنھا السنة التدریبیة (وھي التي یقضیھا الطالب في العمل لدى الصیدلیات
الحكومیة واألھلیة على أساس 9 أشھر في العمل بالصیدلیات األھلیة و3 أشھر في صیدلیات المستشفیات الحكومیة.

وفي عام 1947 تأسست في الكلیة شعبة لدراسة الكیمیاء ویقبل فیھا الطالب بنفس الشروط إّال أن السنة التدریبیة یقضیھا
الطالب متمرنًا في المختبرات والمعاھد العلمیة المختلفة.

وتمنح الكلیة الطالب الذي یتخرج في فرع الصیدلة درجة صیدلي كیمیاوي (PH.C) والطالب الذي یتخرج في فرع
الكیمیاء درجة بكالوریوس علوم في الكیمیاء (B.SC) ولقد تخرج في الكلیة منذ تأسیسھا ولغایة عام 1950(1) (218)

صیدلی�ا وبضمن ھذا العدد 16 صیدالنیة(197).
 

7 ـ �ل�ة الزراعة(198)
أشرنا في بحث التعلیم المھني إلى تأسیس المدرسة الزراعیة وقلنا إنھا كانت قد فتحت أبوابھا عام 1926. وكانت مدیریة
الزراعة العامة قد أعلنت بتاریخ 18 ـ 1 ـ 1926 عن منھج الدراسة في (الكلیة الزراعیة الملكیة)، وقد بینت في ذلك
اإلعالن الغرض من إنشائھا ولخصتھ بأنھ (تعلیم العلوم الخاصة بالزراعة وما یتعلق بھا نظری�ا وعملی�ا بدرجة راقیة لمن

یریدون االشتغال بالزراعة خاصة أو االلتحاق بالوظائف التي تفید فیھا المعلومات الزراعیة).

وقد جعلت الدراسة فیھا ثالث سنوات بعد الدراسة السنویة وكانت الدروس التي اشتمل علیھا منھجھا تشمل دروس
الزراعة، التاریخ الطبیعي علم النبات، علم الحیوان األمراض الفطریة، البكتیریا وفالحة البساتین وزراعة األشجار ثم
الفلسفة الطبیعیة (الفیزیاء والكیمیاء) والریاضیات وعلم الحشرات والحساب الزراعي ومسك الدفاتر والھندسة الزراعیة

ومساحة األراضي والطب البیطري بوجھ عام والعنایة بالحیوانات الزراعیة ثم التزام األراضي والواردات إلخ.

ولكن ھذه الكلیة على الرغم من حاجة البالد إلیھا فإنھا لم تعمر طویًال إذ لم یأِت عام 1931 حتى أغلقت أبوابھا نھائی�ا.



ولقد مرَّ معنا أن مدرسة الزراعة قد أعید فتحھا على أساس مدرسة تقبل خریجي الدراسة المتوسطة، غیر أنھ في عام
1950 ـ 1951 تقرر رفع مستوى الدراسة الزراعیة فیھا إذ فتح معھد عاٍل للزراعة مدة الدراسة فیھ سنتان بعد الدراسة
الثانویة یمنح المتخرج فیھ شھادة (دبلوم بالزراعة)، ولكن ھذه الفكرة تبدلت في عام 1951 ـ 1952 إذ وجد من
الضروري رفع المعھد ھذا إلى درجة كلیة ولذلك فقد تشكلت في مدیریة الزراعة العامة لجنة خاصة أنیط بھا العمل
لوضع الئحة نظام كلیة الزراعة، وقد فرغت ھذه اللجنة من عملھا وشرع النظام المذكور وأصبح المعھد الزراعي العالي،
كلیة زراعیة ال سیما بعد أن وجد أن الطالب ال یستطیع استیعاب كافة المواضیع الزراعیة وما یتعلق بھا في ظرف سنتین

لیكون أھًال لممارسة المھنة واالختصاص.

وعلى ھذا األساس أصبحت مدة الدراسة في ھذه الكلیة أربع سنوات یمنح المتخرج فیھا شھادة (لیسانس في العلوم
الزراعیة).

وقد قُبل في عام 1950 ـ 1951 ثالثون طالبًا في المعھد الزراعي العالي، ولما أصبحت كلیة في 1951 ـ 1952 بقي
ھؤالء الطالب مستمرین في دراستھم العالیة(199). 

وللكلیة قسم داخلي في أبي غریب.
 

�عة 8 ـ �ل�ة ال��
یرجع تاریخ عنایة األوقاف بالدراسة العالیة المنظمة إلى أیام العثمانیین، وذلك عندما بنى جمال بك السفاح عام 1321ه
الطابق العلوي في مدرسة اإلمام األعظم لتكون كلیة تدّرس فیھا العلوم اإلسالمیة والفنون الحدیثة، وذلك بناء على جھود
جماعة من مستنیري األعظمیة. وقد خصص لھذه المدرسة مبلغ كاٍف بلغ عدد طالبھا إلى المئة طالب وفتحت أبوابھا حتى
زوال دولة بني عثمان وأعیدت بعد ذلك وجعل فیھا قسمان لیلي ونھاري، وقد سعت وزارة األوقاف لجعلھا بمنزلة
المدارس العالیة فأسمتھا (كلیة اإلمام األعظم)، ثم لما تأسست جامعة (آل البیت) ألحقت ھذه المدرسة بھا على أثر تأسیس
(الشعبة الدینیة) فیھا، فلما ألغیت ھذه الجامعة عادت الشعبة إلى مدرسة اإلمام األعظم حتى إذا حل عام 1934 سمیت
باسم (دار العلوم الدینیة والعربیة) وكانت تعنى بدروس اللغة العربیة والدین نظًرا لحاجة المدارس إلى من یحسن تدریس

اللغة والدین فیھا(200). 

وفي عام 1946 صدر نظام كلیة الشریعة رقم 55 لسنة 1946 الذي أصبحت بموجبھ كلیة دینیة عالیة نصت المادة الثالثة
من ھذا النظام على أن (الغرض من تأسیس ھذه الكلیة تخریج علماء مثقفین ثقافة دینیة قادرین على نشر مبادئ الدین

اإلسالمي وبّث حقائقھ السامیة وتعالیمھ المستقیمة).

وقد جعل التعلیم فیھا على مرحلتین:

 ـ المرحلة اإلعدادیة ومدتھا سنتان وال یقبل فیھا إّال خریجو الدراسة الدینیة المتوسطة وخریجو المدارس الدینیة
المعترف بشھاداتھا.

 ـ المرحلة العالیة ومدتھا أربع سنوات ویكون طالبھا من الطالب الناجحین في إعدادیتھا وتسیر الدراسة في ھذه
الكلیة منذ تأسیسھا حتى اآلن بانتظام ویدّرس فیھا جمیع العلوم التي لھا عالقة بالدین والتشریع والتاریخ والفلسفة

واللغة.
 

وھي كلیة داخلیة یعیش فیھا الطالب على نفقة الحكومة.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن لخریجي ھذه الكلیة ما لخریجي المدارس العالیة من الحقوق واالمتیازات ویرجح المتخرج
فیھا على غیره في وظائف األوقاف العلمیة واإلداریة ووظائف المحاكم الشرعیة ویعیّن لتدریس اللغة العربیة والعلوم

الدینیة في مدارس المعارف.
 



9 ـ �ل�ة اآلداب والعلوم
فتحت ھذه الكلیة عام 1949 ـ 1950 وكان الغرض األساسي من تأسیسھا ھو (تنشئة شباب مثقف یمكنھ أن یشق طریقھ
في الحیاة بصورة صحیحة ویتمتع ببعض المزایا المھمة كالتخلق بالخلق العلمي الفاضل والتمتع بشخصیة طیبة والمقدرة
على البحث والتفكیر ویؤمل المسؤولون أن تكون ھذه الكلیة محال� للبحث واإلنتاج المبتكر لما لذلك من أھمیة خاصة في

الثقافة).

وتنقسم الدراسة في ھذه الكلیة الناشئة إلى فرعین:

 ـ العلوم وھذه قسمان ھما:

ـ قسم الریاضیات والفیزیاء وتدرس فیھ العلوم الریاضیة الصرفة والریاضیات التطبیقیة والفیزیاء والكیمیاء.

ب ـ قسم العلوم الطبیعیة وتدرس فیھ علوم الحیوان والنبات والریاضیات العامة والفیزیاء والكیمیاء.

 ـ اآلداب وھذه قسمان أیًضا:

 ـ العلوم االجتماعیة وتدرس فیھ علوم اللغة العربیة واللغة اإلنكلیزیة والجغرافیا والتاریخ والفلسفة واالقتصاد
واللغة الفرنسیة.

ب ـ قسم اآلداب وتدرس فیھ علوم اللغة العربیة واللغة اإلنكلیزیة واللغة الفرنسیة والفلسفة والتاریخ اإلسالمي.
 

وقد كان عدد الطالب الذین قبلوا في السنة األولى 176 طالبًا وطالبة وقبل في السنة 1950 ـ 1951 (186) طالبًا وطالبة.
ومدة الدراسة فیھا ھي أربع سنوات بعد اإلعدادیة. وللكلیة قسم داخلي یعیش فیھ طلبة األلویة المختلفة.

 

10 ـ �ل�ة المل�ة عال�ة
عندما توسعت المعارف بفتح المدارس للبنات في شتى أنحاء القطر وجدت أنھا بحاجة شدیدة إلى مدرسات للمدارس
المتوسطة واإلعدادیة، ولما كانت المعاھد العالیة ال سیما دار المعلمین العالیة لم تخرج إّال عددًا قلیًال منھن وإن معظم
أولیاء الطالبات ال سیما في األلویة ال یرغبون في إرسال بناتھم إلى دار المعلمین العالیة فقد قرَّ رأیھا (رأي المعارف)
على تأسیس معھد عاٍل للبنات أشبھ بدار المعلمین العالیة لتخریج معلمات لھذه المدارس. وفي عام 1945 قامت المعارف
بفتح ھذه المعھد وأسمتھ (معھد الملكة عالیة) وقد جعلت مدة الدرسة فیھ ثالث سنوات بعد الدراسة الثانویة، ولكنھا رأت
في العام 1948 أن ترفع درجة ھذا المعھد إلى كلیة فسمي (كلیة الملكة عالیة)، وقد جعلت شروط القبول ومناھج الدراسة

الشروط المتبعة نفسھا في دار المعلمین العالیة.

وتنقسم الدراسة في ھذه الكلیة في الوقت الحاضر إلى الفروع اآلتیة:

 ـ الطبیعیات.

 ـ الریاضیات.

 ـ اآلداب.

 ـ اللغة اإلنكلیزیة.

 ـ االجتماع
 

ولقد كان عدد الطالبات المقبوالت في السنة األولى من المعھد أي في عام 1945 ـ 1946 ھو 89 طالبة، بینما بلغ عددھن
في عام 1950 ـ 1951 (330) طالبة.



وللكلیة قسم داخلي یعیش فیھ الطالبات القادمات من األلویة المختلفة على نفقة الحكومة.
 

مالحظة:

لم نشأ أن نتكلم في ھذا البحث عن الكلیات األخرى في العراق وھي كلیة األركان والكلیة العسكریة الملكیة وكلیة الطیران
وكلیة الشرطة وال عن المدارس والمعاھد التابعة للمؤسسات المختلفة غیر المعارف، بل تركنا ذلك إلى األبحاث التي لھا

عالقة بھا وھي الجیش والشرطة والصحة العامة.
 

مقارنة سكان العراق وطالب المدارس المختلفة في عام 1951 ـ 1952

ـ 1 ـ

عدد السكاناللواء
تالمیذ المدارس المتوسطةتالمیذ المدارس االبتدائیة

طالب المدارس
الرسمیة

طالب األھلیة
واألجنبیة

طالب المدارس
الرسمیة

طالب األھلیة
واألجنبیة

5951902889721383160615الموصل
286005101261264997362كركوك
239776476600044524أربیل

226400536935502113السلیمانیة
817205544401017563934683بغداد
693156-27241311194دیالى
-1000-1929838802الدلیم
65870-2249386976الكوت
26120610219187789112الحلة
27426478791460867147كربال

670108-37811811903الدیوانیة
556193-37186710809المنتفك
68184-30702110172العمارة
3687991770123731692706البصرة
481618519925317632191037373المجموع

 
 
 

مقارنة بین سكان العراق وطالب المدارس المختلفة في عام 1951 ـ 1952

ـ 2 ـ

دور المعلمینتالمیذ المدارس اإلعدادیةعدد السكاناللواء
والمعلمات

المدارس
المھنیة

الدراسة
العالیة



والدورات
التدریبیة

طالب
المدارس
الرسمیة

طالب األھلیة
 واألجنبیة

--5951901002122242الموصل
-28600521590109121كركوك
---2397767921أربیل

---2264009639السلیمانیة
8172052184171872610954957بغداد
--395-27241398دیالى
----192983142الدلیم
---2249385615الكوت
---26120618223الحلة
---27426427615كربال

---378118859الدیوانیة
--371867684742المنتفك
---3070211249العمارة
-3687993682093678البصرة
481618549752317155012944957المجموع

 
 
 
 
 

إحصاء بعدد سكان العراق مع عدد الملمین بالقراءة والكتابة

عام 1951 ـ 1952

النسبة المئویةعدد الملمین بالقراءة والكتابةعدد السكاناللواء
المجموعاإلناثالذكورالمجموعاإلناثالذكورالمجموعاإلناثالذكور

2881993069915951903602412802488261248الموصل
129365156640286005171423392205341327كركوك
1084881312882397768401100994101814أربیل

1017671246332264009085121910304915السلیمانیة
40840440880181720510895740589149546271018بغداد
133749138664272413182232297205201428دیالى
9653496449192983141101816159261428الدلیم
1039871209512249388793142010213815الكوت

ة



124897126309251206149102207171171226الحلة
132116142148274264170864298213841338كربال

15987521824337426414292143115723914الدیوانیة
14803422383337186711112134811460813المنتفك
13820716881430702113013259315606925العمارة
1837231850763687993231676914000718411البصرة

2257345255884048161852234648411213948421438المجموع
 

 

ملحوظة:

 ـ إن عدد السكان الذكور واإلناث وعدد الذین یلمون بالقراءة والكتابة منھم كما ھو مدرج في الجدول أعاله قد ظھر
بنتیجة إحصاء النفوس العام في العراق الذي أجري سنة 1947.

 ـ إن عدد الذین ھم فوق سن الخامسة في العراق ھو 1394842 من الذكور و1924627 من اإلناث مجموعھم
3319469 نسمة.

أما عدد األطفال الذین ھم دون سن الخامسة فھو 539039 من الذكور و550101 من اإلناث مجموعھم
1089140 نسمة.

 ـ إن النسبة المئویة لألمیین الذین فوق سن الخامسة ھي 69 % ولألطفال الذین ھم دون الخامسة ھي 23 %.
 

إحصاء عام بجمیع المدارس الرسمیة واألھلیة واألجنبیة علم 1951 ـ 1952

عدد المدرسین (عداعدد المدارسنوع الدراسة
عدد الطالبالمحاضرین)

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعمختلطإناثذكور
المدارس
االبتدائیة
الرسمیة

901204104120950512237728815365345600199253

المدارس
االبتدائیة
األھلیة

3218439321132954010374574916023

المدراس
االبتدائیة
األجنبیة

5--545-451609-1609

938222147130753072566787316553651349216885المجموع
المدارس
الثانویة
الرسمیة

7331-104814356117018553552524078

المدارس
الثانویة
األھلیة

459-54702828748136768806

المدراس
الثانویة
األجنبیة

31-4481058748136884

1621534448201227431633722768-12141المجموع
المدارس

المھنیة تابعة
4116801797666214880



للمعارف
المدارس

المھنیة تابعة
للوزارات

31-4---293121414

72110807979593351294المجموع
 

 

إحصاء عام بجمیع المدارس الرسمیة واألھلیة واألجنبیة عام 1951 ـ 1952

نوع
الدراسة

عدد المدرسین (عداعدد المدارس
عدد الطالبالمحاضرین)

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعمختلطإناثذكور
دور

1054348812033471550-82المعلمین

المعاھد
العالیة
مرتبطة

بالمعارف
-1561421916132568674123

المعاھد
العالیة
مرتبطة

بالوزارات
3-25---73896834

317111421916139949639457المجموع
مجموع
المدارس
الرسمیة

992240112134461412663880417836252770231132

مجموع
المدرس
األھلیة

772743147913411132418404642524829

مجموع
المدارس
األجنبیة

81-9931010323571362493

10772681551500714730841023119912359331258454المجموع
 

 

1 ـ میزانیة وزارة المعارف

ندرج فیما یلي مقارنة میزانیة وزارة المعارف بالمیزانیة العامة خالل اثنین وثالثین عاًما منذ 1920حتى عام 1952:

النسبة المئویةمیزانیة المعارفالمیزانیة العامةالسنة المالیة
21 - 2055565741303602.3%
22 - 2144360651424253.2
23 - 2240801721465433.6
24 - 2336625681311583.6
25 - 2443169281700683.9
26 - 2540040491715324.2
27 - 2641221961841634.4



28 - 274280682015644.6
29 - 2843147012328785.3
30 - 2943606562704386.1
31 - 3039943372942627.3
32 - 31356789720633048.2
33 - 3235704433063388.5
34 - 3337649043510959.3
35 - 34381319738994610.2
36 - 3544944964319409.6
37 - 36472733549428410.5
38 - 37516940262613012.1
39 - 38546981370805612.9
40 - 39636114881047712.7
41 - 40714491084816811.8
42 - 41770118785554011.1
43 - 4210620822113141410.6
44 - 431349321151554211
45 - 441548475213354758.6
46 - 451856323016118439
47 - 461842856717376049.4
48 - 4718742657215731511.5
49 - 4821947995257262511.7
50 - 4920840906259704812.5
51 - 5025717229359923114
52 - 5130820247409291713

 

ـ الجامعة العراق�ة
تعتبر الجامعات في الدول الحدیثة خطوة أساسیة في سبیل تنظیم وتقدم التعلیم العالي في القطر، ألنھا موطن البحث العلمي

وتكوین الخلق الصحیح إلنشاء جیل متین الثقافة سامي المواھب، یخدم بالده

الخدمة الجدیة الھادئة.

ولما كان العراق من الدول التي لم تیسر لھا الظروف القاھرة المجال للقیام بتأسیس جامعة تقوم بھذه الخدمة السامیة فإن
ھذه الحالة لم تمنع ذوي الرأي من مسؤولین وغیر مسؤولین من التفكیر جدی�ا في أھمیة وجود ھذه الجامعة.



فقد شعر المسؤولون والمثقفون منذ أمد بعید بضرورة ذلك، ال سیما بعد أن تّم إنشاء ھذا العدد الكبیر من المعاھد العالیة
وكثر في البالد ذوو االختصاص واتسع اإلقبال على التعلیم العالي.

وقد كان (موضوع إنشاء الجامعة) وال یزال مدار بحث ودراسة ونقاش وقد تفرع نتیجة ذلك رأیان:

األول منھا یرى أن الوقت إلنشائھا لم یحن بعد. ألن إنشاء الجامعة بنظر مناصریھ من القضایا الخطیرة التي ال یصح
االستعجال فیھا، بل ال بدّ من التروي والتثبت إلى حین، وھم یرون قبل اإلقدام على إنشاء الجامعة ضرورة مضاعفة
العنایة بشؤون الدراسات الثانویة والعلیا وإزالة عوامل الضعف الظاھرة فیھا. ألن الجامعات الحقیقیة تتطلب مستوى

علمی�ا أرفع من مستوى الدراسات الحاضرة.

أما الرأي الثاني فیرى خالف ذلك إذ یعتقد أن الوقت قد حان إلنشائھا وال یتطلب ذلك سوى جمع شتات الكلیات والمعاھد
العالیة الموجودة في الوقت الحاضر وضمھا في إطار واحد ھو إطار الجامعة العراقیة.

ولذلك قامت وزارة المعارف بدراسة ھذا المشروع الحیوي مستعینة بالكثیرین من ذوي الرأي والخبرة واالختصاص في
العراق وخارجھ للبحث فیھ ووضع خطة رصینة لتحقیقھ.

ففي عام 1943 خطت وزارة المعارف خطوة جدیة حینما ألّفت لجنة خاصة للعمل على تحقیق مشروع الجامعة واتخاذ
الخطوات األولیة لھا. وقد سمیت ھذه اللجنة باسم (لجنة الجامعة)، وكانت مؤلفة من األساتذة اآلتیة أسماؤھم الذین یمثلون

مختلف الوزارات ذات العالقة وھم:

عمید الكلیة الطبیةالدكتور سندرسن
عمید دار المعلمین العالیةالدكتور متى عقراوى
عمید كلیة الحقوقالدكتور حامد زكى

مدیر الرى العامالمستر أتكنسن
رئیس التدوین القانونياألستاذ أنطوان شماس

مستشار وزارة المعارف (الذى كان رئیًسا للجنة)البروفسور ھاملى
 

وقد عقدت ھذه اللجنة (لجنة ھاملي) عدة اجتماعات رفعت بعد ذلك تقریًرا إضافی�ا ضمنتھ آراءھا في وضع المعاھد العالیة
القائمة في العراق وإمكانیاتھا العلمیة، وقدمت اقتراًحا بإنشاء الجامعة باسم (جامعة بغداد) ثم قدمت لذلك مشروًعا بـ (29)

مادة تضمنت الخطة األساسیة التي تقوم علیھا الجامعة.
 

وبقي تقریر ھذه اللجنة مجرد دراسة لم تتخذ علیھ أیة إجراءات إیجابیة حتى إذا حل عام 1947 أعادت وزارة المعارف
الكرة للبحث في الموضوع من جدید فاستقدمت من إنكلترا خبیرین لدراسة مشروع إنشاء الجامعة العراقیة ھما:

 ـ السیر جارلس جي. دارون

 ـ الدكتور آرثر أي. مورغان
 

وقد جاء ھذان الخبیران إلى العراق في أوائل عام 1948 حیث مكثا فیھ زھاء ثالثین یوًما تجوال في بغداد والموصل
والبصرة وكركوك وطافا في شتى أرجاء العراق للوقوف على حالة البالد باحثین عن كثب في مختلف شؤونھ العلمیة

وإمكانیاتھ المختلفة وقدما بعد ذلك تقریًرا مسھبًا أعربا فیھ عن رأیھما بالمشروع.

وھما في ھذا التقریر یریان بأن تأسیس الجامعة إذا لم یقم على قواعد راسخة فإنھا ستكون مصدر ضعف ووھن ال مصدر
قوة، وحینذاك تصبح الجامعة خطًرا على األمة إن لم تنسق خدماتھا بحیث تالئم المجتمع وحاجاتھ.



ولقد جاء تقریرھما مفصًال ودراستھما وافیة. وقد ختماه بتوصیات ھامة وھي خطوات ینبغي القیام بھا حینما تقرر
الحكومة تأسیس ھذه الجامعة.

وأھم ما جاء في ھذه التوصیات ھو:

 ـ حجز موقع للجامعة في ناحیة الكرادة.

 ـ تأسیس لجنة تشكیل الجامعة.

 ـ تأسیس كلیة العلوم واآلداب.

 ـ فتح إعدادیة قبل سنة من تنفیذ المشروع.

 ـ تنظیم كلیة الھندسة تنظیًما جدیدًا.

 ـ تأسیس كلیة علیا للزراعة.

 ـ تأسیس كلیة علیا للتجارة.
 

ولقد أعرب الخبیران في تقریرھما عن اعتقادھما بموعد بدء الجامعة إذ كانا یریانھ أنھ خریف عام 1949، ولكنھما قاال:
(إن الحكمة تقتضي أن یتحقق ھذا الھدف في عام 1950 على أن تفتح الكلیة اإلعدادیة في عام 1949).

ولقد حاولت المعارف فیما بعد تطبیق توصیات الخبیرین فقامت في عام 1948 بإنشاء كلیة اآلداب والعلوم.

وفي عام 1951 قامت بإنشاء (مجلس التعلیم العالي) لإلشراف على سیر أمور الدراسة في المعاھد العالیة باعتباره (لجنة
تشكیل الجامعة) ولكن ھذا المجلس قد ألغي بعد أن أفتى دیوان التدوین القانوني في أوائل عام 1953 بأنھ مجلس غیر

نظامي!!

وھكذا ظلت فكرة الجامعة تراود المسؤولین حتى إذا تّم تألیف وزارة فخامة الدكتور محمد فاضل الجمالي في شھر أیلول
1953 ,اھتم باألمر وزیر المعارف معالي الدكتور عبد المجید القصاب وألّف لجنة خاصة لوضع الئحة قانونیة (لجامعة
بغداد) وقد تّم وضع ھذه الالئحة باسم(الئحة قانون جامعة بغداد) فجاءت بأربع عشرة مادة , وقد رفعت إلى مجلس

الوزراء للنظر فیھا قبل عرضھا على البرلمان لتشریعھا ولقد بینت الفقرة(ج) من المادة األولى بأن أھداف الجامعة ھي:

«تحقیق دراسة علمیة عالیة حرة وتھیئة وسائل البحث والتقدم العلمي ونشر الثقافة والفضائل الخلقیة».

بینما نصت المادة الثانیة على أن (صاحب الجاللة الملك حامي الجامعة)

ثم نصت المواد األخرى على شخصیة الجامعة، وتمثیلھا، ومجالسھا وأعضائھا ثم على اختصاصات ھذه المجالس إلخ.

ونصت المادة الثامنة من الالئحة على أن مجلس الوزراء یعیّن أول رئیس للجامعة باقتراح من وزیر المعارف لمدة ال
تزید عن خمس سنوات وعند انتھاء مدتھ ینتخب مجلس الجامعة رئیًسا لھ.

ویجب أن یكون رئیس الجامعة من ذوي الكفاءة والمكانة العلمیة واالجتماعیة البارزة في العراق أو خارجھ.

وبینت المادة العاشرة بأن للجامعة میزانیتین األولى تتألف من منحة سنویة تدفع لھا من خزینة الدولة إلخ. والثانیة میزانیة
غیر اعتیادیة لألعمال الرئیسیة یمدھا بھا مجلس اإلعمار.

وتعتبر ھاتان المیزانیتان من المیزانیات الملحقة.

ھذه ھي خالصة تاریخیة عن فكرة الجامعة العراقیة نرجو أن یكتب لھا التحقیق في المستقبل القریب، كما نأمل أن ال
یكون عامل االرتجال سببًا في إفساد الغایة التي تنشأ من أجلھا الجامعات!!

 



(201) �
3 ـ �س��ة حقوق األرا��

 

تعد مشاكل األراضي من المشاكل المعقدة التي كانت وال تزال سببًا لكثیر من المنازعات، فقد تركت الدولة العثمانیة
العراق بعد الحرب العالمیة األولى، ووضع األراضي فیھ مضطرب ومردّ ذلك ھو عدم تثبیت حقوق ذوي الحقوق في
األراضي بصورة مضبوطة لمالكیھا، فنتج عن ھذا الوضع عدم استقرار األمن في كثیر من نواحي العراق، األمر الذي
أربك الحكومة الوطنیة في بادئ تشكیلھا وصرف الناس عن استثمار األرض فتسبب للسلطة اإلداریة متاعب جّمة تحملھا

على أن توجھ جھودھا غلى ھذه الناحیة تاركة الشؤون العمرانیة واإلنشائیة جانبًا(202). 

فتجاه ھذه المشاكل رأت الحكومة عام 1929 وضع حدّ لھذه الفوضى وذلك بدراستھا دراسة دقیقة وإعطاء كل ذي حق
حقھ. فاستقدمت لھذه الغایة (السر أرنست داوسن) الخبیر البریطاني بشؤون األراضي لدرس حالة األرض في العراق

وتقدیم المقترحات الكفیلة بحل الكثیر من مشاكلھا.

ولقد قام ھذا الخبیر بعملھ فطاف العراق دارًسا شؤون األراضي فیھ واقفًا على التعامل الزراعي المحلي، ونتیجة ذلك قدم
تقریًرا ضافیًا في عام 1932 اقترح فیھ على الحكومة اتباع الخطوات اآلتیة لحل ھذه المشكلة وھي:

 ـ تأسیس لجان تسویة حقوق األراضي كوسیلة لحل مشكلة األراضي في العراق.

 ـ وضع نظام ثابت بإیجاد سجل بحقوق األراضي والمحافظة علیھ.
 

وتنفیذًا لھذه التوصیات والمقترحات أصدرت الحكومة في عام 1932 قانون تسویة حقوق األراضي رقم 50 لسنة 1932.
ومن أھم ما كان یتمیز بھ ھذا القانون ھو:

وًال: تصنیف األراضي على الوجھ اآلتي:

ـ األراضي المملوكة. 

ب ـ األراضي المتروكة.

 ـ األراضي الموقوفة وقسم ھذه إلى:

 ـ األراضي الموقوفة وقفًا صحیًحا.

 ـ األراضي الموقوفة وقفًا غیر صحیح.

ـ األراضي األمیریة وھذه تقسم إلى:

 ـ أراضي أمیریة مفوضة بالطابو.

 ـ أراضي أمیریة ممنوحة باللزمة.

 ـ أراضي أمیریة صرفة.

نیًا: تثبیت الحقوق باألراضي كحق العقر والمرور والمجرى والمسیل والشرب وتحدید العالقات الخاصة كالتصرف
باللزمة والمغارسة.

لثًا: تعیین حدود األراضي بصورة مضبوطة وتبیان مساحتھا وتثبیت أماكن الحقوق فیھا.
 

ولقد أخذ قانون التسویة بمبدأ التصرف الفعلي كقرینة إلثبات حق صاحب السند في األرض األمیریة المفوضة بالطابو كما
اشترط لغرض منح لزمة أراضي إلى الشخص الذي یتصرف فیھا أن یزرعھا حسب التعامل المحلي أو قام بغرسھا

باألشجار، وذلك وفق التعامل المحلي خالل المدة المعینة بالقانون السابقة إلعالن التسویة.



ولقد عدل قانون التسویة ھذا عدة مرات. أما الفوائد التي تّم الحصول علیھا من تسویة حقوق األراضي فیمكن حصرھا
فیما یأتي(203): 

 ـ حسم مشاكل األراضي المزمنة والقضاء على المنازعات العشائریة.

 ـ إحصاء األراضي األمیریة الصرفة التي تعود رقبتھا للخزینة مما مكن الدولة من استثمار الفائض عن حاجتھا من
تلك األراضي بطریق اإلجارة أو التفویض ببدل.

 ـ تنظیم إحصاء دقیق عن نوع األراضي ومساحاتھا في كل وحدة إداریة.

 ـ تخفیف العبء عن المحاكم والسلطات اإلداریة.

 ـ ساعد مشروع تسویة حقوق األراضي على إسكان القبائل والعشائر الرحالة.
 

ومع ما تقدم فإن ھناك عدة انتقادات كانت قد وجھت إلى ھذا القانون أھمھا أنھ كان مدعاة لتثبیت المساحات الواسعة
بأسماء الشیوخ وغیرھم من الذین كانوا یتصرفون باألراضي األمیریة إلخ.

ولقد باشرت الحكومة بتنفیذ القانون في عام 1933 وذلك عندما قامات أربع من لجان التسویة بأعمالھا في لوائي بغداد
والكوت، ثم منذ ذلك التاریخ أخذ عددھا وعدد فروعھا یتزاید سنة بعد أخرى حتى بلغ عددھا في أوائل عام 1953 (17)

لجنة موزعة على كافة ألویة العراق (عدا المنتفك) ویرتبط بھا 58 فرًعا.

ونتیجة ألعمال ھذه اللجان وفروعھا تّمت تسویة مساحات واسعة من األراضي في كافة أنحاء العراق تقریبًا.

وھا نحن أوالء نعطي القارئ فكرة معززة باألرقام واإلحصائیات عن ھذه األعمال التي أنجزتھا ھذه اللجان منذ تشكیلھا
في عام 1933 حتى عام 1952(204): 

 

إحصائیات عن أعمال لجان تسویة حقوق األراضي منذ تاریخ تأسیسھا في سنة 1933 حسب أصناف األراضي

عددالسنة
المملوكةعدد القطعالمقاطعات

دونم
المتروكة

دونم
الموقوفة

دونم
19335314731349787031635
19349323824236169160000
19351414548221082454768188
193677463010424765543866
19376339532161760625160
193816094975202241417772
19391641072349542048126010
19402041175911579619379622
194123319488146358913222996
1942311230661834211300990637
194327823221612019251812686



194429722351822314870914104
194527116394157710397216712
194641027433662217483030855
194739038489489717675430403
194837835094599811706067323
1949348232392005414349531010
195040633121448125304976951
195156346231703830184077858
1952486530414794441345130650

532641013321541024980786994737المجموع
 

مالحظة: إن االرتفاع الذي یالحظ في إنتاج سنة 1948 ھو من جراء إجراء تسویة المقاطعة المعروفة بجزیرة سنجار
الصحراویة البالغ مساحتھا وحدھا 4.830.493.07 دونم مربع. 

 

إحصائیات عن أعمال لجان تسویة حقوق األراضي منذ تاریخ تأسیسھا في سنة 1933 حسب أصناف األراضي

السنة
أمیریة مفوضة

بالطابو
دونم

اللزمة
دونم

أمیریة صرفة
دونم

المجموع
المالحظاتدونم

193314339737502084359526611 

1934316400374390334502104644 

193524651460513211399312106420 

1936112626290373437905902847 

1937271748117056302668726399 

193829040855640610646781952198 

193935400071969810409142166057 

194040566557941011831412251354 

194139435743669310572232015036 

194248403058536921156843407071 

194361448335328034223654607452 

194440953543942030496474069638 

19453095163825279230911737395 

1946105957340166314420413124984 

194789305534426328985504385822 



194868773535408770865428318745 

194989754555435211469922783447 

195088942742433330649344813175 

195196994187663737440335977346 

195251722482811120549953892375 

 1026717995982202759419559869016المجموع

 دونم

105,934,400
68,154,400

مجموع مساحة األربعة عشر لواء

مجموع مساحة البادیتین الشمالیة والجنوبیة (صحراء)

مجموع مساحة العراق174,088,800
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التشریفات اصطالح یطلق عادة على ما یقیمھ البالط الملكي أو وزارة الخارجیة من المراسم والحفالت ألعضاء الھیئة
الدبلوماسیة والشخصیات األجنبیة البارزة. وھذه المراسم تدعى بالتشریفات الخارجیة.

أما التشریفات الداخلیة، فھي ما تقیمھ الھیئات الرسمیة ـ غیر وزارة الخارجیة ـ من حفالت. وأما الحفالت ذات الصبغة
الخارجیة فھي التي تقیمھا الھیئات الرسمیة في مناسبات تحضرھا الھیئة الدبلوماسیة أو الشخصیات األجنبیة.

وبموجب األنظمة المرعیة في العراق تقسم التشریفات إلى:
 

1 ـ التشریفات في وزارة الخارجیة

ویقوم باإلشراف علیھا في الوزارة مدیر عام یساعده بعض المعاونین، ومھمة ھذه المدیریة اإلشراف على األمور اآلتیة:

ـ تمثیل وزارة الخارجیة في جمیع التشریفات الخارجیة.

ب ـ التوسط في تبلیغ أعضاء الھیئة الدبلوماسیة والشخصیات األجنبیة في البالط الملكي وتقدیم ممثلي الدول األجنبیة
إلى وزیر الخارجیة، وذلك ألول مرة بعد وصولھم إلى العراق، وتدقیق صور كتب اعتماد ممثلي الدول األجنبیة

المقدمة إلى وزیر الخارجیة وحفظھا.

 ـ تأمین إعداد وتسجیل وثائق التفویض واإلبرام وفیما یتعلق بالمعاھدات أو االتفاقیات أو المؤتمرات، والجوازات
السیاسیة والمخابرات التي تجري بین الھیئة الدبلوماسیة والدوائر الرسمیة. إلى غیر ذلك من األعمال والواجبات.

 

2 ـ التشریفات في البالط الملكي

(لقد بحثنا ذلك في بحث البالط الملكي من ھذا المعجم)

وما دمنا في بحث التشریفات فقد رأینا من الضروري تسجیل مختلف المراسم والقواعد المتبعة في العراق كالقواعد
المتبعة في تقدیم أوراق اعتماد السفراء والوزراء المفوضین الجانب. أو القدم بین أصحاب المناصب والمراكز أثناء
حضورھم الحفالت والمآدب واالستقباالت سواء تلك التي تقام من جانب عراقي أو من جانب أجنبي إلى غیر ذلك من

المراسم التي كثیًرا ما یحتاج إلى معرفتھا عدد كبیر من الناس.
 

� أصحاب المناصب والمرا�ز أ ـ القدم ب��
 

تطبق قواعد التقدم واألسبقیة بین أصحاب المناصب والمراكز المذكورة أدناه عند وجودھم منفردین في الحفالت
والدعوات الرسمیة.

 ـ ولي عھد المملكة.

 ـ األمراء الملكیون.

 ـ رئیس الوزراء.

 ـ رئیس مجلس األعیان.

 ـ رئیس مجلس النواب.

 ـ رؤساء الوزارات السابقون (كل حسب قدمھ في التعیین للرئاسة)

 ـ نائب رئیس الوزراء.



 ـ الوزراء (كل حسب قدمھ في التعیین للوزارة. أما وزیر الخارجیة فیتقدم علیھم في التشریفات الخارجیة فقط).
 

أما إذا كان الوزراء قد أشغلوا منصب الوزارة للمرة األولى أو كان تعیینھم فیھا في وقت واحد فیكون التقدم بینھم
حسب الترتیب اآلتي:

(وزیر الخارجیة، الداخلیة، المالیة، العدلیة، الدفاع، المواصالت، واألشغال، المعارف، االقتصاد، الشؤون
االجتماعیة، الزراعة، الصحة، اإلعمار، وزیر بال وزارة)

 ـ رئیس الدیوان الملكي (إن كان وزیًرا سابقًا فیتقدم مع الوزراء الحالیین حسب قدمھ في التعیین للوزارة. وإن لم یكن
وزیًرا سابقًا فقدمھ بعد الوزراء الحالیین مباشرة).

1 ـ السفراء العراقیون.

1 ـ رئیس التشریفات الملكیة (إن كان وزیًرا سابقًا أو وزیًرا مفوًضا سابقًا وإن لم یكن كذلك فیكون قدمھ بعد الوزراء
السابقین مباشرة).

1 ـ مراقب الحسابات العام إن كان وزیًرا سابقًا وإن لم یكن كذلك فیكون قدمھ بعد الوزراء السابقین.

1 ـ رؤساء مجلس األعیان والنواب السابقون.

1 ـ الوزراء السابقون كل حسب قدمھ في التعیین.

1 ـ األعیان والنواب.

1 ـ رئیس محكمة التمییز، وكیل وزارة الخارجیة، رئیس أركان الجیش، أمین العاصمة، الوزراء المفوضون
العراقیون.

1 ـ حكام التمییز، ضباط الجیش من رتبة فریق والموظفون من الدرجة الممتازة.

1 ـ الحكام من الصنف األول، ضباط الجیش والشرطة من رتبة أمیر لواء والموظفون من الدرجة األولى من الصنف
األول.

1 ـ الموظفون من الدرجة الثانیة من الصنف األول وضباط الجیش والشرطة من رتبة زعیم.

2 ـ الموظفون من الدرجة الثالثة من الصنف األول وضباط الجیش والشرطة من رتبة عقید.
 

�
� مأد�ة رسم�ة تقام من جانب عرا��

ب ـ التقدم واألس�ق�ة ��
 

یحضرھا أعضاء الھیئة الدبلوماسیة األجنبیة في العراق مع أصحاب المناصب والمراكز العراقیین(206). 

یكون التقدم بینھم حسب الترتیب اآلتي:

 ـ السفراء بحضور حضرة صاحب الجاللة الملك.

 ـ رئیس الوزراء.

 ـ وزیر الخارجیة.

 ـ السفراء (عند عدم حضور صاحب الجاللة الملك)

 ـ رئیس مجلس األعیان.



 ـ رئیس مجلس النواب.

 ـ رؤساء الوزارات السابقون (كل حسب قدمھ في التعیین للرئاسة).

 ـ نائب رئیس الوزراء.

 ـ الوزراء المفوضون األجانب والوزراء العراقیون (الحالیون) بالتمازج (ویكون التقدم بین الوزراء المفوضین
حسب قدمھم في التعیین بمناصبھم في العراق). أما التقدم بین الوزراء العراقیین فیكون حسب قدمھم في التعیین
للوزارة. أما إذا كانوا قد أشغلوا منصب الوزارة ألول مرة أو في وقت واحد فیكون قدمھم حسب الترتیب السالف

ذكره في البحث السابق.

1 ـ رئیس الدیوان الملكي ـ یأخذ قدمھ بین الوزراء الحالیین إن كان وزیًرا سابقًا وإّال فقدمھ بعدھم.

1 ـ السفراء العراقیون.

1 ـ رئیس التشریفات الملكیة إن كان وزیًرا سابقًا أو وزیًرا مفوًضا سابقًا وإّال فقدمھ بعد الوزراء السابقین مباشرة.

1 ـ الوزراء السابقون.

1 ـ رئیس محكمة التمییز، رئیس أركان الجیش، مراقب الحسابات العام.

1 ـ الوزراء المفوضون العراقیون كل حسب قدمھ في التعیین في منصبھ.

1 ـ األعیان والنواب.

1 ـ القائمون بأعمال السفارات.

1 ـ حكام التمییز، ضباط الجیش برتبة فریق، الموظفون من الدرجة الممتازة.

1 ـ القائمون بأعمال المفوضیات ومستشارو السفارات األجنبیة.

2 ـ رؤساء محاكم االستئناف، رئیس التدوین القانوني، موظفو الدرجة األولى من الصنف األول.

2 ـ ضباط الجیش برتبة أمیر لواء وقادة الفرق وموظفو الدرجة الثانیة من الصنف األول.

2 ـ مشاورو المفوضیات والقناصل العامون واألجانب.

2 ـ ضباط الجیش برتبة زعیم، موظفو الدرجة الثالثة من الصنف األول وضباط الشرطة بعین الدرجة.

2 ـ السكرتیرون األولون األجانب والسكرتیرون الثانون والموظفون العراقیون من الدرجة األولى من الصنف
الثاني.

 

مالحظة: عند زیارة الملوك ورؤساء الجمھوریات وأولیاء العھد واألمراء ورؤساء الوزرات األجنبیة بصورة رسمیة ال
تتقید الدوائر المسؤولة بذلك بل تتبع األوامر التي یصدرھا وزیر الخارجیة.

 

� � مأد�ة رسم�ة تقام من جانب أجن��
ج ـ التقدم واألس�ق�ة ��

یحضرھا أعضاء الھیئة الدبلوماسیة أو القنصلیة مع أصحاب المناصب والمراكز الذین ورد ذكرھم آنفا(207). 
 

ویكون حسب الترتیب اآلتي:

 ـ رئیس الوزراء.



 ـ وزیر الخارجیة.

 ـ رئیس مجلس األعیان.

 ـ رئیس مجلس النواب.

 ـ السفراء.

 ـ رؤساء الوزارات السابقون ـ كل حسب قدمھ بالتعیین للرئاسة_

 ـ نائب رئیس الوزراء.

 ـ الوزراء الحالیون ـ كل حسب قدمھ وتطبق القواعد المار ذكرھا

 ـ رئیس الدیوان الملكي ـ إن كان وزیًرا سابقًا یأخذ قدمھ بین الوزراء كما مّر آنفًا

1 ـ السفراء العراقیون.

1 ـ رئیس التشریفات الملكیة.

1 ـ الوزراء المفوضون األجانب.

1 ـ الوزراء السابقون.

1 ـ الوزراء المفوضون العراقیون.

1 ـ أمین العاصمة.

1 ـ وكیل وزارة الخارجیة.

1 ـ رئیس محكمة التمییز، رئیس أركان الجیش، مراقب الحسابات العام.

1 ـ األعیان والنواب.

1 ـ حكام محكمة التمییز، ضباط الجیش برتبة فریق، موظفو الدرجة الممتازة.

2 ـ القائمون بأعمال السفارات.

2 ـ رؤساء محاكم االستئناف، رئیس التدوین القانوني، موظفو الدرجة األولى من الصنف األول.

2 ـ القائمون بأعمال المفوضیات األجنبیة ومستشارو السفارات.

2 ـ ضباط الجیش برتبة أمیر لواء وقادة الفرق وموظفو الدرجة الثالثة من الصنف األول.

2 ـ ضباط الجیش برتبة زعیم وموظفو الدرجة الثالثة من الصنف األول.

2 ـ مشاورو المفوضیات األجنبیة والقناصل العامون.

2 ـ الموظفون العراقیون من الدرجة األولى من الصنف الثاني.

2 ـ السكرتیرون األولون من أعضاء الھیئة الدبلوماسیة األجنبیة والقنصلیة.

2 ـ السكرتیرون الثانون والموظفون العراقیون من الدرجة الثانیة من الصنف الثاني.

2 ـ السكرتیرون الثالثون من أعضاء الھیئة الدبلوماسیة ونواب القناصل األجانب.
 

� االستق�االت الرسم�ة
� الهيئات �� د ـ التقدم ب��



 

ویكون حسب الترتیب اآلتي:

 ـ رئیس الوزراء.

 ـ رئیس مجلس األعیان.

 ـ رئیس مجلس النواب.

 ـ نائب رئیس الوزراء.

 ـ الوزراء الحالیون.

 ـ رئیس الدیوان الملكي.

 ـ رئیس التشریفات الملكیة.

 ـ ناظر الخزینة الخاصة.

 ـ رؤساء الھیئات الدبلوماسیة األجنبیة.

1 ـ رؤساء الوزارات السابقون.

1 ـ ھیئة األعیان وھیئة النواب.

1 ـ الوزراء السابقون والوزراء المفوضون العراقیون.

1 ـ ھیئة أركان الجیش وكبار ضباط الشرطة.

1 ـ ھیئة محاكم التمییز وكبار الحكام والمدونون القانونیون وقاضیا بغداد.

1 ـ المدیرون العامون ومتصرف لواء بغداد.

1 ـ ھیئات الكلیات الرسمیة.

1 ـ مجلس أمناء العاصمة، مجلس إدارة لواء بغداد العام، العلماء والرؤساء الروحانیون والوجوه یتقدمھم أمین
العاصمة.

1 ـ نقابة المحامین.

1 ـ ھیئات األحزاب السیاسیة.

2 ـ جمعیة األطباء.

2 ـ أعضاء الغرف التجاریة والزراعیة والمصارف.

2 ـ جمعیات المحاربین القدماء والمعلمین والصیادلة والصحفیین.
 

� العراق
� األجانب المت�عة �� هـ ـ مراسم تقد�م أوراق اعتماد السفراء والوزراء المفوض��

 

بعد أن تحصل الموافقة على الشخص الذي اقترح تعیینھ سفیًرا أو وزیًرا مفوًضا لدولتھ في العراق یتوجھ ھذا السفیر أو
الوزیر المفوض إلى بغداد، وحال وصولھ ینبئ وزارة الخارجیة بذلك ویطلب المقابلة مع وزیر الخارجیة لتقدیم صورة

من كتاب اعتماده وطلب تعیین موعد تقدیم أوراق اعتماده إلى حضرة صاحب الجاللة الملك.



فتقوم بعد ذاك وزارة الخارجیة بإعالم رئیس التشریفات الملكیة بذلك. وبعد أن یعرض الكتاب على حضرة صاحب
الجاللة ویوافق على موعد معیّن تقوم رئاسة التشریفات الملكیة بإخبار وزارة الخارجیة عن تفضل جاللتھ بالموافقة على

تعیین الیوم الفالني والساعة الفالنیة موعدًا لتقدیم أوراق اعتماد السفیر أو الوزیر المفوض الجدید.

وتجري مراسم تقدیم ھذه األوراق إلى جاللة الملك عادة حسب المنھاج اآلتي:

 ـ یقصد مدیر التشریفات العام في وزارة الخارجیة مقر السفیر الجدید ومعھ معاونھ بالسیارات الملكیة قبل الموعد
المحدد لتقدیم أوراق االعتماد في البالط الملكي.

(في حالة الوزیر المفوض یكون مدیر التشریفات العام وحده بدون معاونھ)

 ـ یستقل السفیر (أو الوزیر المفوض) السیارة الملكیة األولى ویجلس عن شمالھ مدیر التشریفات العام في وزارة
الخارجیة ویستقل مستشار السفارة السیارة الثانیة وعن شمالھ معاون مدیر التشریفات في وزارة الخارجیة ویستقل

أعضاء السفارة (أو المفوضیة اآلخرون بقیة السیارات).

 ـ یرافق الموكب كوكبة من الحرس الملكي (وفي حال تقدیم أوراق الوزیر المفوض ترافقھ دراجات الشرطة
البخاریة).

 ـ عند وصول السفیر (أو الوزیر المفوض) إلى البالط الملكي یكون في استقبالھ حرس الشرف (المؤلف من سریة
في حالة تقدیم أوراق اعتماد السفیر ومن فصیل في حالة الوزیر المفوض). وحینما ینزل من السیارة یتقدم للترحیب
بھ المرافق األقدم لحضرة صاحب الجاللة الملك ثم یقف إلى یمین المرافق بینما یقف خلفھما بقیة أعضاء السفارة
(أو المفوضیة) مع مدیر التشریفات العام ومعاونھ ثم تعزف موسیقى الجیش النشید الوطني للسفیر أو (الوزیر

المفوض).

 ـ بعد انتھاء عزف النشید الوطني یتقدم آمر الحرس إلى السفیر أو الوزیر المفوض لیقول لھ (إن الحرس حاضر
للتفتیش) بعد أداء التحیة (بالسیف). ثم یتقدم مرافقًا حضرة صاحب الجاللة الملك لیسیرا أمام السفیر أو الوزیر

المفوض على أنغام الموسیقى) حیثما یتبعھما یصحبھ المرافق األقدم عن شمالھ.

 ـ بعد أن یتم تفتیش الحرس یودع آمر الحرس شاكًرا ویتوجھ مع المرافق األقدم إلى بھو السفراء حیث یستقبلھ رئیس
التشریفات الملكیة كما یستقبل أعضاء السفارة أو المفوضیة) ثم یتوجھ الجمیع إلى البھو وھناك یستقبلھ رئیس
الدیوان الملكي ووزیر الخارجیة (في حالة السفیر). أما إذا كان وزیًرا مفوًضا فال یكون وزیر الخارجیة حاضًرا في
بھو السفراء بل یكون حاضًرا في قاعة العرش حیث یكون جاللة الملك وبقیة كبار موظفي البالط وبعد أن یستریح

قلیًال یعرض رئیس التشریفات الملكیة خبر وصولھ لجاللة الملك الذي یكون حاضًرا الستقبالھ في قاعة العرش.

 ـ یعود رئیس التشریفات الملكیة إلى بھو السفراء لیستصحب السفیر (أو الوزیر المفوض) إلى قاعة العرش یرافقھ
وزیر الخارجیة (وفي حالة الوزیر المفوض یكون وزیر الخارجیة في قاعة العرش) ولدى المثول بین یدي جاللتھ

یقدم السفیر أو الوزیر المفوض أوراق اعتماده (وأوراق استدعاء سلفھ).

 ـ وبعد انتھاء تقدیم أوراق االعتماد یحضر رئیس التشریفات الملكیة (الذي عاد إلى بھو السفراء بعد إیصالھ السفیر
أو الوزیر في قاعة العرش ومعھ أعضاء السفارة أو المفوضیة حیث یقدمھم السفیر أو الوزیر المفوض إلى جاللة

الملك).

 ـ وبعد انتھاء المقابلة یخرج الجمیع برفقة وزیر الخارجیة إلى بھو السفراء حیث یستریحون قلیًال ویتناولون القھوة
والمرطبات ثم ینھض السفیر أو الوزیر المفوض مودًعا وھنا تلتقط صورة تذكاریة (في باب بھو السفراء).

1 ـ ثم یودع السفیر أو الوزیر المفوض وزیر الخارجیة ورئیس الدیوان الملكي وبقیة الموظفین ویفعل ذلك بقیة
موظفي السفارة أو المفوضیة وقبل ركوب السیارات تعزف موسیقى الجیش السالم الملكي العراقي وبعدھا یودعھ
رئیس التشریفات الملكیة والمرافق األقدم ثم یركب السیارة وإلى شمالھ مدیر التشریفات العام في وزارة الخارجیة

ویغادر الموكب البالط الملكي عائدًا إلى مقر السفیر أو الوزیر المفوض كما أتى.
 



مالحظات: 
 

 ـ یكون اللباس أثناء تقدیم أوراق االعتماد في البالط الملكي (الفراك مع األوسمة) شتاء و(الفراك أو السبنسر مع
األوسمة) صیفًا.

ولكن یجوز للسفیر أو الوزیر المفوض وأعضاء السفارة أو المفوضیة ارتداء البدلة الرسمیة الخاصة بدولتھم بدًال
من ذلك.

 ـ تجري ھذه المراسم والجمیع حاسرو الرؤوس عادة.

 ـ في حالة موت أو تنازل الملك عن العرش أو في حالة تغیر نظام دولة السفیر أو الوزیر المفوض الذي سبق أن قدم
أوراق اعتماده، یجري تقدیم أوراق اعتماد جدیدة. لكن في ھذه الحال ال تؤخذ المراسم التي تتبع ألول مرة عادة. بل

تقدم ھذه األوراق إلى وزارة الخارجیة التي ترفعھا بدورھا إلى البالط الملكي للعلم فقط.
 

� حفالت العشاء والغداء الرسم�ة
� تنظ�م الجلوس ع� المائدة ��

و ـ القواعد المت�عة ��
 

نظًرا لما تثیره مثل ھذه األحوال من مشاكل ومصاعب فقد رأیت أن أثبت في ھذا المعجم األصول المتبعة في ذلك تسھیًال
لمھمة الذین یحتاحون إلیھا، فأقول إن ترتیب موائد الطعام یكون عادة على نوعین فھو غالبًاـ إما:

 ـ أن تكون المائدة مستطیلة.

(U) ـ أن تكون المائدة على شكل 

ولذلك نوضح كیفیة ترتیب جلوس المدعویین في أماكنھم كما یلي:

على المسؤول عن تنظیم ذلك أن یسجل أسماء المدعویین على ورقة حسب األسبقیة مبتدئًا من رقم 1 إلى آخره أي
(1،2،3،4،5،6 إلخ) ثم یالحظ ما یلي:

 ـ المائدة المستطیلة: إذا كان الجلوس على طرفي المائدة أي (بالتقابل) فیكون ترتیب جلوس المدعوین كما یأتي:

یجلس (الداعي) في صدر المائدة (من األعلى) ویجلس (ضیف الشرف) قبالتھ (من الداخل) ثم یبدأ بتوزیع األسماء
كما ھم في القائمة حسب التسلسل على الصورة اآلتیة:

یجلس رقم (1) یمین الداعي ورقم (2) یمین الضیف ورقم (3) یسار الضیف ورقم (4) یسار الضیف ورقم (5)
یمین الداعي ورقم (6) یمین الضیف وھكذا حتى نھایة القائمة. الحظ مخطط رقم (1).



 

 ـ أما إذا كانت المائدة على شكل (u) فإن ترتیب جلوس المدعوین یجري كالسابق تقریبًا. فإذا كان الجلوس من طرف
واحد (أي من جھة الخارج) فھي تشبھ الجلوس على مائدة مستطیلة ولكن ضم طرفاھا إلى الداخل (مخطط رقم 2)
أما إذا كان الجلوس من الجھتین فیكون تنظیم الجلوس كالسابق أیًضا مع مالحظة ضیق المكان في الجھة المقابلة

لصدر المائدة من الداخل (مخطط رقم3).
 

مالحظة: الحظ ترتیب األرقام في المخططین اآلتین:

 

الجلوس من الجھتین الخارج والداخل مخطط رقم 3

الجلوس من الخارج فقط مخطط رقم 2
 

� الم�دب الرسم�ة
مواقع جلوس ال�ساء ��

 

توجھ دعوات العشاء أو الغداء الرسمیة إلى األشخاص ومعھم عقیالتھم وكریماتھم أحیانًا فكیف یتم تعیین مواقع جلوسھن
بین الرجال؟

تؤخذ (في مثل ھذه األحوال) بنظر االعتبار أسبقیة الزوج وبموجبھا تعیّن أسبقیة (الزوجة) وبعد أن تسجل الزوجات
حسب أسبقیة أزواجھن بالتسلسل، یسجل البنات المدعوات بالنسبة ألسبقیة آبائھن كذلك ویجري ترتیب جلوسھن بعد

جلوس جمیع (العقائل).

ومما تجدر مالحظتھ في ترتیب جلوس النساء إلى المائدة األمور اآلتیة:

 ـ یبدأ ترتیب جلوس النساء من صدر المائدة اعتباًرا من یمین الداعي ثم یمین ضیف الشرف وھكذا.

 ـ یجري ترتیب جلوسھن بین الرجال أي أن ال تجلس الواحدة جنب األخرى.

 ـ ویستحسن أن ال تجلس الزوجة قبالة زوجھا تماًما إلى المائدة.

 ـ إذا كان الداعي متزوًجا وزوجتھ حاضرة فیكون اعتبارھا كاعتباره ویكون موقع جلوسھا في مقابل زوجھا ویجوز
أن تترأس المائدة بنفسھا مكانھ.



 ـ إذا كان مع ضیف الشرف زوجتھ فإنھا تجلس إلى یمین الداعي و(الضیف) یجلس إلى یمین زوجة الداعي.
 

5 ـ تقس�مات العراق اإلدار�ة
 

لقد كان العراق أواخر العھد العثماني مقسًما إداری�ا إلى والیات ثالث وھي (بغداد، البصرة، الموصل) وإن كل والیة منھا
تنقسم إلى (سناجق) وكل سنجق إلى (أقضیة) وكل قضاء إلى نواحٍ وكل ناحیة إلى قرى.

ویدیر الوالیة (واٍل) مسؤول عن إداراتھا تجاه الحكومة العثمانیة مباشرة، بینما یدیر السنجق قائمقام مسؤول أمام الوالي
وھكذا.

ونظًرا ألھمیتھا التاریخیة ندرج فیما یلي خالصة عنھا.
 

تقسیمات العراق اإلداریة أیام العثمانیین

عدد القرىعدد النواحىعدد األقضیةالسنجقالوالیة

بغداد
101447بغداد

3600الدیوانیة
4600كربال

البصرة

19111البصرة
3166المنتفك
3514العمارة

2466نجد

الموصل
671138الموصل
581157كركوك

471036السلیمانیة
 
 
 
 
 
 
 

 

 ـ كانت أقضیة سنجق بغداد: خراسان، الدلیم، العزیزیة، كوت اإلمارة، الكاظمیة، خانقین، الجزیرة، مندلي، سامراء،
عنھ. 

 ـ كانت أقضیة سنجق الدیوانیة: الحلة، السماوة، الشامیة. 

 ـ كانت أقضیة سنجق كربال: الھندیة، النجف األشرف، الرزازة، بدرة. 

 ـ كانت أقضیة سنجق البصرة: القرنة. 

 ـ كانت أقضیة سنجق المنتفك: سوق الشیوخ، الشطرة، الحي. 



 ـ كانت أقضیة سنجق العمارة: (دیكر) شطرة، الزبیر، دوریج. 

 ـ كانت أقضیة سنجق الموصل: العمادیة، زاخو، عقرة، الزیبار، دھوك، سنجار. 

 ـ كانت أقضیة سنجق كركوك: راوندوز، كوي سنجق، أربیل، صالحیة، رانیة. 

 ـ كانت أقضیة سنجق السلیمانیة: كلعنبر، بازیان، معمورة الحمید، شھربازار. 
 

أما بعد نھایة الحرب العالمیة األولى وتأسیس الحكم الوطني في العراق فقد قسمت البالد العراقیة إلى أربعة عشر (لواء)
قسم كل منھا إلى عدة أقضیة وھذه قسمت إلى عدة نواحٍ، ویدیر شؤون اللواء (متصرف) وشؤون القضاء(قائمقام)

وشؤون الناحیة (مدیر).

وقد بقي عدد األلویة على ما كان علیھ حتى سنة 1924. أما األقضیة والنواحي فقد تناول بعضھا اإللغاء واإلحداث
والتعدیل حسب مقتضیات المصلحة العامة.

ویبلغ عدد األقضیة الیوم (1953) (61) قضاء وعدد النواحي (169) ناحیة. ویوجد (نظری�ا) في كل مركز لواء قضاء
(ھو قضاء المركز) تلحق بھ النواحي المجاورة لھ إّال أنھ في أكثر الحاالت ال یعیّن قائمقامون فیھا، إذ تقوم المتصرفیة
نفسھا بتولي شؤون النواحي مباشرة، كذلك یوجد (نظری�ا) في كل مركز قضاء (ناحیة مركز القضاء) مرتبطة بقائمقام

القضاء مع بقیة النواحي التابعة لھ. إّال أنھ في أكثر الحاالت لم یعیّن مدیرون لھا فتقوم القائمقامیة نفسھا بذلك.
 

جدول المساحات والس�ان وال�ثافة لألل��ة العراق�ة
 

المساحةاللواء 
عدد النفوسبالكیلومتر المربع

كثافة السكان
بالكیلو متر

المربع

مساحة األراضى
المزروعة

92778 / 1278081720563بغداد1
029058 / 2977059519020الموصل2
9554 / 1230636879929البصرة3
2222 / 606527426445كربال4
92564 / 545126120647الحلة5
83002 / 1613727241316دیالى6
71091 / 408981929834الدلیم7
61412/ 1839530702116العمارة8
710774/ 1630922493813الكوت9

05741 / 2037628600514كركوك10
73551 / 955222640023السلیمانیة11
03686/ 1510037811625الدیوانیة12
93953 / 1481436980624المنتفك13
24557/ 1817023977613أربیل14



472945 / 236123481412220مجموع األلویة
101150000000000000البادیة الشمالیة
76216000000000000البادیة الجنوبیة
3098500000000000بادیة الجزیرة
872945 / 444474481412210المجموع العام

 

جدول باأللویة واألقضیة والنواحي العراقیة

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع

بغداد

بغداد

مركز القضاء
األعظمیة

الكرادة الشرقیة
سلمان باك
المجموع

29
302
171
169

1313
1984

352137
77524
94209
16090
18860

558820

12142.6
256.7
550.9
95.2
14.3
287.6

الكاظمیة

المركز
الطارمیة
أبو غریب
المجموع

302
609
679

1590

62162
15102
38496
115760

205.8
24.7
56.7
73.8

المحمودیة
المركز
الیوسفیة
المجموع

870
468

1338

37631
16052
53683

43.2
34.3
40.1

سامراء

المركز
بلد

دجیل
المجموع

2570
2721
1423
6714

20014
27517
7373
64904

11.7
10.1
5.3
9.6

تكریت
المركز
بیجى

المجموع

000
1154
1154

15377
8661
24038

00
7.5

20.8
1278081720563.9المجموع العام 

 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع



المركزالموصلالموصل
الشورة

الحمدانیة
الشرقاط
الحمیدات
تلكیف

المجموع

0000
2202
1383
1722
1771
973

8051

133625
26105
42715
25085
18022
27833
273389

0000
11.8
30.9
40.5
10.2
28.6
33.9

العمادیة

المركز
العمادیة

نروة ریكان
بروارى باال

المجموع

0000
1413
925
713

3051

2511
21206
7963
11638
43318

0000
15.0
8.6
16.3
14.3

زاخو

المركز
سلیفانى
سندى
كلى

المجموع

0000
1047
547
574

2168

14249
8917
7635
5358

36159

0000
8.5
13.9
9.2
16.7

دھوك

المركز
دھوك
دوسكى
مزورى
المجموع

0000
1023
559
584

2166

5621
14229
9534
9864

39248

0000
13.9
17.0
16.9
18.1

عقرة

المركز
سورجیھ

العشائر السبعة
بیره كبره
المجموع

0000
1087
1027
1043
3157

5579
7413

10271
8832

32095

0000
6.8
10.0
8.4
10.5

سنجار

المركز
سنجار
الشمال

المجموع

-
3167
1761
4928

5407
15382
10920
31709

-
4.8
6.2
6.4

الشیخان
المركز
القوش

المجموع

1027
486

1513

13300
11772
25072

12.9
24.2
16.5

تلعفر
المركز
زمار

المجموع

2776
1960
4736

30857
13343
44200

11.1
6.8
9.3

قبائل شمر تقریبًا 
مجموع لواء الموصل

-
29770

70000
595190

-
19.9

 
 



 
 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع

البصرة

البصرة

المركز
شط العرب

الھارثة
الزبیر

المجموع

-
1161
966
3500
5627

101535
37836
55648
24148
219167

-
32.6
57.6
6.9
38.9

القرنة

المركز
السویب
المدینة

المجموع

000
3170
819
3989

3156
42073
21612
66841

-
13.3
26.4
16.7

أبو الخصیب

المركز
السیبة
الفاو

المجموع

421
943
1326
2690

73734
16768
22289
82791

103.9
17.8
16.8
30.7

1230626879929.9المجموع العام للواء البصرة 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع

كربالء

كربالء

المركز
عین التمر
الحسینیة
المجموع

0000
1758
3910
5668

44150
5336
21677
71163

0000
3.0
5.5

12.5

النجف
المركز
الكوفة

المجموع

334
63

397

57947
20154
78101

173.5
319.9
196.7

 
قبائل رحل عنزة تقدیًرا

قبائل رحل الضائعات تقدیًرا
المجموع العام للواء كربالء

0000
0000
6065

100.0
25.000
274264

0000
0000
45.2

 
 

كثافة النفوسعدد النفوسالمساحةالناحیةالقضاءاللواء



بالكیلو متركیلومتر مربع
المربع

الحلة

الحلة
المركز

المحاویل
المجموع

275
879
1154

51314
28703
80017

186.6
32.6
69.3

الھاشمیة

المركز
القاسم

المدحتیة
المجموع

0000
584
1187
1771

836
24660
27666
53162

0000
42.2
23.3
30.0

المسیب

المركز
جرف الصخر
سدة الھندیبة
اإلسكندریة
المجموع

0000
424
479
474

1377

9797
5161

16463
14145
45566

0000
12.3
34.3
29.8
33.0

الھندیة

المركز
أبو غرق

الكفل
الجدول الغربى

المجموع

0
284
663
202
1149

11077
19928
22056
29400
82461

-
70.2
33.2
145.5
71.7

545126120647.9المجموع العام للواء الحلة 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع
المركزبعقوبةدیالى

المجموع
685
685

42515
42515

62.0
62.0

الخالص

المركز
المنصوریة
بنى سعد
المجموع

875
2137
601
3613

31141
21359
16711
69211

35.5
9.9
27.8
19.1

خانقین

المركز
ھورین شیخان

قره توه
السعدیة
المجموع

1260
632
955
655
3502

26012
5936
12810
12041
56799

20.6
9.4
13.4
18.4
16.2

مندلى
المركز
بلدروز

المجموع

4556
2065
6621

36334
17184
53518

7.9
8.3
8.0



المركزالمقدادیة
أبو صیدا
كنعان

المجموع

-
1116
600
1716

4203
35406
10761
50370

-
31.7
17.9
29.3

1613727241316.8المجموع العام للواء دیالى 
 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع

العمارة

العمارة

المركز
المشرح
الكحالء
كمیت

المجر الصغیر
المجموع

648
3192
1205
3421
2542
11008

48110
21777
48992
19234
54872
192985

72.2
6.8
40.6
5.6
21.1
17.5

على الغربى
المركز

شیخ سعد
المجموع

3602
1853
5455

18824
17158
35982

5.2
9.2
6.6

قلعة صالح
المركز

المجر الكبیر
المجموع

1140
792

1932

33546
44508
78054

29.4
56.1
40.4

1839530702116.6المجموع العام للواء العمارة 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع
الكوت

الكوت

المركز
الدجیلة
النعمانیة
المجموع

2581
1429
1121
5131

56105
 

25283
81388

21.7
 

22.5
15.8

الحى
المركز
الموفقیة
المجموع

1110
1283
2393

44949
23588
68537

40.5
18.4
28.6

المركزبدرة
زرباطیة
المجموع

2927
739
3666

12934
3255
16189

4.4
4.4
4.4



الصویرة

المركز
العزیزیة
الزبیدیة
المجموع

-
2628
2491
5119

26323
22214
10287
8824

-
8.4
4.1
11.5

1630922493813.7المجموع العام للواء الكوت 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع

كركوك

كركوك

المركز
قرة حسن

ألتون كوبرى
الملحة
شوان

المجموع

1449
1093
804

1353
1003
5702

92444
13878
14955
15329
11200

147806

63.8
13.7
18.6
11.2
11.2
25.9

كفرى

لمركز
بیباز

قرة تبھ
قلعة شیروانة

المجموع

1269
1319
1614
1019
5221

4760
5959

21074
17566
49359

3.7
4.5
13.0
17.2
9.4

جمجمال

المركز
أغجلر
سنكاو

المجموع

897
725
833

2455

11943
9567
8301
29811

13.3
13.1
9.9
13.1

طوزخورماتو

المركز
داقوق

قادر كرم
المجموع

2118
3325
1528
6998

29693
14647
14689
59029

14.1
4.3
9.6
8.4

2037628600514.0المجموع العام للواء كركوك 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع
المركزالسلیمانیةالسلیمانیة

تانجرو
قرة داغ

675
593
705

43049
10490
10117

63.7
17.7
14.3



سورداش
بازیان

المجموع

711
456

3140

11957
4200
49813

16.8
9.2
25.4

حلیجة

المركز
خورمال
وارماه
بنجوین
المجموع

910
728
458

1057
3153

22741
19577
6857
21318
71493

24.9
26.9
15.0
20.0
22.2

شھربزار

المركز
ماوەت

سروجك
المجموع

1074
525
444

2043

17341
11594
10056
38991

16.1
22.0
22.6
19.1

بشدر
المركز
میركھ

المجموع

509
707

1216

22632
13471
36103

44.2
19.0
29.7

955222640023.7المجموع العام للواء السلیمانیة 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع
الدیوانیة

الدیوانیة

المركز
الشافعیة
الحمزة
الملیحة

المجموع

0000
720

1277
300

2297

19878
8051
22341
11613
61883

0000
11.2
17.5
38.7
26.7

عفك

المركز
الدغارة
البدیر

المجموع

1121
1194
2047
4362

13342
25026
7379
45747

11.9
20.9
3.6
10.5

السماوة

المركز
الرمیثة
الخضر
الخناق

المجموع

0000
1237
1215
2069
4521

15292
30049
9395
28723
83459

0000
24.2
7.7
13.8
18.4

المركزأبو صخیر
الحیرة

الفیصلیة
القادسیة

0000
1265
139
148

1729
20454
30796
24091

0000
16.1
221.5
162.7



15527707049.7المجموع

الشامیة

المركز
الشناقیة

الصالحیة
العباسیة
الغماس
المجموع

0000
1120
400
326
522

2368

6520
9233
41777
27038
25389
109957

0000
8.2

104.3
82.9
48.6
46.4

151003781160.25المجموع العام للواء الدیوانیة 
 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع

المنتفك

الناصریة

المركز
البوصالح
السدیناویة
البطحة

المجموع

0000
1747
1088
2689
5524

54527
23393
23860
9163

110943

0000
13.4
21.9
3.3
20.0

الرفاعى
المركز

قلعة سكر
المجموع

2056
1121
3177

43831
37997
81828

21.3
33.9
25.7

سوق الشیوخ

المركز
عكیكة

كرمة بنى سعد
الجبایش
المجموع

0000
903
434

2970
4307

7984
39503
32613
28850
108950

0000
43.7
75.1
9.7
22.9

الشطرة
المركز
الدوایة

المجموع

1049
757

1806

68085
0000

68085

37.7
00.0
27.7

1481436980624.9المجموع العام للواء المنتفك 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع
مدینة أربیلأربیلأربیل

المركز
0000
3000

27036
42244

0000
14.0



30006928023.0المجموع

مخمور

المركز
الكویر
كندیناوة
المجموع

2283
577

1224
4094

13284
13692
17852
44828

5.8
23.7
14.5
10.9

كویسنجق
المركز
طقطق

المجموع

1048
909

1957

20106
10096
30202

19.1
11.1
15.4

راوندوز

المركز
بالك

برادوست
میركة سور
المجموع

1017
725

1825
611

4305

18196
9751
3920
4158
36025

17.8
12.9
2.1
6.8
8.5

رانیة

المركز
جناران
ناودست
المجموع

1013
414
873

2300

13431
4736
8985
27152

0000
1.7
15.9
7.9

الزیبار

المركز
بارزان

مزورى باال
المجموع

0000
475
354
829

135
826
5642
6604

0000
1.7
15.9
7.9

شقالوة

المركز
دیره حریر
صالح الدین

المجموع

519
587
679

1785

 
25685

 
25685

 
14.3

 
14.3

18170239777613.3المجموع العام للواء أربیل 
 
 
 
 
 
 

 

المساحةالناحیةالقضاءاللواء
عدد النفوسكیلومتر مربع

كثافة النفوس
بالكیلو متر

المربع

الدلیم

15503858735.5ھیتالرمادى
44134879611.0الكرمةالفلوجة

20982333141.6حدیثة القائمعنة
-25000- قبائل رحل

 



408981929834.9المجموع العام للواء الدلیم
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ـ التمور العراق�ة
 

لقد اشتھر العراق منذ أقدم العصور بزراعة النخیل فقد أثبتت الوثائق التاریخیة بأن النخیل كان یزكو في العراق منذ آالف
السنین واختص بإصدار ثمره الشھي إلى كافة أنحاء المعمورة حتى كانت وال تزال أنواعھ الكثیرة في مقدمة التمور الجیدة

في العالم.

وتدل اإلحصائیات على أن العالم ینتج (500) نوع من التمور للعراق فیھا حصة األسد إذ ینتج منھا (358) نوًعا بینما
تنتج مختلف أقطار العالم األخرى (142) نوًعا مع العلم أن أغلب األنواع التي تنتجھا تلك األقطار موجودة في العراق
ومعروفة فیھ بأسماء مختلفة، عدا بعضھا الموجود في (شمال أفریقیا ومصر والسودان والصین ومسقط والمملكة العربیة

السعودیة).(208) 

ویعتبر العراق من أكثر بقاع العالم صالًحا لزراعة النخیل. فالنخیل ال ینمو إّال في األراضي الخصبة ذات الجفاف أو
المناطق الشبھ الحارة في بعض بقاع العالم القریبة من المنطقة االستوائیة.

والعراق أھم بقاع الدنیا لزراعة النخل من الناحیة االقتصادیة فھو باإلضافة إلى موقعھ الجغرافي ومناخھ تتیسر فیھ المیاه
بوفرة فتدّر علیھ الخیر والبركة.

وتقدر المساحة المزروعة بالنخیل في العراق بـ (374245) جریبًا(209) 

أما ھذه المساحة فموزعة على المناطق المشھورة بزراعة النخیل وھي(210): 

 ـ منطقة شط العرب

 ـ منطقة بغداد



 ـ منطقة عین التمر والرحالیة

 ـ منطقة جدول الحسینیة في كربال

 ـ منطقة الفرات األسفل

 ـ منطقة الفرات األوسط

 ـ منطقة الفرات األعلى

 ـ منطقة دیالى

 ـ منطقة دجلة األسفل
 

ویقدر عدد النخیل في العراق بـ 31٫206٫000 نخلة وحصة منطقة البصرة أكبر من مختلف المناطق األخرى إذ یقدر
حوالي 15 ملیون نخلة تقریبًا(211). 

وإن معدل ما ینتج من التمور في كافة ھذه المناطق یقدر بحوالي 350.000 طن�ا سنوی�ا، وھي مصنفة بحسب األنواع
التجاریة(212). 

النوع
المجموعبقیة األلویةالبصرة

طنطنطن
30.00000030.000الحالوى

10.0007.00017.000الخضروات
50.00010.00060.000السایر
12.000198.000210.000الزھدى
2.0001.0003.000الدیرى

3.0008003.800الجیجاب
400100500البریم

2.0001002.100البرحى
1.0001.000-الخستاوى

20.6002.00022.600األنواع األخرى
130.000220.000350.000المجموع

 
 

وھذه األصناف ھي أكثر األصناف أھمیة في الحقل االقتصادي وھا نحن أوالء نعطي وصفًا موجًزا ألھمھا:

 ـ الحالوي: ثمرة مستطیلة الشكل صفراء عند بدء نضجھا، ذھبیة الشكل عندما تكون كاملة النضوج. وھذا الصنف
مبكر في النضج ویأتي في مقدمة األصناف التجاریة إذ یباع بأسعار عالیة في األسواق العالمیة، وھذا الصنف من

التمر مرغوب فیھ في الوالیات المتحدة األمیركیة أكثر من غیره ألنھ جذاب اللون (وحالوتھ) مقبولة.

 ـ الخضراوي: ثمرتھ قصیرة لونھ أصفر مخضر عند بدء نضجھا وتمیل إلى السواد (داكن) عند تمام نضجھا ویباع
بأسعار أقل من أسعار الحالوي وھو مرغوب فیھ، في أوروبا وأسترالیا وأمیركا وبلدان الشرق األوسط.



 ـ السایر: ویسمى محلی�ا باسم (األسطھ عمران) وھو ثمرة متوسطة بالحجم رفیعة عند العنق، لونھا أصفر عند
النضج وبني غامق عند تكاملھ، ویصدر بكثرة إلى أسترالیا وأوروبا وأمیركا.

 ـ الزھدي: ثمرتھ على شكل بیضوي، لونھا أصفر ذھبي یصدر إلى الخارج بالخصاف. وأھم األسواق التي یصدر
إلیھا الھند والباكستان وجنوب الجزیرة العربیة.

 ـ البریم والجبجاب: وھما من التمور التي تصدر عادة (جافة) وتسمى محلی�ا باسم (خالل مطبوخ) وطریقة تجفیفھا
أو (طبخھا) ھي (عندما یصبح التمر أصفر اللون (خالل) تماًما تغطس العذوق في ماء ساخن فترة من الزمن ثم

تنشر في الشمس حتى تجف، ثم تجمع وتصدر بأكیاس إلى الخارج).

 ـ الدیري: لون ثمرتھ أحمر عند بدء النضج وباذنجاني مائل إلى السواد عند تكاملھ وھو من التمور الجافة ـ تقریبًا ـ
بطبیعتھا وأھم أسواقھ الھند وسواحل الجزیرة العربیة ویكبس ویصدر بالخصاف.

 ـ البرحي: من أھم وألذ التمور العارقیة غیر التجاریة (إذ تستھلك كمیاتھا محلی�ا في الغالب) وثمرتھ بیضویة الشكل
كبیرة لونھا أصفر عند بدء نضجھا ویكون أصفر ذھبي اللون عند تمامھ. ونظًرا لما یمتاز بھ ھذا النوع فإنھ یكبس
(بالصفائح) ویحفظ لالستھالك في البیوت وكثیًرا ما یقدمھ أصحاب التمور ھدیة لذیذة إلى أصدقائھم في العراق أو

خارجھ.
 

أنواع التمور
 

في العراق (358) نوًعا من أنواع التمور ندرج فیما یلي أسماء بعضھا كما تسمى محلی�ا.

أخت الكسیبأبیضإبراھیمىأصابع العروس
اسطة عمرانإسحاقىاألزرقأخ الخستاوى

أم البخورأم أبیضأشقرأشرسى
أم دراعأم الجامرىأم الخیارأم بالكیز
أوردم یارأم العبدةأم الطولأم الدھن

بغلةبرحىبریمبربن
بوباكبنى رعیةبنفشةبنت الصبة

جبجابتفاحةتبرزلبیداریھ
جوبانجمال الدینجلبىجغایلى
حبایةحادىجوھرهجوزى
حالوىحالبھحبسىحبده

خستاوىخام عوفىحویزحلوة الحوف
خیارةخطیبىخضراوىخصاب
دعبلىدجوانىخنایزخسیرى

دَكل العروسدَكل حسونىدَكل حبھدَكل
دَكلة موسىدَكلة عبد علىدَكلة عباسدَكل میاسى

رنیردیكوینىدیرىدویج



زھدىزریفةزرایةزداد
سلطانىسكرىسعادةسایر

شموكرشكرشقرةسویدان
صالحىصفراویةشیرانىشویدى

علیكةعطرىعبیدصیصا ندالى
عویدىعمر حاجعمرانعلى موسى
قیطانقیطافىفرخعوینب أیوب

لیلوىالوىكنطاركارغانى
مرىمراوىمجمودةمبارك
منارمكتوممكاوىمقطب
نبدرزىمیدادالحمرةمومك

  ھذالنقش المبرد

 

قیمة التمور الغذائیة
 

لیست التمور فاكھة لذیذة فحسب بل ھي في الوقت ذاتھ طعام لذیذ مولد للقوة والنشاط.

والتمر كما یقول الدكتور شارلز ل. بنیت(213): طعام مركز طبیعي بالنظر إلى شكلھ الجامع وتوافره كغذاء وإن بعض
أصناف التمور لتمتاز على األطعمة المھضومة، وھذه التمور تحتوي على مادة السكر بشكل یستسیغ الجسم امتصاصھ

دونما حاجة إلى عملیة الھضم التي یتطلبھا السكر االعتیادي. 

وھي تحتوي على جمیع العناصر التي یتألف منھا الطعام المغذي من بروتین وشحوم وأمالح وھیدرات الكاربون.

وإن اللیبرة الواحدة من التمر تحتوي على 1275 سعرة.

ونعطي القارئ فیما یلي جدوًال یبین ما أظھرتھ التحالیل الفنیة من محتویات بعض أصناف التمور وھو:

الخضراوىالسایرالحالوى 
13.0014.0010.60نسبة النوى
12.815.112.70الرطوبة

80.0078.0078.80المستخلص
76.5076.5076.50السكر المختزل

1.652.371.79البروتین
2.001.731.73المواد المعدنیة

137613561392القیمة السعرة الحراریة
 

أما تمر الزھدي فإن نسبة السكر فیھ تتراوح بین الستین والسبعین في المئة من مادتھ.



ا فھي من التمور المطبوخة التي تحتوي على نسب عالیة من السكروز أما تمور الجبجاب والبریم فتؤلف صنفًا خاص�
(سكر القصب) والكاربوھیدرات ونسب منخفضة من الكلوكوز واللیفیلوز.

والتمور ذات نسبة عالیة قي النشویات وتحوي مقادیر ال بأس بھا من الزاللیات النباتیة ومعظم الفیتامینات خصوًصا
فیتامین(سي) حیث ثبت وجوده ولو بكمیات قلیلة(214). وباإلضافة إلى كل ما تقدم فقد أظھرت التجارب أن التمور ال

تنقل جراثیم الھیضة أو غیرھا(215). 

ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أن أكثر الدول التي تستورد التمر من العراق كانت تعاملھ معاملة الفواكھ وال
تعتبره من المواد الغذائیة الحیویة. ولقد قامت جمعیة التمور والحكومة بعدة محاوالت إلقناع المسؤولین في الدول األخرى
وإفھامھم بأن التمور من المواد الغذائیة الشعبیة المفیدة. ولقد صرح معالي األستاذ عبد الغني الدلي وزیر الزراعة في
(الوزارة الجمالیة األولى) عندما عاد من مؤتمر التغذیة الدولي الذي انعقد في روما في أواخر شھر تشرین الثاني 1953
بأن معالیھ قد استطاع أن یحمل ھذا المؤتمر على اعتبار (التمر) من المواد الغذائیة. وھذا بال شك سیؤدي إلى زیادة

تصدیر التمور وإلى رفع كثیر من القیود المفروضة على تجارتھ في بعض الدول.
 

تجارة التمور
 

ما كان العراق أیام العثمانیین یصدر من تموره إلى الخارج إّال بعض الكمیات المكبوسة بالخصاصیف إلى بالد الخلیج
الفارسي والھند وسواحل الجزیرة العربیة لذلك لم یكن التمر ذا أھمیة تجاریة كما ھو علیھ الیوم.

ولقد كان التمر الحالوي النوع األول من التمور التي صدرت إلى أمیركا وذلك في سنة 1914 عن طریق میناء البصرة.

وفي عام 1912 ازداد اإلقبال علیھ في أمیركا ألنھ النوع الوحید الذي صدر إلیھا فارتفعت أسعاره وكثر علیھ الطلب
ونظًرا لقلة الكمیات الموجودة منھ في البصرة وكثرة الطلبات صدر الصنف اآلخر وھو السایر (أسطة عمران) لغرض

مزاحمة األول فصدرت منھ كمیات كبیرة وبیع بأسعار أقل كثیًرا من سعر الحالوي فأقبل علیھ األمیركان لرخصھ.

ولما رأى مالكو البصرة تزاید الطلب على الحالوي أخذوا یكثرون من زراعتھ ال سیما بعد أن أصبح معروفًا في األسواق
العالمیة ومن ثم ازدادت أھمیة التمور العراقیة في كافة أسواق العالم ال سیما بعد استقرار األمور في دولة العراق الفتیة
والبدء ببذل العنایة واالھتمام بأمور الزراعة ومكافحة ما یصیبھا من آفات وحشرات من جھة وتقدم الشركات األجنبیة

لشراء كمیات كبیرة من التمور العراقیة من جھة أخرى.

غیر أن تجارة تصدیر التمور لم تكن منتظمة وما كان المالكون ال سیما الصغار منھم یحصلون على ما یعوض أتعابھم أو
مصاریفھم السنویة التي تصرف عادة في العنایة بالنخل. یضاف إلى ذلك جشع بعض التجار وتالعب الشركات باألسعار

تالعبًا مشینًا حتى إن األسعار خالل العشر سنوات (1925 ـ 1935) لم تكن تزید على ما یلي:

سعر الطن من التمر الحالوي 10 دنانیر

سعر الطن من التمر الخضراوي 7 دنانیر

سعر الطن من التمر السایر 5 دنانیر
 

وتجاه ھذا التبلبل واستغالل الشركات راح المالكون یستغیثون الحكومة طالبین وضع حدّ لذلك وإنقاذھم مما ھم فیھ من
أزمة فاضطرت الحكومة إلى التدخل بعد أن قررت تأسیس جمعیة عامة مھمتھا القیام بتنظیم تجارة التمور وما یتعلق

بذلك.
 

احتكار التمور



 

أعطیت تمور البصرة للمرة األولى احتكاًرا إلى شركة أندروویر في سنة 1939 لمدة خمس سنوات جدد االحتكار ثالث
مرات في سنة (1944 و1947 و1950) كل مرة ثالث سنوات أخرى انتھى أمدھا في نھایة موسم 1952.

وفي سنة 1952 منح االحتكار إلى شركة تجارة التمور العراقیة المحدودة بالبصرة لمدة ثالث سنوات تنتھي في نھایة
موسم 1955. وإلیكم تفاصیل االحتكار السابق والالحق.

 

احتكار شركة أندروویر:

1939: لمدة خمس سنوات متعاقبة تنتھي في نھایة موسم 1943 على أن تشتري الشركة 580.000 صندوق حالوي
مكبوس وزن 70 لیبرة بسعر 20 دینار للكارة مدفوع االستھالك و250.000 صندوق خضراوي مكبوس وزن 70 لیبرة
بسعر 17,500 دینار للكارة مدفوع االستھالك 1,020,000 صندوق سایر مكبوس وزن 70 لیبرة بسعر 14,000 دینار

للكارة مدفوع االستھالك. 

یضاف إلى ھذه الكمیات اشترط حق االختیار للجمعیة ببیع 10 % من ھذ الكمیات إلى الشركة في سنوات 1941 و1942
و1943.

1940: استمرت شركة أندرویر على استالم التمور كما قررت في سنة 1939 بدون تغییر في الكمیات واألسعار. 

1941: زیدت الكمیة التي ابتاعتھا الشركة كما یلي باألسعار المقررة في سنة 1939: 

638000 صندوق حالوي

275000 صندوق خضراوي

1122000 صندوق سایر

1942: نظًرا لغالء المعیشة والحاجیات الضروریة قامت الجمعیة بمفاوضة شركة أندروویر وحملتھا على زیادة األسعار
وتمكنت في النتیجة من إبالغھا كما یلي: 

جمیع الحالوي بسعر 24 دینار الكارة المساویة 2794 كیلو.

جمیع الخضراوي بسعر 500/21 الكارة المساویة 2794 كیلو.

جمیع السایر بسعر 000/18 دینار الكارة.

وتمكنت الجمعیة أیًضا من البیع على أندروییر جمیع أنواع زھدي البصرة والدیري واالدكال بسعر 000/18 دیناًرا
الكارة مضاف إلیھا 10.000 طن من زھدي الفرات بسعر 18.000 دینار الكارة مسلمة في محطة قطار المعقل على

الشاحنات.

1943: ارتفعت المعیشة وأسعار الحاجیات الضروریة أكثر من السنة السابقة وقامت الجمعیة بحملة جدیدة على أندروویر
وأخیًرا أرغمتھا على شراء التمور التالیة باألسعار المدرجة إزائھا: 

جمیع حالوي البصرة بسعر 50 دینار الكارة مدفوعة االستھالك.

جمیع خضراوي البصرة بسعر 50 دینار الكارة مدفوعة االستھالك.

جمیع سایر البصرة بسعر 40 دینار الكارة مدفوعة االستھالك.

جمیع زھدي ودیري واالدكال بسعر 40 دینار الكارة مدفوعة االستھالك (الناتجة في البصرة)

جمیع جبجاب البصرة بسعر 60 دینار الكارة مدفوعة االستھالك.

جمیع بریم البصرة بسعر 80 دینار الكارة مدفوعة االستھالك.



25000 طن من زھدي الفرات بسعر 40 دینار الكارة مسلمة في محطات السكك الحدیدیة في المحالت المنتجة مع إضافة
250/8 دینار أجور النقل لكل كارة إلى المعقل.

1944: جددت اتفاقیة سنة 1943 إلى ثالث سنوات أخرى بجمیع التمور واألسعار مع بعض التعدیالت في الشروط مع
إضافة صفقة بـ 35 ألف طن زھدي الفرات بسعر سنة 1943 لمدة سنة واحدة فقط ولم تقدم الشركة على شراء زھدي

الفرات بعد ھذه السنة. أما الجبجاب والبریم فلم تتفق الجمعیة على بیعھما وتركا حّرین فارتفعت أسعارھما ھذه السنة. 

1945: نفذت االتفاقیة بشروطھا كاملة وتقدم محال الحاج عبد الرحمن وأحمد الصالح الذكیر وشركة جینابائي توكل بطلب
احتكار الجبجاب والبریم وبعد المزایدة بین التجار المصدرین رسا النوعان على المحلین المذكورین بسعر الجبجاب 120
دیناًرا لكارة والبریم 13 دیناًرا الكارة مسلمة في الخندق مدفوعة االستھالك وتبین بعدئذ بأنھما تقدما بھذا الطلب باالتفاق
مع أندرووییر خشیة مزاحمتھا لھما ودفعا لھ 5% من سعر فوب بصرة على النوعین. غیر أنھما خسرا بالنتیجة ولم یعیدا

الكرة وبقي نوعا الجبجاب والبریم حرین إلى یومنا ھذا. 

1946: نفذت االتفاقیة بكاملھا دون تغییر. وفي ھذه السنة قامت شركة أندروویر بمفاتحة الجمعیة حول تجدید االحتكار
للثالث سنوات المقبلة. 

1947: جددت االتفاقیة مع أندروویر لثالث سنوات أخرى تنتھي في نھایة موسم سنة 1949 وجرى تعدیل بعض
الشروط في ضوء اختبارات السنین الماضیة دون تغییر األسعار. 

1948: نفذت االتفاقیة كما وضعت بكاملھا. 

1949: نفذت االتفاقیة كما وضعت بكاملھا. قبل نھایة السنة تقدمت شركة أندروویر بطلب تجدیدھا إلى ثالث سنوات
أخرى. 

1950: تّم االتفاق مع أندروویر على تجدید االتفاق إلى ثالث سنوات أخرى مع تعجیل الكثیر من الشروط وزیادة األسعار
بخمسة دنانیر للكارة الواحدة من جمیع األنواع أي اتفق أن تكون األسعار كما یلي: 

جمیع الحالوي والخضراوي بسعر55 دینار الكارة.

جمیع السایر بسعر 45 دینار الكارة.

جمیع األنواع األخرى بسعر 45 دینار الكارة.

11000 طن من زھدي البصرة والدیري بسعر 45 دینار الكارة.
 

مقارنة أسعار التمور خالل 44 سنة

بالدنانیر للكارة الواحدة

 السایرالخضراوىالحالوىالسنة

191021.29016.13414.839

محولة من الشامیات
191135.16118.71012.258
191220.64516.77514.193
191325.16118.71014.193
191420.64514.19311.613
محولة من الروبیة الھندیة191519.50014.25012.000

حتى عام 1932 191613.87513.50012.000



191724.00013.50018.000
191837.50528.00027.000
191931.87524.00022.000
192048.00045.00037.000
192142.75031.50022.500
192248.00045.00037.000
192347.25030.00021.000
192430.00022.50015.000
192533.00025.50018.000
192654.00042.00038.000
192730.00025.00019.000
192843.00032.00025.000
192936.00022.50018.000
193030.00015.00012.000
193127.00012.7509.750
193230.00012.50010.000
193337.50018.00010.000
193426.50016.50013.500
193530.00016.50013.875
193628.00015.00013.500
193727.00015.50013.000
193820.00015.25013.250
193920.00017.50014.000

احتكار جزئى
194020.00017.50014.000
احتكار كلى194120.00017.50014.000
194224.00021.50018.000
194350.00050.00040.000
194450.00050.00040.000
194550.00050.00040.000
194650.00050.00040.000
194750.00050.00040.000
194850.00050.00040.000



194950.00050.00040.000
195055.00055.00045.000
195155.00055.00045.000
195255.00055.00045.000
195355.00055.00045.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مقارنة أسعار التمور االدكال بما فیھا الزھدي

خالل 12 سنة بالدنانیر (للكارة)

زھدي البصرة

 زھدى الفراتالبریمالجبجابوالدیرىالسنة

احتكار جزئى194218.000000000000
194320.00060.00080.00040.000



194440.00090.000110.00040.000
194540.000120.000130.00045.000
194640.000100.000120.00042.000
194740.00085.000105.00040.000
194840.000105.000125.00046.000
194940.000102.000117.00042.000
195045.00080.000100.00035.000
195145.00068.00083.00033.000
195245.00063.00081.00030.000
195345.00071.00094.00030.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جمعیة التمور
 

نظًرا لما وصلت إلیھ حالة تجارة التمور من التدھور فقد أسست في نیسان عام 1933 جمعیة مالكي التمور، ولكنھ في
الوقت نفسھ تّم تأسیس جمعیة أخرى ھي جمعیة مكبسي التمور فكانت أھدافھا متناقضة فاألولى ترید العمل على رفع
أسعار التمور والثانیة على تخفیضھا. وقد استمرت الجمعیتان تعمالن الواحدة ضد األخرى مدة سنتین. ولكنھ حدث في
أوائل 1935 أن زار رئیس الوزراء آنذاك (وھو المرحوم یاسین الھاشمي) مدینة البصرة واطلع على الخالف الحاد القائم
بین مالكي التمور ومكبسیھا فأمر بتأسیس لجنة التمور بموجب القانون رقم 38 لسنة 1935 الذي استقیت أسسھ من قانون
جمعیة منتجي الزبیب والكشمش الیونانیة وعین لھا رئیًسا وسكرتیًرا عاًما وجعلھا تحت إشراف وزارة المالیة وقد أمدتھا

الحكومة آنذاك بمساعدة مالیة قدرھا (3500 دینار) ووعدتھا بالقروض والمساعدات المالیة عند الحاجة.

ولقد قامت ھذه اللجنة بعملھا وبذلت مساعي كثیرة لتثبیت أسعار التمور ولكن األمور سارت بتدھور مستمر من سیئ إلى
أسوأ نظًرا لھبوط األسعار العالمیة.

ولقد كانت سنة 1938 سنة مأساة مؤلمة إذ لحقت الخسارة عددًا كبیًرا من المكبسین والمالكین والمصدرین مما اضطر
الحكومة إثر ذلك إلى إلغاء تلك اللجنة والمبادرة فوًرا إلى تأسیس جمعیة التمور وذلك بموجب المرسوم رقم 6 لسنة

.1939

ونص ھذا المرسوم على أن الجمعیة (غایتھا النفع العام وھي ذات شخصیة حكومیة، تتألف من مدیر عام ومعاونھ ومن
لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء ستة منھم من مالكي تمور البصرة واثنان من مالكي تمور ما عداھا، وشخص یمثل

الحكومة یعینھ وزیر المالیة).

وقد لخص المرسوم بمادتھ الرابعة أھم واجباتھا وھي:



تعیین األسعار الدنیا التي تباع بھا مختلف التمور وتعیین أصناف ودرجات التمور، ولھا أن تتخذ كافة الوسائل
واإلجراءات الضروریة للمحافظة على األسعار المقررة كما لھا أن تمنع تصدیر التمور غیر المباعة في األحوال التي ال

تراھا ضروریة منعًا للخلل في تجارة التمور… إلخ.

وقد سمح المرسوم للجمعیة القیام باألعمال اآلتیة:

تسلیف المالكین والتسلف من المصارف بموافقة وزیر المالیة وتأسیس مخازن لخزن التمور وحفظھا ومنع كبس التمور
غیر الناضجة أو الردیئة وجلب الصنادیق الكارتون على حسابھا وبیعھا ألصحاب المكابس وتأسیس مكابس نموذجیة
ومعامل تجریبیة والدعایة للتمور في الخارج وشراء مكائن تبخیر والتعاقد مع شركات النقل أو الشحن واستئجار المراكب
لشحن التمور لإلصدار وتأسیس وكاالت في الخارج تنوب عنھا في بیع التمور ولھا كذلك عقد مقاوالت مع شخص أو
أشخاص من المصدرین یتعھد بموجبھا الشراء للتصدیر من الجمعیة أو المالكین مقادیر معینة لمدة معینة بأسعار معینة

بالشروط المتفق علیھا.

وقد قامت الجمعیة حال تأسیسھا (1939) بعقد اتفاقیة احتكار تمور البصرة كما مرَّ بحثھ.

وفي عام 1951 ظھر للمسؤولین أن مرسوم الجمعیة ھذا كثیر النواقص ولذلك وجد من المستحسن وضع الئحة قانون
جدید لألسباب اآلتیة:

 ـ إن المرسوم وجھ عنایتھ إلى تمور البصرة دون االھتمام بتمور الفرات وسائر المناطق.

 ـ وألجل إیجاد األداة الفعالة للھیمنة على أعمال الجمعیة ال بد من وجود (مجلس إدارة) لالضطالع بقضایا تمور
العارق كافة.

 ـ إن المرسوم خول الجمعیة سلطات لتنظیم شؤون التمور وتحسینھا دون أن یعین عقوبات رادعة لمخالفي أحكامھ.
 

ولذلك صدر قانون جمعیة التمور رقم (37) لسنة 1952 ونظامھا رقم (42) لسنة 1952 نص فیھما على تلك الصالحیات
والمسؤولیات.

 

شركة تجارة التمور العراقیة المحدودة
 

وفي عام 1950 قامت جمعیة التمور بتأسیس شركة تجاریة وساھمت بھا نسبة 49 بالمائة من أسھمھا بعد أن تقرر أن
یكون رأسمالھا 500.000 دینار. وقد تعھدت الجمعیة باقتناء جمیع األسھم غیر المباعة وقد أقبل المكبسون والمالكون
على أسھمھا فابتاعوا 26 بالمائة من األسھم المخصصة لالكتتاب األھلي كما ابتاعوا قسًما من أسھم الجمعیة حتى باتت

الجمعیة ال تملك سوى 41 بالمائة من أسھم الشركة.

أما حصة األجانب فقد اشترتھا شركة أندروویر ونسبتھا 25 بالمائة من أسھم الشركة.

ولقد قامت الشركة ھذه في سنتھا األولى بشراء الصنادیق ومواد التغلیف والكبس، وسعت لالتفاق مع األسواق الخارجیة
لعقد الصفقات مع المستوردین مباشرة فتمكنت من التعاقد مع مستوردي الوالیات المتحدة األمیركیة على بیع 17000طن
بأسعار ممتازة مع ربح كبیر وتحرت بقیة األسواق نظًرا لوجود كمیات مختزنة لشركة أندروویر فیھا ولكنھا اضطرت
على التعاقد مع أندروویر سنة 1953 وباعت لھا 5000 طن إلى كندا و6000 طن إلى أسواق نیوزیالندة وأسترالیا
وجنوب أفریقیا و16000 طن إلى بریطانیا واألسواق األوروبیة األخرى فبلغت الكمیات التي تعاقدت علیھا مع أمیركا

وأندروویر 44000 طنًا یضاف إلیھا 2500 طن من تمور السیلوفین.
 

مكابس التمور
 



تصدر التمور عادة بعد كبسھا إما بالصنادیق وإما بالخصاف أو بالعلب الكارتون.

وتقام مكابس(216) التمور في البصرة سنوی�ا منذ بدایة الموسم إذ تمتد عادة على ضفتي شط العرب واألنھر الرئیسیة
المتفرعة منھ في منطقة طولھا 60 كیلومتًرا تنتھي بنھر (أبو الفلوس) في الجنوب وقد بلغ عدد المكابس في موسم
(1953) (123) مكبًسا نصفھا دائمي والنصف الثاني مؤقت ویوجد في بقیة أنحاء العراق (11) مكبًسا لكبس تمور زھدي

الفرات. 

ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن موسم كبس التمور في البصرة مورد رزق لعدد كبیر من سكان المناطق الجنوبیة إذ یبلغ عدد
عمال ھذه المكابس زھاء 50 ألف عامل ومن ھذا العدد 38 ألف عاملة.

وباإلضافة إلى ذلك یستخدم في المكابس عدد من الكتبة وأصحاب الحرف كالنجارین والسواق وبعض المیكانیكیین.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ ھو أن عمال المكابس ینقسمون إلى:

 ـ الفوادة: وھم أبناء العشائر النازحون إلى البصرة في موسم قطف الحاصل ویسكنون في ظالل النخیل ویرجعون
إلى دیارھم في نھایة الموسم.

 ـ عمال المكابس وھم الذین یتعاقد معھم رئیس العمال في ابتداء السنة المیالدیة ویسلفون على العمل في المكابس
وینزحون إلى البصرة في األسبوع الثالث من شھر آب ویقومون بجمیع أعمال المكابس. أما موسم العمل في
المكابس فیستغرق 75 یوًما یجري خاللھا نقل التمور من البساتین إلى المكابس حیث تلقط وتعزل وتصنف بحسب

درجاتھا ثم تفصم وتصف بالصنادیق أو تعبأ فیھا أو تكبس بالسیلوفان أو الكارتون.
 

ویبلغ معدل ما یكبس بالصنادیق سنوی�ا 60 ألف طن من التمور تحت وزن 60 لیبرة ولذلك یبلغ عدد الصنادیق المكبوسة
2.200.000 صندوقًا یكلف كبسھا وتھیأتھا للشحن مبلغ 517.410 من الدنانیر.

وندرج فیما یلي جدوًال بالكمیات المصدرة إلى الدول المختلفة

الدول المصدر إلیھا
195019511952
طنطنطن

2188-1250ألمانیا
1089219410830لبنان
1138-1043إیطالیا
39402451-بورما

11071072-اتحاد جنوب أفریقیا
-332-روسیا

3321--المملكة السعودیة
1922--الصومال البریطاني

2103--الدانمارك
685060734569األقطار األخرى
341758257727188738المجموع العام

 
 



وقد نقلت ھذه الكمیات بوسائط النقل المختلفة كما یلي:

 195019511952
200780140939125289البواخر

288295768435077السفن الشراعیة
721495910428372السیارات
341758257727188738المجموع

 

إحصائیة عامة بتجارة التمور إلى الدول المختلفة

الدول المصدر إلیھا
1952 حتى نھایة حزیران19501951

1953
طنطنطن

1171656685948492الھند
410113857310479مصر

257992057911174الوالیات المتحدة
240851345818376سوریا

238092389128118بریطانیا
20313229134362باكستان
18854182674262األردن
1665161359318المالیو
1404897502358عدن
1035266102583كندا

505752411621أسترالیا
446620701528بورت سودان

391019401168سیالن
-28371970نیوزیلندا
-21603125أندونیسیا

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

المؤلفات المطبوعة للمؤلف
 

1 ـ صور وأحادیث اجتماعیة بغداد 1944

2 ـ اربعون یوما في لندن بغداد 1946

3 ـ والدة وابن زیدون بغداد 1947

4 ـ نظرات في اصالح الریف بیروت 1950 ـ 1954 (ثالث طبعات)

5 ـ معجم العراق /الجزء االول بغداد 1953 (الطبعھ االولى)

6 ـ معجم العراق /الجزء الثاني بیروت 1956 (الطبعة االولى)

7 ـ مشاكل االئتمان الزراعي في العراق بغداد 1957

8 ـ الھجرة من الریف الى المدن بغداد 1958

9 ـ دلیل العراق الحدیث /باالنكلیزیة بیروت 1957

10 ـ تاریخ التعلیم في العراق بغداد 1959 (الطبعھ االولى)

في العھد العثماني بیروت 2017 (الطبعة الثانیة)

11 ـ الریف واالصالح االجتماعي في العراق بغداد 1960

12 ـ الزھاوي بین الثورة والسكوت بیروت 1964

13 ـ تعمیر القریة في العراق بغداد 1964

14 ـ الشاعر الثائر محمد باقر الشبیبي بغداد 1965

15 ـ ادباء المؤتمر بغداد 1965

16 ـ المجتمع الریفي العربي واالصالح الزراعي القاھرة 1967

17 ـ قصة االرض والفالح واالصالح الزراعي بیروت 1967

في الوطن العربي

18 ـ زكي مبارك في العراق بیروت 1967

19 ـ دراسات وتراجم عراقیة بیروت 1972

20 ـ مختارات الزھاوي من عیون الشعر بغداد 1972

21 ـ مقدمة دیوان الزھاوي /دار العودة بیروت 1972

22 ـ تاریخ التعلیم في عھد االحتالل البریطاني بغداد 1975 (الطبعة االولى)



(بیروت )2017 (الطبعة الثانیة)

23 ـ الزھاوي الشاعر الفیلسوف القاھرة 1976

والكاتب المفكر (االعالم)

24 ـ والدة وأثرھا في حیاة ابن زیدون بغداد 1976

25 ـ الزھاوي في معاركھ االدبیة والفكریة بغداد 1983

26 ـ كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ بغداد 1986

في اللغة (تحقیق)

27 ـ قال لي ھؤالء بغداد 1990

28 ـ تاریخ التعلیم في عھد االنتداب البریطاني بغداد 2000 (الطبعة االولى)

بیروت 2017 (الطبعة الثانیة)

29 ـ سبع سنوات في التشریفات الملكیة بغداد 2002

30 ـ شعراء من العراق بغداد 2017
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مصادر مراجع كتاب معجم العراق

الجزء االول
 

1 ـ مقدمة في كیان العراق االجتماعي ھاشم جواد ـ بغداد 1946.

2 ـ المصائف العراقیة یونان عبوالیونان ـ 1934.



3 ـ مقدمة في دراسة العراق المعاصر الدكتور زكي صالح ـ 1953.

4 ـ العراق قدیما وحدیثا عبد الرزاق الحسني ـ صیدا 1948.

5 ـ العراق في دوري االحتالل واالنتداب عبد الرزاق الحسني ـ صیدا 1948.

6 ـ فیصل بن الحسین مدیریة الدعایة العامة ـ سنة 1945.

7 ـ فیصل الثاني ملك العراق منشورات دار البصري ـ بغداد ـ 1953.

8 ـ أقدم اصدقائي العرب جون فان أیسـ ترجمة جلیل عمسوـ بغداد 1949.

9 ـ الیوبیل الفضي للجیش العراقي وزارة الدفاع ـ 1946.

10 ـ نظام الحكم في العراق الدكتور مجید خدوري 1946.

11 ـ تاریخ الوزارات العراقیة عبد الرزاق الحسني ـ صیدا ـ 1933.

12 ـ أحكام االراضي واالموال غیر المنقولة شاكر ناصر حیدر ـ 1947.

13 ـ مدحت باشا صدیق الدملوجي ـ 1953.

14 ـ بحث (كیفیة التصرف باألراضي أرنست داوسن.

والمسائل المتعلقة بذلك)

15 ـ االقطاع والدیوان في العراق عبد الرزاق الظاھر.

16 ـ نظرات في إصالح الریف عبد الرزاق الھاللي ـ بغداد ـ 1950.

17 ـ مدن العراق القدیمة دوروتي مكي (باإلنكلیزیة) ـ بغداد ـ 1932.

18 ـ جغرافیة العراق طھ الھاشمي ـ 1935.

19 ـ البادیة عبد الجبار الراوي ـ 1947.

20 ـ تقریر متصرف لواء العمارة سعد صالح.

21 ـ سیاسة العراق التجاریة مظفر حسین جمیل ـ مصر ـ 1949.

22 ـ تجارة العراق قدیما وحدیثا یوسف غنیمة ـ 1922.

23 ـ االقتصاد السیاسي الدكتور جابر جاد عبد الرحمن ـ 1948.

24 ـ الوسیط في شرح القانون التجاري العراقي الدكتور صالح الدین الناھي ـ بغداد ـ 1953.

25 ـ القضاء التجاري العراقي سلمان بیات ـ بغداد ـ 1953.

26 ـ لجنة الكشف التھذیبي (لجنة مونرو) ـ بغداد ـ 1932.

27 ـ تكوین العراق الحدیث ھنري أ فوستر ـ ترجمة ـ عبد المسیح جویدة ـ بغداد 1938.

28 ـ في غمرة النضال سلیمان فیضي ـ بغداد 1952.

29 ـ الروض االزھر في تراجم آل جعفر مصطفى نور الدین الواعظ ـ الموصل ـ 1948.

30 ـ تاریخ الطب الدكتور معمر الشابندر، الدكتور ھاشم الوتري ـ بغداد ـ 1939.

31 ـ الدول العربیة في منظمة االمم المتحدة شاكر الدبس ـ دمشق ـ 1948.



32 – تطور الري في العراق الدكتور أحمد سوسة ـ بغداد ـ 1946.

33 ـ الدلیل إلصالح االوقاف محمد احمد العمر ـ 1948.

34 ـ آراء في الوقف صبري الحمداني.

35 ـ تاریخ مساجد بغداد وآثارھا للعالمة محمود شكري اآللوسي ـ 1924.

36 ـ اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث لونكریك ـ ترجمة جعفر الخیاط.

37 ـ ضحى االسالم احمد امین ـ مصر ـ 1935.

38 ـ مختصر تاریخ البصرة علي ظریف االعظمي ـ 1927.

39 ـ البصرة منشورات دار الھدف ـ 1941.

40 ـ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي.

41 ـ مباحث عراقیة یعقوب سركیس ـ بغداد ـ 1948.

42 ـ أطلس العراق االداري د. أحمد سوسةـ بغدادـ 1953

43 ـ االدارة المركزیة واالدارة المحلیة (حسین الرحال، عبد المجید كمونھ ) 1953.

في العراق

44 ـ تقویم العراق 1923.

45 ـ نظام تشریفات الدولة رقم 71 لسنة 1941 وتعدیالتھ.

46 ـ مجلة عالم الغد البغدادیة مقال( مشكلة أراضي لواء المنتفك ) ألبن البطائح ـ العدد22ـ سنة 1947.

47 ـ مجلة سومر ـ مدیریة االثار العامة.

48 ـ مجلة المقتطف المصریة نوفمبر 1941 ـ كوكیس عواد.

49 ـ الدلیل العراقي الرسمي لعام 1936.

50 ـ احصائیات مدیریة شؤون النفط العامة.

51 ـ بحث مجلس االعمار.

52 ـ نشرة وزارة االعمار.

53 ـ مجلة الزراعة العراقیة ـ مقال (حقوق تسویة االراضي) مكي الجمیل 1953.

54 ـ = ـ مقال (االبار االرتوازیة) إلحسان رفعت ـ مایس ـ 1953.

55 ـ = ـ مقال (الطب البیطري في العراق) د. صادق جواد ـ مایس ـ 1953.

56 ـ = ـ مقال (الثروة الحیوانیة في العراق) د. صادق الخیاط.

57 ـ = ـ مقال (االسماك في العراق) مایس 1953.

58 ـ = ـ مقال (التعلیم الزراعي) ممتاز عارف ـ مایس1953.

59 ـ = ـ مقال (التمور العراقیة وأثرھا في االقتصاد الوطني) مظفر احمد ـ 1953.

60 ـ = ـ مقال (االنواء الجویة) مایس 1953.



61 ـ = ـ مقال (خیل العراق العربیة) د. عبد الرزاق حسن ـ مایس 1953.

62 ـ تقریر غرفة تجارة بغداد (1935 ـ 1936 ـ 1937).

63 ـ نشرة امانة العاصمة ج1 –آب ـ 1951.

64 ـ محاضر المجلس النیابي 1945 ـ 1950.

65 ـ مجموعة القوانین سنة 1934.

66 ـ تقاریر مصلحة االنواء الجویة لألعوام (1937، 1938،1939،1940).

67 ـ محاضر المجلس التأسیسي 1924.

68 ـ القانون االساسي العراقي.

69 ـ تقاریر مدیریة البرق والبرید العامة.

70 ـ المجموعة االحصائیة السنویة لوزارة االقتصاد 1950.

71 ـ تقاریر سیر المعارف السنویة ـ وزارة المعارف.

72 ـ سالنامة البصرة ـ سنة 1317 ھـ.

73 ـ سالنامة والیة بغداد ـ 1330 ھـ.

74 ـ نشرة االحصاء الطبي والحیاتي ـ وزارة الصحة 1951.

75 ـ نشرة االحصائیة السنویة ـ وزارة المعارف.

76 ـ تقاریر مدیریة البلدیات.

77 ـ مجلة لغة العرب ـ ج4 سنة 9/ ج5 سنة 9/ ج7 سنة 8 / ج10 سنة 7 /1912.

78 ـ مجلة لغة العرب ـ مقال (االكراد الحالیون) السنة الثالثة، 1913.

79 ـ جریدة االخبار البغدادیة ـ مقاالت (الحركة الحزبیة في العراق) خیري العمري ـ ت1 ـ 1953.

80 ـ مجلة المجمع العلمي العراقي ـ مقال (االستطراد في معنى كلمة بغداد) ـ توفیق وھبي.

81 ـ (دلیل غرفة االحجار البابلیة) مكتبة المتحف العراقي.

82 ـ مجلة الوقائع العراقیة ـ 3104 ـ 20/5/1952.

83 ـ دلیل غرفة تجارة بغداد ـ (1936 ـ 1953).

84 ـ قانون ادارة االلویة رقم 16 ـ سنة 1945.

85 ـ قانون االنواط العراقیة رقم 39 ـ سنة 1949.

86 ـ بحث (االحوال االجتماعیة في بادیة العراق) ضیاء شكارة 1953.

87 ـ مرسوم االنتخاب المباشر/ ك1 1953.

88 ـ نشرة جمعیة التمور العراقیة ـ 1953.

89 ـ نشرة القیمة الغذائیة ـ االستاذ دكسن.

90 ـ المزارع الحدیث ـ مدرسة الزراعة 1950.



91 ـ جریدة العراق ـ 1919 ـ 1921 وما بعدھا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة المؤلف الوظ�ف�ة ن�ذة عن مس��
 

ـ ولد عبد الرزاق الھاللي في البصرة عام 1916.

ـ أكمل دراستھ االبتدائیة والمتوسطة في البصرة.

ـ أكمل الدراسة في دار المعلمین االبتدائیة وعین معلما في مدرسة (التھذیب االبتدائیة) في البصرة عام 1936.

ـ استقال من وظیفتھ عام 1937ألكمال دراستھ في دار المعلمین العالیة في بغداد وتخرج منھا عام 1941 فرع اللغة
العربیة بدرجة لیسانس بمرتبة الشرف.

ـ عمل مدرسا في دار المعلمین الریفیة في الرستمیة.

ـ التحق بدورة الضباط االحتیاط برتبة ضابط احتیاط عام 1939.

ـ شغل منصب معاون مدیر معھد التربیة البدنیة في العام 1943.

ـ شغل منصب وكیل مدیر معھد التربیة البدنیة في العام 1945

ـ تخرج من كلیة الحقوق المسائیة عام 1951ـ.

ـ شغل منصب معاون رئیس التشریفات الملكیة في البالط الملكي العراقي 1947ـ 1954.

ـ شغل منصب مدیر لإلذاعة في مدیریة التوجیھ واإلذاعة العامة.1954.

ـ شغل منصب معاون المدیر العام للمصرف الزراعي 1955.

ـ شغل منصب مدیر عام المصرف الزراعي 1965.

ـ احیل على التقاعد 1969.

ـ توفي في 27/9/1985.
 

ـ لھ العدید من المؤلفات واالنشطة الثقافیة واالدبیة والبحثیة وعدد كبیر من المقاالت في المجالت العربیة والعراقیة.



عالیة عبد الرزاق الھاللي

 

 

 

 



عبد الرزاق الھاللى
 

معجم العراق
 

 

سجل تاریخى سیاسى اقتصادى اجتماعى ثقافى یبحث
بإیجاز دقیق عن

مختلف نواحى الحیاة العامة فى العراق منذ العھد العثمانى
حتى تموز 1956

 

 

 

الجزء الثا��

(من الحرف ث إ� الحرف ص)
 

 

جمیع الحقوق محفوظة ©
 

 

المقّدمة
 

عندما أصدرت الجزء األول من ھذا المعجم في أواخر عام 1953 كنت واثقًا بأن المكتبة العراقیة بحاجة ماسة إلى مثل
ھذا الكتاب، ال لكونھ یضم أدق المعلومات وأصدق األخبار، بل لكونھ ـ على األقل ـ أول كتاب من نوعھ، یجمع بین دفتیھ

شتى المعلومات عن العراق، استقیت من مختلف المصادر والمراجع والمظان.
 

ولذلك لم یكد یصدر ذلك الجزء حتى نال ما كتب لھ أن ینال من إكبار وتقدیر وتشجیع من مختلف الھیئات والجھات
واألشخاص. فقد وجد فیھ رجال السلك الدبلوماسي العراقي، والطلبة العراقیون في الخارج وغیرھم من المعنیین بشؤون



العراق عامة، المرجع الذي یعینھم في الوقوف على المعلومات عن بالدھم بكل یسر وسھولة.
 

أما الصحافة العراقیة فقد كانت وال تزال ترجع إلیھ كلما اقتضى عملھا الصحفي ذلك، ألنھا وجدت فیھ خیر مساعد لھا
وھي تؤدي رسالتھا الصحفیة على أكمل وجھ. وإنني إذ أشیر إلى ذلك یسرني أن أضع بین یدي ھؤالء جمیعًا ھذا الجزء
الذي جمعت بین دفتیھ موضوعات كثیرة، غیر غافل عن إثبات المراجع والمصادر التي استندت إلیھا في اقتباس ھذه

المعلومات، كي یكون بإمكان الراغب في االستزادة منھا، الرجوع إلیھا متى أراد ذلك.
 

ولئن أقدم الیوم إلى القراء الكرام ھذا الجزء بعد مرور أكثر من سنتین على صدور (أخیھ) الجزء األول، فلقد كنت خالل
تلك المدة، جادًا في تھیئة مواده، منشغًال بإعداد مباحثھ، راغبًا في أن تأتي موضوعاتھ جامعة نافعة مفیدة، تؤیدھا األرقام
وتسندھا اإلحصائیات وتدعمھا أوثق المراجع والمصادر. ولن یقدر مصاعب ھذا العمل إال أولئك الذین مارسوا التألیف

وتحملوا مصاعبھ ومتاعبھ ونالوا من جرائھ

العنت واإلرھاق.
 

ومھما یكن من شيء فإن الذي یخفف ھذه المتاعب ویزیل تلك المصاعب، ھو ذلك التقدیر الذي أزجتھ الصحافة العراقیة
وذلك التشجیع الذي غمر بھ المؤلف ذوو المكانة من كرام األساتذة وأفاضل الناس، على قیامھ بھذا العمل الفرید. فلیس لي
في ھذا المجال إال أن أتقدم بالشكر لھؤالء جمیعًا، آمًال أن یكون ھذا الجزء عند حسن ظنھم، طامعًا في أن أنال منھم حسن
التوجیھ واإلرشاد، سائًال المولى تعالى أن یوفقني في إصدار الجزء الثالث لتتم بذلك سلسلة ھذا المعجم في المستقبل

القریب، إنھ ولي التوفیق.
 

عبد الرزاق الھاللي
 

25 تموز 1956
 

 

حرف الثاء (ث)
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الثرثار واٍد یقع في الجزیرة الكائنة بین دجلة والفرات فیبدأ في جبل سنجار في شمال العراق ویمتد مسافة 300 كیلو متر
تقریبًا، موازیًا في امتداده لنھري دجلة والفرات. وبعد أن یمر بأطالل مدینة «الحضر»(217) التاریخیة ینتھي إلى
منخفض طبیعي واسع یتوسط منطقة بین النھرین ما بین سامراء على نھر دجلة وھیت على الفرات، ویسمى ھذا

المنخفض باسم «الثرثار» أو بحیرة الثرثار أو منخفض الثرثار(218).

ویقع منخفض الثرثار على مسافة 65 كیلومتًرا شمال غربي مدینة بغداد بین مجرى نھري دجلة والفرات، ویبلغ منسوب
قاعھ عند أخفض نقطة بھ منسوب (3 أمتار) تحت سطح البحر، ومنسوب ضفافھ الجانبیة حوالي (60 متًرا) فوق مستوى
سطح البحر، وعند ھذا المنسوب یبلغ طول المنخفض (100 كیلومتر) وعرضھ األقصى (40 كیلومتًرا)، ومساحتھ
(2050 كیلومتًرا مربعًا)، وسعتھ اإلجمالیة (68 ملیار متر مكعب)، ویكون بحیرة قریبة الشبھ بالبحر المیت في

فلسطین(219).

أما ھذا المنخفض فقد تكّون بسبب االنفالق واالنخساف اللذین حدثا في الطبقات األرضیة الجوفیة، أي بذوبان الصخور
الجوفیة ثم ھبوط سطح األرض وحدوث المنخفض نتیجة ذلك. وتدل الحوادث التاریخیة على أن حدوث ھذا المنخفض
كان في حوالي أوائل القرن الخامس عشر المیالدي نتیجة لحادث الزلزال الذي وقع في ذلك الوقت. وقد كان ھذا الزلزال

على حسب قول المؤرخین من الشدة بحیث أدى إلى غور مدینة برمتھا تحت األرض(220).

وقد جاء ذكر الثرثار في كتب التاریخ العربي فقد وصفھ یاقوت الحموي بقولھ: «والثرثار واٍد عظیم بالجزیرة، یمد إذا
كثرت األمطار، فأما في الصیف فلیس فیھ إال مناقع ومیاه حامیة وعیون قلیلة ملحة، وھو في البریة بین سنجار وتكریت،
وتنصب إلیھ فضالت من میاه نھر (الھرماس) وھو نھر نصیبین، ویمر بالحضر مدینة (الساطرون) ثم یصب في دجلة
أسفل تكریت. ویقال إن السفن كانت تجري فیھ وكانت علیھ قرى كثیرة وعمارة». ویتألف منخفض الثرثار من وھدتین
رئیستین: األولى تسمى (بحیرة الرفاعي) وھي تقع على بعد حوالي 46 كیلومتًرا من جنوب غربي أطالل اإلصطبالت
ویساوي منسوب قاعھا (42 متًرا) فوق معدل سطح البحر. وتشكل الثانیة منخفًضا واسعًا یقع على بعد (50 كیلومتًرا) من
أطالل اإلصطبالت في الجھة الشمالیة الغربیة من بحیرة الرفاعي، ویقال لھ (جب العبید). وقد وجد أن مستوى قاع ھذه

الوھدة الثانیة في طرفھا الجنوبي یبلغ نحو ثالثة أمتار تحت معدل سطح البحر.



ونظًرا ألھمیة ھذا المنخفض من حیث االستفادة منھ في درء أخطار الفیضان فقد قامت بشأنھ وبشأن االستفادة منھ،
دراسات فنیة، وكان السیر ویلیام ویلكوكس(221) أول من اقترح تحویل القسم الكبیر من میاه فیضان دجلة إلى ھذا
المنخفض وذلك في عام 1911. ثم أعقبت ذلك دراسات لھذا المنخفض وإمكانیاتھ، فقد قامت مدیریة المساحة العامة في
سنة 1927 بمسح تلك المنطقة وفي ضوء ذلك المسح رفعت اقتراًحا عام 1934 یرمي إلى إنشاء ترعة لتحویل بعض میاه

فیضان نھر دجلة إلى ھذا المنخفض.

وفي عام 1939 قامت شعبة مشاریع الري الكبرى في مدیریة الري العامة بمسح آخر، واستنادًا إلى ھذا المسح اقترح
المھندسون االستشاریون (كود وولسن وفوغان لي)(222) إنشاء ترعة لتحویل بعض میاه فیضان نھر دجلة إلى منخفض
الثرثار. ثم التقریر الذي رفعھ (السیر مردوخ مكدونالد) بتاریخ 14 آب 1945 الذي نحا فیھ المنحى نفسھ. وفي عام
1946 استقدمت الحكومة العراقیة الخبیر البریطاني (المستر ھیك) لدراسة مشروعات الري في العراق، فكانت بحیرة
الثرثار أكثر المناطق التي جلبت انتباھھ وركز عنایتھ نحوھا، إذ اعتبرھا المصدر الوحید الذي یمكن بموجبھا إنقاذ بغداد
من خطر الفیضان، وقدم تقریًرا مفصًال بذلك(223). إال أنھ في عام 1948 قدم تقریًرا آخر بعد أن استند إلى التحریات

التي أجریت بعد تقریره األول الذي ضمنھ مقترحات جدیدة.

ومن ھذا یبدو أن حدیث الثرثار كان موضع مناقشة ودرس، ولكن العراق لم یكن بوسعھ أن یخطو خطوة عملیة في ھذا
السبیل ألنھ كما قیل (العین بصیرة والید قصیرة). ولكنھ لم یكد یطل عام 1950 وتم تشكیل مجلس اإلعمار حتى كانت
الدراسات الفنیة المتعلقة (بمشروع الثرثار)(224) التي تھدف من وراء تنفیذه إلى السیطرة على فیضان نھر دجلة، عالوة
على احتمال استعمالھ ألغراض الخزن كاملة. فوضعت عدة تصامیم لھذا المشروع وأنجزت التحریات الخاصة بھ وبوشر

بتنفیذه بصورة فعلیة في عام 1951 طبقًا للتصمیم الذي وضع لھذا المشروع في تلك السنة.
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لقد منّت الطبیعة على العراق بثروة معدنیة كما تدل الظواھر الجیولوجیة، إال أن الدراسات الفنیة التي تقوم بھا الجھات
المختصة للتحري عن المعادن في مختلف المناطق ال سیما الجبلیة منھا، لم تتوصل بعد إلى نتائج، ولو أن الدالئل األولیة
عنھا تشیر إلى أن ھذه المعادن ـ عدا النفط ـ لیست بذات أثر في حقل االستثمار التجاري بحیث تترك أثًرا كبیًرا في

االقتصاد الوطني.

وھا نحن أوًال نقدم فیما یلي خالصة عن ھذه المعادن حسب أھمیتھا:
 

النفط

یعد العراق من أغنى البقاع نفًطا، ویعتبر حوضھ المتصل بإیران وسائر األقطار المجاورة من أوسع األحواض النفطیة
العالمیة المعروفة وأغزرھا. ویحدد الخبراء عروق النفط الرئیسیة فیھ كما یلي(225):



عرق األول: ویبدأ من شمال زاخو ویمر بحمام العلیل فیعبر نھر دجلة ومنھ إلى كركوك في (بابا كركر)، ثم إلى طوز
خرماتو في (نفط داغ) وینتھي بقصر شیرین، ویظن أن ھذا الخط یتصل بمنابع النفط في منطقة خوزستان.

عرق الثاني: ویبدأ من القیارة في جنوب الموصل ویجتاز نھر دجلة ثم یمر بكفري وینتھي إلى جبل حمرین في جنوب
غربي كفري.

عرق الثالث: ویبدأ من الحضر في جنوب غربي الموصل، وبعد أن یمر بأحجار رملیة قیریة وكبریتیة ینتھي في شمال
مندلي.

 

وقد ظھر أن ھناك عدة عروق من النفط في جنوب العراق ویبحث الجیولوجیون اآلن عن مواقع مستودعات ھذا النفط.

وتاریخ النفط في العراق قدیم جدًا، فقد استخرج أھل العراق والبالد المتاخمة (القار) من منابعھ التي تكثر على مقربة من
المنابع النفطیة منذ عصور سحیقة في القدم.

وإذا كان أھل العراق قد عرفوا النفط منذ عصور طویلة واستعملوه في شؤون مختلفة فإنھم لم یستخرجوه إال على مقیاس
ضیق، وقد استمروا باستخراجھ بالوسائل الیدویة حتى مطلع القرن العشرین، وخاصة في أطراف مندلي وكركوك، إذ

كانوا ینقلونھ في الِقَرب إلى الحواضر المجاورة خاًما أو مصفى تصفیة ابتدائیة(226).
 

تاریخ استثمار النفط العراقي

یرجع االھتمام الحقیقي بالتنقیب عن الموارد النفطیة في العراق إلى أواخر القرن الماضي وفي عھد السلطان عبد الحمید
الثاني.

ففي العقد األخیر من القرن المذكور تطلعت الوالیات المتحدة األمیریكة إلى االستیالء على منابع النفط الغزیرة في
العراق، فقدم إلى اآلستانة آنذاك نائب أمیر البحر (كولوي شستر) لمفاوضة الباب العالي بشأن االمتیاز، إال أنھ لم یكد ھذا
المفاوض یبدأ مباحثاتھ مع السلطان عبد الحمید، حتى بادر (دارسي) اإلنكلیزي وجماعة (الدوتش بانك) األلماني
لمزاحمتھ في الحصول على ھذه الثروة الكامنة، فطالت المفاوضات عدة سنوات قرر بعدھا السلطان عبد الحمید ضم

مناطق النفط العراقیة إلى األمالك السنیة.

ولما وقع االنقالب العثماني وتم خلع عبد الحمید دون أن یمنح أي أحد امتیاًزا الستثمار النفط العراقي، برز عندئٍذ إلى
المیدان رجل أرمني اسمھ (كالوست سركیس غولبنكیان) حیث راح یفاوض الحكومة التركیة لمنح امتیاز باستثمار النفط
العراقي. ولذلك لم یمِض وقت طویل حتى وقّعت الحكومة التركیة في (23 تشرین األول 1912) على االتفاق القاضي
بمنح االمتیاز المنشود إلى (المصرف الوطني التركي) وكتلتي (شل) اإلنكلیزیة و(دوتش بانك) األلمانیة، وذلك بنسبة (50

%) لألول، و(25%) لكل من الكتلتین األخریین.

ثم والى (غولبنكیان) جھوده فأسفرت ھذه بعد سنة ونصف، عن تنازل (المصرف الوطني التركي) عن حصتھ إلى شركة
(النفط اإلنكلیزیة اإلیرانیة) فكوفئ المفاوض الداھیة بھدیة مناسبة وھي تخصیص (5 %) من أسھم الشركة المؤلفة

الستثمار النفط العراقي باسمھ.

وعندما أعلنت الحرب العالمیة األولى (1914) وبعد أشھر قلیلة قرر تحویل حصة الكتلة األلمانیة إلى كتلة (شل)
البریطانیة.

وھكذا أصبحت بریطانیا العظمى تملك امتیاز النفط العراقي برمتھ.

وكانت قد ألّفت في لندن منذ أوائل سنة 1900 شركة باسم (شركة االمتیازات اإلفریقیة الشرقیة المحدودة)، إال أن اسم ھذه
الشركة عند الحصول على امتیاز استثمار النفط العراقي أبدل باسم (شركة النفط التركیة). ولذلك وبنتیجة الضغط
المشترك الذي تعرضت لھ تركیا من قبل إنكلترا وألمانیا قبیل إعالن الحرب أكرھت تركیا على االعتراف (بشركة النفط
التركیة) ولذلك تسلمت ھذه الشركة بتاریخ (28 تموز 1914) من وزیر المالیة التركي آنذاك (سعید حلیم) عقد إیجار



النفط في والیات الموصل وبغداد والبصرة. وانتھى األمر على ھذا الحال باندالع نار الحرب العظمى األولى، ولما تقرر
تحویل حصة (الكتلة األلمانیة) كما ذكرنا أصبحت الشركة بریطانیة بحتة.

وعندما عقدت اتفاقیة (سایكس ـ بیكو) بین بریطانیا وفرنسا في سنة 1916 فقد تم جعل شمال العراق وسوریا تحت النفوذ
الفرنسي، فكیف یكون ھذا األمر بالنسبة لبریطانیا وھو یعني جعل منطقة الموصل الغزیرة بالنفط تحت سیطرة فرنسا،
لذلك عمدت إلى إصالح أخطائھا في ھذا األمر بأسالیبھا الخاصة وانتھت إلى االتفاق مع فرنسا في معاھدة (سان ریمو)
عام 1920. حیث كفّت بموجبھ فرنسا عن التمسك بحقوقھا في والیة الموصل لقاء حصولھا على نسبة (25%) من المبالغ
التي تستثمر في حقول نفط العراق كلھا، أو (25%) من منتوج النفط الخام في حالة استثمار الحكومة البریطانیة وحدھا

لحقول النفط المذكورة(227).

وھكذا عندما تم عقد الصلح مع تركیا بموجب معاھدة لوزان وتقرر بعدھا إلحاق الموصل بالمملكة العراقیة، فقد أخذت
بریطانیا منذ تأسیس الحكم الوطني في العراق تعمل جاھدة على تصفیة وتثبیت مصالحھا قبل اإلقدام على نشر القانون
األساسي متذرعة بشتى الوسائل لتجدید امتیاز (شركة النفط التركیة، البریطانیة الذي كانت قد حصلت علیھ من قبل

الحكومة العثمانیة).

وھكذا وفي یوم (14 آذار 1925) تم التوقیع على االتفاق(228) الذي یقضي بمنح امتیاز الستثمار النفط العراقي لمدة
(75) سنة. وبموجب ھذا االتفاق أصبح للشركة حق التنقیب واستثمار النفط في كافة األنحاء العراقیة باستثناء والیة

البصرة وأراضي المحولة في منطقة خانقین.

وفي عام 1929 أبدل اسم (شركة النفط التركیة) باسم (شركة النفط العراقیة). أما ھذه الشركة فتتوزع حصصھا على
الشركات اآلتیة(229):

 ـ شركة النفط اإلنكلیزیة اإلیرانیة المحدودة وھي تملك 23,75 % من األسھم.

 ـ شركة البترول الفرنسیة وھي تملك 23,75 % من األسھم.

 ـ شركة ستاندارد أویل أوف نیوجرسي وھي تملك 11,875 % من األسھم.

 ـ شركة سوكوني فاكوم وھي تملك 11,875 % من األسھم.

 ـ شركة كالوست سركیس غولبنكیان وھو یملك 5 % من األسھم.
 

ھذا، وقد بدأت الشركة أعمالھا في نھایة عام 1926 وفي یوم 14 تشرین األول من عام 1927 انبثق النفط ألول مرة من
بئر (بابا كركر) بغزارة عظیمة.

وفي 24 آذار 1931 تم االتفاق على تعدیل اتفاقیة سنة 1925، وبموجب ھذا التعدیل أعطیت الشركة امتیاًزا الستثمار
النفط في جمیع األراضي الواقعة في والیتي بغداد والموصل العثمانیّتین والتي تحدھا ضفة نھر دجلة الشرقیة والحدود
التركیة العراقیة، والحدود العراقیة اإلیرانیة باستثناء المنطقة التي یشملھا امتیاز شركة نفط خانقین. وبمقتضى ھذا التعدیل

أصبحت المساحة المشمولة باالمتیاز (32) ألف میل مربع.
 

الشركات االستثماریة األخرى
 

1 ـ شركة نفط خانقین

تألفت ھذه الشركة في سنة 1925 لتعمل في استثمار االمتیاز الذي تملكھ شركة النفط اإلنكلیزیة اإلیرانیة المحدودة في
المنطقة الواقعة على الحدود العراقیة اإلیرانیة المعروفة بأراضي (المحولة)، وھو االمتیاز الذي نالتھ الشركة من
إیران بتاریخ 28 آذار سنة 1901. وقد منحت الحكومة العراقیة امتیاز استغاللھا أي (األراضي المحولة)(230) إلى



شركة نفط خانقین وذلك في شھر أیار سنة 1926. ومدة االمتیاز (70 سنة)، وقد بدأت ھذه الشركة باستنباط النفط،
وأنشأت لھا مصفى على نھر الوند بجوار خانقین وذلك في سنة 1927. وقد كانت ھذه الشركة تقوم بتوزیع النفط
ومشتقاتھ حتى عام 1932 حیث حلت محلھا شركة فرعیة لشركة النفط العراقیة ھي (شركة نفط الرافدین) والتي ألفتھا

بموجب المادة (14) من امتیازھا بشأن بیع النفط في العراق(231).
 

2 ـ شركة نفط الموصل أو شركة إنماء النفط البریطانیة

وبعد التوقیع على االتفاق (المعدل) المعقود مع شركة النفط العراقیة المحدودة في سنة 1931، عرضت الحكومة
العراقیة المناطق التي احتفظت بھا غرب دجلة، في األسواق العالمیة على شروط مختلفة تقدمت على أثرھا شركات
كثیرة اختارت منھا الحكومة (شركة إنماء النفط البریطانیة) المعروفة باسم (بي. أو. دي) فمنحتھا بموجب االتفاق
المؤرخ في 20 نیسان 1932 امتیاًزا لمدة (75) سنة، ویشمل ھذا االمتیاز األراضي الواقعة في الجانب الغربي من

نھر دجلة شمال خط العرض (33) وتبلغ مساحة المنطقة (42968 میًال مربعًا).
 

3 ـ شركة نفط البصرة

وقد منحت الحكومة العراقیة امتیاًزا آخر الستثمار الموارد النفطیة في ما تبقى من األراضي العراقیة في جنوب
العراق إلى شركة تدعى (شركة نفط البصرة)، وقد عقد االتفاق معھا بتاریخ (29 تموز 1938) ولمدة (75) سنة،
ویشمل االمتیاز جمیع األراضي والمیاه العراقیة وأراضي العراق المغمورة بالمیاه واألراضي العراقیة األخرى التي ال

تشملھا امتیازات الشركات األخرى.
 

حصة الحكومة العراقیة بموجب االمتیازات

لما كانت االمتیازات اآلنفة الذكر قد منحتھا الحكومة العراقیة في أوقات وظروف مختلفة فقد جاءت الحصص التي
تستوفیھا بموجب كل منھا مختلفة وجاءت على ھذه الصور:

 

 ـ تعھدت شركة النفط العراقیة أن تدفع إلى الحكومة العراقیة مبلغ (400 ألف) باون استرلیني ذھبًا كل سنة إلى أن
یبدأ شحن النفط بانتظام، وعندئذ تدفع الشركة أربعة شلنات ذھبًا عن كل طن على أن ال یقل اإلنتاج السنوي عن

ملیوني طن.

كما أن شركة نفط خانقین قد تعھدت بأن تدفع (4 شلنات ذھب) عن كل طن.
 

 ـ تعھدت شركة نفط الموصل (بي. أو. دي) أن تدفع للحكومة العراقیة ریعًا سنویًا مقداره (100 ألف) باون استرلیني
ذھبًا في السنة األولى، ثم یزداد المبلغ بمقدار (25 ألف باون) كل سنة حتى یستقر على (200 ألف باون)، فإذا بدأت
الشركة باإلنتاج أصبح للحكومة الحق في أن تحصل على (4 شلنات) ذھبًا عن كل طن مستخرج على أن ال تقل
حصة الحكومة عن (200 ألف باون) وتقدم الشركة إلى الحكومة فضًال عن ذلك (20%) من النفط الخام المستخرج

مجانًا على أن ال یدفع عنھ الریع المتفق علیھ وتتصرف بھ الحكومة كما تشاء.

 ـ تعھدت شركة البصرة أن تدفع للحكومة العراقیة بنفس ما تعھدت بھ شركة نفط الموصل، یضاف إلى ذلك أن على
الشركة أن تدفع إلى الحكومة مبلغًا مقطوًعا قبل أن تبدأ الشركة بالتصدیر قدره (200 ألف باون) ذھبًا كإیجار،

وتدفع مبلغ (100 ألف باون) ذھبًا لقاء اإلعفاء من الضرائب.
 

تعدیل امتیازات النفط



إن تطورات الظروف العالمیة وارتفاع أسعار النفط في العالم لم یكن یأتلف والغبن الذي أصیب بھ العراق من جراء
االتفاقیات السابقة، ولذلك فقد قامت الحكومات العراقیة المتعاقبة مطالبة بضرورة تعدیلھا وضمان حصة مالئمة للعراق،
حتى إذا كانت سنة 1950 بدأت المباحثات بین الحكومة العراقیة والشركات صاحبات االمتیاز في العراق بغیة تعدیل

امتیازاتھا الممنوحة لھا في السنوات: 1925، 1932، 1938 بالتتابع.

ففي الیوم السابع من شھر نیسان سنة 1951 قدمت الشركات المذكورة إلى الحكومة عرًضا لمقاسمة األرباح الناجمة عن
عملیات ھذه الشركات الثالث في العراق مناصفة وأرفقت مع ھذا العرض مقترحات معینة تساعد على تنفیذه. وقد بحثت
ھذه الشروط مع الحكومة، وفي یوم 13 آب 1951 أعلنت الحكومة قبولھا للعرض مبدئیًا وقد تم توقیع االتفاقیة في شھر

شباط سنة 1952(232) على أن تدخل نصوص االتفاقیة ھذه حیز التنفیذ اعتباًرا من أول سنة 1951.

وتكفل بنود االتفاقیة الجدیدة بأنھ مھما تقلبت الظروف فإن مجموع دخل الحكومة العراقیة لن یقل عن (25%) من قیمة
النفط الخام في مرفأ التصدیر والذي تصدره شركة النفط العراقیة، وشركة نفط الموصل، فضًال عن (ثالثة وثالثین وثلث)

بالمئة من قیمة النفط الخام الذي تصدره شركة نفط البصرة من مرفأ التصدیر.

وإن تقلبات األسعار العالمیة بشأن النفط تؤخذ بعین االعتبار في التأكد من األرباح، وتستطیع الحكومة أن تأخذ (%12,5)
من النفط الخام عینًا في مرفأ التصدیر مما تصدره الشركات الثالث. وتستطیع الحكومة أن تتصرف بھ في السوق الحرة
أو أن تعود فتبیعھ إلى الشركات بالسعر العالمي الرائج في ذلك الحین. وإن جزًءا كبیًرا من واردات الحكومة یؤخذ بشكل

ضریبة الدخل.

وھناك نص یضمن بأنھ في حالة توقف إنتاج النفط في العراق لظروف خارجة عن طاقة الشركات، فالشركات تتعھد بدفع
مبلغ (خمسة مالیین) لیرة استرلینیة كحد أدنى للحكومة العراقیة وذلك لمدة ال تتجاوز سنتین.

وھناك نصوص أخرى تتعلق بتدریب العراقیین وإفساح المجال أمامھم للمساھمة في تنمیة موارد النفط(233).

أما بالنسبة لالتفاق مع شركتي نفط خانقین وشركة نفط الرافدین فبموجب االتفاق المعقود بینھما في 25 كانون األول
1952 فقد تولت الحكومة المسؤولیة والسیطرة على تجھیز مشتقات النفط وتوزیعھا في مختلف أنحاء البالد، كما أنھا
اشترت جمیع موجودات شركة خانقین ومصفاھا في (الوند)، وموجودات شركة نفط الرافدین اعتباًرا من أول كانون

الثاني 1952.

وقد تم االتفاق كذلك على أن تقوم الشركة (شركة نفط خانقین) نیابة عن الحكومة ولحسابھا بتشغیل مصفى الوند
والمنشآت النفطیة األخرى وتوزیع وبیع منتجات النفط في العراق لمدة عشر سنوات اعتباًرا من یوم 1 كانون الثاني سنة
1952، لقاء مبلغ مقطوع قدره (150 ألف دینار) سنویًا، وذلك عدا مصاریف التشغیل والتوزیع والبیع. وعلى شركة نفط
خانقین أن تشرع بالتحري عن النفط وأن تقوم بتصدیر ما ال یقل عن ملیوني طن سنویًا خالل سبع سنین من تاریخ

تصدیق االتفاقیة.

وبناء على ھذه االتفاقیة فقد أصبحت آبار (نفطخانھ) المنتجة للنفط اآلن والتي یأخذ منھا (مصفى الوند) النفط الخام، ملًكا
للحكومة، وكذلك األنابیب المتصلة بین حقول النفط ومصفى الوند. وأصبحت الشركة تدیر ھذا المصفى والمصفى

الصغیر في (المفتیة) في البصرة لحساب الحكومة.

أما شركة نفط الرافدین فلم یعد لھا وجود من الناحیة المادیة وإن كانت ما زالت موجودة من الناحیة القانونیة(234).
 

أنابیب النفط

وینقل النفط العراقي من حقولھ إما إلى البحر األبیض المتوسط وإما إلى خلیج البصرة بواسطة أنابیب ذات سعات مختلفة.
وھذه الخطوط ھي:

الطول باألمتارالسعة بالعقدةتاریخ اإلنشاءالخط
1193412531- كركوك - طرابلس



2194916531- كركوك - طرابلس
3195230556- كركوك - بانیاس

 

وكان ھنالك خطان لألنابیب آخران أحدھما بسعة (12 عقدة) واآلخر بسعة (16 عقدة) ممتدان ما بین كركوك وحیفا
والمفرق، األول منھما أنشئ سنة 1934، والثاني بوشر بھ سنة 1949 وتوقف إلى المفرق إال أنھ توقف الضخ فیھما
بسبب الحرب الفلسطینیة. وقد قدرت خسارة العراق منذ وقف ضخ النفط فیھما (1948) حتى اآلن بما یزید عن السبعین

ملیونًا من الدنانیر.

ویوجد ما بین حقول شركة نفط البصرة والمیناء في (الفاو) خطان ھما:

75 میًال12 عقدة11952- الزبیر - الفاو
65 میًال24 عقدة21953- الزبیر - الفاو

 

وھناك خط بسعة (12 عقدة) من حقول النفط في (عین زالة) في الشمال یمتد إلى محطة (ك/2) في بیجي حیث یختلط
بنفط كركوك، وقد أنشئ ھذا الخط في سنة 1953 وطولھ 65 میًال.

 

مصافي النفط الحكومیة

ذكرنا بأن توزیع النفط ومشتقاتھ كانت تقوم بھ شركة نفط الرافدین في جمیع أنحاء العراق. وكانت ھذه الشركة تحصل
على مشتقات النفط المختلفة من (مصفى الوند) العائد لشركة نفط خانقین وذلك لتوزیعھا في المنطقتین الشمالیة والوسطى.

أما المنطقة الجنوبیة فقد كانت تستورد حاجتھا من (عبادان). إال أنھ حین قامت الحكومة اإلیرانیة ـ في عھد الدكتور
مصدق ـ بتأمیم صناعة النفط انقطع ھذا المورد وبدأت شركات النفط بالتعاون مع الحكومة العراقیة تنتج من مشتقات

النفط في العراق ما یسد حاجتھ وذلك:

وًال: عن طریق مصفیین صغیرین آخرین تملكھما الحكومة وھما (مصفى الوند) الذي كانت شركة نفط خانقین قد أنشأتھ
في عام 1926 وباشرت بتصفیة النفط فیھ بعد عام 1927، ثم بموجب اتفاقیات النفط الجدیدة أصبح ملًكا للحكومة

العراقیة، ثم (مصفى المفتیة) الصغیر الواقع على شط العرب في البصرة الذي نصب فیھا سنة 1951.

نیًا: عن طریق مصفیین صغیرین آخرین تملكھما شركة النفط العراقیة أحدھما في كركوك والثاني في (حدیثة).
 

مصفى الدورة

كانت الحكومات العراقیة المتعاقبة تشعر بضرورة تشیید مصفى حكومي للنفط لضمان تجھیز ما تحتاجھ البالد من النفط
ومشتقاتھ وقد بدئ باتخاذ خطوات ومحاوالت في عام 1935 لدراسة ھذا المشروع حیث أجریت مفاوضات مع بعض
الخبراء االختصاصیین في ھذا الموضوع ولكن بدون جدوى، غیر أنھ في عام 1951 أصبح أمر المباشرة بتنفیذه ممكنًا إذ
تقدمت الحكومة إلى البرلمان بالئحة لتأسیس مصفى للنفط فصدر قانون تأسیس مصفى للنفط رقم (3) سنة 1951 رغبة
في تخفیض أسعار منتجات النفط ومشتقاتھ وتعزیز القوى الدفاعیة بتأمین المنتجات المذكورة من مصفى حكومي وضمان

توفیرھا في كافة الظروف واألحوال.

وبعد دراسة التصامیم المتعلقة بالمصفى دراسة وافیة من الوجھة الفنیة واالقتصادیة، اتفقت الحكومة مع شركة (كیلوك)
األمیركیة على تجھیز وتصمیم اآلالت والمكائن الالزمة للمصفى ونصبھا، كما أنیط أمر تشیید األسس واألعمال الھندسیة
المدنیة بشركة (دي. سي، وولیام بریس المحدودة) اإلنكلیزیة كما عھد إلى شركة (سیر ألكساندر جب) باألبحاث
االستشاریة الالزمة. وھكذا تم إنشاء ھذا المصفى في ناحیة (الدورة)(235) حیث سمي باسمھا «مصفى الدورة» وذلك



في صیف عام 1955، وفي الیوم الثامن والعشرین من شھر تشرین الثاني 1955 تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك
فیصل الثاني المعظم وافتتح ھذا المصفى الذي ھو (أضخم مشروع صناعي في الشرق األوسط إذ یكفي أن یعرف أن قیمة

ما ینتجھ سنویًا یبلغ نحو 12 ملیون دینار)(236).

ولقد كانت السعة المصممة لھذا المصفى (24,000) برمیل من النفط الخام في الیوم. ولكن ثبت بالتجربة أن في استطاعة
المصفى تصفیة (27,000) برمیل كما أن باإلمكان زیادتھا إلى (30,000) برمیل بإضافة آالت طفیفة.

ویجھز النفط الخام المطلوب للمصفى من حقول (كركوك) بواسطة خط أنابیب ممتد من محطة الضخ في (ك/2) وطول
ھذا الخط 135 میًال بقطر (12 عقدة).

ویتكون المصفى من عدة وحدات تستھدف تأمین ما یحتاجھ من قوة كھربائیة ومیاه وبخار وھواء مضغوط وحامض
كبریتیك وغیر ذلك من الوحدات الضروریة(237).

 

مصفى الدھون

ولما كان العراق كقطر زراعي شاع فیھ استعمال المكائن والمضخات واآلالت المیكانیكیة في الزراعة، باإلضافة إلى
التطور الحاصل في میدان الصناعة الوطنیة فقد أصبح من الضروري القیام بإنشاء (مصفى للدھون) لیتمم مصفى الدورة،
وبالفعل فقد قررت الحكومة إضافة وحدة جدیدة لتصفیة الدھونات قادرة على إنتاج (25,000) طن في السنة. وقد قدرت

كلفة إنشاء ھذا المصفى بحوالي ثالثة مالیین ونصف الملیون من الدنانیر.

وقد بوشر فعًال منذ عام 1955 بمراحل اإلنشاء االبتدائیة لھذا المصفى الذي أنشئ في القسم الجنوبي لموقع مصفى الدورة
وقد صمم إلنتاج زھاء (500) برمیل من الدھون یومیًا. وینتظر أن یتم إنشاؤه خالل ھذا العام (1956). وھكذا ومن جراء
ھذه السیاسة یسیر العراق في طریقھ نحو االكتفاء الذاتي من منتجات النفط ولن تبقى حاجة لالعتماد على مصادر التجھیز

األجنبیة.
 

جدول رقم «1»

كمیات النفط المستخرجة من آبار النفط في العراق باألطنان حتى نھایة عام 1953

شركة نفطالسنة
خانقین

شركة النفط
شركة نفطشركة نفط - الموصلالعراقیة

البصرة
 عین زالةالقیارة 192743659

192868143    

192975151    

193079559    

193176685    

193276685    

193384589    

193493364618396   

1935949663557981   

1936994583894447   

   



19371181894112897
19381261534138216   

1939142812378752532605  

1940165178232487823809  

1941183226136206921115  

1942301335226740325881  

1943236054332092915296  

194424250538975676333  

1945279090431533212475  

1946294880437032314465  

194733862243539519150  

194836699830502509233  

1949365286370109319887  

1950384336608168613847  

1951436527791378114674 37813
195248754515338664143072573452103386
195352037522678609844012672883023008

578137010508599724151715246335164207المجموع
 

جدول رقم «2»

واردات العراق بالدنانیر من شركات النفط حتى نھایة عام 1953

شركة نفط خانقینشركة نفط البصرةشركة نفط الموصلشركة النفط العراقیةالسنة
1927   7863
1928   12295
1929   13671
1930   14622
19314000  18125
1932578000  24083
1933595775147123 25350
1934609020187618 29907
1935678825250616 29196
193676135292454 20725



1937914810334981 35650
19381563681330053 40510
1939151419535400835400851720
194098477539748339748360855
194183137539748339748366720
1942858060397483397483111575
1943125656039748339748386055
1944164944039748339748378370
19451809825397483397483105095
19461898140407538407538111285
19471881889407538407538128630
19481315495407538407538140120
19492304040407538407538199585
19505500896586760586760211335

195113881532586760(238)58360242050

1952289825093623913290480(239)
19534400644821822335148072 

 

المعادن األخرى

أما المعادن األخرى (غیر النفط) فإن أبحاث ودراسات الجیولوجیین ال تزال جاریة باستمرار، إال أن التقاریر والظواھر
األولیة تشیر إلى وجود بعض المعادن ـ فلزات والفلزات ـ في شمال العراق إال أنھا لیست على مدى واسع بحیث یمكن

االستفادة منھا في االستغالل التجاري، ومع ھذا فنحن نقدم للقارئ نبذة عن كل منھا:
 

1 ـ الزفت أو القار(240):

إن معدن الزفت (الذي یظھر في أكثر الحاالت في المناطق التي فیھا النفط) موجود في أماكن عدة في مختلف أنحاء
العراق. فھو موجود في جوار (القیارة)، وفي جوار زاخو، وفي منطقة ھیت وفي (تل المقیر) الواقع بالقرب من مدینة

أور القدیمة.
 

2 ـ الكبریت(241):

ویوجد معدن الكبریت في الصحراء الغربیة أي في البادیتین الجنوبیة والشمالیة وعلى األخص في المنطقة الواقعة في
جوار (الشبجة). وھناك عدة ینابیع من الكبریت في مختلف أنحاء العراق. ففي شمال الموصل عین كبریتیة تدعى عین
كبریت، وفي جنوب الموصل منابع (حمام العلیل) وتظھر ھذه العیون على طول ضفاف دجلة بین الموصل وجبل



حمرین. ویوجد عدد آخر من ھذه الینابیع في جوار الفتحة وفي جوار سنجار وتلعفر ودھوك وھیت وخورمال. وكذلك
على طرفي وادي الثرثار أو في بحیرة النجف وھور أبي دبس وكبیسة.

 

3 ـ الفحم:

وفي العراق معدن الفحم وھو نوع من الفحم القیري ویستخرج ھذا المعدن في الوقت الحاضر من منجمین ھما منجم
(أنجانة) ومنجم (نا وصالح) في كفري، وھناك منجم آخر قرب (شرانش) شمال زاخو.

 

4 ـ الملح:

وفي العراق منابع كثیرة من الملح الطبیعي ویستخرج في الوقت الحاضر تحت إشراف مدیریة الكمارك والمكوس العامة
من الممالح اآلتیة:

 في لواء الموصل مملحة كاري مالیختا، نیروكا، یرواري باال، بوارة، أشقر.

 في لواء بغداد مملحة الدریھمیة، خلیفة.

 في لواء كركوك مملحة الطوز، كوم.

 في لواء كربالء مملحة شثاثة.

 في لواء الدیوانیة مملحة السماوة.

 في لواء البصرة مملحة الفاو.

 في لواء الكوت مملحة زرباطیة.
 

5 ـ الرخام:

والعراق غنّي بمعدن الرخام، وھو موجود بمختلف ألوانھ ویستخرج بألوانھ المختلفة من (رایات) في األماكن التالیة:

قریة دربند، وقریة كاللة، وجسر رایات، وحاج عمران.
 

6 ـ الحجر الكلسي والجبس:

ویكثر الحجر الكلسي في المناطق الجبلیة من العراق، كما أن الجبس (حجر الجص) موجود في العراق بكمیات غزیرة
غیر محدودة ویستخرج في أماكن عدیدة، أھمھا منطقتي الموصل وراوة. ویختلف نوعھ باختالف البقعة التي یقع فیھا.

 

7 ـ معادن الحدید والنحاس والرصاص:

ومن المعادن التي تدل األبحاث والدراسات على وجودھا ال سیما في المناطق الجبلیة ھي:

نحاس: وھو موجود في المنطقة الواقعة في شمال غربي (چوارتا) وفي جوار (قلعة دیزه)، وفي قریة (رشان)
الواقعة على مقربة من نجوین.

حدید: وھو موجود في قریة (آسن آوا) قرب بنجوین، وفي قریة (دوري) األثوریة شمال العمادیة.

رصاص: وھو موجود في قریة (باطوفة) الواقعة على مقربة من (شرانش إسالم) قرب الحدود التركیة.
 



8 ـ الذھب:

ویرى البعض احتمال وجود معدن الذھب في جوار (مرزا رستم) وفي صحراء الرطبة الممتدة إلى الحدود السوریة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثورة العراق�ة
 

كان العراق قبل الحرب العالمیة األولى جزًءا من أجزاء اإلمبراطوریة العثمانیة، فلقد ظل زھاء األربعة قرون خاضعًا
لنیر الحكم العثماني(242)، قاسى خاللھا ضروب المحن والمصائب، وتحمل من ظلم حاكمیھ ألوانًا شتى من الجور
والعذاب، ولم یجِن من ذلك الحكم سوى التدھور واالنحطاط في مختلف نواحي الحیاة. إال أنھ في مطلع القرن العشرین
عندما قام نفر من أحرار العرب ال سیما بعد إعالن الدستور العثماني وأخذ الوعي القومي یدب في مختلف األقطار
العربیة (والعراق منھا) تطلعت النفوس للخالص من نیر ھذا الحكم، فقد ساھم شبانھ األحرار في مختلف الحركات القومیة
كما أن دعاة النھضة في العراق راحوا یعملون على إذكاء جذوة الروح القومیة، ال سیما بعد الفظائع التي اقترفھا
االتحادیون في سوریا والعراق وغیرھما من األقطار العربیة، فتألفت لھذه الغایة األحزاب والجمعیات وأصدرت بعض
الصحف الدعوة إلى التحرر من نیر الحكم العثماني. وقد عبر الشعب عن ھذه الرغبة في التحرر بعدة انتفاضات قاموا بھا



ضد السلطة الحاكمة في جھات مختلفة من أنحاء القطر، كاالنتفاضات التي حدثت في الفرات األوسط وكربالء والنجف
والحلة(243).

وھكذا لم یكد یعلن المغفور لھ الملك حسین بن علي (شریف مكة) الثورة ضد األتراك حتى كان الضباط العراقیون في
مقدمة المساھمین في ھذه الحركة المباركة كما كان الشعب العراقي كغیره من الشعوب العربیة یتطلع بلھفة وشوق إلى

ذلك الیوم الذي یتنّسم فیھ نسیم الحریة.

وعندما احتلت الجیوش البریطانیة العراق خالل الحرب العالمیة األولى (1914ـ 1918 م) كان العراقیون یرون فیھا
جیوًشا حلیفة جاءت لتساھم في إزاحة ھذا الكابوس الذي ظل جاثًما على صدر األمة العربیة ھذه القرون الطویلة. وكان
العراقیون ینتظرون بفارغ الصبر الیوم الذي تضع فیھ الحرب أوزارھا لیتحقق لھم الحلم الذي كان یداعب مخیلتھم، أال
وھو االستقالل والحكم الذاتي، ولذلك لم یكن سكوتھم خالل فترة الحرب دلیًال على إھمالھم الدعوة لھ أو المطالبة بھ، بل
على العكس فقد كان الطموح القومي والروح الوطنیة قد اتسعت في ھذه الفترة بسبب یقظة الشعور العام المستند إلى
الوعود التي تمثلت في محادثات (الحسین ـ مكماھون)، و(التصریح البریطاني ـ الفرنسي) المشترك، أو (بنود الرئیس

ولسن)(244).

فقد أخذ العرب ومنھم العراقیون ھذه الوعود الخالبة وتلك التصریحات مأخذًا حسنًا، وكانت ذات تأثیر قوي في النفوس
ودفعت بھم لالعتقاد بحرارة بأن حكومة وطنیة ستؤسس قریبًا، واعتقدوا أن أمانیھم القومیة كانت على وشك التحقیق على
ید (بریطانیا العظمى). وقد جعل انتشار المبدأ الدیمقراطي في تقریر المصیر، شعب العراق ینتظر تأسیس ھذه الحكومة

على غرار الحكومة السوریة(245).

ولكن الحرب انتھت ولیس في األفق ما یشیر إلى أن اإلنكلیز سیبّرون بما قطعوه على أنفسھم من وعود، بل دلّت أعمالھم
ومماطالتھم على تنّكبھم لما قطعوا من وعود وعھود.

وراحت السلطة العسكریة المحتلة تتصرف تصرفات زادت كراھیة النفوس لھا والرغبة في التخلص منھا بأّي ثمن، وقد
أدى ھذا الشعور بالسخط والتذمر إلى ازدیاد حركة المقاومة فتولّت الجمعیات وغیرھا من الھیئات الوطنیة أمر تنظیم ھذه

الحركة وسلكت سبًال عدة أقّضت مضاجع السلطة المحتلة.

وقد أخذت الحركة الوطنیة تتبلور بین مثقفي بغداد، وقد أدت أعمال اإلدارة البریطانیة وتجاھلھا ألماني الشعب الوطنیة
إلى توحید الصفوف وربط حلقات الكفاح الوطني بین مختلف عناصر األمة، ودفع الرأي العام سراًعا إلى اتباع طریق

الثورة.

وفي مثل ھذا الجو المضطرب المتأزم تم االتفاق بین الحلفاء في (سان ریمو)(246) على جعل العراق تحت االنتداب
البریطاني فأحدث صدوره ھزة عنیفة أثارت الرأي العام، كما أدى إلى تعاظم شعور السخط والتذمر بین صفوفھ ضد

سلطات االحتالل.

إال أنھ مع كل ھذه البوادر واالندفاعات الوطنیة المتأججة ما كانت السلطة المحتلة تعیر اھتماًما لمصالح أھل البالد ألنھا
بنظرھا أمر ثانوي بالنسبة لمصالح القوات المحتلة. وكان سلوك رجال اإلدارة مستندًا أوًال وآخًرا إلى ھذا األساس(247).

یضاف إلى ذلك أن ھذه السلطة أرادت أن تتبع في العراق السیاسة نفسھا التي كانت قد اتبعتھا في الھند أو بلوجستان، ال
سیما في (سیاستھا العشائریة)، إذ اتبعت األسلوب الذي ابتدعھ لھا أحد زبانیتھا المدعو (السیر روبرت ساندمان) ونفذه في
بلوجستان حوالي عام (1875). والھدف األساسي من ھذا األسلوب االستعماري ھو تقویة النظام العشائري تحت رئاسة
شیوخ تابعین إلرشاد وسیطرة الضباط السیاسیین البریطانیین، ولذلك حاولوا تقویة ومساعدة من أصبح ألعوبة بیدھم من
ھؤالء على حساب ضرب الشیوخ اآلخرین، فكان لھذه السیاسة أثر قوي في إثارة حفیظة العشائر على وجھ اإلجمال ضد

ھذه السلطة.

وھكذا كان الرأي العام العراقي في حواضره وبوادیھ مدنھ وأریافھ متھیئًا لالنتفاض على من قلبوا لھ ظھر المجن،
وتناسوا ما قطعوا لھ من وعود وراحوا یعالجون األمور في شتى أنحاء البالد بروح الغطرسة، وتجاھل تام لقوة الحركة



المتنامیة التي أصبحت ذات ھدف واحد منظم یقودھا نخبة كریمة من أحرار البلد والغیارى من شیوخ العشائر، ویرعاھا
األئمة األعالم من كبار رجال الدین في النجف وكربالء والكاظمیة وسامراء. حتى إذا جاء الیوم الثالثون من شھر
حزیران عام 1920، انطلقت الرصاصة التي أّججت نار الثورة في (الرمیثة)، عندما أقدم نفر من رجال الظالم وھم من
عشیرة (بني حجیم) على دخول السراي عنوة، وأطلقوا سراح (الشیخ شعالن أبو الجون) شیخھم الذي اعتقلھ حاكم الرمیثة
السیاسي وھو (المیجر دیلي)، فكان تصرفھ ھذا إیذانًا باندالع لھیب الثورة واتساع نطاقھا حتى شملت مناطق أخرى من
الفرات األوسط یشد أزرھا فتاوى العلماء ورعایتھم الروحیة(248). ولم یكد ینتصف شھر تموز حتى شملت الثورة جمیع
مناطق الفرات األوسط حیث دارت معارك شدیدة بین قوات الثوار وقوات االحتالل. ثم إذا حل شھر آب من تلك السنة

امتدت الثورة إلى مناطق أخرى تقع شرق بغداد وشمالھا وغربھا(249).

إال أنھ لم یكد ینتھي شھر تشرین الثاني من عام 1920 حتى كان عھد الثورة قد انتھى في جمیع أرجاء البالد، بعد أن
تكبدت الدولة المحتلة خسائر جسیمة في المعدات والمال والرجال. وقد تعرضت الحكومة البریطانیة إلى ضغط شدید من
قبل الرأي العام البریطاني، حتى وجدت نفسھا مضطرة إلى تعدیل سیاستھا بصورة تؤدي إلى تخفیف تكالیفھا التي

یفرضھا علیھا ھذا االحتالل(250).

وھكذا كانت ھذه الثورة الجامحة التي دامت ستة شھور درًسا قاسیًا تلقاه اإلنكلیز وھم ال یزالون تغمرھم فرحة الفوز
واالنتصار في میدان الحرب والسیاسة الدولیین، على الرغم مما بین قوات الثوار وبین قواتھم من بون شاسع في العدة
والعدد والمال والجنود. ومھما یكن من شيء فإن (الثورة العراقیة) بمبادئھا الوطنیة، وبما دلت علیھ من استعداد
للتضحیات البالغة، ومن شجاعة فائقة كانت خیر دلیل على ما في ھذه األمة من نزوع للحریة والعیش بعزة وكرامة.

ولیس ثمة رمز للحركة الوطنیة في العراق الحدیث أبرع من ثورة عام 1920 (251).
 

* ثورة تلعفر:

في بدایة شھر حزیران عام 1920 كان الجیش العربي بقیادة (جمیل المدفعي) مقتربًا من تلعفر في طریقھ إلى الموصل،
حتى إذا ما كانت لیلة الثالث من حزیران، قام أحد ضباط الحامیة في تلعفر، المدعو (محمد علي أفندي) بقتل قائد الحامیة
البریطاني (الكابتن ستیوارت) فتمھد بذلك احتالل المدینة، وفي الصباح الباكر دخلتھا فرسان العشائر وعلى أثرھم دخلھا
الجیش العربي الذي رحب بھ أھل المدینة أجمل ترحیب. غیر أن ھذا النصر المفاجئ لم یدم أكثر من بضعة أیام، ففي یوم
الخامس من شھر حزیران خرج الجیش البریطاني من الموصل متوجًھا نحو تلعفر وما إن اتصلت بھ طالئع الجیش

العربي حتى تراجعت وقفل عندئذ القائد جمیل المدفعي وضباطھ راجعین إلى دیر الزور(252).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف الج�م (ج)
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ حرف الج�م ـ
 

جمع�ة الجلود
 

تعتبر جلود المواشي من المصادر المھمة لثروة العراق ومن الفقرات المعول علیھا في میزان العراق التجاري. فقد بلغ ما
صدر منھا في عام 1945 مثًال (2599 طنًا) بلغت قیمتھا (767 ألف دینار)(253). وإذا ما بذلت عنایة كافیة لالستفادة

من ھذه المنتجات في تحضیرھا وخزنھا ودباغتھا بصورة فنیة فإنھا ستعود بالنفع والفائدة على البالد.

ولما كانت البالد خلًوا من جھة فنیة مسؤولة عن العنایة بمثل ھذه األمور، فقد فكرت الحكومة بضرورة وجود ھذه الجھة.
ولذلك ارتأت تأسیس (جمعیة) یكون ھدفھا األول اإلشراف على دبغ الجلود وسلخھا وكبسھا بالطرق الفنیة والنظر في

تعیین الشروط الواجب توافرھا في الجلود المصدرة وما إلى ذلك من الواجبات.

وھكذا وبتاریخ 8/12/1951 تقدمت الحكومة إلى المجلس بالئحة قانون تأسیس ھذه الجمعیة. وقد صدر (قانون جمعیة
الجلود) رقم (20) لسنة 1951 بتاریخ 31 مارت 1951.

ولقد حددت المادة الرابعة من ھذا القانون األعمال التي على الجمعیة القیام بھا وأھمھا:

 تشیید محالت ومستودعات لتحضیر الجلود أو تصنیفھا أو خزنھا.

ب: تأسیس مدابغ فنیة ومكابس نموذجیة لدبغ الجلود وكبسھا.



ـ: عقد صفقات تجاریة لبیع الجلود لحسابھا أو لحساب المجازین.

 شراء المواد الالزمة لصناعة الجلود ودباغتھا وتجارتھا لحساب المجازین أو لحسابھا.

ـ: تسلیف المال للمجازین حسب إمكانیاتھا المالیة.

: الدعایة للجلود في األسواق الخارجیة وإصدار المطبوعات وإقامة المعارض وتخصیص الجوائز لھذا الغرض.

: تأسیس شركات من بین المجازین أو المساھمة فیھا، أو في الشركات المؤلفة، أو التي تؤلف لتحقیق ھذه األھداف.
 

وقد نصت المادة الثانیة من القانون بأن ھذه الجمعیة تتألف من مدیر(254) من ذوي الخبرة یعینھ مجلس الوزراء. وثمانیة
أعضاء یختار أحدھم مجلس الوزراء واثنین من تجار الجلود واثنین من أصحاب المدابغ ینتخبھم الوزیر(255)، ومدیر

البیطرة ومدیر التجارة وآخر ینتخبھ وزیر المالیة.

ومنذ ذلك التاریخ قامت ھذه الجمعیة بالواجبات التي رتبھا علیھا قانونھا الخاص وأصبح االتجار بالجلود ودباغتھا أو
تحضیرھا وخزنھا أو تصدیرھا أو استیرادھا معلقًا على إجازة صادرة من ھذه الجمعیة.

وقد قطعت شوًطا بعیدًا في أداء مھمتھا لتحسین وإنعاش ھذه التجارة، كما أن التحسین الذي ظھر في الجلود المدبوغة في
العراق یشیر إلى مدى الجھود الطیبة التي بذلتھا ھذه الجمعیة وال تزال في ھذا السبیل(256).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق
الجمع�ات ��

 

تتألف الجمعیات على اختالف أنواعھا ومقاصدھا بموجب (قانون الجمعیات)، ولذلك ال یجوز تأسیس جمعیة بدون إذن
من الحكومة، كما أنھ ال یجوز إعطاء إذن لتأسیس جمعیة ترمي لغرض مناٍف للنظام العام واآلداب، أو بث الشقاق أو

لتغییر شكل الحكومة. أو مؤسسة على أسس عنصریة أو مذھبیة أو جمعیة سریة.



كما أنھ ال یجوز لألجانب تأسیس جمعیة سیاسیة داخل العراق، وال االنضمام إلى جمعیة سیاسیة فیھ(257).

ولقد قامت في العراق منذ صدور (قانون تألیف الجمعیات) (المعدل) رقم 27 سنة 1922 حتى عام 1954، جمعیات ذات
أھداف وغایات مختلفة بلغ عددھا ما ینیف على (400) جمعیة أو ناٍد. إال أنھ في سنة 1954 أصدرت الحكومة العراقیة
قانون الجمعیات رقم 63 لسنة 1955 والذي بموجبھ حلت كافة تلك الجمعیات وترتب علیھا التقدم من جدید بطلب اإلذن

لتأسیس الجمعیة أو النادي على األسس الجدیدة التي جاء بھا ھذا القانون.

أما عدد الجمعیات والنوادي التي أجیزت ثانیة بموجب ھذا القانون ما بین خیریة ودینیة وریاضیة وثقافیة وفنیة ومھنیة فقد
بلغ حتى اآلن زھاء (300).

أما الجمعیات السیاسیة (األحزاب) فلم یجِر تألیف أي جمعیة منھا حتى اآلن(258).

وسنتكلم في ھذا المعجم عن (الجمعیات الخیریة) في العراق نظًرا للخدمات الجلیلة التي تؤدیھا ھذه الجمعیات
للمجتمع(259).

 

أما ھذه الجمعیات التي سنتكلم عنھا فھي حسب قدمھا في التأسیس وھي:

 ـ جمعیة حمایة األطفال.

 ـ جمعیة الھالل األحمر.

 ـ جمعیة بیوت األمة.

 ـ جمعیة الطیران العراقیة.

 ـ جمعیة االتحاد النسائي.

 ـ جمعیة مكافحة السل.
 

1 ـ جمعیة حمایة األطفال

في الیوم العشرین من شھر مارت عام 1928 تنادى فریق من ذوي الشھامة والغیرة الوطنیة(260) للعمل على تأسیس
جمعیة تھدف إلى تقلیل وفیات األطفال عامة، والسعي بكل الوسائل الفنیة واالجتماعیة لتربیتھم بصورة صحیحة ولتحسین
النسل ومساعدة العائالت الفقیرة بتوزیع الحلیب وسائر االحتیاجات الالزمة لتربیة الطفل واإلرضاع الصناعي، وإجراء

المداواة مجانًا وإعطاء المالبس لألطفال.

وقد سارت ھذه الجمعیة منذ اللحظة التي أُسست فیھا بجد ونشاط ألداء ھذه الخدمات الضروریة. وقد قامت الجمعیة
بتأسیس مستشفى خاص بھا في عام 1933، كما قامت بإنشاء عدد من المستوصفات في مناطق بغداد األخرى وفي األلویة
األخرى. وقد أخذت الجمعیة على عاتقھا فحص األطفال منذ والدتھم حتى السنة الرابعة من عمرھم ومراقبة نموھم
الجسمي والعقلي وتوزیع المالبس والحلیب على األطفال الفقراء، وإرشاد األمھات عن طریق النشرات والمحاضرات أو

عن طریق ما تنشره في مجلتھا الشھریة (األم والطفل).

وتقوم حمامات شعب الجمعیة بغسل األطفال مرتین في األسبوع. وتجري التلقیح ضد األمراض المعدیة، وعلى األخص
تلقیح األطفال ضد التیفوئید والجدري. وتقوم الجمعیة بواسطة الممرضات والمرشدات بزیارة البیوت لتقدیم اإلرشادات

إلى األمھات.

ھذا، وللجمعیة أربعة مستوصفات في بغداد و(19) فرًعا في جمیع أنحاء العراق وألغلبیة ھذه الفروع مستوصفات خاصة
بھا.

ُ



وللجمعیة فرع نسوي أُسس في عام 1938 فقام وال یزال بجھود مشكورة في ھذا السبیل، ومن أھم ما قام بھ ھذا الفرع
إنشاء (مبرة الملكة عالیة) في شارع الحریري، وھو عبارة عن دار للتولید، كما أن فیھ مستوصفًا یقوم بمعالجة األطفال

مجانًا، كما أنھ یقوم بمعالجة األمھات وإرشادھن وتولیدھن مجانًا (في بعض الحاالت).

وتتلقى ھذه الجمعیة بعض المنح والمساعدات من الجھات الخیریة والحكومة. وقد بلغ مجموع وارداتھا لسنة 1950
(14859) دیناًرا، بینما بلغ مجموع مصروفاتھا (11932) دیناًرا.

 

2 ـ جمعیة الھالل األحمر العراقیة(261)

أُسست جمعیة الھالل األحمر العراقیة عام 1932 برعایة جاللة المغفور لھ الملك فیصل األول، وغایتھا إسعاف جرحى
الحرب ومنكوبیھا وتخفیف آالمھم بمختلف الوسائل الممكنة والمتوفرة لدیھا، بالتآزر مع الھیئات العسكریة أثناء الحرب

عمًال باالتفاقیات الدولیة. وإنفاق المبالغ الالزمة لمساعدة المنكوبین الذین یصابون بنكبات فجائیة شتى أثناء السلم.

أما فكرة تأسیس ھذه الجمعیة فقد اختمرت في عام 1931 عندما دعا أمین العاصمة آنذاك (فخامة) أرشد العمري ما
یقارب (150) شخًصا من وجھاء العاصمة وأشرافھا لالجتماع في مكتبة األوقاف العامة. وبعد عدة اجتماعات تداولوا
خاللھا في الموضوع تم االتفاق على التقدم لتأسیس ھذه الجمعیة وانتخبوا من بینھم (16 عضًوا) لیكونوا الھیئة المؤسسة

لھا وھم:

الدكتور إبراھیم عاكف األلوسي، السید إبراھیم محمود الشابندر، السید أرشد العمري، السید بھاء الدین النقشبندي، السید
جعفر جلبي الشبیبي، الحاج نعمان األعظمي، السید رؤوف الجیبھ جي، الدكتور سامي سلیمان، الدكتور صائب شوكت،
السید عارف حكمت، السید عبد الھادي الجلبي، السید عزرا مناحیم، السید طاھر جلبي محمد سلیم، السید فخري الجمیل،

السید نوري فتاح، السید یعقوب سركیس.

وقد أذنت وزارة الداخلیة لھم بتأسیس ھذه الجمعیة وذلك بتاریخ 29 شباط 1932 فانتخبت الھیئة اإلداریة للمركز العام من
الذوات اآلتیة أسماؤھم: (أرشد العمري، الدكتور سامي سلیمان، الدكتور صائب شوكت، الدكتور إبراھیم عاكف األلوسي،
إبراھیم محمود الشابندر، یعقوب سركیس، عزرا مناحیم، جعفر الشبیبي) وكان أول رئیس لھذه الجمعیة في العراق ھو

فخامة السید أرشد العمري وال یزال رئیًسا لھا حتى الیوم.

ولقد قامت ھذه الجمعیة منذ تأسیسھا حتى الیوم بخدمات جلّى مشكورة في داخل البالد وخارجھا، باإلضافة إلى قیامھا
بمساعدة المسلولین وإرسال بعضھم إلى المصحات وإكساء األطفال وتوزیع اإلعانات على بعض المؤسسات الخیریة،
كما ساھمت مساھمة فعالة في تخفیف آالم المنكوبین بالفیضانات أو األمطار وما إلى ذلك، عالوة على إسعافھا منكوبي

فلسطین وعوائل الشھداء.

وفي سنة 1933 تم فتح فرع نسوي للجمعیة بھمة بعض السیدات العراقیات تحت رعایة حضرة صاحبة الجاللة الملكة،
وقد أبدى ھذا الفرع منذ مساھمتھ في ھذه الخدمة الخیریة حتى اآلن خدمات مشكورة ال سیما في عام 1948 في (حرب

فلسطین).

ھذا، ولجمعیة الھالل األحمر العراقیة عدد من المستوصفات الخاصة باألطفال والعنایة بھم. ومن صور نشاطھا أن مركز
العنایة بالطفل(262) العائد لھا قائم بإسعاف (25 ألف) طفل ووزعت علیھم (11 ألف) باینت حلیب و(300) قطعة

مالبس و(40) كیلو دھن كبد الحوت.

وقد قام الفرع النسوي للجمعیة بإنشاء مشغل للخیاطة في عرصات العلویة في عام 1950 لغرض تعلیم البنات الیتیمات
الخیاطة كي یتمكّن من مواجھة الحیاة بدون اللجوء إلى االستجداء، وإن ھذا المشغل سائر في عملھ منذ الفراغ من إنشائھ

حتى اآلن بجد ونشاط.

وھكذا تسیر ھذه الجمعیة دوًما إلى األمام بعزم ثابت وإیمان قوي في مجال الخدمة االجتماعیة، سواء في المركز العام في
بغداد أم في فروعھا في األلویة المختلفة(263).



 

3 ـ جمعیة بیوت األمة

تأسست ھذه الجمعیة في بغداد عام 1935 وقد قام بتأسیسھا نخبة نیرة من رجاالت البلد جعلوا ھدفھا النھوض بالشعب
العراقي من الناحیتین التھذیبیة والصحیة.

وقد ساھم في مساعدة ھذه الجمعیة عدد كبیر من المحسنین ومدّوا لھا العون للقیام بإنشاء بیوت األمة في القرى واألریاف
لمكافحة األمراض واألمیة.

وقد بذلت ھذه الجمعیة جھودًا مشكورة سواء في مركزھا العام في العاصمة أم فروعھا في األلویة. وقد قام الفرع النسوي
للجمعیة بتشیید بنایة میتم (الملكة عالیة) إلیواء البنات الفقیرات المشردات وتعلیمھن الخیاطة والتطریز. كما أنھا قامت

بفتح عدد من المستوصفات والمدارس في بغداد وخارجھا.
 

4 ـ جمعیة الطیران العراقیة

أُسست ھذه الجمعیة في عام 1933 وكان الغرض األول منھا العمل على تنشیط حركة الطیران في العراق وتنویر الرأي
العام العراقي عن فن الطیران وأھمیتھ وبث الدعایة لھ من الناحیة العسكریة والتجاریة تحت إشراف وزارة الدفاع.

وقد قامت ھذه الجمعیة بنشاط ملحوظ منذ تأسیسھا ال سیما في السنوات األولى إذ أخذت تسعى في حمل الشعب على مد ید
المعونة لسالح الطیران عن طریق التبرع للحصول على قوة جویة قدیرة لخدمة البالد. فقد نظمت مسابقات بین األلویة

للتبرع بأثمان طائرات بأسماء األلویة وتقدیمھا ھدیة للجیش.

وفي سنة 1938 قررت جمعیة الطیران شراء ثالث طائرات للجمعیة تقوم بنقل البرید بین بغداد وطھران، وبالفعل تم
شراء الطائرات، وقد جرت تجارب كذلك لنقل البرید بین بغداد والبصرة والموصل والعمارة وكركوك وبعض المدن

األخرى إال أن ذلك لم یستمر طویًال.

وقد فتحت الجمعیة في عام 1936 مدرسة للطیران المدني في بغداد لتدریب الشبان على الطیران بأجور زھیدة. وقد نجح
عدد كبیر من الشبان في ھذا الفن ومنحتھم الجمعیة شھادات بذلك. وللجمعیة في الوقت الحاضر عدد من الطائرات

الخاصة بالتدریب.

وتعتمد الجمعیة في الوقت الحاضر على ما یردھا من حصة من الیانصیبات ومن االشتراكات والتبرعات والطوابع
والحفالت وبطاقات المعایدة، ومن أجور عمارتھا الواقعة في الباب الشرقي.

ولقد قدمت الجمعیة إلى وزارة الدفاع، منذ تشكیلھا حتى اآلن، حوالي (مئة ألف دینار) لشراء الطائرات.
 

5ـ جمعیة االتحاد النسائي العراقي

لم یكن في العراق قبل عام 1944 اتحاد نسائي، بل كل ما كانت ھناك فروع نسائیة للجمعیات الخیریة، غیر أنھ لما دعیت
الجمعیات النسویة العراقیة لحضور (مؤتمر االتحاد النسائي العربي العام) في القاھرة، وذلك في عام 1944 سافر بعض
الفضلیات من األوانس والسیدات لالشتراك في ھذا المؤتمر، فلما عدن إلى العراق عدن وھن مصممات على ضرورة
تكوین اتحاد نسائي عراقي على غرار االتحادات النسائیة في األقطار العربیة. ولذلك وفي ربیع ھذا العام (1944) تم
تألیف االتحاد النسائي العراقي الذي تألف وغایتھ تحقیق أھداف مختلف الجمعیات النسائیة التي انضمت إلیھ. والعمل على
توثیق الروابط بینھا وبین الجمعیات النسائیة في األقطار العربیة األخرى والعالمیة والسعي بكل الوسائل المشروعة لرفع
مستوى المجتمع العراقي ثقافیًا وصحیًا واجتماعیًا، ویسعى االتحاد لنشر مبادئھ بكل الوسائل الدستوریة والطرق القانونیة.
كما أنھ جعل نصب عینیھ تفھیم المرأة العراقیة ما ھي واجباتھا ثم االھتمام بإصالح البیت العراقي وتدعیم كیان العائلة

وحمایة األمومة.



ولقد قام االتحاد النسائي على قصر المدة التي مرت من حیاتھ، بأعمال جلیلة في میدان الخدمة االجتماعیة واإلنسانیة،
وأظھر نشاًطا ملموًسا في سني حیاتھ القصار، فأرسل من یمثلھ من فضلیات األوانس والسیدات في المؤتمرات الدولیة
النسائیة التي انعقدت في الغرب والشرق. كما أنھ سعى في إقامة المؤسسات الصحیة في بغداد وخارجھا لمساعدة األمھات
الفقیرات، وعمل وال یزال یعمل على رفع مستوى الممرضة العراقیة وإصالح دور اإلصالحیات والعنایة بالمرأة السجینة

والعطف على العمیان.

ویتألف االتحاد النسائي من الجمعیات النسائیة التالیة:

فرع جمعیة حمایة األطفال، العلل االجتماعیة، فرع الھالل األحمر، البیت العربي، فرع بیوت األمة.
 

6 ـ جمعیة مكافحة السل

كان العراق یعاني كثیًرا من اآلفات والعلل االجتماعیة التي تفتك بحیویتھ؛ ومن أخطر ھذه العلل (مرض السل) المنتشر
بدرجة ملحوظة في جمیع أنحاء العراق. فتجاه ھذا الحال تنبّھ جماعة من الغیارى من أبناء البالد وشّمروا عن ساعد الجد
عندما تنادوا إلى تأسیس جمعیة أھلیة تأخذ على عاتقھا مكافحة ھذا الداء الوبیل لیس من الوجھة العالجیة فحسب، بل ومن

الوجھة االجتماعیة والوقائیة أیًضا. وھكذا وفي عام 1944 تم تألیف (جمعیة مكافحة السل)(264).

وقد جعلت ھذه الجمعیة غایتھا األساسیة السعي لمكافحة السل بجمیع الطرق الممكنة وفتح المستوطنات والمستشفیات
والمصحات لتداوي السل من قبل الجمعیة أو مطالبة الحكومة بفتحھا ومطالبة الحكومة بسن القوانین االجتماعیة الالزمة
لمكافحة الفقر والجھل اللذین یعتبران أھم سبب النتشار السل. ولقد الحظت الجمعیة أن إیفاد المرضى إلى الخارج ال یكفي
لمكافحة ھذا الداء، فاستطاعت بمساعدة الحكومة ولجنة یانصیب إنشاء المستشفیات، من إنشاء مستشفى كبیر لألمراض
الصدریة باسم (مستشفى األمیر عبد اإللھ لألمراض الصدریة) في (التویثة) مقابل مزرعة الزعفرانیة. ویعد ھذا
المستشفى من أحدث المستشفیات وقد كلف بناؤه زھاء (160 ألف دینار)(265). وقد استأجرتھ الحكومة من الجمعیة وقد
زیدت علیھ ردھات جدیدة تبرع بإنشائھا عدد من المحسنین. وللجمعیة فروع في مختلف األلویة العراقیة، والجمعیة تسعى

إلنشاء عدة مستوصفات ومصحات في الشمال.

وقد كان معالي السید تحسین علي أول رئیس لھیئتھا اإلداریة لسنة 1944 وال یزال رئیًسا لھا حتى اآلن(266).

* * *
 

وھناك غیر ھذه الجمعیات الخیریة الرئیسیة عدد آخر من الجمعیات التي تقوم بالخدمات نفسھا بأسالیب مختلفة، كما أن
ھناك عددًا من الجمعیات الدینیة التي جعلت من أھم غایاتھا نشر حقائق اإلسالم بأسلوب یالئم روح العصر والسعي
لتعارف الشعوب اإلسالمیة وتوثیق الروابط فیما بینھا، واتخاذ الوسائل لنشر العلوم الدینیة اإلسالمیة ومكافحة الرذائل

والعمل على حث الناس على إعانة المعوزین ومساعدة الجمعیات والمشاریع الخیریة(267).
 

 

الجمع�ات التعاون�ة
 

لم تنشط حركة الجمعیات التعاونیة على اختالف أنواعھا وأھدافھا إال بعد عام 1944 عندما أصدرت الحكومة قانون
(الجمعیات التعاونیة رقم 27 لسنة 1944).

أما الجمعیة التعاونیة ھذه فقد عرفتھا المادة األولى من القانون بقولھا: الجمعیة التعاونیة مؤسسة اقتصادیة ال لغرض
الربح، بل لتحسین حالة أعضائھا من الوجھة المادیة، وخدمتھم على أساس الكلفة، واستثمار مساعي األشخاص الذین



تتشابھ احتیاجاتھم وتتكاتف مصالحھم، وذلك سعیًا وراء ترغید معیشتھم وتیسیر تعاملھم وتحسین طرق ووسائل إنتاجھم
عن طریق استثمار جھودھم اإلجماعیة ونفعھم نفعًا متبادًال في المعامالت المختلفة، كاإلنتاج والتوزیع واالستھالك
والتسوق واإلقراض واالقتراض، والتوفیر والتأمین، واستغالل األراضي وأعمال الري والصرف، وبناء المساكن

واستحضار اللوازم البیتیة، وما شابھ ذلك مع مراعاة المبادئ التعاونیة.

إال أن الذي تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أنھ على الرغم من وجود التسھیالت والمساعدات المادیة التي یقدمھا
القانون إلى ھذه الجمعیات فإن عددھا في العراق منذ صدور ھذا القانون حتى اآلن لم یزد على الخمسین جمعیة تعاونیة ما

بین زراعیة، استھالكیة، أو تسوقیة أو لبناء المساكن.

ولعل مرد ذلك راجع إلى عدم فھم المزارعین وغیرھم لفوائد الجمعیات التعاونیة، یضاف إلى ذلك مشاكل األراضي
والنظام االقتصادي السائد في المناطق الزراعیة، والعنعنات والتقالید وضعف الثقة بین الناس ال سیما في مثل ھذه

األعمال.

أما الدائرة المسؤولة عن الحركة التعاونیة في البالد فھي (دائرة التعاون) في وزارة االقتصاد.

ورغبة في مساعدة الجمعیات التعاونیة ودعمھا فقد ارتأت وزارة االقتصاد أن تتقدم بالئحة لتأسیس مصرف خاص
بالتسلیف التعاوني باسم: (مصرف التسلیف التعاوني). وقد صدر فعًال قانون تأسیس ھذا المصرف الذي سیأخذ على عاتقھ

إنعاش الحركة التعاونیة في البالد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمع�ات المهن�ة
 

نظًرا النتشار الثقافة واتساع دائرة العمل واالختصاص في مجال الخدمة العامة وتشابك المصالح وتعددھا، فقد بات من
الضروري أن تفكر بعض ھذه الفئات ذات المھنة أو االختصاص الواحد بتألیف الجمعیات أو النقابات التي یقصد بھا

خدمة المنضمین تحت لوائھا، والدفاع عن حقوقھم والمحافظة علیھا، والسعي لرفع مستواھم والترفیھ عنھم قدر اإلمكان.

ومن ھذه الجمعیات الموجودة اآلن في العراق ھي:

 ـ نقابة المحامین(268).

 ـ نقابة ذوي المھن الطبیة.

 ـ جمعیة المعلمین.

 ـ جمعیة الصیادلة.

 ـ جمعیة الموظفین الصحیین.

 ـ جمعیة الموسیقیین العراقیین.



 ـ جمعیة المحاربین القدماء.

* * *
 

ھذا، ورغبة في إعطاء القارئ فكرة عن الجمعیات والنوادي القائمة حسب أغراضھا في كافة األلویة العراقیة نقدم الجدول
اآلتي وھو یبیّن عددھا حتى الشھر الثالث من عام 1956.

 

قائمة بعدد الجمعیات والنوادي وأنواعھا في العراق(269)

المجموعخیریة - دینیةاجتماعیةثقافیةریاضیةاللواء
121273970157- بغداد

21214724- الموصل
13- - -12- - -31- دیالى

10314- - -41- كركوك
7- - -7- - -- - -5- العمارة

5- - -5- - -- - -6- السلیمانیة
9- - -9- - -- - -7- الحلة
8112- - -83- الدلیم

944211140- البصرة
4- - -4- - -- - -10- المنتفك
4419- - -11- كربالء
9- - -8- - -121- الكوت

4- - -4- - -- - -13- الدیوانیة
7- - -16- - -14- أربیل
323815193314المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الج�س�ة العراق�ة
 

كان العراق قبل إعالنھ دولة مستقلة في 23 آب 1921، متبعًا في أحكامھ قانون الجنسیة العثماني الصادر بتاریخ 1869م.

ولكن بعد إعالن استقاللھ واعتراف تركیا بھ دولة مستقلة بموجب معاھدة لوزان (1924) حیث جاءت بعض موادھا
(المعاھدة) تخص تنظیم جنسیة أھالي البالد التي انسلخت عن الدولة العثمانیة بعد الحرب العالمیة األولى. وأصبح على
العراق أن ینظم جنسیتھ تنظیًما خاًصا، لذا فقد أصدر في سبیل ذلك (قانون الجنسیة العراقیة) رقم 42 لسنة 1924

(270). الذي نص على أن نفاذه یكون في یوم نفاذ معاھدة لوزان أي في 6 آب سنة 1924.

وبموجب أحكام نصوص ھذا القانون والتعدیالت التي أدخلت علیھ یقوم أمر تنظیم الجنسیة العراقیة.

وعلى ھذا تكتسب الجنسیة األصلیة في العراق على أساسین ھما:

: أساس حق الدم.

: أساس حق اإلقلیم.
 

فالمشرع العراقي یفرض الجنسیة العراقیة على كل من ولد من والد عراقي وال یھم بعد ذلك محل الوالدة.

كما أنھ یأخذ بحق اإلقلیم أساًسا لمنح الجنسیة األصلیة فیفرضھا على أساس الوالدة المضاعفة، ویعتبرھا أحیانًا أساًسا
الكتساب الجنسیة بسبب الوالدة في إقلیم العراق من أب أجنبي.

أما الجنسیة الالحقة فتكتسب عن الطرق اآلتیة:

التجنس، أو الزواج أو تبدل السیادة أو بالضم واالنفصال. بینما اشترط القانون الكتساب الجنسیة العراقیة بالتجنس شروًطا
أربعة ھي:

: أن یكون طالب التجنس غیر قاصر.

: أن یكون قد أقام في العراق مدة ثالث سنوات بعد بلوغھ سن الرشد.

: أن یكون حسن األخالق.

: أن یعتمد اإلقامة في العراق (إلظھار قصده الحقیقي باالندماج بالمجتمع العراقي). ویلزم الكتساب ھذه الجنسیة أن
یقبل وزیر الداخلیة (ھذا وإن وزیر الداخلیة ال یتقید في حاالت استثنائیة بشرط اإلقامة عندما تكون ھناك ظروف

خاصة تدعو إلى ھذا العطف). أما التجنس بالزواج فقد نص القانون على أن:



المرأة األجنبیة إذا تزوجت من عراقي تكتسب الجنسیة العراقیة من تاریخ موافقة وزیر الداخلیة، ولھا أن ترجع عنھا
خالل ثالث سنوات من تاریخ وفاة زوجھا أو فسخ النكاح وتسقط عنھا الجنسیة العراقیة من تاریخ تقدیمھا التصریح

بذلك.
 

ویتم فقد الجنسیة العراقیة، إما باستعمال الحق الوطني، حق الخیار بالرجوع عنھا، وإما بحكم القانون نتیجة لعمل إرادي
یقوم بھ، وإما بإسقاطھا عنھ جزاء ألنھ لم یعد أھًال لھا.

وقد تساھل المشرع العراقي مع من یفقدون الجنسیة العراقیة في أحوال خاصة فأباح لھم استردادھا وفق نظام سمح. أما
ھؤالء فھم:

: فاقدو الجنسیة بسبب تجنسھم بجنسیة أجنبیة.

: فاقدوھا عند قصرھم تبعًا آلبائھم.

: النساء الالتي فقدن الجنسیة العراقیة بسبب زواجھن من أجانب واكتسابھن جنسیة أزواجھن (فقد أعطى العراقیة
المتزوجة من أجنبي الحق بالرجوع عن جنسیة زوجھا خالل ثالث سنوات من تاریخ وفاة زوجھا أو فسخ النكاح.

وتعود عراقیة من تاریخ تقدیمھا التصریح بذلك).
 

* إسقاط الجنسیة العراقیة:

أصدرت الحكومة سنة 1933 مرسوم إسقاط الجنسیة العراقیة رقم 62 لسنة 1933 جاء فیھ:

 لمجلس الوزراء أن یقرر إسقاط الجنسیة العراقیة عن كل عراقي لم ینتِم إلى أسرة ساكنة عادة في العراق قبل
الحرب العامة إذا أتى أو حاول أن یأتي عمًال یعد خطًرا على أمن الدولة وسالمتھا.

ب: لوزیر الداخلیة أن یأمر بإبعاد من أسقطت عنھ الجنسیة العراقیة ـ حسب النص السالف ذكره ـ إلى خارج العراق
إذا تراءى لھ أن إبعاده مما یستدعیھ األمن أو الراحة العامة.

 

* إسقاط الجنسیة العراقیة عن الیھود:

الحظت الحكومة العراقیة (ال سیما بعد أن أقرت ھیئة األمم المتحدة (ظلًما وعدوانًا) إقامة دولة تضم مشردي اآلفاق في
القسم المحتل من فلسطین العربیة باسم (إسرائیل) أن یھود العراق أخذوا یتذرعون بشتى الوسائل غیر المشروعة لترك
العراق نھائیًا، كما وأن البعض منھم سبق لھ أن غادر العراق بصورة غیر مشروعة، وأن عملیتھم ھذه ورغبتھم السافرة
في الذھاب إلى إسرائیل قد سببت اضطرابًا في الحیاة العامة. ولذلك وحال� لھذه الحالة القلقة تقدمت الحكومة في یوم 2 آذار
1950 بالئحة إسقاط الجنسیة العراقیة عن الیھود، فقبلھا المجلس بصورة مستعجلة. ولذلك صدر قانون ذیل مرسوم إسقاط
الجنسیة العراقیة رقم 62 لسنة 1933 رقم (1) 1950 حیث جعلت مدة العمل بھ سنة واحدة من یوم نفاذه وھو یوم 9 آذار
1950، وقد أعطى ھذا القانون لمجلس الوزراء أمر البت في إسقاط الجنسیة العراقیة عن الیھودي الذي یرغب باختیار

منھ ترك العراق نھائیًا بعد توقیعھ على استمارة خاصة.

كما أن الیھودي العراقي الذي یغادر العراق أو یحاول مغادرتھ بصورة غیر مشروعة تسقط عنھ الجنسیة العراقیة بقرار
من مجلس الوزراء. وكذلك الیھودي الذي سبق لھ أن غادر العراق بصورة غیر مشروعة یعتبر كأنھ ترك العراق نھائیًا

إذا لم یعد إلیھ خالل مھلة شھرین من نفاذ ھذا القانون(271).
 

إسقاط الجنسیة العراقیة عن المحكوم علیھ وفق قانون ذیل العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938:



رأت الحكومة أن المحكومین علیھم وفق قانون الذیل رقم 51 لسنة 1938، وقانون ذیلھ رقم 11 لسنة 1945، یعتبرون
ممن اعتنقوا المذھب الشیوعي الذي یحتم على معتنقیھ، خدمة الدولة الشیوعیة األجنبیة بترویج مبادئھا وتعزیز حركة
منظماتھا السریة التي تستوحي تعلیماتھا من المراكز الشیوعیة العلیا خارج العراق. ولذلك فقد أصبح حیازة ھؤالء على
الجنسیة العراقیة مما یتعارض مع مقتضیاتھا التي تستلزم الوالء للوطن والتقالید الدینیة والمحافظة على استقالل البالد، ال
سیما وإن قانون الجنسیة العراقیة قد نص في مادتھ الخامسة عشرة على أنھ (إذا قبل عراقي خدمة ملكیة أو عسكریة لدى

دولة أجنبیة وأبى أن یتركھا متى طلبت منھ ذلك الحكومة العراقیة، فیجوز إسقاط الجنسیة العراقیة عن ذلك الشخص).

وعلى ھذا األساس، صدر مرسوم ذیل قانون الجنسیة العراقیة رقم (17) لسنة 1954 الذي نص على ما یلي:

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الداخلیة إسقاط الجنسیة العراقیة عن العراقي المحكوم وفق قانون ذیل قانون
العقوبات البغدادي رقم 51 لسنة 1938(272).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
الج�ش العرا��

 

بعید تشكیل الحكومة العراقیة المؤقتة في 27 تشرین الثاني عام 1920، أخذ أحرار العراق یعودون إلى وطنھم وبینھم
قسم كبیر من الضباط والقادة العسكریین الذین كانوا قد ساھموا في الثورة العربیة الكبرى.

ولما قررت الحكومة تنظیم جیش للبالد لیكون دعامة من دعائم االستقالل، رأت المباشرة بتأسیس وزارة للدفاع(273)،
وبدئ بتأسیس المقر العام للجیش، وجرى تعیین بعض الضباط لتشكیل دوائر وزارة الدفاع كما شرع بتسجیل الضباط
العراقیین وتعیینھم للمناصب المختلفة(274). كما عین ضباط بریطانیون للشعب المختلفة في الوزارة بجانب الضباط

العراقیین. كما عیّن الكولونیل جویس مفتًشا عاًما للجیش.

وبعد تنظیم المقر العام صدر نظام تطوع بدئ العمل بھ اعتباًرا من الیوم األول من حزیران سنة 1921، وتم في ھذا الیوم
أیًضا تألیف مقر التجنید(275) ولجان للتجنید في مختلف األلویة العراقیة.

وفي شھر حزیران 1921 تطوع 234 جندیًا كان أولھم جاللة المغفور لھ الملك فیصل األول، وبعد ھذا التاریخ توارد
المتطوعون حتى أصبح باإلمكان تشكیل أول فوج في الجیش العراقي الحدیث، وذلك بتاریخ 28 تموز 1921 حیث

صدرت إرادة ملكیة بتسمیتھ باسم (فوج موسى الكاظم)(276).



ونظًرا لحاجة الجیش الحدیث إلى الضباط المدربین فقد كانت الضرورة ماسة إلى وجود مدرسة للتدریب، ولذلك لم یأِت
یوم 24 تموز 1921 حتى تم افتتاح ھذه الدار باسم (المدرسة العسكریة) في بنایة الثكنة الشمالیة التي كانت تعرف آنذاك
باسم «الكرنتینة» وقد قبل في الدورة األولى من الضباط العراقیین الذین كانوا درسوا في الجیش العثماني وفي الجیش

العربي في الحجاز وسوریا وعددھم (160 ضابًطا) حیث أنھوا تدریبھم فیھا في شھر تشرین األول من عام 1921.

وفي أثناء تدریب الدورة األولى فتحت دورة تعلیم المدفع (2,75) كما استحدثت فروع لصفوف التعلیم كالرمي والمخابرة
والرشاش والنقلیة، وفي 10 آب 1922 استحدث فرع في ھذه المدرسة باسم مدرسة الخیالة لتدریب الضباط.

ثم أخذت نواة الجیش العراقي ھذه بالتوسع والزیادة في العدة والعدد والتدریب حتى بلغ درجة طیبة في التدریب والقابلیة
وبات في مقدمة الجیوش في الشرق األوسط(277).

 

 

القوة الج��ة المل��ة
 

بعد أن تم تألیف كثیر من وحدات الجیش وصفوفھ، ظھرت حاجة ملحة لتشكیل القوة الجویة الملكیة كصنف فعال متمم
لبقیة صفوف الجیش.

وتحقیقًا لھذه الغایة أوفدت الحكومة في عام 1927 أول بعثة إلى إنكلترا لتعلم فن الطیران فالتحقت ھذه البعثة بكلیة
(كرانول) وتخرجت فیھا في عام 1929 فتوزع أفرادھا على األسراب البریطانیة للتدریب، ومن ثم عادوا إلى العراق في
یوم 22 نیسان سنة 1931 وبوصولھم تم تشكیل أول رف عراقي(278). ثم تتابعت البعثات إلى إنكلترا لتدریب الضباط

الشباب على الطیران في مختلف معاھد الطیران العسكري.

ولم یقتصر أمر إرسال البعثات للتدریب على فن الطیران فقط، بل تعداه إلى إیفاد بعثات أخرى لدراسة ھندسة الطیران
وكذلك االشتراك في الدورات الجویة والفنیة في الدول المختلفة بغیة رفع مستوى القوة الجویة الملكیة وزیادة كفاءة

الطیارین(279).

وقد اعتبر یوم 22 نیسان 1931 یوًما تاریخیًا ألنھ الیوم الذي تأسست فیھ القوة الجویة الملكیة(280).

ولما كانت القوة الجویة ال تعتمد على الضباط الطیارین فقط بل تحتاج إلى عدد كبیر من الجنود الفنیین والعمال المدربین
فقد افتتحت وزارة الدفاع في عام 1928 دورة لتھیئة ھؤالء تلتھا دورات. إال أنھ في عام 1930 أسست مدرسة العمال
الفنیین (مدرسة المستجدین)، وكان التدریب فیھا یجري أول األمر في معامل القوة الجویة البریطانیة حتى عام 1935

حیث صارت ھذه المدرسة منتظمة مدة الدراسة فیھا سنتان.
 

كلیة الطیران الملكیة

بعد أن أخذت القوة الجویة الملكیة تسیر سیًرا وئیدًا في التوسع واالزدھار كان ال بد من وجود مدرسة للطیران، ولذلك
وبعد وصول ضباط بعثات الطیران األولى من إنكلترا وفي 1 حزیران عام 1933 تم فتح مدرسة الطیران لتدریب
الضباط على فن الطیران وتزوید أسراب القوة الجویة الملكیة بالطیارین. وقد تخرج في ھذه المدرسة عدد كبیر من
الطیارین واقتصرت البعوث الخارجیة بعد فتحھا على الدراسات الفنیة فقط. وقد استمرت ھذه المدرسة بعملھا حتى إذا
جاء عام 1950 تم فتح كلیة الطیران التي حلت محل المدرسة المذكورة ومدة التدریب فیھا ثالث سنوات بعد الدراسة

اإلعدادیة. السنتان األولیان منھا للتدریب العسكري والسنة األخیرة للتدریب على الطیران وشؤونھ.
 

القوة النھریة



لقد ظھرت الحاجة إلى تألیف قوة نھریة أثناء حركات الفرات األوسط واألسفل عام 1935 للتعاون مع القوات البریة،
فجھزت آنذاك السفن األھلیة بالمدافع والرشاشات عندما استخدمت في حركات سوق الشیوخ.

ثم فكرت رئاسة أركان الجیش بضرورة تألیف (قوة نھریة) وتقرر شراء ستة زوارق مدرعة وباخرة مدرعة واحدة،
ولكن تم االتفاق على شراء أربع سفائن لھذا الغرض.

وھكذا وفي یوم 3/10/1937 وصلت سفینتان منھا إلى میناء البصرة وقد سمیت الباخرة األولى باسم (الجاسي)(281)،
وسمیت الثانیة باسم (ذات الصواري)(282). وفي شھر كانون األول عام 1937 وصلت السفینتان األخریان فسمیت

األولى منھا باسم (جنادة)(283) وسمیت الثانیة باسم (عبد الرحمن)(284).

وقد التحقت جمیع ھذه السفن یوم 7/1/1938 بمقر القوة في العمارة.

وھكذا، وبعد أن تم التدریب وأصبحت القوة قادرة على الحركات قامت بعدة جوالت وسفرات نھریة في األھوار الجنوبیة
وكانت تطبق خالل ھذه السفرات تمارین تعبویة.

 

كلیة األركان

منذ تأسیس الجیش العراقي سنة 1921 والنیة منصرفة إلى إیجاد ضباط ذوي ثقافة عسكریة عالیة یتمكنون من قیادة
الوحدات والتشكیالت قیادة مبنیة على الكفاءة والقدرة، وإشغال مناصب الركن في المقرات بجدارة، وبذا انبعثت فكرة
إنشاء كلیة األركان إلى الوجود ولكنھا لم تخرج إلى حیز العمل إال في سنة 1928 عند تأسیس مدرسة األركان (في
الكرادة الشرقیة في قسم من أبنیة الكلیة العسكریة الملكیة آنذاك)(285). وقد ظلت في تلك األبنیة حتى عام 1935 حیث
انتقلت إلى معسكر الوشاش. وما إن حل عام 1937 حتى انتقلت إلى معسكر الرشید، وقد استكملت بعد انتقالھا ھذا الكثیر

من نواقصھا فسمیت بـ (كلیة األركان) بدًال من مدرسة األركان.

ھذا، وتتعقب كلیة األركان العراقیة أثر كلیة األركان البریطانیة في (كامبرلي) في مواضیع التدریس وأسالیبھ جھد
إمكانھا، وھي على اتصال دائم بآخر التطورات في مضمار الثقافة العسكریة وأسالیب التدریس والتدریب العصریة.

ویشترط في من یود االنتماء إلیھا أن یكون ضابًطا حامًال الشھادة الثانویة وشھادة الكلیة العسكریة الملكیة وال تقل خدمتھ
في الجیش عن خمس سنوات وعمره ال یتجاوز الثالثین عاًما، بعد أن یجتاز فحًصا قبولیًا في المواضیع العسكریة

والثقافیة العامة وإحدى اللغات األجنبیة.

ھذا وتصدر الكلیة مجلة سنویة ممتازة باسم (مجلة الركن) تبحث في شؤون الكلیة وتعالج المواضیع العسكریة المختلفة،
ویقوم بتحریرھا الضباط بمساعدة الھیئة المعلمة كما یساھم في ذلك ضباط الركن اآلخرون(286).

 

الكلیة العسكریة الملكیة

كان الجیش العراقي في بدء تكوینھ یجابھ معضلة تدریب الضباط العراقیین الذین التحقوا من الجیوش العثمانیة والحجازیة
والسوریة (وعددھم غیر قلیل)، على أسالیب الجیش البریطاني التي تقرر األخذ بھا في الجیش العراقي. ولذلك افتتحت
(دار التدریب) من أجل ذلك. ثم تقرر فتح مدرسة عسكریة لتدریب الشبان العراقیین وتخریجھم ضباًطا، فتأسست

(المدرسة العسكریة) في 12 مایس 1924 واتخذت مقًرا لھا الثكنة الشمالیة المعروفة (بالكرنتینة).

وقد التحق بالدورة األولى (68 طالبًا) معظمھم من طالب الدراسة الثانویة وقسم منھم من أبناء العشائر(287). فتخرجت
الدورة األولى بعد مرور ثالث سنوات أي في عام (1927). وفي أوائل شھر تموز من عام 1927 حیث انتقلت المدرسة
إلى ثكنتھا الجدیدة في الكرادة الشرقیة وبقیت فیھا حتى عام 1947 حیث انتقلت إلى المباني الجدیدة التي كانت تشغلھا
مدرسة دار المعلمین الریفیة في الرستمیة حیث ال تزال تشغلھا حتى اآلن. وقد أصبحت ھذه المدرسة (كلیة) بعد أن رأت
وزارة الدفاع ضرورة فتح إعدادیة عسكریة تكون فیھا الدراسة سنتین بعد المتوسطة، وذلك في صیف عام، 1938 وفي



صیف 1940 قبلت (الكلیة العسكریة الملكیة) أول دورة من خریجي اإلعدادیة العسكریة. إال أن ھذه اإلعدادیة لم تعمر
طویًال بل ارتؤى إلغاؤھا وذلك في عام 1944، واستؤنف قبول خریجي المدارس الثانویة، وفي عام 1945 صدر نظام
الكلیة العسكریة الملكیة الذي أصبحت بموجبھ ھذه الكلیة من المعاھد العالیة ومدة الدراسة والتدریب فیھا ثالث سنوات

یمنح المتخرج فیھا رتبة مالزم ثاٍن في الجیش(288).

وتشرف على التدریس والتدریب في الكلیة ھیئتان ھما الھیئة التدریبیة والھیئة التعلیمیة.

إذ تختص األولى بشؤون التدریب العسكري العملي، بینما تختص الثانیة بالدروس العسكریة كتاریخ الحرب والجغرافیة
العسكریة والتعبئة والتنظیم واإلدارة والقوانین والصحة العسكریة، وتشمل المواضیع األخرى كالتاریخ السیاسي

واالقتصاد والھندسة الكھربائیة واللغة األجنبیة.

ھذا، وقد أدت ھذه الكلیة خدمات جلّى لجیش العراق سواء بإمدادھا بعناصر الشباب من الضباط أو بالدورات اإلنعاشیة
والفنیة التي یشترك فیھا الضباط على اختالف صنوفھم بین حین وآخر.

والكلیة مستمرة على مسایرة التطور العالمي وھي تأخذ بكل أسباب التقدم وما استجد من المواضیع والعلوم وینعقد علیھا
األمل في تخریج الضباط األكفاء الذین تحتاجھم مختلف صنوف الجیش(289).

* * *
 

والجیش العراقي الفتي سائر في طریق النمو عدة وعددًا(290) إذ لم تأُل الحكومات المتعاقبة على العنایة بھ والسھر على
تزویده بأحدث المعدات واألسلحة وجعلھ یسیر مع التطور السریع في فنون الحرب وعدة القتال. كما أن العنایة برجالھ

جنودًا وضباًطا من حیث اإلعداد الفني والثقافي ومن حیث الترفیھ والتقدیر كانت رائد الحكومات المتعاقبة وال تزال.

ولقد برھن ھذا الجیش الفتي على حیویتھ وكفاءتھ في مناسبات عدة، أما عروبتھ وتفانیھ في سبیل المصلحة القومیة فیكفیھ
فخًرا تلك المواقف المشرفة التي سجلتھا لھ صفحات معارك فلسطین في (جنین)، وفي غیرھا من المعارك التي خاضھا

مع قوات الظلم والغدر التي تسمت باسم (القوات اإلسرائیلیة) والتي كال لھا الصاع صاعین.

وباإلضافة إلى ذلك فھو الحصن الذي تحتمي بھ األمة عند كل ملمة، ال سیما عندما كان األمن الداخلي یتعرض إلى ھزات
عنیفة ال تقوى قوات الشرطة في توطید األمن تجاه تلك االضطرابات التي كانت تحدث بدوافع شتى. فقد ساھم الجیش في

قمع تلك التمردات واالضطرابات، وكان موقفھ فیھا موقف الظھیر والمؤازر لقوات الشرطة(291).
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حرف الحاء
 

حدود العراق الس�اس�ة
 

یحد العراق من الشمال الجمھوریة التركیة، ومن الشرق الجمھوریة اإلیرانیة، ومن الغرب الجمھوریة السوریة والمملكة
األردنیة الھاشمیة، ومن الجنوب خلیج البصرة وقسم من أراضي المملكة العربیة السعودیة والكویت.

ویبلغ طول الحدود البریة حوالي 3600 كیلومتر والبحریة 60 كیلومتًرا.
 

أ ـ الحدود العراقیة التركیة(292):



یبلغ طول الحدود الشمالیة التي تحد العراق من الجمھوریة التركیة زھاء (350 كیلومتًرا) وھي واقعة بین نھر دجلة
وحدود إیران وتمر بمنطقة الجبال الوعرة التي تؤلف سفح جبال طوروس الجنوبیة وتتصل بجبال حكاري الشاھقة،

وتقطعھا ثالثة أنھر ھي الھیزل، والخابور والزاب الكبیر.

وتبدأ ھذه الحدود من مصب نھر الخابور بنھر دجلة في شمال قریة فیشخابور بقلیل ثم تسیر غربًا حتى تلتقي بالحدود
العراقیة اإلیرانیة في مضیق (كدیر) في شمال راوندوز.

وقد ثبتت الحدود العراقیة التركیة في سنتي 1925 و1926، لجنة دولیة قامت بمسح الحدود ونظمت خرائط بمقیاس (1:
50000) ثم وضعت عددًا من الدعامات الثابتة على طول الحدود. وال تزال ھذه الدعامات مع الخرائط األساس المعول

علیھ في تعیین الحدود العراقیة التركیة في الوقت الحاضر(293).

ویتاخم الحدود التركیة العراقیة قضاء أزاخو والعمادیة في لواء الموصل. كما یتاخمھا قضاء الزیبار وراوندوز في لواء
أربیل.

 

ب ـ الحدود العراقیة اإلیرانیة:

وھي الحدود الشرقیة التي یبلغ طولھا زھاء (1150 كیلومتًرا) وتبدأ من مصب شط العرب بخلیج البصرة، ثم تسیر
وسطھ (النھر) تاركة الجانب األیمن للعراق واألیسر إلیران، فتجتاز عبادان والمحمرة حتى إذا ما وصلت إلى نقطة في
شمال المحمرة بمسافة (25 كیلومتًرا) تقریبًا تركت شط العرب متجھة إلى الشمال على خط مستقیم، ثم تنعطف إلى
الغرب ثم تتجھ نحو الشمال حتى یصل منطقة الجبال قرب خانقین. وفي شرق خانقین یسیر خط الحدود في االتجاه
الشرقي ثم یعود فینحرف نحو الشمال متسلقًا األراضي الجبلیة العالیة، وبعد أن یعبر نھر (سیروان) ینعطف نحو الشرق
سالًكا مجرى سیروان نفسھ ثم یتركھ جنوب (حلبجة)، فیتجھ شماًال بسیر متعرج حتى یصل قرب (بنجوین) حیث ینعطف
نحو الشرق ثم ینعطف نحو الغرب على شكل نصف دائرة، ویستمر في سیره حتى یلتقي بنھر الزاب الصغیر، ثم یسیر
في وسط ھذا النھر بضعة كیلومترات ثم ینعطف نحو الشمال فیترك (قلعة دزة) في الجانب العراقي. وبعد أن یعبر عددًا
من األودیة قرب (حاج عمران) یسیر في االتجاه الشمالي إلى أن یلتقي بالحدود العراقیة التركیة قرب نبع (وادي حاجي

بك).

وقد كانت الحدود اإلیرانیة العراقیة موضع نزاع بین تركیا وإیران في العھد العثماني فلم تنقطع ھذه المنازعات طیلة
القرون التي كان العراق خاللھا جزًءا من اإلمبراطوریة العثمانیة. وفي عام 1913 توسطت روسیا وبریطانیا لحل النزاع

بین الدولتین أي (تركیا وإیران) فعقدت اتفاقیة في 4 تشرین الثاني 1913 تم فیھا تعریف الحدود بین الدولتین.

وبعد انسالخ العراق عن اإلمبراطوریة العثمانیة بعد انتھاء الحرب العالمیة األولى، بقیت الحدود العراقیة اإلیرانیة على
حالھا، غیر أن إیران لم تعترف بالحدود الموضوعة وحدثت بعض االختالفات والتجاوزات. وقد قامت تركیا بدور
الوسیط بینھما فتم في النھایة االتفاق على الحدود في سنة 1937 وتنازل العراق بموجب ھذا االتفاق عن بعض حقوقھ في
شط العرب(294). ویتاخم الحدود اإلیرانیة العراقیة أقضیة أبي الخصیب والبصرة والقرنة في لواء البصرة وأقضیة قلعة
صالح والعمارة وعلي الغربي في لواء العمارة، وقضاء بدرة في لواء الكوت، وقضاء مندلي وخانقین في لواء دیالى،

وأقضیة حلبجة، وشھر بازار وبشدر في لواء السلیمانیة، وأقضیة رانیھ وراوندوز والزیبار في لواء أربیل.
 

جـ ـ الحدود العراقیة السوریة:

تبدأ الحدود السوریة العراقیة من ضفة دجلة الیمنى شمال قریة (فیشخابور) ویمتد خطھا نحو الجنوب الغربي حتى یصل
الفرات بین قریتي البوكمال والقائم، ثم یسیر جنوبًا في البادیة على خط مستقیم إلى أن یلتقي بالحدود العراقیة األردنیة.

ویبلغ طول الحدود السوریة العراقیة حوالي (600 كیلومتر).

وقد قامت لجنة دولیة بإشراف عصبة األمم لتثبیت الحدود بین البلدین، فقامت ھذه اللجنة بمسح خرائط للحدود بمقیاس (1:
250000) بعمق عشرة كیلومترات على الجانبین ثم ثبتت (87) دعامة حدود حدیدیة على طول خط الحدود اعتباًرا من



ملتقى الحدود السوریة بالحدود األردنیة بالقرب من جبل (تنف) حتى فیشخابور.
 

د ـ الحدود العراقیة األردنیة:

تلي الحدود السوریة العراقیة جنوبًا الحدود العراقیة األردنیة حیث تمتد إلى مسافة (145 كیلومتر). وھذه تبدأ من نقطة
التقائھا بالحدود العراقیة السوریة وتمتد بشكل خط مستقیم إلى الجنوب مع انحراف قلیل إلى الشرق وتنتھي عند جبل

(عنیزة) حیث تتصل بالحدود السعودیة العراقیة.
 

ھـ ـ الحدود العراقیة السعودیة:

یبدأ خط ھذه الحدود من ملتقاه بالحدود األردنیة العراقیة عند جبل (عنیزة) ویمتد في االتجاه الجنوبي الشرقي إلى (مكر
النعام)، و(جدیدة عرعر) (فالمناعیة) (فاللیفیة) (فقصر العثیمین) (فالعكبة) (فالجمجمة) (فاألنصاب). وینعطف خط

الحدود من ھناك إلى الشرق حیث تبدأ منطقة الحیاد(295) بین العراق والمملكة العربیة السعودیة.

وقد تم تعیین الحدود العراقیة السعودیة بموجب بروتوكول (العقیر) الملحق باتفاقیة المحمرة (5 مایس 1922) والموقع
علیھ من قبل مندوبي العراق ونجد في 2/12/1922.

 

و ـ الحدود العراقیة الكویتیة:

وفي منتھى منطقة الحیاد الواقعة على الحدود العراقیة السعودیة تبدأ ھذه الحدود، وذلك في نقطة (العوجة)، وھي نقطة
التقاء وادي العوجة بوادي الباطن. فتسیر وسط وادي الباطن متجھة نحو الشمال الشرقي، ثم تترك الوادي فتجتاز مخفر

صفوان ومنھ تتجھ إلى الجنوب الشرقي حتى تنتھي عند میناء (أم قصر) الواقع على خور الزبیر(296).
 

حفر سد الفاو
 

تمر على البرلمان العراقي في كل سنة عند مناقشتھ المیزانیة العامة، میزانیة ملحقة بھا تحمل اسم مشروع (حفر سد
الفاو). ونظًرا لما لھذا الموضوع من أھمیة ندرج فیما یلي خالصة موجزة عن ھذا المشروع.

لقد كان صدر شط العرب في (الفاو) عند تشكیل الحكومة الوطنیة في العراق (1921) ال یسمح لدخول البواخر التجاریة
ذات المغطس العالي نظًرا لكثرة الترسبات المتجمعة في فم الخلیج في تلك المنطقة. ولم تكن الظروف آنذاك وما قبلھ (إبان
الحرب العالمیة األولى) لتسمح بالقیام بمشروع لحفر قناة خاصة لتسھیل المالحة ولضمان وصول البواخر الكبیرة إلى
میناء البصرة (المعقل). ولكن بعد انتھاء الحرب واستقرار األحوال وجدت إدارة المیناء من الضروري التفكیر جدیًا بھذا

المشروع الخطیر ال سیما بعد أن وجدت أن مغاطس تلك البواخر تتراوح ما بین (24 ـ 32 قدًما).

ولذلك وفي عام 1922 وباالتفاق مع شركة النفط اإلیرانیة تقرر البدء بالعمل عندما استدعت (إدارة المیناء) بعض
مھندسي شركة (رانول بالمر وتریتون) لدراسة ھذا المشروع. ثم دعت رئیس مؤسسة الھندسة المدنیة ھذه نفسھ وھو
(السیر فردریك بالمر) لزیارة المیناء في البصرة وبعد التداول مع مدیر المیناء العام آنذاك(297)، وبعد أن درس كافة

التقاریر المتوفرة عن ھذا المشروع رفع تقریًرا وافیًا أوصى فیھ بضرورة المباشرة بھذا المشروع الحیوي للبالد.

ولما كان وجود قناة عمیقة في شط العرب تسھل سیر المالحة فیھ أمًرا حیویًا لشركة النفط اإلنكلو ـ إیرانیة أیًضا والتي
كانت تسیر حامالت الزیت من عبادان الواقعة على شط العرب، فقد تم االتفاق مع ھذه الشركة على تمویل المشروع

بقرض منھا.



وھكذا بعد أن توفر المال الالزم تم شراء باخرة حفارة (كراكة)(298) للمباشرة بالعمل، وقد وصلت ھذه الحفارة (الفاو)
عام 1924 حیث بدأت عملھا في الحفر فیما وراء الفاو.

ولما كانت ھذه الحفارة غیر كافیة اشتُریت الحفارة الثانیة(299). فقد وصلت الفاو عام 1925 وبدأت عملھا وسار العمل
في حفر قناة طولھا زھاء (16 میًال) وعرضھا زھاء (300 قدم) وعمقھا (28 قدًما)، وقد أطلق على ھذه القناة اسم (قناة

روكا)(300).

وفي عام 1926 تم إنجاز حفر ھذه القناة حسب المواصفات وجرى افتتاحھا رسمیًا لسیر البواخر برعایة جاللة المغفور لھ
الملك فیصل األول.

ولما كانت مبالغ القرض واجبة التسدید لشركة النفط المذكورة فقد وافقت الحكومة على فرض رسم على البواخر التي تمر
بالقناة، وقد تم تسدید القرض المذكور عام 1933 ومن ثم خصص مبلغ احتیاطي لتمویل المشروع.

وفي سنة 1931 تقرر حفر قناة ذات طریقین تحاشیًا للتأخیر وازدحام البواخر من جراء التوسع المتمادي في ساحل خور
عبد هللا، كما أنھ وجد أنھ من المستحسن زیادة العمق إلى (23 قدًما) أثناء ھبوط الماء إلى حده األدنى في الربیع ثم زیادة

عرض القناة إلى (400 قدم).

وفي عام 1933 ـ 1934 حدث فیضان غیر اعتیادي في نھر كارون(301) أدى إلى كثیر من الصعوبات في القناة، فوجد
أن الكراكتین غیر كافیتین للقیام بمھمة تنظیف القناة وحدھما ولذلك تم شراء حفارة ثالثة(302) وذلك في عام 1935،
وحفارة رابعة في عام 1937 (303). ثم بوشر بشراء حفارات أخرى حتى بلغت الست حفارات على اعتبار أن ھذا العدد
من الحفارات ھو الحد األدنى لضمان سالمة المالحة في القناة ومكافحة ما یصیب ھذه القناة من صعوبات عند حدوث

فیضان شط العرب وكارون.

وإلعطاء القارئ فكرة عن أھمیة ھذه (الكراكات) ومقدار المجھود الذي تبذلھ في سبیل المحافظة على ھذه القناة نشیر إلى
أنھا قامت بإخراج كمیات ھائلة من أطنان الترسبات، فقد بلغت ھذه الكمیات من تاریخ المباشرة بالمشروع حتى نھایة عام
1936 مثًال زھاء (175 ملیون) طن، وكان مقدار ما استخرج من صدر الفاو من ھذه الترسبات في تلك المدة زھاء

(170 ملیون) طن. بینما الكمیة الباقیة استخرجت من مداخل عبادان وسد نھر كارون وأرصفة المیناء في المعقل.

ونظًرا ألھمیة ھذا المشروع ال سیما بعد اتساع الحركة التجاریة بین العراق والعالم الخارجي فقد وجد أن المصلحة
والضرورة تقضي بالسھر على ھذا المشروع وعدم إغفالھ لحظة وإال فإن الترسبات سرعان ما تغمر تلك القناة وتعیق

المالحة.

وإن مقارنة بسیطة یلقیھا القارئ الفاحص على أرقام مدخوالت المیناء من جراء اتساع نطاق الحركة التجاریة وكثرة
البواخر الوافدة إلى میناء البصرة نتیجة لھذا المشروع الحیوي، یجد أن ما یصرف على إدامتھ ما ھو إال مبلغ زھید إذا ما

قورن بما یؤدیھ للبالد من فوائد جمة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحلة
 

مدینة (الحلة) ھي مركز لواء الحلة. تبعد عن العاصمة بغداد بـ (104) كیلومترات ویربطھا بھا خط السكة الحدید النازل
من بغداد إلى البصرة كما تربطھا بھا طریق معبدة صالحة لسیر السیارات على اختالف حجومھا وأنواعھا.

ویرجع تاریخ إنشاء ھذه المدینة الشھیرة إلى عام (495 ھجریة) عندما اختّط ھذه المدینة ملك العرب سیف الدولة صدقة
األول بن منصور بن دبیس بن علي بن مزید األسدي في محل كان یسمى (الجامعین). وكانت قبل ذلك أجمة تأوي إلیھا
السباع وسائر الحیوانات المفترسة. فلما نزلھا تأنق وأصحابھ في إقامة القصور والمباني الفخمة فیھا، فصارت كعبة
یحجھا التجار ویقصدھا سائر أرباب المھن وأخذت تتقدم حتى إذا حل عام (580 ھـ) كانت الحلة من مدن العراق التي

یشار إلیھا بالبنان(304).

ولقد ورد ذكر الحلة في أمھات كتب الرحالت ووصفھا الرحالة الشھیر ابن جبیر األندلسي(305) في كتابھ «رحلة ابن
جبیر». كما وصفھا الرحالة العربي المعروف (ابن بطوطة)(306) في كتابھ «رحلة ابن بطوطة».

والحلة(307) الیوم بلدة واسعة تكتنفھا صفوف النخیل وتظلل شوارعھا أنواع األشجار الباسقة. یمر بھا «شط الحلة»
فیشقھا شقین یسمى األیمن منھا «الصوب الكبیر»، ویدعى الثاني «الصوب الصغیر»، وقد شیدت على عدوتیھ المباني
اللطیفة والدور األنیقة. وقام علیھ جسران ثابتان یصالن بین الجانبین. وینتظر أن یتسع (الصوب الصغیر) ویزدھر ال
سیما بعد إكمال تنفیذ الخطة العمرانیة الجدیدة التي تسیر علیھا بلدیة المدینة، وذلك بإنشاء مدینة حدیثة تعرف باسم (بابل
الجدیدة)، وذلك في المنطقة المحصورة ما بین محطة القطار وشاطئ النھر، وقد بوشر فعًال بإنشاء عدد من الدور

والبنایات الرسمیة على الطراز الحدیث.

والحلة مركز زراعي مھم تزرع فیھ شتى المزروعات كالحنطة والشعیر والقطن، باإلضافة إلى ما تكتظ بھ من بساتین
النخیل والفواكھ وحقول المخضرات المختلفة. ولواء الحلة یحده من الشمال لواء بغداد ومن الشرق لواء الكوت ومن
الجنوب لواء الدیوانیة ومن الغرب لواء كربالء، وتبلغ مساحتھ (5451) كیلومتًرا مربعًا وعدد نفوسھ (اللواء)

(261206) نسمة.

ویتقوم اللواء إداریًا عدا المركز من ثالثة (أقضیة) ھي قضاء الھاشمیة، وقضاء الھندیة، وقضاء المسیب. ویعد من أغنى
ألویة العراق في زراعتھ ألنھ یستفید من منظومة الري المستندة إلى «سدة الھندیة».

وباإلضافة إلى كل ما تقدم فإن في لواء الحلة آثاًرا قدیمة كثیرة منھا ما یعود إلى ما قبل اإلسالم ومنھا إلى ما بعده، ولذلك
یقصدھا في كل عام عدد كبیر من السواح والزوار من شتى البالد وأھم ھذه اآلثار كما ھو معروف ھي:



خرائب بابل(308)، وخرائب كیش وكوثى وبورسیبا (برج نمرود) وتسمیھ العامة باسم (برز) وتقع جمیع ھذه اآلثار على
مسافة قریبة جدًا من مدینة الحلة الحالیة. أما اآلثار األخرى فأھمھا:

مشھد الشمس(309)، ومنارة الكفل(310)، ویقال إن ھذین األثرین من اآلثار البویھیة.

ویقطن لواء الحلة عدد من القبائل وھي:

البوسلطان، الجمیش، الیسار، خفاجة، الجبور، آل فتلة، بنو حسن، المعامرة، شمر، الجنابیون، البو عامر، آل مسعود
(وبضمنھم بنو سعید).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف الخاء (خ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف الخاء
 

� العراق
خدمة العلم ��

 

كانت الحكومة العراقیة منذ تأسیسھا تعمل على استكمال أسباب استقاللھا، ومن أھم ھذه األسباب تألیف جیش قوي یعتمد
علیھ. ولما كان نظام التطوع الذي كان معموًال بھ یكلف المملكة مصاریف باھظة، فقد أخذت الوزارات المتعاقبة منذ سنة
1927 تفكر في مشروع التجنید اإللزامي وتنفیذه كي یتم بھ تدریب شباب األمة جمیعًا على استعمال األسلحة والدفاع عن

الوطن. ولكن عوامل كثیرة كان لھا أثر في تأخیر تحقیق ذلك حتى بعد دخول العراق إلى عصبة األمم(311).

حتى إذا كانت سنة 1934 تقدمت وزارة فخامة جمیل المدفعي بالئحة قانون الدفاع الوطني إلى مجلس األمة فوافق علیھا
في شباط سنة 1934، حیث صدر قانون الدفاع الوطني رقم (9) لسنة 1934.

وفي یوم 12 حزیران 1935 أصدرت الوزارة الھاشمیة اإلرادة الملكیة القاضیة بتنفیذه، ویعتبر یوم صدورھا ھذا، یوًما
عظیًما في حیاة األمة العراقیة. ومنذ ذلك التاریخ حتى اآلن یتألف الجیش العراقي من الشبان العراقیین الذین یستجیبون

لخدمة العلم بموجب أحكام ھذا القانون.

وقد أصبح كل عراقي ذكًرا أكمل التاسعة عشرة من عمره بالتقویم الشمسي ولم یكن معفًوا من الخدمة حسب أحكام ھذا
القانون، خاضعًا للخدمة العسكریة.

ولقد فرق القانون بین الخاضعین للجندیة من الشبان وصنفھم إلى أنواع ھم:

: المعفون من الخدمة وھم(312):

 المكلف الذي یثبت بالفحص الطبي أنھ مصاب بمرض أو عاھة تمنعھ من القیام بھا.

ب: یعفى أفراد الشرطة من خدمة االحتیاط ما داموا قائمین بالخدمة في الشرطة.

ـ: المكلف الذي یثبت بالفحص الطبي أن نمو جسمھ أو مرًضا مصابًا بھ یمنعھ منعًا مؤقتًا من القیام بتلك الخدمة،
یؤجل منھا إلى أن یزول ذلك المانع، وإذا تتابع تأجیلھ إلى أن یتجاوز الثامنة والعشرین من عمره یعفى من تلك

الخدمة.

 یعفى من الخدمة العسكریة ـ وفق نظام خاص ـ أئمة الجوامع والمساجد والمدرسون الدینیون من أصحاب
الجھات والعلماء المجتھدون والبطاركة ورئیس الحاخامین، والمطارنة والقسس والرھبان والشمامسة الذین لیس
لھم مھنة أخرى، والحاخامون ورؤساء باقي الطوائف الدینیون المعترف بھم، والموظفون المدنیون الذین تعین

وظائفھم في النظام المذكور.



ـ: إذا توفي ألب ابنان أو أكثر في أثناء خدمتھما في الجیش أو بعد أخذھما إجازة مرضیة، أو إذا أصیبا بعاھة
خطیرة یعفى لھ ابنان من الخدمة العسكریة.

 

 ـ المؤجلون من الخدمة وھم:

 المعلمون الدائمون الذین تشھد وزارة المعارف أنھم اتخذوا التعلیم مھنة لھم.

ب: طلبة المدارس العالیة والثانویة (رسمیة أم أھلیة لیلیة أم نھاریة) والصنائع والمدارس الدینیة (المواظبون على
دروسھم ولیس لھم مھنة أخرى) وطلبة مدارس الشرطة، والطلبة الذین یدرسون خارج العراق.

ویتقید تأجیل خدمة ھؤالء باستمرار توظفھم أو دراستھم وینتھي بانقطاعھا، وال یشمل ھذا التأجیل تلمیذًا جاوز
الثامنة والعشرین من عمره.

ـ: إذا كان لشخص ابنان أو ثالثة في طلبة واحدة أو في خدمة العلم أو في الجیش عند النفیر یؤجل منھم ابن واحد.
أما إذا كان لھ أكثر من ثالثة بنین فیؤجل منھم اثنان فقط.

 ـ إذا كانت الوجبة زائدة عن عدد األشخاص المحتاج إلیھم لخدمة العلم في تلك السنة یقترع بعد إتمام التدریب بین
المكلفین ویؤخذ من تقع علیھ القرعة منھم ویؤجل الباقون.

 

3 ـ المعیلون:

یعفى من الخدمة العسكریة من كان مكلفًا بإعاشة كل عاجز أو كل شخص لم یبلغ عمره الثامنة عشرة من أقاربھ
المذكورین في (الجدول األول) إذا لم یكن لذلك العاجز معیل من أقاربھ المذكورین في (الجدول الثاني).

ویشترط في المعیل أن ال یكون دون الثامنة عشرة من العمر، وأن تكون حالتھ البدنیة أو المالیة مساعدة (تقدیر ھذه الحالة
راجع إلى لجان التجنید ومجالس اإلدارة)، وال یعتبر معیًال من كان طالبًا في المدارس أو جندیًا غائبًا شرًعا أو سجنًا.

وعند تحقق احتیاج األشخاص المذكورین في (الجدول األول) إلى اإلعالة یشترط أن ال یكون لدى أولئك األشخاص ما
یسد نفقتھم من الواردات السنویة مھما كان نوعھا، وأن ال یكونوا قد اتخذوا الزراعة أو الصناعة أو التجارة مھنة لھم.
وتعتبر ثروة المكلف بالخدمة العسكریة ووارداتھ بمنزلة ثروة المحتاجین إلى اإلعالة من أقاربھ ووارداتھم. وإن عدم

وجود من یقوم بإدارة أموال المكلف وأمالكھ ال یمنع تجنیده.

ویعتبر المكلف معیًال لشخص واحد فقط غیر أوالده وزوجاتھ. وإذا وجد بین باقي أقاربھ أكثر من محتاج فللمكلف الخیار
في انتخاب واحد منھم معیًال لھ.

الجدول الثانىالجدول األول

األقارب الذین یجب على المكلف إعالتھم إذا كانوا
محتاجین

درجات األقارب الذین یجب أن یكونوا معیلین لھؤالء
المحتاجین إلى اإلعالة

5         4         3         2         1
أم المكلف العزبة أو أب المكلف العلیل أو العاجز بدنًا

األب   االبن   الحفید   ابن البنت   األخعن تحصیل معیشتھ

االبن   األب   الحفید   ابن البنت   األخزوجة المكلف أو معتدتھ
االبن    األب    ابن البنت    ألخجد المكلف العلیل أو العاجز بدنًا وجدة المكلف العزبة
أخت المكلف البكر أو الثیب وشقیق المكلف العلیل أو
األب     الجد     األخالعاجز بدنًا أو الذى لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره



بنت األخ وبنت األخت الباكر أو الثیب أو ابن األخ
وابن األخت المعلولین أو العاجزین بدنًا أو الذین ھم

دون الثامنة عشر من العمر

األب     الجد     األخ

أوالد أخ المكلف المتوفى الذین ھم دون الثامنة عشرة
الجد     األخ     العموبنات أخ المكلف الباكرات أو الثیبات

 

* ھذا ویعفى من خدمة العلم إذا دفع بدًال نقدیًا(313) بشرط أن یخدم مدة التدریب فقط.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخطوط الج��ة العراق�ة
 

تعتبر الخطوط الجویة العراقیة في مقدمة شركات الطیران المدني التي تسیر طائراتھا داخل العراق وإلى األقطار
المجاورة والتي اكتسبت شھرة وسمعة طیبتین جعلتاھا موضع ثقة واطمئنان الجمیع من عراقیین وأجانب.

ونظًرا لكونھا من (المصالح) الحكومیة ولیست شركة، فھا نحن أوًال نقدم للقارئ خالصة عن تاریخ ھذه المصلحة(314).

فقبل عام 1945 لم یكن في العراق شركة أھلیة أو مصلحة رسمیة تتولى مسؤولیة تسییر مصالح جویة في العراق أو
خارجھ، إال أنھ في عام 1945 خولت إدارة سكك حدید الحكومة العراقیة بتأسیس مصلحة فرعیة لھا باسم (الخطوط

الجویة العراقیة) لتقوم بھذه المھمة.

ونظًرا الفتقارھا آنئٍذ إلى الطیارین العراقیین الحائزین على المؤھالت الالزمة لمباشرة الطیران التجاري فقد طلبت إلى
شركة الخطوط الجویة البریطانیة لما وراء البحار (بي. أو. أي. سي) إعارتھا بعض الطیارین وغیرھم من الفنیین والقیام
بإسداء المشورة الفنیة إلیھا. وقد نصت االتفاقیة المعقودة بینھما لھذا الغرض على وجوب تدریب العراقیین في جمیع

فروع المصلحة لكي یتسنى التخلي عن الموظفین المعارین تدریجیًا وإحالل العراقیین محلھم.



أما الطائرات فقد استطاعت ھذه المصلحة استئجار خمس طائرات من نوع (دي ھافیالند رابید) حیث جيء بھا إلى بغداد.
وبتاریخ 29 كانون الثاني عام 1946 بوشر بتسییر مصلحة جویة بین بغداد والبصرة تقوم برحلتین یومیًا.

وفي شھر آذار من السنة نفسھا تم فتح خط جوي بین بغداد وبیروت. وفي خالل ھذه السنة استؤجرت طائرتان من نوع
(داكوتا) وتم تمدید الخطوط بحیث بلغ مجموع ما قطع من األمیال خالل السنة المالیة (1946 ـ 1947) زھاء (670 ألف)

میل.

وفي عام 1947 ـ 1948 بوشر باستخدام ثالث طائرات من طراز (فیكرز ـ فایكنك) وثالث طائرات من نوع (دي
ھافیالند ـ دوف) وھي من أحدث الطائرات المعروفة آنئٍذ.

وقد قامت ھذه المصلحة الناشئة بخطوات للسیر بأعمالھا نحو التقدم واالزدھار، وكان من تلك الخطوات توصلھا إلى
إجراء التصلیحات العامة لمحركات طائرات (دوف) وكذلك الفحوص الخاصة بمنح شھادة الجدارة الجویة للطائرات من
كال النوعین، أي (فایكنك) و(دوف)، األمر الذي وفر علیھا تكالیف إرسال ھذه الطائرات إلى إنكلترا لتلقي ھذه الفحوص.

أما الخطوات التي خطتھا في سبیل جعل ھذه المصلحة تدار بأیٍد عراقیة فنیة في مختلف حقول العمل، فقد بدأت تعمل
جاھدة لتحقق ذلك. فقد كان لدى المصلحة في عام 1945 ـ 1946 (11) بریطانیًا من الطیارین ومساعدیھم، ولم یكن معھم
عراقي واحد بھذه الصفة، أما في عام 1955 فقد تقلص عدد ھؤالء حتى أصبحوا (5) فقط بینما توفر لدى المصلحة (23)

طیاًرا عراقیًا وضباط للمخابرة الالسلكیة.

وقد كان قسم الھندسة عند تأسیس المصلحة یتألف من (10) فنیین بریطانیین دون أن یكون معھم عراقي واحد، بینما توفر
اآلن في عام (1955)، (13) فنیًا من العراقیین یعملون جنبًا إلى جنب مع زمالئھم اإلنكلیز.

كما أوفد في عام 1947 طیار عراقي للتدریب في إنكلترا، واستمر تدریب العراقیین في أعمال ھندسة الطائرات وفي
معامالت النقل الجوي، وقد أنیطت بھذه المصلحة وكاالت عامة لست شركات من شركات الطیران العالمیة.

وأوفد ستة تالمیذ آخرین إلى إنكلترا للتدریب على الطیران.

ونظًرا لموقع بغداد في نقطة مركزیة من الشرق األوسط ولذلك كان من الطبیعي أن تكون الخطوط الجویة العراقیة
متمركزة فیھا ومنتشرة منھا إلى مختلف الجھات لالتصال بأھم المدن الواقعة حوالیھا. وھكذا فقد تم تأسیس مصالح
منظمة، تباشرھا طائرات (فایكنك) تسیر إلى طھران والقاھرة ودمشق وبیروت والكویت والبحرین والبصرة والموصل

وكركوك حاملة ما ال یقل عن ثالثة آالف مسافر شھریًا.

ونظًرا الزدیاد رغبة الناس (على اختالف طبقاتھم) في ركوب الطائرات والسفر بھا(315)، فقد قامت مصلحة الخطوط
الجویة العراقیة بمسایرة ھذا التطور إذ لم یكد یحل عام 1953 حتى وضعت طلبیة لدى (شركة فیكرز ـ أرمسترونج)
لتجھیزھا بثالث طائرات من نوع (فایكاونت)(316). وقد وصلت ھذه الطائرات فعًال في أواخر عام 1955 وبوشر

باستخدامھا ابتداء من شھر تشرین الثاني من العام نفسھ ال سیما في الخطوط ما بین بغداد وعواصم الشرق األوسط.

وقد قامت مصلحة الخطوط الجویة العراقیة في شھر نیسان من عام 1956 بتسییر مصلحة جویة بین بغداد ولندن، كما
أنھا ستسیر مصلحة جویة ما بین كراجي وبومبي وبغداد.

وھكذا لم یمر على تأسیس ھذه المصلحة الوطنیة عشر سنوات حتى تمركزت على أساس مكین كمصلحة طیران مستندة
إلى ماٍض مجید في تأمین سالمة السفر الجوي وعنصري االعتماد والدقة في المحافظة على المواعید مضاھیة في ذلك

أیة مصلحة أخرى من مصالح الطیران العالمیة.
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حرف الدال
 

الدج�لة
 

من المشاریع الحیویة التي قامت بھا الحكومة العراقیة إلنقاذ طبقة صغار الفالحین وتطبیق نظام توزیع الملكیة الصغیرة
في العراق، مشروع الدجیلة الذي یعتبر نموذًجا طیبًا من نماذج استثمار وإعمار األراضي األمیریة في العراق.

ونظًرا لكون ھذا المشروع أول المشاریع اإلصالحیة التي انتھجتھا الحكومة العراقیة نقدم فیما یلي نبذة عنھ وعن أھدافھ
ونتائجھ.

ففي سنة 1934 بدأت الحكومة بعد تحریات واسعة إلعادة مجرى نھر الدجیلة القدیم(317) ببناء سد على ذلك النھر،
وكان الغرض من إقامتھ حجز میاه النھر خلفھ وتحویلھا إلى نھیرات فرعیة ھو إرواء األراضي الواسعة الخصبة في



المناطق التي تمر بھا ھذه النھیرات.

وقد باشرت الحكومة فعًال بحفر ھذا النھر القدیم لمسافة (51,300) كیلومتر بحیث أصبح یروي مساحة من األرض تبلغ
حوالي (395562) دونًما من األراضي الداخلة ضمن حدود إسقائھ، منھا حوالي (261562) دونًما سیحیة وحوالي
(134000) دونًما تروى بواسطة المضخات. ھذا عدا المساحات التي خصصت للحفریات والمحرمات وتقدر بـ (2000)

دونم(318).

وقد تفرع من الجدول الرئیس ھذا (13) شاخة تتشعب منھا عدة فروع إلرواء األراضي المحیطة بھا وقد أنشئت علیھا
ثالثة نواظم قاطعة.

ألول عند الكیلو (17) وتتفرع أمامھ الشاخات من (1 ـ 4).

لثاني عند الكیلو (29) وتتفرع أمامھ الشاخات من (5 ـ 8).

لثالث عند الكیلو (51,300) وتتفرع أمامھ الشاخات من (9 ـ 12).
 

وقد اعتبر امتداد الجدول الرئیس بعد الكیلو (51,200) الشاخة (12).

وتم بناء الجسور والقناطر الالزمة على الجدول الرئیس والشاخات لتسھیل عبور األشخاص ووسائط النقل علیھا.

وھكذا، وبھذا المجھود العظیم توفرت المیاه إلعمار واستثمار األراضي الشاسعة الصالحة للزراعة. وقد تم فتح المیاه في
نھر الدجیلة ألول مرة في الموسم الشتوي لعام 1945.

وتنفیذًا للرغبة في بعث الملكیة الصغیرة كانت الحكومة العراقیة قد تقدمت بالئحة لمجلس األمة عام 1944 ثم لم یأِت عام
1945 حتى أوفدت فرقًا لمسح تلك المنطقة لتركیز نقاط التثبیت لمساحة قدرھا 8500 دونم من األراضي الواقعة على
الشاخة (7)(319)، وتقسیمھا إلى وحدات استثماریة صغیرة بشكل مربعات مساحة كل منھا (100 دونم). ثم تتابعت
أعمال المسح لمناطق أخرى في عام 1946 و1948 و1949. وفي عام 1945 كانت الحكومة قد شرعت قانون إعمار
واستثمار أراضي الدجیلة رقم (23) لسنة 1945 الذي قامت رئاسة لجنة إعمار واستثمار أراضي الدجیلة بتوزیع
الوحدات االستثماریة على المستحقین من صغار الفالحین من أبناء العشائر المجاورة حسب شروط نص علیھا القانون. ثم
في عام 1946 صدر نظام إعمار واستثمار أراضي الدجیلة رقم (12) لسنة 1946، ونظام تسلیف مستثمري أراضي

الدجیلة رقم (20) لسنة 1946.

وھكذا منذ ذلك التاریخ حتى عام 1955 سار المشروع سیًرا مضطردًا حتى بلغت األراضي المرویة فیھ (165650)
دونًما یسقى منھا (13350) دونًما بواسطة المضخات، و(20) دونًما بواسطة النواعیر. أما األراضي غیر القابلة للزراعة

فمساحتھا (6751) ومن المؤمل ضمھا إلى األراضي الزراعیة عند إكمال مشاریع البزل في المشروع.

وقد بلغ عدد المستثمرین في المشروع (1523) مستثمًرا حتى نھایة عام 1955 بلغ عدد عوائلھم (2820) عائلة. وقد كان
عدد المستثمرین حتى نھایة عام 1952 (1317) مستثمًرا موزعین على كافة الشاخات. وقد جرى اختیارھم على دفعات
متعددة حسبما یتھیأ من األراضي لإلسكان. فقد اختیرت أول وجبة عام 1945 وكان عدد المستثمرین فیھا 461 مستثمًرا.

وفي سنة 1950 تم اختیار 200 مستثمر، وفي عام 1952 تم اختیار (201) مستثمًرا. وكان ھؤالء من أفراد العشائر
الساكنة في تلك المنطقة أو المجاورین لھا وھي عشائر (بنو الم والسراي والمكاصیص والبودراج وآل یاسر واطیمش

والمیاح وغیرھم).

وفي عام 1954 منح (161) مستثمًرا، وعام 1955 (106). كما أنھ تم اختیار (58) مستثمًرا من بین أفراد الجیش
والشرطة والضباط المتقاعدین والمستخدمین وطالب المدارس وفقًا ألحكام القانون المرعي في الوقت الحاضر.

ولقد عیّن القانون طریقة زراعة ھذه الوحدات وكیفیة المحافظة علیھا، إذ نص على انتھاج برنامج زراعي حدیث فأصبح
كل مستثمر غیر حر بزراعة وحدتھ، بل علیھ أن یستثمرھا ویتصرف بھا وفق تعلیمات وشروط االستثمار(320).



ھذا وتشرف على إدارة أراضي ھذا المشروع لجنة تضم عددًا من ذوي االختصاص وقد أسست الحكومة في الدجیلة بیوتًا
لسكنى الموظفین والعمال والمدارس وقاعة محاضرات ومخازن للمحاریث واألدوات واآلالت الزراعیة ومستوصفین.
ونظًرا لنجاح ھذه التجربة االجتماعیة الزراعیة األولى فقد اختارت مؤسسة (الیونسكو) ھذا المشروع لیكون مركًزا

ألعمال التربیة األساسیة(321).
 

الصناعات الخفیفة

وعمًال بتشریع قانون إعمار واستثمار األراضي األمیریة رقم (43) لسنة 1951 الذي ال یھدف إلى توزیع األراضي
ومنحھا للفالحین فقط، بل یعمل من أجل رفع المستوى االقتصادي للبیئة الزراعیة الموزعة فیھا الوحدات االستثماریة،
وبعد دراسة إمكانیة قیام صناعات خفیفة في مشروع الدجیلة باعتباره أول مشاریع إعمار األراضي األمیریة وجد أن

ھناك كل المشجعات واألسباب إلقامة أمثال ھذه الصناعات(322).

واستنادًا إلى تلك الدراسة طلبت الحكومة من منظمة العمل الدولیة انتداب خبیر بالصناعات الخفیفة ضمن المساعدات
الفنیة لبعثة الیونسكو للتربیة األساسیة الموفدة إلى العراق. فلما جاء ھذا الخبیر وضع النقاط األساسیة التي یجب أن تكون

األساس الذي تستند إلیھ مشاریع الصناعات الخفیفة في مشاریع إعمار األراضي. وأھم ھذه النقاط ھي:

 ـ إن كل مستثمر یربي عددًا ال بأس بھ من األغنام تزوده وعائلتھ بالحلیب واللحم والصوف والجلد والسماد، ویقوم
ببیع الصوف والجلود وھي بصورة خام دون أن یحسنھا.

 ـ یزرع المستثمر القطن والكتان والسمسم إضافة إلى زراعة الحبوب والخضروات والفواكھ، ویبیع الكتان والقطن
والسمسم وھي خام بأسعار واطئة. أما الفواكھ والخضروات فیحصل منھا على أرباح قلیلة ألن البیع ال یجري

بصورة صحیحة وألنھ ال یملك األسالیب الحدیثة لحفظھا وتعلیبھا.
 

ولذلك وضع مشروع لھذه الصناعات یتلخص في إنشاء معمل للنسیج یضم الكثیر من آالت وأدوات ومكائن الغزل
والنسیج الكھربائیة الحدیثة. وقد باشر ھذا المعمل عملھ بأیدي أبناء المشروع وبناتھ. وقد أنتج ھذا المعمل الكثیر من نماذج

أقمشة الستائر والمالبس واألثاث بألوان وأشكال مختلفة بیعت للمستثمرین وغیرھم.

وباإلضافة إلى ذلك فھناك في المشروع قسم للنجارة وآخر للحدادة. كما أن فیھ مشروعین أحدھما للماء واآلخر للكھرباء.

وفي الواقع إن ھذه التجربة االجتماعیة وما أنتجت من نتائج بعیدة األثر في حیاة صغار الفالحین في المشروع قد حملت
الحكومة على انتھاج ھذه الخطة في مشاریع مماثلة وتجنب األخطاء التي جابھت المسؤولین عن إدارة مشروع الدجیلة.

وإن ھذه األعمال سائرة بانتظام في مختلف المشاریع(323).
 

 

 

 

 

 

 

� العراق
الدراسة الدي��ة ��

 

بحثنا في الجزء األول من ھذا المعجم عن التربیة والتعلیم في العراق ولم نشأ أن ندخل بحث (الدراسة الدینیة في العراق)
ضمن موضوعات ذلك البحث، نظًرا ألھمیة ھذا الموضوع والرغبة في بحثھ بفصل مستقل نستطیع أن نعطي فیھ خالصة



وافیة تمكن الباحث من الوقوف على األسس التي تستند إلیھا ھذه الدراسة على اختالف أنواعھا في العراق.

فالدراسة الدینیة في العراق تسیر بصورة عامة على نمطین: أوًال ـ الدراسة الدینیة في المدارس الملحقة بالمعابد (وھذه
تختلف باختالف الدین والمذھب) وثانیًا ـ الدراسة في المدارس الدینیة، حیث تشرف علیھا وتنظمھا الجھات الرسمیة ذات

العالقة وتسیر حسب مناھج منظمة.

وعلى ھذا األساس تسیر الدراسة الدینیة في العراق حسب مناھج تنظم من قبل الجھات أو الھیئات الدینیة عمًال بمبدأ حریة
العبادة واالعتقاد.

ولذا تقوم مدیریة األوقاف العامة باإلشراف على تنظیم شؤون الدراسة في المدارس الملحقة بالمعابد. بینما تقوم الھیئات
الدینیة في المذاھب اإلسالمیة بإدارة شؤون مدارسھا الدینیة.

وتنظیًما لھذه الدراسة أصدرت مدیریة األوقاف العامة منذ تشكیل الحكم الوطني حتى اآلن عددًا من األنظمة كان آخرھا
نظام مدارس األوقاف الدینیة رقم (35) لسنة 1948 الذي وضحت فیھ األمور الخاصة بمناھج الدراسة في كل مرحلة من

مراحل ھذه الدراسة (وقد ألغي بالنظام رقم 45 لسنة 1952).

ففي المدارس الملحقة بالمعابد تكون مدة الدراسة (12 سنة) وال یقبل فیھا من الطالب إال الذین تتوفر فیھم الشروط المبینة
في النظام. ومتى ما أنھى الطالب الدراسة خالل ھذه المدة بنجاح یمنح (اإلجازة).

وقد بین النظام موضوعات الدروس التي تدرس في ھذه المدارس وأھمھا:

اللغة العربیة، الحساب، المنطق، البالغة، الفقھ وأصولھ، العقائد، آداب البحث والمناظرة، التاریخ اإلسالمي، التفسیر،
أصولھ، علم الكالم.

أما أھم الكتب التي یدرسھا الطالب كأساس للمراجع في تلك الموضوعات فھي:

(األمثلة والبناء) للزنجاني و(اآلجرومیة)، و(شرح خالد) و(شرح قطر الندى)، و(شرح ابن عقیل) و(مغني اللبیب)،
و(نور اإلیضاح) و(شرح القدوري)، و(الھدایة) و(شرح المنھاج) و(بدایة المجتھد)، و(المنھاج) و(اإلیساغوجي)،
و(برھان المنطق) و(متن النسفیة) و(لباب الخیار)، و(صحیح البخاري) و(صحیح مسلم) و(النسفي) و(السیوطي)(324).

وتعطل الدراسة في المدارس الملحقة بالمعابد في شھر رمضان وفي شھري تموز وآب من كل سنة باإلضافة إلى األعیاد
والعطل الرسمیة.

وھناك مدارس دینیة متوسطة یقبل فیھا خریجو المدارس االبتدائیة وھي ذات ثالث سنوات تدرس فیھا الموضوعات
اآلتیة:

القرآن الكریم، التجوید، الصرف والنحو، الفقھ، الحساب، الھندسة، مقدمات العلوم الطبیعیة، المعلومات المدنیة
واألخالقیة، التاریخ، الجغرافیة.

ویرجح قبول المتخرجین في ھذه المدارس بالقسم اإلعدادي من كلیة الشریعة(325).

ویوجد اآلن أربع مدارس دینیة متوسطة في العراق موجودة في بغداد والموصل والبصرة وكركوك.

وباإلضافة إلى كل ذلك، فھناك مدرسة واحدة في بغداد خاصة بتعلیم القرآن الكریم أسست منذ بضع سنین.

ویبلغ عدد المدارس الملحقة بالمساجد والمعابد والتي تشرف علیھا مدیریة األوقاف العامة زھاء (140) مدرسة منتشرة
في شتى أنحاء العراق.

ویشرف على التدریس في القسم الكبیر من ھذه المدارس كبار األساتذة من رجال الدین والعلماء األفاضل(326).

وباإلضافة إلى ذلك فقد أوفدت مدیریة األوقاف العامة عددًا كبیًرا من متخرجي ھذه المدارس الذین نالوا (اإلجازة العلمیة)
إلى (األزھر الشریف) في القاھرة، ھذا عالوة على ما قام بھ بعض المحسنین من إیفاد بعض األذكیاء من ھؤالء إلى



األزھر الشریف على حسابھم الخاص.

وقد عاد ھؤالء ویقوم القسم األكبر منھم إما في التدریس، وإما تولي مناصب القضاء الشرعي في وزارة العدلیة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف(327) � النجف األ��
الدراسة الدي��ة ��

 

لما كانت مدینة النجف األشرف قد أصبحت القاعدة التي یجري فیھا التدریس على المذھب الجعفري منذ منتصف القرن
الخامس الھجري(328)، فقد ظلت تجري على األسلوب نفسھ والطریقة المتوارثة منذ ذلك التاریخ حتى اآلن مع بعض
التجدید والتشذیب، وذلك وفقًا لنظام (الحلقات)(329) حیث یرقى األستاذ منبًرا أو یتخذ لھ ركنًا من أركان المجلس ویحیط

بھ الطالب من كل جانب لالستماع إلیھ ومناقشتھ.

ولیس للدراسة في النجف محل معین، فقد تكون في مدرسة علمیة أو جامع، كما أن الطالب مخیرون في انتقاء األساتذة
الذین یرغبون في االستماع إلى محاضراتھم.

والدراسة مستمرة تجري لیل نھار بدون انقطاع أو تعطیل إال أنھا تعطل أیام الجمع واألعیاد اإلسالمیة، وفي العشرة
األولى من شھر محرم الحرام، وفي أیام وفیات األئمة علیھم السالم. أما في شھر رمضان المبارك فتجري الدراسة لیًال

مراعاة لحاالت الطالب واألساتذة الصائمین.

وتنقسم مراحل الدراسة في النجف إلى مرحلتین ھما:
 

أوًال: دراسة المقدمات:

وھي الدراسة التمھیدیة، وتشمل ھذه الدراسة فروًعا عدة منھا النحو والصرف، والبالغة والمنطق والفقھ واألصول
والعلوم الریاضیة والتفسیر والحكمة والفلسفة وعلم الكالم.

وتسمى ھذه المرحلة من الدراسة حسب العرف المصطلح علیھ في النجف األشرف باسم (دراسة السطوح) وھي تقابل
مرحلة الدراسة االبتدائیة والثانویة.

 

ثانیًا: دراسة الخارج:



وھي الدراسة التي تقابل الدراسة العالیة التي تلي الدراسة الثانویة، فھي الدراسة ذات التخصص وتسمى حسب العرف
المصطلح باسم (دراسة الخارج) ألن ھذه الدراسة تحتم على الطالب أن یتلقى معلوماتھ من كبار العلماء والمجتھدین وھي
التي تؤھلھ للوصول إلى درجة االجتھاد. وتجدر المالحظة في ھذه الدراسة أن أسلوبھا یختلف عن أسلوب دراسة
المقدمات ألن الطالب فیھا یعتمد على االستماع إلى محاضرات األساتذة ومحاوراتھم من دون أن یدرس نًصا خاًصا كما

ھي الحال في المقدمات.

والكتب التي یستعین بھا الطالب في المرحلة األولى (المقدمات) ھي:

(اآلجرومیة أو قطر الندى) و(األلفیة) و(مغني اللبیب) و(مراح األرواح) و(المختصر للتفتازاني) و(المطول) و(الحاشیة)
و(شرح الشمسیة) و(شرح الباب الحادي عشر) و(شرح تجرید االعتقاد) و(مجمع البیان) و(التبصرة) و(الشرائع)
و(اللمعة الدمشقیة) و(الریاض) و(مكاسب الشیخ األنصاري) و(المعالم) و(الكفایة) و(الفرائد) و(القوانین) و(الوسائل)

و(التقریرات) و(شرح المنظوم) و(األسفار).

ھذا، ولما كانت النجف األشرف مركز كبار المجتھدین من علماء المذھب الجعفري فقد أصبحت المدرسة التي یقصدھا
طالب العلم للدراسة فیھا من شتى أنحاء العالم اإلسالمي، ویقدر عدد طالب مدارس النجف ھذه في الوقت الحاضر بثالثة
آالف طالب من مختلف الجنسیات بینھم اإلیراني والھندي واألفغاني والباكستاني والصیني واألندونیسي والتركماني، كما

أن منھم طالبًا من الكویت والبحرین ومسقط ولبنان وسوریا، وبعضھم من جنوب أفریقیا ومن الروس البیض.

وتنحصر واردات علماء الدین وطالب العلوم الدینیة (بالحقوق الشرعیة) التي ترد إلى النجف األشرف، وھي (حق اإلمام
والزكاة والخمس) وغیرھا من الھبات التي یقدمھا المحسنون، وكذلك ما یرد من التركات واألوقاف الموقوفة على طالب

العلوم الدینیة. ویبلغ عدد المدارس الدینیة في النجف زھاء ثالثین مدرسة منھا (19) مدرسة كبرى والباقیة صغیرة.
 

أما ھذه المدارس الكبرى فھي:

أسسھا اإلمام السید كاظم الیزدى سنة 1327ھـ1- مدرسة السید كاظم الیزدى

أسسھا اإلمام الشیخ محمد كاظم الخراسانى 1321, 2,1326- مدرسة اآلخوند (الثالث)
1329ھـ

أسسھا اإلمام األیروانى سنة 1305ھـ3- مدرسة األیروانى
أسسھا الحاج على فقى البادكونى سنة 1325ھـ4- مدرسة البادكونى
أسسھا العالمة محمد یوسف البخارى سنة 1329ھـ5- مدرسة البخارى
أسسھا العالمة الخلیلى سنة 1322ھـ6- مدرسة الخلیلى

أسسھا الشیخ میرزة حسین المیرزة خلیل سنة 1316ھـ7- مدرسة الشیخ میرزة حسین
أسسھا سلیم خان الشیرازى سنة 1350ھـ8- مدرسة السلیمیة

أسسھا العالمة المال محمد الشربیانى سنة 1320ھـ9- مدرسة الشربیانى

أسسھا اإلمام المجدد المیرزة محمد حسن الشیرازى سنة10- مدرسة الشیرازى
1298ھـ

أسست زمن الحاج محمد حسین خان األصفھانى11- مدرسة الصدر
أسسھا الحاج محمد آغا األمینى القزوینى12- مدرسة القزوینى

أسست في سنة 1300ھـ13- مدرسة القوام
أسست في سنة 1285ھـ14- مدرسة المعتمد



أسست في سنة 1289ھـ15- مدرسة المھدیة
أسست في سنة 1328ھـ16- مدرسة الھندى

 

وھناك مدارس عدا ھذه تدرس فیھا العلوم الدینیة بأسلوب یالئم روح العصر ھي:

1 ـ مدرسة كاشف الغطاء: وھي المدرسة التي أسسھا اإلمام محمد الحسین آل كاشف الغطاء.

2 ـ مدرسة منتدى النشر: وھي تحت رعایة الشیخ محمد حسین المظفر.

3 ـ مدرسة التحریر الثقافي: وھي بإشراف الشیخ عبد الغني الخضري.

4 ـ مدرسة الجزائري (األحمدیة) وھي تحت إشراف العالمة الشیخ محمد جواد الجزائري.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسة الدي��ة المس�ح�ة(330)
 

والدیانة المسیحیة كالدیانة اإلسالمیة ذات طوائف متعددة، وتكاد الدراسة الدینیة فیھا تجري على النمط نفسھ مع اختالف
بسیط یعود الختالف العقیدة. فالطالب الذي یرغب في االنخراط بسلك رجال الدین إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره یرسلھ
أھلھ وذووه إلى أحد المعاھد الدینیة، سواء كان ذلك المعھد في العراق أم خارجھ، وتستغرق دراستھ الدینیة ھذه في الغالب

اثنتي عشرة سنة أو تزید، حیث یتدرج فیھا الطالب من السھل إلى الصعب فاألصعب.



أما المستوى الذي یجب أن یكون علیھ الطالب عند قبولھ في المعھد الدیني فھو حصولھ على شھادة الدراسة االبتدائیة أو
ما یعادلھا على أن ال تقل عن مستوى الصف الخامس االبتدائي.

على أن لكل معھد من المعاھد الدینیة منھًجا خاًصا وھو یختار الكتب المالئمة لھ وال تتفق ھذه المعاھد في ھذا الصدد إال
في القضایا األساسیة الدینیة التي تدرس، أما تفرعاتھا فھي منوطة بالمعلم الذي توكل إلیھ الدروس بشرط أن ال تختلف

مبادئھ عن المعتقد العام السائد في المعاھد.

والمعاھد والمدارس الدینیة في العراق تكاد تكون محصورة في عھدنا ھذا في مدینة الموصل ونواحیھا، وھي عبارة عن
(األدیرة) والمعاھد الدینیة الملحقة بالكنائس ویعیش الطالب عادة داخل ھذه المعاھد یتلقون فیھا دروسھم بعیدین عن ذویھم
طول مدة دراستھم، ویصرف على معیشتھم إما ذووھم وأما المحسنون وأما رؤساھم األخصون. وكثیًرا ما یكون لألدیرة

أو للمعاھد أوقاف خاصة بھا تصرف وارداتھا على مثل ھؤالء الطالب.

وإذا أنھى الطالب الدیني دراستھ واجتاز االمتحانات السنویة بنجاح ینال لقب (دكتور) أو أستاذ أو معلم في الفلسفة أو
الالھوت (الذي ھو الفقھ الدیني) أو تفسیر نصوص الكتاب المقدس. وال بد أن یكون الطالب عند نھایة دروسھ قد درس من

اللغات ثالثًا أو أربعًا ھي: (العربیة، السریانیة، أو الفرنسیة أو اإلنكلیزیة).

ھذا وإن كل من یدخل أحد ھذه األدیرة أو المعاھد الدینیة إنما یتوخى من وراء ذلك أن یضحى یوًما راھبًا أو قسیًسا إذا قدر
أن یقمع إرادتھ وھواه ویعد بالطاعة لرؤسائھ.

ویدرس في الوقت الحاضر سواء كان في األدیرة أم في المعاھد الدینیة ما یقارب المئة والخمسین طالبًا دینیًا
عراقیًا(331).

ونحن إذ نسجل ھذه النبذة عن أسلوب الدراسة الدینیة لدى الطوائف المسیحیة فإنھا على اختالفھا تكاد تتبع األسلوب نفسھ
في التربیة واإلعداد مع اختالف بسیط یعود إلى ما بینھا من فروق.

والطوائف المسیحیة في العراق ھي طائفة السریان األرثوذكس وطائفة السریان الكاثولیك وطائفة الالتین وطائفة
الیعاقبة(332).

* * *
 

أما الطائفة الیھودیة فلم نشأ أن نعطي نبذة عن الدراسة الدینیة فیھا نظًرا لخلو العراق تقریبًا منھا بعد أن تخلص منھم
بإسقاط الجنسیة عنھم.

ولم نشأ كذلك أن نتكلم عن ھذا الموضوع بالنسبة لطائفة الصابئة ألن عدد أفرادھا قلیل ال یزید على الخمسة آالف، وكذلك
(الیزیدیة)(333).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(334) �
ديوان التدو�ن القانو��

 

دیوان التدوین القانوني في العراق ھو أحد الدواوین المرتبطة بوزارة العدلیة تنحصر واجباتھ باألمور اآلتیة:

 ـ إعداد وتنظیم لوائح القوانین واألنظمة المختصة بالشؤون القضائیة وباألمور األخرى المتعلقة بكافة الدوائر التابعة
لوزارة العدلیة.

 ـ تدقیق لوائح القوانین واألنظمة المختصة بالوزارات األخرى عدا ما یتعلق بالرسوم الكمركیة منھا. وإبداء
المالحظات بشأن أسسھا وموادھا وكیفیة تدوینھا.

 ـ إبداء الرأي والمشورة في المقاالت واالتفاقیات والمعاھدات التي تعقد مع أشخاص حقیقیین أو حكمیین أو مع
الدول، وذلك كلما رأت الحكومة وجوب استشارة الدیوان بشأنھا.

 ـ إبداء الرأي والمشورة في المواضیع والمعامالت القانونیة المختلف علیھا بین وزارتین فأكثر أو التي حصل تردد
في أمرھا لدى إحدى الوزارات.

 ـ توضیح األحكام القانونیة عند االستیضاح عنھا من قبل إحدى الوزارات أو الدوائر الرئیسیة التابعة لھا.

 ـ النظر في صحة األوامر والمقررات التي تصدر من الموظفین ومجالس اإلدارة بما فیھا مجلس أمانة العاصمة بناء
على مراجعة من لھ عالقة بھا، وبیان ما إذا كانت مطابقة ألحكام القوانین واألنظمة والتعلیمات المرعیة أم ال، على
شرط أن ال تتضمن المراجعة شكوى أو دعوى ضمن اختصاص المحاكم، وأن ال یكون األمر أو القرار تابعًا قانونًا
لطرق االعتراض واالستئناف والتمییز أو طلب إعادة النظر لدى مقام أعلى ممن أصدره، وأن ال یكون األمر أو

القرار كذلك متعلقًا برسوم أو ضرائب من أي نوع كانت.
 

وقد عھد إلى دیوان التدوین كذلك وظائف مجلس انضباط الموظفین العام.

وینقسم الدیوان لتمشیة أعمالھ وتأدیة واجباتھ إلى ثالث شعب وھي:

شعبة التقنین وشعبة االستشارة وشعبة المحاكمة.
 

مجلس الدولة ومحاولة تكوینھ في العراق

مجلس الدولة كما ھو معروف، المجلس الذي یرجع إلیھ عادة لحسم القضایا اإلداریة والمنظم لوحدة األعمال في دواوین
الحكومة. فكثیًرا ما تصیب الموظفین أو األفراد بعض األضرار نتیجة تصرف بعض المسؤولین، ولیس ھناك من مرجع



یرفع ما لحق ھؤالء من حیف وما أصابھم من ضرر، فمجلس الدولة ھو ھذا المرجع الذي یعید الحق إلى نصابھ ویعطي
كل ذي حق حقھ.

ولقد قام كثیر من الدول الراقیة بإنشاء ھذا المجلس أو مجالس أو ھیئات على غراره لتحقیق الغایات المرجوة منھ. أما
العراق فخلو منھ حتى اآلن على الرغم من المحاوالت العدیدة التي بذلت لتكوینھ منذ تأسیس الحكم الوطني حتى اآلن. فلقد
كانت أولى ھذه المحاوالت محاولة فخامة السید توفیق السویدي عندما كان وزیًرا للعدلیة في أوائل تشكیل الحكم الوطني
في العراق إذ تقدم فعًال بالئحة (قانون شورى الدولة) ولكنھ لم یكتب لھذه الالئحة أن ترى النور، بل رأت الحكومة آنذاك

أن في تألیف (دیوان التدوین القانوني) الكفایة.

وظل األمر على حالھ منذ ذلك التاریخ حتى عام 1949 عندما حاول معالي األستاذ حسین جمیل وزیر العدلیة آنذاك بعث
فكرة مجلس الدولة من جدید وإخراجھا إلى حیز الوجود، وبدأ فعًال بوضع الئحة (لمجلس الدولة) غیر أن استقالة الوزارة

أوقفت الفكرة عند حدھا.

ولكن ھذه الفكرة لم تخمد بل ظلت حدیث المسؤولین وغیرھم حتى إذا جاء عام 1951 أعاد معالي األستاذ حسن سامي
تاتار وزیر العدلیة آنذاك النظر في الئحة مجلس الدولة وقدمھا إلى مجلس الوزراء حیث أحیلت إلى لجنة وزاریة خاصة،
وبعد أن نقحتھا قدمھا مجلس الوزراء إلى مجلس األمة في أواخر أیام اجتماعھ االعتیادي لعام 1951 باسم (الئحة قانون
مجلس الدولة) ولكنھا في ھذه المرة وقفت عند ھذا الحد ولم یعد یسمع سوى اإلعراب عن الرغبة في إخراجھا في القریب

العاجل، ولكنھا لم تشرع حتى اآلن.

وتسجیًال لھذه الخطوة ألخص للقارئ أھم ما جاء في ھذه الالئحة من نقاط، فقد یكون في ذلك فائدة لمن یرید أن یبحث ھذا
األمر من ناحیتھ التاریخیة أو التشریعیة أو اإلداریة.

فبموجب ھذه الالئحة (1951) یؤلف مجلس الدولة من رئیس ونائب رئیس وعدد من األعضاء ال یقل عن ستة وال یزید
على الثمانیة.

وقد اشترط في العضو شروط عدة ھي:

 ـ أن یكون متخرًجا في كلیة الحقوق.

 ـ أن یكون مشتغًال في الحكومة مدة ال تقل عن ثالث سنوات في أصناف الخدمة القضائیة.

 ـ أو سبقت لھ خدمة في الدولة ال تقل عن 15 سنة وقد تقلّد منصب الوزارة مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

 ـ أن یكون عمره (40) سنة فأكثر، وللرئیس ونائبھ (50) سنة فأكثر.
 

كما أن ھذه الالئحة نصت على أن أعضاء ھذا المجلس ال یعزلون وال یفصلون وال یجوز نقل أي أحد منھم إال بموافقتھ
التحریریة.

أما ھیئات المجلس فتتألف بموجب ھذه الالئحة من أربع ھیئات ھي:

 ـ الھیئة العامة.

 ـ ھیئة التقنین.

 ـ ھیئة المحاكمات واالنضباط.

 ـ ھیئة االستشارة.
 

ھذا وقد بینت الالئحة واجبات كل ھیئة التي ھي بمجموعھا واجبات مجلس الدولة وھي تلخص بما یلي:

 ـ النظر باالتفاقیات واللوائح القانونیة بإعطاء امتیاز.



 ـ تدقیق المقاوالت بما تحتاجھ الحكومة من مواد.

 ـ النظر في المسائل الدستوریة والدولیة الھامة.

 ـ الفصل في صحة االعتراضات في االنتخابات النیابیة وغیرھا.

 ـ محاكمة رؤساء الدوائر.

 ـ النظر تمییًزا في االعتراضات المقدمة ضد قرارات لجان االنضباط.

 ـ النظر في الدعاوى المدنیة التي یقیمھا الموظف على الحكومة من حقوق ناشئة من قوانین الخدمة المختلفة في
الدولة.

 ـ النظر في صحة األوامر والمقررات النھائیة الصادرة من الموظفین أو مجالس اإلدارة إلخ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الديوان�ة
 

مدینة الدیوانیة ھي مركز لواء الدیوانیة، وھي من المدن القدیمة أنشئت سنة 1160ھـ (1747م) كانت تسمى باسم
(الحسكة)(335) ثم أبدلت باسم الدیوانیة في العقد السابع من القرن الثاني عشر الھجري(336).

وتقع مدینة الدیوانیة على نھر الفرات (فرع الحلة) وھي تبعد عن بغداد جنوبًا بمسافة (193) كیلومتًرا. كما أنھا تقع على
خط السكة الحدید الممتد بین بغداد والبصرة. ویجري في الوقت الحاضر تبلیط الطریق العام الممتد بینھا وبین مدینة الحلة

تبلیًطا حدیثًا وینتظر أن یفرغ منھ خالل عام 1956.

والدیوانیة الیوم مدینة سائرة في طریق التقدم والعمران فقد توسعت خالل الثالثین سنة األخیرة وازدھرت فیھا الحركة
العمرانیة. وھي وإن كانت من المدن المتوسطة إال أنھا تأتي بالدرجة األولى من حیث أھمیتھا اإلداریة ألنھا تعد من المدن



العشائریة الھامة. وھي قصبة كبیرة تتخللھا شوارع فسیحة معبدة وفیھا أسواق قدیمة وأخرى حدیثة وبنایات أمیریة حدیثة
وقدیمة. ولدى البلدیة مشاریع تھدف إلى تحسین المدینة وتوسیعھا على جانبي النھر. ویربط جانبیھا اآلن جسر حدیدي

ثابت.

والدیوانیة من المراكز الزراعیة الھامة في العراق، وأھم حاصالتھا الزراعیة الرز والحنطة والشعیر باإلضافة إلى
بساتین النخیل(337) والفواكھ والمخضرات.

ولواء الدیوانیة، یحده لواء الحلة وكربالء شماًال، ولواء الكوت والمنتفك شرقًا، وأراضي المملكة العربیة السعودیة جنوبًا
وغربًا، وأراضیھ سھلة منبسطة، ویعتبر القسم الواقع منھا على ضفة شط الھندیة ونھر الفرات الیمنى أرًضا صحراویة ال

نبت فیھا وال ماء ویقطع نھر الفرات (بفرعیھ) اللواء من الشمال إلى الجنوب.

وتبلغ مساحة اللواء (15100) كیلومتًرا مربعًا، وعدد نفوسھ (378116) نسمة، ویتقوم اللواء إداریًا من خمسة أقضیة
ھي قضاء الدیوانیة، عفك، السماوة، أبو صخیر، الشامیة.

وباإلضافة إلى ما تقدم فإن لواء الدیوانیة غني باآلثار التاریخیة الغارقة في القدم وأھمھا:

 ـ نیبور (نفر) على مقربة من عفك.

 ـ أورك (الوركاء) على مقربة من ناحیة الخضر.

 ـ الرسھ (سنكرة).

 ـ الحیرة وھي تقع بالقرب من الفیصلیة.

 ـ الخورنق والسدیر وھما القصران التاریخیان المشھوران ال تزال أطاللھما شامخة بالقرب من قصبة الفیصلیة.
 

ویقطن لواء الدیوانیة عدد كبیر من العشائر أھمھا ھي:

بنو حجیم، آل شبل، الغزاالت، آل فتلة، بنو حسن، األكرع، آل بدیر، السعید، بنو أزریج، الخزاعل، آل زیاد، كعب، بنو
عارض، عفك، الحمیدات، العوابد، آل إبراھیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

حرف الراء (ر)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف الراء
 

الرمادي
 



الرمادي مركز لواء الدلیم وھي مدینة حدیثة العھد في اإلنشاء، إذ ھي إحدى المدینتین اللتین مّصرھما (مدحت باشا) حین
والیتھ العراق(338). إال أنھا لم تكن حال إنشائھا غیر قصبة صغیرة وقد أھملت بعد سفره وبقیت مركًزا یتزود منھا
المسافرون ما یحتاجون إلیھ في سفرھم من طعام وشراب مرافق. وبقیت على ھذا المنوال حتى عام 1923 عندما فتحت
طریق للسیارات بین بغداد ودمشق. فبدأت بالرمادي نھضة واسعة وانتشرت فیھا المساكن والشوارع(339). وقد أخذت

ھذه المدینة تخطو خطوات واسعة في سبیل العمران ال سیما في السنوات األخیرة.

وتقع مدینة الرمادي على مسافة (125) كیلو متًرا من بغداد غربًا، وعلى مسیرة كیلو مترین من شاطىء الفرات األیمن.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن مطار (سن الذبان) الذي أنشأه البریطانیون غربي الفرات بجوار بحیرة الحبانیة عام 1935م
یقع على مقربة منھا بینھا وبین الفلوجة(340). ھذا وترتبط الرمادي ببغداد بطریق السیارات المؤدي إلى األردن وسوریا.
أما لواء الدلیم فھو أوسع ألویة العراق وأقلھا سكانًا، وأفقرھا عمرانًا وھو ینحصر بین ألویة بغداد والحلة وكربالء
والحدود السوریة، إذ یحده لواء الموصل وبالد سوریة شماًال ولواء بغداد شرقًا واللواءان كربالء والحلة جنوبًا وبادیة
الشام غربًا. وأرضھ سھلة وصحراویة على األكثر وأھم حاصالتھ الزراعیة الحنطة والشعیر والسمسم والدخن والماش.
وتبلغ مساحة الدلیم (40898) كیلومتًرا مربعًا وعدد نفوسھ (192983) نسمة. ویتقوم لواء الدلیم إداریًا من قضاءین ھما

قضاء الفلوجة وقضاء عنّھ.

وتوجد بعض اآلثار التاریخیة في لواء الدلیم أھمھا:

(األنبار) قرب الفلوجة و(قبة مشھد علي) غربًا عنھ، و(قلعة عنھ) وھي قلعة قدیمة یرتقي عھدھا إلى الفتح الروماني. ثم
(جامع أكومس).

ویقطن لواء الرمادي عدد من العشائر أھمھا:

عشیرة الدلیم وزوبع وعنزة والعكیدات.
 

 

 

� العراق(341)
الري ��

 

كان العراق قبل أي تاریخ سجلھ الجنس البشري یختلف تمام االختالف عما ھو علیھ اآلن، إذ كان الخلیج الفارسي یمتد
شماًال فیغطي السھل الجنوبي من العراق بكاملھ حتى موقع مدینة (بلد) على نھر دجلة وموقع مدینة (ھیت) على نھر

الفرات.

أما القسم الشمالي من العراق فلم یحدث فیھ أي تغییر بالنظر الرتفاعھ عن سطح البحر إال في منطقة الثرثار.

وكان نھر الفرات األصلي ینحرف قرب مدینة (الفلوجة) لیتبع مجرى جدول (الصقالویة) القدیم حیث یتالقى بنھر دجلة
شمال بغداد، ویجریان معًا حیث یصبان في البحر في منطقة «عكركوف» الواطئة. وبعد مرور آالف السنین وقبل ظھور
أي عناصر بشریة في ھذه البقعة من األرض أخذ ھذان النھران یرسبان كمیات ھائلة من الطمي الذي یحمالنھ في الخلیج
الذي یصبان فیھ مكونین بذلك عدة جزر یابسة ال تلبث أن تتصل ببعضھا مكّونة سھًال رسوبیًا یدفع المیاه أمامھ لیكّون
جزًرا أخرى على مر السنین واألیام، واستمرت عملیة الترسیب ھذه آالف السنین حتى امتد السھل الجدید إلى موقع بلدة
(الناصریة) على نھر الفرات حیث یسجل لنا التاریخ ظھور الجنس البشري المتمدن الذي ال تزال آثاره باقیة في مدینة
(أور) القدیمة الواقعة بالقرب من الناصریة. فنھر الفرات أخذ ینحرف من مجراه القدیم بصورة تدریجیة واستمر یسیر
بمستوى أعلى من مستواه الحالي بكثیر، وینحدر قبل دخولھ السھل الرسوبي في عدة شالالت حتى قارب موقع مدینة
(الرمادي) الحالیة، حیث تفرع إلى أربعة فروع یسیر أحدھا إلى بحیرة (الحبانیة) ومنخفض (أبي دبس)، ویسیر الثاني في
المجرى القدیم حیث یصب في نھر دجلة. وأما الفرعان اآلخران فیسیران مجتمعین تارة، وعلى انفراد تارة أخرى حتى



یلتقیا نھائیًا بموقع (سدة الھندیة) الحالي. ثم یسیر ھذا النھر الموحد في وادي (شط الحلة) الحالي وبعد ذلك یتبع الخط
الوسطي بین شطي (الدیوانیة والدغارة) الحالیین، الذي كان معروفًا بوادي (الكسار) ثم یستمر بالمسیر في اتجاه ما یشابھ

االتجاه الحالي حتى یصل مدینة (أور) التي كانت على ساحل الخلیج البحري في تلك العصور القدیمة.

أما نھر دجلة، فبعد أن كان یترك مدینة (بلد) كان یسیر بمستوى أعلى من مستواه الحالي بمقدار كبیر، ثم یتفرع إلى
فرعین كبیرین أولھما فرع (النھروان) الذي یمتد إلى الجنوب حتى یصب في األھوار الشرقیة، والثاني ھو فرع دجلة
األصلي الذي یمتد إلى الجنوب حتى یصل إلى مدینة (الكوت) الحالیة، حیث یسیر في مجرى (شط الغراف) الحالي حیث
یصب في نھر الفرات قرب مدینة (الناصریة). كما یتفرع منھ عند (الكوت) فرع صغیر یمتد إلى الجھة الجنوبیة الشرقیة
حیث یصب في األھوار التي ینتھي إلیھا (فرع النھروان) األول. وھذا الفرع الصغیر ھو الذي توسع فیما بعد إلى أن

أصبح المجرى الرئیس لنھر دجلة كما ھو الحال في الوقت الحاضر.

إن انتشار المدن األثریة العدیدة في وادي دجلة والفرات دلیل قاطع على قیام حضارات عظیمة في خالل تلك العصور
التاریخیة القدیمة، وال بد أن یكون ھؤالء القوم قد جابھوا أخطار فیضانات ھذین النھرین ونكبوا بویالتھا وشرورھا،
األمر الذي حدا بھم إلى التفكیر بدرء أخطارھا والوقایة منھا. وإن األنھر والجداول والسدود والجسور القدیمة التي نجد

آثارھا الیوم مبعثرة ھنا وھناك لدلیل ساطع على قیام حضارة كبیرة ونظام من الري الثابت في تلك األزمنة الغابرة.

ولقد بلغت شؤون الزراعة والري أزھى أدوارھا في زمن العباسیین ال سیما على عھد الرشید والمأمون، ولكنھا أخذت
بعد ذلك باالضمحالل تدریجیًا نتیجة للفیضانات المتعاقبة التي خربت البالد، وضعف الحكام وعدم عنایتھم بصیانة منشآت
الري. واستمر ھذا الخراب والدمار حتى جاء (ھوالكو) إلى بغداد وقضى على البقیة الباقیة من العمران فانحلت بذلك
شؤون الري نھائیًا وفتكت الفیضانات بالمدن وغیرت األنھر مجاریھا فتدھورت بذلك شؤون الري وحل الخراب بالبالد

جمیعًا(342).
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ولقد استمر وضع الري في العراق یسیر من سیئ إلى أسوأ منذ الخراب الذي حل بالبالد على ید ھوالكو ومن خلفوه، فقد
أھملت السدود وراحت المیاه تجري لطبیعتھا دون ما رقیب أو منظم فنتج عن ذلك تراكم ترسبات الطمي في الجداول
والفروع، كما أدى ذلك إلى جرف السدود وغمر المنخفضات فتشكلت بذلك أھوار واسعة كانت السبب في خراب القطر

كلھ(343).

وقد قام (تیمورلنك) بأعمال تدمیریة كالتي قام بھا سلفھ ھوالكو، فتبدد كل أمل باإلصالح من توالي النكبات والفقر وسفك
الدماء واضطراب حبل األمن الذي سببھ تعاقب الحكومات األجنبیة المتعددة.

كما أن عھد األتراك الطویل وعدم استقرار الحكومة وقلة الكفایة قد جعلت التقدم الزراعي المنسق على جانب كبیر من
الصعوبة(344).

وقد ظل الحال على ما ھو علیھ حتى أوائل القرن العشرین عندما أحس المسؤولون األتراك بتفاقم الحالة وسوء الوضع
وشدة تردیھ، وخاصة ما آلت إلیھ مزارع (شط الحلة) وفروعھ، إذ قررت الحكومة العثمانیة إیفاد (السیر ویلیم ویلكوكس)

إلى العراق لیقوم بدراسة شؤون الري فیھ وتقدیم توصیاتھ ونتائج تحریاتھ الفنیة للمشروعات الممكن تحقیقھا.

فقدم ھو معھ عدد من المھندسین عام 1908. وبعد أن مكث في العراق زھاء سنتین ونصف السنة وأنجز التحریات الفنیة
المطلوبة رفع تقریًرا مفصًال بتاریخ (26 آذار 1911) إلى نظارة النافعة في الحكومة العثمانیة(345).

وقد تضمن ھذا التقریر إحیاء المشاریع القدیمة والمندرسة وإنشاء (سدة الھندیة). وعند احتالل اإلنكلیز للعراق عام 1917
وجدوا أنھم ال یستطیعون االعتماد على العراق كقاعدة لتموین قواتھم في الشرق األوسط، فأسرعوا في الحال بتشكیل
دائرة الري التي أخذت تسعى في تنفیذ بعض المشاریع التي سبق أن اقترحھا السیر ویلیم ویلكوكس فتمكنت من إكمال
حفر جداول الصقالویة، وأبي غریب، والیوسفیة، إحیاء للجداول القدیمة التي كانت تعرف بجداول «عیسى»

و«صرصر» و«الملك» التي كانت موجودة في العصر العباسي والعصور القدیمة التي سبقتھ.
 

«سدة الھندیة»

وبناء على ما جاء في تقریر السیر ویلیم ویلكوكس سارعت الحكومة العثمانیة بتنفیذ مشروع السد الذي اقترح إقامتھ في
المكان الذي یتشعب فیھ نھر الفرات إلى فرعي الھندیة والحلة، للعمل بسرعة على تأمین تجھیز المیاه إلى فرع الحلة الذي

كان قد أخذ یجف كنتیجة لتحول المجرى الرئیس للنھر من اتجاه شط الحلة إلى اتجاه شط الھندیة.

وقد قامت بإنشاء السدة شركة (السیر جون جاكسون) البریطانیة المحدودة في الیابسة من نھر الفرات، ثم حول إلیھا
مجرى النھر بعدئذ حیث أخذت المیاه تصب في المجرى الجدید عن طریق السدة. فقد بوشر بالعمل في شھر شباط من عام

1911 فاستغرق نحو سنتین وتسعة أشھر(346).

ویبلغ طول السدة نحو (240 متًرا) وھي مؤلفة من ثالثة أحواض یشتمل كل حوض منھا على (12 فتحة) من ذوات
العقود، فیكون المجموع (36 فتحة) اتساع كل منھا خمسة أمتار، وكل من الفتحات المذكورة مجھز ببوابتین من الفوالذ.

ویوجد في الناحیة الشرقیة من السدة «ھویس» ممر للسفن، عرضھ ثمانیة أمتار وطولھ (55 متًرا) وعلیھ جسر متحرك.

وقد افتتحت السدة رسمیًا في الیوم الثاني عشر من شھر كانون األول عام 1913 باحتفال مھیب حضره والي بغداد وكبار
الموظفین وقناصل الدول وغیرھم من الوجھاء واألعیان.

وقد خطب الوالي في ھذه الحفلة قائًال: (كلنا یعلم أن (سنجق) الدیوانیة أھم أقسام العراق وأن ما حل بھ من الخراب نتج
عن تحول مجرى الفرات الذي كانت الخیرات تتدفق منھ ولذلك عزمت الحكومة أن ترده إلى مجراه األصلي لرد الخصب
والرفاھة إلى العراق…). ثم قال: (وال بد من القیام بأعمال أخرى للوصول إلى الغایة المنشودة، وأثنى على المقاولین
والمھندسین لما بدا منھم من الھمة والمھارة واإلتقان إلخ). ثم مشى ھو والجمیع إلى حیث أقیم سد من التراب یمنع الماء
من الجري نحو الحلة فذبحت الذبائح وتلي الدعاء وأمسك الوالي رفًشا من رفوش العمال وأزال بھ جانبًا من تراب السد

وللحال أخذ العمال یعجلون برفوشھم فأزالوا السد بین زغردة النساء وإطالق البنادق(347).



وھكذا تم إنجاز أعظم مشروع للري المنظم قامت بھ الحكومة العثمانیة في أواخر(348) أیامھا في العراق، وذلك قبیل
الحرب العالمیة األولى بسنة واحدة، فلما أعلنت الحرب أھمل أمرھا حتى إذا أتمت القوات البریطانیة احتالل العراق عام
1917 كانت السدة في حالة یرثى لھا بسبب إھمال صیانتھا وسوء إدارتھا. وفي صیف 1917 جرت محاوالت إلصالح
أرضیتھا التي كانت قد حدثت فیھا عدة حفر، ولكن المحاولة تلك لم تكن مجدیة نظًرا إلى عدم توفر المواد واآلالت
الالزمة. وفي صیف عام 1918 أنیط أمر إصالح السدة بمدیریة الري التي كانت قد أنشئت حدیثًا فأتمت إصالح القسم
الشرقي من األرضیة الواقعة في مؤخرة السدة. وفي صیف 1919 اتخذت التدابیر الالزمة للقیام باإلصالحات الضروریة
ولكن االضطرابات التي حدثت في 25 تموز سنة 1920 حالت دون استمرار تلك اإلصالحات، حیث دمرت اآلالت

المیكانیكیة.

وھكذا لم تنل ھذه السدة عنایة خالل تلك الفترة، ثم أخذت آثار التخریب تظھر علیھا تدریجیًا.

ولكن في نھایة الموسم الصیفي لعام 1925 كانت الحكومة العراقیة قد أتمت اإلصالحات المھمة والترمیمات الالزمة
وكانت اشتملت على:

 ـ إعادة بناء أرضیة السدة وأرضیة السد الغاطس.

 ـ إنشاء جدار جدید للسد الغاطس من الخرسانة المسلحة القویة بدًال من الجدار القدیم.

 ـ إنشاء فتحات جدیدة تتصل باألبواب.

 ـ إنشاء أبواب جدیدة مجھزة بأسھل الوسائط بدًال من األبواب القدیمة.

 ـ تجدید الوجھ الخارجي للبناء وأعمال أخرى تتعلق بالسدة(349).
 

وھكذا تم بإنشاء ھذه السدة إحیاء منطقة الفرات األوسط بسبب تنظیم شؤون الري فیھا عن طریق السدة التي تعتبر أكبر
منشأ للري في البالد(350).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق الحد�ث
الري ��

� ال�الد
�� � منذ �شك�ل الح�م الوط��

 



في سنة 1921 على أثر تأسیس الحكم الوطني في البالد أعید تنظیم دائرة الري التي كانت قد أحدثت في سنة 1918 من
قبل سلطات االحتالل وخفضت تشكیالتھا بسبب زوال المقتضیات العسكریة والسیاسیة لكثیر من أعمالھا، وكان وضع

الري في البالد في ذلك الوقت كما یلي:

كانت سدة الھندیة المنشأة على نھر الفرات في حالة یرثى لھا ـ كما بینا ـ مع أنھ لم یمض على إنشائھا أكثر من ثماني
سنوات. وكانت أعمال الري في لواءي الدلیم وبغداد تقتصر على جدولي الصقالویة والیوسفیة اللذین أنشأتھما سلطات
االحتالل البریطاني. كما كان شط الحلة في لواء الحلة وفرعاه الدیوانیة والدغارة في لواء الدیوانیة، وجداول الكفل وبني
حسن والحسینیة المتفرعة من أمام سدة الھندیة في حاجة فوریة إلى كثیر من أعمال اإلصالح والتنظیم. وفي لواء دیالى
كانت الجداول الموجودة فیھ بحالة بدائیة وخالیة من وسائل التنظیم. وتعتمد في تجھیزھا بالمیاه الالزمة لھا خالل موسم
الصیف على سد وقتي ینشأ سنویًا من األحطاب والتراب على نھر دیالى مؤخر صدورھا. وكانت میاه الفیضان تجرف

ھذا السد أمامھا في أول موسم الفیضان التالي.

أما في منطقة الغراف ذات األراضي الزراعیة الشاسعة الممتدة في ألویة الكوت والعمارة والمنتفك، فإن اندراس شط
الغراف قد أحالھا إلى مناطق قاحلة عدیمة الزراعة. كما كانت سداد األنھر في حالة من الضعف واإلھمال بحیث لم تكن

لتقوى على صد الفیضانات االعتیادیة الواطئة ناھیك عن الفیضانات العالیة غیر االعتیادیة.

ولقد كان لھذا الوضع المتردي في شؤون الري في البالد أكبر األثر في تدھور البالد اقتصادیًا ومادیًا مما حدا بالحكومات
المتعاقبة إلى بذل الجھود المضنیة في سبیل معالجتھ، وقد قامت ھذه الحكومات بعدة مشاریع وبفترات متفاوتة حسبما

تسمح لھا ظروفھا المادیة والفنیة.

وھا نحن أوًال ندرج فیما یلي أھم المشاریع التي تم تنفیذھا في البالد منذ تأسیس الحكم الوطني في البالد حتى اآلن.
 

أ ـ مشاریع نھر الفرات
 

1 ـ سدة الھندیة:

وقد بینا فیما مر بأن ما قامت بھ الحكومة العراقیة فیھا أعمال الترمیمات والتعمیرات واإلصالحات الالزمة لھا.
 

2 ـ شط الحلة وجداول الكفل وبني حسن والحسینیة:

كان ناظم شط الحلة ـ قبل سنة 1930، في حالة من التصدع واالنھیار إلى جانب عدم اتساعھ إلمرار ما كانت تتطلبھ
التوسیعات الزراعیة على شط الحلة وذنائبھ، ولذلك قامت الحكومة بتحویل صدره إلى موقع آخر أكثر مالءمة وجھزتھ
بناظم جدید یفي بالغرض، بحیث صار كافیًا إلرواء مساحة قدرھا (810) مشارة. كما جرى تنظیم وتوسیع جدولي الكفل

وبني حسن لغرض إرواء مساحة من األرض قدرھا (129 ألف) مشارة(351) بضمنھا البساتین.
 

3 ـ جداول الصقالویة والیوسفیة واللطیفیة وأبي غریب:

فقد اشتملت أعمال الري أیًضا على تنظیم وتمدید جدول الصقالویة في لواء الدلیم وجدول الیوسفیة في لواء بغداد مع حفر
فروعھما، وبذلك ازدادت المساحة التي یسقیھا ھذان الجدوالن إلى ما مجموعھ (433,290) مشارة. أي بزیادة قدرھا

(300,000) مشارة عما كانا یسقیانھ في سنة 1921.

إلى جانب ذلك تم خالل سنة 1931 حفر جدول اللطیفیة لغرض إسقاء مساحة جدیدة من األراضي الزراعیة تبلغ
(88,660) مشارة. كما تم حفر جدول أبي غریب بین سنة 1933 وسنة 1936 بحیث أمكن بواسطتھ ري (204,700)

مشارة ریًا سیحیًا، ورّي مساحة أخرى قدرھا (28,280) مشارة بواسطة الرفع باآلالت من میاه الجدول نفسھ.
 



4 ـ أعمال الري في لواء الدیوانیة:

لم یكن لذنائب شط الحلة في لواء الدیوانیة غیر فرعین رئیسین ھما جدول الدغارة، وجدول الدیوانیة. ولم یكن ھذان
الجدوالن أو فروعھما مجھزة بنواظم في صدورھا فأنشأت الحكومة في سنة 1928 لكل منھما ناظًما. كما تم حفر فرع
رئیس ثالث ھو جدول (الحریة) خالل سنة 1942 الذي أمكن بواسطتھ ري مساحة قدرھا (98,000) مشارة. كما تم حفر
جدول (نفر) وفرعیھ (التینة) و(الصخرة) بین سنة 1945 و1948، لسقي مساحة جدیدة تبلغ (35,750) مشارة. وكذلك
تم حفر جدول (الرمیثة) وتفرعاتھ بین سنة 1942 وسنة 1949 لغرض إسقاء مساحة جدیدة تبلغ (206,500) مشارة من

األراضي التي كانت تغمرھا میاه الفیضانات فتتحول إلى مستنقعات عدیمة الفائدة.

وفي سنة 1936 تم إنشاء ناظم (المشخاب) على ذنائب شط الحلة أحد الفرعین الرئیسین لشط الكوفة. وتم في سنة 1940
إنشاء ناظم (الیعو) على صدر جدول (الیعو) المتفرع من الضفة الیسرى من شط المشخاب. وقد أمكن بواسطة ھذین

الناظمین السیطرة على میاه نھر الفرات في فرعھ الرئیس المعروف بشط الكوفة.

وقد بذلت الحكومة كذلك جھودًا كبیرة للعمل على زیادة تصریف (شط الشامیة) كما أنھا قامت في عام 1951 بتطھیر ھذا
الشط تطھیًرا كامًال وقامت بإنشاء نواظم على بزایزه لغرض السیطرة على میاھھ سیطرة كاملة.

 

5 ـ مشروع الحبانیة(352):

یعتبر مشروع الحبانیة من أھم المشاریع العمرانیة التي تم تنفیذھا في العراق. فھذا المشروع عبارة عن استغالل لبحیرة
الحبانیة(353). وذلك ألجل تحقیق غرضین رئیسین:

غرض األول: تخفیف وطأة فیضانات نھر الفرات والسیطرة علیھا بواسطة سحب كمیات المیاه الزائدة التي تنساب
في النھر خالل موسم الفیضان إلى البحیرة، بحیث ال یمرر النھر مؤخر مدینة الرمادي خالل موسم الفیضان إال
كمیة المیاه التي یمكن أن یستوعبھا مجرى النھر، وتقل الخسائر التي كانت تحدث عادة نتیجة لطغیان میاھھ على

األراضي الزراعیة المحیطة بمجراه.

لغرض الثاني: ھو استخدام ھذه البحیرة في خزن قسم من میاه الفیضان بھا لغرض االستفادة منھا عند ھبوط مناسیب
المیاه في النھر، وذلك بإعادتھا ثانیة إلى مجراه عندما یقل تصریف النھر ـ أي كمیة المیاه الجاریة فیھ ـ عن
االحتیاجات الزراعیة من المیاه خالل موسمي الصیف والخریف، وذلك عالوة على االستفادة من المیاه المخزونة

في التوسع في الزراعات الصیفیة على نھر الفرات.
 

وبالنظر ألن بحیرة الحبانیة ال یمكنھا استیعاب كمیة میاه الفیضان الزائدة بأكملھا فقد استعین بمنخفض بحر الملح (أبي
دبس) الواقع إلى الجنوب من البحیرة لغرض تصریف المیاه الزائدة إلیھ عن طریق البحیرة.

ولغرض إمكان االستفادة من البحیرة في تحقیق الغرضین فقد تم إنجاز األعمال اآلتیة:

 ـ حفر جدول (مدخل الورار) وھو النھر الذي یصل بین نھر الفرات والبحیرة. وھذا الجدول من أكبر الجداول التي
تم حفرھا في العالم حتى اآلن، إذ یبلغ عرض قاعھ عند صدره (210 أمتار).

 ـ إنشاء ناظم على صدر مدخل الورار مكون من 24 فتحة عرض كل منھا (6) أمتار.

 ـ حفر جدول (مخرج الذبان) وھو الجدول الذي یصل بین البحیرة والنھر، والذي یمكن بواسطتھ إعادة المیاه
المخزونة فیھا إلى مجرى النھر ثانیة عند انخفاض مناسیب المیاه فیھ حسب االحتیاطات الزراعیة.

 ـ إنشاء ناظم على جدول مخرج الذبان مكون من (5) فتحات عرض كل منھا (6) أمتار.

 ـ حفر جدول (تخلیة المجرة) وھو الجدول الذي یصل بین البحیرة ومنخفض بحر الملح (أبي دبس) لغرض تفریغ
البحیرة وتمریر كمیات المیاه الزائدة التي ال یمكن للبحیرة استیعابھا إلى المنخفض خالل الموجات العالیة من



الفیضان.

 ـ إنشاء ناظم على صدر تخلیة المجرة مكون من (8) فتحات عرض كل منھا (6) أمتار.

 ـ إنشاء السداد الترابیة المحیطة بالبحیرة في المواقع المنخفضة مثل سداد (المشیھید) و(الطاش) و(الكسیر) لغرض
المحافظة على المیاه المخزونة ومنع تسربھا إلى األراضي المجاورة(354).

 ـ إنشاء (سدة الرمادي) على نھر الفرات مقدم مدینة الرمادي لغرض السیطرة على میاه النھر والتحكم في كمیة
المیاه التي یمكن تمریرھا إلى بحیرة الحبانیة بواسطة جدول مدخل الورار. وھذه السدة مكونة من (24) فتحة
عرض كل منھا (6) أمتار ومجھزة بھویس لمرور السفن عرضھ (6) أمتار وطولھ (46) متًرا(355)، وسیكون

طولھا 209 أمتار.
 

ب ـ مشاریع نھر دجلة:
 

 ـ سدة الكوت:

یرجع السبب الذي حمل المسؤولین على اإلسراع في إنشاء سدة الكوت إلى ما أصاب المساحات الشاسعة من
األراضي الزراعیة الخصبة الواقعة ما بین الكوت والناصریة، وال سیما الواقعة على (شط الغراف) والتي كانت قد
أصابھا البوار بسبب انحسار المیاه عنھا لتحول مجرى نھر دجلة إلى مجراه الحالي عند مدینة الكوت، مما قلل
كثیًرا من كمیة المیاه التي تمر بشط الغراف والتي كانت تستعمل في ري مساحة كبیرة تبلغ حوالي ملیوني مشارة

ضمن ألویة الكوت والعمارة والمنتفك.

ولذلك ورغبة في السیطرة على میاه نھر دجلة وجد أن أفضل طریقة إلحیاء ھذه األراضي وتأمین إعمارھا ھي
بإنشاء (سدة) عند الكوت.

وقد أنشئت ھذه السدة لرفع نسبة المیاه بموجب آالت وموازین دقیقة فیؤمن بھذه الواسطة تدفق شطر منھا إلى
الغراف (النھر الذي ینقطع جریان الماء فیھ بضعة أشھر في منتصف كل سنة حتى فصل الخریف فیصعب االعتماد

علیھ في سقي المحاصیل الصیفیة بل حتى الشتویة)(356).

ھذا، وتتألف سدة الكوت من (56) فتحة سعة كل منھا (6) أمتار. وفیھا مخرج لألسماك. كما یوجد في الناحیة
الغربیة منھا (ھویس) أي ممر للسفن عرضھ (16,5) متًرا وطولھ (80 متًرا) بین األبواب. ویبلغ طول السدة زھاء

(1625 قدًما).

وقد أمكن بواسطة ھذه السدة رفع منسوب المیاه أمامھا بمقدار (8,60) أمتار لغرض تجھیز شط الغراف باحتیاجاتھ
من المیاه.

ھذا، وقد تم في الوقت ذاتھ حفر مجرى جدید لصدر شط الغراف وأنشئ لھ ناظم رئیس ذو (7) فتحات عرض كل
منھا (6) أمتار مع (ھویس) لمرور السفن عرضھ (8) أمتار وطولھ (55) متًرا. یأخذ ھذا الشط میاھھ من مقدم سدة
الكوت. كما تم تنظیم شط الغراف عند بزایزه في كیلومتر (165) منھ بواسطة إنشاء ناظم في صدر كل من فرعیھ

الرئیسین «البدعة» و«الشطرة» لغرض تنظیم الري علیھما.
 

 ـ مشروع الدجیلة:

إن الغرض من تنفیذ مشروع الدجیلة ھو العمل على إحیاء األراضي الزراعیة الواقعة على الضفة الیمنى من نھر
دجلة عند الكوت والمحصورة بین النھر وشط الغراف. وھي األراضي التي كانت تروى سابقًا من جدول الدجیلة
القدیم المندرس. وقد ساعد إنشاء سدة الكوت على تنفیذ ھذا المشروع الحیوي في تلك المنطقة، حیث أمكن بین سنتي



1937 و1949 حفر جدول الدجیلة الرئیسي بطول یزید عن (51) كیلومتًرا، وكذا حفر الفروع الرئیسیة البالغ
عددھا (13) فرًعا مع إنشاء الناظم الرئیسي على صدر جدول الدجیلة الذي یتفرع من النھر مقدم سدة الكوت
مباشرة. وكذا إنشاء باقي منشآت الري الخاصة بالمشروع بحیث أمكن ري مساحة إجمالیة من األراضي الزراعیة

تبلغ (395,500) مشارة(357).
 

 ـ جداول لواء العمارة:

إن جداول لواء العمارة وھي (البتیرة) و(المشّرح) و(الكحالء) و(الطبر) أو المجر الصغیر و(المجر الكبیر)
و(المجریة) وتسمى عادة بالشطوط، ھي عبارة عن مجار طبیعیة تتفرع من المجرى الرئیسي لنھر دجلة من كلتا

ضفتیھ على طول المسافة الواقعة بین مقدم (العمارة) ومقدم مدینة (قلعة صالح).

وتنتھي ھذه الشطوط عند بزایزه باألھوار (المستنقعات) العدیدة الموجودة بلواء العمارة. وقد أنشئ في صدر كل من
شطوط البتیرة والكحالء والمجر الكبیر والمجریة، نواظم لغرض السیطرة على كمیة المیاه التي تتدفق فیھا خالل
موسم انخفاض المیاه في النھر. ومع أن ھذه النواظم تستعمل لغرض وإجراء المناوبات بین بعض ھذه الشطوط إال
أن الفائدة الرئیسیة التي تجنى من وجودھا في مواقعھا الحالیة ھي تأمین مرور وسائط النقل النھریة داخل النھر
على طول المسافة بین مدینة (العمارة) ومدینة (البصرة). وجمیع األراضي المحیطة بھذه الشطوط تروى سیًحا
خالل موسم الفیضان. أما في المواسم األخرى فإنھا تروى بواسطة المضخات. أما األراضي الواقعة بالقرب من
البزایزه فإنھا تروى سیًحا طوال السنة حیث یقوم المزارعون بإنشاء (حمول) سدود مؤقتة من البردي على مجاري

ھذه الشطوط بالقرب بزایزه حیث تحجز المیاه أمامھا لغرض إرواء األراضي المحیطة بھا.
 

 ـ مشروع الحویجة(358):

یعتبر الحویجة في وضعھ الحالي من أكمل المشاریع التي تم تنفیذھا في العراق إلى وقتنا الحاضر. فقد أمكن
بواسطة ھذا المشروع إحیاء مساحة كبیرة من األراضي الزراعیة الخصبة الواقعة على الضفة الیسرى لنھر الزاب
الصغیر والمحیطة بمجرى كل من جدولي (العباسي) و(الفیل) القدیمین المندرسین. وتبلغ مساحة أراضي ھذا
المشروع (237,600) مشارة. وقد أمكن بین سنة 1936 وسنة 1951 تنفیذ األعمال الخاصة بحفر الجدول
الرئیسي وفروعھ الالزمة. كما تم إنشاء ناظم لصدر الجدول الرئیسي والفروع، كما تم حفر المبازل (المصارف)

الالزمة لبزل ھذا القسم من أراضي المشروع.
 

 ـ سد دیالى الثابت وجداولھ:
 

أنشئ سد دیالى الثابت ألول مرة سنة 1928 على شكل حائط خرساني أصم طول مقطع نھر دیالى، مؤخر صدور
جداول نھر دیالى الرئیسیة التي تتفرع من النھر عند ھذا الموقع. وقد أعید بناء ھذا السد وتعمیره في سنوات متتالیة
إلى أن وضع تصمیم جدید نفذ خالل سنتي 1939 و1940 بإنشاء السد من حائط خرساني قائم بین خطین من

الستائر الحدیدیة مع تثبیت خط ثالث من الستائر الحدیدیة في نھایة القسم المائل من السد عند مؤخره.

وقد أمكن بواسطة ھذا السد رفع مستوى المیاه في نھر دیالى في ھذا الموقع بمقدار (2,5) متر، وحجز المیاه أمامھ
خالل موسم الصیف لغرض تجھیز الجداول الرئیسیة (359) المتفرعة من مقدمھ باحتیاجاتھا خالل فترة شح المیاه

في النھر.
 

 ـ مشروع الثرثار(360):



كانت حوادث الفیضان في دجلة أشد مما ھي في الفرات ونتائجھا أكثر وخامة، ذلك ألن الخطر على دجلة ال یجيء
من جانب واحد كما ھو الحال في الفرات، وإنما تتضافر أنھر الزاب الكبیر والزاب الصغیر ودیالى والعظیم، فتندفع
میاھھا كلھا في حوض دجلة وال تكتفي بإغراق القرى والدساكر واألراضي الزراعیة كما ھي الحال في الفرات،
وإنما تھدد بغداد تھدیدًا خطًرا، وكثیًرا ما غرقت ھذه المدینة في مختلف العصور، وقد غرقت في العصر العباسي
غیر مرة كما غرقت في العصور األخیرة مرات. وإن غرق بغداد باعتبارھا عصب المملكة لیؤلف مشكلة كبرى ال
تقتصر نتائجھا على الخسائر المادیة، بل ألن الخطورة التي تجيء بسبب ضیاع األوراق واألسانید واألضابیر
وأسس اإلدارة والتاریخ القدیم والحدیث والروابط التجاریة بین جمیع أجزاء المملكة والخارج، والقضاء على كل
مدارج النھضة التي تتمثل عادة في كیان العاصمة. ولذا فإن الخطورة التي تترتب على ذلك ال یمكن أن تقدر وال
یمكن أن یتصورھا متصور، ولھذا فإن التفكیر في السعي إلنقاذ بغداد لم یزایل األذھان منذ أن جرى تعمیر بغداد

حتى الیوم(361).

وقد كان حدیث الثرثار موضع مناقشة ولكن العراق لم یكن بوسعھ أن یخطو خطوة عملیة في ھذا السبیل، وذلك لقلة
المال وفقدان اإلمكانیة حتى قام مجلس اإلعمار وحتى أتیح لھ أن یدرس المشروع درًسا فنیًا فباشر بإخراج الفكرة

إلى حیز العمل(362).

ولذلك فإن مشروع الثرثار یھدف إلى السیطرة على فیضانات نھر دجلة المتكررة، وھو عبارة عن إنشاء سدة على
نھر دجلة مقابل مدینة (سامراء) لحجز المیاه الزائدة وتحویلھا إلى منخفض وادي الثرثار الطبیعي، وبناء سداد
طولھا (65) كیلومتًرا وحجزھا عن األراضي الزراعیة. وبموجب ھذه السدة سیرتفع منسوب الماء عند السدة من
(63) متًرا وھو أعلى منسوب یصل إلیھ نھر دجلة في موسم الفیضان إلى منسوب (69) متًرا مما سیؤدي إلى

تحویل ما یزید على نصف تصریف میاه نھر دجلة إلى المنخفض المذكور(363).

ولقد أحیلت مقاولة األعمال اإلنشائیة في الصدور إلى (شركة زبلن األلمانیة)، كما أحیلت األعمال الترابیة لعمل
الجداول والسداد إلى شركة بلفور بیتي اإلنكلیزیة، وقد بوشر بالعمل عام 1952 وانتھت األعمال منھ في أوائل عام

.(364) 1956

وقد بلغت تكالیف المشروع حوالي (16 ملیون) دینار.

وتتكون سدة سامراء من (17) فتحة، عرض كل منھا (12) متًرا تشتغل بالقوة الكھربائیة أو بواسطة العتالت التي
تدار بالید عند حصول توقف في القوة الكھربائیة.

ویتضمن المشروع أیًضا، ناظًما من (36) فتحة عرض كل منھا (12) متًرا مجھزة بأبواب حدیدیة إلمرار (9000
متًرا مكعبًا) من الماء في الثانیة. ویتضمن المشروع كذلك بناء أسس لتولید القوة الكھربائیة والتي تقدر كمیة الطاقة

التي ستنتجھا بـ (112,000) كیلو واط سعر الوحدة فلسین فقط.

أما أھداف ھذا المشروع فتتلخص بثالثة أمور ھي:

 ـ السیطرة على فیضانات نھر دجلة.

 ـ إحیاء مشروع اإلسحاقي ونایفة ـ إذ سیوفر المیاه الكافیة لسقي نصف ملیون مشارة لمشروع اإلسحاقي
و(250 ألف) مشارة لمشروع نایفة.

 ـ تولید طاقة كھربائیة بقیمة زھیدة یمكن اإلفادة منھا في مجاالت الصناعة واالستھالك المحلي لحد كبیر جدًا.
 

 ـ خزان دوكان(365):

بالنظر إلى أھمیة خزن المیاه على نھر دجلة وروافده، فقد قررت الحكومة إنشاء (خزان دوكان) على رافد (الزاب
الصغیر). وقد اختیر موقع (دوكان) إلنشاء ھذا الخزان علیھ بالنظر لمالءمتھ من الناحیة الجیولوجیة ولكون النھر



یجري من ھذا الموقع في واد عمیق ضیق تحف بھ ضفاف مرتفعة من الجھتین. وسیؤمن ھذا الخزان خزن كمیة
من المیاه تبلغ (6,8) ملیار متر مكعب سنویًا وھذه تكفي إلرواء مساحة جدیدة من األراضي الزراعیة تبلغ
(1,300,000) مشارة تقع في سھول ألویة أربیل وكركوك ودیالى، عالوة على تجھیز األراضي التي تزرع حالیًا

على میاه النھر باحتیاجاتھا من المیاه الالزمة خالل موسم الصیف(366).

ویتكون المشروع من عملین رئیسین ھما:

 ـ إنشاء حائط خرساني ضخم یقطع مجرى نھر الزاب الصغیر یبلغ (325 متًرا) وارتفاعھ (108) أمتار وتكون
المساحة التي ستغمرھا (50 كیلومتًرا مربعًا) بحیث تكون بحیرة جمیلة محاطة بالجبال. وقد أخذ بنظر االعتبار
عند وضع تصمیم السد إمكان استعمالھ في تولید القوة الكھربائیة، لذا فستبنى خمسة منافذ مبطنة بالفوالذ قطر كل

منھا (3,65) متر ستستعمل في مشروع الكھربة في المستقبل.

 ـ ویشتمل على حفر نفق قطره (12,5) متًرا في الجھة الیسرى من السد وسیستعمل ھذا النفق كمسیل إلمرار میاه
الري والفیضان، وسیكون ھذا النفق مجھًزا ببوابات حدیدیة.

 

ھذا وقد بوشر بإنشاء ھذا السد العظیم في مطلع عام 1954 ویتوقع إتمام األعمال الخاصة بھ في عام 1958. وتبلغ
كلفة خزان دوكان واألعمال التكمیلیة والتحضیریة نحو (23) ملیون دینار(367).

 

 ـ خزان نجمة(368):

یعتبر رافد الزاب الكبیر أھم الروافد الرئیسیة لنھر دجلة حیث یمّونھ بما یقرب من (40 %) من میاھھ خالل موسم
الفیضان. لذلك قررت الحكومة إنشاء خزان رئیسي على ھذا الرافد، لغرض خزن المیاه أمامھ الستعمالھا في

مساحات جدیدة من األراضي الزراعیة الواقعة على نھر دجلة تزید على (الملیوني) مشارة.

وقد وجد أن أنسب موقع إلنشاء ھذا الخزان ھو موقع مضیق (نجمة) على الزاب الكبیر حیث یجري النھر في
مجرى عمیق یصلح إلنشاء خزان مرتفع علیھ.

أما التصامیم الخاصة بھذا الخزان فتقوم على أساس إنشاء خزان ضخم یزید ارتفاعھ في مرحلتھ النھائیة عن
(165) متًرا مما سیجعلھ أعلى سد من نوعھ في العالم. وإن سعة الخزان (بعد أن أجري المسح الجوي في تلك

المنطقة) ستكون (8,3) ملیار متر مكعب.

وقد قدم المھندسون االستشاریون (الذین كلفھم مجلس اإلعمار بدراسة ھذا المشروع في عام 1952) دراستھم
األولى إلى المجلس وقد أقر المجلس عمل ھذا السد بمرحلتین ھما(369):

مرحلة األولى: إنشاء السد بارتفاع 115م وبمنسوب (500م) فوق سطح البحر وستكون سعة الخزان (3)
ملیارات متر مكعب.

مرحلة الثانیة: تعلیة السد إلى منسوب (550م) فوق مستوى سطح البحر أي إلى ارتفاع (165م). وستكون
سعتھ النھائیة (8,3) ملیار متر مكعب وسیغمر مساحة قدرھا (140) كیلومتر مربع. وباإلضافة إلى ذلك

سیمكن تولید قوة كھربائیة قدرھا (600,000) كیلو واط، والتي ستجھز (2,700,000) كیلو واط ساعة.
 

وإن كمیة المیاه المخزونة سوف تستغل إلسقاء مساحة قدرھا (6,6) ملیون مشارة التي تزرع حالیًا على أساس النیرین
و(2,5) ملیون مشارة من األراضي الجدیدة(370).

 



 ـ خزان دربندخان(371):

بالنظر ألن نھر دیالى أحد الروافد الرئیسیة لنھر دجلة، یفیض عادة خالل موسم األمطار (أي فصلي الشتاء
والربیع) وتقل المیاه بھ خالل موسمي الصیف والخریف مما یھدد زراعة البساتین التي تعتمد في ریھا على میاھھ،
بالبوار بین سنة وأخرى. لذلك قررت الحكومة إنشاء خزان (دربندخان) على نھر دیالى لغرض خزن میاھھ خالل
موسم الفیضان واستعمالھا بعد ذلك عند انخفاض مناسیب المیاه في ري البساتین العدیدة ضمن لواء دیالى. كذلك
تجھیز الجداول المتفرعة من مقدم سد دیالى الثابت، باحتیاجاتھا من المیاه خالل المواسم المختلفة عالوة على

التوسع في زراعة األراضي األمیریة وإحیاء (جدول النھروان) القدیم.

ھذا، وقد قامت الشركات الفنیة بدراسات لھذا المشروع بتكلیف من قبل مجلس اإلعمار(372)، وإن تلك الدراسات
لم تقتصر على النظر على درء الفیضان وحده وإنما روعي في التصمیم عدد الفوائد الكبیرة والمنافع الشاملة.

ولقد بوشر بھذا المشروع منذ عھد قریب ویؤمل أن تكون سعة الخزان (3,7) ملیار متر مكعب من الماء. وارتفاع
السد (130) متًرا وطولھ (435) متًرا، ویؤمل أن تبلغ كلفة إنشاء ھذا الخزان (21) ملیون دینار. أما األھداف التي

ترجى من وراء ھذا المشروع فھي:

1 ـ الوقایة من فیضانات نھر دیالى.

2 ـ خزن المیاه لالستفادة منھا في الري.

3 ـ تولید طاقة كھربائیة.
 

وبھذا المشروع سیكون في اإلمكان إحیاء أراٍض زراعیة شاسعة توزع على الفالحین، وصغار المستثمرین، ھذا
إضافة إلى اإلفادة الكبیرة المتوقعة من الطاقة الكھربائیة في االستھالك المحلي وبناء الصناعات.

 

1 ـ سد أسكي موصل:

ولقد وجد أن من الضروري بناء سد على نھر دجلة شمال الموصل لضبط فیضانات دجلة وتولید القوة الكھربائیة
باإلضافة إلى خزن المیاه الستعمالھا ألغراض الري، لذا فقد وافق المجلس على قیام شركة السادة (مونسل
بوسفورد أندبافري) بأعمال التحریات في موقع السد شمال الموصل، كما قامت (شركة جورج ویمبي) بالتنقیبات

الالزمة في عدة مواقع من نھر دجلة.

كما أن مجلس اإلعمار كان قد طلب من ست شركات ھندسیة عالمیة للعمل كمھندسین استشاریین الختیار نوع السد
والدراسة الھیدرولوجیة مع تحضیر التصامیم والخرائط والمواصفات وما إلى ذلك لغرض إعالن مناقصة لتشیید

ھذا السد.
 

1 ـ سد على نھر الفرات شمال (ھیت):

كما أنھ وجد أن بحیرة الحبانیة بمفردھا غیر كافیة لخزن المیاه الالزمة الستغالل جمیع األراضي الموجودة على
نھر الفرات، لذا فقد وجد من الضروري أن تدرس مواقع احتیاطیة لغرض خزن المیاه لدى الضرورة. ھذا وإن
موقع (راوة) وخان البغدادي من الناحیة الطوبوغرافیة یشیر إلى إمكانیة إنشاء سدود في ھذه المواقع، ولذا فإن من

المحتمل أن یقوم مجلس اإلعمار بدراسة ھذا الموضوع في المستقبل عند تحقق وجود الضرورة.

* * *
 



وباإلضافة إلى كل ھذه المشاریع الحیویة إلعمار البالد فإن ھناك مشاریع أخرى تھدف إلى التوسع في تنظیم میاه نھري
دجلة والفرات وفروعھما. ففي الفرات ال یزال العمل مستمًرا في إنجاز مشروع المسیب الكبیر، وإن الدراسات قد تمت

لتوسیع وتنظیم شط الحلة وتوابعھ الرئیسیة، وكذلك تنظیم شطي الكوفة والشامیة والعمل إلیقاف النكارات.

أما في نھر دجلة فھناك اتجاھات إلنشاء سد على نھر دجلة في موقع (الدوخلة) وسدة (خان بني سعد) وتنظیم جدول
الغراف وما إلى ذلك من المشاریع الحیویة األخرى(373).

یتضح مما تقدم مقدار التطور الكبیر الذي طرأ على جھاز الري والعنایة بھ في العراق منذ العصور القدیمة، ومدى التقدم
الذي أصاب البالد في السنین األخیرة نتیجة لالھتمام بدراسة وتنفیذ مشاریع الري الرئیسیة. فقد شكلت الحكومات المختلفة

عدة ھیئات فنیة قامت بدراسة وضع الري في العراق والمشاریع الممكن تنفیذھا لتحقیق األغراض الرئیسیة التالیة:

 ـ ضبط فیضانات نھري دجلة والفرات وخزن میاھھما بواسطة إنشاء خزانات.

 ـ التوسع في زراعة األراضي األمیریة الممكن ریھا بمیاه أنھر العراق لغرض تقسیمھا وتوزیعھا على صغار
الفالحین والمستثمرین.

 ـ تنفیذ مشاریع البزل (المصارف) في األراضي الزراعیة في العراق.

 ـ تحسین الري في األراضي الزراعیة الحالیة وتنظیم المالحة على أنھر العراق.

 ـ تولید القوى الكھربائیة من مساقط المیاه عند مواقع منشآت الري الرئیسیة لغرض استعمالھا في تصنیع البالد.
 

وضمانًا لتنفیذ المشاریع الرئیسیة المقترحة لتحقیق ھذه األغراض وعدم توقفھا أو تأخر تنفیذھا بسبب تغیر الحكومات،
قامت الحكومة العراقیة في سنة 1950 بتشكیل مجلس لإلعمار، أناطت بھ تنفیذ جمیع المشاریع العمرانیة في البالد، والتي
تشتمل بالدرجة األولى على مشاریع الري الرئیسیة السابق اإلشارة إلیھا. والعمل جار اآلن في تنفیذ ھذه المشاریع التي

سیكون لھا أكبر األثر في رفع مستوى المعیشة في البالد وزیادة ثروتھا(374).

وإتماًما للفائدة نوصي القارئ الذي یرید االطالع على سیاسة الري الجدیدة في العراق مراجعة المصادر التي تناولت ھذا
الموضوع بإسھاب(375).
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حرف الزاي
 

� العراق
الزراعة ��

 

تمیز العراق منذ األجیال البعیدة بكونھ بلدًا زراعیًا، تعتبر الزراعة فیھ مصدر رخائھ، فقد منّت علیھ الطبیعة بخیر ما تمّن
بھ، من تربة خصبة، ومیاه غزیرة ثّرة، ومناخ مالئم. فإن أرضھ تمتد طوًال فتشتمل على أجواء مختلفة وظروف متباینة
من منطقة جبلیة باردة إلى منطقة رسوبیة سھلة. ومیاھھ تتدفق بنھریھ العظیمین (دجلة والفرات) من الشمال حتى
الجنوب، حاملة الخیر والغنى، باإلضافة إلى ما تتمیز بھ تربتھ من خصب وثراء. ولذلك فال غرو إن تعدد إنتاج

المحاصیل فیھ وتباینت في مختلف نواحیھ.

تبلغ مساحة العراق زھاء (444,442) كیلومتًرا مربعًا(376)، منھا (208,709) كیلومتًرا مربعًا مساحة بوادیھ الثالث
(الشمالیة والجنوبیة والجزیرة) والباقي منھا وھو (235,733) كیلومتًرا مربعًا یمثل مساحة األلویة األربعة عشر أو ما

یعادل (94) ملیون مشارة(377).

وتبلغ مساحة األراضي الصالحة للزراعة (48) ملیون مشارة وتنقسم إلى قسمین:

قسم األول: ویقع في المنطقة الشمالیة من القطر ویعتمد في زراعتھ على میاه األمطار والعیون واآلبار الموجودة بھ،
ویعرف ھذا القسم «بالمنطقة المطریة» وتبلغ مساحة األراضي الصالحة للزراعة فیھ بحوالي (16) ملیون مشارة



موزعة في ألویة الموصل وأربیل والسلیمانیة وكركوك ودیالى.

قسم الثاني: ویقع في المنطقة الوسطى والجنوبیة من القطر ویعتمد في زراعتھ على میاه األنھر ویعرف (بالمنطقة
اإلروائیة) وتبلغ مساحة األراضي الصالحة للزراعة فیھ بحوالي (32) ملیون مشارة موزعة في ألویة، بغداد والدلیم
والقسم الجنوبي من لواء دیالى وألویة الحلة والدیوانیة وكربالء والكوت والعمارة والمنتفك والبصرة. وھذه المنطقة
عبارة عن دلتا نھري دجلة والفرات التي تبدأ من بلدة سامراء على نھر دجلة وبلدة ھیت على نھر الفرات، وتمتد
إلى الجھة الجنوبیة على طول مجرى نھري دجلة والفرات إلى البصرة. وتعتبر ھذه المنطقة من أخصب األراضي
الزراعیة في الشرق األوسط، نظًرا لتكونھا من ترسبات النھرین على مّر السنین ووقوعھا بین مجرى النھرین

اللذین یسیطران علیھا ویمونانھا بالمیاه الالزمة للزراعات الصیفیة والشتائیة(378).
 

ومن ھذه األراضي الزراعیة ظھر بنتیجة اإلحصاء الزراعي الذي جرى عام 1952 أن ھناك (125,044) ملكیة
زراعیة. تضم مساحة من األرض قدرھا (25,536,039) مشارة أو (63,844) كیلومتًرا مربعًا أو ما یعادل (22%) من

مجموع مساحات األلویة ـ عدا البوادي ـ وھي موزعة كما یلي(379):
 

مساحة وعدد الملكیات الزراعیة في األلویة:

مساحة الملكیةمساحة اللواء (بالكم)اللواء
الزراعیة بالكم2

عدد الملكیت
الزراعیة

12.7573.8873.823بغداد
12.3951.13118.013البصرة
18.3778.312483العمارة
6.0606351.003كربالء
40.7941.2391.672الدلیم

20.3558.5627.409كركوك
14.8004.4332.502المنتفك
5.4473.40811.438الحلة
16.5544.1621.521الكوت

9.5432.68517.628السلیمانیة
15.0865.0724.595الدیوانیة
16.1215.2498.217دیالى

29.56810.06631.532الموصل
17.9814.99515.199أربیل

235.75563.844125.045المجموع
 

أما ھذه الملكیات الزراعیة فتتوزع حسب أحجامھا كما یلي:
عدد الملكیات  



24.270 أقل من 4 مشارات
25.849وأقل من 20 مشارة4 مشارات
15.923وأقل من 40 مشارة20 مشارة
11.291وأقل من 60 مشارة40 مشارة
8111وأقل من 80 مشارة60 مشارة
6580وأقل من 100 مشارة80 مشارة

17.375وأقل من 200 مشارة100 مشارة
7.915وأقل من 400 مشارة200 مشارة
2.266وأقل من 600 مشارة400 مشارة
1.192وأقل من 800 مشارة600 مشارة
655وأقل من 1.000 مشارة800 مشارة

1.702وأقل من 2.000 مشارة1.000 مشارة
632وأقل من 3.000 مشارة2.000 مشارة
356وأقل من 4.000 مشارة3.000 مشارة
233وأقل من 5.000 مشارة4.000 مشارة
424وأقل من 10.000 مشارة5.000 مشارة

168وأقل من 20.000 مشارة10.000 مشارة
104وأقل من 0000 مشارة20.000 مشارة

* * *
 

ھذا، وتبلغ مساحة األراضي التي تزرع بصورة فعلیة في الوقت الحاضر في المنطقتین (المطریة واإلروائیة) بما یقرب
من (9) مالیین مشارة موزعة كما یلي:

مشارة 
2.500.000مساحة األراضى المزروعة في المنطقة المطریة

2.510.000مساحة األراضى المزروعة زراعة شتویة بواسطة المضخات
مساحة األراضى المزروعة زراعة شتویة بواسطة الرى

2.490.000السیحى

330.000مساحة األراضى المزروعة بالرز في منطقة األھوار
1.170.000مساحة األراضى المزروعة زراعات صیفیة

 

وجمیع ھذه األراضي تروى ریًا مستدیًما ما عدا مناطق األھوار (المستنقعات) الواقعة في القسم الجنوبي من المنطقة
اإلروائیة، حیث یزرع الرز على حافة األھوار التي تتكون من تدفق میاه النھرین خالل موسم فیضانھما وغمرھا

للمساحات الكبیرة الواقعة على ضفتیھما فتزداد أو تقل المساحة التي تزرع بالرز تبعًا لذلك(380).



وقد بلغت مساحة األراضي التي تسقى (دیًما) باألمطار وبوسائط أخرى (باستثناء األراضي غیر القابلة للزراعة وبعض
األراضي المستغلة إلنتاج األخشاب) (22,657,400) مشارة بما في ذلك األراضي المتروكة.

ومن بین ھذه المساحة فإن نسبة مساحة األراضي التي كانت تروى (دیًما) فقط ولم یجر ریھا بأیة واسطة ري أخرى
بلغت (49%)، في حین إن (30%) منھا كانت تروى سیًحا و(20%) كانت تروى بواسطة المضخات. أما األراضي

التي كانت تروى بالنواعیر وبوسائط الري األخرى فتقل مساحاتھا عن (%2).

وھذه األراضي تسقى بالوسائط المختلفة حسب الجدول اآلتي(381):

المساحة بالمشارة 
11.008.249األراضى التي تروى دیًما (باألمطار)

6.740.944األراضى التي تروى سیًحا
4.478.106األراضى التي تروى بالمضخات
00224.573األراضى التي تروى بالنواعیر

205.528األراضى التي تروى بوسائط أخرى
22.657.400األراضى التي تروى دیًما أو بواسطة الرى األخرى

2.577.077األراضى غیر القابلة للزراعة
25.234.477المجموع

* * *
 

وفي الجدول اآلتي نبین عدد وقوة المضخات التي نصبت على األنھر والجداول ضمن األلویة العراقیة المختلفة(382):
 

عدد المضخات التي نصبت على األنھر والجداول ضمن

كل لواء خالل سنة 1953 ـ 1954 ومجموعھا النھائي في العراق

نھر دجلةاللواء
شط العربنھر الفراتشط الغرافنھر دیالىوروافده

المجموع
النھائي لغایة

31 آذار
1954

128- - - -- -15الموصل
5- -- -- -- -1أربیل

- -- -- -- -- -- -السلیمانیة
21- -- -- -- -8كركوك
147- -- -- -10- -دیالى
141- -17- -- -65بغداد
382- -30- -- -- -الدلیم
153- -- -- -- -- -الحلة



30- -- -- -- -- -كربالء
868- -69- -- -- -الدیوانیة
168- -310- -- -المنتفك
729- -- -1- -35الكوت
151- -- -- -- -3العمارة
5133- -- -- -- -البصرة
13110412654625المجموع

 

ومن ھذا الجدول یتضح أن في العراق اآلن من ھذه المضخات (4625) مضخة تبلغ قوتھا مقدرة بالحصان (176,910)
حصانًا.

وھذا العدد یشیر بوضوح إلى التقدم السریع الذي یسیر علیھ العراق في ھذا المضمار.

أما اآلالت واألدوات والمكائن الزراعیة الحدیثة فقد أخذت طریقھا ھي األخرى إلى العراق، بعد أن كانت األسالیب
الزراعیة القدیمة ھي السائدة في مختلف المناطق الزراعیة(383)، وھذه المكائن نبینھا في الجدول اآلتي:

 

المكائن واآلالت الزراعیة المباعة في العراق للسنوات 1945 ـ 1954

 1945194619471948194919501951195219531954
1346994847316754105343258الساحبات
11540110651191647874187139المحاریث
316583639464345109126خرماشات
1230355387981089621152الحاصدات
- - -8623511421الدراسات
1041915213982البذارات
أمشاط
3018730141421314829قرصیة

آالت لقص
2- - -- - -1- - -2- - -393- - -الحشیش

عربات
165- - -- - -15412- - -حقلیة

 

أ ـ الحاصالت الزراعیة:
 

یمكن أن نقسم المحصوالت الزراعیة في العراق إلى صنفین رئیسین ھما مزروعات شتویة، ومزروعات صیفیة، ویكاد
یكون الشعیر والحنطة أھم المحاصیل على اإلطالق، ذلك ألن مساحة األراضي المستغلة إلنتاجھما تبلغ أكثر من (9)

مالیین مشارة أو ما یزید على (88%) من مجموع األراضي التي زرعت(384).



ویتبع في زراعتھما في العراق نظام المناوبة إذ یزرع نصف األرض في سنة ویترك النصف اآلخر لیزرع في السنة
التالیة.

والزراعة المبكرة (زراعة الھرفي) عادة تكون خالل شھري تشرین األول والثاني، وأحیانًا تكون مبكرة أكثر من ذلك
فیبدأ في بذر األرض في األیام األخیرة من شھر أیلول، في حین إن الزراعة المتأخرة (زراعة األفلي) تؤجل إلى نھایة
كانون الثاني وأحیانًا تؤجل إلى شھر شباط. إال أن المزروعات الھرفیة تكون أكثر نمًوا وإنتاًجا وذلك ألن دور النضوج
في زراعة الھرفي یقع في األیام األولى من فصل الربیع، وبذلك فمن المحتمل جدًا أن ھذه المزروعات تكون في مأمن من
أخطار اآلفات الزراعیة أكثر من المزروعات األفلیة(385). أما البدء في المنطقة المطریة في المنطقة الشمالیة فیكون
عادة حالما تھطل األمطار في أول الخریف والتي تكون عادة في شھر تشرین الثاني وقد تتأخر أحیانًا إلى األسبوع األول

من كانون الثاني.

أما موسم الحصاد فیبدأ على وجھ العموم في شھر نیسان ویمتد على األكثر إلى نھایة شھر مایس.

ویضاف إلى الحنطة والشعیر مزروعات شتویة أخرى وھي الكتان والباقالء والھرطمان والعدس. ولكن ھذه المزروعات
تزرع في مساحات صغیرة جدًا بالنسبة إلى مزروعات الحنطة والشعیر. أما موسم زراعة ھذه المزروعات فمن الممكن

أن یقال إنھ یتفق مع موسم زراعة الحنطة والشعیر.

وقد جرت العادة في المنطقة اإلروائیة أن تغمر األراضي المھیأة لزراعة الحنطة والشعیر بالمیاه في بادئ األمر لتسھیل
عملیات الحرث والبذر وھذا ما یسمى (طربیس).

وأھم مناطق إنتاج الحاصالت الزراعیة الشتویة ھي كما یلي:

حنطة: كل العراق ما عدا ألویة كربالء والبصرة والعمارة فإنتاجھا قلیل بالنسبة إلى بقیة األلویة.

شعیر: كل العراق ما عدا لواءي كربالء والبصرة.

كتان: ألویة الكوت والحلة وبغداد ودیالى والدیوانیة.

عدس: األلویة الشمالیة وخاصة الموصل وكركوك والسلیمانیة وأربیل.

ھرطمان: ألویة الكوت والدیوانیة والحلة وبغداد والدلیم ودیالى. وتدل اإلحصائیات للعشر سنین األخیرة المنتھیة في
عام 1952 على أن معدل الناتج السنوي من الحنطة (421,325) طنًا ومن الشعیر (748,989) طنًا.

 

ب ـ المزروعات الصیفیة:
 

أما الحاصالت الصیفیة فأھمھا الرز، ویكون من حیث موسم زراعتھ كذلك (ھرفیًا) و(أفلیًا). والرز على نوعین، نوع
یزرع بصورة اعتیادیة، فینشر البذر في األرض ثم ینضج فیھا. واآلخر یسمى «شتال» ویزرع عادة في منطقة األھوار

الجنوبیة. وطریقة زراعتھ ھو أن البذر یلقى في مكان ثم ینقل إلى مكان آخر بعد أن یخضر.

أما مواسم بذر الرز ونضجھ فیختلف بین منطقة وأخرى، وعلى وجھ العموم یمكن تحدید موسم زراعة الرز كما یلي:

الھرفي» یبذر في شھر مایس وینضج في نھایة شھر آب.

األفلي» یبذر في شھر حزیران أو تموز، أما وقت النضوج فیبدأ من أواسط شھر أیلول وینتھي في آخر شھر تشرین
األول.

الشتال» ویبذر في نھایة شھر نیسان أو في أوائل شھر مایس ثم یشتل في شھر حزیران. أما وقت نضوجھ فیكون إما
في شھر آب أو في أوائل شھر أیلول إذا كان من النوع الھرفي.

 



وأغلب زراعة الرز تكون في مناطق األھوار أي في األراضي الواطئة من جنوب العراق (كالشامیة والمشخاب وسوق
الشیوخ والعمارة)، ویزرع كذلك في أماكن محدودة من دیالى والحلة واأللویة الشمالیة.

وتدل اإلحصائیات للعشر سنین األخیرة المنتھیة في عام 1952 على أن معدل الحاصل السنوي للرز في العراق یبلغ
(245,800) طن.

ویلي الرز في األھمیة بالنسبة إلى حاصالت العراق الصیفیة، الدخن، وزراعتھ ھرفیة وأفلیة أیًضا، وكذلك الذرة البیضاء
والذرة الصفراء.

وأھم مناطق إنتاج الدخن والذرة، ألویة المنتفك والدیوانیة وبغداد والدلیم والكوت والعمارة ودیالى.

أما السمسم والماش فھما من الحاصالت الصیفیة أیًضا إال أنھما أقل أھمیة من الحاصالت اآلنفة الذكر.

ویعتبر القطن والتبغ من الحاصالت الصیفیة المھمة أیًضا، وقد أعارت الحكومة العراقیة منذ تأسیسھا زراعة ھذین
المحصولین اھتماًما خاًصا.

وتقع أھم مناطق زراعة القطن في العراق في ألویة بغداد، الكوت، دیالى، وتلي ھذه المناطق في األھمیة، الحلة،
الموصل، الدلیم، السلیمانیة. وأفضل األوقات لبذر القطن ھو أواخر شھر مارت أو أوائل شھر نیسان.

أما التبغ فھو اآلخر یعتبر من المحصوالت الصیفیة الرئیسیة للقسم الشمالي من العراق، فھو یبذر في أوائل شھر مارت
وتجمع أوراقھ في شھر آب. وتنحصر زراعة التبغ في لواءي أربیل والسلیمانیة، وعلى األخص في أقضیة كویسنجق

وراوندوز وشقالوة وناحیتي بازیان وخورمال. وقد توسعت زراعة التبغ كثیًرا في السنین األخیرة.

وتدل اإلحصائیات للمدة من سنة 1944 إلى سنة 1950 على أن معدل الكمیة التي یحصل علیھا سنویًا یقدر بـ (6400)
طن بضمن ذلك التبغ المحسن وغیر المحسن(386).

ونقدم فیما یلي جدوًال یبین المساحات المزروعة من الحاصالت الشتویة والصیفیة(387).

األراضي المزروعة ببعض الحاصالت في العراق

المساحة المزروعةالحاصل
(بالمشارة)

4.842.130الشعیر
4.182.585الحنطة
514.722الرز
216.266الذرة
96.492القطن
87.224الدخن
87.022السمسم
84.176الماش
40.771التبغ

22.639العدس
19.552القطانى
17.313الباقالء



8.868الھرطمان
3.343الكتان

 

أشجار الفواكھ والنخیل:
 

أما فیما یختص بأشجار الفاكھة فتعتبر نخیل التمر أكثر األشجار شیوًعا في العراق، وقد تبین بنتیجة اإلحصاء أن عدد
أشجار النخیل المثمرة یقدر بنحو (31) ملیون نخلة(388).

أما األشجار المثمرة األخرى فتعد منطقة دیالى أحسن منطقة لزراعتھا وتمتد ھذه المنطقة على الجانب األیسر من نھر
دیالى غالبًا، فیبلغ طولھا حوالي عشرین میًال وعرضھا ما یقارب الثالثة أمیال، وھي تمتد من نھر (بھرز) في الجنوب
حتى المقدادیة شماًال، فتضم بعقوبة والھویدر وخرنابات وسائر القرى الواقعة ضمن ھذه المنطقة. وتلي منطقة دیالى في
جودة وتنوع الفواكھ وكثرتھا منطقة كربالء والحلة. أما في األلویة الشمالیة من العراق فیجود التفاح والكمثرى والسفرجل
والعنب والخوخ والتین والجوز واللوز، ویجود الزیتون في لواءي الموصل وكركوك والفستق في منطقة الموصل وما

جاورھا.

ویبلغ مجموع أشجار الفواكھ المثمرة بما في ذلك أشجار الجوز والعنب (15,525,779) شجرة. ونبین في الجدول اآلتي
األنواع الرئیسیة من ھذه الفواكھ وعدد أشجارھا في العراق، وذلك عدا أشجار العنب وكذلك أشجار اإلجاص والتین

والتوت(389).
 

أشجار الفواكھ المثمرة

عدد األشجارالنوع
2.000.229الرمان
1.293.592البرتقال
763.982التفاح

565.171المشمش
332.636اللیمون الحلو

181.752اللیمون الحامض
178.099الخوخ

103.203العرموط (الكمثرى)
104.855الجوز
34.733اللوز

30.534الزیتون
9.046الفستق

 

المخضرات:
 



لقد بلغ عدد المشارات المستغلة لزراعة الخضروات في العراق بموجب اإلحصاء الزراعي لسنة 1952/1953
(180,870) مشارة، وظھر كذلك أن إنتاج الخضروات قد أعطي أھمیة خاصة في كل من لواءي بغداد والحلة في حین

إنھ لم یعط إال أھمیة جزئیة في لواء المنتفك.

وأھم الخضروات التي تزرع في العراق ھي: الرقي، الطماطھ، البطیخ، الخیار، الباذنجان، اللفت (الشلغم) السبانغ،
الخس، الجزر، اللھانة، البطاطس، القرنابیط.
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� حرف الس��
 

� العراق(390)
السا�لوات ��

 

لما كان العراق من األقطار الزراعیة، وإن الحبوب في مقدمة صادراتھ الرئیسیة فقد كان یعاني قبل عام 1951 مشكلة من
أھم المشاكل التي كان لھا أبعد األثر في سعر الحبوب التي یصدرھا إلى الخارج، وتلك ھي مشكلة تنظیف تلك الحبوب

وتصنیفھا وخزنھا.

غیر أنھ لما تم تشكیل لجنة خاصة تأخذ على عاتقھا مسؤولیة تنظیم تجارة الحبوب العراقیة وذلك بموجب (قانون لجنة
تنظیم تجارة الحبوب رقم 32 لسنة 1939)، فقد جعلت ھذه اللجنة نصب عینیھا وضع حد لھذه المشكلة األساسیة التي
تجعل الحبوب العراقیة في المؤخرة بالنسبة للسوق الدولیة. ولذلك قامت ھذه اللجنة بعد دراسة طویلة بإنشاء أول (سایلو)

ُھري في بغداد حیث بوشر العمل بھ عام 1948 وانتھى تشییده في عام 1950.

ویقع ھذا السایلو على ضفة نھر دجلة مقابل ناحیة األعظمیة، یتسع لخزن (5000 طن). وقد بوشر العمل في ھذا السایلو
منذ شھر مایس 1951. وبالنظر ألھمیة وجود أمثال ھذه المخازن الحدیثة في شتى أنحاء العراق ال سیما في المناطق
الزراعیة الرئیسیة، فقد وضعت لجنة تنظیم تجارة الحبوب منھاًجا لتأسیس عدد من ھذه السایلوات، وقد كملت الدراسات

والتصامیم الفنیة لھا وینتظر أن یباشر بالعمل على تأسیس سایلوات(391):

 ـ في البصرة باعتبارھا میناء العراق الذي تصدر منھ ھذه الحاصالت، وإن النیة متجھة ألن یكون ھذا السایلو یتسع
لخزن ما بین 40 ـ 50 ألف طن وذا قابلیة لتسلم وتسلیم (750,000) طن في السنة.

 ـ في الموصل لیتسع لخزن ما مقداره (7500) طن.

 ـ في لواء الحلة لیتسع لخزن ما مقداره (3500) طن.

 ـ في لواء أربیل لیتسع لخزن ما مقداره (4000) طن.

 ـ وآخر في لواء بغداد لیتسع لخزن ما مقداره (12,500) طن.
 

 

 

 

�فات المل��ة سجل ال���
 

یوجد في البالط الملكي العامر، سجل خاص موضوع في صالون خاص في جناح دائرة التشریفات الملكیة وھو مفتوح
یومیًا لیكون في مقدور كبار القادمین إلى بغداد من وطنیین وأجانب تسجیل أسمائھم فیھ حال وصولھم إلیھا(392).

أما المناسبات الرسمیة التي یعلن فیھا عن افتتاح ھذا السجل في البالط الملكي العامر لحضرات الذوات من وطنیین
وأجانب لتسجیل أسمائھم فیھ، فھي:



 ـ عید المولد النبوي الشریف المصادف یوم 12 ربیع األول من كل سنة.

 ـ عید انتقال العرش لحضرة صاحب الجاللة الملك في الیوم المصادف 4 نیسان.

 ـ عید میالد جاللة الملك المصادف یوم 2 مایس.

 ـ عید النھضة العربیة المصادف یوم 9 شعبان.

 ـ الیوم األول والثاني من شھر رمضان المبارك(393).

 ـ الیوم األول والثاني من عیدي الفطر واألضحى السعیدین.

 ـ عید میالد حضرة صاحب السمو الملكي ولي العھد المعظم یوم 24 تشرین الثاني(394). ھذا وھناك مناسبات آنیة
أخرى تستوجب اإلعالن عن فتح ھذا السجل حسب الظروف واألحوال.

 

وتقوم دائرة التشریفات الملكیة عادة باإلعالن عن فتح ھذا السجل في الصحف المحلیة وإذاعتھ من دار اإلذاعة الالسلكیة
قبل یوم حلول المناسبة.

وفي یوم التسجیل یتقاطر إلى البالط الملكي العامر أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة ورؤساء الوزارات السابقون
والوزراء واألعیان والنواب وكبار الموظفین من عسكریین ومدنیین ورجال السلك السیاسي األجنبي والوجوه
والشخصیات. ویكون في استقبالھم والترحیب بھم كبار موظفي البالط الملكي وعلى رأسھم معالي رئیس التشریفات

الملكیة.

وقد اعتادت رئاسة التشریفات الملكیة أن تذیع بیانًا (بعید تلك المناسبة) تبین فیھ أمر حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم
بشكر حضرات الذوات الذین سجلوا أسماءھم في سجل التشریفات(395).

 

السجون العراق�ة
 

عندما احتل اإلنكلیز العراق، قامت السلطات المحتلة في نھایة الحرب العظمى األولى بإنشاء عدد من السجون.

وكان السجن المركزي في بغداد یتضمن (السجن المركزي في باب المعظم وسجن القلعة المخصص لذوي األحكام
الثقیلة، وسجن الباب الوسطاني المخصص للمساجین الذین یقومون بأعمال ترابیة، ثم المدرسة اإلصالحیة، وسجن النساء

الذي كان یشغل إحدى الدور المستأجرة داخل المدینة).

وكانت قد أنشأت سجونًا أخرى في بقیة األلویة عدا ألویة (الدیوانیة والسلیمانیة وكربالء). وقد كانت جمیع ھذه السجون
تدار من قبل الموظفین البریطانیین إال أنھ في عام 1922 انتقلت إدارة السجون من أیدي السلطة المحتلة إلى أیدي

الوطنیین حیث تم تعیین أول مدیر لھا من العراقیین(396). وكانت ھذه اإلدارة مرتبطة بوزارة الداخلیة.

وقد أخذ عدد الموظفین البریطانیین فیھا یتقلص تدریجیًا حتى إذا حل عام 1929 كانت خدمات آخر موظف منھم قد
أنھیت(397).

وظلت إدارة السجون مرتبطة بوزارة الداخلیة منذ ذلك التاریخ حتى تأسیس وزارة الشؤون االجتماعیة عام 1939، إذ
ارتبطت إدارة السجون بھا.

وفي السنوات األخیرة أخذت مدیریة السجون العامة على عاتقھا إدارة سجن السلیمانیة بعد أن كان تحت إدارة الشرطة.
وتم في عام 1948 فتح سجن في (نقرة السلمان) كما تقرر إلغاء سجن أربیل لعدم صالحیة بنائھ.



وقد اتبعت إدارة السجون العراقیة خطة تھدف إلى إصالح أحوال السجناء إذ تقوم بتعلیمھم القراءة والكتابة عن طریق
مكافحة األمیة فیما بینھم فضًال عن اإلرشادات والمواعظ التوجیھیة.

وعالوة على ذلك فقد أخذت تفكر في تدریبھم على بعض الحرف والمھن، فقامت بتأسیس المعامل في السجون بعد أن
كانت السلطات المحتلة ال تشغلھم إال باألعمال الترابیة. ویعطى للسجین الذي یقوم بالعمل في ھذه المعامل أجور توفر لھ
وتسلم إلیھ في حال انتھاء مدة محكومیتھ لیتمكن بواسطتھا من فتح محل لصنعتھ أو إعانتھ بعد انتھاء مدة حكمھ حتى یجد

لھ عمًال(398).

ویرجع تاریخ تأسیس المعامل المختلفة في السجون ال سیما في بغداد والموصل والبصرة، إلى عام 1924. أما ھذه
المعامل فھي:

 

1 ـ معامل النسیج والحیاكة:

تم تأسیس ھذا المعمل عام 1924 لتدریب المساجین على الحیاكة، وقد أصبح ھذا المعمل قادًرا على حیاكة األقمشة
الصوفیة والقطنیة المتنوعة، وھو الذي یقوم بتجھیز السجون بما تحتاج إلیھ من ألبسة وبسط وشفوف.

 

2 ـ معمل الكمبار(399):

وقد أُسس في السنة نفسھا معمل للكمبار والحصر في كل من سجن بغداد وبعقوبة والعمارة.
 

3 ـ معمل النجارة:

وقد قامت إدارة السجون بتأسیس معامل للنجارة في كل من سجن بغداد والموصل والبصرة.
 

4 ـ معمل الصباغة:

وأنشئ ھذا المعمل لصبغ الغزوالت التي یحتاج إلیھا معمل النسیج في منسوجاتھ.
 

5 ـ معمل األحذیة:

وقد أنشئ ھذا المعمل في سنة 1924 أیًضا ولكن ھذه الصناعة أھملت مؤخًرا.
 

6 ـ معمل السجاد:

وقد أنشئ ھذا المعمل لتدریب المساجین على صنعة حیاكة السجاد تحت إشراف أستاذ إیراني وقد برع ھذا المعمل في
عمل (سجاد شعار الدولة وخارطة العراق) وقد حصلت مصنوعاتھ على جوائز في المعارض المختلفة.

 

7 ـ وباإلضافة إلى ذلك فقد أنشئت معامل أخرى منھا معمل المالبس التحتانیة والجوارب، والحدادة، والخیاطة،
والبطانیات المرعزیة(400) (ال سیما في سجن الموصل) وتجلید الكتب(401).

 

ھذا وقد أعید ارتباط إدارة السجون بوزارة الداخلیة ثانیة عام (1954). أما المدرسة اإلصالحیة التي كانت وزارة
المعارف تشرف على سیر التدریسات فیھا منذ تأسیسھا فقد انفردت عن سجن بغداد، حیث استأجرت لھا بنایة خاصة تقع



في بستان كبة في (العلویة) منذ عام 1951.

وندرج في الجدول اآلتي عدد المسجونین الذین دخلوا السجون العراقیة منذ عام 1927 حتى عام 1954 بمختلف األحكام،
رغبة في أن تكون ھذه األرقام في عون الباحثین االجتماعیین الذین قد یحتاجون إلى مثل ھذه األرقام.

 

عدد المسجونین في العراق منذ عام 1937 ـ 1954

عدد السجیناتعدد السجناءالسنة
1927296536
1928349442
1929335070
1930382664
1931390070
1932491696
1933472374
19345167109
1935492686
1936464677
1937460275
1938488880
1939548289
1940592086
1941534270
19425645111
1943554271
1944578655
19456016147
1946522071
1947667764
1948624374
1949566887
1950549281
1951570470
1952583269



1953547251
1954501742

 

أما عدد المحكوم علیھم باإلعدام خالل ھذه الفترة (1927 ـ 1954) فقد بلغ (428). أما الذین نفذ بھم حكم اإلعدام فعًال
(331) محكوًما. أما الباقون فقد أبدلت عقوبة إعدامھم باألشغال الشاقة(402).

 

س�ك حد�د الحكومة العراق�ة
 

لم یكن طریق السكة الحدید معروفًا في العراق قبل أكثر من (32) عاًما، وما كان العراقیون یعرفون عن طریق السكة
الحدید، سوى طریق خط الترامواي الذي كانت تجره الخیول ما بین بغداد والكاظمیة ذلك الطریق الذي دشن في زمن

المصلح الكبیر الوالي مدحت باشا (1869 ـ 1872م).

أما مشروع مد السكة الحدید من األناضول إلى بغداد فقد كان من المشاریع التي تصارعت بشأنھ المطامع االستعماریة في
أواخر القرن التاسع عشر ال سیما بین ألمانیا وإنكلترا. وقد استطاعت ألمانیا في عام (1899م) من الحصول على امتیاز
من السلطان العثماني یحق لھا بموجبھ مد خط سكة حدید األناضول، من قونیھ إلى الموصل ومنھا إلى بغداد، كما كان

مقرًرا أیًضا أن ینتھي ھذا الخط عند سواحل الخلیج الفارسي(403).

ونظًرا لتقارب وجھات النظر بین ألمانیا وإنكلترا واالتفاق على مناطق نفوذھما في تلك المنطقة فقد حل االتفاق بینھما
على أن یكون امتداد ھذا الخط إلى البصرة فقط. أما فیما وراء ذلك فقد اتفق على عدم جواز تمدیده إال بموافقة بریطانیا
العظمى(404). ولذلك كان حدیث السكك الحدید في العراق في سنة 1903 موضوًعا حساًسا(405). إذ أصبح مشروع
سكة حدید بغداد منذ ذلك التاریخ حتى السنوات العشر التي تلتھ مجال بحث ونقاش في كل من البرلمان الفرنسي

واإلنكلیزي، ألن ھذا المشروع كان خطوة جریئة أحدث إعالنھ ال سیما في (إنكلترا) دویًا عظیًما(406).

وھكذا وبناء على االتفاق الذي حصل بین الحكومات التركیة والبریطانیة واأللمانیة خطت ألمانیا خطوة فعالة في سبیل
المباشرة بالمشروع، إذ لم یكد یحل عام 1912 حتى وصلت في عام 1912م أول شحنة من مواد إنشاء الخط، وفي سنة

1914 كان الخط العریض ما بین بغداد وسامراء قد تم إنشاؤه.

فلما أعلنت الحرب العالمیة األولى عام 1914 وأصبح العراق ساحة حرب ألحقت بالمعامل والقاطرات التي أقامھا
األلمان، أضراًرا جسیمة من جراء األعمال العدائیة التي حدثت ضد الدولة العثمانیة.

وھكذا لم یكن في العراق عام 1914 من خطوط السكة الحدید سوى ھذا الخط الذي یبلغ طولھ (119) كیلومتًرا فقط.

إال أنھ عندما احتلت الجیوش البریطانیة البصرة في عام 1914 وانھزمت أمامھا القوات العثمانیة المرابطة فیھا، ظھرت
للسلطة المحتلة الضرورة الماسة لوجود خطوط السكة الحدید لتأمین مواصالتھا، ال سیما عندما قررت مالحقة القوات
العثمانیة والزحف شماًال بمحاذاة نھري دجلة والفرات. ولذلك باشرت بإنشاء خطین أحدھما یمتد من البصرة إلى مدینة
الناصریة واآلخر من البصرة إلى مدینة العمارة. ثم لما احتلت كًال من الناصریة والعمارة، مدّت الخط األول إلى مدینة

السماوة وقامت بمد خط جدید من مدینة الكوت إلى بغداد ومنھا إلى الحدود اإلیرانیة(407).

وعلیھ، فقد كان في العراق عندما وضعت الحرب العالمیة األولى أوزارھا (1918م) أربعة خطوط للسكة الحدید ھي:

 ـ الخط الممتد بین البصرة والسماوة.

 ـ الخط الممتد بین البصرة والعمارة.

 ـ الخط الممتد بین الكوت فبغداد.



 ـ الخط الممتد بین بغداد وسامراء وھو الخط الذي أنشأه األلمان كما ذكرنا. ولما كانت الضرورة تقضي بإیصال
الخط الممتد من البصرة إلى بغداد ال سیما وأنھ یمر في منطقة زراعیة ھامة، ولذا فقد مدد الخط من السماوة إلى

الحلة ثم منھا إلى بغداد(408).
 

أما خط بغداد سامراء فقد مدد إلى تكریت ومن ثم إلى بیجي ومنھا إلى الشرقاط التي تبعد مسافة (188 میًال) عن
بغداد(409).

وھكذا لم یكن في العراق في عام 1920م سوى ھذه الخطوط وھي:

 ـ الخط الممتد بین البصرة وبغداد الذي سار علیھ القطار ألول مرة عام 1920.

 ـ الخط الممتد بین بغداد والشرقاط.

 ـ الخط الممتد بین بغداد وخانقین.
 

أما الخطان اآلخران وھما الخط الذي كان یربط بین البصرة والعمارة والخط الذي یربط الكوت ببغداد فقد تم رفع
قضبانھما الحدیدیة لالستفادة منھا في تمدید الخط الرئیسي وھو خط ـ البصرة ـ بغداد.

وفي سنة 1920م انتقلت إدارة شؤون السكك الحدید من اإلدارة العسكریة إلى اإلدارة المدنیة. وقد كانت تدار من قبل
موظفین بریطانیین بإشراف المندوب السامي البریطاني(410).

وفي عام 1924 انتقلت إدارة السكك الحدید إلى حكومة العراق إال أن ملكیتھا ظلت للحكومة البریطانیة حتى إذا جاءت
سنة 1936 انتقلت إلى الحكومة العراقیة بموجب (قانون إبرام االتفاقیة العراقیة البریطانیة المختصة بنقل ملكیة السكك

الحدید للحكومة العراقیة رقم (52) لسنة 1936). وقد نص في المادة األولى من ھذا القانون على أن االنتقال یتم حالما:

 ـ تتسلم حكومة صاحب الجاللة البریطانیة من الحكومة العراقیة المبلغ (400) ألف باون استرلیني الواجب دفعھ
خالل عشرین یوًما من تاریخ االتفاقیة.

 ـ یتم حسب األصول تشكیل مجلس اإلدارة المنصوص علیھ في المادة الثانیة.
 

أما المادة الثانیة ھذه فتنص على ما یلي:

 ـ یتعھد صاحب الجاللة ملك العراق بأن تناط إدارة السكك الحدید بمجلس إدارة تؤلفھ الحكومة العراقیة، وذلك لمدة
عشرین سنة من تاریخ نقل السكك بمقتضى المادة األولى. ویتألف المجلس من خمسة أشخاص وھم أحد وزراء
الدولة (وھو الذي یكون رئیس المجلس) والمدیر العام وثالثة أشخاص آخرین تعینھم حكومة العراق على أن یكون

أحدھم من رعایا بریطانیا.

 ـ یشكل المجلس فوًرا بعد تنفیذ ھذه االتفاقیة ویأخذ اإلدارة على عاتقھ اعتباًرا من تاریخ نقل السكك الحدید.
 

أما المادة الرابعة فقد نصت على أن یشغل المناصب الھامة من قبل رعایا بریطانیین بشروط خدمة ولمدة عشرین
عاًما(411).

وقد كانت شبكة السكة الحدید في العراق تتألف من ثالثة أقسام رئیسة ھي:

 ـ القسم الذي یربط میناء المعقل ببغداد مع خطوطھ الفرعیة الممتدة من مفرق الشعیبة، ومن مفرق أور إلى الناصریة
ومن مفرق الھندیة إلى كربالء.



 ـ القسم الذي یوصل بغداد بكركوك مع خط فرعي من (قره غان) إلى خانقین.

 ـ القسم العریض الذي یربط بغداد ببیجي في الجانب الغربي من نھر دجلة متجًھا إلى الشمال.
 

أما طول ھذه الخطوط الثالثة فقد كان (1211) كیلومتًرا.

ومنذ ذلك التاریخ أخذت إدارة السكك تسیر بخطى واسعة في سبیل تحسین وضعھا العام والعمل على مد خطوط جدیدة
وتوسعات ضروریة، ولذلك لم یأت عام 1950 حتى كانت عدة تجدیدات قد حدثت أھمھا:

ـ إیصال الخط العریض إلى الموصل فتل كوجك الواقعة على الحدود السوریة، وبذلك تم االتصال بقطار طوروس
السریع الذي أصبح یسیر من بغداد إلى الموصل وتل كوجك وحلب ومنھا إلى استانبول فأوروبا(412).

ب ـ تمدید الخط المتري من كركوك إلى أربیل(413).
 

أما المشاریع والتحسینات األخرى فأھمھا ما یلي:

 ـ إنشاء جسر مشترك للقطار والمركبات عبر نھر دجلة في بغداد (الطرفیة).

 ـ جسر السكك عبر نھر الفرات قرب سدة الھندیة.

 ـ محطة بغداد (العالمیة) والتي تشغلھا اآلن مدیریة السكك العامة.

 ـ تأسیس مصلحة الخطوط الجویة العراقیة.

 ـ توسیع معامل السكك في الشالجیة وجعلھا قادرة على القیام باألعمال والخدمات الضروریة.

 ـ تحسین السفر بالقطار بتھیئة مركبات جدیدة مكیفة للھواء وقاطرات من نوع دیزل وما إلى ذلك.
 

ھذا وقد بلغ طول الخطوط وعدد العربات التي تملكھا السكك كما یلي:

1 ـ طول الخطوط المفتوحة بالكیلومتر:

المجموعالخطوط الجانبیةالخطوط الرئیسیةالسنة
1951 - 19501660.07349.832009.90
1952 - 19511697.83335.702033.53
1953 - 19521697.83335.702033.53
1954 - 19531697.83334.242033.07

 

القاطرات والمقطورات التي تمتلكھا السكك الحدید(414)

عربات البضائععربات المسافرینقاطرات رھن التشغیل 

الخطالسنة
الخطالمترىالعریض

الخطالمترىالعریض
المترىالعریض

- 1950
1951181036625315036409



- 1951
1952

221036625315026358

- 1952
195322996626015026307

- 1953
1954231676726014726300

 

محطات للسكك الحدید على الخطوط المختلفة وأبعادھا بالكیلومتر

1 ـ محطات خط بغداد ـ البصرة

20ھور رجب100غربى بغداد
37المحمودیة10الدورة

256الرمیثة55اإلسكندریة
280السماوة69المسیب

310الخضر75مفترق الھندیة
340البطحة89خان المحاویل

371مفرق أور107الحلة
405تل اللحم132الھاشمیة
433جلیبة147قوجان

462لقیط153الشریفیة
488الغبیشیة174خان جدول
503أرطاوا192الدیوانیة
537الطوبة221الحمزة

553الشعیبة237أبو طبیخ
569المعقل- - -- - -

 

2 ـ مفرق الشعیبة ـ جبل سنام

43الرافضة- -مفرق الشعیبیة
41جبل سنام7الشعیبة
- - -- - -12الزبیر

 

3 ـ مفرق الناصریة ـ أور

16الناصریة- - -مفرق أور



 

4 ـ مفرق الھندیة ـ كربالء

20إمام عون- -مفرق الھندیة
33كربالء8إبراھیمیة

 

5 ـ محطات خط بغداد ـ الموصل ـ تل كوجك

314جرناف- -غربى بغداد
338القیارة9الكاظمیة
365الشورة21التاجى

388حمام العلیل41المشاھدة
411الموصل61الدجیل

436الصابونیة79بلد
463الوائلیة119سامراء
473تل الحنكھ171تكریت
497تل العوینات215بیجى

529تل كوجك249عین الدبس
  278تلول البق

 

6 ـ محطات خط بغداد ـ كركوك ـ أربیل

173قرة تبھ- -باب المعظم
199أسكى كفرى3باب الشیخ

226سلمان بك6معامل الطابوق
237طوز خرماتو22الصفوة

264افتخار41خان بنى سعد
277على سراى59بعقوبة

295بشیر86أبو جسرة
322كركوك101المقدادیة
345بیوك حصار110المنصور
378ألتون كوبرى125كوردرة
401حمزة كور138السعدیة

427أربیل148مفرق جلوالء
 



مفرق جلوالء ـ خانقین (من بغداد)

161تل على148جلوالء
176خانقین155جسر حلوان

* * *
 

ھذا، وللسكك میزانیة خاصة ملحقة بمیزانیة الدولة. وتتألف وارداتھا (التي ارتفعت خالل السنوات العشر الماضیة من
نصف ملیون دینار إلى خمسة مالیین). من أجور نقل المسافرین والبضائع.

ویبلغ عدد الموظفین من (الضباط والموظفین اآلخرین) المستخدمین في مدیریة السكك الحدید لغایة عام 1953/1954
زھاء (14,256)، منھم (130) ضابًطا وبین ھؤالء (25) ضابًطا بریطانیًا.

أما المستخدمون والعمال المدربون فیبلغ عددھم (3232)، ومن بین ھؤالء (10) من البریطانیین والھنود.

أما المستخدمون غیر المدربین فیبلغ عددھم (10,894) مستخدًما.

ونقدم فیما یلي جدوًال باإلیرادات وآخر بالمصروفات للسنوات (1951 ـ 1954).
 

اإلیرادات بالدنانیر(415)

إیرادات عرباتالسنة
المسافرین

إیرادات عربات
البضائع

المجموعإیرادات أخرى

1951 - 1950819.3412.509.802541.0303.870.173
1952 - 1951866.8553.382.050579.8424.828.747
1953 - 1952863.2474.170.349928.3934.798.742
1954 - 1953979.4553.672.209695.3665.347.030

 

المصروفات بالدنانیر

مصروفات علىنفقات التشغیلالسنة
المجموعاألعمال الرئیسیة

1951 - 19503.816.973851.7654.668.738
1952 - 19514.175.857480.5004.656.357
1953 - 19524.607.252406.6505.013.902
1954 - 19535.014.126335.7015.349.827
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السالم المل�� العرا��

 

لما كان لكل دولة (ملكیة كانت أم جمھوریة) نشید وطني یعزف في المناسبات الرسمیة، رأت الحكومة العراقیة عند
تشكیل الحكم الوطني في العراق ضرورة وضع (سالم ملكي عراقي) أسوة ببقیة الدول. ولذلك أعلنت في عام 1924 عن
مسابقة حول ھذا الموضوع وخصصت لھا جائزة نقدیة لمن یفوز بتلك المسابقة. وقد اشترك في ھذه المسابقة عدد من
الموسیقیین األجانب، وبنتیجة ھذه المسابقة فاز (السالم الملكي) الذي وضعھ [المیجر جي. آر. موري] أحد ضباط الجیش
البریطاني. وقد عزف ھذا السالم ألول مرة جوق الحرس الملكي في مجلس األمة وفي البالط الملكي ومقر وزارة

الدفاع(416).

ومما تجدر مالحظتھ في ھذا الخصوص ھو أن السالم الملكي العراقي بخالف األناشید الوطنیة في الدول األخرى، ال
تصاحبھ كلمات تنشد أثناء العزف. ولقد حاول أحد الشعراء أن ینظم أبیاتًا من الشعر تسیر مع نوطة السالم الملكي ولكن
ذلك لم یكن بصورة رسمیة(417). ویعزف السالم الملكي لجاللة الملك وسمو ولي العھد والعائلة المالكة وفي تقدیم أوراق

االعتماد في البالط الملكي العامر وفي األلویة لممثل جاللة الملك ویعزف كذلك في أغلب الحفالت الرسمیة.

النوطة الموسیقیة للسالم الملكي العراقي

 

السل�مان�ة
 

مدینة السلیمانیة، ھي مركز لواء السلیمانیة، تقع وسط سلسلة من الجبال متصل بعضھا ببعض، وتبعد عن مدینة كركوك
شرقًا بمسافة (114) كیلومتًرا.

ویرجع تاریخ إنشاء ھذه المدینة إلى أیام (اإلمارة البابانیة) في شمال العراق في أواخر القرن الحادي عشر للھجرة(418).

وكان محمود باشا بابان قد أنشأ في عام 1781م (1196ھـ) قلعة حصینة في قریة ملكندي، إحدى المحالت المعروفة في
مدینة السلیمانیة الحالیة. فكانت أول دار تشاد فیھا، فلما آلت اإلمارة إلى إبراھیم باشا بابان كان أحسن ما یذكر بھ ھو

إتمامھ إنشاء بلدة السلیمانیة، التي سمیت بھذا االسم تمجیدًا وتخلیدًا السم الباشا الكبیر في بغداد یومئذ(419).

وھكذا ومنذ ذلك التاریخ راحت ھذه المدینة تتقدم وتتوسع إال أنھا كانت تتعثر بأسباب التأخر نتیجة الثورات والحروب
التي توالت علیھا، إال أنھا لم تجد فرصة للنھوض من كبوتھا إال بعد أن آل أمرھا إلى الحكومة العراقیة سنة 1924 حیث



فتحت فیھا الشوارع الفسیحة، وأقیمت فیھا العمارات والمباني الحدیثة، والحدائق العامة والمؤسسات الحكومیة المختلفة
حتى أصبحت من المدن العراقیة المشھورة بحسن ھندستھا وجمیل عمارتھا.

أما لواء السلیمانیة ھذا فلواء جبلي وعر المسالك كثیر الجبال غزیر المیاه، یحده من الشرق بالد إیران ومن الغرب لواء
كركوك ومن الشمال لواء أربیل ومن الجنوب بالد إیران وشيء من لواء دیالى.

وتبلغ مساحة اللواء (9552) كیلومتًرا مربعًا وعدد نفوسھ (226,400) نسمة ویتقوم إداریًا من أربعة أقضیة ھي قضاء
مركز السلیمانیة، حلبجة، شھربازار، وقضاء بشدر.

وأھم منتوجات اللواء (التبغ) فإنھ ینمو ھناك بكثرة بعد الحبوب.

ومن حاصالتھ الرئیسیة أیًضا الجوز واللوز والفستق والبندق والبلوط والعفص والكثیراء والمغ وَمّن السماء. أما العسل
الذي یجمع في أطرافھ فجید(420). یضاف إلى ذلك الفواكھ المختلفة األخرى.

أما القبائل التي تقطن في ھذا اللواء ف الرئیسیة منھا ثالث ھي:

 ـ قبیلة الجاف.

 ـ قبیلة بشدر.

 ـ قبیلة ھماوند.
 

وتتفرع من ھذه القبائل الرئیسیة الثالث أفخاذ وبطون یتجاوز عددھا العشرین. ویوجد في لواء السلیمانیة بعض المواقع
واآلثار التاریخیة ھي:

 ـ قالي شجاع في ناحیة سروجك.

 ـ قالي جوالن وسرسیر في مركز قضاء شھربازار.

 ـ قلعة زلم في ناحیة سرداش.

 ـ جامع خورمال وھو من آثار السلطان سلیم في خورمال.
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� حرف الش��
 

شعار الدولة العراق�ة
 

لقد نص القانون رقم (25) لسنة 1931 (المعدل)(421) على أن:



یتألف شعار الدولة من ستارة مربعة الشكل تقریبًا تحیط بھا حاشیة والتاج العراقي ـ ھیئة الستارة ـ طرفھا العلوي مطوي
في جانبیھ ومسدول إلى الوسط فھو مفتوح ومثني كل من جانبیھا األیمن واألیسر أربع ثنیات، وقد عقدت كل من زاویتیھا
العلویتین على شكل وردة ربطت بجدیلة مذھبة تدلى طرفاھا المنتھي كل منھما بذؤابة بصورة ملتویة إلى نصف الستارة.

لون الستارة: أما وجھھا فالنصف األعلى منھ أبیض علیھ ظل القسم المطوي منھا والثنیات ونصفھا األسفل أخضر فاتح،
وأما خلفھا فھو أحمر قاٍن والحاشیة ذھبیة.

 

الرسوم الموجودة في الستارة:

 ـ توجد في وسط الستارة دائرة لھا إطار لون محیطیھ ذھبي كتب في قسمھ األعلى األبیض بالخط الكوفي (العدل
أساس الملك) وفي قسمھ األسفل األبیض بین كوكبین ذوي خمس شعب، التاریخ الھجري (1339) وھو التاریخ
الذي تبوأ فیھ جاللة الملك فیصل األول عرش العراق. وعلى جانبي اإلطار ما بین الكتابتین نقوش عربیة مذھبة
على لون أصفر وسطح الدائرة مقسوم إلى قسمین غیر متساویین القسم الكبیر األسفل رسم لألرض بلون أصفر
والقسم الصغیر األعلى رسم للسماء بلون أزرق فاتح. وبین القسمین سلسلة جبال بیض وعلى أحد الجبال في الجھة
الیسرى ركازة ذات ثالث قوائم رمًزا إلى آبار النفط ویتشعب من نقطتین مختلفتین من الحد الفاصل نھران رمًزا
إلى دجلة والفرات ویلتقیان في أسفل الدائرة رمًزا إلى شط العرب ویتقاطع في ملتقى النھرین سیف ورمح لونھما
ذھبي. ویقوم بین النھرین من وسط القسم األصغر أربع نخالت یغطي سعفھا األخضر قسًما كبیًرا من اللون

األزرق.

 ـ یوجد خارج الدائرة من جھتھا الیمنى جواد عربي ومن جھتھا الیسرى أسد بابلي وكل منھما واقف على رجلیھ
وسند الدائرة بیدیھ.

 ـ یوجد بین الدائرة والقسم المطوي من الستارة كوكبان ذوا سبع شعب ولون دائرة كل من الكوكبین أسود یحیط بھا
إطار أبیض ولون الشعب أحمر وبین الشعب زخرف أخضر. وھذه األلوان تمثل العلم العراقي والكوكبان یرمزان

إلى العنصرین العربي والكردي.

 ـ یوجد بین الدائرة ومنتھى أسفل الستارة غصن قطن وربطة سنابل قمح متقاطعة والغصن یحتوي على عشر أزھار
أربع منھا مفتحة والربطة مؤلفة من سبع سنابل.

 

أما التاج العراقي فھو یرتكز على فتحة الستارة العلیا.

أما كیفیة استعمال ھذا الشعار فقد نص علیھ في نظام رقم (24) لسنة 1933 وھي:

ـ المناسبات التي یستعمل فیھا الشعار وھي:

 ـ حفالت قبول الممثلین األجانب عند تقدیمھم أوراق االعتماد.

 ـ الحفالت الرسمیة التي تقام باسم الدولة العراقیة في السفارات والمفوضیات والقنصلیات العراقیة وذلك من قبل
ممثلي الحكومة العراقیة.

 ـ كافة األعیاد الوطنیة الرسمیة كیوم التتویج ووالدة جاللة الملك وعید النھضة.

ب ـ األماكن والمطبوعات الرسمیة التي یستعمل فیھا الشعار:

 ـ جبھة البالط الملكي.

 ـ جبھة مجلسي األعیان والنواب.

 ـ جبھة العلم الذي یرفع فوق المحل الذي یقیم فیھ جاللة الملك.



 ـ مدخل الوزارات.

 ـ جبھة بنایة السفارات والمفوضیات العراقیة في الخارج.

 ـ وسائط النقل المعدة لصاحب الجاللة الملك.

 ـ األماكن األخرى التي یرى الوزیر ـ الذي یخصھ األمر ـ استعمال الشعار فیھا.

 ـ البراءات الملكیة.

 ـ كتب إبرام المعاھدات واالتفاقیات والمقاوالت الدولیة.

1 ـ الكتب الصادرة من السفارات والمفوضیات والقنصلیات.

1 ـ شھادات التخرج الدراسیة الرسمیة على اختالف أنواعھا.

1 ـ جوازات السفر.

1 ـ شھادات الجنسیة والتجنس والنفوس.

1 ـ الجریدة الرسمیة.

1 ـ سندات التملك والتصرف (الطابو).

1 ـ مطبوعات الدولة األخرى التي یرى الوزیر ـ الذي یخصھ األمر ـ استعمال الشعار فیھا.
 

 

 

 



 

 

لمان�ة العراق�ة الشع�ة ال��
 

على أثر انتماء البرلمان العراقي في عام 1947 إلى االتحاد البرلماني الدولي، تم تألیف الشعبة البرلمانیة العراقیة في تلك
السنة، إال إننا قبل أن نتكلم عن نظام ھذه الشعبة وواجباتھا نود أن نعطي القارئ نبذة مختصرة عن االتحاد البرلماني



الدولي فنقول:

یرجع تاریخ االتحاد البرلماني الدولي إلى عام 1888م عندما نشأت الفكرة الخاصة بھ لدى كل من [ولیم راندولف كریمر]
عضو مجلس العموم البریطاني، و[فردریك باسي] عضو مجلس النواب الفرنسي، فقد عقد ھذان النائبان في باریس
اجتماًعا تحضیریًا، ثم في عام 1889م عقد أول مؤتمر برلماني في باریس اشتركت فیھ وفود تسع دول، ھي: فرنسا،
بریطانیا، بلجیكا، الدانمرك، ھنغاریا، إیطالیا، لیبریا، إسبانیا، الوالیات المتحدة األمیریكة. وبعد ھذا االجتماع تم تألیف
مكتب االتحاد الدائم. وفي عام 1892م عقد أول مؤتمر لوضع نظام االتحاد الداخلي، حتى إذا ما أعلنت الحرب العالمیة
األولى كان االتحاد قد عقد (18) مؤتمًرا في مختلف الجھات، واشتركت في ھذه المؤتمرات وفود (27) دولة. وقد توقفت
أعمالھ بسبب الحرب إال أنھ في عام 1919 اجتمع االتحاد ثانیة وأعلن تأییده لمجھودات عصبة األمم من أجل السالم
العالمي وقرر استئناف عملھ. ُعقد أول مؤتمر في عام 1921 وما بعدھا إلى أن حلت الحرب العالمیة الثانیة حیث توقف

عن العمل ثانیة إال أنھ لم تكد تحل سنة 1945 حتى عاد االتحاد إلى مزاولة نشاطھ.

أما االتحاد البرلماني الدولي ھذا فیتألف من المؤسسات اآلتیة:

ـ المؤتمر السنوي: یعقد في كل عام بإحدى مدن الدول األعضاء ویتألف من وفود الشعب البرلمانیة المشتركة فیھ،
بشرط أن یكون عدد األعضاء مساویًا لعدد األصوات التي تملكھا الشعبة.

ب ـ مجلس االتحاد: ویتألف من عضوین یمثالن كل شعبة برلمانیة ویجتمع مرة واحدة على األقل قبل افتتاح المؤتمر،
ویجب على كل شعبة أن تعیّن مندوبیھا في مجلس االتحاد إلى المكتب الدائم الذي یقدمھا بدوره إلى المؤتمر. ومدة

العضویة سنة واحدة من نھایة المؤتمر إلى بدایة المؤتمر الذي یلیھ.

ـ ـ اللجنة التنفیذیة: وتتألف من خمسة أعضاء من مختلف الشعب ویكون رئیس االتحاد رئیًسا طبیعیًا وعضًوا دائًما
في اللجنة. أما األعضاء اآلخرون فینتخبھم المؤتمر من بین أعضاء مجلس االتحاد.

ـ ولالتحاد سبع لجان تنظر في مختلف الشؤون السیاسیة والقانونیة والمالیة واالجتماعیة والثقافیة والتسلح.

ـ ـ المكتب الدائم: ویتألف من السكرتیر العام وعدد من الموظفین.
 

ولما كان االتحاد البرلماني الدولي یتألف من الشعب المختلفة المنتمیة إلیھ، وعلیھ یجب أن تتألف شعبة برلمانیة واحدة في
كل برلمان، وإن على كل شعبة برلمانیة أن ترسل إلى المكتب الدائم قبل نھایة (مارت) من كل سنة تقریًرا عن نشاطھا،
وقائمة بأسماء أعضائھا، ویحق ألعضاء كل برلمان أو أعضائھ السابقین الذین ھم أعضاء في االتحاد أو أولئك الذین أدوا

خدمات ممتازة لالتحاد أن یكونوا أعضاء في الشعبة البرلمانیة.

أما الشعبة البرلمانیة العراقیة ھذه فقد صدر نظامھا الداخلي في السنة نفسھا، أي (1947) وقد نصت مادتھ األولى على ما
یلي:

تتألف شعبة برلمانیة من أعضاء مجلسي األعیان والنواب الذین یشتركون في عضویتھا ویكون اختصاصھا تنظیم
مساھمة أعضاء مجلس األمة في أعمال االتحاد البرلماني الدولي والمؤتمرات البرلمانیة الدولیة األخرى.

وقد نصت المادة الخامسة منھ على أن تنتخب الشعبة في اجتماعھا األول من كل سنة (الذي یجري في شھر كانون األول
من كل سنة) رئیًسا ونائب رئیس وسكرتیًرا وأمینًا للصندوق وأربعة أعضاء تتكون منھم جمیعًا اللجنة التنفیذیة للشعبة. أما

ھذه اللجنة فتقوم باألعمال اآلتیة:

تحضیر منھج أعمال الشعبة وتنظیم مجھودھا، وتعیین مندوبي الشعبة لدى االتحاد البرلماني الدولي والمجلس العام
للمؤتمر البرلماني الدولي والمؤتمرات البرلمانیة الدولیة األخرى، وتعیین ممثلي الشعبة الذین یوفدون إلى تلك
المؤتمرات، والسعي لتحقیق رغبات المؤتمرات ومجلس االتحاد البرلماني الدولي. وتنظیم میزانیة الشعبة ونشر الدعوة
لالنضمام لھا (بین أعضاء مجلس األمة)، وتقریر اشتراك الشعبة في االجتماعات البرلمانیة الدولیة المختلفة وتنفیذ أحكام
نظم الھیئات البرلمانیة الدولیة، واختیار السكرتیر الدائم للشعبة، وتبلیغ قرارات المؤتمرات الدولیة إلى أعضاء الشعبة.
وتعرض ھذه القرارات على الشعبة في اجتماعھا السنوي األول لتقریر ما ترى إحالتھ منھا، ال سیما التي تستلزم عمًال



برلمانیًا أو حكومیًا، على مجلس األمة أو الحكومة. وعلى األعضاء الذین اشتركوا في المؤتمرات أو في جلسات مجلس
االتحاد البرلماني الدولي ولجانھما أن یقدموا تقریًرا إلى الشعبة عن األعمال التي ساھم فیھا.

ھذا، وقد اشتركت الشعبة البرلمانیة العراقیة منذ انتمائھا إلى االتحاد البرلماني الدولي حتى اآلن في ثمانیة مؤتمرات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طة العراق�ة ال��
 

ما كان في العراق في نھایة القرن التاسع عشر أكثر من (400) من (الجاندرمھ) و(الضابطیة). وقد كانت ھذه القوة
منظمة أفواًجا وسرایا، ولكنھا في الحقیقة كانت موزعة في مراكز منفصلة عدیدة ولم تكن سوى قوات منحطة ال نظام لھا،
یدیر أمورھا ضباط أمیون متفسخو السیرة، وأناس حثاالت غیر مجھزین وال تدفع إلیھم الرواتب، ولم یكن ھؤالء في
الحقیقة سوى مراسلین وجباة ضرائب وخدام للموظفین الكبار األقربین. ولم یكن في وسع أفراد الجاندرمھ أن یقوموا
بواجبات الشرطة على الوجھ المطلوب في الطرق العامة أو في األسواق، وعلى ھذا فقد كانوا ضعفاء ال قدرة لھم

لمطاردة اللصوص العشائریین، وسھلي االرتشاء، على أنھ كان بینھم كثیر من الرجال المقتدرین األجالد(422).

وبعید احتالل البصرة بأسبوع من قبل القوات البریطانیة عام (1914م) حلت شرطة مدنیة، محل الشرطة العسكریة واتبع
في تشكیلھا الطراز الھندي، وذلك بإشراف أحد موظفي مصلحة الشرطة الھندیة اإلنكلیز(423). ولما كانت الرغبة آنذاك
متجھة إلى عدم استخدام الشرطة األتراك حتى في حالة توفرھم، فقد جيء بضباط من الشرطة من عدن والھند، وھكذا
كان الحال عند احتالل العمارة والناصریة وسوق الشیوخ. فلقد جرى تجنید الشرطة المحلیة (الشبانة) في القرى والمناطق
البعیدة من السكان العرب. ثم أخذت أمور ھذه القوة تنظم تدریجیًا إذ وضعت لھا األسس والتي أصبحت الصرح الذي
استندت إلیھ قوات الشرطة فیما بعد، وكانت بإدارة الضباط البریطانیین وعلى رأسھم العقید (بریسكوت) مفتش الشرطة

العام(424).
 

وھكذا لم یأت عام 1921 حتى كان في العراق من قوة الشرطة كما یلي(425):

مفوضونضباط عراقیونضباط بریطانیونالخیالةالمشاة
2.23840022292



 

أما ھذه القوة فقد كانت موزعة في مختلف نواحي العراق على الترتیب اآلتي:

المشاةالخیالةاللواءالمشاةالخیالةاللواء
308636الموصل138580بغداد

247- - -العمارة53654البصرة
202415الناصریة194127كركوك
188550الحلة17199سامراء
57787الدلیم98156الموت
153172أربیل356239دیالى

 

وباإلضافة إلى ذلك فھناك (200) نفر من أفراد الشرطة الھجانة في تلعفر، و(67) شرطیًا منھم (21) مشاة والباقي خیالة
یمثلون قوة شرطة التحقیقات الجنائیة (سي. أي. دي)(426).

وكان أول مدیر شرطة عام من العراقیین ھو (إسماعیل بك الصفار) الذي لم یبق في منصبھ طویًال إذ استقال وخلفھ
(الحاج سلیم أفندي) وذلك في أواخر شھر مایس من عام 1923(427). وقد تتابع تعیین مدیرین لشرطة األلویة معاونین

من العراقیین ال سیما بعد اتباع نظام دورات التدریب على األسالیب العصریة ال سیما للمعاونین والمفوضین.

ثم أخذت الشرطة تسیر في مضمار التقدم سیًرا حثیثًا متبعة األسالیب الحدیثة فازدادت صنوفھا وتعددت واجباتھا تبعًا
لتطور مقتضیات الحیاة، ثم راحت الواجبات واألعمال اإلداریة والتنفیذیة تنتقل إلى أیدي ضباط البولیس العراقیین حتى
إذا حل عام 1930 انتقلت المسؤولیة التنفیذیة بتمامھا إلى أیدي الضباط العراقیین بموجب معاھدة التحالف بین العراق

وبریطانیا ولم یبق إال عدد محدود من البریطانیین انحصرت واجباتھم بالناحیة االستشاریة فقط.

ونظًرا للحاجة الماسة إلى عدد كاف من الضباط والمفوضین األكفاء فقد استحدث سنة 1931 نظام فتح الدورات التدریبیة
لمختلف الصنوف، كما شرع بإرسال البعوث إلى الخارج للدراسة والتدریب. وبھذه الخطة قطعت الشرطة أشواًطا بعیدة

في سبیل الحصول على الكفاءة من جمیع النواحي المسلكیة واإلداریة والقانونیة والعسكریة.

* * *
 

وتتألف تشكیالت الشرطة اإلداریة في الوقت الحاضر من أربعة أقسام كبرى ھي:
 

القسم األول ـ المقر العام

وھو المركز العام الذي یتألف من رئیس الدائرة الذي ھو مدیر الشرطة العام، وشعبة اإلدارة وشعبة الحركات وشعبة
المیرة، والحسابات ونیابة األحكام، وصحة الشرطة، واالنضباط العام، والھیئة التفتیشیة(428).

 

القسم الثاني

وھو یتألف من الوحدات االختصاصیة، أي الدوائر التي تختص بأداء واجب معین من واجبات الشرطة على وجھ
االختصاص وھي:

 



1 ـ مدیریة التحقیقات الجنائیة المركزیة:

أسست ھذه المدیریة منذ تأسیس قوة الشرطة أي منذ عام 1921، وقد توسعت أعمال ھذه المدیریة تبعًا لتطور الحیاة
العامة في البالد، حتى أصبحت من المدیریات المھمة وھي مسؤولة عن جمع المعلومات المتعلقة بالحركات والدعایات
الضارة بسالمة المملكة والتحقیق في الجنایات الغامضة في الجرائم العادیة ذات الخطورة، أو في الجرائم السیاسیة أو
المرتكبة ضد سالمة الدولة. وضبط المعلومات المتعلقة بالمجرمین الھاربین وإصدار النشرات المتعلقة بالتحري عنھم

وعن األموال المسروقة، وما إلى ذلك من الواجبات األخرى.

وتتألف ھذه المدیریة من ثالث شعب ھي:
 

ـ الشعبة الخاصة وھي التي تقوم بواجبات شرطة المباحث السریة التي تتعلق بسالمة الدولة، والتحري عن الحركات
والعناصر المضرة بھا وأعمال المنظمات ذات المبادئ الھدامة

ب ـ الشعبة الجنائیة وھي تھتم بشؤون المجرمین.

ـ ـ شعبة األجانب. وھي الشعبة التي تقوم بالتحقیق عن األجانب الذین یطلبون الدخول إلى العراق أو تمدد إجازات
إقامتھم وما یتعلق بذلك.

 

2 ـ مدیریة شرطة السفر والجنسیة:

تنحصر واجبات ھذه المدیریة في تطبیق أحكام قانوني الباسبورات والجنسیة.
 

3 ـ مدیریة شرطة اإلقامة:

تنحصر واجبات ھذه المدیریة في تنفیذ أحكام قانون اإلقامة رقم 64 لسنة 1938 وأھمھا: تزوید األجانب بدفاتر اإلقامة
وتأشیر وصولھم إلى العراق، وإنجاز معامالت نفي األجانب أو إخراجھم من العراق حسب األحكام القانونیة. وما إلى

ذلك.
 

4 ـ مدیریة شرطة السكك الحدید:

وتنحصر مھمة ھذه المدیریة في المحافظة على سالمة األمن العام والنظام فیما لھ مساس بسیر القطارات على السكة
الحدید وفي المحطات، والحیلولة دون وقوع االعتداء علیھا أو على األموال المشحونة فیھا، وما یتعلق في المحافظة على

سالمة الركاب وأموالھم في مختلف الظروف واألحوال.
 

5 ـ مدیریة شرطة المیناء:

وتنحصر واجباتھا في المحافظة على األمن العام في منطقة المیناء وملحقاتھ واألرصفة المتصلة بھ، ومراقبة سلوك
العمال ومراقبة البواخر الراسیة في المیناء لمنع وقوع حوادث التھریب والسرقات، والمحافظة على المخازن والمؤسسات

المھمة.
 

6 ـ مدیریة شرطة الكمارك والمكوس:

تأسست ھذه المدیریة عام 1933 لتحل محل المستخدمین الذین كانوا یدعون باسم (قولجیة) في مدیریة الكمارك والمكوس
العامة، وذلك بغیة القیام باتخاذ اإلجراءات والتعقیبات والتحریات الالزمة لتنفیذ أحكام القوانین واألنظمة والتعلیمات



المتعلقة بالكمارك والمكوس، وانحصار التبغ ومكافحة التھریب والقبض على المتھمین في جرائم الكمارك والمكوس،
وضبط األموال المھربة والوسائط التي تنقلھا وتودیعھا إلى السلطات الكمركیة المختصة بالنظر فیھا.

 

7 ـ مدیریات شرطة البوادي:

وھذه المدیریات ھي:

ـ مدیریة شرطة البادیة الجنوبیة ومقرھا في موقع (السلمان)(429).

ب ـ مدیریة شرطة البادیة الشمالیة ومقرھا في موقع (الرطبة)(430).

ـ ـ مدیریة شرطة البادیة الجزیرة ومقرھا في موقع (الحضر).
 

وترتبط مدیریات شرطة البوادي من ناحیة الوظائف اإلداریة بوزارة الداخلیة مباشرة لتنظیم شؤون العشائر، واالتصال
بالسلطات المختصة التابعة إلى الممالك المجاورة لحدودھا لتطبیق أحكام المعاھدات واالتفاقیات المعقودة بینھا وبین

العراق، وتطبیق أحكام قانون منع الغزو رقم 47 لسنة 1927.

أما أھم واجباتھا األساسیة فھي صیانة األمن العام ضمن منطقتھا، والنظر في الدعاوى العشائریة وحل المنازعات
العشائریة وفق نظام دعاوى العشائر، والنظر في شؤون العشائر اإلداریة من جھة المرعى واآلبار والتنقالت إلخ.

 

8 ـ مدیریة شرطة النقلیات والمرور:

تأسست ھذه المدیریة كمؤسسة مستقلة عام 1947 بعد أن ازداد عدد وسائل النقل اآللیة زیادة كبیرة، وحرًصا على تنظیم
حركتھا ومرورھا في الشوارع والمحافظة على نظام المرور بصورة تكفل سالمة الناس ووسائط النقل معًا، وتقضي على

حوادث االصطدام واالزدحام.
 

9 ـ مدیریة شرطة التحریات الفنیة:

كانت ھذه المدیریة شعبة من شعب مدیریة التحقیقات الجنائیة حتى عام 1947 إذ أحدثت بصفة مؤسسة مستقلة، وتتألف
ھذه المدیریة من فروع ستة ھي:

 ـ فرع طبع األصابع.

 ـ فرع الطبعة المفردة.

 ـ فرع المخطوطات.

 ـ فرع األسلحة الناریة.

 ـ فرع التصویر.

 ـ فرع الفحوص المتنوعة.
 

وجمیع ھذه الفروع تختص باألمور الفنیة التي لھا عالقة بتحقیق الشخصیة وما یتفرع عنھا.
 

10 ـ مدیریة شرطة النفط:

ُ



أُسست شرطة النفط في عام 1950 وكانت الضرورة تقضي بإیجاد قوة لحراسة مراكز التنقیب والضخ وأنابیب إسالة
النفط، ومؤسسات الشركة الحیویة األخرى والتحقیق عن الجرائم التي قد تحدث في تلك المناطق، باإلضافة إلى المحافظة

على األمن وسالمة األجھزة الخاصة باستخراج النفط وإرسالھ.

أما مقر مدیریة شرطة النفط فھو في مدینة كركوك.
 

11 ـ مدیریة شرطة المخابرة:

استحدثت ھذه المدیریة في سنة 1940 لتأمین المخابرات الالسلكیة والبصریة بین مدیریة الشرطة العامة ووحدات شرطة
األلویة وبین بعض المراكز والمخافر ومناطق البادیة ومخافر الحدود.

أما تشكیالتھا فتتألف من الوحدات اآلتیة:

ـ آمریة خط المواصالت.

ب ـ سریة مخابرة القوة السیارة.

ـ ـ سریة المقر.

ـ سریة مخابرة الكمارك(431).
 

القسم الثالث(432)
 

القوة السیارة

یرجع تاریخ إنشاء القوة السیارة إلى عام 1931 عندما قررت وزارة الداخلیة الموافقة على نواة القوة السیارة في بادئ
األمر من قوة احتیاطیة جمعت في حینھ من قوات شرطة األلویة وجعل مركزھا في العاصمة. وتشكلت آنذاك من ثالث

سرایا خیالة وسریة مشاة وسریة رشاشات آلیة.

ثم أخذت ھذه القوة تتوسع تدریجیًا وفقًا لمقتضیات األمن ال سیما بعد تكرر حوادث االضطرابات في منطقة (بارزان) في
الشمال. وأصبحت في عام 1943 متكونة من بضعة أفواج مشاة وكتیبة خیالة وفوج رشاش آلي ومعمل لتصلیح السیارات

وزودت وحداتھا برشاشات خفیفة وثقیلة.

أما الجھود فال تزال مبذولة لتحسین وضع تشكیالتھا ورفع مستوى كفایتھا في التدریب والتنظیم والتسلیح، وكل ما یؤدي
إلى االستفادة من خدماتھا إلى أبعد حد ممكن بصفتھا كتلة ضاربة صالحة لقمع االضطرابات التي تخل باألمن العام، وصد

الطوارئ التي ال تستطیع قوة الشرطة المحلیة التغلب علیھا بمفردھا.
 

معاھد الشرطة التعلیمیة

وللشرطة العراقیة عدة معاھد تعلیمیة وفنیة تتدرج من الدورات التدریبیة حتى كلیة الشرطة.

أما مدرسة المفوضین فقد استحدثت ألول مرة في عام 1928 وكانت مدتھا سنة دراسیة واحدة، ویقبل فیھا متخرجو
المدارس المتوسطة واإلعدادیة. وظلت سائرة على خطتھا في تخریج مفوضین في أول درجاتھم حتى صدور نظام

مدرسة الشرطة العالیة والمدرسة اإلعدادیة للمفوضین ونواب المفوضین رقم 21 لسنة 1944(433).
 

مدرسة الشرطة العالیة:



كانت وزارة الداخلیة قد وافقت على فتح مدرسة في عام 1929 لقبول ضباط الشرطة من درجة مفوض لزیادة معلوماتھم
وثقافتھم المسلكیة أسمتھا بـ (دورة الضباط العالیة). وقد كانت مدة الدراسة فیھا سنة واحدة. ولقد سارت ھذه المدرسة
بعملھا حتى شعرت مدیریة الشرطة العامة بحاجتھا إلى معاونین أكفاء، فقررت فتح مدرسة مبنیة على أسس جدیدة أسمتھا
مدرسة الشرطة العالیة، وذلك في عام 1944 ـ 1945 ومدة الدراسة فیھا ثالث سنوات. ویقبل فیھا خریجو الدراسة

اإلعدادیة على أن یكونوا مستكملین الشروط المسلكیة األخرى.

أما منھاج ھذه المدرسة فیحتوي على مواد الدراسة القانونیة الضروریة للشرطة والمواد التي تكون معلومات عسكریة ـ
في التدریب والتعبئة ومبادئ التخطیط والطوبوغرافیة ـ ویعین المتخرج فیھا برتبة معاون مدیر شرطة من الدرجة الثالثة.

* * *
 

ونقدم فیما یلي جدوًال یبین األفراد المقبولین والمتخرجین في مدارس الشرطة ودوراتھا المسلكیة:

السنة
مدرسة الشرطةمدرسة الشرطة العالیة

دورة المفوضیندورة الضبط العالیةاإلعدادیة

المتخرجونالمقبولینالمتخرجونالمقبولینالمتخرجونالمقبولینالمتخرجونالمقبولین
1950

-
1951

2528251630306363

1951
-

1952
2420252119194948

1952
-

1953
2524152331316360

1953
-

1954
2324151534303131

 
 

ضباط وأفراد الشرطة في العراق

1951195219531954اللواء
2.3132.5722.5672.586بغداد

652742814827البصرة
1.8391.9531.9031.910الموصل
438473594509العمارة
1.4531.4661.3861.444أربیل

852873873874الدیوانیة
669648670828دیالى



350403527479الدلیم
322357387359الحلة

285287313317كربالء
581639638678كركوك
365404428405الكوت
621654621648المنتفك

1.3121.3161.2981.323السلیمانیة
245246246232الحدود الجنوبیة

302313336335مدیریة التحقیقات الجنائیة
195221246197مدیریة السفر واإلقامة

3.1303.1663.4153.588القوة السیارة
3.13016.68317.26217.539المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� الوطن�ة كة التأم�� ��
 

لما كان التأمین على اختالف أنواعھ یؤلف ركنًا ھاًما من األركان التي یستند علیھا النظام االقتصادي واالجتماعي في
البلدان المتمدنة، فقد وجد أن الوقت قد حان لقیام الحكومة بتألیف شركة للتأمین برأس مال حكومي لتأخذ على عاتقھا القیام

بكافة أعمال التأمین أو بأّي منھا.

ففي سنة 1950 تقدمت الحكومة إلى المجلس النیابي بالئحة لتأسیس شركة باسم شركة التأمین الوطنیة، والتي أصبحت
فیما بعد (القانون المرقم 56 لسنة 1950) والذي تم بموجبھ إلغاء لجنة صندوق ضمان الموظفین على أن تقوم الشركة

بمھام تلك اللجنة وكجزء من أعمالھا.

ولقد جعل ھذا القانون رأس مال الشركة (ملیون دینار) مقسًما إلى (ألف سھم)، قیمة كل سھم (ألف دینار)، یساھم فیھا كل
من الحكومة ومصرف الرافدین والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري بالنسب اآلتیة:

 الحكومة العراقیة تساھم بـ 40 % من رأسمال الشركة.

 مصرف الرافدین یساھم بـ 15 % من رأسمال الشركة.

 المصرف الزراعي یساھم بـ 15 % من رأسمال الشركة.

 المصرف الصناعي یساھم بـ 15 % من رأسمال الشركة.

 المصرف العقاري یساھم بـ 15 % من رأسمال الشركة.
 

أما رأس مال الشركة المدفوع فھو (10%) من األسھم، أي إن المبلغ المدفوع (مئة ألف دینار) فقط.

وإن ھذه الشركة لم تتمكن من تھیئة نفسھا والقیام بأعمالھا إال بعد فترة من تأسیسھا، ولقد كانت تجري التأمین في بادئ
األمر لدى الوكاالت والشركات الموجودة في بغداد لقاء عمولة معینة إلى أن تم تعیین مدیر عام لھا، حیث قام بمساعدة

مجلس اإلدارة بالمباشرة في تنظیم أعمالھا بصورة بطیئة نظًرا لقلة الخبراء والموظفین األكفاء.

إال أنھ في أوائل عام 1952 بدأت الشركة في إصدار (بوالصھا) الخاصة ببعض أنواع التأمین، وال یزال التأمین فیھا
مقتصًرا على التأمین البحري والتأمین ضد الحریق والتأمین ضد الحوادث (بصورة محدودة)، وصندوق ضمان
الموظفین. ولقد أنفقت الشركة على أثر إصدارھا (البوالص) وتحملھا المسؤولیات المباشرة مع بعض الشركات الكبیرة في
لندن إلجراء عملیة إعادة التأمین، رغبة منھا في توزیع الخطر إذ ال تتمكن الشركة بدون ھذا التدبیر من مواجھة الخسائر

الكبیرة التي قد تلحق بھا لو أنھا احتفظت لنفسھا بجمیع التأمینات المباشرة.

وبموجب اتفاق الشركة مع إحدى شركات التأمین اإلنكلیزیة كانت تحصل على عمولة مع نسبة من األرباح، إال أنھ وجد
مجلس اإلدارة أن نسبة تلك العمولة واألرباح ضئیلة فأوفد عضوین من أعضائھ إلى لندن للتداول مع الشركات للحصول
على شروط أصلح وذلك في أوائل عام 1956. وقد تمكنا فعًال من الوصول بمفاوضاتھما إلى نتائج حسنة مع شركة

أخرى.

أما ھذه الشركة فقد جعل لھا القانون شخصیة حكمیة تقوم بأعمال التأمین على اختالف أنواعھا وضمان الموظفین إلى
غیر ذلك.

ویدیر ھذه الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أشخاص من ذوي الخبرة باألمور المالیة واالقتصادیة، یعیّن ثالثة منھم
وزیر المالیة وینتخب االثنین اآلخرین المؤسسات المالیة.

وإن مدة العضویة في ھذا المجلس ثالث سنوات. أما أعضاء مجلس اإلدارة الحالي فھم:



معالي السید عبد ا� القصاب  رئیسًا.

 الدكتور صالح مھدي حیدر  عضوًا.

 السید عبد الوھاب الدباغ  عضوًا.

 السید صبحي ممتاز الدفتري  عضوًا.

 السید حسن أحمد السلمان  عضوًا.
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على الرغم من كون العراق، مركًزا ھاًما للتجارة الدولیة. وعلى الرغم مما كان یتمتع بھ من مزایا حبتھ إیاھا الطبیعة، فلم
یكن في العراق إبان العھد العثماني نشاط تجاري ملحوظ، كما أنھ كان خلًوا من الشركات، اللھم إال من بعض الشركات
األجنبیة(434). أما القوانین التي كانت تنظم شؤون الشركات في العراق فلم تكن معروفة قبل عام (1266ھـ). إذ في ھذه
السنة أصدرت الحكومة العثمانیة (قانون التجارة البریة العثماني). وبعد صدور ھذا القانون أصبح تألیف الشركات وتنظیم

شؤون األعمال التجاریة یستند إلى مواد ھذا القانون.

ولقد عدل ھذا القانون بذیول وقوانین مختلفة منذ صدوره حتى صدور (قانون التجارة العراقي) في عام 1943، حیث لم
یعد القانون العثماني اآلنف الذكر مرعیًا في العراق باستثناء بعض المواد المتعلقة بالشركات. وھي المواد (10 ـ 39)
والمواد المتعلقة باإلفالس وھي (مادة 147 وما بعدھا). أما ما یتعلق بالشركات فقد ظل القانون العثماني نافذ المفعول حتى
أیام االحتالل البریطاني حیث حل محلھ (قانون الشركات الھندي)، وھو القانون (نمرة 7 لسنة 1913) والذي أصبح نافذ

المفعول في العراق بموجب (بیان الشركات رقم 26 لسنة 1919)(435).



ومنذ تشكیل الحكم الوطني في العراق أخذ عدد الشركات التجاریة یزداد یوًما بعد یوم وأخذت أعمالھا تتنوع تبعًا لتطور
الحیاة االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة في البالد.

كما أن الشركات األجنبیة المختلفة قامت بفتح فروع لشركاتھا الرئیسیة للعمل في العراق.

أما عدد الشركات الموجودة في العراق ما بین (عامة وفردیة) لغایة عام 1954 (305) شركات بلغ مجموع رؤوس
أموالھا (24,758,892) دیناًرا(436).

ورغبة في إعطاء القارئ فكرة عن تطور الحركة التجاریة في العراق ومدى الرغبة في تأسیس الشركات، نقدم فیما یلي
جدولین أحدھما بالشركات العامة والفردیة واآلخر بشركات التوصیة والتضامن.

 

عدد ورأسمال الشركات المساھمة المحدودة المؤسسة في العراق

وتلك المؤسسة خارج العراق وأسست فروًعا لھا فیھ

الشركاترأسمالھاالشركات العامةالسنة
الفروع األجنبیةرأسمالھاالفردیة

1928 - 1919588.1251622.8.85033
1929 - 1928- - -- - -122.5004
1930 - 1929- - -- - -213.7503
1931 - 1930- - -- - -215.75020
1932 - 1931- - -- - -516.67516
1933 - 1932150.00024.10015
1934 - 1933- - -- - -325.0006
1935 - 1934- - -- - -462.90015
1936 - 1935- - -- - -333.95013
1937 - 19362300.00014109.3503
1938 - 1937- - -- - -667.1608
1939 - 1938- - -- - -- - -- - -2
1940 - 1939250.000990.9006
1941 - 1940110.000311.0002
1942 - 1941110.000430.0001
1943 - 194216.000675.0001
1944 - 1943217.00019933.6862
1945 - 1944772.000451.222.95012
1946 - 19451100.000381.154.5004
1947 - 194681.325.00027677.0009



1948 - 1947110.000201.122.6305
1949 - 19482275.00016474.0109
1950 - 19491500.00019378.54010
1951 - 19503650.00016373.7009
1952 - 19514600.00028812.1666
1953 - 19524430.000322.123.0009
1954 - 1953103.305.00032979.00012

 

عدد شركات التوصیة والتضامن المسجلة لدى

محاكم البدایة في العراق(437)

رأس المالالعددالسنة
1933 - 1928167905.044
1934 - 193342225.399
1935 - 193438103.394
1936 - 193528174.626
1937 - 193671360.338
1938 - 193764283.934
1939 - 193840195.992
1940 - 193934129.301
1941 - 194035154.833
1942 - 194161298.550
1943 - 194269501.425
1944 - 194339447.750
1945 - 194467892.499
1946 - 194581788.501
1947 - 194688754.760
1948 - 194758598.125
1949 - 194872482.680
1950 - 194937294.100
1951 - 195037294.100
1952 - 195155419.718



1953 - 195253881.905
1954 - 195363780.460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف الصاد (ص)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

حرف الصاد
 

الصحافة العراق�ة(438)
 

یجدر بنا ونحن نبحث عن الصحافة في العراق أن نقدم للقارئ نبذة تاریخیة عن الحركة الصحافیة في ھذه الربوع منذ
أواخر العھد العثماني حتى اآلن فنقول:

یرجع تاریخ الصحافة بمعناھا الحدیث إلى أیام مدحت باشا (1869 م ـ 1872م) في العراق، إذ أصدر جریدة (الزوراء)
وھي جریدة رسمیة تمثل لسان حال الوالیة، وقد ظھرت ألول مرة في ربیع األول سنة (1286 ھجریة) بثماني صفحات
وباللغتین العربیة والتركیة(439). وقد كانت ھذه الجریدة تنشر شؤون الوالیة وأحوالھا وقوانینھا واألنباء الرسمیة

والبراءات السلطانیة ونصوص المعاھدات والوثائق وأخبار السلطنة والدول األخرى.

وقد كانت كما قلنا تكتب باللغتین العربیة والتركیة إال أنھا بعد إعالن الدستور العثماني 1908 وصدور جرائد عربیة في
بغداد اقتصرت على اللغة التركیة إال انھا عادت للكتابة باللغتین عام 1913. وقد ثابرت جریدة الزوراء ھذه على الصدور

إلى أن احتلت القوات البریطانیة بغداد عام 1917 حیث غابت عن األنظار.

وممن حرر في جریدة الزوراء من األدباء العراقیین في القرن الماضي ومطلع ھذا القرن كتابة وترجمة عن التركیة،
أحمد عزت باشا، محمود الفاروقي الموصلي، وأخوه علي رضا وعبد المجید الشاوي وأحمد طھ الشواف، ومحمود
شكري األلوسي. ومن كبار محرریھا فھمي المدرس (الذي ولي إدارة مطبعتھا والتحریر فیھا باللغتین العربیة والتركیة

وعمره لم یتجاوز 21 سنة)(440).

وبعد ظھور جریدة الزوراء بخمسة عشر عاًما أنشأت الحكومة العثمانیة في الموصل جریدة (الموصل) وذلك في سنة
.1885

أما أول جریدة صدرت في البصرة أیام العثمانیین فقد كانت جریدة (البصرة) التي ظھرت سنة 1889م باللغتین العربیة
والتركیة، وكانت أقرب إلى الجریدة الرسمیة. ولقد صدر في العراق بعد إعالن الدستور العثماني سنة 1908 عدة صحف

أھمھا:

 ـ جریدة بغداد: أنشأھا فرع (حزب االتحاد والترقي) العثماني وعھد بإدارة سیاستھا إلى (مراد بك سلیمان) وقد رأس
تحریر القسم العربي فیھا معروف الرصافي. ظھر أول عدد منھا في 6 آب 1908 وقد توقفت عن الصدور في

سنتھا الثانیة.

 ـ جریدة الرقیب: أنشأھا عبد اللطیف ثنیان عام 1909، وقد عاشت ھذه الجریدة ما یزید على السنتین.

 ـ جریدة العراق: أنشأھا عبد الجبار باشا الخیاط عام 1909 ولم تعمر طویًال.

 ـ جریدة بین النھرین: صدرت في 6 كانون األول 1909 باللغتین العربیة والتركیة وكانت أول أمرھا للتاجر
(یعقوب العاني)، ثم تسلمھا (محمود الطبقجلي) یحرر قسمھا التركي وأناط كتابة القسم العربي بقریبھ كامل
الطبقجلي. وقد أصبحت ھذه الجریدة لسانًا لحزب (الحریة واالئتالف) المعارض، وانضم إلى ھیئة التحریر فیھا

الكاتب إبراھیم صالح شكر وحمدي الباجھ جي. وقد أوقفھا صاحبھا بعد أن استمرت بالصدور نحو ثالث سنوات.



 ـ جریدة الریاض: أنشأ ھذه الجریدة الشیخ جار هللا الدخیل وابن أخیھ (سلیمان الدخیل)، وھما من وجھاء نجد، كانا
یقیمان في جانب الكرخ من بغداد. ولقد استعان الشیخ بالسید إبراھیم حلمي العمر (الذي كان آنذاك ال یزال طالبًا في
المدرسة اإلعدادیة) وقد ظھرت ھذه الجریدة في كانون الثاني سنة 1910 أسبوعیة عربیة اللھجة، وقد عنیت أكثر

ما یكون بنشر أخبار نجد وجزیرة العرب وإمارات الخلیج العربي.

 ـ جریدة مصباح الشرق: أنشأھا عبد الحسین األزري الذي أصدر أول األمر جریدة (الروضة) أدبیة، ثم (مصباح
الشرق) (فالمصباح) (فالمصباح األغر)، وھي جریدة باللسان العربي، أسبوعیة صدرت في آب 1910 وقد

استمرت بالصدور إلى أن اعتقل صاحبھا في الحرب العظمى األولى وصودرت مطبعتھ.

 ـ جریدة الرصافة: أنشأھا األستاذ صادق األعرجي في 17 حزیران 1910، ولما عطلتھا الحكومة بعد عام استعاض
عنھا (بالصاعقة) التي كان قد بدأ بنشرھا مؤسسھا عبد الكریم الشیخلي في 8 حزیران 1911.

 ـ جریدة النھضة: أصدرھا مزاحم األمین الباجھ جي للتعبیر عن آراء الشباب المتوثب ال سیما شباب (النادي العلمي
الوطني)، وقد صدرت في 3 تشرین األول 1913 وقد عھد بتحریرھا إلى إبراھیم حلمي العمر، إال أن ھذه الجریدة

عطلت بعد عددھا (الحادي عشر).

 ـ جریدة اإلیقاظ: أنشأھا في البصرة المحامي سلیمان فیضي الموصلي وذلك في 2 أیار سنة 1909. ولقد أوقفھا
صاحبھا عن الصدور في أواخر تشرین األول 1910 بسبب سفره إلى الحجاز ألداء فریضة الحج.

1 ـ جریدة التھذیب: أنشأھا في البصرة محمد أمین عالي باش أعیان باللغتین العربیة والتركیة، وبرز عددھا األول
في 1 حزیران 1909 وقد عطلھا صاحبھا في شھر آذار 1910.

1 ـ جریدة الدستور: أنشأھا في البصرة أوًال (عبد هللا الزھیر) في 22 كانون الثاني 1912، ثم انتقل امتیازھا إلى
السید عبد الوھاب الطباطبائي، وقد كانت لسان حال الحزب المعارض. ولما عطلت صدرت باسم (صدى

الدستور). وقد استمرت ھذه بالصدور حتى احتالل البریطانیین البصرة (1914).

1 ـ جریدة نینوى: أما في الموصل فقد صدرت جریدة نینوى في تموز 1909 لصاحبھا فتح هللا سرسم، ومدیرھا
المسؤول محمد أمین الفخري باللغتین العربیة والتركیة.

1 ـ جریدة النجاح: كانت لسان حال فرع حزب (الحریة واالئتالف) المعارض وكان صاحب امتیازھا (محمد
توفیق). ومن كتابھا (خیر الدین العمري)، وقد ظھرت في 12 تشرین الثاني 1910 وبعد سنة ونصف أوقفھا

صاحبھا.
 

الصحافة في عھد االحتالل:

أما الصحافة في ظل االحتالل البریطاني الذي بدأ باحتالل البصرة في شھر كانون األول 1914 فأھمھا ھي:

 ـ جریدة األوقات البصریة: أصدرتھا السلطة المحتلة بأربع لغات: العربیة، التركیة، الفارسیة، اإلنكلیزیة (وحرر
فیھا المستر جون فیلبي) الحاج عبد هللا فیلبي المستشرق اإلنكلیزي. وعند انتقال حكومة االحتالل إلى بغداد 1917

تولى (سلیمان الزھیر) إصدارھا بطریقة االلتزام حتى عام 1921 حیث غابت عن األنظار.

 ـ جریدة العرب: أصدرتھا قوات االحتالل بعد ثالثة أشھر من احتاللھم بغداد، إذ صدر العدد األول منھا في 4 تموز
سنة 1917 وقد استمرت بالصدور أربع سنوات.

 ـ جریدة الوقائع العراقیة: لما وضعت قواعد المملكة العراقیة بدت الحاجة إلى صحیفة رسمیة لنشر القوانین
واألنظمة، فأنشأت وزارة العدلیة أول األمر (مجلة العدلیة) وكان یحررھا كاظم الدجیلي، ثم رئي إیقافھا
واالستعاضة عنھا بجریدة رسمیة أنشأتھا الحكومة باسم (الوقائع العراقیة). وقد برز العدد األول من (الوقائع
العراقیة) في كانون األول سنة 1922 وقد صدر ھذا العدد بكلمة عنوانھا [مقصدنا]، رأینا من المناسب نشرھا فیما

یلي:



مقصدنا
 

«یعلم كل أحد أن وزارتنا كانت تصدر جریدة رسمیة باسم (جریدة الحكومة العراقیة)(441)، وقد كانت تلك
الجریدة ال تحتوي إال على األمور التي تختص بالموظف نفسھ، وال یستفید منھا الرأي العام فائدة تذكر. ولما رأتھا
الوزارة غیر كافیة المرام رأت أن توسعھا وتغیر اسمھا بحیث تكون جامعة لما یفید اآلمر والمأمور والخاصة
والعامة من الناس، وتكون مجموعة یرجع إلیھا الطالب والمطلوب حقوقًا وقانونًا، والمؤرخ واألدیب أدبًا واجتماًعا،
إذ سوف تنشر فیھا اإلرادات الملكیة والقوانین المحلیة واألوامر والنظامات التي تصدرھا الوزارات واإلعالمات
المدنیة والشرعیة التي تصدرھا محكمة االستئناف ومجلس التمییز الشرعي في العراق، وخالصة ما یجري بین
الوزارات من االستفتاء والحكم في بعض المسائل اإلداریة التي یتشوف إلى معرفتھا الكثیرون، وخالصة
المذاكرات التي ستجري في المجلس التأسیسي أیًضا». إلى أن یقول: «ولكي ال یحرم عامة القراء من فائدة ما، فقد
خصصنا في ھذه الجریدة بابًا لنشر بعض ما نقتبسھ من البرقیات من الجرائد والمجالت األجنبیة ومن النتف األدبیة

والتاریخیة واالجتماعیة والسیاسیة التي تفید أھل قطرنا في عصرنا».

إال أنھا بعد تجربة قصیرة فاشلة اقتصر على إلباسھا الثوب الرسمي، وھكذا كانت وال تزال تنشر إلى الیوم.

 ـ جریدة الموصل: نشرتھا سلطة االحتالل سنة 1918 كما فعلوا في البصرة وبغداد.

 ـ جریدة العراق: أنشأھا رزوق داود غنام، وقد صدر العدد األول منھا في 1 حزیران سنة 1920. وقد استمرت
بالصدور زھاء (25 سنة) ثم أوقفھا صاحبھا.

 ـ جریدة الشرق: أنشأھا حسین أفنان، وصدر عددھا األول في 30 آب عندما وظف سكرتیًرا لمجلس الوزراء
العراقي.

 

صحافة الثورة العراقیة سنة 1920:

وقد صدرت إبان الثورة العراقیة مجموعة من المجالت والصحف التي ألھبت النفوس ووحدتھا ضد قوى االحتالل منھا:

 ـ مجلة اللسان: وقد صدر العدد األول منھا في بغداد في شھر تموز سنة 1919.

 ـ جریدة العقاب: أنشأھا األحرار العراقیون في سوریة وكانت لسان حال حزب العھد.

 ـ جریدة االستقالل في بغداد: أنشأھا عبد الغفور البدري، وقد برز عددھا األول في 28 أیلول سنة 1920.

 ـ جریدة الفرات: أنشأھا الشیخ باقر الشبیبي في النجف األشرف في البقعة التي كانت تتقد فیھا الثورة، وقد صدر
عددھا األول في 15 أیلول سنة 1920.

 ـ جریدة االستقالل في النجف: أنشأھا محمد عبد الحسین في النجف األشرف، وقد صدر العدد األول منھا في 3
تشرین األول سنة 1920(442).

 

الصحافة بعد تأسیس الحكومة العراقیة

وبعد انتھاء الثورة العراقیة ورضوخ بریطانیا لالستجابة لمطالیب الشعب العراقي بتأسیس دولة عراقیة عربیة یرأسھا
أمیر عربي من البیت الھاشمي مقید بالقانون، فقد بدت الحاجة في ھذه المرحلة إلى صحافة نشیطة تنسجم مع الوضع

الجدید لتقوم بواجبھا القومي في تھیئة األذھان للحدث الجدید.

وھكذا بعد أن كانت في بغداد جریدة واحدة ھي (العراق) برزت في وقت واحد أربع جرائد ھي (الفالح) لصاحبھا عبد
اللطیف الفالحي التي صدر العدد األول منھا في 20 حزیران سنة 1921.



وجریدة (لسان العرب) لصاحبھا إبراھیم حلمي العمر التي صدر عددھا األول بتاریخ 23 حزیران سنة 1921.

وجریدة (دجلة) لصاحبھا المحامي داود السعدي التي صدر عددھا األول یوم 25 حزیران 1921.

وجریدة (الرافدان) التي أنشأھا سامي خونده التي صدر عددھا األول یوم 26 أیلول سنة 1921.

وعلى ھذا المنوال كانت الصحافة تواكب سیاسة البلد إلى أن شید العرش واعتاله الملك فیصل األول في 23 آب سنة
.1921

ومنذ تشكیل الحكم الوطني في العراق صدر عدد كبیر من الصحف والمجالت السیاسیة واألدبیة جاوز عددھا الثالثمئة
صحیفة منذ ذلك التاریخ حتى اآلن. إال أن ھذا العدد لم یبق منھ اآلن سوى عدد محدود جدًا، وھي الصحف التي صدرت

بعد صدور قانون المطبوعات الجدید.
 

أما ھذه الصحف والمجالت فھي:
 

صحف العاصمة

 ـ جریدة الزمان، لصاحبھا األستاذ توفیق السمعاني.

 ـ جریدة البالد، لصاحبھا األستاذ روفائیل بطي (یصدرھا اآلن ورثتھ).

 ـ جریدة الشعب، لصاحبھا األستاذ یحیى قاسم.

 ـ جریدة الحریة، لصاحبھا األستاذ قاسم حمودي.

 ـ جریدة األخبار، لصاحبھا األستاذ جبران ملكون.

وكل ھذه الجرائد صباحیة.

 ـ جریدة الیقظة، لصاحبھا األستاذ سلمان الصفواني.

 ـ جریدة الحوادث، لصاحبھا األستاذ عادل عوني.

وھاتان الجریدتان مسائیتان.

ویصدر في بغداد أربع مجالت ھي:

 ـ مجلة قرندل، لصاحبھا األستاذ صادق محمد األزري.

 ـ مجلة الحیاة العراقیة، لصاحبھا األستاذ عز الدین الریس.

 ـ مجلة األسواق التجاریة، لصاحبھا األستاذ كمال داود.

 ـ مجلة الشؤون الزراعیة، لصاحبھا األستاذ محمد إبراھیم السامرائي.

أما الجرائد التي تصدر خارج بغداد فھي:

 ـ جریدة فتى العراق، لصاحبھا األستاذ إبراھیم الجلبي ـ الموصل.

 ـ جریدة الناس، لصاحبھا األستاذ عبد القادر السیاب ـ البصرة.

 ـ جریدة الثغر، لصاحبھا األستاذ شاكر النعمة ـ البصرة.

 ـ جریدة البصرة، لصاحبھا األستاذ كامل عباجي ـ البصرة.



وھناك مجلتان تصدران باللغة الكردیة، إحداھما في السلیمانیة ھي (مجلة ثرین) والثانیة في أربیل ھي (ھتاو).

وتصدر في بغداد جریدة واحدة باللغة اإلنكلیزیة ھي (األوقات العراقیة) التي أصدرتھا شركة الطبع والنشر اإلنكلیزیة في
بغداد عام 1918.

ھذا، وتصدر بعض الجھات والمؤسسات الرسمیة مجالت دوریة خاصة بھا منھا:

 ـ مجلة المعلم الجدید، تصدرھا وزارة المعارف.

 ـ المجلة العسكریة، تصدرھا وزارة الدفاع.

 ـ مجلة الزراعة، تصدرھا وزارة الزراعة.

 ـ مجلة األم والطفل، تصدرھا جمعیة حمایة األطفال.

 ـ مجلة غرفة التجارة، تصدرھا غرفة تجارة بغداد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق
الصحة العامة ��

 

لقد كانت الحالة الصحیة في العراق أیام العثمانیین في غایة التدھور واالنحطاط، فلقد كان للشعوذة والدجل والخرافات
مجال فسیح.

أما المصالح الصحیة فقد كانت من اختصاص البلدیات في البلدان، بینما ھي مفقودة في غیرھا(443).

ولم تكن اإلدارة الصحیة في مفتتح القرن العشرین شیئًا ذا قیمة، وإنما كانت ال تتجاوز في رجالھا الثالثة عدًا، في طول
البالد وعرضھا. حتى إذا تولى (مدحت باشا) الوالي المصلح، كانت الحالة الصحیة المتدھورة من جملة الحقول التي

أوالھا عنایتھ فأسس مستشفى في بغداد(444).



ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد أن بغداد كانت حتى الحرب العالمیة األولى میدانًا فسیًحا لعبث الدجالین ومرتعًا
خصبًا للمتطببین وأصحاب الخرافات. كما كان النساء یلعبن دور األطباء فیضعن العقاقیر والسموم ویداوین العیون. وكان
ین ألغراضھم فینتشرون ببزات رجالھ یبیعون األدعیة والطالسم ونحو البعض من المرتزقة والمشعوذین یستخدمون الدِّ

ذلك(445).

ومن أشھر ھؤالء الدجالین ھو:

 ـ حكیم خدادا: وھو مشعوذ من ھمذان بإیران، اتخذ لھ داًرا في أحد أزقة محلة (الطاطران) في بغداد، وقد ذاع صیتھ
حتى أصبح الطبیب الخاص لكثیر من األسر. وقد ظل ھذا متمتعًا بالشھرة الواسعة والمكانة العالیة بین الناس نحو

عشرین سنة.

 ـ الدكتور أدلر: كان طبیبًا نمساویًا وكان مستخدًما في الجیش العثماني ثم استقال من وظیفتھ وفتح لھ عیادة في منزل
یقع في محلة (رأس القریة)، أما ھذا فقد كان طبیبًا فنیًا یحمل شھادة عالیة.

 ـ الدكتور الزار: وھو نمساوي أیًضا، وكان ال یحسن اللغة التركیة لذلك كان یساعده في عملھ كاتب یدعى (نشأت
أفندي) وقد اتخذ لھ عیادة في رأس القریة(446).

 ـ الدكتور یانكو: كان طبیبًا عسكریًا اكتسب شھرة واسعة في بغداد.

 ـ السید أحمد: كان متطببًا في بغداد وكان یسكن في الدھانة.

 ـ السید أرسطو: وكان متطببًا إیرانیًا یقیم في الدھانة أیًضا.

 ـ الحاج حسن القندھاري: وكان یقیم في خان الرواق.

 ـ فرحة خاتون: وكانت ھذه تداوي العیون وكانت ذائعة الصیت یراجعھا الشعب على اختالف طبقاتھ.

* * *
 

وعلى ھذه الصورة ما كان في العراق سوى أمثال ھؤالء الدجالین والمتطببین حتى إذا أعلنت الحرب العظمى األولى
(1914) واحتلت القوات البریطانیة العراق أخذت سلطات االحتالل تبذل عنایة كبیرة في سبیل رفع المستوى الصحي في

البالد ومكافحة األمراض واألوبئة.

فلقد انتھت الحرب الكونیة الماضیة عام 1918 والوضع الصحي في العراق من نواحیھ كافة كان أقرب لما جاء في سفر
التكوین: (وكانت األرض خالیة خاویة)، فاألطباء ال یتجاوزون عدد األصابع ودور التمریض اقتصرت اسمیًا سبعین
سریًرا في الحواضر الثالثة الكبیرة (بغداد ـ الموصل ـ البصرة)، وال أثر لمستوصف أو مختبر أو أي معھد علمي ما.
واألمراض الوبائیة تسرح وتمرح في القطر طوًال وعرًضا واألمراض المتوطنة اتخذت منھ مالجئ ومواطن دون مقاوم

فلم تشذ منھ قریة أو قبیلة ولم ینج منھ نجد أو سھل(447).

ولكن ما إن استلمت السلطة المحتلة مقالید األمور في البالد حتى أسست إدارة صحیة في بغداد مع فروع عدیدة في أھم
المدن، وأقامت فیھا ما ال یقل عن (1500) سریر لمختلف األمراض، وعززتھا بما یقارب الـ (70) مستوصفًا في

المراكز اآلھلة وأناطت إدارتھا بـ (45) طبیبًا بریطانیًا و(80) موظفًا صحیًا ھندیًا(448).

ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد أنھ في عام 1919 أحدثت دائرة مستقلة عن الجیش سمیت (سكرتاریة الصحة)،
وفي عام 1921 ألغي ھذا االسم وجعل اسم الدائرة (مدیریة مصلحة الصحة العامة)، وقد كانت ھذه المدیریة إحدى

مدیریات وزارة (المعارف والصحة العمومیة).

إال أنھ في یوم 12 أیلول 1921 قلبت ھذه المدیریة إلى وزارة ھي وزارة الصحة(449)، غیر أن عمر ھذه الوزارة لم یدم
طویًال فقد ألغیت في یوم 8 حزیران 1922 وأصبحت مدیریة عامة تابعة لوزارة الداخلیة كما أنھ أحدثت في الوقت نفسھ



(مفتشیة الصحة العامة).

وفي عام 1939 ألحقت ھاتان الدائرتان بوزارة الشؤون االجتماعیة التي أحدثت في ذلك التاریخ وظلت األمور كذلك حتى
عام 1952 حیث أحدثت وزارة خاصة للصحة بموجب القانون رقم (28) لسنة 1952.

ھذا من ناحیة إدارة الشؤون الصحیة في البالد، أما من ناحیة إعداد األطباء وتھیئة العدد الكافي منھم ومن الموظفین
الصحیین وغیرھم فقد كان شغل المسؤولین الشاغل ألنھ لم یكن في العراق حتى عام 1920 من األطباء العراقیین أكثر

من عشرین طبیبًا كانوا قد تلقوا دراستھم الطبیة في استانبول وھؤالء األطباء ھم:

الدكاترة: علي فكري، داود الجلبي، عبد هللا الدملوجي، یحیى نزھت، جالل العزاوي، داود الدبوني، فائق شاكر، حسین
حسني، محمد زكي، سامي شوكت، ھاشم الوتري، صائب شوكت، شوكت الزھاوي، إبراھیم عاكف األلوسي، توفیق

رشدي، شاكر السویدي.

وبموجب اإلحصائیات الصادرة عام 1922 كان مالك وزارة الصحة الذي یبین عدد الموظفین من األطباء والصیادلة
والموظفین الصحیین والقوابل والممرضات من عراقیین وأجانب كما یلي(450):

 

السنة 1922

األطباء
9عراقیون
177أجانب

الصیادلة
8عراقیون
49أجانب

الموظفون الصحیون
11عراقیون
103أجانب

القوابل
95عراقیون
12أجانب

الممرضات
64عراقیون
118أجانب

 
 
 
 
 

 

ولقد قامت مدیریة الصحة في أوائل عھدھا ببذل جھود كبیرة في سبیل مكافحة األمراض والعنایة بالصحة العامة، سواء
كان ذلك بتأسیسھا المستشفیات في المدن الكبیرة أم بنشرھا المستوصفات في المدن والقصبات األخرى، أم بتأسیس
المعاھد الفنیة الضروریة لمساعدة األطباء في تأدیة واجباتھم؛ وقد كانت المعاھد التي أنشئت في بغداد ألول مرة ھي:

(451)
 

1 ـ دار التمریض:

وقد أقیمت في البناء الذي حلت محلھ اآلن متصرفیة لواء بغداد، وذلك في عام 1919 وقد كانت إدارتھا بعھدة المیجر
تیلر. وقد ألحقت دار التمریض بالمستشفى العام الجدید (الملكي) في شھر آذار 1921.



 

2 ـ معھد األشعة:

أُسس ھذا المعھد في إحدى الدور التي أشغلھا المستشفى العام الجدید في الیوم األول من تشرین الثاني 1919 وعھدت
إدارتھ إلى الدكتور (نورمن)، ثم أخذ یتوسع حتى وصل إلى ما ھو علیھ اآلن.

 

3 ـ المختبر المركزي:

أسستھ السلطة الصحیة العسكریة البریطانیة عام 1918 وأسمتھ (المختبر المركزي) واتخذت لھ البناء المطل على الجانب
الغربي من دجلة والذي كانت الحكومة التركیة قد أسستھ لمدرسة الضباط الصغار (كوجك ضابطان)، وكان یرأس ھذا
المختبر الكولونیل (ھامرتون). ثم التحق ھذا المختبر بالمستشفى العام الجدید. وفي عام 1922 أصبح ھذا المختبر مؤلفًا

من فرعین أساسیین ھما المختبر السریري المركزي ومعھد باستور.
 

4 ـ معھد استحضار اللقاح ضد الجدري:

أسس في شباط 1919 مستودع خاص بلقاحات الجدري في العمارة سّمي بمستودع العمارة للقاح الجدري، وعھدت
بإدارتھ إلى المیجر (كلوستر) أول األمر. وفي أول تموز انتقلت إدارتھ إلى السلطات الصحیة المدنیة فعھدت إدارتھ إلى
(الكابتن وایت) الذي كان رئیًسا لصحة العمارة. إال أن ھذا المعھد نقل إلى بغداد في سنة 1924 حیث أدمج بسائر المعاھد

الصحیة التي تمركزت حول المستشفى الملكي.
 

ھذا، ولقد سارت ھذه المعاھد في عملھا واتسعت أعمالھا وتعددت شعب بعضھا وتغیرت أسماؤھا، بینما أنشئت معاھد
أخرى ھي(452):

 

1 ـ معھد الطب العدلي:

تأسس ھذا المعھد عام 1932 وكان أول طبیب عین لرئاسة شعبة (الطبابة العدلیة) ھو الدكتور أحمد عزت القیسي.

ولھذا المعھد أھمیة كبرى، ونظًرا لذلك فقد أصبح یتألف من عدة شعب منھا خاص بالتشریح ومختبر خاص بفحص المواد
الدمویة، وشعبة قضایا الشرطة وشعبة التصویر وشعبة المتحف وغیرھا. ویعتبر ھذا المعھد المؤسسة المركزیة الوحیدة
في العراق والتي یرجع إلیھا رؤساء الصحة في األلویة وأطباء مصلحة الصحة العامة لالستعانة بھا في قضایا الطب

العدلي.

وھذا المعھد ھو المرجع االستشاري للسلطات القضائیة والتحقیقیة في العراق.
 

2 ـ معھد األمراض المتوطنة:

تأسس ھذا المعھد سنة 1946 وذلك بفتح شعبة لمكافحة المالریا نظًرا لما لھذا المرض وغیره من األمراض المتوطنة من
أھمیة بالغة في جمیع أنحاء المملكة وكثرة إصابات ھذه األمراض بصورة ھائلة. وقد أدى ھذا المعھد خدمات ملموسة في

سبیل القضاء على ھذه األمراض.
 

3 ـ معھد األبحاث الطبیة:

في عام 1948 تم إنشاء ھذا المعھد في المستشفى الملكي للقیام ببحث مختلف األمراض السریریة ومعرفة أسبابھا، وكان
أول من أشغل إدارتھ ھو الدكتور محمود الجلیلي.



والمعھد تتوزع أعمالھ بین فرعین: ھما: فرع التحالیل الكیماویة، وثانیھما فرع الباثولوجي.

وقد قام ھذا المعھد ببحوث ھامة تتصل بالتغذیة وتشمع الكبد، ویتوفر اآلن على دراسة بعض األمراض ال سیما مرض
السكر.

* * *
 

ومما ال شك فیھ ھو أن عمل اإلدارة الصحیة في العراق لم یكن عمًال یسیًرا، بل عمًال شاقًا متعبًا. فلقد كان الدور األول
الذي ولدت فیھ ھذه اإلدارة ال سیما عند بدایة تأسیس الحكم الوطني، إذ كانت البالد في حالة من التدھور واالنحطاط،
وكانت األمراض منتشرة تفتك بالناس فتًكا ذریعًا یشد أزرھا الفقر والجھل والخرافات. وفي مثل ھذا الجو وجدت اإلدارة
الصحیة نفسھا ولیس لدیھا إال عدد ضئیل من ممارسي فروع الطبابة المختلفة، ومع كل ھذا فقد قطعت أشواًطا بعیدة في
محاربة األمراض ومعالجة المشكلة الصحیة المتردیة، وكانت خطوتھا في فتح كلیة للطب خطوة طیبة ألنھا قامت بتزوید
البالد باألطباء. وھكذا راحت البالد تسیر سیًرا وئیدًا في ھذا المضمار وأخذ عدد المستشفیات والمستوصفات یتزاید، كما

أخذ عدد األطباء والصیادلة والموظفین الصحیین والممرضات یزداد یوًما بعد یوم.

ونبین في الجدول اآلتي توزیع المؤسسات الصحیة واألطباء وغیرھم من أطباء األسنان والصیادلة والممرضات
والقابالت والمضمدین والملحقین، وذلك في عام 1953:

غیرھم من ذوى المھناألطباءالمستشفیاتالسكاناللواء
الطبیة المجازین

817.205255511.849بغداد
368.7991163279البصرة
595.190860434الموصل
307.021617104العمارة
239.776512112أربیل

378.118620151الدیوانیة
272.413319168دیالى
193.98351390الدلیم
261.206617148الحلة

274.264419132كربالء
286.005548152كركوك
224.93831095الكوت
371.867615112المنتفك

226.400510110السلیمانیة
4.816.185988743.936المجموع

 

ھذا، وإن البالد سائرة بخطى واسعة في ھذا السبیل. وقد ساھم مجلس اإلعمار في خدمات البالد الصحیة بإعداد
مستشفیات ومستوصفات وعیادات طبیة. فقد بلغت المبالغ المرصدة في السنین الخمس األولى التي انتھت في نھایة شھر

آذار سنة 1954 (ملیوني دینار) أنفقت على تشیید أربعة عشر مستشفى وثالثة عشر مستوصفًا وعیادة طبیة(453).



 

عدد األطباء المسجلین والمجازین في العراق لسنة 1954(454)

أطباء وزارةاللواء
الصحة

األطباء
أطباء الوزاراتاألطباء األجانبالخصوصیون

المجموعاألخرى

1981993857492بغداد
241112956البصرة
371321466الموصل
1112216العمارة
315- - -- - -12أربیل

527- - -202الدیوانیة
911112دیالى
16- - -4- - -12الدلیم
420- - -115الحلة

24- - -- - -204كربالء
163191351كركوك
414- - -- - -10الكوت
13- - -- - -121المنتفك

2111- - -8السلیمانیة
40024080113833المجموع

 

ھذا، وندرج فیما یلي عدد أطباء األسنان ومركبي األسنان والصیادلة والموظفین الصحیین والممرضات والقوابل
والمضمدین. وإن ھذا العدد یشمل أولئك الذین یشتغلون في المؤسسات الرسمیة والذین یشتغلون على حسابھم(455).

 

ذوو المھن الطبیة المجازون لمزاولة المھنة 1954 (456):

107أطباء األسنان
162مركبوا األسنان

286الصیادلة
330الموظفون الصحیون

730الممرضات
1182المضمدون

732القوابل
* * *



 

ونقدم فیما یلي جدوًال بعدد المستشفیات الرسمیة واألھلیة ومجموع األسّرة فیھا والمرضى الداخلین فیھا، وذلك خالل عام
.1954

عدداللواء
المستشفیات

مجموع المرضى الداخلین للمعالجةمجموع األسرة
الدرجة
األولى

الدرجة
الثانیة

الدرجة
الثالثة

الدرجة
األولى

الدرجة
الثانیة

الدرجة
الثالثة

241071632.8151.6912.06127.303بغداد
11343163358535814.169البصرة
8145500190913.909الموصل
23413.953- - -14528- - -6العمارة
212.167- - -2140- - -5أربیل

143.150- - -2188- - -6الدیوانیة
4.436- - -- - -160- - -- - -6دیالى
2.938- - -- - -170- - -- - -6الدلیم
1947.037- - -6274- - -7الحلة

328.456- - -2448- - -4كربالء
517162903084213.233كركوك
273.105- - -8147- - -4الكوت
1425.516- - -9242- - -6المنتفك

3.734- - -- - -248- - -- - -6السلیمانیة
 
 

 

وما دمنا نسجل تاریخ الوضع الصحي في العراق یجدر بنا أن نعطي القارئ نبذة تاریخیة عن بعض المستشفیات الرئیسیة
ال سیما في بغداد إعماًما للفائدة(457).

 

1 ـ المستشفى الملكي

كانت األراضي التي تقوم علیھا بنایات المستشفى الملكي في بغداد ملًكا لنجیب باشا والي بغداد، وكانت بستانًا شاسعًا یقوم
فیھا قصر واحد یعد لسكنى الوالي المذكور إبان والیتھ، إال أنھ في عام (1870م) وفي عھد المصلح الكبیر مدحت باشا
أقیم في ھذه األراضي وعلى القسم المطل على نھر دجلة جناح كبیر مؤلف من صالون فیھ غرف خاصة لیكون معدًا
إلقامة شاه إیران (ناصر الدین شاه) مدة زیارتھ الرسمیة لبغداد ضیفًا على الوالي. وقد بقي ھذا البناء خالیًا بعد سفر الشاه
إلى بالده حتى تولى بغداد الوالي تقي الدین باشا (1881م) فخصصتھ إلقامتھ. وفي عام (1891) خصص ھذا البناء
لسكنى (المشیر نصرت باشا) مربي (اللھ) عبد الحمید الذي نفي إلى بغداد وبقي ساكنًا فیھ حتى عام 1897م عندما
أخرجھ الوالي الجدید (رجب باشا) واتخذه (مستشفى للجیش) یعالج فیھ الضباط والجنود بعد أن بنى غرفًا واسعة في

المحل الذي تقوم فیھ ردھات المستشفى الملكي الحالیة.



وقد سمي المستشفى المذكور باسم (المستشفى المجیدي) تیمنًا بتولي السلطان عبد المجید عرش السلطنة. وقد سار
المستشفى حتى الیوم الذي أجلي فیھ األتراك عن بغداد (1917). وقد اتخذتھ القیادة العسكریة للجیش البریطاني مقًرا

لمستشفاھا العسكري تحت اسم (المستشفى العسكري البریطاني الثابت رقم 23).

وبعد تأسیس اإلدارة الصحیة المدنیة سلم المستشفى المذكور لھا، وقد أطلق علیھ اسم (المستشفى العام الجدید) حیث
أجرت علیھ وزارة الصحة إصالحات وجمعت فیھ المعاھد الفنیة المختلفة وقد تسلمتھ اإلدارة الصحیة فعًال عام 1923

وسمي بعد ذاك باسم (المستشفى الملكي)، وال یزال كذلك إلى اآلن.

ومنذ ذلك التاریخ حتى یومنا ھذا سار ھذا المستشفى بالتوسع حتى أصبح على ما ھو علیھ اآلن من السعة وتعدد المعاھد
والمؤسسات الصحیة المختلفة.

وتنوي الحكومة اآلن تأسیس مدینة محیطة بالمستشفى تدعى (مدینة الطب) وستشمل ھذه المدینة المنطقة التي تضم سجن
بغداد المركزي ومستشفى المجانین حتى شاطئ النھر.

 

2 ـ مستشفى األمیر عبد اإللھ لألمراض الصدریة

كانت جمعیة مكافحة السل في العراق قد قررت أن تكون باكورة أعمالھا إنشاء مستشفى خاص لألمراض الصدریة. وقد
قامت فعًال بإنشاء ھذا المستشفى في أرض التویثة عند ملتقى نھر دیالى بنھر دجلة على مساحة من األرض تبلغ (80

ألف) متر مربع كان قد تبرع بھا الوجیھ السید عبد المنعم جلبي الخضیري.

وقد تم إنشاء ھذا المستشفى العصري عام 1948 في بقعة صحیة ممتازة درجة الحرارة فیھا خالل الصیف أقل من بغداد
بخمس درجات على األقل.

ولما كانت جمعیة مكافحة السل ال تستطیع القیام بما یتطلبھ ھذا المستشفى من أعباء في حالة المباشرة بالعمل، فقد تم
االتفاق مع وزارة الشؤون االجتماعیة (قبل تشكیل وزارة خاصة بالصحة) على استئجاره لتقوم دائرة الصحة العامة
بإدارة أعمالھ وقبول المرضى. وبعد أن قامت مدیریة الصحة العامة بإكمال ما یحتاج إلیھ من تأسیسات ومعدات ولوازم

ضروریة عینت لھ العدد الكافي من األطباء وعھدت بإدارتھ إلى معالي الدكتور محمد حسن سلمان.

وقد افتتح رسمیًا من قبل حضرة صاحب السمو الملكي الوصي وولي العھد المعظم وقد تفضل ووافق على أن یطلق علیھ
اسم (مستشفى األمیر عبد اإللھ لألمراض الصدریة). وفي الیوم األول من شھر آب من عام 1951 باشر بقبول المرضى

المصابین بالسل فامتألت أسّرتھ خالل ثالثة أیام.

ویعد مستشفى األمیر عبد اإللھ من أفخم وأحدث المستشفیات وھو الوحید من نوعھ في العراق، إذ یحتوي على أكثر من
عشر ردھات واسعة منتظمة، ولكل ردھة من ھذه الردھات قاعة خاصة للتشمیس، وجناح للتمریض الخاص، ونصف

ھذه الردھات خاص بالنساء، كما أن ھناك غرفًا لإلیجار.

وللمستشفى جناح للعملیات وفیھ صالة عملیات كبیرة وما یلحقھا من غرف التعقیم والتحضیر. كما فیھ جمیع الدوائر
الصحیة الضروریة وغرف االنتظار وقاعة للسینما والترفیھ ومكتبة، ویلحق بھ جناح خاص یحتوي على المطابخ وغرف

التعقیم والغسیل والمراجل البخاریة ودائرة لتعقیم میاه الشرب.

وتحیط بھ حدائق غناء واسعة انتشر فیھا عدد من الكراسي والمصطبات لجلوس المرضى وراحتھم.

إن ھذا المستشفى خاص بقبول مرضى السل الرئوي فقط ومن الدرجتین األولى والثانیة وتتراوح فیھ مدة المعالجة ما بین
(3 ـ 6) أشھر، فإما أن یشفى المریض خاللھا أو یتطور مرضھ حیث یستوجب نقلھ إلى المصح أو مستشفى الحمیات أو

المستوصف.

وللمستشفى اآلن مستوصف مركزي خاص في (البتاویین) باسم مستوصف األمیر عبد اإللھ یراجعھ المرضى
المصدورون ویقوم بتصنیفھم وھو الذي یوصي بإرسالھم إلى المستشفى بغیة الدخول للمعالجة.

 



3 ـ مستشفى الملكي

یرجع تاریخ إنشاء أول دائرة خاصة بطبابة العیون إلى عام 1919 وذلك عندما أسست ھذه الدائرة في (المستشفى العام
الجدید) الذي أنشأتھ السلطة المحتلة. وقد عھدت برئاسة ھذه الدائرة إلى الكابتن الدكتور سبنسر ویساعده الدكتور غوردون

والدكتور فائق شاكر.

وعندما تم تأسیس المستشفى الملكي عام 1923 كانت ھذه الدائرة قد توسعت وعیّن فیھا أطباء اختصاصیون وأصبحت
من دوائر المستشفى الھامة.

ونظًرا لكثرة أمراض العیون وانتشارھا في العراق ال سیما (التراخوما) واختالطاتھا، فقد اھتمت الحكومة بفتح دوائر
خاصة بھا في أكثر المستشفیات خارج العاصمة. أما في بغداد فقد فتحت مستشفى صغیًرا أسمتھ (مستشفى الرمد) في

الحیدر خانھ، ثم فتحت عیادات خارجیة للعیون في الدھانة والكاظمیة.

وفي عام 1949 اتجھت نیة الحكومة إلى تأسیس مستشفى كبیر خاص بأمراض العیون فقررت بناء ھذا المستشفى
مستعینة بواردات (یانصیب إنشاء المستشفیات)، وفي عام 1950 تم بناؤه على مقربة من جسر الملك فیصل الثاني في

جانب الكرخ، وقد زودتھ الحكومة بأحدث آالت التشخیص والمعالجة الخاصة بعملیات وأمراض العیون.

وقد افتتح ھذا المستشفى في شھر شباط سنة 1951 وسمي باسم (مستشفى الرمد)، ویحتوي ھذا المستشفى على عدة
ردھات خصص بعضھا للنساء، وللمستشفى عیادة خارجیة باإلضافة إلى ما یقوم بھ من العملیات والمعالجة والمداواة كلھا

مجانیة.

ویقدر عدد المرضى الذین یراجعون المستشفى یومیًا في فصل الشتاء بحوالي (150 ـ 200) مریض. أما في فصل
الصیف فیقدر بحوالي (500) مریض.

وتكاد تنحصر أمراض ھؤالء بالتراخوما واختالطاتھا.

* * *
 

وھناك عدد آخر من المستشفیات المتخصصة في بعض األمراض ولكننا لم نحصل على الخالصات التاریخیة عنھا
وأھمھا:

 ـ مستشفى األمراض العقلیة (في الشماعیة).

 ـ مستشفى العزل (الحمیات).

 ـ مستشفى حمایة األطفال.

 ـ مستشفیات األمراض الزھریة.

 ـ مستشفیات معھد األمومة والطفولة.

 ـ مستشفیات الجذام.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق
الصناعة الوطن�ة ��

 

ورث العراق في مطلع نھضتھ الحاضرة عن األجیال السالفة صناعة یدویة قدیمة كانت تسد فیما مضى قسًما كبیًرا من
حاجتھ. فكانت تستخدم أیادي أبنائھ وتستغل بعض مواده األولیة وتجھز أھلیھ بشيء كثیر أو قلیل من البضائع التي

یستھلكونھا فتغنیھم ھذه عن ابتیاعھا من البالد األجنبیة(458).

ولقد كان الحال في العراق أیام العثمانیین ال یختلف عن الوصف السابق. فقد كانت أھم ھذه الصناعات الیدویة، صناعة
النسیج والحیاكة والسفانة وصناعة الخزف والفخار والطابوق والزجاج وعصر الدھون واستقطار الكحول ودباغة الجلود
وغیرھا. إال أن ھذه الصناعات ما كان لھا أن تتجاوز الزمان الذي خلقت لھ إذ لم تكد تلوح بوادر النھضة الحدیثة حتى
أخذت باالنحطاط شیئًا فشیئًا، متراجعة أمام غزو البضائع األجنبیة المتقنة الرخیصة ومنخذلة إزاء مطالب الحیاة

العصریة. وھكذا بارت أسواقھا وسارت بخطى واسعة نحو االنحطاط واالضمحالل.

وإزاء ھذا التطور في الحیاة العامة قامت بعض الصناعات اآللیة وقامت الحكومة بدورھا بتشجیع أصحاب المشاریع
الصناعیة، وإبداء التسھیالت والمساعدات المادیة والقانونیة عندما أصدرت في عام 1929 قانون تشجیع المشاریع
الصناعیة رقم (14). ویصح اعتبار ھذه السنة، سنة فاصلة في تاریخ نشوء الصناعة العراقیة الحدیثة ألن صدور ھذا
القانون شجع األھلین على تأسیس المصانع وجلب المكائن واآلالت الحدیثة لھا من الخارج. وفي الوقت نفسھ عدلت
التعرفة الكمركیة، فأعفي معظم أنواع المكائن واآلالت من الرسوم الكمركیة. وأمدّت الحكومة أصحاب الصنائع بالقروض
وعھدت بھذه المھمة إلى المصرف الزراعي الصناعي العراقي الذي أسس في عام 1936 خصیًصا لتشجیع الصناعة

والزراعة في البالد.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ في ھذا الصدد ھو أن تلك المشاریع كانت قد غلبت علیھا الصفة الفردیة، ألن الناس ال سیما
أصحاب الثروات ما كانوا یرغبون في المساھمة بمثل ھذه المشاریع، ولذا فقد كانت ھذه عقبة تحول دون توسع المشاریع

الصناعیة وإتقان عملھا.

غیر أن ھذه الحال تبدلت واشتد إقبال الناس على المساھمة فیھا، ال سیما بعد تأسیس المصرف الزراعي الصناعي الذي
كان یساھم ھو اآلخر فیھا، مما كان مدعاة لثقة الناس ألنھ لم یكن یساھم إال بعد أن یدرس المشروع من ناحیتیھ الفنیة

واالقتصادیة وناحیة صالح ھذه الصناعة واحتیاج البالد لھا.

إال أن ذلك التوسع لم یكن بدرجة كبیرة ملحوظة نظًرا الشتعال نار الحرب العالمیة الثانیة من جھة وندرة المال وقلة
الخبرة الفنیة من جھة ثانیة. غیر أنھ لم تكد تنتھي الحرب حتى وجد من الضروري إنھاض الصناعة ومساعدتھا على
التجدد والتوسع واالستمرار والتقدم. ففي عام 1950 تشكلت في وزارة االقتصاد مدیریة عامة ھي (مدیریة الصناعة

العامة) جعل واجبھا(459):



«العمل على تصنیع البالد والنظر في تنظیم الصناعات والقیام بما یتطلبھ تأسیس الصناعات العصریة في البالد من
تشجیع وبحث وتحّرٍ وإرشاد في النواحي الفنیة، وإدخال األسالیب العصریة إلى الصناعات الوطنیة، ودراسة الخامات
الصناعیة العراقیة ووضع مناھج إلصالحھا لتكون أوفى ألغراض الصناعة العصریة، ومساعدة المشاریع الصناعیة عند
تأسیسھا وتشغیلھا وتقدیم اإلرشاد الصناعي لذوي العالقة بالصناعة الوطنیة، والعمل على تھیئة اختصاصیین فنیین من

أبناء البالد في مختلف فروع الصناعة. كما تقوم بالدراسات الفنیة التي تطلبھا دوائر الدولة».

ونظًرا لتطور الوضع في العراق فقد صدر یوم 6 حزیران 1950 (قانون تشجیع المشاریع الصناعیة رقم 43 لسنة
1950) الذي حل محل القانون القدیم، وقد جاء ھذا القانون بمبادئ جدیدة لزیادة اإلنتاج الصناعي في البالد، وبموجبھ أقرَّ

مجلس الوزراء الصناعات الواجبة التشجیع وقد صنفھا إلى ثالثة أصناف، وھذه األصناف تضم الصناعات اآلتیة:

صناعة الغزل والنسیج القطني والصوفي والحریري، وصناعة الورق واأللبان والتمور والزجاج، وصناعة تعلیب
المأكوالت والصناعات اآللیة، وصناعة اللدائن والمستحضرات الصیدلیة وأواني األلمنیوم والثلج والشخاط والطحین إلخ.

ومنذ ذلك الحین أخذ نطاق تأسیس المشاریع الصناعیة یتسع ویشمل عددًا كبیًرا من الصناعات، ویضم نفًرا كبیًرا من
المساھمین بعد أن توافرت المساعدات والتسھیالت الرسمیة، سواء كان عن طریق قانون تشجیع المشاریع الصناعیة أم

عن طریق القروض والتسھیالت التي یقدمھا المصرف الصناعي لرجال الصناعة، أم في مساھمتھ في تلك المشاریع.

وإذا استثنینا إنتاج النفط والمنتجات المتعلقة بھ، فإن في العراق الیوم صناعات محدودة ذات شأن، ففي بغداد وضواحیھا
مثًال تتألف المشاریع الكبرى من تولید الكھرباء وإسالة الماء، وصناعة الطابوق واإلسمنت، باإلضافة إلى الصناعات
األخرى كصناعة البیرة، والجوت، والزیوت النباتیة، والصابون، والسكایر، والغزل والنسیج والمواد الكیماویة واألثاث
واألحذیة والدباغة وحلج األقطان، والطباعة والصیاغة والكاشي والجلود إلى غیر ذلك من الصناعات الصغیرة

األخرى(460).

ولقد أصبح أمر تشجیع الصناعة وإنھاضھا في العراق من ضمن األھداف التي یسعى مجلس اإلعمار(461) لتحقیقھا، ال
سیما بعد أن ازدادت حصة العراق من واردات النفط، وقد فكر مجلس اإلعمار في العمل على إنشاء بعض الصناعات
الضروریة تأمینًا لحفظ الثروة القومیة في البالد وتوفیر العمل للكثیر من العمال، واستغالًال للمواد األولیة المتوفرة في
البالد. ومن المشاریع الصناعیة الرئیسیة التي باشر مجلس اإلعمار بدراستھا والعمل على تنفیذھا ھي مشاریع الغزل

والنسیج القطني، واإلسمنت، والسكر، ومشاریع استغالل الغاز الطبیعي ومصفى القیر(462).

ویستخلص من منھج مجلس اإلعمار للخمس سنوات التي تنتھي في عام 1959 أن المجلس قد خصص (43,571,100)
دینار للصناعات والكھربة.

ونظًرا ألھمیة الصناعة في اقتصادیات العراق فقد كانت موضع عنایة ودرس كثیر من الخبراء والھیئات الفنیة التي
استقدمتھا الحكومة لدراسة وضع العراق في مختلف حقول اإلعمار والتنمیة االقتصادیة. وفي مقدمة ھذه الدراسات التي

لھا قیمة في ھذا الحقل ھي:

 ـ (تقریر بعثة البنك الدولي لإلنماء واإلعمار) التي زارت العراق في شتاء 1951 لدراسة أحوالھ ومشاكلھ ورفعتھ
في عام 1952. وقد قام مجلس اإلعمار بترجمتھ باختصار ونشره باللغة العربیة بعنوان (تقدم العراق االقتصادي:

تقریر البعثة التي نظمھا البنك الدولي لإلنماء واإلعمار).

 ـ (تقریر عن السیاسة النقدیة في العراق) وضعھ كارل إیفرسن، وترجم إلى اللغة العربیة ونشره المصرف الوطني
العراقي عام 1954.

 ـ تقریر اللورد سولتر الذي ترجمھ مجلس اإلعمار بعنوان: (إعمار العراق خطة العمل) ونشره عام 1956.

 ـ تقاریر مدیریة الصناعة العامة.

 ـ تقریر عن اإلحصاء الصناعي في العراق لسنة 1954 الذي أصدرتھ دائرة اإلحصاء الرئیسیة في وزارة االقتصاد
بتاریخ 1956، وھو تقریر ھام ألنھ األول من نوعھ في العراق.



 

ولما كانت الحركة الصناعیة في العراق قد سارت في طریق التوسع واالزدھار خالل العشرین سنة األخیرة، فقد رأت
الحكومة أن تھتم بتنظیم شؤون العمال وتوضیح العالقة بینھم وبین أصحاب العمل. ونقدم فیما یلي نبذة عن العمل والعمال

في العراق ونقول:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شؤون العمال
 

لم یكن للعمال في العراق شأن یذكر قبل الحرب العظمى األولى، حیث لم یكن للصناعة على اختالف أنواعھا كما قلنا أیام
العثمانیین شأن یذكر، ولم یكن في العراق أیام العثمانیین إبان الحرب العالمیة األولى سوى معمل (العباخانة) الذي أنشأه
مدحت باشا ومعامل الثلج والطحین، ومعمل (بلوكي)، ومدرسة الصنائع التركیة التي كان لھا الفضل الكبیر في تخرج
جمھرة من العمال ازداد عددھم على أثر مد سكة حدید بغداد ـ برلین األلمانیة، ولكن ھذا العھد لم یدم طویًال حتى دخل
العراق في دور االحتالل البریطاني فأسس اإلنكلیز معامل مھمة للقطار وأخرى لتصلیح السیارات والبواخر، وكانوا قد
جلبوا معھم أنواع المحركات البخاریة والمولدات الكھربائیة مع كثیر من المھندسین واألساتذة المیكانیكیین. ومن ھذه

الحركة الصناعیة والنشاط الجدید اقتبس عمال العراق القلیلو العدد فنون الصناعة الحدیثة.

وبعد دور االحتالل أخذ عدد العمال العراقیین یتزاید ال سیما بعد أن أخذت الحیاة االجتماعیة طابع المدنیة الحدیثة، وأخذوا
یحلون محل الفنیین األجانب في المعامل والمصانع الحكومیة واألھلیة التي تأسست بعد تشكیل الحكم الوطني في العراق.

ولما كان عدد العمال قد أخذ بالنمو وظروف العمل بدأت تتطور، فبعد أن كانت أیام العثمانیین أعماًال یدویة أصبحت
میكانیكیة، لذا فقد تشكلت في وزارة الداخلیة ممیزیة خاصة مھمتھا اإلشراف على شؤون العمل والعمال، غیر أنھ لم یكن
في البالد تشریع خاص بالعمال ینظم أحوالھم. وظلت األمور كذلك حتى عام 1936 عندما أصدرت الحكومة قانون

العمال رقم 72 لسنة 1936.

ولما شكلت وزارة الشؤون االجتماعیة عام 1939 ألحقت ھذه الممیزیة بھا. وفي عام 1942 عدل القانون وال یزال نافذ
المفعول إال أن الوزارة عام 1956 أعدت الئحة جدیدة لتسایر تطورات حیاة العمل والعمال في العراق ولكنھا لم تصدر



بعد.

وفي عام 1944 بعد أن اتسعت حركة المشاریع الصناعیة في البالد بدأت أھمیة أعمال ممیزیة العمال تظھر للعیان. وفي
أواخر عام 1945 استحدثت مدیریة عامة في وزارة الشؤون لتحل محلھا ھي (مدیریة العمل والضمان االجتماعي

العامة)، وقد ألغیت ھذه المدیریة عام 1950 لفترة قلیلة من الزمن حیث أعید تشكیلھا ثانیة.

وللمدیریة في الوقت الحاضر مدیریات ومالحظیات عمل في ألویة البصرة والموصل وكركوك والحلة باإلضافة إلى
بغداد.

وقد أدت ھذه المدیریة إلى العمال وال تزال خدمات ملموسة، وعملت على تنظیم شؤونھم سواء كان ذلك فیما بینھم وبین
أصحاب العمل أم بتأسیس نقابات خاصة بھم. وفي العمل على ضمان حقوقھم والمحافظة علیھا من الضیاع.

وعالوة على ھذا القانون ال بد لنا من اإلشارة إلى قانون حصر المھن بالعراقیین الذي كانت الحكومة قد أصدرتھ عام
1936، والذي ال یزال نافذ المفعول. فقد تم بموجبھ حمایة العامل العراقي من مزاحمة العمال األجانب.

ولقد شرعت الحكومة عام 1956 قانون الضمان االجتماعي الذي ینتظر أن یكون موضع التنفیذ في المستقبل القریب.

ھذا، واستنادًا إلى التعریف الوارد في قانون العمال الخاص (بالمصنع)، و(المشروع الصناعي)، فقد قامت مدیریة العمل
والضمان االجتماعي مؤخًرا بإحصاء عام لمختلف المشاریع الصناعیة، وقد كانت ھذه المشاریع التي یشملھا التعریف كما

یلي:

معامل الجصالمخابزالمطابع
معامل المصرانالزیوت والصابونمصانع الدخان
معامل الدباغةمعامل البیرةمعامل األلبان
معامل الصیاغةتصلیح السیاراتمعامل النجارة
 معامل الثلجمعامل الخیاطة

معامل كبس الصوفمعامل العطورمعامل المیكانیك
معامل كبس البردىمعامل الكاشىمعامل األحذیة

حلج األقطانمعامل الطابوقمعامل الغزل والنسیج
معامل غزل الشعرمعامل المعكرونىمعامل البسكت

معامل الطلى الكھربائىمعامل الكبریتمعامل النكغراف
معامل الدبسمعامل السراجةمعامل كبس التمور

المصابغمعامل الطحینالمیاه المعدنیة
المشاریع الصناعیة الحكومیةالشركات الصناعیةالسینمات

- - -- - -معامل الحلویات
* * *

 

أما اإلحصائیات الخاصة بالصناعة في العراق والتي قامت بھا الدائرة الرئیسیة لإلحصاء في وزارة االقتصاد في عام
1954 فتعتبر من اإلحصائیات الھامة جدًا لما تضمنتھ من معلومات قیمة عن شؤون الصناعة في كافة ألویة العراق، وقد
أظھرت لنا تلك اإلحصائیات أن ھناك (22,460) مؤسسة صناعیة في العراق ـ باستثناء حقول النفط ـ وأن منھا
(22,166) مؤسسة استخدمت كل واحدة منھا أقل من عشرین شخًصا، و(294) مؤسسة استخدمت كل منھا عشرین



شخًصا أو أكثر. وأن مجموع عدد األشخاص المستخدمین في المؤسسات الصناعیة البالغ عددھا (22,460) مؤسسة قد
بلغ (90,291) شخًصا منھم (12,307) امرأة وفتاة.

وأن معدل عدد األشخاص الذین یشتغلون في المؤسسة یختلف من لواء إلى آخر، إذ إن أعلى معدل كان في مدینة البصرة
حیث بلغ (11.3) شخًصا، وفي مدینة بغداد حیث بلغ (7.1) شخص، وأن أقل معدل كان في لواء أربیل حیث بلغ (1.6)

شخص، وفي لواء العمارة ولواء الكوت حیث كان في كل منھما (1,8) شخص.

وقد ظھر أن أكبر عدد من المؤسسات الصناعیة قد وجد في مدینة بغداد وضواحیھا حیث بلغ فیھا (4,573) مؤسسة، أي
ما یزید على (20 %) من مجموع عدد المؤسسات في العراق. وقد استخدمت ھذه المؤسسات (33,594) شخًصا، أي ما

یعادل (37 %) من مجموع عدد األشخاص المستخدمین في الصناعة في العراق.

وظھر أن عدد اإلناث المستخدمات في الصناعة قد بلغ (12,307) أي ما یعادل (13,6%) من مجموع عدد العمال، وأن
أكبر عدد من اإلناث قد وجد في صناعة تغلیف التمور وصنع البسط والحصران والخبازة والخیاطة.

وأن مجموع قیمة المكائن والمعدات والمنشآت في المؤسسات البالغ عددھا (22,460) كان 15 ملیونًا ونصف الملیون من
الدنانیر.

 

خالصة الصناعة في العراق حسب األلویة لعام 1954

اللواء
عدد

المؤسسات
الصناعیة

عدد
األشخاص
المستخدمین

األجور
السنویة

مجموع
اإلیرادات

كافة المواد
األولیة

لمجموع
الكلى للقوة
الحصانیة

قیمة المكائن
إلخ

4.70633.5943.366.19023.088.9849.933.326112.5448.811.922بغداد
2.4708.032344.2402.216.6191.196.2077.981875.898الموصل
1.28514.519825.7983.717.0121.311.85920.2241.863.782البصرة
2.1296.211144.7651.509.871337.8576.235387.779الحلة

2.0905.127212.0951.380.847433.6259.093713.923كربالء
1.4642.27250.653462.916124.1425.189184.528أربیل

1.3632.46883.352673.926160.4652.766360.466العمارة
1.3283.527173.3782.086.165609.2374.029212.921كركوك
1.0694.158263.4002.332.827305.5549.520695.112الدلیم
1.0241.88946.540250.59366.5305.631555.217الكوت
1.1662.30945.480294.25671.4173.425130.168دیالى

8852.44591.475359.237120.6202.673211.203المنتفك
8041.77447.242361.743144.80672599.011السلیمانیة
6771.96661.416463.102208.3585.786556.033الدیوانیة
22.46090.2915.756.02439.198.09815.024.003195.82115.657.963المجموع

 

أما مجموع المبالغ المدفوعة سنویًا كأجور فقد بلغت حوالي خمسة مالیین وثالثة أرباع الملیون من الدنانیر.

وقدمنا في الجدول السابق خالصة الصناعة في العراق حسب األلویة عام 1954، حیث بیَّنا عدد المؤسسات الصناعیة في
كل لواء وعدد األشخاص المستخدمین فیھا وما إلى ذلك.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

� العراق
صناعة النفط ��

 

تعتبر صناعة النفط أھم صناعة في العراق نظًرا لما لھا من مكانة حیویة في حیاة العراق االقتصادیة، ال سیما بعد التقدم
الذي أحرزتھ ھذه الصناعة في السنوات األخیرة نتیجة لزیادة مد األنابیب النفطیة الجدیدة وتمكن الحكومة بموجب
االتفاقیات األخیرة مع شركات النفط من الحصول على عوائد مالیة متزایدة وبصورة مستمرة، حیث كانت في عام 1951
(13,9) ملیون باون استرلیني. وفي عام 1954 أصبحت تلك العوائد (68,5) ملیون باون، بینما كانت عام 1955 حوالي

(72) ملیون باون.

وتستخدم الشركات النفطیة في العراق (15,249)(463) عامًال موزعین بینھا على الوجھ اآلتي:

شركة النفط العراقیة   7,570

شركة نفط الموصل  1,068

شركة نفط البصرة  3,284

ركة نفط خانقین

ي الحقول والمصافي  1,348

ي التوزیع المحلي  1,979
 

ھذا، وقد بلغ مجموع األجور التي دفعتھا ھذه الشركات عام 1954 إلى مستخدمیھا (6,200,349) دیناًرا، مع العلم أن ما
دفعتھ شركة النفط العراقیة وحدھا یزید على نصف ھذا المبلغ.

ومن الجدیر بالذكر أن مجموع األجور والرواتب المدفوعة للعمل في صناعة النفط في العراق (بما فیھا األنابیب
والمصافي) یزید على مجموع األجور والرواتب التي تدفعھا المؤسسات الصناعیة األخرى بمقدار (444,000) دینار، إال
أن (37%) من العمال المشتغلین في المؤسسات الصناعیة المختلفة ال یتقاضون أجوًرا ألنھم إما أصحاب مؤسسات

صغیرة أو شركاء أو أفراد من عوائل أصحاب المؤسسات(464).
 

 

 

 

 

 

المالحق



 

الملحق األول

رسائل
 

وزارة الخارجیة
 

التاریخ 6/1/1954
 

سعادة األستاذ الفاضل السید عبد الرزاق الھاللي المحترم

تحیة عاطرة

تسلمت مع وافر الشكر مؤلفكم القیم (معجم العراق) الباحث عن حیاة العراق في مختلف مناحیھ السیاسیة واالجتماعیة
واالقتصادیة المستقاة من أوثق المصادر، فأھنئكم على نجاحكم، وأرجو لكم اطراد الفالح والتقدم في متابعة العمل إلصدار

األجزاء األخرى من المعجم.

وتفضلوا بقبول فائق تحیاتي

المخلص

عبد هللا بكر

وزیر الخارجیة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة الخارجیة

التاریخ 9/1/1954

سعادة األستاذ عبد الرزاق الھاللي المحترم

تحیة طیبة

تسلمت مع الشكر الجزیل ھدیتكم النفیسة (معجم العراق) وقد ألفیت بحوثھ ومواضیعھ التي تناولت حیاة العراق من
النواحي السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة في عھد غابر وعھد مقبل زاھر على جانب كبیر من سعة البحث والتنقیب
والدرس العمیق، وھي ال شك ذات أثر نافع ومفید للباحثین والمتتبعین لنھضة العراق، فأعرب لكم عن تھنئتي الخالصة

وتمنیاتي ألن ینال ھذا المؤلف القیم الرواج وسعة االنتشار.



وتفضلوا بقبول فائق االحترام

المخلص

نجیب الراوي

(سفیر العراق في مصر)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة المعارف

المكتب الخاص

18/1/1954

حضرة األستاذ السید عبد الرزاق الھاللي المحترم

بعد التحیة،

فقد تلقیت الجزء األول من كتابكم النفیس الموسوم بـ (معجم العراق) الذي عنیتم بتألیفھ.

فأشكركم على ھدیتكم ھذه، وأقدر فیكم ھذه الھمة العالیة التي بذلتموھا في تألیف الكتاب وإخراجھ للقراء والباحثین بالوجھ
الذي یفیدھم أجزل الفائدة.

وإني ألؤمل أن تثابروا على إصدار أجزاء الكتاب األخرى.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

الدكتور عبد المجید القصاب

وزیر المعارف
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السفارة العراقیة

بیروت

التاریخ 9/9/1955

سعادة األخ السید عبد الرزاق الھاللي المحترم

بعد التحیة،

یسرني أن أعرب لكم عن إعجابي وإعجاب زمالئي في السفارة بالجزء األول من كتابكم (معجم العراق) متمنیًا لكم كل
نجاح وتوفیق في إخراج الجزء الثاني منھ.

وتفضلوا بقبول فائق التحیة والتقدیر

المخلص

جمیل عبد الوھاب

(سفیر العراق في لبنان)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

وزارة المعارف

المكتب الخاص

27/9/1954

حضرة األستاذ السید عبد الرزاق الھاللي المحترم

تلقیت مع الشكر ھدیتكم الثمینة وھي نسخة من أثریكم:

1 ـ معجم العراق

2 ـ نظرات في إصالح الریف

اللذین عنیتم بتألیفھما. فأشكركم على ھدیتكم ھذه، وأقدر فیكم الجھد الذي بذلتموه في سبیل إخراجھما بھذا الوجھ المفید.
ودمتم

خلیل كنھ

وزیر المعارف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریة الدعایة العامة

العدد ـ 22



التاریخ 3/1/1954

•  إلى وزارة الخارجیة

•  إلى وزارة المعارف

•  إلى وزارة الداخلیة

•  إلى وزارة الدفاع

•  إلى وزارة العدلیة

•  إلى وزارة المالیة

أصدر السید عبد الرزاق الھاللي كتابًا قیًما أسماه (معجم العراق) یصح أن یعتبر سجًال تاریخیًا وسیاسیًا واقتصادیًا عن
العراق منذ العھد العثماني حتى اآلن. وبالنظر لما احتواه من معلومات مفیدة عن العراق نوصي باقتناء نسخ منھ تشجیعًا

للمؤلف وتحقیقًا للفائدة العامة.

تحسین إبراھیم

مدیر الدعایة العام المنتدب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالة من لندن

لألستاذ عبد هللا النقشبندي

عزیزي األستاذ الھاللي

أھدیتني نسخة من عملك «معجم العراق»، الجزء األول منھ، فشكًرا لك على ھدیتك، وقد أضفت بھا إلى مكتبتي الخاصة
كتابًا جدیدًا. ولعلك تود أن أقول فیھ قولة زمیل لك حدثتھ بالنیة في تألیف الكتاب فرغبك في تحقیقھا، ثم وجدك دائبًا على

جمع المعلومات أو مكبًا على تحریرھا، ثم ألفى الثمرة بین یدیھ وھو مغترب في إنكلترا: «معجم العراق» كتاب نافع.

بل استمع إلى ما سأقصھ علیك فیما یأتي:

یُروى أن عالًما فارسیًا من علماء القانون سئل ذات یوم في أمر من أمور التشریع، فھرع إلى خزانة للكتب، فاستخرج
كتاب «كلستان» لسعدي الشیرازي، األدیب الفیلسوف، فمضى یقرأ فیھ. سخر من العالِم معشر من أترابھ، واستخبروه إن



كانت ھنالك من صلة بین المسألة في القانون ألقیت إلیھ والكتاب إستشارة أن فیھ إِال قصص وأدب وعظة! فقال لھم:
ویحكم، أما علمتم أن المعارف اإلنسانیة حلقات موصول بعضھا ببعض، سواء في ذلك منھا األشباه والنظائر والنقائض
واألضداد. فكلما ازددتم علًما تبینتم لتلك الصلة وجودًا، وكلما ازددتم جھًال فرقتم بین العلوم والفنون، فأنتم ترضون عن
بعضھا مقلدین، وتسخرون من بعضھا أشد تقلیدًا. وأي عجب في أن أستزید مما یضمھ ھذا الكتاب من القصص والقول
المأثور علًما أجعل منھ مقدمة من مقدمات أصل بینھا فأخلص منھا إلى نتیجة ھي جواب مسألتكم ھذه؟! لكنكم قوم

غافلون.

ھذا في األیام الخالیة. أما في األیام الجاریة، فنحن في العراق نسخط كثیًرا ونرضى قلیًال. ونحن في حالي السخط والرضا
نَْصدُُر عن أسس غریبة ال ھي من القدیم في شيء، وال ھي من الحدیث في شيء، فلیست ھي موصولة األسباب بأصول
النقد العلمي واألدبي. فإذا ألفى الناس كتابًا حدیثًا، أِلفُوهُ إذا كان من عنوانھ «نظریة كذا..» أو «فلسفة كذا…»، ثم قدروا
المؤلف ـ وما قدروه حق قدره ـ بأنھم أباحوا لھ الحسبان في عداد العلماء، فإذا سمي الكتاب «دلیًال» أو «مرشدًا» أو
«معجًما» أو نحو ذلك، رأیتھم استوحشوه بادئًا، فإن لم یفعلوا استھانوا بھ، ووجدتھم یستكثرون على المؤلف أن یعد في
حسبان العلماء. یقولون: «لم یبحث علًما ولم یتناول فنًا، إنھ جمع». فكأن الناس كلھم یستطیعون «الجمع» أو یحسنونھ؛
وكأنھم ال یفیدون من علم ما ُجِمَع شیئًا! معجمك من ھذا النوع األخیر من أنواع الكتب، إال أنھ أفضى إلى بعض ھؤالء

المسترخصین من أمر «الجمع» و«الجامعین» ببعض العلوم.

فإلیك حدیثھ:

كنت قبل أیام في معشر من األصدقاء جمعتھم مأدبة عشاء، منا الشرقي، ومنا الغربي، ومنا طالب أبحاث وآخرون من
موظفي السلك السیاسي. دارت األحادیث بیننا ذات شجون، فتھیأ ألحد الغربیین أن یسأل أحد الشرقیین من خریجي كلیة
الحقوق ببغداد عن كلیتھ متى أسست وكیف تطورت، وعن مراحل ذاك التطور وأثره من الناحیة العلمیة. حار صاحبي
«الحقوقي» جوابًا، فالتزمھ الصمت قلیًال، ثم قال: یؤسفني أن أكون غیر قادر على إخبارك بتفصیل ما سألت. فحاولت أن
أصرف الحدیث عن جد ساده وأخفف عن رفیقنا المسؤول، فقلت للسائل: أنت یا صدیقي لطیف السؤال كثیره، إال أني
طالما وجدتك تسأل الناس عما لیس من اختصاصھم، فھا أنت تسأل صدیقنا، وھو صاحب قانون، في التأریخ، وما ھو
بصاحبھ، فلو سألتھ في القانون لزادك خبًرا. فقال ـ وكأنھ أراد أن یضمن قولھ اعتذاًرا لما قد یكون أحدثھ من حرج
لصدیقنا بسؤالھ ـ: الحق أني لم أطلب بھذا الموجز المقتطف من تأریخ الكلیة جرت عادة المعاھد العلمیة على ذكره فیما
تصدره كل منھا، حولیًا أو كل بضع سنوات، من كتیب یعرفك بالمعھد وبأساتذة المعھد، ویدلك على أوجھ الدراسة فیھ

وأنواع الموضوعات التي تدرس.

طاب لصدیقنا «الحقوقي» أن یستغل ھذا المعنى، فانبرى یقول: والحق أن جھلي بھذا الموجز المقتطف من أمر الكلیة التي
تخرجت فیھا مرده إلى أن ھذه الكلیة لم تصدر قط دلیًال من مثل ذلك الكتیب، ولیس ھنالك في بلدنا من ُعني بشيء من
مثل ھذا األمر فجمع من المعلومات المتعلقة بھ سجًال یرجع الناس إلیھ. ھكذا أحب صاحبنا أن یتخفف من عبء الجھل،
فرمى باإلثم على رقاب أبناء بلده جمیعًا، وجعل «الحشر مع الناس یسیًرا»! لم یكن الحق في كل ما ذكر. فقلت لھ: أما ما
ذكرت من أن كلیة الحقوق لم تسلك مسلك المعاھد العلمیة ولم تصدر دلیًال یعرفك بحالھا فصدق من ھذا الصدق الشر
الذي حدثنا عنھ أبو الطیب المتنبي، وضعف من ذلك الضعف الشر الذي رأى «شیكسبیر» الرجل أن یشارك في احتمالھ.

أما أن أحدًا من أبناء بلدك لم یحفل قط بالبحث عن ھذه المعلومات ویجمعھا في كتاب واحد فقد جانبت الصواب فیھ. فإني
أذكر لك ذكًرا بعیدًا یكاد بعده یورثني الشك فیما أذكر أن الدلیل العراقي الذي صدر منذ أعوام خلت حدثنا عن كلیتك ھذه
شیئًا من الحدیث. دع ھذا، فقد صدر حدیثًا الجزء األول من «معجم العراق» لك منھ كشكول لھذه الشتات ولكثیر مما ال
یحضرك وال یحضرني. فإذا رجعت إلیھ وفتشت فیھ عن كلیة الحقوق (في حقل التربیة والتعلیم) وجدت الخبر الذي رأیتھ
من حق غیرك أن یستخلصھ لك. ھنالك نسخ من ھذا الكتاب في مكتبة اإلدارة الثقافیة بالسفارة العراقیة في ھذه المدینة، ثم

إني أملك منھ نسخة أھدانیھا المؤلف مشكوًرا، فمتى ما أحببت استعرتھا.

أكتب إلیك وما تزال النسخة عند مستعیر تال صاحبنا ذاك في استعارتھا، ورسالتك التي تخبرني بإقبالك على طبع الجزء
الثاني من «معجم العراق» بین یدي. فأقبل راشدًا، وأتمم عمًال بدأتھ، وسر بمعجمك في نسقھ الھجائي حتى تصل ألفھ

بیائھ.



عبد هللا النقشبندي

لندن: 26/8/1956
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
الملحق الثا��

تعل�قات الصحف
 

قالت الصحف(465):
 

1 ـ جریدة الحیاد الغراء

علقت جریدة الحیاد الغراء لصاحبھا معالي األستاذ صادق البصام بمناسبة صدور الجزء األول من ھذا المعجم بھذه الكلمة
التي نشرھا بعددھا المرقم (11) الصادر بتاریخ 7/1/1954 وھذا نصھا:

«أھدانا األستاذ السید عبد الرزاق الھاللي نسخة من الجزء األول من كتابھ القیم (معجم العراق)، وھو كتاب أراد منھ
مؤلفھ أن یكون سجًال تاریخیًا سیاسیًا اقتصادیًا اجتماعیًا ثقافیًا، یبحث بإیجاز دقیق عن مختلف نواحي الحیاة العامة في
العراق منذ العھد العثماني حتى الیوم. وقد وفق األستاذ الھاللي فیما بذلھ من جھود في سبیل أن یكون كتابھ كما أراد، فجاء

متضمنًا المعلومات القیمة التي ال غنى لكل من یرید الوقوف على تاریخ ھذه البالد من الرجوع إلى ھذا الكتاب القیم.

وال غرو، فاألستاذ الھاللي من الشباب المشھود لھم بالدأب واالستقصاء. فنشكر للمؤلف الفاضل جھده، ونرجو أن یوفق
إلتحاف المكتبة العراقیة باألجزاء التالیة من ھذا الكتاب القیم».

 

2 ـ جریدة الزمان الغراء

وعلقت جریدة الزمان الغراء لصاحبھا سعادة األستاذ توفیق السمعاني بالكلمة اآلتیة التي نشرتھا بعددھا 4956 الصادر
یوم 7/2/1954 وھذا نصھا:

«قبل فترة قصیرة من الزمن أتحف حضرة األستاذ السید عبد الرزاق الھاللي المكاتب العربیة بمؤلفھ النفیس (معجم
العراق)، وقد اّطلعنا على المجلد األول من ھذا السفر الجلیل فإذا بھ سجل لنواحي الحیاة التاریخیة والسیاسیة واالقتصادیة
واالجتماعیة والثقافیة في العراق: أو قل: إنھ دائرة معارف عن العراق. وقد بذل حضرة األستاذ الھاللي في تألیفھ جھودًا
كبیرة مضنیة ألن بحث النواحي المختلفة للحیاة في العراق لیس بالعمل السھل الھین، فمراجعھ صعبة المنال، والعثور



علیھا أصعب. ولكن المؤلف ذلل كل عقبة نھضت في سبیلھ، وإن مؤلفھ یدل داللة واضحة على اطالع واسع وأدب جم،
وأسلوب رشیق رائع في الكتابة والتألیف. فنحن نھنئ صدیقنا األستاذ الفاضل السید عبد الرزاق الھاللي بما وفق إلیھ في
كتابھ ھذا ولسنا بحاجة إلى القول، إن كل قارئ في العراق وغیر العراق ال یستغني عن مطالعة ھذا السفر النفیس

واالستفادة منھ».
 

3 ـ جریدة الیقظة الغراء

وقالت جریدة الیقظة الغراء لصاحبھا األستاذ سلمان الصفواني بعددھا المرقم 1797 الصادر یوم 15/1/1954.

«ھذا كتاب ال یمكن أن یستغني عنھ أي مثقف یود معرفة بالده وما فیھا من إمكانیات وما لھا من صالت مع العالم، ألنھ
كما وصفھ مؤلفھ الصدیق الفاضل السید عبد الرزاق الھاللي «سجل تاریخي سیاسي اجتماعي ثقافي یبحث بإیجاز دقیق
عن مختلف نواحي الحیاة العامة في العراق منذ العھد العثماني حتى اآلن»، وھو أول كتاب من نوعھ یصدر عن العراق

مرتبًا على الحروف الھجائیة بحیث یسھل على المطالع الرجوع إلى أي موضوع بمجرد معرفة الحرف األول من اسمھ.

ویقع ھذا الجزء من الكتاب في 328 صفحة من الحجم المتوسط ویحتوي على الشيء الكثیر من الجداول واإلحصاءات
والمعلومات والطرف والنوادر، وال شك في أن الجھد الذي بذلھ األستاذ الھاللي في تألیف ھذا المعجم عظیم یستحق
التقدیر. وجدیر بوزارة المعارف التي ساھمت في طبعھ ووزارة الخارجیة وسائر الوزارات أن تعمل كل منھا على نشر
ھذا الكتاب على مدارسھا وممثلیاتھا ودوائرھا وموظفیھا لالستفادة مما فیھ. وبعد فإننا نھنئ األستاذ الھاللي بھذا األثر

النفیس ونرجو أن یواصل جھوده وتحقیقاتھ في إخراج األجزاء األخرى التي یكمل بعضھا بعًضا.

ونسأل هللا لھ دوام التوفیق في خدمة البالد».
 

4 ـ جریدة الرأي العام الغراء

وقالت جریدة الرأي العام الغراء لصاحبھا الشاعر الكبیر األستاذ محمد مھدي الجواھري بعددھا المرقم (145) والصادر
یوم 5/1/1954 ما نصھ:

«األستاذ عبد الرزاق الھاللي نشاط دائب وحیویة متواصلة، فھو من القالئل الذین ال تشغلھم أعمالھم الیومیة الرسمیة
الكثیرة والدقیقة عن مواصلة الجھود الفكریة وال عن اقتطاف الثمرات األدبیة والتاریخیة. وھو إلى جانب ذلك ممن
یطعمون الحیاة المثقلة بالتبعات الفردیة االجتماعیة المملة في أكثرھا بمزاج طیب من الذوق األدبي والطراوة الشعریة
والمقتطفات التاریخیة التي تجدد من عھد ربیع الفكر وشبابھ. وكتابھ الجدید (معجم العراق) من ھذا النوع الذي یجمع إلى
أھمیتھ التاریخیة وإلى كونھ سندًا ھاًما ووثیقًا من مساند مراحل التاریخ العراقي یعین كل متتبع وكل مؤرخ على لّم ما
تبعثر من أطراف االنتقال والتطور في ھذا التاریخ الحدیث في شتى المجاالت العلمیة واالقتصادیة والسیاسیة. ھذا الكتاب

الجدید الذي یجمع إلى كل ذلك كونھ یمتاز ببساطة األسلوب ولطافة التعبیر ودقة االختصار الموجز النافع.

فلألستاذ الھاللي تھانینا على ھذا المجھود المثمر المفید».
 

5 ـ جریدة الحوادث الغراء

وقد كتب األستاذ فؤاد طرزي في جریدة الحوادث الغراء لصاحبھا األستاذ عادل عوني كلمة نشرھا یوم 16/1/1954 ھذا
نصھا:

«ھذا كتاب مفید كل الفائدة لكل من یرید أن یأخذ فكرة عامة شاملة عن الدولة العراقیة بكل مرافقھا ومؤسساتھا ومنشآتھا
وتشكیالتھا ومناحي تطورھا في المیادین االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، فھو بحق سجل تاریخي یجمع من
المعلومات والبیانات ما تعتبر مراجع ال یستغني عنھا كاتب أو أدیب أو متتبع. وقد وفق األستاذ عبد الرزاق الھاللي كل
التوفیق في طریقة إخراج ھذا الكتاب القیم النافع، فكتبھ بأسلوب سلس ممتاز وجمع مواده بإتقان وأوردھا بتسلسل واضح،
وفي الوقت الذي كان یحتاج فیھ من یطلب أیة معلومات عن الحیاة والمظاھر العامة في العراق أن یراجع مصادر مبعثرة



ویلتجئ إلى تقاریر كثیرة، ویبذل ما یبذل من وقت ومجھود فإنھ واجد في ھذا المعجم الدسم ما یرید الحصول علیھ بسھولة
ویسر بالغین. ولم یترك المعجم شاردة وال واردة دون أن یتطرق إلیھا بتوسع غیر قلیل وبتركیز ممتاز، ففیھ البیانات
والمعلومات الوافیة عن تشكیالت الدولة العراقیة ومرافقھا، وتقاریر عن كل مظاھر التطور االجتماعي واالقتصادي

والسیاسي وإحصاءات دقیقة كاملة عن التعلیم والتجارة وغیرھا من نواحي التقدم والحضارة.

ولیس ھذا الكتاب الذي بین یدینا إال الجزء األول وسیعقبھ الجزء الثاني الذي یكملھ ویوسعھ ویجتمع معھ لیكون دلیًال
یسترشد بھ كل مواطن وینتفع بھ كل متتبع وباحث. وإننا نعتقد أن ھذا المعجم سیكون ذا فائدة كبیرة للطالب في المدارس

المختلفة، بل إنھ یجب أن یكون الطریق األول الذي یسلكھ كل طالب علم للحصول على فكرة كاملة عن بالده.

وفي الواقع إن األستاذ عبد الرزاق الھاللي قد سد بھذا المعجم القیم فراًغا كبیًرا في المكتبة العراقیة، ووضع بین یدي كل
عراقي موسوعة طیبة یراجعھا حین یرید أن یحصل على كل المعلومات الالزمة عن بالده ودولتھ. فالمعجم باإلضافة إلى

فائدتھ العلمیة والثقافیة ذو فائدة وطنیة یشكر األستاذ الھاللي على تقدیمھا للناس».
 

6 ـ مجلة الھاتف الغراء

وكتب األستاذ جعفر الخلیلي في مجلتھ الھاتف الغراء بعددھا المرقم 1291 والصادر یوم 16 شباط 1954 الكلمة اآلتیة:

«ھذه أول دائرة معارف عن العراق الحدیث تقوم على أكتاف شخص واحد ھو األستاذ عبد الرزاق الھاللي (معاون رئیس
التشریفات الملكیة)، وقد ال یكون العراق أحوج إلى أیة وسیلة من وسائل التعریف، وال أیة ممثلیة في الخارج كاحتیاجھ
إلى مثل ھذا المعجم الذي یصور العراق تصویًرا واقعیًا، باإلضافة إلى ما یسد من فراغ في عالم الدرس والبحث عند

العراقیین أنفسھم من معلمین ومتعلمین.

وقد قام المؤلف بترتیبھ على الحروف الھجائیة فأخرج منھ ثالثة حروف في 325 صفحة بالحجم الكبیر مستندًا في بحثھ
على أوثق المصادر من الكتب والتقاریر الرسمیة واألدلة والتقویمات العامة، وھو مجھود من الصعب أن یقوم بھ عدد من
الخبراء فكیف بشخص واحد یعترضھ كثیر من المثبطات والصعوبات. وكان عزم المؤلف كبیًرا وجلده على التنقیب
والبحث طویًال، فقد قضى بضع سنوات وھو مستمر في مجھوده حتى استطاع أخیًرا أن یخرج الجزء األول من موسوعتھ
ھذه مشیًرا إلى المصادر التي أخذ عنھا وملخًصا البحوث تلخیًصا یتناسب وسعة ھذا المعجم. وإننا لننتظر من الحكومة
مساعدة ھذا المشروع أكثر وأكثر لیكون بمقدور المؤلف طبع المعجم بالحروف الصغیرة من الالینو مزودًا بجمیع الصور

لیكون الكتاب مرجعًا عاًما في المدارس وفي الدوائر وفي السفارات األجنبیة في الخارج.

إننا لم نجد إزاء ھذا المجھود الذي قام بھ صدیقنا األستاذ الھاللي غیر أن نزجي لھ الشكر باسم العلم واألدب، وندعو لھ
بالتوفیق إلنجاز ھذه المھمة الخطیرة إنجاًزا كامًال».

 

7 ـ مجلة قرندل الغراء
 

وبمناسبة قرب صدور الجزء الثاني من ھذا المعجم (وھو الذي بین یدي القراء) كتب األستاذ صادق األزدي صاحب
مجلة قرندل الكلمة اآلتیة في العدد المرقم 22 الصادر یوم 7/6/1956 وھذا نصھا:

«علمنا أن صدیقنا األستاذ عبد الرزاق الھاللي (معاون مدیر المصرف الزراعي العام) منشغل اآلن بتھیئة مواد الجزء
الثاني من كتابھ النافع المفید (معجم العراق) الذي كان قد صدر الجزء األول منھ سنة 1953، ومن المتوقع أن یدفع

بمسودات ھذا الجزء إلى المطبعة في أواخر الشھر الحالي.

أما محتویاتھ فستكون أكثر من مئة مبحث، وذلك ابتداء من حرف (الثاء) حتى حرف (الصاد) حیث سیعالجھا باألسلوب
العلمي الدقیق نفسھ الذي اتصفت بھ أبحاث الجزء األول.

وتقدیًرا للواقع نقول إن الجھد الذي یبذلھ األستاذ الھاللي في سبیل جمع المعلومات المختلفة من مصادرھا والعمل على
تصنیفھا وتبویبھا إلى القارئ مختصرات مفیدة نافعة، یستوجب التقدیر.



وبقدر ما یتعلق األمر بھذه المجلة فإننا نتطلع إلى صدور ھذا الجزء بشوق لنضمھ إلى أخیھ الذي كان للصحافة مرجعًا
ضم أبحاثًا وموضوعات طالما استعنّا بالرجوع إلیھا كلما دعا عملنا الصحفي إلى ذلك. (ولو أن بعض الزمالء مع مزید
األسف یقتطع من ھذا الكتاب صفحات كاملة وینشرھا في صحیفتھ دون اإلشارة ولو من باب المجاملة إلى المصدر الذي

أخذ منھ).

ولیس لنا إال أن ندعو األستاذ الھاللي إلخراجھ بأقرب وقت لینال من اإلعجاب والتقدیر ما نالھ الجزء األول من شتى
المحافل والطبقات».

 

ـ انتھى ـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصادر المراجع 46 مصدر
 

1 ـ أطلس العراق الحدیث ـ د. أحمد سوسھ ـ بغداد 1953.

2 ـ ري سامراء ـ ج2 ـ د. أحمد سوسھ ـ بغداد 1948.

3 ـ مباحث في االقتصاد العراقي ـ میر بصري ـ بغداد 1948.

4 ـ مشكلة الموصل ـ د. قاضل حسین ـ بغداد 1955.

5 ـ محاضرات في اقتصادیات العراق ـ د. عبد الرحمن الجلیلي ـ القاھرة 1955.

6 ـ یقظة العرب ـ جورج انطونیوس ـ ترجمة علي حید الركابي.

7 ـ الحقائق الناصعة عن الثورة العرقیة ـ الشیخ فریق المزھر الفرعون ـ بغداد 1952.

8 ـ مقدمة في دراسة العراق المعاصر ـ د.زكي صالح ـ بغداد 1953.

9 ـ النظام السیاسي في العراق ـ د. محمد عزیز ـ بغداد 1945.

10 ـ المحیط في تشكیالت الشرطة العراقیة ـ ج2 ـ وجیھ یونس، أسماعیل راشد

11 ـ الیزیدیـة ـ صدیق الدملوجــي

12 ـ تطور الري في العراق ـ د. أحمد سوسھ ـ بغداد 1946



13 ـ وادي الرافدین ـ د. أحمد سوسھ ـ بغداد 1944

14 ـ أربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ـ لونكریك ـ ترجمة جعفر الخیاط

15 ـ تكوین العراق الحدیث ـ ھنري فوستر ـ ترجمة عبد المسیح جویدة ـ بغداد1946

16 ـ الصحافة في العراق ـ روفائیل بطي ـ 1955

17 ـ تكوین الصحافة في العالم ـ قسطاكي الیاس عطاره ـ القاھرة 1925

18 ـ تاریخ الطب في العراق ـ د. ھاشم الوتري، د. معمر الشابندر ـ بغداد 1939.

19 ـ حال العراق الصحیة في ربع قرن ـ د. موسیس دیرھاكوبیان ـ الموصل 1948.

20 ـ العراق قدیما وحدیثا ـ عبد الرزاق الحسني ـ صیدا 1948.

21 ـ سدة الھندیة تاریخھا تصمیمھا وفوائدھا ـ مطبوع باللغة االنكلیزیة ـ د. أحمد سوسھ بغداد 1945.

22 ـ شؤون النفط ـ منشورات حزب االستقالل ـ سنة 1951.

23 ـ جریدة العراق / تقویم العراق ـ 1923.

24 ـ شرح قانون التجارة العرقي ـ د. صالح الدین الناھي.

25 ـ تقریر اللورد سولتر ـ ترجمة مجلس االعمار ـ بغداد 1956.

26 ـ تقریر تطور الري في العراق ـ فؤاد حسنین الخولي ـ مدیریة الري العامة 1953.

27 ـ مشاریع تخفیف وطأة الفیضان والخزن على أنھر العراق / كود،ولسن؛ فوغان لي ـ 1940.

28 ـ نشرة مصفى الدورة ـ مصلحة مصافي النفط الحكومیة ـ 1955.

29 ـ قانون تألیف الجمعیات رقم 27 ـ سنة 1955.

30 ـ تقریر الدورة الثالثة للدراسات االجتماعیة للدول العربیة.

31 ـ نشرة الھالل االحمر العراقي / العدد الخامس / 1952.

32 ـ منشور جمعیة مكافحة السل 1951.

33 ـ جریدة الوقائع العراقیة / العدد 2949 /12 آذار 1951.

34 ـ نشرة الیوبیل الفضي للجیش العراقي / وزارة الدفاع / 1946.

35 ـ المعاھدة الثالثیة بین العراق وبریطانیا وتركیا / 5حزیران 1925.

36 ـ بروتوكول الموقع في إستانبول ومقررات لجنة الحدود 1937.

37 ـ االصالح الزراعي واعمار االراضي / رئاسة لجنة االعمار ـ 1956.

38 ـ تقریر مدیریة الري العامة (1949 ـ 1954).

39 ـ مجلة المقتطف المصریة ـ المجلد 44 ـ 1914.

40 ـ مطبوعات الھیئة الفنیة االولى / وزارة االعمار ـ بغداد 1953.

41 ـ المجموعة االحصائیة / الدائرة الرئیسیة لإلحصاء / وزارة االقتصاد ـ 1954.

42 ـ تقریر االحصاء الزراعي والحیواني في العراق 1952 ـ 1953.



43 ـ نظام السجون رقم 35 سنة 1940.

44 ـ مجلة االقتصاد العربي االردنیة/ مقال االقتصاد الصناعي في العراق /د. عبد الحمید الھاللي 1955.

45 ـ مجلة المقتطف المصریة / المجلد 44 /1914.

46 ـ تقریر شركة (نابن تبت أبت) المرفوع الى مجلس االعمار 1952/ 1953.
 

 

 

 

 

 

المؤلفات المطبوعة للمؤلف
 

1 - صور وأحادیث اجتماعیة ـ بغداد 1944

2 - اربعون یوما في لندن ـ بغداد 1946

3 - والدة وابن زیدون ـ بغداد 1947

4 - نظرات في اصالح الریف ـ بیروت 1950- 1954 (ثالث طبعات)

5 - معجم العراق /الجزء االول ـ بغداد 1953 (الطبعة االولى)

6 - معجم العراق /الجزء الثاني ـ بیروت 1956 (الطبعة االولى)

7 - مشاكل االئتمان الزراعي في العراق ـ بغداد 1957

8 - الھجرة من الریف الى المدن ـ بغداد 1958

9 - دلیل العراق الحدیث / باإلنكلیزیة ـ بیروت 1957

10 ـ تاریخ التعلیم في العراق في العھد العثماني ـ بغداد 1959 (الطبعة االولى)

بیروت 2018 (الطبعة الثانیة)

11 ـ الریف واالصالح االجتماعي في العراق ـ بغداد 1960

12 ـ الزھاوي بین الثورة والسكوت ـ بیروت 1964

13 ـ تعمیر القریة في العراق ـ بغداد 1964

14 ـ الشاعر الثائر محمد باقر الشبیبي ـ بغداد 1965

15 ـ ادباء المؤتمرـ بغداد 1965

16 ـ المجتمع الریفي العربي واالصالح الزراعي القاھرة 1967

17 ـ قصة االرض والفالح واالصالح الزراعي في الوطن العربي ـ بیروت 1967

18 ـ زكي مبارك في العراق ـ بیروت 1967



19 ـ دراسات وتراجم عراقیة ـ بیروت 1972

20 ـ مختارات الزھاوي من عیون الشعر ـ بغداد 1972

21 ـ مقدمة دیوان الزھاوي /دار العودة ـ بیروت 1972

22 ـ -تاریخ التعلیم في عھد االحتالل البریطاني بغداد 1975 (الطبعة االولى)

(بیروت) 2018 (الطبعة الثانیة)

23 ـ الزھاوي الشاعر الفیلسوف والكاتب المفكر (االعالم) ـ القاھرة 1976

24 ـ والدة وأثرھا في حیاة ابن زیدون ـ بغداد 1976

25 ـ الزھاوي في معاركھ االدبیة والفكریة ـ بغداد 1983

26 ـ كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ في اللغة (تحقیق) بغداد 1986

27 ـ قال لي ھؤالء ـ بغداد 1990

28 ـ تاریخ التعلیم في عھد االنتداب البریطاني ـ بغداد 2000 (الطبعة االولى)

بیروت 2018 (الطبعة الثانیة)

29 ـ سبع سنوات في التشریفات الملكیة ـ بغداد 2002

30 ـ شعراء من العراق ـ بغداد 2018
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المقدمة
 

كنُت في نھایة الجزء الثاني من كتابي (معجم العراق) الذي أصدرتھ سنة 1956، قد أثبّت العبارة اآلتي نصھا:

[أیھا القارئ:

تذكر أن الجزء الثالث من ھذا المعجم، سیصدر في المستقبل القریب، وأنھ سیضم بین دفتیھ عددًا كبیًرا من الموضوعات
الجدیدة، الحافلة بالمعلومات الطریفة واألخبار النادرة، فحاول أن تضمھ إلى (أخویھ) الجزء األول والجزء الثاني؛ ضمانًا

لنفعك وحرًصا على فائدتك].

لقد أعطیت ھذا الوعد سنة 1956، ولكني أخلفتھ مع القارئ، إذ لم أبادر بنشره كما وعدت؛ ألسباب خاصة ولظروف
طارئة حالت بیني وبین نشره.

وبسبب تلك الظروف؛ وضعت الدفاتر التي تنظم الموضوعات المتبقیة من المعجم، في أحد أدراج مكتبي، وظلت قابعة
فیھ دون أن أفكر بھا بعد ذاك، فقد انصرفت منذئذ حتى ھذه السنة 1984 إلى تألیف كتب جدیدة ذات موضوعات متنوعة،



وھي كما یالحظ عناوینھا في نھایة ھذا الكتاب.

ولقد ظھر لي من خالل السنین التي مرت على صدور الجزءین األول والثاني، من ھذا المعجم، أن ھذا المعجم بجزأیھ، قد
أصبح ـ وّ� الحمد ـ من المصادر التي یستند إلیھا الكتاب والباحثون، وقد شاء األستاذ طارق الخالصي ـ حفظھ ّ� ـ أن
یقوم بجرد دقیق عن الدراسات والكتب التي استندت إلى ھذا المعجم، فجزاه ّ� عني خیر الجزاء. فإذا ھي (78) كتابًا
حتى اآلن. واآلن وبعد مرور ما یقرب من (28) سنة، قد یتساءل القارئ الكریم عن السبب الذي حملني على أن أمد یدي

إلى تلك الدفاتر المطمورة في ذلك الدرج ألخرج الجزء الثالث الذي وعدت بإخراجھ فأخلفت بذلك الوعد؟
 

وجوابًا على ھذا التساؤل أقول:

ـ إن عددًا كبیًرا من أفاضل األساتذة الذین تربطني بھم رابطة الحرفة والمودة والصداقة، كانوا كثیري اإللحاح عليَّ
إلكمال ما بدأت بھ، إذ ھم یرون، أن بقاء المعجم مبتوًرا غیر صحیح، فال بد من إصدار الجزء الثالث لیلحق بأخویھ؛ لیتم
النفع وتكمل الفائدة، وھم یرون بعد ذاك أن المعجم أصبح من المراجع التي ال یستغني عنھا الباحثون الراغبون في دراسة

شؤون العراق السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة.

وكان في مقدمة ھؤالء: اإلخوان األساتذة، المرحوم الدكتور أحمد سوسة، وكوركیس عواد، ومیخائیل عواد، والدكتور
حسین محفوظ، وعبد القادر البراك، وطارق الخالصي وغیرھم من العارفین بأھمیة البحث والتحقیق والمنصفي مجھود

الباحثین في سبیل الحق والحقیقة.

وھكذا، ونزوًال عند رغبة ھذا النفر الكریم؛ مددت یدي إلى تلك الدفاتر وأخرجتھا في شھر شباط سنة 1984 ألعید النظر
في موضوعاتھا التي تبدأ من حرف الـ (ض)، وتنتھي في حرف الـ (ي) من حروف الھجاء، ثم رحت أبیِّض مسوداتھا
من جدید، على الرغم من المرض الذي صاحبني منذ سبع سنوات. وأعني بھ مرض (عجز الكلیتین) ھذا المرض الذي
رأى المشرفون على معالجتي من األطباء المحترمین في مدینة الطب، أن أراجع (مركز الكلیة االصطناعیة) ثالث مرات
في األسبوع لتصفیة الدم من السموم القاتلة، أقول بالرغم من كل ھذا، وفقني ّ� بإعداد موضوعات ھذا الجزء الذي بین

یدي القارئ الكریم كي تتحقق بھ رغبة أولئك األصدقاء وتتم بھ فائدة القراء.

وما دمت أكتب كلمات ھذه المقدمة، ال بد لي أن أنبّھ القارئ بأن موضوعات ھذا الجزء تبدأ ـ كما سیرى ـ من العھد
العثماني حتى سقوط النظام الملكي في العراق بقیام ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958 وھي بدون شك ستكون
موضع قدم لمن یرید الكتابة عن الموضوعات التي جاءت في ھذا المعجم، وما حدث فیھا من تطور في العراق بعد ذلك

التاریخ إلى یومنا ھذا.

وأرجو أن یالحظ القارئ (مسؤوًال كان أو غیر مسؤول) إلى أن بعض موضوعات ھذا المعجم لم یعد لھا وجود بقیام
النظام الجمھوري في العراق، إال أني أثبتھا لفائدتھا التاریخیة، إذ قد یحتاج إلیھا الدارسون الراغبون في التحري عنھا في

دراساتھم عن ھذه الفترة من حیاة العراق.

وبعد، فإن (معجم العراق) بأجزائھ الثالثة، قد ضمت صفحاتھ زھاء الـ (1000) موضوع، ما بین رئیسي وفرعي،
وجاءت سجًال تاریخی�ا وسیاسی�ا واقتصادی�ا واجتماعی�ا وثقافی�ا. یبحث بإیجاز دقیق مختلف نواحي الحیاة العامة من العراق

منذ العھد العثماني حتى سقوط النظام الملكي فیھ سنة 1958.

وفي الختام.

ال یسعني إال أن أكرر شكري لجمیع الذین قدَّروا ھذا الجھد وألحوا عليَّ بإكمال حلقاتھ، سائًال المولى أن یوفقنا في تقدیم
كل ما فیھ الخیر. وّ� ولي التوفیق.

عبد الرزاق الھاللي 

بغداد / 1984
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب�ان إ� القارئ ال���م 

حول اللواء والمحافظة
 

لما كانت الموضوعات التي بُحثت في أجزاء ھذا المعجم الثالثة قد ابتدأت منذ العھد العثماني حتى نھایة الحكم الملكي في
العراق، بقیام ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958، فقد جاء استعمال مصطلح (اللواء) في بعض أبحاثھ؛ ألنھ ھو

الوحدة اإلداریة المعروفة في ھذا العھد الملكي.

ولما كانت حكومة الثورة الوطنیة في الجمھوریة العراقیة قد غیرت في السبعینیات مصطلح (لواء) بمصطلح (محافظة)
وأنھا بعد ذاك جعلت ھذه المحافظات التي تتكون منھا الجمھوریة العراقیة (18) محافظة بدًال من (14) لواًء، كما أنھا
أعطتھا أسماء تاریخیة قدیمة؛ لذلك رأیت أن أثبت في فاتحة ھذا الجزء أسماء ھذه المحافظات، وأسماء مراكزھا من

المدن، راجیًا من القارئ أن یصحح مصطلح اللواء حیثما وجد في ھذا الجزء. وأقدم فیما یلي أسماء ھذه المحافظات:

ومركزھا مدینة بغداد1- محافظة بغداد
ومركزه مدینة الموصل2- محافظة نینوى
ومركزه مدینة البصرة3- محافظة البصرة
ومركزھا مدینة العمارة4- محافظة میسان
ومركزھا مدینة الناصریة5- محافظة ذي قار
ومركزھا مدینة السماوة6- محافظة المثنى

ومركزھا مدینة الدیوانیة7- محافظة القادسیة
ومركزھا مدینة كربالء8- محافظة كربالء
ومركزھا مدینة النجف9- محافظة النجف
ومركزھا مدینة الحلة10- محافظة بابل
ومركزھا مدینة الكوت11- محافظة واسط



ومركزھا مدینة بعقوبة12- محافظة دیالى
ومركزھا مدینة كركوك13- محافظة التأمیم

ومركزھا مدینة تكریت14- محافظة صالح الدین
ومركزھا مدینة الرمادى15- محافظة األنبار

16- محافظة السلیمانیة
(466)

ومركزھا مدینة السلیمانیة

ومركزھا مدینة أربیل17- محافظة أربیل
ومركزھا مدینة دھوك18- محافظة دھوك

* * *
 

قصیدة المحافظات

وأود بھذه المناسبة، أن أثبت في ھذا المعجم (قصیدة المحافظات) التي نظمتھا بناء على طلب حفیدتي (دینا)، وبالنظر
لطرافتھا أذكرھا فیما یلي:

محافظات موطني

تضم أرضي الغالیَْھمحافظات موطني
ثمَّ أضف (ثمانیھ)(عشٌر) إذا حسبتھا
و(نینوى) ذي ثانیھ(بغداد) تأتي أوال
ذات المیاه الجاریھثم تلیھا (البصرةُ)

(ذي قار) منھا دانیھ(میسان) تأتي بعدھا
ذاقت حروبًا دامیھ(467)و(القادسیة) التي
(بابل) وھي حاویھ(468) ثم (المثنى) بعدھا

من القرون الماضیھآثار مجد خالد
ذات القباب الزاھیھثم تلیھا (كربالء)

ثراه ریح زاكیھو(النجف األشرف) في
(دیالى) بدّلٍ غانیھو(واسط) تلحقھا

ذات الـــــبـــــادیھثم (صالح الدین) و(األنبار)
آبار زیت ضافیھوھذه (التأمیم) في
بعض القالع باقیھ(469) (أربیل) في آثارھا

ذات الجبال العالیھثم (السلیمانیّةُ)
فوق الجبال جاثیھ(دھوك) لو رأیتھا

من الحدود النائیھلقلت ما أقربھا



فیھا الطیور شادیھھذي محافظاتنا
ھذي الربوع الغالیھّ� ما أجملھا

 
* * *

 

 

 

 

 

حرف الضاد (ض)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ حرف الضاد ـ
 

� العراق
ائب �� ال��



 

ن للخزینة الجزء تعتبر الضرائب من أھم موارد الدولة، إذ لم یكن لدیھا موارد طبیعیة كالنفط والمعادن األخرى. وھي تؤّمِ
األكبر من مالیتھا، وتساعدھا بصورة رئیسیة على سد جزء كبیر من النفقات العامة.

وتُعّرف الضریبة على أنھا (مبلغ من المال، تفرضھ الدولة أو إحدى السلطات العامة، على الناس كرًھا؛ ألجل سد حاجاتھا
المبرمة ووفاء لدیونھا)، وتنقسم الضرائب عادة إلى صنفین ھما: ضرائب مباشرة، وضرائب غیر مباشرة، ومن

الضرائب المباشرة في العراق كثیرة أھمھا:

الرسوم الكمركیة، مكس المشروبات الروحیة، مكس التبغ، مكس الملح، مكس السجائر، مكس النفط، رسوم االستھالك،
رسوم الحاصالت الزراعیة، وضریبة الحیوانات.

لھ الدولة واألشخاص الحكمیة العامة من األفراد؛ نظیر الخدمات التي تقدمھا والرسوم ھذه عبارة عن (المال الذي تحّصِ
لھم، كالقضاء والتعلیم والصحة وتسجیل الملكیة).

وتحصل الرسوم عادة بطریقین:

 ـ دفع الرسوم مقدًما ومباشرة من الشخص المكلف للموظف المختص، كرسوم (الطابو).

 ـ التحصیل غیر المباشر باستعمال الطوابع المالیة (التمغة)، وھي تستعمل كثیًرا في تحصیل رسوم التسجیل، وفي
العرائض، وتأشیرات السفر، والرخص ذات الرسوم الثابتة.. إلخ.

 

والضرائب التي تعتبر من أھم موارد الدولة العراقیة ھي: (الضرائب على المحصوالت) وھي:

 ـ ضریبة األرض (المحصوالت الزراعیة).

 ـ ضریبة األرض (المحصوالت الطبیعیة).

 ـ رسوم االستھالك (المحصوالت الزراعیة).

 ـ رسوم االستھالك والمحصوالت الطبیعیة.

 ـ ضریبة الحیوانات.

 ـ ضریبة األمالك.

 ـ ضریبة الدخل.

 ـ رسم الطابع.

 ـ الرسم الكمركي.

1 ـ رسم الوارد.

1 ـ رسم الصادر.

1 ـ مكس المشروبات الروحیة.

1 ـ مكس التبغ.

1 ـ مكس الملح.

1 ـ مكس النفط.
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ة األرض(470)  ن�ذة تار�خ�ة عن ��
 

كانت الضرائب تُجبى في زمن الدولة العثمانیة، عن طرق تتغیر من وقت الى آخر بتغیر الوالة القائمین باألمر. فتُفرض
تارة بواسطة (قضاة الشرع)، وتارة عن طریق رجال الجیش أو الملتزمین، الذین یعرضون على الدولة أعلى مبلغ. وھكذا
دام الحال حتى سنة 1255 رومیة (1839 م) وھي السنة التي أعلنت فیھا الحكومة العثمانیة (التنظیمات الخیریة)، وتقرر

فیھا إلغاء (نظام االلتزام)؛ حیث بدئ بجبایة (األعشار) بواسطة الجباة الموظفین.

وفي ھذا التاریخ، أي سنة 1839 م، فكرت الحكومة العثمانیة بإیجاد (ضریبة األرض) وفرضھا على قسم من األراضي
المملوكة والطابو بعد مسحھا وتقدیر أثمانھا.

والعشر ھو ضریبة المحصول، و(الخراج) ھو ضریبة األرض.

لقد استمرت الجبایة بواسطة الموظفین من سنة 1834 م إلى سنة 1842 م، ولكنھا لم تنجح، فأعیدت طریقة (االلتزام)
مرة ثانیة. على أن تلتزم أعشار كل قضاء من قِبل الصرافین لمدة سنتین، ودام ھذا الحال حتى سنة 1847 م، إذ استُبدلت
ھذه الطریقة بإقطاع األقضیة إلى المثرین وأھل الجاه ورجال الحكومة لمدة خمس سنین، على شرط جبایة األعشار (عینًا)

ال (نقدًا).

ثم أعیدت طریقة تعیین (بدل مقطوع) على أساس معدل منتجات خمس سنوات ماضیة. ولكن أعیدت بعدھا طریقة الجبایة
بواسطة الموظفین، ثم تالھا إعطاء القرى بااللتزام إلى أھلھا.

واستمرت ھذه التجربة مدة (70) عاًما، أي إلى عام 1919 م؛ حیث صدر (نظام األعشار) الذي یقضي باستیفاء العشر،
بتخمین المحصوالت القابلة للتخمین، كالحنطة والشعیر، أو بتخمین ما ینتج في (الدونم الواحد)(471) بعد تصنیف غالت



األرض إلى ثالثة أصناف (أعلى، أوسط، أدنى). 

وفي سنة 1921 م، كان االلتزام ھو الشائع في العراق، وكان یالزمھ (خراج موظف) في لواء البصرة بشكل (بدل
مقطوع)، یؤخذ عن كل (جریب)(472) من المساحة المغروسة بالنخیل. 

وكان یقرر (العشر) مع أجرة األرض (بذرع) المزارع بالحبال في األماكن التي تنتج األرز في لواء الدیوانیة. وكانت تعد
النخیل واألشجار في بغداد ودیالى والدلیم لجبایة (عشر الفواكھ)، ویفرض على الواحدة منھا (مقطوع نقدي).

وقد رتب القانون نسبة (10%) على األراضي التي تسقى باآلالت الرافعة، و(20%) على األراضي التي تسقى بدون
واسطة أو بالمطر، ووضع ألجرة األرض المقتضى استیفاؤھا من األراضي األمیریة (غیر المفوضة) فقط، إضافة إلى

الضریبة قاعدة التصنیف من قبل وزیر المالیة، واستیفاء نسبة خاصة لكل صنف.

وقد ألغي قانون األعشار في 1/أیلول/سنة 1929 م، وحل محلھ قانون ضریبة أو أجرة األرض لسنة 1929 م، الذي قضى
بتقدیر المحصوالت على عشر طرق ھي:

ـ تقدیر المساحة وتصنیفھا، وتعیین مقطوع نقدي لكل دونم من األراضي القابلة للزراعة لمدة ال تقل عن ثالث، وال
تزید عن خمس سنین.

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

ـ ـ ذرع المزروعات، وتعیین كمیة المحصوالت التي أنتجتھا بتعیین معدالت خاصة لما ینتج بكل دونم.

ـ عد األشجار والنخیل، واستیفاء مقطوع نقدي لكل شجرة.

ـ ـ تعداد األفدنة وتعیین قیم منتجاتھا النقدیة.

 ـ تعیین أنواع وكمیات المحصول بالتخمین.

 ـ إلزام المخضرات التي تباع بالمزایدة العلنیة في محالت استھالكھا.

 ـ التعاقد مع المكلفین على أساس معدل تحققات ثالث سنوات ماضیة أو أربع أو خمس.

طـ ـ إیجار األراضي األمیریة التي لیس لھا مكلف معروف بالمزایدة.

ي ـ الجبایة في دائرة الكمرك في أثناء نقل المحصول إلى األسواق أو إصداره إلى خارج العراق بتعیین مقطوع لكل
وحدة قیاسیة من الوزن.

 

إن تعدد ھذه الطریقة، وحلول أزمة عام 1930 م العالمیة، أدت إلى فشل تطبیق ھذا القانون، ولذلك قررت الحكومة إلغاءه
وإصدار قانونین منفصلین.

األول ینص على جبایة (رسم االستھالك) بنسبة (10%) من جمیع المحاصیل األرضیة التي تُجلب إلى محالت
االستھالك ومراكز تصریفھا.

والثاني یقضي بجبایة (أجرة األرض) وحق الماء من األراضي السیحیة، وحق الماء من أراضي الطابو السیحیة، وأجرة
األراضي دون حق الماء من األراضي األمیریة غیر المفوضة التي تسقى باآلالت الرافعة(473). 

إن النتائج التي حصلت علیھا بتطبیق القانونین لم تبعث على االرتیاح، ألسباب أھمھا: االعتبارات االقتصادیة؛ مما أدى
إلى إلغائھما، فحل محل (قانون استیفاء رسوم االستھالك من المحصوالت األرضیة رقم 13 لسنة 1931) قانون (رسوم
االستھالك رقم 59 لسنة 1933)، وحل محل (قانون جبایة ضریبة األرض رقم 11 لسنة 1931) (قانون ضریبة األرض

رقم 32 لسنة 1936).



كما ُعدل قانون االستھالك سنة 1948 م، وزیدت نسبة الضریبة إلى (12,5%)، ثم صدر قانون جدید سنة 1920 م (رقم
51 لسنة 1950)، وبقیت النسبة نفسھا.

 

 

 

�
��ة الموا�� ��

 

مرت ھذه الضریبة بأدوار مختلفة، وكان منشاؤھا منذ بدایة العھد اإلسالمي، إذ قضت الشریعة اإلسالمیة بأن یعفى من
دفع الزكاة من كان دون األربعین رأًسا من الغنم، وأن یؤخذ رأسان من الغنم التي تعد بین الثمانین والمائة والعشرین،
وثالثة رؤوس من األغنام التي تعد بین المائة والعشرین، والمائتین، وأن یؤخذ رأس واحد من كل مائة عما زاد عن ذلك.

ولقد اتبعت الدولة العثمانیة ھذه الطریقة في أول أمرھا، ولكنھا عندما بدأت بسن القوانین المؤدیة إلى جبایة العشر،
اعتبرت ھذه الضریبة (عشًرا)، ففرضت على كل عشرة رؤوس من األغنام رأًسا واحدًا، تؤخذ عینًا، وأعفت بقیة

المواشي باعتبارھا تستعمل في الزراعة، ثم تال ھذا الدور (دور االلتزام).

وفي عام 1624 م، استبدلت ھذه الطریقة بطریقة فرض الرسم بنسبة القیمة، ودام ھذا الوضع إلى تاریخ إلغاء تشكیالت
(االنكشاریة والسباھي) وتشكیل الجیش النظامي؛ حیث أعید أخذ الرسم عینًا، اعتباًرا من عام 1824 م.

ولما أُعلنت التنظیمات الخیریة عام 1839 م، أنھت كل ھذه االرتباطات، وألغت طریقة اإلقطاع وأخذ األغنام عینًا،
وُوحدت الرسوم المختلفة، وُجعل منھا رسم واحد یؤخذ في جمیع المملكة بنسبة (خمسة قروش) عن كل رأس غنم.

ولكن ھذه الطریقة أدت إلى تذمر أصحاب األغنام، ففكرت الحكومة باستبدال ھذه الطریقة سنة (1857 م) بفرض ضریبة
على الربح.

وبعد دراسة الموضوع مجددًا، قررت فرض الرسوم بنسبة (العشر) من ثمن اإلنتاج. وفي عام 1900 م، أضیف إلى
جمیع الرسوم ومنھا (رسم األغنام) (6%) باسم رسم التجھیزات العسكریة، وبقي ھذا الحد إلى أواخر الدولة العثمانیة.

وكانت الضریبة التي تُفرض على الرأس من الجمال والجاموس والضأن والماعز تسمى باسم (الكودة). وفي زمن
االحتالل البریطاني، أخذت السلطة تتبع نفس الطریقة من فرض (ضریبة الذبیحة). وكانت نسبة الضریبة روبیة واحدة

عن كل رأس من اإلبل.

وفي عام 1930 م، صدر قانون ضریبة المواشي، الذي جعل النسبة روبیة واحدة على رأس الجاموس و(12 آنة) على
رأس اإلبل و(7) آنات على رأس الغنم، و(6) آنات على رأس الماعز.

وفي سنة 1932 م، ُخفضت ھذه النسبة إلى (56) فلًسا لإلبل، و(32) فلًسا للغنم، و(28) فلًسا للماعز.

وفي سنة 1938 م، سنت الحكومة قانون ضریبة استھالك المواشي ومنتجاتھا رقم 63 لسنة 1938، تُجبى بموجبھ ضریبة
على األغنام التي تُذبح بالمجازر، وكذلك على منتجاتھا، كاألصواف واألشعار والجلود، والمصارین، والدھن المصفى
وغیر المصفى. ویبلغ معدل الضریبة (105) من قیمة اللحوم المذبوحة، أو المواشي المصدرة أو المنتجات المستھلكة

والمصدرة. ولقد ُعدل ھذا القانون ثالث مرات، وفي عام 1950 ُعدل التعدیل الرابع بقانون رقم 35 لسنة 1950.
 

قانون رسم استھالك األسماك

وفي سنة 1942 م، صدر قانون رقم (43)، وكان ینص على ما یلي:

 ـ یستوفى الرسم عن األسماك التي تُستھلك داخل العراق أو تصدر إلى خارجھ على اختالف أنواعھا بالنسب
المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الصید رقم (57) لسنة 1938 وھي (10%) من بدل



المبیع أو ثمنھا.

ب ـ تُفرض ضریبة قدرھا (10%) من قیمة األسماك التي تصدر خارج العراق، وتستوفى ھذه الضریبة عند التصدیر
من قِبل دوائر الكمرك، وذلك عالوة على الرسم الذي یستوفى بموجب الفقرة (أ) أعاله.

ـ ـ تعیین قیمة األسماك لفرض استیفاء الضریبة من قبل الوزیر. أما الرسم فیستوفى من بدل بیع األسماك.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��ة األمالك(474)  ��
 

یرجع تاریخ ضریبة األمالك إلى أیام العثمانیین، حیث فُرضت عام (1255 ھـ)، وحلت محل الضرائب التي كانت
تستوفى باسم (إمدادیة سفریة) و(إمدادیة خضریة) و(إعانة جھادیة)، وسارت ھذه الضریبة على أساس الثروة التي في

حیازة كل شخص.

وفي عام 1257 ھـ، أحدثت نظارة (تحریر األمالك) رغبة من الدولة في االبتعاد عن االرتباك.

وفي سنة 1277 ھـ، سنت الدولة نظاًما یقضي باستیفاء الضریبة على نسب مختلفة، تختلف باختالف األمالك، كما لو
كانت أراضي وعرصات مملوكة، أو مسقفات معدة لإلیجار.. إلخ.

ولقد بقیت ھذه الطریقة حتى عام 1295 ھـ، وفي عام 1297 ھـ، صدر قراًرا یبیّن نسبًا جدیدة لذلك.

وفي عام 1326 ھـ، صدر قانون یفصل (ضریبة المسقفات) عن (ضریبة األرض) وجاء بنسب ومبادئ جدیدة. وقد
فُرضت ھذه الضریبة على دخل المباني، وكانت تعرف آنذاك باسم (الویوكو).



وفي زمن االحتالل البریطاني، أنیطت مھمة جبایة ھذه الضریبة إلى البلدیات. وفي عام 1923 م، صدر قانون یقضي
بتحویل حصیلتھا إلى الخزینة العامة.

وفي سنة 1927 م، صدر القانون رقم 35 لسنة 1927، الذي أصبحت نسبة ضریبة األمالك بموجبھ (10%) من
اإلیرادات المقدرة للبیوت والدكاكین والمخازن والمعامل ودور الصناعة والعرصات المستعملة لمقاصد تجاریة وغیرھا

من األمالك الكائنة داخل المدن والقصبات والقرى التي تحتوي على خمسین بیتًا دائمی�ا للسكن فأكثر.

وبموجب ھذا القانون؛ عفیت بعض األمالك والدور من ھذه الضریبة، وھي أمالك الحكومة، والبلدیات، والمعاھد الدینیة
والثقافیة، واألمالك المستثناة بمعاھدات دولیة، ودور السكن.. إلخ.

وفي عام 1933 م، صدر تعدیل القانون رقم 58 لسنة 1933، الذي جعل حد اإلعفاء لدور السكن ذات اإلیرادات السنویة
التي تقدر بـ (11) دیناًرا فأقل، في بغداد والموصل والبصرة مع ضواحیھا، و(5) دنانیر ونصف فیما عداھا، و(12)

دیناًرا لجمیع األمالك الكائنة خارج المدن والقصبات والقرى.

وفي عام 1940م، صدر قانون األمالك رقم 17 لسنة 1940، فأصبحت الضریبة بموجبھ تستوفى على أساس (10 %)
من اإلیراد السنوي للملك. وفي عام 1950م، صدر قانون رقم 60 لسنة 1950م، الذي جعل نسبة الضریبة (%12,5)
بصورة مؤقتة، إال أن مفعولھ انتھى بتاریخ 30/9/1950. وفي ھذه السنة صدر قانون أیًضا تجبى الضریبة على أساسھ

وفق ما یلي:

 ـ ضریبة سنویة مقدارھا (5 %) من اإلیراد السنوي لجمیع العقارات والبیوت التي یؤجرھا أصحابھا.

 ـ ضریبة مقدارھا (2,5 %) من اإلیراد المذكور للبیوت التي یسكنھا أصحابھا. وتستوفي ھاتان الضریبتان مع
(العشرة بالمائة) من اإلیراد السنوي المذكور.

 

��ة العقار قانون ��
 

وفي سنة 1959م، صدر قانون ضریبة العقار رقم 162 لسنة 1959 الذي حل محل القوانین السابقة ونص على ما یلي:

 ـ ضریبة أساسیة مقدارھا (10%) من اإلیراد السنوي لجمیع العقارات.

 ـ ضریبة إضافیة على ما یزید عن (300) دینار من مجموع دخل الفرد المكلف من عقاراتھ وفق ما یلي:

(3 %) على ما زاد عن (300) دینار لغایة (1000) دینار، و(6%) على (1000) دینار لغایة (2000) دینار،
و(10 %) ما زاد على (2000) دینار لغایة (5000) دینار، و(15 %) ما زاد على ذلك(475).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

��ة الدخل(476)  ��
 

كانت في العراق إبان الحكم العثماني ضریبة تعرف باسم (ضریبة التمتع)، وھي ضریبة على العمل أكثر منھا ضریبة
على الدخل، غیر أن ھذه الضریبة لم یكن لھا أھمیة من الوجھة المالیة، ولذلك كانت الحكومة العثمانیة تفكر بوضع الئحة
قانونیة إلصالح (ضریبة الدخل) التي كانت تجبیھا من األھالي بموجب النظام الصادر عام 1323 ھـ، إال أنھا لم توفق في

ذلك بسبب انشغالھا عقب إعالن الدستور سنة 1908 بحروب البلقان وحرب طرابلس، ومن ثمَّ الحرب العالمیة األولى.

أما عندما احتل اإلنكلیز العراق، فقد أُھملت ھذه الضریبة، إذ لم یقوموا بجبایتھا وظل الحال كذلك حتى عام 1927، وذلك
عندما شرعت الحكومة العراقیة، قانون ضریبة الدخل رقم 52 لسنة 1927، الذي فرض ضریبة على جمیع األرباح

الناجمة أو المستحصلة أو المستلمة في العراق عن الصنائع واألشغال التجاریة والمھن واألعمال.

وقد كان الباعث على فرض ھذه الضریبة ھو عدم وجود ضریبة مباشرة على األرباح والمكاسب الناتجة عن ھذه
األعمال، في حین كانت الدخول الواردة من الزراعة واألمالك خاضعة لضرائب خاصة.

ولقد ُعدل ھذا القانون عدة مرات؛ رغبة في زیادة واردات الدولة، وكان آخرھا القانون رقم 67 لسنة 1943م، وتعدیلھ
رقم (9) لسنة 1951م، أما الدخل الخاضع للضریبة فھو الناجم من الموارد اآلتیة:

 ـ العمل التجاري، والصنعة، والمھنة، والمعامالت التي لھا صفة تجاریة، وتشمل التعھدات وااللتزامات.

 ـ األرباح الحاصلة من شراء وبیع األموال غیر المنقولة ومنافعھا، والمقایضة علیھا، والمصالحة عنھا واالستمالك،
وإزالة الشیوع، والھبة، والتنازل، واإلیجار لمدة طویلة ولو لمرة واحدة.

 ـ الفوائد، والعمولة، والقطع، واألرباح الناجمة عن المتاجرة باألسھم والسندات.

 ـ اإلیرادات النقدیة والعینیة، كالسكن والطعام واإلقامة یخصص للشخص لقاء خدمات.

 ـ الرواتب، ورواتب التقاعد، والمكافأة، واألجور، والمخصصات، والتعویضات عن األموال، والتعھدات المترتبة
بحكم أو عقد.

 ـ كل دخل غیر خاضع لضریبة أخرى في العراق.
 

ھذا، وتسري الضریبة على دخل األشخاص الحقیقیین والحكمیین، ویدفع ھؤالء الضریبة إذا كانوا مقیمین في العراق، كما
یدفعونھا أیًضا ولو لم یكونوا مقیمین فیھ إذا نشأ الدخل ذاتھ في العراق.

وكان سعر الضریبة على الشكل اآلتي:

 % على الـ 150 دیناًرا األولى.

 % على ما یزید على 150 دیناًرا وال یتجاوز (500) دینار.

1 % على ما یزید على 500 دینار إلى (1200) دینار.

1 % على ما یزید على (1200) دینار.



 

ویسمح القانون بالتنزیالت اآلتیة على المكلف بالشكل اآلتي:

 ـ لألعزب أو األرمل في الیوم األول من أیة سنة تقدیریة (200) دینار.

 ـ للمتزوج الذي ال ولد لھ، واألرمل الذي لھ ولد وأكثر (250) دیناًرا. وإذا كان لھ أكثر من ولد یسمح بتنزیل (15)
دیناًرا عن كل ولد، بشرط أن ال یزید مجموع التنزیالت عن (300) دینار مھما بلغ عدد األوالد.

 

ویعفى من الضریبة:

 ـ دخل الملك وولي العھد.

 ـ دخل المحصوالت الزراعیة الخاضعة لرسم االستھالك.

 ـ الدخل المخصص ألوقاف المعابد الدینیة المعترف بھا قانونًا لجھات خیریة، على أن ال یكون ناجًما عن صنعة أو
عمل تجاري.

 ـ الرواتب والمخصصات التي تدفعھا الممثلیات األجنبیة لموظفیھا، ویجوز للوزیر أن یشمل اإلعفاء رجال
القنصلیات األجنبیة، بشرط المقابلة بالمثل.

 ـ الرواتب والمخصصات التي تدفعھا حكومة ملك بریطانیا إلى رعایاھا المستخدمین في القوات البریطانیة في
العراق من عسكریین ومدنیین.

 ـ دخل البلدیات.

 ـ دخل المشاریع الصناعیة ذات المنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء.

 ـ أي دخل آخر معفى من الضریبة بقانون خاص.
 

 

 

 

 

 

 

 

��ة الدخل اإلضاف�ة ��
 

وكانت الحكومة العراقیة قد فرضت في عام 1940م، ضریبة (األرباح المفرطة) بالقانون رقم 14 لسنة 1940. واعتبر
الربح المفرط ھو الربح الفعلي على الربح العادي.

وفي سنة 1943م، أُبدلت ھذه الضریبة بـ (ضریبة الدخل اإلضافیة) وھي تسري على الدخول التي تزید على (1500)
دینار. وتخضع ھذه الضریبة ألحكام قانون رقم 63 لسنة 1943.

وسعر ھذه الضریبة یختلف بحسب الخاضع لھا.



فإذا كان من األفراد، فتسري الضریبة علیھ بسعر تصاعدي، یتراوح ما بین (5% إلى 45%)، وتبدأ من (1000) دینار
لغایة (8000) دینار فما فوق.

أما إذا كان من الشركات المساھمة، فتسري الضریبة بسعر تصاعدي، یتراوح ما بین (10% إلى 25%)، وتبدأ من
(1000) دینار إلى (3000) دینار فما فوق.

ومھما یكن من أمر ھذه الضریبة، فإن تعدیالت أخرى جرت علیھا، ومن أراد االطالع فلیراجع مجموعة القوانین التي
تصدرھا سنوی�ا وزارة العدلیة.

 

الرسوم الكمركیة

الرسوم الكمركیة ھي ضریبة تُفرض على (السلع) عند اجتیازھا الحدود، دخوًال وخروًجا، وھي إما رسوم قیمیة، وإما
رسوم نوعیة. وأكثر رسوم الكمارك في العراق رسوم نوعیة.

إن النظام الكمركي في العراق كان خاضعًا ألحكام قانون التجارة العثماني، وعند احتالل اإلنكلیز للعراق، أدخلوا قانون
الكمارك الھندي الذي بقي معموًال بھ حتى سنة 1931 حیث صدر قانون الكمارك العراقي رقم 56 لسنة 1931، وقد

أدخلت علیھ فیما بعد تعدیالت عدة لتالفي ما فیھ من نواقص.

وفي عام 1933م، صدر قانون التعریفة الكمركیة رقم 11 لسنة 1933.

وھذه التعریفة مفصلة، أخذت قوائمھا من نموذج وضعتھ عصبة األمم عام 1930م.

وكانت ھذه التعریفة ذاتیة، قابلة للزیادة في حالة عدم االتفاق، ویجوز إصدار أنظمة لزیادة الرسوم أو إلغائھا أو اتباع نظام
الحصص.

وقد ُعدل قانون التعریفة مرات عدیدة، آخرھا بالقانون رقم (14) لسنة 1950 الذي أخذ بنظر االعتبار األقالل من استیراد
الكمالیات، وسلع البذخ والترف عن طریق زیادة الرسوم علیھا.

أما من ناحیة التصدیر، فقد فرض التعدیل رسًما للصادر قدره (5%) على المنتجات المحلیة المصدرة.

وبالنظر النضمام العراق إلى المعاھدة الدولیة (للترانسیت)، فالبضائع التي تمر إلى بالد أجنبیة، تدفع عوائد ترانسیت
مقدارھا (واحد باأللف) من قیمتھا.

وإذا لم تصدر البضائع المستوردة، فإنھ یجب أن تحفظ في مخازن االستیداع، وأقصى مدة لبقائھا ثالث سنوات، إذ یجب
أن تُصدر أو تُدفع الرسوم الكمركیة. وتمنح الحكومة (دروباك) لبعض السلع بنسب مختلفة.

ھذا، وللرسوم الكمركیة في العراق أھمیة خاصة؛ ألنھا تكون ما یزید على (50%) من إیرادات الدولة االعتیادیة العامة.
 

المكوس

تستوفى في العراق (مكوس) على بعض المنتجات، وھي (الملح، والمشروبات الروحیة، والتبغ، والسكائر، والنفط).

وقد اختلفت نسب رسوم ھذه (المكوس) سنة بعد أخرى، وذلك تبعًا لحالة العراق االقتصادیة.

وبإمكان القارئ الكریم الوقوف على ذلك في المجامع القانونیة أو جریدة الوقائع العراقیة خالل ھذه الفترة إذا أراد التوسع
في ذلك.

 

رسم الطابع



أصدرت الحكومة العراقیة في عام 1922م، (قانون الطوابع العراقي)، الذي أصبحت بموجبھ المعامالت التي تجري بین
األشخاص والدوائر الحكومیة، أو شبھ الحكومیة، خاضعة لرسم الطابع الذي ھو (ضریبة مباشرة)، یدفعھا صاحب

المعاملة مقدًما، ومبلغ ھذا الرسم یختلف باختالف المعامالت وأھمیتھا حسبما یبینھا القانون.

وقد ظل العمل جاریًا بھذا القانون حتى عام 1950م؛ حیث صدر القانون رقم 50 لسنة 1950، وبموجب ھذا القانون
یستوفى رسم الطابع على صورتین ھما:

 ـ الرسوم المقطوعة.

 ـ الرسوم النسبیة.

ھذا وقد صنف القانون جمیع المعامالت الخاضعة لرسم الطابع، وباإلمكان الرجوع إلیھ.
 

ملحوظة

إن حدیثنا عن الضرائب في العراق ـ كما بینا أعاله ـ یلخصھا منذ العھد العثماني حتى انتھاء الحكم الملكي في العراق
بقیام ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958م، فلینتبھ القارئ إلى ھذه الحقیقة رجاء.

 

 

 

 

 

 

 

حرف الطاء (ط)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ـ حرف الطاء ـ
 

الطاپو
 

إن لفظة (الطاپو) المعروفة في العراق یقال إنھا كلمة تركیة، مشتقة من الفعل (تاب ـ ماك) أي (فعل العبادة أو الطاعة
والخضوع ّ� طلبًا لألمان منھ) ومعناھا: االعتراف بالجمیل والشكران، وتقدیم الوالء للمزارع اإلقطاعي بقبول األرض

اإلقطاعیة(477). 

ورغبة من الدولة العثمانیة في تسجیل ھذه األراضي؛ أنشأت (دائرة الطابو) للقیام بتسجیل المعامالت التصرفیة، التي من
شأنھا إنشاء حق تملك، أو تصرف، أو انتقال، أو تقیید تصرف، أو تغییره، أو زوالھ، كالبیع والفراغ والرھن واإلرث
واالنتقال والتفویض واالستمالك والقسمة واإلفراز والمبادلة والوصیة والوقف والتأمین، لقاء دین أو كفالة أو نشأت عن

عقود أو أسباب قانونیة وشرعیة.

ویرجع تاریخ ھذه الدائرة إلى عام 1858م، عندما أنشأت الحكومة العثمانیة نظارة (الدفتر الخاقاني) لتسجیل األموال غیر
المنقولة، وإعطاء أصحاب ھذه األموال (سندات) خاصة. وكان مركز ھذه الدائرة في إستانبول، وأنشئ لھا فروع في

جمیع الوالیات التابعة لإلمبراطوریة العثمانیة، ومنھا والیات بغداد والموصل والبصرة.

وفي سنة 1287ھـ، أسس الوالي (مدحت باشا) في بغداد (مدیریة الدفتر الخاقاني)، وخولت ھذه المدیریة حق إصدار
السندات بدًال من الدائرة الرئیسیة في إستانبول.

ولما احتل اإلنكلیز العراق في الحرب العالمیة األولى، أُغلقت دوائر الطابو ھذه إلى أن استتب لھا األمر، حیث أعادت
فتحھا من جدید حسب أسس وتنظیمات جدیدة وبصورة أكثر دقة وضبًطا. وبعد أن ثبت لھا أن السندات التي كانت تعطیھا
دوائر الدفتر الخاقاني ال یمكن ـ في الغالب ـ االعتماد علیھا، كما أن قیودھا وسجالتھا كانت في غایة االرتباك والفوضى.

وأرادت السلطة المحتلة أن تضع حد�ا للحقوق الناشئة على األموال غیر المنقولة خارج دوائر الطابو في الفترة الواقعة بین
االحتالل وإعادة فتح ھذه الدوائر، فأصدرت لذلك عدة بیانات لتحدید وتسجیل ھذه األموال، وذلك في عام 1920 وعام

.1922

وفي عام 1928م، أصدرت الحكومة العراقیة (قانون تحدید أجل البیوع والفراغات غیر المسجلة) الذي حدد مدة معینة
أمدھا سنتان.

ثم صدر قانون آخر، ُجعل فیھ یوم 6 مارت سنة 1936، آخر موعد للتسجیل. وقد حاولت دوائر الطابو تطبیق (قانون
التحدید والتحریر العثماني)، فنشرت تعریبھ في جریدة الوقائع العراقیة، بعددھا المرقم 272 لسنة 1929.

وفي سنة 1929م، استدعت الحكومة العراقیة (السیر داوسن) لدراسة شؤون األراضي في العراق، وبناًء على توصیاتھ؛
أصدرت قانون تسویة حقوق األراضي لسنة 1932.



وفي سنة 1935م، أصدرت الحكومة (قانون تسجیل األموال غیر المنقولة رقم 59 لسنة 1935) لتنظیم أعمال ھذه
الدوائر. وفي عام 1943م، أصدرت نظام الطابو رقم 26 لسنة 1943م.

وھكذا، أخذت أعمال ھذه الدوائر تسیر سیًرا حسنًا في كافة أنحاء العراق، وأصبحت قیودھا صالحة لالحتجاج بھا
واالعتماد علیھا؛ ألنھا باتت خالیة من شائبة التزویر.

وتعتبر دوائر الطابو من الدوائر التي تدر إیرادًا للخزینة العامة.

وأصبحت ھذه الدوائر بعد ذاك، أي في العھد الجمھوري، تدعى باسم الدوائر العقاریة، وقد تبدلت قوانینھا تبعًا لتطور
الحیاة في البالد.(478)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق(479) 
الطوائف ��

 

في العراق طوائف غیر مسلمة عدیدة، نذكر أھمھا فیما یلي:
 

1 ـ طائفة السریان األرثوذكس

إن أبناء ھذه الطائفة ھم إحدى سالالت األسرة السامیة التي استوطنت بالد العراق وما جاورھا. وھم متفرقون فیما عدا
العراق، بتركیا، وسوریا، وفلسطین، ومصر، والھند، وأمیركا. ویؤلفون (21 أبرشیة) أي منطقة إداریة روحیة برعایة

المطارنة واألساقفة.

وعدد كنائسھم في العراق (17) كنیسة ودیر واحد ھو (دیر مار متى)، الشھیر الواقع في جبل مقلوب قرب الموصل.

ولھذه الطائفة جمعیات خیریة ومدارس، ویقطنون في العراق في الموصل وما جاورھا من القرى، وكركوك، وبغداد،
والبصرة وغیرھا.



 

2 ـ طائفة السریان الكاثولیك

یتوزع أتباع ھذه الطائفة من المسیحیین في شمال العراق، ال سیما الموصل، كما یسكن قسم منھم في وسط العراق
وجنوبھ.

ولھذه الطائفة خورنتان، إحداھما في حي القلیعات، حیث مركز المطران، والثانیة تقع في محلة الخزرج، ولھا كنیسة باسم
كنیسة القدیس توما الرسول. ولھذه الطائفة عدة قرى في لواء الموصل أھمھا: قره قوش، برطلھ، بعشیقة، زاخور سنجار.

أما في بغداد، فلھم كنیسة كبیرة شیدت عام 1863م، في محلة رأس القریة. كما أن لھم كنیسة في الكرادة، كما أن لھم
كنیسة في العمارة، وفي البصرة، والعشار.

ولھم دیر أثري مشھور باسم (الشھید القدیس بھنام)، ویعرف لدى األھلین بـ (دیر الخضر)، ویقع على بریة فسیحة بین
نھر دجلة والزاب الكبیر.

 

3 ـ طائفة الالتین

تتبع الطائفة الالتینیة في العراق القاصد الرسولي الممثل الرسمي للمقام البابوي في العراق، وكردستان، وآسیا الصغرى.

ویرجع تأسیس أول مبعث لرسالة اآلباء الكرملیین في العراق، إلى عام 1623م عندما أُسس في البصرة.

أما تأسیس إرسالیة بغداد، فقد تم سنة 1731م.

ولھذه الرسالة في بغداد كنیستان، ھي (الكنیسة الكاتدرائیة) التي أُسست سنة 1871م، والكنیسة الجدیدة التي أُسست في
محلة السنك، ولآلباء الكرملیین مدارس عدة، وأھمھا مدرسة القدیس یوسف، التي اشتھرت بدراستھا العالیة.

ویساعد اآلبات راھبات دومنیكیات، وھنَّ یدرن میتًما ومدرسة داخلیة، تعتبر من أحسن مدارس البنات في العراق، أال
وھي (مدرسة الراھبات).

 

4 ـ طائفة الكلدان

أفراد الطائفة الكلدانیة موزعون في معظم أنحاء العراق، ولكن غالبیتھم تتجمع في الموصل، وزاخو، ودھوك، وكركوك،
والعمادیة، وبغداد، والبصرة، والعمارة، وعقرة، والكوت.. إلخ.

ولھذه الطائفة مدارس، وجمعیات، وأوقاف، وكنائس، وأدیرة كثیرة منتشرة في المدن العراقیة، ومن أھم كنائسھم (كنیسة
الكلدان) في الموصل والبصرة وتلكیف.

ومن أشھر أدیرتھم: (دیر مار میخائیل) في الموصل، و(دیر الربان ھرمز) في القوش، و(دیر مار ورھا) في بطنایا،
ومن األدیرة الحدیثة (دیر السیدة) في القوش.

 

5 ـ طائفة األرمن

یرجع تاریخ استیطان بعض أفراد ھذه الطائفة في العراق إلى ما قبل (300) سنة، عندما قدم إلیھ حوالي (500) أرمني
من الساكنین في أصفھان في إیران، وظلوا فیھ ھم وأوالدھم وأحفادھم.

أما تاریخ نزوح األكثریة منھم إلى العراق، فیرجع إلى الحرب العالمیة األولى، عندما فروا إلیھ بعد المذابح التي حدثت
لھم من األتراك. وقد سھلت لھم الحكومة العراقیة السكن في العراق، وحددت لھم منطقة الموصل ومنطقة بعقوبة، كما

سھلت لھم التجنس بالجنسیة العراقیة. واألرمن الیوم موزعون ـ عدا تلك المناطق ـ في بغداد والبصرة وكركوك.



لھم في العراق عدد من المدارس الخاصة، كما لھم جمعیات ونواٍد خاصة بھم. وفي عام 1948م، صدرت لھم جریدة
باللغة األرمینیة باسم (كویا مارت). وفي عام 1947م، ھاجر حوالي (800) نسمة منھم إلى أرمینیا في االتحاد السوفیاتي،

إال أنھ لم یھاجر أحد منھم بعد ذاك، بل كانت ھجرتھم قد اتجھت إلى الوالیات المتحدة األمیركیة وكندا.
 

6 ـ الطائفة الیھودیة

كان أفراد ھذه الطائفة منتشرین في سائر مدن العراق، ولكن أكثریتھم كانت في بغداد والبصرة.

ولھذه الطائفة مدارسھم الخاصة منذ العھد العثماني، وبعض المستشفیات والمؤسسات الخیریة الخاصة بھم.

وبالرغم من أن أفرادھا كانوا عائشین في أمان ویسیطرون على التجارة في البالد، إال أنھم أخذوا یتنكرون للبالد بعدما
حدثت أحداث فلسطین، ولذلك قررت الحكومة إسقاط الجنسیة عنھم سنة 1950م، وقد غادر العراق أكثریتھم، ولم یبق إال

العدد الضئیل.
 

7 ـ طائفة الیزیدیة (480)

للمؤرخین في طائفة الیزیدیة آراء متباینة في أصلھم ودراسة معتقداتھم، ولكن المعروف عنھم بأنھم (عبدة الشیطان)،
الذي یرمزون إلیھ بـ (طاووس ملك)، وھو تمثال لدیك مصنوع من نحاس أصفر، واقف على حامل یشبھ الشمعدان وھم

یسجدون للشمس عند بزوغھا، ویضحون لھا في أعیادھم ثوًرا أبیض.

ولھم كتابان مقدسان ھما: (مصحف رش)، أي الكتاب األسود، ومؤلفھ كبیرھم الحاج محمد، و(مصحف الجلوة)، تألیف
كبیرھم الشیخ حسن البصري.

وللیزیدیة معابد منتشرة في قضائي الشیخان وسنجار، أھمھا معبد الشیخ عدي بن مسافر والشیخ شمس، ومعبد باعذرى
وغیرھا.

وكھنة الیزیدیة على درجات یتوارثونھا، وھي محصورة في أسر معینة. وأكبر كھانھم ھو (المیر) أي األمیر، ثم (البیر)،
ثم (الرھوال)، ثم (الكوجك)، و(الفقیر)، و(القوال).

فاألمیر مرجع الطائفة في أمورھا الروحیة والزمنیة.

والبیر یتولى شؤون الصوم واإلفطار والصالة.

والرھوال یتولى سدانة مرقد الشیخ عدي.

والكوجك یتولى شؤون ومراسم الدفن وما یتعلق بالموتى.

والفقیر ھو الذي یلبس خرقة الشیخ عدي السوداء، ولھ مقام عظیم.

والقوال یتولى التطواف بطاووس ملك، وإرشاد العامة.. إلخ.
 

8 ـ طائفة الصابئة (481)

یسكن أفراد طائفة الصابئة في جنوب العراق، ولكنھم انتشروا في بعض المدن الرئیسیة، كبغداد والبصرة.

وتدین ھذه الطائفة بدین قدیم، ربما یرجع إلى عھد النبي یحیى، أو یوحنا المعمدان، المعروف لدیھم باسم (یھیھ یھانة).
ویعتقد الصابئة باّ� علة العلل، ویسمونھ بلغتھم (مارھي)، أي (ربي الحي)، و(ملك رامھ نھوره) أي الملك النوراني

األعظم، و(ربي قدموي) أي (الرب األزلي).



وكتبھم المقدسة مكتوبة بلغتھم المسماة (المندائیة)، وھي لغة دینیة خاصة بھم. وأھم كتبھم ھذه ھي (كنزا ربا)، أي الكنز
األكبر، وكتاب (درافشھ یھیا)، أي تعالیم یحیى، وكتاب (سدرا اد نشماثا)، أي كتاب النفوس، وكتاب (القلستا)، أي كتاب

الفرح.. إلخ.

وعلماء الصابئة على خمس درجات، أدناھم مرتبة (الحاللي)، فالترمیدة، فالكنزورة، فالریش أّمھ، أي (رئیس الملة)،
فالرباني، وھي أعلى المراتب، ولم یحزھا سوى النبي یحیى ـ علیھ السالم ـ.

وتقام منازل الصابئة ـ في الغالب ـ على ضفاف األنھار، بالنظر لما تفرضھ دیانتھم من وجوب االغتسال بالماء الجاري
في مختلف األوقات. ویزاول الصابئة من المھن، الصیاغة والنجارة والحدادة والزراعة، إال أنھم اشتھروا بصیاغة

(المینا)، أي نقش الفضة وحفرھا وتلبیسھا بالمیناء.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق 
�� �

ان المد�� الط��
 

یعتبر العراق بوضعھ الجغرافي، ھمزة وصل بین الشرق والغرب. ومما ال شك فیھ، أن وضعھ ھذا جعلھ ـ بعد تقدم
الطیران المدني في العالم ـ واحدًا من أھم المحطات لخطوط المواصالت الجویة العالمیة.

ویرجع تاریخ الطیران المدني في العراق إلى عام 1921م، وذلك عندما بدأت طائرات القوة الجویة العسكریة البریطانیة
بالقیام برحالت للخدمات المدنیة، ما بین القاھرة والبصرة.

وفي سنة 1927م، افتتحت شركة مواصالت اإلمبراطوریة البریطانیة، أول خطوطھا بین البصرة والقاھرة، ومن ثَمَّ إلى
الھند وأسترالیا.



وأعقبت ھذه الشركة، شركة الشرق الجویة الفرنسیة، التي أخذت تستخدم طائرات صغیرة لنقل الركاب بین العراق
وسوریا، ثم أخذت شركة الخطوط الجویة الھولندیة تسیِّر خطوطھا عبر العراق في طریقھا إلى جاوه.

وأخیًرا، توسعت أعمال الطیران المدني في العراق، وازداد عدد الشركات الجویة التي تمر طائراتھا بالعراق أو تقصده.
وھذه الخطوط ھي:

الخطوط الجویة األلمانیة، واإلیطالیة، والمصریة، والیابانیة، واإلیرانیة وغیرھا. وبالنظر ألھمیة الطیران المدني، قامت
الحكومة العراقیة بإنشاء المطارات الجویة الصالحة لھبوط الطائرات نھاًرا ولیًال.

فأنشأت في سنة 1932م، المطار الجوي في بغداد، على أحدث طراز، وزودتھ بجمیع الوسائل والمعدات الضروریة
لھبوط الطائرات وإیوائھا، كما أنھا شیدت فیھ فندقًا لضمان وراحة المسافرین.

وتسھیًال ألعمال الطیران في العراق، وحفًظا لسالمة الطائرات؛ أنشأت الحكومة (مصلحة األنواء الجویة) في عام 1935.

وأنشأت الحكومة في عام 1936م، (میناء البصرة الجوي)، الذي كان یعد من أكبر مطارات الشرق األوسط آنذاك،
وجعلتھ صالًحا لھبوط الطائرات البریة والبحریة، وشیدت معھ فندقًا ضخًما، ھو (فندق شط العرب).

وبالنظر للتحسینات التي قامت بھا الحكومة لتسھیل مھمة (الطیران المدني)؛ فقد اتسعت أعمال الشركات الجویة المدنیة،
ا. وفي سنة 1933م، تأسست في العراق (جمعیة الطیران العراقیة)، التي أخذت ال سیما بعدما زادت الرغبة بالسفر جو�
على عاتقھا تدریب الشبان على الطیران المدني، بعد أن ابتاعت عددًا من الطائرات، ثم إنھا أخذت تقوم بنقل البرید
والمسافرین بین بغداد والبصرة والموصل. وكانت مصلحة تسییر الخطوط الجویة تسیر على ھذه الصورة، إال أنھ في
سنة 1945م، خولت إدارة سكك حدید الحكومة العراقیة بتأسیس مصلحة فرعیة لھا باسم (الخطوط الجویة العراقیة)

(482) لتقوم بأعباء النقل الجوي داخل العراق وخارجھ. 

وبالنظر لكون الحكومة العراقیة عضًوا في منظمة األمم المتحدة؛ فقد وقعت على االتفاقیات الخاصة بشؤون الطیران
المدني وما یتعلق بھا.

وبازدیاد ھذا النشاط واتساع حركة الطیران المدني في العالم؛ فقد قامت شركات الطیران المھمة في العالم بفتح مكاتب لھا
في بغداد لنقل الركاب بطائراتھا التي تمر بالعراق، سواء كان ذلك في بغداد أو البصرة.

ومن ھذه الشركات:

 ـ شركة الطیران الجویة البریطانیة لما وراء البحار.

 ـ شركة الخطوط الجویة الھولندیة الملكیة.

 ـ شركة الخطوط الجویة الفرنسیة.

 ـ شركة الخطوط الجویة للطیران للشرق األوسط.

 ـ شركة الخطوط الجویة مصر للطیران.

 ـ شركة الخطوط الجویة اإلیرانیة.

 ـ شركة الخطوط الجویة األمیركیة (بان أمیركان).

 ـ شركة الخطوط الجویة األمیركیة (تي. دبلیو. إیھ).

وھكذا، كلما اتسعت حركة الطیران المدني في العالم، كلما زاد االھتمام بتحسین المطارات وجعلھا صالحة الستقبال
الطائرات الكبیرة، حتى وصلت إلى ما ھي علیھ اآلن.

* * *
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� العراق(483) 
الطيور ��

 

تمتاز طبیعة العراق بمزایا طبیعیة كثیرة، تجتذب إلیھ أنواًعا كثیرة من الطیور المھاجرة. وتوجد بعد ھذا أنواع مختلفة من
الطیور المائیة والصحراویة والجبلیة وطیور السھول، ومن ھذه الطیور، طیور (آبدة) وأخرى (مھاجرة).

والمھاجرة منھا، إما أن تأتي في الخریف وتترك في الربیع عائدة إلى مواطن التفریخ األصلیة، وتدعى ھذه الطیور بـ
(زوار الشتاء)، أما التي تأتي في الربیع وتترك في الخریف، فتدعى (زوار الصیف)، وھناك غیر ھذین النوعین نوع
آخر، ھو (طیور المرور)، ثم (الطیور الشاردة)، التي تأتي إلى العراق عرًضا بفعل الریاح العاتیة، أو أنھا تضل طریق

الھجرة.

وتنقسم الطیور العراقیة على ھذا األساس إلى خمسة أقسام ھي:

 ـ الطیور اآلبدة: أي التي تمكث في البالد طوال أشھر السنة، وھي إما أن تفرخ وتلبث في أماكنھا، كالعصفور،
والبلبل، والدراج، والحمام، والفاختة.

أو تفرخ في مكانھا المفضل، ثم تنتقل إلى أماكن أخرى بعد موسم التفریخ، كبعض أنواع القطا والحبارى، وتؤلف
ھذه الطیور قرابة (21%) من طیور العراق.

 ـ زوار الشتاء: ومعظمھا یأتي في أوائل الخریف ویمكث طوال الشتاء، ثم یترك في أوائل الربیع عائدًا إلى مواطنھ
األصلیة للتفریخ، ومن ھذه الطیور: كثیر من أنواع البط والطیطوات، وبعض الجوارح، والطیور المفردة

(كالھوازج)، والزرزور، والزاغ وھذه تؤلف 45% من طیور العراق.

 ـ زوار الصیف: وھي الطیور التي تأتي في الربیع وتفرخ في العراق، ثم ترحل في الخریف عائدة إلى مناطقھا
الشتویة جنوبًا. ومن ھذه الطیور: الوروار (أبو الخضیر)، واللقلق، والسند، وھند، والقمري، وتؤلف ھذه األنواع

نحو (6%) من طیور العراق.

 ـ طیور المرور: وھي الطیور العابرة بالعراق لمدة قصیرة في الخریف والربیع فقط، فال تمكث في الشتاء إال نادًرا،
ولذلك معظمھا غیر مألوف للعوام.



من أنواعھا: السلوى، والصفیر، والدبلق، والحمیراء، وخاطف الذباب، واللواء، وتؤلف ھذه األنواع نحو (25%) من
طیور العراق.

 ـ الطیور الشوارد: وجمیعھا نادرة، وال یألفھا العوام، كالوروار الھندي، وھذه تؤلف نحو (3%) من طیور العراق.

وتبلغ قائمة الطیور العراقیة (نیفًا و370 نوًعا) عدا الضروب التي توجد للنوع الواحد أحیانًا.

ومن الجدیر بذكره ھنا، أن كتاب (الطیور العراقیة) الذي ألفھ األستاذ بشیر اللوس، مدیر متحف التاریخ الطبیعي، عني
بوضع مفاتیح لتشخیص الطیور، فضًال عن األوصاف الكاملة التي تساعد القارئ على معرفة الطیر معرفة جیدة، كما

حوى ھذا الكتاب عددًا كافیًا من اللوحات التي تصور الطیور بألوانھا الطبیعیة(484).
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ظاهرة الهجرة(485) 

� العراق
من ال��ف إ� المدن ��

 

من الظواھر االجتماعیة الھامة في العراق، ظاھرة الھجرة من الریف إلى المدن.

فقد أخذت ھجرة أبناء الریف تتزاید سنة بعد أخرى، حتى وصلت إلى ما ھي علیھ اآلن. وأحدثت ـ كما ھو معلوم ـ آثاًرا
اجتماعیة واقتصادیة عكسیة في البالد.

وإذا أردنا الوقوف على أسباب ھذه الظاھرة ومراحلھا في العراق، لوجدناھا مرت بأربع مراحل ھي:

 ـ المرحلة األولى: بدأت منذ االحتالل البریطاني للعراق سنة 1918 حتى عام 1939 وھو تاریخ إنشاء سدة الكوت،
وإعالن الحرب العالمیة الثانیة.

 ـ المرحلة الثانیة: وھي التي بدأت من سنة 1940، وانتھت بعام 1950، وھو العام الذي أُسس بھ (مجلس اإلعمار).

 ـ المرحلة الثالثة: وھي المرحلة التي بدأت من عام 1950، وانتھت بعام 1958، بقیام ثورة الرابع عشر من تموز.

 ـ المرحلة الرابعة: وھي التي بدأت من سنة 1955 وصدور قانون اإلصالح الزراعي سنة 1959 حتى یومنا ھذا.

ومھما یكن من أمر، فإن علماء االجتماع یرجعون أسباب الھجرة إلى نوعین من العوامل ھما:
 



أوًال ـ العوامل الدافعة:

وھي العوامل القائمة في الریف والتي تحدث أثًرا كبیًرا في ھجرة أبناء الریف ونزوحھم إلى المدن الكبیرة. ولو أردنا
بیانھا في الریف العراقي لوجدناھا كما یلي:

ـ الزیادة الطبیعیة للسكان.

ب ـ ضعف أو استھالك الموارد الطبیعیة.

ـ ـ االستغالل واالضطھاد وسوء المعاملة.

ـ الكوارث الطبیعیة واآلفات الزراعیة المتكررة.

ـ ـ انخفاض مستوى المعیشة بسبب قلة الدخل.

 ـ البطالة لكثرة السكان واستعمال اآللة الحدیثة بالزراعة.

 ـ األزمات االقتصادیة وتردي األسعار.

 ـ ضعف الرابطة أو انعدامھا بین األرض والفالح.

ط ـ التخلف الثقافي في الریف وانعدام فرص الحیاة.

ي ـ قلة وسائل الكسب وسیطرة التقالید واحتقار المھن.
 

ثانیًا ـ العوامل الجاذبة:

وھي التي تجذب أبناء الریف إلى المدینة جذبًا، وتتلخص بما یلي:

ـ توفر الفرص االقتصادیة والرخاء في المدینة.

ب ـ االختراعات الحدیثة، وسرعة النمو الصناعي، وتزاید الطلب على األیدي العاملة.

ـ ـ تحسن وسائل النقل، واتساع شبكة المواصالت.

ـ الجندیة وخدمة العلم والحروب.

ـ ـ انتشار المدنیة وازدیاد الثقافة.

 ـ امتیاز المدینة بما فیھا من مباھج ومتع في الحیاة.

 ـ تأثیر األقارب واألصدقاء في جلب غیرھم إلى المدینة.

 ـ استتباب األمن، واستقرار المجتمع، وسیطرة القانون والنظام في المدینة.

ط ـ تكافؤ الفرص بین أفراد المدینة، والتمتع بالخدمات والمصالح العامة.

وھكذا، وبسبب ھذه العوامل؛ اتضحت ھذه الھجرة بجالء في كل من بغداد والبصرة وكركوك.

ویكفي أن نشیر في ھذه النبذة المختصرة عن ھذه الظاھرة، إلى أن أعداد ھؤالء النازحین قد ناھزت الثالثة مالیین في
بغداد، وكانوا قد سكنوا أول ما جاءوا إلیھا من أكواخ أنشأوھا (وراء السدة) وفي بعض البساتین، إال أنھ بعد قیام ثورة
الرابع عشر من تموز سنة 1958، ُوزعت علیھم األراضي، وبُنیت لھم الدور في مناطق مختلفة من بغداد، ثم اتسعت

حتى وصلت إلى ما ھي علیھ الیوم.
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� العراق
العت�ات المقدسة ��

 

یُقصد بالعتبات المقدسة في العراق، حسبما نص علیھ (نظام العتبات المقدسة) رقم 42 لسنة 1950، األماكن التي تضم
أضرحة األئمة ـ علیھم السالم ـ بما تدور علیھا من أسوار الصحن في النجف األشرف، وكربالء، والكاظمیة، وسامراء.

ویلحق بھا مرقد العباس بن علي بن أبي طالب ـ علیھما السالم ـ و(سرداب) اإلمام المھدي ـ علیھ السالم ـ في سامراء.

وندرج فیما یلي نبذة مختصرة عن ھذه المراقد المطھرة:



 

1 ـ مرقد اإلمام علي بن أبي طالب ـ علیھ السالم ـ  (486). 

یقع مرقد اإلمام علي بن أبي طالب ـ علیھ السالم ـ في مدینة النجف األشرف، حیث یحتل حرمھ الطاھر قطعة من األرض
المنبسطة المرصوفة، وقد امتألت جوانب الحرم بالغرف الصغیرة التي كانت تُخصص عادة للمجاورین من الزوار.

وتتحلى جدران الحرم الداخلیة بالنقوش الزاھیة والقاشاني، ویتوسط المقام صحن الحرم الذي یتكون من قبة ضخمة
انتصبت على جانبیھا مئذنتان متناسبتان من الحجم المتوسط. والقبة والمئذنتان مكسوة جمیعھا بالذھب اإلبریز، من أھلّتھا
إلى سطح األرض، وھي صفائح مربعة من الذھب الخالص، لُبست على ألواح مربعة من اآلجر بحجم البالط المتوسط،
وتقع (الحضرة) الحیدریة المطھرة تحت القبة، یتوسطھا ضریح اإلمام علیھ السالم، الذي یكتنفھ بیت من البللور، والمحاط

بقفص عظیم قضبانھ من الفضة الخالصة.

والضریح نفسھ تحفة خالدة، وھو من الفضة المنزلة بالعاج والذھب، المشغولة بما یسمى (صنعة الخاتم).

ویرجع تاریخ بناء الضریح ـ على ما یقول بعض المؤرخین ـ إلى ما قبل 300ھـ، وفي عام 366 ھـ، أقام (عضد الدولة)
بناًء عظیًما على الضریح.

وأعید بناؤه زمن السلطان (ملك شاه) سنة 479 ھـ.

ولقد توالت على ھذا المرقد العظیم عملیات البناء والترمیم حتى بلغ ھذه الدرجة من الروعة الفنیة والھندسة العظیمة.

ومن الجدیر بالذكر، أن في الحضرة الحیدریة خزانات وأقبیة حافلة بالكنوز التي ال تُثمن، والتحف النادرة التي تضم
مجامیع فاخرة من المجوھرات، والعقود، واألواني والسیوف، والتیجان، والسجاد المزركش بالجواھر، والذھب، والفضة

والمحلى باألحجار الكریمة، فضًال عن نسخ نادرة من القرآن الكریم.

ولقد اھتمت الحكومات العراقیة بھذا المرقد العظیم اھتماًما ملحوًظا، وزاد اھتمامھا بھ في السنوات األخیرة.

ولزیارة مرقد اإلمام علي ـ علیھ السالم ـ مواسم معینة، ولذلك یؤم مدینة النجف خالل ھذه المواسم عشرات األلوف من
الزوار العراقیین واألجانب، وال سیما اإلیرانیین، واألفغان، واألتراك.

 

2 ـ مرقد اإلمام الحسین ـ علیھ السالم ـ:

یقع مرقد اإلمام الحسین بن علي بن أبي طالب ـ علیھما السالم ـ في مدینة كربالء. وقد أقیم الضریح الطاھر وسط صحن
عظیم في مكان یدعى (الحائر)، ودفن معھ أیًضا ابنھ (علي األكبر).

ویُعد ھذا الصحن الشریف من أفخم المشاھد الدینیة في العراق. أما أوصافھ الداخلیة، فإنھا ال تكاد تختلف عن وصف
داخلیة الروضة الحیدریة في النجف األشرف.

وقد أقیم وسط ھذا المقام العظیم الحرم، الذي یتألف من قبة ضخمة ومئذنتین، وجمیعھا مغشاة بالذھب اإلبریز.
 

3 ـ مرقد العباس بن علي بن أبي طالب ـ علیھما السالم ـ:

ویقوم ھذا المرقد على مقربة من مرقد أخیھ الحسین ـ علیھ السالم ـ:

وفي وسط ھذا المقام، یقع الحرم الذي یتألف من قبة كبیرة مغشاة بالقاشاني األزرق، ومئذنتین مكسوتین بالذھب الخالص.

أما تاریخ بناء ھذین المرقدین الشریفین، فإنھ قدیم، یرجع إلى عام 684م، وقد تعرضا للھدم والتخریب في زمن الخلیفة
العباسي (المتوكل) لكنھا ُعمرت سنة 979م، حیث بنى األمیر عضد الدولة مشھدًا فخًما لإلمام الحسین ـ علیھ السالم ـ كما

أن ھذین المرقدین قد تعرضا للھدم والنھب على ید (الوھابیین) على كربالء في الزمن المتأخر.

إال أنھ أعید بناؤھما، وأجریت الترمیمات والتعمیرات الضروریة في مختلف عھود الحكومة العراقیة.



ولزیارة ھذه العتبات المقدسة أیام معلومة، وأشھرھا ھي:

ـ زیارة منتصف شعبان.

ب ـ زیارة عشرة المحرم.

 ـ زیارة العشرین من شھر صفر، أو ما تسمى (زیارة مرد الرأس).

ـ زیارة یوم عرفات.
 

4 ـ مرقد اإلمامین موسى الكاظم، ومحمد الجواد ـ علیھما السالم ـ  (487): 

ویقع ھذان المرقدان في الجامع العظیم في مدینة الكاظمیة، وفي المكان الذي كان یسمى بـ (مقابر قریش)، ودفن فیھا
اإلمام موسى الكاظم ابن اإلمام جعفر الصادق، وحفیده اإلمام محمد الجواد ـ علیھم السالم ـ.

وُعرفت المدینة التي قامت حولھما بعد ذاك باسم مدینة الكاظمیة؛ ألن اإلمام الكاظم كان مشتھًرا بكظم الغیظ فنُسبت إلیھ.

وھذا الجامع عظیم فخم، رحب الفناء، مشید األرجاء، مزخرف بأتم آیات الزخرفة وأبدع النقوش، ویتوسطھ ضریح اإلمام
موسى الكاظم، واإلمام محمد الجواد ـ علیھما السالم ـ وتعلو ھذین المرقدین العظیمین، قبتان عظیمتان، وأربع مآذن،

وكلھا مغشاة بالذھب اإلبریز.

ویرجع تاریخ البناء إلى بدایة القرن السادس عشر المیالدي، وجرى تجدیده في زمن إسماعیل شاه األول. وقد زاره
السلطان الكبیر سنة 1534م، فأمر بإضافة نقوش أخرى، كما أن ناصر الدین شاه ھو الذي كسا منائره بالذھب.

 

5 ـ مرقد اإلمام علي الھادي، واإلمام الحسن العسكري ـ علیھما السالم ـ في سامراء:

یقع ھذان المرقدان الطاھران في مدینة سامراء، وقد ُشیِّدا وسط جامع فسیح، وعلى المرقدین قبة شامخة، أفخمھا قبة
اإلمام علي الھادي ـ علیھ السالم ـ وھي قبة مغشاة بالذھب الخالص، وقد أمر ببنائھا ناصر الدین شاه. وقد تم بناؤھما منذ

زمن مظفر الدین شاه سنة 1905م، وأقیمت كذلك مئذنتان ذھبیتان أیًضا.
 

6 ـ سرداب الغیبة:

وفي سامراء، السرداب الذي یعتقد الشیعة اإلمامیة، أنھ السرداب الذي غاب فیھ اإلمام الثاني عشر، وھو المھدي بن
الحسن العسكري ـ علیھ السالم ـ وقد أقیمت فوق ھذا السرداب قبة صغیرة مغشاة بالقاشاني األزرق.

 

7 ـ مرقد اإلمام أبي حنیفة:

ومن المراقد المھمة في العراق، مرقد اإلمام األعظم، أبي حنیفة النعمان بن ثابت. ویقع مرقده ھذا في الناحیة التي سمیت
باسمھ، وھي ناحیة األعظمیة من مدینة بغداد.

لھ جامع فسیح، یتوسطھ قبره، تحت قبة عالیة مغشاة بالقاشاني األزرق، ولھ مئذنة، كما أن في مدخلھ ساعة كبیرة.
 

8 ـ مرقد الشیخ عبد القادر الكیالني:

یقع مرقد الشیخ عبد القادر الجیلي، أو (الكیالني) في منطقة باب الشیخ في بغداد.

لھ قبة كبیرة مغطاة بالقاشاني األزرق ومئذنة كذلك.



یقصد زیارتھ األلوف من الزوار الھنود والباكستانیین وغیرھم من المسلمین الذین یفدون إلى العراق، فضًال عن
العراقیین.

وللشیخ أوقاف كثیرة في بغداد وخارجھا، ولھ مكتبة ھامة، فیھا مئات من الكتب المخطوطة وغیرھا، وقد فھرس لھا
األستاذ الدكتور عماد عبد السالم رؤوف في كتب مطبوعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العشائر العراق�ة
 

إذا استثنینا المدن والقصبات الكبیرة، رأینا أن العشائر العربیة والكردیة قد انتشرت في شتى أنحاء العراق انتشاًرا واسعًا.

ومع أن ھذه العشائر نزحت إلى العراق منذ مدة طویلة من البادیة، فإنھا ال تزال تحتفظ بعاداتھا وتقالیدھا وسجایاھا، وتنقاد
إلى سلطة مشایخھا في كثیر من األمور.

وقد كانت العشائر العربیة ھذه عشائر بدویة ترعى اإلبل والماشیة(488) بالتنقل من مكان إلى آخر، إال أن تطور الحیاة،
ال سیما بعد تشكیل الحكم الوطني في العراق، جعلھا تستقر نوًعا ما وتعمل بالزراعة ھنا وھناك. 

أما العشائر الكردیة، فنزحت إلى شمال العراق من زمن متأخر.



وتنقسم القبائل إلى عشائر، والعشائر إلى بطون، والبطون إلى أفخاذ، ھذا وتنقسم القبیلة على مر الزمن إلى عدة فرق،
وكل فریق منھا یُعرف باسم رئیسھ وھكذا، وندرج فیما یلي معلومات موجزة عن القبائل العربیة الكبیرة القاطنة في القسم

الجنوبي من نھر الفرات:
 

1 ـ قبائل الفرات:

أ ـ عشائر المنتفق:

تقطن ھذه العشائر في المنطقة الواقعة شمالي مدینة الناصریة في لواء المنتفك، بین الدراجي وسوق الشیوخ، وفي القسم
الغربي من ھور الحمار.

وأھم ھذه العشائر ھي:

ائل األجود ومنھا: (آل أزیرج، خفاجة، عبودة، بني ركاب، الحسونة، الغزي).

ائل بن مالك وھي: (بنو صالح، بنو خیقان، بنو خلیفة، المجرة).

ائل بني سعید وھي: (بني سعید، آل إبراھیم، وآل حمید).
 

2 ـ قبائل الفرات:

وھي القبائل الساكنة على جانبي نھر الفرات، من الدراجي شماًال وھي:

ـ بنو حجیم، وتتألف من: (آل جیاش، الظوالم، بنو زیاد، آل حسان، بنو عارض.. إلخ).

وھذه العشائر تسكن في المنطقة الواقعة بین الدراجي والرمثیة.

ب ـ الخزاعل، وتتألف من عشائر عدة تسكن في المنطقة الواقعة بین السماوة والكوفة.

ـ ـ آل شبل، وھي ساكنة بأطراف الشنافیة.

ـ بنو حسن، تسكن ھذه القبیلة في أقضیة: النجف والشامیة والھندیة على جانبي الفرات.

ـ ـ آل فتلھ، وتسكن في قضاء أبي صخیر والشامیة والھندیة بین طویریج والحلة.

 ـ الجنابیون، ویسكنون على ضفة الفرات الیسرى بجوار المسیب.

 ـ آل زبید، تسكن في المنطقة الواقعة بین الفرات ودجلة، وبین المسیب والحلة والنعمانیة.

 ـ البو سلطان، وھي تسكن على طرفي شط الحلة، بین الحلة والھاشمیة.

طـ ـ الجبور، وتسكن على طرفي شط الحلة جنوب الھاشمیة، وھي تنتمي إلى قبیلة الجبور المنتشرة في لواء الموصل
ولواء أربیل على طرفي نھر دجلة.

 

3 ـ قبائل دجلة:

وھذه القبائل تقطن على ضفاف دجلة، بین القرنة وبغداد وھي:

ـ بنو مالك، وتسكن بین القرنة والدیر.

ب ـ البو محمد، وتسكن بین العزیر والعمارة.

ـ ـ آل ازیرج، وتسكن بزایز المجر الصغیر، وھور البتیرة.



ـ البو دراج، وتسكن على ضفة دجلة الیمنى، بین نھر دجلة وھور العطیفة.

ـ ـ بنو الم، وتسكن بین العمارة والشیخ سعد.

 ـ ربیعة، وھي عشیرة كبیرة، تنتمي إلیھا عشائر اإلمارة والمیاح، وتسكن لواء الكوت.

 ـ شمر طوقھ، وتسكن ضفة دجلة الیسرى، بین النھر وحدود إیران في البقعة الممتدة من بغداد إلى النعمانیة.
 

4 ـ القبائل العربیة في الشمال:

أ ـ قبائل الفرات وھي:

ـ زوبع، وتسكن على ضفة الفرات الیسرى، بین خان النقطة وعكر كوف.

ب ـ الدلیم، وتسكن على جانبي نھر الفرات، بین الفلوجة والقائم.

ـ ـ العقیدات، وتسكن على جانبي نھر الفرات، من خان التبني إلى شمال دیر الزور.

ـ البقارة، وتسكن على ضفاف نھر الفرات الیسرى، بین الرقة والبصیرة.

ب ـ قبائل دجلة وأھمھا:

ـ العزة، البیات، الخزرج، بنو تمیم.

ب ـ الجبور، وتقطن بین سامراء والموصل.

ـ ـ طي، وتقطن في أطراف الزابین.

ـ العبید، وتقطن على ضفة دجلة الیمنى، بین سامراء وكركوك.
 

5: القبائل البدویة وأھمھا:

ـ قبیلة شمر.

ب ـ قبیلة عنزة.

ـ ـ قبیلة الظفیر.
 

6 ـ القبائل الكردیة:

وتنقسم القبائل الكردیة إلى قسمین ھما:

ـ القبائل الكردیة الشمالیة، وھي التي تسكن بالد تركیا وبعض أقضیة الموصل، كزاخو وعقرة، والعمادیة، ودھوك.

ب ـ القبائل الجنوبیة، وھي التي تسكن لواء السلیمانیة وبعض جھات أربیل، وأھم القبائل الكردیة الشمالیة ھي:

 ـ برواري باال وبرواري زیر.

 ـ بارزان، وتسكن شمال الزاب األعلى، وجبل بیره كیرة.

 ـ ھركي، وھي عشیرة متنقلة.

 ـ میران، وھي عشیرة متنقلة.

 ـ سندي وكلى، تسكنان شمال زاخو، بین نھر الھیزل ونھر الخابور.



 ـ سورجي، تسكن قضاء عقرة، بین عقرة والزاب الكبیر.

 ـ زیباري، تسكن قضاء بارزان على ضفة نھر الزاب الیمنى، ما بین الزاب وعقرة.

قبائل الكردیة الجنوبیة وأھمھا:

ـ ھورامان، وتسكن جبال ھورامان في قضاء حلجبھ.

ب ـ بلباس، وتسكن منطقة رانیة وقلعة دیزه.

ـ ـ داودة، وتسكن بین الزاب األعلى والزاب األسفل.

ـ كردي، وتسكن بین أربیل وراوندوز.

ـ ـ الجاف، وتسكن في قضاء كفري.

 ـ كاكھ ئي، وتسكن بین جبل برادان وخاصة جاي.

 ـ ھماوند، وتسكن في قضاء جمجال.

 ـ خوشناو، وتسكن في ناحیة شقالوة وأطراف لیالن جاي.

ط ـ بشدر، وتسكن ھضبة بشدر، على ضفة الزاب األسفل الیمنى، وھي منتشرة من قریة دربند إلى قلعة دزه.

ي ـ طالباني، وتسكن قضاء كفري، بین وادي شیروان وكفري صو.

* * *

ھذه ھي أھم القبائل والعشائر العربیة والكردیة، وھي كما یعرف الباحثون، كانت ذات أھمیة في الحیاة العامة في العراق،
إال أن ھذه انعدمت ـ أو تكاد ـ بعد قیام ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958 وصدور قانون اإلصالح الزراعي سنة

.(489)1959
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العلم العرا��

 



للعلم العراقي في (المملكة العراقیة) تاریخ قبل أن یأخذ شكلھ الحالي الذي أقره (القانون األساسي العراقي).

قضى المؤتمر العراقي الذي عقده أحرار العراق في دمشق یوم 8/آذار/1920، واختاروا للعراق (علًما) على مثال (علم
الثورة العربیة)، ولكنھ یضم (كوكبین) تفریقًا لھ عن (العلم السوري)، الذي اختاره المؤتمر السوري العام، الذي انعقد في

دمشق في التاریخ نفسھ؛ ألن ھذا العلم ـ أي السوري ـ لھ كوكب واحد في المثلث األحمر.

ولما قامت الدولة العراقیة الجدیدة وأرادوا اختیار علم لھا، ارتأى بعضھم أن تتألف الرایة العراقیة من أربعة ألوان، ھي:
األبیض واألسود واألحمر واألخضر، وھي التي رمز إلیھا الشاعر العراقي صفي الدین الحلي في قولھ:

خضر مرابعنا حمر مواضینابیض صنائعنا سود وقائعنا
 

ولما أنشئ المجلس التأسیسي العراقي سنة 1924، عرضت على البحث قضیة العلم العراقي، فقام جدل بین أعضائھ حول
اختیار ھذه الرایة، وقد قر الرأي على تلك األلوان األربعة، واقترح المرحوم ناجي السویدي، أن یزان العلم العراقي

بنجمین، فأید اقتراحھ(490). 

وقد نصت المادة الرابعة من مقدمة القانون األساسي العراقي، على أن یكون العلم على الشكل واألبعاد اآلتیة:

[طولھ ضعفا عرضھ، ویُقسم أفقی�ا إلى ثالثة ألوان متساویة ومتوازیة، أعالھا األسود، فاألبیض واألخضر، على أن
یحتوي على شبھ منحرف أحمر من جھة الساریة، تكون قاعدتھ العظمى مساویة لعرض العلم، والقاعدة الصغرى مساویة
لعرض اللون األبیض، وارتفاعھ ربع طول العلم، وفي وسطھ كوكبان أبیضان، ذوا سبعة أضالع، یكونان على وضع

عمودي یوازي الساریة](491). 

وفي سنة 1928م، صدر (قانون العلم العراقي) رقم 36 لسنة 1928، ثم صدر (نظام استعمال العلم العراقي) رقم 29
لسنة 1930.

وبموجب ھذا النظام، یُرفع العلم في مراكز الحكومة، في كل لواء وقضاء وناحیة، وفي المدارس ومقر الحامیات من
الجیش ومخافر الشرطة وعلى عمارات الممثلیات السیاسیة والقنصلیات العراقیة في الخارج.

ویُرفع العلم أیام الجمع واألیام المصادفة لألعیاد والعطل الرسمیة.

ویُرفع العلم حتى منتصف عموده على العمارات السابقة في یوم عشرة المحرم، أو یوم وفاة الملك، وتبقى مرفوعة إلى
انتھاء مراسم الدفن، وخالل إجراء مراسیم دفن أحد أفراد األسرة المالكة، أو رئیس الوزراء، أو أحد رؤساء الوزارات

السابقین، وفي الحاالت التي یأمر بھا وزیر الداخلیة.

ویُرفع العلم في السفن البحریة والنھریة العائدة للحكومة حتى قیامھا بوظائفھا الرسمیة، ویُمنع نصب عوامید األعالم في
العمارات الخاصة غیر الرسمیة ورفع العلم علیھا(492). 

إال أنھ لما قامت ثورة الرابع عشر من تموز في العراق سنة 1958، وقُضي على النظام الملكي بقیام الجمھوریة العراقیة،
تغیر شكل العلم العراقي، إذ صدر في سنة 1959 (قانون علم الجمھوریة العراقیة رقم 102 لسنة 1959)، الذي نصت

المادة األولى منھ على ما یلي:

«یتألف العلم من األلوان: األسود واألبیض واألخضر واألحمر العاتك واألصفر، وھي األلوان التي تمثل أدواًرا مجیدة في
تاریخ العراق واألمة العربیة. وعلى أن یكون شكل العلم مستطیًال، طولھ ضعفا عرضھ، ویُقسم عمودی�ا إلى ثالثة
مستطیالت متساویة، أولھا من الجھة الیساریة األسود فاألبیض فاألخضر، ویتوسط األبیض النجم العربي (نجم ذو ثمانیة

رؤوس) لونھ أحمر عاتك، رمز ثورة 14 تموز، وتتوسط النجم دائرة ذات لون أصفر، یحیط بھا حزام أبیض».

أما المادة الثانیة من ھذا القانون فقد جاء فیھا:

أ ـ ترمز ألوان العلم لما یأتي:



لون األسود لكل من رایة الرسول العربي األعظم، ورایة العرب في صدر اإلسالم، ورایة العرب في العراق.

لون األخضر لرایة العلویین.

لون األبیض لرایة العرب في الشام.

لون األحمر العاتك لثورة 14 تموز 1958، ولرایة العرب في األندلس.

لون األصفر لرایة صالح الدین األیوبي.

ب ـ یمثل النجم المثمن األحمر العاتك والدائرة الصفراء العرب واألكراد رمًزا لتكوینھما الشعب العراقي منذ القدم».

وقد ألغى ھذا القانون، القانون رقم 36 لسنة 1928 المشار إلیھ أعاله.

إال أنھ لما قامت ثورة رمضان سنة 1963، تغیر ھذا العلم، ولكن ألوانھ الثالثة السابقة بقیت مع إضافة ثالثة نجوم.
 

 

 

 

 

العمارة
 

العمارة من مدن العراق الكبیرة، یرجع تاریخ تأسیسھا إلى سنة 1861م، ألنھ قبل ھذا التاریخ لم یكن لھا شأن
یذكر(493). 

ویذكر بعض المؤرخین، أن أراضي العمارة أیام العھد العثماني كانت مسرًحا للحروب والمعارك والغزوات والمشاحنات
بین العشائر الساكنة فیھا أو المجاورة لھا. وما كان للحیاة المدنیة ظل فیھا، غیر أنھ لما تفاقم األمر، وعمت الفوضى،
واستفحل األمر، جھز والي بغداد (نامق باشا) حملة بقیادة اللواء (محمد باشا الدیار بكرلي)، فدارت بینھ وبین عشائر

العمارة معركة انتصر فیھا علیھم، ونشر ظل الحكومة على تلك األصقاع.

ا عسكری�ا على ضفة دجلة الیسرى، ویسمى (األوردي) بالتركیة، أي وبعد أن استقر بھ األمر، أنشأت الحكومة مقر�
معسكر. وكان ھذا المقر (عمارة) كبیرة، ثم أخذ بعض األھلین ینشئون بیوتھم حول ھذه العمارة فتوسعت رقعتھا.

ولما أصبحت مدینة صغیرة، جعلتھا الحكومة العثمانیة بدرجة قائمقامیة، تابعة لوالیة البصرة، وعینت المدعو (عبد القادر
أفندي الكولمندي) بوظیفة كاتب عشائر لوالیة البصرة، على أن یكون محلھ الرسمي في مركز قضاء العمارة، وقد أبدى

ھذا الموظف نشاًطا ملحوًظا في تعمیر المدینة. وقد أرخ ذلك الشاعر عبد الغفار األخرس بقولھ:

كما أردتم لمراد الخاطرعمرتموھا فغدت عمارة
قد عمرت أیام عبد القادرفقل لمن یسأل عن تاریخھا

 

أي أنھا عمرت سنة 1278ھـ ـ 1861م. ھذا وال تزال في العمارة محلة تعرف باسم ھذا القائمقام ھي المحلة (القادریة)
 .(494)

والمدینة تطل على نھر دجلة وعلى نھر الكحالء، المتفرع من دجلة عند مدخل العمارة. وھناك خلف المدینة (نھر
المشرح) الذي ینشرح من نھر الكحالء.



وتكثر في ھذه المدینة زراعة الشلب والحنطة والشعیر والذرة والماش، ھذا عالوة على ما بھا من البساتین ومزارع
النخیل.

وترتبط العمارة ببغداد والبصرة بطرق مبلطة حسنة التبلیط، وتعتبر من الطرق التجاریة الرئیسیة التي تربط الجنوب
بالشمال.

وفي العمارة عشائر عدة منتشرة في اللواء أھمھا: البو محمد، وبنو الم، والسواعد، وغیرھا(495).

� العراق
العمل والعمال ��

 

كنا في الجزء الثاني من كتابنا (معجم العراق) قد أعطینا نبذة مختصرة عن (شؤون العمال)، وقلنا إن أول تشریع صدر
للعمال كان في سنة 1936. وبالنظر لتطور الحیاة، وتوسع األعمال الصناعیة، وازدیاد عدد المشاریع الصناعیة؛ فقد

اتخذت خطوات لتعدیل ھذا القانون سنة 1942، وقد نص ھذا القانون على أسس جدیدة لصالح العمال.

ولما قامت الحرب العالمیة الثانیة، توسعت آفاق الصناعة والتجارة، وزادت إمكانیات استخدام العمال وتدریبھم، وقد أدت
ھذه التوسعات في شتى مجاالت الحیاة إلى ازدیاد عدد أفراد الطبقة العاملة في العراق ازدیادًا كبیًرا.

وبالنظر لھذا التطور؛ عمدت وزارة الشؤون االجتماعیة إلى إعادة النظر في قانون العمال، وتعدیلھ تعدیًال شامًال، وذلك
باالستعانة بأحد خبراء مكتب العمل الدولي الذي أوفد إلى العراق لھذا الغرض في سنة 1958. وعلى ذلك؛ صدر قانون

العمل رقم (1) لسنة 1958، الذي روعیت فیھ مصلحة رب العمل والعامل على السواء.

ثم ُعدل ھذا القانون مرتین في سنة 1958 و1959.

ولما كان العراق عضًوا في منظمة العمل الدولیة، فقد استوحى تشریعھ العمالي روح دستورھا مع االلتفات إلى ظروفھ
االقتصادیة واالجتماعیة.

وقد اھتم القانون كذلك بنقابات العمال، فقد رأى من الضروري تألیف نقابات لكل نوع من أنواع الصناعة؛ بغیة تحقیق
األھداف التي ترفع مستوى العمال وتوجیھھم الوجھة الصالحة التي تعود بالنفع على البلد.

ومن یرد الوقوف على التفاصیل، علیھ مراجعة التعدیل رقم 82 لسنة 1958، ورقم 71 لسنة 1959، المنشورین في
عددي الوقائع 99 بتاریخ 24/12/1958 و164 بتاریخ 4/5/1959.

ومن اإلحصائیات التي استقیناھا من مدیریة العمل والضمان االجتماعي التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة، إحصائیة
تبین أن عدد العمال الذین یشتغلون في المشاریع الصناعیة المختلفة في العراق (108188) عامًال، منھم (55655) عامًال

یشتغلون في المشاریع الصناعیة في لواء بغداد. أما الباقون، فموزعون على المشاریع القائمة في األلویة األخرى.

جدول بعدد المشاریع الصناعیة سنة 1956

وتبین ھذه اإلحصائیة المشاریع الصناعیة في الجدول اآلتي:

العمال المسلحونعدد المشاریع الصناعیةاللواء
266055655بغداد
1762482الحلة

675750كربالء
144750الدیوانیة
1776217الدلیم
62195الكوت



1081500دیالى
9548 بما فیھم عمال النفط380الموصل
18362 بما فیھم عمال النفط والمیناء400البصرة
10734 بما فیھم عمال النفط280كركوك

150890السلیمانیة
201000أربیل

100641العمارة
100316المنتفك

 

نقابات العمال:

إن قانون العمال سمح بإنشاء نقابات خاصة بأصحاب المھنة الواحدة.

وفي العراق سنة 1956 النقابات اآلتیة:

تاریخ تأسیسھامركزھااسم النقابة
1944بغدادنقابة عمال المطابع

1944الكاظمیةنقابة عمال الغزل والنسیج
1944بغدادنقبة عمال السكائر
1945بغدادنقابة عمال الخیاطة
1945بغدادنقابة عمال المیكانیك
1945البصرةنقابة عمال المیكانیك
1945بغدادنقابة سواق السیارات
1945بغدادنقابة عمال الكھرباء

1945بغدادنقابة عمال البناء
1945العمارةنقابة عمال المیكانیك

1945الموصلنقابة عمال الغزل والنسیج
1945البصرةنقابة عمال النجارة

* * *

وھكذا، انتھى العھد الملكي في العراق، أما بعد الثورة وقیام العھد الجمھوري في العراق، فإن شؤون العمل والعمال تطور
تطوًرا كبیًرا كما ھو معلوم.

 

 

 

 

 



 

�  (غ) حرف الغ��
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� حرف الغ��
 

� العراق(496) 
الغا�ات ��

 

ینحصر وجود الغابات في المناطق النائیة من الجبال الشمالیة في العراق، وھي تمتد على شكل ھالل عریض، یمتد من
زاخو شماًال إلى حلجبة شرقًا، ویشمل ألویة: الموصل، وأربیل، والسلیمانیة.

وفي ھذه المناطق الوعرة، تمتد غابات البلوط، التي تتراوح مساحتھا زھاء (17776) كیلومتًرا مربعًا من الجبال
واألودیة.

ویوجد عدا أشجار البلوط، أشجار الزعرور، والبطم، والجنار، وبعض أشجار الفصیلة اللوزیة، كما توجد أشجار الفصیلة
الصنوبریة في منطقة محدودة حول (زاوتیھ)، و(أتروش) في لواء الموصل.



وتنحصر مناطق الغابات األخرى في األصقاع الواطئة، المألى بأشجار الحور، والصفصاف، والجوز وغیر ذلك.

أما الغابات التي تنمو على ضفاف األنھار فتبلغ مساحتھا زھاء الـ (200) كیلومتر مربع وھي منتشرة ھنا وھناك وبین
السھول.

ویفصل منطقة الغابات عن بقیة أنحاء القطر، قوس وھو یمتد من زاخو، ویمر بدھوك وعقرة، وأربیل، وكویسنجق،
وجمجمال، وینتھي في ھورین شیخان، وتنحصر منطقة الغابات بین ھذا القوس وبین الحدود العراقیة التركیة، والحدود

العراقیة اإلیرانیة.

ومن الجدیر بالذكر، أن معدل سقوط المطر السنوي في ھذه المنطقة یتعذر دونھ نمو الغابات الطبیعیة الكثیفة في كثیر من
المناطق، ومع ھذا، فمن الممكن أحیانًا نمو األشجار الصغیرة بدون سقي، حتى في األرض التي ال یتجاوز سقوط المطر

فیھا عن 350 مللیمتًرا.

وتغلب فصیلة البلوط على غیرھا في غابات العراق، إذ یمكن وصف أكثریة الغابات بأنھا (غابات بلوط)، وتشمل ھذه
الفصیلة إضافة إلى ذلك، أشجار العفص والدندران. أما األشجار التي تنمو معھا، فھي البطم (حبة الخضراء)،

والزعرور، والكمثرى البري، واإلسفندیان، والعرعر وغیرھا.

وتنمو غابات الصنوبر في منطقة صغیرة أسفل قریة زاویتھ، على طریق دھوك سواراتوكا، وحول مركز ناحیة أتروش.

وباإلضافة إلى ذلك، یوجد ثالث من الغابات في المناطق الجبلیة وعلى ضفاف األنھار، ومنھا أشجار الجوز،
والصفصاف، والجنار، والحور، واالسبندار، والتوت، والدندار، واللوز وغیرھا.

وقد صنف بعض االختصاصیین غابات العراق بالنسبة إلى أنواع أشجارھا كما جاء في تقریر اإلخصائي (المستر
جابمان) في الغابات، والذي اشتغل مدة في العراق، فأشار إلى أن مساحة الغابات یحسن أن تحسب بالنسبة إلى نوعیة

(شجر الغابة).

وننشر فیما یلي أسماء الغابات في الموصل، وأربیل، والسلیمانیة:
 

1 ـ غابات الموصل:

ـ میركھ دار: في أعلى جبل كار، بالقرب من سواراتوكا.

ب ـ بافي دشك: في سفح جبل متینا، بین ارادن وبامرني، وتمتد حتى سرسنك.

ـ ـ بیزني: على مسافة كیلومترین من شرقي سرعمادیة.

ـ سرعمادیة: على مسافة كیلومترین من شمال موقع اصطیاف سرعمادیة.

ـ ـ كاف نیر: تقع بین سرعمادیة برواري باال على مسافة 5 كیلومترات من مصیف سرعمادیة.

 ـ ناویلة: تقع بین ناویلة وارادن اسالم.

 ـ سرسنك: تتألف من غابتي جمال وبادة ره شك.

 ـ زاویتا: غابتھا صنوبریة عظیمة، مركزھا مصیف زاویتا.

ط ـ أتروش: غابتھا صنوبریة عظیمة، مركزھا مصیف أتروش.

ي ـ سواراتوكا: غابتھا كثیفة، تحیط بموقع سواراتوكا من أعلى جبال كار.
 

2 ـ غابات أربیل:



وغابات ھذا اللواء كثیرة وكثیفة، فیھا أنواع الطیور والحیوانات، وعلى األخص الدب، وعنز الجبل، والغزال الجبلي،
ومناظر ھذه الغابات رائعة.

 

3 ـ غابات  السلیمانیة:

وھي أشد كثافة من غابات الموصل وأربیل وأكثرھا، وھي منتشرة بین المصایف، وتعطیھا منظًرا خالبًا، ویرتادھا
الصیادون لكثرة طیورھا وأسراب حیواناتھا ذات الفراء الثمین.

ھذا، وتھتم الحكومة اھتماًما كبیًرا بالغابات، وتسعى لتكثیرھا والعنایة بھا، كما أنھا تستخرج الفحم منھا، ویُقدر ما
یستخرج من الفحم بحوالي (5000) طن سنوی�ا. ویبدأ موسم استخراج الفحم في الشمال من شھر تشرین األول، ویمتد إلى

شھر حزیران من كل سنة.
 

 

 

 

 

� العراق
الغرف التجار�ة ��

 

یرجع تاریخ إنشاء أول غرفة للتجارة في العراق إلى عام 1880م، إذ صدر أول نظام لھذه الغرفة في یوم 6 صفر سنة
1297/ رومیة، المصادف لسنة 1880م.

وفي سنة 1305 رومیة، صدر تعدیل للمادة (7) من النظام، إذ تقرر بمقتضاه أن یكون عدد أعضاء غرفة التجارة في
إستانبول (12) عضًوا، وفي الوالیات (8) أعضاء، وفي األقضیة (4) أعضاء.

وتقرر كذلك أن تسمى رئاسة الغرفة بـ (كتابة الغرفة التجاریة)، وأعلن في الوقت نفسھ عن لزوم تسجیل أسماء الداللین
والسماسرة، وأن یحصلوا منھا على إجازة عمل.

وفي عام 1328ھـ، المصادف 1910م، أصدرت الدولة العثمانیة نظاًما موسعًا ألحكام عدیدة. وبمقتضى ھذا النظام،
تكونت غرفة تجارة بغداد، فكانت أول غرفة تجاریة بالمعنى الصحیح، وصارت مرجعًا لألمور التجاریة واالقتصادیة،
وكان أول رئیس لھا ھو (المستر مركوریان)، مدیر شعبة المصرف العثماني البریطاني، ولما احتُل العراق من قِبل

اإلنكلیز، ظلت الغرفة تسیِّر أعمالھا مع بعض التطورات التي اقتضتھا طبیعة الحیاة االقتصادیة.

وفي سنة 1926م، أصدرت الحكومة العراقیة قانون الغرف التجاریة رقم 40 لسنة 1926، وبموجب ھذا القانون، أعید
تأسیس غرفة تجارة بغداد، وافتتحت رسمی�ا یوم 29/9/1926، وقد ُعدل ھذا القانون عدة مرات بعد ذاك، آخره التعدیل

رقم 41 لسنة 1935.

وبالنظر التساع نطاق األعمال التجاریة في العراق، فقد تأسس عدد من الغرف التجاریة في المدن الكبیرة، كالبصرة
والموصل والحلة والنجف والعمارة وكركوك والناصریة والدیوانیة.

وغرفة التجارة عبارة عن مؤسسة عامة، تتألف من التجار أصحاب األعمال لتمثیل التجارة وحمایتھا في منطقتھا الخاصة
المحددة بالقانون، وھي مؤسسة شبھ رسمیة تحت إشراف وزارة االقتصاد.

وقد نصت المادة التاسعة من القانون على أن وظائف غرفة التجارة ھي:

 ـ تزوید دواوین الحكومة والمحاكم بالمنشورات والمعلومات التي تطلبھا عن التجارة والصناعة، وعن العرف
والعادات الجاریة في المعامالت التجاریة.



 ـ تبسط آراءھا في الوسائل التي تؤول إلى تقدم التجارة والصناعة وتوسعھما، وتقترح تعدیل القوانین التجاریة
ا ونھًرا وبحًرا، وبالبرید والبرق والصناعیة، والتعاریف الكمركیة، واألمور المتعلقة بفتح الطرق ووسائل النقل، بر�

والتلیفون، واالمتیازات التي تعطى للمؤسسات التجاریة والصناعیة.

 ـ السعي إلزالة العراقیل التي تعترض رقي التجارة في البالد وتطلب مساعدة الحكومة للوصول إلى ھذه الغایة.

، تُقید فیھ أسعار البضائع واألمتعة والحبوب والتحاویل، وتعطي نسًخا منھ، أو تجیب عن سؤال في  ـ تنظم سجال�
الموضوع لقاء أجرة معینة.

 ـ یجوز لھا أن تكون حكًما في حسم الدعاوى واالختالفات التجاریة التي تقع بین تاجرین أو أكثر، بناء على اتفاق
وتكلیف الطرفین.

 ـ تصدق على درجة ثروة الكفالء، وقدرتھم على القیام بالكفاالت.

 ـ تصدق شھادات منشأ البضائع التي تصدر من العراق.

 ـ تقوم بتصنیف درجات التجار وفق األصناف الستة التي حددھا النظام.
 

غرفة تجارة بغداد

تعتبر ھذه الغرفة التي افتتحت بتاریخ 29/9/1926، أكبر الغرف التجاریة في العراق. وقد كان عدد أعضائھا من التجار
أول األمر (288) عضًوا، إال أنھم أصبحوا في سنة 1960م (5411) عضًوا.

وكان عدد أعضاء مجلس اإلدارة (17) عضًوا، وكانت مدة العضویة أربع سنوات، ثم أصبحت سنتین.

وقد كان رئیس الھیئة اإلداریة للغرفة في دورتھا الرابعة سنة 1934 المرحوم (قاسم الخضیري) وسكرتیرھا (إلیاھو
حسقیل العاني) وانتخب معالي المرحوم جعفر أبو التمن رئیًسا ثانیًا، إال أنھ استقال، فانتُخب من بعده (إبراھیم حییم).

وفي انتخابات الدورة الخامسة التي جرت سنة 1935، انتُخب جعفر أبو التمن رئیًسا أول، وإبراھیم حییم رئیًسا ثانیًا،
ومحمد كامل الخضیري سكرتیًرا، أما أعضاء اللجنة اآلخرون فھم: إبراھیم الشابندر، المستر أوستن إیستوود، المستر
بیترز حسقیل شحطوب، خضوري شكر، خضوري منیر الوي، رحمین مصري، شاؤول منشي شعشوع، صالح الیشاع

ساسون، صیون شلومو عبودي الیاھو العاني، محمد الحاج خالد، محمد طیب آل حویز، نوري فتاح، یامین شاشا.

ومن ھذه القائمة التي ظلت تتكرر تقریبًا، یرى القارئ سیطرة الیھود على التجارة في البالد آنذاك.

إال أنھ لما صدر قانون إسقاط الجنسیة عنھم سنة 1950، تبدل الوضع في الغرفة، وكان مجلس إدارة الغرفة سنة 1959
مؤلفًا من الذوات اآلتیة أسماؤھم:

الرئیس األول: محمد جعفر الشبیبي، الرئیس الثاني: حسین علي عبد الھادي، السكرتیر: مھدي الرحیم.

األعضاء: سلیم عبد الھادي، صادق الخلیلي، صالح مھدي العزاوي، صبیح الشبیبي، الحاج عبد الرسول علي، الحاج عبد
العزیز البغدادي، عبد العزیز شبر، عبد المحسن شنشل، علي مھدي الوحید، مھدي الحاج سلمان الصفار، موسى مجید

عالوي، محمد سعید الخفاف، محمد ضیاء السبتي، وعبد الرضا شعبان.

ھذا، وتعقد الغرف التجاریة مؤتمرات فیما بینھا للتباحث في الشؤون التجاریة واالقتصادیة التي تھم البالد. وكان أول
مؤتمر لھا، ھو المؤتمر الذي انعقد في بغداد سنة 1930، والمؤتمر الثاني سنة 1947، والمؤتمر الثالث الذي انعقد في
الموصل سنة 1949، والمؤتمر الرابع الذي انعقد في البصرة سنة 1950، والمؤتمر الخامس الذي انعقد في بغداد سنة

.1952

وفضًال عن ھذا، فإن ھذه الغرف تساھم في المؤتمرات التي تعقدھا الغرف التجاریة العربیة، والمؤتمرات التجاریة
اإلسالمیة واألجنبیة.



وكانت غرفة تجارة بغداد تصدر مجلة باسم (مجلة غرفة تجارة بغداد)، وھي من المجالت الجیدة في أبحاثھا
االختصاصیة وموضوعاتھا التاریخیة واألدبیة.

 

 

� العراق
الغرف الزراع�ة ��

 

أرادت الحكومة العراقیة أن تسلك مسلك الدول المتقدمة التي قامت فیھا غرف زراعیة، للعمل على النھوض بالزراعة
ورعایة مصالح المزارعین ومساعدتھم في إبداء الرأي والمشورة بالشؤون الزراعیة، فأصدرت لھذه الغایة (قانون
الغرف الزراعیة) رقم 30 لسنة 1938. وفي سنة 1939م، أصدرت نظام الغرف الزراعیة المرقم 84 لسنة 1939م، ثم

ُعدل القانون سنة 1951 برقم 4 لسنة 1951، والنظام برقم 60 لسنة 1951.

وبموجب ھذا القانون؛ أصبحت واجبات الغرف الزراعیة تشمل ما یلي:

نشر الوسائل التي تزید اإلنتاج الزراعي، والسعي إلزالة العراقیل التي تعترض رقي الزراعة، والتوسط بین الزراع
والحكومة، وإخبار الموظفین بما یظھر من الحشرات واآلفات الزراعیة، وتزوید الدوائر بالمعلومات، والتوسط لدى
المصارف في مصالح المزارعین، وبیان المطالعات والمقترحات إلى المسؤولین لتوسیع المساحات الصالحة للزراعة،

وحث المزارعین على تطبیق اإلرشادات الزراعیة، وتأسیس الشركات التعاونیة والنقابات الزراعیة.

كما تكون حكًما في حسم المنازعات بین المزارعین وتكون كذلك على اتصال بمدیریات الزراعة، والبیطرة، والري
والصرف الزراعیة، أو فروعھا في المناطق. وللغرفة الزراعیة لجنة مؤلفة من (12) عضًوا في بغداد، و(10) أعضاء
في بقیة األلویة. ویعتبر عضًوا طبیعی�ا فیھا، أكبر موظف زراعي، وأكبر موظف ري، وأكبر موظف بیطرة في المنطقة.
وینتخب األعضاء الباقون من المزارعین المشتركین في الغرفة. ومدة العضویة في اللجنة أربع سنوات، یبدل نصفھم كل

سنتین.

ویوجد في العراق سبع غرف زراعیة، ھي غرفة زراعة بغداد، والموصل، والبصرة، والحلة، ودیالى، وأربیل،
وكركوك، وكربالء، والكوت.

وقد عقدت ھذه الغرف مؤتمرات زراعیة، كان أولھا في بغداد سنة 1951، أما المؤتمر الثاني، فعُقد في الموصل سنة
1953، والمؤتمر الثالث انعقد في كربالء سنة 1954 والمؤتمر الرابع انعقد في البصرة سنة 1956.

وقد شاركت ھذه الغرف في مؤتمرات زراعیة عربیة، ومؤتمر الغرف التجاریة والصناعیة والزراعیة في القاھرة سنة
.1958
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الغناء العرا��

 



إن الھدف من كتابة ھذه النبذة الموجزة عن الغناء العراقي ھو إعطاء صورة مبسطة عن ھذا الفن في العراق، ألنھ یختلف
عما ھو علیھ في األقطار العربیة األخرى، ھذا باإلضافة إلى اختالفھ بالنسبة لمناطق العراق المختلفة.

ولذلك نعطي القارئ ھذه الصورة كما یلي:

یقول مؤرخو الموسیقى والغناء في العراق، بأن العراق كان غنی�ا أیام العباسیین بالمغنین، ومشتھًرا بالفن الغنائي، وكانت
بغداد مھبط وحي الموسیقى العربیة.

ویحدثنا التاریخ عن ھذا فیقول: إنھ لما دب عامل الضعف واالنحالل في الدولة العباسیة أصاب ھذا الفن ما أصاب من
وھن وضعف، غیر أنھ في بغداد بقي على حالتھ حتى أیام (التتر) ولكن نظامھ ارتبك أخیًرا لدخول األلحان الفارسیة
والتركیة حتى وصل إلینا على ھذه الصورة، لذلك تسمع من المغني العراقي الیوم وال سیما (قارئ المقام) بعض األلفاظ
األعجمیة، أمثال (یا دوست) أي یا صدیقي، ولفظة (فریاِد كن) بمعنى النجدة، و(ایكى كوزم) بمعنى عیني االثنتین،

و(جاني َمن) بمعنى یا روحي.. إلخ.

ویقال إن سبب استعمال ھذه األلفاظ في المقامات العراقیة، ھو أن الدولتین الفارسیة والتركیة لما احتلتا بغداد في مناسبات
مختلفة، وحل بالبالد االنحطاط، كانت الفنون الجمیلة، ومنھا الموسیقى، قد لحقھا الفتور واالنحطاط أیًضا. وكان المغني
یومذاك شدید الرغبة في إرضاء مواطنیھ ومجاراتھم، فأخذ یستعمل مثل ھذه الكلمات في سیاق غنائھ، ال سیما إذا كان من

جلسائھ بعض الفرس أو األتراك.

ومن أھم أنواع الغناء في العراق ھو (المقام العراقي). فما ھو؟
 

المقام العراقي: (497)

المقام كما نص علیھ محمد بن إسماعیل بن عمر المصري، المشھور بشھاب الدین المصري في كتاب (سفینة الملك
ونفیسة الفلك) بقولھ: (إن المقام في الغناء ما ُركب من نغمات، وُرتب ترتیبًا مخصوًصا، وسمي باسم مخصوص)، وعلى
ھذا، فالمقام سلم موسیقي، تتوالى فیھ األبعاد المحصورة بین نغماتھ بشكل معین، وأن أي تغییر یحصل من نظام ھذه

األبعاد یؤول إلى مقام آخر.

أما المقام العراقي، فھو مجموعة نغمات ذات رتب منسجمة، وسلم موسیقي لھ أبعاده الخاصة التي تبتدئ بالتحریر وتنتھي
بالتسلیم.

وقال األستاذ الورتبیت (نرسیس صائغیان) في مقالتھ المعنونة بـ (نظرة في المقامات العراقیة) المنشورة بالجزء العاشر
من السنة الثامنة من مجلة لغة العرب لصاحبھا العالمة المرحوم األب أنستاس ماري الكرملي، قال ما نصھ:

(المقام ھو الدور. قال محمد بن عبد الحمید الالذقي في رسالتھ (الفتحیة):

القدماء یسمون األدوار المشھورة (بمقام وبردة وشد)، أما المتأخرون، فیسمون تلك األلحان بـ (المقام) فقط.

واألدوار المالئمة المشھورة، ھي المعروفة بین القدماء بدوائر اثنى عشر، ضبطھا بعضھم بأسامیھا الفارسیة:

زاد وارده ودوبعد ازان رستعشاق ونوى وبوسلیكت
زیر فكنده وبسر بزرك وراستدیكرجھ عراق واصفھا نست

وانكاه حجاز جملة بید راستزنكولھ وراھوي حسینى
 

ومعنى ھذا (عشاق ونوى وبوسلیك، وراست، وعراق، وأصفھان وزیرافكنده، وبزرك وزنكولھ، وراھوي، وحسینى،
وحجازي).



ولكن األستاذ الحاج ھاشم الرجب، أستاذ المقام العراقي في معھد الفنون الجمیلة، فیرى أن للمقام العراقي خمسة فصول
تغنى تباًعا.

الفصل األول ھو (البیات)، والثاني (الحجاز)، والثالث (الرست)، والرابع (النوى)، والخامس (الحسیني).

أما الفصل األول فیتألف من المقامات اآلتیة: بیات، وناري، وطاھر، ومحمودي، وسیكاه ومخالف، وحلیالوي.

والفصل الثاني وھو (الحجاز) ویتألف من: حجاز دیوان، فوریات، عریبون عجم، عریبون عرب، إبراھیمي، حدیدي.

والفصل الثالث وھو (الرست)، ویتألف من المقامات اآلتیة: رست، منصوري، حجاز آجغ، جبوري، خنابات، شرقي.

والفصل الرابع وھو (النوى)، ویتألف من المقامات التالیة: نوى، مسكین، عجم، صبا، راشدى، مدمي.

والفصل الخامس وھو (الحسینى) ویتألف من: الحسینى او دشت، ارواح، اوج، حكیمى، بنجكاه.
 

ویقول نرسیس صائغیان(498): 

كان الغناء ویسمى (مقام) جمعھ مقامات والمقام ھو (الدور) ویغنى على (النوبة).

والنوبة ھي (الجالغي) بالجیم الفارسیة المثلثة. وكلمة (جالغي) تركیة وأصل تركیبھا (جالغي وھو طقمیسي) أي جماعة
المالھي.

ویتقوم (الجالغي البغدادي) من قارْي أي (أستاذ في الغناء) وآلة موسیقیة قدیمة تسمى (سنطور) وآلة أخرى ھي الكمان
و(دف) و(دُنبك) أي دربكة.

ویبتدي (الجالغي) بلحن یسمى (بشرف) وھو مشتق من (بشرو) الفارسیة التركیة وھي مركبة من كلمتین (بش) أي أمام
وكلمة (رو) ومعناھا (ذھاب) وباجتماعھما یصیر المعنى (الذھاب أمام) وفي اصطالح الموسیقى یطلق ھذا االسم على

(الھواء االبتدائي) الذي یصدر بھ أول فصل ومعناه (المقدمة).

وبعد ذلك یبدأ المغني بالغناء والبدء بھ وباصطالحھم یسمى (تحریر) والختام یسمى (تسلیم). وفي ختام كل مقام ینشد
المغنون، وھم الذین یعزفون باآلالت (بستة) أي أغنیة تكون موافقة للمقام الذي یغنیھ المغني، والبستة كلمة فارسیة تعني

(رباط).
 

أعالم المقام العراقي

اشتھر في العراق عدد كبیر من (قراء المقام) خالل العھد العثماني وما بعده إلى یومنا ھذا ومن أشھر المغنیین في أواخر
العھد العثماني (أبو حمید) و(شلتاغ) وھما من عشیرة (بیات) وقد أخذ عنھما أشھر مغني المقامات العراقیة في أواخر
العھد العثماني وأوائل عھد االحتالل البریطاني (أحمد زیدان) الذي كان أستاذًا لكافة المغنین الذین جاؤوا بعده، فقد كانت
لھ ندوة یختلف إلیھا عشاق الغناء ویأخذون عنھ جید الغناء ولطیف اإللقاء وھذه الندوة ھي (مقھى كركر) الواقعة في محلة

الفضل).

وقد أخذ عنھ فن المقامات خلیل الملقب (رباز) ورجوان وحسن شكرجي ورشید القندرجي وكان رشید خیر خلف لخیر
سلف. ولم یبق من المبرزین في غناء المقامات إال األستاذ محمد القبانجي، ومن قراء المقام اآلخرین، حسن خیوكة
ویوسف عمر وعبد الرحمن خضر وأحمد مال رحیم، وجمیل األعظمي، وحمزة السعداوي، وفاضل الساعاتي، وناظم

الغزالي وغیرھم(499).
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وللشعب العراقي غیر غناء المقامات العراقیة، أغاٍن تختلف عنھا، حسب اختالف المناطق الریفیة.

فلسكان المناطق الریفیة الوسطى والجنوبیة أغاٍن خاصة ذات ألحان ممیزة أھمھا:
 

1 ـ األبوِذیّة:

واألبوذیة فن من الفنون الطبیعیة التي یھتدي إلیھا اإلنسان الریفي بفطرتھ، وھي شائعة ومحبوبة في ھذه المناطق.

وكلمة (أبوذیّة) یقال إن لھا أصوًال متعددة یعتقد البعض أن أقربھا للواقع كونھا مشتقة من (األذیة) أو (األذى)، ذاك ألن
صاحبھا ال یغني بھا إال بعد أن تصیبھ حادثة تترك أثًرا في نفسھ.

أما الشعر الذي تُغنى بھ (األبوذیة)، فینتظم من أربعة أشطر، ثالثة منھا متحدة القافیة، مجنسة اللفظ، مختلفة المعنى،
والشطر الرابع یختم بیاء مشددة وھاء مھملة. وھذا الشعر عادة باللغة العامیة.

وكمثال على ذلك نقدم للقارئ ھذه األبوذیة:

ْل رماني ھواك یا محبوب بّسِ
او دمعي فیّض الودیان بسل
اخبرنك یناھي صرت بسل

نفس یصعد وینزل غصب بیّھ
 

ومعناه: (إن غرامك أیھا الحبیب أوقعني بداء السل، ودمعي لكثرة بكائي مأل الودیان بالسیول، وأخبرك بأني أصبحت ذا
نفس فقط، ولكن على آخر رمق).

ولألبوذیة أنواع كثیرة منھا:

ـ الالمي، نسبة إلى عشیرة بني الم.

ب ـ الصبّي: نسبة إلى طائفة الصابئة.

ـ ـ العنیسي: نسبة إلى رجل اشتھر باسمھ.

ـ مشموم: نسبة إلى رجل من أھالي البصرة، اسمھ سعود بن مشموم.
 

2 ـ غناء التوشیح:



وھو من أكثر األغاني المتداولة، ویتضمن معاني رقیقة، تتضمن مختلف المشاعر، وكمثال على ذلك قول أحدھم:

رضرض جمیع حشاي مرخص علیھا
بس ال تدش بالروح حیث انت بیھا

 

3 ـ غناء المربع:

ومن أغانیھم غناء المربع، وھو على أبحر مختلفة من بحور الشعر، ویتقوم من أربعة أشطر، ثالثة منھا بقافیة واحدة،
والشطر الرابع بقافیة أخرى، ویطلقون على المستھل في المربع اسم (الرباط).

فمثًال عندما یغني المغني یبدأ بقولھ في ھذا المربع:

گلبي ینوح من یومھ
 

 

ثم یردد الحاضرون بعده ھذا الرباط، ثم یقول:

ما لوم گلبي من یون
دوم بودادك ممتحن

وین الذي لحالي یحن
یھل الھوى من یومھ

 

ثم یردد الحاضرون الرباط قائلین: گلبي ینوح مالومھ وھكذا.
 

4 ـ المذیّل:

والمذیّل بتشدید الیاء، قاعدتھ كقاعدة المربع، إال أنھ یُنظم مرتبًا على حروف الھجاء كقولھم:

درب الھوى سین والم تحت الدرك
 

ثم یقول:

األلف آه من الھوى
جم حید بگلبي انكوى
حاالت الھ ملھى دوه

كل من تولع بیھ حال اخبرك
 

ویردد الحاضرون الرباط بقولھم: درب الھوى سین والم تحت الدرك.
 

5 ـ المّوال:



ال نرید أن ندخل في أصل كلمة (الموال)، وكل ما نقولھ ھنا، إن بعض المؤرخین یرون أن أصل كلمة (الموال) المستعمل
في الغناء العراقي ھي كلمة (الموالیا). ولكن من یرد الزیادة في االطالع، بإمكانھ مراجعة المصادر الھامة في ھذا

الموضوع، وقد وضحھا الدكتور رضا محسن حمود في كتابھ: (الفنون الشعریة غیر المعربة) الصادر سنة 1976.

وكذلك األستاذ عامر رشید السامرائي، في كتابھ (مواالت بغدادیة).

والموال نوع من الغناء الذي أصبح مفضًال لدى العامة في الغناء بشكل خاص، فشاع في بغداد، ویسمیھ المغنون
العراقیون بالزھیري، وھو یغنى في المقامات العراقیة. ومن أمثلة شعر الموال أو الزھیري، قول جواد كاظم السباك،

المتوفى سنة 1928م(500). 

نار الغضا لّوعت من الضمیر
ابجاي(501) 

والغیر منھم شرب جاس الوداد
ابجاي(502) 

تمیت اعالج بروحي كالغریج ابجاي(503) 

وانوح من بلوتي نوح الحمام بغُرْب(504) 
ارعى وحوش الفال ھایم صباح

وغرب(505) 

ما ھي مرّوة تخلونا بدار الغُرب(506) 
ابجي على شوفكم ما تسمعون

ابجاي(507) 
 

* * *
 

6 ـ الغناء في شمال العراق العربي:

أما سكان العراق العرب في المناطق الواقعة شمال بغداد حتى الموصل، فإنھم اعتادوا أن یغنوا أغاني مختلفة منھا:

العتابة: وھي من مبتكرات عشیرة الجبور، ویقال إن أشھر الناظمین لھا رجالن، ھما (حمادي الجاسم)، و(عبد ّ�
فاضل)، واألخیر من عشیرة عنزة.

وقاعدة العتابة تنظم نوعین من الشعر:

األول: یتقوم من أربعة أشطر، ثالثة منھا متحدة القافیة (جناس) مختلفة المعنى، والشطر الرابع یختم بباء ساكنھ.

الثاني: قاعدتھ كقاعدة األول، غیر أن الشطر األخیر یُختم بألف مقصورة، وأحیانًا بألف ممدودة.

ومثال النوع األول قولھم:

نشدت آني الھتیمي وكال ما ِمش
او كلّفِت البیابي بكثر ما مش
او شیبني زماني گبل ما مش



من اجدامي فوك عالیت التراب
 

ومثال النوع الثاني قولھم:

أبات اللیل جن بحشاي جانون
عنھ علحاجبھ مجرور جانون
یزرع الگلب ما یردیھ جانون

كود آذار بسنین السخا
 

* * *
 

7 ـ غناء النایل:

وھو غناء، یقال إن التي ابتكرتھ امرأة كانت تسكن مع عشیرة العبید، أما سبب تسمیتھ بالنایل، فیقال إنھا كانت مولھة
بحب فتى اسمھ (نایل)، وأول بیت قالتھ فیھ ھو:

نایل جتلني ونایل غیّر الواني
ونایل بشوكھ سجیم الروح خّالني

 

وأخیًرا ھناك أغاٍن أخرى، أھمھا غناء (المیمر)، و(التجلیبة)، و(المولیّھ)، و(الھالبھ)، و(الشوملي)، و(البكرة)،
و(الھلیّھ)، و(الدحة)، و(الحوارب).. إلخ.

 

8 ـ الغناء الكردي:

وھو غناء باللغة الكردیة، ولھ أنواع أیًضا.
 

 

 

حرف الفاء  (ف)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف الفاء
 

� العراق
الفنون الجم�لة ��

 

للفن في العراق تاریخ حافل تحدثت عنھ كتب اآلثار والحضارات القدیمة بإعجاب، وكان النحت، وھو من الفنون الجمیلة
التي عني بھا السومریون عنایة كبیرة، ثم اھتم بھ اآلكدیون، بینما كان البابلیون قد أبدعوا فیھ أیَّما إبداع، كما تدل علیھ

آثارھم الباقیة إلى اآلن. وكذلك كان اآلشوریون.

أما التصویر، فھو اآلخر ُعني بھ عنایة ملحوظة في مختلف العصور في العراق(508). ومع ھذا، فإننا في ھذا المعجم
سنعطي القارئ نبذة مختصرة عن النشاط الفني في العراق في العھد المتأخر وفق ما یلي: 

 

1 ـ التمثیل:

لم یكن في العراق قبل الحرب العالمیة األولى فرق تمثیلیة حدیثة، وال مسارح تتوفر فیھا األسالیب الفنیة الحدیثة، بل كل
ما كان ھنالك من أنواع التسلیة، ھو التمثیل الخیالي الھزلي، الذي یعرف بـ (القره قوز)، والذي یقوم بتمثیلھ ثلة من

المھرجین في دور المراقص والمالھي.

ولما قامت الدولة العراقیة الجدیدة في العراق وفُتحت المدارس وتقدمت الدراسة فیھا، بدأ بعض األساتذة یشجعون الطالب
على التمثیل.

وكان في طلیعة الشبان الذین ساھموا في التمثیل وخدمتھ: جمیل رمزي قبطان، نجیب الراوي، أحمد الراوي، قاسم
العلوي، عبد الكریم خضر، وغیرھم. فقد قام ھؤالء بتمثیل بعض الروایات.

وفي سنة 1922، قام السید محمد خالص حمادي، بتشكیل أول فرقة تمثیلیة ھي (جمعیة التمثیل العربي)، إذ قامت بعدة
حفالت تمثیلیة في بغداد والبصرة.



وفي سنة 1924، تألفت فرقة (جمعیة مكتبة التقدم)، كما تألفت من المدرسة الجعفریة، ومدرسة التفیض األھلیة فرقتان
تمثیلیتان أیًضا. وتألفت بعد ذاك فرقة في دار المعلمین االبتدائیة، ترأسھا الكاتب المرحوم نوري ثابت صاحب جریدة

(حبزبزو) بعد ذاك.

وقد أمت العراق خالل ھذه الفترة بعض الفرق التمثیلیة المصریة، منھا فرقة عبد النبي كشكش، وفرقة البدوي، وفرقة
إبراھیم سامي، وفرقة جورج أبیض. فكان لھذه الفرق أثر في ازدھار الحركة المسرحیة في العراق.

وفي سنة 1927، ألف األستاذ حقي الشبلي (الفرقة التمثیلیة الوطنیة)، واشترك معھ فیھا الذوات: عبد الحمید فخري، عبود
الشالجي، عبد الحمید الخطیب، صبري الذویب، عثمان الشیخ سعید، محیي الدین محمد، ثم أحمد حقي الحلي، مھدي وفي،
عبد ّ� العزاوي، ناصر عوني، عزة عوني، عبد العزیز علي، بھجت خالد، عبد الھادي علي، ندیم محمد، عطا جمیل،
إبراھیم إسماعیل، ناجي سلمان، عبد الحمید الدروبي، عبد المنعم الدروبي، إبراھیم فھمي، فوزي األمین، سلیم بطى، عبد
اللطیف داود، عزة دانو، ومدیحة سعید وغیرھم. ومن السوریین والمصریین الذین اشتغلوا مع فرقة الشبلي: بشارة واكیم،
عبد اللطیف المصري، عبد النبي محمد، محمد المغربي، عبد الحمید البدوي، نور الدین المصري، وأحمد المصري

وغیرھم.

وقد تجولت ھذه الفرقة في طول العراق وعرضھ، تدعو إلى التمثیل وفنھ، وكانت باكورة رحلتھا إلى جنوب العراق في
أواخر سنة 1928.

ثم قامت بعد ذلك فرق أخرى منھا: (فرقة بابل)، و(أنصار التمثیل)، و(العربیة). أما في البصرة والموصل، فإن النوادي
األدبیة والسیاسیة التي قامت فیھا في بدایة العھد الوطني ألفت بعض الفرق التمثیلیة لتمثیل بعض الروایات، وألفت فرقة
في البصرة یرأسھا األستاذ عبد القادر حلمي، ثم (الفرقة التمثیلیة البصریة) التي یرأسھا األستاذ أحمد ممدوح. أما في
الموصل، فقد ألف بعض شبابھا المتحمس مسرًحا سموه (دار التمثیل العربي) ومنھم یحیى. ق. نوري الحاج أیوب، عبد
العزیز القصاب وغیرھم، ثم تأسست بعد ذاك عدة فرق، ال سیما في المدارس المسیحیة، وفي سنة 1935، تأسست فرقة
(التمثیل العصري)(509). ھذا ومن الجدیر بالذكر، أن العنصر النسائي لم یكن لھ وجود في أول األمر، ولذلك كان
الرجال ھم الذین یقومون بتمثیل األدوار النسائیة. إال أن أول امرأة دخلت التمثیل في بغداد من العراقیات كانت (مدیحة

سعید). أما الثانیة فكانت من الموصل اسمھا (نزھت الجمیلة)، وثالثة كانت تدعى (حوریة)(510). 

أما نصوص الروایات التي كانت تُمثل في ھذه الفرق، فكان معظمھا یأتي من مصر والشام، وكانت أول روایة عراقیة
ُكتبت باللھجة العامیة ھي روایة (وحیدة) التي كتبھا األستاذ موسى الشابندر، ونشرھا باسم مستعار ھو (علوان أبو

شرارة)(511). 

وألف بعض العراقیین كذلك روایات، منھم محمود ندیم األطرقجي وسلیم بطى.

وقد مثلت ھذه الفرق بعض الروایات المترجمة، وأھمھا بعض روایات شكسبیر.

ویقول األستاذ حقي الشبلي (عمید المسرح في العراق)، بأن الفرق التمثیلیة كانت في الغالب تمثل روایاتھا باللغة العربیة
الفصحى، وبعضھا (شعًرا).

* أول بعثة للتمثیل كانت في سنة 1930، عندما رشحت وزارة المعارف السید تقي شمس الدین للسفر إلى مصر(512)،
ثم أوفدت بعد ذاك األستاذ حقي الشبلي إلى باریس. 

وفي خالل سفر حقي، بقیت الحركة التمثیلیة على حالھا، ولكنھ لما عاد بدأ النشاط یدب فیھا من جدید، ثم أخذت الحركة
التمثیلیة تنمو بعد ذاك، ال سیما بعد تأسیس معھد الفنون الجمیلة كما سنرى.

 

2 ـ الموسیقى:

لم یكن في العراق في أوائل الحكم الوطني وبعده إال أجواق شعبیة، موسیقى تتألف أدواتھا من اآلالت الھوائیة البسیطة
والطبل.



وھناك بعض الفرق الموسیقیة التي كانت تصاحب (قراء المقام)، وھي مؤلفة من السنطور، والقانون، والكمان، والدف،
والدربكة (دنبك).

ومن الجدیر بالذكر، أن معظم الموسیقیین كانوا من الیھود، لكن عندما قامت اإلذاعة العراقیة، أخذ بعض الشبان یتعلمون
الضرب على آلة العود والكمنجة وغیرھما من اآلالت الموسیقیة، بالنظر للحاجة إلى من یحسن العزف على مثل ھذه

اآلالت.
 

3 ـ المعھد الموسیقي العراقي:

ا في بنایة وفي مطلع سنة 1936، تأسس أول معھد للموسیقى في بغداد، أسستھ وزارة المعارف، إذ أشغل جناًحا خاص�
(نادي المعلمین)، وتقرر استقدام مدیر فنان لھذا المعھد، وأسندت وظیفة (معاون مدیر المعھد) إلى األستاذ حنا بطرس.

وقرر المعھد منذ تأسیسھ، تشكیل (فرقة موسیقیة)، قوامھا طالب من دار المعلمین االبتدائیة، حتى إذا ما تدربوا
بالموسیقى وعینوا معلمین من األلویة، یقومون عند ذاك بتدریب الطالب على الموسیقى، وقرر المعھد تألیف فرقة

موسیقیة على غرار (فرقة الجیش الموسیقیة) للعزف في الحفالت التي تقیمھا وزارة المعارف أو المدارس.

وكذلك اھتم بفتح دورات لمعلمي النشید في المدارس لتوحید األناشید المدرسیة وتنظیمھا وتعمیم أحدث األناشید على
حسب (النوطة) الشرقیة(513). 

 

4 ـ معھد الفنون الجمیلة:

وفي سنة 1939/1940 الدراسیة، قررت وزارة المعارف توسیع الدراسة في ھذا المعھد، بحیث یشمل غیر الموسیقى
تدریس فن التمثیل، والرسم، والنحت، ولذلك سمي (بمعھد الفنون الجمیلة) واستأجرت لھ وزارة المعارف بنایة تقع في

السعدون (كانت بنایة للسفارة السعودیة).

وكانت الدراسة في ھذا المعھد الجدید مسائیة. وفي منتصف األربعینیات افتُتح قسم صباحي، وھو خاص بإعداد
للمعلمین(514). 

وكان ھذا المعھد خاضعًا في إدارتھ لنظام المدارس الثانویة، حتى صدر لھ في عام 1939 نظام خاص، وأصبح لھ عمید
خاص، وُعین لھذا المنصب المرحوم (الشریف محیي الدین حیدر).

وفي سنة 1946، ُعدل نظامھ بالنظام 63 لسنة 1946، وأصبح األستاذ حقي الشبلي المسؤول عن قسم التمثیل معاونًا
للعمید.

وقد فصلنا شروط الدراسة في ھذا المعھد في الجزء األول من ھذا الكتاب الطبعة األولى سنة 1953(515). 

ویقول األستاذ حقي عن اإلقبال للدراسة في ھذا المعھد بأنھ (كان واسعًا وكثیفًا مما دفعنا إلى وضع شروط صعبة في
اختیار المتقدمین)، ثم یقول عن كفاءة المتخرجین فیھ: (وأستطیع أن أقول: إن دورات المعھد بفروعھ كافة من عام 1945

ولغایة 1950 كانت من أفضل الدورات، واحتل خریجوھا مواقع قیادیة في معظم أدوار الحركة الفنیة في قطرنا).
 

5 ـ الرسم والنحت والخط:

وكان في العراق في أواخر العھد العثماني، وأوائل الحكم الوطني عدد من الرسامین، ولكنھم كانوا (كالسیكیین) في فنھم.

إال أنھ لما أنشئ فرع الرسم في معھد الفنون الجمیلة، وتخرج فیھ عدد من الشبان، ثم سافر بعض المتفوقین منھم في
بعثات فنیة للدراسة المتخصصة في أوروبا، فإن ھذا الرعیل لدى عودتھ جعل للرسم مركًزا متمیًزا في العراق.



وكان في قائمة ھؤالء، الرسامون: فائق حسن، وجواد سلیم، وحافظ الدروبي، وسعاد سلیم، وأكرم شكري، وغیرھم كثیر
ممن نھضوا بأعباء ھذا الفن في العراق حتى یومنا ھذا. وكذلك بالنسبة للنحت الذي برز فیھ فنانون كبار، في مقدمتھم

المرحوم جواد سلیم.

أما (الخط) في العراق، فلھ تاریخ عریق، وقد ُعرف فیھ عدد كبیر من الخطاطین الذین لھم باع طویل فیھ(516). 

ومن الخطاطین الجدد الذین حذقوا ھذه المھنة الفنیة الجمیلة األساتذة:

 ـ المرحوم / صبري الخطاط.

 ـ المرحوم / ھاشم محمد الخطاط.

 ـ السید / محمد صالح بالموصل.

 ـ عبد الكریم رفعت.

 ـ غازي الخطاط.

ویوجد الیوم غیر ھؤالء عدد من الخطاطین الشبان الذین برعوا في ھذا الفن وأحسنوا فیھ.
 

 

 

 

 

 

حرف القاف  (ق)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ـ حرف القاف ـ
 

 (517) �
القانون األسا�� العرا��

 

عندما قامت في العراق دولة بعد الحرب العالمیة األولى، وُعقدت أول معاھدة مع حكومة بریطانیا العظمى باعتبارھا
الدولة المنتدبة، تقرر أن یكون شكل الحكومة التي تقوم فیھ (حكومة دستوریة نیابیة دیمقراطیة مقیدة بالقانون).

ولما اعتلى األمیر فیصل بن الحسین عرش العراق یوم 23/8/1921، أعلن في خطاب اعتالئھ ھذا العرش بأنھ سیصدر
(دستوًرا) للعراق.

وقد تضمنت المادة الثالثة من المعاھدة العراقیة البریطانیة المؤرخة في 10/10/1922، أسس الدستور العراقي وھي كما
یأتي:

[یوافق جاللة ملك العراق على أن ینظم قانونًا أساسی�ا لیعرض على (المجلس التأسیسي) العراقي، ویكفل تنفیذ ھذا القانون
الذي یجب أن ال یحتوي على ما یخالف نصوص المعاھدة الحالیة، وأن یأخذ بعین االعتبار حقوق ورغائب ومصالح
جمیع السكان القاطنین في العراق، ویكفل جمیع الحریة التامة، وحریة ممارسة جمیع أشكال العبادة، بشرط أن ال تكون

مخلة باآلداب والنظام العمومیین.

وكذلك یكفل أن ال یكون أدنى تمییز بین سكان العراق، بسبب قومیة أو دین أو لغة، ویؤمن لجمیع الطوائف عدم نكران أو
مساس حقھا باالحتفاظ بمدارسھا لتعلیم أعضائھا بلغتھا الخاصة، على أن یكون ذلك موافقًا لمقتضیات التعلیم العام التي
تفرضھا حكومة العراق. ویجب أن یعین ھذا القانون األساسي، األصول الدستوریة، تشریعیة كانت أو تنفیذیة، التي ستتبع

في اتخاذ القرارات في جمیع الشؤون المھمة، بما فیھا الشؤون المرتبطة بمسائل الخطط المالیة والنقدیة والعسكریة].

وفي أوائل خریف سنة 1922، تألفت لجنة خاصة لرفع الئحة (القانون األساسي) المشار إلیھ في ھذه المادة، وكان قوامھا
یتألف من:

 ـ المیجر یونك.

 ـ المستر دراور.

 ـ المستر دافیدسن وھو المشرف علیھا.

وقد قامت ھذه اللجنة بعملھا مستمدة نصوص ھذه الالئحة من دساتیر كل من أسترالیا ونیوزیالندا وغیرھا.

وقد ُعرضت مسودة ھذه الالئحة على الملك فیصل األول، فقبلھا مبدئی�ا، ولكنھ أحالھا إلى لجنة عراقیة، ألفھا من الذوات
اآلتیة أسماؤھم أدناه:

 ـ ناجي السویدي، وزیر العدلیة.

 ـ ساسون حسقیل، وزیر المالیة.



 ـ رستم حیدر، رئیس الدیوان الملكي.

فدرست ھذه اللجنة مسودة الالئحة، ثم عملت مسودة جدیدة، اقتبست نصوصھا األساسیة من الدستور العثماني.

وقد أحیلت ھاتان الالئحتان إلى وزارة المستعمرات في لندن، وتقرر بعد ذاك اجتماع اللجنتین إلعداد الئحة موحدة، فتم
ذلك، ومن ثَمَّ، أُرسلت ھذه الالئحة إلى لندن، فأیدت وزارة المستعمرات وجھة نظر الوزراء العراقیین.

وفي 23 نیسان 1923، أُعیدت الالئحة إلى بغداد مع بعض التعدیالت الثانویة.

وھكذا، أصبحت الئحة القانون األساسي جاھزة لعرضھا على المجلس التأسیسي.

ولما دُعي ھذا المجلس لالجتماع، أحیلت إلیھ ھذه الالئحة، وھناك تشكلت لجنة خاصة لدراستھا، وبعد دراسة ومناقشة ما
جاء فیھا مادة مادة، ُعرضت على المجلس الذي لم یقم إال بتعدیالت ثانویة. وفي یوم 14/3/1925 صادق المجلس

التأسیسي علیھا.
 

رفع القانون إلى الملك

وفي یوم 17/3/1925 (سار موكب وزاري إلى البالط الملكي، یتقدمھ رئیس الوزراء یاسین الھاشمي، حامًال دستور
المملكة في مخمل من الحریر األخضر، فحیتھ ثلة من الحرس كانت مصطفة في مدخل البالط، وقدمھ إلى جاللة الملك،
فوقعھ صاحب الجاللة وأمر بنشره فوًرا، ثم أُطلقت المدافع مئة طلقة وطلقة تیمنًا بھذا الحدث التاریخي الجلیل، وعاد
الوزراء إلى دواوینھم یستقبلون المھنئین من األھلین بدخول البالد في عھد دستوري جدید، وأخذت برقیات التھاني تنھال
على جاللة الملك، وعلى أصحاب المعالي الوزراء من أنحاء المملكة كافة، كما أقیمت معالم األفراح والزینة، وتلیت

األدعیة في المساجد والمعابد، وانتھز رئیس الوزراء ھذه الفرصة فأذاع ھذا البیان(518)): 
 

بیان

نُشر القانون األساسي، وكان نشره خطوة كبیرة في تأیید رغبة األمة، وبقدر االعتناء في تطبیق بنوده، ترسخ أحكامھ في
البالد، ویكون التقدم الذي أصبحت األمة الیوم في حاجة أكثر من كل وقت.

لم تكن ثمار القانون األساسي لتُقطف بمجرد إعالنھ وإرسال برقیات التھنئة بنشره، بل إن للحكومة بمجموعھا، ولكل فرد
من رجالھا بانفراده، تأثیًرا عظیًما في ھذا التقدم. إن المسؤولیة التي أودعھا القانون على عاتق الوزارة، ھي أعظم مما
تصورناه، ونتصوره، إذ مھما كان االعتماد الذي تحصل علیھ الوزارات من ممثلي الشعب قوی�ا، فإنھ ال یلبث أن یزول إذا
لم یكن جمیع أعضاء الحكومة متشبعین بروح واحدة، مقدرین المبادئ التي ینطوي علیھا القانون، سائرین على حفظ

العدل والحق بین الشعب.

قد یجد عمال الحكومة أسبابًا مبررة لما قاموا بھ حتى ھذا الیوم، من األعمال التي ال تنطبق على الروح الدستوریة
والمسؤولیة السیاسیة. وقد یجد قسم كبیر منھم، مسانید قویة في سواعد من قربوھم إلى المراكز التي أشغلوھا سابقًا، فلیعلم
ھؤالء، أن الدستور ال یسمح ببقاء أي عضو ال یستمد سلطتھ من روحھ أو یعبث بحقوق األفراد، مستندًا إلى نفوذه أو نفوذ

مساعدیھ.

تجري في مركز المملكة وفي أطرافھا بعض األعمال التي ال تنطبق على القانون، منھا ما یظھر ومنھا ما یبقى مخفی�ا، فما
یظھر منھا یجب أن یُعالج معالجة شدیدة سریعة، وما یخفى منھا یجب إظھاره بكل وسیلة كیال یبقى حاجز ما في سبیل

إقامة الحق والعدل، بالرغم من نشر القانون األساسي.

وا ویسرعوا لتعمیر ما مضى. ولیخفق إلى ھذا األمر الحیوي، ألفت أنظار جمیع موظفي الحكومة، وأطلب إلیھم أن یجدِّ
العلم العراقي الذي یجمع في كوكبھ رمز االتحاد بین القومین النجیبین: الكردي، والعربي، فخوًرا تحت ظل القانون

األساسي، ولیستظل بھ عالم بحقوقھ مقدر لواجباتھ].(519) 



رئیس الوزراء

* * *

وقد جاء القانون ھذا بـ (123) مادة، لكنھا بعد تعدیلین جریا علیھ، أصبح (124) مادة موزعة بین مقدمة وعشرة أبواب.

وقد اشتملت ھذه على األمور اآلتي بیانھا:

(حقوق الشعب، الملك وحقوقھ، السلطة التشریعیة، الوزارة، السلطة القضائیة، األمور المالیة، إدارة األقالیم، تأیید القوانین
واألحكام، تبدیل أحكام ھذا القانون، مواد عمومیة).

ھذا، وقد جرى على ھذا القانون تعدیالن، أحدھما جرى یوم 29/7/1925، وذلك وفق المادة (118) التي سمحت بتعدیل
القانون األساسي في خالل السنة األولى من تاریخ نشره.

وقد تناول ھذا التعدیل طریقة تعیین (نائب الملك) في مدة غیاب الملك خارج العراق، كما حدد (النھایة القصوى) لمدة
غیاب الملك بأربعة أشھر. أما التعدیل الثاني، فقد جرى سنة 1943، وقد شمل ھذا التعدیل عدة أمور أھمھا:

 ـ والیة العھد(520). 

 ـ زیادة سلطة الملك، بإعطائھ حق إقالة رئیس الوزراء.

 ـ ترك عدد الوزراء من غیر تحدید، على شرط أن ال یقل عددھم عن (7) وزراء.

 ـ ترك عدد أعضاء مجلس األعیان بغیر تحدید، على أن ال یزید عددھم عن (ربع) مجموع النواب.

 ـ إمكان اقتباس أي تقلید دستوري عن البالد األجنبیة بقرار من البرلمان وبجلسة مشتركة.

* * *

ھذا ھو القانون األساسي العراقي الذي ظل معموًال بمواده الـ (124) حتى سقوط النظام الملكي. واعتُبر ھذا القانون عند
نشره من القوانین الصلبة، إال أن صالبتھ ھذه قد خفت بتعدیل سنة 1943.

 (521) �
� العرا��

القانون المد��
 

لم یكن في العراق منذ تشكیل الحكم الوطني حتى عام 1951 (قانون مدني) أسوة ببقیة الدول، إذ كانت قواعد القانون
المدني في العراق، ال ینظمھا عقد جامع، إنما ھي مبعثرة في مواطن متفرقة. فبعض األحكام الكلیة وقواعد العقود قد
وضعت في مجلة األحكام العدلیة، وقواعد الملكیة وغیرھا من الحقوق العینیة موزعة بین المجلة وقانون األراضي

وقواعد التأمینات وقد انفرطت بین المجلة وعدد من التشریعات الخاصة.

أما القواعد الخاصة بالفوائد والتعویضات ودعاوى وضع الید وحقوق االمتیاز، فقد أُقحمت إقحاًما على قواعد اإلجراءات،
فانتثرت بین قانون أصول المحاكمات الحقوقیة، وقانون اإلجراء، وقانون المحاكم الصلحیة، كما ال تزال قواعد الوقف

ومسائل األحوال الشخصیة تستسقى من الفقھ اإلسالمي مباشرة.

ولما كان العراق قد خطا خطوات في مضمار التقدم وأسفرت ھذه الخطوات عن زیادة اإلحساس بضرورة العمل على
تصدیق كثیر من النظم القانونیة، لذا فقد انعقد اإلجماع في غضون الخمس عشرة سنة األخیرة على وجوب إصالح ھذه
القوانین، وبُذلت في سبیل ذلك جھود متصلة إلصدار قانون مدني موحد، وكانت أول محاولة جدیدة في ھذا السبیل ھي
تشكیل لجنة في سنة 1932، ثم أعقبتھا لجنة ثانیة في سنة 1936، ولكن ھذه اللجنة توقفت عن العمل بعد ذاك، غیر أن

الفكرة لم تتوقف.
 

استقدام األستاذ السنھوري:



وفي سنة 1943، استقدمت الحكومة العراقیة األستاذ القانوني الكبیر، عبد الرزاق السنھوري، لدراسة إصدار قانون مدني
عراقي، فألفت لجنة خاصة برئاستھ، أما األعضاء اآلخرون فھم:

نائبًا للرئیس1 ـ األستاذ نوري القاضي
كبھ عضًوا2 ـ الحاج محمد حسن
عضًوا3 ـ حسن سامي تاتار
عضًوا4 ـ أنطوان شماس

عضًوا5 ـ عبد الجبار التكرلي
عضًوا6 ـ نشأت السنوي

سكرتیًرا7 ـ كامل السامرائي
 

وقد باشرت اللجنة عملھا، وبعد أن سلخت فیھ زھاء ثالثة أعوام، أتمت وضع مشروع الئحة القانون المدني، الذي توخت
فیھ تدارك تشتت القواعد المعمول بھا في العراق وانتفاء التناسق بین المصادر التي استُسقیت منھا ھذه القواعد.

وبعد ذلك ألفت لجنة مشتركة لمراجعة ھذا المشروع، قوامھا السادة اآلتیة أسماؤھم أدناه:

المحامي.1 ـ األستاذ / حسین الجمیل
رئیس مجلس التدوین القانوني.2 ـ األستاذ / أنطوان شماس

عضو محكمة التمییز.3 ـ األستاذ / عبد الجبار التكرلي
عمید كلیة الحقوق.4 ـ األستاذ / منیر القاضي
المحامي.5 ـ األستاذ / داوود السعدي

المحامي.6 ـ األستاذ / حسن عبد الرحمن
معاون سكرتیر مجلس الوزراء.7 ـ السید / كامل السامرائي

 

وقد قامت ھذه اللجنة بدراسة المشروع، ثم أنھت دراستھا ورفعتھ إلى وزارة العدلیة التخاذ الخطوات الالزمة لتشریعھ.

وقامت وزارة العدلیة بطبع الئحة مشروع القانون المدني، ووزعتھا على بعض الھیئات وأعضاء مجلس األمة قبل أن
تقدمھا إلى البرلمان.

وُرفعت الالئحة بتاریخ 30/1/1926 إلى المجلس الذي أحالھا بدوره إلى اللجنة الحقوقیة فیھ بتاریخ 31/1/1946. ولكن
المجلس النیابي قد ُحل في ھذه السنة، فلما انتُخب المجلس الجدید، أحالت الحكومة ھذه الالئحة من جدید بتاریخ
13/5/1947 فأحیلت بتاریخ 17/5/1947 إلى اللجنة الحقوقیة فیھ أیًضا. فلما اجتمعت ھذه اللجنة لدراسة الالئحة، طلبت

من وزیر العدلیة انتداب بعض الحقوقیین الذین اشتركوا في سن الالئحة لالستئناس برأیھم.

وحضر ھؤالء الحقوقیون، وبعد ذلك قررت اللجنة الحقوقیة وبتاریخ 17/12/1947 الطلب من وزیر العدلیة طبع مذكرة
إیضاحیة للقانون المذكور.

غیر أن المجلس النیابي ُحل بتاریخ 22 شباط 1948، ثم جرى انتخاب غیره في یوم 10/7/1948 وردت إلى المجلس
الجدید (المذكرة اإلیضاحیة) التي أعدتھا وزارة العدلیة لالئحة القانون المدني العراقي، فأحیلت إلى اللجنة الحقوقیة فیھ

أیًضا.



ولكن ھذه اللجنة طلبت من الحكومة تزویدھا بنسخ من القانون المدني المصري وتقاریر اللجنة الحقوقیة المصریة،
فوردت ھذه المواد المطلوبة بتاریخ 26/2/1949، فاجتمعت اللجنة، وألفت لجنة فرعیة للنظر في الالئحة، فقدمت ھذه

اللجنة تقریرھا، واقترحت إحالة التقریر إلى وزارة العدلیة، فأرسل إلیھا، ثم أعید طبع الالئحة عام 1950.

وبعد مداولة اللجنة فیھ، انتخبت لجنة فرعیة ثانیة للنظر فیھ، وبعد عدة جلسات، رفعت تقریرھا بتاریخ 24/3/1951
بالموافقة علیھا.

وفي جلسة المجلس النیابي المنعقدة یوم 27/5/1951، تذاكر المجلس على ھذه الالئحة وقدم وزیر العدلیة اقتراًحا
بالمذاكرة علیھا بصورة مستعجلة فقُبل اقتراحھ وقُبلت الالئحة نھائی�ا.

ثم أُحیلت الالئحة إلى مجلس األعیان فوافق علیھا. وأخیًرا اقترنت بموافقة الوصي وولي العھد.

وھكذا صدر (القانون المدني العراقي) رقم 40 لسنة 1951.

ومن الجدیر بالذكر، أن ھذا القانون جاء بـ (1383) مادة، شملت كافة المعامالت القانونیة المدنیة، عدا الوقف واألحوال
الشخصیة.

كما أن ھذا القانون جاء مبوبًا على شكل (باب تمھیدي) و(أربعة كتب). فقد جاء (الباب التمھیدي) بثالثة فصول، تناول
الفصل األول تطبیق القانون، والفصل الثاني األشخاص، والفصل الثالث األشیاء واألموال والحقوق.

أما الكتاب األول، فقد جاء بستة أبواب، ولكل باب منھا عدة فصول، تناولت االلتزامات بوجھ عام.

وجاء الكتاب الثالث ببابین، لكل منھما فصول، تناولت الحقوق العینیة األصلیة وما یتفرع عنھا.

أما الكتاب الرابع، فقد جاء بثالثة أبواب ذات فصول، تناولت بحث الحقوق العینیة (التأمینات العینیة).

ھذا، وقد نصت المادة (1382) منھ على أنھ: (یُنفذ ھذا القانون بعد مرور سنتین من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة).
 

شرح القانون المدني:

وبعد صدور القانون المدني العراقي ھذا ونشره في الجریدة الرسمیة، ألفت وزارة العدلیة لجنة خاصة انتدبتھا للسفر إلى
لبنان لالتصال باألستاذ عبد الرزاق السنھوري الموجود ھناك كي تضع الخطوط األساسیة بمساعدتھ لشرح القانون. وبعد

أن مكثت في لبنان ثالثة أسابیع وأتمت مھمتھا عادت إلى العراق.

ثم قامت وزارة العدلیة بعد ذاك بتشكیل لجنة أصلیة في بغداد، ولجانًا فرعیة في األلویة لشرح القانون المذكور بصورة
رسمیة لیكون مرجعًا للجمیع في المستقبل.

وبعد مرور سنتین من نشره في الجریدة الرسمیة، أصبح نافذ المفعول في العراق(522).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� العراق(523) 
القضاء ��

 

كان العراق، كما ھو معلوم، جزًءا من الدولة العثمانیة. وكانت القوانین العثمانیة تطبق في الوالیات الثالث التي تشكل
منھا العراق بعد ذاك وھي والیة بغداد ووالیة الموصل ووالیة البصرة.

ولما انفصلت الدولة العراقیة الجدیدة عن الدولة العثمانیة بعد الحرب العالمیة األولى سنت لھا القوانین المالئمة للظروف
الجدیدة وبقیت تنفذ عددًا غیر قلیل من القوانین العثمانیة السابقة.

وإذا رجعنا إلى عام 1305 ھجریة لرأینا ان (المحاكم الشرعیة) كانت ترى جمیع الدعاوى، أي ان (القاضي) ھو (حاكم
الجزاء وحاكم البداءة وحاكم الصلح). ولكن وظیفة المحاكم الشرعیة ھذه تقیدت باالرادة السنیة الصادرة بتاریخ 24
جمادى اآلخرة عام 1305 ھـ ومنعتھ بموجبھا النظر في دعاوى التجارة والجزاء والفائض والعطل والضرر وبدل

االلتزام والكونتراتو!

وفي یوم 22 ذي القعدة عام 1332 ھـ صدر نظام جعل من نظام المحاكم الشرعیة النظر في الدعاوى التي یوافق الطرفان
على رؤیتھا تحریرا، وبموجبھ وسعت وظیفة المحاكم الشرعیة، غبر ان ھذا النظام لم یلغ االرادة السنیة اآلنفة الذكر.
ولذلك بقیت المحاكم الشرعیة ممنوعة من النظر في الخصومات المذكورة في االرادة. ثم ألغي ھذا النظام بقانون أصول
المرافعات الشرعي الوقتي الصادر في 8 محرم سنة 1326 ھـ والذي أقره مجلس الوزراء في الحكومة العراقیة بعد

تشكیلھا بجلستھ المنعقدة یوم 7/1/1922 واكتسب قوتھ القانونیة بتصدیقھ باالرادة الملكیة.

وقد ظلت المحاكم الشرعیة (حتى االحتالل البریطاني) تنظر في األحوال الشخصیة لجمیع الطوائف من مسلمین وغیرھم،
عدا بعض المسائل التي تنظر في (المجلس الروحانیة) ولكن بیان تأسیس المحاكم الصادر عام 1917 م حصر وظیفة
المحاكم الشرعیة بالنظر في المسائل المتعلقة بأھل السنة وأودع رؤیة األحوال الشخصیة العائدة إلى أبناء الجعفریة وإلى

غیر المسلمین لدى المحاكم المدنیة.

وعینت الحكومة بعد ذلك بعض العلماء من أبناء الجعفریة سمتھم (نوابًا) لینظروا في قضایا األحوال الشخصیة الجعفریة،
وحكمھم ھذا تابع للتصدیق من قبل المحاكم المدنیة.

وفي عام 1923، صدر قانون (المحاكم الشرعیة)، الذي أجاز تولي القضاء الشرعي قاٍض من المذھب السني، وآخر من
المذھب الجعفري، ونص على تعیین قاضیین، أحدھما (سني) واآلخر (جعفري) في األماكن التي یوجد فیھا من مقلدي

المذھبین عدد كبیر كبغداد والبصرة.

واألحكام الصادرة من المحكمة الشرعیة السنیة تمیز لدى محكمة التمییز الشرعي السني واألحكام الصادرة من المحكمة
الشرعیة الجعفریة تمیز لدى محكمة التمییز الجعفري. أما الدعاوى المدنیة (الحقوقیة والجزائیة)، فقد أودعت القضایا
الجزائیة لمحاكم الجزاء حسب (قانون أصول المحاكمات الجزائیة) الذي صدر في عھد االحتالل البریطاني بتاریخ

19/1/1919م.

وأودعت األمور الحقوقیة إلى محاكم (البداءة المحدودة) ما لم یتجاوز 225 دیناًرا، وما تجاوز ذلك یودع إلى الحكام
المنفردین ومحاكم البداءة غیر المحدودة.

وبقي الحال كذلك حتى صدر (قانون تشكیل المحاكم) رقم 3 لسنة 1945 حیث تم تقسیم المحاكم إلى محاكم محدودة،
وصالحیتھا لحد (500 دینار)، وما زاد على ذلك فتنظره محاكم البداءة غیر المحدودة.

 

القضاء التجاري:

ُ



كان القضاء التجاري معروفًا في العراق أیام العثمانیین، فقد أُسست محكمة تجاریة في بغداد وأخرى في البصرة، وكانت
تنظر في التجارة البریة والبحریة. ولكن ھذا النظام ألغي قبیل الحرب العالمیة األولى. وفي عام 1917، صدر (بیان
تأسیس المحاكم) الذي أید إلغاء محاكم التجارة، وأودع أعمالھا إلى محاكم البداءة، وقد بین ھذا البیان المحاكم وعین

واجباتھا.
 

القانون األساسي والمحاكم:

وقد عین القانون األساسي العراقي ھذه المحاكم وقسمھا إلى ثالثة أنواع ھي:
 

أوًال ـ المحاكم المدنیة: 

وتشمل سلطتھا كل الدعاوى التي تخص القانون المدني والتجاري والجنائي، وكذلك الدعاوى التي تقیمھا الحكومة أو تقام
علیھا.

وتُقسم ھذه إلى قسمین ھما: المحاكم المدنیة والمحاكم الجزائیة.

والمحاكم الحقوقیة تشتمل على:
 

1 ـ محكمة التمییز:

وھي المرجع األعلى للمحاكم. وقد كانت ھذه المحكمة في العھد العثماني تتألف من ثالث دوائر ھي: دائرة الحقوق،
ودائرة الجزاء، ودائرة االستدعاء.

وكل ھذه الدوائر تؤلف الھیئة العامة لمحكمة التمییز. أما اآلن، فتُقسم إلى ھیئتین، ھي الحقوقیة والجزائیة، وتنظر الھیئتان
في تمییز األحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الحقوقیة والجزائیة حسب نوع القضیة القابل تمییزھا قانونًا. وتنعقد

محكمة التمییز في العاصمة، وال یقل عدد حكامھا عن عشرة، من ضمنھم الرئیس ونائباه.
 

2 ـ محاكم االستئناف:  

وتتكون ھذه المحاكم في العراق كما یلي:

ـ محكمة استئناف بغداد، ویشمل اختصاصھا مناطق بغداد، والحلة، ودیالى. ومركزھا بغداد.

ب ـ محكمة استئناف الموصل، ویشمل اختصاصھا منطقة الموصل.

ـ ـ محكمة استئناف البصرة، ویشمل اختصاصھا منطقة البصرة.

ـ محكمة استئناف كركوك، ویشمل اختصاصھا منطقة كركوك.

3 ـ محاكم البداءة:

وھي في العراق على نوعین ھما:

أ ـ محاكم البداءة المحدودة، وصالحیتھا النظر في الدعاوى التي ال تتجاوز قیمتھا (500) دینار، والدعاوى التي ال یمكن
تعیین قیمة لھا، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع.

ب ـ محاكم البداءة غیر المحدودة، وصالحیتھا النظر في الدعاوى بصرف النظر عن قیمتھا، وتعتبر جمیع األمور العائدة
إلى المحاكم المحدودة داخلة في اختصاصھا.



وتتألف محاكم البداءة بنوعیھا من حاكم واحد، وتتكون محكمة بداءة غیر محدودة في مركز كل لواء، وفي كل قضاء ھام
یعینھ وزیر العدلیة.

أما المحدودة، فتتألف في كل لواء وقضاء، والنواحي الھامة التي یعینھا وزیر العدلیة.
 

4 ـ محاكم الصلح: 

تؤسس محكمة الصلح في كل مكان بھ محكمة بداءة، وفي األماكن األخرى المعینة بأمر من وزیر العدلیة، ویجوز تعددھا
في مكان واحد.

وتنظر محاكم الصلح وتحكم في:

ـ دعوى الدَّْین والعین المنقول، عندما ال تزید قیمتھ على 100 دینار.

ب ـ دعوى حق المسیل والشرب والمرور، وإزالة الشیوع في األموال المنقولة بالقسمة أو البیع أو رفع الید وتخلیة
المأجور، مھما بلغت قیمة الدعوى.

ـ ـ الدعاوى المتقابلة مھما بلغت قیمتھا.

 ـ دعوى الفائدة والنفع والضرر والنفقات، عندما تكون متفرعة عن الدعوى األصلیة أو الحادثة، مھما بلغت قیمتھا،
على أن تُحسم مع الدعوى األصلیة.

ـ ـ دعوى األقساط المستحقة من الدیون المقسطة، على أن ال یزید مقدارھا عن 100 دینار.

 ـ الدعاوى التي نص، أو ینص القانون على أنھا من اختصاص محاكم الصلح.

 ـ كما أنھا تقرر الحجز االحتیاطي في القضایا ضمن اختصاصھا.

ولحكام الصلح سلطة القضاء في دعاوى األحوال الشخصیة المختصة باألجانب.
 

ثانیًا ـ المحاكم الجزائیة:

جاء في الفقرة الثالثة من قانون تشكیل المحاكم رقم 3 سنة 1945، على أن (المحاكم الجزائیة) ھي:

محكمة التمییز، والمحاكم الكبرى، ومحاكم الجزاء، المبین تشكیلھا وسلطتھا في قانون أصول المرافعات الجزائیة رقم 56
سنة 1933م. وقد أحدث ذیل قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 56 سنة 1933 المعدل بقانون أصول المحاكمات

الجزائیة رقم 3 لسنة 1934 نوًعا من المحاكم تسمى (محاكم التحقیق).

وھذه المحاكم ھي:
 

1 ـ محاكم الجزاء:

وتتألف ھذه المحاكم من حاكم واحد، ولكل محكمة اختصاص

تستمده من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، وذیولھ وبعض القوانین الخاصة.

ومحاكم الجزاء على أربع درجات ھي:
 

أ ـ المحاكم الكبرى:



لقد نصت الفقرة الثانیة من المادة الثامنة من ذیل األصول رقم 42 لسنة 1931، على أنھ تكون لكل محكمة كبرى منطقة
معینة ومركز دائمي النعقادھا یعینان بإرادة ملكیة. على أنھ یجوز انعقادھا في أمكنة أخرى ضمن المنطقة، عند مسیس

الحاجة.

وبناًء على ذلك، صدرت اإلرادة المرقمة 116 والمؤرخة في شھر مایس سنة 1931، بتعیین ھذه المناطق، ومراكز
انعقادھا على الوجھ اآلتي:

 ـ منطقة بغداد. وتشمل ألویة: بغداد، والكوت، والدلیم، ومركزھا بغداد.

 ـ منطقة الحلة. وتشمل ألویة: كربالء، والدیوانیة، ومركزھا الحلة.

 ـ منطقة كركوك. وتشمل ألویة: كركوك، وأربیل، والسلیمانیة. ومركزھا كركوك.

 ـ منطقة البصرة. وتشمل ألویة: البصرة، والمنتفك، والعمارة. ومركزھا البصرة.

 ـ منطقة الموصل. وتشمل ألویة: الموصل. ومركزھا الموصل.

 ـ منطقة دیالى. وتشمل ألویة: دیالى ومركزھا بعقوبة.

ھذا، وتتألف المحكمة الكبرى من ثالثة حكام، أحدھم ینبغي أن یكون من الدرجة األولى، ویسوغ للمحكمة الكبرى أن
تصدر أي حكم یجیزه القانون من جمیع الجرائم. وھي تستلزم إحدى العقوبات اآلتیة:

ـ عقوبات أصلیة (إعدام، أشغال شاقة مؤبدة أو مؤقتة، الحبس الشدید، الحبس البسیط، الحجز في إصالحیة، تسلیم
الصبي إلى والدیھ، الجلد بالسوط أو بالمقرعة).

ب ـ العقوبات التبعیة وھي: (الحرمان من الحقوق والمزایا، مراقبة الشرطة، مصادرة األشیاء المستحصلة من جریمة،
التعویض أو الدیة بتعھد، الكفالة لحفظ السالم أو حسن السلوك، اإلیصاء بالنفي إذا كان أجنبی�ا).

وللمحكمة الكبرى صفة استئنافیة للنظر في دعاوى الجنح التي تُرفع إلیھا استئناًسا، ولھا صفة محكمة تمییز بأن تجلب
إضبارة أیة قضیة، إما بناء على استدعاء یقدم إلیھا أو من تلقاء نفسھا.

 

ب ـ محكمة حاكم جزاء الدرجة األولى: 

وتختص ھذه المحكمة بجمیع الجرائم، عدا الجنایات التي تستلزم قانونًا عقوبة اإلعدام أو جریمة عقوبتھا األشغال الشاقة،
أو عقوبة حدھا األقصى الحبس لمدة تزید على (7) سنوات.

ویسوغ لھذه المحكمة أن تصدر األحكام التالیة وھي:

ـ عند انعقادھا بصورة غیر جزئیة: (الحبس لمدة ال تزید عن سنتین، والغرامة ال تتجاوز الـ (50) دیناًرا).

ب ـ وفي حالة انعقادھا بصفة جزئیة: (الحبس لمدة ال تزید عن ثالثة شھور، والغرامة ال تتجاوز الـ (15) دیناًرا، الجلد
بالسوط أو المقرعة، تسلیم الصبي لوالدیھ أو وصیھ بتعھد، وضع في اإلصالحیة، كفالة بحسن سلوك أو حفظ

السالم، اإلیصاء بنفي األجنبي المحكوم علیھ).
 

جـ ـ محكمة حاكم جزاء الدرجة الثانیة:

وتختص ھذه المحكمة بالمخالفات والجنح فقط. ولھا أن تصدر األحكام التالیة أو جزًءا منھا إذا حددتھا إرادة ملكیة. وھي:

ـ عند انعقادھا بصورة غیر جزئیة: (الحبس لمدة ال تزید عن ستة أشھر، والغرامة ال تتجاوز الـ (15) دیناًرا).

ب ـ وفي حالة انعقادھا بصورة محكمة جزئیة (الحبس لمدة ال تزید عن ستة أسابیع، والغرامة ال تتجاوز (7,5) دینار،
الجلد بالسوط أو المقرعة).



 

د ـ محكمة حاكم جزاء الدرجة الثالثة:

وتختص ھذه المحكمة بالمخالفات. ولھا أن تصدر األحكام التالیة:

(الحبس لمدة ال تزید عن شھر أو ألیة مدة أقل من ذلك یحددھا وزیر العدلیة، والغرامة التي ال تتجاوز (3,750) دینار، أو
أي مبلغ أقل من ھذا یحدده وزیر العدلیة.

 

ھـ ـ محاكم التحقیق: 

یختص حاكم التحقیق، بالتحقیق بنفسھ واإلشراف على تحقیقات المحققین الذین ھم تحت إشرافھ. ویعتبر حاكم جزاء من
الدرجة الثانیة لغرض إصدار القرارات اآلتیة أثناء التحقیقات التي تجري من قِبلھ أو من قبل المحققین (التكلیف
بالحضور، األمر بالقبض، التفتیش، التوقیف، تمدید التوقیف، إخالء السبیل بكفالة وبدونھا، اإلحالة، غلق الدعوى، أو

اإلفراج).
 

و ـ محكمة التمییز:

وفوق ھذه المحاكم، نوع آخر من المحاكم، ھي محكمة تمییز العراق، وھي ال تعد درجة من درجات المحاكم بحسب
القواعد العامة، بل ھي ھیئة منتقدة لألحكام، وظیفتھا تدقیق األوراق، وتصدیق القرارات واألحكام أو نقضھا إن كانت

غیر موافقة للقانون، فھي ال تجمع بین الطرفین وال تجري محاكمة.

وقد جمعت محكمة التمییز، النظر في األمور الجزائیة بین سلطة النقض واإلبرام وحق الحكم بصفتھا التمییزیة، وبصفتھا
االستئنافیة وفق الفقرتین (322) من المادة 228 بداللة المادة 232 المعدلتین من قانون المحاكمات الجزائیة البغدادي.

 

المحاكم الشرعیة:

ھي محاكم القضاء الشرعي، وتشمل محاكم القضاء، وكال مجلسي التمییز الشرعي السني والجعفري.

وتنظر ھذه المحاكم في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمین الشخصیة وأوقافھم حسبما ھو مبین قانونًا.

وتعمل المحاكم الشرعیة باألحكام الفقھیة للمذاھب اإلسالمیة، أو تتبع في أصولھا القانون الوقتي للمرافعات الشرعیة
الصادر بتاریخ 8 المحرم 1336ھـ من قبل السلطة العثمانیة والذي أقره مجلس الوزراء العراقي عام 1340ھـ،

والمصادف 7/1/1922 واقترن بموافقة الملك، وتعدیلھ بقانون ذیل قانون المرافعات الشرعیة رقم 5 لسنة 1929.

وتعمل المحاكم الشرعیة بنظام المحاكم الشرعیة لسنة 1918، ثم تعدیلھ في سنة 1921 وسنة 1934.

أما األحوال الشخصیة الخاصة بغیر المسلمین فتنظر فیھا (المجالس الروحانیة) الخاصة بكل طائفة(524).
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� العراق 
قانون الخدمة المدن�ة(525) ��

 

كانت الحكومة العراقیة في أوائل تشكیل الحكم الوطني في العراق، تتبع أنظمة وقوانین أخذتھا من بقایا القوانین العثمانیة،
واألنظمة والبیانات التي أصدرتھا سلطة االحتالل البریطاني لمعالجة شؤون الموظفین العاملین في الدولة. ولكنھا في عام

1931 أصدرت قانون (الخدمة المدنیة رقم 103 لسنة 1931).

وقد جابھت أثناء تطبیقھ صعوبات جمة لكثرة ما بھ من نواقص وغموض في أحكامھ. ومن أجل ھذا ُعدل القانون مرتین
بالقانون رقم 63 لسنة 1932 والقانون رقم 55 لسنة 1936.

ورغبة من الحكومة في جعل قوانین الخدمة تتناسب بین المصلحة العامة وحقوق الموظفین، فقد أعادت النظر في قانون
الخدمة المدنیة، ووضعت بعد ذلك أسس قانون جدید ھو قانون الخدمة المدنیة رقم 64 لسنة 1939. وقد جاء في الفقرة (أ)

من المادة األولى من ھذا القانون على أنھ:

(تسري أحكام ھذا القانون على جمیع الموظفین والمستخدمین في خدمة الحكومة ممن یتقاضون رواتبھم من المیزانیة
العامة أو من میزانیة األوقاف العامة، ما عدا ضباط الجیش والجنود، مع مراعاة ما قد ینص علیھ في القوانین الخاصة

بالمسالك األخرى).

ولقد ُعدل ھذا القانون ثالث مرات، كان آخرھا التعدیل الثالث الذي جرى بالقانون رقم (1) لسنة 1952 وقد جاء في
األسباب الموجبة لتعدیلھ ما نصھ:

(ُوجد أن الحاجة مبرمة وضروریة تقضي بالترفیھ عن الموظفین، ال سیما وأن مجلس األمة قد طالب بتالفي ھذه الحاجة.
وأن الحكومة تشعر مثل ھذا الشعور، لھذا فقد اقتضت المصلحة إدخال تعدیالت على قانون الخدمة المدنیة، من شأنھا
تأمین ھذه األغراض. إن أول غرض ھدفت إلیھ الحكومة من التعدیل ھو إعطاء راتب لكل موظف أعلى من راتبھ الحالي
دون التقید بمضي المدة القانونیة للترفیع. كما أعطت الحكومة الموظف المحال إلى التقاعد أو المنسق رواتب إجازتھ سلفًا.
وأوجبت في التعدیل إعطاء الموظف أو ورثتھ الراتب الرسمي لستة أشھر إذا أحیل إلى التقاعد لعاھة أصیب بھا أثناء

الخدمة).

ھذا، وقد ُعدل ھذا القانون بقانون الخدمة المدنیة رقم (55) لسنة 1956 حیث أدخلت فیھ امتیازات جدیدة
للموظفین(526).

 

 

 

 

 

طة  قانون خدمة ال��
 

كانت قد صدرت منذ تشكیل الدولة العراقیة حتى الیوم عدة منشورات وبیانات وأنظمة وقوانین تتعلق بتنظیم شؤون
موظفي الشرطة. وكان أول قانون ھو قانون رقم (7) لسنة 1941. ثم ألغي ھذا القانون بالقانون رقم (40) لسنة 1943.
وقد ُعدل ھذا القانون مرتین عام 1951، وآخرھما قانون التعدیل الثاني (لقانون خدمة ضباط الشرطة وانضباطھا رقم 40

لسنة 1943) لسنة 1951، ثم عدل ھذا القانون سنة 1958(527).
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون الخدمة القضائ�ة
 

كانت وزارة العدلیة في أوائل تشكیل الدولة العراقیة قد وجدت من الضروري، انتقاء موظفي دور العدل، ممن تتوافر فیھم
صفات معینة وإلزامھم بالقیام بواجباتھم أحسن قیام، السیما بعدما تطور القضاء في العراق وتوسع. ولذلك فكرت في عام
1929 بوضع قانون یكفل ھذه النواحي الھامة، فوضعت لذلك (قانون الحكام والقضاة رقم 31 لسنة 1929) الذي تضمن

كیفیة تعیین الحكام وترفیعھم والمعامالت االنضباطیة بحقھم.

وفي عام 1932، أصدرت قانون ذیل قانون الحكام والقضاة رقم 39 لسنة 1932.

وفي سنة 1945، أصدرت الحكومة (قانون الخدمة القضائیة رقم 27 لسنة 1945) الذي ألغى القانون السابق.

وبقي معموًال بھذا القانون حتى سنة 1956، إذ صدر قانون الخدمة القضائیة رقم 58 لسنة 1956، وقد ُعدل ھذا القانون
سنة 1959، أي بعد قیام ثورة الرابع عشر من تموز(528).

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

قانون الخدمة الخارج�ة
 

إن التطور الحدیث الذي وصل إلیھ العراق، أوجب إعادة النظر في وضع وزارة الخارجیة وتشكیالتھا بوجھ عام، ولذا
قامت الحكومة بوضع تشریع خاص بسلك الخدمة الخارجیة، ینطوي على أحكام خاصة بھ، النتقاء جماعة صالحة من
الموظفین، یتوخى فیھم حسن تمثیل العراق في الداخل والخارج، ولذلك شرعت القانون وھو (قانون الخدمة الخارجیة رقم
34 لسنة 1934). وفي سنة 1937، ُعدل ھذا القانون بالقانون رقم 37 لسنة 1937، ثم عدلتھ بقانون جدید ھو (قانون
الخدمة الخارجیة رقم 41 لسنة 1940) واستمر العمل بھ حتى عام 1949، إذ قامت بتعدیلھ بموجب القانون رقم 21 لسنة

.1949

ھذا وقد صدرت أنظمة خاصة بخدمة موظفي وزارة الخارجیة، كان آخرھا الذي صدر سنة 1959.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون الخدمة التعل�م�ة
 



لم یكن لموظفي التعلیم قانون خاص بخدمتھم، بل كانوا خاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیة، وقد حاولت الحكومة أن
ا بھم سنة 1947، إال أن الظروف لم تسمح لھا بذلك، ولكنھا في عام 1951 تمكنت من سن ھذا القانون تسن قانونًا خاص�

ا قدمتھ للبرلمان للمصادقة علیھ قالت في األسباب الموجبة لنصھ: باسم (قانون الخدمة التعلیمیة) ولمَّ

(إن ضمان وضع معاشي الئق للمعلم وأسرتھ ضرورة تقتضیھا مھنة التعلیم، لتحقیق التوجیھ الصحیح. ولقد الحظنا أن
الضیق المالي الذي علیھ المعلم مع ارتفاع تكالیف المعیشة، أدى إلى النفرة من مھنة التعلیم، وإلى تسلل العناصر النشیطة

منھا إلى الدوائر األخرى تدریجی�ا، وإلى حصول تذمر ال یحمد أمره أحیانًا.

عت قوانین خاصة وأرادت بھا رفع مستوى بعض الخدمات، كالخدمة الطبیة والخدمة القضائیة ولقد سبق للحكومة أن شرَّ
والخدمة العسكریة. ولیست الخدمة التعلیمیة أقل أھمیة وأضعف أثًرا في حیاة البالد من تلك الخدمات.

ولقد ھدفنا بھذا القانون إلى رفع المستوى المادي والثقافي ألعضاء الخدمة التعلیمیة بما یتناسب وجھودھم من ناحیة
التعیین، وطریقة الترفیع ومعالجة الحاالت المرضیة الناشئة عن الخدمة، كما راعینا خبرة المعارف وحاجاتھا في تقدیر
الحد األعلى للرواتب، والحظنا حاجة البالد الثقافیة إلى نشر التعلیم في أرجاء البالد ولضمان المعلمین لألماكن النائیة أو

غیر الصحیة، وسعینا بتعمیم دراسات تربویة تكمیلیة لتقویة كفاءتھم المھنیة لرفع مستواھم الثقافي).

وصادق البرلمان على ھذه الالئحة، وصدر قانون الخدمة التعلیمیة رقم (21 لسنة 1951)، وقد نُشر ھذا القانون بالجریدة
الرسمیة یوم 11/4/1951 وأصبح نافذًا منذ ذلك الیوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون الخدمة الطب�ة
 

كان األطباء وموظفو الخدمة الطبیة قبل عام 1947 خاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیة، إال أنھ في سنة 1947، تقدمت
الحكومة إلى البرلمان بالئحة (قانون الخدمة الطبیة) قدمتھا باألسباب الموجبة اآلتي نصھا:

1 ـ لقد اتجھت النیة منذ زمن لوضع تشریع خاص بالقائمین بالخدمات الطبیة، یكون من شأنھ تنظیم تلك الخدمات
وفاقًا لما توحیھ مقتضیات المصلحة الصحیة في البالد.

 ـ على أن الباعث للفكرة المستقدمة یستند في جوھره إلى عاملین أساسیین ھما:

ـ خطورة تلك الخدمات بالنسبة للوضع الصحي.

ب ـ اختالف المھام المناطة بالقائمین بھا اختالفًا جوھری�ا عما ھي علیھ الحالة لدى سائر موظفي الدولة. وفي ضوء
ھذه الفكرة، وضعت الئحة قانون الخدمة الطبیة.



 ـ ویالحظ أن الالئحة الموضوعة البحث، ھدفت قبل كل شيء إلى رفع مستوى الكفاءة للقائمین بالخدمات الطبیة؛
األمر الذي یترتب علیھ ـ وال ریب ـ رفع المستوى الصحي في البالد، إذ ـ ال شك ـ أن ھذا األخیر موقوف على
األول. وأن األحكام التي تضمنتھا ھذه الالئحة لكفیلة بتأمین ھذه الغایات، وفي ذلك خطوة لتحقیق ناحیة خطیرة من

نواحي اإلصالح والعمران.

 ـ ونتیجة لما تقدم؛ فقد أمنت الالئحة اإلشراف والمراقبة الدقیقین من اللجنة التي ُعھد إلیھا باختصاصات وصالحیات
واسعة لیمكن بھذه الوسیلة وضع قیود وشرائط تؤمن تحقیق الغایات التي وضعت من أجلھا ھذه الالئحة).

وبعد مصادقة البرلمان صدر (قانون الخدمة الطبیة رقم 48 لسنة ١٩٤٧).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون الخدمة الهندس�ة
 

وكان المھندسون خاضعین ألحكام قانون الخدمة المدنیة أیًضا حتى عام 1951. ففي سنة 1951 تقدمت الحكومة بالئحة
(قانون الخدمة الھندسیة) إلى البرلمان، وقد بینت األسباب الموجبة لتشریعھا بما یلي:

(ھناك اعتبارات خاصة ترى الحكومة معھا، أن من مصلحتھا معاملة بعض أصناف الموظفین معاملة خاصة، وعلى ھذا
األساس، كانت قد وضعت بعض القوانین المسلكیة الخاصة كقانون الخدمة الخارجیة والقضائیة والخدمة في الجیش
وغیرھا. ولئن كان األمر كذلك، فإنھ من الضروري والمصلحة معًا أن یعامل المھندسون في بعض األمور معاملة خاصة
تقتضیھا طبیعة الخدمات التي یؤدونھا، إذ لیس بخاٍف أن الدولة في أمس الحاجة إلى خدمات ھؤالء المھندسین لمختلف
مرافقھا، تلك المرافق التي تعتبر مظھًرا من مظاھر التقدم والعمران. وأن الحكومة إذا راحت تستدعیھم لوظائفھا
أعرضوا عنھا وآثروا االشتغال بصورة حرة؛ نظًرا لما یالحظونھ من قلة الرواتب في الوظائف الحكومیة، والربح الوافر
من األعمال الحرة، وال شك أن بقاء الحال على ھذا المنوال أمر غیر محمود، وال من مصلحة الحكومة في شيء، وأنھ إن
أرید إصالح الوضع وتشویق المھندسین إلى وظائف الحكومة، فال بد من إسداء المساعدة المالیة لھم على قدر ما تتطلبھ

طبیعة خدماتھم من جھة، ولقاء منعھم من ممارسة المھنة خارج أوقات الدوام الرسمي من جھة أخرى).

ولما صادق البرلمان على ھذه الالئحة في أواخر سنة 1951، صدرت باسم (قانون الخدمة الھندسیة رقم 2 لسنة 1952).
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون خدمة الض�اط 
 

كانت قد صدرت منشورات وأنظمة عدیدة لفرض تنظیم شؤون خدمة الضباط في الجیش العراقي. وكان أول قانون صدر
لھذا الغرض ھو (قانون خدمة الضباط في الجیش رقم 52 لسنة 1933)، ومن ثم ُعدل ھذا القانون مرتین، األول بالتعدیل

رقم 40 لسنة 1935، والثاني بالتعدیل رقم 64 لسنة 1936.

وفي سنة 1937، أصدرت الحكومة (قانون خدمة الضباط في الجیش رقم 31 لسنة 1937). وقد ُعدل ھذا القانون ثالث
مرات، ھي التعدیل رقم 51 لسنة 1939، والتعدیل رقم 34 لسنة 1945، والتعدیل الثالث رقم 24 لسنة 1947. ثم جرت

بعد ذاك تعدیالت، آخرھا الذي صدر سنة 1958.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�
قانون التقاعد المد��

 

عندما خرج العثمانیون من العراق في نھایة الحرب العالمیة األولى واحتالل اإلنكلیز لھذا القطر، وجدت السلطة المحتلة
أن ھناك عددًا كبیًرا من الموظفین المتقاعدین الذین كانوا قد خدموا في الدولة العثمانیة، ولكنھم فضلوا البقاء في العراق،
ولذلك أصدر الحاكم البریطاني العام قوانین مؤقتة تقضي بمنح ھؤالء رواتب تقاعدیة نسبیة شھریة، وقد استمر ھؤالء

على قبض ھذه الرواتب حتى صدور قانون جدید ینظم التقاعد.

ففي سنة 1922، صدر قانون التقاعد العراقي لسنة 1922، الذي نُفذت بموجبھ القوانین العثمانیة في العراق، واستمر
العمل بموجب تلك القوانین حتى یوم 10 آذار سنة 1930.

وكانت الحكومة في سنة 1922 قد أصدرت (قانون التوقیفات التقاعدیة لسنة 1922) الذي أخذت تستوفي بموجبھ نسبة
قدرھا (¼ 6 %) من الراتب اعتباًرا من أول تموز من ھذه السنة.

ونظًرا لتغیر الظروف، وتوسع أعمال الدولة، واختالف تكالیف حیاة معیشة الموظفین؛ أصدرت الحكومة (قانون التقاعد
المدني رقم 12 لسنة 1930) الذي ألغى جمیع القوانین واألنظمة السابقة اعتباًرا من 10 آذار سنة 1930.

ولكن ھذا القانون ُعدل عدة مرات؛ نظًرا لتطور الحیاة، فعُدل بالقانون رقم (100) لسنة 1931، وبالقانون رقم 41 لسنة
1933، وبالقانون رقم 23 لسنة 1936، وبالقانون رقم 43 لسنة 1938.

وبالنظر لكثرة التعدیالت؛ أصدرت الحكومة قانونًا جدیدًا، ھو (قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1920)، إال أن ھذا
القانون ُعدل بالقانون رقم 39 لسنة 1941، وبالقانون 76 لسنة 1941، وبالقانون رقم 3 لسنة 1946، وبالقانون رقم 44

لسنة 1950.

وكان آخر تعدیل لقانون التقاعد المدني ھو الذي جرى عام 1959.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون التقاعد العسكري
 

كانت قوانین التقاعد العثمانیة العسكریة نافذة المفعول في العراق في أوائل تشكیل الحكم الوطني، إال أنھ بعد مرور عشر
سنوات على تشكیل الدولة العراقیة، رأت الحكومة أن ھذه القوانین ال تتفق وما طرأ على العراق من تقدم وعلى المعیشة
وظروفھا من تباین. وترفیًھا لحالة أفراد الجیش العراقي الناشئ؛ أصدرت أول قانون للتقاعد العسكري، وھو قانون

التقاعد العسكري رقم 10 لسنة 1930، فألغت بموجبھ كافة القوانین العثمانیة العسكریة.

وفي سنة 1937 ُعدل ھذا القانون بالقانون رقم 32 لسنة 1937، وظل العمل ساریًا بھ حتى سنة 1947، إذ صدر قانون
تعدیل قانون التقاعد العسكري رقم 44 لسنة 1947، ثم جرت تعدیالت أخرى، كان آخرھا رقم (5) لسنة 1959.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القروض العراق�ة
 

كانت الحكومة العراقیة منذ تأسیسھا تتجنب االقتراض من الخارج إال عند الضرورة القصوى، ألنھا كانت تعتمد على
الموارد العادیة في تغطیة النفقات العامة.

ولكنھا عمدت بعد ذاك إلى إصدار قروض داخلیة.

وقد قامت الحكومة سنة 1923 بتسدید الدیون التي ورثتھا عن الدولة العثمانیة بموجب أحكام معاھدة لوزان، وكان مبلغھا
تسعة مالیین ونصف الملیون من اللیرات التركیة.

ثم إنھا قامت بعد ذاك بتسدید الدیون التي ترتب دفعھا للحكومة البریطانیة لقاء انتقال ملكیة السكك الحدیدیة، ومیناء
البصرة للحكومة العراقیة.

وكانت الحكومة قد عقدت قرًضا مع شركة النفط اإلیرانیة اإلنكلیزیة، لتنفیذ عملیات مشروع حفر سد الفاو.

والقرض الذي ُعقد في لندن عام 1937 بموجب القانون رقم 33 لسنة 1937 ومبلغھ (ملیون جنیھ) إنكلیزي بفائدة قدرھا
(4,5%) في السنة. وقد كان قرض النفط مضمونًا بتأمینات عینیة، ھي إیرادات الحكومة من النفط، وكان تاریخ استحقاقھ
عام 1952، إال أن الحكومة سددتھ سنة 1943، وفي عام 1939، عقدت الحكومة قرًضا بمبلغ (3 مالیین) دینار، تدفعھ
شركات النفط (العراقیة، والموصل، والبصرة) لخزانة الدولة للمدة من 1939 إلى 1941، على أن یُدفع بستة أقساط

متساویة، كل قسط نصف ملیون دینار.

وُعقد قرض آخر سنة 1943 بمبلغ ملیون ونصف جنیھ إنكلیزي، یُدفع ملیون منھ في سنة 1943، ویُدفع نصف الملیون
الباقي في الیوم األول من شھر كانون الثاني الذي یلي توقیع آخر ھدنة بین بریطانیا وألمانیا وإیطالیا والیابان. وھذه



القروض بال فائدة، وتُسدد من حصة الحكومة من النفط.

وھذه ال تعتبر قروًضا بالمعنى الدقیق، وإنما ھي في الواقع تسدید لحصة الحكومة من عائدات النفط قبل حلول األجل.

أما القروض الداخلیة، فھي القروض التي صدرت بموجب القانون رقم 22 لسنة 1944 والقانون رقم 40 لسنة 1947،
وكانت القروض ھكذا:

 ـ قرض طویل األجل صدر في 1 كانون الثاني سنة 1945 بمبلغ (ملیون دینار) لمدة (20) سنة، بفائدة قدرھا (%4)
في السنة، یدفع منھا (2%) نقدًا، و(2%) تخصص جوائز یانصیب توزع بطریقة القرعة. وقیمة كل سند (عشرة
دنانیر)، ویجري الیانصیب مرتین في السنة، األولى في شھر مایس، وجائزتھا واحدة مقدارھا (7500) دینار.

والثانیة في شھر أیلول، ولھا (56) جائزة موزعة كاآلتي:

ـ جائزة مقدارھا 2500 دینار.

ب ـ 5 جوائز مقدار الواحدة (1000) دینار.

ـ ـ 50 جائزة مقدار الواحدة (100) دینار.

 ـ قرض صدر بتاریخ 1/10/1947 بمبلغ (ملیون دینار) ومدتھ خمس سنوات بفائدة (%3).

 ـ قرض بتاریخ 1/1/1948 بمبلغ (ملیون دینار) ولمدة عشر سنوات، ویتمتع حملة سندات القروض الداخلیة بالمزایا
اآلتیة:

 ـ یجوز قبول ھذه السندات بامتیاز في المناقصات أو المزایدات التي تجریھا دوائر الدولة والمؤسسات شبھ
الرسمیة، وفي الكفاالت التي تطلب من الموظفین وغیرھم.

 ـ إعفاء رأس مال القرض والفائدة واألنصبة من الضرائب المالیة الحالیة والمستقبلة، وكذلك إعفاء السندات
والكوبونات والمعامالت المتعلقة بھا من ضریبة الطوابع.

 

قرض البنك الدولي:

وفي عام 1950 عقدت الحكومة العراقیة مع (البنك الدولي لإلعمار واإلنماء) قرًضا بمبلغ (12,800,000) دوالر وذلك
للبدء بتنفیذ مشروع الثرثار بفائدة قدرھا (3%) على أن یسدد في 15 سنة، وقد جعلت حصة الحكومة من النفط وعائداتھ

ضمانًا لھ، وذلك بموجب القانون رقم 54 لسنة 1950.

وكانت الحكومة قد عقدت قرًضا مع الحكومة البریطانیة بمبلغ (3 مالیین) دینار للسكك الحدیدیة في سنة 1949 بموجب
قانون رقم 38 لسنة 1949 وتعدیلھ.

إال أنھ بمناسبة زیادة واردات العراق من النفط بعد اتفاقیة عام 1951 التي ُعقدت مع شركات النفط العاملة في العراق لم
تعد ھناك حاجة لمثل ھذه القروض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

قومس�� حدود
 

المقصود بلفظة (قومسیر حدود): ذلك الموظف اإلداري الذي یكون اختصاص عملھ في المناطق المعینة بموجب االتفاق
المعقود بین العراق وإیران عام 1932، لغرض تنظیم العالقات لسكان الحدود بین الدولتین.

فقد جاء في ھذه االتفاقیة المؤقتة، بأن الحكومتین توافقان على أن كال� منھما تقوم بتعیین (ستة قومسیرین) من رعایاھا في
المناطق اآلتیة، وتكون مراكز ھؤالء كما یأتي:

مركز القومسیر اإلیرانىمركز القومسیر العراقى
1- المحمرة (خرمشھر)1- البصرة

2- فّكة2- قلعة صالح
3- حسین آباد3- بدرة

4- قصر شیرین4- خانقین
5- توسود5- حلبجة

6- أشتویھ6- راوندوز
 

وتكون واجبات ھؤالء القومسیرین:

 ـ منع شخص أو أكثر من المسلحین أو غیرھم من تألیف عصابات الرتكاب السرقة في منطقة الحدود، أو القیام
بالدعایات المضرة.

 ـ یجب أن یقوم كل منھما بإخبار رفیقھ بكل حادثة نھب أو سلب بسرعة، ومنع المجرمین من اجتیاز الحدود.

 ـ إذا ارتكب شخص جنایة أو جنحة في أراضي أحد الفریقین وتمكن من الفرار ألراضي الفریق اآلخر، فعلى
قومسیر حدود ھذا الفریق بعد القناعة من صحة األسباب أن یوقف ھذا الشخص أو األشخاص، إلى أن یرد على

األصول طلب استردادھم وفقًا ألحكام تسلیم المجرمین.

 ـ منع تھریب األموال من مملكة إلى أخرى.

 ـ حسم المنازعات والشكاوى والدعاوى التي تحدث بین سكان الحدود وتنفیذ القرارات المتخذة.

 ـ وإذا تعذر على الفریقین حل قضیة ما، فعلیھما أن ینظما تقریًرا حول ذلك بنسختین، ویقدم كل من قومسیري
الفریقین تقریره إلى مراجعھ العلیا بعد التوقیع علیھ لكي تُحسم القضیة بین الدولتین بالطرق الدبلوماسیة.

 

 

 



 

حرف ال�اف  (ك)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف ال�اف
 

ال�اظم�ة(529) 
 

ھي المدینة المنسوبة إلى لقب (اإلمام موسى بن جعفر الصادق العلوي الحسیني، الملقب بالكاظم ـ علیھ السالم ـ وقد
ُعرفت بھذه التسمیة في عصرنا ھذا، وكانت تُعرف عند العامة بالكاظم على تقدیر (بلدة الكاظم)، وبـ (الكاظمین) على
تقدیر (بلدة الكاظمین). وُعرفت قدیًما بالمشھد الكاظمي، وبمشھد موسى بن جعفر ـ علیھ السالم ـ وبمقبرة قریش). ومدینة
الكاظمیة تضم مرقدي اإلمامین، موسى بن جعفر ومحمد الجواد ـ علیھما السالم ـ ویقول الدكتور مصطفى جواد ـ رحمھ

ّ� ـ:



(جرت تثنیة التغلیب عند العرب على تقدیم أقلھما شھرة، أو فضًال أو كبًرا، كالقمرین أي (الشمس والقمر)، ولكن العامة
لم یقولوا (الجوادین) إال نادًرا، وذلك رعایة لألدب في تقدیم اإلمام موسى الكاظم على حفیده محمد الجواد، ابن اإلمام علي

الرضا، ابن اإلمام موسى الكاظم).

ومدینة الكاظم الیوم مرتبطة بالعاصمة.
 

المشھد الكاظمي (530): 

ویقع المشھد الكاظمي في وسط مدینة الكاظمیة، ویحیط بھ سور ضخم مستطیل، طولھ 123 متًرا، وعرضھ 118 متًرا،
ولھ تسعة أبواب ذوات أسماء خاصة لدى األھلین، وفي كل من ضلعیھ الكبیرین 25 إیوانًا، وفي ضلعھ الشرقي (23)
إیوانًا، وتشرف ھذه اإلیوانات على ساحة الصحن، وفي نھایة كل منھا غرفة صغیرة مستقلة. وقد ُشیدت ھذه الغرف
لطالب العلم، أما اآلن فھي مھجورة، وجمیع جدران الصحن مغشاة بالقاشاني البدیع، وتعلوه كثیر من السور واآلیات
القرآنیة مسطورة بالخط الثلثي الجلیل. وتتوسط ھذا الصحن عمارة المرقد المقدس، ویسمى (الحضرة) أو الحرم الشریف.

ویأتي المسلمون، وال سیما أبناء الطائفة الجعفریة، لزیارة ھذا المشھد طول أیام السنة، وعلى األخص یوم السبت من كل
أسبوع للتبرك والزیارة.

وممن دُفن داخل المشھد الكاظمي في اإلیوان المستطیل، الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان، الذي انتھت إلیھ رئاسة
اإلمامیة في وقتھ، وتوفي في بغداد سنة 413 ھـ.

وعند مدخل الصحن من جھة القبلة، یُشاھد إلى الیمین جامع فخم، ھو جامع اإلمام أبي یوسف، صاحب اإلمام أبي حنیفة،
وھو أول من دعي (قاضي القضاة) في اإلسالم، توفي سنة 182 ھـ..

 

ك��ال
 

مدینة كربالء ھي مركز لواء كربالء. وھي مدینة قدیمة عرفت بھذا االسم قبل االسالم بزمن طویل.

وقد ذھب بعض المؤرخین إلى أن لفظة (كربالء) منحوتة من (كور بابل) العربیة بمعنى مجموعة قرى بابلیة. ومن ھذه
القرى: نینوى، والغاضریة، وكریلة ونواویس التي كانت مقبرة عامة قبل الفتح االسالمي، ثم الحیر ویقال لھا (الحائر)

وھي الیوم موضع قبر االمام الحسین (ع).

ویرى البعض ان اسم كربالء مركب من (كرب) أي حرم و(أیل) أي هللا ومعناھا (حرم هللا) وھو لفظ آشوري.(531)  

ومما یروى انھ لما حّل االمام الحسین قبل مقتلھ (كربال) سأل بعض أصحابھ عن اسم ھذه البقعة التي ھو فیھا، فقیل لھ: یا
أبا عبد هللا انھا تسمى (كربال). فقال علیھ السالم: انھا أرض كرب وبالء!

ولقد أصبحت ھذه البقعة بعد مقتل االمام الحسین (ع) سنة 61 ھـ في واقعة (الطف) مدینة لھا مركز ھام في العالم
االسالمي، یقصدھا مئات األلوف من الناس لزیارة قبور األئمة المدفونین فیھا.

ولھذه المدینة تاریخ حافل یمكن االطالع علیھ بوضوح في كتاب (موسوعة العتبات المقدسة ـ قسم كربالء) لمؤلفھ االستاذ
جعفر الخلیلي الصادر في بغداد سنة 1966.

وتبعد كربالء عن بغداد بـ (74) كیلومتًرا وترتبط بھا بطریق معبد للسیارات وبطریق السكة الحدید أیًضا.

وأشھر العتبات المقدسة فیھا أو على مقربة منھا ھي:

 - مرقد اإلمام الحسین (ع).



 - مرقد العباس (ع).

 - مرقد عون بن علي (ع).
 

أما أشھر اآلثار القدیمة فیھا أو على مقربة منھا ھي:

 ـ قصر األخیضر الذي یقع في ناحیة عین التمر، التي تبعد عن كربالء (33) میًال من الجھة الغربیة الجنوبیة.

 ـ قصر شمعون من ناحیة عین التمر.

 ـ قصر العونیة من ناحیة عین التمر.

 ـ قصر العطشان، ویقع بین قصر موقدة والكوفة.

وتعتبر كربالء من المناطق الزراعیة الھامة؛ لشھرتھا بكثرة بساتینھا العامرة بالفواكھ واألثمار الیانعة.

كركوك
 

مدینة كركوك مدینة قدیمة، تعلو سطح البحر بنحو 1160 متًرا، وتبعد عن مدینة بغداد 388 كیلومتًرا بالقطار. وھي من
أعرق المدن العراقیة في التاریخ(532). 

وقد جاء ذكر ھذه المدینة في كتب التاریخ القدیمة بأسماء مختلفة، ففي أیام (سلوقس) أحد قواد اإلسكندر، سمیت بـ (كرخ
سلوك) المنحوتة من الكلمة اآلرامیة (كرخابیث سلوك) أي (مدینة سلوقس)، وقد سماھا بطلمیوس (كوركورا) بكافین
فارسیتین، وجاء ذكرھا في المصادر العربیة القدیمة باسم (كرخین). وسمیت كذلك باسم (كاري كدك) و(آرمجة)

و(كركورة) في الكتب القصصیة(533). وأخیًرا أصبحت تسمى (كركوك)، والمدینة مقسمة إلى قسمین ھما: 

 ـ القلعة: وھي قلعة قدیمة حصینة ومنیعة، كان ال یمكن االعتداء علیھا والدخول إلیھا إال بصعوبة، أما الیوم فھي
لیست كذلك. وفي القلعة جامعان، أحدھما یدعى (أولو جامع) أي الجامع الكبیر، كما یدعى أیًضا (مریمانھ)، والثاني

(جامع دانیال)، ویدعي النصارى ـ وھم أكثریة سكان القلعة ـ بأنھما كانا كنیستین.

 ـ السھل: وھو الذي أنشئت فیھ الدور والعمارات السكنیة. وقد ازدھرت كركوك بعد قیام شركة النفط بأعمالھا في
منطقتھا منذ عام 1925، وفاضت فیھا عیون النفط، ولذلك سمیت بمدینة (الذھب األسود).

من أشھر آثار كركوك:

 ـ مراقد دانیال وعزیر وحنین ـ علیھم السالم ـ في جامع دانیال في قلعة كركوك.

 ـ مرقد إمام قاسم، في المسجد الواقع في محلة إمام قاسم.

 ـ مرقد إمام محمد، الواقع في مسجد محلة (المصال).

 ـ سلطان ساقي، بنایة من طراز المباني العباسیة على مسافة میلین جنوب كركوك.

 ـ قرمزي كلیسا، وھي كنیسة قدیمة تبعد میًال عن كركوك إلى الجھة الشرقیة.

 ـ توزي ـ طرقاالن ـ أطالل ذات آثار تاریخیة مھمة لمدینة قدیمة.

 ـ تلول علي باشا.
 

 

 



 

 

ال�وت
 

مدینة الكوت: ھي مركز لواء الكوت، وتقع على ضفة دجلة الیسرى، وتبعد (680) كم عن بغداد بالسیارة.

والكوت كلمة ھندیة، وقیل برتغالیة یراد بھا القلعة، ومفھومھا في العراق، ال سیما في القسم الجنوبي، ھو ما یبنى لجماعة
من الفالحین على حافة نھر أو ساحل بحر؛ لیكون مأوى لھم ومسكنًا، ومن ذلك القرى المعروفة في البصرة بھذا االسم،

ومنھا كوت الزین، وكوت السید، وكوت فداغ وغیرھا. ومنھا جاءت كلمة (الكویت) تصغیًرا.

وقد اختلف المؤرخون في تاریخ تأسیس ھذه المدینة، فمنھم من یقول إن الذي بناھا ھو (سبع بن خمیس) أحد شیوخ میاح
(بطن من ربیعة)(534)، أما المرحوم یعقوب سركیس، فیخالف ھذا الرأي، ویرى أن الكوت كانت تسمى (كوت

العمارة)؛ نسبة إلى شط العمارة(535). 

ویُشاھد من مدخل مدینة الكوت (سدة الكوت) التي تم إنشاؤھا سنة 1939، وھي من المشاریع المھمة التي أنشئت لتأمین
المیاه لنھر الغراف الذي كانت میاھھ قبل إنشائھا تنقطع بضعة أشھر في السنة؛ فیصعب االعتماد علیھ في الزراعة. أما

بعد قیام ھذا السد؛ فقد ازدھرت الزراعة في ھذه المنطقة.

وھناك بعض اآلثار التاریخیة التي تقع في بعض أقضیة ونواحي الكوت منھا:

 ـ أطالل واسط، وھي المدینة التي بناھا الحجاج بن یوسف الثقفي، وتطل على نھر الدجیل القدیم في الجزیرة بین
دجلة والفرات في قضاء الحي.

 ـ أطالل العقر في قضاء بدرة.

 ـ أطالل النعمانیة بالقرب من بلدة النعمانیة.

 ـ تلول الصخریة وتلول الدیر، وتل أصخیة وقبة النار، وتل أفیحل، وتل أبوخي، وتل الكاولیات.
 

 

 

 

 

 

 

 

ال�ل�ات والمعاهد العال�ة
 

بحثنا عن ھذه الكلیات والمعاھد العراقیة في الجزء األول من ھذا المعجم موضوع التربیة والتعلیم في العراق. فلیرجع إلیھ
القارئ الكریم.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف الالم  (ل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

حرف الالم
 

لجنة إسالة الماء لمنطقة �غداد
 

ال شك أن القارئ یعرف كیف كان الناس في العھد العثماني ینقلون الماء من النھر بواسطة (السقائین) أو یستخرجونھ من
اآلبار الموجودة في بعض الدور. لقد كان الوضع كذلك قبل أن یُفكر في جلب مضخات لضخ الماء إلى الدور كما ھو

معلوم.

ولما كنُت قد اتبعُت طریقة السؤال من الذین لھم باع في القضایا التي أبحثھا، أو لھم معلومات تفیدني في ھذا الموضوع أو
ذاك، أذكر أني سألت المرحوم الدكتور ھاشم الوتري عن (أول من فكر بإیصال الماء من النھر إلى حمامھ)؟

وقد ذكر لي ـ رحمھ ّ� ـ قائًال:

ـ إن صاحب (حمام الشورجة) والشورجة لفظة تركیة تعني (أقل ملوحة)، ھو أول من فكر في إیصال الماء من النھر إلى
حمامھ، وذلك عبر مجرى تحت األرض ممتد من المحكمة الشرعیة إلى الحمام، على مقربة من جامع سوق الغزل، وقد
ذكر لي أنھ قام بتزوید الجامع المذكور بالماء، كما أن السید عبد الجبار األوقاتي (الخیاط) قد جعل (سرداب) بیتھ مخزنًا

للماء الذي كان یأخذه من المجرى، لقاء أجر معین.

ھذا ما رواه لي المرحوم الوتري، ولكن رغبة في التوسع بالموضوع لمعرفة الحقیقة كاملة؛ توجھت إلى المحقق الكبیر
المرحوم یعقوب سركیس باألسئلة اآلتیة التي تضمنھا كتابي اآلتي نصھ:

سعادة المحقق الكبیر األستاذ یعقوب سركیس المحترم

تحیةً وإجالًال.

وبعد.. فقد قرأت في الصفحة (129) من كتابكم القیم (مباحث عراقیة) ھذه الجملة (.. ویفصل دار النقیب ودار القنصلیة
البریطانیة، شریعة وكانت بالجانب الشمالي للشریعة (بئر) أرضھا مع حریمھا الیوم من دار النقیب، وكان یستقى منھا
الماء، فیجري إلى مقام الشیخ عبد القادر الكیالني، ثم استغنى عن البئر بعد وضع مضخة في شریعة المصبغة، ومد

األنابیب في المدینة وإیصالھا إلى مقام الشیخ... إلخ)(536). 

ونظًرا لرغبتي في بعض التفاصیل عن ھذه المسألة؛ جئتكم راجیًا التفضل عليَّ باإلجابة عن األسئلة التالیة ـ إن أمكن ـ
لیكون الموضوع الذي أبحث فیھ مستندًا إلى سند قوي، وإلیكم األسئلة:

ـ 1 ـ ھل أستطیع أن أعرف التاریخ الذي بُدئ فیھ بسحب الماء من البئر المشار إلیھ إلى مقام الشیخ عبد القادر
الكیالني؟

ومن الذي أنشأ ھذا البئر؟

 ـ كیف كانت تتم عملیة إیصال الماء إلى جامع الكیالني؟ وھل كان الناس یستفیدون من ھذا الماء لبیوتھم؟



وھل كانت (الساقیة) مكشوفة أم تحت األرض؟

 ـ ھل كانت ھناك عالقة بین ھذه (الساقیة) ومحلة (رأس الساقیة)؟

 ـ متى تم نصب (أول مضخة) ماء في بغداد وأین؟ ثم متى تم نصب المضخة في شریعة المصبغة؟

ب ـ لقد قص عليَّ الدكتور ھاشم الوتري قصة عن (حمام الشورجة) ومما قالھ سعادتھ:

ـ إن الشورجة لفظة تركیة تعني (أقل ملوحة). وذكر أن صاحب حمام الشورجة، كان أول من فكر بإیصال الماء من
النھر إلى حمامھ، وذلك بمد مجرى تحت األرض، ممتد من المحكمة الشرعیة الحالیة إلى الحمام، على مقربة من
جامع سوق الغزل. وقد ذكر لي أنھ قام بتزوید الجامع المذكور بالماء، كما أن السید عبد الجبار األوقاتي (الخیاط) قد

جعل من سرداب بیتھ مخزنًا للماء الذي كان یأخذه من المجرى لقاء أجر معین.

فھل لي أن أسأل سعادتكم عن ھذه الروایة، وإذا أیدتم ذلك، فھل بإمكانكم تحدید تاریخ القیام بھذا المشروع؟

المخلص

عبد الرزاق الھاللي

31/12/1953

* * *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أجوبة األستاذ  یعقوب سركیس

وأنشر فیما یلي نص الرسالة التي بعث بھا إليَّ المرحوم یعقوب سركیس، وتاریخھا 10 كانون الثاني سنة 1954 وھي:
 

أجوبتي ألسئلة سعادة عبد الرزاق الھاللي

1 ـ كنت رأیت عند األب أنستاس(537) نسخة قدیمة، لفرمان للسلطان (مراد)(538) تاریخھ في 16 ذي الحجة سنة
1048ھـ (1639م)، موجھ إلى (حسن باشا) والي بغداد، ومضمونھ: أنھ قد عین (غرًشا) واحدًا من بدل إیجار (قیصریة
بستان) لعلف الثیران التي تسحب الماء من البئر الخاصة بضریح الشیخ عبد القادر الكیالني، وللخدام الذین یقومون بھذا

العمل، ولشراء ثیران، عند الحاجة، وترمیم البئر كذلك عند الحاجة، وماضأھا ذلك من المصاریف. 

قلت:



كان ھذا الملك (قیصریة بستان) معروفًا باسم (القیصریة) حتى الحرب العالمیة األولى، وال تزال ھذه التسمیة باقیة كما
كانت اآلن. وكانت لھذه القیصریة جبھتان، إحداھما شمالیة والثانیة جنوبیة. والشمالیة فیما یسمى الیوم بـ (سوق
البزازین)، والجنوبیة كانت في سوق ملتویة ضیقة، ابتداؤھا من سوق رأس القریة، المسمى الیوم (شارع السموأل) وبعد
ذلك ُھدمت الجھة الجنوبیة، وأنشئ على أرضھا (مقھى)، ثم أرید أن تبنى فوقھ طبقة، فبان أنھ ال یتحمل الثقل فُھدم، وُجدد
البناء على نحو نصف أرض القیصریة في سنة 1934. وھو اآلن مقھى معروف باسم (مقھى القیصریة) وبنیت فوقھ

طبقة.

ھذا ما كان من أمر القسم الجنوبي، أما الشمالي، فھو الیوم متھدم منھار، تباع فیھ (الگواني) وعلیھ بابھ القدیم من الخشب.
 

أعود إلى البحث في البئر والساقیة:

وكنت رأیت عند األب أنستاس كذلك نسخة قدیمة لفرمان للسلطان موجھ إلى (بكلربكي) والي بغداد، تاریخھ في 25
المحرم 1049ھـ (1639م)، یذكر فیھ أن إدارة بئر الشیخ عبد القادر الكیالني، محتاجة إلى مصروف یومي قدره
(غرشان) فعیّن (غرًشا) ثانیًا إضافة إلى ما ھو مخصص من بدل إیجار (قیصریة بستان)، على أن یعطى ھذا (الغرش)

األخیر من إیراد البساتین الواقعة في (شھربان) وھي المؤجرة للكتخدا خلیل وأخیھ جمیل.

وأضاف السلطان قائًال: انھ یكون قد خصص المصروف السنوي لھذه البئر، سبعمائة وعشرین غرًشا. (وقلت: من المعلوم
ان غرش ذلك الزمن كان أكبر من درھمنا الحالي. ى. س).

ولعل بئر الشیخ عبد القادر وساقیتھ كانتا موجودتین عند فتح السلطان مراد بغداد بدلیل ان ما خصصھ لمصروفھا مبلغ
زھید وھو لإلدارة والترمیم عند الحاجة حسب، وان لم تكونا قدیمتین، فھل ھذا السلطان ھو الذي عمرھا وخصص
لمصاریفھا ھذا المبلغ الذي رأینا ذكره؟ وان لم یكن ھذا السلطان قد أحدثھا فھل تكونان من إنشاء السلطان سلیمان؟(539) 

2 - ال أدري ھل كان الناس یستفیدون من ذلك الماء جاریا لدورھم، وانما ال بد من ان منھم من كان یستفید من الماء بنقلھ
محموًال، ولیس جاریًا، كما ال أدري ان كانت الساقیة مكشوفة أم انھا مغطاة في ذلك الزمن.

إني أستبعد كل االستبعاد أن تكون مكشوفة النھا في ھذه الحال یتلوث ماؤھا بأقذار فضًال عن ذلك، قد یستنزف األھلون
ھذا الماء قبل وصولھ إلى المحل المقصود.

وقلت:

كان إیصال الماء إلى جامع الشیخ عبد القادر حتى وضع مضخة في شریعة المصبغة، كما سنرى، بساقیة تجري فوق
جدار ارتفاعھ نحو مترین ونصف وموضوعھ في ما نسمیھ الیوم (بشارع الكیالني) في جانبھ الجنوبي، وكان على رأس
كل شارع منفصل منھ متجھا نحو الجنوب، عقد للوصل بین الشرعین. وكان ھذا المجرى ساقیة (مقیّرة) ثم عوضت
الساقیة بأنابیب معدنیة. وأظن أني كنت سمعت أن ذلك تبرع ألحد رجال الھند، وكان في دور النقباء حدائق یجري إلیھا

الماء من الساقیة، ذلك في زماننا قبل االستفادة من ماء المضخة التي نصبت في شریعة المصبغة.

وال بد أن تكون عالقة بین الساقیة وقسمیة المحلة المسماة (براس الساقیة).

3 - كان نصب أول مضخة في بغداد إلسقاء قسم من دورھا الشمالیة، بعد مجيء (مدحت باشا)(540) ولیس في وسعي
أن أعین التاریخ. 

وإنما أعرف أنھا كانت في موضع من (محلة المیدان)، وأتذكر أني كنت أرى جریان الماء، قبل ما یقرب من ستین سنة،
إلى بعض الدور في محلة المیدان.

وحدثني رجل من سكنة إحدى تلك المحال: إن موضع المضخة كان، بین (وزارة المعارف والنادي العسكري) الحالیین.

كان نصب المضخة الستقاء القسم اآلخر من المحال الشمالیة في شریعة المصبغة في أواخر سنة 1907 أو أوائل سنة
.1908



4 ـ كنت قلت في (مباحث عراقیة) (1: 150): إن كلمة (شورجة) تحریف للكلمة الفارسیة (شورچاه) بجیم مثلثة. وأن
معناھا (البئر المالحة). فیكون الدكتور خالفني بقولھ إن لفظة (شورجة) لفظة تركیة معناھا (أقل ملوحة) فال أدري أي

الذھابین ھو الصحیح! مع أننا اتفقنا في معنى (شور) وھو الملح، إن بالفارسیة وإن بالتركیة.

صحیح ما قالھ الدكتور المار الذكر، وھو وجود مجرى تحت األرض، وھو ممتد من المحكمة الشرعیة الحالیة إلى (حمام
الشورجة).

وأقول: كان ھذا المجرى من بئر واقعة في الجھة الشمالیة للمحكمة الشرعیة، وكنت أرى ھذه البئر وھذه المحكمة قدیمة،
وقد ُجدد بناؤھا في عھد حكومتنا العراقیة. وكانت دائرتین، إحداھا دائرة المحكمة نفسھا، وبلصقھا من جھة الجنوب دار

لسكن القاضي.

وال علم لي بتاریخ إنشاء (حمام الشورجة) وبئرھا المار الذكر ومجرى الماء. وإنما بوسعي أن أقول: إن أسرة (أصفر)
كان سكناھا في دار تقع في آخر الشارع الذي فیھ كنیسة (اآلباء الكرملیین) وھذه الدار تطل على ما یسمى بالعلوة الواقعة
بإزائھا من جھة الجنوب، وبلصق ھذه الدار دار أخرى كذلك لسكنى األسرة، وكلتاھا ملك لألسرة. وفي الدار األخیرة
كانت حدیقة تسقى من ذلك المجرى الخاص بحمام الشورجة، كما كنت أرى جریان الماء في طفولتي، وبعدھا وبحدود

سنة 1900، أنشئت في كنیسة األرمن الكاثولیك وغدت تسقى كذلك من ساقیة الحمام.

ویغلب على ظني أن الحدیقة كانت في دیر اآلباء الكرملیین كانت تسقى كذلك من ھذه الساقیة. أقول ھذا ألن ذاكرتي
مترددة في ھذا الشأن األخیر، وكان اإلسقاء بأجور معینة، ثم ُعدل عن إسقاء ھذه الحدائق من ماء الحمام بعد أن ُوضعت

مضخة في شریعة المصبغة.

یعقوب سركیس
 

ھذا ما تفضل بھ عليَّ المرحوم یعقوب سركیس من معلومات، وھي معلومات قیمة كما یرى القارئ.

وأقول بعد ھذا، إن المضخة التي نُصبت في محلة المیدان كانت قد نصبت سنة 1895م وُمدت أنابیبھا من (األھین) الثقیل
إلى بعض الدور، ثم أخذ المشروع یتدرج ویتوسع بعد ذلك التاریخ.

ففي سنة 1920، نصبت مضخة إضافیة في (محلة المصبغة)، ومضخة في محلة (السید سلطان علي) وذلك في جانب
الرصافة.

ثم نُصبت بعد ذاك مضخة في محلة (خضر الیاس) في جانب الكرخ.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ، أن جمیع ھذه المضخات كانت تزود الدور بالماء بدون تصفیة. وكانت تدفعھ بضغط قلیل جد�ا،
وبصورة ال تؤمن تجھیز الماء إلى المناطق المختلفة بصورة عادلة(541). 

ورغبة من الحكومة العراقیة في حل مشكلة الماء في بغداد؛ قررت سنة 1924 تشكیل (لجنة) خاصة لإلشراف على حل
تلك المشاكل ھي (لجنة إسالة الماء لمدینة بغداد) ولكي تقوم بعملھا، قررت منحھا مبلغًا قدره (ثالثون ألف) دینار لتحسین

مشروع تجھیز الماء، سواء من حیث التصفیة أو كمیة الماء المراد تجھیزھا.

وكان أول عمل قامت بھ ھذه اللجنة ھو، حصر مركز سحب الماء من محل واحد یكون خارج المدینة، فأسست مراكز في
محلة (الصرافیة)، وعمدت بعد ذلك إلى غلق المراكز الصغیرة التي كانت داخل بغداد في جانب الرصافة.

وفي سنة 1927، اشترت اللجنة جھاًزا صغیًرا لتصفیة الماء من ناحیة الكرادة، وعملت على توسیعھ سنة 1932.

وفي سنة 1930، أكملت جھاز التصفیة من جانب الكرخ، ثم وسعتھ بعد ذاك حتى وصل إلى مدینة الكاظمیة.

وھكذا، أخذت أعمال ھذه اللجنة بالتوسع، وأخذ عدد المشتركین یزداد یوًما بعد یوم.

وفي سنة 1955، أصبحت ھذه اللجنة تدعى باسم (مصلحة إسالة الماء لمنطقة بغداد) وذلك بموجب القانون رقم 54 لسنة
.1955



وقد ُعدل ھذا القانون مرتین، األولى بالقانون رقم (29) لسنة 1956، والثانیة بالقانون رقم (22) لسنة 1959.

وتقوم ھذه المصلحة بإدارة مشروع الماء، وتوسیع نطاقھ في المنطقة التي یبلغ نصف قطر دائرتھا (15) كیلومتًرا،
اعتباًرا من (برج الساعة) في القشلة (سراي الحكومة) والمناطق األخرى التي تلحق بھا.

ومن أھم مشاریع ھذه المصلحة في بغداد، مشاریع الضخ والتصفیة وھي أربعة مشاریع:

 ـ مركز ماء الصرافیة، وقابلیة ضخھ (14 ملیون) غالون یومی�ا.

 ـ مركز ماء الشالجیة، وقابلیة الضخ فیھ (12 ملیون) غالون یومی�ا.

 ـ مركز ماء المسبح، وقابلیة الضخ فیھ (16 ملیون) غالون یومی�ا.

 ـ مركز ماء الكرادة، وقابلیة الضخ فیھ (45 ملیون) غالون یومی�ا.

أما خزانات الماء العالیة فعددھا (تسعة) خزانات، موزعة على بغداد توزیعًا منظًما.

وتقوم المصلحة كذلك بتجھیز الماء الخام (الخابط) لسقي الحدائق في الدور وغیرھا، ولدیھا (15) مضخة كھربائیة، بقوة
حوالي (800) حصان، منصوبة على جانبي نھر دجلة، ویتم إیصال الماء إلى دور المستھلكین بواسطة شبكة واسعة من

األنابیب.

ویبلغ مجموع أطوال األنابیب الرئیسیة التي تنقل الماء الصافي، والتي تتراوح حجم أقطارھا من ثالث بوصات إلى (33)
بوصة (1400) كم، أما األنابیب الخاصة بنقل الماء الخام والتي یتراوح حجم أقطارھا من (4) بوصات إلى (18) بوصة

یبلغ مجموع أطوالھا حوالي (300) كم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� الدولة(542) 
لجنة انض�اط موظ��

 

كان القضاء اإلداري معروفًا في العراق منذ أیام الدولة العثمانیة. فقد سنت الدولة العثمانیة قوانین تختص بذلك منھا
القانون الصادر عام (1300 رومي) والقانون الصادر سنة 1330 رومي.

وقد بقي القانون معموًال بھ في العراق حتى بعد قیام الدولة العراقیة الجدیدة. إال أنھ في سنة 1929 صدر (قانون انضباط
موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929)، وبموجب ھذا القانون نشأ (مجلس االنضباط العام).



وقد عدل ھذا القانون عدة مرات كان آخرھا بالقانون رقم (69) لسنة 1936. ولما صدر قانون دیوان التدوین القانوني رقم
(49) لسنة 1933، عھدت أعمال مجلس االنضباط إلى ھذا الدیوان.

وسوف نتكلم في ھذه النبذة عن (لجنة االنضباط) و(مجلس االنضباط العام) وبیان اختصاصات وواجبات كل منھما:

1 - لجنة االنضباط:

نصت الفقرة (م) من المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة المعدل رقم 69 لسنة 1936 على تألیف لجنة انضباط
قوامھا رئیس وعضوان، من كبار موظفي الوزارة، على أن یكون الموظف القائم بأمور الذاتیة قائًما بأعمال سكرتیریة

اللجنة.
 

* متى یحال الموظف إلى لجنة االنضباط؟

نصت المادة (15) من القانون بأنھ:

(إذا ظھر للوزیر أو لرئیس الدائرة من التحقیق بأن الموظف قد ارتكب ذنبًا یستدعي عقوبة أشد مما خول الوزیر أو رئیس
الدائرة، فعلیھ أن یحیل المسألة إلى لجنة االنضباط، وذلك بتحریر ورقة اتھام تتضمن الذنب الذي أسند للموظف، وملخص

األسباب الثبوتیة وقناعة الوزیر أو رئیس الدائرة بصدور ذلك الذنب من الموظف وبكونھ یستحق عقوبة أشد).

وتبلغ ورقة االتھام إلى الموظف وترسل نسخة منھا مع ورقة التبلیغ، وقائمة الشھود ومحضر التحقیق إلى سكرتیر لجنة
االنضباط المختص للنظر في الطلب المقدم.

وتقوم اللجنة بتعیین یوم للمحاكمة وتكون سریة ویحضرھا الطرفان أو وكیالھما أو كالھما معًا.

وللجنة فرض أیة عقوبة من العقوبات المدرجة في القانون. وقراراتھا تصدر، إما باألكثریة أو باالتفاق.
 

* االعتراض على حكم اللجنة:

یجوز للموظف المدان من قِبل لجنة االنضباط، وكذا الوزیر أو رئیس الدائرة، أن یعترضوا على قرار اللجنة خالل (15)
یوًما من تاریخ تبلیغھم بالقرار، وذلك بتقدیم الئحة إلى مجلس االنضباط العام في دیوان وزارة العدلیة. وإذا لم یعترضوا

على قرارھا خالل تلك المدة، یصبح قرار اللجنة نھائی�ا.
 

* متى یحال الموظف إلى المحاكم؟

إذا ظھر للجنة االنضباط، أو مجلس االنضباط العام، أن فعل الموظف المحال علیھ، أو كان في محتویات التھمة جرم نشأ
من وظیفتھ، أو ارتكبھ بصفتھ الرسمیة واقتنعت اللجنة من صدوره منھ، فتجب إحالتھ إلى محكمة الجزاء، بقرار یتضمن

الجرم المسند إلیھ، والمادة العقابیة، وملخص األدلة.

وال تجوز إحالتھ إلى محكمة الجزاء لسبب جرم نشأ من وظیفتھ، أو ارتكبھ بصفتھ الرسمیة، ما لم یقرر الوزیر أو اللجنة
أو مجلس االنضباط العام ذلك.

وإذا أسفرت نتیجة المحاكمة براءة الموظف، فللجنة أو مجلس االنضباط العام أن یتخذ من اإلجراءات االنضباطیة ضده
لما أحیل بھ إلى المحكمة.

وإذا ُحكم على الموظف نھائی�ا، فتحال قضیتھ إلى مجلس االنضباط العام الذي یقرر اإلجراءات اآلتیة:

ـ إذا كان الحكم عن جنحة سیاسیة أو جنحة مخلة بالشرف، یُقرر عزلھ.

ب ـ إذا كان الحكم عن جنحة سیاسیة، یُقرر فصلھ ألقصى مدة الفصل.



ـ ـ إذا كان الحكم عن جنحة غیر مخلة بالشرف، فإن كانت العقوبة الغرامة فقط، فللمجلس العام أن یقرر معاقبتھ
بإحدى العقوبات االنضباطیة والتأدیبیة (عدا الفصل أو العزل).

 

* ما ھي العقوبات التي یُحكم بھا على الموظف؟

1 ـ عقوبات انضباطیة وھي:

ـ اإلنذار.

ب ـ قطع الراتب لمدة ال تزید عن عشرة أیام.

ـ ـ التوبیخ.

2 ـ عقوبات تأدیبیة وھي:

ـ إنقاص الراتب.

ب ـ تنزیل درجة.

ـ ـ الفصل.

 ـ العزل.

وتُفرض العقوبات االنضباطیة من قِبل الوزیر، أو رئیس الدائرة، أو لجان االنضباط، أو مجلس االنضباط العام.

أما العقوبات التأدیبیة، فال تصدر إال من قِبل مجلس االنضباط العام، غیر أن للوزیر إنزال درجة أو إنقاص راتب الدرجة
الرابعة فما دون، ولكن للموظف أن یعترض على ھذا القرار لدى مجلس الوزراء.

وللوزیر، أو رئیس الدائرة، إذا تحقق أن الموظف ارتكب ذنبًا یمكن أن یعاقب علیھ ضمن سلطتھ، فیجوز لھ أن یفرض
علیھ عقوبة انضباطیة تُبلغ إلیھ بكتاب خاص، ویكون قراره قطعی�ا فیما یتعلق بالموظف غیر المعین بإرادة ملكیة. أما

الموظف المعین بإرادة ملكیة، فیجوز لھ أن یعترض على ذلك، ویطلب إحالة قضیتھ إلى لجنة االنضباط العام.
 

2 ـ مجلس االنضباط العام:

ھو المجلس المؤلف بموجب قانون دیوان التدوین القانوني رقم 49 لسنة 1933. وأعضاؤه من أعضاء مجلس الدیوان.

ووظیفتھ: النظر في االعتراضات المقدمة لھ من ذوي العالقة المحكوم ضدھم من لجان االنضباط، في الوزارات والدوائر
األخرى، أو إحالة المتھمین إلى محاكم الجزاء إذا ثبت لدیھ الجرم المحال بھ الموظف إلیھ. وإذا ُرفعت لھذا المجلس قضیة
من أحد أصحاب العالقة، سواء كان الموظف، أو الوزارة، أو الدائرة عن طریق االعتراض على قرارات لجنة

االنضباط، فإن لھ الحق في اتخاذ أحد القرارات اآلتیة:

ـ المصادقة على قرار اللجنة.

ب ـ قرار البراءة.

ـ ـ نقض البراءة ومعاقبة المتھم.

ـ تشدید العقاب.

ـ ـ إذا لم یحضر الطرفان، أو حضر أحدھما فقط، فلھ الحق في النظر بالقضیة والبت بھا وحده.
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة تنظ�م تجارة الحبوب 
 

تألفت (لجنة تنظیم تجارة الحبوب) بموجب القانون رقم (32) لسنة 1939، وقد ُعدل ھذا القانون تعدیالت متتالیة، آخرھا
التعدیل المرقم (18) لسنة 1958.

وتتألف اللجنة من:

 ـ رئیس ذي خبرة واسعة في التجارة، یعینھ وزیر المالیة.

 ـ معاون رئیس ذي خبرة واسعة، یعینھ وزیر المالیة، ویكون عضًوا في اللجنة، أو عند غیاب الرئیس، یترأسھا.

 ـ أحد عشر عضًوا، عدا الرئیس والمعاون، ینتخبون على الوجھ اآلتي:

4) أعضاء من تجار الحبوب.

4) أعضاء من الزراع.

1) عضو واحد من وزارة المالیة.

1) عضو واحد من وزارة االقتصاد.

وتسعى ھذه اللجنة إلى رفع مستوى تجارة الحبوب في العراق، وتنظیمھا بكافة الوسائل االقتصادیة والعلمیة الحدیثة، كما
تضطلع بتنفیذ مشروع واسع النطاق إلنشاء السایلوات العصریة (اإلھراء) المزودة بأحدث المكائن واألجھزة لتنظیف

وتنقیة الحبوب، وتھیئة تسھیالت الخزن في كافة أنحاء الریف العراقي.

واللجنة مخولة بموجب القانون، بشراء الحبوب باألسعار السائدة في األسواق المحلیة وتصدیرھا إلى الخارج، ولھا أن
تتخذ التدابیر الالزمة لجعل مستوى أسعار الحبوب الداخلیة متمشیة مع مستوى األسعار العالمیة لحمایة مصالح

المصدرین والمنتجین.

ولدى اللجنة في سنة 1958 (سایلوكونكریتي) في بغداد، وآخر في الموصل، وثالث في أربیل، ورابع في الحلة، وخامس
في البصرة، وھذا األخیر سعتھ (65 ألف) طن ومجھز برصیف على شط العرب یسمح بوقوف باخرتین فى آن واحد.

 

 

 

 



 

 

 

 

اللجنة الثقاف�ة الوطن�ة
 

انضم العراق إلى منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، أو ما یصطلح علیھا بـ (الیونسكو)، وذلك بموجب القانون
رقم 13 لسنة 1948.

وقد نصت المادة السابعة الخاصة بإنشاء منظمة الیونسكو على تألیف (لجان ثقافیة وطنیة) في األقطار المنضمة إلیھا،
على أن تكون ھذه اللجان مؤلفة من ثالثین عضًوا، یختارھم وزیر المعارف من المؤسسات العلمیة والثقافیة، ومن ممثلي
الھیئات التي تعنى بشؤون الثقافة، على أن تكون مھمتھا إبداء المشورة في كل ما تعرضھ وزارة المعارف من األمور

التي تتعلق بالیونسكو وغیرھا.

واستنادًا إلى الفقرة األولى من المادة السابعة ھذه، وإلى الفقرتین (السادسة والسابعة) من المادة األولى من (قانون وزارة
المعارف العامة) رقم (57) لسنة 1940، استنادًا على ھذا صدر (نظام اللجنة الثقافیة الوطنیة) رقم (7) لسنة 1950.

وقد نصت المادة الخامسة منھ، على أن (اللجنة الثقافیة الوطنیة) تنظر في األمور اآلتیة:

ـ التعاون مع اللجنة الثقافیة لجامعة الدول العربیة، وإعداد ما یلزم لذلك من دراسات وبحوث وغیرھا وإمكانیة
تنفیذھا.

ب ـ االشتراك في المؤتمرات العلمیة والثقافیة التي تقیمھا دول الجامعة العربیة.

ـ ـ وسائل توثیق الروابط الثقافیة بین البالد العربیة، كالزیارات، وتبادل األساتذة، والنشرات، والمعلومات المتعلقة
بالشؤون الثقافیة.

ـ دراسة مقررات المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة في كل سنة، وإمكانیة تنفیذ ما یمكن.

ـ ـ االتصال بمنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، سواء بطلب المشورة أم االستفادة مما تقدمھ من بحوث
ووسائل وأجھزة وأدوات.

 ـ االشتراك في المؤتمرات التي تعقدھا المنظمة على تقدیم التوصیات لممثلي العراق في المؤتمر.

 ـ لتوضیح ونشر أھداف اإلدارة الثقافیة لجامعة الدول العربیة ومنظمة األمم المتحدة.

ویكون رئیس اللجنة وزیر المعارف. ولھا ھیئة تنفیذیة مؤلفة من خمسة أعضاء تجتمع مرة كل شھر.

أما اللجنة الثقافیة الوطنیة، فتجتمع مرتین كل سنة ـ على األقل ـ بدعوة من وزیر المعارف. ومدة العضویة ثالث سنوات.
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ـ حرف الم�م ـ
 

 (543) متحف التار�ــــخ الطب���
 

ترجع فكرة إنشاء متحف التاریخ الطبیعي إلى سنة 1944، ففي ھذه السنة أوفدت وزارة المعارف األستاذ بشیر اللوس إلى
مصر لزیارة متاحف التاریخ الطبیعي فیھا، كمتحف فؤاد األول الزراعي، وحدیقة الحیوانات، وحدیقة األسماك، ومعھد

األحیاء المائیة في اإلسكندریة، ومحطة األحیاء البحریة في الغردقة على ساحل البحر األحمر.

ولما عاد األستاذ اللوس من زیارتھ ھذه، رفع بتاریخ 3/1/1945 تقریًرا إلى وزیر المعارف، یقترح فیھ إنشاء متحف
للتاریخ الطبیعي في بغداد.

وقد قرر وزیر المعارف بعد ذاك تألیف لجنة خاصة لدراسة الموضوع، تألفت من: الدكتور شوكت الزھاوي، مدیر معھد
الباثولوجي رئیًسا، والدكتور محمود رمضان، أستاذ علم الحیوان في دار المعلمین العالیة، واألستاذ بشیر اللوس، واألستاذ
ألبیر ممریان، مدیر الحشرات واألمراض النباتیة في مدیریة الزراعة العامة، والدكتور حسن األوقاتي، رئیس شعبة
التفتیش في مدیریة البیطرة، واألستاذ شیت نعمان، مدیر المباحث الصناعیة العام، والمسیو دیمتري بالییف، الخبیر
باألسماك في مدیریة الزراعة العامة، واألستاذ جارلس بوزول، أستاذ علم األحیاء بالكلیة الطبیة، واألستاذ حسین عوني

معاون مدیر اآلثار القدیمة العام.



وبعد عدة اجتماعات عقدتھا اللجنة، رفعت تقریرھا إلى وزیر المعارف بتاریخ 12/6/1945، توصي فیھ بإنشاء متحف
للتاریخ الطبیعي.

وفي 9/3/1946، وافق الوزیر على توصیة اللجنة.

وعندئذ اتخذت اإلجراءات الفتتاح ھذا المتحف، وقد فُتح فعًال یوم 2/5/1946.

فت المادة األولى من التعلیمات الوزاریة التي أصدرتھا وزارة المعارف، عرفت المتحف بقولھا: (إن متحف وقد عرَّ
التاریخ الطبیعي مؤسسة علمیة، ملحقة بدار المعلمین العالیة، من واجباتھا جمع نماذج من حیوانات العراق ونباتاتھ
ومعادنھ، وحفظھا بمختلف الطرق الفنیة، وإعدادھا للعرض للجمھور بصورة عامة، ولمعاھد التعلیم بصورة خاصة.

ویھیئ المتحف أیًضا كل التسھیالت الممكنة لدراسة العراق البیولوجیة، متمثلة فیما یتوصل إلى جمعھ من تلك النماذج.

وللمتحف أن یؤسس عالقات واتصاالت علمیة مع المتاحف المماثلة األخرى، ویسعى لتبادل النماذج والمعلومات
والنشرات معھا. وقد تطور المتحف تطوًرا سریعًا، وھو اآلن یضم أربعة أقسام ھي:

 ـ قسم المعروضات.

 ـ قسم التحنیط.

 ـ القسم الفني.

 ـ قسم المختبر.

وفي المتحف مكتبة تضم نحو (7500) مجلد من مختلف مواضیع التاریخ الطبیعي، وتحتوي على أمھات الكتب
والمراجع، ومجلدات كاملة لبعض المجالت العلمیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

المجلس االس�شاري الزرا��
 

الغرض من إنشاء ھذا المجلس ھو توجیھ اإلنتاج الزراعي في العراق، عن طریق ضم الفروع التي لھا ارتباط باألمور
الزراعیة، مثل الري، والبیطرة، والتسلیف، والمكائن الزراعیة، والتمور، والتبوغ، والتجارة، والتعاون، والصناعات

الزراعیة، وغیرھا من متممات الزراعة.

وحیث إن لكل فرع من ھذه الفروع مدیریة خاصة بھا، وال ارتباط لھا بمدیریة الزراعة العامة؛ لذلك ارتأت الحكومة
تأسیس مجلس یضم خبیًرا من كل منھا، للمداولة في سائر شؤون المرافق الزراعیة العامة. ولكي تكون الفائدة أعم أرتؤي

ضم بعض الخبراء األھلیین من كبار المالك المزارعین، وعدد آخر یمثل غرف التجارة والزراعة وغیرھا.

ولقد تم تألیف ھذا المجلس بموجب نظام وزارة االقتصاد رقم (85) لسنة 1946.

أما اختصاص المجلس االستشاري ھذا، فھو (فحص اآلراء والمقترحات التي تُقدم إلیھ من الدوائر والمؤسسات المشتركة،
كما أن لھ أن یشكل لجانًا من بین أعضائھ لفحص بعض المسائل الزراعیة، ولھ حق ضم أشخاص آخرین من ذوي الدرایة
إلى المجلس لالستئناس برأیھم، كما یجوز لھ دعوة من یرى ضرورة حضوره من غیر األعضاء إلى المجلس لإلدالء

بمعلوماتھم عن المسائل المعروضة). ورئیس المجلس وزیر االقتصاد، ویتألف من رؤساء الدوائر والمؤسسات التالیة:

الزراعة، االقتصاد، الري، التمور، المكائن الزراعیة، التبوغ، المصرف الزراعي، غرفة التجارة، غرفة الزراعة، لجنة
تنظیم تجارة الحبوب، وعدد من المالك المزارعین وذوي الخبرة.

وقد تألفت في المجلس عدة لجان ھي:

لجنة االقتصاد الزراعي، لجنة الري والصرف، لجنة المزروعات الحقلیة والقطن، لجنة البستنة والتشجیر، لجنة تربیة
الحیوانات والمراعي.

وكانت أول دورة افتتح بھا ھذا المجلس في یوم 15/5/1949.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس اإلعمار
 



لقد أنشئ في العراق في عام 1950 مجلس سمي بـ (مجلس اإلعمار) لیقوم باإلشراف على السیاسة العمرانیة في البالد،
بعد أن كانت الدوائر الحكومیة المختلفة تقوم بھذه األعمال بصورة منفردة؛ األمر الذي یؤدي إلى بعثرة الجھود، وضیاع

كثیر من األموال والوقت والجھود عبثًا.

وتخلًصا من ھذا الوضع وتحقیقًا لھذه الغایة؛ تقدمت الحكومة العراقیة عام 1950 إلى البرلمان بالئحة (قانون إنشاء
مجلس اإلعمار) قدمتھا باألسباب الموجبة اآلتیة:

(لقد دلت الخبرة الواقعیة، على أن قیام مختلف الدوائر الحكومیة باألعمال العمرانیة بشكل مبعثر، غیر مستندة إلى تعمیم
فني متناسق األجزاء، أمر سبب ویسبب ضیاًعا للوقت والجھود، وتبذیًرا في أموال الدولة، لھذا وألن األوضاع الراھنة
تدعو إلى االستعجال بوضع وتنفیذ سیاسة عمرانیة قائمة على تصمیم عمراني مستند إلى دراسة وكشف فنیین من قِبل
جھات فنیة مشھود لھا بالكفاءة لإلمكانیات والموارد العراقیة الكامنة، على أن یقوم باإلشراف على تنفیذ ھذه السیاسة
العمرانیة (جھاز موحد) تُسخر لھ أعظم الكفایات المتیسرة ومجھز بالصالحیات الكافیة، ویمول بجمیع واردات الحكومة
من النفط، وبما یتیسر الحصول علیھ من قروض أجنبیة أو داخلیة، ولھذه األسباب؛ وضعت الحكومة الئحة (قانون مجلس

اإلعمار).

وقد صادق البرلمان على ھذه الالئحة، وصدر بعد ذاك (قانون مجلس اإلعمار رقم 23 لسنة 1950).

وبموجب ھذا القانون یتألف المجلس من:

رئیس الوزراء ـ رئیًسا.

وعضویة وزیر المالیة، وستة أعضاء إجرائیین من غیر الموظفین، یكون أحدھم نائبًا للرئیس، یتفرغون للعمل لھ، ویكون
ثالثة منھم من اإلخصائیین في األمور اآلتیة:

 ـ األول في الشؤون المالیة واالقتصادیة.

 ـ الثاني في شؤون الري.

 ـ الثالث ذو اختصاص آخر، یعینھ مجلس الوزراء.

ولجمیع ھؤالء حق التصویت في المجلس.

ویعین األعضاء بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضویتھم خمس سنوات، قابلة للتمدید.
 

واجبات المجلس:

ا لتنمیة موارد العراق، ورفع مستوى أما واجباتھ، فتنحصر في أن یقدم إلى مجلس الوزراء مشروًعا اقتصادی�ا ومالی�ا عام�
ا للمشاریع التي ینبغي القیام بھا. ویشمل معیشة أفراده، لغرض رفعھ إلى مجلس األمة. ویحدد ھذا المجلس منھاًجا عام�
ضمن نطاقھ، مشاریع تتعلق بوجھ خاص بخزن المیاه، ومكافحة الفیضان، ومشاریع الري، وتصریف المیاه، والصناعة،
والتعدین، وكذلك المشاریع التي من شأنھا تحسین طرق المواصالت النھریة والبریة والجویة. على أن یكون المشروع

مقتصًرا علیھا، وأن یتضمن درجة أسبقیة ھذه المشاریع في منھاجھ، وكلفتھا التقریبیة، والمدة الالزمة لتنفیذھا.
 

مالیة المجلس:

تقرر أن یكون للمجلس میزانیة خاصة، وتتكون وارداتھ من مجموع واردات الحكومة من النفط، والمبالغ األخرى التي
یخصصھا لھ مجلس األمة من وقت آلخر، وتُدرج في میزانیتھ حصیلة القروض الخارجیة والداخلیة.

ولما زادت واردات الحكومة من النفط بعد اتفاقھا مع شركات النفط العاملة في العراق سنة 1951، تقرر تخصیص
(70%) من ھذه الواردات إلى مجلس اإلعمار، و(30%) الباقیة تكون من حصة المیزانیة العامة.

 



المنھاج العام للمجلس:

وبتاریخ 3/6/1951، صدر (قانون المنھج العام لمشاریع مجلس اإلعمار رقم 35 لسنة 1951)، وتضمن ھذا القانون
اضطالعھ بإنشاء المشاریع اآلتیة خالل سني (1951، 1952، 1953، 1954، 1955) المالیة وھي:

 

1 ـ مشاریع الري:

وتشمل مشاریع: الثرثار، الحبانیة، خزان دیالى، خزان دوكان، المبازل العامة، إنشاء نواظم على دجلة في العمارة،
والغراف، والمسیب، وتوسیع بعض المشاریع األخرى(544). 

 

2 ـ الطرق الرئیسیة والجسور:

والطرق الرئیسیة التي تقرر إنشاؤھا لربط جنوب العراق بشمالھ ھي:

ـ طریق البصرة ـ العمارة ـ الكوت ـ بغداد ـ كركوك.

ب ـ طریق بغداد ـ الشرقاط.

ـ ـ طریق الحلة ـ الكوفة.

ـ طریق الحلة ـ الدیوانیة ـ الشامیة ـ أبو صخیر.

أما الجسور، فقد تقرر إنشاء (ستة) جسور على نھر دجلة والفرات والزابین.

وستُنصب ھذه الجسور في الكوفة أو الناصریة، والزاب الكبیر، والزاب الصغیر، والكاظمیة، وبغداد. ھذا باإلضافة إلى
الجسور التكمیلیة.

 

3 ـ المباني:

وھذه تشمل بناء عدد من المدارس، والمستشفیات، والمستوصفات، ودور العمال، وصغار الموظفین.

4 ـ إحیاء األراضي الزراعیة والمشاریع األخرى.

ھذا وقد قام ھذا المجلس بعملھ خیر قیام، وتم على یدیھ كثیر من مشاریع الري والسدود والطرق والمباني القائمة في
العراق الیوم(545).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المح�مة العل�ا
 

نصت المادة (81) من القانون األساسي العراقي على ما یلي: [تؤلف (محكمة علیا) لمحاكمة الوزراء، وأعضاء مجلس
األمة المتھمین بجرائم سیاسیة، أو بجرائم تتعلق بوظائفھم العامة، ولمحاكمة حكام محكمة التمییز، عن الجرائم الناشئة من

وظائفھم، والبت باألمور المتعلقة بتفسیر ھذا القانون وموافقة القوانین األخرى ألحكامھ].

ونصت المادة (82) على ما یلي:

 ـ [إذا اقتضى إجراء محاكمة أمام (المحكمة العلیا)، تحال القضیة إلیھا بناًء على قرار اتھامي صادر من مجلس
النواب بأكثریة ثلثي األعضاء الحاضرین في كل قضیة على حدة.

 ـ أما األمور األخرى، فتحال إلى (المحكمة العلیا) بقرار من مجلس الوزراء، أو بقرار من أحد مجلسي األمة.

 ـ تؤلف (المحكمة العلیا) من ثمانیة أعضاء، عدا الرئیس، ینتخبھم مجلس األعیان، أربعة منھم من بین أعضائھ،
وأربعة من حكام محكمة التمییز، أو غیرھم من كبار الحكام، وتنعقد المحكمة برئاسة رئیس مجلس األعیان، وإذا لم

یتمكن من الحضور فیترأس الجلسة نائبھ].

ونصت المادة (85) من القانون األساسي على ما یلي:

یجب أن تُحسم الدعاوى التي تنظر فیھا المحكمة العلیا، وفقًا للقانون، وال تقرر إدانة المتھم إال بأكثریة ثلثي األعضاء،
وقراراتھا قطعیة.

ھذا وقد ألغي ھذا المجلس بعد قیام ثورة الرابع عشر من تموز سنة 1958.

واألشخاص الذین یتھمھم مجلس النواب ینّحون عن العمل حاًال، وال تمنع االستقالة من التعقیبات القانونیة بحقھم[.

أما المادة (86)، فقد نصت على ما یلي:

1 ـ كل قرار یصدر من المحكمة العلیا، ینص على مخالفة أحد القوانین، أو بعض أحكامھ ألحكام ھذا القانون، یجب أن
یصدر بأكثریة آراء المحكمة. وإذا صدر من ھذا القبیل یكون ذلك القانون أو القسم المخالف منھ ملغى، حتى تاریخ صدور

قرار المحكمة، على أن تقوم الحكومة بتشریع یكفل إزالة األضرار المتولدة من تطبیق األحكام الملغاة.

أما المادة (87) فتنص على:

[تكون القرارات الصادرة من المحكمة العلیا في األمور المبینة في المادة (83) باستثناء ما جاء منھا في المادة (87)
الصادرة من الدیوان الخاص، في األمور المبینة في المادة (84) بأكثریة آراء المحكمة والدیوان. ویجب تطبیقھا في جمیع

المحاكم ودوائر الحكومة].



متى تجتمع المحكمة العلیا؟

نصت المادة (121) من القانون األساسي العراقي على ما یلي:

[إذا اقتضى تفسیر حكم من األحكام القانونیة:

ا بأحكام ھذا القانون األساسي، یعود إلى المحكمة العلیا؛ بناًء على ما جاء في الباب الخامس  ـ إذا كان التفسیر خاص�
من ھذا القانون.

ا بأحد القوانین المتعلقة بإدارة الشؤون العامة، یعود إلى الدیوان الخاص؛ بناًء على ما جاء في  ـ إذا كان التفسیر خاص�
الباب الخامس من ھذا القانون.

 ـ وفي غیر ذلك من المواد، یعود استنباط المعاني إلى المحاكم العدلیة المختصة بالدعاوى التي ینشأ عنھا لزوم
االستنباط].

متى اجتمعت المحكمة ولماذا؟

لدى تتبع تاریخ ھذه (المحكمة العلیا)، وجدنا أن أول اجتماع لھا كان بتاریخ 25 نیسان سنة 1931، وذلك للنظر في
مخصصات عضو مجلس األعیان، المرحوم إبراھیم الحیدري، الذي توفي قبل إكمال مدة االجتماع لذلك المجلس.

ثم تألفت (المحكمة العلیا) بعد ذاك للنظر في تعدیل بعض مواد القانون األساسي.

ثم اجتمعت ھذه المحكمة بتاریخ (25/12/1941) للنظر في السؤال الموجھ إلیھا. وھذا نصھ:

(ھل تنتقل والیة العھد إلى اإلناث؟) فلما اجتمعت للنظر في ھذه المسألة الدستوریة قررت ما یلي: ]إذا انقطعت والیة
العھد ـ ال سمح ّ� ـ بفقدان الذكور من ورثة جاللة المرحوم الملك فیصل، ھل تنتقل الوالیة إلى اإلناث من ورثتھ؟ وعند

عدم جواز ذلك، فھل إن التصرف في ھذه الناحیة یغیر من حقوق الشعب؟

القرار: لدى المذاكرة في ھذا الموضوع، رأت المحكمة أن عبارة (األبناء) تفید الذكور حصًرا وال تشمل اإلناث. ففي حالة
انقطاع والیة العھد ـ ال سمح ّ� ـ ترى المحكمة أن التصرف في ھذه الناحیة حینذاك یعود إلى األمة، بحكم المادة (19)

من القانون األساسي[(546). 

وكان لھذه المحكمة عدة اجتماعات، منھا االجتماع الذي عقدتھ في سنة 1943 لتعدیل المواد في القانون األساسي
نفسھ(547).

 

 

 

 

 

 

 

المح�مة العل�ا  

� و�نهاء (عي��ة) ال�اجه ��
 

وكانت آخر محكمة علیا انعقدت في سنة 1950 للنظر في موضوع (عینیة) مزاحم األمین الباجھ جي:

ولھذه (العینیة) قصة نرویھا بما یلي:



عندما ألف مزاحم الباجھ وزارتھ في 26 حزیران سنة 1948، لم یكن یومئذ نائبًا وال عضًوا في مجلس األعیان. وفي 3
تموز أمر السكرتیر العام لدیوان مجلس الوزراء بكتابة (إرادة ملكیة) لتعیینھ (مزاحم) عضًوا في مجلس األعیان، ولكن
األمیر عبد اإللھ، كان آنذاك في فلسطین، وتقوم مقامھ (ھیئة نیابة) لذلك أعادت الھیئة ھذه اإلرادة بدون توقیع. فماذا فعل
مزاحم؟ لقد بعث بھا إلى األمیر عبد اإللھ الموجود في فلسطین، فوقع علیھا یوم 11/7/1948، ونُشرت برقم (478)
وتاریخ 11/7/1948. ولما عاد الوصي إلى بغداد، تقدم الباجھ جي بإرادة ثانیة لتثبیت ھذه العینیة، إال أن الوصي قال لھ

(ال لزوم لھذا، وأن اإلرادة التي وقعھا تكفیھ العتباره عضًوا في مجلس األعیان).

ولما استقالت حكومتھ، ووقف في البالط موقفًا معارًضا شدیدًا(548)، ولذلك تقرر استغالل توقیع الوصي لھذه اإلرادة
خارج العراق، فتقدم النائب محمد جواد حیدر بالسؤال اآلتي نصھ: 

(علمنا أن إرادة ملكیة سامیة قد تم توقیعھا بتاریخ 11 تموز سنة 1948 من قِبل صاحب السمو الملكي الوصي وولي العھد
المعظم، وھو خارج العراق، تتضمن تعیین فخامة السید مزاحم الباجھ جي عضًوا في مجلس األعیان؛ األمر الذي یجعل
صدور ھذه اإلرادة ال یستند إلى أساس قانوني، لمخالفتھا الصریحة ألحكام القانون األساسي. ولھذا فإني أطلب إلى فخامة
رئیس الوزراء تنویر المجلس العالي عن ھذه اإلرادة، وعن اإلجراءات التي تعتزم اتخاذھا لتطبیق أحكام القانون

األساسي).

فرد علیھ وكیل رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة صالح جبر بھذا الجواب:

(سادتي..

لقد تطرق النائب المحترم في سؤالھ إلى أمر دستوري، فلیس في استطاعة الحكومة أن تقول كلمة واحدة في ھذا الشأن،
ولیس لھا إال أن تحیل األمر إلى المحكمة العلیا التي من اختصاصھا النظر في أمر كھذا.

وللمحكمة العلیا النظر فیھ والبت فیھ على ضوء أحكام الدستور وحسب مقتضیاتھ).

ثم تألفت المحكمة العلیا للنظر في ھذا السؤال من السادة اآلتیة أسماؤھم أدناه:

عبد الھادي الجلبي، علي الشرقي، مصطفى العمري، إسماعیل نامق، جمال بابان، األعضاء في مجلس األعیان. ومن
حكام محكمة التمییز في العراق السادة:

إبراھیم الشابندر، أنطوان شماس، شھاب الدین الكیالني، عبد الجبار التكرلي.

ونظرت في ھذه القضیة في جلسة خاصة، وعقدتھا یوم 10 نیسان 1950، واتخذت القرار اآلتي:

(عندما یغیب الملك عن العراق، وینصب قبل غیابھ نائبًا عنھ أو ھیأة نیابیة، ویعین الحقوق التي یفوضھا لمن ینوب عنھ
بموجب المادة الثالثة والعشرین من القانون األساسي، ال یمارس الملك، إذ ذاك وھو خارج العراق كل أو بعض تلك

الحقوق التي فوضھا على الوجھ المذكور، إذ تصبح ممارستھا من اختصاص النائب أو ھیأة النیابة).

واستنادًا إلى ھذا القرار؛ استصدرت رئاسة الوزراء إرادة ملكیة برقم 222 وتاریخ 11 نیسان سنة 1950، تضمنت إلغاء
اإلرادة الملكیة المرقمة 478 والمؤرخة في 11 تموز 1948، المتضمنة تعیین مزاحم الباجھ جي عضًوا في مجلس

األعیان.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس الدفاع األع� 
 

لقد أُلف ھذا المجلس في العراق بموجب قانون مجلس الدفاع األعلى رقم (15) لسنة 1937.

ویتألف ھذا المجلس من:

رئیس الوزراء، رئیًسا أو من ینوب عنھ.

أما األعضاء فھم:

وزیر الدفاع، وزیر الداخلیة، وزیر المالیة، وزیر المواصالت واألشغال، رئیس أركان الجیش.

وفي سنة 1938، صدر نظام مجلس الدفاع األعلى رقم (5) لسنة 1938.

أما واجباتھ التي نص علیھا القانون فھي:

(النظر بالخطط المتعلقة بالجسور والقناطر، وما یتعلق بالنقل البري والبحري والنھري والجوي، وفي قضایا وسائل
المخابرة، وتشجیع الصناعات الخفیفة والثقیلة التي یستفید منھا الجیش، والنظر في كیفیة استفادة الجیش من المعادن،
والنظر في تنظیم موارد اإلعاشة وطرق خزنھا، وتنظیم السكك الحدیدیة والجسور الثابتة. إلى غیر ذلك من األمور التي

جاء بھا النظام.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

مجلس شورى األوقاف
 

لقد نصت المادة الثانیة من (نظام تشكیالت إدارة األوقاف رقم 34 لسنة 1949) على تألیف مجلس، ھو (مجلس شورى
األوقاف)(549). 

ونصت المادة الحادیة عشرة من ھذا النظام، على أن ھذا المجلس یتألف من:

مدیر األوقاف العام رئیًسا، وأحد كبار موظفي الدولة، وأحد كبار الحكام، وأحد كبار العلماء، وأحد كبار المالك، وكل من
مدیري الحسابات، واألمالك، والحقوق، واإلدارة، والمؤسسات في مدیریة األوقاف العامة، أعضاء، وینتخب كبار
الموظفین، والحكام، والعلماء، والملوك من قِبل رئیس الوزراء، وتكون مدة العضویة في ھذا المجلس سنتین قابلة للتجدید.

وینظر المجلس في األمور اآلتیة:

 ـ میزانیة مدیریة األوقاف العامة النھائیة قبل عرضھا على مجلس الوزراء.

 ـ طلب المناقلة من إلى فصل من فصول المیزانیة.

 ـ اللوائح القانونیة واألنظمة الخاصة باألوقاف.

 ـ مقررات المجالس العلمیة المختصة بتعیین أصحاب الجھات في المعابد والمتولین على األوقاف الملحقة، وطلب
رفع الجھات عنھا.

 ـ الخطط الدراسیة، والمناھج للمدارس والمیاتم والمؤسسات.

 ـ الطلبات التي تُقدم بشأن استبدال الموقوفات وعرضھا على مجلس الوزراء.

 ـ شراء األمالك.

 ـ طلبات تقسیط الدیون.

 ـ اقتراح شطب الواردات.

1 ـ إیجار الموقوفات لمدة تزید على (3) سنوات.

1 ـ شطب ما یُفقد من أموال األوقاف.

1 ـ التعمیرات والتعھدات التي تزید كلفة كل منھا على (250) دیناًرا.

1 ـ اقتراح الخطط والمشاریع التي من شأنھا إعمار األوقاف بصورة عامة، واإلكثار من مستغالتھا بإنشاء مستغالت
جدیدة، وتحسین حال األمالك.

1 ـ ما یحیلھ الوزیر المسؤول، أو المدیر العام من أمور تتعلق باألسس العامة لمصالح األوقاف.
 

 



مدينة المنصور
 

في سنة 1946، تأسست في بغداد شركة باسم (شركة المنصور المحدودة)، غرضھا األول:

(ممارسة أعمال السباق بجمیع فروعھا، والتصرف باألراضي، عن طریق شرائھا أو استئجارھا، وتقوم بتنظیمھا،
وإعدادھا إلقامة مسابقات الخیل على اختالف أنواعھا، وجمیع المسابقات األخرى، وإقامة األلعاب الریاضیة وغیرھا،

وأن تقوم بإنشاء محالت لجلوس الجمھور وإصطبالت الخیل واألبنیة الالزمة إلخ).

وقد كان رأس مال ھذه الشركة عند تأسیسھا (330 ألف) دینار، ثم أصبح بعد فترة (495) ألف دینار، موزًعا على أسھم،
قیمة كل سھم (عشرة دنانیر).

وقد جرى شراء ھذه األسھم من قبل الراغبین في المساھمة بھذه الشركة بسرعة؛ ألن مؤسسیھا من الشخصیات المعروفة
بخبرتھا التجاریة.

 

أراضي مدینة المنصور:

وكان أول عمل قامت بھ ھذه الشركة، ھو شراؤھا مساحة شاسعة من األراضي، وھي األراضي التي تقع وراء (نھر
الخر) على یمین طریق بغداد ـ الفلوجة؛ رغبة منھا في إنشاء مدینة عامرة، سمتھا (مدینة المنصور). وقد قسمت ھذه
األراضي إلى قطع، ووضعت لھا التصامیم الھندسیة، وفتحت الشوارع العریضة المبلطة، ثم عرضت ھذه القطع للبیع

بأسعار مختلفة، فتنافس القادرون على شرائھا، وقد ُشیدت علیھا الدور والقصور الجدیدة.
 

ساحة سباق الخیل:

أما العمل الثاني الذي قامت بھ ھذه الشركة فھو (تأسیس ساحة سباق الخیل)؛ حیث أنشأت وسط ھذه المدینة ساحات سباق
خیل عالمیة، مزودة بأحدث اآلالت الكھربائیة، ال سیما (العداد الكھربائي).

وقد شیدت بناًء شامًخا بعدة أجنحة لجمھور المتفرجین، یعد األول من نوعھ في الشرق األوسط من حیث الفخامة كلفھا
زھاء (350 ألف) دینار.

وقد أخذت سباقات الخیل تجري مرتین في األسبوع.

وقامت الشركة أیًضا ببناء (ناٍد)، ھو نادي المنصور، الذي یعتبر من أكبر النوادي في بغداد من حیث البنایات والمرافق
والساحات، وقد اشترك فیھ عدد كبیر من العوائل الراغبة في قضاء أوقات فراغھا في ھذه المرافق.

 

 

 

 

 

� العراق
المصارف ��

 

كانت المصارف العاملة في العراق ھي فروع المصارف األجنبیة، إذ لم تقم الحكومة العراقیة بإنشاء المصارف
المتخصصة إال بعد عام 1935، كما سنرى.

 



1 ـ المصرف الزراعي الصناعي:

وفي سنة 1935، رأت الحكومة تأسیس مصرف لمساعدة المزارعین وأصحاب الصناعة، فتقدمت إلى البرلمان بالئحة
(قانون تأسیس المصرف الزراعي الصناعي)، وبعد موافقة المجلس علیھا صدر القانون رقم (51) لسنة 1935.

وبتاریخ 11/2/1936، صدرت اإلرادة الملكیة بتنفیذ ھذا القانون.

وفي یوم 11/3/1936، باشر مجلس المصرف أعمالھ بإعداد األنظمة واللوائح الضروریة لتمشیة أعمالھ، وأخذ یفكر في
كیفیة النھوض بالزراعة والصناعة في البالد.

ومن الجدیر بالذكر، أن ھذا المصرف أخذ یقوم بمعظم العملیات المصرفیة، فضًال عن تسلیف المزارعین والصناع،
وإقامة بعض المشاریع الصناعیة، وأولھا مشروع محلج القطن في العزیزیة.

وكان أول مدیر عام لھذا المصرف ھو المرحوم یوسف غنیمة.
 

2 ـ  المصرف الزراعي:

ولما تشعبت أعمال ھذا المصرف، فقد ارتأت جعلھ مصرفین مستقلین، أحدھما (المصرف الصناعي)، والثاني (المصرف
الزراعي).

وبتاریخ 1940، ُشرع قانونان ھما:

ـ قانون تأسیس المصرف الزراعي رقم (18) لسنة 1940.

ب ـ قانون تأسیس المصرف الصناعي رقم (12) لسنة 1940.

ولكنھما لم یستقال بعملھما إال بتاریخ 1/4/1946؛ حیث أصبح لكل منھما كیان خاص منذ ذلك التاریخ.

وأصبحت واجبات المصرف الزراعي مقتصرة على (معاونة الزراع وإنھاض الزراعة وتحسینھا)، ویقوم بوجھ خاص
باألعمال اآلتیة:

وًال ـ تسلیف المزارعین لتمكینھم من تحقیق األغراض اآلتیة:

 ـ الصرف على األعمال الزراعیة، كنفقات الحراثة، وجني الحاصالت، ومكافحة الحشرات، وشراء األسمدة
والبذور، وغیر ذلك من األعمال الزراعیة.

 ـ الصرف على أعمال البستنة والتشجیر، وإصالح األراضي وإحیائھا، وفك العقارات الزراعیة من الرھن
التأمیني.

 ـ شراء المكائن واآلالت المقتضیة لألعمال الزراعیة كمكائن الري والحرث والحصاد.

 ـ شراء المواشي والدواجن وحیوانات الحقل األخرى، ومكائن تفریخ الدجاج، وحلب الحلیب وتعقیمھ، واستخراج
مشتقاتھ بالطرق الغنیة، وإنشاء ما یقتضي لھذه الحیوانات والمكائن، من األبنیة والحظائر في الحقل الزراعي

ذاتھ.

نیًا: التسلیف بضمانة وزیر المالیة.

لثًا: تسلیف الجمعیات التعاونیة الزراعیة.

ابعًا: تسلیف مربي األسماك.

امًسا: تأسیس المخازن والمستودعات.

ادًسا: التسلیف لقاء المنتجات الزراعیة المخزونة في السایلوات.



ابعًا: شراء المكائن واآلالت، واألدوات الزراعیة، واألسمدة والبذور، وبیعھا إلى المزارعین نقدًا أو بأقساط.

منًا: تأسیس صندوق توفیر للمزارعین.

سعًا: قبول الودائع النقدیة الثابتة.

اشًرا: القیام بالخدمات األخرى ذات المساس المباشر بالشؤون الزراعیة.

ھذا وقد ُعدل قانون المصرف الزراعي سنة 1956 بالقانون رقم (28) لسنة 1956، ثم عدل أخیًرا بالقانون رقم (56)
لسنة 1959.

ومن الجدیر بالذكر، أن رأس مال المصرف وأول عملھ كان (ربع ملیون دینار)، المدفوع منھ (150 ألف دینار) فقط، ثم
أصبح بموجب قانون 1956 (عشرة مالیین) دینار، المدفوع منھ (ثالثة مالیین) دینار فقط(550). 

وللمصرف مجلس إدارة، یرأسھ مدیر المصرف الزراعي العام.
 

3 ـ المصرف الصناعي:

قلنا إن ھذا المصرف أنشئ بالقانون رقم (12) لسنة 1940، وأنھ بدأ عملھ في سنة 1946. وقد ُعدل قانون ھذا المصرف
بالقانون رقم (37) لسنة 1950. وكانت الغایة من تأسیس ھذا المصرف ھي:

إنھاض الصناعة في البالد ومساعدتھا، والقیام باألعمال المصرفیة الخاصة بھا، ویقوم المصرف بوجھ خاص باألعمال
اآلتیة:

 ـ القیام بمشاریع صناعیة على حسابھ الخاص المباشر.

 ـ تألیف شركات مساھمة صناعیة خاصة أو عامة، واالشتراك بأسھمھا.

 ـ المساھمة في شركات صناعیة موجودة أو تؤلف لھذه الغایة.

 ـ التسلیف على المواد األولیة المستوردة لحساب أصحاب المصانع ومنتوجاتھم المصدرة.

 ـ إقراض أصحاب المصانع والمشاریع الصناعیة، بقصد تأسیس المصانع والمشاریع الصناعیة أو توسیعھا أو
تحسینھا.

 ـ التوسط الستیراد المكائن واآلالت، والمواد األولیة لحساب أصحاب المصانع والمشاریع الصناعیة، والمؤسسات
الرسمیة وشبھ الرسمیة، وفي تصدیر منتوجات المصانع العراقیة.

 ـ تسلیف التجار الذین یتعاطون مع مؤسسات المصرف ویشترون ویبیعون مواد أو منتجات لھا عالقة بالمشروع لقاء
تأمینات.

أما رأس مال المصرف أول تأسیسھ، فقد كان (250 ألف) دینار، وفي سنة 1950 أصبح (ملیون دینار) بموجب القانون
رقم (37) لسنة 1950.

وقد ُعدل قانونھ عدة مرات، آخرھا (بالقانون رقم 87 لسنة 1956).
 

4 ـ مصرف الرافدین:

یعتبر مصرف الرافدین أول مصرف تجاري وطني في العراق، أسستھ الحكومة في شھر نیسان سنة 1941 بمقتضى
(قانون تأسیس مصرف الرافدین رقم 33 لسنة 1941) برأس مال قدره (نصف ملیون دینار)، تقدمھ الحكومة كسلفة لھ

بدون فائدة. غیر أن رأس مالھ أصبح (ملیون دینار) بموجب القانون رقم (3) لسنة 1950.



وللمصرف مجلس إدارة مؤلف من مدیر وستة أعضاء، ویعین المدیر، ومدة بقائھ بقرار من مجلس الوزراء، أما األعضاء
فیعینون بأمر من وزیر المالیة، على أن تكون مدة العضویة سنتین، وال یجوز خاللھا تنحیة العضو، وینحى بالقرعة

نصف األعضاء في نھایة السنة األولى من تأسیس المصرف.

ویقوم المصرف بالعملیات التي تقوم بھا بنوك الودائع، والخصم على العموم. فھو یقبل الودائع، ویفتح االعتمادات
والحسابات الجاریة، ویقوم بعملیات الخصم والتسلیف على الصكوك والبضائع، ویقوم بتسویة حسابات العمالء، وعملیات

صرف وشراء وبیع السبائك الذھبیة والنقود الذھبیة، وتأجیر الخزانات، كما أنھ یقوم بأعمال الخزینة وصیرفتھا.

وقد أظھر المصرف منذ بدء عملھ حتى اآلن نشاًطا ملحوًظا في میدان العملیات المصرفیة داخل العراق وخارجھ.

وللمصرف وكالء مراسلون في شتى أنحاء العالم، وكلھم من البنوك المالیة الكبیرة في تلك البلدان(551). 
 

5 ـ  المصرف الوطني:

إن فكرة إنشاء مصرف وطني یتولى إصدار (البنكنوت) في العراق فكرة قدیمة، ترجع إلى عام 1928، عندما قُدم
مشروع بھذا الخصوص، غیر أن بعض الصعوبات اعترضت تنفیذه.

وفي سنة 1931، صدر قانون العملة رقم (44) لسنة 1931، فاكتفى ھذا القانون بإنشاء (لجنة العملة) التي ألقي على
عاتقھا القیام بھذه المھمة إلى حین إنشاء مصرف وطني یقوم بھذه المھمة.

وفي عام 1939، أخذت فكرة إنشاء المصرف الوطني لإلصدار تأخذ شكًال جدی�ا، فأصدرت الحكومة (قانون رقم 27 لسنة
1939) الذي بموجبھ تساھم الحكومة بتأسیس مصرف. غیر أن ھذا القانون لم یخرج إلى حیز التنفیذ لعدم نشره في

الجریدة الرسمیة.

وفي عام 1947، تقرر إنشاء ھذا المصرف إذ صدر (قانون المصرف الوطني العراقي رقم 43 لسنة 1947). وقد نصت
المادة األولى منھ على ما یلي:

(للحكومة أن تؤسس مصرفًا مركزی�ا باسم المصرف الوطني العراقي، یكون مركزه في بغداد، ویجوز أن یكون لھ فروع
في العراق ووكاالت في الخارج).

وقد ُجعل رأس مال المصرف (5 مالیین) دینار، دفعت الحكومة نصفھ عند التأسیس، ویعتبر المبلغ المتبقي احتیاطی�ا
مضمونًا من قِبل الخزینة العراقیة.

 

أغراض المصرف:

ونص القانون على أغراض المصرف وھي:

(إدارة العملة وتأمین استقرارھا وخدمة مالیة الدولة وتسھیل التأدیات الداخلیة والخارجیة وترویج وتسھیل االعتماد لصالح
التجارة والصناعة والزراعة بصورة عامة، ولتأمین ھذه األغراض یقوم المصرف بالواجبات التالیة:

 ـ إصدار العملة وإدارتھا والقیام باألعمال الناشئة عن ذلك.

 ـ القیام باألعمال الناجمة عن االتفاقیات الدولیة، وال سیما اتفاقیة (برتین ودز).

 ـ القیام بأعمال المصارف وتنسیق أعمالھا.

 ـ القیام باألعمال الناجمة عن التحویل الخارجي.

 ـ حفظ حسابات الحكومة، بما فیھا الدوائر شبھ الحكومیة في جمیع فروعھا.

 ـ معامالت القروض الحكومیة وشبھ الحكومیة على اختالف أنواعھا.



 ـ األعمال األخرى التي یتقرر القیام بھا من وقت آلخر.

* * *

وبالرغم من صدور ھذا القانون، فإنھ لم یباشر عملھ فعًال إال یوم 1/7/1949.

وبموجب ھذا القانون؛ أصبح المصرف یمارس نوعین من الوظائف ھما:

 ـ وظیفة بنك اإلصدار، بداللة المادة الرابعة من القانون، وبذلك حل محل (لجنة العملة) التي كانت تقوم بھذا العمل
في (لندن).

 ـ وظیفة بنك مركزي، بداللة المادة الرابعة أیًضا، إذ یقوم بتكوین الرصید الذھبي، وتنظیم االئتمان في العراق،
وإمداد الدولة بما یلزمھا من النقود.

ویستھدف المصرف الوطني العراقي ـ على كل حال ـ إدارة العملة، وضمان سالمتھا، واإلشراف على االعتمادات في
األسواق المالیة، وحفظ حسابات المصارف، وتوجیھ رؤوس األموال المحلیة العاطلة، ومراقبة المیزان التجاري
والحسابي واحتیاطي العراق من العمالت األجنبیة، وإسداء المشورة الفنیة الالزمة للمؤسسات المالیة الرسمیة لكي تنسجم

سیاسة الدولة المالیة مع وضع العراق االقتصادي العام.

وقد أصدر المصرف عند تأسیسھ أوراقًا نقدیة من فئات: العشرة والخمسة دنانیر، والدینار، ونصف الدینار، وربع الدینار،
وذلك حسب التفاصیل التي عینتھا الفقرة (ب) من اإلرادة الملكیة رقم (532) الصادرة بتاریخ 29/8/1950.

* * *

ھذا، ویدیر المصرف مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء بمن فیھم (محافظ المصرف) ویعین المحافظ بقرار من مجلس
الوزراء، وبإرادة ملكیة لمدة ثالث سنوات یجوز تجدیدھا.

أما األعضاء، فیشترط فیھم الخبرة، واالختصاص، واالستقامة، ویكون منھم:

 ـ عضو لھ خبرة باألمور التجاریة، ترشحھ غرفة التجارة.

 ـ عضو لھ خبرة باألمور الصیرفیة، ترشحھ المصارف المأذونة في العراق.

 ـ عضو لھ خبرة باألمور الزراعیة، ترشحھ غرفة الزراعة.

ویعین األعضاَء مجلُس الوزراء ومدة العضویة أربع سنوات. وھناك غیر ھؤالء أعضاء إضافیون.

* * *
 

6ـ المصرف  العقاري:

لكثرة الرھینات التي تجري بین األشخاص بفوائد عالیة تتحملھا الطبقة الفقیرة، استرعت ھذه الحالة نظر الحكومة،
فقررت تأسیس مصرف خاص، یقوم بإقراض المدینین من األفراد واألشخاص الحكمیة مبالغ موثقة بأموال غیر منقولة،

وبفائدة معقولة، ولتھیئة الفرص ألصحاب الدخل الثابت المتالك بیوت لھم، وإنقاذھم من الوضع الشاذ الذي ھم فیھ.

وتحقیقًا لھذه األھداف؛ أصدرت في عام 1948 (قانون المصرف العقاري رقم (18) لسنة 1948).

وقد بینت المادة األولى من ھذا القانون مھمة ھذا المصرف وھي:

(إقراض العراقیین من األفراد واألشخاص الحكمیة مبالغ موثقة بأموال غیر منقولة، أو بالحقوق القانونیة المستقرة علیھا
وفقًا لنظام المصرف الداخلي).

وكان رأس مال المصرف عند تأسیسھ (ملیون دینار)، إال أن الظروف المالیة عند ذاك لم تساعد على قیام المصرف بعملھ
ھذا كامًال، ولذلك اقترض من المصرف الوطني مبلغ (ربع ملیون) بفائدة (3%) ولمدة سنة واحدة، وذلك في سنة 1950.



كما تم االتفاق بین المصرف ووزارة العدلیة على إیداع جانب من أموال القاصرین لدیھ، فأودع منھا مبلغ (148,500)
دینار، بفائدة سنویة قدرھا (%4).

وباشر المصرف عملھ فعًال في أوائل سنة 1950.

وقد أدى ھذا المصرف ـ وال یزال ـ خدمات مشكورة ألصحاب الدخل الثابت ومتوسطي الحال، إذ ساعدھم على
االقتراض منھ لبناء دور سكن خاصة بھم وفق األسس التي نص علیھا نظامھ. وللمصرف مجلس إدارة أیًضا، یرأسھ

المدیر العام للمصرف.

* * *
 

7 ـ مصرف الرھون:

كانت الطبقة الفقیرة من األھلین وصغار الموظفین یعانون صعوبات كثیرة في الحصول على مبالغ یقترضونھا لسد
تكالیف معیشتھم. وكان ھذا الوضع مركز استغالل المرابین، لذلك قررت الحكومة في عام 1951 تأسیس مصرف خاص
لھم، فصدر لذلك (قانون مصرف الرھون رقم (14) لسنة 1951) بربع ملیون دینار، یسلفھ إیاه وزیر المالیة بدون فائدة،
كما یجوز للمصرف استقراض مبلغ ال یتجاوز (150 ألف) دینار بضمان الحكومة. وباشر المصرف عملھ في بدایة شھر

تشرین األول عام 1951، وكان أول مدیر عام لھ ھو الدكتور عبد الحمید الھاللي.

وقد نص القانون على أن واجبات المصرف:

(إقراض العراقیین مبالغ برھن أموال منقولة، على أن یقرض الشخص أكثر من (200) دینار مھما تعددت الرھون، وال
یتجاوز مبلغ الرھن (70%) من الذھب و(50%) من الفضة).

والمصرف یقرض موظفي الحكومة والمتقاعدین بدون رھن أو مال منقول، بشروط خاصة، على أن ال یتجاوز مبلغ
القرض رواتب ثالثة أشھر، وأن ال یزید المبلغ المقترض عن (100) دینار، ویُسدد في ظرف سنة واحدة.

ھذا، وقد بدأ المصرف بإقراض الموظفین والمتقاعدین ابتداًء من یوم 29/5/1951 بفائدة قدرھا (4%). وللمصرف
مجلس إدارة یرأسھ المدیر العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصا�ف العراق�ة(552) 
 

تجتمع المصایف العراقیة في المنطقة الشمالیة، في ألویة الموصل وأربیل والسلیمانیة، حیث المشاھد الطبیعیة الخالبة،
واألراضي التي كستھا الطبیعة حلة نضرة، بأشجارھا الباسقة، وغاباتھا الكثیفة، وودیانھا المنبسطة الجمیلة، وعیونھا

الثمرة العذبة، وھوائھا المنعش العلیل.



ومما تجدر اإلشارة إلیھ، ھو أن الوصول إلى ھذه المصایف أصبح سھًال لوجود الطرق المبلطة التي توصل إلیھا.

ونقدم فیما یلي نبذة عن ھذه المصایف حسب األلویة المذكورة:
 

أوًال ـ مصایف لواء الموصل:
 

1 ـ السوالف:

وھي واقعة في مضیق مزوركا، تحیط بھ جبال العمادیة الشاھقة، ویشرف من محلھ الضیق على بلدة العمادیة من الجھة
الشرقیة فقط، ویعلو على سطح البحر بـ (1150) متًرا.

وفي المصیف میاه عذبة، تتكون من الینابیع المتفجرة من جبال العمادیة. وفي السوالف عدة شالالت، من بینھا شالل یبلغ
ارتفاعھ 25 متًرا.

ویبعد ھذا المصیف عن مدینة الموصل عن طریق السیارات بـ (166) كیلومتًرا.
 

2 ـ سرعمادیة:

ویقع ھذا المصیف فوق جبل متینا، على مسافة (5) كیلومترات من كلى مزوركا. والطریق إلیھ جبلي وعر، یقطعھ
المسافر من السوالف عن كلى مزوركا على الخیل أو البغال بمدة ساعة وبعض الساعة.

ویعلو مصیف سرعمادیة عن سطح البحر بـ (1985) متًرا.

ومن الجدیر بالذكر، أن ھذا المصیف كان یرتاده رجال قوة الطیران البریطانیة في العراق، وطائفة من موظفیھم الملكیین
وسیداتھم لالصطیاف فیھ.

 

3 ـ زاویتا:

تقع زاویتا في إحدى حنایا مضیق زاویتا الذي یبعد عن الموصل مسافة (90) كیلومتًرا، ویبلغ ارتفاع مصیف زاویتا عن
سطح البحر (900) متر. والطریق إلیھا معبد.

 

4 ـ سوارة توكا: 

یبعد ھذا المصیف عن الموصل بـ (114) كلم، ویبلغ ارتفاعھ عن سطح البحر (1250) متًرا. وھو مصیف یقع على سفح
جبل متینا، وعلى عدوة وادي صبنا الواسع المنبسط.

 

5 ـ سرسنك:

یبعد مصیف سرسنك عن مدینة الموصل (120) كم، والطریق إلیھ معبد. ارتفاعھ عن سطح البحر (1070) متًرا. وھو
مصیف جبلي جمیل، فیھ میاه متدفقة، وطرق جبلیة ظلیلة، وغابات ملتفة. وقد بُني فیھ فندق عصري من الدرجة األولى.
وتقع في الجھة المقابلة لجھة سرسنك قریة (بامرني)، التي یقع فیھا المطار الذي ُشید لیكون وكًرا للطائرات القادمة من

بغداد وغیرھا.
 

6 ـ أتروش:



قریة تقع على بعد (45) كیلومتًرا من الموصل على سفح جبل أتروش الغربي. والقریة ال تصلح مصیفًا، ولكن مصیفھا
ھي (غابة الصنوبر) العظیمة، الواقعة في الشرق الشمالي منھا، وما وراء جبل أتروش بمسافة (4) كیلومترات. وترتفع

ھذه الغابة حوالي من (700 إلى 900) متر عن سطح البحر.
 

7 ـ أرادن:

وتقع أرادن على السفح الغربي من جبل العمادیة، وتشرف على أفق عظیم المدى من وادي (صبنھ) الجمیل، المحصور
بین جبل (گارا) من الجنوب، و(متینا) من الشمال، وتبعد أرادن عن الموصل بـ (150) كم، وتعلو القریة (1400) متر

عن سطح البحر.
 

8 ـ بامرني: 

واقعة في أسفل السفح الغربي من جبل العمادیة، وتبعد عن الموصل بـ (157) كم، وعن أرادن بنصف ساعة بالسیارة،
وترتفع عن سطح البحر بـ (1240) متًرا.

 

9 ـ بیرا خایا (سنجار): 

تقع جبال السنجار في القسم الجنوبي الغربي من منطقة مصایف الموصل الشمالیة. وسنجار جبل مرتفع، یقع غربي قضاء
تلعفر، ویمتد حتى الحدود السوریة نحو الغرب. وبیرا خایا تطل على وادي (بردحلى) الجمیل، وتبعد عن الموصل بـ
(130) كم بطریق سھل معبد حتى قریة (سینو)، ومن ثم یقطع مضیق كرسي المھیب، ومن ھناك تُمتطى الخیول لبلوغ

بیرا خایا التي تبعد عن كرسي مسافة نصف ساعة فقط. وتعلو عن سطح البحر (950) متًرا.
 

10 ـ شرانش:

تقع شرانش بین السفح الجنوبي من جبل دودان، وتحتوي شرانش على عدة قرى جمیلة، أھمھا شرانش إسالم، وشرانس
نصارى، التي یفصل بینھما مضیق عمیق یقع بین جبلي خانتور ودودان، ویتصل بواٍد لطیف، تجري فیھ میاه صافیة،
تتألف مجاریھا من مھبط شالل شرانش البدیع الذي یبلغ ارتفاعھ (45) متًرا. وترتفع شرانس (1350) متًرا عن سطح

البحر.
 

ثانیًا ـ مصایف لواء أربیل:

تقع معظم أماكن اصطیاف ھذا اللواء في المنطقة المحصورة بین (برادوست) من الغرب، وبین خط الحدود الفاصل بین
العراق وكل من إیران وتركیا من الشرق. أما مصایفھا فھي:

 

1 ـ مصیف صالح الدین: 

یقع ھذا المصیف على قمة جبل (بیرمام)، على بعد (32) كم من أربیل، ویرتفع (3800) متر عن سطح البحر. ویعد ھذا
المصیف من أوسع المصایف العراقیة.

وقد بنت فیھ دائرة السیاحة فندقین حدیثین، كما شیدت على سفحھ بعض البیوت التي یستأجرھا المصطافون. وفي ھذا
المصیف سینما، ومطعم، وكازینو، ودار استراحة، ومسبح، وحدیقة لألطفال.

 

2 ـ شقالوة:



یقع على السفح الشمالي من جبل (سفین) في واٍد لطیف ضیق، تشرف منھ من الجھة الشمالیة والشرقیة على سالسل
الجبال الشامخة واألودیة الجمیلة، وتبعد عن صالح الدین بـ (19) كیلومتًرا، ویرتفع مصیف شقالوة ما بین (850 ـ

900) متر عن سطح البحر.

ویصل إلیھا المصطافون بالسیارات عن طریق ملتٍو معبد، تحفھ أحراج الجوز والصفصاف واللوز، وبساتین الفاكھة
والكروم.

وفیھ فندق حدیث، وتبعد شقالوة (53) كم عن أربیل.
 

3 ـ كلي علي بك:

ھو عبارة عن مضیق، یبعد مسافة (50) كیلومتًرا عن شقالوة، ویرتفع (800) متر عن سطح البحر، وطول ھذا المضیق
یزید على (4) كیلومترات، فیھ الودیان السحیقة، والشالالت، التي أكبرھا شالل (بیخال)، كما شیدت فیھ الجسور،

والمقاھي، وكازینو عصري قرب شالل بیخال.
 

4 ـ مرگھ سور: 

وتقع مركھ سور بین جبلي (بیران) من الشمال، و(تیوه خین)، المعروف بجبل (بیاو) من الجنوب، وتشرف منھ على
وادي (بالكیان)، ووادي (ما مزاوا) من الجھة الشرقیة، وعلى غابة اإلسبندار من جھة الغرب. ترتفع عن سطح البحر

حوالي (1250) متًرا، وتصل إلیھا السیارة عن طریق مضیق (كلي علي بك). وفیھا میاه كثیرة عذبة.
 

5 ـ حاج عمران:

مصیف جبلي، یقع في أقصى الحدود العراقیة شمال رایات، ویصل قرب الحدود اإلیرانیة. یبلغ ارتفاعھ (700 ـ 750)
متًرا عن سطح البحر، جبالھ مكسوة باألشجار العالیة، تكسوھا طبقة من الثلوج. بنت فیھ مصلحة السیاحة داًرا تستوعب

أسباب الراحة، وتیسر للسائح القیام بریاضة التزحلق على الجلید شتاًء.
 

6 ـ مصیف سره رش:

ومن مصایف منطقة أربیل الجمیلة، مصیف (سره رش)، وھو یبعد عن مصیف صالح الدین بربع الساعة بالسیارة في
الطریق إلى شقالوة.

 

ثالثًا ـ مصایف لواء السلیمانیة:

تنحصر مصایف ھذا اللواء بین خط الحدود المار في جبال (أورمان)، الفاصل بین العراق وإیران، وبین الخط الوھمي
الذي یمر بین جبلي (بیره مكرون) و(قره طاغ). وأھم مصایفھا ھي:

 

1 ـ وارزرد (قوبي قره طاغ):

ویبعد ھذا المصیف عن مدینة السلیمانیة بثالثین میًال. یرتفع عن سطح البحر بنحو (1850) متًرا. ویحیط ھذا المصیف
الجمیل غابة عظیمة من أجمل غابات العراق، وتكثر حوالیھ القرى المشھورة بكثرة َكْرِمھا وبساتینھا.

 

2 ـ جوار باغ:



وتبعد عن قصبة بنجوین بمیل واحد فقط. یبلغ ارتفاعھا عن سطح البحر (1400) متر، وعلى بعد مسافة نصف میل منھا
تقع قریة (بلكیان)، ذات العرائش والجنان، التي تعد بلطافتھا وبداعة آیاتھا أنھا متممة لجوار باغ.

 

3 ـ میرگھ بان:

ھي حلقة اتصال بین جبلي (بیره مكرون) و(أزمر داغ)، وتقع على مسافة (20) میًال شرقي مدینة السلیمانیة، ویصل إلیھا
المصطاف عن طریق (سورداش) ـ بالسیارة ـ إلى سورداش، وعلى ظھور الخیل أو البغال من سورداش إلیھا. وترتفع

عن سطح البحر بـ (1200) متر.
 

لجنة المصایف العراقیة:

ھذا، وقد ألفت الحكومة لجنة خاصة إلدارة ھذه المصایف ھي (لجنة المصایف العراقیة) وھي مرتبطة بوزارة
المواصالت واألشغال، ویرأسھا الوزیر نفسھ. وقد أوكلت أعمال اللجنة إلى مدیریة السكك الحدیدیة، نیابة عن اللجنة
المذكورة، وتقوم بمدیریة السكك شعبة خاصة، تنظم سفر المصطافین، وإعداد وسائل النقل التي تقلھم إلى المصایف
بالقطار والسیارات بأجور مناسبة، فضًال عن قیامھا بتلبیة طلبات المصطافین بحجز األماكن في الفنادق أو الدور المبنیة

في بعض المصایف(553).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �غداد
مصلحة نقل الر�اب ��

 



كانت وسائل نقل الركاب في بغداد وغیرھا من المدن العراقیة مقتصرة ـ في الغالب ـ على العربات التي تجرھا الخیول،
ولما دخلت السیارات إلى البالد، وشاع استعمالھا تدریجی�ا، أخذت تحل محل العربات كلما تقدم الزمن.

وبالنظر التساع رقعة السكن في بغداد، إذ أخذت بالتوسع حتى اتصلت بمدینة الكاظمیة شماًال، وبالزویة من الكرادة
الشرقیة جنوبًا، والزدیاد عدد السكان؛ فقد أخذ بعض أصحاب المصالح یستفیدون من ھذه الحاجة، إذ قاموا بعمل سیارات
باص خشبیة خاصة بنقل الركاب، یتسع الواحد منھا (9) ركاب، ولذلك بات الناس یركبونھا في تنقالتھم من بیوتھم إلى

أماكن عملھم، على الرغم مما كان یلحقھم من مزعجات.

وقد ظل األمر كذلك حتى عام 1938، إذ أحست الحكومة بضرورة إنقاذ المواطنین من ھذه المشكلة، عند ذاك اتجھت نیة
(أمانة العاصمة) إلى تشكیل لجنة خاصة لنقل الركاب في بغداد، ومن أجل ذلك صدر القانون رقم (38) لسنة
1938(554) الذي نص على تشكیل مصلحة تسمى (مصلحة نقل الركاب في العاصمة). وباشرت عملھا منذ ذلك التاریخ
مرتبطة بأمانة العاصمة. ولتسھیل عملھا؛ اقترضت ھذه المصلحة قرًضا بمبلغ (نصف ملیون) دینار، بفائدة قدرھا (%4)

وبضمان الحكومة. 

وكانت أول السیارات التي أنزلتھا إلى الشارع، ھي السیارات القدیمة التي اشترتھا من مخلفات الشعیبة، وعملت لھا
سیارات خشبیة؛ ألنھا لم تستطع شراء سیارات من الخارج بسبب اندالع نیران الحرب العالمیة الثانیة سنة 1939.

لقد تملكت ھذه المصلحة (30) سیارة استعملتھا لنقل الركاب في شارع الرشید الذي منعت سیر الباصات األھلیة فیھ.

وفي عام 1947، انفك ارتباط ھذه المصلحة من أمانة العاصمة من حیث إدارتھا ومعامالتھا، إال أن استقاللھا الحقیقي لم
یتم إال یوم 23/7/1950 بموجب القانون رقم (62) لسنة 1950، إذ أصبحت (مصلحة نقل الركاب في العاصمة) تابعة
إلى وزارة الداخلیة، وكان أول مدیر عام لھا ھو األستاذ ممتاز العمري. وبموجب ھذا القانون، أصبح رأسمالھا (ملیون)

دینار. ھذا وكانت المصلحة قد قامت بعد انتھاء الحرب بشراء (100) سیارة ماركة (كومر) وذلك في عام 1946.

أما في عام 1951، فقد اشترت (100) سیارة باص من نوع (A.E.C.)، ثم أخذ عدد باصاتھا بالزیادة حتى بلغ (300)
باص، أخذت تسیِّرھا في مناطق بغداد المختلفة.

وقد أخذت المصلحة بالتخلص من الباصات القدیمة بصورة تدریجیة، وتمكنت من استیراد سیارات جدیدة. ولغرض إدامة
سیاراتھا؛ قامت بتنظیم (الكراجات)، وزودتھا باآلالت والمكائن، وأصبحت في عام 1958 تملك حوالي (400) باص،

منھا (120) باًصا من ذوات الطابقین.

ویدیر أعمال ھذه المصلحة مجلس إدارة برئاسة مدیرھا العام(555).
 

مصلحة المجاري العامة(556) 
 

أُسست ھذه المصلحة في بغداد، بموجب (قانون مصلحة المجاري رقم 37 لسنة 1955). وصدر (نظام إدارة مصلحة
المجاري رقم 34 لسنة 1955) وكان أھم غرض من إنشاء ھذه المصلحة، ھو إنقاذ سكان بغداد من خطر تجمع فضالت

المرافق الصحیة، والمطابخ والحمامات، وتراكم میاه األمطار الغزیرة تحت األرض.

ولذلك، كان من أھم أعمال ھذه المصلحة، إعداد مشروع لنقل الفضالت بحالتھا الطریة وضخھا إلى منطقة بعیدة عن
مناطق السكن.

وقد اختارت المصلحة لھذا الغرض موقع شبھ الجزیرة، الكائنة في أحد منعطفات نھر دیالى، قرب مصبھ في نھر دجلة
جنوب معسكر الرشید، حتى شید في ھذا الموقع مركز التصفیة الذي یستقبل ھذه الفضالت والمیاه القذرة، وبعد إمرارھا
بعدة عملیات، تخرج صافیة معقمة؛ حیث تعاد إلى نھر دیالى، ومنھ إلى نھر دجلة، أما األقذار العالقة والتي تجمع في

مكان خاص، فستحول إلى مواد یمكن استخدامھا في صناعة األسمدة، وصناعات أخرى في المستقبل.



ھذا، وقد وضعت مصلحة المجاري (مشروًعا) لمد المجاري في بغداد من جانبیھا (الرصافة والكرخ)، الذي إذا تم
إنشاؤه، فسوف تتخلص بغداد من مخاطر المیاه القذرة التي تكمن تحت األرض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
المجمع العل�� العرا��

 

كانت وزارة المعارف في سنة 1945 قد ألفت لجنة باسم (لجنة التألیف والترجمة والنشر) لمؤازرة المؤلفین والمترجمین
الناشئین. إال أن الوزارة لما نظرت إلى منزلة العراق بین الدول العربیة قدیًما وحدیثًا، قررت توسیع نطاق النشاط العلمي
فیھ ومجاراة األمم الناھضة في مضامیر االرتقاء، فألفت ھذه اللجنة وأنشأت في عام 1947 (المجمع العلمي الثقافي)
بموجب نظام المجمع العلمي العراقي رقم 62 لسنة 1947. ولقد ُعدل ھذا النظام عام 1949، وكذلك بالنظام رقم 40 لسنة

.1949
 

واجبات المجمع:

ومن أھم الواجبات التي نص علیھا النظام ھي:

العنایة بسالمة اللغة العربیة، والبحث والتألیف في آداب اللغة العربیة وتاریخ العرب والعراقیین ولغاتھم وعلومھم
وحضارتھم، ودراسة عالقات الشعوب اإلسالمیة بنشر الثقافة العربیة، وحفظ المخطوطات والوثائق العربیة النادرة

وإحیائھا، وتشجیع التألیف والترجمة والنشر.. إلخ.

ویتوسل المجمع لتحقیق أغراضھ بتقدیم المساعدات المالیة للباحثین، وبإقامة المباریات في الموضوعات العلمیة واألدبیة
واالجتماعیة، ومنح جوائز مالیة للفائزین، وباالتصال بالجامعات والمجامع العلمیة واللغویة والثقافیة وغیرھا.

 

أعضاء المجمع:

یتكون أعضاء المجمع من أربعة أصناف:

 ـ األعضاء العاملون.

 ـ األعضاء المؤازرون.

 ـ األعضاء الفخریون.



 ـ األعضاء المراسلون.
 

ویتكون األعضاء العاملون من (عشرة أشخاص)، وعضویة المجمع دائمیة، ولھ من بین أعضائھ، رئیس ونائبان للرئیس.

وأعضاء المجمع في سنة 1958 ھم:

رئیس/ األستاذ منیر القاضي.

ئب الرئیس األول/ الدكتور شریف عسیران.

ئب الرئیس الثاني/ األستاذ محمد بھجة األثري.

سكرتیر/ الدكتور جواد علي.

أما األعضاء العاملون اآلخرون فھم:

الدكتور ناجي األصیل، الدكتور ھاشم الوتري، األستاذ محیي الدین یوسف، األستاذ شیت نعمان، الدكتور أحمد نسیم
سوسة، والدكتور مصطفى جواد.

أما األعضاء الفخریون فھم:

الدكتور محمد فاضل الجمالي، الدكتور متى عقراوي، طھ الھاشمي، یعقوب سركیس.

أما األعضاء المراسلون في داخل العراق وخارجھ فھم:

الموصل1- الدكتور داود الجلبى
الموصل2- الخورى سلیمان الصایغ
النجف3- الشیخ محمد السماوى

دمشق4- األستاذ محمد كرد على
دمشق5- األستاذ فارس الخورى

دمشق6- األستاذ عبد القادر المغربى
دمشق7- األستاذ خلیل مردم

بیروت8- الدكتور قسطنطین زریق
القاھرة9- أحمد لطفى السید
القاھرة10- د. طھ حسین

القاھرة11- الدكتور أحمد أمین
القاھرة12- األستاذ عباس محمود العقاد

القاھرة13- الدكتور منصور فھمى
القاھرة14- الدكتور على مصطفى مشرفة

القاھرة15- الدكتور عبد الوھاب عزام
القاھرة16- األستاذ أحمد العوامرى

القاھرة17- األستاذ محمد الخضر حسین



القاھرة18- األستاذ ساطع الحصرى
تونس19- األستاذ حسن حسنى عبد الوھاب

كراجى20- ظفر هللا خان
اآلستانة21- مكرمین خلیل

طھران22- على أصغر حكمت
دلھى23- موالنا أبو الكالم أزاد

لندن24- البروفسور جب
لندن25- البروفسور كیوم

باریس26- البروفسور ولیم مارسیھ
باریس27- البروفسور لویس ماسینیون

بیروت28- األستاذ جمیل بیھم
 

ھذا، وقد عقد المجلس أولى جلساتھ یوم 12/1/1948.

وقد قام المجمع منذ تألیفھ حتى الیوم بطبع مجموعة من الكتب وأھمھا (تاریخ العرب قبل اإلسالم) تألیف الدكتور جواد
علي، كما ساعد على طبع كتب أخرى لعدد من المحققین والباحثین.

ویصدر المجمع مجلة (فصلیة) خاصة بھ، تضم بحوثًا قیمة في اللغة والتاریخ واألدب.

ولھ خزانة كتب كبیرة، فیھا العدید من المخطوطات والكتب النادرة، وھي مفتوحة للمطالعین في أوقات الدوام
الرسمي(557).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� العراق 
المكت�ات العامة والخاصة(558) ��

 

في العراق الیوم نوعان من المكتبات وھي:

 ـ المكتبات العامة التي أسستھا وزارة المعارف وإدارات األلویة المحلیة.

 ـ المكتبات الخاصة التي أسسھا بعض األفراد من محبي األدب والثقافة.

وسوف نعطي في ھذا المعجم صورة مبسطة عن كل منھما، موزعة حسب المدن واأللویة العراقیة.
 

أوًال ـ المكتبات العامة

وتشرف على ھذه المكتبات وزارة المعارف واإلدارات المحلیة، ونقدم فیما یلي جدوًال بھا حسب األلویة:

عدد المجلدات الموجودة فیھا1- لواء الموصل
35420المكتبة المركزیة العامة

 2- لواء أربیل

6314المكتبة المركزیة العامة بأربیل
3040المكتبة العامة في كویسنجق

 3- لواء كركوك

10542المكتبة العامة المركزیة في كركوك
1916المكتبة العامة المركزیة في طوز خرماتو

 4- لواء السلیمانیة

8448المكتبة المركزیة العامة
509المكتبة العامة في حلبجة

 5- لواء دیالى

4543المكتبة المركزیة العامة في بعقوبة
1399المكتبة العامة في خانقین
2929المكتبة العامة في الخالص
- - - -المكتبة العامة في المقدادیة

 6- لواء الرمادى

6269المكتبة المركزیة العامة في الرمادى
1916المكتبة المركزیة العامة في الفلوجة

723المكتبة العامة في ناحیة حدیثة
- - - -المكتبة العامة في ناحیة ھیت

2225المكتبة العامة في عانھ



- - - -المكتبة العامة في الحبانیة
 7- لواء الحلة

5400المكتبة المركزیة العامة في الحلة
 8- لواء كربالء

7322المكتبة المركزیة العامة في كربالء
5265المكتبة المركزیة العامة في النجف
1644المكتبة المركزیة العامة في الكوفة

- - - -المكتبة المركزیة العامة في عین التمر
 9- لواء الدیوانیة

7738المكتبة المركزیة العامة بالدیوانیة
 المكتبة العامة في عفك

 المكتبة العامة في الشامیة

 المكتبة العامة في المشخاب

 المكتبة العامة في أبى صخیر

 المكتبة العامة في السماوة

 10- لواء الكوت

4987المكتبة المركزیة العامة في الكوت
 11- لواء العمارة

11043المكتبة المركزیة العامة في العمارة
1370المكتبة العامة في قلعة صالح

 المكتبة العامة في میسان

 المكتبة العامة في المجر الكبیر

 المكتبة العامة في المیمونة

- - - -المكتبة العامة في كمیت
- - - -المكتبة العامة في شیخ سعد
- - - -المكتبة العامة في الكحالء
- - - -المكتبة العامة في المشرح

 12- لواء الناصریة

9836المكتبة المركزیة العامة في الناصریة
555المكتبة العامة في الشطرة

3295المكتبة العامة في سوق الشیوخ
- - - -المكتبة العامة في الرفاعى

 13- لواء البصرة

16701المكتبة العامة في البصرة



 14- لواء بغداد

33709المكتبة المركزیة العامة
2204المكتبة العامة في تكریت
318المكتبة العامة في بیجى
1354المكتبة العامة في الدور

2656المكتبة العامة في سامراء
1514المكتبة العامة في بلد

830المكتبة العامة في اإلبراھیمیة
5366المكتبة العامة في الكاظمیة
1712المكتبة العامة في الطارمیة
1046المكتبة العامة في سلمان باك
2396المكتبة العامة في المحمودیة
1086المكتبة العامة في الیوسفیة

1109المكتبة العامة في الكرادة الشرقیة
1403المكتبة العامة في الكرخ

968المكتبة العامة في األعظمیة
2500المكتبة العامة في مدینة المأمون
1391المكتبة العامة في أبى غریب
1995المكتبة العامة في جسر دیالى

2500المكتبة العامة في بغداد الجدیدة
 

ثانیًا: مكتبات المدارس في العراق

عدد المكتباتالمدرسة
2734المدارس االبتدائیة
216المدارس المتوسطة
110المدارس الثانویة

30دور المعلمین والمعلمات
 

ثالثًا: مكتبات المدارس المرتبطة بوزارة المعارف

مكتبة الفنون البیتیة في األعظمیةمكتبة الفنون الجمیلة
مكتبة دار المعلمین في األعظمیةمكتبة الصناعات الرسمیة

مكتبة أبى غریبمكتبة إعدادیة التجارة للبنین



مكتبة مدرسة الصناعة بالوشاشمكتبة إعدادیة التجارة للبنات
مكتبة مدرسة الصناعة بالموصلمكتبة الغربیة المتوسطة

مكتبة تطبیقات دار المعلماتمكتبة دار المعلمات
 مكتبة الفنون البیتیة في الكرخ

 

رابعًا: مكتبات دواوین  الدولة ومؤسساتھا العلمیة

عدد المجلداتاسم المكتبة
1700مكتبة مجلس الوزراء
12755مكتبة األوقاف العامة
7000مكتبة وزارة اإلعالم
10350مكتبة وزارة االقتصاد
400مكتبة وزارة التخطیط
2500مكتبة وزرة الخارجیة
- - -مكتبة وزارة الداخلیة
1182مكتبة كلیة الشرطة
8000مكتبة كلیة األركان

6131مكتبة وزارة الزراعة
355مكتبة مدیریة البیطرة العامة

270مكتبة وزرة الشؤون االجتماعیة
160مكتبة مدیریة السجون لعامة
1000مكتبة مدیریة العمل العامة

255مكتبة مصلحة المصایف والسیاحة
1326مكتبة وزارة الصحة
1333مكتبة مستشفى التویثة
745مكتبة وزارة الصناعة
2320مكتبة وزارة العدل

2199مكتبة دیوان التدوین القانونى
475مكتبة وزارة المالیة

1811مكتبة وزارة المعارف
36000مكتبة المتحف العراقى
7200مكتبة متحف الموصل



300مكتبة متحف السلیمانیة
10200مكتبة المجمع العلمى العراقى

1151مكتبة المعھد العالى للتربیة البدنیة
512مكتبة مدیریة الطرق والجسور العامة

181مكتبة مدیریة الموانئ العامة
410مكتبة وزارة النفط

 

خامًسا: مكتبات جامعة بغداد

عدد المجلداتاسم الكلیة
17000المكتبة المركزیة للجامعة

22000مكتبة كلیة اآلداب
4500مكتبة كلیة التجارة واالقتصاد

20524مكتبة كلیة التحریر للبنات
25500مكتبة كلیة التربیة
8000مكتبة كلیة الحقوق
12000مكتبة كلیة الزراعة
3500مكتبة كلیة الشریعة

7181مكتبة كلیة الطب وطب األسنان والصیادلة
2437مكتبة كلیة الطب البیطرى

8000مكتبة كلیة العلوم
4400مكتبة كلیة الھندسة

7500مكتبة متحف التاریخ الطبیعى
274مكتبة معھد اإلدارة العامة

594مكتبة معھد اللغات
300مكتبة معھد الماجستیر

2635مكتبة معھد الھندسة العالى
 

سادًسا: المكتبات األھلیة واألجنبیة المتنوعة

عدد المجلداتمدینة بغداد
18181مكتبة الخالنى العامة
118813مكتبة القادریة العامة

22000مكتبة كلیة بغداد - الصلیخ -



14000مكتبة جامعة الحكمة - الزعفرانیة -
6192مكتبة جمعیة التفیض األھلیة
5000مكتبة دیر اآلباء الكرملین

1300مكتبة جمعیة اآلداب اإلسالمیة
5000مكتبة المعھد الكھنوتى الكلدانى
2000مكتبة جمعیة المحاربین القدماء

807مكتبة نقابة الصحفیین
2335مكتبة اتحاد األدباء العراقیین

 مدینة الكاظمیة

6000مكتبة اإلمام الحسن العامة
4000مكتبة الجوادین العامة

2300مكتبة اإلمام الصادق العامة
- - - -مكتبة جامعة العلم

- - - -مكتبة ھبة الدین الشھرستانى
 مدینة كربالء

630مكتبة العالمة محمد الخطیب العامة
5000مكتبة اإلمام الحسین العامة

- - - -مكتبة مدرسة الھندى
 مدینة النجف

19000مكتبة أمیر المؤمنین
130000مكتبة الحسینیة الشوشتریة العامة
3000مكتبة السید محسن الحكیم العامة
5000مكتبة البروجردى األولى العامة
2717مكتبة الشیخ آغا بزرك العامة
2717مكتبة الرابطة األدبیة العامة
810مكتبة جمعیة التحریر الثقافي

807مكتبة جمعیة اتحاد الطلبة العامة
 مدینة الناصریة

2335مكتبة اإلمام الباقر
 مدینة سامراء

3000مكتبة میرزا محمد الطھرانى العامة
 مدینة الموصل



7000مكتبة دیر اآلباء الدومنكیین
- - - -مكتبة معھد ما یوحنا الحبیب الكھنوتى

- - - -مكتبة الدار البطریركیة الكلدانیة
- - - -مكتبة مطرانیة السریان الكاثولیك

- - - -مكتبة مطرانیة السریان األرثوذكس
 

سابعًا: المكتبات  الخاصة

إن المكتبات الخاصة في العراق كثیرة، ولكننا سنثبت ھنا أسماء المكتبات التي یزید ما فیھا من مجلدات عن (ثالثة آالف
مجلد) وقد رتبناھا حسب النسق الھجائي.

 

1 ـ مكتبة آل باش أعیان في البصرة: 

وھي تعود إلى أسرة آل باش أعیان العباسیین، وھي من أجل المكتبات وأوسعھا، فیھا نحو (10000) مجلد في مختلف
العلوم اإلسالمیة، بینھا (1500) مخطوط.

 

2 ـ مكتبة توفیق السمعاني: 

وھي مكتبة األستاذ توفیق السمعاني، صاحب جریدة الزمان البغدادیة، فیھا زھاء الـ (8000) مجلد بالعربیة واإلفرنجیة
والسریانیة.

 

3 ـ مكتبة توفیق وھبي(559): 

تضم زھاء الـ (8000) مجلد، بینھا (200) مخطوط، وھي من لغات شرقیة وغربیة عدیدة، وتدور موضوعاتھا على
التاریخ واألدیان واللغات والرحالت.

 

4 ـ مكتبة السید حسن الصدر:

أنشأھا في حیاتھ بالكاظمیة، وفیھا المطبوع والمخطوط.
 

5 ـ مكتبة حسین جمیل المحامي: 

من المكتبات المھمة في بغداد، فیھا (7500) مجلد بالعربیة واإلنكلیزیة، تتناول شؤون العراق المختلفة، وسائر أقطار
الشرق األوسط.

 

6 ـ مكتبة الدكتور حسین علي محفوظ:

أنشأھا في الكاظمیة، فیھا زھاء (5000) مجلد، بینھا (350) مخطوًطا، وفیھا مراجع في اللغة واألدب والتاریخ والتراجم.
 

7 ـ مكتبة الحاج حمدي األعظمي:



أنشأھا في األعظمیة سنة 1890م، وھي من المكتبات الجلیلة في العراق، فیھا أكثر من (6000) كتاب في علوم الدین
واللغة والتاریخ والحقوق والقوانین.

 

8 ـ مكتبة داود الجلبي في الموصل:

ومكتبة الدكتور داود الجلبي تضم زھاء الـ (3500) مجلد بالعربیة والفارسیة والتركیة واإلفرنجیة، منھا (300) مخطوط.

والمكتبة في جملتھا نفیسة، تبحث في التاریخ والطب واللغة واألدب.
 

9 ـ مكتبة رفائیل بطي:

أنشأھا في بغداد سنة 1924، فیھا (3000) مجلد مطبوع، وتمتاز بكونھا تحوي على معظم ما كتب عن العراق: تاریخھ،
أدبھ، أحوالھ السیاسیة واالجتماعیة والعمرانیة.

 

10 ـ مكتبة صادق كمونة المحامي:

أنشأھا في بغداد سنة 1935، فیھا من الكتب المختارة ما قد تنفرد بھ عن غیرھا، وتدور موضوعاتھا حول الفرق والفلسفة
والتصوف واألدب والتراجم والتاریخ.

 

11 ـ مكتبة طھ الراوي:

أنشأھا في بغداد سنة 1909، فیھا زھاء الـ (3000) مجلد، بینھا (50) مخطوًطا، وفیھا أمھات كتب الفقھ واللغة واألدب
والشعر والتاریخ.

 

12 ـ مكتبة طھ الھاشمي: 

فیھا زھاء الـ (3000) مجلد، مطبوع بالعربیة والتركیة واإلنكلیزیة والفرنسیة.
 

13 ـ مكتبة عباس العزاوي(560): 

أنشأھا في بغداد سنة 1906، فیھا زھاء الـ (14000) مجلد، بینھا (6000) مجلد مخطوط، تحتوي على مراجع قیمة
بالعربیة والتركیة والفارسیة.

 

14 ـ مكتبة السید عبد الرزاق الحسني: 

أنشأھا سنة 1924 في بغداد، فیھا زھاء الـ (3000) مجلد مطبوع، یتناول كثیر منھا أحوال البالد العربیة عامة، والعراق
خاصة، وقد اجتمع فیھا من الكتب والرسائل والنشرات الرسمیة التي تتناول شؤون العراق الحدیث ما یندر اجتماعھ عند

غیره.
 

15 ـ مكتبة عبود الشالجي المحامي:

أنشأھا في بغداد سنة 1921، تحتوي على (5000) مجلد مطبوع بالعربیة واإلنكلیزیة، وھي تبحث في األدب والتاریخ
واالجتماع والقانون.



 

16 ـ مكتبة السید علي حسین الھاشمي الخطیب: 

أنشأھا في الكاظمیة سنة 1924، فیھا زھاء الـ (3000) مجلد، بینھا نیف وخمسون مخطوطة. تدور موضوعاتھا بین
علوم الدین والتاریخ واللغة واألدب والشعر.

 

17 ـ مكتبة علي الخاقاني:

أنشأھا في النجف سنة 1931، ثم نقلھا إلى بغداد، حیث استقر بھ المقام، وفیھا زھاء الـ (6000) مجلد، بینھا ما یزید على
(300) مخطوط، وموضوعاتھا تدور حول التاریخ واألدب والدین واللغة والشعر.

 

18 ـ مكتبة الشیخ علي آل كاشف الغطاء:

أسسھا جده الشیخ ھادي آل كاشف الغطاء، في النجف، في مطلع القرن العشرین، فیھا (5000) مجلد من مختلف
الموضوعات الدینیة، واألدبیة، والتاریخیة، واللغویة، بینھا (600) مخطوط.

 

19 ـ مكتبة فؤاد جمیل:

أنشأھا في بغداد سنة 1931، فیھا (3250) مجلدًا بالعربیة واإلنكلیزیة.
 

20 ـ مكتبة الدكتور فؤاد قندال: 

أنشأھا في بغداد سنة 1938، فیھا زھاء الـ (4000) مجلد، معظمھا باإلنكلیزیة.
 

21 ـ مكتبة كامل الجادرجي:

أنشأھا في بغداد سنة 1922، بعد أن أضاف إلیھ مكتبة أخیھ، رؤوف الجادرجي، (المتوفى سنة 1959)، بھا حوالي
(5000) مجلد بالعربیة، واإلنكلیزیة، والتركیة والفرنسیة.

 

22 ـ مكتبة الشیخ كمال الدین الطائي(561): 

أنشأھا في بغداد سنة 1926، تضم زھاء الـ (7000) مجلد، بینھا (800) مخطوط تبحث في شتى العلوم اإلسالمیة
والعربیة.

 

23 ـ مكتبة كوركیس عواد: 

أنشأھا في الموصل سنة 1926، ونقلھا إلى بغداد سنة 1937، فیھا زھاء الـ (9000) مجلد، بینھا (524) مخطوطة، وفیھا
أمھات المراجع، في التاریخ والتراجم والبلدان واألدب والشعر والحضارة والدین واللغة وفھارس المخطوطات.

 

24 ـ مكتبة محمد أحمد المحامي:

أنشأھا في البصرة سنة 1920، فیھا زھاء الـ (4500) مجلد، منھا (500) مخطوط، وھي من مختلف الموضوعات.
 



25 ـ مكتبة الشیخ محمد الحسین آل كاشف الغطاء: 

أنشأھا في النجف، تحتوي على (7700) مجلد بینھا (700) مخطوط تدور موضوعاتھا حول علوم الدین والتاریخ واألدب
والفلسفة.

 

26 ـ مكتبة الشیخ محمد رضا فرج ّ�:

أنشأھا في النجف، تحتوي على نحو (6000) مجلد من موضوعات مختلفة، بینھا (150) مخطوطة.
 

27 ـ مكتبة الدكتور محمد صدیق الجلیلي:

أنشأھا في الموصل سنة 1923، فیھا زھاء الـ (3000) مجلد، بینھا (100) مخطوط، معظم كتبھا بالعربیة، وفیھا طائفة
باإلنكلیزیة والتركیة.

 

28 ـ مكتبة محمد علي البالغي: 

أنشأھا في النجف، فیھا زھاء الـ (4000) مجلد مطبوع في مختلف الموضوعات، بینھا (150) مخطوًطا.
 

29 ـ مكتبة السید محمد حسین المحامي: 

أنشأھا في النجف، فیھا (4000) مجلد بالعلوم العربیة واإلسالمیة.
 

30 ـ مكتبة السید محمد مھدي األصفھاني:

أنشأھا في الكاظمیة، فیھا (8000) مجلد بالعربیة والفارسیة، وھي مكتبة جلیلة، حافلة بأمھات المراجع في علوم الدین
والتاریخ والتراجم والرجال.

 

31 ـ مكتبة القس میخائیل الصائغ: 

أنشأھا في الموصل سنة 1933، فیھا (3000) مجلد مطبوع، بالعربیة والسریانیة والالتینیة والفرنسیة واإلیطالیة
واإلنكلیزیة.

 

32 ـ مكتبة میخائیل عواد: 

أنشأھا في بغداد، وتضم زھاء الـ (5000) مجلد، بینھا (350) مخطوًطا.
 

33 ـ مكتبة الدكتور ھاشم الوتري:

أنشأھا في بغداد سنة 1930، فیھا (4000) مجلد، بینھا (100) مخطوط، تدور موضوعاتھا حول مختلف فروع الثقافة
من دین ولغة وتاریخ وطب.

 

34 ـ مكتبة یعقوب سركیس:



أنشأھا في بغداد سنة 1911، فیھا زھاء الـ (5000) مجلد، معظمھا من نفائس الكتب العربیة والفرنسیة واإلنكلیزیة
والتركیة والفارسیة. وتمتاز باحتوائھا على ما كتبھ الرحالة اإلفرنج في اللغات األوروبیة عن دیار الشرق األدنى. وقد
أھداھا صاحبھا قبل وفاتھ (14 كانون األول 1959) إلى ابن أخیھ، السید جلبرت سركیس. وفي المكتبة (350)

مخطوًطا(562). 
 

35 ـ مكتبة یوسف یعقوب مسكوني: 

أنشأھا في بغداد سنة 1935، فیھا زھاء الـ (4000) مجلد، بینھا (200) مخطوط، وھي في جملتھا مكتبة شرقیة، تبحث
في التاریخ والبلدان واألدب والشعر.

 

ھذه ھي أھم المكتبات الخاصة والعامة في العراق، وھي ـ بدون شك ـ تكشف عن مدى التنوع نحو التزود بالعلم والثقافة
واألدب في العراق الحدیث.

 

 

 

 

� العراق
المناهج الوزار�ة ��

 

تشكلت في العراق في العھد الملكي (59) وزارة، ابتداًء من الوزارة النقیبیة األولى التي تألفت في یوم 25/10/1920،
وانتھاء بالوزارة البابانیة، التي تألفت بتاریخ 19/5/1958 وانحلت بإعالن الجمھوریة في 14 تموز سنة 1958.

وقد جرت العادة عند تشكیل الوزارة، أن یعلن رئیس الوزراء المكلف منھاج وزارتھ، الذي یتضمن األھداف التي تسعى
وزارتھ لتحقیقھا.

ونثبت فیما یلي نص منھاج وزارة السید عبد الرحمن النقیب التي تألفت بعید تتویج األمیر فیصل بن الحسین ملًكا على
العراق، باعتباره أول منھاج وزاري وھذا نصھ(563): 

لقد أثبتت التدقیقات والتجارب االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، أن الشعب ال یمكنھ أن ینھج سبیل التقدم ویرقى في سلم
الحضارة إال باستناده إلى حكومة دستوریة نیابیة دیمقراطیة، تقوم بإدارة شؤونھ، وتدبیر أموره على غایة من العدل
واإلحسان. واعتماده على رجالھ الذین یرى فیھم حسن الجدارة، واإلقدام على مھام الحكومة من كل الوجوه وعلیھ.
فوزارتنا التي تتجلى فیھا نیة األمة، تصرف قصارى جھدھا لتأیید حكومتنا العراقیة الدستوریة النیابیة الدیمقراطیة،
واستكمال أسبابھا المادیة واألدبیة، بإدارة ثابتة وعزم بات، بدون توقف أو إحجام. ولما كان األمن الذي ھو نتیجة العدل،

وحسن اإلدارة منشأ الزراعة والتجارة والحرفة وجمیع االقتصادیات القائمة بالشركات العائدة إلى ذلك.

وكانت مملكة العراق الحدیثة العھد بالحریة واالستقالل في حاجة ماسة إلى استتباب األمن، وحصول الراحة فیھا؛ لتسلك
المنھج القویم المؤدي إلى سعادة شعبھا ورفاھھ، تھتم وزارتنا بتوطید دعائم األمن في جمیع أنحاء المملكة العراقیة، بالقوة

اإلداریة والضبط؛ لتنال حظھا الوافر منھ حینًا بعد حین.

ومن المعلوم أن المملكة العراقیة المعروفة بخصب تربتھا الثمینة، وثروتھا الطبیعیة، واستعداد أھالیھا، كانت قد أُھملت
منذ قرون، وفُقد فیھا العلم، وبارت أسواق التجارة، وتناقصت الزراعة، وقلت الحرفة، ونزلت درجة االقتصادیات إلى حد
ال یناسب مملكة حرة مستقلة، فرأینا من الواجب علینا، أن نواظب على العمل حتى ترقى فیھا العلوم والمعارف، والحرف
العصریة، وتنظم وسائل الري بعد الدرس والتدقیق، واالستفادة من كبار المتخصصین، لوضع منھاج إلرواء األراضي،
وتوسیع نطاق الزراعة، ونستكمل طرق اقتصادیاتھا لتعود مملكة حیة من حیث الثروة العامة التي علیھا المعول في كل



زمان ومكان، وتتمنى وزارتنا إبقاء مرافق ثروة البالد بید الحكومة. وتنتظر من األھلین بھذا األمر الخطیر، اشتراكھم في
تزیید واردات الحكومة، والتفكر في اتخاذ الوسائل الفعالة لصیانة الحقوق األمیریة، وإیجاد وسائل للجبایة بصورة موافقة

لمصالح الحكومة والشعب.

ولما كانت المملكة العراقیة تحتاج إلى جیش وطني یلم شعثھا داخًال، ویدافع عن كیانھا خارًجا، وال یمكن بقاؤھا إال بھذا
السور الحي الذي یضمھا بین جنبیھ في حالتي السلم والحرب، ترى وزارتنا أن تواصل السعي في تألیف جیش متطوع
من األھلین یقوم بما ُعھد إلیھ من الوظائف المھمة؛ لتكون المملكة العراقیة في أمن من الطوارئ والحوادث المستقبلة،

وسكون من الغوائل والمشاكل الداخلیة، وتسیر سیًرا حثیثًا لتحقیق األمن والنظام.

ولما كانت المحاكم الشرعیة النظامیة ھي الواسطة لتوزیع عدل الحكومة على األھلین وإحقاق حقوقھم ومعاقبة مسیئھم،
یجب االعتناء بشؤونھا، وتنظیم أمورھا بصورة تلیق بحكومة دیمقراطیة؛ لتضاھي محاكم الممالك الراقیة في الحكم
وتوزیع العدل، وعلیھ فالوزارة ستھتم كل االھتمام بجعل المحاكم موافقة لرغائب الشعب وعادات البالد، ناظرة في

الحقوق على وجھ المساواة.

ومن البدیھي، أن الحكومة البریطانیة التي بذلت جھدھا في سبیل تأسیس المملكة العراقیة، ھي الصدیقة الوحیدة التي یُعتمد
على والئھا ویستند إلى مساعدتھا في المواقف الحرجة، ویجب أن تراعى المصالح المتبادلة بینھا وبین الحكومة العراقیة،

وأن تھتم في توطید العالئق الالزمة، لتتمكن الحكومة العراقیة من تأمین منافعھا السیاسیة واالقتصادیة.

ومن أھم األمور التي تعنى بھا وزارتنا، ھو تألیف المؤتمر الممثل للشعب العراقي، ووظیفتھ سن القوانین؛ ألن المؤتمر
بمثابة الروح للمملكة الدیمقراطیة التي ال تقوم لھا قائمة إال بھ، وعلیھ فالسرعة في تألیفھ ھي من أھم مقاصد الشعب

والحكومة.

وال یخفى أن ما ذكر من اإلصالح والتنظیم ال یتم إال إذا كان الشعب العراقي متحد الكلمة، مجتمع األمر على معاضدة
الحكومة ومساعدتھا بالقیام بما ألقي على عاتقھا من مسؤولیة إدارة البالد، لذلك تسعى وزارتنا لبث روح التضامن ونبذ
التباغض بین طبقات األمة، والقضاء على أي اختالف یوجب خذالن الشعب وصده عن العمل الواجب علیھ، أو جعلھ

متمسًكا كل التمسك بالعرش الملكي، ومتفانیًا في حب صاحبھ المفدى.

ھذه ھي خطة وزارتنا. وّ� ولي التوفیق.

عبد الرحمن

رئیس الوزراء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



منهج الوزارة ال�ا�ان�ة 
 

أما آخر منھاج وزاري في العھد الملكي، فھو منھاج الوزارة التي رأسھا أحمد مختار بابان، وألفھا یوم 19/5/1958.
وننشر فیما یلي ھذا المنھاج والذي ألقاه في جلسة مجلس النواب یوم 29/5/1958:

سادتي المحترمین..

بعد أن أوالني صاحب الجاللة، الملك المعظم ثقتھ الغالیة المشرفة، صار لزاًما عليَّ أن أعرض على مسامعكم الكریمة
وأنتم ممثلي الشعب الكریم ما أنتوي تحقیقھ أنا وزمالئي من المقاصد السلیمة التي تخدم الشعب والبالد.

إن نعمة (االتحاد العربي)(564) الذي تكون بجھود البیت الھاشمي الرفیع الصادقة، وتضافر أبناء المملكتین، العراقیة
واألردنیة الھاشمیة، وتأییدكم لھ قد وضع الحجر األساسي لبناء الوحدة العربیة الشاملة التي نرجوھا جمیعًا من صمیم
قلوبنا، وقد رسم ھذا االتحاد الرصین مبدأ تاریخ جدید في سیاستنا الداخلیة والخارجیة مما یجب أن نخطو على ضوئھ،

وتمشي على ھداه. 

سادتي: إن أول ما سنتوجھ إلیھ من األعمال الصالحة ـ بعون ّ� تعالى ـ ھو بذل الوسع الستمرار ترفیھ الشعب في معاشھ
وسكناه، ومضاعفة الجھود في سبیل ذلك، وتوسیع مناطق األعمال، واإلسراع في إنجاز ما ھو منھا قید البناء والتأسیس؛
لیعم الخیر والعمران سائر أبناء األمة التي ال تتوخى الحكومة غیر سعادتھا وتقریر سیادتھا وصیانة كرامتھا، ونحن
مصممون على مراقبة سیر حسن األعمال في دوائر الحكومة، وتسھیل مراجعة الناس لھا، وإنجاز قضایاھم بالسرعة
الممكنة، وذلك عن طریق العنایة بجھاز التفتیش في سائر مصالح الدولة وتقویة عنصره. وسوف ال نغفل أبدًا عن معاقبة
المسيء ومكافأة المحسن من الموظفین، ونحرص كامل الحرص على احترام القوانین واألنظمة، وحسن تطبیقھا، كما
نطلب ذلك من جمیع إخواننا المواطنین الكرام، فإن المشاریع التي ھي نتاج مجلس األمة ومظھر إدارتھا، ھي موازین

العدل، ومقاییس اإلنصاف والتعاون في احترامھا بین الشعب والحكومة، أمر ال مناص منھ في أمة ناشئة دیمقراطیة.

وسوف ال نألو جھدًا في صیانة األمن واالستقرار في البالد، والتعاون مع حكومة االتحاد العربي للمحافظة على الروابط
األخویة الطیبة مع سائر الدول العربیة الشقیقة، والدول األخرى الصدیقة، واحترام مواثیقنا وعھودنا معھا وذلك ضمن
حدود دستور االتحاد. وال نتأخر عن النظر في كل اقتراح یخدم مصالح األمة، وال عن سماع كل نصح یُسدى إلینا
باألسالیب المألوفة في األمم الراقیة وبالطرق الدستوریة. وسنعالج مواطن الضعف في وضعنا االقتصادي ومیزاننا

التجاري، ونشجع اإلنتاج المحلي والنھوض بالصناعة في البالد، مستھدین باألسالیب التي اتبعتھا سائر األمم الناشئة.

إن الھدف الذي نرمي إلیھ من وراء جمیع ذلك وما سنبذلھ من جھود صادقة إن شاء ّ�، ھو خدمة البالد، وكسب رضاء
الشعب الذي ھو منا ونحن منھ، والذي نطمع أن نؤدي لھ خدمات خالصة تؤتي ثماًرا طیبة، توفر لھ أسباب الرفاه
والرخاء، وتحقق لھ التعلیم الشامل، وال شك أن نجاحنا في ما نقصده ونبتغیھ وما نقوم بھ من عمل ال یتم على الوجھ

الصحیح المطلوب إال بمؤازرتكم وتوجیھاتكم، وتلقي أبناء الشعب الكریم ذلك منا تلقیًا حسنًا.

إن ھذا البیان العام المجمل الذي أتشرف بإلقائھ لدیكم سیعقبھ بحول ّ� تعالى منھاج عام مفصل، یُتلى على مسامعكم
الكریمة في االجتماع العادي المقبل(565) الذي نأمل أن تظھر للشعب دالئل نوایانا المخلصة قبل انعقاده. وّ� على ما

نقول وكیل، وھو المستعان وولي التوفیق.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
موس��� الج�ش العرا��

 

یرجع تاریخ تشكیل الجوق الموسیقي للجیش العراقي إلى سنة 1923، ففي ھذه السنة تألف في بغداد جوق موسیقي
WOOD WIND BAND وفي الموصل (BRASS BAND) وكان الجوقان معًا في الموصل، وسمیا (جوق
الحرس الملكي) بقیادة ضابط إنكلیزي ھو (الرئیس األول كولفیلد)، وبقیت األمور على ھذا الحال حتى سنة 1924 حیث

تم نقل الجوقین إلى بغداد.

وبعد أن تم تدریب الجوقین، انفصل (جوق الموصل) والتحق بمقره في الموصل سنة 1935.

وبعد ذلك فكرت وزارة الدفاع بإیفاد جماعة من الطالب في بعثات موسیقیة لیتمكنوا فیما بعد من قیادة وتدریب الفرق
الموسیقیة بالجیش، فأوفدت إلى إنكلترا األستاذ (ألبیر شفو) وبعد أن قضى فیھا أربع سنوات عاد إلى بغداد. كما أنھا
أرسلت العریف الموسیقار (سعید قاسم)، ورئیس العرفاء الموسیقار ناصر إبراھیم في نفس السنة إلى القاھرة، حیث بقیا

تحت التدریب فیھا لمدة سنة، فلما عادا تم تشكیل الجوق الموسیقي للفرقة الثانیة ومقرھا في كركوك.

ومن ثم، تم تشكیل جوق الفرقة األولى التي كان مقرھا الدیوانیة. وحین عودة األستاذ ألبیر شفو إلى بغداد في سنة 1939
ُعین مدیًرا لموسیقى الجیش العراقي، وكان أول ما قام بھ، ھو فتح دورة ضباط الموسیقى، مكونة من ضابطي صف

وأربعة تالمیذ ھم:

 ـ النائب الضابط / سعید قاسم.

 ـ رئیس عرفاء / موسى إبراھیم.

 ـ التلمیذ / عبد المجید نوري.

 ـ التلمیذ / عبد العزیز سعید.

 ـ التلمیذ / مصطفى عبد الوھاب.
 

ً



وبعد انتھاء ھذه الدورة، أصبحوا ضباًطا موسیقیین.

وفي عام 1948، فُتح مستودع تدریب الموسیقى وذلك إلخراج جنود موسیقیین ولتوسیع المالكات وسد النواقص في
األجواق األخرى.

وفي ھذه السنة تم تنسیق ھذه األجواق وجعلھا تحمل رسم (الموسیقى العسكریة).

وفي سنة 1949، تم تشكیل جوق موسیقي للفرقة الثالثة ومقرھا في بعقوبة.
 

 

 

 

الموصل
 

مدینة الموصل تأتي بعد بغداد باألھمیة، وھي مركز لواء الموصل. وللموصل تاریخ قدیم تحدث عنھ كثیر من المؤرخین
العرب واألجانب.

وقد لخص صاحب كتاب (تاریخ الموصل) القس سلیمان صائغ(566) أقوال ھؤالء في أصل اسم الموصل فقال: 

(ذھب بعض المؤرخین إلى أن الموصل دعیت باسم الملك الذي شیدھا، وكان یسمى (الموصل) وھذا بعید عن الصحة، إذ
ال نجد وجًھا لھ من الحقیقة التاریخیة. على أن لفظة الموصل عربیة االشتقاق، تدل صیغتھا على اسم المكان، فتعني

(الملتقى)، أي الموقع الذي یصل مكانًا بآخر).

(وكانت في أواخر القرن الثامن للمیالد تدعى بـ (الحصن العبوري)، ومعناه الموقع الذي یُجتاز بھ من مكان إلى آخر).

أما المؤرخون العرب، فإنھم أجمعوا على أنھا سمیت بالموصل لكونھا (الملتقى).

(وروى أحمد بن حمزة: أن الموصل كانت تدعى زمن تملك الفرس (نواردشیر)، ثم إن مروان بن محمد من بني أمیة
أحب صفاء ھوائھا وموقعھا الجمیل، فبنى لھ على شاطئ دجلة قصًرا منیفًا، ومد جسًرا على أنھر فدعیت الموصل:

وخالفھ الحموي في إعطاء سبب ذلك، لكنھ اتفق معھ في معنى االسم فقال:

(من الموصل، یُقصد إلى جمیع البلدان، فھي باب العراق ومفتاح خراسان، ومنھا یُقصد إلى أذربیجان). وقالوا إنھا سمیت
الموصل؛ ألنھا وصلت بین دجلة والعراق، وقیل ألنھا وصلت الجزیرة وبلد.

ومفاد ذلك، أن اسم الموصل عربي االشتقاق، ومعناه الموقع الذي یصل محال� بآخر وبلدة ببلدة أخرى، وقد أید ھذا بعض
المستشرقین مثل (مستر السترنج اإلنكلیزي في كتابھ تاریخ ما بین النھرین).

وللموصل أسماء كثیرة، منھا (الحدباء) وقد نسب الحموي سبب ھذه التسمیة إلى احتداب في دجلتھا واعوجاج في
جریانھا. أما ابن بطوطة، فعزاه (إلى قلعتھا الحدباء). وقال صاحب منھل األولیاء بأنھا سمیت بذلك (النحداب أرضھا،

وألن البیوت والمحال فیھا لم تقع على مستوى أرضھا، بل بعضھا على نشز وقالع وبعضھا في منخفض من األرض.

ولقبت الموصل أیًضا بـ (الخضراء) الخضرار بقاعھا وقت نزول المطر بغزارة في فصل الشتاء.

ولقبت كذلك بـ (أم الربیعین) والربیعان أحدھما في الكانونین، عند مجيء الوسمي، والثاني في آذار، وھو الربیع الحقیقي
(إذ في تشرین الثاني والكانونین تنبت الزروع، فتصبح صحراؤھا ثوبًا زمردی�ا، وفي حلول آذار تستوفي الصحراء حقھا

من الطبیعة، فتكمل زروعھا وتنبت فیھا أنواع الورود والزھور)(567). 

ھذا وقد كتب عن الموصل وتاریخھا الكثیر منھا ما ھو مطبوع ومنھا ما ھو مخطوط(568). 



والموصل الیوم موقع تجاري مھم للعراق في الشمال، وقد ازدادت أھمیتھا بعد ربطھا بسكة حدید الشرق السریع.

وترتبط الموصل ببغداد بالقطار مباشرة كما أنھا تتصل بھا بطریق السیارات عن طریق سامراء الشرقاط، أو بغداد
تكریت كركوك أربیل الموصل، أو بغداد بعقوبة كركوك أربیل الموصل.

ویعتبر لواء الموصل في مقدمة األلویة الزراعیة في العراق، ویعتمد في زراعتھ على میاه األمطار.

وفي الموصل وقربھا آثار قدیمة أھمھا:

 ـ نینوى، وتقع على ضفة دجلة الیسرى.

 ـ كالح (نمرود)، وتقع على ضفة دجلة الیسرى جنوب الموصل، وفیھا قصور لملوك آشور.

 ـ آشور وتقع أطاللھا على یمین دجلة وشرقي قریة الشرقاط وھي عاصمة اآلشوریین.

 ـ دور شاروكین (خرص باد) تقع شمال شرقي الموصل، شیدھا الملك سرجون الثاني.

أما اآلثار داخل المدینة فكثیرة، أھمھا المساجد اإلسالمیة واألدیرة التاریخیة وھي:

(اإلمام عون)، و(الشیخ محمد الغزالني)، و(النبي یونس)، و(یحیى أبو القاسم)، و(قره سراي)، و(جامع النبي جرجیس)،
و(الجامع األحمر)، و(الجامع النوري الكبیر)، و(كنیسة الطاھرة)، و(كنیسة شمعون الصفا) وغیر ذلك كثیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميناء ال��ة
 

تعتبر مدینة البصرة من المواني البحریة القدیمة ذات األھمیة التجاریة. ویرجع مبدأ ازدھارھا إلى العرب المسلمین الذین
أسسوھا في زمن الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي ّ� عنھ ـ وظلت أھمیتھا التجاریة ما بین مد وجزر خالل
العصور اإلسالمیة المختلفة حتى أواخر العھد العثماني في العراق، إذ لم یكن فیھا كمیناء للعراق سوى ثالث بنایات

خاصة بالكمارك.

أما شط العرب، فلم یكن یسمح في ھذا التاریخ بدخول السفن البحریة التجاریة التي یزید طول قسمھا الغاطس في الماء
عن (19) قدًما، ولم یكن ھناك آالت ووسائط تقوم بعملیات الشحن والتفریغ، بل كانت ھناك وسائل أولیة قلیلة الفائدة.



لكنھ لما توافدت الجیوش البریطانیة إلى البصرة سنة 1914 بسبب اندالع الحرب العالمیة األولى، وأصبحت مدینة
البصرة عند ذاك قاعدة عسكریة مھمة، اضطرت السلطات العسكریة البریطانیة إلى توسیع المیناء، وتجھیزه بأحدث
الوسائط واآلالت، وبنت األرصفة، وجھزتھا باآلالت الرافعة الكھربائیة والبخاریة، وشیدت المخازن الكبیرة، وأوصلت

خطوط السكة الحدید إلیھا. وقد ُشیدت ھذه المرافق في قریة (المعقل) التي تبعد نحو خمسة أمیال عن العشار.

ولما وضعت الحرب العالمیة أوزارھا، كان المیناء مستكمًال معظم تشكیالتھ الضروریة. وفي شھر أیار 1919، شعرت
السلطة العسكریة أن المیناء إذا ُربط باإلدارة المدنیة فإنھ سوف یسدي أجل الخدمات للتجارة.

ولذلك وبتاریخ 8/10/1919، أصدر الفریق (فلتستر مكمن) القائم بأعمال القائد العام للجیش البریطاني في العراق،
(بیانًا) سمي (بیان میناء البصرة) المؤقت لسنة 1919، فاعتبر ھذا البیان الدستور الذي تجري بأحكامھ أمور المیناء. وقد

اعترف بھ القانون األساسي العراقي سنة 1924.

وفي أول نیسان 1920، انتقلت إدارة المیناء من السلطة العسكریة إلى سلطة مدنیة، وُجعل المیناء یدار على أسس تجاریة.
وأنشئت إلدارتھ لجنة استشاریة، قوامھا ممثلي بعض المحال التجاریة والدوائر المدنیة والعسكریة(569). 

وقد رأت الحكومة العراقیة منذ تأسیسھا، ضرورة جعل إدارة المیناء عراقیة، فأخذت تفاتح الحكومة البریطانیة بذلك، إال
أن بریطانیا رفضت؛ محتجة بأنھا ھي التي أنشأتھ وصرفت علیھ أمواًال طائلة.

ومع ھذا، وفي سنة 1922، بدأت المخابرات بین الحكومتین، وكانت النتیجة أن وضعت الحكومة البریطانیة شروًطا
للتنازل عن حقھا فیھ، واستمرت المخابرات حتى عام 1923، حیث قدرت الحكومة البریطانیة ھذه األموال بـ (72) لًكا

من الروبیات.

وحین نظر مجلس الوزراء باألمر وافق على سداد ھذا الدین بأقساط، اعتباًرا من أول نیسان سنة 1923 وبفائدة قدرھا (5
.(%

ومن الجدیر بالذكر، أن الحكومة كانت تسدد ھذه األقساط من واردات المیناء نفسھ، أما اإلشراف على المیناء، فقد أصبح
مناًطا بوزارة التجارة، ولكنھا لما ألغیت سنة 1921 أصبحت وزارة المالیة ھي المشرفة علیھ.

وفي سنة 1929، تم تأسیس مدیریة خاصة بھ، ھي (مدیریة المواني العامة) وفي ھذه السنة أصبحت وزارة المواصالت
ھي المشرفة علیھ بدًال من وزارة المالیة، ومع ھذا فإن تنازل الحكومة البریطانیة عن ملكیة المیناء ظل موضع أخذ ورد.

وكذا الحال فیما یتعلق بإدارتھ حتى عام 1930، الذي ُعقدت فیھ المعاھدة العراقیة البریطانیة.

فقد نصت المادة الخامسة من الكتاب الملحق بالمعاھدة العراقیة البریطانیة لسنة 1930 على ما یلي:

(إن الملك الكائن في میناء البصرة الموجود اآلن في حیازة حكومة المملكة المتحدة ینتقل إلى الحكومة العراقیة وتقوم
بإدارة المیناء ھیئة تدعى (مجلس أمناء المیناء) ولھذه الغایة یسن العراق تشریعًا بنصوص یتفق علیھا مع حكومة المملكة
المتحدة لتألیف مجلس أمناء لھ شخصیة قانونیة، على أن ال یُعدل ھذا التشریع إال بموافقة المملكة المتحدة ما دام لحكومة

المملكة المتحدة أي جزء كان من الدین المتعلق بالمیناء).

وبعد مدة تنازلت الحكومة البریطانیة عن شرط تألیف مجلس األمناء. ومع ھذا فقد كانت اإلدارة المشرفة علیھ من
اإلنكلیز، وعلى رأسھم (الكولونیل وارد)، الذي ظل مدیًرا للمواني فترة طویلة.

وفي عام 1939، أصبحت مدیریة المواني العامة ملحقة بوزارة المواصالت، وسارت األمور كذلك حتى عام 1956
بصدور قانون مصلحة المواني رقم 40 لسنة 1956 حیث أصبحت إدارتھ عراقیة صرفة.

ولھذه المصلحة میزانیة خاصة ملحقة بالمیزانیة العامة. ویدیرھا مجلس إدارة مؤلف من:

1 ـ وزیر المواصالت. رئیًسا.

وعضویة مدیر مصلحة المواني، وممثل من كل من: وزارة المالیة، والدفاع، واالقتصاد ومدیریة السكك الحدیدیة العامة.

ً



ھذا وإن میناء البصرة بعد ذاك سار سیًرا حثیثًا في سبیل تحسین ما تقتضیھ أعمالھ لغرض تسھیل عملھ التجاري. ولذلك
قام بحفر قناة وسط شط العرب، عمقھا زھاء (30) قدًما، وعرضھا زھاء (300) قدم؛ لتسھیل حركة البواخر البحریة ذات

الحجم االعتیادي أن تفرغ أو تشحن كامل حمولتھا من أرصفة المیناء رأًسا.

إننا ال نرید أن نتكلم عن مرافق المیناء األخرى في ھذه النبذة، ولكننا رغبة في إعطاء القارئ فكرة عن النشاط الذي قام بھ
المیناء خالل (25) سنة من عملھ؛ ندرج فیما یلي الجدول اآلتي:

السنة
عدد البواخرالحمولة الطنیة للبواخر

 الخارجةالداخلة

1921 / 19204550287256180
1922 / 2127825966416275
1923 / 22206317305972321
1924 / 23181879393118415
1925 / 24206584245979413
1926 / 25246941177709487
1927 / 26196023212341506
1928 / 27217301406714530
1929 / 28222784275487560
1930 / 29252305316759643
1931 / 30207665400630648
1932 / 31159631459855617
1933 / 32263506320124637
1934 / 33259187326731707
1935 / 34254709531196733
1936 / 35351616349006725

 
 

ومن المؤسف أني لم أستطع الحصول على الحمولة للسنوات 37 و38 و39 وعلیھ؛ نقدم فیما یلي الجدول الثاني الذي یبدأ
من سنة 1940 وینتھي بسنة 1949.

 

الحمولة الطنیة السنویة للبواخر الداخلة والمغادرة 

ـ لمیناء البصرة ـ

السنة
عدد البواخرالحمولة الطنیة للبواخر

الداخلةالخارجةالخارجةالداخلة
1940548446551048186188



194112670011280580383393
194217722122118993605631
194320902651994520570563
194415683951759931442493
1945899792910127260255
1946811301811789241234
1947863612867741264273
194812273501244354322309
194920234114257402392395

 
 

ومما تجدر اإلشارة إلیھ، أن مصلحة المواني العامة تشرف في الوقت نفسھ على مشروع (حفر سد الفاو)، وتشرف على
المیناء الجوي في البصرة وفندق شط العرب، كما أنھا تتولى اإلشراف على مشاریع الماء والكھرباء في البصرة.

* * *

واردات ومصروفات المیناء خالل (26) سنة 

العوائدالسنة
(دینار)

المصروفات
(دینار)

1921 / 20543232418080
1922 / 21365225307471
1923 / 22289796176214
1924 / 23251876166035
1925 / 24252740165603
1926 / 25260852180917
1927 / 26244429179520
1928 / 27279844202075
1929 / 28250147196398
1930 / 29282665193584
1931 / 30259212197965
1932 / 31228976170322
1933 / 32243956163569
1934 / 33275400173042
1935 / 34297744211434
1936 / 35293425219601



1940 / 39
(570)

418059362235

1941 / 40387397358607
1942 / 41771305481557
1943 / 421108361706162
1944 / 431186614900689
1945 / 441188416932470
1946 / 4511445931048037
1947 / 4612461071137954
1948 / 4715085321272402
1949 / 4811582651496061

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف النون  (ن)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف النون
 

�
نادي القلم العرا��

 

نادي القلم العراقي ھو فرع من نادي القلم العالمي المسمى باختصار (P.E.N) وھذه الكلمات ھي أوائل ثالث كلمات
إنكلیزیة ھي:

 ـ (POET) أي شاعر.

 ـ (ESSAYER) كاتب أو ناشر.

 ـ (NOVELEST) روائي أو قصصي.

.(P.E.N. CLUB) وھكذا اختصرت ھذه الكلمات بالحروف األولى الثالثة منھا، وھي النادي الذي یضم ھؤالء باسم

وقد أحسن المثقفون العراقیون في سنة 1933 حینما أسسوا لھم ھذا النادي وأطلقوا علیھ اسم (نادي القلم) وھو مجموع
ھذه الحروف أي (PEN) اإلنكلیزیة.

أما تاریخ تأسیس ھذا النادي في بغداد، فیرجع إلى عام 1933، ففي ھذه السنة اجتمع عدد من حملة األقالم في دار
الدكتور محمد فاضل الجمالي، وتذاكروا في إنشاء ھذا النادي، أسوة ببقیة دول العالم.

وبعد اجتماعین متتالیین تم تألیف ھذا النادي، واعتبر األعضاء الحاضرون ھیئة مؤسسة لھ، واختیر لرئاستھ یومئذ
الشاعر الكبیر جمیل صدقي الزھاوي، والدكتور الجمالي نائبًا للرئیس، والدكتور متى عقراوي أمینًا للصندوق، واألستاذ

إبراھیم حلمي العمر كاتًما للسر.

فتقدم ھؤالء إلى وزارة الداخلیة بطلب السماح لھم بتأسیسھ، فأجازتھم الوزارة ذلك بتاریخ 24/10/1934.
 

أغراض النادي:

وقد نصت المادة الثانیة من النظام األساسي للنادي على أغراضھ وھي:

(إن غایة النادي، تعارف المؤلفین وحملة األقالم في ھذه البالد، بقصد البحث وإیجاد الصالت بین حملة األقالم في العراق
وبین أمثالھم في البالد األخرى).

واشترطت المادة الثالثة في العضو الشروط اآلتیة:

 ـ أن یكون ذا شخصیة أدبیة أو علمیة.



 ـ أن ال یكون دون العشرین من العمر.

 ـ أن ال یكون ساقًطا من الحقوق المدنیة.

أما األعضاء الذین تألف منھم ھذا النادي بعد تأسیسھ فھم:

رئیًسا1- الشیخ/ محمد رضا الشبیبى
نائبًا للرئیس2- الدكتور/ رضا فاضل الجمالى
عضًوا3- الحاج/ عبد الحسین األزرى
عضًوا4- األستاذ/ عبد الكریم األزرى

عضًوا5- األستاذ/ رفائیل بطى
عضًوا6- األستاذ/ عبد الجبار الجلبى

عضًوا7- األستاذ/ مجید خدورى
عضًوا8- األستاذ/ جعفر الخیاط

عضًوا9- األستاذ/ یوسف السبعاوى
عضًوا10- األستاذ/ یعقوب سركیس

عضًوا11- األستاذ/ على حیدر سلیمان
عضًوا12- الدكتور/ أحمد سوسة
عضًوا13- األستاذ أنور شاؤل

عضًوا14- الشیخ/ محمد باقر الشبیبى
عضًوا15- الدكتور شریف عسران
عضًوا16- الدكتور/ متى عقراوى

عضًوا17- األستاذ/ إبراھیم حلمى العمر
عضًوا18- األستاذ/ یوسف غنیمة

عضًوا19- الشیخ/ محمد مھدى كبة
عضًوا20- األستاذ/ یوسف الكبیر

عضًوا21- األستاذ/ عبد المجید محمود
عضًوا22- األستاذ/ درویش المقدادى

عضًوا23- األستاذ/ شیث نعمان
عضًوا24- األستاذ/ بھاء الدین نورى
عضًوا25- الدكتور/ خالد الھاشمى

عضًوا26- األستاذ/ عبد المسیح زویر
عضًوا27- األستاذ/ توفیق وھبى

عضًوا28- األستاذ/ محیى الدین یوسف



عضًوا29- األستاذ/ محمد مھدى الجواھرى
عضًوا30- األستاذ/ أحمد حامد الصراف

 

ا في عقد ھذه ومما تجدر اإلشارة إلیھ، أن ھذا النادي لم یتخذ بنایة خاصة بھ لعقد اجتماعاتھ فیھا، بل سلك طریقًا خاص�
االجتماعات، إذ یُعقد كل اجتماع في بیت واحد من أعضائھ بالتتابع، ویقوم صاحب ھذا البیت بما یجب من أمور الضیافة.

والمھم في ھذا االجتماع أن یلقي فیھ أحد األعضاء إما محاضرة أو دراسة عن كتاب أو قصیدة. وبعد االنتھاء من
المحاضرة أو القصیدة، تجري المناقشات حول ما جاء فیھا بكل موضوعیة، وبعد االنتھاء من ذلك، یقدم صاحب الدار

التي عقد فیھا االجتماع عشاء للجمیع.

وكانت ھذه االجتماعات أسبوعیة، وكثیًرا ما كان یحضرھا بعض األدباء وحملة األقالم العرب الذین یفدون إلى بغداد.

وھكذا، استمر ھذا النادي في نشاطھ األدبي والثقافي حتى اآلن (1956).
 

منشورات نادي القلم:

وقد أصدر النادي بعد أربع سنوات من تألیفھ:
 

1 ـ مجموعة نادي القلم العراقي.

وجمعت ھذه المجموعة أبحاثًا ألقاھا األعضاء في التاریخ، وعلم النفس، واالقتصاد، والتعلیم، والفلسفة، واألدب. وھي
المحاضرات التي ألقاھا أعضاؤه خالل تلك االجتماعات.

ومن االجتماعات الطریفة لھذا النادي، ذلك االجتماع الذي ُعقد في دار الشیخ محمد باقر الشبیبي، وحضر مع من حضر
(الدكتور زكي مبارك)(571) وألقى فیھ قصیدتھ الھمزیة المشھورة والتي قال فیھا(572): 

 سیسأل قوم من زكي مبارك

وجسمي مدفون بصحراء صماء 

 فإن سألوا عني ففي مصر مرقدي

وفوق ثرى بغداد تمرح أھوائي 

* * *
 

رسالة من الدكتور شریف  عسیران

بتاریخ 31/10/1951، بعثت للمرحوم الدكتور شریف عسیران، سكرتیر ھذا النادي أسألھ فیھا عن أغراض ھذا النادي
وكیفیة عملھ، فبعث إليَّ بالرسالة اآلتي نصھا:

بغداد في 10 تشرین الثاني سنة 1951

سعادة األخ السید عبد الرزاق الھاللي المحترم

استلمت كتابكم المؤرخ في 31/10/1951، ویسرني جد�ا أن أبعث إلیكم خالصة تاریخیة عن نادي القلم العراقي، وإني
أقدم لكم المجموعة األولى من نادي القلم العراقي الصادرة في سنة 1938، وفیھا أجوبة القسم األكبر من أسئلتكم.



تجدون في صفحة (7) نبذة مختصرة عن نشأة نادي القلم العراقي وأسماء مؤسسیھ، وفي صفحة (9) أسماء الذین انتسبوا
إلیھ، وفي آخر المجموعة نظامھ األساسي، والمادة الثانیة منھ توضح أھدافھ.

أما األعمال التي قام بھا، فھي إصدار المجموعة التي بین أیدیكم.

كان النادي ینوي إصدار مجموعة أخرى تشتمل على محاضرات األعضاء الذین لم یشاركوا في المجموعة األولى، ولكن
المنیة اخترمت المرحوم عبد المسیح وزیر، الذي أخذ على عاتقھ تنسیق مجموعات نادي القلم وإصدارھا.

وإني ألخص لكم جزًءا من أعمال نادي القلم، معتمدًا على ذاكرتي:

كان أعضاء النادي یجتمعون في بیوت بعضھم بعًضا بالتناوب، فیلقي أحد محاضرة أو قصیدة في موضوع، ثم یتناولون
المرطبات التي تطورت فیما بعد إلى عشاء، فأصبح من تقالید النادي أن یقیم العضو الذي یكون االجتماع عنده، حفلة

عشاء، ولھ أن یدعو غیر أعضاء النادي من األدباء واألصدقاء.

وكان یحضر النادي أدباء من األقطار العربیة األخرى ومن الغربیین المقیمین في بغداد. وبالرغم من وجود النظام
األساسي للنادي، فال أذكر حصول انتخاب فیھ وفقًا للنظام، واقتضت المجامالت أن یبقى معالي الشیخ محمد رضا الشبیبي

رئیًسا للنادي، والدكتور فاضل الجمالي نائبًا للرئیس!

الدكتور شریف عسیران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النا��ة
 

لتاریخ بناء مدینة الناصریة، حدیث طریف شرحھ األستاذ عبد الرزاق الحسني في كتابھ الموسوم بـ (العراق قدیًما
وحدیثًا)(573) ولكننا في ھذه النبذة عن ھذه المدینة، نقدم ھذه الخالصة عنھا فنقول: 

لقد شید ھذه المدینة جد األسرة السعدونیة (ناصر باشا السعدون) فنسبت إلیھ، وكان ذلك أیام الوالي المصلح مدحت باشا.
فقد استدعى ھذا الوالي المھندس البلجیكي (جولس تللي) (JULIS TILLY)، وقام ھذا بتخطیطھا تخطیًطا عصری�ا، إذ
جعل لھا شوارع عریضة متقاطعة تقاطعًا ھندسی�ا جمیًال، ثم شرع في إقامة صرح للحكومة (سراي)، ولكنھ ُھدم سنة
1950، واستعیض عنھ بسراي جدید ھو القائم فیھا اآلن. وأخذت ھذه المدینة تتسع على مر األیام حتى وصلت إلى ما ھي

علیھ الیوم.



وتقوم ھذه المدینة على ضفة الفرات الیسرى، وكانت تبعد عن طریق بغداد بالقطار النازل من بغداد بـ 387 كم، والصاعد
إلیھا من البصرة بـ (214) كم، ویصلھا بالسكة الحدید الممتدة بین ھاتین الحاضرتین فرع حدیدي یمتد من (خرائب أور)،

وینتھي بالجانب األیمن من البلدة طولھ (16) كم. أما اآلن، فإن قطار الخط العریض یمر بھا.

ویصل بینھا وبین أقضیتھا وسائر المدن الواقعة على الفرات زوارق وسفن شراعیة لنقل البضائع، والمنتجات الزراعیة،
والركاب، وتتصل بالكوت بطریق مبلط، كما تتصل بالبصرة كذلك وبالدیوانیة وبغداد أیًضا.

وفي الناصریة وما حوالیھا من أقضیة في (لواء المنتفك) كثیر من اآلثار التاریخیة التي یرجع تاریخھا إلى العھود
الكلدانیة والبابلیة واآلشوریة أھمھا:

 ـ أور.

 ـ تالو.

 ـ السنكرة.

 ـ أریدو.

 ـ شوروبك.

 ـ تل العبید.

وجمیع ھذه األطالل قریبة من مدینة الناصریة.
 

 

 

 

 

� العراق
النظام النقدي ��

 

كانت وحدة النقود في العراق حتى االحتالل البریطاني، ھي (اللیرة العثمانیة الذھبیة)، إذ كانت ھذه تستخدم في األسواق
التجاریة، كما كان یستعمل معھا كل من (اللیرة اإلنكلیزیة الذھبیة) و(اللیرة الفرنسیة الذھبیة).

وكان (القرش) العثماني (الجرك) ھو العملة السائدة في التعامل، وإضافة إلى ذلك، كان ھناك (المجیدي)، و(البشلغ)،
و(القمري)، و(البارة)، وجمیعھا من المسكوكات الفضیة والنحاسیة.

ولما نزلت القوات البریطانیة إلى البصرة سنة 1914، دخلت معھا (النقود الھندیة) ووحدتھا (الروبیة) وأجزاؤھا من
(قران) و(آنة) أو (عانة) بلفظ العامة. وقد أبطلت ھذه السلطة استعمال النقود التركیة، وذلك بموجب مرسوم صدر في

نھایة عام 1916.

وحددت بمرسوم آخر النسبة بین اللیرة التركیة الذھبیة، والروبیة الھندیة، فجعلتھا (1) إلى (14) عند دفع الدیون.

وبھذین المرسومین، أصبحت (النقود الھندیة) ھي النقود الرسمیة المستعملة في العراق حتى عام 1932.

ولما ُعقدت معاھدة 1930 ودخل العراق عصبة األمم سنة 1932، فكرت الحكومة بإصدار نقود وطنیة عراقیة،
فاستدعت في سنة 1930 أحد الخبراء اإلنكلیز، وھو (السیر إدورد ھلتون یانغ) لدراسة أوضاع العراق المالیة، فلما قدَّم
تقریره للحكومة اقترح فیھ (إنشاء عملة جدیدة) ترتبط بالعملة اإلنكلیزیة، تتولى إصدارھا (لجنة مستقلة). وقد وافقت
الحكومة على ذلك. وفي نیسان سنة 1932، أصدرت (قانون العملة رقم 44 لسنة 1931) الذي نص في مادتھ األولى

على ما یلي:



(ابتداًء من الیوم األول من شھر تموز عام 1931، یكون (الدینار) ھو الوحدة القیاسیة للنقود في العراق، ویتكون من (ألف
فلس).

ولكن اضطراب األحوال المالیة في العالم آنذاك، اضطر الحكومة العراقیة إلى تأجیل إصدار العملة العراقیة.

وفي أول نیسان 1932، صدرت اإلرادة الملكیة القاضیة بإصدار العملة، وبصدورھا أصبحت جمیع المسكوكات
واألوراق النقدیة التي كانت في التداول قبل تنفیذ ھذا القانون، نقودًا غیر قانونیة، من تاریخ وضعھ موضع التنفیذ.

ولذلك أخذت باستبدالھا بالنقود الجدیدة، على أن یكون سعر الروبیة الواحدة یساوي (74 أو 75) فلًسا.

وقد قامت بإصدار العملة العراقیة (لجنة العملة العراقیة) المؤلفة من:

 ـ عضوین تختارھما الحكومة العراقیة.

 ـ عضوین یتم اختیارھما باالتفاق بین (إسترن بنك، والبنك العثماني، والبنك الشاھي اإلیراني)، طالما تقوم ھذه
البنوك بأعمالھا في العراق، فإن لم تتفق ھذه البنوك جمیعًا، اختار (إسترن بنك) عضًوا، والعثماني العضو اآلخر.

 ـ عضو خامس ینتخبھ حاكم بنك إنكلترا أو اللجنة المالیة لعصبة األمم، بناًء على طلب الحكومة العراقیة، وینتخب
واحد من ھؤالء لرئاسة اللجنة.

وتزاول ھذه اللجنة أعمالھا في (لندن أو أي مكان آخر تحدده الحكومة). كما تقوم بتعیین ممثل لھا في العراق، یسمى
(مأمور العملة) ویمثلھا في العراق وكیل أو وكیالن، وھو واحد أو أكثر من البنوك التي تزاول أعمالھا في العراق.

 

صالحیة  اللجنة:

وكانت صالحیة ھذه اللجنة تتعلق بإصدار ومراقبة العملة في العراق، وضرب المسكوكات، وطبع األوراق النقدیة. إلى
آخر ما جاءت بھ المادة (16) من القانون المذكور.

وبالنظر لتطور الحیاة السیاسیة واالقتصادیة، فقد طرأت تعدیالت عدة على ھذا القانون، كان آخرھا المرسوم رقم (3)
لسنة 1949.

وكان سبب ھذا التعدیل ھو صدور قانون إنشاء المصرف الوطني رقم (43) لسنة 1947، الذي جعل واجبات ھذا
المصرف إصدار العملة، ومراقبة التحویل الخارجي، والقیام باألعمال الناجمة عن االتفاقات الدولیة، وال سیما اتفاقیة

(بریتن وودز).

وفي یوم 31 آذار سنة 1949، صدر القانون رقم (97) لسنة 1949، الذي تم بموجبھ نقل أعمال اللجنة في لندن إلى
المصرف الوطني العراقي، اعتباًرا من أول تموز سنة 1949.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

المسكو�ات واألوراق النقد�ة
 

وعلى أثر صدور قانون العملة العراقیة رقم (44) لسنة 1931؛ صدرت اإلرادة الملكیة المرقمة (58) لسنة 1932،
واإلرادة المرقمة (59) لسنة 1932، القاضیتان بتعیین أشكال المسكوكات العراقیة.

 

1 ـ المسكوكات:

أ ـ یحتوي وجھ المسكوكات على صورة جانبیة لصاحب الجاللة الملك متجھة نحو الجھة الیمنى، وكلمتي (فیصل األول)
في الجانب األیمن، وكلمتي (ملك العراق) في الجانب األیسر.

ب ـ ویحتوي ظھر المسكوكات على دائرة صغیرة، في وسطھا قیمة القطعة باألرقام، وتحتھا كلمة (فلس)، وحول الدائرة
الكلمتان (المملكة العراقیة)، یفصل بینھما التاریخ الھجري على الجانب األیمن، والتاریخ المیالدي على الجانب األیسر.

جـ ـ تكون حواف المسكوكات (مسننة) في المسكوكات (الفضیة)، ومقوسة في المسكوكات (النیكلیة)، ومسطحة في
المسكوكات (النحاسیة).

 

2 ـ األوراق النقدیة:

أ ـ تكون األوراق النقدیة مستطیلة الشكل وبالمقاییس التالیة:

المقیاس بالمللیمتراتالقیمة
140 × 78ربع دینار

151 × 86نصف دینار
161 × 91دینار واحد

176 × 96خمسة دنانیر
188 × 100عشرة دنانیر
200 × 122مائة دینار

 

ب ـ تحتوي األوراق النقدیة على الرسوم والكلمات واألرقام التالیة:
 

1 ـ وجھ الورقة:

في أعلى الورقة الكلمات (الحكومة العراقیة) باللغة العربیة. وفي الجانب األیمن صورة صاحب الجاللة الملك فیصل
األول، متجھة نحو الجھة الیسرى.

وفي الجانب األیسر فسحة خالیة تتضمن صورة جانبیة لجاللتھ مرسومة بالضغط متجھة نحو الجھة الیمنى.



وفي الجھتین الیمنى العلیا والیسرى السفلى عدد الورقة مكتوب باللغة اإلنكلیزیة. وقیمة الورقة مدونة في الزوایا األربع
باألرقام باللغة العربیة. وفي وسط الورقة قیمتھا مكتوبة باللغة العربیة وتحتھا الكلمات التالیة باللغة العربیة:

[ورقة نقدیة صادرة وقابلة للتحویل إلى لیرات إنكلیزیة بموجب القانون رقم 44 لسنة 1931. بغداد 1 تموز 1931].
 

2 ـ ظھر الورقة:

في أعلى الورقة الكلمات (الحكومة العراقیة) باإلنكلیزیة. وقیمة الورقة مدونة في الجانب األیسر بأرقام كبیرة باإلنكلیزیة
وفي وسطھا قیمة الورقة مكتوبة بكلمات إنكلیزیة وتحتھا الكلمات التالیة باللغة اإلنكلیزیة:

[ورقة نقدیة صادرة وقابلة للتحویل إلى لیرات إنكلیزیة بموجب القانون رقم 44 لسنة 1931. بغداد 1 تموز 1931].

3 ـ یتم توثیق األوراق النقدیة على جانبیھا بتوقیع ثالثة أعضاء لجنة العملة. 
 

الریال:

وفي یوم 29/5/1933، صدرت اإلرادة الملكیة المرقمة 163 لسنة 1933 بإصدار عملة جدیدة ھي (الریال) حسب الشكل
اآلتي:

 ـ یحتوي وجھ الریال على صورة جانبیة لصاحب الجاللة الملك، متجھة نحو الجھة الیمنى، وكلمتي (فیصل األول)
في الجانب األیمن، وكلمتي (ملك العراق) في الجانب األیسر.

 ـ یحتوي ظھر الریال على دائرة صغیرة، في وسطھا كلمة (لایر)، وحولھا الكلمتان (المملكة العراقیة)، ویفصل
بینھما التاریخ الھجري على الجانب األیمن، والتاریخ المیالدي على الجانب األیسر.

 ـ تحتوي حافة الریال على خطوط متوازیة، ومطبوع علیھا الرقم (200) في أبعاد متناسبة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� زمن الملك غازي 
النقود ��

 

وبعد وفاة الملك فیصل األول عام 1933، صدرت اإلرادة المرقمة (512) لسنة 1934 بتعدیل اإلرادة المرقمة (59) لسنة
1932، وتقضي بتغییر األوراق النقدیة من فئات: (الدینار، ونصف الدینار، وربع الدینار)، وذلك بحمل صورة جاللة
الملك غازي األول، وتحل محل صورة الملك فیصل األول في وجھ ھذه األوراق. غیر أن ھذه اإلرادة لم تبطل العمل

باألوراق النقدیة السابقة.

ثم صدرت اإلرادة الملكیة رقم (507) لسنة 1936 بتعدیل اإلرادة الملكیة المرقمة (58) لسنة 1932، وھي تقضي بوضع
كلمتي (غازي األول) محل (فیصل األول) على وجھ المسكوكات، وتحتوي القطعة ذات (الخمسین) فلًسا كلمة (درھم)

فوق قیمتھا.



كما صدرت بتاریخ 10/11/1936 اإلرادة المرقمة (567) بتاریخ 1936 بتعدیل اإلرادة الملكیة رقم (59) لسنة 1932
فیما یتعلق باألوراق النقدیة من فئة (مائة دینار) بنفس الشكل الذي مر ذكره في فئات الدینار، ونصف الدینار، وربع

الدینار.

وبتاریخ 4/7/1938، صدرت اإلرادة الملكیة رقم (88) لسنة 1938 بتعدیل اإلرادة الملكیة رقم (59) لسنة 1932 فیما
یتعلق باألوراق النقدیة من فئة (العشرة دنانیر).

ثم صدرت اإلرادة الملكیة رقم (85) لسنة 1940 ـ بعید وفاة الملك غازي ـ لتعدیل شكل األوراق النقدیة من فئة (الخمسة
دنانیر) بوضع صورة جاللة الملك غازي األول علیھا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
� زمن الملك ف�صل الثا��

النقود ��
 

وبعد وفاة الملك غازي األول سنة 1939 وتولي الملك فیصل الثاني، صدرت یوم 26/7/1941 اإلرادة الملكیة المرقمة
(421) المؤرخة في 1941، وھي تقضي بوضع صورة الملك فیصل الثاني على األوراق النقدیة من فئة (الدینار) وتقرر

أن یكون توثیقھا بتوقیع وزیر المالیة، ومأمور العملة، المخولین بذلك من قبل (لجنة العملة).

ثم صدرت اإلرادة الملكیة رقم (575) لسنة 1941، واإلرادة الملكیة رقم (121) لسنة 1942، واإلرادة الملكیة المرقمة
(399) لسنة 1942 واإلرادة الملكیة المرقمة (533) لسنة 1950 التي تنص على أن: (تصدر من قبل المصرف الوطني
العراقي، أوراق نقدیة من فئة عشرة دنانیر، وخمسة دنانیر، ودینار واحد، ونصف دینار، وربع دینار، على الشكل

والرسوم والكلمات واألرقام والتوثیق المبینة فیما یلي:

أ ـ تكون األوراق مستطیلة الشكل وبالمقاییس اآلتیة:

المقیاس بالمللیمتراتالقیمة
178 × 95عشرة دنانیر
165 × 89خمسة دنانیر
145 × 83دینار واحد
140 × 77نصف دینار
128 × 69ربع دینار

 



ب ـ ویحتوي وجھ األوراق المذكورة في أعاله على التفاصیل اآلتیة:

1 ـ في أعلى الورقة الكلمات: (المصرف الوطني العراقي) باللغة العربیة، وفي الجانب األیمن صورة صاحب الجاللة
الملك فیصل الثاني، وفي الجانب األیسر فسحة بیضاء تتضمن صورة مائیة لرأس جاللتھ، وفي الزاویتین الیمنى العلیا
والیسرى السفلى رقم تسلسل الورقة باألرقام والحروف اإلنكلیزیة، وفي الوسط الفئة بالكلمات العربیة. وفیما یلي ذلك

الكلمات التالیة بالعربیة:

(ورقة نقدیة صادرة بموجب أحكام القانون رقم 42 لسنة 1947 بغداد).

ھذا، وقد نصت ھذه اإلرادة على التفاصیل الخاصة لكل ورقة من ھذه األوراق. ونصت المادة الثانیة من ھذه اإلرادة،
على أن األوراق النقدیة ھذه توثق على وجھھا بتوقیع (المحافظ العام) للمصرف الوطني العراقي.

 

 

 

 

 

 

� التداول
�� � النقود العراق�ة ال��

 

أوًال ـ المسكوكات الفضیة وھي:

(200) فلس، أي الریال، و(50) فلًسا، أي الدرھم، و(20) فلًسا.

وتكون ھذه كما یلي:

 ـ قطعة الریال (200) فلس، تكون من الفضة المخلوطة، ویكون مقدار الفضة الخالصة فیھا (900 على 1000)،
ویكون وزنھا (عشرین) غراًما.

 ـ قطعة الخمسین فلًسا (الدرھم)، تكون من الفضة المخلوطة، ویكون مقدار الفضة الخالصة فیھا (500 على
1000)، ووزنھا (9) غرامات.

 ـ قطعة العشرین فلًسا من الفضة المخلوطة، ویكون مقدار الفضة الخالصة فیھا (500 على 1000)، ووزنھا
(3,60) غرام(574). 

 

ثانیًا ـ النقود النیكلیة وھي:

(10) فلوس، و(4) فلوس.
 

ثالثًا ـ النقود النحاسیة وھي:

فلسان، فلس واحد.

ھذا، وتدون القیمة بالفلوس على ھذه المسكوكات.
 

رابعًا ـ األوراق النقدیة  وھي:



ورقة من فئة: (100) دینار و(10 دنانیر) و(5 دنانیر) و(دینار واحد) و(نصف دینار) و(ربع دینار).
 

قیمة الدینار العراقي

وبموجب قانون العملة العراقیة رقم 44 لسنة 1931 المعدل، أصبح الدینار العراقي یساوي من حیث القیمة (2,48828)
غرامات من الذھب بعد أن كان في بدایة إصدار العملة العراقیة (7,322385) غرام من الذھب الخالص.

 

احتیاطي العملة

لقد نصت المادة الخامسة من قانون (تعدیل قانون العملة العراقیة رقم 44 لسنة 1931) رقم 42 لسنة 1947 على ما یلي:

(یجب أن یكون احتیاطي العملة بنسبة ال تقل عن القیمة االسمیة لألوراق النقدیة والمسكوكات التي في التداول، على أن
یتكون ھذا االحتیاطي من الذھب، والعمالت، والسندات األجنبیة بنسبة ال تقل عن (70%)، ومن سندات الحكومة العراقیة

بنسبة ال تزید عن (%30).

* * *
 

إحصائیة تبین مقدار العملة العراقیة التي في التداول خالل عشر سنوات

السنة

مجموع األوراق
والمسكوكات لغایة 31 آذار

من كل سنة
(دینار)

مجموع المسكوكات لغایة 31
آذار من كل سنة

(دینار)

مجموع األوراق النقدیة لغایة
31 آذار من كل سنة

(دینار)

1940 / 396183293 / 444653228 / 4445530065
1941 / 406623290 / 864681925 / 8645941365
1942 / 4112760789 / 824937244 / 32411823545
1943 / 4238290807 / 5741256593 / 07425034215
1944 / 4341915831 / 4541435189 / 24437527987
1945 / 4441905622 / 0101427331 / 16040479290
1946 / 4541505587 / 6601383471 / 16040122117
1947 / 4639145722 / 3101317800 / 81037227922
1948 / 4734899272 / 3101232350 / 81038663922
1949 / 4834526389 / 9221164228 / 49233362162

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

� العراق
النفط ��

 

كنا قد كتبنا خالصة وافیة عن (النفط في العراق) في الجزء الثاني من ھذا الكتاب الصادر سنة (1956 ـ الطبعة األولى)
(575)، وذلك في بحث (الثروة المعدنیة في العراق) في حرف (الثاء) من الجزء المذكور، فیرجى من القارئ الكریم

الرجوع إلیھ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النجف
 

النجف من المدن العراقیة الھامة، لھا في العالم اإلسالمي شھرة واسعة؛ لكونھا تضم مرقد اإلمام علي بن أبي طالب ـ علیھ
السالم ـ ومركًزا لتدریس الفقھ الجعفري.

والنجف (تقع على رابیة مرتفعة، فوق أرض رملیة فسیحة، تطل من الجھتین الشمالیة والشرقیة على ساحة واسعة من
القباب والقبور، منھا الدارس ومنھا لم یزل بارًزا للعیان وتدعى مقبرة السالم)(576). 

ویقول بعض المؤرخین: إن النجف كانت في القدیم مصیفًا أو متنزًھا لملوك الحیرة من المناذرة، وابتدأت عمارتھا منذ
إقامة قبة على قبر اإلمام ـ علیھ السالم ـ أیام الخلیفة العباسي ھارون الرشید(577). ومنذ ذلك الحین، اختار بعض



العلویین وخاصتھم مجاورة ھذا القبر الشریف؛ حیث بنوا مساكنھم حولھ، وھكذا بمرور الزمن، توسعت وأصبحت مدینة
كبیرة. 

وفي سنة 448 ھـ، انتقل إلیھا العالمة (الطوسي) محمد بن الحسین، كبیر علماء اإلمامیة من بغداد ألسباب تحدث عنھا
المؤرخون، فأصبحت منذئذ أھم مركز من مراكز التدریس والتصنیف على المذھب الجعفري، وأخذ یفد إلیھا الراغبون

في دراسة علوم الدین من العراق وخارجھ، وُشیدت إلیواء ھؤالء الطلبة وتعلیمھم مدارس كثیرة(578).(579) 

وللنجف أسماء أخرى منھا (المشھد). وسمیت بذلك ألن فیھا مرقد اإلمام علي و(مشھده) وھو اللفظ الصحیح (للروضة).

أما سبب تسمیتھا بـ (الغري) فلھا حكایة رواھا األستاذ الحسني نقًال عن كتاب تاریخ البلدان لیاقوت الحموي خالصتھا:

(أن المنذر بن امرئ القیس بن ماء السماء، أمر أثناء سكره بقتل ندیمین لھ من بني أسد ھما: خالد بن فضلة، وعمر بن
مسعود. وكان قد ثمال، وكلماه بما غاظھ، فلما صحا ورآھما قتیلین، سأل عن السبب، فأجیب عما أمر بھ، فغمھ ذلك، وأمر

أن یبنى علیھما (طرباالن)(580) ثم قال: 

ما أنا بملك إن خالف الناس أمري، وال یدخل أحد من وفود العرب إال بینھما. وجعل لھ في السنة یومین، یوم بؤس، ویوم
نعیم. یذبح في یوم بؤسھ كل من یلقاه (ویغري) الطربالین بدمھ، ویحسن یوم نعیمھ إلى كل من یلقاه، فدعیت ھذه البقعة بـ

(الغریین) في ذلك الحین).

والنجف لغة ھي (طرف الوادي وحاشیتھ المرتفعة). وكانت ھذه األرض تسمى عند رجال الدین (بالذكوات البیض) تسمى
إحداھا (جبل الدیك) وھي الربوة الواقعة شمالي القبر.

أما الثانیة، فھي (جبل النور)، وھي الربوة الواقعة إلى جنوبھ الشرقي، والثالثة (جبل شریشفان) الواقعة جنوبھ
الغربي(581). 

ھذا، وتتصل مدینة النجف الیوم بالعاصمة بغداد بواسطة طریقین مبلطین تبلیًطا حدیثًا، أحدھما الطریق الممتد منھا إلى
كربالء فبغداد، واآلخر الممتد منھا إلى الكوفة فالحلة فبغداد.

وفي النجف مقامات كثیرة ومساجد أثریة عدیدة، وفیھا خزائن كتب عامة وخاصة، تحوي كتبًا مطبوعة ومخطوطة
عدیدة(582). 

وفي مقبرتھا (وادي السالم)، یرقد كثیر من السالطین والوزراء وأكابر العلماء، وینقل إلیھا للدفن فیھا طوال السنة بعض
الموتى للتبرك بالدفن فیھا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

حرف الهاء  (ه)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرف الهاء
 

هيئة الن�ا�ة
 

لقد نصت المادة (23) من القانون األساسي العراقي على أن:



للملك أن یغیب عند مسیس الحاجة عن البالد العراقیة بقرار من مجلس الوزراء یجب نشره. وینصب الملك قبل أن یغیب
عن العراق نائبًا عنھ أو (ھیئة نیابة) ویعین الحقوق التي یفوضھا إلیھما، وذلك بموافقة مجلس الوزراء. وال یقوم النائب أو
أي عضو من أعضاء ھیئة النیابة بحق من حقوق الملك إال بعد أن یحلف الیمین المنصوص علیھا في المادة (21) من

القانون األساسي.

وإذا كان مجلس األمة مجتمعًا، تؤدى الیمین أمامھ بالصورة المبینة في المادة (21) وھذا نصھا:

(یقسم الملك أمام مجلسي األعیان والنواب اللذین یلتئمان برئاسة رئیس مجلس األعیان، یمین المحافظة على أحكام القانون
األساسي واستقالل البالد، واإلخالص للوطن واألمة على أثر تبوئھ العرش).

أما إذا لم یكن المجلس مجتمعًا، فتؤدى ھذه الیمین أمام مجلس الوزراء بحضور رئیسي مجلسي األعیان والنواب أو من
یقوم مقامھما.

وال یكون الوزیر نائبًا للملك أو عضًوا في ھیئة النیابة، وإذا كان أحد أعضاء مجلس األمة نائبًا للملك أو عضًوا في ھیئة
النیابة، فال یشترك في مجلسھ مدة النیابة.

ویجب أن یكون النائب أو العضو في ھیئة النیابة عراقي الجنسیة، ال یقل عمره عن ثالثین سنة، ویجوز أیًضا تعیین أحد
أقرباء الملك الذكور الذي أكمل سن الثامنة عشرة.

* * *

واستنادًا إلى ھذه المواد، كان الملك فیصل األول إذا غاب ینیب أخاه الملك علي، أو أخاه األمیر زید. أما المرحوم الملك
غازي، فإنھ لم یعین أحدًا؛ ألنھ لم یغادر العراق طیلة مدة حكمھ.

أما في عھد وصایة األمیر عبد اإللھ الذي كان كثیر السفر للخارج، فقد عین األمیر زید نائبًا عن الملك عدة مرات، وكذلك
عینت ھیئة للنیابة عدة مرات، وكانت ھذه الھیئة تتألف عادة من ثالثة أعضاء.

 

 

 

 

 

 

 

حرف الواو  (و)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ حرف الواو ـ
 

ثار وادي ال��
 

یبدأ وادي الثرثار من جبل سنجار شمال العراق، ویمتد مسافة (300) كم تقریبًا في االتجاه الجنوبي، مائًال نحو الشرق،
ویكاد یكون موازیًا في امتداده لنھر دجلة، ثم ینتھي بمنخفض طبیعي واسع، یتوسط منطقة بین النھرین، ما بین

(إصطبالت) و(ھیت).

ویتألف ھذا المنخفض من وھدتین رئیسیتین، األولى تسمى بحیرة (الرفاعي) وتقع على بعد حوالي (46) كیلومتًرا جنوبي
غربي (إصطبالت)، ویساوي منسوب قاعھا (42) متًرا فوق سطح البحر.

أما الوھدة الثانیة، فتشكل منخفًضا واسعًا جد�ا، یقع على قید (50 كم) من إصطبالت، في الجھة الشمالیة الغربیة من بحیرة
الرفاعي. وقد ُوجد أن مستوى قاع ھذه الوھدة في طرفھا الجنوبي یبلغ (ثالثة أمتار) تحت معدل سطح البحر.

ویتضح من ذلك، أن میالن األراضي، یسیر من بحیرة الرفاعي ثم یھبط في اتجاه الوھدة الثانیة في ذنائب الثرثار.

وتبلغ مساحة (منخفض الرفاعي) حوالي (51) كیلومتًرا مربعًا في منسوب (56) متًرا فوق سطح البحر. وأن أعظم كمیة
یمكن خزنھا في المنسوب المذكور لن تتجاوز (253) كیلومتًرا مربعًا.

ھذا، ولدى دراسة ھذا المشروع لغرف االستفادة منھ، فقد تم اختیار لصدر ترعة التصریف بین نھر دجلة وبحیرة
الرفاعي موقعین. األول في إصطبالت، والثاني قرب إصطبالت أمام القادسیة، ووجد أنھ ال بد من رفع منسوب میاه
الفیضان في ذلك القسم من نھر دجلة أربعة أمتار في الموقع األول، و(5) أمتار في الموقع الثاني، وذلك بإنشاء سدة أو سد
حاجز على نھر دجلة في الموقع الذي تقرر اتخاذه لصدر الترعة. ویعتبر منخفض الثرثار أحسن مشروع لدرء فیضان
نھر دجلة درًءا كامًال، كما أن في المشروع فائدة أخرى، أال وھي إعادة إحیاء قسم من األنھر السیحیة القدیمة على ضفتي

دجلة، كجدول اإلسحاقي، ال سیما إذا أنجز خزان بیخمھ على نھر الزاب الكبیر.

وقد درست الحكومة ھذا المشروع درًسا وافیًا عند قیام مجلس اإلعمار، واقترضت من البنك الدولي لإلعمار واإلنماء
قرًضا بمبلغ (12 ملیونًا و800 ألف دوالر) للبدء في تنفیذه، بفائدة قدرھا (3%)، وقد تم إنجاز ھذا المشروع الحیوي

فعًال(583).



 

 

 

الوزارات العراق�ة(584) 

� عهد االحتالل واالنتداب واالستقالل  
��

من عام 1920 ح�� عام 1958
 

1 ـ الوزارة النقیبیة المؤقتة: 

تألفت ھذه الوزارة في 27/10/1920 برئاسة السید عبد الرحمن أفندي، نقیب أشراف بغداد، وكان تشكیلھا على الصورة
اآلتیة:

رئیًسا للوزارة1- عبد الرحمن النقیب
وزیًرا للداخلیة2- طالب النقیب

وزیًرا للمالیة3- ساسون حسقیل
وزیًرا للدفاع4- جعفر العسكرى

وزیًرا للعدلیة5- مصطفى اآللوسى
وزیًرا لألشغال6- عزت الكركوكلى

وزیًرا للتجارة7- عبد اللطیف المندیل
وزیًرا لألوقاف8- فاضل محمد على
وزیًرا للمعارف9- مھدى الطباطبائى

 

وعین الذوات اآلتیة أسماؤھم (وزراء بال وزارة) وھم:

7- الشیخ سالم الخیون1- عبد الرحمن الحیدرى
8- داود یوسفانى2- عبد الجبار الخیاط
9- أحمد الصانع3- فخر الدین الجمیل
10- الشیخ ضارى السعدون4- عبد المجید الشاوى

11- نجم البدراوى5- الشیخ عجیل السمرمد
12- الشیخ محمد الصیھود6- عبد الغنى كبھ

 

وقد اجتمع مجلس الوزراء یوم 2/11/1920، ثم شكلت الدوائر الحكومیة في العاصمة واأللویة.

وفي (23/8/1921) تُوج األمیر فیصل ملًكا على العراق باسم الملك فیصل األول، فقدمت الوزارة استقالتھا، وبقیت في
الحكم حتى تألیف الوزارة الجدیدة.



 

2 ـ الوزارة النقیبیة  الثانیة:

وفي 10/9/1921، تألفت الوزارة الجدیدة على الشكل اآلتي:

رئیًسا لمجلس الوزراء1- عبد الرحمن النقیب
وزیًرا للداخلیة2- الحاج رمزى

وزیًرا للمالیة3- ساسون حسقیل
وزیًرا للعادلیة4- ناجى السویدى
وزیًرا للدفاع5- جعفر العسكرى

وزیًرا لألشغال6- عزت الكركوكلى
وزیًرا للتجارة7- عبد اللطیف المندیل
وزیًرا لألوقاف8- محمد على فاضل

وزیًرا للمعارف9- محمد ھبة الدین الشھرستانى
وزیًرا للصحة10- الدكتور حنا خیاط

 

وفي شھر آذار سنة 1922، استقال وزیر الداخلیة، ووزیر العدلیة، ووزیر األشغال، ووزیر التجارة، ووزیر الصحة.

فعُین الوزراء اآلتیة أسماؤھم:

وزیًرا للداخلیة1- توفیق الخالدى
وزیًرا للعدلیة2- عبد المحسن السعدون

وزیًرا لألشغال3- صبیح نشأت
وزیًرا للتجارة4- الحاج محمد جعفر أبو التمن

 

وألغیت وزارة الصحة، وأصبحت مدیریة عامة تابعة لوزارة الداخلیة.
 

3 ـ الوزارة النقیبیة الثالثة:

أُلفت ھذه الوزارة بتاریخ 30/9/1922 من:

رئیًسا1- السید/ عبد الرحمن النقیب
وزیًرا للداخلیة2 السید/ عبد المحسن السعدون

وزیًرا للعدلیة3- السید/ توفیق الخالدى
وزیًرا للمالیة4- السید/ ساسون حسقیل
وزیًرا للدفاع5- السید/ جعفر العسكرى
وزیًرا لألشغال6- السید/ صبیح نشأت



وزیًرا لألوقاف7- السید/ محمد على فاضل

وزیًرا للمعارف، ولكنھ اعتذر فبقى المنصب8- الحاج/ عبد المحسن شالش
شاغًرا وتركت الوزارة الحكم یوم 17/11/1922

 

4 ـ الوزارة السعدونیة األولى:

ُكلف السید عبد المحسن السعدون بتألیف الوزارة، فألفھا یوم 18/11/1922 على الوجھ اآلتي:

رئیًسا للوزراء، ووكیًال لوزارة العدلیة1- عبد المحسن السعدون
وزیًرا للداخلیة2- ناجى السویدى
وزیًرا للمالیة3- ساسون حسقیل
وزیًرا لألشغال والمواصالت4- یاسین الھاشمى
وزیًرا للدفاع5- نورى السعید

وزیًرا لألوقاف6- عبد اللطیف المندیل
وزیًرا للمعارف7- عبد الحسین الجلبى

 

وبعد مدة، نُقل ناجي السویدي إلى وزارة العدلیة، وتولى عبد المحسن السعدون وكالة وزارة الداخلیة.

واستقالت ھذه الوزارة یوم 15/11/1923.
 

5 ـ الوزارة العسكریة األولى:

ألف الوزارة جعفر العسكري بتاریخ 22/11/1923 على الشكل اآلتي:

5- مزاحم الباجھ جى، وزیًرا لألشغال والمواصالت1- یاسین الھاشمى للرئاسة ووكالة الدفاع
6- إبراھیم الحیدرى، وزیًرا لألوقاف2- عبد المحسن السعدون، وزیًرا للداخلیة

7- الشیخ محمد رضا الشبیبى، وزیًرا للمعارف3- ساسون حسقیل، وزیًرا للمالیة
 4- رشید عالى الكیالنى، وزیًرا للعدلیة

 

وبتاریخ 27/11/1923، أسندت وزارة األوقاف إلى الشیخ صالح باش أعیان. وبتاریخ 3/12/1923، أسندت وزارة
المعارف إلى محمد حسن آل أبي المحاسن، واستقالت الوزارة بتاریخ 3/8/1924.

 

6 ـ الوزارة الھاشمیة األولى:

ألف یاسین الھاشمي وزارتھ بتاریخ 4/8/1924 على الوجھ اآلتي:

رئیًسا1- جعفر العسكرى
وزیًرا للداخلیة2- على جودت األیوبى
وزیًرا للمالیة3- عبد المحسن شالش



وزیًرا للعدلیة4- أحمد الفخرى
وزیًرا للدفاع5- نورى السعید
وزیًرا لألشغل6- صبیح نشأت

 

ھذا وقد استقالت ھذه الوزارة یوم 20/6/ 1925.
 

7 ـ الوزارة  السعدونیة الثانیة:

تألفت ھذه الوزارة یوم 26/6/1925 على الشكل اآلتي:

رئیًسا1- عبد المحسن السعدون
وزیًرا للداخلیة2- رشید عالى الكیالنى
وزیًرا للمالیة3- رؤوف الجادرجى

وزیًرا للعدلیة4- ناجى السویدى
وزیًرا للدفاع5- صبیح نشأت

وزیًرا لألشغال والمواصالت6- عبد الحسین الجلبى
وزیًرا لألوقاف7- حمدى الباجھ جى
وزیًرا للمعارف8- حكمت سلیمان

 

وفى شھر تموز ُعدلت الوزارة، فنُقل عبد الحسین الجلبي إلى وزارة المعارف، وأسندت وزارة الداخلیة إلى حكمت
سلیمان، وُعھدت وزارة األشغال والمواصالت إلى وزیر الدفاع وكالة، واستقال رؤوف الجادرجي، وأصبح رئیس

الوزراء وكیًال لوزیر المالیة. واستقالت ھذه الوزارة بتاریخ 1/11/1926.
 

8 ـ الوزارة العسكریة الثانیة:

بقیت الوزارة مضطلعة بأعباء الحكم وكالة إلى یوم 21/11/1926 حیث شكل جعفر العسكري وزارتھ الثانیة من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة1- جعفر العسكرى
وزیًرا للداخلیة2- رشید عالى الكیالنى

وزیًرا للمالیة3- یاسین الھاشمى
وزیًرا للعدلیة4- رؤوف الجادرجى

وزیًرا للدفاع5- نورى السعید
وزیًرا لألشغال6- محمد أمین زكى
وزیًرا للمعارف7- السید عبد المھدى

وزیًرا لألوقاف8- أمین عالى باش أعیان
 

ُ



وحدثت تبدیالت في الوزارة بتاریخ 10/2/1927؛ حیث أُحدثت وزارة جدیدة، ھي (وزارة الري والزراعة) وُعین وزیًرا
لھا الحاج عبد الحسین الجلبي یوم 6/8/1927. كما نُقل السید محمد أمین زكي إلى وزارة المعارف بعد استقالة السید عبد

المھدي منھا. وُعین السید علوان الیاسري، وزیًرا لألشغال والمواصالت بعد انتقال محمد أمین زكي منھا إلى المعارف.

وقد استقالت الوزارة بتاریخ 8/1/1928.
 

9 ـ الوزارة السعدونیة الثالثة:

وبتاریخ 14/1/1928، تألفت الوزارة السعدونیة على الوجھ اآلتي:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة ووزیًرا بالوكالة للدفاع1- عبد المحسن السعدون
وزیًرا للداخلیة2- عبد العزیز القصاب

وزیًرا للمالیة3- یوسف غنیمة
وزیًرا للعدلیة4- حكمت سلیمان
وزیًرا للرى والزراعة5- سلیمان البراك

وزیًرا للمواصالت واألشغال6- عبد الحسین شالش
وزیًرا للمعارف7- توفیق السویدى

وزیًرا لألوقاف8- الشیخ أحمد الداود
 

وبتاریخ 3/6/1928 أعفي وزیر العدلیة حكمت سلیمان عن وزارة العدلیة، فصدرت اإلرادة الملكیة بتعیین:

 ـ ناجي شوكت، وزیًرا للداخلیة، بدًال من عبد العزیز القصاب، الذي انتُخب رئیًسا للمجلس النیابي یوم 14/1/1928.

 ـ نوري السعید، وزیًرا للدفاع.

 ـ داود الحیدري، وزیًرا للعدلیة.

واستقالت الوزارة في یوم 20/1/1929.
 

10 ـ الوزارة السویدیة األولى (585): 

وبتاریخ 28/4/1929، ألف السید توفیق السویدي وزارتھ األولى من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة واألوقاف1- توفیق السویدى
وزیًرا للداخلیة2- عبد العزیز القصاب

وزیًرا للمالیة3- یوسف غنیمة
وزیًرا للعدلیة4- داود الحیدرى

وزیًرا للمواصالت واألشغال5- الحاج عبد المحسن شالش
وزیًرا للدفاع6- محمد أمین زكى
وزیًرا للرى والزراعة7- سلیمان البراك



وزیًرا للمعارف8- خالد سلیمان
 

واستقالت الوزارة یوم 25/8/1929، لكنھا بقیت تزاول أعمالھا وكالة حتى تألفت الوزارة الجدیدة في یوم 19/9/1929.

11 ـ الوزارة السعدونیة الرابعة:

تألفت ھذه الوزارة یوم 19/9/1929 من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة1- عبد المحسن السعدون
وزیًرا للداخلیة2- ناجى السویدى
وزیًرا للمالیة3- یاسین الھاشمى
وزیًرا للعدلیة4- ناجى شوكت
وزیًرا للدفاع5- نورى السعید

وزیًرا للمواصالت واألشغال6- محمد أمین زكى
وزیًرا للرى والزراعة7- عبد العزیز القصاب
وزیًرا للمعارف8- عبد الحسین الجلبى

 

واستقالت الوزارة بعد (انتحار) رئیسھا في لیلة 13/11/1929.
 

12 ـ وزارة ناجي السویدي:

وبتاریخ 18/11/1929 تألفت الوزارة من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة1- ناجى السویدى
وزیًرا للداخلیة2- ناجى شوكت

وزیًرا للمالیة3- یاسین الھاشمى
وزیًرا للعدلیة4- عبد العزیز القصاب

وزیًرا للدفاع5- نورى السعید
وزیًرا للمواصالت واألشغال6- محمد أمین زكى

وزیًرا للرى والزراعة7- خالد سلیمان
وزیًرا للمعارف8- عبد الحسین الجلبى

 

واستقالت الوزارة یوم 9/آذار/1930 وبقیت في الحكم حتى یوم 23/3/1930.
 

13 ـ الوزارة السعیدیة األولى:

تألفت الوزارة یوم 23/3/1930 من:



رئیًسا ووزیًرا للخارجیة1- نورى السعید
وزیًرا للداخلیة2- جمیل المدفعى

وزیًرا للمالیة3- على جودة
وزیًرا للعدلیة4- جمال بابان

وزیًرا للدفاع5- جعفر العسكرى
وزیًرا للمعارف6- عبد الحسین الجلبى

وزیًرا للمواصالت واألشغال7- جمیل الراوى
 

واستقال علي جودت في 11 أیلول 1930، فعُدلت الوزارة، فتم تولي جمیل الراوي وزارة الدفاع، وُعین رستم حیدر
رئیس الدیوان الملكي وزیًرا للمالیة، ومزاحم الباجھ جي وزیًرا لألشغال والمواصالت التي أصبحت بعد أن ألحقت بھا

الدوائر التابعة لوزارة الري والزراعة الملغاة تعرف بوزارة (االقتصاد والمواصالت).

وأسندت وزارة الخارجیة إلى عبد ّ� الدملوجي، ونُقل بعد ذلك مزاحم الباجھ جي إلى وزارة الداخلیة، وعین محمد أمین
زكي وزیًرا لالقتصاد والمواصالت.

واستقالت الوزارة یوم 19/10/1931.
 

14 ـ الوزارة السعیدیة الثانیة:

وتألفت الوزارة السعیدیة الثانیة یوم 19/10/1931 من:

رئیًسا1- نورى السعید
وزیًرا للداخلیة2- ناجى شوكت
وزیًرا للمالیة3- رستم حیدر
وزیًرا للعدلیة4- جمال بابان

وزیًرا للدفاع والخارجیة5- جعفر العسكرى
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت6- محمد أمین زكى

وزیًرا للمعارف7- عبد الحسین الجلبى
 

وحدثت تبدالت وزاریة، إذ انتُخب جعفر العسكري رئیًسا لمجلس النواب في أول تشرین الثاني سنة 1931، فأسند منصب
وزیر الدفاع وكالة إلى وزیر االقتصاد والمواصالت، ومنصب وزارة الخارجیة بالوكالة إلى رئیس الوزراء.

وفي 30/11/1931، استقال جعفر العسكري من رئاسة المجلس، فصدرت اإلرادة الملكیة بتعیینھ من جدید وزیًرا للدفاع
والخارجیة.

وفي 3/10/1932، أصبح العراق عضًوا في مجلس عصبة األمم، وبذلك انتھى عھد االنتداب البریطاني، ولذلك استقالت
الوزارة یوم 27/10/1932.

 

15 ـ الوزارة الشوكتیة :



وبتاریخ 3/11/1932 ألف ناجي شوكت الوزارة على الشكل التالي:

5- رشید الخواجة، وزیًرا للدفاع1- ناجى شوكت، رئیًسا ووزیًرا للداخلیة
6- جمال بابان، وزیًرا لالقتصاد والمواصالت2- نصرة الفارسى، وزیًرا للمالیة

7- عباس مھدى وزیًرا للمعارف3- عبد القادر رشید، وزیًرا للخارجیة
 4- جمیل الراوى، وزیًرا للعدلیة

 

وبتاریخ 18/3/1933، استقالت الوزارة.
 

16 ـ الوزارة الكیالنیة األولى:

وبتاریخ 20/3/1933 تألفت وزارة رشید عالي الكیالني األولى من:

رئیًسا1- رشید عالى الكیالنى
وزیًرا للداخلیة2- حكمت سلیمان
وزیًرا للمالیة3- یاسین الھاشمى
وزیًرا للخارجیة4- نورى السعید
وزیًرا للعدلیة5- محمد زكى
وزیًرا للدفاع6- جالل بابان
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت7- رستم حیدر

وزیًرا للمعارف8- السید عبد المھدى
 

ولما توفي الملك فیصل األول یوم 8/أیلول/1933 في برن في سویسرا، ونودي باألمیر غازي ملًكا على العراق باسم
(غازي األول)، استقالت الوزارة یوم 9/9/1933.

 

17 ـ الوزارة الكیالنیة الثانیة:

وبتاریخ 9/9/1933، تألفت الوزارة على الشكل اآلتي:

رئیًسا1- رشید عالى الكیالنى
وزیًرا للداخلیة2- حكمت سلیمان
وزیًرا للمالیة3- یاسین الھاشمى
وزیًرا للخارجیة4- نورى السعید
وزیًرا للعدلیة5- محمد زكى
وزیًرا للدفاع6- جالل بابان
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت7- رستم حیدر

وزیًرا للمعارف8- السید عبد المھدى



 

وبتاریخ 28/10/1933 استقالت الوزارة.
 

18 ـ الوزارة المدفعیة األولى:

تألفت ھذه الوزارة یوم 29/11/1933 على الشكل اآلتي:

رئیًسا1- جمیل المدفعى
وزیًرا للداخلیة2- ناجى شوكت

وزیًرا للمالیة3- نصرة الفارسى
وزیًرا للخارجیة ووكیًال لوزارة الدفاع4- نورى السعید
وزیًرا للعدلیة5- جمال بابان
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت6- رستم حیدر
وزیًرا للمعارف7- صالح جبر

 

واستقالت ھذه الوزارة یوم 19/2/1934.
 

19  ـ الوزارة المدفعیة الثانیة:

تألفت ھذه الوزارة یوم 21/2/1934 من:

رئیًسا ووزیًر للداخلیة بالوكالة1- جمال المدفعى
وزیًرا للمالیة2- ناجى السویدى

وزیًرا للخارجیة3- عبد هللا الدملوجى
وزیًرا للعدلیة4- جمال بابان

وزیًرا للدفاع5- رشید الخوجة
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت6- عباس مھدى
وزیًرا للمعارف7- جالل بابان

 

وبتاریخ 18/7/1934، استقال وزیر الخارجیة عبد ّ� الدملوجي، فأُسند المنصب إلى توفیق السویدي، الذي كان ممثل
العراق الدائم في عصبة األمم.

وبتاریخ 25/8/1934 استقالت الوزارة.
 

20 ـ الوزارة األیوبیة األولى :

تألفت ھذه الوزارة یوم 27/8/1934 على الشكل اآلتي:

رئیًسا ووزیًرا للداخلیة وكالة1- على جودت



وزیًرا للمالیة2- یوسف غنیمة
وزیًرا للخارجیة3- نورى السعید
وزیًرا للعدلیة4- جمال بابان

وزیًرا للدفاع5- جمال المدفعى
وزیًرا لالقتصاد واألشغال6- أرشد العمرى

وزیًرا للمعارف7- عبد الحسین الجلبى
 

واستقالت الوزارة یوم 23/2/1935.
 

21 ـ الوزارة المدفعیة الثالثة:

تألفت یوم 4/3/1935 من:

رئیًسا1- جمیل المدفعى
وزیًرا للداخلیة2- عبد العزیز القصاب

وزیًرا للمالیة3- یوسف غنیمة
وزیًرا للخارجیة4- نورى السعید

وزیًرا للعدلیة5- توفیق السویدى
وزیًرا للدفاع6- رشید الخواجة

وزیًرا لالقتصاد والمواصالت7- محمد أمین زكى
وزیًرا للمعارف9- عبد الحسین الجلبى

 

وبتاریخ 15/3/1935 استقالت الوزارة.
 

22 ـ الوزارة الھاشمیة الثانیة:

تألفت یوم 17/3/1935 من:

رئیًسا1- یاسین الھاشمى
وزیًرا للداخلیة2- رشید عالى الكیالنى

وزیًرا للخارجیة3- نورى السعید
وزیًرا للعدلیة4- محمد زكى

وزیًرا للدفاع5- جعفر العسكرى
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت6- محمد أمین زكى

وزیًرا للمعارف7- محمد رضا الشبیبى
 



وبتاریخ 15/9/1935 استقال وزیر المعارف، الشیخ الشبیبي، فصدرت اإلرادة الملكیة بتعیین (صادق البصام) بنفس
التاریخ.

وبناء على انتخاب محمد زكي رئیًسا لمجلس النواب یوم 8/8/1935؛ أسند منصب وزارة العدلیة وكالة إلى رشید عالي
الكیالني، وزیر الداخلیة.

أما وزارة (المالیة)، فقد أسندت إلى (رؤوف البحراني) بعد خمس ساعات من تألیف الوزارة. واستقالت الوزارة یوم
29/10/1936 بعد قیام حركة بكر صدقي المعروفة في ذلك الیوم.

 

23 ـ وزارة حكمت سلیمان:

تألفت یوم 29/10/1936 من:

رئیًسا ووزیر داخلیة وكالة1- حكمت سلیمان
وزیًرا للمالیة2- جعفر أبو التمن
وزیًرا للخارجیة3- ناجى األصیل
وزیًرا للعدلیة4- صالح جبر

وزیًرا للدفاع5- عبد اللطیف نورى
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت6- كامل الجادرجى
وزیًرا للمعارف7- یوسف إبراھیم

 

وفي یوم 19/6/1936 استقال أربعة وزراء ھم:

جعفر أبو التمن، كامل الجادرجي، صالح جبر، ویوسف إبراھیم.

وبتاریخ 24/6/1936، صدرت اإلرادة الملكیة بتعیین وزراء بدًال عنھم، وھم:

وزیًر للمالیة1- محمد على محمود
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت2- عباس مھدى

وزیًرا للعدلیة3- على محمود الشیخ على
وزیًرا للمعارف4- السید جعفر حمندى

 

ولما كان رئیس الوزراء یشغل منصب وزارة الداخلیة وكالة، فقد صدرت إرادة ملكیة بتاریخ 28/6/1937 بتعیین
مصطفى العمري وزیًرا لھا.

ولما قُتل بكر صدقي في الموصل یوم 11/8/1937، فقد قدمت الوزارة استقالتھا یوم 17/8/1937.
 

24 ـ  الوزارة المدفعیة الرابعة:

تألفت یوم 17/8/1937 من:

رئیًسا ووزیًرا وكالة1- جمیل المدفعى



وزیًرا للداخلیة2- مصطفى العمرى

وزیًرا للعدلیة ووكیًال للخارجیة3- عباس مھدى

وزیًرا لالقتصاد والمواصالت ووزارة المالیة4- جمال بابان
وكالة

وزیًرا للمعارف5- محمد رضا الشبیشى
 

وفي یوم 18/7/1937، صدرت اإلرادة الملكیة بتعیین إبراھیم كمال وزیًرا للمالیة، وتوفیق السویدي للخارجیة.

وبتاریخ 7/5/1938، استقال جالل بابان وزیر االقتصاد والمواصالت، فأسند ھذا المنصب وكالة إلى إبراھیم كمال وزیر
المالیة.

وبتاریخ 24/12/1938 استقالت الوزارة.
 

25 ـ الوزارة السعیدیة الثالثة:

تألفت یوم 25/12/1938 من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة وكالة1- نورى السعید
وزیًرا للدفاع والداخلیة وكالة2- طھ الھاشمى
وزیًرا للمالیة3- رستم حیدر

وزیًرا للعدلیة4- محمود صبحى الدفترى
وزیًرا لالقتصاد والمواصالت5- عمر نطمى
وزیًرا للمعارف6- صالح جبر

 

وفي یوم الرابع من نیسان سنة 1939، توفي الملك غازي األول إثر اصطدام سیارتھ بعامود الكھرباء المثبت في مدخل
الشارع المؤدي إلى قصر الزھور، فنودي بطفلھ (فیصل الثاني) ملًكا على العراق، وتعیین خالھ األمیر عبد ّ� وصی�ا

على العرش.

وبتاریخ 6 نیسان 1939 استقالت الوزارة.
 

26 ـ الوزارة السعیدیة الرابعة:

تألفت یوم 6/4/1939 من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة وكالة1- نورى السعید
وزیًرا للداخلیة2- ناجى شوكت
وزیًرا للمالیة3- رستم حیدر

وزیًرا للعدلیة4- محمود صبحى الدفترى
وزیًرا للدفاع5- طھ الھاشمى



وزیًرا لالقتصاد والمواصالت6- عمر نظمى
وزیًرا للمعارف7- صالح جبر

 

وبتاریخ 25/4/1938 استقال ناجي شوكت، فاستصدر رئیس الوزراء إرادة ملكیة بنفس الیوم بتعیین علي جودة وزیًرا
للخارجیة، ثم أصبح رئیس الوزراء نفسھ وكیًال لوزیر الداخلیة. وفي یوم 20/9/1938، صدرت اإلرادة بتعیین جالل
بابان وزیًرا لألشغال والمواصالت، بدًال من عمر نظمي الذي ُعین وزیًرا للداخلیة، وُعین سامي شوكت وزیًرا (للشؤون

االجتماعیة)(586) وصادق البصام وزیًرا لالقتصاد. 

واستقالت ھذه الوزارة یوم 18/2/1940.
 

27 ـ الوزارة السعیدیة الخامسة:

تألفت ھذه الوزارة یوم 22/2/1940 من:

رئیًسا ووكیل وزیر الخارجیة1- نورى السعید
وزیًرا للداخلیة ووزیًرا للعدلیة وكالة2- عمر نظمى

وزیًرا للمالیة3- رؤوف البحرانى
وزیًرا للدفاع4- طھ الھاشمى

وزیًرا للمواصالت واألشغال5- محمد أمین زكى
وزیًرا للمعارف6- سامى شوكت
وزیًرا لالقتصاد7- صادق البصام
وزیًرا للشئون االجتماعیة8- صالح جبر

 

وبتاریخ 9/3/1940 استقال وزیر الشؤون االجتماعیة صالح جبر.

وبتاریخ 31/3/1940 قدمت الوزارة استقالتھا.
 

28 ـ  الوزارة الكیالنیة الثالثة:

تألفت بتاریخ 31/3/1940 من:

رئیًسا ووزیًرا للداخلیة وكالة1- رشید عالى الكیالنى
وزیًرا للخارجیة2- نورى السعید
وزیًرا للمالیة3- ناجى السویدى
وزیًرا للعدلیة4- ناجى شوكت
وزیًرا للمواصالت واألشغال5- عمر نظمى

وزیًرا للمعارف6- صادق البصام
وزیًرا لالقتصاد7- محمد أمین زكى



وزیًرا للشئون االجتماعیة8- رؤوف البحرانى
 

وفي 3 تموز 1940، استقال وزیر االقتصاد محمد أمین زكي، فقام مقامھ وزیر الدفاع طھ الھاشمي. وفي 19 كانون
الثاني 1941، استقال نوري السعید وزیر الخارجیة، فقام مقامھ ناجي السویدي. وفي 26 كانون الثاني 1941، استقال
ناجي شوكت وزیر العدلیة، فقام مقامھ عمر نظمي. وفي 28 كانون الثاني 1941، ُعین علي محمود الشیخ علي وزیًرا

للعدلیة، ویونس السبعاوي وزیًرا لالقتصاد. وفي 29 كانون الثاني استقال ناجي السویدي.

وفي یوم 31 كانون الثاني 1941 استقالت الوزارة.
 

29 ـ وزارة طھ الھاشمي:

تألفت ھذه الوزارة یوم 31 كانون الثاني سنة 1941 من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة والدفاع بالوكالة1- طھ الھاشمى
وزیًرا للداخلیة ووزیًرا للعدلیة بالوكالة2- عمر نظمى
وزیًرا للمالیة والمواصالت واألشغال بالوكالة3- على ممتاز

وزیًرا للمعارف4- صادق البصام
وزیًرا لالقتصاد5- السید عبد المھدى
وزیًرا للشئون االجتماعیة6- حمدى الباجھ جى

 

وفي 4 شباط عین توفیق السویدي وزیًرا للخارجیة واستقالت الوزارة في 1 نیسان 1941.
 

30 ـ الوزارة الكیالنیة  الرابعة:

تألفت بتاریخ 10 نیسان 1941 من:

رئیًسا ووزیًرا للداخلیة1- رشید عالى الكیالنى
وزیًرا للمالیة2- ناجى السویدى
وزیًرا للدفاع3- ناجى شوكت

وزیًرا للخارجیة4- موسى الشابندر
وزیًرا للعادلیة5- على محمود الشیخ على
وزیًرا لالقتصاد6- محمد یونس السبعاوى

وزیًرا للشؤون االجتماعیة7- رؤوف البحرانى
وزیًرا للمواصالت واألشغال8- محمد على محمود
وزیًرا للمعارف9- محمد حسن سلمان

 

وفي أول شھر من عمر الوزارة، ھرب الوصي، وتم تعیین الشریف شرف وصی�ا على العرش، ثم قامت حركة رشید
عالي، وانتھت بعد اشتراك اإلنكلیز بانحالل الوزارة وذھاب وزرائھا خارج العراق منذ یوم 29 مایس 1941، وعند ذاك



عاد الوصي إلى العراق ثانیة.
 

31 ـ الوزارة المدفعیة الخامسة:

تألفت یوم 2/6/1941 من:

رئیًسا1- جمیل المدفعى
وزیًرا للخارجیة2- على جودة األیوبى
وزیًرا للداخلیة3- مصطفى العمرى

وزیًرا للمالیة ووزیًرا للعدلیة وكالة4- إبراھیم كمال
وزیًرا للدفاع5- نظیف الشاوى
وزیًرا للمواصالت واألشغال6- جالل بابان

وزیًرا للمعارف7- محمد رضا الشبیبى

وزیًرا لالقتصاد ووزیر الشؤون االجتماعیة8- نصرة الفارسى
وكالة

 

استقال وزیر المالیة یوم 2/9/1941، فأسند منصب الوزارة إلى علي جودة وكالة.

واستقالت الوزارة یوم 21/9/1941.
 

32 ـ الوزارة السعیدیة السادسة:

تألفت یوم 9/10/1941 من:

رئیًسا ووكیًال لوزیر الدفاع1- نورى السعید
وزیًرا للداخلیة والدفاع وكالة2- صلح جبر
وزیًرا للمالیة3- على ممتاز

وزیًرا للعدلیة4- صادق البصام
وزیًرا للمعارف5- تحسین على

وزیًرا للمواصالت واألشغال6- محمد أمین زكى
وزیًرا للشؤون االجتماعیة7- جمال بابان
وزیًرا لالقتصاد8- عبد المھدى

 

استقال محمد أمین زكي في 29/1/1942، فعُین بدلھ السید عبد المھدي وزیر المواصالت أصالة، واالقتصاد وكالة.

واستقال وزیر العدلیة صادق البصام یوم 9/2/1942، وُعین بدلھ داود الحیدري، وعین عبد ّ� الدملوجي وزیًرا
للخارجیة یوم 9/2/1942، ثم استقال یوم 31/5/1942، وتولى وكالة الخارجیة نوري السعید نفسھ. وبتاریخ

20/7/1942، ُعین عبد اإللھ حافظ وزیًرا لالقتصاد.



وفي یوم 3/10/1942 استقالت الوزارة.
 

33 ـ الوزارة  السعیدیة السابعة:

تألفت ھذه الوزارة یوم 8/10/1942 من:

رئیًسا ووكیل وزارة الدفاع1- نورى السعید
وزیًرا للخارجیة2- عبد اإللھ حافظ

وزیًرا للداخلیة3- تحسین العسكرى
وزیًرا للمالیة4- صالح جبر

وزیًرا للعدلیة5- داود الحیدرى
وزیًرا للمواصالت واألشغال6- السید عبد المھدى

وزیًرا للمعارف7- تحسین على
وزیًرا لالقتصاد8- عبد المحسن شالش
وزیًرا للشؤون االجتماعیة9- أحمد مختار بابان

 

استقال عبد المحسن شالش بتاریخ 14/11/1942 لمرضھ.

استقال السید عبد المھدي بتاریخ 21/10/1942.

وعلى أثر ھاتین االستقالتین صدرت اإلرادة الملكیة بتعیین:

وزیًرا للمواصالت واألشغال بدًال من وزارة1- أحمد مختار بابان
الشؤون االجتماعیة

وزیًرا للشؤون االجتماعیة2- عبد الرزاق األزرى
وزیًرا لالقتصاد3- سلیمان البراك

 

وبتاریخ 23/6/1943 حدثت التغییرات التالیة:

 ـ نقل عبد اإللھ حافظ (وزیر الخارجیة) إلى وزارة المعارف.

 ـ تعیین تحسین علي رئیًسا للدیوان الملكي.

 ـ تعیین نصرة الفارسي وزیًرا للخارجیة.

 ـ تعیین جالل بابان وزیًرا للمالیة.

 ـ تعیین صالح جبر (وزیر المالیة) وزیًرا للداخلیة.

 ـ تعیین تحسین العسكري وزیًرا للمواصالت واألشغال.

 ـ تعیین أحمد مختار بابان (وزیر المواصالت) وزیًرا للعدلیة (بعد تعیین داود الحیدري وزیر العدلیة في منصب
دبلوماسي).

وبتاریخ 27/9/1943 استقال نصرة الفارسي وزیر الخارجیة، فأصبح عبد اإللھ حافظ وكیًال للخارجیة.



وبتاریخ 3/10/1943 استقال جالل بابان (وزیر المالیة)، فعین بدلھ

(تحسین العسكري) وزیر المواصالت واألشغال.

وبتاریخ 29/9/1943 استقال وزیر الداخلیة (صالح جبر)، فعُین بدال عنھ عبد ّ� القصاب.

ولما انتُخب سلمان البراك (وزیر االقتصاد) رئیًسا لمجلس النواب، عین حمدي الباجھ جي وزیًرا لالقتصاد.

وفي یوم 19/12/1943 استقالت الوزارة.
 

34 ـ  الوزارة السعیدیة الثامنة:

تألفت ھذه الوزارة یوم 25/12/1943 من:

رئیًسا ووكیل وزیر الدفاع1- نورى السعید
نائبًا لرئیس الوزراء2- توفیق السویدى

وزیًرا للخارجیة3- محمود صبحى الدفترى
وزیًرا للداخلیة4- عمر نظمى
وزیًرا للمالیة5- على ممتاز

وزیًرا للعدلیة6- أحمد مختار بابان
وزیًرا للمواصالت واألشغال7- صادق البصام
وزیًرا للمعارف8- عبد اإللھ حافظ
وزیًرا لالقتصاد9- سلیمان البراك

وزیًرا للشؤون االجتماعیة10- محمد حسن كبھ
 

وبالنظر لعدم وجود منصب (نائب رئیس الوزراء)؛ اضطر توفیق السویدي إلى االستقالة یوم 23/2/1944.

استقالت الوزارة یوم 3/6/1944.
 

35 ـ  الوزارة الباجھ جیة األولى:

تألفت ھذه الوزارة یوم 4/6/1944 من:

رئیًسا1- حمدى الباجھ جى

وزیًرا للخارجیة ووزیًرا للتموین بالوكالة (587)2- أرشد العمرى
وزیًرا للداخلیة3- مصطفى العمرى

وزیًرا للمالیة4- صالح جبر
وزیًرا للدفاع5- تحسین على

وزیًرا للعدلیة6- أحمد مختار بابان
وزیًرا للمواصالت واألشغال7- عبد الرازق األزرى



وزیًرا للمعارف8- إبراھیم عاكف اآللوسى
وزیًرا للشؤون االجتماعیة9- محمد حسن كبھ

 

واستقالت ھذه الوزارة بتاریخ 28/8/1944.
 

36 ـ الوزارة الباجھ جیة الثانیة:

تألفت بتاریخ 29/8/1944 من:

رئیًسا1- حمدى الباجھ جى
وزیًرا للخارجیة ووكیل وزارة الدفاع2- أرشد العمرى

وزیًرا للداخلیة3- مصطفى العمرى
وزیًرا للمالیة ووزیر التموین بالوكالة4- صالح جبر

وزیًرا للعدلیة5- أحمد مختار بابان
وزیًرا للمواصالت واألشغال6- عبد األمیر األزرى

وزیًرا للمعارف7- إبراھیم عاكف
وزیًرا لالقتصاد8- توفیق وھبى

وزیًرا للشؤون االجتماعیة9- محمد حسن كبھ
 

وبتاریخ 18/11/1944، ُعین (یوسف غنیمة) وزیًرا للتموین، وعبد المجید عالوي وزیًرا للشؤون االجتماعیة(588). 

وبتاریخ 20/12/1944، عین (إسماعیل نامق) وزیًرا للدفاع.

وبتاریخ 25/8/1945، استقال وزیر الخارجیة أرشد العمري، فتولى رئیس الوزراء وزارة الخارجیة بالوكالة.
 

وبتاریخ 29/1/1946 استقالت الوزارة.
 

37 ـ وزارة توفیق السویدي  الثانیة:

تألفت یوم 23/2/1946 من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة1- توفیق السویدى
وزیًرا للداخلیة2- سعد صالح

وزیًرا للمالیة3- عبد الوھاب محمود
وزیًرا للعدلیة4- عمر نظمى

وزیًرا للدفاع5- إسماعیل نامق
وزیًرا للمواصالت واألشغال6- على ممتاز



وزیًرا للمعارف7- نجیب الراوى
وزیًرا للشؤون االجتماعیة8- أحمد مختار بابان
وزیًرا لالقتصاد9- عبد الھادى الظاھر
وزیًرا للتموین10- عبد الجبار الجلبى

 

وبتاریخ 23/4/1946 استقال وزیر الشؤون أحمد مختار بابان، فعُین بدًال عنھ الدكتور شوكت الزھاوي.

وبتاریخ 21/5/1946 استقال توفیق السویدي من وزارة الخارجیة، فنُقل (علي ممتاز) وزیر المواصالت واألشغال إلى
وزارة الخارجیة.

وفي نفس الیوم نُقل وزیر التموین عبد الجبار الجلبي إلى وزارة المواصالت واألشغال، وأسند منصب وزیر التموین
بالوكالة إلى وزیر المالیة.

واستقالت ھذه الوزارة یوم 30/5/1946.
 

38 ـ الوزارة العمریة  األولى:

تألفت یوم 1/6/1946 من:

رئیًسا1- أرشد العمرى
وزیًرا للخارجیة2- فاضل الجمالى
وزیًرا للداخلیة3- عبد هللا القصاب
وزیًرا للمالیة ووكیل وزیر التموین4- یوسف غنیمة

وزیًرا للعدلیة5- محمد حسن كبھ
وزیًرا للدفاع6- سعید حقى

وزیًرا للمواصالت واألشغال7- عبد الھادى الجلبى
وزیًرا للمعارف8- نورى القاضي

وزیًرا لالقتصاد9- بابا على الشیخ محمود
وزیًرا للشؤون االجتماعیة10- عبد الھادى الباجھ جى

 

وبتاریخ 31/7/1946، استقال یوسف غنیمة من وكالة وزارة التموین.

وبتاریخ 26/8/1946، ُعین عبد اإللھ حافظ وزیًرا للتموین.

وبتاریخ 17/8/1946، استقال عبد ّ� القصاب وزیر الداخلیة، فتوالھا وكالةً رئیس الوزراء.

وبتاریخ 14/11/1946 استقالت الوزارة.
 

39 ـ الوزارة السعیدیة التاسعة:

تألفت یوم 21/11/1946 من:



رئیًسا ووزیًرا للداخلیة1- نورى السعید
وزیًرا للمالیة2- صالح جبر

وزیًرا للعدلیة3- صالح نظمى
وزیًرا للمعارف4- صادق البصام
وزیًرا للمواصالت واألشغال5- على ممتاز

وزیًرا للخارجیة6- فاضل الجمالى
وزیًرا لالقتصاد7- بابا على الشیخ محمود

وزیًرا للدفاع8- شاكر الوادى
وزیًرا للشؤون االجتماعیة9- جمیل عبد الوھاب

وزیًرا للتموین10- محمد حدید
 

وبتاریخ 26/12/1946 استقال محمد حدید من الوزارة فعُین بدًال عنھ (عبد اإللھ حافظ).

وبتاریخ 28/12/1946 استقال علي ممتاز وزیر المواصالت واألشغال فعُین بدًال عنھ عبد الھادي الجلبي.

وبتاریخ 30/12/1946 استقال كل من صالح جبر وزیر المالیة، وصادق البصام وزیر المعارف، فأسند منصب وزیر
المالیة وكالةً إلى عبد اإللھ حافظ وزیر التموین، ومنصب وزیر المعارف بالوكالة إلى جمیل عبد الوھاب وزیر الشؤون

االجتماعیة.

وبتاریخ 11/3/1947 استقالت الوزارة.
 

40  ـ وزارة صالح جبر:

تألفت یوم 29/3/1947 من:

رئیًسا ووزیر الداخلیة وكالة1- صالح جبر
وزیًرا للمالیة2- یسوف غنیمة

وزیًرا للتموین3- عبد اإللھ حافظ
وزیًرا للعدلیة ووكیًال لوزارة االقتصاد4- جمال بابان
وزیًرا للمعارف5- توفیق وھبى

وزیًرا للخارجیة6- فاضل الجمالى
وزیًرا للدفاع7- شاكر الوادى

وزیًرا للشؤون االجتماعیة8- جمیل عبد الوھاب
وزیًرا للمواصالت واألشغال9- ضیاء جعفر

 

وبتاریخ 9/9/1947 صدرت اإلرادة الملكیة بتعیین توفیق النائب وزیًرا للتموین.

وفي 5/12/1947 ُعین توفیق النائب وزیًرا للداخلیة، وأسند منصب وزیر التموین إلى عبد اإللھ حافظ بالوكالة.



وفي زمن ھذه الوزارة، جرت المفاوضات مع بریطانیا لعقد معاھدة جدیدة تحل محل معاھدة 1930، وبعد مفاوضات
أجراھا رئیس الوزراء والوفد المرافق معھ في لندن، وقع على ما سمي (معاھدة بورت سموث) ولكن وثبة الشعب

العراقي أرغمت الوصي على العرش على إصدار بیان بعدم قبولھا.

وبتاریخ 26/1/1948 استقال وزیر العدلیة جمال بابان.

وبتاریخ 27/1/1948 استقال وزیر المالیة یوسف غنیمة.

وبنفس التاریخ استقال جمیل عبد الوھاب وزیر الشؤون االجتماعیة.

وبتاریخ 27/1/1948 وبعید عودة صالح جبر من لندن قدم استقالة وزارتھ.
 

41 ـ وزارة السید محمد  الصدر:

تألفت بتاریخ 29/1/1948 من:

رئیًسا1- السید محمد الصدر
وزیًرا للداخلیة2- جمیل المدفعى

وزیًرا للخارجیة3- حمدى الباجھ جى
وزیًرا للدفاع4- أرشد العمرى

وزیًرا بال وزارة5- محمد الحبیب األمیر
وزیًرا للمعارف6- رضا الشبیبى
وزیًرا بال وزارة7- داود الحیدرى
وزیًرا للمواصالت واألشغال8- جالل بابان

وزیًرا بال وزارة9- نصرة الفارسى
وزیًرا للمالیة10- صادق البصام

وزیًرا لالقتصاد11- مصطفى العمرى
وزیًرا للعدلیة12- عمر نظمى

وزیًرا للشؤون االجتماعیة13- نجیب الراوى
وزیًرا للتموین14- محمد مھدى كبھ

 

وحدثت بعد ذلك تبدالت وزاریة على الشكل اآلتي:

 ـ استقال جمیل المدفعي من وزارة الداخلیة یوم 3/3/1948.

 ـ استقال عمر نظمي من وزارة العدلیة یوم 3/3/1948.

 ـ ُعین نصرة الفارسي وزیًرا للداخلیة یوم 4/3/1948.

 ـ ُعین نجیب الراوي وزیًرا للعدلیة یوم 4/3/1948 بعد استقالة عمر نظمي منھا.

 ـ ُعین داود الحیدري وزیًرا للشؤون االجتماعیة یوم 4/3/1948.



 ـ توفي وزیر الخارجیة (حمدي الباجھ جي) یوم 27/3/1948 فعُین مكانھ نصرة الفارسي، وأسند منصب وزیر
الداخلیة وكالةً إلى مصطفى العمري وزیر االقتصاد.

 ـ استقال محمد مھدي كبھ من وزارة التموین یوم 7/6/1948، فحل محلھ صادق البصام.

 ـ استقال داود الحیدري یوم 26/5/1948.

وفي یوم 16/6/1948 استقالت الوزارة.
 

42 ـ وزارة مزاحم  الباجھ جي:

تألفت یوم 26/6/1948 من:

رئیًسا ووزیًرا للخارجیة وكالة1- مزاحم الباجھ جى

وزیًرا للمواصالت واألشغال، ووكیًال للشؤون2- جالل بابان
االجتماعیة

وزیًرا للدفاع3- صادق البصام
وزیًرا للداخلیة4- مصطفى العمرى

وزیًرا للمالیة ووكیًال لوزیر التموین5- على ممتاز
وزیًرا للعدلیة6- محمد حسن كبھ
وزیًرا للمعارف7- نجیب الراوى

وزیًرا لالقتصاد8- عبد الوھاب مرجان
 

وبمناسبة انتخاب عبد الوھاب مرجان في أول كانون األول 1948 رئیًسا لمجلس النواب صدرت اإلرادة الملكیة بإسناد
منصب وزارة الشؤون االجتماعیة إلى علي حیدر سلیمان الذي تولى أیًضا وزارة االقتصاد بالوكالة في 19/8/1948.

استقال وزیر الدفاع (صادق البصام) من وزارة الدفاع یوم 27/9/1948 فأسند المنصب إلى علي ممتاز وكالةً.

وبتاریخ 20/10/1948، ُعین (علي جودة) وزیًرا للخارجیة، وأصبح مصطفى العمري في ھذا التاریخ وزیًرا بال وزارة،
وُعین (عمر نظمي) وزیًرا للداخلیة یوم 20/10/1948، وُعین (شاكر الوادي) وزیًرا للدفاع، ومحمد الحبیب وزیًرا بال

وزارة.

واستقال علي ممتاز یوم 27/10/1948 ومصطفى العمري یوم 6/11/1948.

واستقالت الوزارة یوم 6/1/1949.
 

43 ـ الوزارة السعیدیة العاشرة:

تألفت یوم 6/1/1949 من:

رئیًسا ووزیًرا للداخلیة وكالة1- نورى السعید

وزیًرا للمواصالت واألشغال ووزیًرا للمالیة2- جالل بابان
وكالة

وزیًرا للخارجیة3- عبد اإللھ حافظ



وزیًرا للعدلیة4- محمد حسن كبھ
وزیًرا للدفاع5- شاكر الوادى
وزیًرا للمعارف6- نجیب الراوى
وزیًرا لالقتصاد7- ضیاء جعفر

وزیًرا للشؤون االجتماعیة8- بھاء الدین نورى
 

ویالحظ أن (وزارة التموین) ألغیت في ھذه الوزارة.

وبتاریخ 16/1/1949 صدرت اإلرادة الملكیة بتعیین خلیل إسماعیل وزیًرا للمالیة.

وحدثت تبدالت وزاریة كما یلي:

 ـ أحدث منصب نائب رئیس وزراء بتاریخ 24/2/1949 فصدرت اإلرادة الملكیة یوم 17/3/1949 بتعیین عمر
نظمي وزیًرا بال وزارة، ونائبًا لرئیس الوزراء.

 ـ تعیین فاضل الجمالي وزیًرا للخارجیة بدًال من عبد اإللھ حافظ الذي ُعین محافًظا للمصرف الوطني العراقي.

 ـ تعیین توفیق النائب وزیًرا للداخلیة.

وقد استقالت ھذه الوزارة یوم 5/11/1949.
 

44 ـ الوزارة األیوبیة الثانیة:

تألفت یوم 10/12/1949 من:

رئیًسا للوزراء1- على جودة
نائبًا لرئیس الوزراء ووزیًرا للخارجیة2- مزحم الباجھ جى

وزیًرا للداخلیة ووكیل وزیر الدفاع3- عمر نظمى
وزیًرا للمالیة4- على ممتاز

وزیًرا للمعارف5- نجیب الراوى
وزیًرا للمواصالت واألشغال6- على حیدر سلیمان

وزیًرا للعدلیة7- حسین جمیل
وزیًرا لالقتصاد8- عبد الرازق الظاھر

وزیًرا للشؤون االجتماعیة9- سعد عمر
وزیًرا بال وزارة10- على الشرقى

 

واستقالت ھذه الوزارة یوم 1/شباط/1950.
 

45 ـ وزارة توفیق السویدي الثالثة: 

تألفت یوم 5/2/1950 من:



رئیًسا ووزیًرا للخارجیة وكالة1- توفیق السویدى
وزیًرا للخارجیة2- صالح جبر

وزیًرا للمالیة3- عبد الكریم األزرى
وزیًرا للعدلیة4- حسن سامى تاتار
وزیًرا للمواصالت واألشغال5- السید عبد الھادى

وزیًرا للدفاع6- شاكر الوادى
وزیًرا لالقتصاد7- ضیاء جعفر
وزیًرا للشؤون االجتماعیة8- توفیق وھبى
وزیًرا للمعارف9- سعد عمر

وزیًرا بال وزارة10- حازم شمدین آغا
وزیًرا بال وزارة11- خلیل كنھ

وزیًرا بل وزارة12- جمیل األورفھ لى
 

استقالت الوزارة یوم 12/9/1950.
 

46 ـ الوزارة السعیدیة الحادیة عشرة:

تألفت یوم 25/9/1950 من:

رئیًسا ووزیًرا للداخلیة وكالة1- نورى السعید
وزیًرا للشؤون االجتماعیة2- ماجد مصطفى
وزیًرا للدفاع ووزیًرا للخارجیة وكالة3- شاكر الوادى
وزیًرا لالقتصاد4- ضیاء جعفر

وزیًرا للمواصالت واألشغال المالیة وكالة5- عبد الوھاب مرجان
وزیًرا للعدلیة6- حسن سامى تاتار

وزیًرا للمعارف7- خلیل كنھ
 

وبتاریخ 25/12/1950 ُعین كل من:

 ـ عمر نظمي، ومصطفى العمري، ومحمد حسن كبھ، وزراء بال وزارة.

 ـ ُعین عبد الوھاب مرجان وزیًرا للمالیة.

 ـ ُعین ضیاء جعفر وزیًرا للمواصالت واألشغال.

 ـ ُعین عبد المجید محمود وزیًرا لالقتصاد.

وفي 5 شباط سنة 1951 حدث ما یلي:



 ـ ُعین عمر نظمي الوزیر بال وزارة، وزیًرا للداخلیة.

 ـ ُعین توفیق السویدي نائبًا لرئیس الوزراء، ووزیًرا للخارجیة وكالة، ولكنھ استقال من الوزارة یوم 15/7/1951.

 ـ ُعین جمیل عبد الوھاب وزیًرا للعدلیة بدًال من حسن سامي تاتار الذي ُعین رئیًسا لمحكمة التمییز.

 ـ وبناء على انتخاب عبد الوھاب مرجان رئیًسا لمجلس النواب في أول كانون أول 1952 عین وكیًال لوزیر المالیة
الدكتور ضیاء جعفر وزیر المواصالت واألشغال.

ھذا واستقالت الوزارة یوم 10/7/1952.
 

47  ـ وزارة مصطفى العمري:

تألفت یوم 12/7/1952 من:(589) 

رئیًسا ووزیًرا للداخلیة بالوكالة1- مصطفى العمرى
وزیًرا للعدلیة2- جمال بابان

وزیًرا للمالیة3- إبراھیم الشابندر
وزیًرا للدفاع4- حسام الدین جمعة
وزیًرا لالقتصاد5- ندیم الباجھ جى
وزیًرا للخارجیة6- فاضل الجمالى
وزیًرا للشؤون االجتماعیة7- ماجد مصطفى

وزیًرا للزراعة8- عبد الجبار الجلبى
وزیًرا للمعارف9- عبد هللا الدملوجى

وزیًرا للمواصالت واألشغال10- عبد المجید العالوى
وزیًرا للصحة11- عبد الرحمن جودت

 

واستقال إبراھیم الشابندر یوم 15/11/1952 فعُین بدلھ علي محمود الشیخ علي، وتخلى رئیس الوزراء عن وزارة
الداخلیة، فعُین وزیر الدفاع وكیًال لھا.

استقالت الوزارة یوم 21/11/1952 بسبب أحداث انتفاضة سنة 1952.
 

48 ـ وزارة الفریق نور الدین محمود:

تألفت ھذه الوزارة یوم 23/11/1952 من:

رئیًسا ووكیل وزارتى الداخلیة والدفاع1- نور الدین محمود
وزیًرا للمالیة2- على محمود الشیخ على

وزیًرا للخارجیة3- فاضل الجمالى
وزیًرا للعدلیة ووزیًرا للمواصالت بالوكالة4- عبد الرسول الخالصى



وزیًرا للشؤون االجتماعیة ووكیل وزارة5- ماجد مصطفى
االقتصاد

وزیًرا للمعارف6- قاسم خلیل
وزیًرا للزراعة7- رایح العطیة

وزیًرا للصحة8- عبد المجید القصاب
 

ھذا واستقال ماجد مصطفى یوم 21/12/1952 فعُین بدًال عنھ سعید قزاز، ثم عین ندیم الباجھ جي وزیًرا لالقتصاد یوم
21/12/1952 وعبد الرحمن جودت وزیًرا للمواصالت واألشغال بنفس التاریخ، وانتُخب الدكتور الجمالي رئیًسا لمجلس

النواب یوم 24/12/1952 فعُین وزیر المالیة علي محمود الشیخ علي وكیًال لوزارة الخارجیة.

استقالت ھذه الوزارة یوم 22/1/1953.
 

49 ـ الوزارة المدفعیة السادسة:

تألفت یوم 29/1/1953 من:

رئیًسا1- جمیل المدفعى
نائبًا للرئیس2- على جودة

وزیًرا للخارجیة3- توفیق السویدى
وزیًرا للدفاع4- نورى السعید
وزیًرا للمالیة5- على ممتاز

وزیًرا للعدلیة6- أحمد مختار بابان
وزیًرا للشؤون االجتماعیة7- ماجد مصطفى
وزیًرا لالقتصاد8- ضیاء جعفر

وزیًرا للمواصالت واألشغال9- عبد الوھاب مرجان
وزیًرا للمعارف10- خلیل كنھ

وزیًرا للداخلیة11- حسام الدین جمعة
وزیًرا للزراعة12- عبد الرحمن جودة
وزیًرا للصحة13- محمد حسن سلیمان

 

وُعین أحمد مختار بابان رئیًسا للدیوان الملكي یوم 26/4/1953، فأصبح وزیر المالیة علي ممتاز وكیًال لوزارة العدلیة.

وبتاریخ 5 مایس سنة 1953 استقالت الوزارة.

وفي عھد ھذه الوزارة، بلغ الملك فیصل الثاني سن الثامنة عشرة، وأصبح ملًكا من یوم 2 مایس 1953.
 

50 ـ  الوزارة المدفعیة السابعة:

تألفت یوم 7/5/1953 من:



رئیًسا1- جمیل المدفعى
نائبًا للرئیس2- على جودة

وزیًرا للخارجیة3- توفیق السویدى
وزیًرا للعدلیة4- محمد على محمود

وزیًرا للدفاع5- نورى السعید
وزیًرا للمالیة6- على ممتاز

وزیًرا للشؤون االجتماعیة7- ماجد مصطفى
وزیًرا لالقتصاد8- ضیاء جعفر

وزیًرا للمواصالت واألشغال9- عبد الوھاب مرجان
وزیًرا للدولة10- على الشرقى

وزیًرا للمعارف11- خلیل كنھ
وزیًرا للداخلیة12- حسام الدین جمعة
وزیًرا للدولة13- ندیم الباجھ جى

وزیًرا للزراعة14- عبد الرحمن جودة
وزیًرا للصحة15- محمد حسن سلمان

 

وبتاریخ 20/5/1953 استقال عبد الوھاب مرجان.

واستقالت الوزارة یوم 15/9/1953.
 

51 ـ وزارة الجمالي  األولى:

تألفت ھذه الوزارة یوم 17/9/1953 من:

رئیًسا ووكیل وزیر الداخلیة1- الدكتور محمد فاضل الجمالى
نائبًا لرئیس الوزراء2- محمد على حسن
وزیًرا لإلعمار3- على حیدر سلیمان
وزیًرا للمالیة4-عبد الكریم األزرى
وزیًرا للعدلیة5- جمیل األورفھ لى

وزیًرا للمعارف6- عبد المجید القصاب
وزیًرا للخارجیة7- عبد هللا بكر

وزیًرا للدفاع8- حسین مكى خماس
وزیًرا للمواصالت واألشغال9- عبد المجید عباس

وزیًرا لالقتصاد10- عبد الرحمن الجلیلى



وزیًرا للشؤون االجتماعیة11- حسن عبد الرحمن
وزیًرا للصحة12- عبد األمیر عالوى
وزیًرا للزراعة13- عبد الغنى الدلى
وزیًرا بال وزارة14- أركان عبادى
وزیًرا بال وزارة15- رفائیل بطى
وزیًرا بال وزارة16- صادق كمونھ

وزیًرا بال وزارة17- محمد شفیق العانى
 

وفي یوم 18/9/1953 ُعین سعید قزاز وزیًرا للداخلیة.

وفي یوم 9/1/1954 استقال عبد الرحمن الجلیلي، وحسن عبد الرحمن.

واستقالت الوزارة یوم 27/2/1954. (590) 
 

52 ـ الوزارة الجمالیة الثانیة:

تألفت یوم 8/3/1954 من:

رئیًسا1- الدكتور محمد فاضل الجمالى
نائبًا للرئیس2- أحمد مختار بابان
وزیًرا للخارجیة3- موسى الشابندر

وزیًرا للمالیة4- على ممتاز
وزیًرا لالقتصاد5- على حیدر سلیمان
وزیًرا لإلعمار6- عبد الكریم األزرى
وزیًرا للمعارف7- جمیل األورفھ لى
وزیًرا للصحة8- عبد المجید قصاب

وزیًرا للداخلیة9- سعید قزاز
وزیًرا للدفاع10- حسین مكى خماس
وزیًرا للمواصالت واألشغال11- عبد المجید عباس

وزیًرا للشؤون االجتماعیة12- أركان عبادى
وزیًرا للزراعة13- عبد الغنى الدلى

وزیًرا بال وزارة14- رفائیل بطى
وزیًرا للعدلیة15- محمد على محمود

 

وفي یوم 13/4/1954 استقال عبد الكریم األزري، فتولى وزارة اإلعمار وكالة، علي حیدر سلیمان وزیر االقتصاد.



وبتاریخ 19/4/1954 استقال موسى الشابندر، فتولى رئیس الوزراء وزارة الخارجیة.

واستقالت ھذه الوزارة یوم 29 نیسان 1954.
 

53 ـ وزارة أرشد العمري الثانیة:

تألفت ھذه الوزارة یوم 29 نیسان 1954 من:

رئیًسا ووكیًال لوزارة اإلعمار1- أرشد العمرى
وزیًرا للخارجیة ووزیر المعارف بالوكالة2- محمد فاضل الجمالى
وزیًرا للصحة3- عبد الھادى الباجھ جى

وزیًرا للمالیة4- عبد المجید محمود
وزیًرا للداخلیة5- سعید قزاز

وزیًرا للدفاع6- حسین مكى خماس
وزیًرا للزراعة7- عبد الغنى الدلى
وزیًرا للعدلیة8- فخرى الطبقجلى
وزیًرا للمواصالت واألشغال9- فخرى الفخرى
وزیًرا لالقتصاد10- على الصافى
وزیًرا للشؤون االجتماعیة11- سامى فتاح

 

بتاریخ 7/6/1954 استقال عبد الھادي الباجھ جي فعُین بدًال عنھ الدكتور صبیح الوھبي. واستقال فخري الفخري، فعُین
بدًال عنھ نوري القره غولي وزیًرا للمواصالت واألشغال وفي 16/6/1954 ُعین الدكتور عبد الحمید كاظم وزیًرا

للمعارف، ثم استقال سعید قزاز یوم 12/6/1954 ووزیر الزراعة یوم 16/6/1954 وبتاریخ 1/7/1954 ُعین كل من:

 ـ سامي فتاح وزیر الشؤون االجتماعیة، وزیًرا لإلعمار.

 ـ أحمد الراوي، وزیًرا للشؤون االجتماعیة.

 ـ عبد المجید عباس، وزیًرا للزراعة.

وبتاریخ 17/6/1954 قدمت الوزارة استقالتھا.
 

54 ـ الوزارة السعیدیة الثانیة عشرة:

تألفت ھذه الوزارة یوم 3/8/1954 من:

رئیًسا ووزیًرا للدفاع بالوكالة1- نورى السعید
وزیًرا للعدلیة2- محمد على محمود
وزیًرا بال وزارة3- أحمد مختار بابان

وزیًرا للشؤون االجتماعیة4- شاكر الوادى
وزیًرا للزراعة5- عبد الوھاب مرجان



وزیًرا للمالیة6- ضیاء جعفر
وزیًرا بال وزارة7- على الشرقى

وزیًرا للمعارف8- خلیل كنھ
وزیًرا لإلعمار9- عبد المجید محمود
وزیًرا لالقتصاد10- ندیم الباجھ جى

وزیًرا للصحة11- محمد حسن سلمان
وزیًرا للخارجیة12- موسى الشابندر

وزیًرا للدفاع13- صالح صائب الجبورى
وزیًرا بال وزارة14- برھان الدین باش أعیان

وزیًرا بال وزارة15- رشدى الجلبى
 

وبتاریخ 16/9/1954، أصبح رشدي الجلبي وزیًرا للزراعة بدًال من عبد الوھاب مرجان. واستقال أحمد مختار بابان یوم
16/9/1954 لكنھ اختیر ثانیة لیكون نائبًا لرئیس الوزراء، وذلك بتاریخ 26/10/1954.

واستقالت ھذه الوزارة یوم 17/12/1955.
 

55 ـ الوزارة السعیدیة الثالثة عشرة:

تألفت یوم 17/12/1955 من:

رئیًسا ووزیًرا للدفاع بالوكالة1- نورى السعید
نائبًا لرئیس الوزراء2- أحمد مختار بابان

وزیًرا لإلعمار3- ضیاء جعفر
وزیًرا بال وزارة4- على الشرفى

وزیًرا للمالیة5- خلیل كنھ
وزیًرا لالقتصاد6- ندیم الباجھ جى

وزیًرا للشؤون االجتماعیة7- عبد الرسول الخالصى
وزیًرا للداخلیة8- سعید قزاز

وزیًرا للصحة9- عبد األمیر عالوى
وزیًرا للخارجیة10- برھان الدین باش أعیان
وزیًرا للمواصالت واألشغال11- صالح صائب الجبورى

وزیًرا للزراعة12- رشید الجلبى
وزیًرا للعدلیة13- عبد الجبار التكرلى

وزیًرا للمعارف14- منیر القاضى
 



وانتھت المدة القانونیة لمنیر القاضي، فاستقال وُعین (خلیل كنھ) وكیًال لوزیر المعارف اعتباًرا من یوم 16/6/1956.

واستقالت ھذه الوزارة یوم 8/6/1957.
 

56 ـ الوزارة األیوبیة الثالثة:

تألفت یوم 20/6/1957 من:

رئیًسا1- على جودة
وزیًرا للمالیة ووكیًال للخارجیة2- على ممتاز

وزیًرا للدفاع وكیًال للمعارف3- أحمد مختار بابان
وزیًرا للمواصالت واألشغال4- عبد الوھاب مرجان

وزیًرا بال وزارة5- على الشرفى
وزیًرا لالقتصاد6- ندیم الباجھ جى

وزیًرا للعدلیة7- عبد الرسول الخالصى
وزیًرا للصحة8- عبد األمیر عالوى

وزیًرا للشؤون االجتماعیة9- أركان عبادى
وزیًرا للداخلیة10- سامى فتاح

وزیًرا للزراعة11- جمال عمر نظمى
 

وفي 6 تموز سنة 1957، صدرت اإلرادة الملكیة بتعیین الدكتور عبد الحمید كاظم، وزیًرا للمعارف.

وبتاریخ 16/11/1957 استقالت الوزارة.
 

57 ـ وزارة عبد الوھاب مرجان:

تألفت ھذه الوزارة یوم 15/12/1957 من:

رئیًسا ووزیًرا للدفاع وكالة1- عبد الوھاب مرجان
وزیًرا بال وزارة2- على الشرفى

وزیًرا للزراعة3- جمیل األورفھ جى
وزیًرا للمالیة4- ندیم الباجھ جى

وزیًرا للعدلیة5- عبد الرسول الخالصى
وزیًرا للشؤون االجتماعیة6- أركان عبادى

وزیًرا للمواصالت واألشغال7- عبد األمیر عالوى
وزیًرا للداخلیة8- سامى فتاح

وزیًرا للمعارف9- عبد الحمید كاظم



وزیًرا لإلعمار10- صالح صائب الجبورى
وزیًرا للخارجیة11- برھان الدین باش أعیان
وزیًرا لالقتصاد12- محمد مشحن الحردان

وزیًرا للصحة13- محمود بابان
وزیًرا بال وزارة14- عز الدین المال

وزیًرا بال وزارة15- محمد جواد الخطیب
 

وبتاریخ 2/3/1958 استقالت الوزارة.
 

58 ـ الوزارة السعیدیة الرابعة عشرة:

تألفت یوم 3/3/1958 من:

رئیًسا ووزیًرا للدفاع وكالة1- نورى السعید
نائبًا لرئیس الوزراء2- توفیق السویدى

وزیًرا للخارجیة3- محمد فاضل الجمالى
وزیًرا للعدلیة4- جمیل عبد الوھاب

وزیًرا لالقتصاد5- ضیاء جعفر
وزیًرا للمالیة6- عبد الكریم األزرى
وزیًرا بال وزارة7- الحاج رایح العطیة

وزیًرا للداخلیة8- سعید قزاز
وزیًرا للصحة9- عبد األمیر عالوى
وزیًرا للمعارف10- عبد الحمید كاظم

وزیًرا للشؤون االجتماعیة11- سامى فتاح
وزیًرا لإلعمار12- صالح صائب الجبورى
وزیًرا بال وزارة13- برھان الدین باش أعیان

وزیًرا للمواصالت واألشغال14- رشدى الجلبى
وزیًرا للزراعة15- محمد مشحن الحردان

وزیًرا بال وزارة16- محمود بابان
 

وبتاریخ 14/مایس/1958 استقالت ھذه الوزارة.
 

59 ـ وزارة أحمد  مختار بابان:

تألفت ھذه الوزارة على أثر قیام االتحاد العربي بین العراق والمملكة األردنیة(591) وذلك في تاریخ 19/5/1958 من: 



رئیًسا1- أحمد مختار بابان
وزیًرا للعدلیة2- جمیل عبد الوھاب

وزیًرا لإلعمار3- ضیاء جعفر
وزیًرا بال وزارة4- على الشرفى

وزیًرا للزراعة5- جمیل األورفھ لى
وزیًرا للمالیة6- ندیم الباجھ جى

وزیًرا للداخلیة7- سعید قزاز
وزیًرا للصحة8- عبد األمیر عالوى

وزیًرا للشؤون االجتماعیة9- صادق كمونھ
وزیًرا للمعارف10- عبد الحمید كاظم

وزیًرا للمواصالت واألشغال11- صالح صائب الجبورى
وزیًرا لالقتصاد12- رشدى الجلبى

وزیًرا لألنباء والتوجیھ13- برھان الدین باش أعیان
وزیًرا بال وزارة14- عبد الجبار التكرلى

وزیًرا بال وزارة15- محمود بابان
 

وقضت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 على ھذه الوزارة.
 

60 ـ وزارة االتحاد العربي:

ولما قام االتحاد العربي یوم 14 شباط سنة 1958 بین العراق والمملكة األردنیة الھاشمیة، وتم وضع دستور لذلك االتحاد،
فبموجب المادة الثالثة منھ تم تشكیل وزارة االتحاد العربي یوم 19/5/1958 من:

رئیًسا1- نورى السعید
نائبًا لرئیس الوزراء2- إبراھیم ھاشم (أردنى)

وزیًرا للخارجیة3- توفیق السویدى
وزیًرا للدفاع4- سلیمان طوقان (أردنى)

وزیر دولة لشئون الخارجیة5- خلوصى الخیرى (أردنى)
وزیًرا المالیة6- عبد الكریم األزرى

وزیر دولة لشؤون الدفاع7- سامى فتاح
 

* * *
 

خاتمة االتحاد العربي



ولما قامت ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وأعلنت النظام الجمھوري، سقط النظام الملكي في العراق، وبتاریخ 15
تموز 1958 أصدر الزعیم عبد الكریم قاسم، رئیس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة البیان اآلتي:

(إن االتحاد بین العراق واألردن على الصورة التي تم بھا في العھد السابق لم یكن اتحادًا حقیقیَّا مستھدفًا مصلحة الشعب
في القطرین، وإنما كان لتدعیم النظام الملكي الفاسد، ولتمزیق وحدة الصف العربي المتحرر، ولتحقیق مصالح زمرة من
الحاكمین الذین لم یأتوا الحكم عن طریق الشعب، ولم یعملوا على تحقیق أمانیھ. لذلك فإن حكومة الجمھوریة العراقیة تعلن
انسحابھا فوًرا من ھذا االتحاد، وتعتبر جمیع اإلجراءات والتشریعات التي تمت بموجبھ باطلة وملغیة. كما تعتبر نفسھا في

ِحّلٍ من جمیع االلتزامات المالیة والعسكریة وغیرھا مما فُرض على العراق نتیجة لقیام ھذا االتحاد).
 

 

 

 

 

 

 

 

وسائط النقل وطرق المواصالت 
 

تتصل مدن العراق وقصباتھ وقراه، بعضھا ببعض، بالطرق البریة والنھریة والسكك الحدیدیة.

وتسیر السیارات على اختالف حجومھا في الطرق الممتدة في السھول العراقیة الرئیسیة كما أنھا تسیر في طرق المناطق
الجبلیة المعبدة التي تربط كثیًرا من مراكز األلویة الشمالیة باألقضیة والنواحي المختلفة.

وما عدا ذلك، فإن الرافدین بقسمیھما الجنوبي والشمالي، صالحان للمالحة، إذ تمخر فیھما المراكب النھریة، والسفن
الشراعیة لنقل البضائع من ھنا وھناك.

أما السكك الحدیدیة، فتربط مراكز المدن الكبیرة بعضھا ببعض.

وبالنظر لموقع العراق الجغرافي الممتاز، فقد أصبح ھمزة وصل بین الشرق والغرب، إذ أصبح محطة ھامة من محطات
الطرق الجویة العالمیة.

ومن الجدیر بالذكر، أن الطرق البریة في العراق في أوائل الحكم الوطني، لم تكن معبدة وصالحة لسیر السیارات كما ھي
علیھ اآلن، إذ ُعبد معظمھا وفُتحت طرق جدیدة لربط أنحاء البالد بعضھا ببعض، لتسھیل نقل البضائع والحاصالت

الزراعیة، فضًال عن الركاب.

وبالنظر لكثرة األنھار والجداول في العراق، فقد قامت الحكومة بإنشاء عدد من الجسور والمعابر لتسھیل سیر وسائط
النقل. كما أن خطوط السكة الحدیدیة زادت مسافاتھا حسبما اقتضتھ مصلحة البالد العامة.

ولكي یأخذ القارئ فكرة عن وسائط النقل، ندرج لھ جدوًال صادًرا سنة 1949(592) وھو كما یلي: 

طول طرق السكك الحدیدیة (1892 كیلومتًرا).

مجموع شحنة قطارات الحمل (1943014 طن�ا).

عدد المسافرین بالقطار (3340034 شخًصا).

عدد عربات الحمل والركوب (1491).



عدد سیارات الحمل (7262).

عدد الدراجات البخاریة (1209).

لسفن المحلیة في المیاه العراقیة (1850).

حمولة السفن المحلیة في المیاه العراقیة (139277 طن�ا).

عدد السفن النھریة البخاریة في المیاه العراقیة (204).

حمولة السفن النھریة البخاریة في المیاه العراقیة (11439 طن�ا).

عدد الزوارق المكشوفة لنقل الركاب (245).

عدد السیارات التي عبرت الصحراء.

ذھابًا وإیابًا إلى (دمشق) (6618).

عدد الطائرات في سنة 1949:

ـ القادمة إلى بغداد (6267).

ب ـ المغادرة بغداد (6267).
 

أما طرق العراق البریة فھي(593): 

 ـ طریق بغداد ـ البصرة، عن طریق الحلة الدیوانیة الناصریة.

 ـ طریق بغداد ـ البصرة، عن طریق الكوت والعمارة.

ا ببعقوبة.  ـ طریق بغداد ـ خانقین مار�

ا بكركوك فأربیل.  ـ طریق بغداد ـ الموصل، مار�

ا بسامراء وتكریت والموصل.  ـ طریق بغداد ـ الموصل، مار�

 ـ طریق بغداد ـ كربالء فالنجف.

ا بالسلیمانیة.  ـ طریق كركوك ـ حلجبھ، مار�

 ـ طریق أربیل رایات.

ا بالفلوجة فالرمادي.  ـ طریق بغداد ـ الرطبة، مار�
 

وتربط العراق بالدول المجاورة الطرق اآلتیة:

 ـ طریق بغداد ـ دمشق.

 ـ طریق بغداد ـ عمان.

 ـ طریق بغداد ـ دیر الزور ـ حلب.

 ـ طریق بغداد ـ طھران.

 ـ طریق بغداد ـ نصیبین.



* * *
 

 

الوصا�ة ع� العرش
 

لقد نصت المادة (19) من القانون األساسي العراقي على أن: (سیادة المملكة العراقیة الدستوریة لألمة ھي ودیعة الشعب
للملك فیصل بن الحسین ثم لورثتھ من بعده).

وقد نصت المادة (20) من القانون على أن: (تكون والیة العھد ألكبر أبناء الملك سنا على خط عمودي وفقًا ألحكام قانون
الوراثة). وأوضح القانون األساسي بعض شروط (الملكیة وامتیازاتھا) فأوجب في المادة (22) على أن: (تكون سن الرشد
القانونیة للملك ھي تمام الثمانیة عشر عاًما. فإذا انتقل العرش إلى من ھو دون ھذا السن، یؤدي حقوق الملك (الوصي)
الذي اختاره الملك السابق، وذلك إلى أن یبلغ الملك سن الرشد. ولكن لیس للوصي أن یتولى ھذا المنصب ویؤدي شیئًا من

حقوقھ ما لم یوافق مجلس األمة على الذي یعین وصی�ا.

وعلى الوصي أداء الیمین أمام المجلس، وإلى أن یتم نصب الوصي وأداؤه الیمین القانونیة، تكون حقوق الملك الدستوریة
لمجلس الوزراء، یتوالھا باسم األمة العراقیة، ویكون مسؤوًال عنھا، وال یجوز إدخال تعدیل ما في القانون األساسي مدة

الوصایة بشأن حقوق الملك ووراثتھ).

أما المادة (23) من القانون األساسي فقد نصت على أنھ:

(عندما تمس الحاجة إلى إقامة وصي، یدعى مجلس األمة إلى االلتئام حاًال، وإذا كان مجلس األمة منحال� ولم یتم انتخاب
المجلس الجدید، فیلتئم المجلس السابق لھذا الغرض).

ھذا، وقد ُطبقت ھذه المواد بوفاة الملك غازي األول على الصورة المعروفة یوم 4 نیسان 1939 وكان عمر ابنھ فیصل
الثاني أربع سنوات، إذ اختیر خالھ األمیر عبد اإللھ وصی�ا علیھ منذ ذلك التاریخ، ویبقى وصی�ا على العرش حتى بلوغ

الملك فیصل الثامنة عشرة من

عمره یوم 2 مایس 1953.

ومما تجدر اإلشارة إلیھ، أنھ لما ھرب األمیر عبد اإللھ(594) خارج العراق بعد حركة رشید عالي الكیالني سنة 1941
انتخب البرلمان (الشریف شرف) وصی�ا على عرش العراق، ولكنھ ُعزل بعد عودة األمیر عبد اإللھ إلى العراق بعد فشل

ھذه الحركة الوطنیة. 

* * *
 

 

 

 

 

 

 

وال�ة العهد(595) 
 



لقد نص القانون األساسي العراقي على أن تكون والیة العھد ألكبر أبناء الملك سنًا على خط عامودي وفقًا ألحكام قانون
الوراثة.

ولذا فقد ترك موضوع (والیة العھد) دون أن یصدر قانون خاص بھ، ولكن لما نظر البرلمان بأمر تعدیل القانون األساسي
سنة 1943 كانت مسألة (والیة العھد) من جملة ما نظر فیھ.

فقد ظھر أن صغر سن الملك فیصل الثاني وحدوث بعض الحوادث التي كان یخشى منھا على حیاتھ، تستوجب اتخاذ قرار
ما في ھذه المسألة، ولذلك تقرر أنھ في حالة عدم وجود ولي عھ، فیجب تعیین (ولي عھد) لكي ال یحصل انقطاع في
وراثة العرش. ولما كان تقلید عائلة الحسین بن علي في العراق یرجع إلى عھد تأسیس المملكة العراقیة حیث كان
العراقیون قد قدموا الوالء ألحد أبناء الحسین ـ بصرف النظر عن أي واحد منھم ـ ولما كانت األسرة المالكة في العراق
ھي من أسرة الملك حسین ملك الحجاز، فقد اقتضى تعیین (أرشد رجل عراقي) من أبناء أكبر أبناء الملك حسین بن علي

(ولیًا للعھد) عند شغور والیة العھد، حتى ینجب الملك ولدًا ذكًرا.

وعلى ھذا القرار الذي أصدرتھ المحكمة العلیا أصبحت المادة (23) من القانون األساسي العراقي تنص على ما یلي:

 - والیة العھد ألكبر أبناء الملك سنًا على خط عمودي وفقًا ألحكام قانون الوراثة.

 - إذا شغرت (والیة العھد) نظًرا لقانون الوراثة، فإنھا تنتقل إلى أرشد رجل عراقي من أبناء أكبر أبناء الملك حسین
بن علي مدة شغورھا.

وھكذا یالحظ ان النص صدر لیجعل االمیر عبد االلھ بن علي الوصي على العرش، ولیًا للعھد أیًضا منذ ھذا التاریخ.

* * *
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حرف ـ ال�اء ـ
 

� العراق
ال�انص��ات ��

 

لقد نظم (قانون الیانصیبات واالكتتابات العامة رقم 40 لسنة 1939) وتعدیالتھ وأنظمتھ قضیة (الیانصیب) و(االكتتاب
العام).

ف مصطلح (الیانصیب) بأنھ عملیة یُسمح بموجبھا للجمھور االشتراك فیھا لغرض توزیع النقود أو ممتلكات أخرى فعرَّ
باالقتراع أو الحظ، وتشمل كذلك المراھنات التي تجري بالطریقة المعروفة باسم (توتا لیزیتر)، أي طریقة جمع مبالغ

المراھنات وتوزیعھا على الرابحین.

أما مصطلح (االكتتاب العام)، فیراد بھ جمع النقود أو البضائع من الجمھور لمنفعة من المنافع العامة، أو لمقصد خیري أو
دیني، وذلك بإقامة حفالت أو ألعاب عامة أو أسواق خیریة، أو بطلب جمع اإلعانات من الجمھور بواسطة اإلعالن أو

بوسائط أخرى.

ووزیر المالیة یمنح إجازة إجراء (الیانصیب). أما إجازة (االكتتاب العام) فیمنحھا وزیر الداخلیة.
 

الیانصیبات في العراق:

كانت الجمعیات الخیریة في بغداد، كجمعیة الطیران، والھالل األحمر، وحمایة األطفال تقوم بإجراء یانصیب خاص بكل
واحدة منھا. كما كانت بعض الجمعیات الخیریة في بعض األلویة تقوم بعمل مماثل.

غیر أنھ تقرر توحید (یانصیبات) الجمعیات الكبرى الثالث في بغداد، وسحب یانصیب واحد ھو (الیانصیب الموحد
الوطني) على أن تشرف لجنة خاصة مؤلفة من تسعة أعضاء تعینھم الحكومة لمدة ثالث سنوات، لتشرف على ھذا

الیانصیب.

وبموجب تعدیل قانون الیانصیبات بالقانون رقم 34 لسنة 1951، فإن األرباح المتأتیة من الیانصیب (الشھري
واألسبوعي) توزع على جمعیة الطیران، وجمعیة مكافحة السل والجمعیات الخیریة المؤسسة في العراق، التي یعینھا

مجلس الوزراء، مع نسبة ما یخصص لكل منھا سنوی�ا، على أن ال تقل حصة جمعیة مكافحة السل عن (%20).
 



یانصیب إنشاء المستشفیات:

وفي سنة 1948، فكرت وزارة الشؤون االجتماعیة والتي كانت مدیریة الصحة العامة بھا، فكرت ھذه الوزارة بإجراء
یانصیب لغرض إنشاء مستشفیات من الواردات المتحصلة منھ.

ولذلك ألفت إلدارة ھذا (الیانصیب) لجنة مؤلفة من:

رئیًسا1- وزیر الشؤون االجتماعیة
عضًوا2- ناظر الخزینة الخاصة

عضًوا3- أمین العاصمة
عضًوا4- مدیر مصرف الرافدین العام

عضًوا5- مدیر البنك العربى
عضًوا6- الدكتور جالل العزاوى

 

وقد قررت ھذه اللجنة أن تكون جوائز ھذا الیانصیب كبیرة مغریة.

فإن الجائزة األولى ھي (5000) دینار. وھناك جوائز تتراوح بین (1000) دینار و(20) دیناًرا.

وقد كان سعر البطاقة لغایة السحبة العاشرة من ھذا الیانصیب (نصف) دینار، ولكنھ ابتداء من السحبة الحادیة عشرة،
أصبح سعرھا (ربع) دینار.

وكانت اللجنة قد أخرجت بطاقات السحبة األولى إلى األسواق المحلیة في العراق یوم 2/2/1948 وقد جرت السحبة یوم
.15/10/1948

وقد أجرت اللجنة منذ یوم 6/10/1948 لغایة یوم 31/10/1951 (17) سحبة یانصیب تجمعت لدیھا منھا مبالغ ال بأس
بھا.

وندرج فیما یلي جدوًال بواردات ومصروفات اللجنة كما یلي:

 ـ لقد تجمع للجنة من الواردات لغایة السحبة (17) مبلغ قدره (522965) دیناًرا، دُفع منھ الجوائز الرابحة وحصة
الخزینة ومصاریف الطبع والتوزیع، ومقدارھا (310675) دیناًرا.

 ـ قامت اللجنة بتوزیع مبالغ إلعانة وإنشاء المستشفیات والجمعیات، قدرھا (191477) دیناًرا.

 ـ یكون المتبقي في صندوق اللجنة بعد السحبة (17) (20812) دیناًرا.
 

جدول بالمبالغ الموزعة على اإلنشاءات والمساعدات

الجھةدینار
إلى جمعیة مكافحة السل في العراق47925
إلى جمعیة مكافحة السل في الموصل2000
إلى جمعیة مكافحة السل في أربیل2670
إلى جمعیة مكافحة السل في السلیمانیة5200
إلى مبرة الملكة عالیة إلكمال مستشفاھا في الوزیریة4600



لبناء ردھتین في مستشفى الكاظمیة12800
لمستوصف الشماعیة2120
لمستوصف العزیزیة2675

شراء وترمیم دار النواب21200
مستوصف كربالء2100
مستوصف النجف2050
ردھات مستشفى الحمیات2020
مستوصف الدیوانیة2000

مستشفى الرمد27500
مستوصف الدجیلھ1000
مستوصف حمایة األطفال بالكوت1500
مستشفى األمراض الصدریة بالبصرة3000
مستشفى األمراض الصدریة بالعمارة2000
إنشاء عشر غرف في المستشفى لملكى (دار التمریض)6010
مساھمة إلنشاء مستشفى العزل بالموصل5000

مستشفى األمراض العقلیة بالشماعیة21000
مساعدة لمتصرفیة كركوك إلنشاء مستوصف650

مساعدة لمتصرفیة الدلیم إلنشاء مستوصف1000
لترمیم في بناء الكلیة الطبیة5500

قیمة (1200) طن حدید مدفوع للسكك15200
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

خاتمة ال�تاب
 

حین أصدرُت الجزأین األول والثاني من ھذا (المعجم)، لم أشأ أن أكتب (خاتمة) لكل منھما، بل تركت كتابتھا إلى حین
صدور الجزء الثالث، إذ عند ذاك، ستكون ضروریة بعد أن اجتمع الكتاب من ألفھ إلى یائھ.

والیوم وأنا أقدم ھذا الجزء إلى القارئ الكریم، أود أن أبین لھ في ھذه الخاتمة ما كنت قد تحملتھ من عنت وإرھاق في
سبیل البحث والتنقیب عن األصول التاریخیة التي احتوتھا موضوعات ھذا الكتاب التي بلغت (300) موضوًعا رئیسیًا،

وزھاء الـ (1000) إذا ضممنا إلیھا الموضوعات الفرعیة المتناثرة على صفحات ھذا الكتاب بأجزائھ الثالثة.

ویطیب لي ھنا في ھذه الخاتمة أن أثبت ما كنت ذكرتھ في مقدمة الجزء األول منھ الصادرة في سنة 1953 لیعرف الدافع
الذي حملني على تألیف ھذا المعجم الفرید في بابھ فأقول:

(إن آنسة أمیركیة رغبت في وضع كتاب عن الدول المشتركة في منظمة األمم المتحدة، فوجھت في عام 1946 إلى
سفارتنا في (واشنطن) كتابًا ترجوھا فیھ تزویدھا بنبذة تاریخیة عن (النشید الوطني العراقي)، وعن (كلماتھ)، وعن

(تاریخ حیاة مؤلفھ).

ولما كانت السفارة العراقیة خالیة الذھن في مثل ھذا الموضوع، فقد أحالت الطلب إلى وزارة الخارجیة، وھذه بدورھا
حولتھ ـ كما ھي العادة ـ إلى أقرب وزارة، تعتقد أنھا أعرف باألمر، أي إلى وزارة المعارف.

فلما تسلم (كاتب الواردة) في وزارة المعارف ھذا الكتاب، واطلع على فحواه، حار في أمره، إذ علیھ أن یحولھ إلى إحدى
دوائر الوزارة، حتى ھداه تفكیره إلى إحالتھ إلى (مدیریة التربیة البدنیة) وكنت آنذاك مدیرھا بالوكالة.

فلما اطلعت علیھ، ضحكت وقلت ما ھي العالقة بین ھذا السؤال وبین مدیریة التربیة البدنیة؟! ولكني مع ذلك قلت:

ـ لو كنت مكان كاتب الواردة، فإلى أیة دائرة أحول ھذا الكتاب یا ترى؟!

فلم أوفق بالوصول إلى نتیجة.

ومع ھذا، تولیت األمر بنفسي، فبعثت الكتاب إلى إدارة معھد الفنون الجمیلة ألنھا أقرب إلیھ من التربیة البدنیة، ولكنھ عاد
موشًما بھذه العبارة:

(یؤسفنا أن نقول إن ھذا المعھد تأسس سنة 1932، ولذلك لیس لدینا أي معلومات عن تاریخ النشید الوطني العراقي).

فقلت دعني أحول الكتاب إلى (آمر الجوق الموسیقي) في وزارة الدفاع، فلعلھ یعرف شیئًا عن ذلك، فجاء الجواب بأنھ
لیس ھناك معلومات مضبوطة، ولكن ما یعرفھ مبني على السماع، وإنھ كذا وكذا.

وھكذا، مر على كتاب اآلنسة األمیركیة أكثر من شھرین حتى أرسل لھا الجواب.

فإذا كانت اإلجابة على مثل ھذا السؤال تحتاج إلى أكثر من شھرین، فما حال اإلجابة عن األسئلة المعقدة التي تستوجب
تدقیقًا وتحقیقًا یا ترى؟!

ألیس في مثل ھذه الحادثة ما یؤسف؟!

وھكذا، وتجاه مثل ھذه األحوال، وجدت ضرورة في اإلقدام على القیام بھذه المھمة الصعبة، جاعًال من نفسي الرائد الذي
یزود بني قومھ باألخبار التي یقف علیھا أو یھدیھ إلیھا بصره ونشاطھ، إذ ألقیت نفسي في (متاھة) ال حد لھا، وسرت
مثابًرا صابًرا، مستھینًا بالعقبات والمصاعب، فوقفت على كثیر من الحقائق، ثم خرجت بعد ذلك بكل طریف نادر من

المعلومات والوقائع، التي تكشف مختلف نواحي حیاة العراق العامة منذ أیام العثمانیین حتى الیوم.



فلما ضممت بعضھا إلى بعض، جاءت إضمامة ال یستغني عنھا أحد، ثم رأیت أن أصنفھا على حسب حروف الھجاء،
فتكون لدّي (معجم) نافع مفید).

تلك ھي إذن قصة قیامي بإعداد ھذا المعجم، أما ما ُكتب عنھ بعد صدوره فبعضھ مثبت في نھایة الجزء الثاني، وھناك
الكثیر مما نشر لم أشأ أن أنشره في ھذا الجزء، ألن الكتاب ـ كما یعلم القارئ المدرك ـ یتحدث عن نفسھ وعن قلم وذھن

صاحبھ.

وأخیًرا، فإني أعتقد جازًما، بأن بكتابي ھذا قد أدیت خدمة متواضعة لھذا الوطن العزیز، أما إذا كنت قد أخفقت في
اإلحاطة التامة في بعض موضوعاتھ، فأرجو أن یعذرني القارئ ألن ھذا الذي كتبت ھو خالصة جھدي الفردي المضني

الذي أخذ مني زھاء العشر سنوات.

وختاًما: أكرر شكري واعتزازي لجمیع من تفضل عليَّ ببعض المعلومات، وشجعني على المضي في إكمال ما بدأت بھ
وإخراجھ إلى القراء لیكون مرجعًا من المراجع الھامة في یوم من األیام.

أسأل ّ� تعالى أن یوفقنا ویرشدنا إلى سواء السبیل. إنھ نعم المولى ونعم النصیر.

عبد الرزاق الھاللي
بغداد في 30/3/1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤلفات المطبوعة للمؤلف
 

 - صور وأحادیث اجتماعیة ـ بغداد 1944

 - اربعون یوما في لندن ـ بغداد 1946

 - والدة وابن زیدون ـ بغداد 1947

 - نظرات في اصالح الریف ـ بیروت 1950- 1954 (ثالث طبعات)

 - معجم العراق / الجزء االول ـ بغداد 1953 (الطبعة االولى)

 - معجم العراق / الجزء الثاني ـ بیروت 1956 (الطبعة االولى) 

 - مشاكل االئتمان الزراعي في العراق ـ بغداد 1957



 - الھجرة من الریف الى المدن ـ بغداد 1958

 - دلیل العراق الحدیث / باإلنكلیزیة ـ بیروت 1957

1ـ تاریخ التعلیم في العراق في العھد العثماني ـ بغداد 1959 (الطبعة االولى)

بیروت 2018 (الطبعة الثانیة)

1 - الریف واالصالح االجتماعي في العراق ـ بغداد 1960

1 - الزھاوي بین الثورة والسكوت ـ بیروت 1964

1 - تعمیر القریة في العراق ـ بغداد 1964

1 - الشاعر الثائر محمد باقر الشبیبي ـ بغداد 1965

1 - ادباء المؤتمرـ بغداد 1965

1 - المجتمع الریفي العربي واالصالح الزراعي القاھرة 1967

1 - قصة االرض والفالح واالصالح الزراعي في الوطن العربي ـ بیروت 1967

1 - زكي مبارك في العراق ـ بیروت 1967

1 - دراسات وتراجم عراقیة ـ بیروت 1972

2 - مختارات الزھاوي من عیون الشعر ـ بغداد 1972

2 - مقدمة دیوان الزھاوي /دار العودة ـ بیروت 1972

2 - -تاریخ التعلیم في عھد االحتالل البریطاني بغداد 1975 (الطبعة االولى)

(بیروت) 2018 (الطبعة الثانیة)

2 - الزھاوي الشاعر الفیلسوف والكاتب المفكر (االعالم) ـ القاھرة 1976

2 - والدة وأثرھا في حیاة ابن زیدون ـ بغداد 1976

2 - الزھاوي في معاركھ االدبیة والفكریة ـ بغداد 1983

2 - كفایة المتحفظ وغایة المتلفظ في اللغة (تحقیق) بغداد 1986

2 - قال لي ھؤالء ـ بغداد 1990

2 - تاریخ التعلیم في عھد االنتداب البریطاني ـ بغداد 2000 (الطبعة االولى)

بیروت 2018 (الطبعة الثانیة)

2 - سبع سنوات في التشریفات الملكیة ـ بغداد 2002

3 - شعراء من العراق ـ بغداد 2018
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست المراجع
 

 - التشریع الضریبي في العراق الخاص بضریبة الدخل – عبد الرزاق الجزار –بغداد 1960.

 - قصة االرض والفالح واالصالح الزراعي في الوطن العربي – عبد الرزاق الھاللي – بیروت 1967.

 - محاضرات في القانون المدني العراقي- الدكتور حسن الذنون – القاھرة 1955.

 - الیزیدیة- صدیق الدملوجي.

 - الیزیدیة- عبد الرزاق الحسني.

 - الصابئة - المسز دراور.

 - الصابئة حاضرھم وماضیھم - عبد الرزاق الحسني.

 - الطیور العراقیة- بشیر اللوس – بغداد 1960.

 - دلیل الجمھوریة العراقیھ لعام 1960- مقال بشیر اللوس، مقال حسن كتاني، مقال (الخطاطون العراقیون) لھاشم
محمد الخطاط، مقال (تطور الفن في العراق) د. خالد الجادر.

1 - الھجرة من الریف للمدن في العراق – عبد الرزاق الھاللي- بغداد 1958.

1 - ماضي النجف وحاضرھا – محمد سعید محبوبھ – النجف 1058.

1 - موسوعة العتبات المقدسة – قسم النجف - جعفر الخلیلي - 1966.

1 - = = = - قسم الكاظمین - جعفر الخلیلي 1967.

1 - تاریخ العشائر العراقیة – الشیخ فریق المزھر الفرعون –بغداد 1941.

1 - مباحث عراقیة ج 1 یعقوب سركیس – 1948.

1 - العراق قدیما وحدیثا – عبد الرزاق الحسني- صیدا 1958.

1 - موجز تاریخ عشائر العمارة – محمد باقر الجاللي 1947.



1 - المقام العراقي - ھاشم الرجب.

1 - الطرب عند العرب – عبد الكریم العالف 1954.

2 - الغناء العراقي - حمودي الوردي 1964.

2 - الفنون الشعریة غیر المعربة – رضا محسن حمود –بغداد 1976.

2 - المغنون البغدادیون والمقام العراقي – جالل الحنفي – بغداد 1964.

2 - الحركة التشكیلیة المعاصرة في العراق – شاكر حسن آل سعید.

2 - تاریخ الوزارات العراقیة – عبد الرزاق الحسني 1978.

2 - مشاكل االئتمان الزراعي - عبد الرزاق الھاللي - بغداد 1957.

2 - االصول الرسمیة لتاریخ الوزارات العراقیة في العھد الملكي الزائل – عبد الرزاق الحسني – صیدا 1964.
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Notes

[←1]
: األستاذ هاشم جواد.  � ك�ان العراق االجتما��

راجع كتاب مقدمة ��



[←2]
� الرس�� لسنة 1936. 

الدل�ل العرا��



[←3]
المصائف العراق�ة: لألستاذ يونان عبو اليونان. 

� دراسة العراق المعا�، للدكتور ز�� صالح.
راجع كتاب مقدمة ��



[←4]
 . � )، لألستاذ ع�د الرزاق الحس��

�
 وحديثا

�
أخذنا هذە الخالصة عن تار�ــــخ العراق، نقً� عن كتاب (العراق قد�ما



[←5]
 . � � دوري االحتالل واالنتداب. لألستاذ ع�د الرزاق الحس��

راجع كتاب العراق ��

� دراسة العراق المعا�: للدكتور ز�� صالح.
راجع كتاب مقدمة ��



[←6]
: أصدرته مدي��ة الدعا�ة العامة سنة 1945.  � ف�صل بن الحس��



[←7]
� ملك العراق: من م�شورات دار ال��ى ـ �غداد ـ 1953م. 

راجع كتاب ف�صل الثا��



[←8]
� ملك العراق. 

راجع كتاب ف�صل الثا��



[←9]
� مدي��ة شؤون النفط العامة. 

استقينا هذە المعلومات من إحصائ�ات الشع�ة المختصة ��



[←10]
راجع �حث (مجلس اإلعمار). 



[←11]
� وزارة اإلعمار. 

استقينا هذە المعلومات من الشع�ة المختصة ��



[←12]
راجع مقال (اآل�ار اإلرتواز�ة)، مجلة الزراعة العراق�ة، (العدد الخاص �التت��ــــج 2 ما�س 1953) صفحة (411)، �قلم األستاذ إحسان رفعت مدير

المعادن بوزارة االقتصاد. 



[←13]
� شهر نوفم�� سنة 1941م. 

� مجلة المقتطف الم��ة ��
� مكت�ة المتحف الم�شور �� نقلنا هذە المعلومات عن مقال األستاذ كورك�س عواد أم��



[←14]
� تصدرها مدي��ة اآلثار القد�مة.  � العراق راجع أعداد مجلة (سومر) ال��

للوقوف ع� نتائج الحف��ات ��



[←15]
� لغة العرب ص258 ج4 السنة 9. 

�ة، واقرأ ن�ذة عن إ�شاء المتحف �� � � م�� �اإلن�ل��
راجع كتاب (مدن العراق القد�مة) لمؤلفته دور��



[←16]
ى ض�لة محت��اتها.  � ل��

� مكت�ة المتحف العرا��
راجع دل�ل (غرفة األحجار ال�ا�ل�ة) الموجود ��



[←17]
� الدين مرجان سنة 760 للهجرة.  خان مرجان بنا�ة قد�مة ش�دها أم��



[←18]
، مط�عة العرفان ـ ص�دا ـ 1935م.  � � دوري االحتالل واالنتداب، ص288 لألستاذ ع�د الرزاق الحس��

لخصنا هذە المعلومات عن كتاب العراق ��



[←19]
� العرب، تأل�ف المس�� جون فان أ�س. وترجمة األستاذ جل�ل عمسو مط�عة �غداد 1949م. 

راجع كتاب أقدم أصدقا��



[←20]
� دراسة العراق المعا�، تأل�ف الدكتور ز�� صالح، مط�عة الرا�طة 1953م. 

راجع كتاب مقدمة ��



[←21]
)، أصدرته وزارة الدفاع عام 1946م.  �

� للج�ش العرا��
راجع (الي���ل الف��



[←22]
� العراق)، للدكتور مج�د خدوري، مط�عة المعارف 1946م. 

راجع كتاب (نظام الح�م ��



[←23]
� 19 مارت 1917م. 

ال مود �عد فتح �غداد ألها�� المدينة �� �ما �ح الج��



[←24]
� العراق)، للدكتور مج�د خدوري. وكتاب تار�ــــخ الوزارات العراق�ة، لألستاذ ع�د الرزاق

� كتاب (نظام الح�م ��
راجع �حث األحزاب الس�اس�ة ��

، مط�عة العرفان ـ ص�دا ـ 1933م.  � الحس��

�ن األول � شهر ���
� ج��دة األخ�ار ال�غداد�ة �أعدادها الصادرة ��

ي العمري الم�شورة �� � العراق)، لألستاذ خ��
راجع سلسلة مقاالت (الحركة الح���ة ��

� تار�ــــخ العراق الحد�ث).
1953م وما �عدە، والذي ينوي إصدارها �كتاب أسماە: (األحزاب الس�اس�ة ��



[←25]
راجع �حث (ديوان التفس�� الخاص) من هذا المعجم. 



[←26]
� الرحال وع�د المج�د �مونة، مط�عة ع�د ال���م زاهد 1953م.  � العراق)، لمؤلف�ه األستاذين حس��

راجع كتاب (اإلدارة المرك��ة واإلدارة المحل�ة ��



[←27]
راجع قانون إدارة األل��ة رقم 16 لسنة 1945م. 



[←28]
� هذا المعجم. 

�� ( �
لمان العرا�� راجع �حث (ال��



[←29]
�ن األول 1953م.  � شهر ���

� العال�ة) لها �� وقد تّم انتداب (الدكتور نوري جعفر أستاذ علم النفس �دار المسلم��



[←30]
) لألستاذ شا�ر نا� ح�در.  �

راجع كتاب (أح�ام األرا��



[←31]
ال�ا��ل جمع (��ال) و�� لفظة فارس�ة صح�حها (��ار) أي رئ�س العمل أما ما �قا�لها �الع���ة فهو (الثائن) والجمع (الثناء) �ك� الثاء و�قوم

� الحقل. 
مقام المدير ��



[←32]
. مط�عة الزمان 1953م.  � راجع كتاب (مدحت �اشا) لألستاذ صديق الدملو��



[←33]
� والمسائل المتعلقة �ذلك) للس�� أر�ست داوسن. 

� ك�ف�ة الت�ف �األرا��
راجع كتاب (�حث ��



[←34]
� هذا المعجم. 

راجع �حث (الدج�لة) ��



[←35]
� �ساوي (20)

ا، (والفدان) العرا�� ا م��ع� � ا ومساحتها (2500) م�� � العراق و�س� (الدونم) أ�ض�
�� �

� ق�اس األرا��
المشارة وحدة ق�اس�ة �ستعمل ��

ا.  مشارة أو دونم�



[←36]
� عددها (22) لسنة 1947م �قلم (ابن ال�طائح). 

� مجلة «عالم الغد» ال�غداد�ة ��
� لواء المنتفك)، الم�شور ��

راجع مقال (مش�لة أرا��



[←37]
راجع ج��دة الوقائع العراق�ة العدد (3096) السنة الثالثون الصادرة يوم 8 ما�س 1952م. 



[←38]
� العراق، لألستاذ ع�د الرزاق الظاهر. 

راجع كتاب اإلقطاع والديوان ��



[←39]
� إصالح ال��ف، لألستاذ ع�د الرزاق الهال�� ط�عة 1950م �غداد. 

راجع كتاب نظرات ��



[←40]
� 20 ما�س 1952م. 

راجع ج��دة الوقائع العراق�ة العدد (3104) الصادر ��



[←41]
ا للواء العمارة. 

�
راجع التق��ر الذي قدمه معا�� المرحوم سعد صالح عندما �ان مت�ف



[←42]
� أر��ل وتكون ال�سم�ة (أرض ب�ل). أفادنا بهذە

وهناك �سم�ة أخرى من ال�تب ال�لدان�ة و�� (أرَع ب�ل) وارع �ال�لدان�ة أرض، و��ل اسم لصنم ��
المعلومات األستاذ لوقا �ا�ا. 



[←43]
� لسنة 1936م. 

� مط�عة العرفان ـ ص�دا ـ 1948م وكتاب مدن العراق القد�مة والدل�ل العرا�� ا للحس�� ا وحديث� راجع كتاب العراق قد�م�



[←44]
� الرس�� لسنة 1936م. 

راجع الدل�ل العرا��



[←45]
� اوح ب�� ، و�� محفورة تحت األرض إ� عمق ي��

ً
ال�هار�ز جمع (كه��ز) و�� آ�ار تتصل إحداهن �األخرى �مجرى تحت األرض �ستوعب عرضه رج�

� اتجاە واحد، و�� قد�مة ول�س اليوم من �حسن عملها أو يتقنه. 
ا وت�عد الواحدة عن األخرى بنحو مئة قدم أو أ��� وتجري �� � قدم� � إ� الثمان�� الست��



[←46]
راجع كتاب (جغراف�ة العراق)، تأل�ف طه الهاش�� 1935م. 



[←47]
�سميها األهلون «ال�ف�ة أو الجف�ة �دون واو». و�� لفظة م�س��ة إ� «ال�فة» ال ال�وفة (وال�فة عندهم �ل ما استطال) �ما �سمونها (ال�شماغ)

ك�ة، راجع مجلة لغة العرب للسنة الثان�ة (1912م).  المأخوذة من ال�شماق ال��



[←48]
ال�ل�دون لفظة عراق�ة فارس�ة األصل من (قالبودان) و�� خيوط من ذهب �طرز بها �سميها مولدو العرب (�القصب) راجع مقال: (مال�س الرأس

� مجلة لغة العرب، مجلد س�تها الثان�ة (1912م). 
�� ( � عند العراقي��



[←49]
راجع �حث (العقال عند العرب)، مجلة لغة العرب ج7 سنة 8 ص537. 



[←50]
� غطاء الرأس.  � تع�� �قال إن (الط��وش) تصح�ف �لمة (� بوش) الفارس�ة ال��



[←51]
� �غداد)، مجلة لغة العرب الجزء العا�� السنة السا�عة. 

راجع مقال: (ل�س ال�شماق ��



[←52]
راجع مقال: (األ�راد الحاليون) ص،308 مجلة لغة العرب السنة الثالثة 1913م. 



[←53]
� 2 ما�س 1953م. 

� العراق) ص515، من مجلة الزراعة العراق�ة عددها الصادر ��
راجع مقال: (األسماك ��



[←54]
� ال��ة فقط). 

ها، وهذە ت�اع �� � تصطاد من مناطق الخليج الفار�� (قرب الفاو) منها (شانك ال�حر، وال��اب وغ�� توجد �عض األسماك ال�ح��ة ال��



[←55]
ا للض�افة. 

�
) �ستعمل أح�ان � �ارك السعدون �د� (الق� األخ��

وهناك ق� صغ�� ��



[←56]
ة أمانة العاصمة، ج1 آب 1951م.  راجع ���



[←57]
� لسنة 1950م.  راجع محا�� المجلس الن�ا��



[←58]
� لسنة 1934م.  راجع مجموعة القوان��



[←59]
� مجلة الزراعة العراق�ة بتار�ــــخ 2 ما�س 1953م. 

راجع (مقال األنواء الج��ة)، الم�شور ��



[←60]
� 31 آذار 1939م)، (الرابع

� 31 آذار 1938م)، (الثالث ��
�� �

� 31 آذار 1937م)، (الثا��
راجع تقار�ر مصلحة األنواء الج��ة السن��ة (األول صادر ��

� 31 آذار 1940م). 
الصادر ��



[←61]
� العراق)، للدكتور أحمد سوسة، مط�عة المعارف �غداد 1946م. 

راجع كتاب (تطور الري ��



[←62]
أض�فت هذە المادة �المادة األو� من قانون ذ�ل قانون حمل األوسمة األجن��ة رقم 61 لسنة 1936م. 



[←63]
راجع قانون األنواط العراق�ة رقم (39) لسنة 1949م. 



[←64]
)، لألستاذ شا�ر نا� ح�در.  �

راجع كتاب (أح�ام األرا��



[←65]
راجع كتاب (الدل�ل إلصالح األوقاف)، لألستاذ محمد أحمد العمر. 



[←66]
� الرس�� لسنة 1936م). 

راجع كتاب (الدل�ل العرا��



[←67]
لقد قامت حكومة فخامة الس�د جمال المدف�� (1953م) �محاولة (إللغاء الوقف الذري) وقد وضعت مسودة (الئحة �ذلك)، ور�ما عرضت ع�
� أوساط العلماء ورجال الدين من مختلف المذاهب حول جواز ذلك أو عدمه. راجع ا. وقد أثارت فكرة اإللغاء هذە الجدل والنقاش ب�� لمان ق���� ال��

 . �
ي الحمدا�� � الوقف)، لألستاذ ص��

كت�ب (آراء ��



[←68]
(استقينا هذە اإلحصائ�ة من كتاب (الدل�ل إلصالح األوقاف)، لألستاذ محمد أحمد العمر. 



[←69]
استقينا هذا الجدول من كتاب (الدل�ل إلصالح األوقاف)، لألستاذ محمد أحمد العمر. 

� الرس�� لسنة 1937 الموقوف ع� أسماء هذە الجوامع والمساجد.
ـ راجع الدل�ل العرا��

. ـ راجع تار�ــــخ مساجد �غداد وآثارها، للعالمة اآللو��



[←70]
استقينا هذە المعلومات من مدي��ة األوقاف العامة. 



[←71]
راجع كتاب جغراف�ة العراق، تأل�ف العم�د طه الهاش�� 1935. 



[←72]
� العرب)، ترجمة األستاذ جل�ل عمسو مط�عة �غداد، 1949، وف�ه فصول ش�قة عن العراق أ�ام

جم �اسم (أقدم أصدقا�� إن هذا ال�تاب م��
 . � العثماني��



[←73]
) فيها. � ة وهن (�ائعات الل�� � ال��ة �ك��

�مكن مشاهدة (المع�د�ات) ��



[←74]
راجع كتاب (ال�اد�ة)،لمؤلفه سعادة الس�د ع�د الج�ار الراوي. 



[←75]
� تصدرها مدي��ة اآلثار القد�مة العامة ل��ادة المعلومات عنها.  � لها تار�ــــخ هائل ـ راجع أعداد مجلة (سومر) ال�� : من المواقع األث��ة ال�� الح��



[←76]
� الجامعة الع���ة عام

� �اد�ة العراق» وقدمه إ� إدارة العالقات االجتماع�ة ��
راجع ال�حث الذي كت�ه األستاذ ض�اء ش�ارة «عن األحوال االجتماع�ة ��

 .1953



[←77]
� (��ل محمد)، راجع كتاب (ال�اد�ة)، إذا أردت التفص�ل.  إن هذە األقسام ال �شمل شي�خ شمر ج��ة المعروف��



[←78]
 . � راجع كتاب (تار�ــــخ الوزارات العراق�ة)، لألستاذ ع�د الرزاق الحس��



[←79]
)، أصدرته وزارة الدفاع عام 1946.  �

� للج�ش العرا��
راجع كتاب (الي���ل الف��



[←80]
� سنة 1945 وما �عدها.  راجع محا�� جلسات المجلس الن�ا��



[←81]
� العراق)، للدكتور أحمد سوسة. 

راجع كتاب (تطور الري ��



[←82]
راجع محا�� جلسات المجلس التأس��� سنة 1924. 



[←83]
� دراسة العراق المعا� ص 119. 

� شهر ما�س 1946. راجع كتاب مقدمة ��
عّدل هذا القانون ��



[←84]
 . � راجع تار�ــــخ الوزارات العراق�ة لألستاذ ع�د الرزاق الحس��



[←85]
 . �

راجع القانون األسا�� العرا��



[←86]
�
�ن األول 1953) مطال�ة �حقوق المرأة الس�اس�ة وقد نوقشت ممختلف اآلراء عن هذا الموض�ع �� � شهر ���

� العراق (��
قامت األوساط ال�س��ة ��

(أسب�ع المرأة) وما �عدە��. 



[←87]
راجع مرسوم االنتخاب الم�ا�� الذي أصدرته وزارة الف��ق الركن نور الدين محمود 18 �انون األول 1953. 



[←88]
�ف ا ق�ل ���

�
� �جري افتتاح مجلس األمة �مراس�م خاصة تذاع من ق�ل رئاسة ديوان مجلس الوزراء و�ح�� األع�ان والنواب قاعة المجلس مش��

� ع�اءة سوداء. أما � ولألهل�� ة صاحب الجاللة الملك الفتتاح مجلس األمة ب�لقاء خطاب العرش. و�كون الل�اس يوم االفتتاح: (بونجور) للمدني�� ح��
ة الرسم�ة مع أوسمة.  � � ال�� المدعوون فإما أن �ل�سوا البونجور و�ما �دلة غامقة وللعسك����



[←89]
� تو�� رئاسة المجلس. 

لم �شأ أن نذكر تكرر �عضهم ��



[←90]
ف ع� انتخا�ات االجتماع األول هو الدكتور سل�مان غزالة نائب ال��ة.  لقد �ان رئ�س السن (الرش�دي المؤقت) الذي أ��



[←91]
� عام 1943. 

� ق�ل التعد�ل الذي جرى عل�ه ��
� القانون األسا�� العرا��

�ان هذا هو نص المادة ��



[←92]
� األع�ان �قرار من مجلس الوزراء و�رادة مل��ة.  يتم تعي��



[←93]
لقد �ان رئ�س السن (الرئ�س المؤقت) ألول مجلس أع�ان هو يوسف عمانوئ�ل .



[←94]
راجع كتاب (أر�عة قرون من تار�ــــخ العراق الحد�ث) تأل�ف لونك��ك، ترجمة األستاذ جعفر الخ�اط، مط�عة التف�ض، �غداد، 1941. 



[←95]
هو فخامة ح�مت سل�مان.



[←96]
راجع كتاب Meet The Arab للمس�� جون فاي�س. 



[←97]
� جانب ال��خ. 

تجري االستعدادات اآلن (1953) لفتح (�دالة الغرب) ��



[←98]
ق العامة.  �د وال�� ا من هذە المعلومات من تقار�ر مدي��ة ال�� � استقينا كث��



[←99]
� تقع فيها حجارة وتقطع حوافر الدواب) � �الم العرب (األرض الغل�ظة) أو (األرض الغل�ظة ال��

س�ب �سميتها ال��ة له عدة تفاس�� منها أن ال��ة ��
أو (حجارة رخوة فيها ب�اض) أو (حجارة صالب سم�ت ��ة لغلظتها وشدتها) أو �ما �قول المغار�ة (ال��ة �� األرض الطي�ة الحمراء). 



[←100]
 . � راجع كتاب ض� اإلسالم. األستاذ أحمد أم��



[←101]
. راجع كتاب مخت� تار�ــــخ ال��ة لألستاذ ع�� ظ��ف األعظ��



[←102]
) وقد حرفت فأص�حت (مارك�ل). �

سم�ت �اسم نهر المعقل الذي ي�سب إ� (معقل بن �سار المز��



[←103]
راجع كتاب ال��ة من م�شورات ج��دة الهدف سنة 1941م. 



[←104]
� هذا المعجم. 

راجع �حث (التمور) ��



[←105]
� هذا المعجم.

راجع �حث (النفط) ��



[←106]
� الرس�� لسنة 1936.

راجع الدل�ل العرا��



[←107]
� سنة 1926م.  � المجلس الن�ا��

ت حول إ�فادە �ال�عثة ضجة �� أرسل جاك �ح�� من المدرسة االبتدائ�ة وقد أث��



[←108]
� لم ��مل دراسته ولم �عد للعراق �ل أص�ب �مرض عق�� وسافر إ� إيران ح�ث انقطعت أخ�ارە.  إن محمد الدش��



[←109]
ة اإلحصائ�ة السن��ة عن س�� المعارف . � وزارة المعارف ومن ال���

لقد استقينا �افة هذە المعلومات من شع�ة ال�عثات ��



[←110]
ا. �لغت نفقات طالب ال�عثة العلم�ة لسنة 1951 ـ 1952 الدراس�ة (850490) دينار�



[←111]
� منظمة األمم المتحدة) تأل�ف األستاذ شا�ر الد�س ـ دمشق 1948م.

راجع كتاب (الدول الع���ة ��



[←112]
 . � ا لألستاذ ع�د الرزاق الحس�� ا وحديث� راجع كتاب العراق قد�م�



[←113]
ا، فمنهم من قال إنها اسم فار�� معرب من (�اغ داذو�ه) أي �ستان داد، ومنهم من � ا كب��

�
� أوجه �سم�ة (�غداد) �اسمها اختالف

اختلف المؤرخون ��
� هذا ال�اب راجع كتب تار�ــــخ �غداد للخط�ب ال�غدادي وتق��م ال�لدان، وراجع مجلة لغة

يرى أنها (بغ داذ) إ� غ�� ذلك. ول��ادة المعلومات ��
 . � � �قلم معا�� األستاذ توفيق وه��

� العدد األول من مجلة المجمع العل�� العرا��
� مع�� �لمة �غداد) الم�شور ��

العرب، ثم راجع �حث (االستطراد ��



[←114]
� المنصور مدي�ته). راجع صفحة 374 من مجلة لغة العرب ج 5 من السنة ال��خ غ�� المدينة المستديرة �ل �� لغة ��ان�ة. (وال��خ �ان ق�ل أن يب��
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[←115]
 . � ا لألستاذ ع�د الرزاق الحس�� ا وحديث� راجع كتاب العراق قد�م�



[←116]
� زمن خل�ل �اشا، وقد سّ�� (جادة خل�ل �اشا) ومن ثم سّ�� (الشارع

� العراق أي عام 1916م ��
�� � � أواخر أ�ام العثماني��

لقد تم فتح شارع الرش�د ��
كة � 1924م وسّ�� (شارع الرش�د). راجع كتاب (م�احث عراق�ة) لألستاذ �عقوب �ك�س. مط�عة ��

�طا�� الجد�د) وقد رصف و�لط �عد االحتالل ال��
التجارة والط�اعة المحدودة ـ �غداد 1948م.



[←117]
راجع أطلس (العراق اإلداري) للدكتور أحمد سوسة، مط�عة المساحة ـ �غداد 1953م. 



[←118]
� الرس�� لسنة 1936م. 

راجع الدل�ل العرا��



[←119]
� هذا المعجم. 

راجع �حث أمانة العاصمة ��



[←120]
� الرحال وع�د المج�د �مونة. � العراق لألستاذين حس��

راجع كتاب اإلدارة المرك��ة واإلدارة المحل�ة ��



[←121]
 . � راجع كتاب مدحت �اشا لألستاذ صديق الدملو��



[←122]
ى المحالت � مقسمة إ� ثالث دوائر �لد�ة. راجع كتاب (تق��م العراق لسنة 1923) ل�� � وح�� أوائل �شك�ل الح�م الوط�� �انت �غداد أ�ام العثماني��

� تار�ــــخ العراق الحد�ث) تأل�ف لونك��ك ـ ترجمة األستاذ جعفر الخ�اط. 
التا�عة ل�ل �لد�ة. وراجع كتاب (أر�عة قرون ��



[←123]
� قانون إدارة ال�لد�ات رقم 84 لسنة 1931 .

راجع اختصاصاته ��



[←124]
� قضا�ا

� رفعتها إ� مجلس الوزراء منذ عام 1948 ودراساتها المختلفة �� للوقوف ع� مدى �شاط هذە المدي��ة ومشار�عها، راجع تقار�رها ال��
مشار�ــــع الماء وال�ه��اء. 



[←125]
� المعجم. 

� العراق) ��
راجع (�حث مشار�ــــع الماء وال�ه��اء ��

� المعجم.
راجع (�حث طرق المواصالت) ��



[←126]
� 13 تموز 1936 

� عددعا 1525 الصادر ��
� ج��دة الوقائع العراق�ة ��

�� ���



[←127]
�ان أعضاء لجنة البورصة هؤالء هم السادة: 

� إ�ستوود. �ك، مراد جوري، نوري فتاح، أوس�� . س�� ، ومحل فرنك �� � ي، ع�د الهادي الجل�� ي، ع�د المنعم الخض�� من التجار ـ محمد �امل الخض��

� فعينت المال�ة �دله داود السعود. � ـ واستقال الجادر��
� وداود ال�حرا�� � ـ �امل الجادر�� من المنتج��



[←128]
� 31 آب 1936). 

� عددها (1533 الصادر ��
� ج��دة الوقائع الرسم�ة ��

�� ���



[←129]
راجع تق��ر غرفة تجارة �غداد لسنة 1936 ـ 1937 المال�ة. 



[←130]
�فات الدولة رقم 71 لسنة 1940 وتعد�الته.  راجع نظام ���



[←131]
� زمن مدحت �اشا وا�� �غداد عام 1869م و�انت ق�ل ذلك مدرسة دي��ة تد� (المدرسة العلّ�ة)، وقد اتخذت أ�ام

لقد ب��ت هذە المدرسة ��
ا لجاللة المغفور له الملك � عام 1927 اتخذت مسكن�

ا للس�ارات) ثم أفرغت وسلمت إ� مدرسة الصناعة الرسم�ة. و�� � (مستودع�
�طا�� االحتالل ال��

ا لمجلس األمة (األع�ان والنواب) ح�ث ال تزال ح�� اآلن.  � عام 1933 اتخذت هذە البنا�ة مقر�
ف�صل األول. و��



[←132]
�
فوا ب��ارة جاللة المغفور له الملك ف�صل األول �� � �انوا قد ��� � أن جماعة من إخواننا السور���

مما يروى عن �ساطة بنا�ات ال�الط المل�� العرا��
 :

ً
� مثل هذە البنا�ة ال�س�طة فسألوە عن س�ب عدم بناء �الط �ليق �مقام جاللته فأجابهم قائ�

ال�الط المل�� فأدهشهم أن �ق�ل جاللته السك�� ��

ا�� � �الط� � ممل�ة ال ألب�� لقد جئت هنا ألب��



[←133]
راجع تق��م العراق لسنة 1923 أصدرته ج��دة العراق. 



[←134]
راجع تقار�ر مدي��ة الب�طرة الخاصة �ذلك. 



[←135]
� عددها الصادر 2 ما�س

� مجلة الزراعة العراق�ة ��
� العراق) �قلم الدكتور صادق جواد مدير الب�طرة العام، الم�شور ��

راجع مقال (الطب الب�طري ��
 .1953



[←136]
 .

ً
� المجلة المشار إليها ق��

� العراق) �قلم الدكتور صادق الخ�اط ��
وة الحيوان�ة �� راجع مقال (ال��



[←137]
� ومنتجاتها تتألف (11,3 % �المائة) من مجم�ع صادرات

) رأس وأن الموا�� � ا منها لالستهالك المح�� (4 مالي�� تدل اإلحصائ�ات �أن ما �ذبح سن���
العراق. 



[←138]
� مجلة الزراعة العراق�ة 2 مارس 1953.

راجع مقال (خ�ل العراق الع���ة) �قلم الدكتور ع�د الرزاق حسن ��



[←139]
راجع المجموعة اإلحصائ�ة السن��ة العامة لسنة 1950. 



[←140]
ا) للمرحوم يوسف غن�مة.  ا وحديث� راجع كتاب (تجارة العراق قد�م�



[←141]
� جم�ل 1949 ـ مط�عة نهضة م�.  راجع كتاب س�اسة العراق التجار�ة للدكتور مظفر حس��



[←142]
� الرس�� لسنة 1936 .

، راجع الدل�ل العرا�� راجع كتاب جغراف�ة العراق تأل�ف العم�د طه الهاش��



[←143]
تق��ر غرفة تجارة �غداد لسنة 1935 ـ 1936 .



[←144]
� وزارة االقتصاد عام 1950 .

� أصدرتها الدائرة الرئ�س�ة �� راجع المجموعات اإلحصائ�ة السن��ة العامة ال��



[←145]
راجع كتاب (تق��م العراق لسنة 1923) الذي أصدرته ج��دة العراق. 



[←146]
) تأل�ف الدكتور جابر جاد ع�د الرحمن.  راجع كتاب (االقتصاد الس�ا��



[←147]
� جم�ل.  راجع كتاب (س�اسة العراق التجار�ة) للدكتور مظفر حس��



[←148]
 . ) للدكتور صالح الدين النا�� �

ح القانون التجاري العرا�� �� �
راجع كتاب (الوس�ط ��



[←149]
راجع أعداد مجلة غرفة تجارة �غداد. ودل�ل غرفة تجارة �غداد. 

� لألستاذ سلمان ب�ات ـ �غداد 1953.
راجع كتاب القضاء التجاري العرا��



[←150]
) ـ لجنة مونرو ـ مط�عة الحكومة 1932 �غداد.  � راجع تق��ر (لجنة ال�شف التهذي��



[←151]
� ال�تات�ب وأعمالها �التفص�ل). لقد صدر كتاب (تار�ــــخ التعل�م

ا ي�حث �� � س�صدر ق���� � أ�ام العثماني��
لصاحب المعجم كتاب (عن تار�ــــخ التعل�م ��

� 1959 ط 1 / 2017 ط 2.
�� � ) �ط�عت�� �

� العهد العثما��
��



[←152]
قدم المس�� جون فان أ�س ال��ة عام 1903 وقد فتح مدرسة (األم���ان) فيها عام 1910. وله كتاب شيق عنوانه: Meet The Arab وقد ترجمه

� العرب). 
األستاذ جل�ل عمسو �عنوان (أقدم أصدقا��



[←153]
ي أ. فوس�� ترجمه األستاذ ع�د المسيح ج��دة. مط�عة ال��ان ـ �غداد ـ 1946.  راجع كتاب (تك��ن العراق الحد�ث) تأل�ف األستاذ ه��



[←154]
� ، ع�د المج�د ز�دان، أحمد أم�� ، سلمان الشيخ داود، هاشم اآللو�� �

� األساتذة: المرحوم طه الراوي، من�� القا�� � الدورت�� لقد �ان من طالب هات��
هم.  وغ��



[←155]
� دورته.

� الدكتور محمد فاضل الجما�� الذي �ان االول �� � الذين تخرجوا عام 1920 من دار المعلم�� � هذا الصدد ان من ب��
مما تجدر االشارة إل�ه ��

، ع�اس حل�� جاسم، ، ع�د الرزاق مصط�� وقد قام الم�جر بومن بتقد�م م�افأة مال�ة للستة األوائل أثناء حفلة التخ�ج وهم: «محمد فاضل الجما��
� عمر، محمود �كر، محمد أسعد حسن».  �اس��



[←156]
� �حث خاص. 

� والبنات �ل س��حث عن �ل منهما �� لم نذكر المدارس الرسم�ة للبنات أو المدارس األهل�ة للبن��



[←157]
� أصدرتها وزارة المعارف العراق�ة من س�� المعارف.  راجع التقار�ر الرسم�ة السن��ة ال��



[←158]
) و�ن المسلمة األو� فيها �انت � � هذە السنة (إناث رشد�ة مكت��

� ال��ة ��
�� � � (سالنامه ال��ة لسنة 1317 هج��ة) أنه �ان أ���

لقد وجدت ��
(س��لة خانم). 



[←159]
ە من الشخص�ات، و�� ع� �ل حال تعرب عن شعور الناس لقد روى �� هذە الروا�ة الط��فة معا�� الدكتور ع�د المج�د القصاب وأ�دها �� غ��

آنذاك وموقفهم تجاە تعل�م الفتاة.



[←160]
راجع ج��دة العراق 1919. 



[←161]
� ـ �غداد 1952 .

� (غمرة النضال) مذكرات المرحوم سل�مان ف���
راجع كتاب ��



[←162]
� هذا المعجم. 

� والمعلمات �� راجع �حث دور المعلم��



[←163]
راجع سالنامه وال�ة �غداد 1330ه. 



[←164]
� بنا�ة (مف�ش�ة وزارة المعارف) ق�الة النادي العسكري ثم انتقلت إ� الطابق العلوي من المدرسة المأمون�ة إ� بنايتها

�ان مقر هذە المدرسة ��
العال�ة. و�ان أول مدير لها نظ�ف الشاوي. 



[←165]
لم نت�لم عن المدارس الثان��ة األهل�ة. 



[←166]
� آخر هذا ال�حث. 

راجع اإلحصائ�ات المدرجة ��



[←167]
، ثم عق�ه (عادل �ك) و�انت أول ) وذلك عام 1324 رو�� �

وا�� � �غداد هو الشيخ نوري أفندي (الش��
�� � � أ�ام العثماني�� لقد �ان مدير دار المعلم��

� ذلك التار�ــــخ: األستاذ يوسف عز الدين
� اندمجت ب�نا�ة مت�ف�ة �غداد الحال�ة. ومن أساتذتها �� � خيوكة) ال�� تأس�سها �شغل بنا�ة (الحاج حس��

ي، جم�ل أفندي المدرس، �ح�� الوتري وصالح شم�ل. ، داود ص�� � أفندي، محمد فه�� النا�ي، رؤوف العطار، شاه��



[←168]
� (تموز 1924) تخ�ج الطال�ات اآلت�ة أسماؤهن: (حس��ة

� السنة الثان�ة (12) طال�ة، و��
�ان عدد طال�ات هذا الصف (5) طال�ات فقط، ثم أصبح ��

، وصف�ة واصف، مقبولة �
الشيخ داود، فه�مة إبراه�م، مد�حة توفيق برتو، نزهت حم�د، مك�ة صالح، حس��ة نج�ب، عف�فة توفيق، وصف�ة لط��

 .( عزت، خد�جة صالح، جم�لة ع��



[←169]
� العاقول�ة، وعندما

�� ( � �شغلها مدرسة الح�در�ة للبنات اليوم ثم انتقلت إ� (ب�ت ال����� � بنا�ة (الشابندر) ال��
� هذە السنة ��

� فتحها �� �انت ح��
� أواخر عام 1927 إ� ال�اب

ا للس�ارات، انتقلت إليها ثم انتقلت �� � الذي اتخذ منها مستودع�
�طا�� أفرغت بنا�ة (مكتب الصنائع) من ق�ل الج�ش ال��

� محلة الوز���ة. 
� ومن ثم إ� بنايتها الحال�ة الواقعة ��

�� ال��



[←170]
 : ا لحاجتها إليها ول�نها سدت أو تطورت إ� مدارس أخرى، وهذە �� هناك مدارس أخرى �انت السلطة المحتلة قد أ�شأتها نظر�

� أول مارت 1919.
أ ـ مدرسة المأمور�ن فتحت ��

.1919 �
�ن الثا�� ��� �

ب ـ مدرسة المساحة فتحت ��

� ن�سان 1919.
ج ـ مدرسة التجارة فتحت ��

� ن�سان 1917.
د ـ مدرسة الهندسة فتحت ��



[←171]
�ان أول مدير لها هو األستاذ إبراه�م ب�ثون وال يزال مديرها ح�� اآلن.



[←172]
� الحقوق واإلعدادي �اللغة � ومكت�� � دار المعلم��

ا �� � 1913 أمرها �أن �كون التدر�س عموم�
�ن الثا�� � شهر ���

�� �
لقد أصدرت السلطات العثمان�ة ��

ك�ة.  الع���ة ما عدا �عض الدروس فتكون �ال��



[←173]
� العراق. 

� هذا المعجم ل�ونها من أنظم المدارس األجن��ة ��
لقد أوردنا هذە الن�ذة عن �ل�ة �غداد ��



[←174]
راجع �حث «الجامعة العراق�ة» ف�ما �عد �المعجم. 



[←175]
 . �

� غمرة النضال للمرحوم سل�مان ف���
راجع كتاب ��



[←176]
ا للمعارف.  �ان وك�ل المدير فيها (فخامة) ح�مت سل�مان الذي �ان مدير�



[←177]
� م�انه األستاذ إبراه�م الواعظ.  � السنة الثان�ة ع��

) محمد ع�� محمود ولما تخ�ج �� �ان �اتب المدرسة هو (معا��



[←178]
� وهم حسب درجاتهم:  � اليوم السادس من تموز 1920 الدفعة األو� من المحام��

لقد تخ�ج ��

� ، سل�م معروف، مح�� ، ع�د الج�ار التكر�� ع�د الج�ار آل جم�ل، محمد ع�� محمود، داود السعدي، مصط�� الخل�ل، أحمد طه، م�� األورفه ��
، ع�د هللا الم��د النق�ب. � ، حسن فه�� ال�اجه �� � جاهد، ع�د الوهاب أفندي، أحمد سا�� الدين، توفيق فكرت، فه�� ن�ت، حس��

� وقد �ان منهم األساتذة:
وقد نجح طالب الصف األول إ� الصف الثا��

) إبراه�م الواعظ، ع�اس العزاوي، يوسف لوقا، �امل سع�د، أحمد ن�ازي، شوكت السعدي، خلو�� � حسن سا�� تاتار (رئ�س مح�مة التمي��
ي النائب، خل�ل مردان، ع�د القادر ، مصط�� العمري، محمود خ�� ، حو�� عن�� �

� لبنان) ع�د الرزاق القا��
النا�ي، أحمد الراوي (سف�� العراق ��

جم�ل.

� تراجم آل الس�د جعفر) لمؤلفه المرحوم الس�د مصط�� نور الدين الواعظ ـ مط�عة االتحاد ـ الموصل 1948.
راجع كتاب (الروض األزهر ��



[←179]
�� اآل�سة ص��حة الشيخ داود .



[←180]
� العراق)

� وق�ل صدور العملة العراق�ة (راجع �حث النظام النقدي ��
�طا�� � العراق �عد االحتالل ال��

� استعملت �� الرو��ة �� وحدة العملة الهند�ة ال��
� هذا المعجم. 

��



[←181]
� الحقل القو��

� �غداد وقد قامت �خدمات جل�لة ��
�� � � جمع�ة أهل�ة أسست عام 1922 أسسها نخ�ة من الش�اب الوط��

المعهد العل�� العرا��
. �

والثقا��



[←182]
� مدرس آخر للف�ع هو األستاذ إبراه�م ب�ثون وذلك � ني��ورك. ثم ع��ّ

�ان أول مدرس للف�ع هو األستاذ رفيق العشا (سوري) وهو اآلن قنصل سور�ا ��
عام 1936 (مدير ثان��ة التجارة) اآلن. 



[←183]
� وزارة المال�ة �األستاذ ص���

�ان مدرسو هذا المعهد �عض أساتذة �ل�ة الحقوق واألستاذان رفيق العشا و�براه�م ب�ثون �ضاف إليهم �عض موظ��
ال�اور واألستاذ ع�اس �اشف الغطاء. 



[←184]
لقد أ�مل �عضهم دراستهم العال�ة ح�ث التحقوا �الصف الرابع من ال�ل�ة وتخرجوا فيها سنة 1951. 



[←185]
عت غرفة تجارة �غداد بت�ال�ف البناء.  لقد ت��



[←186]
� األص�ل.  ا لها الدكتور نا�� � عم�د� �ان وك�ل العم�د فيها األستاذ طالب مشتاق ثم ع��ّ



[←187]
� إلدارتها الدكتور مظهر سع�د (الم�ي) ثم خلفه األستاذ درو�ش المقدادي.  وقد ع��ّ



[←188]
 . ا لها الدكتور م�� عقراوي ثم خلفه الدكتور درو�ش المقدادي ثم تتابع عمداؤها. وعم�دها اآلن الدكتور خالد الهاش�� � عم�د� � هذە السنة ع��ّ

و��



[←189]
راجع كتاب تار�ــــخ الطب لمؤلف�ه الدكتور هاشم الوتري والدكتور معمر خالد الشابندر ـ مط�عة الحكومة �غداد 1939 



[←190]
�
� االبتدائ�ة اآلن �� � �شغلها دار المعلم�� جامعة آل الب�ت: أ�ش�ت عام 1924 برغ�ة من جاللة المغفور له الملك ف�صل األول. وعمرت بنايتها ال��

، طه � ، الشيخ مرت�� آل �اس�� ، طه الهاش�� � � سنة 1923، و�ان عم�دها المرحوم فه�� المدرس، ومن أساتذتها ع�د الع��ز الثعال��
األعظم�ة ��

، ع�د �
، ع�د الحل�م الحافا�� � األص�ل، ع�د هللا الشواف، بهجت ز�نل، مهدي ال�ص�� ، نا�� �

، من�� القا�� الراوي، يوسف العطا، ع�د اللط�ف الفال��
� استمرت �الدراسة إ� أن صدر القرار �غلقها من مجلس الوزراء بتار�ــــخ  الشع�ة الدي��ة ال��

ّ
هم. ولم تفتتح إ� الع��ز الخ�اط، ع�د اإلله حافظ وغ��

� االبتدائ�ة وال تزال �شغلها ح�� اليوم.  ا المعلم�� � عام 1935 اتخذت بنايتها دار�
� و��

لمان العرا�� ا لل�� 14 ـ 4 ـ 1930. فاتخذت بنايتها دار�



[←191]
� ح��ران 1921 وما �عدها.

راجع ج��دة العراق الصادرة ��



[←192]
� أصدرتها � وزارة الصحة، وراجع التقار�ر السن��ة لس�� المعارف ال��

� لسنة 1951 الذي أصدرته شع�ة اإلحصاء ��
ة اإلحصاء الص�� والح�ا�� راجع ���

وزارة المعارف العراق�ة. 



[←193]
ترت�ط ال�ل�ة اليوم بوزارة الصحة.



[←194]
� (39) فأجري امتحانهم

ا و��� � أ�لول 1917 طالبها (61) ترك منهم (22) طال��
�انت الدراسة فيها ع� ش�ل دورات تدر���ة ف�انت أول دورة أق�مت ��

، ع�اس �
، شا�ر، عاصم، أحمد و�� �

، شو�� � 1917 نجح الطالب اآلت�ة أسماؤهم الس�د محمد �اظم، محسن حسن، أحمد من��
�ن الثا�� � أواخر ���

��
، ع�د المج�د، رؤوف، خالص، صالح، ، م�� ال�اهو، محمود شوكت، ع�د الوهاب، رؤف، �مال، قطب الدين، ع�د الستار، داوود، رفعت، ��� حل��

� عام 1918 هو األستاذ داوود السعدي .
، ع�د القادر. ومما تجدر اإلشارة إل�ه أن مدير هذە المدرسة �� � ، أم�� � ، شمس الدين، ع�د هللا، نا�� من��



[←195]
� القدا�.  هما من الص�ادلة العراقي�� من الذين تخرجوا فيها هو الص�د�� �امل ع�� وسا�� سعد الدين وغ��



[←196]
لقد استقينا هذە المعلومات من عمادة ال�ل�ة. 



[←197]
ترت�ط ال�ل�ة اليوم بوزارة الصحة. 



[←198]
راجع المزراع الحد�ث و�� ال�تاب الذي أصدرته مدرسة الزراعة عام 1950. 



[←199]
� مجلة الزراعة العراق�ة 2 ما�س 1953. 

راجع مقال التعل�م الزرا�� �قلم األستاذ ممتاز عارف الم�شور ��



[←200]
، مط�عة دار السالم �غداد 1346ه. راجع كتاب تار�ــــخ مساجد �غداد وآثارها تأل�ف المرحوم محمود شكري اآللو��



[←201]
� لألستاذ شا�ر نا� ح�در. 

راجع كتاب أح�ام األرا��



[←202]
 . � راجع كتاب مدحت �اشا لألستاذ صديق الدملو��



[←203]
� مجلة الزراعة العراق�ة 2 ما�س 1953. 

� �قلم األستاذ م�� الجم�ل مدير ال�س��ة العام الم�شور ��
راجع مقال �س��ة حقوق األرا��



[←204]
� لواء العمارة= = رقم 42 لسنة 1952 لغرض توز�عها إ�

� أرا��
� لواء العمارة �عد صدور قانون منح اللزمة ��

ت ثالث لجان �س��ة عملها �� لقد �ا��
� � والثان���� م�� � المل��

ا ال س�ما �عد أن � حسم مشا�لها عن ط��ق ال�س��ة أ�ض�
� المنتفك فإن الحكومة معن�ة ��

� حس�ما أشار إل�ه القانون. أما شؤون أرا�� والفالح��
� هذا اللواء

ت لجان ال�س��ة عملها �� � لواء المنتفك رقم 40 لسنة 1952. ر�ما �ا��
�ة المفوضة �الطابو �� � األم��

� األرا��
اع �� � أصدرت قانون حسم ال��

ا لمشا�له.  ا لتضع حد� ق����



[←205]
� هذا الصدد هو أن فخامة األستاذ توفيق

�فات الدولة رقم 71 لسنة 1940 وتعد�الته. ومما تجدر اإلشارة إل�ه �� أخذنا هذە المعلومات عن نظام ���
. وقد �فات وت�س�قه وجعله يتما�� مع الوقت الحا�� � نظام ال���

ف لجنة إلعادة النظر ��
�
ا للخارج�ة عام 1953 أل الس��دي عندما �ان وز�ر�

� المستق�ل الق��ب. 
اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات، ول�ن هذا النظام لم يتغ�� ح�� اآلن. ونأمل صدورە ��



[←206]
�فات رقم 71 لسنة 1940.  حس�ما نصت عل�ه التعل�مات رقم 1 لسنة 1948 الصادرة �موجب نظام ال���



[←207]
�فات.  حس�ما نصت عل�ه التعل�مات رقم 2 الصادرة 1948 �موجب نظام ال���



[←208]
� مجلة الزراعة العراق�ة 2 ما�س 1953. 

، �قلم سعادة الس�د أحمد مظفر، الم�شور �� � � االقتصاد الوط��
راجع مقال التمور العراق�ة وأثرها ��



[←209]
ا للج��ب  �معدل قدرە (928) ك�لو غرام�

ً
� الج��ب الواحد 80 نخلة ت�تج حاص�

ا) ومعدل ما يزرع �� ا م��ع� � الج��ب وحدة ق�اس�ة مساحتها (3967م��
ا للنخلة الواحدة.  الواحد أو «11.6» ك�لوغرام�



[←210]
� هذە الزراعة

� العراق إ� 83 ألف قطعة �معدل 4.5 ج��ب من القطعة الواحدة. و�قدر الذين �عملون ��
� يزرع فيها النخل مقسمة �� إن المساحة ال��

� موسم قطف الحاصل 206.000. 
830.000 �سمة و��



[←211]
� المستق�ل. 

� �افة أنحاء العراق ول��ما توفقت إ� تحقيق ذلك ��
ا �عمل إحصاء رس�� لعدد النخ�ل �� فكرت جمع�ة التمور مؤخر�



[←212]
ة 1953 (iraq dates) أصدرتها جمع�ة التمور العراق�ة ـ �غداد.  راجع ���



[←213]
� أصدرتها جمع�ة التمور العراق�ة.  ة «الق�مة الغذائ�ة للتمور العراق�ة» ال�� راجع ���



[←214]
ات جمع�ة التمور العراق�ة.  ة رقم (2) من ��� � ال���

راجع تق��ر األستاذ دكسن الم�شور ��



[←215]
ة جمع�ة التمور رقم (3) لالطالع ع� التقار�ر الصح�ة الخاصة بها.  راجع ���



[←216]
� ال��ة اسم «الجرداغ وتجمع «جراديغ».

ا �� �طلق ع� اسم المك�س محل��



[←217]
� حدود القرن األول ق�ل

�� ( ا) منها. وقد �شأت (الح�� � � الموصل ع� �عد (140 ك�لوم�� � جنوب غر��
ثار �� �ة ع� وادي ال�� � ال��

الح�� مدينة ��
� القرون الثالثة

� العراق وأعا�� سور�ا وآس�ا الصغرى. وقد ازدهرت �� � الرافدين لحما�ة الط��ق الرئ�س للقوافل ب�� � الج��رة ب��
الم�الد كحصن منيع ��

األو� للم�الد و�ان فيها ملوك أشداء لقبهم المؤرخون �ـ (الساطرون).



[←218]
راجع كتاب ـ أطلس العراق الحد�ث ـ للدكتور أحمد سوسة، �غداد، 1953.



[←219]
�
� مدي��ة الري العامة، سنة 1953، عن «تطور الري ��

�� � ، رئ�س القسم الف�� � الخو�� راجع التق��ر الذي وضعه األستاذ المهندس فؤاد حسن��
العراق».



[←220]
� للدكتور أحمد سوسة، �غداد، 1948.

راجع كتاب ـ ري سامراء ـ الجزء الثا��



[←221]
� ترك�ا، وقد أوفدته الحكومة العثمان�ة إ� العراق قب�ل الحرب

� وزارة األشغال العموم�ة ��
ا �� ا فن�� �ان الس�� و�ل�ام و�ل�وكس (1852 ـ 1932م) مشاور�

وعات الممكن تحق�قها ف�ه وذلك بتار�ــــخ 26 آذار 1911. ا عن الم�� ا فن�� العالم�ة األو� لدراسة شؤون الري ف�ه فرفع �عد تح��ات تق��ر�



[←222]
� 12 ن�سان 1940.

ا حول مشار�ــــع تخف�ف وطأة الف�ضان والخزن ع� أنهر العراق المؤرخ �� قدم هؤالء تق��ر�



[←223]
� 30 ما�س 1946.

ى المؤرخ �� راجع تق��ر المس�� ه�ك رئ�س الهيئة الفن�ة لمشار�ــــع الري ال���



[←224]
� العراق من هذا المعجم.

ثار إ� م�حث الري �� وع ال�� أرجأنا الت�لم عن م��



[←225]
(9) ـ راجع كتاب أطلس العراق الحد�ث ـ للدكتور سوسة.



[←226]
� ـ لألستاذ م�� ��ي، �غداد 1948.

� االقتصاد العرا��
راجع كتاب ـ م�احث ��



[←227]
، �غداد 1955. � راجع كتاب ـ مش�لة الموصل ـ لمؤلفه الدكتور فاضل حس��



[←228]
كة المس�� إدورد ه��رت ك�لنغ. ، ووقعه من الجانب اآلخر ممثل ال�� � � ال�اجه �� ع االتفاق �اسم الحكومة العراق�ة معا�� الس�د مزاحم األم��

ّ
وق



[←229]
� ـ شؤون النفط ـ من م�شورات حزب االستقالل سنة 1951.

راجع كتاب ��



[←230]
ا وذلك ع� أثر تحد�د الحدود العراق�ة اإليران�ة.  م��ع�

ً
� المحولة هذە حوا�� 750 م��

ت�لغ مساحة األرا��



[←231]
� اقتصاد�ات العراق ـ للدكتور ع�د الرحمن الجل��� ـ القاهرة، 1955.

ات �� راجع كتاب ـ محا��



[←232]
�ات الثالث (المس�� أج. أس. ك�سن). ع االتفاق�ة �اسم الحكومة العراق�ة معا�� الس�د ع�د المج�د محمود وز�ر االقتصاد، و�اسم ال��

ّ
وق



[←233]
راجع كتاب أطلس العراق الحد�ث، للدكتور سوسة.



[←234]
. � اقتصاد�ات العراق، للدكتور الجل���

ات �� محا��



[←235]
ء المص�� ع� ضفة نهر � �غداد والحلة، وقد أ��� ا) من جنوب �غداد ع� الط��ق الممتد ب�� � الدورة �� المنطقة الواقعة ع� �عد حوا�� (17 ك�لوم��

دجلة.



[←236]
� حفلة االفتتاح.

� وز�ر االقتصاد �� من خطاب معا�� الدكتور ند�م ال�اجه ��



[←237]
� النفط الحكوم�ة.

ة (مص�� الدورة سنة 1955) من م�شورات مصلحة مصا�� ���



[←238]
�
كة ق�ل اإلنتاج وقدرە (200 ألف) �اون ذهب �� � إن الم�الغ السا�قة تمثل الم�لغ الثا�ت الذي �انت تدفعه ال�� � ح��

دفع الم�لغ ع� أساس اإلنتاج ��
السنة.



[←239]
ا من اإلنتاج. تها الحكومة، ولذلك لم تدفع م�لغ� � اش�� » إال من آ�ار «نفطخانه» ال�� � كة «نفط خانق�� لم ت�تج ال��



[←240]
راجع كتاب أطلس العراق الحد�ث، للدكتور سوسة.



[←241]
�ات األجن��ة ول�نها لم ت�لل �النجاح. � األهم�ة، وقد دارت �شأن اس�ثمارە مفاوضات وم�احثات مع �عض ال��

�ت �عد النفط �� � ال���
�أ��



[←242]
. � راجع كتاب (�قظة العرب) لمؤلفه جورج أنطونيوس، ترجمة األستاذ ع�� ح�در الر�ا��



[←243]
راجع كتاب الحقائق الناصعة عن الثورة العراق�ة، للشيخ ف��ق المزهر الفرعون. �غداد 1952.



[←244]
� ـ الفر��� يوم 8 ـ 11 ـ 1918 وأعلن الرئ�س ولسن بنودە األر�عة ع�� يوم (8ـ 11 ـ 1918).

�طا�� صدر الت��ــــح ال��



[←245]
. �غداد. 1955. � مش�لة الموصل، تأل�ف الدكتور فاضل حس��



[←246]
صدر قرار (سان ر�مو) بتار�ــــخ (25 ـ 4 ـ 1920)



[←247]
� دراسة العراق المعا�. تأل�ف الدكتور ز�� صالح. �غداد 1953.

مقدمة ��



[←248]
� �دا�ة الثورة ذات مفعول قوي، إذ �ت م�ى النار �الهش�م

� أعلنها �� ازي ال�� � الحائري الش��
�انت فتوى حجة اإلسالم المغفور له اإلمام محمد ت��

� الفرات األوسط، إذ أف�� أع� هللا مقامه ما نصه:
ال س�ما ��

� عن ، و�جب عليهم ضمن مطالبتهم رعا�ة السلم واألمن و�جوز لهم التوسل �القوة الدفاع�ة إذا امتنع اإلن�ل�� � (مطال�ة الحقوق واج�ة ع� العراقي��
قبول مطالبهم). راجع كتاب الحقائق الناصعة عن الثورة العراق�ة، تأل�ف الشيخ ف��ق المزهر الفرعون. �غداد 1952).



[←249]
� دراسة العراق المعا�. للدكتور ز�� صالح.

مقدمة ��



[←250]
� العراق، تأل�ف الدكتور محمد ع��ز. �غداد 1954.

راجع كتاب النظام الس�ا�� ��



[←251]
� دراسة العراق المعا�، للدكتور ز�� صالح.

مقدمة ��



[←252]
، ولذلك لم ت�ناولها كتب تار�ــــخ العراق الحد�ث �ما �جب، وقد � ها من صفحات الثورة العراق�ة العنا�ة الالزمة من المؤرخ�� لم تنل ثورة تلعفر كغ��
� فيها، � ح�ث كتب عدة مقاالت عن تار�ــــخ ثورة تلعفر، �اعت�ارە أحد المساهم��

� األستاذ ع�د الحم�د الديو�� ى لهذا ال�حث ق�ل زهاء ثالث سن�� ان��
� الموصل ـ �قلم

ت ج��دة «ال�الد» ال�غداد�ة مقاالت م�سلسلة �عنوان: الحركة الوطن�ة �� � ج��دة «الزمان» ال�غداد�ة، �ما ���
وقد ��� مقاالته ��

مؤرخ ـ تناولت �حث ثورة تلعفر.



[←253]
� مع ب�ان أثمانها. � خمس سن��

ندرج ف�ما ��� خالصة ما صدر منها ��

دينارطن 
19471006154574

19482837284059

19492304240033

19501982251319

19511253309553
 



[←254]
� وال يزال �مارس عمله فيها ح�� اآلن.

لقد اخت�� إلدارة هذە الجمع�ة عند تأس�سها سعادة الدكتور حسن األوقا��



[←255]
المقصود �الوز�ر هنا هو (وز�ر االقتصاد) ألن هذە الجمع�ة مرت�طة بوزارة االقتصاد.



[←256]
� د�اغة الجلود.

� أوائل عام 1956 ع� التقدم الحاصل ��
� الذي أقامته مت�ف�ة لواء �غداد ��

� المعرض الحيوا��
لقد دلت معروضات الجلود ��



[←257]
راجع قانون تأل�ف الجمع�ات رقم 27 لسنة 1922 وتعد�الته.

� الوقائع العراق�ة رقم 3640 13/6/1955.
«قانون الجمع�ات رقم 63 لسنة 1955 الم�شور ��



[←258]
.1953 �

� الجزء األول من هذا المعجم، الصادر ��
� العراق ��

راجع �حث (األحزاب الس�اس�ة) ��



[←259]
� �عثت بها الحكومة العراق�ة الخاصة بوسائل تنظ�م الت�افل االجتما�� إ� الجامعة الع���ة سنة 1952، �أن عدد � األج��ة الرسم�ة ال��

جاء ��
� العراق (43) جمع�ة. راجع تق��ر الدورة الثالثة لحلقة الدراسات االجتماع�ة للدول الع���ة.

�ة �� الجمع�ات الخ��



[←260]
ي، و�براه�م محمود الشابندر، وطاهر محمد سل�م، حسن � الخض�� � تأس�س هذە الجمع�ة هم: [الحاج �اس��

إن الذوات الذين �ان الفضل لهم ��
.[ � ، ع�د الحم�د ال�اجه �� رضا، سا�� شوكت، صائب شوكت، إبراه�م عا�ف األلو��



[←261]
� العالم اإلسال�� إ� عام 1876م عندما أخطرت ترك�ا الدول أثناء ح��ــها مع العرب بتأس�س (جمع�ة

يرجع تار�ــــخ إ�شاء أول جمع�ة للهالل األحمر ��
� تضطلع بها جمع�ات الصل�ب األحمر. ) للق�ام �األعمال ال�� �

الهالل األحمر العثما��



[←262]
� سنة 1950

� عام 1944 للعنا�ة �األطفال الذين ال �ستطيع عوائلهم العنا�ة بهم ووقايتهم من األمراض. و��
ا للعنا�ة �الطفل �� أسست الجمع�ة مركز�

، وقد �فت ع� �ش��دها (18000 دينار)، وقد ف ع� �ارك الهاش�� ��� � قامت ب��شاء بنا�ة خاصة بهذا المركز و�� بنا�ة فخمة ذات طا�ق��
ساهم الصل�ب األحمر الهندي �م�لغ (6000 دينار) من هذە ال�لفة.



[←263]
� سنة 1952 لالطالع ع� مدى �شاط هذە الجمع�ة منذ تأس�سها ح�� عام 1951.

)، العدد الخاص الصادر �� �
ة (الهالل األحمر العرا�� راجع ���



[←264]
، الدكتور سا�� شوكت، األستاذ ذي�ان ، الدكتور إبراه�م عا�ف األلو�� � ، ع�د الهادي الجل�� � ع�� �انت الهيئة المؤسسة مؤلفة من السادة تحس��

، عزرا مناح�م، ع�� �مال، الدكتور نج�ب محمود. � ي، إبراه�م الشابندر، يوسف �ك�س، حسن رضا، جعفر الش�ي�� الغ�ان، �امل الخض��



[←265]
فتحت أبوا�ه لقبول المر�� منذ أول آب سنة 1951.



[←266]
� العراق))، و�� من م�شورات الجمع�ة الصادرة بتار�ــــخ 1951.

ة (ما �جب أن تعرفه عن جمع�ة (م�افحة السل �� راجع ���



[←267]
� سنة 1955 فقد أع�د تأل�ف هذە الجمع�ات من جد�د، إال أننا لم نتمكن من الحصول ع� تفاص�ل بهذە

ا لصدور قانون الجمع�ات �� نظر�
الجمع�ات والنوادي الجد�دة.



[←268]
ا، ولذلك فإنها غ�� مشمولة �ما جاء �ه قانون الجمع�ات حسب منطوق المادة (29) منه. ا خاص�

�
� ونقا�ة ذوي المهن الطب�ة قانون إن لنقا�ة المحام��



[←269]
� العراق لغا�ة الشهر الثالث من عام 1956.

� الجمع�ات والنوادي القائمة �� إن هذا العدد يب��ّ



[←270]
� 25 ش�اط 1925 و�المرسوم رقم (81) سنة 1926، ثم �القانون رقم (3) لسنة

�ان هذا القانون محل تعد�الت و�ضافات جاءت �القانون الصادر ��
1928، ومرسوم رقم 62 لسنة 1933، وقانون رقم 66 لسنة 1941، وقانون ذ�ل مرسوم إسقاط الج�س�ة رقم 62 لسنة 1933 رقم (1) لسنة

1950، وقانون رقم 12 لسنة 1951، ومرسوم ذ�ل قانون الج�س�ة العراق�ة رقم 17 لسنة 1954.



[←271]
�
راجع قانون رقم (12) لسنة 1951، وهو ذ�ل قانون مراق�ة و�دارة أموال اليهود المسقطة عنهم الج�س�ة العراق�ة رقم 5 لسنة 1951 الم�شور ��

� 22 آذار 1951.
� عددها (2949)، الصادر ��

ج��دة الوقائع العراق�ة ��



[←272]
�
ل��ادة المعلومات والوقوف ع� التعل�مات المختلفة الصادرة من الجهات الرسم�ة المختصة حول تنظ�م شؤون الج�س�ة، راجع كتاب (المح�ط ��

طة العراق�ة)، مط�عة طة العام)، و�سماع�ل الراشد (نائب أح�ام ال�� )، لمؤلف�ه وج�ه يو�س (مدير ال�� �
طة العراق�ة) (الجزء الثا�� �شك�الت ال��

، �غداد 1955. �
العا��



[←273]
� وزارة النق�ب األو�.

�ان أول وز�ر للدفاع هو فخامة المرحوم الس�د جعفر العسكري (1920) ��



[←274]
� هو فخامة الس�د نوري السع�د، و�ان (برت�ة عق�د) وذلك بتار�ــــخ 12/2/1921.

�ان أول رئ�س أر�ان للج�ش العرا��



[←275]
. � �ان أول مدير للتجن�د هو العق�د رؤوف الجي�ه ��



[←276]
17 �

� ال�اظم�ة ح�ث انتقل الف�ج إليها ��
�� ( � استؤجرت بنا�ة (خان ال�ابو�� �ان مقر هذا الف�ج أول �شك�له (ثكنة الخ�الة)، ثم لما غصت �المتطوع��

آب 1921 ومنها نقل إ� مدينة الحلة بتار�ــــخ 9/10/1921.



[←277]
� سنة 1946.

� أصدرتها وزارة الدفاع ��
� للج�ش العرا��

ة الي���ل الف�� راجع ���



[←278]
� ع��ز والمرحومان محمد ع��

، حف�� وصل الط�ارون العراقيون �طائرات من ن�ع (ج��� موث) من لندن إ� �غداد، وهم: أ�رم مشتاق، مو� ع��
. �

جواد وناطق الطا��



[←279]
� (وترنك) ودورات التص��ر ودورات الالسل�� ودورات األسلحة.

ان �� � (أولد سارم) ودورات معل�� الط��
كدورات تعاون الج�ش ��



[←280]
� �غداد ص�اح يوم 15 ما�س 1956 تحت رعا�ة جاللة الملك المعظم �مناس�ة ي���ل القوة الج��ة (مرور 25 سنة ع�

لقد أجري احتفال كب�� ��
ا. ا رائع� ا منظم�

�
كت ف�ه وفود الدول الع���ة واألجن��ة، و�ان مهرجانها مهرجان تأس�سها) اش��



[←281]
ص سنة 28 هج��ة. ا �القائد ع�د هللا بن ق�س الجا�� الذي فتح ج��رة ق�� ت�من�



[←282]
� سنة 31 هج��ة �جوار سواحل «لي��ا» جنوب األناضول.

� �ش�ت �� كذكرى لمعركة ذات الصواري ال�ح��ة ال��



[←283]
� أم�ة األزدي الذي فتح ج��رة رودس سنة 53 هج��ة. إشارة إ� جنادة بن أ��



[←284]
إشارة إ� ع�د الرحمن بن حب�ب فاتح ج��رة �دي��ا سنة 135 هج��ة.



[←285]
� ابتداء من الدورة الثان�ة. �ن األول سنة 1929 افتتحت أول دورة أر�ان مدتها ثمان�ة أشهر ثم ز�دت إ� س�ت�� � شهر ���

��



[←286]
� ـ �غداد 1946.

� للج�ش العرا��
ة الي���ل الف�� راجع ���



[←287]
� االهتمام �الج�ش وما يتعلق �ه من

اك رجال العشائر العراق�ة �� � هذە المدرسة (صف خاص) بهم، وقد �ان الغرض من ذلك إ��
فتح ألبناء العشائر ��

القضا�ا العامة.



[←288]
: م. أول، م. ثان، رئ�س. رئ�س أول وهؤالء �دعون �اسم (األعوان)، ثم المقدم � من الرتب الدن�ا �ما ���

� الج�ش العرا��
تتألف الرتب العسك��ة ��

فالعق�د فالزع�م و�دعون �اسم (القادة)، ثم أم�� اللواء، فالف��ق فالعم�د فالمش�� و�دعون �اسم (األمراء).



[←289]
� ـ �غداد 1946.

� للج�ش العرا��
ة الي���ل الف�� راجع ���



[←290]
� ع� مختلف األسلحة والمعدات العسك��ة �عد عام 1950، ال س�ما �عد قبول الحكومة العراق�ة المساعدات العسك��ة

ازداد حصول الج�ش العرا��
امات. وكذلك �عد التوقيع ع� (حلف �غداد) � وط واالل�� � بها دون أن �كون هناك ما �قا�لها من ال��

� تم �موجبها تزو�د الج�ش العرا�� ك�ة ال�� األم��
.1955



[←291]
� شمال العراق ووسطه وجن��ه ابتداء من حر�ات الشيخ محمود األو� عام 1927 وحر�ات �ارزان

� قمع عدة اضطرا�ات ��
�� �

ساهم الج�ش العرا��
اجع �حث � إخمادها وقد �لغت (11) حركة فل��

� ساهم الج�ش �� الثالثة عام 1945. ومن ي��د االطالع ع� تفاص�ل هذە المعارك أو االضطرا�ات ال��
� أصدرتها وزارة الدفاع عام 1946، ألن ما جاء فيها مخت� مف�د. ) ال�� �

ة (الي���ل الف�� ��� �
�� ( �

(ملخص تار�ــــخ حر�ات الج�ش العرا��



[←292]
� العراق و���طان�ا وترك�ا بتار�ــــخ 5 ح��ران عام 1925. � المعاهدة الثالث�ة المعقودة ب��

راجع الوصف الرس�� لهذە الحدود ��



[←293]
ك�ة اإليران�ة � نقطة التقاء الحدود ال��

ة تقع �� ق، و�ن الدعامة األخ�� ي�لغ عدد هذە الدعامات (99) دعامة و�� مرقمة �ال�سلسل من الغرب إ� ال��
العراق�ة.



[←294]
� استانبول، ومقررات لجنة الحدود لسنة 1937.

� 1913 والموقع ��
�ن الثا�� ��� 17 �

وتوكول المؤرخ �� � ال��
راجع الوصف للحدود اإليران�ة العراق�ة ��



[←295]
ا �حتوي ع� آ�ار عد�دة غ��رة الم�اە �ستف�د منها الق�ائل العراق�ة والسعود�ة ع� السواء. أما � جنوب العراق ف�ش�ل معّين�

تقع هذە المنطقة ��
: � ف�� رؤوس هذا المع��ّ

� الجانب السعودي.
، و(الوك�ة) �� �

� الجانب العرا��
األنصاب واألمغر والعوجة ��



[←296]
� كتاب (أطلس العراق الحد�ث)، لمؤلفه الدكتور أحمد سوسة.

لقد لخصنا هذە المعلومات عن م�حث (حدود العراق الس�اس�ة)، ��



[←297]
�ان المدير العام هو ال�ولون�ل وارد.



[←298]
لقد أطلق ع� هذە ال�را�ة اسم «ال�جر».



[←299]
سم�ت �اسم «تا�كون».



[←300]
ة ال س�ما � عام 1931 ل�سه�ل مالحة البواخر ال�ب��

ا) ثم ز�د هذا العمق (12 عقدة) �� � عام 1928 تقرر ز�ادة عمق القناة إ� (30 قدم�
ول�ن ��

حامالت ال��ت.



[←301]
� شط العرب عند المحمرة.

هو النهر الذي ي�بع من مرتفعات إيران الجن���ة الغ���ة و�صب ��



[←302]
وقد سم�ت �اسم «أونجر».



[←303]
وقد سم�ت �اسم «ال��ة».



[←304]
، مط�عة العرفان ـ ص�دا ـ 1948. � ا، لألستاذ ع�د الرزاق الحس�� ا وحديث� راجع كتاب العراق قد�م�



[←305]
لقد زار الحلة بتار�ــــخ 580 للهجرة المصادف 1184م.



[←306]
وقد رازها الرحالة ابن �طوطة سنة 727 للهجرة المصادف 1326م.



[←307]
ف ح�ث ا لق��ــها من النجف األ�� لة علم�ة نظر� � ول»، وقد سم�ت الحلة �الف�حاء لسعتها وط�ب ت��تها، ولقد �ان للحلة م�� � � لغة القوم «ال��

الحلة ��
ّ ح�� �لغت أوج عظمتها طوال �

� الشهرة والر��
� س�انها وس�ان القرى االتصاالت ح�� صارت دار هجرة لطالب العلوم والمعارف، وتدرجت �� ت ب�� ك��

القرن السابع للهجرة وقد نبغ فيها فطاحل العلماء ونوابغ الشعراء.



[←308]
ا جنوب �غداد. و�ن االسم السومري للمدينة هو الص�غة المألوفة (�اردنكرا). أما االسم ال�ا��� السا�� فهو � تقع مدينة �ا�ل ع� �عد نحو (90) ك�لوم��
)، وهو ترجمة للص�غة السوم��ة ومعناە «�اب هللا». و�ش�� الدراسات التار�خ�ة إ� أن أقدم إشارة إ� هذە المدينة جاءت من عهد (�ا�ليو) أو (�اب���
� تار�ــــخ العراق القد�م، غ�� أن شأنها عظم

� تلك العهود ذات شأن س�ا�� خط�� ��
� حدود 2350 ق.م.) ع� أن �ا�ل لم تكن ��

الساللة األ�د�ة (��
�
ة (دل�ل تار��� ). ول��ادة الوقوف ع� المعلومات الخاصة بها راجع ��� � وذاع ص�تها عند ق�ام ساللتها األو� إذ اشتهرت �مل�ها السادس (حمورا��

� �غداد بتار�ــــخ 1952.
� العراق) الصادرة ��

ع� مواطن اآلثار ��



[←309]
ا إللهة الشمس. ق، و�قال إنه من اآلثار ال�ا�ل�ة أق�م إ�رام� ��� 

ً
�ن من الحلة شما� �قع ع� �عد ك�لوم��



[←310]
� تركها الجايتوخان المغو�� ا)، وقد رممتها مدي��ة اآلثار �عد أن تحققت أنها أحد اآلثار ال�� ا وحديث� لهذە المنارة قصة ط��فة (راجع تار�ــــخ العراق قد�م�

� العراق.
��



[←311]
.1946 �

� للج�ش العرا��
ة الي���ل الف�� راجع ���



[←312]
� منه.

راجع الفصل األول من القانون والفصل الثا��



[←313]
� عام 1955 إ� (100 دينار).

ا ثم ز�د �� � دينار� �ان ال�دل النقدي ثالث��



[←314]
استقينا هذە الخالصة من حد�ث �ان قد أد� �ه سعادة (الس�د كنعان العسكري) مدير المصلحة إ� الصحف بتار�ــــخ 20/10/1955.



[←315]
� عام 1950 �دؤوا �السفر بواسطتها ح�� �لغ

� ركوب الطائرات ق�ل �ضع سنوات إال أنه ��
ما �ان الناس الذين �سافرون ألداء ف��ضة الحج يرغبون ��

ا. ا و��ا�� مجم�ع الحجاج الذين نقلتهم طائرات الخطوط الج��ة العراق�ة خالل الخمس سنوات الماض�ة ما ال �قل عن (5 آالف) حاج ذها��



[←316]
انها إ� علو � ط��

� الساعة وترتفع ��
�� 

ً
� داخلها و�س�� ��عة 320 م��

إن هذە الطائرات ذات أر�عة محر�ات (تور��ن�ة) مك�فة للضغط الجوي ��
ا. �ن ألف قدم و�� ت�سع لجلوس 50 را��� ع��



[←317]
� نهر الدج�لة � الواقعة ب��

� األرا��
� و�أخذ مجراە ��

�� ا الفرات ب�ضع مئات من األمتار نحو الجنوب ال�� ي�دأ هذا النهر أمام سدة ال�وت و�س�� محاذ��
ا. � منتصف المساحة ب�نهما تق����

وشط الفرات ��



[←318]
� وزارة اإلعمار سنة 1956.

�ة ال�فة �� � األم��
� من م�شورات رئاسة لجنة إعمار واس�ثمار األرا��

راجع كتاب اإلصالح الزرا�� و�عمار األرا��



[←319]
� لواء العمارة.

ام التا�عة لناح�ة شيخ سعد �� وع �� المقاطعة (17) أم ال�� الشاخة (7) من الم��



[←320]
� ع� المس�ثمر أن يزرعها من �ل ن�ع من الحبوب � فيها مساحة القطع ال�� � تعقدها اللجنة مع المس�ثم��ن، إذ تب�� راجع عقود اإلعمار واالس�ثمار ال��

� إلخ. وات أو ال�سات�� أو الخ��



[←321]
� النوا�� الصح�ة والب�ت�ة والمدرس�ة والحقل�ة �االعتماد ع� النفس.

� جميع أوجه الح�اة �� ��ة األساس�ة تتلخص بتحس�� إن أهداف ال��



[←322]
راجع كتاب اإلصالح الزرا�� المار ذكرە.



[←323]
� هذا المعجم.

�ة ال�فة) �� � األم��
راجع �حث (لجنة إعمار واس�ثمار األرا��



[←324]
راجع نظام مدارس األوقاف الدي��ة رقم (45) لسنة 1952.



[←325]
� الجزء األول من هذا المعجم.

�عة �� راجع �حث �ل�ة ال��



[←326]
.( � تدر�ساتها أسس وقواعد (المذهب الحن��

�ة من هذە المدارس ت�بع �� � هذا الصدد هو أن األ���
مما تجدر اإلشارة إل�ه ��



[←327]
ا لقضاء النجف 1951)، وال � النجف سعادة األستاذ ض�اء ش�ارة (عندما �ان قائمقام�

لقد تفضل وأرسل لنا هذە الخالصة عن الدراسة الدي��ة ��
�سعنا إال أن �سجل شكرنا لسعادته ع� ذلك.



[←328]
� طغرل �ك، فقد أ� آخر أمرائها الملك الرح�م واشتد

� عام 447هـ واستو� عليها الملك السلجو��
� �غداد وذلك ��

لما أفل نجم الدولة الب��ــه�ة ��
ە ) المتو�� سنة 460هـ ح�� أحرقت كت�ه فنفد ص�� الضغط ع� خل�فة الس�د المرت�� ع� كر�� التص��ف والتدر�س (محمد بن الحسن الطو��

� وجوههم شطر النجف وذلك عام 448هـ ح�ث �اتت النجف مقرهم ودار هجرتهم. وهجر هو و�عض تالم�ذە �غداد م�ّمم��



[←329]
ف ع� الجميع ا فإن األستاذ حي�ئذ ير�� المن�� �� ��� � ا كب�� � الجلسة مع الطل�ة إن �انوا قل��� العدد، أما إذا �انوا مجموع�

ك األستاذ �� ح�ث �ش��
و�ستمع لمناقشاتهم و�ج�ب عن أسئلتهم.



[←330]
لقد تفضل األستاذ الفاضل (القس �طرس سا�ا) من كن�سة ال��ان ال�اثول�ك بتقد�م هذە الن�ذة المخت�ة عن أسلوب الدراسة الدي��ة المس�ح�ة

� العراق، فله منا م��د الشكر والتقدير.
(ال�اثول�ك�ة) ��



[←331]
� األديرة والمعاهد للطوائف المس�ح�ة األخرى.

�� 
ً

إن هذا العدد �شمل المعاهد واألديرة ال�اثول�ك�ة فقط، وهناك ما �قارب هذا العدد أو ي��د قل��



[←332]
� العراق) من هذا المعجم.

راجع م�حث (الطوائف والقوم�ات ��



[←333]
. � �د�ة)، تأل�ف األستاذ صديق الدملو�� � اجع كتاب (ال�� من أراد االطالع ع� ذلك فل��



[←334]
ا أن �كون قد أ�مل (35 سنة) من عمرە ا قانون��

�
� مدون � من �ع��ّ

ط �� � ال �قل عددهم عن األر�عة و�ش�� � قانوني�� يتألف هذا الديوان من رئ�س ومدون��
�ع�ة أو � وظائف الحكومة أو المجالس ال���

ا �قواعد اللغة، وقد اشتغل ��
�
� �ل�ة الحقوق، عارف

ا �� للرئ�س و(30 سنة) لألعضاء. وأن �كون متخرج�
� مجموعها أو مجم�ع قسم منها مدة ال تقل عن الخمس سنوات.

� �ل�ة الحقوق أو ��
ة �� المحاماة أو كر�� محا��



[←335]
. وهو ن�ات شائك معروف تعلق ثمرته �صوف الغنم). و�انت الحسكة �لدة من �لدان الفرات اآلهلة �الس�ان ذات � الحسكة (واحدة الحسك �فتحت��
ا، تأل�ف ا وحديث� � ع�� الهجري وما �عدە. راجع كتاب (تار�ــــخ الديوان�ة) قد�م�

� أول القرن الثا��
مركز اجتما�� مرموق وشهرة ذائعة الص�ت وخاصة ��

الحاج وادي العط�ة، النجف 1954م.



[←336]
� �طلقون لفظة � ع�� الهجري. ألن العراقي��

� العقد السابع من القرن الثا��
� األصل (دار الض�افة) أ�شأها رؤساء الخزاعل (خزاعة) وذلك ��

الديوان�ة ��
. � ا)، لألستاذ ع�د الرزاق الحس�� ا وحديث� � �ستق�لون بها ضيوفهم. راجع كتاب (العراق قد�م� (ديوان) ع� الدار ال��



[←337]
� ونصف مليون). � اللواء �حوا�� (3,500000) نخلة. (ثالثة مالي��

�قدر عدد أشجار النخ�ل ��



[←338]
تو� مدحت �اشا وال�ة العراق خالل (1869م ـ 1872م).



[←339]
. � ا)، لألستاذ ع�د الرزاق الحس�� ا وحديث� راجع كتاب (العراق قد�م�



[←340]
� من معسكر الهن�دي «الرش�د اآلن» ومن

�طا�� لقد تم تأس�س هذا المطار �موجب معاهدة 1930م، وقد انتقلت إل�ه قوات السالح الجوي ال��
� � العراق و���طان�ا ع� أثر عقد حلف �غداد ب�� معسكر الموصل. ول�ن هذا (المطار) قد �سلمته القوات العراق�ة عام 1955 �عد أن تم االتفاق ب��

� هذە السنة.
العراق وترك�ا ��



[←341]
: � �حثنا هذا ع� المراجع اآلت�ة و��

لقد اعتمدنا ��

� ما�س 1954.
أ ـ تق��ر مدي��ة الري العامة (عن أعمالها خالل خمس سنوات 1949 ـ 1954) الصادر ��

� العراق)، تأل�ف الدكتور أحمد سوسة، �غداد 1946.
ب ـ كتاب (تطور الري ��

جـ ـ كتاب (ري سامراء)، للدكتور أحمد سوسة، �غداد 1948.

د ـ كتاب (وادي الفرات)، للدكتور أحمد سوسة، �غداد 1944.

هـ ـ كتاب أطلس العراق الحد�ث، للدكتور أحمد سوسة، �غداد 1953.



[←342]
� أهلها وأ�احها س�عة أ�ام

� عام (656هـ ـ 1258م) ح�ث وضع الس�ف ��
خان المغو�� وذلك �� � ي �غداد �ق�ادة (هوال�و) حف�د جنك�� دخل الج�ش الت��

ح�� حولها إ� خرائب وأنقاض.



[←343]
� صدد وضع الري ع� أثر غزو

وت، �� � كتا�ه: (أر�عة قرون من تار�ــــخ العراق الحد�ث)، ترجمة األستاذ جعفر الخ�اط ـ ب��
كتب المس�� لونك��ك ��

� السدود واألنهار ونواظم اإلسقاء. وقد تعذر الق�ام
� ارتكبها هوال�و �� التخ��ب المتقن �� : «و�انت أعظم األعمال التهد�م�ة ال��

ً
المغول للعراق قائ�

� �عد تلك المذابح والتخ���ات � األح�اء من الس�ان القل�ل�� � ال�الد وفقدان روح العمل ب��
ب�صالح تلك التخ���ات �س�ب استمرار االضطرا�ات ��

، �ح�ث غدت األنهر المطمورة ال � مجار�ــها من جراء ترا�م الغ��ن وت�اثر الط��
ا إ� إهمال األنهار وتردي الحالة �� � الهائلة، وهو األمر الذي أدى أخ��

� ال�الد ح�� يومنا هذا».
� وال �مكن ض�طها عند الف�ضان ولم �عد من الممكن إعادة الحال إ� سابق عهدها ��

�ستوعب الماء ال�ا��



[←344]
� العراق»، للدكتور أحمد سوسة، �غداد 1946.

كتاب «تطور الري ��



[←345]
� العراق ندرج ف�ما ��� خالصة عنه:

� تتمتع بها دراساته عن شؤون الري ال س�ما �� ا ألهم�ة شخص�ة الس�� و�ل�م و�ل�وكس والق�مة ال�� ونظر�

� مزاولة هندسة الري
ة سنة �� � شؤون الري، ق�� ما ي��د ع� إحدى ع��

� الهند و�عد أن تخصص ��
لقد ولد الس�� و�ل�م و�ل�وكس عام 1852 ��

اطور�تها � إم��
� حينه أن الحكومة العثمان�ة �انت تنوي إصالح الحالة ��

ة واسعة وحاز ع� ثقة األوساط العلم�ة وصادف �� هناك، فا��سب خ��
� لها، � األستانة �مشاور ف��

اء من أورو�ا، اختارت الس�� و�ل�م و�ل�وكس للعمل �� المتهدمة ب�دخال أسال�ب المدن�ة الحديثة واالستعانة ب�عض الخ��
� عام 1904 ـ 1905 للمرة األو�

وع خزان أسوان. وقد قام ب��ارة العراق �� ثم أوفدته إ� م� لمعالجة شؤون الري فيها، وهو الذي وضع تصم�م م��
ا �مهمة رسم�ة 1908 �ما � النه��ن) وهو كتاب نف�س. وقد زار العراق ثان�ة موفد� � �الد ما ب��

ا �عنوان (الري �� وقد وضع ع� أثر تلك ال��ارة مؤلف�
� � العراق، وقدم تق��رە الشه�� عام 1911، وقد طبع عدة مرات آخرها 1917 �عد أن أض�فت إل�ه المقدمة المطولة ال��

ذكرنا لدراسة شؤون الري ��
� الس�� و�ل�م عام 1932 أي إنه

� العراق. هذا وقد تو��
ق األد�� عام 1916» عن مستق�ل الري �� � مجلة «ال��

كتبها الس�� و�ل�م و�ل�وكس نفسه ��
ا). مات وعمرە (80 عام�



[←346]
. إ�دي) � �� . � كة (�� � شهر ش�اط عام 1911، وقد وقعها عن ال��

� الحكومة العثمان�ة �� كة �موجب مقاولة وقعت ب�نها و��� لقد عهد إ� هذە ال��
 عن األعمال.

ً
وعن الحكومة العثمان�ة ناظم �اشا، والس�� و�ل�م و�ل�وكس ح�ث �ان ح�� ذلك الوقت مسؤو�



[←347]
� من مجلة المقتطف الم��ة لسنة 1914. راجع المجلد الرابع واألر�ع��



[←348]
ة ترك�ة أي زهاء � السدة �� (250000) ل��

� الذين اشتغلوا �� ) أحد المهندس�� �انت �لفة إ�شاء سدة الهند�ة الحق�ق�ة �ما ضمنها (الم�جر س�ل��
.( � لي�� (225 ألف �اون اس��



[←349]
� العراق)، لمؤلفه الدكتور أحمد سوسة.

لقد لخصنا هذا ال�حث عن كتاب (تطور الري ��



[←350]
ل��ادة االطالع ع� التفاص�ل الفن�ة المتعلقة �سدة الهند�ة �مكن مراجعة كتاب (سدة الهند�ة ـ تار�ــــخ تصم�مها وفوائدها)، لمؤلفه األستاذ الدكتور

� مط�عة الحكومة سنة 1945م.
�ة) �� � أحمد سوسة، المطب�ع (�اللغة اإلن�ل��



[←351]
� و�س� كذلك (الدونم) و�ساوي 0.62 من األ�كر و�ل

� العراق لق�اس مساحات األرا��
المشارة �ساوي 2500 م�� م��ــع و�� الوحدة المستعملة ��

ا م��عا واحدا. 400 مشارة تعادل ك�لو م��



[←352]
كة (الس�� جون حها الس�� و�ل�م و�ل�وكس. وقد �انت الحكومة العثمان�ة قد اتفقت مع �� � اق�� وع الح�ان�ة من جملة المشار�ــــع ال�� �ان م��
 عام 1913، غ�� أن �شوب الحرب عام 1914 أدى إ� توقف هذە األعمال.

ً
كة المذكورة عملها فع� ت ال�� جا�سون) المحدودة ع� تنف�ذە وقد �ا��



[←353]
� الجزء األول من هذا المعجم.

ة الح�ان�ة) �� راجع �حث (�ح��



[←354]
� وع الح�ان�ة عدة تطورات �عد انتهاء الحرب العالم�ة األو�، ح�ث وضعت تصام�م جد�دة مب��ة ع� دراسات فن�ة لتحقيق الغرض�� مرت ع� م��

� �ضع سنوات ع�
� عام 1933 إال أنه �ف النظر عنهما. ول�ن �عد م�� � آٍن واحد. وقد وضعت هذە التصام�م �المناقصة مرت��

(الوقا�ة والخزن) ��
� كة �لفور بي�� � قررت الحكومة إنجاز القسم الخاص �درء أخطار الف�ضان فقط. و��ت�جة المناقصة عهد إ� �� وع ال�امل �المناقصت�� وضع الم��
� � شهر ما�س سنة 1941 ب�ت�جة االضطرا�ات ال��

ا. غ�� أن األعمال توقفت �� �ة �العمل وذلك عام 1939، ع� أن يتم العمل خالل (45) شهر� � اإلن�ل��
وع لمدة سنة واحدة. � ذلك الشهر، وع� أثر ذلك وافقت الحكومة ع� تأج�ل أعمال الم��

وقعت ��



[←355]
� أوائل عام

� هذە السدة ��
كة (هرسانت الفر�س�ة) �م�لغ (1,395,213) دينار هذا، وقد انت� العمل �� لقد بو�� ب��شاء سدة الرمادي من ق�ل ��

ا يوم 7 ن�سان 1956. ة صاحب الجاللة الملك المعظم �افتتاحها رسم�� 1956 ح�ث تفضل ح��



[←356]
ا المغفور � 1934 ـ 1939 و��لفة حوا�� (مليون ور�ــع مليون) دينار. وقد افتتحه رسم�� � سن�� � المحدودة ب�� كة �لفور بي�� قامت ب��شاء هذە السدة ��

له جاللة الملك غازي األول بتار�ــــخ 28 مارت 1939 ��لمته التال�ة:

وع الحيوي. نذكر أننا قد وضعنا حجرە األسا�� منذ ثالثة أعوام خلت � األعزاء: من دوا�� �ورنا العظ�م أن نوفق إ� افتتاح هذا الم��
[إخوا��

وع ق�ل الغراف). إن جل غاي�نا اإل�ثار من أمثال هذە المشار�ــــع : (ال م�� � خاطرنا و��
دد �� � ال تزال ت�� ا لرغ�ة والدي الغال�ة و�لمته الق�مة ال�� تحق�ق�

� الق��ب العاجل حفالت أخرى لوضع األحجار األساس�ة لمشار�ــــع
� تف�ض ع� ال�الد �الخ�� واإلنعاش، ونأمل أن يرى شعبنا المحبوب �� المثمرة ال��

.[ � ا شامل�� ا ورفاه� ا من هللا عز وجل لجميع أبناء وطننا الع��ز، عز� وع العظ�م، راج�� اقتصاد�ة وعمران�ة ال تقل أهم�ة عن هذا الم��



[←357]
راجع �حث (الدج�لة) من هذا المعجم.



[←358]
� �حيق بها الماء من �ل جانب �الج��رة. ا، أي األرض ال�� الح��جة: و�� (الح��قة) ع� لغة من �لفظ القاف ج�م�



[←359]
: (الخالص) و�تف�ع من ضفة د�ا� ال�م�� وجداول ]الروز، الهارون�ة، شه��ان، مهروت، خ��سان[ وهذە تتف�ع من جداول نهر د�ا� الرئ�س�ة هذە ��

الضفة ال��ى.



[←360]
� هذا المعجم.

ثار �� راجع �حث ال��



[←361]
� قام بها أثناء ز�ارته العراق 1908. � تح��اته ال��

وع �� �ان الس�� و�ل�م و�ل�وكس أحد الذين درسوا هذا الم��



[←362]
� هذا المعجم تحت حرف (الم�م).

راجع �حث (مجلس اإلعمار) ��



[←363]
ة ـ إعمار العراق ـ من م�شورات مجلس اإلعمار 1956. راجع ���



[←364]
ة صاحب الجاللة الملك ف�صل المعظم. ثار يوم 2 ن�سان 1956 برعا�ة ح�� وع ال�� لقد تم افتتاح م��



[←365]
� مدينة السل�مان�ة. ا) من شما�� غر�� � �قع مضيق دو�ان ع� �عد (60 ك�لوم��



[←366]
� د�كن � السادة (ب�� � االس�شار��� اف المهندس�� كة (س��ل م��ان�كس) ب��� ث�تت صالح�ة موقع دو�ان إل�شاء السد ف�ه �عد دراسات فن�ة قامت بها ��

) بت�ل�ف من مجلس اإلعمار ابتداء من سنة 1951. وكور��



[←367]
� وزارة اإلعمار، �غداد 1953.

ل، إقامة السدود، الس�طرة ع� الف�ضانات) من مطبوعات الهيئة الفن�ة األو� �� � ة (مشار�ــــع الري، ال�� راجع ���



[←368]
ە داغ) و�مكن الوصول � من العراق ع� المضيق الذي �مر منه نهر الزاب ال�ب�� خالل سلسلة ج�ال (ب��

�� � الشمال ال��
� لواء أر��ل ��

�قع سد نجمة ��
إل�ه عن ط��ق شقالوة ورا�ات.



[←369]
وع نجمة. كة هرزا) بتار�ــــخ 31/5/1952 أمر دراسة م�� عهد مجلس اإلعمار إ� (��



[←370]
ات وزارة اإلعمار. ة (مشار�ــــع الري إلخ) من ��� راجع ���



[←371]
ا �د� ا عم�ق� وان (د�ا�) مض�ق� ق نهر س�� � لواءي كركوك ود�ا� ح�ث �خ�� ق�ة من العراق ب�� � المنطقة الشمال�ة ال��

وع در�ندخان �� �قع م��
ا سلسلة ج�ال (در�نداغ). � قاطع�

�� � إ� الجنوب ال�� (در�ندخان) من الشمال الغر��



[←372]
�اە) لوضع التصام�م والخرائط للسد. �ما قامت معهم �التحري والدراسة كذلك � السادة (كود و�� � االس�شار��� لقد �لف مجلس اإلعمار المهندس��

.( �
كة (الدكتور هو�� كة هرزا) و�� ��)



[←373]
� وزارة اإلعمار ـ �غداد ـ 1953.

ل، إقامة السدود، الس�طرة ع� الف�ضانات) من م�شورات الهيئة الفن�ة األو� �� � ة (مشار�ــــع الري، ال�� راجع ���



[←374]
� س�نت�� عام 1959 (111,250,000) مليون دينار. � منهاجه الجد�د للخمس سنوات ال��

خصص مجلس اإلعمار لتنف�ذ مشار�ــــع الري ��



[←375]
راجع:

أ ـ تق��ر �عثة الم�ف الدو�� لإل�شاء والتعم�� عن تقدم العراق االقتصادي سنة 1952.

� العراق برئاسة ه�ك سنة 1949.
� الري �� � العراق واس�ثمار م�اهها ـ لجنة تحس��

ب ـ ض�ط األنهر ��

� سنة 1952.
. ت�ت. آ�ت وم�ار�� �

جـ ـ تق��ر األنظمة النه��ة لنهري دجلة والفرات ـ نا��

� العراق ـ منظمة الغذاء والزراعة سنة 1952.
د ـ مصادر الم�اە الجوف�ة ��

� العراق.
هـ ـ تقار�ر مدي��ة الري العامة عن الري ��

�
ل إقامة السدود والس�طرة ع� الف�ضانات)، و(إعمار حو�� � ى)، و(مشار�ــــع الري ال�� ة (مشار�ــــع الري ال��� و ـ تقار�ر مجلس اإلعمار ال س�ما ���

دجلة والفرات) سنة 1954.

ز ـ تق��ر اللورد سول�� الذي ترجم �اسم: (إعمار العراق) سنة 1956.



[←376]
� ما�س

� تق��ر (أعمال مدي��ة الري العامة) الصادر ��
ا �ما ذكرت �� ا م��ع� � الغ��ب أن مساحة العراق هذە ترد �أرقام مختلفة ف�� «453» ألف ك�لوم��

�
� كتا�ه أطلس العراق الحد�ث. أما الرقم الذي أدرجناە أعالە فهو ما ذكر ��

1954. و�� (444,472) �لم2 �ما ذكر األستاذ الدكتور أحمد سوسة ��
� وزارة االقتصاد.

� العراق لعام 1952/1953 من ق�ل دائرة اإلحصاء الرئ�س�ة ��
�� �

التق��ر الرس�� عن اإلحصاء الزرا�� والحيوا��



[←377]
، و�س� كذلك «الدونم» و�� �ساوي «0,62 من �

� العراق لق�اس مساحات األرا��
المشارة �ساوي «2500 م�� م��ــع» و�� الوحدة المستعملة ��

ا. ا واحد� ا م��ع� � األ�كر». �ل 400 مشارة تعادل ك�لوم��



[←378]
� المنطقة المط��ة،

� �� 38,400,000 مشارة منها 16,400,000 مشارة �� � المنطقت��
� الصالحة للزراعة ��

ذكر الدكتور سوسة أن مساحة األرا��
� ذكرناها أعالە أخذناها عن تق��ر مدي��ة الري العامة لسنة 1954. � المنطقة اإلروائ�ة. ب�نما األرقام ال��

و22,000,000 مشارة ��



[←379]
� سنة 1955.

راجع المجموعة اإلحصائ�ة السن��ة العامة لسنة 1954 المطبوعة ��



[←380]
راجع تق��ر مدي��ة الري العامة لسنة 1954.



[←381]
� سنة 1955.

راجع المجموعة اإلحصائ�ة العامة لسنة 1954 المطبوعة ��



[←382]
راجع تق��ر مدي��ة الري العامة لسنة 1954.



[←383]
�ن األول سنة 1952. ��� �

كة (نابن ت�ت أ�ت) إ� مجلس اإلعمار �� راجع التق��ر الذي رفعته ��



[←384]
� لسنة 1952/1953.

راجع التق��ر عن اإلحصاء الزرا�� والحيوا��



[←385]
راجع كتاب أطلس العراق الحد�ث، للدكتور أحمد سوسة.



[←386]
راجع أطلس العراق الحد�ث، للدكتور سوسة.



[←387]
� العراق لعام 1952/1953.

�� �
راجع التق��ر عن اإلحصاء الزرا�� والحيوا��



[←388]
راجع �حث (التمور العراق�ة). معجم العراق ـ الجزء األول ـ الط�عة الثان�ة 2018.



[←389]
راجع المجموعة اإلحصائ�ة لسنة 1954.



[←390]
سا�لو لفظة إفرنج�ة مرك�ة �قصد بها األما�ن المنتظمة المعدة لخزن الحبوب �صورة فن�ة مع ترت��ات خاصة، من آالت رافعة ووسائط م��ان�ك�ة

لتصف�ة الحبوب إ� غ�� ذلك، وتد� هذە المخازن �الع���ة �اسم (هري) وجمعها (أهراء).



[←391]
ا. � دينار) و��تظر أن ي�ا�� ب��شائها ق���� ت�لغ ت�ال�ف إ�شاء هذە األهراء حوا�� (أر�عة مالي��



[←392]
� الدواو�ن الرسم�ة لرؤساء الدول، سواء �انت تلك الدولة مل��ة أم جمهور�ة.

إن هذا السجل �فتح عادة ��



[←393]
� �شهر الصوم الم�ارك عادة مساء. �جري �سج�ل أسماء المهنئ��



[←394]
هو يوم م�الد صاحب السمو المل�� األم�� ع�د اإلله المعظم.



[←395]
� ز�ارة أحد رؤساء الدول للعراق. � ح�� تفتح سجالت خاصة ل�سج�ل أسماء المهنئ��



[←396]
) الذي �ان �شغل وظ�فة قائمقام. �

� العراق هو (حسن وف��
� اخت�� إلدارة السجون ��

�ان أول مدير عرا��



[←397]
. ن�ل). �� . � أنه�ت خدماته هو مف�ش السجون العام المدعو (المس��

�ان آخر موظف ب��طا��



[←398]
� (10 ـ اوح ما ب�� ا يوم�ة ت�� � هذە المعامل والخدمات األخرى أجور�

لقد نص نظام السجون رقم (35) لسنة 1940 ع� منح العمال الذين �شتغلون ��
100) فلس.



[←399]
ن�ع من أنواع ال�ار�ت.



[←400]
�طان�ات تصنع من جلود الماعز.



[←401]
وع. وع (ت���ة دود القز) فلم ينجح الم�� قامت إدارة السجون خالل عام 1924 بتج��ة م��



[←402]
� وزارة االقتصاد.

� تصدرها الدائرة الرئ�س�ة لإلحصاء �� راجع المجموعة اإلحصائ�ة ال��



[←403]
� سنة 1888م من ترك�ا امت�از خط

ا �استانبول وحصلت �� �  م�ا��
ً

� عام 1885م قد أتمت مد س�ك حد�د ال�لقان فمهد ذلك اتصا�
�انت ألمان�ا ��

� سنة 1893م، ثم �مل خط أسك�شهر
� ف�مل خط أنقرە ��

كة (سكة حد�د األناضول) برأسمال ألما�� سست ��
�
� سنة 1889م أ

. و�� ح�در �اشا ـ أزم��
� سنة 1899 صودق ع� امت�از قون�ه ـ

ع ف�ه) �خط أنقرە ـ ق���ة ـ سيواس ـ د�ار �كر ـ �غداد. و�� � 1896م. ثم أخذ امت�از (ول�ن لم ���
وقون�ه ��

. الخليج الفار��



[←404]
، ترجمة األستاذ ع�د المسيح ج��دة، �غداد 1946. ي. أ. فوس�� أ ـ راجع كتاب تك��ن العراق الحد�ث، تأل�ف ه��

وت ـ 1949. � تطورە الس�ا�� ـ تأل�ف ف�ل�ب إيرالند، ترجمة األستاذ جعفر الخ�اط ـ ب��
ب ـ راجع كتاب العراق دراسة ��

جـ ـ راجع كتاب أر�عة قرون من تار�ــــخ العراق الحد�ث، تأل�ف لونك��ك، ترجمة األستاذ الخ�اط، �غداد 1941.



[←405]
� رفض س�اسة رئ�س الوزراء آنذاك

�طا�� لمان والرأي العام ال�� � تم��ل هذا الخط إال أن ال��
اك والمساهمة �� �طان�ة تر�� لالش�� �انت الس�اسة ال��

وع. � الم��
اك الما�� �� � مجلس العموم يوم 23 ن�سان 1903 �أن حكومة صاحب الجاللة سوف ال �شد أزر االش��

(المس�� آرثر �لفور) فأعلن ��



[←406]
راجع كتاب تك��ن العراق الحد�ث، السالف ذكرە.



[←407]
� سنة 1916 كتدب�� عسكري.

لقد تأسست مدي��ة السكة الحد�د ��



[←408]
� هذە السنة (1920م).

� عام 1918 وانت� �ه عام 1920. وقد سار عل�ه أول قطار أي من �غداد إ� ال��ة ��
لقد بو�� �مد هذا الخط ��



[←409]
�ة فعرضها (3 � تد� �الخطوط الم�� قاط �س� �الخط الع��ض هو (4 أقدام و8,5 بوصة). أما الخطوط األخرى وال�� لقد �ان عرض خط �غداد ـ ال��

أقدام و3,8 بوصة).



[←410]
� النقل فقد أصدر (الف��ق م�من) وك�ل القائد العام (ب�ان س�ك الحد�د لسنة 1919) الذي وضعت

� �سي�� القطارات واالستفادة منها ��
ورغ�ة ��

� واألنظمة الصادرة لسنة � هذا الخصوص. (راجع مجموعة القوان��
�موج�ه التعل�مات واألوامر والعق��ات وما إ� ذلك، وهو أول ب�ان �صدر ��

.(1920



[←411]
لقد انت� مفعول هذە االتفاق�ة بتار�ــــخ 2 تموز 1952 �موجب القانون رقم (84) لسنة 1952.



[←412]
�ان هذا الخط أي (�غداد ـ الموصل) قد بو�� العمل �ه بتار�ــــخ 15 تموز سنة 1940.



[←413]
� أواخر عام 1949.

تم تمد�د هذا الخط ��



[←414]
� عام 1920 يتألف من (108) قاطرات. أما عدد قاطرات الر�اب فهو (241) ع��ة وال�ضائع (3089) ع��ة. (راجع تق��م العراق

�ان عدد القاطرات ��
لسنة 1923 أصدرته ج��دة العراق سنة 1923).



[←415]
� تصدرها وزارة االقتصاد. راجع المجموعات اإلحصائ�ة ال��



[←416]
: �

موس��� الج�ش العرا��

،(Wood Wind Band) غداد والموصل وقد �ان أحدهما� �
ا من جو�� يرجع تار�ــــخ تأس�س هذا الجوق إ� عام 1923 وذلك عندما تألف م�دئ��

� المدعو [كولف�لد] وقد نقل
�طا�� ) �ق�ادة الرئ�س ال�� � الموصل وسّم�ا �اسم (جوق الحرس المل��

ا �� واآلخر (Brass Band). وقد �ان الجوقان مع�
� سنة 1935.

ا عاد إ� مقرە �� الجوق إ� �غداد عام 1924. إال أنه �عد أن جرى تدر�ب جوق الموصل ج�د�

ا � مدير� ا ح�ث ق�� فيها أر�ــع سنوات، ولما عاد ع��ّ ثم اهتمت وزارة الدفاع �أمر الموس��� فأوفدت سنة 1935 األستاذ (ألب�� شفو) إ� إن�ل��
� نا� إبراه�م إ�

� سع�د قاسم (الرئ�س اآلن) ورئ�س عرفاء ال��ة الموس���
� عام 1939. ثم أوفد �ل من الع��ف الموس���

لموس��� الج�ش العرا��
� للفرقة الثان�ة، وجوق الفرقة األو�.

� عام 1935، و�عد سنة من التدر�ب عادا ح�ث تم �شك�ل الجوق الموس���
القاهرة ��

� هذە السنة تم ت�سيق األجواق وجعلها تحت اسم
. و�� � � سنة 1948 فتح مستودع تدر�ب الموس��� للدورات التدر���ة إلخراج جنود موس�قي��

و��
� عام 1949 تم �شك�ل جوق الموس��� للفرقة الثالثة.

(الموس��� العسك��ة)، و��



[←417]
� فهو:

أما الشعر الذي �مكن إ�شادە مع نوطة السالم المل�� العرا��

�ف الحسب، �ا ك��م ال�سب دم �ا ��

� الوجود، ف�صل
                                        �ا خ�� ملك ��

اس لنا، دم لتحقيق الم�� ف�صل أنت ن��

                                        وأرجع لنا عهد الجدود، ف�صل



[←418]
. � ا، لألستاذ ع�د الرزاق الحس�� ا وحديث� راجع كتاب العراق قد�م�



[←419]
راجع كتاب أر�عة قرون من تار�ــــخ العراق الحد�ث، تأل�ف لونك��ك وترجمة األستاذ جعفر الخ�اط.



[←420]
. � ا، لألستاذ الحس�� ا وحديث� العراق قد�م�



[←421]
عدل �القانون رقم (٤) لسنة ١٩٣٢.



[←422]
� تار�ــــخ العراق الحد�ث، تأل�ف لونك��ك، ترجمة األستاذ جعفر الخ�اط.

راجع كتاب أر�عة قرون ��



[←423]
. غ��غسن). � ذلك هو (المس�� أي. ��



[←424]
� اآلخرون والذين أشغلوا ، تأل�ف ف�ل�ب إيرالند، ترجمة األستاذ الخ�اط. أما ض�اط البول�س اإلن�ل�� � تطورە الس�ا��

راجع كتاب العراق دراسة ��
طة العراق�ة فنذكر منهم: � دوائر ال��

مناصب هامة ��

� هار�سون، � ساركن، وال�اب�� � بتلر، وال�اب�� � كوردون، وال�اب�� � لودر، وال�اب�� � وا�ت، وال�اب�� � وول، وال�اب�� � �الرك، وال�اب�� الم�جر كو�س، وال�اب��
� د�ك�س. � �ابوت، وال�اب�� � فرنو، وال�اب�� � ر�ن، وال�اب�� � لنلدل، وال�اب�� وال�اب��



[←425]
، ترجمة األستاذ ع�د المسيح ج��دة. راجع كتاب (تك��ن العراق الحد�ث) تأل�ف: أ. فوس��



[←426]
راجع كتاب «تق��م العراق» لسنة 1923 أصدرته ج��دة العراق.



[←427]
ا للواء الحلة ق�ل تعي�نه بهذا المنصب.

�
�ان الحاج سل�م أفندي مت�ف



[←428]
ا)، وهو ا وتطب�ق� طة العراق�ة و�دارتها وتنظ�مها وواج�اتها وخدماتها منهج� � �شك�الت ال��

� هذا الخصوص راجع كتاب (المح�ط ��
ل��ادة المعلومات ��

طة العام. طة العام وسعادة األستاذ إسماع�ل الراشد معاون مدير ال�� � سعادة الس�د وج�ه يو�س مدير ال�� جزءان، لمؤلف�ه الفاضل��



[←429]
ا تأسست هذە المدي��ة سنة 1929. و�ان أول مدير لها هو حسن فه�� المدف�� و�انت ق�ل تعي�نه تحت إدارة (�لوب). (الذي أصبح ف�ما �عد قائد�

.( �
� األرد�� للج�ش العر��



[←430]
� سنة 1942.

تأسست هذە المدي��ة ��



[←431]
طة العراق�ة) اآلنف ذكرە. � �شك�الت ال��

استقينا هذە الخالصة من كتاب (المح�ط ��



[←432]
� مرا�ز األل��ة.

طة �� طة فهو (الوحدات اإلجرائ�ة) أي مدي��ات ال�� أما القسم الرابع من �شك�الت ال��



[←433]
، مدة األو� س�تان والثان�ة ستة أشهر. � هناك غ�� هذە المدرسة، مدرسة ض�اط الصف والمرور، ومدرسة ض�اط الصف المسل�ي��



[←434]
كة مالحة. كة �� � سنة 1835م. وهذە ال��

� العراق، وذلك ��
كة حصلت ع� فرمان للعمل �� كة لنج» �انت أول �� لعل «��

كة للمالحة �كون نصف رأسمالها من � سنة 1855 (1272 ه) ��
) أسس �� � هذا الصدد أن وا�� �غداد (رش�د �اشا ال�وزل��

ومما تجدر اإلشارة إل�ه ��
� هما (�غداد) و(ال��ة). كة �اخرت�� ت هذە ال�� الحكومة واآلخر من التجار. وقد اش��



[←435]
. ، تأل�ف الدكتور صالح الدين النا�� �

ح قانون التجارة العرا�� راجع كتاب ��



[←436]
راجع المجموعة اإلحصائ�ة لسنة 1954 ـ وزارة االقتصاد ـ.



[←437]
استقينا هذە المعلومات من مدي��ة التجارة العامة ومن المجاميع اإلحصائ�ة الرسم�ة.



[←438]
� العالم:

� ف�ما ��� ن�ذة عن تار�ــــخ صدور أوائل الصحف �� ا لفائدة القارئ نب�� إعمام�

� آنذاك. � �ان) سنة 911 ق�ل المسيح، و�� الصح�فة الرسم�ة لحكومة الص�� � العالم �� ج��دة (ك��
أ ـ أول ج��دة أ�ش�ت ��

� مدينة روما ع� عهد يوليوس ق��.
ب ـ أول ج��دة ظهرت ��

� �� ج��دة (كنبو). � �ك��
جـ ـ أول ج��دة مطبوعة ظهرت محفورة ع� الخشب ��

� البندق�ة.
د ـ أول ج��دة برزت �عد ان�شار الط�اعة الحديثة �انت �س� (غزته) عام 1566م ��

�ة. � هـ ـ أول ج��دة يوم�ة ظهرت بتار�ــــخ 11 مارس 1702م �� ج��دة (الد��� كوران) اإلن�ل��

) سنة 1704م. �ا �� ج��دة (بوسطن نيولس�� � أم��
و ـ أول ج��دة ظهرت ��

� م� أصدرها نا�ليون �� ج��دة (الحوادث اليوم�ة) وذلك سنة 1799م.
ز ـ أول ج��دة ظهرت ��

ح ـ أول ج��دة ع���ة ظهرت زمن محمد ع�� �اشا �� (الوقائع الم��ة) سنة 1828م.

� األستانة �� (مرآة األحوال) سنة 1854م.
ط ـ أول ج��دة ع���ة أ�ش�ت ��

� سنة 1788م.
� شهر �انون الثا��

�ة �� � ي ـ صدرت ج��دة التا�مس اإلن�ل��



[←439]
� العراق، لمؤلفه األستاذ المرحوم روفائ�ل ��� 1955.

راجع كتاب الصحافة ��

� العالم، لمؤلفه قسطا�� إل�اس عطارة ـ القاهرة 1925م.
راجع كتاب تك��ن الصحف ��



[←440]
. راجع كتاب صحافة العراق، روفائ�ل ���



[←441]
� الع���ة � شهر مارت 1921 و�انت تصدر شه��ة �اللغت��

�انت تصدر �اسم Iraq Government Gaze�e. وقد صدر العدد األول منها ��
�ة. � واإلن�ل��



[←442]
. � العراق، لألستاذ المرحوم رفائ�ل ���

لخصنا هذا ال�حث من كتاب الصحافة ��



[←443]
راجع كتاب (أر�عة قرون من تار�ــــخ العراق الحد�ث)، تأل�ف لونك��ك. ترجمة األستاذ جعفر الخ�اط.



[←444]
هو المس�ش�� الذي س�� (مس�ش�� الغ��اء) أ�شأە عام 1872م، وهو المس�ش�� الذي حل م�انه (مس�ش�� ال��خ) ف�ما �عد. ومما �ذكر أن هذا
دە � زمن الوا�� (نجم الدين مال) اس��

� بنا�ة شاغرة لعدم وجود أط�اء إلدارته فاستعمل مدرسة �� (المدرسة اإلعداد�ة المل��ة). ول�ن ��
المس�ش�� ���

� ظاهر �اب المعظم ع� جادة األعظم�ة، والذي �ان
، ونقل إل�ه محت��ات المس�ش�� الذي �ان قد أقامه (نامق �اشا) �� من المعارف وأعادە مس�ش��

. ومما �جدر ذكرە أن أط�اءە آنذاك � � غ�� الفني�� ، عدا الموظف�� �س� (مس�ش�� نامق �اشا). و�انت إدارة المس�ش�� مؤلفة من ثالثة أط�اء وص�د��
� ، �ما ع��

ً
� �ك) لألمراض الجراح�ة، (والدكتور سا�� سل�مان) كحا� � عام 1893م (الدكتور نظام الدين) لألمراض ال�اطن�ة، (والدكتور ذه��

أي ��
�
� �ك) وقد ���

� إلدارته الدكتور الجراح (محمد �ا�� � عزلهما الوا�� الف��ق شوكت �اشا ح�� ع��
ا للجراح. إال أن األول والثا�� (األوسطه ع�اس) مساعد�

.( �
� (المس�ش�� المد�� � ح�ث أسس محله اإلن�ل��

�طا�� � إدارته ح�� االحتالل ال��
��



[←445]
� العراق)، تأل�ف الدكتور هاشم الوتري والدكتور معمر خالد الشابندر، �غداد 1939.

راجع كتاب (تار�ــــخ الطب ��



[←446]
ا �مسك سجالت خاصة ا فن�� من ط��ف ما يروى عنه، أنه سافر إ� االصط�اف وأو� مرضاە أن يراجعوا الدكتور أدلر عند غ�ا�ه، و�ان هذا دكتور�
: ما هذا الحك�م؟ إنه ال �جس الن�ض ل�شخ�ص المرض �ما �ان �فعل � �مرضاە، فلما راجعه هؤالء المر�� استغ��وا من معاملته وارتدوا عنه قائل��

الدكتور الزار إنما يتذرع �األسئلة التافهة مثل ما اسمك؟ ما اسم أب�ك؟ وأين �سكن؟ وأين مات أبوك؟. ولذلك انفضوا عنه.



[←447]
� ر�ــع قرن)، تأل�ف الدكتور موس�س ديرها����ان، الموصل 1948م.

راجع كتاب (حالة العراق الصح�ة ��



[←448]
� مختلف أنحاء العراق، وهم:

� المس�شف�ات والمستوصفات ��
� الذين تولوا شؤون الصحة أو العمل �� �طاني�� نذكر من األط�اء ال��

، الدكتور ساند�سون، الدكتور �اترسون، الدكتور أرنولد م�لز، الدكتور سب��، الدكتور سندرسن، الدكتور ما�ليود، � الدكتور كراهام، الدكتور ل��
الدكتور شلتون، الدكتور كورنر، الدكتور هول، الدكتور ك��س، الدكتور ول�ام �ام�ل، الدكتور براهام، الدكتور �ل�س، الدكتور وا�ت، الدكتور
� العراق وقد �انت

سا�سوم، الدكتور النزون، الدكتور ه�كز، الدكتور دنلوب، الدكتور د�كن والدكتورة أي. ل. سانفورد موركر (و�� أول طب��ة ��
.(3/1921 /16 �

مسؤولة عن مس�ش�� ال�ساء واألطفال ��



[←449]
� العراق هو معا�� الدكتور حنا خ�اط.

�ان أول وز�ر للصحة ��



[←450]
� ر�ــع قرن).

كتاب (حالة العراق الصح�ة ��



[←451]
� العراق) السالف الذكر.

راجع كتاب (تار�ــــخ الطب ��



[←452]
� وزارة الصحة.

� تصدرها شع�ة اإلحصاء �� � ال��
ات اإلحصاء الص�� والح�ا�� راجع ���



[←453]
، ترجمة مجلس اإلعمار، �غداد 1956. راجع تق��ر اللورد سول��



[←454]
راجع المجموعة اإلحصائ�ة السن��ة لسنة 1954 الصادرة سنة 1955.



[←455]
راجع المجموعة اإلحصائ�ة.



[←456]
� ومعاونيهم � والمصور�ن الشعاعي�� � ال��ماو��� � الص�ادلة ومساعدي المخت�� والمحلل��

� هذا العدد ذوي المهن اآلخ��ن، أمثال معاو��
لم ندرج ��

. � � الصحي�� � والمراقب�� والملحق��



[←457]
� العراق) السالف الذكر.

اقتطفنا هذە الخالصة التار�خ�ة عن كتاب (تار�ــــخ الطب ��



[←458]
)، تأل�ف األستاذ م�� ��ي ـ �غداد 1948. �

� االقتصاد العرا��
راجع كتاب (م�احث ��



[←459]
� (األردن�ة)، عدد خاص عن العراق � مجلة االقتصاد العر��

، الم�شور �� � العراق)، �قلم الدكتور ع�د الحم�د الهال��
راجع مقال (االقتصاد الصنا�� ��

الصادر عام 1955.



[←460]
راجع تق��ر إعمار العراق الذي وضعه اللورد سول�� ـ �غداد 1956.



[←461]
تم تأل�ف هذا المجلس عام 1950 �موجب قانون مجلس اإلعمار رقم 23 لسنة 1950.



[←462]
� ن�سان 1956.

� أصدرها مجلس اإلعمار �� ة إعمار العراق ال�� للوقوف ع� تفاص�ل هذە الصناعات راجع ���



[←463]
راجع التق��ر الخاص �اإلحصاء الصنا�� لسنة 1954.



[←464]
� اقتصاد�ات العراق)، للدكتور ع�د الرحمن الجل��� ـ القاهرة ـ 1955.

ات �� اجع كتاب (محا�� ل��ادة االطالع ع� هذە الناح�ة فل��



[←465]
� هذا الجزء وأنها

ا منها �� ت الصحف العراق�ة المختلفة تعل�قات ش�� �مناس�ة صدور الجزء األول من هذا المعجم، وقد رأينا أن ن��ت �عض� لقد ���
� هذا المجال، فمعذرة�

ا لها ع� هذا ال�شجيع. ونأسف لعدم ��� جميع ما كتب �� ا أع��ت عن تقديرها لجهود المؤلف فشكر� جم�ع�



[←466]
� منطقة كردستان العراق.

�� �
� لها تكون منطقة الح�م الذا�� � التاليت�� إن هذە المحافظة والمحافظت��



[←467]
�ن. � ثورة الع��

إشارة إ� ما حدث فيها من حروب ��



[←468]
ة. إشارة إ� آثار �ا�ل الشه��



[←469]
� المدينة.

ة القائمة اليوم �� إشارة إ� قلعة أر��ل الشه��



[←470]
� لسنة 1936.

� كتا�ة هذە الخالصة ع� الدل�ل العرا��
اعتمدنا ��

� لسنة 1960.
والدل�ل العرا��



[←471]
� مساحته (2500) م�� م��ــع.

الدونم: اصطالح زرا�� عرا��



[←472]
� الج��ب الواحد (80) نخلة ومعدل حاصل الج��ب

ا و�زرع �� ا م��ع� � الج��ب: اصطالح زرا�� عند مزار�� النخ�ل �ال��ة ومساحته (3967) م��
ا أو (11,6) ك�لو غرامات للنخلة الواحدة. (928) غرام�



[←473]
� العراق، راجع الجزء األول من المعجم الط�عة الثان�ة 2018.

�� �
ولمعرفة أنواع األرا��



[←474]
� لسنة 1936 ص 308.

الدل�ل العرا��



[←475]
راجع نص هذا القانون للوقوف ع� العقارات و�سبها المختلفة مع المعفاة منها.



[←476]
��ة الدخل) تأل�ف ع�د الرزاق الجزار ـ �غداد 1960. � العراق الخاص ���

�� � ��� �ــــع ال�� � العراق. راجع كتاب (ال���
�� � ��� �ــــع ال�� لمعرفة ال���



[←477]
وت سنة 1967. � صفحة 41 للمؤلف. ب�� � الوطن العر��

قصة األرض والفالح واإلصالح الزرا�� ��



[←478]
( �

� العرا��
� القانون المد��

ات �� ل��ادة المعلومات عن واج�ات دوائر الطابو، راجع ال�اب الثالث من كتاب الدكتور حسن الذنون الموسوم �ـ (محا��
� العراق أي نظام الطابو).

� القاهرة سنة 1955 والذي ت�لم ف�ه عن (ال�سج�ل العقاري ��
الصادر ��



[←479]
� لسنة 1936، ودل�ل الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960.

� ت�ب�ت هذە الخالصة ع� الدل�ل العرا��
اعتمدنا ��



[←480]
للوقوف ع� تار�ــــخ هذە الطائفة ومعتقداتها راجع كتاب:

. � �د�ة صديق الدملو�� � أ ـ ال��

. � �د�ة لع�د الرزاق الحس�� � ب ـ ال��



[←481]
. هم وماضيهم / ع�د الرزاق الحسي�� ل��ادة الوقوف ع� معتقدات هذە الطائفة راجع أ ـ كتاب الصابئة / للم�� دراور، ب ـ الصابئون حا��



[←482]
� الجزء األول من هذا المعجم ـ الط�عة الثان�ة 2018.

راجع �حث (الخطوط الج��ة العراق�ة) ��



[←483]
� دل�ل

� �غداد سنة 1960. وع� مقالته الم�شورة ��
� كتا�ة هذا ال�حث ع� كتاب (الطيور العراق�ة) لمؤلفه األستاذ �ش�� اللوس، الصادر ��

اعتمدنا ��
الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960.



[←484]
صفحة 711 من دل�ل الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960.



[←485]
(الهجرة من ال��ف للمدن) ع�د الرزاق الهال�� ـ 1958.



[←486]
للوقوف ع� تفاص�ل أ��� راجع:

ها. تأل�ف محمد سع�د محب��ه النجف 1958. � النجف وحا��
1: ـ ما��

2: ـ موسوعة العت�ات المقدسة. قسم النجف، األستاذ جعفر الخل��� 1966.



[←487]
ل��ادة االطالع ع� تار�ــــخ مدينة ال�اظم�ة، راجع

كتاب (موسوعة العت�ات المقدسة) قسم ال�اظم�ة �غداد سنة 1967.



[←488]
لغرض ز�ادة المعرفة عن هذە العشائر اقرأ:

تار�ــــخ العشائر العراق�ة لع�اس العزاوي.



[←489]
� �غداد

� العراق، راجع كتاب (القضاء العشائري) لمؤلفه الشيخ ف��ق المزهر الفرعون الصادر ��
للوقوف ع� األصول والقواعد العشائ��ة الع���ة ��

سنة 1941.



[←490]
� سنة 1932.

�ن الثا�� راجع مجلة المؤرخ، عدد ���



[←491]
ض النائب ع�� لمان اع�� � ال��

� العراق واألردن سنة 1958، تقرر أن �كون علم الدولة (علم الثورة الع���ة) ولما نوقش األمر �� � ب�� لما قام االتحاد العر��
، �مثالن العرب واأل�راد. وقد صحح هذا الوهم � ا منه أن هذين ال�وكب�� �مال ع� ذلك؛ ألن هذا العلم الجد�د لم �عد �مثل العرب واأل�راد؛ اعتقاد�
� ��� القانون � الهاش�� رئ�س الوزراء، ح�� ە �اس�� � الب�ان الذي ���

� ج��دة ال�لد. ول�ن ��
ها �� � (�لمة ��حة) ���

األستاذ ع�� ع�د القادر ��
. ). راجع م�حث القانون األسا�� � � ال�ردي والعر�� � القوم�� � العلم إنهما (رمز االتحاد ب��

� اللذين �� األسا�� قال عن ال�وكب��



[←492]
� الوسط

، إال أنه أض�فت إل�ه �� ء من التعد�ل �عد ق�ام ثورة تموز 1958 إال أن األلوان �ق�ت �ما �� �
ومما تجدر اإلشارة إل�ه، أن هذا العلم قد ناله ��

ثالث نجمات.



[←493]
� الجزء األول من كتا�ه (م�احث عراق�ة) المطب�ع سنة 1948 صفحة 264

للمرحوم األستاذ �عقوب �ك�س رأي خاص حول تار�ــــخ العمارة أث�ته ��
وما �عدها.



[←494]
. ص�دا 1958. � ا) لألستاذ ع�د الرزاق الحس�� ا وحديث� � كتاب (العراق قد�م�

راجع تفص�ل ذلك ��



[←495]
ل��ادة المعلومات عن عشائر العمارة اقرأ كتاب:

(موجز تار�ــــخ عشائر العمارة) تال�ف محمد �اقر الجال�� 1947.



[←496]
� دل�ل الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960.

� الم�شور ��
� تلخ�ص هذا ال�حث ع� مقال الدكتور حسن كتا��

اعتمدنا ��



[←497]
( �

� كتا�ة هذا ال�حث ع� مقال الحاج هاشم الرجب عن المقام من دل�ل الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960. وراجع كتاب (المقام العرا��
اعتمدنا ��

تأل�ف هاشم الرجب �غداد 1961.



[←498]
مجلة العرب ج 1 صفحة 739 للسنة الثامنة.



[←499]
� لهاشم الرجب.

ل��ادة االطالع ع� هذا الغناء، راجع كتاب المقام العرا��

وكتاب: الطرب عند العرب، لع�د ال���م العالف �غداد 1954.

، لمحمودي الوردي �غداد 1964. �
وكتاب: الغناء العرا��

وكتاب: الفنون الشع��ة غ�� المع��ة، للدكتور رضا محسن حمود، �غداد 1976.

� �غداد 1964.
� لجالل الحن���

وكتاب: المغنون ال�غداديون والمقام العرا��



[←500]
كتاب الفنون الشع��ة غ�� المع��ة. المصدر السابق.



[←501]
ا�جاي أي �ال�� من ال�وي.



[←502]
وب المعروف. ا�جاي أي �الشاي الم��



[←503]
. � الب��

�الغ��ــــج أ�جاي: أي ��



[←504]
�غرب: ن�ع من الشجر.



[←505]
ق. غرب عكس ال��



[←506]
الغرب: الغ��ة واالبتعاد عن الوطن.



[←507]
ا�جاي: ال��اء.



[←508]
� العراق)، �قلم الدكتور خالد الجادر. دل�ل الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960.

راجع �حث (تطور الفن ��



[←509]
� الصادر سنة 1936.

لخصنا هذا ال�حث من الدل�ل العرا��



[←510]
� الش��� الصادر يوم �19آذار�1960 �ملحق لج��دة الجمهور�ة.

من ملف ح��



[←511]
� الش��� الصادر يوم �19آذار�1960 �ملحق لج��دة الجمهور�ة.

من ملف ح��



[←512]
� لم

� شمس الدين) �عد إجراء عرض م��� ب�نهما، إال أن ت��
ضل ع� (ت��

ُ
� الخارج، وأنه ف

� الش��� أنه أول من أوفد لدراسة التمث�ل ��
يرى األستاذ ح��

يتمكن من الحضور، ولذلك هو الذي اخت�� لهذە ال�عثة�



[←513]
� سنة 1936.

الدل�ل العرا��



[←514]
� سنة 1936.

الدل�ل العرا��



[←515]
معجم العراق / الجزء األول ط 1 1953 / ط2 2018.



[←516]
�
� دل�ل الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960 ��

� العراق، راجع مقال المرحوم الخطاط هاشم محمد، الم�شور ��
�� � للوقوف ع� تفاص�ل الخط والخطاط��

� العراق).
الصفحة 545 وما �عدها �عنوان (الخطاطون ��

� العراق) تأل�ف األستاذ الفنان شا�ر حسن سع�د.
� العراق، راجع كتاب (الحركة ال�شك�ل�ة المعا�ة ��

وللوقوف ع� تطور الحركة ال�شك�ل�ة ��



[←517]
� هذا القانون �ق�ام ثورة الرابع ع�� من تموز سنة 1958.

لقد أل��



[←518]
، المجلد األول سنة 1978. � تار�ــــخ الوزارات العراق�ة، ع�د الرزاق الحس��



[←519]
. المصدر السابق. � الحس��



[←520]
� حرف (الواو) من هذا المعجم.

راجع (وال�ة العهد) ��



[←521]
� عهد ثورة السابع ع�� ـ 30 تموز 1968.

�� �
لقد عدلت كث�� من أح�امه �عد صدور قانون إصالح النظام القانو��



[←522]
للوقوف ع� تفاص�ل وأح�ام مواد هذا القانون راجع:

) تأل�ف الدكتور حسن الذنون ـ القاهرة سنة 1954. �
� العرا��

� القانون المد��
ات �� 1: ـ كتاب (محا��



[←523]
) فقد جاء �م�ادئ جد�دة. �

أرجو مالحظة (أصالح النظام القانو��



[←524]
� الجد�دة، عل�ه مراجعة � �عد ق�ام ثورة الرابع ع�� من تموز، ومن أراد االطالع ع� هذە التعد�الت أو القوان�� � معدلة لهذە القوان�� لقد صدرت قوان��

� أو ج��دة الوقائع العراق�ة. مجموعة القوان��



[←525]
ت �عد ق�ام ثورة الرابع ع�� من تموز، ومن ثم ثورة 17 ـ 30 تموز سنة 1968.  � قد تغ�� أرجو أن �الحظ القارئ أن هذە القوان��



[←526]
� لسنة 1959.

ُعدل �عد ثورة تموز �قانون التعد�ل الثا��



[←527]
راجع ج��دة الوقائع العراق�ة العدد (50) لسنة 1958.



[←528]
راجع ج��دة الوقائع العراق�ة العدد (140) لسنة 1959.



[←529]
� من موسوعة العت�ات المقدسة، تأل�ف األستاذ جعفر الخل��� �غداد 1967.  ل��ادة االطالع ع� تار�ــــخ ال�اظم�ة. راجع قسم ال�اظم��



[←530]
� ص�دا 1958. ا)، تأل�ف الحس�� ا وحديث� � كتاب (العراق قد�م�

لخصنا هذا ال�حث ��



[←531]
ا) ص�دا 1958. ا وحديث� � الموسوم �ـ (العراق قد�م� � كتاب االستاذ ع�د الرزاق الحس��

ا موض�ع (ك��الء) �� راجع أ�ض�



[←532]
ا). المصدر السابق.  ا وحديث� راجع كتاب (العراق قد�م�



[←533]
. �غداد 1957. � كركوك) تأل�ف فه�� عرب آغا، وفاضل محمد مال مصط��

راجع كتاب (ماذا ��



[←534]
، المصدر السابق.  � راجع كتاب الحس��



[←535]
راجع كتاب (م�احث عراق�ة) لألستاذ �عقوب �ك�س، ج 1 �غداد 1948.



[←536]
� الماء من الب�� ع�

، �أن هذە الساق�ة �انت قد ُهدمت زمن ناظم �اشا، واس��دلت �أناب�ب معدن�ة �س�� �
لقد قال �� المرحوم ع�د ا�� م��د ال��ال��

شا�� النهر.



[←537]
 . هو المرحوم األب أ�ستاس ماري ال�رم��



[←538]
� (مراد الرابع). 

هو السلطان العثما��



[←539]
. �

� سل�مان القانو��
هو السلطان العثما��



[←540]
ا ع� �غداد سنة 1869. � وال�� ع��



[←541]
� لسنة 1936.

الدل�ل العرا��



[←542]
جع إل�ه. � الدولة الجد�د فل��

� سنة 1984 قانون انض�اط موظ��
لقد صدر ��



[←543]
� الجزء األول من هذا المعجم فالرجاء الرج�ع إل�ه.

� هذا الجزء، �ل كنا قد كت�نا ذلك ��
لم نكتب عن متحف اآلثار القد�مة ��



[←544]
ا قدرە: (111,250,000) دينار.  � ت�ت�� سنة 1959 م�لغ� � منهاجه لمدة الخمس سنوات ال��

خصص مجلس اإلعمار لتنف�ذ هذە المشار�ــــع ��



[←545]
� من هذا المعجم.

� الجزء الثا��
� العراق، راجع م�حث (الري) ��

للوقوف ع� تفاص�ل مشار�ــــع الري ��



[←546]
� هذا الجزء. 

راجع �حث (وال�ة العهد) ��



[←547]
للوقوف ع� تفاص�ل هذا التعد�ل، راجع الجزء السادس من كتاب تار�ــــخ الوزارات العراق�ة ط�عة سنة 1978.



[←548]
. � � تار�ــــخ الوزارات العراق�ة لألستاذ الحس��

راجع تفاص�ل ذلك ��



[←549]
�انت مدي��ة األوقاف العامة ملحقة �مجلس الوزراء، وأص�حت �عد ثورة تموز وزارة.



[←550]
� العراق) �غداد 1957. 

لمعرفة التفاص�ل الالزمة عن هذا الم�ف، راجع كتاب المؤلف الموسوم �ـ(مشا�ل االئتمان الزرا�� ��



[←551]
ا خارج �غداد، و(8) فروع خارج العراق، وأصبح رأس ماله المدف�ع (30) ا داخل �غداد، و(12) فرع� � سنة 1980 (67) فرع�

لقد أصبح لهذا الم�ف ��
مليون دينار.



[←552]
� لسنة 1936 ودل�ل الجمهور�ة لسنة 1960. 

لقد لخصنا هذا ال�حث من الدل�ل العرا��



[←553]
ة من ا ألعداد كب�� ا بهذە المصا�ف، ح�� صارت منتجع� � ا كب�� � منطقة كردستان العراق، اهتمام�

�� �
لقد اهتمت الحكومة، والس�ما �عد ق�ام الح�م الذا��

ە، لما قام فيها من فنادق و�يوت و�از�نوهات وغ�� ذلك من المرافق العامة. � فصل الص�ف وغ��
� من ش�� أنحاء العراق �� المواطن��



[←554]
عدل �القانون رقم 31 لسنة 1941 وقانون رقم 40 لسنة 1945 وقانون رقم 62 لسنة 1950 وقانون رقم 18 لسنة 1952. 



[←555]
� �غداد.

ا ال�ساع المناطق السكن�ة �� ا؛ ت�ع� � ا كب�� لقد ا�سعت أعمال هذە المصلحة اليوم ا�ساع�



[←556]
لخص عن دل�ل الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960.



[←557]
� عهد ثورة 17 ـ 30 تموز 1968، قام مجمعان آخران، هما المجمع ال�ردي، والمجمع

ت ه��ل المجمع، و�� � غ�� لقد صدرت �عد ذلك قوان��
.( �

، إال أنه صدر �عد ذلك قانون وحد هذە المجامع �اسم (المجمع العل�� العرا�� �
ال��ا��



[←558]
� دل�ل الجمهور�ة العراق�ة لسنة 1960 بنفس العنوان. 

استقينا هذە المعلومات من مقال األستاذ كورك�س عواد، الم�شور ��



[←559]
 . �

ب�عت هذە المكت�ة إ� المجمع العل�� العرا��



[←560]
ب�عت هذە المكت�ة �عد وفاته إ� مدي��ة اآلثار القد�مة. 



[←561]
ب�عت �عد وفاته إ� وزارة األوقاف. 



[←562]
ب�عت إ� مكت�ة اآلثار القد�مة.



[←563]
� الموسوم �ـ (األصول الرسم�ة لتار�ــــخ الوزارات العراق�ة ، راجع كتاب األستاذ ع�د الرزاق الحس�� � العهد المل��

للوقوف ع� المناهج الوزار�ة العراق�ة ��
� العهد المل�� الزائل) ص�دا 1964.

��



[←564]
� العراق واألردن يوم 14/2/1958. إشارة إ� االتحاد الذي تم ب��



[←565]
لم �لق هذا المنهاج النور؛ ألن ثورة الرابع ع�� من تموز سنة 1958 أسقطت الح�م المل�� �ما هو معلوم لق�ام الجمهور�ة العراق�ة.



[←566]
القاهرة سنة 1923. 



[←567]
كتاب تار�ــــخ الموصل، الجزء األول القس سلمان صائغ م� 1923. 



[←568]
. � ا لألستاذ الحس�� ا وحديث� راجع كتاب العراق قد�م�



[←569]
� لسنة 1936.

الدل�ل العرا��



[←570]
.39 ،38 ،37 � مع األسف لم نحصل ع� أرقام السن��



[←571]
� العال�ة سنة 1937/1938.  � دار المعلم��

�� � ا لتدر�س األدب العر�� ا منتد��
�
�ان أستاذ



[←572]
� العراق) للمؤلف. ص�دا. 1967.

للوقوف ع� هذا االجتماع، راجع كتاب (ز�� م�ارك ��



[←573]
ص�دا سنة 1958.



[←574]
� هذە المسكو�ات.

� التفاوت المسم�ح �ه �� �ستحسن الرج�ع إ� األنظمة الخاصة بتعي��



[←575]
(الط�عة الثان�ة ـ 2018)



[←576]
� ـ المصدر األسبق.  ا ـ ع�د الرزاق الحس�� ا وحديث� العراق قد�م�



[←577]
� ـ المصدر األسبق.  ها ـ ع�د الرزاق الحس�� � النجف وحا��

راجع ما��



[←578]
� ـ المصدر األسبق. راجع موسوعة العت�ات المقدسة ـ ع�د الرزاق الحس��



[←579]
، �غداد 1959 طـ 1/ 2017 ط2.  ، ع�د الرزاق الهال�� �

� العهد العثما��
� العراق ��

راجع تار�ــــخ التعل�م ��



[←580]
الط��ال: بناء �الصومعة. 



[←581]
. المصدر السابق.  � الحس��



[←582]
� هذا الجزء من المعجم.

� العراق ��
راجع �حث المكت�ات ��



[←583]
ثار) من الجزء نفسه. وع ال�� � من هذا المعجم، و(م��

� الجزء الثا��
ثار) �� راجع �حث (ال��



[←584]
� العهد المل�� الزائل) ص�دا 1964. 

� الموسوم �ـ (األصول الرسم�ة لتار�ــــخ الوزارات العراق�ة �� � ترت�ب هذە الجداول إ� كتاب األستاذ الحس��
اس�ندنا ��



[←585]
�الحظ أن وزارة األوقاف ألغ�ت وأص�حت مدي��ة عامة ملحقة �ديوان مجلس الوزراء.



[←586]
� هذە الوزارة ألول مرة. 

�الحظ ان هذە الوزارة أ�ش�ت ��



[←587]
� هذا التار�ــــخ �النظر لتأزم الوضع االقتصادي �س�ب الحرب العالم�ة الثان�ة.

ـ �الحظ أن هذە الوزارة أ�ش�ت ��



[←588]
ا لمجلس النواب.  �س�ب انتخاب الحاج محمد حسن ك�ه رئ�س�



[←589]
� هذە السنة �عد أن �انت مدي��ة الصحة العامة تا�عة لوزارة الشؤون االجتماع�ة. 

�الحظ أن هذە الوزارة، أي وزارة الصحة أ�ش�ت ��



[←590]
� وزارة الجما�� هذە. 

�الحظ أن هذە الوزارة ش�لت ألول مرة ��



[←591]
.( � � أن انفصلت وزارتا (الدفاع والخارج�ة) وألحقتا بوزارة (االتحاد العر�� � الممل�ت�� � الذي قام ب�� �انت من ن��جة االتحاد العر��



[←592]
� هذا التار�ــــخ �النظر لتطور العراق وت�ل�ط الطرق العامة. 

ال شك أن القارئ �علم أن هذە الوسائط وحموالتها قد زادت مئات المرات عما �انت عل�ه ��



[←593]
� العراق سنة 1950 �ان من أو� واج�اته ت�ل�ط ش�كة هذە الطرق وقد تم ذلك

�ة هذە الطرق غ�� مع�دة، إال أنه لما قام مجلس اإلعمار �� �انت أ���
. ً
فع�



[←594]
� العراق سنة 1958.

� من الوجهة التار�خ�ة، �عد سقوط الح�م المل�� �� �الحظ القارئ أننا أث�تنا هذا ال�حث لغرض إفادة ال�احث��



[←595]
لقد سقط النظام المل�� يوم 14تموز 1958 ول�ننا نذكر هذە الن�ذة للفائدة التار�خ�ة.
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