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ُيعد عبدالحميد كاظـ مف الشخصيات الميمة ,والتي كاف ليا دور ممموس في تاريخ
و ازرة المعارؼ العراقية ,اذ كاف عبدالحميد كاظـ ُمدركاً ألىمية التعميـ وأثره في خدمة
المجتمع ,حتى عدهُ الركيزة االساسية في صنع االنساف المتحضر ,باستخداـ سياسة تعميمية
جديدة اسيمت في تطوير التعميـ كماً ونوعاً ,وفي اقامة عالقات ثقافية وعقد اتفاقيات ثقافية
مع جميع الدوؿ ادت الى التعرؼ عمى ثقافات البمداف االخرى ىذا مف ناحية ,ومف ناحية

اخرى تعريؼ البمداف بمدى التقدـ الذي حققو العراؽ.
المقدمة
اىتمت الدراسات التاريخية اىتماـ كبير بدراسة الشخصيات المؤثرة التي كاف ليا
الدور الواضح في تطوير التربية والتعميـ ,اذ شيد العراؽ انجازات تربوية وثقافية ممموسة
خالؿ مدة استالـ عبدالحميد كاظـ لو ازرة المعارؼ لممدة مف  55كانوف االوؿ 54 - 5957
تموز .5958
اعتمد الباحث في اعداد البحث عمى العديد مف المصادر والمراجع يمكف مالحظتيا
مف خالؿ قائمة اليوامش والمصادر .تحتؿ الوثائؽ غير المنشورة الموجودة في دار الكتب
والوثائؽ الوطنية في بغداد جانباً ميماً منيا ,وكانت الوثائؽ المنشورة مكانة متميزة منيا,
تأتي في مقدمتيا محاضر مجمس النواب ,فضالً عف الكتب العربية ,والصحؼ العراقية في

تمؾ المدة ألىميتيا في تأكيد المعمومات واالخبار ساعة وقوعيا وتاريخيا ,اذ تابعت نشاطاتوُ
السياسية والثقافية بشكؿ دقيؽ ىذا ما منح الباحث فرصة التحميؿ والتقصي واالستنتاج.

646

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرحمة األولى من حياة عبدالحميد كاظم
أوال  :نسبو و نشأتو

ىو عبد الحميد بف السيد كاظـ بف السيد حميد بف السيد صالح بف السيد محمد بف

السيد حمزة بف السيد خميؿ بف السيد عزبة بف السيد حسيف بف السيد عمي بف السيد حمزة بف
السيد جعف ر بف السيد محمد بف السيد عبداهلل بف السيد حسيف بف السيد عمي بف السيد أسود
بف السيد عبدالرحيـ بف السيد أحمد بف السيد خميؿ بف السيد شريؼ بف السيد بشير بف السيد
ماجد بف السيد عطية بف السيد يعمى بف السيد دويد بف السيد ماجد بف السيد عبد الرحمف بف
السيد قاسـ بف السيد ادريس بف السيد جعفر ( الزكي ) بف االماـ عمي اليادي بف االماـ
محمد الجواد بف االماـ عمي الرضا بف االماـ موسى الكاظـ بف االماـ جعفر الصادؽ بف
االماـ محمد الباقر بف االماـ عمي ( زيف العابديف ) بف االماـ الحسيف بف االماـ عمي بف
(. )5

أبي طالب (عمييـ السالـ )

()2

أطمقت تسمية ( السوامرة ) عػمػى مػجػموع عشائر سام ػ ػراء

 ,إذ ال توجد صمة قرابة بيف

ىذه العشائر اال ناد ار ( , )3أما السادة السوامرة فيعودوف بأنسابيـ الى اىؿ البيت ( عمي ػ ػػيـ

السالـ ) عف طريؽ االماـ عمى اليادي ( عمي ػ ػػو السالـ )( ,)4وعشيرة البو أسود التي ينتمي
الييا عبدالحميد بف السيد كاظـ تنحدر مف جدىـ السيد اسود بف السيد عبدالرحيـ ويعود
نسبيـ الى االماـ عمى اليادي (عليه السلام )

()5

()6

ولػػد عبد الحميػ ػ ػػد عاـ 5952

.

في ناحيػة الخالػص بديالى وتشيػر بعػػض المصادر
()7

التاريخية الى انو مف مواليد عاـ 5951

 ,وكانت معظـ مواليد أوائؿ القرف العشريف غير

دقيقة حيث كانوا يقرنوف التواريخ بأحد االحداث التاريخية ذات التأثير الواضح عمى حياتيـ,
إذ كانوا يقولوف ولد فالف سنػة الػجػيػجػيػوف ,وىو اصطالح مػعػروؼ في ديالى لمػداللة ع ػمػى
ثورة الػعػشػريػف أو يػقػولػوف سنة لػوفػة وىػي سنة قػحػط انػحػبس فييا المطر وساد العراؽ
الجوع(. )8

ومف الواضح اف ىناؾ خالفاً بيف الباحثيف في تحديد سنة والدتو بدقة ولكني أرجح سنة

 5952اعتماداً عمى وثيقة رسمية ىي شيادة الجنسية العراقية الخاصة بولده ماجد

عبدالحميد ,وىػوية ترجمة الحاؿ لمموظؼ عبدالحميد كاظـ صادرة مف و ازرة المعارؼ
العراقية ,ومف خالؿ مقابمتي مع ماجد عبدالحميد وكذلؾ رسالة مف مازف عبد الحميد.
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ثانياً  :دراستو ومالمح من حياتو وشخصيتو

في عاـ  5921ادخمو والده الى مدرسة اليويدر االبتدائية( ,)9وكانت الدراسة فييا لغاية

الصؼ الرابع االبتدائي ويعد عبدالحميد مف الذيف تخرجوا مف تمؾ المدرسة ( ,)51حيث بدأ
البريطانيوف بعد احتالليـ لمبالد يغيروف السياسة التعميمية والمناىج الدراسية التي كانت

معتمدة أياـ العثمانييف تدريجيا ( ,)55ومف بيف المواد التي تمقاىا عبدالحميد في دراسة المغة
العربية " القواعد  ,االمالء  ,الخط  ,القراءة " والحساب منياجا لمسنة الرابعة االبتدائية(.)52

بعد اكماؿ عبدالحميد لمصؼ الرابع االبتدائي التحؽ بالمدرسة االميرية عاـ 5924
في بعقوبة مركز القضاء ,إذ تع ّد ىذه المدرسة نواة لممدارس في بعقوبة والتي تأسست عاـ
 , )53(5953وناؿ عبدالحميد شيادة االبتدائية عاـ .)54(5926
وبعد اف انيى عبدالحميد دراستو االبتدائية التحؽ بدار المعمميف في بغداد عاـ 5926

()55
تميز عمى أقرانو ,
 ,وكاف عبدالحميد شديد الرغبة والتعمؽ بالدراسة مواظبا عمى الدواـ م اً

وفي عاـ  5931اعمف عف تخرج الدورة وكاف عبدالحميد مف بينيـ

()56

.

بعد اكماؿ عبدالحميد دراستو في دار المعمميف االبتدائية عيف معمما في مدرسة
تطبيقات دار المعمميف االبتدائية ,إذ كاف يعيف فييا أفضؿ المتخرجيػػف مف دار المعمميف
االبتدائية ,وبعد اف يمارسوا مينة التعميـ لمدة سنة أو سنتيف يرسموف في بعثات الى
الخارج(.)57

وفي عاـ  5932أوفد عبدالحميد في بعثة إلكماؿ دراسة تطبيقات تدريسية الى
الجامعة االمريكية في بيروت

()58

 ,تخرج وحصؿ عمى شيادة بكالوريوس تربية 5934

()59

 ,وقد سنحت الفرصة لو ال كماؿ دراستو في الجامعة المذكورة فسافر في آب 5934
ليحصؿ عمى الماجستير سنة 5937

()21

ثـ سافر الى الواليات المتحدة االمريكية عاـ

 5945مستأنفا دراستو لمدكتوراه في بعثة الى جامعة كولومبيا وناؿ شيادة الدكتوراه في فمسفة
التربية عاـ 5947

()25

 ,بعد اكماؿ أطروحتو المعنونة " خطة أعادة تنظيـ اعداد المعمميف

في العراؽ "( , )22وحػصػؿ عػمػى تػكػريـ عاؿ جداً مف رئيس الػواليات المتحدة االمريكية ىاري

تروماف ( ,)23الجتيازه دراستو بتفوؽ وبوقت قياسي(.)24
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اما في ما يخص مالمح مف حياة عبدالحميد وشخصيتو ,فقد كاف رجال مػتػوسط

الطوؿ يػمػيػؿ لوف بشرتو الى الػبػيػاض ,وذا عينيف سوداويف ( ,)25كاف رجال متواضعا الى

حد كبير ,وال يعرؼ التكبر ,واعتبر أف ما يسجؿ لإلنساف مف اعماؿ ومف منجزات كفيمة

بتخميد أسمو وابراز شخصيتو بيػػف معاصريو واالجياؿ التالية ( .)26وقد لقي ىذا التواضع مف
عبدالحميد كاظـ احتراـ وتقدير االوساط العممية والسياسية كافة(.)27

كاف عبدالحميد كاظـ رجالً حمو المعشر محباً لمنكتة والدعابة ,اال انو لـ يكف يختمط

بعدد كبير مف الناس ,وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يكف انطوائياً ,إذ عرؼ عنو تفقده ألصدقائو

وتفقدىـ لو وتمتعو بخصاؿ تجعؿ منو صديقاً لكؿ انساف (.)28
عبدالحميد كاظم وزي ارً لممعارف

اوالً  :في وزارة عبدالوىاب مرجان :

بعد قبوؿ استقالة عمي جودت األيوبي في  54كانوف االوؿ  5957قاـ الػممػؾ فػيصؿ

الػثاني بتكميؼ عبدالوىاب مرجاف( ,)29بتأليؼ الو ازرة الجديدة بموجب االرادة الممكية المرقمة

 775في  55كانوف االوؿ  ,5957وفي الواقع كاف لرئيس الديواف الممكي احمد مختار
باباف االثر الفعاؿ في اسناد منصب رئاسة الوزراء لممرجاف وفي اختيار اعضاء و ازرتو بطرح

أسماء الوزراء الجدد( .)31الؼ مرجاف و ازرتو وصدرت االرادة الممكية المرقمة  772في 55
كانوف االوؿ  5957بالتعييف وكاف احد اعضائيا عبدالحميد كاظـ وزي اًر لممعارؼ وىو عضو

في الو ازرة المستقيمة إذ كاف يشغؿ المنصب نفسو( .)35واوضح مرجاف منياج و ازرتو بخطاب
اماـ مجمس النواب في جمستو الثانية المنعقدة في  57كانوف االوؿ  , 5957تضمف

مجموعة مف القضايا السياسية واالقتصادية .داخميا منيا اعمار البمد وتطويره صناعياً ,

وعربياً انتياج

واالتفاقيات(.)32

سياسة عربية ذات توجيات قومية ,ودوليا االلتزاـ

بالمواثيؽ والمقررات

سعى وزير المعارؼ الى تطوير وتنظيـ وزيادة فعاليات الو ازرة بالعمؿ الجاد إلنجاز
المياـ الموكمة الييا في مجاؿ التربية والتعميـ ,فاستمر في سياستو التطويرية التوسعية
القومية المنفتحة عمى جميع دوؿ العالـ باالىتماـ بالتعميـ والبعثات العممية واستخداـ االجانب

في التدريس لسد العجز( .)33وقد لقيت سياستو قبوؿ المجتمع واستحساف الحكومة بفضؿ
جيوده .وتشجيعاً لو ,كما يبدو ,زار الممؾ فيصؿ الثاني في  28كانوف االوؿ 5957
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وبصحبتو خالو االمير عبد االلو دار المعممات االبتدائية في بغداد وكاف في استقباليما
الوزير عبدالحميد كاظـ( .)34وعمى الرغـ مف خبرة االخير العالية ,إال انو أتصؿ بوزراء
()35

المعارؼ السابقيف

وعقد معيـ اجتماعاً لدرس قضايا التربية والتعميـ مف جميع نواحييا

لغرض االستفادة مف آرائيـ في المشاريع المستقبمية .

زار عبدالحميد كاظـ في االوؿ مف كانوف الثاني  5958مركزي التربية االساسية في
بغداد وىما مركز الوشاش والشاكرية وشاىد االعماؿ والفعاليات

وتفقد االحواؿ

واالحتياجات( , )36ثـ زار ثالث مدارس ىي الوطف وابف االثير وابف جبير في بغداد  ,وتفقد
الصفوؼ واطمع عمى مستوى التدريس واجتمع بالمعمميف وتداوؿ معيـ امور التعميـ ثـ اسدى

توجييات تربوية قيمة ليـ وامر بسد احتياجاتيـ( .)37واستمر عبدالحميد كاظـ بتشجيع
المدارس التي تقدـ عمى االعماؿ ذات الجوانب التقدمية التي تخدـ التعميـ والمجتمع  ,فقد
قدـ كتاب شكر الى المدرسة الثانوية الشرقية عمى اصدارىا نشرتيا المدرسية ( المستقبؿ

)( ,)38وحث عمى المحبة بيف االساتذة والموظفيف والطالب ودعاىـ الى عمؿ الخير
ومساعدة المحتاجيف(. )39

كاف النائب عف لواء الديوانية عبدالحميد كاظـ الذي انتخب في االوؿ مف كانوف

االوؿ  )41( 5957ووزير المعارؼ ُيسأؿ عف امور التعميـ ,وعندما اجتمع مجمس النواب في
الثاني مف كانوف الثاني  , )45( 5958وجو النائب عف لواء كركوؾ سمماف بيات سؤاليف الى
وزير المعارؼ عبدالحميد كاظـ ,االوؿ عف سبب تأخير توزيع القراءة الخمد ونية الجديدة
بنسخ كاممة الى المدارس ,فأجاب بالتفصيؿ عف كيفية طبعيا في مطبعة المساحة لقدرتيا
عمى طبع الصور الممونة وقد انتيت المدة المخصصة لمطبع ولـ تطبع الكميات الكافية.
وقاؿ اف تأخير توزيعيا بنسخ كاممة لف يحدث ضر اًر عمى الطالب وال يؤثر عمى الد ارسة,

وطمأف النائب والجميع بأف الوزارة قامت بتوزيع النسخ القديمة لذلؾ الكتاب مع النسخ

الجديدة لحيف اكتماؿ النسخ الجديدة  ,فضالً عف أف الدراسة في مدة الشيريف االولييف مف

السنة يكوف تعمـ القراءة والكتابة فييا عمى السبورة  ,وقد وصمت وجبة جديدة مف الكتب

ستوزع خالؿ اسبوع اما االلؼ باء الكردية فقد اكتممت  .والسؤاؿ الثاني كاف عمى الو ازرة
الو ازرة اف تطبع القراءة في مطابع اخرى لتتفادى ىذا التأخير ,واذا تعذر ذلؾ اما كاف
مف االنسب أف يستمر تعميـ الطمبة بالقراءة القديمة ,فأجاب الوزير عبدالحميد كاظـ مشي اًر
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الى اف

((

خبرتي في و ازرة المعارؼ ال ارى مف المصمحة طبع مثؿ ىذا الكتاب اال في

مطابع تجيد الطبع  .ىذا مف جية ومف جية اخرى اف كتب القراءة الخمدونية القديمة وزعت
مع الجديدة وانى اطمئف النائب المحترـ اف ىذا التأخير الطارئ ال يؤثر عمى الدراسة

))

(.)42

ومف جانب اخر وجو النائب عف لواء المنتفؾ عبد المجيد محمود انتقاداً الى نائب

ووزير المعارؼ عبدالحميد كاظـ في اجتماع مجمس النواب المنعقد في  3شباط 5958
بخصوص التربية والتعميـ فأجاب

((

انى اقدر الدوافع لذلؾ اني اتحمؿ كؿ انتقاد وانى

سأحاوؿ أف اعمؿ اكثر مف عممي الروتيني وتفضؿ معالى الزميؿ عبدالمجيد محمود بعدة
مالحظات منيا يسأؿ عف نسبة االمييف واعتقد انو يتفؽ معي بكوف ىذه النسبة عالية والشؾ

في اف رسالة و ازرة المعارؼ تنصرؼ الى تقميؿ نسبة االمييف وزيادة المتعمميف )) .اذ يشير
امور كثيرة
تعداد التعميـ لسنة  5957اف نسبة االمية  ,% 61واكد عبدالحميد اف ىناؾ
اً
يجب دراستيا وتغييرىا لرفع المستوى التربوي الى حد ال يقؿ عنو في البالد المتطورة ,غير
اف ىناؾ مشكالت ومصاعب تحتاج الى السعي والتكاتؼ لحميا حؿ يوافؽ النظريات التربوية

الصحيحة ,وقدر وقفة الحكومة في ىذا االتجاه ( ,)43إذ اصبح مبمغ ميزانية و ازرة المعارؼ

(  )54327614مف مبمغ الميزانية العامة (  ) 71693431بنسبة  % 21.3لمسنة المالية
 ,)44(5958 - 5957اذ أصبح عدد الطمبة الكمي ( )555594وىو رقـ قياسي عاـ
 5958موازنةً بما كاف عميو قبؿ ست سنوات ,اذ كاف عددىـ ( )243279وأوضح اف ىذه
االحصائية تستحؽ االىتماـ  ,واف القاء نظرة عامة عمييا يبيف مدى توسع التعميـ في

العراؽ ,واف ذلؾ القوؿ ال يعني اف الوزير كاف مقتنعاً بما وصؿ اليو التعميـ بؿ ىو جاد في
توسيعو وتعميمو وتحسينو ,إذ ِإ ّف رسالة و ازرة المعارؼ ىي تقميؿ نسبة االمييف وزيادة
المتعمميف مف اجؿ النيوض بالمجتمع(.)45

ولـ تقتصر االسئمة الموجية الى عبدالحميد كاظـ عمى النواب فقد شممت االعياف
ايضاً ,إذ وجو العيف نصرت الفارسي سؤاالً الى عبدالحميد عف استخداـ االجانب في
المجمس التأسيسي لجامعة بغداد ,فأجاب انو ليس في قانوف جامعة بغداد رقـ 61لسنة

 5956ما يحتـ تعييف أجنبي كعضو في المجمس التأسيسي ,انما نصت المادة ( )47عمى
اف يتألؼ المجمس التأسيسي مف ثمانية أعضاء مف عراقييف وغيرىـ ,وقد يكوف بعض
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االعضاء مف االجانب ممف تتوفر فييـ المزايا الػعممية .وقاؿ عػبدالػحميد
نقرر تعييف أجنبي بعد

))

( .)46والمقصود لحد يوـ  7شباط .5958

((

اننا لحد االف لـ

وفي السياؽ نفسو ,سئؿ عبدالحميد مف نائب الحمة مخيؼ الكتاب بشأف فتح مدرسة
متوسطة في ناحية القاسـ في اجتماع مجمس النواب المنعقد في الرابع مف كانوف الثاني

 ,)47(5958ومف نائب

ديالى عزالديف النقيب حوؿ تعييف مدرس لالجتماعيات والمغة

االنكميزية في متوسطة مندلي ومف نائب السميمانية رسوؿ حسف اغا حوؿ فتح متوسطة في
قضاء بشدر في اجتماع مجمس النواب المنعقد في  52كانوف الثاني  ,)48( 5958ومف نائب
بغداد حسيف عمواف الشالؿ حوؿ فتح مدرسة متوسطة لمبنات في المحمودية في اجتماع

مجمس النواب المنعقد في  6شباط  .)49( 5958وقد أجاب عبدالحميد عف اسئمة االعضاء
موضحاً باف الو ازرة ستيتـ بأسئمتيـ ,كما ذكر باف و ازرة المعارؼ قد فتحت في السنة الدراسية

 )47( ,5958 - 5957مدرسة لمتجارة والزراعة والفنوف المنزلية وغيرىا وانيا راعت تقديـ
االىـ عمى الميـ في فتح المدارس الحديثة (.)51

ولما رأى اعضاء مجمس النواب اعماؿ الوزير عبدالحميد كاظـ في التوسع بالتعميـ
وتنويعو اشادوا بكفاءتو واخالصو في العمؿ ووقوفو موقؼ المسائؿ عف البرامج والخطط التي
اتخذتيا و ازرة المعارؼ ,إذ اف ىذه الو ازرة ىي مف اىـ الو ازرات ألنيا المؤسسة الوحيدة التي

تمد جياز الدولة بما يحتاج اليو مف الرجاؿ ذوي االختصاص(.)55

وكذلؾ اشاد بيمة الوزير عبدالحميد كاظـ اعضاء لجنة الشؤوف المالية

()52

في

تقريرىـ المرقـ 59والمؤرخ في  5شباط  5958عند اجراء المناقشة عمى ميزانية و ازرة
المعارؼ لنشاطو الممحوظ في تمشية اعماؿ و ازرتو وتقديمو الشكر واالجابة عف طمبات
النواب التي تيدؼ الى تحسيف الوضع التعميمي والمناىج .ومف الطمبات الموجية ضرورة
بعث نظاـ الفتوة في المدارس فأجاب عبدالحميد انيا

((

جزء مف اتجاىنا وخطتنا التربوية

المرسومة ألنيا عامؿ مف عوامؿ تكويف الرجولة والخمؽ القويـ في نفوس الطالب وال يخفى
اف التربية البدنية تساعد كثي ار عمى تكويف الخمؽ والعقؿ لدى الطالب وسنتعاوف مع و ازرة

الدفاع في ىذا الموضوع )) .اما عف تعديؿ انظمة الكميات فأجاب انو امر موكوؿ الى
الجامعة الذي شرع مجمس النواب قانونيا وانو كمو تفاؤؿ مف اف رئاسة جامعة بغداد ستعمؿ
عمى ىذه االنظمة بشكؿ يتماشى مع سياسة الجامعات في الخارج لخدمة المصمحة العامة
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( ,)53واف رئيس الجامعة مكمؼ اف يدرس جميع انظمة الكميات خالؿ سنتيف مف اجؿ
التعديؿ (.)54

كما يتـ تطوير مؤسسات الجامعة بعد اف تمت اضافة ( )55111دينار لميزانية

جامعة بغداد خالؿ عاـ  5958بطمب مف و ازرة المعارؼ ( ,)55ولـ تقتصر عمى تمؾ الزيادة
بؿ تـ اضافة مبالغ اخرى وصؿ مجموعيا الى ما يقارب(  )559341دينار  ,وكذلؾ تمت
دينار الى المعارؼ .اال اف التوسع لـ يقتصر عمى تمؾ الزيادة بؿ تمت
اضافة () 93551
اً

اضافة ما يقارب ( )411111دينار خصصت لمتوسع الطبيعي في المدارس الثانوية ودور

المعمميف والمدارس المينية والتعميـ العالي إذ بمغت الزيادة التي اضيفت لممعارؼ ما يقارب
( )651111دينار اسيمت في تطور المعارؼ في كافة المجاالت ,اذ تمت االشارة الى تمؾ
المبالغ في اجتماع مجمس النواب المنعقد في  25كانوف الثاني  .)56( 5958اصبح مبمغ

ميزانية المعارؼ ,بعد اف تمت اضافة المبالغ المذكورة ( )54‚327‚614مف مبمغ الميزانية
العامة ( ) 71‚693‚431بنسبة  % 21.3لمسنة المالية  5958 – 5957كما اسمفنا سابقاً.

واستمر الوزير عبدالحميد كاظـ في االجابة عف اسئمة النواب عف امكانية استمرار

الطالب في الدواـ عمى الرغـ مف رسوبو سنتيف في صفو اذا كاف عمى نفقتو الخاصة,
فأجاب اف الكؿ يعمـ اف التعميـ مجاني في العراؽ والمشكمة ال تنحصر في الناحية المالية
والعدالة تقضي بفصمو حتى يحؿ طالب اخر محمو .والسؤاؿ الثاني عف فتح كميات مسائية,
فأجاب باف السعي مستمر لتييئة دراسة مسائية عالية وستفتح بعودة االساتذة الذيف يدرسوف
في الخارج .وتـ سؤاؿ عبدالحميد عف قمة تخصيصات مجمس االعمار لممعارؼ فأجاب ىي
موضوع عنايتو الخاصة وسيفاتح مجمس االعمار لزيادتيا ,كذلؾ عف سد الشواغر فأجاب
اف معظـ الشواغر تـ سدىا ولـ يبؽ شاغر ,وكذلؾ كاف الزماً عميو االىتماـ بالناحية

الدينية في المدارس ,فأجاب اف الو ازرة جادة في انتقاء مدرسيف اكفاء لتدريس العموـ الدينية

في المدارس(.)57

وقد استعرض عبدالحميد انجازات و ازرتو ,في مجاؿ التوسع في عدد المدارس
والطمبة والمعمميف والبنايات ,اماـ مجمس النواب في جمستو المنعقدة في الرابع مف شباط
 , 5958واقر اف ىناؾ الكثير مف االمور يجب دراستيا وتغييرىا في المعارؼ سواء في
االنظمة أو المناىج أو الكتب تغيي اًر يوازي الموجود في البالد المتقدمة ( .)58ففي عاـ 5958
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تـ فتح ( )255مدرسة ابتدائية وتـ فتح اربعة دور لممعمميف والمعممات ,اما عف التعميـ
االلزامي فقاؿ انو يضع خطة لذلؾ ( .)59وتـ فتح مراكز لمكافحة االمية وتزويد طالبيا

بالكتب والقرطاسية عمى ثالثة اقساـ االوؿ يطبؽ في مختمؼ وحدات الجيش والثاني في
جميع انحاء البالد وىذاف القسماف يقوـ بالتدريس فييما معممو المدارس االبتدائية ,اما الثالث
فيطبؽ في المناطؽ النائية وىذا القسـ يقوـ بالتدريس فيو رجاؿ الديف لتعذر وصوؿ

المعمميف ( .)61واشار الى موضوع البعثات العممية واكد عناية و ازرة المعارؼ بيا ,والواقع اف
اثرعبدالحميد لـ يكف في منطقة دوف اخرى بؿ كاف شامالً لمعراؽ .وبعد انتيائو مف
استعراضو ,صوت المجمس عمى فصوؿ ميزانية و ازرة المعارؼ

ليا آنفاً.

()65

بالنسب والمبالغ المشار

وفي السياؽ نفسو ,استعرض الوزير عبدالحميد كاظـ انجازات و ازرتو اماـ اعضاء

لجنة االمور المالية واالقتصادية في مجمس االعياف المكمفة بالنظر في الئحة الميزانية
العامة لمسنة المالية  ,5958 - 5957واستمرت المجنة باجتماعاتيا مف الثامف الى الثالث
عشر مف شباط  .5958واكد جيوده في سد الشواغر في بغداد وجميع االلوية والتنويع في
التعميـ الثانوي ,وانو تـ في عاـ  5958فتح ( )6مدارس زراعية و ( )55مدرسة تجارية
و ( )3مدارس لمفنوف البيتية و ( )3مدارس صناعية وكذلؾ تـ فتح ( )55مدرسة متوسطة
وثانوية بعد التأكد مف وجود ما يكفي مف مالؾ ومختبرات وغير ذلؾ مف المتطمبات

االخرى(.)62

وفي اطار التعاوف الثقافي مع االقطار العربية استجاب عبد الحميد لدعوة معيد
الدراسات العربية العميا في القاىرة التابع لجامعة الدوؿ العربية بارساؿ عدد مف االساتذة
العراقييف ,منيـ صالح الناىي االستاذ في كمية الحقوؽ ,وفاضؿ حسيف االستاذ في دار
المعمميف العالية ,وجاسـ الخمؼ االستاذ في كمية اآلداب والعموـ ,ومحمد جواد العبوسي
األستاذ المساعد في كمية اآلداب والعموـ أللقاء المحاضرات في معيد الدراسات العربية العميا
في القاىرة ( .)63كما قاـ بتعزيز التعاوف الثقافي بيف العراؽ والمغرب ووعد االستاذ الفاطمي

آبف سميماف سفير المغرب بتقديـ كؿ عوف ثقافي وزيادة المنح الدراسية لمطالب المغاربة (,)64

وثمف سفير المغرب دور العراؽ باىتمامو بشؤوف الطمبة المغاربة والطالب العرب وخص
بالذكر تأسيس دار لممعمميف مف قبؿ العراؽ في المغرب لما ليا مف اثر عميؽ في نفوس
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المغاربة ( ,)65ابتدأ التدريس فييا يوـ  25كانوف االوؿ  5957بعدد ( )41طالباً ( .)66وقد

لبى العراؽ الدعوة الموجية اليو مف المجنة الوطنية المغربية لميونسكو بارساؿ وفد

رسمي لحضور مؤتمر لجاف اليونسكو الوطنية لمدوؿ العربية في مدينة فاس بالمغرب الذي
استمر مف  27الى  31كانوف الثاني  5958والذي حضرتو وفود رسمية مف مصر ولبناف
واالردف وسوريا والسوداف وليبيا وتونس  ,وحضره مدير منظمة اليونسكو ونائبيو .وكاف
اليدؼ مف المؤتػمر توحيد وتنسيؽ جيود الدوؿ العربية لتنظيـ عالقاتيا مع اليونسكو في
ضوء المشاريع واالعماؿ التي تقوـ بيا اليونسكو (.)67

وفي السياؽ ذاتو ,استمرت سياسة الوزير عبدالحميد كاظـ التعميمية عندما تحقؽ
االتحاد مع االردف بعد عرض اتفاؽ االتحاد العربي بيف العراؽ واالردف الذي عقد في عماف
في  54شباط 5958

في اجتماع مجمس االمة المنعقد في  57شباط  5958وتمت

الموافقة عميو ,وفي  58شباط  5958قاـ الممؾ فيصؿ الثاني بتصديؽ قانوف اتفاؽ االتحاد

رقـ  21لسنة  .)68( 5958واكد عبد الحميد باف قانوف االتحاد نص عمى توحيد برامج
مزود
التعميـ ,وفي ضوء ىذا االتحاد سيتـ التعاوف مع االردف لخمؽ جيؿ مؤمف بالعروبة ّ

بالعمـ الصحيح والخمؽ القويـ ( .)69كذلؾ اكد عبدالحميد تعاونو مع سوريا إذ وضح العالقات
الثقافية االخوية التي تربط القطريف الشقيقيف بالتعاوف المستمر في اجتماعو في بغداد في 9

شباط 5958بأعضاء وفد كمية الطب في الجامعة السورية الذي يزور العراؽ .واستقبؿ
الوزير عبدالحميد كاظـ في نفس يوـ  9شباط الدكتور عبدالرزاؽ صػدقي الػممثؿ االقػميمي
لػمؤسسة الػغػذاء والػزراعة الػدولػية الػتابعة لػالمـ الػمتحدة وبػرفقتو االستػاذ فاروؽ ضابط

الػمنطقة الػزراعية واالستػاذ حػماد ضابط الػمنطقة االستعػالمية ( ,)71ولـ اوفؽ في العثور عمى
اسمائيـ كاممو ,بؿ حتى الجرائد المذكورة في قائمة اليوامش والمصادر لـ تشير الى اسمائيـ
كاممة.
اما في اطار التعاوف الثقافي مع البمداف المجاورة والصديقة  ,فقد اقدـ الوزير
عبدالحميد كاظـ عمى تعزيز العالقات الثقافية بما يتماشى وروح العصر والتطور مع عدد
مف تمؾ الدوؿ .فقد اعرب عف ترحيبو بعقد اتفاؽ ثقافي مع ايراف وانو عمى استعداد لبحث
ىذه الخطوة في أي وقت ,كما رحب بتصديؽ االتفاقية الثقافية مع الصيف ( .)75وسعى
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لمتابعة طالب البعثات مف خالؿ عقد اجتماعات لجاف التعاوف الثقافي مع لجاف البمداف

االخرى في ضوء االتفاقيات المعقودة (.)72

وفي االطار ذاتو ,انيى الوزير عبدالحميد كاظـ دراسة االتفاؽ الثقافي بيف العراؽ
والمانيا الغربية  ,وحاؿ توقيعو سينفذ ويشبو االتفاقات المماثمة التي عقدىا العراؽ مع الدوؿ
االخرى  .وبموجب ىذا االتفاؽ سيتـ تبادؿ البعثات الثقافية والزماالت الدراسية والمناىج
الدراسية ,وسيتـ انشاء مركز ثقافي عراقي في المانيا الغربية وبالمقابؿ سيتـ انشاء مركز
ثقافي الماني في العراؽ مف اجؿ تبادؿ مناىج التمفزيوف والراديو وجميع ما يتعمؽ باألمور

الثقافية ( .)73ووعدت المانيا االتحادية بإسداء العوف

بتنفيذ مشروع المدرسة الصناعية

وارساؿ مدرسيف الماف لمعمؿ في مدرسة الصناعة الجديدة التي ستفتح

بالعراؽ حسب

االتفاقية باستخداميـ لمدة ثالث سنوات اعتبا اًر مف تاريخ وصوليـ لمعراؽ ( ,)74وبالفعؿ نفذ

ذلؾ المشروع المتمثؿ بمدرسة الصناعة الجديدة وبوشر بنصب المكائف ( ,)75في مزرعة

حمدي الباجة جي ( .)76واستقبؿ عبدالحميد المستر ستيرو اشيكرو وزير الياباف المفوض في

 4كانوف الثاني  ,)77( 5958وبحث معو العالقات الثقافية بيف البمديف ,وحصؿ العراؽ عمى
زمالة عممية الحد طالبو (.)78

وزرتو وكاف عبدالحميد
وفي الثاني مف اذار  5958قدـ عبدالوىاب مرجاف استقالة ا

احد اعضائيا ,وفي الثالث مف اذار  5958صدر عف البالط الممكي قبوؿ االستقالة (.)79

وخالصة القوؿ اف عبدالحميد ادى ادوا اًر ميمة وقدـ نصائحو الى العامميف في

الو ازرة  ,وعمؿ عمى سد الشواغر وفتح المدارس الجديدة ,وحاز عمى ثقة الحكومة وعقد عدداً
مف العالقات الثقافية مع البمداف المجاورة والصديقة في سبيؿ تقدـ التعميـ ,والغرض ىو

زيادة عدد المتعمميف مف اجؿ خمؽ جيؿ جديد.
ثانياً  :في وزارة نوري السعيد الرابعة عشرة

بعد تقديـ استقالة و ازرة عبد الوىاب مرجاف في  2آذار  ,)81( 5958كاف معروفاً في

االوساط السياسية اف الو ازرة الجديدة ستؤلؼ برئاسة نوري السعيد ,لما يتمتع بو مف الحنكة

السياسية وقوة الشخصية فضالً عف كونو زعيـ االغمبية في مجمس النواب ,الف الو ازرة

الجديدة مقبمة عمى امور ميمة منيا اعداد دستور لالتحاد الجديد بيف المممكتيف العراقية

واالردنية الياشمية ,وتعديؿ الدستور العراقي بيدؼ تحقيؽ االنسجاـ
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االتحاد  ,واجراء انتخابات نيابية جديدة ومقاومة الساسة الذيف ال يؤمنوف باالتحاد (.)85
وبالفعؿ اسند منصب رئاسة الوزراء الى نوري السعيد بموجب الكتاب الممكي المرقـ 523
في  3آذار  ,5958ففاتح نوري السعيد ,احمد مختار باباف وعرض عميو منصب و ازرة
العدلية فرفضو ,كما رفض ارشد العمري منصب و ازرة االعمار الذي عرضو عميو ,ورفض
عبد الميدي الوزير السابؽ اف يكوف وزي اًر بال و ازرة ,ورفض عبدالوىاب مرجاف االشتراؾ معو
في الو ازرة الجديدة بدعوى اف رأيو معروؼ في عدـ جواز اقحاـ العراؽ في سوريا (,)82

وشكؿ السعيد و ازرتو الرابعة عشرة واألخيرة في  3آذار  54 -5958ايار  5958بصدور

االرادة الممكية بموجب الكتاب الممكي المرقـ  524في  3آذار  ,)83( 5958وكاف احد
اعضائيا عبدالحميد كاظـ وزي اًر لممعارؼ (.)84

لـ تجر مراسيـ استيزار الو ازرة السعيدية الرابعة عشرة بحسب ما ىو جار في السابؽ ,
ولما سئؿ نوري السعيد عف منياج و ازرتو اجاب بأف الو ازرة تألفت في ظروؼ خاصة واف
ميمتيا االساسية ,عمى اثر اعالف االتحاد بيف العراؽ واالردف ,ستكوف اتخاذ االجراءات

التشريعية التي يتطمبيا اقرار االتحاد ( .)85وبالفعؿ اقر مجمس االمة المنعقد في  27آذار

 5958اتفاؽ االتحاد بيف المممكتيف العراقية واالردنية الياشمية (.)86

مف اىـ اىداؼ الو ازرة التي كاف عبدالحميد أحد أعضائيا ,كما وضحيا نوري
السعيد ,وضع اسس االتحاد وترصينو بجميع الوسائؿ ,واعداد دستور االتحاد الجديد ,ثـ
تعديؿ الدستور العراقي اليجاد التناسؽ بينو وبيف دستور االتحاد ,وتالفي النواقص واالعتماد
عمى المبادئ الجديدة التي يقتضييا تطور العراؽ السياسي واالجتماعي ,ومف ذلؾ منح المرأة
العراقية حقوقيا السياسية وتوطيد العدؿ واالمف والسير بأعماؿ االصالح والترقية ورفع
مستوى المعيشة ,وسيترتب عمى تعديؿ الدستورحؿ المجمس النيابي واجراء انتخابات جديدة

( .)87وبالفعؿ تـ حؿ المجمس باالرادة الممكية المرقمة  561والمؤرخة في  27اذار .5958
واستنادا الى المادة ( )33مف قانوف انتخاب النواب رقـ  53لسنة  5956تقرر اجراء

االنتخابات العامة في العراؽ في  5ايار .)88( 5958

والواقع اف السفير البريطاني في عماف السيد شارلز جونستوف ()Charles Johnston
ظف اف دستور االتحاد المقترح مقبوؿ مف وجية النظر االردنية ,لذا وافؽ ممؾ االردف عمى
مسودة الدستور التي احيمت اليو مف قبؿ الوفد االردني في بغداد ماداـ يؤمف مصالحيا
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االساسية ضمف اطار اندماجي وثيؽ في االتحاد ,والنقاط محور االختالؼ ىي المسائؿ
العسكرية والمالية وقد تـ حميا لصالح االردف بتقديـ الضمانات الى االردف ( ,)89ويمكف القوؿ

باف الدافع وراء اتحاد العراؽ واالردف تمثؿ بشعور النظاميف الممكييف الياشمييف بالقمؽ الشديد

مف اتحاد مصر وسوريا (.)91

تولى عبدالحميد كاظـ و ازرة المعارؼ لممرة الرابعة ,وبيف ضرورة اعادة النظر في

شؤوف التعميـ في ضوء اتفاؽ االتحاد الذي سيتـ بموجبو توحيد برامج التعميـ االتحادي(,)95

واظير العناية بالعالقات الثقافية بيف العراؽ واالردف مف خالؿ محادثات مع االستاذ أبراىيـ

صالح الممحؽ الثقافي في السفارة االردنية ببغداد( .)92ثـ شكؿ عبد الحميد وفداً برئاستو
لالتفاؽ عمى توحيد النظـ الدراسية والثقافية بيف الدولتيف مف خالؿ نقاشات مع الوفد االردني

برئاسة احمد الطراونة وزير التربية والتعميـ االردني( .)93ودعما لالتحاد تقرر فتح فرع لجامعة
بغداد في االردف لمساعدة الطالب االردنييف عمى الدراسة في كميات الجامعة في االردف,
وقد تألفت لجنة خاصة مشتركة لدراسة التفاصيؿ الالزمة لتحقيؽ ىذا المشروع

()94

ولـ ينفذ

المشروع بسبب ثورة 54تموز  .5958وفي اطار االتحاد استمر عبد الحميد باستقباؿ
المسؤوليف االردنييف ,فقد استقبؿ مرسي االشقر مدير الوكالة االردنية لمصحافة والنشر في
بغداد في  5ايار  ,5958وقاـ مرسي االشقر في اليوـ التالي بصحبة الدكتور حمودي
عبدالمجيد مدير التعميـ االبتدائي العراقي بزيارة المدارس والمعاىد النموذجية في العاصمة

بغداد لالطالع (.)95

كاف عبدالحميد كاظـ يدعـ االتحاد مف جية ويشجع الطمبة والكادر التدريسي والكادر
الفني عمى رفع مستوى الثقافة مف جية اخرى ,اذ سعى الى توزيع منحة التعميـ االبتدائي
عمى االلوية لتحفيزىـ عمى الدراسة وتقميؿ معاناتيـ( .)96وفتح المعرض السنوي لإلعدادية
المركزية لمبنات وتفقد جميع االقساـ والقى كممة شجع فييا جميع مف أسيـ في اعداد

المعرض ( . )97وكذلؾ فتح معرض المدارس النموذجية لتطبيقات دار المعمميف االبتدائية في

االعظمية في  5ايار  ,)98( 5958وقد اشتمؿ عمى معروضات المدارس النموذجية التابعة
لمديرية معارؼ لواء بغداد االطراؼ ( .)99وتفقد عبدالحميد كاظـ في بغداد مركز التربية
االساسية في ابي غريب بصحبة الدكتور اسد اهلل كاظمي ( ) Asadullah Kazmiرئيس

ىيئة منظمة خبراء اليونسكو في العراؽ لموقوؼ عمى نشاط المركز( .)511وشجع كادر
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الفنانيف العراقييف باالىتماـ بالػفػف والػثقػافة الػعػراقية بحضوره حفمة الػعػرض االولى لفمـ عروس
الفرات بسينما ميامي في بغداد في  57اذار .)515( 5958

واقترح عبدالحميد عمى مجمس النواب المنعقد في  27اذار  5958تعديؿ قانوف
جامعة بغداد بالمذاكرة عمييا بصورة مستعجمة ألىميتيا وبالفعؿ قبؿ المقترح ,وتـ تعديؿ
قانوف جامعة بغداد رقـ  61لسنة  5956بقانوف جامعة بغداد رقـ  33لسنة  5958في2
حزيراف  ,5958إذ شمؿ التعديؿ الغاء الفقرة (ب)

()512

مف المادة  47وحؿ محميا

الفقرة (ب) مف المادة  ,47يقوـ المجمس التأسيسي بما يأتي  :تدبير امواؿ الجامعة
القررات فيما يتعمؽ بأنشاء االبنية ,اعداد تخمينات
واستثمارىا وادارتيا والتصرؼ بيا ,اتخاذ ا
الميزانية والحساب الختامي ,اقتراحات تعييف االساتذة وسائر اعضاء ىيئة التدريس  ,ادارة
شؤوف التعميـ ,منح الدرجات الجامعية ,منح الدرجات الفخرية ,ادارة االمتحانات ,تعييف
شروط قبوؿ الطمبة ,ودراسة احواؿ الكميات ورسـ الخطط الالزمة لرفع مستواىا الجامعي ولو
اف يقترح ما يراه مف تعديؿ او تغيير في كيانيا ( .)513والغاء المادة  48القديمة

()514

واحالؿ

المادة  48الجديدة محميا  ,والتي منحت المجمس التأسيسي الحؽ بأف يوصي بنقؿ اعضاء
ىيئة التدريس مف كمية الى اخرى اوالى وظيفة عامة ( .)515اما االختالؼ في التعديؿ الجديد

في الفقرة (ب) الجديدة مف المادة  , 47انيا منحت صالحيات اوسع الى المجمس التأسيسي
لمجامعة المتألؼ مف نخبة مف االساتذة لدراسة واقع الكميات واجراء التغييرات الالزمة في
كيانيا لرفع المستوى العممي في اتخاذ الق اررات وفي ادارة شؤوف التعميـ وغيرىا كما اسمفنا
سابقاً  ,اذ كاف المجمس التأسيسي مقيد في الفقرة (ب) القديمة مف المادة  .47واالختالؼ
في التعديؿ الجديد في

المادة  48الجديدة  ,انيا منحت استخداـ المجمس التأسيسي

الصالحيات مف البداية دوف تحديدىا بوقت او مدة محددة ,اذ كاف استخداـ الصالحيات في
المادة  48القديمة محدد بالسنة االولى فقط.
حرص عبدالحميد كاظـ عمى زيادة كفاءة جامعة بغداد برفع كتاب الى رئاسة ديواف
مػجػمػس الوزراء باستػخداـ الدكتور كورت كػوسويؾ ( )kurt koxueqااللماني المختص بعمـ
الحيواف لعضوية المجمس التأسيسي لمجامعة لخبرتو الواسعة ومكانتو في االوساط العممية,
واعتقاد عبدالحميد بانو سيفيد الجامعة في تنظيـ النواحي والبحوث العممية في كميتي اآلداب
والعموـ ودار المعمميف العالية ,وسيفيد متحؼ التاريخ الطبيعي ايضاً لخبرتو في ىذا المجاؿ,
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وسيجري عبد الحميد الالزـ اذا وافؽ مجمس الوزراء عمى تعيينو ( .)516وكذلؾ رفعت و ازرة
المعارؼ برئاسة وزيرىا عبدالحميد كتاباً الى رئاسة ديواف مجمس الوزراء لتأسيس مكتبة

مركزية في جامعة بغداد ألنيا ستقدـ خدمة لمباحثيف وتسيـ في تطور العمـ (.)517

عمؿ عبد الحميد عمى استحصاؿ موافقة الحكومة عمى تطوير القطاع الخاص
الصناعي مف خالؿ منح المدرسيف الحؽ في ممارسة مينتيـ خارج اوقات الدواـ الرسمي
ايمانا منو باف التطور في المجتمع ال يقتصر عمى قطاع دوف االخر ويجب اف يكوف
متكامؿ

()518

 ,واالستمرار في تطوير التعميـ وسد الشواغر في المعاىد العالية مف خالؿ

االجانب في وظائؼ الحكومة ( .)519واقترح وزير المعارؼ عبدالحميد كاظـ استحداث
منصب وكيؿ وزير الذي اقترحو احمد مختار باباف مف قبؿ ولـ ينفذ والسيما بعد التوسع

ا لكبير في و ازرة المعارؼ واصبح ذلؾ يتطمب اعادة النظر في بعض التشكيالت وسيترتب
عمى ذلؾ احداث تغييرات في نظاـ الو ازرة (.)551

واسيـ وزير المعارؼ عبدالحميد كاظـ بفعالية في التعاوف الثقافي مع البمداف العربية
واالسالمية والمجاورة والصديقة  ,فقد تـ استقباؿ الطمبة المغاربة لمدراسة في كمية الحقوؽ

وفي دار المعمميف العالية عمى نفقة و ازرة المعارؼ العراقية ( .)555وصرح عبدالحميد بقبوؿ
الطمبة السعودييف في المعاىد العممية العالية التابعة لجامعة بغداد ووعد بتقديـ كافة

المساعدات الالزمة ليـ ( .)552وقاؿ ايضا باف و ازرة المعارؼ ستقدـ ما بوسعيا لتقديـ كؿ
المساعدات الثقافية لمطمبة السودانييف الموجوديف في العراؽ( .)553وبفضؿ تطور التعميـ في

الع ارؽ اصبحت ىناؾ رغبة بزيارة العراؽ ,فقد زار وفد مف المدرسات المبنانيات
المتخصصات بالتربية االساسية في  53نيساف  5958مركز التربية االساسية في الوشاش

وقد اندىش الوفد لما شاىد مف تطور وتقدـ (.)554

وقد وجيت دعوات رسمية وقدمت تبرعات الى العراؽ في زمف عبدالحميد كاظـ ,فقد
وجيت الحكومة االمريكية دعوة لزيارتيا واالطالع عمى النظـ التربوية فييا .وقد لبت و ازرة
المعارؼ العراقية الدعوة بأرساؿ عزيز محمد قادر مدير معارؼ لواء ديالى وعبدالخالؽ
عبدالجميؿ ابراىيـ مدير معارؼ لواء الدليـ لمدة ( ) 61يوماً ( ,)555وتبرع المجمس الثقافي

البريطاني بتدريب( )25مدرساً ومدرسة مف اساتذة المغة االنكميزية عمييا لمدة ستة اسابيع

في بريطانيا (.)556
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أما في اطار التعاوف الثقافي مع البمداف االسالمية والصديقة اعرب عبدالحميد كاظـ

عف استعداده لعقد مشروع اتفاقية ثقافية مع ايراف ( ,)557وكذلؾ منحت المانيا االتحادية
عمى نفقتيا الخاصة الى الحكومة العراقية زمالة لمدراسة في جامعاتيا في موضوع عمـ
االثار القديمة وقد تـ ارساؿ صبحي انور الممحؽ االوؿ في مديرية االثار القديمة الى المانيا
االتحادية لدراسة عمـ االثار القديمة واكمؿ دراستو ( ,)558وكذلؾ تـ اجراء مباحثات ثقافية مع

المانيا الغربية واعمنت المانيا الغربية عف استعدادىا لمتعاوف .ونتيجة التعاوف المثمر بيف
الجانبيف قاؿ عبدالحميد كاظـ اف المانيا الغربية حرصت عمى زيادة التعاوف الثقافي مع

العراؽ ( ,)559وارسمت المانيا الغربية اربعة مدرسيف الى العراؽ لمتدريس في مدرسة الصناعة

عمى اف يبقى ىؤالء المدرسوف ثالث سنوات( .)521ونتيجة لتطور العالقات الثقافية بيف
البمديف وارتفاع عدد الطمبة رأى عبدالحميد كاظـ ضرورة تأسيس دائرة لمممحؽ الثقافي في
السفارة العراقية في بوف في المانيا الغربية (.)525

وفي االطار ذاتو مع البمداف الصديقة دعـ مجمس النواب عبد الحميد كاظـ مف اجؿ
تطوير المعارؼ واالستفادة مف االتفاقية الثقافية التي ابرميا عبدالحميد كاظـ مع ممثؿ
جميورية الصيف الوطنية في  57اب  5957لمتصديؽ عمييا في اجتماع مجمس النواب
المنعقد في  25اذار  5958وذلؾ بالتصويت الكمي لمنواب الحاضريف والبالغ عددىـ (553

) وكاف عبد الحميد النائب عف الديوانية ووزير المعارؼ واحداً منيـ ( ,)522وكذلؾ سوؼ

يحضر العراؽ المؤتمر الدولي لعمـ الحيواف المنعقد في لندف في  56تموز  5958لتوثيؽ
التعاوف وديمومتو مع البمداف الصديقة ,اذ رشحت و ازرة المعارؼ لحضور المؤتمر الدولي
لعمـ الحيواف الدكتور طو النجـ االستاذ المساعد بكمية االداب والعموـ

()523

ولـ يحضر

العراؽ المؤتمر الدولي لقياـ ثورة  54تموز  .5958وكرـ عبدالحميد جميع الخبراء االجانب

العامميف في و ازرة المعارؼ العراقية (.)524

وفي  27اذار  5958صدرت االرادة الممكية المرقمة  561بحؿ مجمس النواب الذي
كاف عبد الحميد فيو نائباً عف لواء الديوانية ,ولزوـ اجراء انتخابات النواب لممجمس الجديد .
وقد حددت و ازرة الداخمية استنادا الى المادة  33مف قانوف انتخاب النواب رقـ  53لسنة

 5956يوـ  5ايار  5958موعداً ألجراء االنتخابات في جميع انحاء العراؽ  ,وبالفعؿ جرت
االنتخابات النيابية ,وفاز عبدالحميد فييا واصبح نائباً عف لواء ديالى(.)525
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وبعد اجراء االنتخابات استمع النائب عبدالحميد كاظـ لخطاب العرش الذي القاه

الممؾ فيصؿ الثاني عمى اعضاء مجمس االمة في  51ايار  5958الذي ركز عمى اتماـ
تشريع الئحة قانوف التعديؿ الثالث لمقانوف االساسي وابراـ دستور االتحاد ,ومضاعفة القوى
العربية العسكرية مف اجؿ مقاومة العدو الصييوني وازالة خطره الذي اصبح ييدد السالـ في
الشرؽ االوسط .وبعد انتياء الخطا ب ترؾ اعضاء مجمس االعياف القاعة وعقدت الجمسة
االولى مف االجتماع غير االعتيادي لمجمس النواب لسنة  5958برئاسة اكبر االعضاء
سناَ وتـ اداء اليميف القانونية واجريت انتخابات الختيار رئيس مجمس النواب وفاز فييا عبد
الوىاب مرجاف .وفي الوقت نفسو عقدت الجمسة وبرئاسة عبدالوىاب مرجاف تـ انتخاب
كاتبيف لديواف الرئاسة وىما النائب ابراىيـ الحمداني والنائب نور محمد البريفكاني ,وتـ توزيع
اعضاء مجمس النواب عػمػى اربعة شعب مػتقػاربة الػعػدد مف الػنواب ,وظػيػر اسـ عبدالحميد
كاظـ في اسماء اعضاء الشعبة الثانية ( المجموعة الثانية ) واف ىذا التوزيع الى شعب
لغرض السيولة (.)526

وفي اجتماع مجمس النواب المنعقد في  58ايار  5958تـ تصديؽ مضابط انتخاب
نواب لواء ديالى بضمنيـ عبدالحميد كاظـ بطريقة التصويت بعد اف دققت ووجدت جميعيا

خالية مف الطعف واالعتراض( .)527وبذلؾ انتيت ميمة حكومة نوري السعيد بعد انتياء
االنتخابات النيابية الجديدة وافتتاح المجمس الجديد وما قاـ بو مف تعديؿ القانوف االساسي
وتشريع دستور االتحاد العربي ,فرفع الى الممؾ كتاب استقالة بموجبو و ازرتو الرابعة عشرة في
 54ايار 5958وتـ قبوؿ االستقالة في  59ايار  5958وكاف عبدالحميد كاظـ وزي اًر
لممعارؼ فييا (.)528

ثالثاً  :في وزارة احمد مختار بابان

اصبح عبدالحميد كاظـ وزي اًر لممعارؼ في و ازرة أحمد مختار باباف التي تألفت في 59

ايار  ,)529(5958وضمت الحكومة اعضاء كميـ ذو خبرة واستوزروا مف قبؿ ,ولـ يستوزر
فييا وزير جديد ,وكاف تسعة منيـ مف الو ازرة السعيدية التي استقالت أخي اًر بضمنيـ

عبدالحميد .وقاؿ احمد مختار باباف في يوـ االستيزار اف سياسة حكومتو سياسة اعمار
واصالح داخمي تستيدؼ توثيؽ الصمة بيف الشعب والمواطف ,واشار باباف الى اف االستقرار

واالصالح احدىما مكمؿ لألخر(.)531

666

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوضح احمد مختار باباف منياج و ازرتو بكممة القاىا في جمسة مجمس النواب المنعقد

في  29ايار  , 5958فضالً عف ما ذكره يوـ االستي از ر ,تضمنت مجموعة مف القضايا
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ,عدىا اساسية وىي التعاوف مع حكومة االتحاد ومع
جميع الدوؿ العربية والدوؿ الصديقة واحتراـ القوانيف واالنظمة ,وضرورة معالجة الوضع
االقتصادي والنيوض بالصناعة ,وتطوير االوضاع العامة ألبناء الشعب وتحقيؽ التعميـ

الشامؿ ليـ(.)535

بذؿ عبدالحميد جيوداً إلتماـ عممية التعميـ ,وسعى بكؿ طاقاتو إلنجاح العناصر المؤيدة

لتطوير التعميـ ,عف طريؽ توجيو الدعـ وترفيع الموظفيف الكفوئيف وشكر كؿ مف يعمي مف
شأف العمـ( ,)532وحضور الحفالت السنوية لممتخرجيف دعماً لكادر التدريس وتشجيعاً لمطمبة

()533
مف خالؿ تقديـ اليدايا لمطمبة االوائؿ
 ,وتوجيو العقوبة الى مف ىو عكس ذلؾ وفقاً

لقانوف تنسيؽ الجياز الحكومي ( .)534واقترح عبدالحميد اعداد برامج جديدة في دار المعمميف
وتغيير بعض المناىج وجعؿ الدراسة اربع سنوات بدؿ مف ثالث سنوات مع زيادة في راتب

المتخرج  ,النيـ ىـ مف يوجو االجياؿ القادمة ,واكد عمى غرس روح الفضيمة في نفوس
الطمبة وتوجيييـ باالتجاه الصحيح(.)535

لـ يتوقؼ عبدالحميد عف بذؿ الجيود ,فقد عقد اجتماعاً مع بعض مديري اقساـ

ديواف الو ازرة ومديري معارؼ لواء بغداد وتباحث معيـ فيما يخص التربية والتعميـ (,)536

وكذلؾ عقد اجتماعاً مع مديري معارؼ االلوية لمغرض نفسو ( ,)537وزار االلوية الشمالية

لتفقد شؤوف المدارس والمعاىد واالطالع عمى سير الحركة العممية والوقوؼ عمى المشاكؿ

واختيار الحموؿ المناسبة لكؿ مشكمة .وعزـ عمى مواصمة جولتو الى بقية االلوية

العراقية(.)538

اولى وزير المعارؼ عبدالحميد كاظـ اىتماماً شديداً بدراسة مشاريع المعارؼ(.)539

وفي اجتماع مجمس النواب المنعقد في  5حزيراف 5958وجو نائب لواء اربيؿ محمود خميفة
ونائب لواء بغداد عبدالرزاؽ الدىاف اسئمة عديدة الى وزير المعارؼ عبدالحميد كاظـ حوؿ
فتح مدارس اضافية في من اطؽ انتخابيما  .ولعؿ النائبيف لـ يعرفا حرص عبدالحميد عمى

تقديـ االىـ عمى الميـ ( ,)541وعمؿ عمى انشاء مخيمات ثابتة لمطمبة لزيادة قدراتيـ(.)545
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وفي مجاؿ العالقات الخارجية تـ تصديؽ االتفاقية الثقافية في  3حزيراف 5958

المنعقدة مع جميورية الصيف الوطنية التي وقعيا الوزير عبدالحميد كاظـ وممثؿ جميورية

الصيف الوطنية سابقاً في  54اب  .)542(5957وعمؿ عبدالحميد عمى استحصاؿ موافقة

مجمس الوزراء عمى استخداـ االجانب في التدريس( .)543وعمؿ ايضاً عمى تطوير العالقات

الثقافية مع الدوؿ العربية والصديقة ,بعقد اجتماع في بغداد في  55حزيراف  5958مع السيد
ابراىيـ صالح الممحؽ الثقافي في السفارة االردنية في بغداد بحثا فيو تطوير العالقات
الثقافية بيف دولتي االتحاد العربي .كما قاؿ عبدالحميد بانو سيرأس وفداً ,مف كبار رجاؿ
()544

التربية والتعميـ لزيارة االردف واالجتماع مع احمد الطراونة وزير التربية والتعميـ االردني

ولما سئؿ عبدالحميد في  7تموز 5958عف موعد زيارتو الى االردف قاؿ (( عمى كؿ حاؿ
البد مف ىذا االجتماع وأرجو أف يقع قريبا لدراسة توحيد مناىج التعميـ والشؤوف الثقافية

االخرى ))( .)545ولـ يعقد االجتماع لحدوث ثورة  54تموز .5958

وفي مجاؿ العالقات الخارجية ايضاً ,استمر وزير المعارؼ عبدالحميد كاظـ بالتأكيد

عمى التعاوف الثقافي مع الدوؿ الصديقة ,واشترؾ وفد العراؽ في معسكر الطمبة في ايراف
الذي دعت اليو و ازرة المعارؼ االيرانية دوالً عديدة الشراؾ الطمبة الذيف يتمتعوف بمواىب

فنية( . )546واعترؼ الجنراؿ نادر باطمنيقمج سفير ايراف في العراؽ بتطور العالقات الثقافية

مع العراؽ واعرب عف اممو باف تنظـ العالقات الثقافية في المستقبؿ القريب باتفاقية تعقد بيف

الدولتيف الصديقتيف(.)547

وفي المجاؿ ذاتو ,اصبح ىناؾ تطور ممموس في العالقات الثقافية مع تركيا ,فقد تـ
ارساؿ فائؽ صابر مدرس الرياضة البدنية الى تركيا لالطالع عمى تنظيـ وادارة الحركات

الكشفية والرياضية المشتركة بيف البمديف( .)548وكذلؾ تـ ايفاد مدرسيف ع ارقييف الى انقرة

في تركيا لتدريس المغة العربية في كمية االلييات في جامعة انقرة ( ,)549واصبح ىناؾ

تطور ايضاً في زمف عبدالحميد كاظـ مع بريطانيا ,اذ تـ ارساؿ زماالت دراسية لغرض
االبحاث العممية (.)551

عمؿ وزير المعارؼ عبدالحميد كاظـ عمى توسيع نطاؽ البعثات العممية بيدؼ اعداد
العناصر المتخصصة الكفوءة لسد حاجة الو ازرة ضمف معاىدىا وكمياتيا .ففي عاـ 5958
تـ ارساؿ عشريف طالباً لمدراسة خارج العراؽ وتوجيو ثالثيف طالباً لمدراسة داخؿ العراؽ فقط
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لحساب و ازرة المعارؼ  ,اما في ما يخص الو ازرات االخرى فكانت لكؿ و ازرة اعداد خاصة

بيا حسب الحاجة ( .)555وكانت و ازرة المعارؼ تشرؼ عمى بعثات كؿ الو از ارت ,إذ سجمت

و ازرة المعارؼ والو ازرات االخرى في عيد الوزير عبدالحميد كاظـ اعمى نسبة ليا موازنةً

بالسنوات السابقة ,اذ بمغ عدد طالب البعثات ( )213طالب في العاـ الدراسي - 5957
 ,5958و كانت و ازرة المعارؼ ترسؿ البعثات الى الدوؿ التي تعد االفضؿ تقدماً في العالـ

مف الناحية العممية(.)552

والواقع يؤكد مدى عمؽ رغبة عبدالحميد ,بدعـ مف الحكومة العراقية ,في النيوض
بالبالد نيضة عممية ادبية فنية لغرض مواكبة التطور العممي العالمي.
واجتمع عبدالحميد في بغداد في حزيراف  5958مع خمدوف الكناني مندوب اليونسكو
الى الدوؿ العربية والدكتور اسد اهلل كاظمي رئيس ىيئة منظمة خبراء اليونسكو في العراؽ
وحضر االجتماع الدكتور عبدالرزاؽ الجميمي مدير العالقات الثقافية العراقية ,وجرى البحث
في مشاريع اليونسكو في العراؽ منيا مشروع التربية االساسية  ,ومشروع اعداد حمقات
دراسية لتنظيـ شؤوف المكتبات ,ومشروع المساعدات الفنية ,ومشروع تأسيس مركز لموثائؽ
العممية والفنية  ,ومشاريع اخرى( .)553ويظير مما تقدـ أف اعماؿ عبدالحميد في و ازرة

المعارؼ في حكومة احمد مختار باباف كانت ميمة لكنيا قميمة موازنةً بسابقاتيا بسبب قصر

عمر الحكومة إذ لـ تبمغ حتى الشيريف ( ,)554اما اقصر مدة خدمة لعبدالحميد وزي اًر
لممعارؼ فقد كانت في حكومة ارشد العمري الثانية.

عمؿ عبدالحميد عمى بحث اجراء الترتيبات الالزمة لموفد العراقي برئاستو وعضوية
مدير االثار القديمة العامة وعدد مف موظفي ديواف الو ازرة والمؤسسات التابعة ليا وجامعة

بغداد لمذىاب الى المؤتمر العاـ في باريس الذي سيعقد في تشريف الثاني  ,)555(5958ولكف
العراؽ لـ يحضر ذلؾ المؤتمر بسبب االطاحة بالنظاـ الممكي واعالف قياـ الجميورية
العراقية في  54تموز .5958
بعد االطاحة بالنظاـ الممكي ,اعتقؿ عبدالحميد كاظـ ألنو مف رجاؿ العيد الممكي

واطمؽ سراحو بعد عدة اشير ال تتجاوز الثالثة( ,)556ثـ غادر العراؽ بعد ذلؾ والتحؽ
بمنظمة اليونسكو التي عينتو مستشا اًر تربوياً لحكومة السوداف في ايار  ,5961ثـ عيدت
اليو لجنة الغوث الدولية منصب نائب مدير مركز الوكالة لمتعميـ وتدريب المعمميف في
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السوداف في ايار ,5963واوفدتو اليونسكو بعد ذلؾ بميمة تربوية الى المممكة الميبية ,ثـ
عيدت اليو ببعض اعماؿ اليونسكو في بيروت عاـ  ,5971بعدىا عاد الى بمده العراؽ

لالستقرار ( .)557وفي اواخر اب 5976سافر مع زوجتو وابنو محمد باسؿ في نزىة الى لندف
واصيب ىناؾ بنوبة قمبية توفي عمى اثرىا في  53ايموؿ  ,5976ثـ نقؿ جثمانو الى بغداد

ودفف في مقبرة الشيخ معروؼ في  56ايموؿ .)558(5976

مف خالؿ دراسة المرحمة التاريخية التي تسمّـ فييا عبدالحميد و ازرة المعارؼ ,تبيف مف

المعمومات الواردة في البحث اف االيجاب وليس الػسمب يػطغى عػمى تمؾ الشخصية عمى ما
اتسمت بو اعمالو في و ازرة المعارؼ مف نشاط كبير تمثؿ باتباع سياسة تعميمية جديدة
اسيمت في نشر التعميـ االبتدائي  ,وتطوير التعميـ الثانوي ,وتوسيع نطاؽ التعميـ الميني,
ورفع مستوى معاىد اعداد المعمميف ,واخراج جامعة بغداد الى الوجود ,وازدياد حجـ البعثات
العممية ,وتأليؼ وتعديؿ والغاء االنظمة والقوانيف بما يتماشى وروح العصر لخدمة المعارؼ,
وترتيب التشكيالت االدارية ,اال انو مع كؿ تمؾ الحسنات ىناؾ امور كثيرة كانت عمى درجة
مف االىمية لـ يستطع عبدالحميد تحقيقيا ,تمثمت في جعؿ التعميـ الثانوي يواكب ما جرى
مف تطورات في التعميـ االبتدائي ,ولـ يعالج مشكمة االمية بشكؿ نيائي ,وضعؼ العناية
بالمكتبات المدرسية والعامة ,وعدـ معالجة مشاكؿ المناىج المدرسية بصورة جذرية.
Abstract
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College of Arts
Abdu Al- Hameed Kadhum is considered to be one of important
characters that played a great role in the history of the ministry of
Education in Iraq. He was aware of the importance of education and
was determined to spread it. He considered it as the basic center in
making the modern man, adopting a new educational technique that
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helped in developing the quality and quantity of education. He also
established cultural relations and entered into agreements with all the
countries that lead to know the culture of others and let them know the
development that Iraq has achieved.
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.58ىي امتداد لمكمية البروتستانتية السورية (  ) Syrian protestant collegeوتعتبر
كمية تبشيرية أسسيا رجاؿ ديف بروتستانت امريكاف وبريطانييف عاـ  5866وبذؿ الجيد
االكبر القس االمريكي دانييؿ بميس

بعد حصولو عمى الدعـ المالي مف امريكا

وبريطانيا وقررت لجنة امناء الجامعة في  58تشريف الثاني  5921استبداؿ اسميا الى
الجامعة االمريكية في بيروت بعد اف توسعت كمياتيا واقساميا واشتيرت الجامعة
بإصدارىا الدراسات والبحوث العممية واالدبية  .ينظر  :سامي حسيف حمودي جاسـ
الطائي  ,عدناف الباجو جى ودورة الدبموماسي والسياسي في العراؽ حتى عاـ , 5969
رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة ديالى  ,كمية التربية لمعموـ االنسانية 2152 ,
 ,ص28؛ منار عبدالمجيد عبد الكريـ  ,الجامعة االمريكية في بيروت واثرىا عمى
الفكر السياسي في العراؽ الممكي  ,أطروحة دكتوراه غير منشورة  ,الجامعة
المستنصرية  ,كمية التربية  , 2154 ,ص. 54
.75

جريدة المدى 57 ,أيموؿ . 2115
662

جملة دياىل 7102 /

العدد الرابع والسبعون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.21راىي مزىر العامري  ,المصدر السابؽ  ,ص . 556

.25مير بصرى ,المصدر السابؽ  ,ص 589؛ جريدة المدى  ,العدد  57 , 495 ,ايموؿ
12115
.22والتر ايمس  ,أ طروحات الدكتوراه االميركية في التربية المؤلفة مف قبؿ العراقييف ,
مجمة المعمـ الجديد  ,المجمد التاسع عشر  ,ج  , 5956 , 4- 3ص . 585
.23ولد ىاري تروماف  Harry Trumanفي والية ميسوري الغربية عاـ  , 5884وىو
الرئيس الثالث والثالثوف لمواليات المتحدة االمريكية  ,تولى الرئاسة عاـ - 5945
 , 5953في عيده بدأت الحرب الباردة بيف االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة
االمريكية  ,كذلؾ تـ وضع اسس االمـ المتحدة وصندوؽ النقد الدولي  ,اعمف الحرب
عمى كوريا الشمالية عاـ  . 5951ينظر :احمد محمد جاسـ  ,السياسة الخارجية
لمواليات المتحدة االمريكية اتجاه شبو الجزيرة الكورية في عيد الرئيس ىاري تروماف
 ,5953 -5945رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة ديالى  ,كمية التربية
االصمعي  , 2119 ,ص ص . 85 6 , 5 - 4
.42

جريدة ديالى  ,العدد  6 , 567تموز . 2154

.25وثيقة صادرة مف و ازرة المعارؼ العراقية  ,ترجمة الحاؿ  ,ص 5؛ مقابمة مع السيد
ماجد عبدالحميد  ,يوـ  8آذار . 2155
.26اسراء خزعؿ ظاىر  ,المصدر السابؽ  ,ص . 6
.27جريدة البالد  ,العدد  2 , 4998تموز . 5957
.28اسراء خزعؿ ظاىر ,المصدر السابؽ  ,ص 6؛ جريدة البالد  ,العدد , 4998
2تموز . 5957
.45

ولد في الحمة عاـ  , 5919وتنقؿ بدراستو بيف العراؽ ولبناف ,وحصؿ عمى

شيادة الحقوؽ مف الجامعة االمريكية في بيروت ,اصبح عضواً في مجمس النواب

ورئيساً لو لدورات عديدة وشغؿ مناصب و ازرية عديدة ىي  :االقتصاد ,المالية,

واالشغاؿ والمواصالت ,وفي  55كانوف االوؿ  5957اصبح رئيساً لموزراء وكمؼ

بوكالة و ازرة الدفاع واستمرت و ازرتو الى اذار  ,5958توفي في بغداد عاـ .5964

ينظر  :حميد المطبعي ,موسوعة اعالـ العراؽ في القرف العشريف ,بغداد ,دار الشؤوف
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الثقافية  ,5998 ,ج  ,3ط ,5ص 571؛ خالد احمد الجواؿ ,موسوعة أعالـ كبار
ساسة العراؽ الممكي ( مف  5921الى  ,) 5958بغداد ,دار الشؤوف الثقافية,ج,5

ط ,5ص .92
.03

جريدة الزماف ,العدد  55 ,6559كانوف االوؿ 5957؛ جريدة الوقائع

العراقية ,العدد  25 ,4181كانوف االوؿ 5957؛ عبد الرزاؽ الحسني ,تاريخ الو ازرات
العراقية ,بغداد ,دار الحياة ,5961 ,ج  ,51ط  ,5ص ص .592 - 595

.07

جريدة الزماف ,العدد  56 ,6521كانوف االوؿ 5957؛ جريدة الشعب ,العدد

 56 ,4131كانوف االوؿ 5957؛ جريد المنار ,العدد  56 ,5528كانوف االوؿ
5957؛ باقر اميف الورد ,حوادث بغداد في اثني عشر قرناً ,بغداد ,مكتبة النيضة,

ط ,2153 ,2ص  349؛محاضر مجمس االعياف ,االجتماع االعتيادي لسنة
 ,5958 -5957الدورة االنتخابية الخامسة عشر ,الجمسة الثانية ,ص 51؛ الحسني,
عبدالرزاؽ ,االصوؿ الرسمية لتاريخ الو ازرات العراقية في العيد الممكي الزائؿ ,بيروت,
دار الرافديف لمطباعة والنشر ,2154 ,ط  ,2ص ص .357-356
.04

جريدة المنار ,العدد  56 ,5528كانوف االوؿ 5957؛ جريدة الزماف ,العدد

 57 ,6525كانوف االوؿ 5957؛ الحسني ,تاريخ الو ازرات العراقية ,ج  ,51ص ص
.594 -593

.00

جريدة الوقائع العراقية ,العدد  23 ,4185كانوف االوؿ 5957؛ جريدة الوقائع

العراقية ,العدد  51 ,4199شباط .5958

.02

جريدة الزماف ,العدد  28 ,6531كانوف االوؿ .5957

.09

وزراء المعارؼ السابقيف الذيف التقى عبدالحميد بيـ وتواريخ تولييـ مسؤولية

الو ازرة  :صادؽ البصاـ مدة المسؤولية مف  56ايموؿ  5935الى  29تشريف االوؿ

 5936في و ازرة ياسيف الياشمي الثانية ,ومف  35اذار  5941الى  26كانوف الثاني
 5945في و ازرة رشيد عالي الكيالني ,ومف  35كانوف الثاني  5945الى  5نيساف
 5945في و ازرة طو الياشمي ,ومف  25تشريف الثاني  5946الى  29اذار 5947
في و ازرة نوري السعيد التاسعة .وابراىيـ عاكؼ االلوسي مدة المسؤولية مف  3حزيراف
 5944الى  28اب  5944في و ازرة حمدي الباجو جي االولى ,ومف  29اب 5944
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الى  31كانوف الثاني  5946في و ازرة حمدي الباجو جي الثانية  .وخميؿ كنو مدة
المسؤولية مف  55ايموؿ  5955الى  51تموز  5952في و ازرة نوري السعيد الحادية
عشرة  ,ومف  29كانوف الثاني  5953الى  5ايار  5953في و ازرة جميؿ المدفعي
السادسة ,ومف  7ايار  5953الى  57ايموؿ  5953في و ازرة جميؿ المدفعي السابعة,

ومف  3اب  5954الى  57كانوف االوؿ  5955في و ازرة نوري السعيد الثانية عشرة,
ومف  56حزيراف  5956الى  21حزيراف  5957اشغؿ منصب و ازرة المعارؼ بالوكالة
بعد استقالة منير القاضي في و ازرة نوري السعيد الثالثة عشرة .ومحمد فاضؿ الجمالي
مدة المسؤولية مف  29نيساف  5954الى  56حزيراف  5954اشغؿ منصب و ازرة
المعارؼ بالوكالة في و ازرة ارشد العمري الثانية .وعبداهلل الدمموجي مدة المسؤولية مف
 53تموز  5952الى  23تشريف الثاني  5952في و ازرة مصطفى العمري .وتحسيف
عمي مدة المسؤولية مف  9تشريف االوؿ  5945الى  4تشريف االوؿ  5942في و ازرة
نوري السعيد السادسة ,ومف  8تشريف االوؿ  5942الى  23حزيراف  5943في وزارة
نوري السعيد السابعة .وعباس ميدي مدة المسؤولية مف  3تشريف الثاني  5932الى
 58اذار  5933في و ازرة ناجي شوكت  .ومنير القاضي مدة المسؤولية مف 57
كانوف االوؿ  5955الى  57حزيراف  5956في و ازرة نوري السعيد الثالثة عشرة .
ينظر  :راىي مزىر العامري ,المصدر السابؽ ,ص ص- 91, 86 - 81 ,77 -67
552 - 551 ,511؛ عبد الرزاؽ الحسني ,تاريخ الو ازرات العراقية  ,ج , 8ص
595؛ عبد الرزاؽ الحسني ,تاريخ الو ازرات العراقية ,ج , 9ص ص 533 - 532؛
عبدالرزاؽ الحسني ,تاريخ الو ازرات العراقية ,ج  ,51ص 67؛ جريدة الزماف ,العدد
 24 ,6527كانوف االوؿ .5957
.03

جريدة الحرية ,العدد  2 ,5172كانوف الثاني 5958؛ جريدة الناس ,العدد

 2, 2567كانوف الثاني 5958؛ جريدة الحوادث ,العدد  3 ,4498كانوف الثاني
.5958

.01
.01
.05

جريدة الحرية ,العدد  2 ,5172كانوف الثاني .5958
جريدة فتى العراؽ ,العدد  53 ,2535شباط .5958
جريدة الزماف ,العدد  25 ,6555كانوف الثاني .5958
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.23

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة االولى ,ص.3

.27

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة الرابعة ,ص ص 35 -34؛ جريدة الحوادث ,العدد 3 ,4498

كانوف الثاني .5958
.24

قراءة الصؼ االوؿ االبتدائي تسمى القراءة الخمدونية في الدراسة العربية

وتسمى االلفباء الكردي في الدراسة الكردية .ينظر :محاضر مجمس النواب ,االجتماع
االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية الخامسة عشر ,الجمسة الرابعة ,ص 35؛
و ازرة المعارؼ ,التقرير السنوي عف سير المعارؼ لسنة  ,5956 - 5955مطبعة
الزىراء ,بغداد ,5957 ,ص ص .589 - 584

.20

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة الثامنة عشرة ,ص ص .359,321 -358

.22

و ازرة التخطيط ,مديرية االحصاء العامة ,التقرير السنوي عف سير المعارؼ

لسنة  ,5958 -5957مطبعة الحكومة ,بغداد ,5959 ,ص .3

.29

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة الثامنة عشرة ,ص ص .359 -358

.23
.21

جريدة الحرية ,العدد  7 ,5513شباط .5958
محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة الخامسة ,ص.47

.21

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة السابعة ,ص ص .65 -59

.25

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة العشريف ,ص .366
.93

جريدة الحوادث ,العدد  25 ,4557كانوف الثاني .5958
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.97

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة الرابعة ,ص 39؛ جريدة الحرية ,العدد  4 ,5511شباط

.5958
.94

رئيس المجنة ضياء جعفر ومقرر المجنة ابراىيـ الحمداني ولـ يذكر التقرير

اسماء اعضاء المجنة  .انظر  :محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة

 ,5957الدورة االنتخابية الخامسة عشر ,القسـ الثالث ,تقرير لجنة الشؤوف المالية عف
الئحة قانوف الميزانية العامة لسنة  ,5958مطبعة الحكومة ,بغداد ,ص .95
.90

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,القسـ الثالث ,تقرير لجنة الشؤوف المالية عف الئحة قانوف الميزانية

العامة لسنة  ,5958مطبعة الحكومة ,بغداد ,ص .95
.92
.99
.93

جريدة الحرية ,العدد  7 ,5513شباط .5958
جريدة الحوادث ,العدد  55 ,4515كانوف الثاني .5958
محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة التاسعة ,ص .523

.91

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,القسـ الثالث ,تقرير لجنة الشؤوف المالية عف الئحة قانوف الميزانية

العامة لسنة  ,5958مطبعة الحكومة ,بغداد ,ص ص.96 -95
.91
.95
.33
.37

جريدة الحرية ,العدد 4 ,5511شباط .5958
جريدة الزماف ,العدد 4 ,6563شباط .5958
جريدة الناس ,العدد 27 ,2587كانوف الثاني .5958
محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة العشريف ,ص ص 367 -366؛ جريدة الزماف,

العدد4,6563شباط .5958
.34

مجمس االعياف ,لجنة االمور المالية واالقتصادية ,الئحة قانوف الميزانية

العامة لسنة ,5958

.30

ص .51

جريدة الزماف ,العدد  27 ,6529كانوف االوؿ .5957
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.32
.39
.33
.31

جريدة الزماف ,العدد  55 ,6542كانوف الثاني .5958
جريدة االخبار ,العدد  7 ,4845كانوف الثاني .5958

جريدة الحوادث ,العدد  35 ,4522كانوف الثاني .5958
بدوف مؤلؼ ,مؤتمر لجاف اليونسكو الوطنية لمدوؿ العربية ,مجمة المعمـ

الجديد ,المجمد الحادي والعشروف ,5958 ,ج  ,3ص ص .567 -566

.31

محاضر مجمس االعياف ,االجتماع االعتيادي لسنة ,5958 -5957

محضر الجمسة المشتركة مف مجمسي االعياف والنواب في  57شباط  ,5958ص ص

8 ,2 -5؛ جريدة الوقائع العراقية ,العدد  26 ,4516شباط .5958
.35
.13

جريدة الزماف ,العدد  22 ,6576شباط .5958
جريدة الزماف ,العدد

 55 ,6569شباط 5958؛ جريدة االخبار ,العدد

 55 ,4875شباط 5958؛ جريدة الحرية ,العدد  55 ,5516شباط .5958

.17
.14
.10
.12

جريدة الزماف ,العدد  8 ,6566شباط .5958
جريدة الناس ,العدد  59 ,2581كانوف الثاني .5958
جريدة الحوادث ,العدد  51 ,4514كانوف االوؿ .5958
د  .ؾ  .و ,منياج جمسة مجمس الوزراء ,تسمسؿ الممؼ ,355 / 5852

كتاب و ازرة المعارؼ ,العدد  55813والمؤرخ في  59كانوف الثاني  5958والموجو
الى رئاسة ديواف مجمس الوزراء ,و ,58

.19
.13

ص .85

ظاىر ,المصدر السابؽ ,ص .52
ولد في بغداد  5887في منطقة رأس القرية التي تقع في شارع الرشيد وىي

احد محالت بغداد القديمة  ,ناؿ شيادة االبتدائية مف المدرسة الرشدية في بغداد
وشيادة االعدادية مف االعدادية الممكية عاـ  ,5915وحصؿ عمى شيادة جامعية في
االقتصاد المالي والسياسي مف اسطنبوؿ ,واصبح نائباً و وزي اًر ثـ رئيساً لموزراء مرتيف

 :االولى مف  3حزيراف  5944الى  28اب  5944والثانية مف  28اب  5944الى

 31كانوف الثاني  ,5946توفي في عاـ  .5948ينظر  :افراح فاضؿ قنبر ,حمدي
البا جة جي ودوره في السياسة الػعراقية ,رسػالة مػاجستير غػير منشورة ,جػامعة بغداد,
كػمية اآلداب ,5995 ,ص ص .551 - 515 , 21 - 59
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.11

جريدة

االخبار ,العدد  6 ,4875شباط 5958؛ جريدة الحرية ,العدد

 6 ,5512شباط 5958؛ جريدة الناس ,العدد  7 ,2547شباط .5958

.11
.15

جريدة الزماف ,العدد  52 ,6571شباط .5958
جريدة الحرية ,العدد  4 ,5525اذار 5958؛ عبدالرزاؽ الحسني ,تاريخ

الو ازرات العراقية ,ج ,51ص 255؛ تشارلز تريب ,صفحات مف تأريخ العراؽ
المعاصر ,ترجمة  :زينة جابر ادريس ,بيروت ,الدار العربية لمعموـ ,2116 ,ص

.213
.13

جريدة الزماف ,العدد  4 ,6584آذار 5958؛ جريدة الحرية ,العدد5525,4

آذار .5958

.17

عبدالرزاؽ الحسني ,تاريخ الو ازرات العراقية ,ج ,51ص 252؛ ناجي شوكت,

سيرة وذكريات ثمانيف عاماً  ,5974 -5894بغداد ,مكتبة اليقظة العربية,5991 ,

ج ,2ط  ,2ص . 619
.14
.10

عبدالرزاؽ الحسني ,تاريخ الو ازرات العراقية ,ج ,51ص .252
جريدة الوقائع العراقية ,العدد  4 ,4551آذار 5958؛ محاضر مجمس

النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية الخامسة عشر ,الجمسة
الرابعة والعشريف ,ص .415

.12

جريدة الزماف ,العدد  4 ,6584آذار 5958؛ جريدة الحوادث ,العدد ,4549

 5آذار 5958؛ جريدة الناس ,العدد  5 ,2567آذار .5958

.19

جريدة الحوادث ,العدد  8 ,4552اذار .5958

.13

محاضر مجمس النواب,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة السابعة والعشريف ,ص.437

.11

عبدالرزاؽ الحسني ,االصوؿ الرسمية ,....ص ص .322-325

.11

جريدة الوقائع العراقية ,العدد  35 ,4523اذار .5958

.15

د  .ؾ  .و ,قسـ خدمات الباحثيف ,تسمسؿ الممؼ  ,375/534126برقية

سرية مف السفارة البريطانية في عماف الى و ازرة الخارجية في لندف المرقمة  353في

 25اذار  ,5958ص .527
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.53

د  .ؾ  .و ,قسـ خدمات الباحثيف ,تسمسؿ الممؼ  ,375 / 533853برقية

سرية مف السفير البريطاني في بغداد الى و ازرة الخارجية في لندف المرقمة  575في 6

شباط  ,5958ص .27
.57

جريدة الحرية ,العدد  7 ,5524اذار 5958؛ جريدة الناس ,العدد ,2574

53اذار . 5958

.54
.50

جريدة الحرية ,العدد  3 ,5547نيساف .5958
جريدة الحوادث ,العدد  54 ,4557اذار 5958؛ جريدة االخبار ,العدد

 22 ,4917اذار .5958
.52
.59
.53
.51
.51
.55

جريدة الحوادث ,العدد  25 ,4566اذار .5958
جريدة الناس ,العدد  6 ,2656ايار .5958
جريدة الناس ,العدد  29 , 2655نيساف .5958
جريدة الزماف ,العدد  52 ,6256نيساف .5958
جريدة الزماف ,العدد  5 ,6233ايار .5958
بدوف مؤلؼ ,اخبار متفرقة ,مجمة المعمـ الجديد ,المجمد الحادي والعشروف,

 ,5958ج  , 3ص.577

.733
.737

جريدة الناس ,العدد  54 ,2615نيساف .5958
الفمـ العراقي الجديد بطولة ازىار احمد وعبدالوىاب الدايني ومخرج الفمـ

كماؿ البدري وقد القى كممة ترحيبية بالوزير شاك اًر رعايتو لمفف والثقافة العراقية بحضوره

حفمة العرض االولى لفمـ عروس الفرات العراقي  .ينظر  :جريدة الزماف ,العدد

 57 ,6595اذار 5958؛ جريدة االخبار ,العدد  58 ,4913اذار .5958
.734

الفقرة ( ب ) مف المادة  47الممغاة يقوـ المجمس التأسيسي بدراسة احواؿ

الكميات ويرسـ الخطط الالزمة لرفع مستواىا الجامعي ولو اف يقترح ما يراه مف تعديؿ

او تغيير في كيانيا وعمى مجمس الجامعة تنفيذ ذلؾ  .ينظر  :الدجيمى ,المصدر
السابؽ ,ص .373
.730

محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة السابعة والعشريف ,ص  442؛ د .ؾ .و ,ممفات البالط
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الممكي ,تسمسؿ الممؼ  ,355/4428كتاب رئاسة الديواف الممكي ,العدد  431والمؤرخ

في  7حزيراف  5958والموجو الى رئاسة ديواف مجمس الوزراء ,و  ,38ص 68؛
جريدة الوقائع العراقية ,العدد  59 ,4561حزيراف 5958؛ الدجيمى ,المصدر السابؽ,
.367
.732

المادة  48الممغاة لممجمس التأسيسي خالؿ السنة االولى مف تاريخ تنفيذ ىذا

القانوف اف يوصي بنقؿ اعضاء ىيئة التدريس مف كمية الى اخرى او الى وظيفة عامة

 .انظر  :الدجيمى ,المصدر السابؽ,
.739

.516

ص .373

جريدة الوقائع العراقية ,العدد 59 ,4561حزيراف .5958
رئيس الجمعية االلمانية لعمـ الحيواف ,واستاذ في عمـ الحيواف .درس في

جامعتي مونستر وىامبورغ في المانيا وفي جامعة اسطنبوؿ في تركيا .حرر مجمة عمـ
االبحاث المائية التي تصدرىا جػامعة اسطنبوؿ مػف سنة  5937الػى سنة .5955
ينػظػر  :د .ؾ .و ,مػنيػاج جػمسة مػجمس الػوزراء ,تػسمسؿ الػممؼ ,355/ 5852
كتاب و ازرة المعارؼ ,العدد  575431والمؤرخ في  4ايار 5958والموجو الى رئاسة
ديواف مجمس الوزراء ,و  ,65ص . 88
.731

د .ؾ .و ,ممفات البالط الممكي ,تسمسؿ الممؼ  ,355/ 5875كتاب و ازرة

المعارؼ ,العدد  22985والمؤرخ في 54حزيراف  5958والموجو الى رئاسة ديواف

مجمس الوزراء ,و  ,94ص .56
.731

د .ؾ .و ,منياج جمسة مجمس الوزراء ,تسمسؿ الممؼ  ,355/ 5852كتاب

و ازرة المعارؼ ,العدد ـ س  998 /والمؤرخ في  6ايار  5958والموجو الى رئاسة
ديواف مجمس الوزراء ,و  , 62ص 85؛الممؼ نفسو ,كتاب و ازرة المعارؼ ,العدد
 58584والمؤرخ في  53ايار  5958والموجو الى رئاسة ديواف مجمس الوزراء ,و
 ,63ص 86؛ الممؼ نفسو ,كتاب و ازرة المعارؼ ,العدد  58583والمؤرخ في 53
ايار  5958والموجو الى رئاسة ديواف مجمس الوزراء ,و  ,64ص .87

.735
.773
.777

جريدة الوقائع العراقية ,العدد  52 ,4554اذار .5958
جريدة الزماف ,العدد  5 ,6218نيساف .5958
جريدة الناس ,العدد  2 ,2595نيساف .5958
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.774
.770
.772
.779
.773
.771
.771

جريدة الحرية ,العدد  26 ,5541اذار .5958

جريدة الزماف ,العدد  59 ,6225نيساف .5958
جريدة الناس ,العدد  54 ,2615نيساف .5958
جريدة الناس ,العدد  28 ,2651نيساف .5958
جريدة فتى العراؽ ,العدد 5 ,2553ايار .5958
جريدة الزماف ,العدد  53 ,6241ايار .5958
د .ؾ .و ,منياج جمسة مجمس الوزراء ,تسمسؿ الممؼ  ,355/ 5852كتاب

و ازرة المعارؼ ,العدد  575438والمؤرخ في  5ايار  5958والموجو الى رئاسة ديواف
مجمس الوزراء ,و  ,56ص .79
.775
.743
.747
.744

جريدة الزماف ,العدد  51 ,6589اذار .5958
جريدة االخبار ,العدد  55 ,4924نيساف .5958
جريدة االخبار ,العدد  5 ,4955نيساف .5958
محاضر مجمس النواب ,االجتماع االعتيادي لسنة  ,5957الدورة االنتخابية

الخامسة عشر ,الجمسة الخامسة والعشريف ,ص ص .422, 425 -421

.740

د .ؾ .و ,منياج جمسة مجمس الوزراء ,تسمسؿ الممؼ  ,355/ 5852كتاب

و ازرة المعارؼ ,العدد  55281والمؤرخ في  54نيساف  5958والموجو الى رئاسة
ديواف مجمس الوزراء ,و  , 61ص. 83

.742
.749

جريدة الناس ,العدد  52 ,2625ايار .5958
جريدة الوقائع العراقية ,العدد  35 ,4523اذار 5958؛ الحسني ,تاريخ

الو ازرات العراقية ,ج  ,51ص ص .324 ,223 -222
.743

الشعبة تعني المجموعة وكميـ نواب ال يوجد لمشعبة رئيس وىي غير

متخصصة ,يبدو اف الغرض مف توزيع النواب عمى أربعة شعب لغرض السيولة

وأسماء أعض اء الشعبة الثانية  :نذير قيردار ,كامؿ الغثيث ,مخيث الكتاب ,حميد
الحمود ,عبدالرزاؽ الدىاف ,زيد احمد عثماف ,باقر احمد ,صكباف العمي ,مزىر
السمرمد ,ابراىيـ سعيد ,اركاف العبادي ,يوسؼ رساـ ,توفيؽ السمعاني ,فيصؿ المناع,
ع ازرة المعجوف ,ابراىيـ الحمداني ,عبد الجبار الراوي ,سعدوف المشمب ,محمد اليونس,
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عبد الحميد كاظـ ,خضر احمد ,محمود الزيباري ,عارؼ السويدي ,سعدي عمي ,انور
الجوىر ,عبد الكاظـ العطية ,محيي حمندي ,جميؿ عبدالوىاب ,عبود الييمص ,فرىود
الفندي ,جثير المطمؾ ,عبدالكريـ الجوي ,عبد االمير الشعالف ,عبد االمير عالوي,
فخري الطبقجمي ,ابراىيـ العقيؿ ,وعطية السمماف  .ينظر  :محاضر مجمس النواب,
االجتماع غير االعتيادي لسنة  ,5958الدورة االنتخابية السادسة عشر ,الجمسة
االولى,

.741

ص ص . 4 - 3, 2 - 5
محاضر مجمس النواب ,االجتماع غير االعتيادي لسنة  ,5958الدورة

االنتخابية السادسة عشر ,الجمسة الثالثة ,ص ص .58 - 57
.741

عبد الرزاؽ الحسني ,تاريخ الو ازرات العراقية ,ج  , 51ص ص - 233

234؛ عبد الرزاؽ الحسني ,االصوؿ الرسمية  ,....ص ص .323 - 322

.745

جريدة الوقائع العراقية ,العدد  59 ,4548ايار 5958؛ جريدة الزماف ,العدد

 59 ,6245ايار 5958؛ جريدة الناس ,العدد  21 ,2627ايار 5958؛ جريدة فتى
العراؽ ,العدد  22 ,2558ايار 5958؛ محاضر مجمس النواب ,االجتماع غير
االعتيادي لسنة  , 5958الدورة االنتخابية السادسة عشر ,الجمسة الرابعة ,ص ص

.22 - 25
.703

عبد الرزاؽ الحسني,

تاريخ الو ازرات العراقية ,ج ,51ص ص - 251

255؛ اسماعيؿ رسوؿ ,نظرات في المسيرة الثقافية بيف الماضي والحاضر ,مجمة
الحكـ الذاتي ,اربيؿ ,السنة الرابعة ,العدد  ,4كانوف الثاني  ,5979ص .562

.707

محاضر مجمس النواب ,االجتماع غير االعتيادي

لسنة  ,5958الدورة

االنتخابية السادسة عشر ,الجمسة الرابعة ,ص 22؛ الحسني ,االصوؿ الرسمية ,...
ص ص .326-325
.704

جريدة الزماف ,العدد  7 ,6265حزيراف 5958؛ جريدة الوقائع العراقية ,العدد

 23 ,4565حزيراف .5958
.700

جريدة االخبار ,العدد  29,4962ايار 5958؛ جريدة االخبار ,العدد

 5,4965حزيراف .5958

.702

جريدة الوقائع العراقية ,العدد  56 ,4558حزيراف .5958
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.709
.703
.701
.701

جريدة الناس ,العدد  3 ,2639حزيراف .5958

جريدة الناس ,العدد  55 ,2649حزيراف .5958
جريدة الناس ,العدد  9 ,2644حزيراف .5958
جريدة االخبار ,العدد  22 ,4983حزيراف 5958؛ جريدة فتى العراؽ ,العدد

 23 ,2567حزيراف 5958؛ جريدة االخبار ,العدد  4 ,4991تموز 5958؛ جريدة
الزماف ,العدد  7 , 6283تموز .5958

.705

جريدة الزماف ,العدد  51 ,6264حزيراف .5958

.723

محاضر مجمس النواب ,االجتماع غير االعتيادي لسنة  ,5958الدورة

االنتخابية السادسة عشر ,الجمسة السادسة ,ص.53

.727
.724

جريدة الزماف ,العدد  7 ,6283تموز .5958
د  .ؾ  .و ,ممفات البالط الممكي ,تسمسؿ الممؼ  ,355 / 4428كتاب

رئاسة الديواف الممكي العدد  431والمؤرخ في  7حزيراف  5958والموجو الى رئاسة

ديواف مجمس الوزراء ,و  ,38ص 68؛ جريدة الوقائع العراقية ,العدد 59 ,4561
حزيراف .5958
.720

د .ؾ  .و ,ممفات البالط الممكي ,تسمسؿ الممؼ  ,355 / 5875كتاب و ازرة

المعارؼ العدد  22812والمؤرخ في  52حزيراف  5958والموجو الى رئاسة ديواف

مجمس الوزراء ,و  ,92ص . 54
.722
.729
.723
.721
.721
.725

جريدة االخبار ,العدد  52 ,4974حزيراف .5958
جريدة الزماف ,العدد  7 ,6283تموز .5958
جريدة الناس ,العدد  8 ,2643حزيراف .5958
جريدة االخبار ,العدد  55 ,4996تموز .5958
جريدة الناس ,العدد  23 ,2656حزيراف .5958
د .ؾ .و ,ممفات البالط الممكي ,تسمسؿ الممؼ  ,355 / 5875كتاب و ازرة

المعارؼ العدد  23381والمؤرخ في  56حزيراف  5958والموجو الى رئاسة ديواف

مجمس الوزراء ,و  ,95ص .57
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.793

الممؼ نفسو ,كتاب و ازرة المعارؼ العدد  22813والمؤرخ في  52حزيراف

 5958والموجو الى رئاسة د يواف مجمس الوزراء ,و ,93ص .55

.797

مجمس الخدمة العامة بغداد ,التقرير السنوي الثاني عف سنة  5958الذي

رفعو مجمس الخدمة العامة الى مجمس الوزراء بتاريخ  5كانوف الثاني سنة 5959

وفقاً لممادة الرابعة والعشريف مف قانوف الخدمة المدنية رقـ  55لسنة  ,5956ص .2

.794

و ازرة التخطيط ,مديرية االحصاء العامة ,التقرير السنوي عف سير المعارؼ

لسنة  ,5958 - 5957مطبعة الحكومة ,بغداد ,5959 ,ص .579

.790
.792

جريدة االخبار ,العدد  25 ,4985حزيراف .5958
الحسني ,تاريخ الو ازرات العراقية ,ج  ,51ص  248احمد ,كماؿ مظير,

مذكرات احمد مختار باباف اخر رئيس لموزراء في العيد الممكي في العراؽ ,بيروت,

المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,5999 ,ط ,5ص .595
.799
.793

جريدة االخبار ,العدد  25 ,4985حزيراف .5958
بصري ,المصدر السابؽ ,ص 589؛ منار عبدالمجيد عبدالكريـ  ,المصدر

السابؽ ,ص. 235

.791

بصري ,المصدر السابؽ ,ص ص 591 - 589؛ العامري ,المصدر

السابؽ ,ص .557

.791

مكالمة تمفونية اجراىا الباحث مع ماجد ,ابف عبدالحميد بتاريخ  23ايموؿ

 ,2155في الساعة الثانية عشر والنصؼ ظي اًر.
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