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عبد العزيز القصاب
حياته ودوره في السياسة العراقية 8691-8111
قحطان حميد كاظم ــ كلية التربية األساسية
نبيل خليل إبراهيم/كلية التربية
المقدمة
بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة ،1291برزت العديد من الشخصييات
اإلدارية والسياسية التي أدت دورا ًمهميا ًفيي توطييد أسيس الدولية ال تيية طيوال العهيد
الملكي،وكييان ميين بييين تلييا الشخصيييات الوطنييية لبييد العزيييز ال صييا اليي

ت لييد

وظائف إدارية مختل ة أبرزها قائمم ام ثم متصرف وتدرج حتى ت لد منصي اليوزير
ألكثير مين مير وفييي وزارات لد ،فضيً  ًلين لضيويتف فييي ماليس النيوا ،ومن ثييم
رئاستف للمالس في ظل ظروف شائكة ومع د مرت بها المملكة العراقية في بيدايات
تكوينها،وألهمية ه ه الشخصية وإلبراز دورها في تاريخ العراق المعاصر ول لة من
تناولها بشيء من الموضولية والدراسة والتحليل،كل لا كان دافعيا ً لنيا للبحي فيي
ه ا الموضوع.
قسم البح

للى م دمة وأربعة مباحي وخاتمية،تناول المبحي األول حييا لبيد

العزييييز ال صيييا ونشيييأتف األوليييى،ودرس المبحييي الثييياني بيييدايات تسييينمف الوظيييائف
اإلدارييية حتييى سيينة،1291وركييز المبح ي الثال ي للييى دور لبييد العزيييز ال صييا
السياسييي فييي أربييا وزارات بي ل فيهييا اهييودا ًً واضييحة ً فييي تنظيييم األميين وفيير
النظيييام،وتطوير الزرالييية ومشييياريا الييير ،واختل المبحييي الرابيييا فيييي بييييان دور
ال صييا

النيييابي خييً ل رئاسييتف لمالييس النييوا فييي السيينوات

1292و1291-1291السييييما بعييي

-1291

المواقيييف الوطنيييية فيييي دفاليييف لييين اسيييت ً ل

العراق،والح اظ للى الوحد الوطنية .
التمييد البحيي للييى لييدد مييين المصييادر والمرااا،يييأتي فييي م ييدمتها الوثيييائق
العراقية غيير المنشيور (وثيائق اليبً ط الملكيي)إ اسيتندنا لليهيا فيي تحدييد ميدد حكيم
ال صييا للييوزارات المتعييدد وبع ي

نشيياطاتف فيها،كمييا حظيييت الوثييائق العراقييية

المنشور ،هي األخرى،باهتمام الباحثين السيما محاضر مالس النوا
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،1291-1291إ اسييت دنا منهييا فييي موضييولات غاييية فييي األهمية،شييملت مختلييف
الاواني السياسييية واالقتصييادية واالاتمالية،فضييً  ًليين بعي

ال ضييايا المهميية فييي

سياسة العراق الخاراية آن اا،كما كان للم يابً ت الشخصيية ميا بعي

الشخصييات

المعاصيير لل صييا ـييـ التييي كانييت تييرتبط بييف بعً قييات لائلييية ـ أمث يال السيييد سييالم
االلوسييي،مدير المركييز الييوطني لح ييظ الوثييائق ببقييداد سيياب ا ً،والسيييد لميييس محمييود
صبحي الدفتر زواة خير أمين ألعمر ،ف د أفادا الباحثان بمعلومات قيمة تخيل
بع

الاوان

الشخصية من حيا ال صا  ،وبعي

مين مواق يف الوطنيية،خً ل ميد

لملييية بالحكومييية العراقيييية،يزاد لليييى ليييا ليييدد مييين الكتييي والمرااا،والصيييحف
العراقية،ت اصيلها في قائمة المصادر .وهللا ولي التوفيق .
المبحث األول
عبد العزيز القصاب ..حياته ونشأته األولى
كانت والد لبد العزيز ال صا

في بقداد سنة 1111م( )1في بيت لرف بالكرم

والصً ح والت وى سمي ببيت آل ال صا (،)9أما نسبف فهو لبد العزيز بين محميد بين
لبييييد اللطيييييف بيييين محمييييد بيييين حسييييين بيييين للييييي بيييين ناصيييير بيييين الشيييييخ درع
الاشييعمي(،)3واييده األخييير ميين األوائييل ال ي ين نزلييوا قرييية راو ـييـ التابعيية لمحافظيية
االنبار حاليا ًــ وتيزوج بيامرأ مين واهائهيا ،ونيزح ح ييده حسيين ال صيا مين راو
إلييى بقييداد وسييكن فييي محليية سييوق حميياد فييي منط يية الكييرر وأخي يعمييل فييي تاييار
األغنييام والخيل،وكييان وال يد لبييد العزيييز(محمييد لبييد اللطيييف)كأبيييف تيياارا ً يشييتقل
بتاييييار األقمشيييية واألغنييييام والحبو ،وكييييان أخييييوه الكبييييير الحيييياج محمييييد رشيييييد
إمامييا ًوخطيبييا ًفييي اييامعي الشيييخ صييندل والشيييخ معييروف الكرخييي وميين العييارفين
بال ييف،وأخوه اآلخيير الشيييخ لبيياس حلمييي ميين للميياء بقييداد المشييهورين،وكان يعطييي
دروسا ًً للمية ً في مساد المدني في بقداد الكرر،أما أخوه الثال

فهو لبد اليرحمن

كان يشتقل في التاار وك لا لمل أخوه الرابا أمين واألر الخامس هيو لبيد ال تياح
()9

كان مديرا ًللمدارس الرسمية في أواخر العهد العثماني.
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ويتضح لنا أن لائلة ال صيا

كانيت لائلية مشيهور بيالورع والت وى،فضيً  ًلين

خبرتها المتراكمة في التاار واإلدار ،مما اعلها تحظى باهتميام األسير الملكيية فيي
العراق،فكانييت ميين بييين األسيير التييي اشييتركت بييادار الدوليية العراقييية المعاصيير فييي
العهد الملكي .
لاش لبد العزيز ال صا

فيي بدايية حياتيف ميا إخوتيف فيي بييت واحيد ،ول يي كيل

لناية واهتمام مينهم حتيى ليين وزييرا ً للداخليية سينة ،1291إ انت يل إليى دار لميف
إبراهيم المً ص ة ليدار لائلتيف،ومن ثيم انت يل إليى دار أخيرى فيي منط ية البتياوين،ثم
إلييى محليية كييراد مييريم فييي دار لإلياييار إلييى أن شيييد داره الواقعيية للييى نهيير داليية
()5

باان الكرر سنة .1232

تزوج ال صيا مين اميرأتين(،)1وكيان ليف ليدد مين األوالد هيم لبيد الماييد(وزيير
معارف في العهد الملكي)،ومحمد واحميد ولطييف وخاليد(طبيي ايراح ميا زال لليى
قيييد الحيييا وحاليييا ً فييي األردن مييا زواتييف وأط الييف)،وسييعاد(كانييت طبيبيية اراحيية
سافرت إلى الواليات المتحد األمريكية فيي السيبعينيات مين ال يرن الماضيي وتوفييت
بالسرطان)(.)1
أمييا دراسييتف ف ييد بييدأت لنييدما بلي الخامسيية ميين لمييره ف ييد أدخلييف واليده فييي أحييد
الكتاتي

لتعلم ال راء والكتابية،فختم ال يرآن خيً ل سيتة أشيهر،وتوفي واليده وهيو فيي

السييابعة ميين لمييره ،وأدخل يوه إخوتييف المدرسيية االبتدائييية باان ي الكرر،فييدرس فيهييا
زهيياء السيينتين(،)1وميين ثييم دخييل المدرسيية الرشييدية فييي ااني الرصييافة وبعييد إكمالييف
الدراسيييية فيهييييا ،دخييييل المدرسيييية اإللدادية،وبعييييدها سييييافر إلييييى اسييييتانبول سيييينة
1291م،وباشر لمد سنة واحد في كليية الطي

إال أنيف تركها،واسيتمر فيي المدرسية

الملكية الشاهانية(السلطانية)( )2لام 1299م،وتخرج منها في تموز .)19(1295
المبحث الثاني
نشاط ُه اإلداري منذ بداية دخوله الحياة الوظيفية وحتى سنة8699
بييدأ ال صييا حياتييف الوظي ييية بشييكل لملييي فييي سيينة 1295لنييدما ش يقل وظي يية
بسيطة في قلم والية بقداد ونتياة لحسن سيلوكف وك اءتيف الوظي يية اسيتمر بعمليف هي ا
3
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حتى سنة 1291ا كافئف والي بقداد(حازم أبو بكر)فعينف قائمم اما ً بسيامراء،وخً ل
ه ي ه الوظي يية قييام ال صييا بح يل بع ي
كتان

المشييكً ت االقتصييادية واالاتمالييية فييي ال ضيياء

الصراع بين لشائر البوليسى والبو لباس وتأسيس مشروع برق وبرييد سيامراء

،ثيييم ليييين قائمم يييام السيييماو

فيييي 2شيييباط ،1291وبييي ل فيييي هييي ا المنصييي اهيييودا ً

كبييير ًالسييتتبا األميين والنظييام إ كثييرت اييرائم السييرقات وال تييل الانييائي ومشييكً ت
()11

العشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائر.

وفي سنة 1219انت ل إلى منص قائمم ام الازير (قضاء الصوير حاليا ً)،وتيم فيي هي ه
المد حل مشيكلة الخً فيات العشيائرية بيين قبيلتيي البيو سيلطان والزبييد التيي تأاايت
بس

الخً فات حول لائديية بعي

األراضيي الزراليية وتيم تثبييت الحيدود ال اصيلة

بين أراضي ال بيلتين الم كورتين من قبل لانة مختصة كان ال صا لضوا ً فيالً  ً
فيها،وحلت المشكلة بدون اللاوء إلى ال و كما تيم تأسييس دائير للبيرق والبرييد وميد
خط التلقراف إلى بقداد فضً  ًلن قيامف بالتح يق في الشكاوى التي قدمت من بع
األهييالي ضييد قائييد الاندرميية والشييرطة فييي العزيزييية(أحييد أقضييية محافظيية واسييط
حاليا ً)وطل

من إدار لواء بقداد تنحية قائدا الشرطة والاندرمية لثبيوت ت صييرهما

يييزاد للييى لييا تشييايا األهييالي لبنيياء الييدور السييكنية فييي مركييز ال ضيياء وحسييم
الخً فات الكثير للى حدود األراضيي والم اطعيات وتشيايا ال ً حيين والميزارلين
لزرالييية النخييييل واألشييياار األخيييرى فيييي األراضيييي التيييي يزرلونهيييا ويسيييكنون
فيها،بعدها لين ثانية قائمم اما ً للسماو بعد أن اثبت نااحف في المر األوليى السييما
في حسن اإلدار وضبط األمين فيهيا(،)19ووصيلها فيي  1آييار 1219فيي لهيد واليي
بقداد ااويد باشا(،)13وفي 15كانون األول1219توفيت زواتيف الثانيية(صيبيحة لبيد
الكريم الالبي) وولديها محمد وأحمد بعد مر

أليم بهم،وتيأخر وصيول الطبيي مين

بقداد(.)19
وهييي ا ي كيييد لنيييا اسيييتمرار سيييوء األوضييياع الصيييحية فيييي العيييراق أواخييير العهيييد
العثميياني(،)15للييى الييرغم ميين محيياوالت اإلصييً ح فييي الدوليية العثمانييية بعييد صييعود
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اماليية االتحيياد والترقييي للحكييم ولييم تسييلم ميين األمييرا

ال تاكيية حتييى أ ُسيير كبييار

موظ ي اإلدار العثمانية األك اء ومنهم لبد العزيز ال صا .
ب ل ال صا اهود ا ً كبير ً لموااهة ال وات البريطانية التي احتلت البصير فيي
تشييرين الثيياني ،1219ميين خييً ل تامي يا األهييالي والمااهييدين ميين أهييالي المنيياطق
التابعة لسلطتف اإلدارية فضً  ًً لن ت ديم المسالد الممكنة للمااهدين والمتطيولين
ل تيال ال يوات البريطانييية فيي البصيير والي ين قيدموا ميين مختليف منيياطق العيراق ميين
لر

وكيرد وغييرهم فكيان ال صيا

يشيرف بن سيف لليى تاهييز المااهيدين بيالمواد

الق ائية وتوفير السكن الً زم لهم خً ل مرورهم بمنط ة لمليف متاهيين نحيو ابهيات
ال تال،كما لمل للى تنظيم ال وات العسكرية وشكل سرية مين المااهيدين مين أهيالي
السماو القربية وس رهم إلى المنت ق(محافظة

قار حاليا ً) ب ياد بربيوتي السيلمان

احد ر سائهم،وبعد أن راعت السرية سالمة هوست أهل السماو ((ثل الانة الهادينا
وثل ي الكاكييا احمييد وأصييحابف ور سيياء األكييراد والثل ي األخيير للسيياد وشييوية شييوية
البربييوتي))،وي صييد ((بالهادينييا ))السيييد هيياد م ييوطر(.)11وهي ا يييدل بشييكل واضييح
للى وحد العراقيين وإخوتهم وتمسكهم بوطنهم الكبيير العيراق فيي ال يد الظيروف .
استمر ال صا بت يديم التسيهيً ت الممكنية لاميوع المااهيدين الميارين لبير السيماو
حتى انسحابف منها أواخر سنة .)11(1211
إن موقف ال صا

إزاء االحتً ل البريطاني للبصر لم يأت من فراغ ،وإنميا اياء

ب عييل تربيتييف الوطنييية والدينييية،فكان إداريييا ًً ك ييوا ًً حريصييا ًللييى إنايياز مهامييف
بأحسن صور،من بدايات توليف المس ولية اإلدارية في أواخر العهيد العثمياني وخيً ل
مييد االحييتً ل البريطيياني،1211-1219وتلييا المزايييا أكييدها للباحث يان السيييد سييالم
االلوسي بعد أكثر من 35سنة للى وفا ال صا (.)11
اسييتمر ال صييا بتييولي الوظييائف اإلدارييية المختل يية ،فعييين قائمم ييام الهندييية فييي
15كانون األول سنة،1211وفي1تموز1211لين قائمم ام قضاء لانف وخً ل هي ه
المييد لييم يسييتطا أن ي ييوم بألمييال كبييير بسييب اسييتمرار ت ييدم ال ييوات البريطانييية
وسيييطرتها للييى المنيياطق العراقييية الواحييد بعييد األخييرى(،)12ثييم لييين رئيسييا ً لبلدييية
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الكييرر ميين قبييل االحييتً ل البريطيياني سيينة،1299وقائمم ييام الكييوت فييي 12كييانون
الثاني،1291ثم متصرفية الموصل في تشرين األول ،)99(1291إال أنيف التي ر لين
قبول ه ا المنص

فعين متصرفا ًللواء الكوت في 19كانون الثاني،1299ثم كربً ء

فييي11شييباط،1299والمنت ييق فييي19كييانون الثيياني،)91(1293بعييدها لييين مييديرا ً
لاما ًلإلدار الداخلية في وزار الداخلية في حزيران1293فمتصرفا ًللواء الموصيل
فييي 3كيانون األول ،)99(1293وقييد أدى دورا ًمتميييزا ً فييي إنايياز انتخابييات المالييس
التأسيسي فيما يخل لواء الموصل(.)93
ولما أثييرت مشيكلة الموصيل بيين العيراق وتركييا سينة،)99 (1295قيام ال صيا
بييدور مهييم واياييابي فييي تسييهيل لمييل لانيية لصييبة األمم،التييي وصييلت الموصييل
فييي91كييانون الثيياني ،1295وقامييت باوليية لت صييي الح ييائق ،فعمييل ال صييا للييى
تاميييا الاميياهير التييي هت ييت بحيييا العييراق ولروبيية الموصييل ولراقيتهييا ،وأخبرن يا
السيد سالم االلوسي بأن((لبد العزيز ال صا قد ب ل اهودا ًمضنية في سبيل تح ييق
أهداف الشع

في الح اظ للى الموصل،فشارا في التامعات والتظاهرات وكان ليف

دور فالل فيها ،ومين المشياعين لنشياط الحركية الوطنيية واألحيزا التيي تأل يت فيي
الموصل لليدفاع لين لروبية الموصيل ولراقيتهيا))(.)95وهي ا ي كيد الموقيف اليوطني
لل صيا

فييي قضيية مصيييرية مثيل الموصييل(،)91لليى الييرغم من،أنيف كييان بعييدا ًليين

األحزا

والحركات السياسيية التيي تأسسيت فيي بدايية الحكيم الملكي،والتيي غالبيا ًميا

كانت تسيرها المصالح ال اتيية ل ياد تليا األحزا ،فضيً  ًلين ليا فهي ا األمير ي كيد
بامكانية خدمة البً د وال ضايا الوطنيية مين دون االنتمياء إليى حركية أو حيز معيين
ألن األخيير قييد يي د ليياد إليى التنييافس،ومن ثييم إليى الصييراع فالصيدام المسييلح فييي
كثير من األحيان،وتكون نتائاف سلبية للى البً د (.)91
ومن المهام التي كلف فيها ال صا مطلا سنة1295واألشهر الً ح ة هي كي يية
معالايية مشييكلة نييزوح وتييدفق النييازحين والمهيياارين ميين األكييراد والمسيييحيين إلييى
الموصييييل،اراء ظلييييم واضييييطهاد األتييييراا لهييييم ،وللييييى الييييرغم ميييين أن العييييراق
حين اا،كان يشيكو مين أزمية ماليية،فأن اسيتمرار تيدفق المهياارين اضيطر الحكومية
6
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العراقية في  9أيليول،1295إليى إدخيال التمياد ميالي فيي الميزانيية قيدره ()95أليف
روبييية(،)91لتييأمين وسييائل العيييش للمهيياارين،وفي 1تشييرين الثيياني1295خصصييت
الحكومة العراقية()19ألف روبية،وضعتها تحت تصرف لبد العزيز ال صا ،ال
سعى بدوره ااهيدا ًلتيأمين السيكن المً ئيم ألولئيا المهياارين مين خيً ل التنسييق ميا
الحكومة المركزية في بقداد(.)92
وهكي ا كانييت شخصييية ال صييا ،من الشخصيييات ال عاليية والمي ثر فييي الماتمييا
والدولييية العراقيييية الحديثة،فمنييي بيييدايات دخوليييف الحييييا الوظي يييية بيييدأت لً ميييات
ال و ،والم ييدر اإلدارييية تتضييح فييي شخصيييتف ،وبييدأت معالااتييف للمشييكً ت الداخلييية
بشييييء مييين الموضيييولية والحكمييية،متأثرا ًبارثيييف العيييائلي الملتيييزم بالمبييياد ء وال ييييم
العربية واإلسً مية،التي نشأ لليها في بداية حياتف.
المبحث الثالث
عبد العزيز القصاب ودوره السياسي 86حزيران 81-8699أيلول8619
أوال ً:عبد العزيز القصاب وزيرا ً للداخلية
دخييل ال صييا المعتييرا السياسي،بشييكل فعلييي لنييدما لييين ألول ميير وزيييرا ً
للداخليييييييية،في 12حزييييييييران،1291بعيييييييد أن كيييييييان يشيييييييقل منصييييييي قائمم يييييييام
الموصييل(،)39واسييتمر باشييقال ه ي ا المنص ي حتييى اسييت الة الييوزار فييي األول ميين
تشرين الثاني،)31(1291ومما لايل باسيت الة هي ه اليوزار هيو انتخيا رشييد ليالي
الكيً ني لرئاسة مالس النوا ،اإلاراء ال
السعدون ال

لارضيف رئييس اليوزراء لبيد المحسين

كان ينو ترشيح حكمت سليمان بدال ًلنف(.)39

اهيييتم ال صيييا بصييي تف وزييييرا ً للداخليييية خيييً ل السييينة ،1291بتطيييوير لميييل
الوحيييدات اإلداريييية فيييي األلويييية العراقيييية(األقضيييية والنيييواحي)،وبميييا يسيييهل لليييى
المواطنين مرااعة تلا الدوائر إلنااز معامً تهم،ل لا وألسبا

إدارية تيم اسيتحدا

أقضييية ونييواحي ادي يد مثييل أقض يية رانيييف ومركييز الموصييل وال لوايية والمحمودييية
وكيل،فضً  ًلن تحديد الحدود اإلدارية لبع
7
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اإلدار والوظي ي ويمنا حاالت التداخل في المس وليات(.)33ولم نايد غيير األسيبا
اإلدارييية،ت ف وراء تلييا التبييديً ت اإلدارييية،يزاد للييى لييا كونهييا تصي فييي خدميية
البً د وتهدف إلى ت عيل الاهاز اإلدار للدولة العراقية في بدايات تكوينها .
كما حظي اقتراح ال صا في 3تشرين األول1291باعل لدد المتصرفين ال ين
هيييم مييين الدراييية الوظي يييية األوليييى()1وليييدد ال ائمم يييامين الييي ين هيييم مييين الدراييية
األولى()15قائمم ام بمواف ة مالس الوزراء(.)39ويبدو أن هيدف ال صيا

اتايف نحيو

تطوير الكادر اإلدار والوظي ي لإلدارات المحلية السيما في األلوية واالقضية ات
الحام السكاني الكبير والمساحة الاقرافية الواسيعة واألهميية االقتصيادية،لما ليف مين
دور في دفا الموظ ين اإلداريين لت ديم أفضل الخدمات للمواطنين.
حينمييييييا تشييييييكلت وزار لبييييييد المحسيييييين السييييييعدون الثالثيييييية فييييييي19كييييييانون
الثييياني،1291ألييييد تعييييين ال صيييا وزييييرا ً للداخليييية(،)35وكانيييت أهيييم األلميييال
والواابات التي لملت وزار الداخلية إلى تح ي ها في ح ل الش ون الداخلية كاآلتي:
.1استتبا األمن،وصيانة النظام من كل ما يعكر ص وهما .
.9احترام الحريات الشخصية،بما فيها حرية العبادات،والصحافة والنشر .
.3االستناد إلى ال انون ،والراوع إليف في األلمال اإلدارية.
.9اإلسييراع باصييدار قييانون الموظ ين،لتييأمين الحماييية لح ييوقهم التييي يا ي أن تك ييل
بموا قانون .
كميييا أن ال صيييا خيييً ل هييي ه الوزار ،كيييان يصييياح المليييا فيصيييل األول فيييي
زياراتف واوالتف إليى العدييد مين الميدن العراقيية،للوقوف لليى احتياايات الميواطنين
السيييييما المتعل يييية منهييييا بعمييييل وزار الداخلييييية،فرافق الملييييا لنييييد زيارتييييف مييييدن
(. )31

كربً ء،النايييف األشرف،الديوانية،سيييد اليييدغار والحلييية

وهييي ا األمييير يمكييين

ت سيره بأنف يت ق ما سياسة الملا فيصل األول بيالت ر مين فئيات الماتميا العراقيي
لتحسس مشكً تهم ومعاناتهم واحتياااتهم لن قر وبعيدا ًلن الوسائل الروتينية فيي
متابعيية هكي ا مسييائل،وه ه ميين الحسيينات التييي تحسي لل صييا خييً ل مييد حكييم هي ه
الوزار .
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خيً ل لهيد اليوزار السيعدونية الثالثية أيضيا ًوبمشياركة وزيير

الدفاع والمعارف في الم اوضات التي ل دتها الحكومة العراقية ما المعتمد السياسيي
البريطيياني فييي بقييداد السييير هنيير دوبييس(،)31()H.Dobesميين أاييل التوصييل إلييى
ات اق بشأن تعديل االت اقيتين المالية والعسكرية الملح ة بالمعاهد العراقية البريطانيية
لسنة 1291التي سيبق وأن ل يدت لتعيديل معاهيد سينة 1291المعدلية هيي األخيرى
لمعاهد سنة .)31(1299
ك لا ب ل ال صيا بصي تف وزييرا ً للداخليية فيي السينة 1291اهيودا ً كبيير ًمين
أال است رار العشائر العراقية السييما السييارين(الرحيل)منهم،فضيً  ًلين اهيوده فيي
ال ضاء للى الدلايات المضر التي قيد تي د إليى اإلخيً ل بالوحيد الوطنيية أو بي
ال رقة والش اق بين أبناء
وبعد أن انتخ

الوطن الواحد(. )32

ال صا رئيسا ً للمالس النيابي في  12آيار،1291تيولى رئييس

الوزراء لبيد المحسين السيعدون منصي وزار الداخليية وكالية بينميا ت يرغ ال صيا
للعمل النيابي(.)99
نتيايييية لعييييدم التوصييييل لتعييييديل االت يييياقيتين المالييييية والعسييييكرية،بين العييييراق
وبريطانيا،اسييت الت الييوزار السييعدونية الثالثيية فييي 99كييانون الثيياني،1292وب يييت
الييبً د بييدون وزار مسييئولة تييدير ش ي ونف مييد ترب يو للييى ثً ثيية أشييهر،إلى أن ال ييت
وزار توفييييق السيييويد فيييي 91نيسيييان،)91(1292وألييييد تعييييين ال صيييا وزييييرا ً
للداخلية في ه ه الوزار  ،وفي اليوم التالي  92نيسان انتخ لبيد المحسين السيعدون
رئيسا ًلمالس النوا (.)99
واقتيييييييرح ال صيييييييا ،بموا كتيييييييا وزارتيييييييف

العيييييييدد 1191فيييييييي 92

آيار1292مشروع استبدال الايش العراقي المرابط في الصحراء الانوبيية،ب و مين
الشييييرطة ،وتحميييييل ألبيييياء اإلدار فييييي المنط يييية الميييي كور للييييى لييييياتق وزار
الداخلية،وقدم ال صا

إلى مالس الوزراء مي كر لين تخمينيات المبيال التيي تحتياج

إليهيا وزارتيف إلييى صيرفها لل يييام بالمهمية الم كور ،وقييد وافيق مالييس اليوزراء للييى
طلبف ،وان تكون التخمينات كاآلتي:
9
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.1ال سييييم اإلدار ويشييييمل الخييييدمات السرية،ومخصصييييات تشييييييد أبنية،ومشيييياريا
زرالية ومصروفات ن ل ومصروفات أخرى مت رقة،ومامولها 139.999روبية.
.9تخمينيييات قسيييم الشيييرطة،وبلقت نحيييو199999روبيييية وتشيييمل رواتييي الشيييرطة
والكتبييية والخيييدم والمخصصيييات والخيييدمات ومصيييروفات()1شيييع مييين السييييارات
(

المسلحة .)93وه ا بدوره سيعالج مشكً ت التهري ،والتيداءات العشيائر الحدوديية السييما
من ال بائل النادية للى

ال بائل العراقية ال ريبة من الحدود،ل لا اهتمت وزار الداخليية

في تخصيل المبال الم كور ،تحت ال صل91أ(ن ات األمن في الحدود الانوبيية)(.)99
ومن األمور التي نالت اهتمام ال صا في وزارتف الاديد هو موضوع المً حية فيي
شط العر ،ف د قدم م ترحا ً إليى ماليس اليوزراء فيي 91تميوز،1292لتيأليف لانية
من إدار لواء البصر من أايل تنظييم األلميال اإلداريية فيي مينياء البصير واعلهيا
أكثر مشيابهة ًبيدوائر الحكومية األخيرى(،)95وإخضيالف إليى المراقبية الماليية الشيديد
ن سييها الخاضييعة لهييا تلييا الييدوائر لتمكييين الحكوميية المركزييية واإلدار المحلييية فييي
البصر ،من االست اد من واود الميناء،إ يشيير م تيرح ال صيا فيي ماليس النيوا
إلى لدم است اد العراق اقتصاديا ًمين كيون البصير مينيا ًء بيل العكيس أصيبحت تليا
الميز ضررا ً للبلد بدال ًمن أن تكون نافعة لف للى حد قول ال صا (.)91
وأشرف ال صا

للى إلداد الئحة نظيام وزار الداخليية لسينة 1292الي

اقير

في لهد خل ف نااي السيويد (،)91وقيد بيين النظيام م سسيات ودوائير وزار الداخليية
وحدد مهامها ووااباتها،التي كانيت واسيعة ومتشيعبة،وتأل ت مين اليوزير والمستشيار
وهيييأ الت تيييش اإلدار والمكتيي الخييال ومكتيي المطبولييات ومديرييية الداخلييية
العاميية ومديرييية قضييايا العشييائر ومديرييية أمييور البلييديات ومديرييية الشييرطة العاميية
ومديرية الصحة العامة ومديرية الساون ومديرية الن وس العامة(.)91
وبينت الماد الرابعة من النظام الم كور أن كل دائر أو مديرية تتكون مين ليدد
من الشع تكون مس ولة أمام المدير العام مباشر واميعهم مسي ولون أميام اليوزير
بحس

أحكيام ال يوانين واألنظمة،وحيدد النظيام مهيام وواابيات كيل مديريية بأقسيامها

المختل ييية(.)92وهكييي ا هيييدفت وزار الداخليييية ووزيرهيييا ال صيييا مييين إصيييدار هكييي ا
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نظام،إلى تنظيم لمل الوزار الواسا والمتشع  ،وال

ليف مسياس بحييا الميواطنين

اليومييية،وفي مختلييف المايياالت األمنييية واالقتصييادية واالاتمالييية والحضييارية،مما
اكس

الوزار مكانة رفيعة بين الو زارت العراقية األخرى ،فكانيت وزار الداخليية

من الوزارات الرئيسة واألم الولود للعديد مين اليوزارات فيي السينوات الً ح ة،لي لا
كييان منص ي وزييير الداخلييية ميين المناص ي المهميية والحساسيية،التي ال ت لييد إال إلييى
الشخصيات التي تربطها لً قات متينة ما رئاسة الحكومة أو للشخصييات اإلداريية
أو السياسية ال دير ،ويظهر أن ال صا كان من بين تلا الشخصيات .
كما وااف ال صا

فيي لهيد وزار توفييق السيويد مشيكلة هاميات لشيائر نايد

للى الحدود السيما هامات الوهيابيين لليى لشيائر العيراق الحدوديية،مما أسياء إليى
العً قييات األخوييية بييين المملكتييين العراقييية ومملكيية ناييد والحايياز(،)59وتطلي األميير
تدخل الملا فيصل والاان البريطاني لحل تلا المشكلة(.)51
ثانيا ً:دوره في وزارة الري والزراعة( 86أيلول 81-تشرين الثاني)8696
وفييي 12أيلييول1292شييكل لبييد المحسيين السييعدون وزارتييف الرابعيية(،)59ال ي
بدوره انتخ لبد العزيز ال صا وزيرا ً للر والزرالة(.)53
كان من بيين األلميال المهمية التيي اضيطلعت بهيا وزار الير والزرالية،هي
االهتمام بتوفير المحاصيل الزرالية المهمة،وزياد اإلنتياج وتوسييا ح يول التايار
فييي المنيياطق الزرالييية الهامة،فضييً  ً ليين إلقيياء لييدد ميين الييدوائر الزرالييية ،غييير
الضرورية،مثل دائر زرالة الرسيتمية(.)59وي يول الحسيني بيأن إلقياء دائير زرالية
الرستمية كان للتف أن((التايار والن يات التيي صيرفت ليم تيأت بيالثمرات والنتيائج
المرايييو منها،فأصيييبحت هييي ه اليييدائر بكثييير موظ يهيييا األاانييي ،وطيييرز اإلدار
فيها،لبئا ًث يً  ًللى ميزانية الدولة فكان من الم يد بل الضيرور إلقا ها،واسيتبدالها
بيييدائر مختصييية ت يييوم بالتايييار المطلوبييية،وترتبط هييي ه اليييدائر بمدرسييية الييير
والزرالة))(.)55
ويبيييدو أن إايييراء ال صيييا بالقييياء اليييدوائر غيييير المهمييية،ااء أيضيييا ً بسيييب
انعكاسات األزمة االقتصيادية العالمية،وضيرور ت لييل اإلن ياق الحكيومي لموااهية
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مييييييييييييييي ثرات هييييييييييييييي ه األزمييييييييييييييية لليييييييييييييييى االقتصييييييييييييييياد العراقيييييييييييييييي(.)51
اهتم ال صا

بص تف وزيرا ً للير والزرالية بمعالاية آفية الاراد،التيي أخي ت ت تيا

بالمحاصيل الزرالية خيً ل تليا ال تر ،وأوليز ال صيا

إليى وزارتيف باسيناد ألميال

مكافحة الاراد،إلى شخل و خبر كافية،ت هلف ال يام بمثل هي ه الوظي ية،وغالبا ً ميا
كييييان يييييدير هيييي ه الدائر ،أحييييد الضييييباط أو المييييوظ ين البريطييييانيين العيييياملين فييييي
العييييراق،وخً ل تييييولي ال صييييا لمهييييام الييييوزار تييييم تاديييييد ل ييييد المسييييتر روا(
)Rookضيييابط مكافحييية الاراد،وكيييان يتواييي لليييى الشيييخل الييي
المنص
سب

يشيييقل هييي ا

أن يدخل دورات لديد ،ومشتركة ما تركييا وإييران وسيوريا(.)51ويبيدو إن

اعل مثل ه ه الدورات بشكل منسق ما دول الاوار الاقرافي،وباألخل التي

تمتلا حدود واسعة ما العراق مثل إيران وتركييا وسيوريا ونايد والحاياز،يعود إليى
اتخا إاراءات مشابهة في تلا الدول،لمنا قدوم الحشرات الضار ومنها الاراد إلى
العراق .
وكان رأ ال صا بعدم ((إيداع دائر ألمال مكافحة الاراد إليى شيخل ادييد
ليست لف خبر كافية ت هليف لل ييام بعميل هي ه الوظي ية المهمية،..ونيراح ب ياء المسيتر
روا لسيينة واحييد إ أن لييا أقييل ضييررا ًبييأمور الدوليية ميين إطييً ق سييراحف وتعيييين
شخل اديد محلف ليس لف التدري الكافي لليى ألميال المكافحية،)51())..فضيً  ًلين
لا فأن وزار الر والزرالية((سيوف ت يوم بتيدري موظيف خيً ل كيل هي ه الميد
يحييل محييل المومييا إليييف ميين الييدائر ن سييها..وأن يكييون ل ييد المسييتر روا لمييد سيينة
وبالدراة الخامسة وبرات قدره()1959روبية شهريا ً))(.)52
من الاوان

األخرى التي حظيت باهتمام ال صيا

كيوزير للير والزرالية،هو

العناية بالمحاصيل الزرالية السيما اإلستراتياية منها،ومن بيين تليا المحاصييل هيو
محصيييول التب ،ف يييد أوفيييدت وزار الزرالييية وبتواييييف مييين ال صيييا فيييي شيييهر آ
سنة،1292المدير العام للزرالة إليى المنط ية الشيمالية مين البً د،والل ياء ميا بعي
كبييار تاييار التبيي وأصييحا مصييانا السييكائر،بقية دراسيية مشييروع إصييً ح التبيي
العراقي،وت يييديم ت ريييير م صيييل لنف،فوصيييل الوفيييد الزراليييي إليييى أربييييل وقضييياء
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كويسييناق،ألال الكشييف للييى المنيياطق المً ئميية لزراليية التب ي والتييي يمكيين تطبيييق
الوسييائل العلمييية الحديثيية فيها،لتحسييين زرالتف،ودراسيية ماهييية األلمييال التييي يا ي
ال يام بها إلصً ح ه ا النوع من التب (.)19
وقد ارتيأى الميدير العيام للزرالية أنيف مين الصيالح العيام ال ييام بيبع

األلميال

التمهيدية((فورا ً))مسيت يدا ًمين موسيم اقتطياف التبي إلقنياع اليزراع لملييا ًفيي األخي
باألسييس التييي يعييد إتبالهييا ضييروريا ً فييي المسييت بل((،وقييد استحضيير()1ميين العمييال
الخبيرين بأصول زرالة التب ،ووزلهم للى األراضي التي وافيق أصيحابها لليى
إتبيياع الطييرق الصييحيحة لهي ه الزراليية فيهييا بمييا فييي لييا قطييف األوراق ومعالاتهييا
وإاييراء تلييا العمليييات فييي محصييولهم بمعرفيية ه ي الء العمييال المتخصصييين ال ي ين
اإلرشيياد ،))..وأميير ال صييا ميين خييً ل

استحضييرهم المييدير العييام للزراليية لقيير

مييدير الزراليية بتكليييف مييأمور زراليية لييواء كركوا،الي

لييف اإللمييام بزراليية التب ي

باإلشراف للى ه الء العمال(.)11
وطل ي ال صييا ،من وزار المالييية العراقييية المواف يية للييى اسييتخدام المسييتر ج.
بماييييان،من الانسيييية التركية،بوظي ييية أخصيييائي ل سيييم التبييي وبراتييي ()199روبيييية
شهريا ًلليى أن ال يمينح ليف أ مخصصيات أخرى،ماليدا مخصصيات السي ر والن يل
داخل العراق،وللى أن يمنح ل داً لثً  سنوات التبارا ًمن مباشرتف بالوظي ة(.)19
وأوصييى بزييياد مخصصييات وروات ي العيياملين فييي شييركات التب ،لييدلم اإلنتيياج
وتحسينف،ما تخصيل ح ول لدييد لحسيا الحكومية،للى أن تيوزع فيي السيليمانية
واربيل،وأن تكون المباشر بتن ي المشروع،في كانون الثاني سنة. )13(1239

13

مجلة ديالى 9002 /

العدد الحادي واالربعون

ثالثا ً:نشاط ُه السياسي واإلداري حتى سنة 8619
بعد حادثة انتحيار لبيد المحسين السيعدون،في 13تشيرين الثياني)19(،1292لهيد
بتأليف الوزار إلى نااي السويد ،فكان نصيي

ال صيا وزار العدليية وال يت هي ه

الوزار في 11تشرين الثاني .)15(1292
لم تعمر هي ه اليوزار طيويً  ً،ف يد قيدمت اسيت التها فيي  2آ ار،)11(1239وقبليت
است التها في  11آ ار من السنة ن سها(،)11ومن أهم أسبا

االست الة كميا رواهيا لبيد

الرزاق الحسني هو اصطدامها بالمعتمد البريطاني فيي بقيداد السيير فرنسييس هنير
هم رييييييز( ،)11() F.H.Humphrysنتياييييية اهودهيييييا لت لييييييل ليييييدد الميييييوظ ين
البريطييانيين،وت ليل سييلطات ميين تب ييى ميينهم إلييى أدنييى حييد(.)12وأشييارت مناقشييات
مالس النوا

العراقي لسنة 1292إلى سب

آخير ال ي يل أهميية لين السيب

السيابق

وهو تأثر العراق باألزمة االقتصادية العالمية التي لصي ت تأثيراتهيا بالمنط ية لامية
والعراق خاصة السيما وأن العيراق كيان مين ضيمن الممتلكيات البريطانيية المرتبطية
بالانيف اإلسترليني(.)19
بعييد لييا لييين لبييد العزيييز ال صا ،رئيسييا ً لييدائر الت تيييش اإلدار بييدال ًميين
السير كنهان كورنواليس( ،)11()K.Cornwalesوب ي يشقل ه ا المنص مد سنة
وثً ثيية شييهور،قام خً لهييا بت تيييش إدار لييواء أربيييل ،ليكييون مثيياال ً ألصييول الت تيييش
اإلدار ،ونظم ال صا تعليمات تتعلق بأصول الت تيش من بدايتف إلى نهايتف(.)19
وفي وزار اميل المدفعي الثالثة التي تشيكلت فيي 9آ ار1235واسيتمرت حتيى
 15آ ار ميين السيينة ن سييها(،)13أليييد اسييتيزار ال صييا كييوزير للداخلييية فييي وزار
است الت بعد 11يوم ف ط ( .)19ل لا لم ناد ما يشير إلى تمكن ال صا من ال يام بأ
ألمييال مميييز أو ميين شييأنها تقيييير األوضيياع السييائد فييي وزارتييف واكت ييى باأللمييال
االلتيادية والروتينية لتمشية أمور الوزار فحس .
وفييي 11كييانون األول 1231لييين ال صييا مراقبييا ً لامييا ً لمديرييية الحسييابات
العمومييية للدوليية،خل ا ً لتوفيييق السويد ،واسييتمر فييي إشييقال هي ا المنصي حتييى 19
أيليييول .)15(1291وكيييان هييي ا المنصييي هيييو آخييير المناصييي اإلداريييية التيييي ت ليييدها
14
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ال صييا ،ولمل خييً ل وظي تييف ه ي ه للييى تنظ ييم حسييابات الحكوميية العراقييية وي لييل
األخطييياء الموايييود فيييي تليييا الحسيييابات فكيييان بييي لا مثييياال ًي تيييدى بيييف فيييي الك ييياء
اإلدارية،وتحمل لناء العمل بمناطق بعيد لن األهل واألقيار ،وكيان يسيالده لليى
لييا طموحييف العييالي وفطنتييف وإخً صييف ل ضييية العييراق فكييان راييً  ً حا قييا ً،محبييا ً
لوطنييييف وسياسيييييا ً وإداريييييا ًنااحييييا ًوقييييد قييييال المطبعييييي لنييييف مييييا نصييييف((كييييان
طموحا ًبالمنص وحاول أن يكون لف تيارا ً سياسيا ًخاصا ً بف .)11())..
المبحث الرابع
دوره فييي مسليين النييواب واعتزالييه النشيياط السياسييي واإلداري حتييى وفاتييه سيينة
8691
أوال ً:دوره في مسلن النواب 8611-8699
كانييت بداييية لبييد العزيييز ال صييا األولى،مييا الحيييا النيابييية ،لنييدما تييم انتخابييف
نائبا ً لن الديوانيية فيي آ ،)11(1291وفيي بدايية سينة 1291انتخي ال صيا نائبيا ً
في مالس النوا

لن لواء بقداد(،)11لكن ه ا المالس سرلان ما حليف لبيد المحسين

السعدون،بعد أن فشلت الوزار في إيااد معالاة للمعاهد العراقية  -البريطانية لسنة
،1291واالت يياقيتين المالييية والعسييكرية الملح تييان بالمعاهد ،فضييً  ًليين لييا قضييية
هاميية أخييرى تمثلييت ب ضييية الييدفاع الييوطني(التانيييد اإلابييار )(،)12يييزاد للييى لييا
ر ية السعدون بعدم واود موازنة،بين السلطة التن ي ية(اليوزار )والسيلطة التشيريعية
ممثلة بمالس النوا (.)19
للييى كييل حييال،افتتح مالييس النييوا فييي  12آيييار،1291وانتخ ي لبييد العزيييز
ال صييا ،ال

كييان يشييقل منصي وزار الداخلييية رئيسييا ً للمالس،وتييولى السييعدون

مهام وزار الداخلية وكالة(.)11
من ال ضايا المهمة التي ناقشها مالس النوا ،خً ل ه ه المد ،هي مسألة مكافحية
الايييراد،وتمكين وزار المعيييارف لل ييييام بمشييياريا للميييية أوسيييا نطاقيييا ً،مميييا كانيييت
لليف،ومناقشة ميزانية السنة ،1291وموضوع امتياز التنوير لمدينة بقداد،ولدد مين
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اللييوائح ال انونييية،كما اهييتم المالييس ب ضييية الييدفاع الييوطني(،)19وسييعى إلييى((بيي ل
الاهود للبت فيها بالصور التي تك ل حماية الوطن وسً متف.)13())..
وفي األول من تشرين الثاني من السنة ن سها ،ادد المالس النيابي،انتخيا لبيد
العزيز ال صيا

رئيسيا ً للمالس،وكيان هي ا الماليس قيد أشيار إليى ضيرور تحسيين

الحالييية الزراليييية  ،واالهتميييام بالتايييار الخاراية،والمواف ييية لليييى إنشييياء نييياظمي
الديوانيييية واليييدغار ،وفتح وتعبييييد طيييرق ادييييد السييييما فيييي األلويييية الشيييمالية مييين
البً د،والتسريا من ربط الخطوط البرقية بين العراق وتركيا،كميا أكيد الماليس لليى
أهمييية رقييي مسييتوى العلييم والث افيية فييي البً د،وبشييكل ملحييوظ ،بمييا يعييود بال ائييد
للاميا(.)19
أما المشياريا المهمية التيي طرحيت فيي ماليس النيوا

أوائيل سينة ،1292فهيي

لديد ،كمشروع خزان الحبانية،وخزان ل رقوف،وإصً ح خطوط الهياتف وتخ يي
أاورها،وحيل مشييكلة السيكن،واالهتمام بالتث يف،والعمييل للييى إصيدار لمليية وطنييية
ومشييييروع البنييييا األهلي،وتطييييوير المنتواييييات الوطنييييية المهميييية،كال طن والتميييير
والتب ،وحظيت ه ه الطروحيات بمواف ية ال صيا بصي تف رئيسيا ً للمالس،كميا ل ييت
كل الترحي والثناء والم ازر من ألضاء مالس النوا (.)15
وفي آ ،1235انتخ

ال صا نائبا ًلن لواء بقداد،واستمر بنيابتف إلى تشيرين

األول،1231وشالت في تلا الح بة سياسة العنف،وكثر ال تل في الشيوارع،وخرق
ال ييييييييييوانين ميييييييييين قبييييييييييل وزار ياسييييييييييين الهاشييييييييييمي الثانييييييييييية،التي تأل ييييييييييت
فييي11آ ار،1235فييالتر

ال صييا مييا ماموليية ميين لناصيير الحركيية الوطنييية

والساسييييييية العيييييييراقيين(،)11ف يييييييدموا لريضييييييية إليييييييى المليييييييا غييييييياز فيييييييي 19
آيييييار،)11(1231أوضييييحوا فيهييييا للملييييا بييييأن الييييبً د لييييم تهنييييأ خييييً ل هيييي ه الح بيييية
باالسيت رار،والهدوء،ولم تشياهد سييوى االضيطرابات المتتابعيية والثيورات والتمييردات
المتكييرر (،)11وطييالبوا بيياحً ل السييكون والطمأنينيية فييي البً د،واالبتعيياد ليين وسييائل
الشييد والعنييف،وإاراء تح يييق محايييد لمعرفيية األسييبا والعوام يل،التي أثييارت ال ييتن
واالضطرابات(.)12
16
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فييي 91تشييرين األول1291صييدرت إراد ملكييية بحييل المالييس النيييابي السييابق
وإاراء انتخابات اديد ،فاز فيها ال صا وألييد انتخابيف مير أخيرى لرئاسية ماليس
النوا ،ال ي

ااتمييا فييي  11آ ار،1291وخييً ل الييدور الاديييد أل ييت ابهيية نيابييية

للمعارضييية،أطلق لليهيييا اسيييم الابهييية الدسيييتورية البرلمانيييية،والتي ليييدت أول كتلييية
برلمانية معارضة ت لف بصور رسمية(،)29كان هدفها قييام ألضيائها بمهيامهم لليى
أفضل الواوه،وكان ماال نشاطهم،المهام وال عاليات والمناهج واللوائح والم ترحيات
كافة التي هي من لمل أبحا مالس األمة(.)21
كان لمالس النوا

مواقف وطنية مشرفة في السنتين1291و،1291إ طالي

المالس،من الحكومية مناقشية موضيوع(أزمية الخبيز)فيي سينة،1291والتيي ارت عيت
فيها األسعار،وانعدام الشروط الصحية ورداء نولية الخبز،وحمل المالس مس ولية
اليوزار وت صيييرها فييي هي ا الموضييوع الحييو والمهييم والمتصييل ب ييوت المييواطنين
اليومي،لكن تدخل رئيس الوزراء صالح ابير وضيقطف لليى النيوا خ يف مين حيد
التوتر بين الحكومة ومالس النوا (.)29
وخً ل ل د معاهد الصداقة وحسن الاوار،بين العراق وتركيا سنة،1291وايد
ألضيياء مالييس النييوا وميينهم رئيسييف ال صييا ،إنها تلحييق ضييررا ً بالعراق،وغنيميية
لتركيا،إ الترفت المعاهد بعائديية ليواء االسيكندرونة السيور إليى األتراا،وإنشياء
السييدود فييي األراضييي التركييية دون العراقية،فضييً  ًليين ترتييي األمييور الكمركييية
بطري ة تضر بمصالح العراق الوطنية(.)23
ومما يشار إليف بالثناء واإلخً ل لمصالح اليبً د العلييا،موقف ال صيا والعدييد
من ألضاء مالس النوا

بالضد من معاهد (بورتسمو )بين العراق وبريطانيا فيي

كييييانون الثيييياني ،1291وطاليييي مييييا زمً ئييييف ميييين الحكوميييية ،إلقائهييييا واسييييت ال
نحو()11لضوا ً،احتاااا ًللى سياسة حكومة صالح ابر،وإاراءاتها المتشدد ،ضد
أبنيياء الشييع العراقييي الييراف

للمعاهيد ،وللى اثيير لييا قييدم ال صييا اسييت التف ميين

رئاسة ولضوية مالس النوا ،كما رف

ال صيا ميا ب يية ألضياء الماليس قيرار
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الت سيم ل لسطين وموقف الحكومة السيلبي،وطال مين الحكومية وضيا خطتهيا إلن يا
فلسطين،وحم ْل هيئة األمم المتحد إلبطال قرار الت سيم الاائر(.)29
ولما ضي ت الحكومية،والنوا

الميوالين لهيا،للى ألميال اليدور الً ح ية لماليس

النيييوا (اليييدور االنتخابيييية الثانيييية لشييير ،)25()1259/1/39-1291/1/91وفيييي
تييييياريخ  1آ ار 1259اسيييييت ال

لبيييييد العزييييييز ال صيييييا وليييييدد مييييين النيييييوا
()21

المعارضين،وب لا التزل ال صا العمل السياسي واإلدار .
ثانيا ً:اعتزاله العمل السياسي واإلداري وحتى وفاته 8691
تعر

ال صيا بعيدها إليى المير

وسيافر إليى لنيدن سينة 1253للعيً ج فيي

مستشيي ى الييدكتور(راييز)وأثنيياء رقييوده فييي المستشيي ى قييرر كتابيية م كراتييف تحييت
لنييوان(ميين كرييياتي) طبعييت فييي بيييروت سيينة ،)21(1219وب ييي ال صييا يترق ي
ويتييابا التطييورات واألحييدا الوطنييية ليين بعييد بعيييدا ًليين المسي ولية ال علييية إلييى أن
وافاه األال في 19حزيران.1215
وهك ا كانت شخصية ال صا ،من الشخصيات الً معية و ات الك ياء العاليية فيي
تياريخ العييراق فييي العهييد الملكي،بعييد أن تميييزت بالعميل فييي مختلييف م اصييل اإلدار
والسياسيية،وللى أرفييا المسييتويات،ونالت رضييا واستحسييان ميين كييانوا فييي الحكوميية
ومالييس النييوا ،أو مميين لملييوا فييي المعارضيية العراقييية وقت ي اا،فكان ال صييا قييد
امتلييييا م ومييييات اإلدار النااحيييية والحييييس الييييوطني العميق،فضييييً  ًليييين النزاهيييية
واإلخييً ل لمهنتييف وبلييده ل ي لا ثبييت الباحث يان الح ي يية التاريخييية ه ي ه فييي ص ي حات
بحثهما ه ا .
الخاتمة
تكونت شخصية لبد العزيز ال صا ،وترلرلت في لائلة ات اتااهات للميية
ودينييية محافظة،ل ي لا كانييت تربيتييف ونشييأتف سييليمة،مما اكسييبف اهتمامييا ً نحييو الث افيية
والعلييم ل ي لا تييابا إكمييال دراسييتف األولييية فييي بقييداد واسييتانبول،بعد أن مكنتييف الحاليية
المادية الايد لعائلتف من إكمال الدراسة في المدارس التركية الحديثة سنة .1295
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لملف الوظي ي من وقت مبكر،وقد شقل منص قائمم ام لعيد ميرات

وفييي منيياطق متبالييد ،وكييان لمثابرتييف وت انيييف لخدميية وطنييف اعلتييف محييط إلاييا
واحترام من هم أللى منف منصبا ً،ومين هيم دونيف فيي المنصي والوظي ة،فضيً  ًلين
كسبف ث ة الرأ العام العراقي .
لنييدما وقعييت البصيير بيييد االحييتً ل البريطيياني فييي سيينة ،1219اتخي ال صييا
موق ييييا ًوطنيييييا ً مشييييرفا ًيسييييال لف،ف ييييد أدى دورا ًمهمييييا ًفييييي تاميييييا المااهييييدين
والم اتلين،وتشايعهم للتصد ل يوات االحيتً ل البريطاني،مميا اعليف بوضيا يسيتحق
كل ت دير وإلاا السيما من الحركة الوطنية آن اا .
خيييً ل الميييد 1295 -1291ازدادت مكانييية ال صيييا السياسية،فشيييقل منصييي
المتصييرف لخمييس مييرات وفييي ألوييية لييد ،مما أكسييبف المزيييد ميين الخبييرات اإلدارييية
والوظي ية السيما بعد كثر نااحاتف فيي تليا المناصي ،وقلة ه واتيف فيها،ومميا يشيار
لف خً ل المد الم كور هو دوره في الوقوف ميا الحركية الوطنية،وتهيئية الامياهير
لدلم مطالبها الوطنية في مشكلة الموصل،التي هيددت تركييا باقتطالهيا وضيمها إليى
الدولة التركية المعاصر .
ت لد ال صا

مناص وزارية لد ،تمثلت بوزار الداخلية خً ل السنوات1291

و1291و 1292و1235فضييييً  ًليييين وزارتييييي اليييير والزراليييية والعدلييييية فييييي
السنة،1292يزاد للى لا دوره ال الل في مالس النوا لضوا ً لسينوات ليد أو
رئيسيييا ً للماليييس للسييينوات 1291و،1291فعميييل لليييى دراسييية ومناقشييية واتخيييا
ال ييرارات المناسييبة لمختلييف المشييكً ت الت يي كانييت تعيياني منهييا الدوليية العراقييية،في
الاوان

السياسية واإلدارية واالقتصادية واالاتمالية،وكان الكثير من المشكً ت قيد

تيييم حلهيييا بموضيييولية،وبما يضيييمن مصيييالح اليييبً د العليا،فعولايييت فيييي لهيييد توليييية
المس ولية فيي السيلطتين التن ي يية والتشيريعية الكثيير مين المسيائل المتعل ية بالسياسية
الداخلية والخاراية،كان أبرزها تحيدي

الزرالية،وتنظيم الت تييش اإلدار  ،وتطيوير

الحسابات العمومية للدولة،وتحسين العً قات ما بع

دول الاوار،وحيل المشيكً ت

معها بالوسائل السلمية وإنعاش المً حة والتاار الخاراية للعراق،فضً  ًلن توطييد
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األميين والنظييام فييي البً د،وتنظيييم لمييل وزار الداخلييية،يزاد للييى توسيييا اإلدارات
المحلييية وتنظيييم لملهييا وتحديييد مس ي وليات كييل منهييا وبمييا يص ي فييي خدميية الييوطن
والمواطن ..
وهك ا كان لبد العزيز ال صا منتميا ً إلى النخبة الوطنية المتنور التيي لمليت
باد ونزاهة في مسييرتها العملية،وب ضيل قدراتيف ال اتيية والوظي يية،تمكن مين العميل
ب و نحو األمام ،فكان بحق راً  ًطموحا ًوسياسيا ً وإداريا ًنااحا ًً .
هوامش البحث
.1لبد العزيز ال صا ،من كرياتي،دار لويدان للنشر(،بيروت،)1219،ل. 1
.9تعييود تسييمية آل ال صييا إلييى أن الاييد األللييى لألسيير الشيييخ درع الاشييعمي قييد
تسمى ب لا حينما كان ي ييم ح يً ت وميبد بمناسيبة ختيان أوالده ،فينحير الكثيير مين
القنم واإلبل إلقامة الوالئم في تلا المناسبات التي كان ييدلو إليهيا أهيل ال ريية الي ين
أطل وا لليف فيميا بعيد اسيم(ال صيا ).ميا لبي هي ا االسيم أن طقيى لليى أسير الشييخ
الاشييعمي.انظيير :حميييد المطبعي،موسييولة ألييً م العييراق فييي ال يرن العشييرين،دار
الش ون الث افية العامة،ج(،3بقداد،)1211،ل.159
 .3كر لباس العزاو أن لشير الاشعمي(ال شيعمي) تتصيل بنسيبها ب بيلية بنيي الم
الطائيييييية ال حطانية،وللمزييييييد انظييييير:لبييييياس العزاو ،لشيييييائر العيييييراق ،مكتبييييية
الحضارات،ج( ،3بيروت،د.ت)،ل ل.131-131،
.9لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل ل 1 ،ــ . 2
.5المصدر ن سف،ل ل.19 – 2،
.1م ابليية شخصييية أاراهييا الباحث يان مييا السيييد لميييس الييدفتر بتيياريخ 99تشييرين
الثاني.9991
.1م ابلية شخصييية أاراهيا الباحثيان ميا السيييد سيالم االلوسييي،المدير السيابق للمركييز
اليييوطني لح يييظ الوثيييائق(بقيييداد)،وهيييو مييين المعاصيييرين لموضيييوع البحييي وصيييديق
للعائلة،و لا بتاريخ

99تشرين الثاني.9991
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.1لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل.19
.2كانت ه ه الميدارس تعيد مين أرقيى مراتي

الميدارس الثانويية فيي الدولية العثمانيية

وأنشييأت أول مدرسيية سييلطانية فييي اسييتانبول فييي أيلييول 1111م وبمسييالد ميين احييد
خبييراء التعليييم ال رنسيييين وكانييت لقيية التييدريس فيهييا هييي اللقيية ال رنسييية وشييابهت
مناهاها إلى حد بعيد مناهج المدارس ال رنسية،وبعد صيدور قيانون التعلييم العيام فيي
الدولة العثمانية سينة1112م ومين ثيم النظيام الخيال بهي ه الميدارس ،تيم تعيديل ميد
الدراسة فيها واعلها سبا سنوات بدال ًمن ست سنوات،وفي سنة 1219بل لدد ه ه
المدارس ستا ًولشرين مدرسة كانت من بينهيا مدرسيتا بقيداد وكركوا،وكانيت اللقية
التركية لقة الدراسة فيها،ومناهج الدراسة متشابهة في اميا الميدارس السيلطانية فيي
اسييتانبول وب ييية الواليييات التابعيية للدوليية العثمانييية.وللمزيييد ليين الموضييوع ،انظيير:
اميييييل موسييييى الناييييار،التعليم فييييي العييييراق فييييي العهييييد العثميييياني األخييييير-1112
،1211دار الش ون الث افية العامة ( ،بقداد،)9991،ل ل.351-355،
.19حميد المطبعي،المصدر السابق،ل.159
.11لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل ل91،ــ.15
.19المصدر ن سف،ل ل22.-11،
.13لين ااويد باشا لمنص

والية بقداد في 11كانون الثياني 1219وليزل أواخير

السنة ن سها من الوالية وقياد الايش،ولهد بالوالية إلى معاونف رشييد بيا إليى حيين
وصييول سييليمان نظيييف بييا واليييا ًللييى بقييداد  .بيياقر أمييين الورد،حييواد بقييداد فييي
19قرن،مكتبة النهضة ،ط( ،1بقداد،)1212،ل ل.911-915،
.19لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل ل.119-111،
.15للمزيد لن األوضاع الصحية في العيراق أواخير العهيد العثمياني وبيدايات العهيد
الملكي،انظيير :متعيي خلييف الاابر ،تييياريخ التطييور الصييحي فييي العيييراق-1219
،1239رسيييالة مااسيييتير(غيييير منشييييور )،كليييية اآلدا /اامعييية البصيييير 1212،؛
موسيييييس ديرهييييا كوبيان،حاليييية العييييراق الصييييحية فييييي نصييييف قييييرن،دار الحرييييية
للطبالة،ط(،9بقداد،)1211،ل 91وما بعدها .
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.11لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل119.
.11المصدر ن سف،ل ل.192-113،
.11م ابلة شخصية ما السيد سالم االلوسي بتاريخ 99تشرين الثاني.9991
.12لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل ل119. -159،
.99الحكومييييييية العراقيييييييية،وزار الداخليييييييية،دليل المملكييييييية العراقيييييييية الرسيييييييمي
لسنة،1231محل دنكور للطبا والنشر(،بقداد،)1231،ل.295
.91لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل ل992،ــ.959
.99حميد المطبعي،المصدر السابق،ل.159
.93للمزيد لن دوره في انتخابات ألضاء الماليس التأسيسيي لليواء الموصيل،انظر:
محمد مظ ر االدهمي،المالس التأسيسي العراقي دراسة تاريخية سياسية،دار الحريية
للطبالة(،بقداد،)1219 ،ل ل915،ــ.919
.99لانييت الدوليية العراقييية بداييية تأسيسييها ميين مشييكلة الموصييل التييي أثيييرت ميين
الامهورييييييية التركييييييية المعاصيييييير التييييييي أسسييييييها مصييييييط ى كمييييييال أتيييييياتورا
سيينة،1293بييدلوى أن الموصييل كانييت ميين ضييمن ممتلكييات الدوليية العثمانييية التييي
ورثتها الامهورية التركية،فضً  ًلين أسيبا اقرافيية وتاريخيية،..واحيتكم الطرفيان
العراقي والتركي إلى لصبة األمم،وقدم كيل طيرف ميا يملكيف مين أدلية مختل ية تثبيت
أح يتف بالمدينة،وكانت نتيائج المشيكلة فيي نهايية األمير لصيالح العيراق .وللمزييد لين
ا ي ور المشييكلة والاهييود التييي ب ي لت لحلهييا ميين اميييا األطييراف العراقييية والتركييية
والبريطانييييية وموقييييف الييييرأ العييييام العراقييييي منهييييا،انظر :فاضييييل حسين،مشييييكلة
الموصل،مطبعة أسعد(،بقداد،)1211،ل11وما بعدها.
.95م ابلة ما السيد سالم االلوسي بتاريخ 99تشرين الثاني.9991
.91إن اللانيية الخاصيية المرسييلة لت صييي الح ييائق ليين مدينيية الموصييل لنييدما زارت
المدينيية فأنهييا فييي الح ي يية زارت مدينيية أو منط يية ن ييو لراقييية -بريطانية،وقييد أدت
السييلطات البريطانييية دورا ًهامييا ً فييي ميي ازر السييلطات العراقييية التييي لعيي فيهييا
ال صييا دورا ًاياابي يا ً لص يالح كس ي ال ضييية لحكومتييف المركزييية،كما لع ي الملييا
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فيصل األول دورا ًمي ثرا ًفيي المحافظية لليى لروبية ولراقيية

الموصيل  .انظير:

لط يييي اع ييير فرج،لبيييد المحسييين السيييعدون ودوره فيييي تييياريخ العيييراق السياسيييي
المعاصر،مكتبة الي ظة العربية(،بقداد،)1211،ل.112
.91وه ه ح ي ة لمسها الباحثان بواقعيية فيي العيراق السييما بعيد االحيتً ل األمريكيي
األخيرسنة9993م،بل أكدها الرأ العام العراقي،والكثير ممن شقلوا مناصي مهمية
في الحكومات العراقية التي تعاقبت للى حكم البً د،بعد ه ا التاريخ،ف د أشياروا إليى
ه ه الح ي ة بصور مباشر أو غير مباشر .
.91الروبية:ن د هند شاع استخدامف بالعراق،تحمل صور الملكة فكتوريا،وهي من
الن ود ال ضية األانبية التي استخدمت في العراق إبان الحكم العثمياني ومطليا الحكيم
الملكيي فييي العييراق ،وحتيى سينة1231لنييدما أصيدر الييدينار العراقييي وتوابعييف،وهي
تعادل( )15أو()25فلس لراقي  .انظر :زين احمد الن شيبند ،معام الن يود المعدنيية
العثمانية المتداولة في الواليات العربية( ،بقداد،)1222،ل29وميا بعيدها ؛ نياه
لبد الرزاق ال يسي،الن ود في العراق،بيت الحكمية( ،بقيداد،)9999،ل ل-955،
.951
.92الحكوميية العراقييية،قرارات مالييس الييوزراء،ال رارات الصييادر فييي تمييوز وآ
وأيلول ،1295مطبعة الحكومة(،بقداد،)1291،ل 12؛لط ي اع ر فرج،المصيدر
السابق،ل.991
.39د.ا.و،سيييييياً ت الييييييبً ط الملكي،مل يييييية رقييييييم(ج)،تسلسييييييل(،)991تاريخهييييييا
12حزيران،1291وثي ة رقم(.)19
.31لبييييد الييييرزاق الحسييييني،تاريخ العييييراق السياسييييي الحييييدي ،دار الكتيييي ،ج،3
ط(،5بيروت،)1219 ،ل.91
.39د.ا.و،سييييياً ت اليييييبً ط الملكي،مل ييييية رقيييييم(ج،)1/تسلسيييييل(،)129تاريخهيييييا
19كانون الثاني،1291وثي ة(.)59
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.33الحكومييية العراقيييية،قرارات ماليييس اليييوزراء،ال رارات الصيييادر فيييي حزييييران
وتميييييوز وآ وأيليييييول وتشيييييرين األول وتشيييييرين الثييييياني 1291و،1291مطبعييييية
الحكومة(،بقداد ،)1291،ل ل23.-11،
.39المصييدر ن سييف،ال رارات الصييادر فييي تشييرين األول وتشييرين الثيياني وكييانون
األول ،1291ل15.
.35لبيييييد اليييييرزاق الحسيييييني،تاريخ اليييييوزارات العراقيييييية،مركز األباديييييية ،ج،9
ط(،9بيييييروت،)1219 ،ل191؛اريييييد العراق،العييييدد(،)9351فييييي11كييييانون
الثاني.1291
.31لبد الرزاق الحسني،تاريخ العراق السياسي،مصدر سابق،ل.51
.31بعيييد انتهييياء خيييدمات المنيييدو السيييامي البريطييياني برسيييي كيييوكس فيييي نيسيييان
،1293حييل محلييف مسييالده هنيير دوبس،واسييتمر دوبييس بشييقل منصيي المعتمييد
السييامي البريطيياني حتييى 3شييباط،1292وللمزيييد ليين سيييرتف ودوره فييي السياسيية
العراقيييية،انظر:أنعيييام مهيييد لليييي السيييلمان،أثر السيييير هنييير دوبيييس فيييي السياسييية
العراقيييية ،1292-1293أطروحييية دكتيييوراه(غيييير منشيييور )،كليييية اآلدا /اامعييية
بقداد،1221،ل ل.911-55،
.31اريد العالم العربي،العدد(،)1992في19تشرين االول،1291ل9ــ.3
.32لبد الرزاق الحسني،تاريخ الوزارات العراقية،..مصدر سابق،ل.191
.99د.ا.و،ساً ت البً ط الملكي،مل ة رقم(ج،)9/تسلسيل(،)999تاريخهيا  12آييار
،1291وثي ة(.)11
.91لبيييد اليييرزاق الحسيييني،تاريخ العيييراق السياسيييي الحيييدي ،..مصيييدر سيييابق،ل
ل.13-52،
.99حميد المطبعي،المصدر السابق،ل.159
.93الحكوميية العراقييية،قرارات مالييس الييوزراء،ال رارات الصييادر فييي تمييوز وآ
وأيلول  ،1292مطبعة الحكومة(،بقداد،)1231،ل ل.11-11،
.99المصدر ن سف،ل.11
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.95د.ا.و،سييياً ت اليييبً ط الملكي،مل ييية رقيييم(ج،)19/9/تسلسيييل(،)311تاريخهيييا
91تموز ،1292وثي ة(.)59
.91الحكوميييية العراقية،محاضيييير السييييات مالييييس النييييوا لسيييينة ،1292مطبعيييية
الحكومة(،بقداد،)1292 ،ل ل591.-512،
.91هيييو إبيييراهيم نيييااي بييين يوسيييف السيييويد ،ولد ببقيييداد سييينة1119م،ودرس فيييي
مدارسها اإللدادية،ثم درس في كلية الح يوق فيي اسيتانبول،ت لد الكثيير مين الوظيائف
في أواخر العهد العثماني،لاد إلى بقداد سنة 1291فعين وزيرا للعدليية فيي اليوزار
الن يبيييية الثانيييية( 19أيليييول )1291ثيييم ت ليييد منصييي وزار الداخليييية فيييي اليييوزار
السييعدونية األولييى(11تشييرين الثيياني)1299ثييم وزار العدلييية سيينة،1293واسييتمر
بت لييد المناص ي الوزارييية وزي يرا ورئيسييا للييوزراء حتييى حركيية آيييار1291ف ييد ت لييد
وزار المالية في حكومة الدفاع الوطني ،توفي في المعت ل فيي روديسييا فيي  11آ
،1299لرف السويد بأناقتف في ملبسف وت كيره وكً ميف،كانت ليف الييد الطيولى فيي
وضييا الدسييتور العراقييي وال ييوانين األخييرى حتييى ل يي

((ف يييف الدسييتور))،كييان

يوصييف بالسياسييي المحنا،وقييد وص ي تف المييس ارتييرود بيييل فييي رسييالة لهييا سيينة
((1299مييراوغ كالسييمكة،لكنف كييي)).وللمزيييد ليين نشيياطف السياسييي فييي العييراق
،انظيير:سييعيد شييخير سييواد ،نااي السييويد ودوره فييي السياسيية العراقييية -1291
،1299رسيييييالة مااسييييييتير(غيييييير منشييييييور )،كليييييية التربييييييية-ابييييين رشييييييد،اامعة
بقييييداد،1229،ل15وميييييا بعييييدها ؛ميييييير بصييييير ،ألً م السياسيييية فيييييي العيييييراق
الحدي ،ريا

الريس للكت والنشر(،لندن،د.ت)،ل ل.115-119،

.91الحكومة العراقية،قرارات مالس الوزراء،ال رارات الصادر فيي تشيرين األول
وتشييييرين الثيييياني وكييييانون األول ،1292مطبعيييية الحكوميييية(،بقييييداد،)1239،ل
ل29،ــ.199
.92للمزيييييييد ليييييين الهيكلييييييية اإلدارييييييية والوظي ييييييية لم سسييييييات ودوائيييييير وزار
الداخلية،ومهامها ووااباتها اإلدارية والوظي ية خً ل السينة 1292وميا بعيدها،انظر:
قحطييان حميييد كيياظم العنبكييي،وزار الداخلييية -الهيكييل الييوظي ي وتطييور م سسييات
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العميييييل التخصصيييييي  1232-1295دراسييييية إحصيييييائية تحليليييييية م ارنة،رسيييييالة
مااسييتير(غييير منشييور )،كلييية التربييية ،اامعيية ديييالى،9993،ل 29ومييا بعييدها ؛
قحطيييان حمييييد كييياظم العنبكيييي،وزار الداخليييية العراقيييية، 1251 -1232أطروحييية
دكتييوراه (غييير منشييور )،كلييية التربييية -ابيين رشييد،اامعة بقييداد،9991،ل51ومييا
بعدها.
.59د.ا.و،سييياً ت اليييبً ط الملكي،مل ييية رقيييم(ج،)19/9/تسلسيييل (،)311تاريخهيييا
تموز  ،1292وثي ة(،)11ل991.
.51لييم تمنييا المواقييف المتصييلبة البيين سييعود إزاء مملكيية الحايياز وإصييراره للييى
إزالتها،من منا الملا فيصيل األول مين االسيتمرار فيي سيعيف لحيل المشيكً ت بينهميا
بالطرق السلمية،وفي العشرين من شباط 1239الت ى الملا فيصيل بيابن سيعود لليى
ظهيير السي ينة((لوبييون))،وتييم تحسييين األاييواء بييين المملكتييين العييربيتين ميين دون أن
تكييون هنيياا حاايية إلراقيية دميياء العيير فيمييا بييينهم ،للييى حييد تعبييير الملييا فيصييل
.انظيير:لييً ء ااسييم محمييد،الملا فيصييل األول حياتييف ودوره السياسييي فييي الثييور
العربية وسوريا والعراق،1233-1113مكتبة الي ظة العربيية،ط(،1بقيداد،)1229،
ل ل995-999،؛اريد العالم العربي،العدد(،)1191في 91شباط .1239
.59كيييان مييين الم يييرر أن يشيييترا حكميييت سيييليمان فيييي هييي ه اليييوزار مضيييافا ً إليييى
الشخصيات السياسية البارز التي اشتركت فيها،لكن حكمت سيليمان كيان قيد اشيترط
أن يشييقل منص ي وزار الداخلييية التييي أسييندها لبييد المحسيين السييعدون إلييى نييااي
السويد ،ل لا اختير لبد العزيز ال صا بدال ًمن حكمت سليمان في إشقال منصي
وزار الر والزرالة،وال

كان قد خصل لحكميت سيليمان .انظير:لبيد اليرزاق

الحسييني،تاريخ الييوزارات العراقييية،..مصييدر سييابق،ل.53 .911د.ا.و،سيياً ت
الييييييبً ط الملكي،مل يييييية رقييييييم(ج،)1/تسلسييييييل(،)125تاريخهييييييا 12أيلييييييول،1292
وثي يييية()11؛لبييييد الييييرزاق الحسييييني،تاريخ العييييراق السياسييييي الحييييدي ،..مصييييدر
سابق،ل.11
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.59الحكومييية العراقيييية ،محاضييير السيييات ماليييس النيييوا لسييينة،1292مصييييدر
سابق،ل ل591.-512 ،
.55لبد الرزاق الحسني،تاريخ الوزارات العراقية،..مصدر سابق،ل.912
.51للمزيد لن م ثرات األزمة االقتصادية العالمية لليى االقتصياد العراقيي بميا فييف
اإلن يياق الحكومي،وانعكيياس لييا لليى مامييل الحيييا العاميية فييي الييبً د ومنه يا الحيييا
الوظي يييييييييييييييييييييية،انظر :د.ا.و  ،مل يييييييييييييييييييييات اليييييييييييييييييييييبً ط الملكي،مل ييييييييييييييييييييية
رقم(،)1919تسلسل(،)311ت رير الحالة االقتصادية العامة،كتا مين وزيير الماليية
إلى رئيس الوزراء نااي السويد في  95تشيرين الثياني،1292وثي ية(،)99ل3؛
مشتاق طال حسين الخ ااي،العراق في سنوات األزمة االقتصادية العالميية-1292
 ،1233رسالة مااستير(غير منشور )،كلية اآلدا ،اامعة الكوفة.9991،
 .51د.ا.و،سييياً ت اليييبً ط الملكي،مل ييية رقيييم(ج،)19/9/تسلسيييل(،)311تاريخهيييا
99تشرين األول ،1292وثي ة(،)12ل ل.112-111،
 .51المصدر ن سف،ل.111
 .52المصدر ن سف،ل.112
 .19المصدر ن سف ،وثي ة(،)19ل ل.121-129،
 .11المصدر ن سف،ل.121
 .19المصدر ن سف،ل ل.129-121،
 .13المصدر ن سف،ل.129
.19لط يييييي اع ييييير فرج،المصييييييدر السيييييابق،ل ل311-359،؛لبيييييد العزيييييييز
ال صا ،المصدر السابق،ل ل.919-912،
.15لبد الرزاق الحسني،تاريخ الوزارات العراقية،..ج،9مصدر سابق،ل.911
.11المصدر ن سف،ل ل.911-911،
.11اريد العالم العربي،العدد(،)1131في  11آ ار.1239
.11لييين فرنسيييس هنيير هم ريييز معتمييدا ًسيياميا ًفييي العييراق فييي  1تشييرين األول
1292خل ا ً للسير البرت كً يتون المتوفى يوم  11أيلول،1292وباشر فيي مهاميف
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بعد وصولف إلى بقداد يوم 19كانون الثياني ،1239انظير:بياقر أميين الورد،المصيدر
السابق،ل ل.921-929،
.12لبد الرزاق الحسني،تاريخ الوزارات العراقية،ج،9مصدر سابق،ل.911
.19الحكوميييية العراقية،محاضيييير السييييات مالييييس النييييوا لسيييينة ،1292مصييييدر
سابق،ل ل 991.- 991 ،
.11لييين بمنصيي

مستشييار وزار الداخلييية للمييد ،1235-1291وشييقل منصيي

س ي ير بريطانيييا فييي العييراق للمييد ،1295-1291وللمزيييد ليين سيييرتف ودوره فييي
السياسييية العراقيييية،انظر:ليييد محسييين غافيييل الهاشيييمي،كينهان كورنيييواليس ودوره
السياسي في العراق حتى لام،1295رسالة مااستير (غير منشور )،كليية التربيية -
ابن رشد،اامعة بقداد. 9999،
.19لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل.921
.13لبيييييد اليييييرزاق الحسيييييني،تاريخ العيييييراق السياسيييييي الحيييييدي ،..ج،3مصيييييدر
سابق،ل135؛ دليل المملكة العراقية لسنة ،1231المصدر السابق،ل.295
.19للمزييييد مييين الت صييييً ت لييين الموضيييوع،انظر:لبيييد اليييرزاق الحسيييني،تاريخ
الوزارات العراقية ،ج،3مصدر سابق،ل ل.119-111،
.15لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل.313
.11حميد المطبعي،المصدر السابق،ل.159
 .11لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل.912
.11وكيييان مييين النييييوا البيييارزين الييي ين انتخبييييوا معيييف  :ياسيييين الهاشييييمي،نور
السييعيد،نااي

السييويد ،حمد البااييف اي،محمييد رضييا الشييبيبي،محمد اع يير أبييو

التمن،ساسيييييييون حسييييييي يل.انظييييييير :لبيييييييد اليييييييرزاق الحسيييييييني،تاريخ اليييييييوزارات
العراقية،ج،3مصدر سابق،ل119.
.12قيييييرر ماليييييس اليييييوزراء فيييييي99آ ار1291قبيييييول الئحييييية ((قيييييانون اليييييدفاع
الييييوطني))،التييييي ألييييدتها وزار الييييدفاع تمهيييييدا ًلعرضييييها للييييى مالييييس النييييوا
إلقرارها،لكن سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة بشأن تن يي الخدمية اإلاباريية ليم
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العناصيير التييي انكييوت بهيي ه الخدميية فييي العهييد العثماني،وقاسييت

األمرين من أهوالها،فأخ ت تعارضف بطرق مختل ة،حتى وصل األمير إليى العصييان
المسييلح السيييما فييي منيياطق ال ييرات األوسييط والانييو والشييمال،مما كلييف الدوليية
العراقية الكثير من الاهود واإلن اق لتدارا هي ا األمر،والواقيا إن البريطيانيين كيانوا
أيضييييا ًيعارضييييون مثييييل هكيييي ا قييييانون متيييي رلين بعييييدم قبييييول العييييراقيين بالتانيييييد
اإلابار ،لكن ح ي ية األمير هيي أن بريطانييا ليم تكين ترغي فيي بنياء اييش لراقيي
قييو وكبير،خشييية تهديييد مصييالحها فييي العييراق والمنط يية.وللمزيييد ليين الموضييوع
،انظر:لبد الرزاق الحسني،تاريخ الوزارات العراقيية،ج،9مصيدر سيابق،

ل

ل .192-199 ،
 .19الحكومييييييية العراقية،محاضييييييير السيييييييات ماليييييييس النيييييييوا لسييييييينة -1291
،..1291ل.191
.11الامهوريييية العراقيييية،وزار اليييدفاع ،مديريييية التطيييوير ال تيييالي ،تييياريخ ال يييوات
المسلحة العراقية ،ج،9ط(،1بقداد،)1211،ل.21
.19الحكومة العراقية،محاضر السات مالس النوا ،االاتماع غير االلتياد لسينة
 ،1291ل ل.3-9،
.13ل يييد ماليييس النيييوا خيييً ل الميييد مييين ييييوم 2آييييار إليييى ييييوم 91أيليييول1291
نحيييو()51السييية،ناقش فيهيييا مختليييف ال ضيييايا السياسيييية واالقتصيييادية واالاتماليييية
،..انظيييييير :لبييييييد الييييييرزاق الحسييييييني،تاريخ الييييييوزارات العراقييييييية،ج،3مصييييييدر
سابق،ل.112
 .19الحكومة العراقية،محاضر السات مالس النوا ،االاتمياع االلتيياد ،تشيرين
الثاني ،1291ل ل129،ــ.999
 .15المصييدر ن سف،محاضيير السييات مالييس النييوا لسيينة ،1292ل ل-512،
591؛

لبييييد الييييرزاق الحسييييني،تاريخ العييييراق السياسييييي الحدي ،مصييييدر

سابق،ل.13
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.11كان أبرز الساسة ال ين قدموا العريضة هم:حمد البااف اي،اميال بابان،نيااي
السويد ،رشيييد الخوايية،مولود مخلييل،..فضييً  ًليين لييدد كبييير ميين ألضيياء مالييس
النيييييييوا  .انظييييييير :محميييييييود شيييييييبي ،بكر صيييييييدقي وان ً بيييييييف العاصيييييييف،المكتبة
العلمية(،بقداد،)1229،ل ل.23-29،
.11المصدر ن سف،ل.23
.11بييدأ راييال السياسيية فييي العييراق بااللتميياد للييى العشييائر العربييية السيييما فييي
منتصييف ل ييد الثً ثينيييات ميين ال ييرن الماضييي،وكل حس ي لً قاتييف واتااهاتييف،وبما
يح ييق أهييدافهم ومصييالحهم ال اتييية للييى حسييا مصييلحة الييبً د العليييا،حتى أصييبحت
ظاهر تحكم العشائر بس وط الوزار أو ب ائها،أمرا ًمألوفا ًفيي العيراق الملكيي،خً ل
تلا الح بة من تاريخ العراق المعاصر.
.12المصدر ن سف،ل ل.29 -23،
.29ناييييييييي الصييييييييائ ،من أوراق ناييييييييي الصييييييييائ فييييييييي العهييييييييدين الملكييييييييي
والامهييور  ،1213-1291مكتبيية الي ظيية العربييية(،بقييداد،)1229،ل ل-19،
.11
.21أما خطة الابهة الدستورية البرلمانية فهي مرالا ال ضيايا والشي ون والمصيالح
العامة،وسياسيييييييييييتها،التعاون التيييييييييييام،بين ألضيييييييييييائها،للى أسييييييييييياس مراليييييييييييا
االختصيييال،وتوزيا األلميييال،ومن أبيييرز م سسيييي هييي ه الابهييية هيييم:محميييد رضيييا
الشبيبي،نصيييرت ال ارسيييي،اع ر حمنيييد  ،نايييي الصيييائ ،ولبد اليييرزاق الشييييخلي
.انظر :المصدر ن سف،ل.11
.29المصدر ن سف،ل.19
 .23الحكومييييييييييية العراقية،محاضييييييييييير السيييييييييييات ماليييييييييييس النيييييييييييوا لسييييييييييينة
،1291الالسة()99بتياريخ  1حزييران،1291،ل 991؛ نايي
السابق،ل ل.31-11،
.29ناي الصائ  ،المصدر السابق،ل ل.92-99،
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.25للمزيد لن دور مالس النوا في سياسة البً د الداخلية والخارايية خيً ل الميد
،1253- 1291انظييييييييير:لبيييييييييد الماييييييييييد كاميييييييييل التكريتيييييييييي،مالس األمييييييييية
العراقييييييي(البرلمييييييان)النييييييوا واالليييييييان،1253-1295دار الشيييييي ون الث افييييييية
العامة(،بقداد،)9991،ل112وما بعدها.
.21لبد العزيز ال صا ،المصدر السابق،ل.399
.21المصدر ن سف،ل ل.393 -399،
قائمة المصادر والمراسع
أوال ً:الوثائق العراقية غير المنشورة (ملفات البالط الملكي)
عنوان الملفة
تسلسل
رقم الملفة
الملفة
بال
918
ج
بال
861
ج8 /
بال
911
ج1 /
بال
733
ج81/9/
بال
861
ج8 /
تقرير الحالة االقتصادية لسنة
788
8181
8696

تاريخها
8699
8691
8691
8696
8696
8696

ثانيا ً :الوثائق العراقية المنشورة
.8قرارات مسلن الوزراء
أ .الحكومييية العراقيييية،قرارات ماليييس اليييوزراء،ال رارات الصيييادر فيييي تميييوز وآ
وأيلول ،1295مطبعة الحكومة(،بقداد.)1291،
 .الحكومييية العراقيييية،قرارات ماليييس اليييوزراء،ال رارات الصيييادر فيييي حزييييران
وتميييييوز وآ وأيليييييول وتشيييييرين األول وتشيييييرين الثييييياني 1291و،1291مطبعييييية
الحكومة(،بقداد.)1291،
ج.الحكوميية العراقييية،قرارات مالييس الييوزراء،ال رارات الصييادر فييي تمييوز وآ
وأيلول  ،1292مطبعة الحكومة(،بقداد.)1231،
د.الحكوميية العراقييية،قرارات مالييس الييوزراء،ال رارات الصييادر فييي تشييرين األول
وتشرين الثاني وكانون األول ،1292مطبعة الحكومة(،بقداد.)1239،
.9محاضر سلسات مسلن النواب
أ.الحكوميية العراقية،محاضيير السييات مالييس النييوا لسيينة  ،1291-1291مطبعيية
الحكومة(،بقداد.)1291 ،
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.الحكومة العراقية،محاضر السات مالس النوا ،االاتمياع غيير االلتيياد لسينة
 ،1291مطبعة الحكومة(،بقداد.)1291 ،
ج.الحكوميية العراقية،محاضيير السييات مالييس النوا ،االاتميياع االلتييياد ،تشييرين
الثاني  ،1291مطبعة الحكومة(،بقداد.)1291 ،
د .الحكومييييية العراقية،محاضييييير السيييييات ماليييييس النيييييوا لسييييينة ،1292مطبعييييية
الحكومة(،بقداد.)1292 ،
هييييييييييـ.الحكوميييييييييية العراقية،محاضيييييييييير السييييييييييات مالييييييييييس النييييييييييوا لسيييييييييينة
،1291الالسة()99بتاريخ  1حزيران.1291،
ثالثا ً:المطبوعات الحكومية
.1الحكومة العراقية،وزار الداخلية،دليل المملكة العراقية الرسمي لسنة،1231محل
دنكور للطبا والنشر(،بقداد.)1231،
.9الامهوريييية العراقيييية،وزار اليييدفاع ،مديريييية التطيييوير ال تيييالي ،تييياريخ ال يييوات
المسلحة العراقية ،ج،9ط(،1بقداد.)1211،
رابعا ًًً :الرسائل واألطاريح السامعية
 .1أنعام مهد للي السلمان،أثر السير هنر دوبيس فيي السياسية العراقيية -1293
 ،1292أطروحة دكتوراه(غير منشور )،كلية اآلدا /اامعة بقداد.1221،
.9مشيييييتاق طالييييي حسيييييين الخ يييييااي،العراق فيييييي سييييينوات األزمييييية االقتصيييييادية
العالمييييية ،1233-1292رسييييالة مااسييييتير(غييييير منشييييور )،كلييييية اآلدا ،اامعيييية
الكوفة.9991،
.3متعي خلييف الاابر ،تيياريخ التطييور الصييحي فييي العييراق،1239-1219رسييالة
مااستير(غيرمنشور )،كلية اآلدا /اامعة البصر .1212،
.9سييييعيد شييييخير سييييواد ،نااي السييييويد ودوره فييييي السياسيييية العراقييييية -1291
،1299رسيييالة مااسيييتير(غيييير منشيييور )،كليييية التربيييية-ابييين رشيييد،اامعة (بقيييداد ،
.)1229
.5لد محسن غافل الهاشمي،كينهان كورنواليس ودوره السياسي فيي العيراق حتيى
ليييام،1295رسييييالة مااسيييتير(غييييير منشيييور )،كلييييية التربيييية  -ابيييين رشييييد،اامعة
بقداد. 9999،
.1قحطيان حمييد كيياظم العنبكيي،وزار الداخلييية -الهيكيل الييوظي ي وتطيور م سسييات
العميييييل التخصصيييييي 1232-1295دراسيييييية إحصيييييائية تحليليييييية م ارنة،رسييييييالة
مااسيييييييييتير(غيييييييييير منشيييييييييور )،كليييييييييية التربيييييييييية ،اامعييييييييية دييييييييييالى.9993،
.1
.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييييـ،وزار الداخلييييية العراقييييية،1251 -1232أطروحيييية
دكتوراه (غير منشور )،كلية التربية -ابن رشد،اامعة بقداد.9991،
خامسا ًًً :الكتب العربية المطبوعة
.1باقر أمين الورد،حواد بقداد في 19قرن،مكتبة النهضة،ط(،1بقداد.)1212،
.9امييييل موسيييى النايييار،التعليم فيييي العيييراق فيييي العهيييد العثمييياني األخيييير-1112
،1211دار الش ون الث افية العامة(،بقداد.)9991،
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.3زيييين احميييد الن شيييبند ،معام الن يييود المعدنيييية العثمانيييية المتداولييية فيييي الوالييييات
العربية( ،بقداد.)1222،
.9حمييد المطبعي،موسييولة أليً م العيراق فييي ال ييرن العشيرين،دار الشي ون الث افييية
العامة،ج(،3بقداد.)1211،
.5لط يييي اع ييير فرج،لبيييد المحسييين السيييعدون ودوره فيييي تييياريخ العيييراق السياسيييي
المعاصر،مكتبة الي ظة العربية(،بقداد.)1211،
.1موسييييس ديرهيييا كوبيان،حالييية العيييراق الصيييحية فيييي نصيييف قيييرن،دار الحريييية
للطبالة،ط(،9بقداد.)1211،
.1محمييد مظ يير االدهمييي،المالس التأسيسييي العراقييي دراسيية تاريخييية سياسييية،دار
الحرية للطبالة(،بقداد.)1219 ،
.1محمود شبي ،بكر صدقي وان ً بف العاصف،المكتبة العلمية(،بقداد.)1229،
.2ميييييير بصييييير ،ألً م السياسييييية فيييييي العيييييراق الحيييييدي ،ريا اليييييريس للكتييييي
والنشر(،لندن،د.ت).
.19ناه لبد الرزاق ال يسي،الن ود في العراق،بيت الحكمة(،بقداد.)9999،
.11ناييييييييي الصييييييييائ ،من أوراق ناييييييييي الصييييييييائ فييييييييي العهييييييييدين الملكييييييييي
والامهور  ،1213-1291مكتبة الي ظة العربية(،بقداد.)1229،
.19لباس العزاو ،لشائر العراق،مكتبة الحضارات،ج(،3بيروت،د.ت).
.13لبيييييد الماييييييد كاميييييل التكريتيييييي،مالس األمييييية العراقيييييي(البرلميييييان)النيييييوا
واالليان،1253-1295دار الش ون الث افية العامة(،بقداد.)9991،
.19لبد العزيز ال صا ،من كرياتي،دار لويدان للنشر(،بيروت.)1219،
.15لبد الرزاق الحسني،تاريخ العراق السياسي الحدي ،دار الكت ،ج،9ج ،3ط،5
(بيروت.)1219 ،
 .11ــــــــــــــــــــــــــييـ،تاريخ الييوزارات العراقييية،مركز األبادييية ،ج،9ج ،3ط،9
(بيروت،)1219 ،ل.191
.11لً ء ااسم محمد،الملا فيصل األول حياتف ودوره السياسيي فيي الثيور العربيية
وسوريا والعراق،1233-1113مكتبة الي ظة العربية،ط(،1بقداد.)1229،
.11فاضل حسين،مشكلة الموصل،مطبعة أسعد(،بقداد.)1211،
سادسا ًًً :الصحف العراقية
.1اريد العراق،العدد(،)9351في11كانون الثاني. .1291
.9اريد العالم العربي،العدد(،)1992في19تشرين االول. 1291
3اريد العالم العربي،العدد(،)1191في 91شباط 1239.
.9اريد العالم العربي،العدد(،)1131في  11آ ار.1239
سابعا ًًً :المقابالت الشخصية
.1م ابليية شخصييية مييا السيييد لميييس محمييود صييبحي الييدفتر بتيياريخ 99تشييرين
الثاني.9991
.9م ابليية شخصييية مييا السيييد سييالم االلوسييي،المدير السييابق للمركييز الييوطني لح ييظ
الوثائق(بقداد) ،بتاريخ 99تشرين الثاني.9991
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