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ممخص البحث بالمغة العربية
يتناول ىذا البحث في ثناياه  ،مواقف نواب ديالى وآراؤىم في مجمس النواب
العراقي (  ، ) 1956 – 1950مبيناً مداخالتيم وتعميقاتيم التي أبدوىا خالل

المناقشات التي شيدىا المجمس النيابي خالل المدة الزمنية موضوعة البحث  ،والتي

تناولت العديد من المواضيع السياسية واالقتصادية واالجتماعية  .وعمى الرغم من أن
المجالس النيابية خالل تمك الحقبة كانت عرضة لمتأجيل والتزييف الحكومي  .وكانت
ميددة دائماً بالحل من قبل السمطة التنفيذية  ،األمر الذي أدى إلى فرض ىيمنتيا

عمى البرلمان وأحكمت الطوق السياسي عمى رجالو ،وأن اغمب النواب كانوا يدخمون

البرلمان عن طريق الو ازرة او البالط  .ولكن عمى الرغم من كل المأخذ التي سجمت
عمى المجمس النيابي  ،أال ان ىذا لم يمنع النواب بشكل عام  ،ونواب ديالى بشكل
خاص من أن يدلوا بأصواتيم  .فتصدى قسم منيم لمناقشة السياسة العامة لمبمد عمى
الصعيد الداخمي  ،منتقدين الحكومة حول إجراءاتيا وىذا ما دفعيم إلى مطالبتيا
بإطالق الحريات الدستورية والمطالبة باالنتخاب المباشر  ،فضالً عن مناقشاتيم

لمسياسة الخارجية لمحكومة  ،والسيما موقفيا تجاه القضايا العربية  ،اذ دافع النواب

عن القضية الجزائرية وطالبوا بمساعدة الجزائريين في نضاليم ضد االستعمار
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الفرنسي  ،كما لم تغب الجوانب االقتصادية واالجتماعية عن انظار البعض األخر
من نواب ممثمي لواء ديالى  .اذ عالجوا بتعميقاتيم الكثير من القضايا االقتصادية
واالجتماعية وذلك لمحد من األزمة المالية التي رافقت الحكومات المتعاقبة وكذلك
الحد من ظاىرة الفقر واألمية المتفشية ووضع الحمول المالئمة لموضع الصحي
والخدمي المتردي ورفع المستوى ألمعاشي لممواطن .
وقد اتصفت مناقشات نواب ديالى بالنشاط والحيوية في أغمب جمسات مجمس
النواب وغالباً ما كانت أفكارىم تتوافق مع األفكار المطروحة ألعضاء مجمس النواب

 ،وتتناقض معيم في بعض األحيان  .وحرصوا في تعميقاتيم وأرائيم عمى

المناقشات التي تيم حياة المواطن العراقي لما ليا عالقة مباشرة بأموره اليومية
والسيما في القرى والنواحي وان كان أكثرىا يغمب عمية الطابع المحمي الذي يتعمق ب ـ
( لواء ديالى ) باعتبارىا تمثل مناطقيم االنتخابية التي تشرفوا بتمثيميا في البرلمان
منطمقين من كون ىذه المناطق تحتاج إلى معالجة أصالح عمى مستوى الخدمات
العامة .
ييدف البحث الى معرفة مواقف نواب ديــالى وأراؤىم في المجمس
النيابي( )1956 –1950مبيناً ابرز مداخالتيم وطروحاتو م عمى الجوانب التي أكدوا
عمييا خالل مناقشات المجمس  .إما اىميتة فتمكن من كونو يعالج الوضع السياسي

الداخمي  ،فضالً عن الجوانب االقتصادية واالجتماعية األخرى التي ليا عالقة بحياة

المواطن العراقي  .اما اختيار عام (

 ) 1950وبالتحديد منتصف أيمول من العام

نفسو بداية لموضوع البحث لكونو يمثل تأريخ تشكيل و ازرة نوري السعيد الحادية عشرة
والتي تزامنت مع قرب موعد انعقاد االجتماع االعتيادي الثالث لمجمس النواب عام
،1950أما عن توقف البحث عند عام ،1956لكونو يمثل نياية االجتماع االعتيادي
الثاني لممجمس نياية أيار من العام نفسو.اعتمد البحث في مصادره بالدرجة األساس
عمى محاضر جمسات مجمس النواب العراقي ما بين عامي ( . ) 1956 – 1950

المقدمة :
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اطي توصمت أليو البشرية بعد جيد
يعد النظام البرلماني في جوىرة نظام ا ديمقر ا
طويل لكي يكون الضمانة لمشعوب  ،ال ليعبر عن نوايا ومأرب الحكومات  ،وانما
لمراقبة عمميا وتصحيح مسارىا باالتجاه الصحيح .

أال أن النظام البرلماني الذي

كان مطبقاً في العراق الممكي خالل تمك الحقبة موضوع البحث يعد صورة ىزيمة

لمديمقراطية  ،بل أن المجالس النيابية نفسيا في حقيقتيا كانت ميددة بالحل دائماً من
قبل السمطة التنفيذية  ،األمر الذي

أدى إلى تزيف الحياة البرلمانية  ،وتزوير

االنتخابات النيابية العامة  .وعمى الرغم من أن مجمس النواب لم يسحب الثقة بشكل
رسمي من أية و ازرة طيمة العيد الممكي في العراق  ،أال أن ىذا لم يمنع نواب ديالى
من ممارسة دورىم الرقابي النيابي  ،اذ كان ليم الصوت المسموع والرأي المقبول .
ويسمط ىذا البحث الضوء عمى المقترحات والتعميقات التي طرحيا نواب ديالى حول
العديد من القضايا التي شيدىا مجمس النواب العراقي  ،والسيما الخاصة بتشريع
القوانين عمى كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية  .اال أنيا بقيت حبرا
عمى ورق نتيجة طبيعة نظام الحكم السياسي في العراق .

توطئة -:

تميزت الحياة النيابية بالخضوع لمسمطة التنفيذية (الحكومة)  ،السيما في

المرحمة الممتدة مابين عامي ( 1945ـ  )1958اذ اثبت مجمس النواب عدم قدرتو
عمى ممارسة دوره الرقابي النيابي نتيجة لطبيعة األحكام الييكمية التي

أوردىا

الدستور بشأن المجمس ذاتو بشكل خاص  ،ولطبيعة النظام السياسي بشكل عام .
ففي االنتخابات النيابية التي جرت في آذار عام  ، 1947والتي أظيرت نتائجيا عن
فوز مرشحي الحكومة  ،وعى اثر ذلك استقبمت األحزاب السياسية المجمس النيابي
الجديد بتوجيو االنتقادات العنيفة إلى طريقة انتخابو وأعمنت الصحافة الحزبية بان
ىذا المجمس ال يمثل الشعب العراقي وطالبت بحمو  .وقد أظيرت نتائج االنتخابات
أيضا عن فوز الحزب الوطني الديمقراطي بخمسة مقاعد في المجمس الجديد  .في
حين لم يفز حزب االستقالل بأي مقعد في المجمس  .وازاء ذلك
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الوطني الديمقراطي انسحاب نوابو من المجمس  ،اذ استقال حسين جميل في السابع
()1

من آذار من العام نفسو

.
،1947

وفي جمسة مجمس النواب بتاريخ السادس والعشرين من آذار عام

ناقش المجمس استقالة نائب بغداد حسين جميل من المجمس  .اذ عمق نائب ديالى

جميل االورفمي( )2عمى ىذا الموضوع منتقداً األحزاب السياسية وعمميا في االنتخابات

بأنيا تجاوزت وتجاىمت القانون  .ودعا في الوقت نفسو النائب المستقيل إلى العدول
ِ
تمبيتو
عن ق ارره والعودة إلى مجمس النواب  ،تمبية لنداء الشعب الذي انتخبوُ بدالً من
نداء الحزب (. )3
ومع استمرار التدخل الحكومي في موضوع االنتخابات النيابية  ،استمرت
عممية استقالة بعض النواب من المجمس  ،فقد شيدت أيضا الجمسة الخامسة عشرة
من االجتماع االعتيادي لممجمس لعام

 1949مناقشة ىذا الموضوع في

البرلمان  .اذ طالب نائبا ديالى حسام الدين جمعو ( )4وعز الدين النقيب

()5

أروقة
النواب

اآلخرين بان يرفضوا االستقاالت ويعيدوا النظر في ىذا الموضوع  ،الن الوضع
السياسي غير مالئم  ،السيما وان البالد العربية تمر في ظروف مضطربة وان

المجمس بحاجة ماسة إلى نوابو بدالً من انشغاليم في ىذا الموضوع(. )6

وعندما أرادت الحكومة العراقية إصالح الوضع االقتصادي المتدىور في البمد

عام  ، 1950طالبت الحكومة مجمس النواب بالموافقة عمى زيادة الرسوم والضرائب
المفروضة واستحداث رسوم جديدة  ،اال أنيا واجيت معارضة من قبل النواب  .اذ
انتقد نائب ديالى عز الدين النقيب الحكومة قائالً ":سادتي بين الحين واآلخر كمما

تجد الحكومات العراقية ضيقاً مستحكماً في الخزينة تمجأ مع اآلسف الشديد إلى رفع

كي فتفرض الزيادات التي ترتأييا عمى بعض من المواد المستيمكة أي
الرسوم الكمر ة
عمى المستيمك العراقي  .وكل ىذه التعريفات تأتي من وراء الستار الذي يرمي عمى

حد قول المسئولين إلى حماية المنتوجات المحمية ولكن مع اآلسف ىذه لم تكن كما
تدعي الحكومة المسؤولة"(. )7

شيد العراق عام  ، 1950أحداثاً ميمة عمى الصعيد الداخمي  ،اذ تولت

السمطة في ذلك العام ثالث و ازرات أوليا كانت و ازرة عمي جودت األيوبي
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أنيا لم تستمر طويالً في الحكم اال لبضعة أسابيع  ،اذ استقالت الو ازرة في األول من

شباط  ، 1950بسبب معارضة البريطانيين والوصي عبد اإللو ونوري السعيد

والطبقة الحاكمة نتيجة لسياسة التقارب مع مصر التي دعت الييا الو ازرة المذكورة ،
فضالً عن دعميا لمجامعة العربية ورفضيا التدخل في شؤون سورية ،السيما وان
()9

الوصي كان يطمح في الحصول عمى عرشيا

 ، 1950ألّف توفيق السويدي

()10

 .وفي الخامس من شباط عام

و ازرتو  ،التي تقرران تكون ائتالفية تتألف من

األحزاب العراقية والمستقمين  ،اال ان السويدي واجو مشاكل عديدة حالت دون تحقيق
ذلك بسبب عدم االنسجام الوزاري بين الساسة

()11

األمر الذي ادى إلى مجيء و ازرة

ضعيفة  ،اذ اصبح موقفيا ومستقبميا مرىوناً بيد البرلمان الذي كانت أغمبيتو من

اعوان نوري السعيد  ،فضالً عن الخالفات الداخمية التي اخذت تتطور داخل

الحكومة نفسيا  .وعمى أثر ذلك قدم السويدي استقالتو من الو ازرة (. )12

اعتاد نوري السعيد ان يتولى المسؤولية كمما اشتدت الحاجة إلى القيام
بإجراءات سريعة  ،السيما وان مفاوضات النفط كانت جارية بين الطرفين العراقي
والبريطاني األمر الذي اجمعت عمية الطبقة الحاكمة في البالد بضرورة ان يمسك
زمام األمور مجدداً نوري السعيد لتسوية قضايا البالد النفطية عمى اساس مبدأ
المناصفة  ،وعمى ىذا األساس كمف الوصي عبد اإللو السعيد بتشكيل و ازرتو

الحادية عشرة

()13

 .في الخامس عشر من أيمول عام . 1950

عقد نوري السعيد مؤتم اًر صحفياً اعمن فيو منياج و ازرتو التي ارتكزت عمى

أمرين ىما األعمار واإلنشاء ومحاولة التقرب من المواطن العراقي

()14

 ،اال ان

المطالبة بإجراء االنتخابات المباشرة واصالح األوضاع الداخمية كانت احدى اىم
مطالب العراقيين

()15

 .فاالنتخابات كانت تجري بصيغة غير مباشرة  ،اذ كان

المواطنون ينتخبون ممثمين عنيم ليقوموا بدورىم باختيار أعضاء لمجمس النواب من
بين عدد من المرشحين .وبيذه الطريقة استطاعت الحكومة ان تختار النواب  ،حتى
اصبح اغمبيم معينين من قبميا

()16

 .واستمر ىذا الحال منذ تأسيس النظام وحتى

تشرين الثاني عام  1952وكان كل عضو في المجمس يمثل عشر ين الف نسمة من
السكان وحتى عام  1935لم يتجاوز عدد اعضاء مجمس النواب في مختمف دوراتو
58

2012
مجلة ديالى /

العدد السادس والخمسون

عن (  ) 88عضواً وبمغ الرقم (  ) 118في عام  1943و ( )135عضو في عام

 ، 1954و (  )148في عام 1958

()17

.

ـ موقف نواب ديالى من السياسة الداخمية لمحكومة العراقية -:
بدأت الدعوة إلى أصالح األوضاع الداخمية في البالد  ،والسيما تغير نظام
االنتخاب  ،لكون المجمس النيابي يع ّد اىم ركن من اركان الدولة الديمقراطية ذات
الحكم النيابي وألنو يمثل اداة الشعب لمسيطرة عمى جياز الحكم وتوجيو لممصمحة
العامة

()18

 ،وعمى ىذا األساس تقدم عدد من النواب

()19

في البرلمان بطمب إلى

الحكومة في السادس والعشرين من شباط عام  ، 1951طالبوا فيو الحكومة لتعديل
قانون االنتخاب وجعمو مباش اًر وذكروا ان األخذ بطريقة االنتخاب المباشر اكثر

انطباقاً عمى احكام الدستور الذي منح ىذا الحق لممواطن العراقي بان يمارسو بدون

صعوبة وال عرقمة خالفاً لطريقة االنتخاب عمى درجتين ،

وانيا تسيل العممية

االنتخابية وتقصر مدتيا  ،وتضمن تنفيذ ارادة الناخبين في انتخاب نوابيم تنفيذاً

حرفياً وتوثيق عالقة الناخب بناخبيو وتجعمو ييتم بكل ما يجري في منطقتو

االنتخابية وتؤدي إلى تدعيم الحياة الحزبية الحقيقية  ،وعندما تمت مناقشة الطمب

في مجمس النواب رفض من قبل أغمبية األعضاء الذين أروا فيو ما يتعارض وفكرتيم
في إبقاء دائرة االنتخاب ضيقة

()20

.

وفي جمسة مجمس النواب بتاريخ الثالث عشر من شباط

 ، 1952ناقش

المجمس مرسوم رقم (  ) 6لعام  1952الخاص باالنتخاب المباشر  ،فقد كان لنائب
ديالى عز الدين النقيب  ،مداخمة جاء فييا " انو سبق وان قدم عدد من النواب طمب ا
إلى المجمس النيابي تضمن األخذ بمبدأ االنتخاب المباشر وقد بينوا فيو الكثير من
اآلراء بخصوص ىذا الموضوع  ،ولكن عمى الرغم من مناقشة مجمس النواب ليذا
الموضوع طويالً اال انو مع اآلسف كان مصيره الرفض  ،كما تقدم في الوقت نفسو

فريق آخر من النواب المؤيدين لمحكومة طالبوا فيو بضرورة تعديل قانون االنتخابات
الموجودة  ....ان ممارسة الفرد لحقوقو الدستورية الكاممة غير منقوصة ىي من اىم
التطورات السياسية والفكرية ولكن ىذه الحقوق وممارستيا ال تتم وال تسمع اال عن
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طريق األحزاب وعمى ىذا األساس تشكمت األحزاب وآخذت تنظم صفوفيا من اجل
()21

ان تصل بالبالد إلى مثميا العميا "...

.

وانتقد النائب " النقيب " األحزاب السياسية بشأن زجيا الموظفين في شؤونيا
الحزبية  ،داعياً الحكومة إلى عدم التمادي بشكل عام في مثل ىذه األعمال لما ليا

من ابعاد خطيرة ليس عمى الدولة فحسب وانما عمى المجتمع  ،وشدد في الوقت
نفسو عمى عدم جعل الموظف

آلة صماء بيد األحزاب لغرض تمشية المصالح

الحزبية في البالد وتيديدىم بالفصل والنقل اذا لم يبادروا بتنفيذ تمك الرغبات
عندما اكمل الممك فيصل الثاني

()23

(. )22

 ،سن الرشد القانونية في الثاني من

مايس عام  ، 1953مارس سمطاتو الدستورية  ،فعيد الى جميل المدفعي بتأليف
و ازرتو

()24

في السابع من مايس  1953بعد ان قدم استقالتو من و ازرتو السادسة وفقاً

لألصول الدستورية  .وازاء ىذا التطور كان العراقيون يراقبون األحداث متأممين في

ان يكون العيد الجديد عيداً تطمق فيو الحريات العامة وتسود فيو مبادئ الديمقراطية

ويعمل عمى صيانة الدستور  ،ورفع المستوى المعاشي لمعراقيين وازالة الفقر

()25

.

وأثناء مناقشة مجمس النواب موضوع العيد الجديد داخل أروقة البرلمان ،
اشار نائب ديالى جميل االورفمي  ،بان البالد احتفمت من شماليا

إلى جنوبيا بعيد

تتويج الممك فيصل الثاني  ،وىذا دليل عمى ان الشعب عمى اختالف طوائفو اظير
والءه وتمسكو بالحكم الياشمي  ، ...ان الو ازرة جاءت الى الحكم وفق األصول
الدستورية  ،ولكن ىناك بعض المالحظات التي يجب ان تنظر ليا الو ازرة وتعمل
عمى اساسيا وان كنا من المؤيدين ليا منيا  ،ان الشعب عمى اختالف نزعاتو يريد
اشياء جديدة واصالحاً جذرياً شامالً اىميا القضاء عمى الرشوة والفساد  ،وىذا لم

يكن ام اًر صعباً  ،فان الحكومة لدييا الكثير من اإلمكانيات التي تؤىميا نحو المسير
قدماً تجاه اإلصالح  ،فالمال متوفر في البالد لكونو يأتينا من الموارد النفطية ....

ولدينا الكفاءات القادرة عمى انجاز العمل  ،ولكن انتشار الفساد والرشوة والتذمر ىي

التي تعرقل نجاح ىذه األمور  ...وعندما تأتي الو ازرة الى الحكم يأتي معيا المينئون
من كل صوب ومعيم طمباتيم فيذا مثالً يريد وظيفة واخر يريد ارضاً  ...وبيذه
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الصورة دخمت العناصر غير الكفوءة في الدولة وأصبحت مميئا بأمثاليم اكثر من
الحاجة

()26

.

اما النائب لطفي عزت

()27

 ،فقد بين في الجمسة الثالثة عشرة المنعقدة في

الثامن عشر من كانون الثاني عام  ، 1956األسباب التي تؤدي إلى ارباك جياز
الدولة اإلداري راجعاً ذلك الى عدم استقرار الموظف في وظيفتو فكثير ما نرى ان

التنقالت لمموظفين تتم من وقت الى

آخر دون ان يكون ىناك سبب مقنع  ،بل

واألحرى من ذلك ان الموظف ينقل وىو ال يعرف شيئاً عن لوائو بل قبل ان يباشر

األعمال التي يراىا من وجية نظره ميمة وضرورية  ،كما دعا الحكومة الى االىتمام

بالجياز الفني في البمديات  ،والسيما المدن الرئيسة رغم الحركة العمرانية التي
تشيدىا  ،اال انيا تحتاج إلى تنظيم عصري وفق الطراز الحديث ومنسق وفق خطط
يضعيا متخصصون في ىذا المجال  ،ولكن مع اآلسف لم توفق الجيات المعنية
بيذا األمر في ايجاد مثل ىؤالء الفنيون الذين يمكن الحصول عمييم عن طريق
ارسال البعثات إلى الخارج وعمى حساب نفقة و ازرة

الداخمية

()28

 .وكعادتيا ،

لم تستجب الحكومة العراقية لمطالب النواب  ،وانما كانت حبر ا عمى ورق  ،اذ كانت
توعد بانجاز المشاريع لكن دون تنفيذ  ،وبدالً من ان تعمل عمى ارسال البعثات

خارج البمد  ،عممت عمى ا

الستحواذ عمى العدد

األكبر من الكوادر اليندسية

المتخرجة حديثاً من الكميات وزجيم باألمور الفنية الخاصة بالبمديات(. )29

ـ موقفهم من القضايا السياسية الخارجية -:

عمى الرغم من ان السياسة الخارجية لمعراق في تمك المرحمة لم تعتمد عمى ما

نص عميو مناىج الو ازرات واقتراحات البرلمان كما يجب ان تكون وفقاً لمنظام

الدستوري  ،وانما كانت تعتمد عمى رأي األمير عبد اإللو ورئيس الوزراء نوري السعيد
بالذات  ،ومن ورائيما البريطانيون المؤثرون بشكل فعال في تقييم تمك السياسة
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 ،اال ان ذلك لم يمنع النواب من ان يدلوا بآرائيم حول ما يجري من

احداث في السياسة العربية  ،ففي جمسة مجمس النواب االجتماع االعتيادي الثالث
لممجمس لعام  ، 1950تحدث نائب ديالى " عز الدين النقيب "  ،منتقداً الحكومة
بشأن القضايا العربية  ،اذ دعاىا الى عدم االكتفاء برفع االحتجاجات وىذا ما

الحظنا في اعتداءات ( اسرائيل ) المتكررة عمى حدود شرقي األردن  ،فمم تقم الدولة
المعتدى عمييا بما يترتب عمييا من واجب وىو مقاتمة العدوان بالعدوان  ،وانما كانت
تكتفي دائماً برفع االحتجاجات والشكاوى فقط  .لذا اعتقد انو يجب ان تتخذ الحكومة
ومن ورائيا مجمس النواب إجراءات من شأنيا ان تقطع العالقات السياسية

واالقتصادية مع ( اسرائيل)  ،فاذا اكتفينا باالحتجاجات فال ارى أي فائدة من ذلك .
لذا ارى ان تتخذ اإلجراءات الالزمة بقطع العالقات السياسية ك ـانت ام االقتصادية
حتى نكون ـقد قدمنا بيذا العمل شيئا لمبالد العربية

()31

 ،كما كان لمنواب موقف من

التطورات السياسية في سورية أبان حركة اديب الشيشكمي التي حدثت في التاسع
والعشرين من تشرين الثاني عام  1951وعزلو لمحكومة الشرعية التي كانت قائمة
انذاك وزج رجاليا في السجون  ،فضالً عن انو عزل رئيس الجميورية من منصبة

الشرعي وحل المجمس النيابي وأعمن نفسة حاكماً عسكرياً مخالفاً بذلك الدستور

ومتجاىالً مشاعر السوريين(. )32

وعندما طرح ىذا الموضوع في مجمس النواب  ،انتقد النائب " النقيب " ،

الحكومة العراقية تجاه األحداث في سورية طالباً منيا دعوة المجنة السياسية لمجامعة

العربية لالجتماع من اجل اتخاذ موقف تجاه سورية لخروجيا من ازمتيا مبر اًر ذلك

بان ىذه األعمال جاءت في ظروف مضطربة وصعبة تمر بيا الدولة العربية وىي
احوج ما تكون إلى اليدوء واالستقرار  .وطالب بإعادة الحقوق الدستورية واطالق
سراح المعتقمين السياسيين واعادة حرياتيم  .اال ان الحكومة العراقية لم تقم بيذه
اإلجراءات وانما اكتفت بعمل واحد وىو عدم اعترافيا بالوضع الراىن في سورية
لكنيا لم تقطع العالقات الدبموماسية معيا  .وكنا نتأمل منيا الشيء الكثير  ...كما
طمب من الحكومة العراقية ان تكون حاضرة في ىذه الجمسة بالذات  ،متمثمة برئيس
وزرائيا او وكيل وزير خارجيتيا لتوضيح بعض المعمومات عن موضوع التفاىمات
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التي حصمت بين الحكومة وضباط الشيشكمي االنقالبيون عندما قدموا لمعراق ...
كما ىاجم النائب في الوقت نفسو موقف الجامعة العربية إزاء التطورات السياسية في
سورية  ،داعياً منيا القيام بواجباتيا وتحمل مسؤولياتيا بدالً من وقوفيا مكتوفة

األيدي (. )33

ين

طالب النائب جميل االورفمي في جمسة مجمس النواب الرابعة والثالث

المنعقدة في السادس والعشر ين من نيسان  ، 1956لمناصرة الشعب الجزائري في
نضالو ضد المستعمر الفرنسي ومقاطعتو اقتصادياً  ،مناشداً الحكومة العراقية باتخاذ
ق ار اًر بالمقاطعة وان ال ينتظر الدول العربية او ق اررات الجامعة العربية بيذا الشأن .

مستغالً عالقات فرنسا االقتصادية في العراق  .معتب اًر قرار المقاطعة اقتصادياً ومنع
شركاتيا من المتاجرة في البالد  ،وان كان بيذه الطريقة فأنو سيساىم ولو بجزء

ضئيل في مساندة الشعب الجزائري في محنتو  .فمم يكن العراق بعيداً عن القضايا

القومية  ،السيما وانو سبق وان قطع النفط في قضية فمسطين وتحمل خسارة الكثير

من األموال نتيجة ىذا األجراء

()34

.

انتقد النائب ( عز الدين النقيب ) إجراء الحكومة العراقية  ،بشأن قضية تجاوز
اإليرانيين لحق العراق في مياه نير الوند  ،وىي قضية أساسية تيم مزارعي ديالى
فيما تخص المزارعين بعد تدني منسوب المياه  ،اآلمر الذي ترك تأثي اًر سمبياً عمى

بساتين خانقين ومزارعيا  .وبالتالي تعرض ىذه البساتين والمزارع إلى التمف

والحرمان من المياه  ،عمى الرغم من المراسالت التي تمت بين الجانبين بيذا األمر
 .كما طالب وزير خارجية العراق بوضع حل لممشكمة متسائالً  " :ىل يجوز لدولة
ان تتجاوز عمى حقوق دولة اخرى مجاورة ليا في المياه وتستبدل مجرى النير
المشترك إلى جية اخرى مالم توافق عمية الدولة المجاورة"

()35

.

 طروحات نواب ديالى لمعالجة بعض القضايا االقتصادية -:اثرت الحرب العالمية الثانية عمى الوضع االقتصادي في العراق ،

اذ كثرت

خسائر الحمفاء واشتد طمب قواتيم المرابطة في العراق لممنتجات المحمية وانصرف
اإلنتاج العالمي عن تجييز سمع االستيالك المدني وضعف انتاج العراق الزراعي
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والصناعي وىبطت الطاقة المالية لمدولة فادى ذلك الى اختالل تجارة البمد الخارجية
،فضالً عن االرتفاع الشديد باألسعار  ،واعترفت الحكومة بذلك وقالت بان مستوى
األسعار وصل حدوداً شاذة نتيجة لفشل الجيود المبذولة من اجل الحصول عمى

السمع المستوردة  ،وتوفير ما يكفي السكان والقوات األجنبية من المنتجات المحمية ،
()36

حتى أصبح الناس في حيرة من امر غذائيم ولباسيم وسكنيم

 .فكان البد

لالقتصاد العراقي من ان يتأثر من جراء قيام الحرب العالمية الثانية

()37

 ،لذلك

ازدادت األوضاع االقتصادية سوءاً  ،وتدىو اًر مما كان لو مردودة السمبي عمى حياة
المجتمع  ،والسيما عمى الموظفين في الدولة  ،األمر الذي دفع بعضيم إلى االتجاه

إلى الرشوة واختالس اموال الدولة سعياً وراء لقمة العيش

()38

.

عندما الف نوري السعيد و ازرتو الحادية عشرة في منتصف أيمول عام 1950

 ،تحدث قائالً  " -:انو جاء ىذه المرة لتوفير الخبز ألبناء الشعب العراقي والعمل
عمى تقريب العالقة بين الشعب والحكومة "

()39

.

وعندما عرض تقرير لجنة الشؤون المالية البرلمانية  ،مرسوم رقم (

 )4لعام

 1950والخاص بتقميل واضافة درجات ومبالغ إلى الميزانية العامة  ،تحدث نائب
ديالى " حسام الدين جمعة "  ،معترضاً بالقول  " :ان األسباب التي جاء بيا ىذا
المرسوم ال تشجع المصادقة عميو  ،كما ان البيانات التي ادلى بيا كل من

المسؤولين وزير المالية ووزير الدولة كانت غير مقنعة لمموافقة عميو  ،فضالً عن

ذلك ان ىذا المرسوم صدر اثناء عطمة مجمس النواب لم يؤخذ بو ولم يعمل بو في

حينو لذا فان الشروط الواردة في المادة (  )26من الدستور لم تتوفر فيو  .ودليمي
عمى ذلك انو لم يكن من األمور المستعجمة او الخطرة او التي ليا عالقة باألمن
الداخمي ولو كان عمى درجة من األىمية لما اىمل في حينة ىذا المرسوم  .فميذه
األسباب التي ذكرتيا ولمخالفة المرسوم الدستور  ،فأني ارفضو كما ادعوا النواب
اآلخرين ان يرفضوه "

()40

.

وقد رد وزير المالية عبد الوىاب مرجان عن النائب بقولو ":اييا السادة اننا
قدمنا ىذا المرسوم بموجب الدستور  ،وقد اوجبت الفقرة الثالثة من المادة السادسة
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والعشرين عرض جميع المراسيم عمى مجمس النواب  .ام بشأن اصدار المراسيم فاني
()41

ارى ان الحكومة القائمة يومئذ ىي التي تقدر الحاجة الصدارىا"

.

بتريخ الرابع عشر من شباط  ، 1952ناقش تقرير
وفي جمسة مجمس النواب أ
لجنة الشؤون االقتصادية الخاص باالتفاقية المعقودة بين الحكومة العراقية وشركات
النفط العراقية المحدودة  ،كان لنائب ديالى " حسام الدين جمعة "  ،مداخمة اعترض
فييا عمى فكرة تأميم النفط في ىذا الوقت مبر اًر ذلك بان صعوبات ومشاكل ستواجينا
في حالة التأميم منيا األمور الفنية  ،والمال وكذلك فقدان مصافي النفط  .اما

بالنسبة لالتفاقية الحالية فاعتقد انيا افضل من االتفاقيات السابقة  ،وان كان فييا
بعض الغبن والمشاكل والسمبيات  .فعمينا ان نقبميا عمى عالتيا مرغمين لحين توفر
()42

الفرصة المناسبة التي تمكننا من الحصول عمى عوائد اكثر

.

طرح موضوع مناقشة الئحة تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم (  ) 50لعام
 1935في االجتماع االعتيادي لممجمس في عام  . 1952فقال النائب " عز الدين
النقيب "  " :انا أريد ان اعمق عمى ىذه الالئحة من حيث المبدأ فقط  .فقد جاء في
األسباب الموجبة التي تقدمت بيا الحكومة ان الرسم الحالي الموجود عمى وسائل
النقل البرية ىي طفيفة ال تتال ءم مع بقية الضرائب المفروضة من قبل وىذا ما
اعترفت بو الحكومة بان الضرائب اثقمت كاىل المواطنين ولم تكتف بيذا  ،بل ان
الحكومة تريد ان تزيد من رسوم وسائل النقل البرية ومن رسوم اخرى تشدد عمى
اصحابيا  ،في الوقت الذي نشكو فيو من حدة البطالة وزيادتيا في البمد  .فأرجو
()43

من معالي وزير المالية ان يسحب ىذه الالئحة نظ اًر لألسباب التي قدمتيا
وعمى الرغم من ازدياد عائدات النفط منذ عام

.

 ، 1952اال ان األزمة

االقتصادية بقيت مستعصية طوال العيد الممكي  ،اذ استمرت الضائقة المالية في
العراق ولعل السبب في ذلك عائد إلى ان اغمب المجاالت االقتصادية الميمة في
البالد كانت تدار من قبل مؤسسات اجنبية وفي مقدمتيا السكك الحديدية وميناء
البصرة المذان لم يكن لمعراق فييما سوى االسم
الدولة

()44

وأنيما مؤسستان لمتبذير بـ أموال

 .ومع استمرار ىذا الوضع االقتصادي اال انو ال يمكن تجاىل ما قامت

بو الو ازرة السعيدية الحادية عشرة من اعمال لمتغمب عمى األزمة االقتصادية التي
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()45

استمرت تالزم الو ازرات المتعاقبة  ،فقد جاء في منياج و ازرة مصطفى العمري

التي الفيا في الثاني عشر من تموز  ، 1952والتي حمت محل و ازرة نوري السعيد ،
اذ ادعت بأنيا ستبذل كل ما بوسعيا من اجل تشجيع اإلنتاج الصناعي المحمي ،
ودعم النشاط التجاري  ،فضالً عن عزميا عمى توفير المواد الغذائية وسوف تعمل
عمى تخفيض بعض الضرائب

()46

اال ان و ازرتو لم تستمر طويالً بسبب

االضطرابات التي شممت جميع أنحاء البالد  ،والسيما العاصمة بغداد  ،األمر الذي
دفع مصطفى العمري إلى تقديم استقالتو

()47

 .كما لم تكن المراسيم التي اصدرتيا

و ازرة نور الدين محمود ( ) 1953 / 1 / 29 – 1952 / 11 / 23 ( )48كافية أو
مؤثرة إلصالح حالة البالد االقتصادية وان كانت قد خفضت نسبة الرسوم الكمركية
عن البضائع المستوردة والمصدرة  .وكذلك القول عن خطة و ازرة جميل المدفعي
االنتقالية (  ) 1953/5/2 – 1953/1/29التي اضطرت إلى الغاء بعض مراسيم
و ازرة نور الدين محمود التي كانت تمس مصالح بعض النواب واألعيان والوزراء

()49

ونتيجة لتدىور أسعار الحاصالت الزراعية من جية  ،وانخفاض الدخل الزراعي من
جية أخرى  ،لجأت و ازرة فاضل الجمالي

()50

التي جاءت إلى الحكم في السابع

عشر من أيمول  1953بعد استقالة و ازرة المدفعي  ،إلى ضخ كميات كبيرة من النقد
وانيا شجعت التسميف الزراعي عن

في السوق لمتسريع في األعمال العمرانية ،

طريق المصارف في محاولة منيا لغرض التقميل عن الضائقة االقتصادية المستحوذة
عمى السوق وىذا ما جاء في منياجيا الوزاري الذي اعمنتو بشأن تحسين الوضع
االقتصادي في البالد

()51

 .وعمى اثر استقالة الجمالي كمف ارشد العمري

(، )52

برئاسة الو ازرة  ،وبالرغم من وعود الحكومة اال ان الطبقة الفقيرة بقيت تعاني مــن
الضيق المالي

()53

.

عمى ما يبدو ان الو ازرات المتعاقبة التي تشكمت مع استمرار الضائقة
االقتصادية  ،لم تعمر طويالً بالحكم  ،وىذا ما جعميا غير قادرة عمى القيام بأعماليا

من حيث دراسة مشاكل البالد والنيوض بأعبائيا األمر الذي جعل عمميا مقتص اًر
عمى تمشية األمور االعتيادية  ،خالفاً لما ىو موجود في مناىجيا الو ازرية .
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الف نوري السعيد و ازرتو الثانية عشرة ( ، )54في الثالث من آب  ، 1954بعد
استقالة العمري  .وبدالً في ان تقوم الحكومة بإصالح الوضع االقتصادي  ،عممت

عمى أصدار مجموعة من المراسيم وفقاً لسياسة نوري السعيد الجديدة  ،عممت

()55

بموجبيا عمى محاربة كافة القوى الوطنية بغض النظر عن خمفيتيا األيدلوجية

،

األمر الذي دفع ىذه القوى واألحزاب السياسية إلى االحتجاج عمى ىذه السياسة
مطالبين حكومة السعيد بمعالجة امور تيم الشعب العراقي

 ،منيا رفع المستوى

المعاشي لممواطن وايجاد فرص عمل لمعاطمين ومعالجة الفساد اإلداري في الدولة

()56

 .وفي محاولة منيا لتحسين األوضاع في البالد  ،أكدت الدولة من خالل

خطاب العرش الذي القاه الممك فيصل الثاني  ،بان حكومة نوري السعيد عممت عمى
استقدام خبراء إلعادة النظر في التعريفة الكمركية  ،وأصدرت مرسومي توزيع
األراضي في لواء العمارة  ،وتعديل قانون النزاع في األراضي األميرية المفوضة
بالطابو في لواء المنتفك وقدمت لمبمديات قرضاً بخمسة ماليين دينار،وكذلك اصدرت

(،)57

مرسوماً بتعديل قانون تأسيس المصرف الزراعي إلحياء األراضي األميرية

وع لى ا لرغم م ـن االنتعاش االقتصادي فـي العراق اال ان اسعار السمع االستيالكية
والسيما التي يستيمكيا العراقيون بقيت مرتفعة الرتفاع الضرائب الكمركية عمييا

()58

.
تطرق نائب ديالى جميل االورفمي إلى مسألة األراضي األميرية بقولــو ":بان
ىذه األراضي كانت تستأجر من قبل الراغبين وعندما صدر القانون الخاص
بالتصرف أصبحت تمك األراضي يتجاوز عمييا فضوالً وأصبحت الحكومة محرومة
من واردات ىذه األراضي فيتعدى عمييا الناس ويستغمونيا بدون اجر  .فأرجو من
الحكومة ان تضع حداً ليذا بتحديد التصرف اما بطريق توزيع ىذه األراضي او

بطريق اخر كعرضو عمى الناس "

()59

 .ومما تجدر اإلشارة اليو إلى ان و ازرة المالية

كانت قد ابمغت الحكومة بيذا الموضوع  ،بانيا مؤيدة من حيث األساس فكرة الشروع
في استثمار األراضي األميرية  ،وانيا تؤيد في الوقت نفسة ضرورة تخصيص مبمغ
()60

من المال قدره (  ) 250الف دينار لشراء المضخات والبذور ليذا الغرض
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شيدت و ازرة نوري السعيد الثالثة عشرة ( ، )61التي شكميا بعد استقالة و ازرتو
السابقة في السابع عشر من كانون األول  ، 1955بداية سمسمة من اإلضرابات التي
ترجع في اسبابيا إلى تردي األحوال االقتصادية من جية  ،وتوجيو السياسة
االقتصادية لخدمة مصالح فئة قميمة من االقطاعين والراسمالين الذين ارتبطوا مع
نوري السعيد اكثر من أي وقت مضى من جية اخرى

()62

.

وازاء تمك األزمة التي عاشيا العراق  ،اخذت مناقشات مجمس النواب تيتم
باألزمة االقتصادية بشكل عام  ،وانتقد بعض النواب الوضع االقتصادي،لكون اغمب

العراقيين الزالوا يعانون من الفقر عمى الرغم من زيادة واردات الدولة من النفط (. )63
فقد تحدث النائب " لطفي عزت " قائالً " ان لو ازرة الزراعة اىمية كبرى في

حياتنا االقتصادية فاذا ما عممنا ان حوالي  % 70من سكان البالد يمتينون األعمال
الزراعية  .وان ىذه الو ازرة تضم فضالً عن مديرية الزراعة العامة  ،مديريات اخرى

تتصل اعماليا اتصاالً مباش اًر في حياة السكان المعيشة ورفع مستواىا عن طريق
تحسين اإلنتاج مثل مديرية البيطرة واإلرشاد الزراعي وغيرىا  ....ان من األمور
الميمة التي يجب توجيو النظر الييا من اجل تحسين احوال الري والزراعة ىي

اإلكثار من انشاء المبازل في األراضي الزراعية لغرض تصريف المياه الجوفية .
بدالً من تحوليا الى اراضي غير صالحة لمزراعة  .وليذا ارى وجوب اإلسراع في

تنفيذ شبكة من المبازل في مختمف المناطق الزراعية العراقية والسيما المناطق التي
اتعبتيا وسائل الزراعة المتعاقبة مثل لواء ديالى "
لم تشيد ديالى عممية استصالح

()64

.

لألراضي وانشاء المبازل حاليا حال بقية

األلوية  ،وقد رد وزير الزراعة رشدي الجمبي عمى النواب بقولو  ":اييا السادة ان
االرتقاء بالنيضة الزراعية ليس باآلمر اليين كما انيا ليست شبيية بتش ييد بناية او
انشاء جسر وبتوفر المال يمكننا انشاؤىما  .اما الزراعة فيناك عقبات ومشاكل
تعترضيا يجب التغمب عمييا ومن اىم األمور التي تعيق اعمال المسؤولين الزراعيين
ىو ميل الفالح لممحافظة عمى األساليب القديمة التي ورثيا منذ القدم  ،وميمو إلى
عدم التطور واالحتفاظ بزرع انواع معينة من المحاصيل (. )65
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وقد عمق نائب ديالى " محمد فخري الجميل "

()66

 ،عمى الموضوع بان العراق

ميما بمغ تقدمو الصناعي ال يخرج من كونو بمداً زراعياً وال تخرج الزراعة عن كونيا
احد اىم المورد التي يعتمد عمييا االقتصاد العراقي فال غرو في ذلك اذا بذلت

العناية الفائقة لمزراعة  .ودعا الحكومة أيضاً إلى االىتمام بالمبازل وانشاء الغابات

 ...ولكن عندما رجعنا الى ميزانية الدولة وجدنا ان المخصص ليذا الموضوع ال
يتجاوز الـ (  ) 14الف دينار وىـو مبمغ ال يكفي ليذه المسألة الحيوية (.)67

وعندما قدمت لجنتا الشؤون المالية والحقوقية تقريره م ا المشترك في المرسوم
رقم (  ) 27لعام  1954حول تعديل قانون حسم النزاع في األراضي األميرية
المفوضة بالطابو في لواء المنتفك رقم

 40لعام  . 1954تحدث النائب " محمد

فخري الجميل "  ،عن ىذا القانون مؤيداً لسياسة الحكومة بقولة  ":ان اول من

تصدى لحل ىذه المشكمة رئيس الوزراء نوري السعيد في و ازرتو السابقة  .فاصدر
المرسوم الذي غير الى الئحة  ،وعندما شعر بالمشاكل من تطبيق ىذا القانون ،

اصدر السعيد في و ازرتو الحالية مرسوماً يقضي بتعديل الالئحة السابقة  .وعندما

عرض المرسوم عمى المجنة المشتركة ابدينا مالحظاتنا حولو وتم رفعة بعد ذلك إلى
الحكومة وبعد دراسة مستفيضة أقرت الحكومة التعويض العادل فجاءت مقترحاتيا

متوافقة لرغبات اعضاء المجنة المشتركة  .وتم صياغة ىذه المقترحات بشكل الئحة
متوافقة لنص المادة العاشرة من الدستور  .وعميو فانا اوافق عمى ىذه الالئحة ألنيا

جاءت حالً وسطاً مناسباً لمتطمبات العدالة والتعويض العادل " (.)68

وتأكيداً لما ذكره النائب  ،فأن نوري السعيد رئيس الوزراء تحدث مسبقاً بشأن

قضية األراضي األميرية وعممية توزيعيا وقال  " :ان الحكومة تسعى جيد امكانيا
لسد العجز المالي  ،وسوف توزع األراضي األميرية الصرفة عمى الفالحين عمى
اساس الممكيات الصغيرة وبشكل عادل "

()69

.

عندما قدمت الئحة قانون تعديل اتفاقية تسييل التبادل التجاري وتنظيم تجارة
الترانسيت بين دول الجامعة العربية لممصادقة عمييا من قبل البرلمان  ،وافق نواب
ديالى عمييا  ،ولكن ليس باإلجماع وذلك لعدم حضور بعض من نوابيم لممجمس

()70

 ،وقد جيء بيذه الالئحة لمتصديق عمييا في البرلمان بعد ان وقع مندوب الحكومة
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العراقية عمى ىذا القانون واتفاقيات اخرى بين ىذه الدول في اجتماع مجمس االقتصاد
العربي في القاىرة

()71

.

عقد مجمس الوزراء  ،في الحادي والثالث

ين من كانون األول ، 1955

اجتماعاً بخصوص قانون التعريفة الكمركية  ،في جمستو الرابعة واألربعين بعد المائة
 ،واستمع إلى اإليضاحات التي أدلى بيا وزير المالية واطمع عمى صيغة الالئحة

والجداول الممحقة بيا وأسبابيا الموجبة وبعد المداولة  ،وافق مجمس الوزراء عمى
التشكيل المقدم من قبل الوزير بعد حذف بعض الفقرات من جدول الصادرات
واالكتفاء ببعضيا

()72

.

وأثناء مناقشة مجمس النواب لالئحة ىذا القانون  ،اعترض نائب ديالى " جميل
االورفمي " بقولة  " :ان الحكومة ذىبت في وضع األنظمة ألجل الضرورات التي
وردت في الفقرتين ( أ – ب ) من الالئحة  .وفي رأي ان ذلك ال يجوز  ،فالذي
اعرفة ان القانون األساسي يحتم ان تكون الضرائب سواء طمب زيادتيا أو نقصانيا
او إلغائيا ال يكون ذلك اال بقانون وال يجوز ان تصدر التعريفات او ان تعدل او
تمغى اال بموجب نظام  ...فقد نصت المادة (

 ) 90من الدستور بان تبقى جميع

الضرائب والممكوس عمى ما تكون عميو عند البدء في تطبيق ىذا القانون إلى ان
يتغير بقانون  .والمادة (  ) 91كذلك تنص عمى ان " ال يجوز وضع ضرائب او
()73

رسوم اال بقانون" فأني اسأل معالي نائب رئيس الوزراء القانوني ىل يجوز ذل ك
وقد عمق احمد مختار بابان

()74

.

المعني بيذا الموضوع بقولو  " :ان المادة ( ) 11

من الدستور تبحث عن فرض الضريبة ال عن تخفيضيا ففرض الضريبة يكون
بموجب القانون وحتى موضوع فرض الضرائب ال يكون بموجب مرسوم  .اما
تخفيض الضرائب والغائيا فيمكن ان يكون بموجب مرسوم " وعمى أي حال فان امر
التخفيض أيضاً يحتاج الى قانون فالتخفيض السابق ال يثقل كاىل الشعب بل يخفف

عنو "

()75

.

وفي ىذا الصدد ذكرت السفارة البريطانية في بغداد في تقريرىا السنوي لعام
 " 1955بان الحكومة العراقية تنوي اصدار مرسوم ضرائب خصص لغرض تخفيض
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الضرائب عن األشياء األساسية في حين ستفرض في الوقت

الحاجات الكمالية (. )76

نفسو زيادات عمى

يتضح من خالل ما تقدم  ،ان الوضع االقتصادي في العراق  ،كان يغمب
عمية الطابع الزراعي واألساس اإلقطاعي  ،مع وجود اختالل في الميزانية العامة
لمدولة  .وعمى الرغم من مناقشة النواب وانتقادىم ليذا الوضع المتردي ومطالبتيم
برفع المستوى المعاشي لممواطنين وتخفيض الضرائب عن كاىميم  ،اال ان ىذا
الوضع لم يشيد تحسناً لدى الطبقات الفقيرة .

مواقف نواب ديالى من القضايا االجتماعية -:

كان لتأزم الوضع االقتصادي خالل الحرب العالمية الثانية وما بعدىا اثره

السيئ عمى الوضع االجتماعي في البالد  .وقد حاول مجمس النواب اشعار الو ازرات
المتعاقبة بتردي الوضع االجتماعي  ،والسعي لتحسينو فمم يجد اذناً صاغية بسبب

استمرار تأزم الوضع االقتصادي  ،وغياب السمطة التي تيتم بأحوال المجتمع وقصر
الو ازرات التي لم تعر لذلك اىمية في حين كان ىميا القضاء عمى التيارات السياسية

ومكافحة العناصر الوطنية في البالد بغض الن ظ ر عن األمور األخرى ( ، )77وعمى
الرغم من تجاىل السمطة لموضع االجتماعي  ،اال ان جمسات مجمس النواب شيدت
مناقشات ومداخالت بيذا الشأن  ،تناولت مختمف قضايا المجتمع الخدمية والصحية
والتعميمية .
طرح موضوع مناقشة الئحة قانون استحداث و ازرة الصحة  ،في االجتماع
االعتيادي لممجمس لعام  ،1951تحدث النائب جميل االورفمي مؤيداً الفكرة قائالً " :
ان امر احداث ىذه الو ازرة ليس بدعة جديدة ولدت في العراق بل انيا موجودة في
اكثر الدول الن الصحة فوق كل شيء والسيما صحة المجتمع  ...فأحداث و ازرة
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الصحة ىو امر ضروري ال يختمف عنو الجميع  ...وبعد ذلك واصل الحديث قائالً

 " -:ان العمل في البالد ثالث ىي المرض والفقر والجيل  .ف األخير تعالجو و ازرة
المعارف والمرض يجب ان تعالجو و ازرة الصحة وما يبقى من األعمال فتعالجو و ازرة
الشؤون االجتماعية وىي كثيرة وواسعة واني اعتقد ان واجبيا ىي اوسع بكثير مما
االجتماعية (. )78

نتصور حالة كونيا تتعمق بجوانب الحياة

()79

ناشد نائب ديالى "عبد الجبار محمود"

 ،وزير الداخمية في االجتماع

االعتيادي لمجمس النواب لعام  ، 1953بشأن تحسين المشاريع الخدمية في لواء
ديالى  .اذ تحدث النائب قائالً  " :ال يخفى ان ناحية السعدية في ديالى من النواحي
الميمة  ،اال انيا بقيت تعاني اإلىمال والحرمان من المشاريع الحيوية مثل مشروع

الماء والكيرباء  ،كما شمل اإلىمال أيضاً الجانب الصحي  ،اذ ال يزال اىالي

الناحية يعانون من مياه الشرب غير الصحية  ،اآلمر الذي جعميم عرضة لإلصابة

باألمراض  :فأرجو من معالي الوزير ان يشمل ىذه الناحية باالىتمام والعناية
وتحسين أحواليم اسوة بالنواحي األخرى "

()80

.

وعندما عرض موضوع الخدمات الصحية ومدى اىميتيا لممواطنين عقب
نائب ديالى "راغب عبد اهلل"

()81

 ،معمقاً عمى ما طرحة الدكتور عبد المجيد

القصاب ( نائب بغداد ) عن و ازرة الصحة الذي قال  ":بان لكل الف نسمة من

السكان طبيباً واحد " اذ تحدث ( نائب ديالى ) قائالً  " :يوجد في مستشفى خانقين

طبيب واحد وممرضة ومضمد  ،في حين يبمغ عدد سكان ىذه المدينة (  ) 55الف
نسمة  .وفي بعض األحيان لم تجد ىؤالء الموظفين في المستشفى بحجة انيم ذىبوا
إلى اماكن خارج المستشفى  ،وعندما تشرف وزير الصحة عام

 1954بزيارة ىذا

المستشفى راى بنفسو اإلىمال الذي يعاني منو ىذا المستشفى الذي تم بنا ؤه في العيد
العثماني فضالً عن موقعو القريب من محطة القطار  .فكيف يشعر المرضى

باليدوء وىم بجوار محطة القطار  .وكذلك الحال بالنسبة لمستشفى السعدية فال
يوجد فيو طبيب وانما تم إدارتو من قبل موظف صحي  .فأرجو من معالي وزير
الصحة ان يأخذ ىذه المالحظات بعين االعتبار " (.)82
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وقد عمق وزير الصحة عبد األمير عالوي عمى ما قالو نائب ديالى  ،بأنو
ذىب قبل عامين إلى خانقين واختار األرض الصالحة لبناء المستشفى  ،ولكن ىناك
عقبات حالت دون اكمال المشروع  ،اآلمر الذي ادى إلى تأخيره ووعدىم بإنشاء
()83

المستشفى واكمال مستمزماتو الصحية

.

وفي ىذا الصدد تشير لغة األرقام بحسب ما ذكرتو نشرة اإلحصاء الصحي
والحياتي لعام  ، 1955ان الواقع الصحي في ديالى كان متدنياً وال يتناسب وحاجة
المدينة الفعمية لمخدمات الطبية ،والمع عدد سكانو  ،كما ال يتناسب أيضاً مع

التطور النسبي الذي ط أر عمى الخدمات الصحية في العراق  ،اذ كان يوجد في

االسرة (  )184سرير و( ) 30
ديالى ستة مستشفيات حكومية  ،في حين كان ع ــدد َس
()84
صحي .
ا
مستوصف
ا
ولم يكن الجانب التعميمي  ،أفضل من الجانب الصحي  ،فقد كانت البالد
تعاني من الجيل وتفشي األمية بصورة عالية جداً بين السكان ،

اذ ان عدد

المتعممين لم يكن يزيد عن  %8من مجموع السكان  ،في حين نسبة األمية كانت

تصل الى  % 92من مجموع السكان  .اذ تعاني البالد من قمة المدارس والسيما في
القرى والنواحي التي تنعدم فييا المدارس الثانوية  .ولم يكن الواقع التعميمي بعيداً

عن مناقشات المجمس النيابي  .فقد ناقش النواب مسألة التعميم  ،وطالبوا بفتح
مدارس ضمن مناطقيم االنتخابية التي تعاني من قمتيا

()85

.

وعندما عرضت لجنة شؤون المعارف الئحة قانون جامعة بغداد  ،عمى
مجمس النواب  ،تحدث النائب " راغب عبد اهلل " عن الواقع التعميمي في ديالى
مطالباً وزير المعارف بإكمال النواقص الحاصمة في مدارس خانقين  ،ومنتقداً سياسة
الحكومة في ىذا المجال  .أذ قال  " :ان العيد العثماني لم نرث منو سوى مدرسة

واحدة في ناحية السعدية وىي اآلن ميجورة ولم تصمح لمدراسة  .وان اول مدرسة تم
تشيدىا من قبل األىالي عن طريق التبرعات والفضل في ذلك يعود الى األشراف
والماللي  ،وكذلك الحال بالنسبة لممدرسة المتوسطة التي تم إنشا

ؤىا عن طريق

التبرعات وتم أكماليا بمساعدة الجيش وأصبحت مدرسة ولكنيا بعيدة كثي اًر عن

المدينة  ،وقمنا بتعمير مدرسة أخرى في البمدة أيضاً عن طريق التبرعات من رؤساء
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أىالي السميمانية والطالبانية والجبور  ...وىكذا يوجد لدينا (

 ) 13مدرسة تعود

لألىالي  ،وقد تم بناء مدرسة في كل قرية من قبل رؤساء العشائر وكان لدينا مدرسة
ثانوية وتم ألغاؤىا فأ رجو اعادة فتحيا وكذلك أطمب فتح مدرسة ثانوية لمبنات داعياً
معالي الوزير ان ييتم بيذه األمور "

()86

.

وخالل مناقشة النواب الئحة مكافحة البغاء داخل أروقة مجمس النواب ،
تحدث نائب ديالى جميل االورفمي قائالً  " :ان موضوع معالجة البغاء تيتم بيا
كثير من الحكومات وقد قامت و ازرة الشؤون االجتماعية بمعالجة ىذه المشكمة

الميمة وقام الوزير حسن عبد الرحمن

()87

 ،بإلغاء المبغى العام  .....فاقترح عمى

معالي الوزير بعض المالحظات منيا  ،ان المادة الرابعة تقول يعاقب بالسجن لمدة
عام واحد كل من فتح دا اًر لمدعارة او مباشرة الدعارة اال انو يجب ان يضاف عمييا

عبارة ويغمق " الدار المفتوح "  ،كما أقترح ان يصبح بعد الحكم بالحبس ان تغمق

الدار المييأة لمدعارة  .في حين جعمت المادة الثالثة بأن يكون عقاب " السمسير "
ومن شارك ه او عاونو الحبس الشديد لمدة ال تزيد عمى ثالث سنوات وال تقل عن
ثالث أشير وان ىذه المادة تحتاج الى إضافة العبارة التالية
ة

( ولممحالت المجاورة

حق أقامة الدعوة )  ......وكذلك الحال بالنسبة لمشخص الذي قام بإيجار داره "
لسمسره " وىو ال يعمم بيا فيجب ان يكون لو الحق في ان يطمب الدعوة لمتخمية
 ، .....فأرجو من معالي الوزير ان يأخذ بيذه المقترحات لما فييا من خدمة
()88

أجتماعية لمبمد "

.

اما النائب " عز الدين النقيب"  ،فقد تطرق في ىذا الموضوع نفسو قائالً -:

" أعتقد انو ال يوجد نائب في مجمس النواب يخالف ىذه الالئحة التي ج ــاءت

إلغراض خدمة اجتماعية في ىذا البمد وكل ما فييا ىو الحد والتقميل من أنتشار
البغاء ووضع نصوص لعقاب السمسرة واإليقافات األخرى . )89( " ....

بتريخ الثالث من آذار عام  ، 1956ناقش النواب
وفي جمسة مجمس النواب أ
موضوع " الحراسة الميمية "  ،لما ليا من تأثير عمى المجتمع لكونيا تخص أمن

العائمة العراقية  ،اذ طالب " النقيب " وزير الداخمية " سعيد قزاز " ( ، )90بيان أسباب
إلغاء الحكومة رسوميا عمى عاتق األىالي وأودعيا إلى عيدة الشرطة دون أن تتخذ
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التدابير التي من شأنيا ان تحفظ أموال الناس وتعويضيم ....

()91

.وقد رد الوزير

عمى النائب بقولو " :ان ىذا األمر من واجب الحكومة  ،أال ان األخيرة غير ممزمة
بتحمل تبعات الجرائم التي يرتكبيا األفراد " (. )92

وقد أنتقد النائب " النقيب الوزير معمقاً عمى جوابو بقولو  " :ان الحكومة نفت جميع

المسؤوليات التي تقع جراء السرقات في الحراسة  .فأنا حقيقةً أسف عمى ىذا التصريح ،

اذ كانت الطريقة سابقاً تتم بين البمديات ومتعيدي الحراسة  ،بل كانت ىناك بعض

البمديات تتعاقد مع الحراس وتضع شروط معينة تمزم الحراس باألموال والتعويض عنيا .

وقد كانت الطريقة جارية ومتبعة لدى الكثير من البمديات وكان الحراس يؤدون التعويض
عنيا فيما اذا ثبت عمييم اإلىمال  ،أما اآلن بيذا التصريح فأن الشرطة تخمت عن

مسؤولياتيا وبالتالي تعرض األفراد والدور الى السرقة دون محاسبة  .فأرجو من معالي
وزير الداخمية أن ينظر الى ىذه القضية وان يضع الحمول المالئمة ليا

()93

.

تبين من خالل ما تقدم  ،ان النواب عمى الرغم من مناقشاتيم وتعميقاتيم

ومداخالتيم لبعض من القضايا االجتماعية،التي ليا عالقة مباشرة بحياة الفرد العراقي

سواء كانت عمى الجانب التعميمي والصحي والخدمي ،أال انيا لم تغير

شيئا  ،اذ لم

تتحسن األوضاع االجتماعية في البالد  ،وبقيت الخدمات متردية مع مرافقة الفقر والجيل

المالزمين لمعراقيين،أال انيا مع ذلك كانت ىذه العممية البرلمانية تجربة فريدة في الحياة
الديمقراطية لكونيا طالبت المسؤولين بااللتزام تجاه مسؤولياتيم .

الخاتمة

كان لنواب ديالى مواقف وراء شأنيم في ذلك شأن اعضاء المجمس النيابي  ،اذ
كان ليم صوت مسموع وصريح أثناء المناقشات التي شيدىا مجمس النواب وشكل
حضورىم في المجمس عالمة واضحة لكل من مثل ىذا المواء في البرلمان .كما
أتصفت مناقشاتيم بالنشاط والحيوية  ،في أغمب جمسات مجمس النواب وغالباً ما
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كانت افكارىم تتوافق مع األفكار المطروحة ألعضاء مجمس النواب وتتناقض معيم
في بعض األحيان .
أنتقد نواب ديالى موقف الحكومة العراقية تجاه القضايا العربية  ،والسيما
موقفيا من التطورات السياسية في سورية وموقف الحكومة اإليرانية بشأن تجاوزىا
في مياه نير الوند  .وطالبو كذلك بقطع العالقات السياسية مع فرنسا واسرائيل
أيضاً .اما عمى الصعيد الداخمي  ،فقد طالبو بإطالق الحريات الدستورية وباالنتخاب
المباشر وكذلك طالبو ا بحرية األحزاب ودعوىا إلى عدم زج موظفييا في الشؤون

الحزبية .
حرص النواب في مداخالتيم ومناقشاتيم خالل جمسات المجمس النيابي عمى
تعزيز المناقشات التي تيم حياة الفرد العراقي اليومية والسيما في القرى والنواحي ،
وان كان أكثرىا يغمب عميو الطابع المحمي الذي كان يتعمق بـ ( لواء ديالى )  ،كونيا
تمثل مناطقيم االنتخابية التي تشرفوا بتمثيميا في البرلمان  .منطمقين من كون ىذه
المناطق تحتاج الى معالجة اصالحية وخدمية عمى الجانب التعميمي والصحي نتيجة
لواقعيا االجتماعي المتردي .
ناقش النواب  ،الوضع االقتصادي واالجتماعي المتردي  ،وطالبو برفع
المستوى المعاشي لمعراقيين  ،وتوفير سبل العيش المترفة ليم  ،ولكن عمى الرغم من
كل مداخالتيم ومناقشاتيم داخل مجمس النواب  ،أال ان الحكومة لم تبد أي اىتمام
لمطالب النواب  ،لكون األغمبية النيابية كانت مؤيدة لسياسة الحكومات المتعاقبة
التي ىيمنت عمى البرلمان األمر الذي جعل المجالس النيابية تستميم أ ار ؤىا ومواقفيا
وتصرفاتيا من السمطة التنفيذية  ،األمر الذي جعل تأثير الجية األخرى الممتثمة بـ(
األقمية النيابية المعارضة ) ضعيفاً جداً .
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Abstract
This paper deals within it, the attitudes and opinions of
deputies in Diyala Iraqi Council of Representatives (19501956), indicating the main interventions and comments made by
the discussions that witnessed the Chamber of Deputies during
the time placed the search, which covered many topics of
political, economic and social development.
In spite of the parliamentary assemblies during that era
were prone to delay and fraud. The solution is always threatened
by the executive, which led to the dominance of the parliament
and the political ring to tighten his men, and that most MPs were
entering parliament through the Ministry and the tiles. But
despite all the things that have recorded at the House of
Representatives. But this did not prevent the House of
Representatives in general, and Vice Diyala in particular that the
vote Saved of them to discuss the general policy of the country
at the domestic level, critics of the government on its actions
and that is what caused them to demand the launch of
constitutional freedoms and to demand direct elections, as well
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as their discussion of the government's foreign policy , and in
particular its attitude towards the Arab issues, as it defended the
House of Representatives for the Algerian cause and demanded
the help of the Algerians in their struggle against French
colonialism, and not lost economic and social aspects of sight of
some of the other deputies from the representatives of the
Brigade, Diyala, "as it treated the comments a lot of economic
and social issues in order to curb the crisis Finance that
accompanied the successive governments as well as reduce
poverty and rampant illiteracy and develop appropriate solutions
for the health and deteriorating service and raise the standard of
living of citizens.
Research aimed to know the attitudes and opinions of
deputies of Diyala in the House of Representatives (1950-1956),
indicating the main interventions and their proposals on the
aspects emphasized during the discussions of the Council. The
importance lies from being treated the internal political
situation, as well as economic and social aspects related to the
other lives of Iraqi citizens.
The choice of the year (1950), specifically mid-September
of the same year the beginning of a research topic because it
represents the date of the formation of the Ministry of Nuri Said
Eleventh and which coincided with the approaching date of the
meeting, the normal third of the Council of Representatives in
1950, but stopped the search when in 1956 because it represents
the end of the meeting normal The second of the end of May of
the same year.
The research in the sources mainly on the minutes of
meetings of the Iraqi parliament years (1950-1956).
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 . 1935وىو االبن

الوحيد لمممك غازي  ،اصبح ممكاً عمى العراق في الثاني من مايس .1953

صيل اكثر عن ىذه الشخصية
قتل في الرابع عشر من تموز  . 1958لمتف

ينظر  -:لطفي جعفر فرج  ،الممك فيصل الثاني اخر مموك العراق  ،ط ، 1
بيروت  ، 2001 ،ص.227-73
( )24لالطالع عمى التشكيمة الو ازرية  .ينظر  -:المركز العراقي لممعمومات
والدراسات  ،دليل الو ازرات العراقية  ، 2003 – 1920ط  ، 1بغداد 2007
 ،ص . 157 – 156
( )25جريدة " الزمان " بغداد  8 ،مايس . 1953
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( )26محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الثالثة عشرة  ،االجتماع االعتيادي
األول لعام  ، 1953 – 1952الجمسة الثالثة والعشرون  ،في الحادي عشر
من مايس  ، 1953مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1954 ،ص . 394
( )27لطفي عزت  -:انتخب نائباً عن لواء ديالى في مجمس النواب العراقي في
دورتو االنتخابية الخامسة عشرة من األول من كانون األول

 1954ولغاية

نياية حزيران  . 1957ينظر  -:عبد الرزاق الحسني  ،المصدر السابق  ،ج ـ
 ، 10ص . 297 – 296
( )28محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشر  ،االجتماع
االعتيادي لعام  ، 1955الجمسة الثالثة عشر  ،في الثامن عشر من كانون
الثاني  ، 1956مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1957 ،ص . 238
( )29المصدر نفسو  ،ص. 239
( )30عبد المجيد كامل التكريتي  ،مجمس األمة العراقي ( البرلمان واألعيان
والنواب )  ، 1953 – 1945بغداد  ، 2002 ،ص . 270
( )31محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الثانية عشرة االجتماع االعتيادي
الثالث ( الثاني  ،كانون األول  – 1950الحادي والثالثين من ايار ) 1951
 ،الجمسة الثامنة عشرة  ،في األول من آذار  ، 1951ص . 266
( )32محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الثالثة عشرة  ،االجتماع االعتيادي
لعام  ، 1951الجمسة الرابعة  ،في الثالث والعشرون من شباط

، 1952

مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1951 ،ص . 15
( )33المصدر نفسة .
( )34محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع
االعتيادي لعام  ، 1955الجمسة الرابعة والثالثين  ،في السادس والعشرون
من نيسان ، 1956مطبعة الحكومة  ،بغداد  ،1957 ،ص . 552
( )35المصدر نفسو  ،الجمسة الثالثة والعشرين  ،في الثالث من آذار  ، 1956ص
. 430
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( )36عبد الكريم ياسين رمضان  ،الحياة النيابية في العراق

، 1958 – 1953

رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد 203 ، 1987 ،
.
( )37عبد المجيد كامل التكريتي  ،المصدر السابق  ،ص . 177
( )38المصدر نفسو  ،ص . 184
( )39المصدر نفسو  ،ص . 203
( )40محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الثانية عشرة  ،االجتماع االعتيادي
الثالث ( الثاني من كانون األول  – 1950الحادي والثالثين من ايار 1951
) الجمسة العاشرة  ،في الخامس والعشرون من كانون الثاني

 ، 1951ص

. 136
( )41المصدر نفسو  ،ص. 142
( )42محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الثانية عشرة  ،االجتماع االعتيادي
الرابع لعام  ، 1951الجمسة الحادية عشرة  ،في الرابع عشر من شباط
 ، 1952مطبعة الحكومة  ،بغداد  ،ص . 104
( )43المصدر نفسو  ،ص . 63 – 62
( )44عبد المجيد كامل التكريتي  ،المصدر السابق  ،ص . 207
( )45لالطالع عمى الو ازرة التي شكميا مصطفى العمري ينظر  -:عبد الرزاق
الحسني  ،المصدر السابق  ،ج ـ  ، 8ص . 271
( )46جريدة " الزمان " بغداد  29 ،تموز . 1952
( )47جريدة " األىالي "  ،بغداد  21 ،تشرين الثاني . 1952
( )48لمتفصيل اكثر عن ىذه الو ازرة  .راجع  -:المركز العراقي لممعمومات
والدراسات  ،المصدر السابق  ،ص . 151 – 150
( )49عبد المجيد كامل التكريتي  ،المصدر السابق  ،ص . 206
( )50لمتفصيل اكثر عن ىذه الو ازرة راجع  -:المركز العراقي لممعمومات
والدراسات  ،المصدر السابق  ،ص . 160 – 159
( )51عبد الكريم ياسين رمضان  ،المصدر السابق  ،ص 204
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( )52لالطالع عمى التشكيمة الو ازرية  .ينظر  -:عبد الرزاق الحسني  ،المصدر
السابق  ،ج ـ  ، 9ص . 98
( )53عبد الكريم ياسين رمضان  ،المصدر السابق  ،ص . 205
( )54لمتفصيل اكثر عن ىذه الو ازرة راجع  .عبد الرزاق الحسني  ،المصدر السابق
 ،ج ـ  ، 9ص . 123
( )55مؤيد ابراىيم الونداوي  ،المصدر السابق  ،ص . 207
( )56جريدة " السياسة "  ،بغداد  27 ،آب . 1954
( )57عبد الرزاق الحسني  ،المصدر السابق  ،ج ـ  ، 9ص . 154
( )58عبد الكريم ياسين رمضان  ،المصدر السابق  ،ص . 205
( )59محاضرة مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع
االعتيادي لعام  ، 1954الجمسة الثالثة عشرة  ،في الرابع من كانون الثاني
 ، 1955مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1955 ،ص . 225
( )60دار الكتب والوثائق  ،ممفات البالد الممكي  ،رقم الممفة

، 311 / 5659

كتاب و ازرة المالية الى رئاسة مجمس الوزراء المرقم  1102في 1954/1/6
 ،و  ، 12ص . 24
( )61ضمت التشكيمة الو ازرية كالً من نوري السعيد رئيساً لموزراء  ،واحمد مختار
نائباً لمرئيس  ،وضياء جعفر وزي اًر لألعمار  ،خميل كنو لممالية والمعارف

وكالة  ،ونديم الباجو جي لالقتصاد  ،عبد الرسول الخالصي وزي اًر لمشؤون

االجتماعية  ،وسعيد قزاز لمداخمية  ،وعبد األمير عالوي لمصحة  ،وبرىان
الدين باش اعيان لمخارجية  ،وصالح الجبوري لممواصالت  ،ورشدي الجمبي
لمزراعة  ،وعبد الجبار التكرلي لمعدل  ،ومنير القاضي لممعارف وعمي

الشرقي وزير بال و ازرة  .ينظر  -:عبد الرزاق الحسني  ،المصدر السابق ،
ج ـ  ، 10ص . 6
( )62جعفر عباس حميدي  ،التطورات واالتجاىات السياسية الداخمية في العراق
 ، 1958 – 1953ط ، 1بغداد  ، 1980 ،ص . 138
( )63عبد الكريم ياسين رمضان  ،المصدر السابق  ،ص . 205
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( )64محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع
االعتيادي الثاني لعام  ، 1955الجمسة السادسة عشرة  ،في الثاني والعشرون
من كانون الثاني  ، 1956مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1957 ،ص – 311
. 312
( )65المصدر نفسو  ،ص. 313
( )66محمد فخري الجميل  -:انتخب نائباً عن لواء ديالى في مجمس النواب

العراقي في دورتو االنتخابية الخامسة عشرة في اجتماعو االعتيادي الثالث (

األول من كانون األول  – 1956حزيران  1957وجدد انتخابو حتى التاسع
من حزيران

 . 1958ينظر  -:المصدر نفسو  ،ص

 3؛ عبد الرزاق

الحسني  ،المصدر السابق  ،ج ـ  ، 10ص . 300
( )67محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة االجتماع
االعتيادي الثاني لعام  ، 1955الجمسة الثانية عشرة  ،في الثاني والعشرون
من كانون الثاني  ، 1956مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1957 ،ص . 311
( )68المصدر نفسو  ،الجمسة السادسة والثالثون  ،في الثالث من ايار

، 1956

ص . 593
( )69جريدة " اليقظة "  ،بغداد  27 ،كانون األول . 1955
( )70النواب الذين صادقوا عمى ىذه الالئحة ىم جميل االورفمي  ،راغب عبد اهلل
عز الدين النقيب  ،لطفي عزت  ،اما الغائبون فيم  ،حبيب الخيزران  ،محمد
فخري الجميل  ،نياد الزىاوي  .ينظر  -:محاضر مجمس النواب  ،الدورة
االنتخابية الخامسة عشر  ،االجتماع االعتيادي الثاني لعام  ، 1955الجمسة
الثامنة والثالثون  ،في التاسع عشر من ايار

 ، 1956مطبعة الحكومة ،

بغداد  ، 1957 ،ص . 611 – 610
( )71دار الكتب والوثائق  ،ممفات البالط الممكي  ،رقم الممفة

/ 311 / 152

الئحة تصريف قانون اتفاقية التبادل التجاري لعام  ، 1955و ، 1ص.2
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( )72دار الكتب والوثائق  ،ممفات البالط الممكي  ،رقم الممفة

، 311 / 3711

محـاضر جمسات مجمس الوزراء  ،الجمسة الرابعة واألربعين بعد المائة  ،في
الحادي والثالثين من كانون األول  ، 1955و  ، 3ص . 3
( )73محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع
االعتيادي الثاني لعام  ، 1955الجمسة الخامسة  ،في الحادي والثالثين من
كانون األول  ، 1955مطبعة الحكومة بغداد  ، 1957 ،ص . 50
( )74احمد مختار بابان :سياسي عراقي من مواليد

 ، 1900وىو من اسرة ال

بابان الكردية المعروفة  ،تقمد مناصب عديدة  .كان نائباً لرئيس الوزراء في

و ازرة نوري السعيد الثالثة عشرة  ،ثم أصبح رئيساً لموزراء في

 1958حتى نياية العيد الممكي  .توفي في المانيا عام

 19مايس

 . 1976ينظر -:

باقر أمين الورد  ،المصدر السابق  ،ج ـ  ، 1ص . 105
( )75محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع
االعتيادي الثاني لعام  ، 1955الجمسة الخامسة  ،في الحادي والثالثين من
كانون االول  ، 1955مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1957 ،ص. 50
( )76مؤيد ابراىيم الونداوي  ،المصدر السابق . 216 ،
( )77عبد المجيد كامل التكريتي  ،المصدر السابق  ،ص . 164
( )78محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الثانية عشرة  ،االجتماع االعتيادي
لعام  ، 1951الجمسة السابعة عشرة  ،في السابع والعشرين من شباط 1952
 ،مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1951 ،ص . 256
( )79عبد الجبار محمود  -:ولد في بغداد عام

 ، 1912درس في المدرسة

العسكرية وتخرج منيا برتبة مالزم طيار  ،انتخب نائباً عن لواء ديالى عام (

 ، ) 1954 – 1953وبعدىا انصرف الى التجارة واألعمال االقتصادية ثم

أختار اإلقامة بعدىا في سويس ار  .ينظر  -:مير بصري  ،المصدر السابق ،
ج ـ  ، 2ص. 462
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( )80محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الثالثة عشرة  ،االجتماع االعتيادي
لعام  ، 1953الجمسة الثالثة عشرة  ،في الثاني والعشرين من أذار ، 1953
مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1954ص . 214
( )81راغب عبد اهلل  -:انتخب نائباً عن لواء ديالى في مجمس النواب في دورتو

االنتخابية الخامسة عشرة ( األول من كانون األول  – 1954نياية حزيران

 . ) 1957ينظر  -:عبد الرزاق الحسني  ،المصدر السابق  ،ج ـ  ، 10ص
. 297 – 296
( )82محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع
االعتيادي الثاني لعام  ، 1955الجمسة الرابعة عشرة  ،في التاسع عشر من
كانون الثاني  ، 1956مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، 1957 ،ص . 261
( )83المصدر نفسو .
( )84لمتفصيل اكثر عن ىذا الموضوع  .ينظر  -:عمار حسين عمي العنزي ،
لواء ديالى دراسة في أوضاعة اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية

– 1932

 ، 1958رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية ابن رشد  ،جامعة بغداد
 ، 2011 ،ص . 131
( )85عبد الكريم ياسين رمضان  ،المصدر السابق  ،ص . 199
( )86محاضر مجمس النواب  ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع
االعتيادي  ، 1955الجمسة السادسة عشرة  ،في الثاني والعشرين من كانون
الثاني  ، 1956مطبعة الحكومة  ،بغداد ، 1957 ،ص . 295 – 294
( )87حسن عبد الرحمن  -:ولد في عانة في لواء الدليم عام

 ، 1910عمل

معمماً في مدارس الناصرية االبتدائية  ،دخل كمية الحقوق في بغداد وتخرج

منيا عام  ، 1935عين حاكماً في محاكم البصرة المدنية  .انتخب نائباً عن

البصرة عام  ، 1948ثم جدد انتخابو في عام  ، 1935عين وزي اًر لمشؤون

االجتماعية في ايمول  1953لغاية التاسع من كانون الثاني . 1954توفي
في بغداد  . 1973ينظر  -:مير بصري ،المصدر السابق ،ح ـ  2ص172
.
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( )88محاضر مجمس النواب ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع الثاني
لعام ، 1955الجمسة الثانية واألربعين  ،في السادس والعشرين من ايار
، 1956مطبعة الحكومة  ،بغداد ، 1957،ص . 689
( )89المصدر نفسو ،ص. 688
( )90لمتفصيل اكثر ع ـ ن ىذه الشخصية راجع  :عبد الرحمن ادريس البياتي ،
سعيد قزاز ودوره في سياسة العراق حتى عام

 ، 1959ط ، 2السميمانية ،

.2007
( )91محاضر مجمس النواب ،الدورة االنتخابية الخامسة عشرة  ،االجتماع
االعتيادي الثاني لعام  ، 1955الجمسة الثالثة والعشرين ،في الثالث من اذار
 ، 1956مطبعة الحكومة ،بغداد  ، 1957،ص. 435
( )92المصدر نفسو .
( )93المصدر نفسو  ،ص. 436
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