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.....عرف انالشكر وال  
ـــــي         ـــــي فـــــي إتمـــــام هـــــذ  الدراســـــة, والـــــذ  الهمن أحمـــــد اهلل عـــــّز وجـــــل الـــــذ  وفقن

 ...وسّددني إلتمام هذا الجهد
د أحمـــــد ابـــــراهيم المشـــــرف أ.م. واوجـــــء ثنـــــاًء وتقـــــديرًا وشـــــكرًا  الصـــــًا ألســـــتاذ       

ــــذ  تف ــــل با ــــى هــــذ  الرســــالةمحمــــد ال ــــة لفشــــراف عل ــــى  كــــل مــــالموافق مــــء قدّ  , وعل
ة التـــــــي ســـــــاهمت فـــــــي اثـــــــراء يـــــــملعال تـــــــءة, والمعروفـــــــة بدقلـــــــي مـــــــن توجيهـــــــات  قيمـــــــ

مو ـــــــــو، دراســـــــــتنا, فجـــــــــزا  اهلل  يـــــــــر الجـــــــــزاء وأســـــــــأل اهلل أن يطيـــــــــل فـــــــــي عمـــــــــر , 
 .  على حسن تعاملهم وطيب معشرهموالشكر موصول لعائلتء الكريمة 

د باســــــم .لــــــى عميــــــد كليــــــة التربيــــــة للعلــــــوم االنســــــانية أإســــــجل أطيــــــب الثنــــــاء أو       
ــــــر    ــــــير, و  ــــــاريخ ا   ي ــــــيس قســــــم الت ــــــي المرحلــــــة التح ــــــيريةلــــــى رئ أ.د متعــــــب  ف

لـــــى رئـــــيس قســـــم التـــــاريخ الحـــــالي  لـــــف جـــــابر الريشـــــاو ,  ادد علـــــي منفـــــي شـــــرّ م.أ. وا 
 .لمتابعتهم المستمرة لطلبة الدراسات العليا الحساني

ســــــاتيذ  فــــــي قســــــم ألة ا ــــــفمســـــجل طيــــــب الثنــــــاء والتقــــــدير للن بـــــة الأن أود أو       
د أ. : ــــه مــــنهمأو  ,مــــن مســــاعدة وعــــون فــــي الســــنة التح ــــيرية التــــاريخ لمــــا قــــدمو 

بـــــــو شـــــــنء, أســـــــعد حميـــــــد أ.د أو أ.د غـــــــانم نجيـــــــب عبـــــــاس, و حســــــين كامـــــــل الشـــــــاهر, 
أ.د ابتســــــامة علــــــوان شــــــفيق, و أ.د حســــــن عطيــــــة عبــــــداهلل, و أ.د وائــــــل جبــــــار جــــــودة, و 
 أ.م.د حيدر مجيد حسين.و 

ارة واالقتصــــــاد أ.د صــــــفاء لــــــى عميــــــد كليــــــة االدإكمــــــا اتقــــــدم بالشــــــكر واالمتنــــــان      
 لى أ.د حيدر عباس لما اردفوني بمصادر ومعلومات قيمة.ا  و  ,كريم كاظم



 

 

  ث

, والشـــــــــكر أ.م.د ســـــــــالم جبـــــــــار منشـــــــــدلـــــــــى إر واالعتـــــــــزاز اتقـــــــــدم بـــــــــوافر القـــــــــدو     
  لـــــي املـــــى م.د مهــــا مزهـــــر كـــــاني لمـــــا قـــــدّ ا  و  ,م.د رشـــــا جميـــــل علـــــوانموصــــول إلـــــى 

 همية.أمن مصادر ذات 
لــــــــى الجنــــــــود المجهــــــــولين مــــــــوظفي دار إ لشــــــــكر واالحتــــــــرامافــــــــر اقــــــــدم و كمــــــــا أ      

الكتــــــــب والوثــــــــائق العراقيــــــــة, ونظــــــــرائهم فــــــــي المجمــــــــع العلمــــــــي العراقــــــــي, والمكتبــــــــة 
ــــة فــــي بغــــداد,  ــــة فــــي ذ  قــــار, و و المركزي ــــة المركزي ــــةالمكتب ــــة كلي ــــوم  مكتب ــــة للعل التربي

 ثنى.االنسانية, والمكتبة المركزية في كلية االدارة واالقتصاد في الم
لـــــى ا  , و لفتـــــء المعـــــاليلـــــى االســـــتاذ مالـــــك إوجزيـــــل الشـــــكر واالمتنـــــان واالحتـــــرام       

لــــــى مــــــدير مدرســــــة الصــــــادق األمــــــين االســــــتاذ ا  و  ,العــــــامر االســــــتاذ محمــــــد صــــــالح 
ـــــد حمـــــد ـــــة االســـــتاذ أحمـــــد كـــــاظم هـــــالو , و و  , ال ـــــى االســـــتاذ ا  مـــــدير مدرســـــة الهداي ل

 حسن غانم عبد ردن لما قدمو  من مساعدة.
الــــرحمن   ــــي عبــــدألــــى إقــــدم شــــكر  وامتنــــاني أمــــن دواعــــي العرفــــان بالجميــــل و      

 يد العون لي إلكمال هذ  الدراسة.م مارينا لتقديم أ تي ألى ا  و  ,م له
ـــــــــدم        ـــــــــواتق ـــــــــدير  اتمـــــــــكل أزكىب ـــــــــة المناقشـــــــــة العلميـــــــــة إالشـــــــــكر والتق ـــــــــى لجن ل

 سالة بمالحظاتهم المهمة والقيمة.والذين سوف يثرون الر  ,المحترمة
ـــــام       ـــــي ال ت ـــــي العـــــون إلعـــــداد هـــــذ  الرســـــالة مّمـــــأوف  ن الشـــــكر كـــــل مـــــن قـــــدم ل

وادعـــــو مـــــن اهلل تعـــــالى لهـــــم التوفيـــــق والنجـــــا  علـــــى  ,يتســـــع المجـــــال لـــــذكرهم جميعـــــاً 
 طريق  دمة العلم والوطن.
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 نطاق البحث وحتليل املصادر.....املقدمة 
وعلـــــى دراســــة مستفي ـــــة, تــــاريخ العـــــراق المعاصـــــر  مــــن البـــــاحثين بدراســـــةعديـــــد عنــــى      

ـــــــــ ـــــــــي الدراســـــــــات الت ـــــــــادة نســـــــــبية ف ـــــــــرغم مـــــــــن وجـــــــــود زي السياســـــــــية  ي تشـــــــــمل التطـــــــــوراتال
المـــــدة الما ـــــية, إال أن ذلـــــك االهتمـــــام لـــــم يكـــــن  أبـــــان واالجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والثقافيـــــة

 ه السياســـــــة الماليـــــــة بوصـــــــفها االقتصـــــــادية وبـــــــاأل االق ـــــــايكافيـــــــًا والســـــــيما فيمـــــــا ي ـــــــه 
 زمات والكبوات. مقياسًا لسمو الدولة وقدرتها على مواجهة األ

ســــــاعدت و  ,ًا مهمــــــًا فــــــي حيــــــاة الــــــبالدأثــــــر  تدّ أالسياســــــة الماليــــــة التــــــي  ونظــــــرًا ألهميــــــة     
الســــــلطتين  ت, وتنازعــــــاالقتصــــــادية وتجنــــــب عــــــدم الكفــــــاءة ,الت طــــــيط والتنظــــــيم فــــــي عمليــــــة

ـــــــة الســـــــيطرة عليهـــــــا التنفيذيـــــــة والتشـــــــريعية فـــــــي ادارتهـــــــا  ســـــــبق انبثقـــــــتلمـــــــا عـــــــًا تبو , ومحاول
 -1925ناقشـــــات مجلـــــس النـــــواب العراقـــــي سياســـــة العـــــراق الماليـــــة فـــــي مة )عنونـــــدراســـــتنا الم

ـــــــــدأت عـــــــــام 1932 ـــــــــي ب ـــــــــي العـــــــــراق 1925م(, والت ـــــــــس نيـــــــــابي ف م وهـــــــــو تـــــــــاريخ اول مجل
مــــــم الــــــذ  تطلــــــب سياســــــة ماليــــــة جديــــــدة األم بــــــد ول العــــــراق عصــــــبة 1932ت عــــــام  تمــــــو 

 . متناغمة مع الو ع السياسي
المهـــــــم فـــــــي التســـــــايالت التـــــــي كانـــــــت الحـــــــافز  مـــــــن اً عديـــــــد ولّـــــــدت القـــــــراءات األولـــــــى     

ــــة عن ــــات مو ــــوعية  هــــااالجاب ــــون الدراســــة إجاب ــــي مت برزهــــا : مــــا السياســــة الماليــــة  ألهــــا و ف
الحكــــــم العثمــــــاني وعهــــــد االحــــــتالل البريطــــــاني  وهــــــل حاولــــــت  أبــــــانثرهــــــا فــــــي العــــــراق أمــــــا 

م و ــــــع سياســــــة ماليــــــة تــــــنه  باقتصــــــاد الــــــبالد  1921الدولــــــة العراقيــــــة الفتيــــــة فــــــي عــــــام 
ــــــك  ومــــــا موقــــــف الســــــلطة ومــــــا المشــــــكالت االساســــــية  ــــــق ذل ــــــي واجهتهــــــا لتحقي ــــــة الت والثانوي

التشـــــــريعية ممثلـــــــة بمجلـــــــس النـــــــواب مـــــــن تلـــــــك السياســـــــة  وهـــــــل اتبعـــــــت الحكومـــــــة العراقيـــــــة 
ـــــــــك التســـــــــايالت  طـــــــــة م سياســـــــــة ماليـــــــــة واحـــــــــدة ام متعـــــــــددة  1925-1932 وصـــــــــاغت تل
 ادر.التي تألفت من مقدمة وفصول ثالثة واستنتاجات وثبت للمالحق والمص الدراسة
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وبنــــــــاًء علــــــــى مــــــــا تــــــــوافر لــــــــدينا مــــــــن معلومــــــــات اعتمــــــــدنا مــــــــنه  التــــــــاريخ الوصــــــــفي       
, وت لـــــــل ذلـــــــك اعتمادنـــــــا علـــــــى االساســـــــية الـــــــواردة فـــــــي الفصـــــــل األولفكـــــــار حاطـــــــة باأللف

مــــــنه  تحليلــــــي ومــــــن ثــــــم تركيبــــــي للوقــــــوف علــــــى المســــــببات الدقيقــــــة للتــــــأرجح فــــــي سياســــــة 
ك دفـــــة مســـــيرتنا البحثيـــــة, ســـــتنتاجات تحــــر ال ـــــروج بالــــبالد الماليـــــة وتركيـــــب تلــــك المســـــببات ل

دنا علــــــى المــــــنه  االحصــــــائي لمعرفــــــة نســــــبة مــــــدا الت نــــــواب الــــــبالد المــــــدنيين كمــــــا اعتمــــــ
 بمفهوم النواب للسياسة المالية. , ومحاولة ربط تلك النسبوالعشائريين

 ول عنــــــوان )سياســــــة العــــــراق الماليــــــة دراســــــة فــــــي المفهــــــوم والتطــــــورحمــــــل الفصــــــل األ      
مباحـــــــــث ركـــــــــز المبحـــــــــث األول الموســـــــــوم )السياســـــــــة  ة( انبثـــــــــق منـــــــــء ثالثـــــــــ1914-1924

الماليــــــة دراســـــــة فـــــــي اإلطـــــــار المفـــــــاهيمي( علــــــى أبـــــــرز المصـــــــطلحات االقتصـــــــادية الســـــــيما 
التــــي ت ــــه السياســــة الماليــــة التــــي أفادتنــــا كثيــــرًا طــــوال مــــدة الدراســــة, أمــــا المبحــــث الثــــاني 

ــــــون )أو ــــــا، العــــــراق العامــــــة وأثرهــــــ ــــــي رســــــم السياســــــة الماليــــــة والمعن م( 1921-1914ا ف
ـــــــة مدروســـــــة  ـــــــف امـــــــام ظهـــــــور سياســـــــة مالي ـــــــت تق ـــــــات التـــــــي كان ـــــــرز المعوق ـــــــء أب ناقشـــــــنا في

, وبقـــــــاء بريطانيـــــــا ثمـــــــاني ومـــــــن ثـــــــم االحـــــــتالل البريطـــــــانيوالمتمثلـــــــة بســـــــيطرة االحـــــــتالل الع
 م وهـــــــذا مـــــــا1922ولـــــــىع وذلـــــــك عـــــــن طريـــــــق تكبيـــــــل العـــــــراق بمعاهـــــــدة عـــــــام المتحكمـــــــة األ

م( اذ 1924-1922 فــــــي العــــــراق الماليــــــة ياســــــةساللحظــــــء فــــــي المبحــــــث الثالــــــث )ســــــوف ن
د العــــراق ببروتوكـــــول مــــالي وعســـــكر  يــــحاولــــت بريطانيــــا عـــــن طريــــق المعاهــــدة المـــــذكورة تقي
ركزنـــــا عليـــــء  وهـــــذا مـــــا ,ها الحديـــــديتينيملحـــــق بالمعاهـــــدة وقـــــب  سياســـــة الـــــبالد الماليـــــة بيـــــد

ـــــــا حـــــــائاًل  ـــــــت بريطاني ـــــــف وقف ـــــــي دراســـــــتنا وكي ـــــــرار ف ـــــــس التأسيســـــــي واق امـــــــام تأســـــــيس المجل
ـــــانون األ ســـــاس واســـــتغاللها لمشـــــكلة الموصـــــل لل ـــــغط علـــــى الحكومـــــة للمصـــــادقة علـــــى الق

ـــــــرار  للدســـــــتور ـــــــس التأسيســـــــي واق ـــــــوى  _المعاهـــــــدة, كمـــــــا او ـــــــحنا أعمـــــــال المجل ـــــــذ  احت ال
وقــــــانون انت ــــــاب  االمــــــور ال اصــــــة بالسياســــــة الماليــــــة_ البــــــاب الســــــادس منــــــء علــــــى جميــــــع

 النواب.
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-1925أمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني الموســـــــوم )إيـــــــرادات العـــــــراق الســـــــيادية وغيـــــــر الســـــــيادية      
ول مجلـــــس أم( ففيـــــء او ـــــحنا عمـــــل الســـــلطة التشـــــريعية التـــــي انبثقـــــت عنـــــد تأســـــيس 1932

 م ومناقشـــــــــات نـــــــــواب الـــــــــبالد حـــــــــول السياســـــــــة االيراديـــــــــة وهـــــــــذا مـــــــــا1925انت ـــــــــابي عـــــــــام 
-1925 اســــــــة العــــــــراق االيراديــــــــةفــــــــي سي ال ــــــــرائبأثــــــــر و ــــــــحنا  فــــــــي المبحــــــــث األول )أ

هــــــم تلــــــك ال ــــــرائب التــــــي حظيــــــت بمناقشــــــات دا ــــــل المجلــــــس, أثنا عــــــن ذ تحــــــدّ إ( م1932
ن بـــــــأن هنالـــــــك نـــــــواب كـــــــانوا مييـــــــدين للحكومـــــــة فـــــــي فـــــــر  تلـــــــك ال ـــــــرائب وهنالـــــــك وتبـــــــيّ 

و أمعار ـــــــين لهــــــــا وكانـــــــت تلــــــــك المعار ــــــــة أمـــــــا ان تكــــــــون لمجـــــــرد معار ــــــــة للحكومــــــــة 
قين ذالنــــــــواب منهــــــــا او بالفعــــــــل هنالــــــــك نــــــــواب حــــــــا ســــــــباب ذاتيــــــــة وهــــــــي ت ــــــــرر بعــــــــ أل

فــــــــي سياســــــــة العــــــــراق االيراديــــــــة  الرســــــــومأثــــــــر ) بالسياســــــــة الماليــــــــة, أمــــــــا المبحــــــــث الثــــــــاني
ــــــى رســــــوم مهمــــــة كانــــــت محــــــل  ــــــالف وجــــــدال م1925-1932 ــــــء عل ( فســــــلطنا ال ــــــوء في

وجهـــــــات نظـــــــر المييـــــــدة والمعار ـــــــة لتلـــــــك الرســـــــوم  فيـــــــءو ـــــــحنا أذ إ ,بـــــــين نـــــــواب الـــــــبالد
يرادات غيــــــــر الســــــــيادية أمــــــــا المبحــــــــث الثالــــــــث الم ــــــــته بــــــــاإل ,المعار ــــــــة لهــــــــاســــــــباب أو 
لنــــــا ســــــبب عــــــدم اســــــتفادة العــــــراق مــــــن الــــــنفطع وهــــــو الــــــنفط, والصــــــناعة والتجــــــارة( وفيــــــء علّ )

ـــــة لعـــــام  ـــــة النفطي ـــــا للعـــــراق باالتفاقي ـــــة وفـــــق مـــــا ,م1925تكبيـــــل بريطاني  واعطـــــاء  نســـــبة قليل
فــــــأن بريطانيــــــا  ,م1927ورة غزيــــــرة عــــــام جــــــاء فــــــي االتفاقيــــــة حتــــــى بعــــــد تــــــدفق الــــــنفط بصــــــ

مـــــــر كـــــــان ذلـــــــك فـــــــي حقيقيـــــــة األعـــــــراق بتعـــــــديل للمعاهـــــــدة القديمـــــــة, و حاولـــــــت أن تر ـــــــي ال
التعــــــديل لصــــــالحها, كمــــــا او ــــــحنا فــــــي دراســــــتنا تــــــداعيات نــــــواب الــــــبالد دا ــــــل المجلــــــس 

ـــــد  و ـــــحنا ســـــبب تأ رهمـــــا فـــــي ألتلـــــك االتفـــــاقيتين, أمـــــا فيمـــــا ي ـــــه الصـــــناعة والتجـــــارة فق
 وماهي التدابير التي ات ذها نواب البالد وكيفية معالجة ذلك التأ ر. البالد
ــــــوان )سياســــــة العــــــراق اال     ــــــث ليحمــــــل عن ــــــي الفصــــــل الثال ــــــةوجــــــاء ف ــــــي مناقشــــــات  نفاقي ف

ــــــــفيــــــــء و  ,ن مــــــــن ثــــــــالث مباحــــــــثم( وتكــــــــوّ 1932-1925مجلــــــــس النــــــــواب العراقــــــــي   اعنواّن
-1925 نفاقيــــــــةاق االول )تــــــــأثير الرواتــــــــب والم صصــــــــات فــــــــي سياســــــــة العــــــــر للمبحــــــــث األ
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م( تتبعنـــــــا فيـــــــء م صصـــــــات الشـــــــيو  والشـــــــرطة التـــــــي كانـــــــت محـــــــل جـــــــدال ونقـــــــا  1932
طويـــــــــل حـــــــــول أحقيـــــــــة تلـــــــــك الم صصـــــــــات مـــــــــن عـــــــــدمها, كمـــــــــا حاولنـــــــــا التعـــــــــري  علـــــــــى 

ق ـــــــــية الشـــــــــيخ محمــــــــــود,  أو ـــــــــحنام صصـــــــــات تعميـــــــــر قصـــــــــر الملـــــــــك فيصـــــــــل كمـــــــــا 
ــــواب لــــذلك, أمــــا المبحــــث الثــــاني ــــذ  كــــان بعنــــوا ومعالجــــات الن أثر االزمــــات والكــــوارث ن)وال

م( تطرقنــــــا فيــــــء الــــــى طبيعــــــة الشــــــد 1932-1925 نفاقيــــــةالطبيعيــــــة فــــــي سياســــــة العــــــراق اال
, والتـــــي والجفـــــافوالجـــــذب لمناقشـــــات نـــــواب الـــــبالد حـــــول انتشـــــار  فـــــة الجـــــراد والفي ـــــانات 

محاولـــــــة الحكومـــــــة لت فيـــــــف تلـــــــك  وتتّبعنـــــــااتلفـــــــت المزروعـــــــات وتســـــــببت ب ســـــــارة المـــــــزار،, 
حـــــول أحقيـــــة الفالحـــــين لتلـــــك الســـــلف  ء الســـــلف الزراعيـــــة ومناقشـــــة الســـــلطةعطـــــاإاالزمـــــات ب

ـــــا وكـــــذلك و ـــــع الحلـــــول ل ـــــى تلـــــك األزمـــــة. وا تتمن ـــــث )التطلعـــــات لق ـــــاء عل المبحـــــث الثال
نــــــا فيــــــء تطلعــــــات الســــــلطة م( الــــــذ  بيّ 1932-1925اإلصــــــالحية وواقــــــع الــــــديون العموميــــــة 

, نفـــــــــاق علـــــــــى الجانـــــــــب التعليمـــــــــيباإلالتشـــــــــريعية لمطالبـــــــــة الســـــــــلطة التنفيذيـــــــــة ومطالبتهـــــــــا 
عـــــــام عانتـــــــء قبيـــــــل قيـــــــام الحكومـــــــة الميقتـــــــة  ومشـــــــاريع الـــــــر  التـــــــي عانـــــــت مـــــــا ,والصـــــــحي

واصـــــــطدامها بالـــــــديون العموميـــــــة العثمانيـــــــة التـــــــي كبلـــــــت العـــــــراق بنفقـــــــات ثقيلـــــــة,  ,م1921
وحاولنـــــا التطـــــرق الـــــى المغـــــامرة التـــــي قـــــام بهـــــا وزيـــــر الماليـــــة ياســـــين الهاشـــــمي لتســـــديد تلـــــك 

 ديون وتباحث نواب البالد حول ذلك األمر. ال
اســــــتندت الدراســــــة علــــــى مصــــــادر متعــــــددة تــــــأتي فــــــي مقــــــدمتها الوثــــــائق غيــــــر المنشــــــورة     
ــــــــي بغــــــــداد ةظــــــــو حفالم ــــــــة  التــــــــي كانــــــــتو  فــــــــي دار الكتــــــــب والوثــــــــائق ف ملفــــــــات وزارة الدا لي

, وعــــــــــدت الوثــــــــــائق المنشــــــــــورة المتمثلــــــــــة بالمطبوعــــــــــات أبرزهــــــــــا وملفــــــــــات الــــــــــبالط الملكــــــــــي
ــــــس التأسيســــــي, والقــــــانون األ ســــــاس العراقــــــي ومحا ــــــر الحكوميــــــة, والســــــيما مــــــذكرات المجل

نـــــًا اســـــتندت عليـــــء ي, والثانيـــــة, والثالثـــــة اساســـــًا متمجلـــــس النـــــواب بدوراتـــــء االنت ابيـــــة األولـــــى
ـــــــل تنا مـــــــدّ أ , إذالدراســـــــةع لمـــــــا لهـــــــا مـــــــن معلومـــــــات قيمـــــــة اعتمـــــــدنا عليهـــــــا بعـــــــد جـــــــرد طوي

فــــــدنا مــــــن الكتــــــب الوثائقيــــــة لمــــــا حوتــــــء مــــــن اســــــة, كمــــــا ات قيمــــــة طــــــوال مــــــدة الدر بمعلومــــــا
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قــــــدمتها كتــــــاب وفــــــي م ,معلومــــــات فــــــي غايــــــة االهميــــــة منهــــــا ميلفــــــات عبــــــدالرزاق الحســــــني
كتـــــــــــاب دليـــــــــــل الــــــــــوزارات العراقيـــــــــــة  للمركـــــــــــز العراقـــــــــــي للمعلومـــــــــــات الــــــــــوزارات العراقيـــــــــــة و 

 والدراسات.
الســــــلطة ى كرســــــي ســــــهمت المــــــذكرات السياســــــية والتــــــي تمثلــــــت ألشــــــ اه جلســــــوا علــــــأ    

نــــو  شــــاهد علــــى بــــو طبــــيخ, ومــــا دوّ أمــــذكرات الســــيد محســــن مثــــل مــــذكرات طــــء الهاشــــمي, و 
 أو ا، البالد.

طـــــــــــاريح الجامعيـــــــــــة كانـــــــــــت لجهـــــــــــود البـــــــــــاحثين االكـــــــــــاديميين المتمثلـــــــــــة بالرســـــــــــائل واأل    
ــــــة والبحــــــوث والدراســــــات المنشــــــورة فــــــي المجــــــالت ال ــــــرًا ة محكمــــــوالمراجــــــع العربيــــــة والمعرب أث

بـــــرز تلــــــك الجهــــــود اطروحــــــة الــــــدكتورا  لحميــــــد أ, و فــــــي رفــــــد دراســــــتنا بمعلومــــــات قيمــــــة بالغـــــاً 
ـــــــــس النيـــــــــابي رزاق نعمـــــــــة الموســـــــــو , دور نـــــــــواب البصـــــــــرة  م, 1958 -م1925فـــــــــي المجل

ســــــماعيل نــــــور  التــــــي امــــــدتنا بمعلومــــــات عــــــن نــــــواب لــــــواء البصــــــرة, ورســــــالة الماجســــــتير إل
فــــــــي عهــــــــد االنتــــــــداب البريطــــــــاني  مســــــــير الربيعــــــــي الموســــــــومة تــــــــاريخ العــــــــراق االقتصــــــــاد 

ــــــى معلومــــــا حتوائهــــــاع الم1921-1932 ــــــانت اقتصــــــادية قيمــــــة عل ــــــك المــــــدة, أب ورســــــالة  تل
ابـــــراهيم محمـــــد مصـــــطفى  ل مصـــــطفى الظفيـــــر  الموســـــومة نـــــواب لـــــواء  حمـــــدالماجســـــتير أل

ــــــي  ــــــواب العراق ــــــس الن ــــــة ودورهــــــم فــــــي مجل ــــــي امــــــدت دراســــــتنا 1946 -1925الديواني مع والت
طـــــــوال مـــــــدة البحـــــــث, وكتـــــــاب النظـــــــام االقتصـــــــاد  فـــــــي العـــــــراق لســـــــعيد بمعلومـــــــات غزيـــــــرة 

 لمــــا لــــء مــــن معلومــــات فــــي غايــــة االهميــــة وتفصــــيالت دقيقــــة اً ثمينــــ اً حمــــادة, والــــذ  يعــــد كنــــز 
بالتحديــــــد السياســــــة الماليــــــة, وكتــــــاب المجلــــــس  ت ّصــــــاالقتصــــــادية والتــــــي  ق ــــــايالجميــــــع ال

يعي ولــــــــى لمجلــــــــس تشــــــــر ألالتأسيســــــــي لمحمــــــــد مظفــــــــر االدهمــــــــي الــــــــذ  صــــــــور البــــــــدايات ا
,  واحتـــــوى علـــــى معلومـــــات مهمـــــة  افادتنـــــا كثيـــــرًا, وكتـــــاب وكيفيـــــة عمـــــل الســـــلطة التشـــــريعية

المعار ــــة البرلمانيــــة فــــي عهــــد الملــــك فيصــــل األول لعــــالء حســــين الرهيمــــي, الــــذ  و ـــــح 
 بدقة معار ة السلطة التشريعية لحقبة مهمة من تاريخ العراق المعاصر.
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نـــــــت  مـــــــن فـــــــي هـــــــذا الجهـــــــد, والســـــــيما إن معظمهـــــــا دوّ  اً ا ـــــــحنصـــــــيبًا و  كتـــــــبوكـــــــان لل   
ـــــدمتها  ـــــأتي فـــــي مق أشـــــ اه قـــــريبين مـــــن صـــــنع القـــــرار فـــــي عهـــــد االحـــــتالل البريطـــــاني, وي

ـــــي ت ـــــاب العـــــراق دراســـــة ف ـــــاب نشـــــأوّ طـــــكت ـــــد, وكت ـــــالرد ايرالن ـــــب وي العـــــراق  ةر  السياســـــي لفيلي
ــــد ا ــــدة عــــن الرســــالة فق ــــم تكــــن الموســــوعات بعي ــــر  فوســــتر, ول مــــدتها بمعلومــــات الحــــديث لهن

همهـــــــا كتـــــــاب موســـــــوعة السياســـــــة أعـــــــن ش صـــــــيات مهمـــــــة فـــــــي تـــــــاريخ العـــــــراق المعاصـــــــر 
العراقيـــــــة لحســـــــن لطيـــــــف الزبيـــــــد , وكتـــــــاب اعـــــــالم السياســـــــة فـــــــي العـــــــراق الحـــــــديث لميـــــــر 

ليزيـــــــة فـــــــي العديـــــــد مـــــــن المعلومـــــــات التـــــــي جبصـــــــر , كمـــــــا اســـــــتعانت الباحثـــــــة بالكتـــــــب االن
 بع  الغمو .ت ه السياسة المالية, والتي يشوبها 

هميــــة كبيــــرة ألبحــــوث المنشــــورة ذات الصــــلة بمو ــــو، الرســــالة ل ف ــــاًل عــــن ذلــــك فــــإن     
الفهــــد الزراعــــة فــــي عهــــد مطلــــك ة مثــــل بحــــث عبــــد الــــرزاق لتو ــــيح بعــــ  الجوانــــب المهّمــــ

 الق ـــــــايام, وبحـــــــث علـــــــي ابـــــــراهيم محمـــــــد مصـــــــطفى 1931-1917االحـــــــتالل البريطـــــــاني 
ـــــــــة ـــــــــي للعـــــــــراق واالقتصـــــــــادية االجتماعي ـــــــــس مناقشـــــــــات ف ـــــــــوزراء مجل ـــــــــي ال -۱۹۳0) العراق

 .وثائقية دراسة( م۱۹۳2
ــــى مــــاأالمعاصــــرة للحــــدث  صــــحفوكانــــت لل      يــــدور دا ــــل  ثرهــــا فــــي اطــــال، الباحثــــة عل

 مجلس النواب مثل جريدة الوقائع العراقية, وجريدة العراق.
عنـــــي ي هميــــة بعــــ  المصــــادر والمراجـــــع فــــي مقدمــــة هــــذا الجهــــد الأ لوقــــوف علــــىن اإ     

 منها كان مهمًا في محور . لن كل ما استعمهمية جهود اآل رين ألأإنكار 
مــــــن البــــــاحثين علــــــى كتابــــــة المصــــــاعب التــــــي تعر ــــــوا لهــــــا طيلــــــة مــــــدتهم  عديــــــد   دأبَ      

ــــــك الصــــــعوبات تعــــــد جــــــزءًا مــــــن مهــــــام الباحــــــث, كمــــــا  ن حــــــالوة البحــــــث إالبحثيــــــة إال أن تل
ع ع لــــذا تترّفــــقيقــــة فاقــــت تلــــك الصــــعوباتومــــا يــــتم   عنــــء مــــن الوصــــول إلــــى الح ,العملــــي

 .اهالباحثة عن ذكر 
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هم  ذ بمالحظرة, لألوفي ال تام ت ع الباحثة نفسها وجهدها أمام لجنة المناقشة الموقّ      
بل ا همن وقعت بء الباحثة من أ طاء دون تقصير   لى تجاوز ماإالقيمة السديدة الساعية حتمًا 

 ..ا, ومن اهلل التوفيق.عهوسهذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الباحثة                                                                           
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 ولاملبحث األ
 :طار املفاهيميدراسة يف اإل ,السياسة املالية

ثرها أوبرز , (1)دوات السياسة االقتصاديةأداًة رئيسة من أالسياسة المالية  تعدّ     
على مساقاتها  معتمدةً  (2)ساسية لالقتصاد الوطنيقيق األهداف األبوصفها قادرًة على تح

 .(3)العديدة
ثر الدولة من الحياد أتزامنًا مع انتقال  عمفهوم السياسة المالية بتطورات عديدة مرّ     

ينبغي التجذير لالشتقاق اللغو   وقبل ال و  في تلك التطورات, لى التد لإ
اشتق مصطلح السياسة المالية من الكلمة الفرنسية د فقواالصطالحي للسياسة المالية, 

(Fisc)  ن تطور مفهوم المصطلح جعل تبسيطء أويبدو  ,و ال زانةأوتعني حافظة النقود
عرفت السياسة المالية بوصفها جهدًا علميًا منظمًا و , (4)اللغو  غير كاف  لتأطير  معرفياً 

عبر , أثرها في النشاط االقتصاد بها الدولة  تهدفء تحليل وو ع الكيفية التي مارس
 .(5)السياستين االيرادية واالنفاقية وتقويمها لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية

                                                           

ذية على خمتلف املستويات؛ ابتغاء حتقيق جمموعة من األهداف ( جمموعة من اإلجراءات والتدابري اليت تتبعها السلطة التنفي1)
اإلقتصادية واإلجتماعية ألستغالل املوارد من جهة، والتحكم يف السوق من جهة أخرى. ملزيد من للتفاصيل ينظر: بوري 

حة دكتوراه، )جامعة ، اطرو ٢٠1٠-٢٠٠٠حالة اجلزائر ما بني  حمي الدين، دور السياسة املالية يف حتقيق التوازن االقتصادي
؛ أمحد بن ضيف ونسيمة بن حيىي، تقومي 1٤م(، ص٢٠1٨جياليل اليابس: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 .1٥٩ص ، ٧العدد ،٢اجمللد م، )اجلزائرية لالقتصاد واملالية(، )جملة(، ٢٠1٩-1٩٦٩تطور السياسة املالية للجزائر من 
اسرتاتيجية احالل حمل الواردات اي تقليل الواردات من اخلارج، و التكنولوجيا يف املصانع،  عمال، استعملال( توفري فرص ٢)
تشجيع االستثمارات الوطنية. للتفاصيل ينظر: مؤيد حسن قاسم، دور املدن و تشجيع املشروعات املرحبة اقتصادياَ، و 

 .٢٦٨-٢٦٩م، ص ص٢٠٢1، ٩٥العدد، ٢اجمللدجملة(، (، الصناعية وامهيتها يف تنمية األقتصاد العراقي، )آداب البصرة(
اطروحة اجتاهات السياسة املالية يف الدول الريعية وضرورات التغيري العراق امنوذجاً، ( فرحان حممد حسن الذحباوي، 3)

 .3٨م(، ص ٢٠13دكتوراه، )جامعة الكوفة: كلية االدارة واالقتصاد، 
(، رسالة ٢٠1٠-1٩٧٠النقدية على البطالة يف اجلزائر دراسة قياسية حتليلية للفرتة )( نذير ياسني، أثر السياسة املالية و ٤)

 .٦م(، ص٢٠1٢ماجستري، )جامعة اجلزائر: كلية العلوم االقتصادية، 
م(، ٢٠1٠، عمان: دار وائل للنشر)، ٤يل أسس االقتصاديات املالية ، طحتل -( غازي عبد الرزاق النقاش، املالية العامة ٥)

 .٢٥ص
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 Public Finance(  1)نها سياسة استعمال أدوات المالية العامةإي ًا على أعرفت و    
(     2)يلتحريك متغيرات االقتصاد الكل, وذلك وااليرادات العامة اتمن برام  االنفاق

Macroeconomic (  3)مثل النات  القومي االجماليGross National Product, 
وذلك  ,Investment(  6)االستثمارو , Saving( 5)االد ارو , Employment( 4)العمالةو 

                                                           

( هو العلم الذي يبحث الوسائل اليت حتصل هبا الدولة على االيرادات العامة، الالزمة لتغطية النفقات العامة ، وتوزيع 1)
 عن ذلك على االفراد. للتفاصيل ينظر: العبء الناتج

David N.Hyman, Public Finance A contemporary Application of Theory to 
policy,10 th Edition,(Boston: Cengage, 2011) ؛ 

 .1٩م(، ص٢٠13)دمشق: جامعة دمشق،  املالية العامة، حممد خالد املهياين وخالد شحادة اخلطيب،
( جمموعة من احللول النظرية اليت تتعاطى مع االقتصاد ككتلة واحدة، أي أنه ال يعىن بدراسة شركات حمددة وإمنا اقتصاد ٢)

ار الناتج احمللي اإلمجايل، ومعدل البطالة، ومستوى األسعار، وطبيعة السلع واخلدمات، االعتب نظرب بلد ما يف جممله، آخذاً 
)اجلزائر: ديوان  ،٥ومعدل التضخم، وغريها من املؤشرات. للتفاصيل ينظر: عمر صخري، حتليل االقتصاد الكلي، ط

 .٨م(، ص1٩٨٦املطبوعات اجلامعة، 
مات النهائية، اليت ينتجها االقتصاد القومي خالل مدة زمنية معينة عادة ما ( هو القيمة السوقية االمجالية للسلع واخلد3)

من السلع واخلدمات املنتجة خالل عام. للتفاصيل ينظر: حممد بن Flow) يكون عام، وبذلك فهو عبارة عن تدفق )
لنقد العريب السعودي، مؤسسة ا اتج احمللي االمجايل، )السعودية:عبدامللك السلمان وأمحد بن بكر البكر، مفهوم الن

 .٢3م(، ص٢٠1٦
( هو كل من ارتبط بعقد عمل بصرف النظر عن نوع املهنة اليت يزاوهلا، أو هو كل من يزاول عماًل معيناً سواء كان ذلك ٤)

العمل مهنيًا أو حرفياً. للتفاصيل ينظر: بسمة رمحن عودة الصباح، العمالة الوافدة يف العراق االسباب واالثار دراسة 
-٦3٠ص م، ص٢٠1٥، 3العدد ،٨اجمللد، ثىنة(، املجتماعية ميدانية يف مدينة الديوانية، )اوروك للعلوم االنسانية(، )جملا

٦31. 
وتأخري االنفاق إىل  ( التوقف عن األنفاق العشوائي، وهو أمر حتمي من أجل حتقيق التنمية واالدخار وفقاً للوجه اآلخر،٥)

ؤجل انفاقه إىل حني أجله لدى هيةة متخصصة يف ادارة االدخار. للتفاصيل ينظر: شروق أجل معني شرط أن يوضع املال امل
م(؛ سيماء حممد عالوي، ٢٠11دار الشؤون االسالمية بالعمل اخلريي،  ديب:حممد سلمان، االدخار ومشروعيته ومثراته، )

م االقتصادية اجلامعة(، )جملة(، بغداد، ، )كلية العلو ٢٠11-1٩٩٦دور السياسة املالية يف معاجلة حالة التضخم للمدة 
 .٥3٤م، ص٢٠1٦، ٤٨العدد، 1اجمللد

اقتصادي للمال وانفاقه على انتاج سلع وزيادة املخزون، وقد يعين بذلك اللفظ من حيث العموم، املمتلكات  ( توظيف٦)
تمرًا فيها، وقيمتها قابلة لالرتفاع وتدر دخاًل مس واحلقوق اليت تستثمر األموال فيها، واليت تصلح لالستثمار ملدة طويلة،

 مستقباًل. للتفاصيل ينظر:
Kristina Levisaus Kaite, Investment Analysis and portfolio manage ment, 
(Vytautas magnus University,Kauns, Lithuania,2010)؛= 
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على كل من الد ل  غير المرغوبة نظيرتهاثار المرغوبة وتجنب من أجل تحقيق اآل
 .(1)لة وغيرها من المتغيرات االقتصاديةومستوى العما ,والنات  القوميين

ات ح مما سبق إن السياسة المالية ت  ع ألطر  ومحددات  علمية, تت ذ من تقويم     
 الواردات والنفقات وسيلًة لتحقيق أهداف  تنموية في المجالين االقتصاد  واالجتماعي.

مجموعة  :المت صصين في االقتصاد السياسة المالية بوصفها عديد من عرفو     
و أنها تلك أهداف محددة أوالنفقات العامة ابتغاء تحقيق  باإليراداتالسياسات المتعلقة 

 تمااالجراءات المدروسة, والمعتمدة المتصلة بمستوى ونمط االنفاق, الذ  قالسياسات و 
عليها من ناحية  تبء الحكومة من ناحية وبمستوى وهيكل االيرادات التي حصل

المالية أداة للتأثير في النشاط االقتصاد  ابتغاء تحقيق االهداف  والسياسة ,(2)أ رى
االقتصادية واالجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها, بمعنى أن الهدف الرئيس من السياسة 

وتالفي اال رار االقتصادية المترتبة على الدولة  ,المالية هو تحقيق الن   االقتصاد 
 دنى مستوى ممكن.ألى إ

وكيف   السياسة المالية تما أدوامفاد   اً مركزي من مفاهيم يثير تسايالً  سبق ماو       
 وما اآلليات التي تتبعها لتحقيق  ثارها االيجابية   تمارس تأثيرها االقتصاد 

: نفاقيةوالها السياسة االأدوات لتحقيق سياستها المالية أاستعملت الحكومات ثالث      
دوار الدولة في الحياة السياسية واالجتماعية أعة و رتكز على طبيأوهي برنام  انفاقي 
االنفاق : لىإ تموقسّ  ,لى مواجهة نفقات الحكومة وهيئاتها المحليةإواالقتصادية وهدف 

 ,ميو واالنفاق االستثمار  الحك ,االستهالكي الحكومي على شراء السلع وال دمات

                                                                                                                                                                              

 .3٧٦م(، ص٢٠٠٨توزيع، مة للنشر والملعجم التجاري واالقتصادي، )عمان: دار اساافهمي حممود شكري، =
دراسة متغريات املريع السحري -فاطمة حمفوظ، أثر السياسة املالية على سلوك بعض متغريات االقتصاد الكلي للجزائر (1)

؛ 3م(، ص٢٠1٧رة التيسري، اجلزائر، ، )جامعة أكلي خمند أوحلاج: كلية العلوم االقتصادية وجتا٢٠٠3-1٩٩٥خالل الفرتة 
، )كلية بغداد للعلوم األقتصادية ٢٠٠3وعمر عدنان مخيس، اداء السياسة املالية يف العراق بعد عام  قصي عبداللطيف همهس

 .3٢٠م، ص٢٠1٧، ٥٢العدد ، 1اجمللداجلامعة(، )جملة(، بغداد، 
 .131م (، ص ٢٠٠3، )عمان: دار وائل للنشر،  زهري شامية ، أسس املالية العامةأمحد (  خالد شحادة اخلطيب و ٢)
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 لألفرادلى شكل اعانات النفقات التي تدفعها الدولة عأ   واالنفاق العام التحويلي
 .(1)على مقابل لهامنها تحصل الحكومة    النفقات التي الأ ,والقطاعات

وتوفيرًا للمتطلبات  ن اتبا، سياسات انفاقية صائبة يتطلب مقدرًة ماليًة كافيًة,إ    
, مما ينعكس على تحقيق  االنفاقية االساسية الالزمة لتحقيق نشاط   اقتصاد   متميز 

ن سياسة البلد إف ذا انعدمت تلك المتطلبات,إما أ قتصاد  الذ  تتو ا  الدولة,األداء اال
 .(2)االنفاقية تسهم في تدهور اقتصاد  كبير

 داة السياسة المالية الثانية والسياسة االيرادية:أبرزت السياسة االيرادية بوصفها     
نشطتها وأمالكها مجمو، األموال التي تحصل عليها الحكومة, بصفتها السيادية أو أ

 رى مثل القرو  الدا لية أو ال ارجية ابتغاء تغطية اإلنفاق العام أ أو مصادر ,الذاتية
مما يسهم في تحقيق عدد من األهداف االقتصادية واالجتماعية  ,ة زمنية معينةمد أبان
 .(3)ي تتو اها الحكومة في سياستها الماليةتال
، متعددة ت تلف فيما بينها بحسب سلطة االلزام نواأن االيرادات أ ,سبق ت ح مماا     

مالك الدولة أذ تكون اقتصادية يتم الحصول عليها من الممتلكات العائدة من إ فيها,
  :مثل ,وقد تكون االيرادات سيادية, Domain(4)(الدومين)

                                                           

 -1٩٧٠حيدر نعمة خبيت وفريق جياد مطر، السياسة املالية يف العراق ودورها يف التأثري على عرض النقد خالل املدة ( 1)
 .1٩٠م، ص٢٠1٢، ٢٥العدد ،٨اجمللدجملة(، الكوفة، (، )الغري للعلوم األقتصادية واالدارية(، )٢٠٠٩

اسة املالية يف السيولة املصرفية لعينة من املصارف ( حيدر جواد املرشدي وضرغام أصيل الغامني، أثر متغريات السي٢)
 .٢٥٩م، ص٢٠٢٠، ٥٧العدد، 1اجمللداحلكومية، )مركز دراسات الكوفة(، )جملة(، 

م دراسة حتليلية، )آداب ٢٠1٤( فائز حممد داود، البعد االقتصادي واالجتماعي للسياسة املالية يف العراق بعد عام 3)
 .٤م، ص٢٠٢1، ٨٦العدد، ٥1اجمللدالرافدين(، )جملة(، 

املمتلكات العائدة للدولة سواء كانت دومني عام أي األموال اليت متتلكها الدولة وختضع للقانون العام مثل: الطرق  ( مجيع٤)
واجلسور، واملوانئ ...اخل، أو الدومني اخلاص ونقصد به األمالك اليت متلكها الدولة ملكية خاصة، وختضع ألحكام القانون 

أنواعه الدومني العقاري والصناعي والتجاري، ....اخل. للتفاصيل ينظر: حممد األمني بن يوسف، ملكية الدومني اخلاص، 
العلوم االنسانية واحلضارة  ، رسالة ماجستري، )جامعة وهران: كلية1٨٧٠-1٨3٠وتطور االستيطان الفرنسي يف اجلزائر 

 .٦٨-٦3م(، ص ص٢٠1٤االسالمية، اجلزائر،
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ن أوينبغي ة, وهي القرو  العام االئتمانية وأ Fee (2), والرسومTax( 1)ال ريبة
 .(3)هداف السياسة الماليةأااليرادات في تحقيق  لكتتستثمر 

 الميزانيةشتقت كلمة او دوات السياسية المالية, أمن  العامة ةالميزانيت عدّ و      
(BUDGET) من الكلمة الفرنسية القديمة (BOUGETTE)  وأتعني كيس صغير و 

ية التي كان في بريطانيا لتدل على الحقيبة الحكوم ميزانيةواستعملت كلمة ال, حقيبة
, وقد تطرقت العديد من (4)لى البرلمانإيحملها وزير المالية البريطاني عند ذهابء 

وا تلفت تلك التعريفات  ,ميزانيةالمصادر والمراجع في مجال علم المالية لتعريف ال
فعرفت بأنها تقدير مفصل , بحسب التشريعات القانونية والسياسة السائدة في تلك الدولة

 ,(5)عامكون ي ة مالية مستقبلية غالبًا مامدالعامة وااليرادات العامة عن  فقاتومعتمد للن
يرادات ونفقات الدولة لمدة زمنية مقبلة عادة إل ةتوقعيّ في حين عرفها   رون بأنها نظرة 

                                                           

ع مايل إجباري وهنائي من أموال األفراد والشركات يف القطاع اخلاص دون مقابل، وفقاً لقواعد قانونية تفتضيها ( هي اقتطا 1)
تفاصيل ينظر: قطاف نبيل، دور الضرائب والرسوم يف متويل البلديات دراسة لالدولة لتغطية أعباء الدولة واجلماعات احمللية. ل

، لية العلوم االقتصادية والتسيري، رسالة ماجستري، )جامعة حممد خيضر: ك٢٠٠٦-٢٠٠٠ميدانية لبلدية بسكرة الفرتة 
 .3م(، ص٢٠٠٨

( مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة جربًا من بعض األفراد مقابل ما تقدمه هلم من خدمة أو منفعة خاصة، كما هو األمر ٢)
سوم األخرى. للتفاصيل ينظر: خالدي حممد أمني أنواع الر  بالنسبة إىل الرسوم الربيدية والرسوم القضائية، وإىل غري ذلك من

 .3م(، ص٢٠13 ،لية العلوم االقتصادية والتسيريوكامش حممد ياسني، الغش والتهرب الضرييب، )جامعة أيب بكر بلقايد: ك
 .٤( فائز حممد داود، املصدر السابق، ص3)
جلارية أساليب ومعايري أعداد تقديرات املوازنة ا -ية دراسة تطبيق -( فاختة شاكر رشيد الشيخلي ، املوازنة العامة للدولة ٤)

؛ أمحد اللوزي وفيصل مرار، إدارة املوازنات ٤م(، ص1٩٩٠جامعة بغداد: كلية اإلدارة واالقتصاد، يف العراق، دبلوم عايل، )
ك املوسوي، موقف ؛ أمثار عبداحلسني مطل1٨م( ، ص1٩٩٧العامة بني النظرية والتطبيق ، )عمان: دار امليسرة للطباعة ، 

 .٢م(، ص ٢٠1٨، اطروحة دكتوراه، )جامعة ذي قار: كلية اآلداب، 1٩3٢-1٩٢٥العامة  اجمللس النيايب من املوازنة
دور السياسة املالية يف جذب االستثمار االجنيب املباشر دراسة بعض دول املغرب العريب، اطروحة ( سعاد سالكي، ٥)

 .٤٢م(، ص٢٠11، لعلوم االقتصادية وعلوم التسيريكلية ادكتوراه، )جامعة أبو بكري بلقايد:  
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لدينا  وهنا يتبادر, (1)و اعتماد من السلطة الم تصةأجازة ت  ع إل عام,كون ي ما
 ولماذا  اد الموازناتفكرة اعداين نشأت  تسايل
لتزايد نفقات الدولة وزيادة جباية االموال على  نتيجةً في انكلترا  الميزانية أتنش     

 ذ وجوب أالذ   , Magna carta(2)عظمم الميثاق األ1215وقد صدر عام , الشعب
وتطور مفهومها , ية  رائبأالحصول على موافقة مجلس عموم المملكة عند فر  

 .(3)صارت  رورية لتنظيم أحوال البالدتدريجيًا حتى 
, ملالعامة  رورة البد منها لكل دولة من دول العا الميزانيةأن  ,سبق ن مماوتبيّ      

العامة يصعب  ميزانيةفمن غير ال ,عن نظامها السياسي وشكل حكومتها ربغ  النظ
 ن تسير المرافق العامة سيرًا منتظمًا.أ

واعادة , (4)التأثير على زيادة االنتاج وعلى التسويق لىإهدفت السياسة المالية      
, فراد في توزيع الد ل والثرواتلتقليل التفاوت بين األ توزيع الد ل بشكل عادل,
وساط المجتمع أن تطبيقها ي من العدالة بين أبمعنى , (5)والتقريب بين طبقات المجتمع

 سنناقشء في مو ع   ر. بجودتها وهو معيار مهم

                                                           

ابراهيم علي  ؛ حممد٢3٠م(، ص٢٠٠٧عمان: دار امليسرة للطباعة، لوادي، مبادئ  املالية العامة، )( حممود حسني ا1)
،  1اجمللدلة(، وآخرون، املوازنة العامة املرنة للدولة يف ظل تقلبات أسعار النفط، )كلية للعلوم االقتصادية اجلامعة(، )جم

 .٥٤1م، ص٢٠1٦، ٤٩العدد
( من أهم الوثائق الدستورية يف اجنلرتا، ويتعلق امليثاق األعظم بشكل أساسي مبيدان الضرائب وجبايتها، وبالرغم من ٢)

 تعرض الوثيقة إىل املد واجلزر، فقد أمست فيما بعد رمزاً لسيادة الدستور على امللك. للتفاصيل ينظر:
Danny Danziger & Gillingham ,1215The year Of Magna carta Hodder 
Stoughton, 2ed, (uk company, London, 2003). 

 .٦أمثار عبد احلسني مطلك، املصدر السابق، ص (3)
 .3٧دار النهضة العربية، د.ت(، ص ساسيات االدارة املالية، )بريوت:( مجيل أمحد توفيق، أ٤)
ياسة املالية يف حتقيق التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بني االقتصاد االسالمي واالقتصاد ( نشوى حممد عبد ربه، دور الس٥)

 .313م، ص٢٠1٧، 3العدد، 1اجمللداملعاصر، )الدراسات التجارية املعاصرة(، )جملة(، اجلزائر، 
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هداف السياسة المالية ويقصد بء أاالستقرار االقتصاد  يعد واحدًا من  تحقيقن إ     
المفاجئة في المستوى  المتغيراتالمتاحة, وتجنب  االقتصاديةالتشغيل الكامل للموارد 

 فالتشغيلمناسب في النات  القومي,  حقيقيالعام لألسعار مع المحافظة على معدل نمو 
النسبي لها, و لق  التقليلنما ا  و , البطالة إلى الصفرالوصول بمعدل  يالكامل ال يعن

أسعار والمفاجئة في  الكبيرة النسبية التغيراتكما يجب الحد من  ,فره العمل المنتجة
 ,و لق فره عمل ,ن نجا  الدولة في تقليه البطالةإ  , أ(1)وال دمات عالسل

سوف نقف  وهو ما ,هدافهاأمثااًل هادفًا لنجاحها في تطبيق  عدّ  ,والسيطرة على االسعار
 عليء في مو و،   ر.

لى تحقيق زيادة في معدالت النمو إالحكومة عبر سياستها المالية  توسع      
ن , وا    زيادة متوسط الفرد من النات  القومي الحقيقي تدريجياً أ لألفراد,االقتصاد  

فراد في الدولة األرفاهية ورفع مستوى  ,تحقيق الكفاءة االقتصادية في ت صيه الموارد
أكبر حجم ممكن من ذلك الهدف إالَّ ب مان  ق يتحقّ وال ,هدفًا للسياسة المالية تدّ ع

 .(2)اعادة توزيع الد ل بشكل عادلو اإلنتاج 
الحكومة على زيادة معدالت االستثمار بوصفها هدفًا لسياستها المالية  توحرص     

 اآل ر غير المرغوب فيء, هاع بوعرقلة  ,نوا، من االستثماراتعبر تشجيع بع  األ
وفر  ال رائب مع زيادة  ,ب العمل على ت في  األستهالكوليتحقق ذلك توجّ 

 كاإلعفاءاتالتحفيز المالي  ف اًل عن ,معدالت ال رائب القائمة بشكل تصاعد 
و صوصًا في القطا،  ,في زيادة نمو االستثمارات ايجابيةً  تعكس صورةً  ع ألنهاال ريبية
 .(3)ال اه

                                                           

للفرتة  ر دراسة حتليلية قياسية( أمينه صاحلي، انعكاسات تغريات ايرادات النفط على متغريات السياسة املالية يف اجلزائ1)
(، رسالة ماجستري، )جامعة العريب بن مهيدي: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، ٢٠1٥-1٩٩٠)

 .1٩م(، ص٢٠1٧
 .٢٠( املصدر نفسه، ص٢)
، )الرتاث ٢٠٠3عراقي بعد صاحل وحممد سلمان جاسم، أثر السياسة املالية على البطالة يف االقتصاد ال ( حممد عبد3)

 .٢٢1م، ص٢٠1٥، 1٨العدد، 1اجمللداجلامعة(، )جملة(، بغداد، 
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 ,ليات عمل السياسة الماليةأطرحنا  سابقًا من تسايل عن  ن نجيب على ماأبقي      
 (1)االنكما كل من: لمحاربة , في حجم اإلنفاق, والدين, وال رائب تتل صالتي 

ونمو  ,الحكومة النفقات وال رائب لتحقيق العمالة الكاملة تعملستاذ إ ,(2)والت  م
في توزيع الد ول, أ  من  الل أدوات السياسة المالية وتحقيق العدالة  ,النات  المحلي

حكومات جميع الدول  تسعو  في اإلقتصاد, اال تاللتستطيع الحكومة أن تعال  حاالت 
حيان نء في بع  األإ إالَّ  ,إلى تحقيق التوازن االقتصاد , على مستوى النات  القومي

 ,  الكلي على الطلب الكلي, ناتجة عن زيادة العر (3)نكماشيةايحدث ما يسمى بفجوات 
ناتجة عن زيادة الطلب الكلي على العر   (4)ف اًل عن حدوث فجوات ت  مية

 .(5)الكلي

                                                           

( يشبه الضمور والتقلص، يقصد به االخنفاض املستدام يف مقياس امجايل االسعار، ويكون االنكماش دائمَا مثريًا للقلق، 1)
واقب توزيعية، ويؤدي اىل اداء منو دون املستوى، ويزيد من عدم اليقني االقتصادي، ويشوه ختصيص املوارد، وينطوي على ع

 ومن خالل ذلك التعريف، فأن هناك قطاعات تنخفض فيها االسعار بشكل نسيب أو مطلق. للتفاصيل ينظر:
 Kenneth Rogoff & other, Deflation Determinants, Risks, and Policy Options, 
(Washington: International Monetary Fund, 2003), p.3. 

( خلل اقتصادي يصيب االقتصاد القومي، وحتدث فيه اختالالت سيةة يف األسواق واألسعار، وعانت منه دول عديدة، ٢)
وقد انتشر ذلك املرض يف عدد كبري من دول العامل. للتفاصيل ينظر: حسني بن مالك جابر الزبيدي، التضخم والكساد، 

للدولة   حلسن دردوري، سياسة امليزانية يف عالج عجز املوازنة العامةا؛ 31م(، ص٢٠1٠)عمان: مؤسسة الوراق للنشر، 
تونس(، اطروحة دكتوراه، )جامعة حممد خيضر: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، -دراسة مقارنة )اجلزائر

 .٢٤م(، ص٢٠1٤اجلزائر، 
وزيادة االستثمار اخلاص،  ،خفض الضرائبو بالتايل زيادة االنتاج، ( زيادة االنفاق العام يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي، و 3)

فتزداد القوة الشرائية، أي زيادة فرص العمل وعالج الفجوة االنكماشية، وتقوم احلكومة باستعمال السياستني معاً، أي اجلمع 
دى عبداهلادي عبيد، دور بني زيادة االنفاق وخفض الضرائب، مما يؤدي إىل زيادة الطلب الكلي. للتفاصيل ينظر: ه

(، رسالة ماجستري، ٢٠1٨-٢٠٠3السياسة املالية يف مزامحة القطاع اخلاص بالعراق يف ظل التحور االقتصادي للمدة )
 .1٧م(، ص٢٠٢٠كلية االدارة واالقتصاد،   :)جامعة املثىن

ت ضرائب عالية، أي اخنفاض ( خفض االنفاق العام من خالل القيام بتخفيض االستهالك، تقوم احلكومة برفع معدال٤)
الدخل املخصص لألفراد، ومن مث اخنفاض مستوى الطلب الكلي، استعملت احلكومة سياسة خفض االنفاق، ورفع 

 .1٨الضرائب معاَ، أي مجع السياستني للقضاء على الفجوة التضخمية. للتفاصيل ينظر: املصدر نفسه، ص
 .1٩( املصدر نفسه، ص٥)
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زمة )األبـم بحدث مهم عرف تاري يَا واقتصاديًا 1929العام  أباناصطدم العالم      
ارت ت عندما انهأبدو القرن العشرين,  أبان حدثتزمة أ أسو أهي و  ,ية العالمية(قتصاداال

ات مر بسبب السياسوتفاقم األ ,م1929عام تشرين األول مريكية في سهم األسوق األ
سفر عن  سارة هائلة أدة طويلة ماستمر الكساد و  ,دارة االمريكيةاالقتصادية الفقيرة لف

فلم  ع اصة في الدول الصناعية ,ونقه في االنتاج ,ومعدالت بطالة قياسية ,في الد ل
 م(1874 -1964) (Herbert Hoover)( 1) اب هربت هوفريمر عام واحد من أنت

التي بدأت من عام  زمة العالميةحتى وقعت األ ,للواليات المتحدة االمريكية رئيساً 
لى أحداث سوق الم اربة المالية في بورصة نيويورك إها صولأوتعود  ,م1929-1933

لى إ باإل افة ,رتباكر الهلع واالأثاسهم بشكل سعار األأعندما ان ف ت ف عتوول ستري
 نظرًا لحاجةو , ولىالوثبة الكبيرة في االقتصاد االمريكي  الل الحرب العالمية األ

عودة المصانع والميسسات إلى الصناعات األمريكية, إالَّ أن  يةبو ور األسواق األ
مع  ,لى ال ارجإلى ان فا  نسبة الصادرات األمريكية إدى أ ,لى االنتاجإبية و ور األ

زمة صابت تلك األفأ سواق بديلة لها,أنتاجها المتصاعدة دون تأمين الى وتيرة البقاء ع
 ,االنتاج من مهماً  اً ءأوقفت جز و  ,االقتصاد االمريكي في الصميم ب ربة قاسية جداً 

 .(2)جمعأوانتشر أثرها في العالم  ,و اعفت عدد العاطلين عن العمل
 ,دم السياسة المالية وادواتها و لياتهاثر  الوا ح في تطور وتقأوكان لذلك التحد       

 وبرزت

                                                           

ري شغل منصب الرئيس احلادي والثالثون للواليات املتحدة االمريكية خالل مدة الكساد الكبري ( سياسي أمريكي مجهو 1)
 م. للتفاصيل ينظر: 1٩33م اىل عام 1٩٢٩من عام

 Steven Horwitz, Herbert Hoover Father of the New Deal, (Washington, 
Cato institute, 2011). 
(2)Thilo Albers&Martin Uebele, The Global lmpact of the Great Depression, 
(London: Martin Uebele, 2015)؛ 

 1٩٥م(، ص٢٠٠٠دار النهضة العربية، اليات املتحدة احلديثة، )بريوت:عبد العزيز سليمان نوار وعبداجمليد نعنعي، تاريخ الو 
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 )1(ال بير االقتصاد  جون مينارد كينز هاقام بو عالتي )النظرية الكينزية( برزت 
(John Maynard Keynes )(1883-1946),  وتقوم الفكرة األساسية للنظرية

م الكينزية على أن االقتصاد العام في أ  مكان قد تعر  إلى فترات طويلة من عد
االتزان, ولذلك فإن النظرية تشير إلى  رورة تد ل الحكومة في تلك الحالة حتى تتمكن 

حد الو  ,ومن ثم تقلل من معدالت النمو ,من السيطرة على ان فا  الطلب العام الكلي
 .(2)من انتشار زيادة البطالة

ح   ر ومصطل ,ن نزيل ال لط الحاصل بين مصطلح السياسة الماليةأ تامًا ينبغي      
عمال والتدابير التي وهي مجموعة األ _وهو )السياسة النقدية( بشكل مكرر لء إالَّ  يذكر

هداف السياسة أيقوم بها البنك المركز , من  الل الرقابة على النقد لتحقيق 
ن هناك تكامل بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق مستوى إكما  ,(3)االقتصادية

ن التكامل بين السياستين ييد  الى استقرار المستوى العام إكما  التشغيل الكامل,
 .(4)سعارلأل

                                                           

رن العشرين، وأكثرهم تأثريا كان ألفكاره ( ولد يف مدينة كامربج االجنليزية وهو من أبرز الشخصيات االقتصادية يف الق1)
 تأثري كبري على العديد من جماالت االقتصاد املوجودة اليوم، سواء يف اجلانب النظري أو العملي. للتفاصيل ينظر:

Hyman P.Minsky, JOHN: MAYNARD KEYNES(London, Mc Graw Hill, 
محن جمدي، مراجعة: مصطفى حممد جواد، )القاهرة: روبرت سكيدلسكي، جون مرياند كينز، ترمجة: عبدالر ؛ (2008

 م(.٢٠1٢مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 
(2) Pablo Gabriel Bortz, Keynss Theories of the Business Cyce, (New york, 
Levy Economics lnstitute, 2021). 

املصارف العراقية  ٢٠٠٨-٢٠٠3تقرار املايل للمدة ( أمساء موسى جويد الربايع، فعالية السياسة النقدية يف حتقيق االس3)
 .٩م(، ص٢٠٢٠امنوذجاً، رسالة ماجستري، )جامعة املثىن: كلية االدارة واالقتصاد، 

 .٤٨-٤٧( بوري حمي الدرين، املصدر السابق، ص ص٤)
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 املبحث الثاني
 :م1921-1914 أوضاع العراق العامة وأثرها يف رسم سياسته املالية

وتباينت تلك  ,م1921-1914أثرت عوامل عديدة في رسم سياسة العراق المالية      
سهمت بع ها في رسم اإلطار العام الذ  ذ أإالعوامل في ماهيتها ومديات تأثيرهاع 
شتغلت عوامل أ رى على األبعاد الدا لية لتلك اغلف سياسة البالد المالية وتحكم فيها, و 

طر القانونية والفنية ن تلك العوامل صاغت األأبمعنى  :صطبغت بصبغتهااالسياسةع ف
غي تتبع تلك ع لذا ينب(م1921-1914)والشكلية والجوهرية لسياسة العراق المالية 

 مباشرة.الالوقوف على تأثيراتها المباشرة وغير و  ,ولىرها األذو س جالعوامل عبر تلمّ 
بمنعرجات  سياسية  كثيرة , تماهت معها  طط  1921-1914المدة  أبانمّر العراق     

البالد المالية, وتباين ذلك التماهي من مستويات متدنية و يا، في الت طيط, إلى أ رى 
وحيث أن السياسة المالية تتأثر بما يدور في ع ودقة المتناهية_ وتنظيم عال  مرتفعة_ 

صار لزامًا تقديم الساحة السياسية, لكنها بالطبع ال ترسم تبعًا لحدث سياسي واحدع لذا 
دون اغفال  للميثرات  م1921-1914العراق السياسية  ألو ا،سريع   عر   تأري ي  

ر منها في رسم أثّ  والوقوف مطواًل على مالدراسة, األولى لتلك االو ا، قبل مدة ا
ربعة أ زهاءذ ربط العراق بعجلة الدولة العثمانية إاالطار العام لسياسة البالد الماليةع 

 ,ةمدتلك ال أباناالقتصادية السياسية و و اعء أ, وعانى العراق من تدهور (1)قرون تقريباً 
ومصدر امداِد  ,ة العسكرية العثمانيةل الرئيس للقو را ي العراقية المموّ  حت األأو 

 ,موظفيها بموارد العي , واستمرت الدولة العثمانية في استغالل موارد العراق و يراتء
                                                           

لبصرة، املوصل(، بقيت م، وقسم العراق إىل اياالت )بغداد، شهرزور، ا1٥3٤( سيطرت الدولة العثمانية على بغداد عام 1)
بعضها حتت سلطة العثمانيني، إالَّ أن أخرى خرجت من سلطتهم يف مناسبات عديدة، فمثاًل: بقي االحتالل العثماين بعد 

لت تلك املدة سيطرت أسرة م، وختل  1٩1٨-1٦3٨، والثاين 1٦٢3-1٥3٤احتالل الصفويون بغداد يف العام األول هلا 
، إذ حكمت تلك األسرة وفقًا للسلطة االمسية للدولة العثمانية. للتفاصيل 1٨31-1٧٤٩ة املماليك على احلكم يف املد

، ترمجة: مصطفى نعمان 1٩٥٨ينظر: ستيفن مهسلي لونكريك وفرانك ستوكس، العراق منذ فجر التاريخ حىت ثورة متوز
 .٧٩-1٧م(، ص ص٢٠٠٩محد، )بغداد: مكتبة مصر ودار املرتضى، أ
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ولى حتى قيام الحرب العالمية األ -بمفهومها ال يق- سياستء الماليةبت متحكّ و 
 تبعاً أ ذت القوات البريطانية تتهيأ الحتالل جنوب العراق و , (1)م1914-1918

ن الحرب كانت أل حقيق مبتغاهاعوات ذت االستعدادات الالزمة لتلمتطلبات الحرب, 
 .(2)االقتصادية بشكل  اه , وأهدافهاهدافها بشكل عامألتحقيق جميع  مناسبةً  فرصةً 
تناغمت مع ظروف الحرب, وأسهمت تلك  ماليةً  اتبعت الدولة العثمانية سياسةً     

التجار يقلبون أيديهم على تلف ب ائعهمع نتيجًة  كبير, إذ بات السياسة في كساد  
أب  3في  _(3)اعالن النفير العام سوء الحالالن فا  القدرة الشرائية للفرد, ومما زاد 

فزاد العسر المالي زيادة ملحوظة, فمثاًل: ا طر المواطن الذ  يروم  م,1914عام 
فائدة قدرت أحيانًا بما د مبلغ الرهن م افًا عليء االقترا  عبر رهن الذهب أن يسدّ 

 .(5)ان فا ًا كبيراً  (4)% من مبلغ القر , مما دّل على ان فا  قيمة العملة60نسبتء 
سعت السلطة العثمانية إلى احتواء األزمة الماليةع فأصدرت قانونًا أجلت فيء سداد      

وروبية الديون, واتبعت في ذلك االجراء السياسة المالية التي انتهجتها بع  الدول اال
في الوقت نفسء, بالمقابل كان تأجيل سداد الديون وقعًا جديدًا على العراقيينع إذ لطالما 
عرفوا السلطة العثمانية بوصفها كيانًا سلطويًا يفر  حروبًا على القبائل العراقية ابتغاء 

                                                           

بغداد: (، ٦: جعفر اخلياط، طتعريبستيفن مهسلي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ( للتفاصيل ينظر: 1)
احلرب العاملية  أبان؛ حممد حسن العيدروس، األحوال العسكرية يف العراق والشام 3٨٧م(، ص1٩٨٥مكتب اليقظة العربية، 

-1٩1م، ص ص1٩٨٨، ٢٠العدد، 1اجمللد)جملة(، القاهرة،  األوىل يف ضوء وثائق جلنة الدفاع االمربيايل، )املؤرخ املصري(،
1٩٨. 

 .1٧1م(، ص٢٠٠٢( جمموعة باحثني، املفصل يف تاريخ العراق املعاصر، )بغداد: بيت الرمحن، ٢)
عملية استنفار جلميع الناس من أجل مقاتلة العدو، ومشلت تلك العملية عامة الشعب للتأهب، وتكون  النفير العام:( 3)

، )اخلزانة(، 1٩1٤اوي، وثيقة اعالن النفري العام يف العراق عام صنلعدو بوسائل خمتلفة. للتفاصيل ينظر: أمحد احلمواجهة ا
 .1٧٧م، ص٢٠1٧، 1العددكربالء، )جملة(،  

 ٧٥عملة نقدية هندية أدخلها الربيطانيون إىل العراق يف أعقاب احتالله ، تعادل  العملة املستعملة )الروبية(، وهي  (٤)
، مباحث عراقية يف اجلغرافية والتاريخ واآلثار وخطط بغداد ، القسم الثالث ، . للتفاصيل ينظر : يعقوب سركيسلساً ف

 .11م( ، ص1٩٨1، منشورات وزارة الثقافة واالعالم )بغداد:
 .11٥، ص ٤م(، ج٢٠٠٥، )بريوت: دار الراشد، ٤ط ( علي الوردي، حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث،٥)
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قساط األ ستيفاءا, وأمام ذلك االجراء بات التجار ييجلون (1)استحصال األموال منها
مترتبة على المواطنين, والسيما الحكومة بدورها أجلت استيفاء المبالغ المترتبة على ال

 .(2)هيالء التجار
رونء من هّب العراقيون إلى األسواقع ابتغاء شراء احتياجاتهم الغذائية بما كانوا يد ّ      

تشرين  29أموال, وذلك تزامنًا مع ان راط الدولة العثمانية بالحرب العالمية األولى في 
 .(3)م, وأسهم ذلك في ارتفا، أسعار المواد الغذائية1914 ولاأل
تلك األزمة, وباتوا متحكمين  _بوصفهم أقطابًا تجارية-استغل اليهود في العراق و      

, أما األ يرة فحاولت فر  عقوبات على (4)باألسعار أكثر من السلطة نفسها
قّلل من وطأة  عو عف الراد، القانوني المحتكرين, ويبدو إن شغف هيالء لكسب المال,

الحرب,  لق  أبان, وعمومًا فإن  عف السياسة المالية للسلطة الحاكمة (5)العقوبات

                                                           

ت حربًا على امارة اخلزاعل. للتفاصيل ينظر: متعب خلف جابر الريشاوي، امارة اخلزاعل يف العراق نشأهتا وتطورها ( شن  1)
)النجف األشرف: دار الضياء للطباعة والتصميم،  م،1٨٦٤-1٦٤٠هـ/ 1٢٨1-1٠٥٠وعالقتها احمللية واالقليمية 

ينظر: حممد أمحد حممود، أحوال العشائر العراقية العربية ؛ وعشائر بين الم. للتفاصيل ٢٦٠-٢٤٠م(، ص ص٢٠1٩
 .13٨م(، ص1٩٨٠م، رسالة ماجستري، )جامعة بغداد: كلية اآلداب، 1٩1٨-1٨٧٢وعالقتها باحلكومة 

 .1٤٤ص ،11٥( علي الوردي، املصدر السابق، ص٢)
 أبانا يف احلرب وافتقارها للسياسة املالية ( مل تتبع الدولة العثمانية سياسة مالية حكيمة لضبط السوق، بل أسهم انشغاهل3)

إىل العراق لشراء  دونَ فاالزمات يف انفتاح السوق العراقية، أما جتار البلدان اجملاورة والسيما الشام وإيران وتركيا؛ إذ صاروا ي
تلك البلدان جترعت  أن بب إىلاملواد الغذائية اليت كانت أسعارها مقبولة هلم رغم ارتفاعها بالنسبة للعراقيني، ورمبا يعود الس

ويالت احلرب قبل العراق، فنضبت املواد الغذائية من أسواقهم وجلأوا إىل أسواق العراق الذي نضبت من أسواقه تلك البضائع 
فيما بعد؛ ألن توقف االسترياد بفعل انقطاع طرق النقل، وكثرة الطلب جعل تعويض املستهلك أضعف من الطلب. 

 .1٦-1٥ي الوردي، املصدر السابق، ص صللتفاصيل ينظر: عل
( فقد زاد سعر السكر سبعة أضعاف ما كان عليه قبل احلرب، وازدادت أسعار األقمشة القطنية أربعة أضعاف، كما زاد ٤)

لرية. للتفاصيل ينظر: يوسف رزق اهلل غنيمة، جتارة العراق قدمياً  3٥٠لريات إىل  ٧سعر الصندوق من صبغ النيل من 
-1٨٦٤؛ حممد سلمان حسن، التجارة اخلارجية والتطور االقتصادي 1٢٢م(، ص1٩٢٢)بغداد: مطبعة العراق،  وحديثاً،
 (.1٩٦٥، بريوت: املكتبة العصرية، 1م، ج1٩٥٨

 . 1٦( علي الوردي، املصدر السابق، ص ٥)
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شريحة تجارية متنفذة صار لها أثرها في السياسة الحقًا, وذلك ما سنناقشء في مو ع 
   ر.
, (1)م1914عام تشرين الثاني   6استطاعت القوات البريطانية احتالل الفاو في     

 .(2)هم موقع في ال لي  العربيأعلى  تهات سيطر أحكموبذلك 
( 3)برسي كوكس)السير احتفت القوات العسكرية البريطانية بد ول البصرة وألقى و     

Percy Cox )(1864-1937)و ح فيء صراحًة عن نية أ ,غة العربيةل طابًا بال, م
مهمتء  تكان دار   إ ل جهاز  يشكوت ,تحت اشرافء مدنية   ادارة   بإقامةالحكومة البريطانية 

الحرب مفتوحًا  أبانإنء صار والسيما  ,عراقفي الاالساسية السيطرة على السياسة المالية 
أمام مراكز القوى المحلية التي تحكمت في السوق, مما زاد في معاناة الفئات المسحوقة 

رسم سياسة مالية دقيقة, و وقء التحكم في س قبلسيطرة بريطانيا على العراق  وحال دون
, ف اًل عن مكانية اكتشاف النفط في العراقت التي رجحير ال براء االوربيين ار تقا ولعل

 .(4)حفزت بريطانيا لذلك االهتمام هميتء الحيوية في المواصالتأستراتيجي و موقعء اال
م, 1915حزيران  2في واحتلتها نحو العمارة بعد ذلك هت قوات االحتالل توجّ       

 أيلول 25في توجهت نحو الكوت واحتلتء  ثم, م1915ب أ 25في  ةوالناصري

                                                           

العراق يف سنوات االحتالل  ( حول العمليات العسكرية وما رافقها من معارك، ينظر: أسامة عبد الرمحن الدوري، تاريخ1)
مشاهدات مراسل هندي مرافق للجيش الربيطاين  م(؛ ادمون كاندلر، احتالل العراق٢٠٠٩الربيطاين، )بغداد: دار الشرق، 

 م(.٢٠1٧، ترمجة: حممد حسن عالوي وخضر علي سوير، )بغداد: الرافدين للنشر، 1٩1٧
، ٥، ج(د.ت ة: مكتب حاكم قطر، )الدوحة: مطابع علي بن علي،( ج.ج.لورمير، دليل اخلليج القسم التارخيي، ترمج٢)

 .3٨٤-3٨٢ص ص
( ضابط وإداري ودبلوماسي بريطاين، كان له دور يف رسم السياسية الربيطانية يف البالد العربية بعد اهنيار الدولة العثمانية، 3)

ية مع شيوخ اخلليج العريب، أمسى احلاكم شغل منصب املقيم السياسي الربيطاين يف اخلليج العريب، كانت له عالقات ود  
-1٨٦٤م. للتفاصيل ينظر: منتهى عذاب ذويب، برسي كوكس ودوره يف السياسة العراقية1٩٢٢املباشر يف العراق عام 

 م(.1٩٩٤م، رسالة ماجستري، )جامعة بغداد: كلية اآلداب، 1٩٢3
-٧٠م(، ص٢٠1٧)بغداد: مؤسسة ثائر العصامي، م، 1٩٢1-1٩1٤( علي ناصر حسني، االدارة الربيطانية يف العراق٤)

٧1. 
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التقدم نحو على عها شجّ  مماكملت احتالل مناطق جنوب العراق أ, وبذلك (1)م1915
بعد ذلك بدأت قوات االحتالل تحتل مدن العراق  ,(2)م1917 ذار  11في ود لتها بغداد 

الموصل التي  إلىعلى بغداد تهم بعد سيطر نيون البريطاتوجء , إذ  رىواحدة تلو األ
م, 1918ول تشرين األ 30في  (3)سمودرو وعقدت هدنة  ,ها القوات العثمانيةلانسحبت 

العراق بأكملء  باتم, وبذلك 1918تشرين الثاني  8الموصل في  د ل البريطانيونثم 
    .(4) ا عًا لقوات االحتالل البريطاني

راء اقتصاديون إلدارة الشأن المالي في العراق بإشراف هنر  انتدب البريطانيون  ب    
 1915, وبدأ هيالء منذ كانون الثاني مHenry Dobbs (1871-1934) (5)دوبس

                                                           

كانت العمليات العسكرية الربيطانية بقيادة اجلنرال تشارلز طاوزند، وبعد أن انسحب نور الدين القائد العثماين إىل ( 1)
ملوقف أمر م، وبعد دراسة ا1٩1٥كانون األول   1٢منطقة املدائن، وصل يف تلك األثناء اجلنرال األملاين فون دركولتز يف 

بعدم مواجهة القوات الربيطانية ملناعة حتصينات املدينة بل حماصرهتا، إىل أن تنفذ أرزاقها، وفعاًل استسلم القائد الربيطاين يوم 
م انسحبت القوات الرتكية باجتاه بغداد، فاستغلت 1٩1٧شباط  ٢٥م بعد حصار دام مخسة أشهر، ويف 1٩1٦نيسان  ٢٩

رسل برادون، حصار الكوت بني االنكليز م. للتفاصيل ينظر: 1٩1٧شباط  ٢٧نطقة العزيزية يف بريطانيا الفرصة ودخلت م
ار احياء الرتاث : سليم طه التكرييت وعبد اجمليد ياسني التكرييت، )بريوت: درمجةم، ت1٩1٨-1٩1٤واالتراك يف العراق سنة 

 .م(1٩٨٥العريب، 
م(، ص 1٩٥٤، والتوزيع لنشرشركة النرباس ل: بغداد)، ٤طم، 1٩1٨-1٩1٤ حرب العراق، شكري حممود ندمي( ٢)

 .٢٦-٢٢ص
( اهنت اهلدنة العداء بني الدولة العثمانية وحلفاء احلرب العاملية األوىل، ومبوجبها أمست الدولة العثمانية حتت حكم 3)

صيل ينظر: عادل حممد االنتداب. للتفا احللفاء الذين احتلت جيوشهم مجيع ممتلكات الدولة العثمانية، ووضعوها حتت
، )كلية 1٩٢٦-1٩1٨حسني العليان، الصراع الربيطاين الفرنسي على املوصل وموقف الواليات املتحدة االمريكية منه 

 .٢1-٢٠م، ص ص٢٠1٤، ٢3العدد، 1اجمللدبغداد، املأمون اجلامعة(، )جملة(، 
إىل االحتالل االمريكي، )القاهرة: الدار الثقافية للنشر، عبد الكرمي العلوجي، الصراع على العراق من االحتالل الربيطاين ( ٤)

فارس حممود فرج حسني، التطورات السياسية يف العراق خالل فرتة االنتداب، )الدراسات التارخيية ؛ 13م(، ص ٢٠٠٧
 .٩٤م، ص٢٠٠٩، 1العدد، 1اجمللدواحلضارية(، )جملة(، بغداد، 

التحق باحلملة على العراق بصفة ضابط و يف ايران وافغانستان واهلند،  عديدةعسكري وسياسي بريطاين، تقلد مناصب  (٥)
م خلفاً 1٩٢3استخبارات، وعمل مستشارًا بريطانيًا بعد سيطرة بريطانيا على بغداد، بات مندوبًا ساميًا على العراق عام 

م، أطروحة 1٩٢٩-1٩٢3ـة لربسي كوكس. للتفاصيل ينظر: إنعام مهدي السلمان، أثر هنري دوبس يف الـسياسة العراقي
 م(.1٩٩٧دكتوراه، )جامعة بغداد: كلية اآلداب، 
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عّد رسم ال طوط ذ إ, (1)الحرب أبانسباب اال تالل الذ  رافق السياسة المالية أتحديد ب
تمسي الرابح لطة االحتالل حتى األولى لسياسة العراق المالية هدفًا رئيسًا من أهداف س

رار موظفي اإلدارة العثمانية من العراق مع السجالت فة, لكن األول من تلك السياس
لذا ا طر  عوالوثائق الحكومية كان العقبة الرئيسة أمام تحقيق هدف البريطانيين

دارية جديدة في العراق اعتمادًا على النزر و البريطانيون إلى تأسيس سياسة مالية  اليسير ا 
 .(2)من بقايا ملفات السلطة القديمة

إحدى أهم العقبات التي واجهت  (3)كانت العشائر المعار ة للدولة العثمانية     
بذلك الصدد برسي كوكس  لمكتالبريطانيين في تطبيق سياستهم المالية الجديدة, وقد 

 ء:ما نصّ قائاًل 
كثير من الوفود المختلفة نه حال وصول خبر احتاللنا لمدينة بغداد اخذت ال"إ 

 ,وشيوخ العشائر القريبة والبعيدة عن بغداد ,اشراف المدينة :لزيارتنا ومنهم
 .(4)"ن خضع للحكم التركيإوكان من هؤالء الشيوخ من لم يسبق له 

ات ح من النه أعال  إن ا  ا، القبائل كان هّمها األبرز ابتغاء إدارة دفة الدولة     
ن االرا ي  .التي نشطت فيها تلك القبائل كانت أداة رئيسة لتنفيذ تلك السياسة ماليًا, وا 

                                                           

 .٢٠٧-٢٠٦م(، ص ص1٩٨٨، )لندن: دار الالم، 1٩٢1-1٩٠٨( غسان العطية، العراق نشأة الدولة 1)
ية تغطي ( استحدث الربيطانيون بعد انسحاب القوات العثمانية قانونًا هدف إىل استبدال القوانني العثمانية بقوانني هند٢)

الشؤون املدنية، وكانت االدارة الربيطانية يف العراق تقوم على العديد من األسس أمهها: جعل اجلزء اجلنويب من العراق 
مستعمرة هندية، حماولة بذلك التقرب من العشائر ابتغاء تأمني احتياجاهتا باالستيالء على أكرب قدر من األراضي 

خرة خلدمة جمهودها احلريب. للتفاصيل ينظر: املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، واملمتلكات، وتشغيل العراقيني بالس
اكرام فارس غامن العكيلي، األوضاع يف لواء ؛ 1٧م(، ص1٩٧1نقله إىل العربية: جعفر اخلياط، )بريوت: دار الرافدين، 

 .1٩-1٨ص صم(، ٢٠1٦، رسالة ماجستري، )جامعة واسط: كلية الرتبية، 1٩٥٨-1٩٢1العمارة 
. للتفاصيل ينظر: مؤيد امحد خلف الفهد، السياسة العثمانية جتاه العشائر بين الم، واخلزاعل، واملنتفك :عشائر مثل( 3)

م(؛ علي الوردي، املصدر السابق، ص ٢٠٠٢، رسالة ماجستري،  )جامعة البصرة: كلية اآلداب، 1٨٦٩-1٧٥٠العراقية 
م، أطروحة 1٩1٤-1٨٦٩السياسية العثمانية جتاه العشائر العراقية شاكر حسني دمدوم الشطري، ؛ ٢٤٦-٢1٢ص

 .م(٢٠1٢معة بغداد: كلية اآلداب، دكتوراه، )جا
م(، 1٩٤1برسي كوكس، صفحة من تاريخ العراق احلديث، تعريب: بشر فرجو، )املوصل:  مطبعة االحتاد اجلديد، (٤)

 .1٨ص
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 -Arnold Wilson (1884 (1)دارة المدنية في العراق السير ارنولد ولسنى اإلتولّ      
, وبذلك قام (2)و ا، العراق بصورة ت دم مصالحهمأتنظيم حاول الذ   م(1940
السياسة المالية التي كانت في العهد  و صوصاً  ,حوال العراقأن بدارسة جميع و البريطاني

بسبب اهمال الزراعة  عاً ثر وكان النظام الزراعي متع ,واالنحالل خالعثماني مجااًل للتفس
 .(3)من جميع الجوانب

سعى البريطانيون إلى انتهاج سياسة مالية ت من لهم النفع في استغالل العراق      
 ,تحسين حالة موظفي الواردات تنظيمية منها:دفعها إلى القيام ب طوات  , مّمااقتصادياً 

والمالكين  ,(5)تحديد حقول الفالحين والملتزمينو  ,(4)وحل المشاكل الزراعية االساسية
اقتصادية عراقية  ة بشكل غير مباشر فئات, و لقت تلك السياسر والحكومة في األ

تثبيت الو ع  رقفأستغ ,(6)مستفيدة, وانعكس ذلك على مواقفها واصطفافاتها السياسية

                                                           

فيها تعليمه الثانوي والعسكري، خترج من الكلية العسكرية والتحق  ( ولد يف مقاطعة لنكولنشاير شرق انكلرتا، وأكمل1)
م وانتقال برسي كوكس 1٩1٧باجليش الربيطاين يف اهلند شارك يف احلملة الربيطانية على العراق، وبعد احتالل بغداد عام 

لعام، واستمر يف املنصب حىت ابعاده م عني وكيل احلاكم املدين ا1٩1٨إليها عينه نائباً يف ادارة شؤون والية البصرة، ويف عام 
، قتل يف معارك احلروب العاملية الثانية. للتفاصيل ينظر: سؤدد كاظم مهدي، ارنولد ولسن ودوره يف سياسة 1٩٢٠عام 

 م(.1٩٩٥العراق، رسالة ماجستري، )جامعة بغداد: كلية االداب، 
 .٢٤( املس بيل، املصدر السابق، ص٢)
م(، 1٩٤٩: جعفر خياط، )بريوت:  الدار البيضاء، تعريب، العراق دراسة يف تطوره السياسي، الرد آيرالندي( فيليب و 3)

 .٦ص
( مشكلة شحة املياه، ومشكلة امللوحة، وانتشار األوبةة.......أخل. للتفاصيل ينظر: عبد االله محيد حممد، الزراعة يف ٤)

 .٧٤-٧3م(، ص ص٢٠1٩مطبعة شهاب،  الرؤى املستقبلية، )أربيل:  -التحديات-العراق حديث النجاحات
( طريقة جلباية الضرائب اتبعتها الدولة العثمانية، وفيها يعطى حق مجع الضرائب إىل أشخاص مسو ا مقطعجية أو ملتزمني، ٥)

ات مقابل أن يدفعوا مسبقاً مبلغاً من املال عن املنطقة اليت خضعت هلم، وكان امللتزم يدفع من صايف ما مجع من أموال النفق
املختلفة خلزينة السلطان. للتفاصيل ينظر: معاذ حممد عابدين وقاسم حممد احلموري، التزام الضرائب يف الدولة العثمانية: 

 م.٢٠1٦، 3العدد، ٢٩اجمللددراسة تارخيية شرعية، )االقتصاد االسالمي(، )جملة(، الرياض، 
بة جملس النواب، والذي سنسلط عليه األضواء يف موضع ( جتلى ذلك يف موقف تلك الفةات من السياسة املالية داخل ق٦)

 آخر.
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وكان ذلك  ,(1)م1917على ذلك األساس معظم عام  وتوطيد دعائم السياسة المالية
لم يقتصر , و (2)العثمانية مقارنة بالسيطرةكثر أرا ي وا حًا من جمع واردات من األ

اشتمل الجهد البريطاني في العراق على إذ  عاالهتمام الزراعي على المحاصيل الغذائية
م, 1918فقد انشأت القوات البريطانية مزرعة قطن تجريبية في عام  ة,محاصيل انتاجي

 أنشأتم 1919تحت اشراف  بير بريطاني بالقطن من زراعة القطن الهندية وفي عام 
, (3)بصفة نائب مدير وكيميائي بايلوجياثنان ساعد  و  ,رها بريطانيادأدائرة زراعية 

 .(4)ريطانيًا وأربعة هنودو صه لهما حماية تألفت من اثنا عشر جنديًا ب
تبعًا  بينهماالسياسة المالية ا تالف رغم  اقتصادهاارادت بريطانيا ربط العراق بعجلة     

وتبعًا ال تالف النمو االقتصاد  فقد كان العراق  ,ال تالف النظام االقتصاد  السائد
حياة التنقل حياة البدو و  اشو امن سكانء ع اً ن جزءإوفي الوقت نفسء ف ,بلدًا زراعياً 

ن المجتمع كانت أل ع تلفت تلك العالقات على الفال ابتربية الحيوانات, ف ينغلتشم
فكان  ,وكانت العالقة بين الشيخ والفال  عالقة مشاعية, تسود  العالقات العشائرية

م 1918منذ عام أما بريطانيا فقد كانت و  ,شيو  العشائر يستغلون الفال  لصالحهم
 .(5)را ي الزراعية عن طريق الشيو  الموالين لهاتسيطر على أكبر األ

لم تعامل سلطة االحتالل البريطاني جميع فئات الشعب بشكل متساو ع إذ تطلبت     
سياستها المالية والقائمة على تعظيم االيرادات الزراعية باالعتماد على مالك األرا ي 

                                                           

 .٨1املصدر السابق، ص ( فيليب ويالرد آيرالند،1)
روبية من الضرائب، غري إن تلك الواردات ارتفعت  (٩.٦٩٧.٠٠٠م حوايل )1٩1٢-1٩11ن عام و ( فقد مجع العثماني٢)

 . ٨٢املصدر السابق، ص ليب ويالرد آيرالند،( روبية. للتفاصيل ينظر: في1٥.٧٤٧.٤3٠، إذ بلغت )1٩1٨عام 
 ( مل تذكر املصادر امساؤهم.3)
، ص ٢م(، ج1٩٨٩( هنري فوسرت، نشأة العراق احلديث، ترمجة: سليم طه التكرييت، )بغداد: الفجر للنشر والتوزيع، ٤)

3٩1. 
قريبة من القرنة. للتفاصيل ينظر: املس بيل، ( الشيخ ابراهيم رئيس قرية الزبري، والشيخ كباشي السعد رئيس قرية النهريات ال٥)

، 1٩3٢-1٩٢1؛ امساعيل نوري مسري الربيعي، تاريخ العراق االقتصادي يف عهد االنتداب الربيطاين ٩املصدر السابق، ص
 .3٨م(، ص 1٩٨٩رسالة ماجستري، )جامعة بغداد: كلية الرتبية، 
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االعانات المالية  عليهم, ومعظم هيالء من شيو  العشائرع لذا وزعت (1)االقطاعيين
حولتهم وعوائلهم إلى أدوات ترسخ سلطة وشارات االستحقاق والمناصب والوظائف التي 

ن ظهور االقطا، في العراق لم يكن وليد االحتالل ومن الجدير بالذكر إ, (2)االحتالل
ح وعلى الرغم من  المصال ,في تعزيز  كبيراً  ولكن البريطانيين لعبوا دوراً  ,البريطاني

بـسـبب العداء الذ  حدث ع مت لفـاً بقي ن االنتاج الزراعي أ الَّ إ ,البريطانية في العراق
إذ وجد المالك إن  ءعأهم أسباب ال رائب وكانت يين,بين بريطانيا واالقطاع الحقاً 

ورغم  باتت اإلدارة البريطانية تتعسف في جمعها,و  ,ال رائب المفرو ة عليهم باهظة
ن ذلك لم يمنع من شعورهم إ الَّ إ ,على عاتقء جمع ال رائب ن االقطا، كان يقعإ

 .(3)سلطة االحتالللى إمن بين أيديهم لتذهب  تاألموال الكبيرة التي  رج أزاءبالحيف 
نبعت معار ة االقطاعيين من رغبتهم في زيادة اطيانهم, والسيما إن سياسة البالد      

وبحكم الروابط االجتماعية التي تجعلهم المالية ارتكزت على ما تنتجء تلك األرا ي, 
وذويهم الجهات الوحيدة القادرة على بسط نفوذهم التسلطي على تلك األرا ي, فكّونوا 
بشكل غير رسمي منظومات إدارية بدائية صارت الحقًا معاول هدم  لسياسات الحكومة 

قاء )تنظيمهم( كبار االقطاعيين رواتب سنوية لل تالعراقية في الشأن المالي, فقد  ّصص
لعملية االنتاج في تلك األرا ي, ونظرًا لكون هيالء غير متعلمين وال يفقهون شيئًا في 
االدارة الماليةع ا طروا لالعتماد على كّتاب, وبقيت سلطتهم تتعاظم وثرواتهم تتفاقم 
بطرق غير مشروعة, وأهملت لبنة االنتاج الزراعي األساسيةع إذ صار الفال  يعي  

                                                           

طى وانتشر إىل بلدان العامل، وذلك النظام اعتمد على ملكية ( نظام سياسي اقتصادي ظهر يف أوروبا يف العصور الوس1)
األفراد من الطبقة االقطاعية لألراضي اليت تشكل الوسائل االنتاجية، ومن مث حرصهم على استغالل الفالحني للعمل فيها، 

ضي القرى واملدن إذ كانت األراضي يف تلك احلقبة الوسيلة االساسية لإلنتاج، ومشلت االمالك االقطاعية كل من أرا
 م(.1٩٥٥للتفاصيل ينظر: صالح الدين الناهي، مقدمة يف األقطاع ونظام االراضي يف العراق، )بغداد:  دار املعرفة، 

 .33٢( غسان العطية، املصدر السابق، ص٢)
 .٩( امساعيل نوري مسري الربيعي، املصدر السابق، ص3)
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سياسة البالد المالية فيما في أثر  مّما مما دفعء إلى هجرة أر ء ,(1)وى الكفافدون مست
وسادت في , (3)وفي  وء  تلك العالقة بين الشيخ والفال  ظهر دور السركال ,(2)بعد

مناطق شمال العراق عالقة م تلفة بين الفال  ومالك األر  قائمة على المشاركة, 
يقوم الفال  بنقل سـماد  ,وأدوات الزراعة للفال  (4)(ألغا)اـذا كانـت األر  تعود لفمثاًل: إ

نـء إف ,, أما إذا لم يكن للفال  أيـة أدوات( فيأ ذ النصفاألغا)الحقل والحاصل إلى بيت 
الفال  فـي أعوام القحـط ليقـوم باستغاللء  (األغا) يأ ذ ثلث الحاصل, وكان يعيل

رهاقء بالعمل أثناء الموسم الجي  اً مدة االحتالل البريطاني تناقص لذا شهدت عدم اعفًا وا 
الذين  السيمالسوء معاملة مالك األر  لهم, و  عأعداد الفالحين العاملين في الزراعةفي 

من الغـذاء, وكان الفالحون الذين ليس  همتلبية احتياجات ابتغاءتعاونوا مع البريطانيين 
أو الهجرة  ,مل لدى الموسرينوالبدو الذين جردوا من ماشيتهم م طرين للع ,لهم أر 

 .(5)جـل الحصول على العملأإلـى المـدن مـن 
سوقًا مفتوحًا   حتفأ عم1918منذ عام  بتجارتهاتجارة العراق  كما ربطت بريطانيا     

وكانت  ,سسها اليهود في العراقأالوكاالت التجارية التي عبر مام الشركات البريطانية أ

                                                           

م، )كلية الرتبية(، )جملة(، 1٩3٢-1٩1٧ عهد االحتالل الربيطاين ( عبد الرزاق مطلك الفهد، الزراعة يف العراق يف1)
 .٢٠٥م، ص ٢٠٠٥، ٢العدد ،1اجمللدبغداد، 

، )بغداد: وزارة 1٩3٢-1٩1٤( عماد أمحد اجلواهري، تاريخ مشكلة األراضي يف العراق دراسة يف التطورات العامة ٢)
 .333م(، ص 1٩٧٨الثقافة والفنون، 

ثلت يف شخصية مهمة يف زمن االقطاع يف ظل النظام امللكي، والسركال نائب شيخ العشرية أو ( ظاهرة اجتماعية مت3)
وبات للسركال  الوسيط بني الشيخ وصاحب األرض من جهة، ومبثابة مراقب أو وكيل لصاحب األرض من جهة أخرى،

النظام لكن احلكومة مل تستجب حصة مقدارها سدس الغلة أو عشرها من نصيب الطرفني، وقد طالب الفالحون الغاء ذلك 
هلم، وبذلك أمسى للسركال دورًا كبريًا ومؤثرًا يف االنتاج الزراعي حبكم اشرافه املباشر كوكيل للمالك املتغيبني والغائبني، 

مة وبذلك منت عالقات زراعية متناقضة، فلم يأخذ منوها شكاًل واحدًا من حيث املستوى واالبعاد، إمنا تأثر بالعالقة القائ
الفهد، مطلك ؛ عبد الرزاق ٤٢بني العشائر واالنكليز. للتفاصيل ينظر: امساعيل نوري مسري الربيعي، املصدر السابق، ص

 .٢٠٥املصدر السابق، ص
( مصطلح فارسي يعين )السيد(، اعتمده االتراك لدالالت متعددة والسيما يف اجملال العسكري. للتفاصيل ينظر: حممود ٤)

 .3٦1م، ص٢٠1٢، 11٧املتداولة يف الدولة العثمانية، )دراسات تارخيية(، )جملة(، دمشق، العدد عامر، املصطلحات 
 .٢1( سهيل صبحي سلمان، املصدر السابق، ص٥)
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على  طبيعيةً  ةً نهم فر وا بذلك هيمنا  و  ,د على ايديهمالب ائع االجنبية تد ل البال
ن كانوا قد فر وها من قبل على التجارة الدا لية بين العاصمة إالتجارة ال ارجية بعد 

, وأسهم ذلك النمط التجار  في ترسيخ النظام الرأسمالي الذ  تناغم  رىبغداد والمدن األ
 .(1)مع السياسة المالية لسلطة االحتالل

 لقت تلك المتغيرات  لاًل في سياسة االحتالل االيرادية, والسيما إن الغ ب      
ن لحمالت و ارسال البريطاني ذلكالشعبي على سلطة االحتالل تفاقم بشكل ملحوظ, وزاد 

عسكرية تجا  العشائر المعار ة, مما أنذر بحركة احتجاجية أ ذت طابعًا مسلحًا عام 
اسية سببًا رئيسًا فيها, بل كانت السياسة المالية ع إذ لم تكن األو ا، السي(2)1920

محّركًا مهمًا لها, فال رائب مثال: بلغت ثالثة أ عاف, وقد كشفت ميزانية العراق لعام 
جنيء ( 5.500.000م عن ذلكع ألن االيرادات ال ريبية بلغت )1919-1920

 (.3)مقارنًة بميزانية السنة التي سبقتهااسترليني 

النظام قاسيًا على الشعب العراقي, ولم يكن معهودًا لديهم ألسباب عديدة كان ذلك        
أولها: إن دّقة البريطانيين في جباية ال رائب صعبت على بع  المالك التمله منها, 

حالة من  فوثانيها: تسابق شيو  العشائر في بسط نفوذهم على أرا   أكثر مما  لّ 
ت ألعوام استمر لسلطة, وصارت ظاهرة عامة ستغلت سياسيًا من لدن اأُ التنافس التي 

 مّما أسهمعديدةع إذ تشكلت في ذلك المجتمع المترابط تكتالت سياسية بلباس اجتماعي, 
 .(4)1920أحداث عام بفيما بعد 

                                                           

 .٨٥م(، ص٢٠٠٢، )بغداد: بيت الرمحن، 1٩٥٢-1٩1٧( صباح عبدالرمحن، النشاط االقتصادي ليهود العراق 1)
 م(.1٩٦3، مطبعة الرشاد، )بغداد: م1٩٢٠الثورة العراقية الكربى سنة ، عبد اهلل الفياضللتفاصيل ينظر:  (٢)
م(؛ آرنولد 1٩٧٠، )النجف: دار البيان، 1٩٢٠( للتفاصيل ينظر: حممد علي كمال الدين، الثورة العراقية الكربى لسنة 3)

ل.ن.كوتولوف، ثورة العشرين  م(؛1٩٧1ولسن، الثورة العراقية، ترمجة: جعفر خياط، ) بريوت: الدار العربية للموسوعات،
م(؛ عبدالرزاق احلسين، 1٩٨٥، )بغداد:  مطبعة أوفيست الديواين، 3الوطنية التحررية يف العراق، ترمجة: عبدالواحد كرم، ط

 م(.٢٠٠٥الثورة العراقية الكربى، )قم: مؤسسة احملبني، 
 .٨٥( املصدر نفسه، ص٤)
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حكومة ميقتء برئاسة عبد الرحمن  م1920تشرين األول عام 25ت في لتشكّ      
ليكونوا وزراء  (2)لى ثمان ش صياتإكما وجهت الدعوة  م(,1927-1845) (1)النقيب

 ,(3)ةر وزا  رى أمسوا وزراء بالأش صية  ةي عشر تف اًل عن اثن الميقتة,في الحكومة 
   مجلسًا استشاريًا لمجلس الوزراء.أ

( 4)ساسون حسقيلنلحظ إن الحكومة العراقية الميقتة األولى اعتمدت على ش صية      

ئفة دينية عرفت بتحكم ابناءها بالشأن المالي , والسيما إنء ينتمي لطام(1860-1932)
, بيد أن در إلى رف  حسقيل للمهمة ابتداءً المصا تر أشافي العراق كما اسلفنا, و 

ألقناعء  عم(1868-1926)( MS Bell (5)بيلالسلطات البريطانية أرسلت )المس 

                                                           

فه من ذرية السيد الشيخ عبدالقادر اجليالين ينحدر نسبها من نسب النيب ( ولد يف بغداد من عائلة هامشية صوفية معرو 1)
حممد)صلى اهلل عليه وآله وسلم(، رشح شريفًا لإلشراف أو سادة بغداد، واختري بوصفه أول رئيس وزراء بعد سقوط الدولة 

كًا للعرق. للتفاصيل ينظر: رجاء م، وكانت من مهامه تأسيس الدوائر والوزارات العراقية، وانتخاب مل1٩٢٠العثمانية عام 
حسني حسين اخلطاب، عبد الرمحن النقيب حياته اخلاصة وآراءه السياسية وعالقته مبعاصريه، )بغداد: املكتبة العاملية، 

 .13-٩م(، ص ص1٩٨٤
 ( وهم: طالب النقيب للداخلية، ساسون حسقيل للمالية، مصطفى اآللوسي لألوقاف، جعفر العسكري للدفاع، عزت٢)

الكركوكلي للمعارف والصحة، حسن الباجة جي للعدلية، عبداللطيف املنديل للتجارة، حممد علي فاضل وزيرًا للنافعة. 
، ص 1م(، ج٢٠٠٨للتفاصيل ينظر: عبدالرزاق احلسين، تاريخ العراق السياسي احلديث، )بريوت: الرافدين للطباعة والنشر، 

 .1٩3-1٩٢ص
لرمحن احليدري، عبداجلبار اخلياط، عبدالغين كبه، عبداجمليد الشاوي، فخرالدين مجيل، بان، عبداا( وهم: محدي باشا ب3)

حممد صيهود، مجيل السمرمد، أمحد الصائغ، سامل اخليون، هادي القزويين، داود يوسفاين. للتفاصيل ينظر: عبدالرزاق 
 .1٤، ص1م(، ج1٩٨٨احلسين، تاريخ الوزارات العراقية، )بغداد:  دار الشؤون الثقافية العامة، 

( أبرز الشخصيات اليهودية العراقية املعروفة، كان عضواً يف جملس املبعوثان العثماين نائبًا عن والية بغداد، تسنم منصب ٤)
 كبري يف  له أثرو  ،وزير املالية مرات عديدة حىت وفاته، وكان له دورًا كبرياً يف شؤون الدولة العراقية، عد  ذا عقلية مالية متميزة

تنظيم األوضاع املالية يف العراق؛ إذ انعكست على أوضاع العراق املالية وأثرت فيه كثرياً. للتفاصيل ينظر: نور حممود عبداجمليد 
العبديل، ساسون حسقيل ودوره السياسي واالقتصادي يف العراق، رسالة ماجستري، )جامعة بغداد: كلية الرتبية ابن رشد، 

 م(.٢٠11
يف انكلرتا وهي باحثة ومستكشفة وعاملة آثار بريطانية عملت يف العراق مستشارة للمندوب السامي  ( ولدت يف دورهام٥)

الربيطاين بريسي كوكس يف عقد العشرينيات من القرن العشرين، وامسها الكامل جريترود بيل ولقد جاءت إىل العراق يف عام 
ية احلرب العاملية األوىل، فقد كانت بسعة عالقاهتا ومعارفها ، ولعبت دورًا بالغ األمهية يف ترتيب أوضاعه بعد هنام1٩1٤

 =وخرباهتا بالعراق أهم عون للمندوب السامي الربيطاين يف هندسة مستقبل العراق، ويعرفها العراقيون القدماء بلقب اخلاتون،
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لعراق يجب بريطانيا أدركت إن سياستها المالية الجديدة في ان أوتمكنت من ذلك, ويبدو 
 .أن تناط بش صية  بيرة وقادرة على تطبيقها بشكل سليم

مور حاول االنكليز بعد السيطرة على شيون السياسة المالية التد ل في جميع األ     
 ,ن نوعًا من نظام االدارة كصيغة حكمو فأوجد البريطاني عالحكومة العراقية تالتي  ص

ـء سـلطة فعليـة وتأثير وا ـح على الوزيـر, فكان لكل وزير عراقي مستشـار بريطـانـي ل
ن لكـل متصـرف بريطاني مـعـاون أذ نـرى إ علويـة العراقيـةوكذلك الحـال مـع متصـرفي األ

و التحكم بمفاصـل أ ,مستشـار, وكانـت لـهـم سـلطات واسعة في تلك األلويـة مـن ناحيـة
 .(1) رىأاالدارة فـــي الـلواء من ناحية 

ال الف الذ   وكان ,فـي اللـواء  ـعيفاً  تلك السيطرة دور المتصـرف دوراً  جعلت     
حـد المشـادات  ولهموصبسبب  (2)بينهما أمرًا مألوفًا, وكثيرًا ما قّدم المتصرف استقالتء

 . (3)علـى تـد ل المستشـار البريطـاني العترا ءو أ ,الكالميـة
سياسة العراق االيراديةع إذ سادت  لم تدعم بريطانيا القطا، الصناعي لتعزز     

 ولعل مرجع ذلك كونها أرادت تحويل العراق إلى سوق  , (4)الحرفية في البالدالصناعات 

                                                                                                                                                                              

ابراهيم القريشي، املس يوسف  يف حني عد ها البعض جاسوسة بريطانية توفيت ودفنت يف بغداد. للتفاصيل ينظر: حممد=
م(، ص ٢٠٠3بيل وأثرها يف السياسة العراقية، تقدمي: صادق حسن السوداين، )بغداد: مكتبة النهضة العربية،

 .3٠-٢1ص
، )كلية الرتبية )1٩3٦-1٩3٢نس عبداللطيف طه، تطور التفتيش يف العراق )أ( كرمي طالل مسري الربيعي و 1)

 .٥٧٩م، ص٢٠1٥، ٨٧العدد، ٢1اجمللد بغداد، االساسية(، )جملة(،
املوصل. للتفاصيل ينظر:  لواء ( أبرز املتصرفني كان رشيد طه اخلوجة متصرف بغداد، أضحى بعد ذلك متصرف٢)

م، 1٩٤1حىت عام رائد راشد حممد احلياين، رشيد طه اخلوجة ودوره السياسي والفكري يف تاريخ العراق املعاصر 
 م(.٢٠٠٤الرتبية، عام  جامعة دياىل: كليةرسالة ماجستري، )

 .٥٧٩، صالسابقنس عبداللطيف طه، املصدر أ( كرمي طالل مسري الربيعي و 3)
م، )العلوم 1٩3٢-1٩٢1( ستار علك الطفيلي التطورات االقتصادية يف العراق خالل فرتة االنتداب الربيطاين ٤)

 .٥٤٢م، ص ٢٠1٢، ٩العدد ،1اجمللد، ةالسياسية(، )جملة(، احلل
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فقد ارتكزت على رأس المال األجنبي ال  (1)ب ائعها, أما الصناعات التي سمحت بها
لقطا، الوطني, بدعوى تطوير السياسة المالية واالستثمارية في البالد, وتشجيع ا
 .(2)ال اه, واستفادت تلك المشاريع من األيد  العاملة المهاجرة من الريف إلى المدينة

وبح ور ممثلين عن  ,م1921 ذار 24-21المدة   اللالقاهرة في انعقد ميتمر      
د ئوهم برسي كوكس المندوب السامي البريطاني والجنرال المر هالدن قا العراق وبريطانيا
وفيء تم  ,وجعفر العسكر  وزير الدفا، وساسون حسقيل وزير المالية يةالقوات البريطان

( ملكًا للعراق من بين عدد من م1933-1883) (3)مير فيصل بن الحسيناأل اريا ت
رغم د ول العراق مرحلة جديدة على الصعيد السياسي تمثلت بانتهاء و , (4)المرشحين

وقيام  ,تحت االنتداب البريطانيود ول العراق , مرحلة االحتالل العسكر  المباشر
 ّلف ن الفو ى واالرباك أ الَّ إ ,م1921 أب 23 الحكم الوطني بتأسيس المملكة العراقية

ما موارد البالد أ ,فالت لف والفقر كانا األكثر شيوعاً  عثقيلة على السياسة المالية تركة
الكوارث ب يالزراع االنتاج تأثرف ,ذ انعدمت السيطرة عليهاإ عفكانت تحت رحمة الطبيعة

                                                           

احلرير، إذ قامت بريطانيا برتبية دودة القز إلنتاج احلرير، وأهتمت بصناعة املنسوجات القطنية مشجعًة على زراعة ( صناعة 1)
م، )بغداد: د.م، 1٩٥٨-1٩٢1القطن. للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق مطلك الفهد، العراق دراسة يف التطورات االقتصادية 

 .٨م(، ص٢٠1٠
 .٥٤٢ابق، ص( ستار علك الطفيلي، املصدر الس٢)
( ولد يف مدينة الطائف وهو ثالث أبناء شريف مكة احلسني بن علي، ينتمي إىل أسرة آل عون اهلامشية، تلقى تعليمه 3)

ج امللكة حزمية بنت ناصًر أجنب منها: ، تزو  1٩٠٨-1٨٩3االبتدائي يف االستانة اليت عاش فيها مع أسرته خالل املدة 
رية رئيفة، واالمرية راجية، أصبح ملكًا على العراق وذلك تنفيذًا للقرارات اليت اختذها مؤمتر امللك غازي، واالمرية عزة، واالم

م، لبحث شؤون الشرق األوسط برئاسة وزير املستعمرات الربيطاين ونستون تشرشل. للتفاصيل 1٩٢1القاهرة الذي عقد عام 
مد مظفر االدمهي، امللك فيصل األول دراسات حم(؛ 1٩3٤أمني الرحياين، فيصل األول )بريوت: مطبعة صادر، ينظر: 

 م(.1٩٩1وثائقية يف حياته السياسية وظروف مماته الغامضة، )بغداد: دار شؤون الثقافية العامة، 
( هم: طالب النقيب، عبداهلادي العمري، برهان الدين )جنل آخر سالطني آل عثمان(، بشتكوة االيراين، وشيخ احملمرة ٤)

الكيالين، أغا خان أحد أمراء األسرة احلاكمة يف مصر.   جند عبدالرمحن عبدالعزيز السعود، وعبدالرمحنخزعل بن جابر، أمري
م 1٩٢1أيلول  ٩ـــ 1٩٢٠تشرين األول  ٢٥للتفاصيل ينظر: حممد صاحل حنيور أبوزركة الزيادي، احلكومة العراقية املؤقتة 

 .٢٠٧م(، ص٢٠٠1امعة القادسية: كلية الرتبية،دراسة تارخيية يف واقعها االداري، رسالة ماجستري، )ج
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الفي انات والجفاف وقلة االمطار وهجوم الجراد والحشرات, وعلى السيما و  ,الطبيعية
ن القطا، الزراعي كان ييلف عصب الحياة االقتصادية في العراق في تلك أالرغم من 

ذ كانت ثالثة إ عبدرجة كبيرة اً ئن واقع استثمار األر  الزراعية كان واطأ الَّ إ ,الحقبة
كان الفال  يعتمد على الوسائل و لى الحكومة صحار  جرداء, إا، األرا ي العائدة ربأ

القواميس التي فر ها المجتمع الريفي العراقي لى إوذلك عائد  ,التقليدية في اإلنتاج
 .(1)المغلق
     

                                                           

 .٤٠، املصدر السابق، صعبدالرزاق مطلك الفهد( 1)
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 لثاملبحث الثا
 :م1924-1922 يف العراق السياسة املالية

م بتطورات سياسية متسارعة, كان لها أثر  وا ح  1924-1921مّر العراق في المدة      
م, 1921العام  أبانفي سياستء الماليةع إذ تأسست الدولة العراقية_ بمفهومها الحديث_ 

وتطلب ذلك التطور أمورًا تنظيمية, منها: اعداد دستور وطني يكون موئاًل يلجأ إليء 
تالل, صار لزامًا ئلة االحالعراقيونع وألن تلك الدولة _الحديثة_ كانت ترز  تحت طا

ها مع سلطة االحتالل بميثاق ينظم عالقتها سياسيًا واقتصاديًاع لذا اتقعليها ترتيب متعل
 (1)ان رطت بمفاو ات هدفت إلى الوقوف على ال طوط العري ة والدقيقة لذلك الميثاق

لى مع الحكومة العراقية, وسلطت دراسات عديدة ال وء ع (2)م1922بعقد معاهدة عام 
, لكن ما هّمنا (3)اتلك المعاهدة وأثرها السياسي والعسكر , وموقف الرأ  العام العراقي منه

في تلك الدراسة التركيز على أثر المعاهدة في ترسيخ السياسة المالية التي رسمتها سلطة 
 استقالت الحكومة العراقيـة بعد, وقد (4)االحتالل, ساعيًة إلى تكبيل الحكومة العراقية بها

وبعد اطال، الحكومة العراقية  ,فها للمرة الثانية عبدالرحمن النقيبتتوي  الملك فيصل, ألّ 
على مسودة المعاهدة أدركت الوزارة  طورة المسيولية الملقاة على عاتقها, وأدركت أن 

                                                           

م، اطروحة دكتوراه، 1٩33-1٩٢1( عبد اجمليد كامل عبد اللطيف، دور فيصل األول يف تأسيس الدولة العراقية احلديثة 1)
 .11٥-113، ص صم(1٩٩٠)جامعة املستنصرية: معهد الدراسات القومية واالشرتاكية، 

( ملحق عسكري ومايل. وللتفاصيل على بنود املعاهدة ينظر: أمحد رفيق ٧-1( تألفت من إحدى عشر مادة، ومن )٢)
 .3٦-3٥م(، ص ص1٩٨٠، )بغداد: دار الرشيد للنشر، 1٩3٢-1٩٢٢الربقاوي، العالقات السياسية بني العراق وبريطانيا 

، )بغداد: 1٩٤٨-1٩٢٢الربيطانية وثرها يف السياسة الداخلية -ملعاهدات العراقيةللتفاصيل ينظر: فاروق صاحل العمر، ا (3)
 .111م(، ص1٩٧٧منشورات وزارة االعالم، 

كانت املعاهدة عبارة عن نسخة مكررة من االنتداب، استهدفت توطيد النفوذ الربيطاين يف العراق، وقد أحلق باملعاهدة  (٤)
املوظفني الربيطانيني، واالشراف على الشؤون العسكرية والعدلية، واالشراف على السياسة  عمالأربعة بروتوكوالت حبثت يف است

 .٥1املالية اليت كانت أهم دافع لعقد تلك املعاهدة. للتفاصيل ينظر: عبدالرزاق احلسين، تاريخ العراق السياسي، ص
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وتريد إفراغ بنود االنتداب في  ,الحكومة البريطانية تتصرف من منطلق سلطتها االنتدابية
نء تمت إ إالَّ  ,وعلى الرغم من معار ة الوطنيين لتلك المعاهدة ,(1)دةقالب معاه

  .(2)م1922المصادقة عليها في حزيران عام 
م إلى انت اب االع اء 1922تشرين األول عام  19دعت الحكومة العراقية في      

الممثلين للشعب في المجلس التأسيسي, وحصرت مهامهم بالنظر في مسودة المعاهدة, 
 . (4), والتصويت على قانون انت اب نواب البالد(3)رار دستور المملكةواق

, واصدرت وزارة موعدًا للشرو، في االنت ابات م1922 ولتشرين األ 24 حّدد يوم     
وعلماء  بيد أن عديد من الزعماء الوطنيين فيها,لالهتمام  األلويةلى إوامرها أ الدا لية
بعون في العادة رجال الدين بحكم الرابطة الروحية التي يت الذين وجمهور الشعب ,(5)الدين

رف هم  :منها ألسباب عديدة,بمقاطعة االنت ابات نادوا تربطهم بالميسسة الدينية, 
ن ميكدين على إ ,البنود ال اصة بالسياسة المالية السيماو  ,للمعاهدة العراقية البريطانية

بالمقابل كان  ,هذ  المعاهدة بيد بريطانيا بموجب أ حتمصالح العراقية المالية الدا لية ال
                                                           

 .٩٨( علي ناصر حسني، املصدر السابق، ص1)
م حد د مدة املعاهدة بأربعة أعوام، على أن يدخل الطرفان يف 1٩٢3ول آخر يف نيسان وقد أحلق باملعاهدة بروتوك (٢)

م، )لندن: دار الالم، 1٩3٠-1٩٠٨حسني مجيل، العراق شهادة سياسية  مفاوضات قبل املدة املذكورة. للتفاصيل ينظر:
 .11٨-11٢م(، ص ص1٩٨٧

اب، حتدث الباب األول عن )حقوق الشعب(، أما الباب مادة، قسمت إىل مقدمة وعشرة أبو  1٢3( تكونت الالئحة من 3)
الثاين عن )امللك وحقوقه(، وخص الباب الثالث )السلطة التشريعية(، وتكلم الباب الرابع عن )الوزارات العراقية وتشكيلها(، 

والثامن عن )تأييد  والباب اخلامس عن )السلطة القضائية(، والسادس عن ) األمور املالية(، والسابع عن )ادارة األقاليم(
وانني واالحكام(، والتاسع عن )تبديل أحكام ذلك القانون(، وحتدث الباب العاشر واألخري عن )مواد عمومية(. للتفاصيل قال

 .٥٥-٥٤م(، ص ص1٩٤٤ينظر: احلكومة العراقية، القانون األساس مع تعديالته، )بغداد: مطبعة احلكومة، 
أن تحديد طريقة النتخاب النواب يكون بقانون خاص, وأن يراعي فيه "ألساس: ( من القانون ا3٧( نصت املادة )٤)

للتفاصيل ينظر: حممد مظفر االدمهي، العراق: تأسيس النظام  ."تمثيل االقليات غير االسالمية, وأصول التصويت السري
 .1٨3-1٨1م(، ص ص٢٠٠٩ة، ، )بغداد: مكتبة الذاكر 1٩٢3-1٩٢٠امللكي وجتربته الربملانية حتت االنتداب الربيطاين 

 ( سوف يرد ذكرهم يف مورد آخر.٥)
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 فيها مرتبات المستشارين نفقات الحكومة البريطانية بما على الحكومة العراقية تحمل
ع ألن (2)التأسيسي قلة التمثيل العشائر  في المجلس واعتر وا على ,(1)البريطانيين

ع ألنها ة القليلةالنسب تلكوقد ت وف ريساء العشائر من %, 20نسبتهم حصرت بما دون 
مما  رًا محفزًا لتلك المعار ة,  عاماًل التجنيد االجبار   كان, و تحول بينهم وبين السلطة

الحكومة  ت, ورغب(3)تنو  فر  التجنيد االجبار  نها الإ طر الحكومة بالقول أ
 ,(4)شأن مشكلة الموصلقرار في لن يتم التوصل ألى إاجراء االنت ابات  تعطيلالبريطانية 

وسنلحظ الحقًا إن بريطانيا لم تلتزم بتنفيذ ذلك الشرط, ولم تحسم ق ية الموصل إالَّ بعد 
 اقرار المعاهدة.

 , (5)م1923يار أشرف فتوى تحريم االنت ابات في صدر رجال الدين في النجف األأ     

                                                           

 .3٩1( هنري فوسرت، املصدر السابق، ص1)
، عنوان امللفة العريضة اليت رفعها النواب 311/٢٦13د.ك.و، )) الوحدة الوثائقية ((: ملفات البالط امللكي، رقم امللفة ( ٢)

 .۲، ص۲ال تعديالت على القانون األساس، ودخالعشائريني يف اجمللس التأسيسي اىل امللك فيصل إل
م، )الكوفة للعلوم القانونية 1٩٢٥علي يوسف الشكري وآخرون، اجمللس التأسيسي العراقي ومشروع دستور عام  (3)

 .٩1م، ص٢٠1٩، ٤٠العدد، 1اجمللدالكوفة، والسياسية(، )جملة(، 
قرير مصري والية املوصل اليت كانت جزءًا من االمرباطورية تها بريطانيا بني العراق وتركيا حول تخلق( أزمة دبلوماسية ٤)

العثمانية، حىت احتلها الربيطانيون يف هناية احلرب العاملية األوىل، وقد أحيلت القضية إىل عصبة األمم، وأوصت األخرية عام 
ه بقاء االنتداب الربيطاين باحتفاظ العراق باملوصل، ولكن اللجنة وضعت شرطاً، وهو إن اعادة املوصل جيب أن يصاحب1٩٢٥

ملدة مخسة وعشرون عامًا بداًل من أربعة أعوام، وذلك ما كانت تطمح له بريطانيا. للتفاصيل ينظر: فاضل حسني، مشكلة 
 م(.1٩٥٥مطبعة الرابطة،  لرتكية ويف الرأي العام، )بغداد:ا-االنكليزية-املوصل دراسة يف الدبلوماسية العراقية

االصفهاين، والنائيين، وعبد احلسني الشريازي، وحممد مهدي الفاطمي الرايات، وحممد صادق الفاطمي،  ( وهم: أبو احلسن٥)
وابراهيم االعرجي، وأسد اهلل آل سيد حيدر، وحممد مهدي املوسوي اخلراساين وحسن الصدر وحسني الغروي. ملزيد من 

 =، عنوان امللفة: فتاوى٢٦1٩/3٢٠٥٠اخلية، رقم امللفةالوثائقية((: ملفات وزارة الد التفاصيل ينظر: د.ك.و، ))الوحدة
الفتوى الصادرة من مراجع الدين يف النجف االشرف بتحرمي االنتخابات واالشرتاك  علماء النجف بتحرمي االنتخابات، نص=

 .3٥، ص٢3 هبا، و



 م1924-1914 الية دراسة يف املفهوم والتطورسياسة العراق املاألول ....... الفصل   

 

36 

لس لى المجإالمقاطعة موجهة  تلك, ولم تكن (1)والكاظمية كربالءيدها علماء الدين في أو 
قف بها العراق و المعاهدة العراقية التي  :منهاو  ,ولكن للظروف التي تحيط بء ,التأسيسي

 . (2)ال الحليف, وال اسر ال الرابح موقف ال عيف
ت انت ابات المجلس التأسيسي بمنعرجات  كثيرة, وباتت بريطانيا والحكومة العراقية مرّ      
ثر من االهتمام بترصينها, وتمكنتا من بحلحلة التكتل المعار  ألجرائها أك تانمهتم

 _والترغيب والتصريح باالمتنان تارة في صفوف المعار ة الوطنية بالترهيب احداث فرق  
تارة أ رى  _ولين من العشائرسماء النا بين األأفي تسجيل  ممساعدتهللريساء العشائر 

عار  دون ناصر, ابتغاء كسبهم وفك الرباط بينهم وبين الميسسة الدينية التي ظلت ت
 .(3)مما ا طر الحكومة إلى ات اذ اجراءات رادعة تمثلت بنفي عديد من رجال الدين

ا سبق يت ح لنا موقفان مرتبطان بالسياسة المالية, األول موقف حكومي يرى وممّ      
في البالد  شريعي  إن اجراء االنت ابات ينظم سياسة البالد الماليةع ألن تأسيس مجلس  ت

قادرة على ترتيب شيونها  ارجيًا ودا ليًا, ويعصمها من  سارة  ألرا يها قد تسهم  يجعلها
ن في تقنين موارها, أما الموقف الثاني ففهم إن حكومتء تقع تحت ال غط,  اجراء وا 

 وأهمها التي ترتبط بالواردات والمصروفات. ,االنت ابات يجعلها تقدم التنازالت

                                                           

لتفاصيل ينظر: . لاخلالصي، وأبو طالب االصفهاين( هم: السيد حسن الصدر، وحممد مهدي الصدر، وحممد مهدي 1)
 .٩، ص٥م املرسل اىل وزارة الداخلية، و1٩٢3أيار  1٩يف ٧٤٠٩املصدر نفسه، كتاب نائب مفتش الشرطة العام املرقم

-1٩٢٥( أمحد ابراهيم حممد مصطفى آل املصطفى الظفريي، نواب لواء الديوانية ودورهم يف جملس النواب العراقي ٢)
 .1٥م(، ص٢٠1٢وفة: كلية االداب، م، رسالة ماجستري، )جامعة الك1٩٤٦

أبو احلسن االصفهاين، وأمحد اخلرساين، و حممد الصدر ومهدي اخلالصي الذي أغلقت مدرسته يف الكاظمية، )( هم: 3)
لتفاصيل ينظر: ستيفن مهسلي لونكريك، العراق احلديث من سنة الطباطبائي، علي الشهرستاين(. ل وحسن النائيين، وحسن

حممد ؛ أمحد ابراهيم ٢٤٦م(، ص1٩٨٨)بغداد: مطبعة حسام،  ، ترمجة: سليم طه التكرييت،1٩٥٠إىل سنة  1٩٠٠
 .1٧-1٦مصطفى آل مصطفى الظفريي، املصدر السابق، ص ص
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وزارة  بعد تفكيك الجبهة المعار ة, وأرسلتاالنت ابات  أ الجو السياسي إلجراءتهيّ      
منهم تو يح الظروف  تم برقيات إلى متصرفي األلوية طلب۱۹۲۳ تموز 11الدا لية في 

امكانية إجراء انت ابات المجلس التأسيسي فكانت  االتي تعيشها ألويتهم حتى يتسنى له
 .(1)الردود مشجعة

تموز  12يوم م( 1929-1879) (2)ن السعدوند رئيس الوزراء عبد المحسحدّ       
على ذلك عقد مجلس  موعدًا الستئناف االنت ابات وتأليف الهيئات التفتيشية, وبناءً 

القصر الملكي ترأسها الملك فيصل األول, م ب1923تموز  12الوزراء جلسة  اصة في 
 لية وح رها رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون الذ  شغل اي ا منصب وزير الدا

 .(3)وكالة, وتقرر تجديد اللجان االنت ابية في األلوية كافة
  منت سلطة االنتداب بأثر مييديها المرشحين ل و  معترك االنت ابات في تمرير      

فأرسـل المندوب السامي  ,اإلسرا، في إتمام عملية االنت ابات تقّرر ع لذا ت(4)المعاهدة
م, أكد فيها على 1923 تشرين الثاني 2ل في رسالة إلى الملك فيصل األو  هنر  دوبس

                                                           

م، )جامعة األنبار 1٩٥٨-1٩٢1العهد امللكي  أبانواحلزبية يف الفلوجة  ( منسي شرموط حممد املسلط، االوضاع السياسية1)
 .1٢٩م، ص٢٠13، 3العدد، 1اجمللداألنبار، ، )جملة(، للعلوم االنسانية(

( عبد احملسن بن فهد السعدون ولد يف مدينة الناصرية ودرس يف مدرسة العشائر العثمانية وامضى فيها اربع واعوام وخترج  ٢)
ء يف العهد امللكي يف العراق منها برتبة مالزم ثاين، ويعد أحد الرموز الوطنية العراقية، وعضو اجمللس التأسيسي وثاين رئيس وزرا

تويف يف ظروف غامضة بعد اعالنه مناهضته السياسة الربيطانية ورفضه  ، بعد نقيب اشراف بغداد عبد الرمحن الكيالين النقيب
ورمبا انتحر أو قتل حىت قيل اهنم وجدوا طلقتني يف رأسه عندما وجدوه ميتاَ. للتفاصيل ينظر:  م،1٩٢٥التوقيع على معاهدة 

في جعفر فرج عبد اهلل، عبد احملسن السعدون ودوره يف تاريخ العراق السياسي املعاصر، )الكويت: مطابع الرسالة، لط
 م(.1٩٧٨

م، )آداب الفراهيدي(، 1٩٢٤( أمحد صابر عبد العزيز، تداعيات واسباب انبثاق اجمللس التأسيسي واعماله يف العراق 3)
 .1٥٦م، ص٢٠٢٠، ٤3العدد ،1٢اجمللد)جملة(، تكريت، 

( أبرز املؤيدين: جعفر العسكري، وصبيح نشأت، وعلي جودت األيويب، ونوري السعيد، وداود احليدري، وجميد الشاوي. ٤)
عبد ؛ ٩٥-1٠م(، ص ص1٩٤٨مطبعة العرفان، للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق احلسين، العراق يف ظل املعاهدات، )صيدا: 

 ؛ 11٩، ص٢جتاريخ العراق السياسي، الرزاق احلسين، 



 م1924-1914 الية دراسة يف املفهوم والتطورسياسة العراق املاألول ....... الفصل   

 

38 

 ,وتشكيل المجلس التأسيسي بأسر، وقت ممكن , رورة االنتهاء من عملية االنت ابات
تشرين  15-م1922تشرين الثاني  20)وتمكنت وزارة عبد المحسن السعدون األولى 

 15في  هااتمامقبل  ت, ولكنها استقالم( من الشرو، باالنت ابات مرة أ رى1923الثاني 
 .(1)م۱۹۲۳ تشرين الثاني

-1885) (2)ول متصرف لواء الموصل جعفر العسكر استدعى الملك فيصل األ     
م إلكمال المرحلة 1923تشرين الثاني  22م(, وكلفء بتأليف الوزارة الجديدة في 1936

اط شب 3, والتي اكتملت في الثانية من انت ابات المجلس التأسيسي في جميع الوية العراق
  .(3)م1924
ب طاب للعر  ألقا   1924أذار  27بدأت أعمال المجلس التأسيسي الذ  افتتح في     

الملك فيصل في اليوم نفسءع إذ حّث فيء أع اء المجلس على القيام بواجباتهم بشجاعة 

                                                           

، ص 1٩٢3-1٩٢٠( حممد مظفر االدمهي، العراق: تأسيس النظام امللكي وجتربته الربملانية حتت االنتداب الربيطاين 1)
 .1٢٥-1٢٤ص

، اوفد إىل املانيا 1٩٠٤م، وخترج برتبة مالزم ثان عام 1٩٠1( ولد يف بغداد، واكمل دراسته فيها، انتقل اىل اسطنبول عام ٢)
ون القتال العسكرية، وشارك يف العديد من احلروب عمل بصحبة االمري فيصل بن احلسني عندما اصبح ملكاً للتدريب على فن
م، مث وزيرًا مفوضًا يف لندن عام 1٩٢٠م، وعني وزير للدفاع يف وزارة عبدالرمحن النقيب األوىل عام 1٩1٩على سوريا عام 

رية عديدة إىل أن مت اغتياله أثر انقالب بكر صدقي عام م وقد توىل مناصب وزا1٩٢٦م ورئيسًا للحكومة عام 1٩٢٥
، جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري يف تاريخ العراق حىت احلريب م. للتفاصيل ينظر: عالء جاسم حممد1٩3٦

 م(. 1٩٨٧م، )بغداد: مكتبة اليقظة العربية،1٩3٦عام
اكمال انتخابات اجمللس ،عنوان امللفة  ٢٦1٤/311قم امللفة( د.ك.و، ))الوحدة الوثائقية((: ملفات البالط امللكي، ر 3)

يف العراق  املعتمد السامي الربيطاينىل سكرتارية م املرسل إ1٩٢٤ كانون الثاين  ٢التأسيسي، كتاب امللك فيصل املؤرخ يف 
لثقافية العامة، ؛ حممد مظفر االدمهي، اجمللس التأسيسي العراقي، )بغداد: دار الشؤون ا٩ص ،٩، وخبصوص االنتخابات

 .٤٥٦م(، ص1٩٨٩
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البريطانية, والتصويت على الدستور, -وحكمء, وحّددها بالنظر في المعاهدة العراقية
 .(1)ابات النوابوقانون انت 

، المجلس التأسيسي في أعمالء عندما عر  رئيسء عبد المحسن السعدون شر      
البريطانية على أع اء المجلس, ويبدو إن كفة المعار ة للمعاهدة -المعاهدة العراقية

كانت األرجح, وسعى الملك للتد ل واقنا، المعار ينع فالتقى أع اء المجلس التأسيسي 
ابتغاء حثهم على االسرا، في البت بموقفهم تجا  المعاهدة, بيد إنهم  1924حزيران  9في 

إن الملك فيصل كان لء اليد الطولى في ذلك  يبدواشترطوا حسم ق ية الموصل, و 
 .(2)االشتراط

 كانت بريطانيا متمسكة بالمعاهدة, وما رسم فيها من سياسة مالية تصب في صالحها    
المندوب السامي هنر  دوبس حسم مو و، المعاهدة ع لذا قرر (3)بشكل غير مباشر

م وت من كالمء تهديدات مبطنة, إذ تنبأ 1924حزيران  10بنفسء, والتقى بالملك في 
بشكل الدولة العراقية _غير المستقر_ في حال عدم التوقيع على المعاهدة, أو التباطي في 

ا بتوقيع المعاهدةع لذا ذلك, واستح ر ق ية الموصل, جاعاًل اياها حجر زاوية, وربطه
م بعد ان تلقى 1924حزيران  10اجتمع المجلس التأسيسي _بتأثير من الملك_ ليلة 

                                                           

 .٧-٦، ص ص1م، ج1٩٢٤( احلكومة العراقية، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي العراقي لسنة 1)
م، )الدراسات التارخيية واحلضارية(، 1٩٢٤-1٩٢٢( أجمد خضري رحيم حممد، اجمللس التأسيسي العراقي واملهام املنوطة به ٢)

 .33٧ص م،٢٠٢٠، ٤3العدد، 11اجمللدبغداد، )جملة(، 
( إذ حتم ل العراق نفقات ورواتب موظفي دائرة االعتماد الربيطاين، وسيطرت بريطانيا بدورها على العديد من واردات 3)

الدولة، أبرزها: الطرق واجلسور...أخل،  وأشار بعض النواب إىل ثقل تلك املعاهدة أمثال: ياسني اهلامشي نائب بغداد، وحممد 
لبصرة، وأوضحوا بأن امللك ال يستطيع تعيني املوظفني، إالَّ بعد استشارة املندوب السامي، وقيدت املعاهدة  زكي بانه نائب ا

كذلك األمور الكمركية، إذ أن العراق أضطر التعامل مع مجيع رعايا الدول والشركات معاملة متساوية. للتفاصيل ينظر: 
 .٢٦٤-٢٥٧، ص ص1م، ج1٩٢٤العراقي لسنة احلكومة العراقية، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي 
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, وتم التصويت على تلك المعاهدة في تلك (1)أع اي  اشارة وا حة حول الموصل
 .(2)الجلسة بعد أربعة وعشرون اجتماعاً 

التشريعية  نظيرتهااقوى من  السلطة التنفيذية أ حتوبعد المصادقة على المعاهدة      
المعاهدة قيدت سلطة المجلس المالية  تلكن أذ إ ,ي ه السياسة المالية والسيما في ما

وأجازت للسلطة   قانون فيء صرف مالي, أو يقدم أن يقتر  أ  نائب يجوز أل فال
 نوابلمجلس ال ولم تجزاصدار مراسيم مالية في حالة عدم التئام المجلس,  التنفيذية

للحكومة امكانية السير على  وصارف  النفقات المنصوه عليها في المعاهدات,  
ميقتء بعد استحصال موافقة السلطة واصدار ميزانيات  ,ميزانية السنء المنصرمة

ن المعاهدة كبلت العراق بقيود مالية كبيرة وحملت العراق ديون تثقل إ, كما (3)التشريعية
ظ كيف إن سياسة العراق المالية تأثرت بالمعاهدة, , وسنلح(4)كاهل الحكومة العراقية

أمام نظيرتها االنفاقية التي ركزت على سداد تلك  مدوالسيما إن سياستء االيرادية لن تص
الديون, ومما يمكن مالحظتء أي ًا إن أع اء المجلس التأسيسي لم يت رطوا بمناقشات 

بالسياسة الماليةع ألن أسلوب  تفصيلية حول بنود المعاهدة, والسيما تلك التي ارتبطت
 التصويت _الطارئ_ عليها حال دون ذلك.

إلى انجاز المرحلة الثانية من مهامء أال وهي  ل اهتمام رئاسة المجلس التأسيسيتحوّ      
لزمت أالعراق تحت سيطرة بريطانيا  باتفبعدما  ع)الدستور( ساس العراقيسن القانون األ

                                                           

 .1٥٢م(، ص1٩٦٧( عبدالرمحن البزاز، العراق من االحتالل حىت االستقالل، )بغداد: مطبعة العاين، 1)
م(، ٢٠٠٤دار الشؤون الثقافية،  ( دراسة تارخيية، )بغداد:1٩٤٥-1٩3٩( عبد الزهرة اجلوراين، احلياة الربملانية يف العراق )٢)

 . 1٢ص
م(، ص 1٩٤٦يد خدوري، نظام احلكم يف العراق، ترمجة: فيصل جنم الدين االطرقجي، )بغداد: مطبعة املعارف، ( جم3)

 .3٦-3٥ص
 م، )بغداد: دار احلرية،1٩٤٨ـــــ1٩٢٢الداخلية سياسةوأثرها يف ال الربيطانية-العراقيةالعمر، املعاهدات  ( فاروق صاحل٤)

 .111م(، ص1٩٧٧
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 ةثالثأقصاها مدة  فيبسن دستور للعراق  م1920عام اال يرة   (1)مقررات سان ريمو
وبعد  ,لمصادقة عليءل (2)ممومن ثم عر ء على عصبة األ ,االنتداب ءمن تاريخ بد أعوام

م, نس ة من الئحة القانون 1924نيسان  3ذلك قدم رئيس الوزراء جعفر العسكر  في 
مائة وثالث ت من ألفوت جل مناقشتها واقرارها,أل على رئيس المجلس التأسيسيإساس األ

وحظت مواد الالئحة والسيما تلك التي  ,(3)بوابأعلى مقدمة وعشرة  تمادة وزع وعشرون
باهتمام واسع من لدن أع اء  ,(4)ارتبطت بالسياسة المالية والمكونة من تسعة عشر مادة

                                                           

م، وحضره كل من فرنسا، وإيطاليا، 1٩٢٠عام  احلرب العاملية األوىل يف إيطاليا مبدينة سان رميو مؤمتر دويل عقد بعد (1(
، وبلجيكا، واليونان؛ وذلك للتباحث يف شروط احللفاء للصلح مع تركي طبقا  ملعاهدة سيفر، وكانت باناوبريطانيا، والي

فلسطني حتت االنتداب الربيطاين مع االلتزام بتنفيذ وعد بالفور، مقرراته خميبة لآلمال العربية، اذ وضع العراق وشرق األردن و 
 ووضع سوريا ولبنان حتت االنتداب الفرنسي. للتفاصيل ينظر: 

T. G Fraser, Chaim Weizmann: The Zionist Dream (Makers of the Modern 
World) ( London, Haus Publishing, 2010), pp.97_122. 

سست بعد احلرب العاملية األوىل، اهلدف من انشائها هو التقليل من عملية التسلح العاملية وفك النزاعات ( منظمة دولية، أ٢)
قبل ان تتطور لتصبح نزاعًا مسلحًا كما حدث يف احلرب العاملية األوىل، وقد اثبتت تلك املنظمة فشلها يف التصدي للقوى 

م، فاستبدلت هبيةة األمم املتحدة . للتفاصيل ينظر: نسيم سوسه، 1٩3٩انية الفاشية يف العامل، ومنها وقوع احلرب العاملية الث
 ؛1٢-٢م(، ص ص1٩3٥عصبة األمم والعراق، )بغداد: دار الطباعة احلديثة، 

The commttees of the  League of nations, Leage of nations, (Geneva, 1945). 
 (1ملحق رقم ) :( للتفاصيل ينظر3)
 (.٢ملحق رقم ) :نظر( للتفاصيل ي٤)
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الرامية إلى رفع م صصات أع اء مجلس  (2)(33, ونلحظ إن المادة )(1)المجلس
 .(4)جوبهت بمناقشات مكثفة (3)مقارنة بنواب البالد إلى ستة أالف روبية االعيان
العامل الذاتي ورغبة االع اء في اغتراف أكبر قدر ممكن من المنافع  يت ح بأن     

بصيغة قانونية دون االهتمام بما تشكلء من ثقل على سياسة البالد االنفاقيةع دفعهم إلى 
 غيرها.االهتمام بتلك الفقرة مقارنة ب

 (5)عمر العلوان منهم: ,التعديل ذلكع اء المجلس  د نفر  من أوقف بالمقابل      
 جميعكم تعلمون ان حالتنا االقتصادية ال" )نائب لواء كربالء(, قائاًل: م(1889-1931)

ة وكل منا يود ان تقلل رواتب الموظفين فكيف بعد ظتساعد على اعطاء الرواتب الباه
ن يقرر زيادة رواتب اعضاء مجلس االعيان مع ان العضو في ذلك يجوز للمجلس ا

)نائب  (6)وتحدث  صف قاسم ,"عمال الحرةيمنع عن االشتغال باأل مجلس االعيان ال

                                                           

 .٢٥٢-٢٥1( عبدالرزاق احلسين، تاريخ العراق السياسي، ص ص1)
أن يعطى عضو األعيان مخصصات سنوية تعادل خمسة أالف روبية عن مدة االجتماع فقط " :( نصت املادة على٢)

ن مدة االجتماع ، تعديل اللجنة: يعطى عضو األعيان خمصصات سنوية تعادل ستة أالف روبية ع"عدا مخصصات السفر
عدا خمصصات السفر. ملزيد من التفاصيل ينظر: احلكومة العراقية، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي العراقي لسنة  فقط ما
 .٦3٩م، ص1٩٢٤

فلساً، بذلك تكون خمصصات عضو جملس  ٧٥ديناراً، على اعتبار ان الروبية تساوي  ٤٥٠( إن ستة آالف روبية تساوي 3)
 .3٠٢ية حوايل سبعة وثالثون ديناراً ونصف. للتفاصيل ينظر: حممد مظفر االدمهي، اجمللس التأسيسي، صاالعيان الشهر 

 .3٠٢، صاملصدر نفسه( ٤)
دراستهما فيها، خترج عام  أبان( ولد يف كربالء، درس يف مدرسة احلقوق يف بغداد، وكان زمياًل لصاحل جرب وسعد صاحل ٥)

اجلمعية »ة، وكان من الدعاة البارزين للجهاد ضد القوات الربيطانية، كما كان من مؤسسي ليمـارس احملاماة مدة قصري  1٩٢٥
، واليت سعت إىل املطالبة باستقالل العراق، وحثت مجيع العراقيني على 1٩1٨اليت تأسست يف كربالء عام « الوطنية اإلسالمية

د رشيد جميد زميزم، رجال العراق واالحتالل الربيطاين، للتفاصيل ينظر: سعي .التضامن والتعاضد يف سبيل حتقيق ذلك اهلدف
 .31-٢٩م(، ص ص1٩٩٠)كربالء: مكتبة الفتال، 

( ولد يف مدينة املوصل ونشأ فيها، تدرج يف وظائف العدلية يف بغداد واملوصل، وبات قائمقامًا يف أقضية زيبار، رانية، ٦)
 =م، ورئيسًا حلزب االستقالل عام1٩٢٤لس التأسيسي يف عام عقرة، أربيل، سنجار، زاخو، والعمادية، أمسى عضو اجمل
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روبية لعضو مجلس االعيان زائدة  600ن "إ: الً ئقا ,عن تقليل الرواتبلواء الموصل( 
في  ,الديون تلكد يسدتعلينا  ويقضي الواجب ,ةظن ميزانية بالدنا عاجزة وديونها باهأل 

كيف نزيد مخصصات مجلس  ,ين العموميينفن نقلل رواتب الموظأمل أن حين
إن نظرة العلوان وقاسم التي اشتملت على قدر  كبير من المو وعية مكنتهما , (1)"عياناأل

من تش يه التفكير الذاتي لدى زمالئهم, وما ييديء من نتائ  و يمة على أو ا، البالد 
 الية.الم

تطّرف أع اء أ رون في  رائهم, فمثاًل: ذهب جعفر العسكر  ممّثل لواء ديالى       
باتجا  مساواة الرواتب الم صصة ألع اء مجلس االعيان والنواب, وعّد تلك الرواتب 
حقًا مكتسبًا على الرغم إن حالة أع اء المجالس المعاشية جيدة, بيد إن انصرافهم 

م على الدولة منحهم رواتبًا لقاء تلك حتّ مورهم الحياتية األ رى يعية عن ألألمور التشر 
لغاء إب)نائب لواء المنتفك( م( 1965-1883)( 2)سالم ال يون األعمال, وطالبَ 

( 4)داود الجلبي )ممّثل لواء الموصل( أيد و , (3)م صصات مجلس االعيان والنواب

                                                                                                                                                                                

م.  للتفاصيل ينظر: عمر حممد طالب، موسوعة أعالم املوصل يف القرن العشرين، )املوصل: مركز دراسات املوصل، 1٩٢٤=
 .1٧٥م(، ص ٢٠٠٨

 .٦٤٠-٦3٩م، ص ص1٩٢٤( احلكومة العراقية، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي العراقي لسنة 1)
م 1٩1٤م رئيسًا لقبيلة بين اسد، ويف عام 1٩٠٤( ولد يف اجلبايش ونشأ فيها، درس العلوم الدينية والعربية، أمسى عام ٢)

م، بات هو وقبيلته من 1٩1٤منحته الدولة العثمانية لقب باشا معرتفًة بإمارته، وعندما احتلت القوات الربيطانية البصرة عام 
ونفي إىل اهلند وبعد ذلك بدأ مبسايرة الربيطانيني، فبات وزيرًا بال وزارة يف  م،1٩1٤أواخر عام  أشد املقاومني هلم، واسر يف

م عندما كان عضوًا يف اجمللس التأسيسي وطالب بإعادة 1٩٢٢حكومة عبدالرمحن النقيب، كما عارض معاهدة عام 
ن ودوره االجتماعي والسياسي حىت عام ملفاوضات من جديد. للتفاصيل ينظر: رقية محيد حسن اخلزرجي، سامل اخليو 

 م(.٢٠13، رسالة ماجستري، )جامعة املستنصرية: كلية الرتبية، 1٩٥٤
 .٦٤٠م، ص1٩٢٤( احلكومة العراقية، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي العراقي لسنة 3)
م 1٨٩٩سة امللكية يف املوصل يف عام ( ولد يف املوصل من عائلة مسيحية معروفة التحق مبدرسة االباء الدومينكان مث باملدر ٤)

 =م حصل على شهادة الدكتوراه  مث عاد إىل املوصل، واصار1٩٠٩سافر اىل اسطنبول ودرس الكلية الطبية العسكرية يف عام 
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, إن المدا الت السابقة (1)نمطالبًا بالمساواة حفظًا لكرامة المجلسيم( 1879-1960)
كشفت عن  عف كبير في قدرة ممّثلي األلوية, وفهم متوا ع لم اطر الت  م في 
االنفاق, واتسمت بع ها بالبعد عن الواقعية, والسيما تلك التي طالبت بإلغاء 

 الم صصات.
 قّدم العديد من النواب اطروحات برروا فيها نه المادة, وكان منهم )ممثل لواء     

, إذ أشار إلى أن اللجنة لم تبتغ من المادة إحداث حالة  من (2)مجد الف ر أ الموصل(
لالن راط في  دمة البلد, مما يسهم "مفكري األمة" ـفرصة ل هاعدم المساواة, بل جعلت من

, ويبدو إن فهم الع و ل دمة (3)في ان اج تشريعاتهم, وذلك يصب في مصلحة البلد
ن تجر  االموال إلى منصب تجر  أي ًا الستغاللء ابتغاء نيل البلد لم تكن دقيقة, فم

مكاسب ش صية, وال يرجى من هيالء اصال  بل العكسع ألن غايتهم المال, واالشارة 
ع وية مجلس االعيان ال تجتذب إالَّ المترفين_ إذ ما تركت الم صصات دون أن إلى 

لم صصات رادعًا أمام ان راط زيادة_ فيها قدر عال  من ال بابيةع إذ ال تعد زيادة ا
"انخراط مفكري , بل محفزًا الستقتالهم من أجل المنصب, ومن ثم تبقى فره "االغنياء"

 عيفة, وعلى أية حال فإن ذلك النو، من الطر  المحاكي للسلطة كان  األمة الفقراء"
 محبذًا لديها.

                                                                                                                                                                                

م أضحى مديرًا يف جملس 1٩3٠م، ويف عام 1٩٢٤طبيبًا يف الوحدات العسكرية، انتخب نائبًا يف اجمللس التأسيسي عام =
م. للتفاصيل ينظر: عمر حممد طالب، 1٩3٧الصحية يف اجليش، وبعد تقاعده صار عضوا يف جملس االعيان عام الشؤون 

 .1٥٧م(، ص٢٠٠٨موسوعة أعالم املوصل يف القرن العشرين، )املوصل: مركز دراسات املوصل، 
 .٦٤٠م، ص1٩٢٤( احلكومة العراقية، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي العراقي لسنة 1)
م 1٩٢3تشرين الثاين  ٢٢( ولد يف مدينة املوصل ودرس ونشأ فيها، عني وزيراً للعدل يف وزارة جعفر العسكري األوىل يف ٢)
م. للتفاصيل ينظر: 1٩٢٦تشرين الثاين   1٠م، كما أضحى ممثاًل للموصل يف اجمللس التأسيسي، تويف يف 1٩٢٤أب  ٢-

 .٥1م(، ص٢٠٠٨، )بريوت: الرافدين للطباعة والنشر، 3ية، طحسن لطيف كاظم الزبيدي، موسوعة السياسة العراق
 .٦٤1م، ص1٩٢٤( احلكومة العراقية، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي العراقي لسنة 3)
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روبية  (أالف 5)قّرر المجلس أن تكون الم صصات السنوية لع و مجلس االعيان      
روبية عن كل شهر زائد من مدة  (1.250)كما جاء في الالئحة, وأن يعطى كل ع و 

 د  (2), ووقف )نائب لواء بغداد( أحمد الشيخ داود(1)االجتما،, أ  زاد من الم صصات
, إذ بّين ثقل تلك ال رائب, ولكن االصوات تعالت دا ل المجلس (3)(91المادة رقم )

وتع ألن االمر ال يتعلق بالمو و،, إالَّ أن النائب أستمر بالحديث أجبرتء على السك
 .(4)مطالبًا بإلغاء تلك ال رائبع ألنها ثقيلة على الشعب

 10م وحتى 1924حزيران  14( جلسة من 18) عادة الدستورإ استغرقت مناقشات     
جعفر ع اء المجلس على الالئحة حمل رئيس الوزراء أن صادق أم, وبعد 1924تموز 

ول لى الملك فيصل األإوقدمء  ,العسكر  في اليوم الالحق دستور المملكة في حفل مهيب
نهى المجلس أم, وبذلك 1925ذار أ 21وتم ذلك في  ,جل المصادقة عليء ونشر أمن 

 .(5)التأسيسي مهمتء الثانية

                                                           

 .٢٧3( حممد مظفر االدمهي، اجمللس التأسيسي، ص1)
لطريقة النقشبندية، والده العالمة الشيخ ( ولد يف بغداد، وتعود أصول أجداده إىل مدينة عانة، كانوا ميارسون التصوف على ا٢)

م، كما انتخب نائبًا عن الدورة 1٩٢٤داود أفندي من املشايخ الفقهية يف بغداد، انتخب عضوًا يف اجمللس التأسيسي عام 
ملزيد من . 1٩3٢إىل عام  1٩٢٨االنتخابية األوىل والثانية واخلامسة، عني وزيرًا لألوقاف يف الوزارة السعدونية الثالثة عام 

م 1٩٢٤التفاصيل ينظر: حسن علي عبد اهلل وسامي ناظم املنصوري، تقومي فعاليات أعضاء اجمللس التأسيسي العراقي عام 
م؛ حسن لطيف الزبيدي، املصدر السابق، ٢٠1٥، 1٤العدد ،٤اجمللدأمحد الشيخ داود امنوذجاً، )جامعة القادسية(، )جملة(، 

 .٥٠ص
. "لمكوس على ما تكون عليه عند البدء في تطبيق ذلك القانون إلى أن تغير بقانونتبقى جميع الضرائب وا"( 3)

 .٥٤للتفاصيل ينظر: احلكومة العراقية، القانون األساسي مع تعديالته، ص
 .٩٠٩، ص٢( احلكومة العراقية، القانون األساسي مع تعديالته، املصدر السابق، ج٤)
موقف مجاعة األهايل منها، )بغداد: منشورات مكتبة املثىن،  1٩٤٦-1٩٢٥اق ( حسني مجيل، احلياة النيابية يف العر ٥)

 .٥٢م(، ص1٩٨3
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د الئحة بأعدا (1)قامت وزارة العدل العراقية ,بعد انتهاء مناقشات القانون األساس     
رسل مجلس وأجل عر ها على المجلس التأسيسي, أقانون انت اب المجلس النيابي من 

فتشكلت  ,جل تدقيقهاألى المجلس التأسيسي من إم مذكرة 1924 تموز 17اء في ر الوز 
, وبعد مناقشات طويلة م(1937-1884)(2)الغر  برئاسة ياسين الهاشمي لكلجنء لذ

 ب  2في  ابات المجلس النيابيع قانون انت وافق المجلس التأسيسي على تشري
وبعد ولم يرد في القانون أو المناقشات المتعلقة بء ما يتعلق بالسياسة المالية, , (3)م1924
وقدم رئيس الوزراء جعفر  ,ة الملكية بحلءدار عمال المجلس التأسيسي صدرت االأانتهاء 

 بتأليف وزارة الهاشمي ياسين وكلف ,لى الملك فيصل في اليوم نفسءإالعسكر  استقالتء 
 .(4)جديدة
 الرقابي العمل نطالقال ولىاأل النواةكان  سيسيأالت المجلس يت ح مما سبق, إن     
إن ممّثلي البالد لم  أي اً  ونلحظ ,المالية السياسة في السيماو  ,التنفيذية السلطة على

السياسة المالية لم يكن عالية في مناقشة الق ايا المالية, وحتى مفهوم  يمتلكوا كفاءة
وا حًا _على األغلب_ لديهم, ولعل  يق مدة المجلس, ومحدودية الق ايا المطروحة 

                                                           

(. ملزيد من 1٩٢٥حزيران  ٢1-1٩٢٥أذار  1٤جي )ة الباجان وزيرها آنذاك مزاحم ك، و 1٩٢٥( تأسست عام 1)
، )بغداد: دار الشروق، ٢٠٠3-1٩٢٠التفاصيل ينظر: املركز العراقي للمعلومات والدراسات، دليل الوزارات العراقية 

 .3٦م(، ص٢٠٠٧
العهد امللكي، ولد يف بغداد يف حملة البارودية، ينتمي إىل عشرية املشاهدة احلسينة، أكمل دراسته  أبان( سياسي وعسكري ٢)

بطاً عام م، ودرس يف اسطنبول وخترج من املدرسة العسكرية ضا1٨٨٩يف املدارس العثمانية، الرشدية واالعدادية العسكرية عام 
م ، والتحق باجليش الرتكي يف بغداد اشرتك يف احلرب العاملية األوىل، ويف العديد 1٩٠٥م، وخترج من كلية االركان عام 1٩٠٢

م. للتفاصيل ينظر: 1٩3٦من احلروب منها حرب البلقان، أمسى رئيس وزراء مرتني، واطاح به بكر صدقي يف انقالبه عام 
 م(.٢٠13م، )عمان: دار دجلة، 1٩3٦-1٩٢٢ني اهلامشي وأثره يف تاريخ العراق املعاصر سامي عبد احلافظ القيسي، ياس

 .1٨٩ص ،٢م، ج1٩٢٤( احلكومة العراقية، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي لسنة 3)
 .٧٩-٧٤م(، ص ص1٩33( حممد عبد احلسني، ذكرى فيصل أو العراق يف أثين عشر عاماً، )بغداد: مطبعة الشعب، ٤)
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فيء, ونوعية األع اء المن وين فيء, وعالقتهم مع السلطةع أّدت إلى سطحية مدا التهم 
 .الحقاً  مقارنًة بمدا الت نواب البالد فيما يتعلق بالسياسة المالية
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 ولث األاملبح
     :م1932- 1925يف سياسة العراق االيرادية  الضرائبأثر 
 ,بالتعددية_ كما هو الحال في األنظمة العالمية_ اتسم النظام ال ريبي في العراق      

وتنوعت ال رائب _مع تعددها_ من حيث الجهة التي استهدفتهاع إذ فر ت على 
ين مالكين لريوس المال _نقدية القطا، ال اه _أفرادًا وجماعات_ بوصفهم مواطن

كانت أو عينية_ وحظت السياسة ال ريبية في العراق بمناقشات مكثفة في مجلس 
, ف طبة العر  ت منت اشارات م1925تموز  16النواب العراقي, منذ افتتاحء في 

ونواب البالد على ا تالف مرجعياتهم _مدنية وعشائرية_ كانوا مهتمين بهاع  (1)لذلك
يدة ذاتية ومو وعيةع لذا سنسلط اال واء في هذا المبحث على مدا التهم ألسباب عد

 ونقترب من غاياتها:
مادة مهمة عكست ( 2)كانت اللوائح الم تصة ب ريبة الد ل ضريبة الدخل: _والً أ 

) ريبة الد ل لسنة مواقف نواب البالد من السياسة الماليةع فعندما عر ت الئحة 
لتسجيل  م(1929-1854)(4)سليمان غزالء (عن لواء البصرةالنائب ) انبرى ,(3)(1927

                                                           

 (.3لتفاصيل ينظر: ملحق رقم )ل( 1)
( كل ما حيصل عليه الفرد بصورة دورية ومستمرة من مصدر معني، قد يكون يف ملكيته لوسائل اإلنتاج أو يف عمله أو  ٢)

كليهما معاً، ويأخذ الدخل صورة نقدية كقاعدة عامة يف اجملتمعات احلديثة، وإن كان من اجلائز احلصول على بعض أجزاء 
صورة عينية، مثل: حصول العامل على جزء من أجره من السلع اليت يقوم بإنتاجها، أو استبقاء املنتجني جلزء من الدخل يف 

من إنتاجهم الستهالكهم الذايت مثل املزارعني. للتفاصيل ينظر: عبدالصمد معني سرداح، السياسة املالية يف االقتصاد 
م(، ٢٠1٥كلية التجارة،  )اجلامعة االسالمية غزة: ،سالة ماجسترياالسالمي ودورها يف حماربة الفقر )دراسة مقارنة(، ر 

؛ عوف حممد الكفراوي، السياسية االقتصادية والنقدية يف ظل االقتصاد االسالمي، )االسكندرية: مطبعة االشعاع ٢٧ص
 .٩٤(، صد.ت للطباعة والنشر،

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، 1٩٢٧نيسان  ٢1نت الالئحة من سبعة ومخسون مادة، وقبلت تلك الالئحة يف ( تكو  3)
م، 1٩٢٧نيسان  ٢1م، اجللسة التاسعة واألربعون املنعقدة يف 1٩٢٦الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة 

 .٦٧٨ص
وىل، وكان ( ولد يف مدينة املوصل، خترج من كلية الطب من فرنسا، بات نائباً عن الطائفة املسيحية يف البصرة يف دورته األ٤)

مؤلفات يف الفلسفة منها   رئيس اجللسة؛ ألنه األكرب سناً، وعد  أبرز نواب البصرة، له اسهامات واضحة داخل اجمللس، وله
 =وذلك دل  على امكانية النائب يف ذلك االجتاه. للتفاصيل ينظر: محيد رزاق كتاب امسه )الوضعية يف احلكمة اخلليقة(،
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مالحظتِء عليها وأشكل على االسلوب المتبع لتقدير أربا  الفردع إذ أعتمد األثر الرجعي 
في التقدير, بمعنى إن نسبة ال ريبة المفرو ة على الفرد في عام تقّدر وفق أرباحء 

التي دمجت  ( من القانون13رقم ) في العام السابق, وأعتر  النائب نفسء على المادة
د ل المرأة المتزوجة مع د ل الزوج, وقّدرت عليها ال ريبة باسم الزوج وعّدها سلبًا 
لحقوق المرأة بوصفها كيانًا مستقاًل مادّيًا ومعنويًا عن الزوج, وأنتقد ما وصفء بالتمييز 

انين قائمًا على الديني في الالئحة, وطالب أن يكون المعيار في سن االنظمة والقو 
يت ح من , (1)التعميم ال الت صيه, وال يجوز تحديد ملة في القوانين دون غيرها

وعار  نائب شعور  العالي بالمواطنة وانتقاد  سياسة التمييز, سليمان مدا لة النائب 
 ,الديوانية ناجي صالح تلك ال ريبةع بسبب االو ا، االقتصادية الصعبة للبالد

الوطني على ما سوا , وذلك يعكس مستوى الن   الثقافي لدى  ترجيحء االنتماءو 
النائب, لكن ما يسجل عليء محدودية طرحء من الناحية االقتصادية, وقراءتء لالئحة 

 قراءة فلسفية عكست ميولء المعرفية.
ها السلطة نظرة توجس, وعّدوها تفر ديد من النواب إلى ال رائب التي عالنظر      

 (3)محمد باقر الشبيبي (2)ّدد على رقاب الرعية, ومن هيالء النوابسيف السلطة المس

                                                                                                                                                                             

م، اطروحة دكتوراه، )جامعة البصرة: كلية اآلداب، 1٩٥٨-1٩٢٥لبصرة يف اجمللس النيايب ا نعمة املوسوي، دور نواب=
 .٢٦٥(، ص1٩٩٧

نيسان  1٩اجللسة السابعة والسبعون املنعقدة يف  م،1٩٢٧وىل، االجتماع االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخابية األ (1)
 .٦1٠م، ص1٩٢٧

الصاحل، وأمني اجلرجفجي )نائب بغداد(، ونشأت ابراهيم )نائب كركوك(. ملزيد من ( أي ده )نائب لواء الديوانية( ناجي ٢)
م، اجللسة السابعة واألربعون املنعقدة يف 1٩٢٦التفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة 

 .٦11م ص1٩٢٧نيسان  1٩
ن ثقافتها وأدهبا، وقدمت قصائده ومقاالته إىل القر اء يف صحف العراق ( ولد يف النجف وتلقى تعليمه فيها، كما هنل م3)

وكان له دور يف  م اطلق عليها حرس االستقالل،1٩1٩وسوريا، واسهم مع لفيف من الشباب يف تأسيس مجعية سرية عام 
عبدالرزاق  ة. للتفاصيل ينظر:يف العراق عرب منشوراته ومظاهراته، أمسى نائبًا يف الربملان أربع دورات برملاني 1٩٢٠أحداث 

 م(.1٩٦٥م، )بغداد: مكتبة النهضة، 1٩٦٠-1٩٨٩اهلاليل، الثائر الشيخ حممد باقر الشبييب 
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أنتقد  (1)( ففي الدورة االنت ابية األولىلواء المنتفكالذ  مّثل ) م(1889-1960)
ال رائب التي فر تها الحكومة, وتنبأ أنها _أ  الحكومة_ ستستمر بإصدار قوانين 

رو  الحماسية طاغية على الشبيبي وكانت ال ,(2) ريبية هدفها سلب حقوق المواطنين
وما أنفّك معروفًا بها, مّما انعكس على مدا لتء  (3)"المصائب"بوصف تلك ال رائب بـ

التي نظر فيها لل رائب بوصفها )مصائب(, وتناسى إن و ع العراق بوصفء دولًة فتيًة 
ة, لكن سوء  نذاك كان يتطلب اصدار قوانين  ريبية عديدة لتنظيم سياسة البالد االيرادي

ظن النائب بالسلطة جعلء متوّجسًا من اجراءاتها ولوائحها, مستندًا إلى مقوماتء األدبية 
 .في معار تها

بروز نمط مدا الت طغت عليها النزعة الذاتية  الدورة االنت ابية الثانية شهدت     
لد ل, والمصالح الش صية, عند التعامل مع اللوائح القانونية التي أ تّصت ب ريبة ا

م( في الفصل الثالث 1929فمثاًل: عندما طرحت الئحة )الميزانية العامة لسنة 
, أشكل العديد من النواب على قلة عدالة السلطة في لوائحها القانونية, (4)والعشرون

 (5)بو التمنأمحمد جعفر  عن )لواء بغداد(نائب وكيلها بمكيالين, فمثاًل: أشار ال
لحكومة للشركات األجنبية على حساب نظيراتها على محاباة ام( 1881-1945)

                                                           

 (.٤للتفاصيل ينظر ملحق رقم )( 1)
ذار أ 1٠م، اجللسة السابعة املنعقدة يف 1٩٢٧( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٢)

 . ٩3٢صم، 1٩٢٧
 .٩3٠-٩٢٦املصدر نفسه، ص ص (3)
م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع 1٩٢٩أذار  3٠( متت املوافقة على ذلك الفصل يف ٤)

 .٦٧٨م، ص1٩٢٩أذار  3٠م، اجللسة التاسعة واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨االعتيادي لسنة 
فة مبزاولة التجارة، نشأ يف كنف أبوه حممد حسن وجده داود، درس العلوم الدينية، ومارس ( ولد يف بغداد من أسرة معرو ٥)

م، بات وزير التجارة يف الوزارة النقيبية الثانية، كما 1٩٢٢التجارة منذ نعومة اظفاره، شغل منصب رئيس احلزب الوطين عام 
م، وشغل منصب 1٩3٧ م، لكنه استقال عام1٩3٦شغل منصب وزير املالية يف وزارة حكمت سليمان االنقالبية عام 

م. للتفاصيل ينظر: وليد خالد التميمي، حممد جعفر ابو التمن دراسة يف 1٩٤٥رئيس غرفة التجارة يف بغداد إىل عام 
 م(.1٩٩٦الزعامة السياسة العراقية، )دمشق: دار الوراق للدراسات والنشر، 
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كان يعوز   (1)المحلية, وبّين إن قانون  ريبة الد ل الذ  مّرر  المجلس السابق
 (3)يوسف غنيمة (2)االتساق, وهو مليء  باالرتباك, واستشهد بكالم وزير المالية

دائرة م(, ونّدد النائب بما وصفء بإساءة استعمال القانون من لدن 1885-1950)
ال ريبةع إذ راعت الشركات األجنبية على حساب رأس المال المحلي, في حين كان 

, وال غرو أن (4)عليها تطبيق القانون على الشركات األجنبيةع لتستثمر تلك األموال
ييشر أبو التمن على ذلك األمرع فعقليتء االقتصادية واشتغالء بالتجارة جعلء قادرًا على 

هو  بسياسة البالد االستثمارية, و ططها في كسب موارد جديدة, الوقوف على سبل الن
إنء و ع السلطة أمام تحد  كبير عندما راهن _بشكل غير مباشر_ على عدم  يبدوو 

ن النائب إوبما  قدرتها بفر   رائب على شركات أجنبية, واستفزاز سلطة االنتداب,
 وتسهم في ,تجارتءفي ثر أوت ,فأن تلك ال ريبة تسبب لء ال رر ,من طبقة التجار
لذلك طالب بو ع  عالمحليين وبالتالي سيت رر التجار ,ةاألجنبيسيطرة الشركات 

 .م1922التي  منت مصالحها منذ معاهدة عام   رائب على الشركات االجنبية

                                                           

يل ينظر: م. م. ن، الدورة االنتخابية االوىل، االجتماع االعتيادي للتفاص م.1٩٢٧نيسان  ٢1الذي صو ت عليه يف  (1)
 .٦٥٨ص م،1٩٢٧نيسان  ٢1م، اجللسة التاسعة واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧لسنة 

 .(٥ملحق رقم )ينظر: للتفاصيل  (٢(
وأنتخب نائبًا عن لواء  م،1٩٢٤( ولد يف بغداد، من أسرة كلدانية، أضحى نائبًا عن بغداد يف اجمللس التأسيسي عام 3)

م، عني وزيرًا للمالية ست مرات، له مؤلفات اقتصادية 1٩٤٥بغداد يف دورته األوىل والثانية، وعني عضوًا يف األعيان عام 
وتارخيية وجغرافية عد ة، أبرزها كتاب )نزهة املشتاق يف تاريخ يهود العراق( و)جتارة العراق قدميًا وحديثاً. للتفاصيل ينظر: 

م، رسالة ماجستري، )جامعة بغداد: كلية اآلداب، 1٩٥٠-1٨٨٥اء عالوي مشخي جرب، يوسف غنيمة حياته ونشاطه بيد
 م(.٢٠٠3

 3٠م، اجللسة التاسعة واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨االعتيادي لسنة االجتماع ( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، ٤)
 .٦٧٤م، ص1٩٢٩أذار 
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 لم يكن أبو التمن المتبرم الوحيد من مجاملة السلطة للشركات االجنبية, إذ أّيد      
 م( قائاًل:1958-1885)( 1)معروف جياووكاء أربيل( )النائب عن لو 

ن ضريبة الدخل هي ايراد من الموظفين الذين يتقاضون الرواتب من إ"
خذها منهم أو  اليمنىيد الومعنى ذلك اعطاء دراهم ب ,ي من الخزينةأالحكومة 

يؤخذ  وال ,جانب يستفيدون من البالد ويمتصون دمهاأتجار  ...باليد اليسرى
 ,يقال له ادفع ادفع ,والتاجر العراقي وهو مديون ويفلس كل يوم ,منهم شيء

 .(2)"لماذا يأخذون منهم تلك الرسوم العظيمة ويتركون االجانب
)نائب  م(1942-1882) (3)ناجي السويد إن النه السابق وما أتبعء من رد  ل    

 ريبة, مما منبهًا إيا  أن الالئحة ال تت من فر  الذ  قاطع جياووك لواء بغداد( 
ن, األولى تسّر، بع  نواب البالد ين مهمتيعكس حقيقتأسكت النائب قبل اتمام حديثء 

والحقيقة الثانية تحويل بع  نواب قبة  ,وعدم فهمهم الكامل للوائح المطروحة عليهم
ز ذلك استعمالهم لعبارات عزّ والنيل من الحكومة, ومما  يل طابالبرلمان للتبار  ا
 . رين على ألسنة نواب  متشابهة ومكّررة

                                                           

م، ذهب إىل االستانة لدارسة احلقوق، ونال شهادهتا، توىل مناصب 1٩٠٢ال شهادة االعدادية عام ( ولد يف بغداد، ون1)
م، ونائباً ثانياً 1٩٢٨م، واختري نائباً أول لرئيس جملس النواب يف حزيران 1٩٢٨ادارية عًدة، انتخب نائباً عن لواء أربيل عام 

املؤلفات املطبوعة منها: القضية الكردية، ومأساة برزان، م، ترك العديد من 1٩٤٧آذار  1٧لرئيس جملس النواب يف 
م(، ص 1٩٩1واحلقائق الثابتة يف كراسة عن نوري سعيد. للتفاصيل ينظر: مري بصري، اعالم الكرد، )لندن: رياض الريس، 

 . 1٨٧-1٨٥ص
؛ ايده نائب املوصل ٦٧٥صم، املصدر السابق، 1٩٢٨االعتيادي لسنة االجتماع م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية،  (٢)

 .٦٧٦-٦٧٥خري الدين العمري وحممود رامز نائب بغداد. للتفاصيل ينظر: املصدر نفسه ص ص
م، انتخب عضوًا للمجلس 1٩٠٥( ولد يف الكرخ، واكمل دراسته العالية يف مكتب احلقوق يف اسطنبول خترج عام 3)

ثالث دورات انتخابية، تقلد مناصب عديدة عند تأسيس م، وحافظ على النيابية 1٩٢٤التأسيسي عن لواء بغداد عام 
م، كما شغل منصب رئيس 1٩3٢-1٩٢٥عضوًا جمللس النواب ثالث مرات ما بني عامي  ضحىاململكة العراقية، إذ أ

م. 1٩33م، وعد  أول نقيب للمحامني العراقيني عام 1٩3٠أذار  ٢3إىل  1٩٢٩تشرين الثاين  1٨الوزراء ما بني 
م، رسالة 1٩٤٢-1٩٢1ناجي السويدي ودوره يف السياسة العراقية ، سعيد شخري سوادي اهلامشير: ينظر: للتفاصيل ينظ

 .(1٩٩٠ماجستري، )بغداد: كلية الرتبية ابن رشد للعلوم االنسانية، 
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ة أبو التمن هي المثال الوحيد عن استغالل نواب البالد لما يحسنو  دا للم تكن م    
م( )نائب 1917-1894) (1)محمد زكيفي تن ي  سياسة البالد المالية, فمثاًل: أرتكز 
لب بإستغالل مرونة القوانين لصالح الواء البصرة( على  برتء القانونية عندما ط

ف   اطنين, ومراعاة أو ا، السكان المعاشية من عام آل ر, وأكد على  رورة المو 
 .(2) ريبة الد ل عند االزمات والكوارث, وزيادتها عند الوفرة

 أبان (3)بوصفء  ليعًا في فقء الق اء ,أحمد الشيخ داود (بغدادلواء نائب ) أكد    
سيما المالية منها ال تظهر إالَّ بعد مناقشة الالئحة نفسها, إن مشاكل اللوائح القانونية وال

تطبيقها على أر  الواقعع فال غرو أن يكتشف النواب والسلطة التنفيذية عجز فقرات 
القوانين عن تحسين السياسة االيرادية في البالدع لذا عّد تعديل القوانين بعد اقرارها 

ذلك القانون: _على حد وصفء_ وعلى الحكومة أن تعّدل  "اً ممدوح أمراً "وتطبيقها 
 ,البالد ممن يقتسم بنعيم تلك البالد توالستفاد ,بالصورة التي يمكن االستفادة منه"

تطبيق  , أ  أن النائب ركز على  رورة(4)"واحد   فلس   بإعطاءوهم غير مكلفين 
 .العدالة في فر  ال رائب على فئات الشعب الم تلفة دون تمييز

                                                           

داد، انتخب ( ولد يف البصرة يف قضاء أيب اخلصيب، اكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها، خترج من كلية احلقوق يف بغ1)
جمللس النواب، ووزيراً للعدلية يف  ثر من دورة انتخابية، أمسى رئيساً عضواً يف اجمللس التأسيسي، وبات نائباً عن البصرة يف أك

م، كان من أبرز أقطاب املعارضة يف الربملان. 1٩3٥م، وكذلك الوزارة اهلامشية الثانية عام 1٩33وزارة الكيالين عام 
 .٢٦3د نعمة رزاق املوسوي، املصدر السابق، صللتفاصيل ينظر: محي

أب  ٢٢م، اجللسة الثالثون املنعقدة بتاريخ  1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة ٢)
 .٧٠٥م، ص1٩٢٨

ئها للمستحق، وغايته ( احلكم ملن له أهلية الفتوى جبزئيات القوانني الشرعية يف أشخاص معينني؛ إلثبات احلقوق واستيفا3)
الرئيسة الفصل بني املتنازعني. للتفاصيل ينظر: حممد حسني فضل اهلل، فقه القضاء، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر، 

 م(.٢٠٠٧
أب  ٢٢م، اجللسة الثالثون املنعقدة بتاريخ  1٩٢٨لسنة  ٠االعتيادياالجتماع م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية،  (٤)

 .٦٧٥ص م،1٩٢٨
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عام  يعتء الزراعية, ومنذ تأسيس الدولة العراقيةعرف العراق بطب رض:األ  ضرييه _ثانياً 
ع (1)أهتمت السلطة بدعم الزراعة, واستصال  األرا ي لتعزيز الموارد الزراعية م1921

األر  واحدة من األدوات المهمة لتحقيق ذلك, وما المفرو ة على لذا عّدت ال ريبة 
جنة )األمور المالية( م حتى انهمكت ل1925ن بدأت أعمال مجلس النواب العراقي عام أ

حمد الشيخ أعار  النائب و , (2)في تهيئة اللوائح الواردة من الحكومة حول تلك ال ريبة
  :وقال, بصورة عامة  ريبة األر  داود

عوضًا عن ذلك القانون  (3)تت بقانون االعشارأظن لو كانت الحكومة قد أ"
هو بالنظر إلى ن نظام االعشار الموجود والمعمول به أل  ؛لكان ذلك أوفق

 لألعشارتت الحكومة بقانون أ فلو...لتطبيقه مجالالظروف والحاالت لم يبق 
ولى من أو الغيًا للقانون الموجود وتذكر فيه مثل تلك المسائل لكان أ معدالً 

ن تأتينا بطلب تنزيل الواردات كما جاء في ذلك القانون سواء حسب اقتراح أ
 .(4)و اقتراح اللجنة"أالحكومة 

                                                           

( وذلك عن طريق دعم املنتج الزراعي يف السوق، بإدخال حماصيل زراعية جديدة، وتوفري قروض للفالحني لغرض 1)
مساعدهتم يف رفع انتاجهم الزراعي، واستصالح األراضي عن طريق حفر أبار جللب املياه اجلوفية للقيام بالزراعة، كذلك 

م(، ٢٠1٩حممد، الزراعة يف العراق، )اربيل: مطبعة الشهاب،  بداإلله محيدللتفاصيل ينظر: ع اقامت مشاريع الري...أخل.
 .1٠3-٨3ص ص

م(، ص 1٩٧٧النجف االشرف: مطبعة القضاء، (( سعيد عبود السامرائي، التطور االقتصادي احلديث يف العراق، ٢)
 .٢٤٩-٢٤٧ص

دميية تؤدي العشر، وإذا كانت سيحاً األرض إذا كانت على اختالف أصنافها، فاألراضي الضريبة اليت تؤخذ من مجيع ( 3)
سعيد ؛ م(1٩٥٩عباس العزاوي، تاريخ الضرائب العراقية، )بغداد: شركة التجارة والطباعة، للتفاصيل ينظر:  تؤدي اخلمس.

 .1٤٨-1٤٧، ص صم(1٩3٨النظام االقتصادي يف العراق، )بريوت: مطبعة األمري، محادة، 
يار أ 1م، اجللسة الثالثة والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥الوىل، االجتماع االعتيادي لسنة االنتخابية ا( م.م.ن، الدورة ٤)

 .1٨م، ص1٩٢٦
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 اً إن ميول النائب الدينية انعكست على ترجيحء لقانون األعشار الذ  كان مطبق      
مع إذ لم يعد جليًا لمتطلبات االنتاج 1927, وألغي عام في عهد االحتالل العثماني

 . (1)الزراعي الحديثة
 (المنتفك لواء نائب) لم يتفق نواب أ رون مع طر  أحمد الشيخ داود, ومن هيالء      
وعّد طر  الشيخ داود غير واقعي وال يسهم  ,م(1972-1889)( 2)المهد  المنتفكيعبد 

في دعم السياسة االيرادية في البالد, والسيما إن ال رائب تجبى على األرا ي بشكل 
متباين, وال توجد  ابطة تتحكم في تلك االيرادات, مما جعلها م تلفة من لواء إلى 

ى سياسة البلد االيرادية, وأنتقد عجز السلطة عن بمعنى إن النائب أشكل عل ,(3) ر 
  بط ايراداتها, وتنفيذ قوانين الجباية التي أصدرها مجلس النواب.

وعطفًا على كثافة التمثيل العشائر  في مجلس النوابع صارت اللوائح المعنية      
االيرادات ب ريبة األر  مناسبة جيدة لنواب البالد العشائريينع إلثبات معرفتهم بأهمية 

بو , ومن هيالء النواب, النائب عن )لواء الديوانية( محسن أ(4)الزراعية وسبل تعظيمها
الذ  أنتهز فرصة عر  الئحة )قانون نسبة حصة م(, 1961-1876) (5)طبيخ

                                                           

م، اجللسة الرابعة والثالثون املنعقدة 1٩٢٨ لسنة، االجتماع االعتيادي الثانيةللتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية  (1)
 . ٤٤٢م، ص1٩٢٩نيسان  1٦بتاريخ 

الشطرة، وانتقل إىل النجف األشرف لـدراسـة الـعـلـوم الـديـنـيـة والعربية، كان لديه نشاط ضد االحتالل الربيطاين  ( ولد يف٢)
جاجًا على اعتقاله مع رفيقه للعراق، وحرض على قتاهلم، اعتقله الربيطانيون، لكنه بعث بربقيات إىل صحف بغداد احت

أمرًا باإلفراج عنه، انتخب نائب عن املنتفك  يف الدورة االنتخابية األوىل اليت  اقر الشبييب، فأصدرت وزارة الداخليةحممد ب
م، ويف الدورة الرابعة 1٩٢٨م، وجدد انتخابه يف الدورة االنتخابية الثانية عام 1٩٢٥أجرهتا وزارة ياسني اهلامشي األوىل عام 

ظر: مؤيد شاكر كاظم الطائي، السيد عبد املهدي م. للتفاصيل ين1٩3٧م، والثامنة 1٩3٥م، مث يف الدورة السادسة 1٩33
 .م(٢٠11علمني للدراسات العليا، العراق، )النجف األشرف: معهد ال ودوره السياسي يف

يار أ 1اجللسة الثالثة والثالثون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة 3)
 .1٨م، ص1٩٢٦

 .11٥د ابراهيم حممد مصطفى ال مصطفى الظفريي، املصدر السابق، ص( أمح٤)
م كرسي تسن  و  ،( سيد حسن بن السيد علي بن السيد إدريس امللقب بأبو طبيخ، ولد يف منطقة اخلرم التابعة لغماس٥)

 =شرفبالء والنجف األالنيابة عن لواء الديوانية يف دورتني انتخابيتني، تعلم على يد مدرسني متخصصني جلبهم أبوه من كر 
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وحددها , (2))لشر  أنماط الزراعة في البالد( (1)م(1927الحكومة من األرا ي لسنة 
عند هطول  والكبس, وأو ح أن الديم ال يبذر بذر  إالَّ  ح,سيوال ,الديم :بثالثة طرق وهي
ن في األرا ي التي على شق جدول من النهر, والكبس يكوّ  يعتمد حاألمطار, والسي

ولما تنحسر عنها يبذر فيها  الميا , فتمليها في انءتن ف  عن مستوى النهر عند 
لم تهطل تلف, ومن ذلك  نا  و  ,ن هطلت طلع البذرإويبق المزار، منتظرًا لألمطار, ف

 طريقةواحدة وجعل  ب ريبةفي البالد  المزارعينالمنطلق طالب بعدم المساواة بين 
كذلك في  طبة النائب  ,ن التذمر كان وا حاَ إ, ويبدو (3)زراعتهم حكمًا في تحديدها

ليقوم بالرد على  الميزانيةلذ  استغل مناقشة م( ا1945 -1873) (4)كاطع العواد 
"اسأل من فخامته هل  :فقال ,حول  راب األرا ي)ياسين الهاشمي( ر المالية كالم وزي

                                                                                                                                                                             

تشرين  ٢٥م، وأعيد تعيينه يف 1٩3٧-1٩33لتعليمه األدب والقران والتفسري، أصبح عضوا يف جملس األعيان للمدة من =
التاسعة وانتخب نائبًا أول لرئيس جملس  م خلفًا ملظهر الصكب، فاستقال من عضوية جملس النواب بدورته1٩٤1األول 

للتفاصيل ينظر: مذكرات  .م1٩٤٧متوز  3م، مث استقال من عضوية اجمللس بتاريخ 1٩٤3ل كانون األو   1األعيان بتاريخ 
: وتري ب) خ،يطب ابو ليمج: قيحتقالسياسي احلديث،  م مخسون عاما من تاريخ العراق1٩٦٠ــ1٩1٠بو طبيخ أالسيد حمسن 

أبو طبيخ ودوره يف احلركة  ؛ عز الدين عبد الرسول عبد احملسن عليهلي، حمسن٤٠٠ــ3٩٧ص ،(م٢٠٠1كو،يس مطبعة
 م(.1٩٩٩الوطنية، رسالة ماجستري، )جامعة الكوفة: كلية اآلداب، 

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية 1٩٢٧نيسان 11نت الالئحة من مخسة عشر مادة، وقبلت بتاريخ ( تكو  1)
-٥٧٥م، ص ص1٩٢٧نيسان 11ملنعقدة بتاريخ م، اجللسة اخلامسة واألربعون ا1٩٢٦األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة 

٥٧٧. 
م(، ص 1٩٧٦( للتفاصيل ينظر: عبد الرزاق حممد البطيحي، أمناط الزراعة يف العراق، )بغداد: مطبعة الرشاد، ٢)

 .31٩-٢٤٤ص
نيسان  ٧تاريخ م، اجللسة الرابعة واألربعون املنعقدة ب1٩٢٦( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة 3)

 .٥٧3ــ٥٧1م، ص ص1٩٢٧
أنتخب نائبًا عن لواء فيها، كان له دور كبري يف ثورة العشرين، م، ودرس االبتدائية 1٨٧3( ولد يف مدينة احللة عام ٤)

االنكليز اذ شارك يف حركة مايس  دالسيد كاطع عن مواقفه الوطنية ض األوىل، مل يتخلَّ الديوانية يف الدورة االنتخابية 
مجيل موسى  للتفاصيل ينظر:م. 1٩٤٤م إال أنه اعتقل وسجن يف معتقل العمارة حىت مت إطالق سراحه عام 1٩٤1
 (.م٢٠٠٥املثىن، دار: بغداد) م،1٩٤٥ــــ1٩٠٨ةيلعراقا ةياسيالس اةياحل يف الوطين ودوره العوادي كاطع ديالس، النجار
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؟ أم الخراب الذي جرى في زمن (1)عثمانيونيقصد بالخراب القديم الذي بدأ فيه ال
االحتالل؟ أم الخراب الحالي الذي سيقضي على البالد بالنسبة للضرائب الثقيلة التي 

استفهامات النائب وال  طبتء في دفع الوزير ولم تفلح , "؟المسكينتؤخذ من الفالح 
وعلى الموظفين الذين يقدرون  التشريعات,إلقاء اللوم على لتقديم وعود لفصال  سوى 

وذلك ما  ,وفي الحقيقة لم تكن ال رائب مشكلة الفال  الوحيدة ,ال رائب على الفالحين
الدغارة  تيسدالذ  طالب بإعادة إصال   (2)المالك أشار لء النائب محمد نافع

راجين أن تستفيد منهما  ,الفالحون في المنطقة بالس رة ان عمل بهمتيوالل ,(3)والدغفلية
والتذبذب في االهتمام بهما  المشروعين,أن التلكي بإنشاء  إالَّ  ,مزارعهم في المستقبل
 .(4)جعلهما فريسة للسيول

 (5)92و 91األساس  قانونأستح ر )نائب لواء بغداد( ساسون حسقيل مادتي ال     
للتأشير على م الفات حكومية في جباية االيرادات السيادية, وأكد إن المادتين ال تجيزان 
للحكومة فر   رائب على الشعب, وال تسمح لها في التمييز بين أفراد الشعب, إذ 

وال يجوز أن  ز,ي"يجب أن تجبى الضرائب من المكلفين من طبقات السكان بدون تمي

                                                           

 ."األتراك"يف النص األصلي  (1)
ك من لدن امللك فيصل؛ المتالكه 1٨٩٥ى بن حسن بن عبد الرمحن، ولد عام ( حممد نافع بن مصطف٢) م، لقب باملال 

ك اليت فاز بعض أفرادها  أراٍض واسعٍة ومكائن، فأضحى اللقب مقرتناً بامسه وذريته، وهو ال يرتبط بعالقة قرابة مع عائلة املال 
يف دورة انتخابية واحدة.  ساحات واسعة من األراضي وفازبكرسي النيابة عن لواء البصرة، تعل م يف الكتاتيب، وامتلك م

 .1٨٠-1٧٩للتفاصيل ينظر: أمحد ابراهيم حممد مصطفى آل مصطفى الظفريي، املصدر السابق، ص ص
( تقع سدة الدغارة يف الديوانية، والدغفلية يف السماوة، وقد حدث تلكؤ من قبل احلكومة يف انشاء املشروعني، وعدم 3)

( روبية إلدامة سدة الدغارة، ٥٢٧.٠٠٠ما جعلهما فريسة للسيول، وقد وعدت احلكومة بتخصيص مبلغ قدره )االهتمام هب
 .11٦-11٥يف حني تناست سدة الدغفلية. للتفاصيل ينظر: املصدر نفسه، ص ص

 1٩نعقدة بتاريخ م، اجللسة الرابعة عشر امل1٩٢٧( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي  لسنة ٤)
 .11٢٠-111٩م، ص ص1٩٢٧يار أ
 (.٢)( للتفاصيل ينظر: ملحق رقم ٥)
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بإشارة وا حة من النائب إلى  رورة  .(1), إالَّ بموجب القانون"أحد منهميعفى عنها 
 التزام السلطة بسياسة  ريبية ثابتة وبعيدة عن الذاتية والكيل بمكيالين.

, وما فئات معينةز الذ  لمسء نواب الموصل تجا  ومما ينبغي ذكر  إن التميي     
%, والعمارة 10 عليها  ريبء قدرها فر تفهمو  على إنء محاباة أللوية البصرة التي 

زمالئء عبد المهد  المنتفكي  حظى بتأييد النائب( 2)ها لألكراد واالثوريينئ%, واعفا15
 : الً ائق نواب الموصل

أن اآلثوريون يتمتعون بامتيازات جمة في البالد, وتؤخذ أراضي العراقيين "
, ظنها تخفىوتعطى لهم ألجل أن يسكنوها كل ذلك لمقاصد سياسية وال ا

واليوم تتقدم الحكومة بالئحة تطلب فيها إعفاء هؤالء المدينين بحجة ...
ن كان ذلك هو المبدأ فلتطبقه على إتشجيعهم على حرث األراضي وزرعها, ف

 .(3)العراقيين من أبناء البالد"جميع 
يت ح من النه أعال  أن النائب يتهم الحكومة إنها ال تنته  سياسة  ريبية      
 .روسة, بل تحركها ظروف العمل السياسي لو ع سياسات  ريبية متباينةمد

نواب تء دعوات من واجهز من لدن عديد من النواب يإن نهي السلطة عن التمي     
 (4)محمد  ياء  ل شريفز مناطقهم, فمثاًل: طالب )نواب لواء الموصل( ي رين لتمي 

                                                           

كانون   1٦ بتاريخم، اجللسة الثانية عشر املنعقدة 1٩٢٩( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 1)
 .1٢3م، ص1٩٢٩األول 

إىل الساللة األشورية، وركز االحتالل الربيطاين على  وانتموادستان، يف اقليم كر  انتشروا بشمال العراق( مجاعة مسيحية ٢)
، واالستفادة منهم خلدمة نفوذه ومصاحله يف العراق. للتفاصيل ينظر: رياض رشيد ناجي احليدري، اآلثوريني يف ماستغالهل
 م(.1٩٧٧مطبعة اجليالوي،  :م، )القاهرة1٩3٦-1٩1٨العراق 

كانون   1٦ بتاريخم، اجللسة الثانية عشر، املنعقدة 1٩٢٩الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة  م.م.ن، الدورة االنتخابية (3)
 .1٢3م، ص1٩٢٩األول 

( ولد يف مدينة املوصل ونشأ فيها، من عائلة من األشراف، تقلد العديد من املناصب وانتخب نائباً عن لواء املوصل عام ٤)
م، تويف يف املوصل ودفن فيها. للتفاصيل ينظر: مري بصري، اعالم 1٩٢٨ية عام م، واعيد انتخابه نائبًا للمرة الثان1٩٢٥

 .٢٧٧، ص٢م(، ج٢٠٠٤السياسة يف العراق احلديث، )لندن: دار احلكمة، 



 م1932-1925إيرادات العراق السيادية وغري السيادية دراسة يف املؤثرات الفصل الثاني...

 
59 

(2)بت عبدالنورثام(, و 1937-1835) (1)م(, و ياء يونس1875-1935)
 (1890-

م( بتقليل ال رائب المفرو ة على األرا ي في لواء الموصل بالنظر لما سّببتء 1958
من مشكالت  طيرة انعكست على المجتمع والحالة االقتصادية في الموصل مسجلين 
اعترا هم على نسبة ال ريبة المفرو ة على أرا ي اللواء, واالسلوب غير المنظم في 

ويمكن القول إن تلك المطالب عّدت ظاهرة  طيرة في مجلس النوابع ألنها , (3)جبايتها
نظير النائب من وظيفتء األساس بوصفء ممثاًل عن الشعب إلى كونء محلي الت أ رجت

والبد من االشارة إلى حالة الذاتية الوا حة في اطروحات نواب البالد, وعدم والتدبير, 
في زيادة حالة  تسهمم مقترحات متناق ة اديم على سياسة  ريبية واحدة, وتقهتفاقا

 التي انتقدوها باإلجما،.في _جباية ال رائب_  االرباك 
مناقشات جديدة حول  ريبة  تشهد بروز أنماطأما في الدورة االنت ابية الثالثة, فلم      

نما تكرار لما قالء النواب في الدورتين السابقتين  .(4)األر , وا 

                                                           

درس العلوم العربية والدينية فيها، ذهب إىل بغداد ودرس  م،1٨٩1( كان والده يسكن يف تلعفر، قدم إىل املوصل عام 1)
م، 1٩33م، وانتخب مرة ثانية عام 1٩3٢-1٩٢٨م، انتخب نائبًا عن املوصل عام 1٩٢٥رج عام احلقوق فيها وخت

م 1٩3٧كانون الثاين   ٢٠م، اغتيل ببغداد يف 1٩3٥م، وعني سكرترياً جمللس الوزراء عام 1٩3٥وانتخب للمرة الثالثة عام 
رئيس الوزراء السابق. للتفاصيل ينظر:  امشييف عهد بكر صدقي، ويعود سبب اغتياله ألنه كان من أشد انصار ياسني اهل

 .٢٧٠ص م(،٢٠٠٨حممد الطالب، موسوعة اعالم املوصل يف القرن العشرين، )املوصل: مركز دراسات املوصل، 
( ولد يف مدينة املوصل، من عائلة مسيحية ذهب إىل بريوت، درس فيها مث انتقل إىل اسطنبول إلكمال دراسته يف ٢)

نائبًا عن لواء  نق االسالم يف اسطنبول اميانًا منه بالعروبة، كان امسه نقوال فأستبدله باسم ثابت، انتخبمدرسة احلقوق، اعت
 بغداد. للتفاصيل ينظر: م، تسنم العديد من املناصب، وتويف يف1٩3٠م، مث اعيد انتخابه عام 1٩٢٨-1٩٢٥املوصل عام 

 .11٥ص  املصدر نفسه،
كانون   1٦ بتاريخاجللسة الثانية عشر، املنعقدة  م،1٩٢٩ثانية، االجتماع االعتيادي لسنة ( م.م.ن، الدورة االنتخابية ال3)

 .1٢3م، ص1٩٢٩األول 
( أبرز تلك املداخالت معارضة نائب بغداد ابراهيم حييم، ونائب لواء املنتفك حممد اهلداوي اللذان طالبا بوجوب ٤)

م، اجللسة 1٩31االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة ختفيض ضريبة األرض. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة 
 .٦٢م، ص1٩31تشرين الثاين  ٢3السابعة املنعقدة يف 
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, وكانت موردًا (1)ال ريبة التي تفر  على الحيوانات والمواشي :الكودة ةبيضر  _ثالثاً 
ة االنت ابية األولى طر  لوائح قانونية عنها, بيد أن الدورة ر ولم تشهد الدو  ,مهمًا للدولة

ناق  النواب في و  ,(2)الكودة() شيالموا  ريبة)الئحة االنت ابية الثانية شهدت عر  
وظهرت النزعة المناطقية لدى  ين,ومعار  ينمييد بين سموانقاو  ,المجلس تلك ال ريبة

 : قال في  طابء الذ  (3)مصطفى الطءنائب البصرة  :مثل هم,بع 
 ,ن القانون الذي بموجبه تستوفي ضريبة الحيوانات هو القانون العثمانيإ"

يخص  فيماو تبديل أنه جرى في ذلك القانون تعديل أولم أعلم حتى اآلن 
اء وزارة المالية ربيتين على كل بعير من الزبير خاصة فاستيف ,هالي الزبيرأ

و تبديل فيه يخص أالقانون الساند الذي اليوجد تعديل  ألحكام يعد مخالفاً 
نه مخالف إكما   ,لي الزبير ال من قبل سلطات االحتالل وال من قبل غيرهااهأ

وخاصة الزبير تختص فيها تلك الضريبة ..., ( 92لصراحة المادة )
 ,نحاء العراق فتلك النغمة الجديدة لم نسمعها قبل اآلنأفة دون سائر المضاع

 بل كانوا يعاملون بموجب القانون ,ولم يكن ذا الحال في بلدة الزبير
 .(4)"العثماني

                                                           

م، )بغداد: دار احلداثة للنشر 1٩3٩-1٩1٧( عبدالرزاق مطلك الفهد، الفكر االشرتاكي يف العراق بدايته وتطوره 1)
 .33م(، ص٢٠1٩والتوزيع، 

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة 1٩3٠شباط  ٦سعة عشر مادة، ومتت املوافقة عليها بتاريخ تكو نت الالئحة من ت (٢)
م، 1٩3٠شباط  ٦م، اجللسة اخلامسة والعشرون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٩االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 

 .٢٥٤ص
واهلندية، سافر  يةفارسلعثمانية، جييد اللغة االنكليزية والم، اكمل دراسته يف املدرسة الرشدية ا1٨٨٩( ولد يف البصرة عام 3)

إىل أوروبا عشرات املرات، بات نائبًا عن البصرة يف أكثر من دورة انتخابية. للتفاصيل ينظر: محيد نعمة رزاق املوسوي، 
 .٢٦٩املصدر السابق، ص

 ٦، اجللسة اخلامسة والعشرون املنعقدة بتاريخ م1٩٢٩م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة  (٤)
 .33٠م، ص1٩3٠شباط 
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يت ح ما سبق إن هام  االقصاء والشعور بالتهمي , وافتقار السلطة في البالد       
بالد, والسيما في ق ايا السياسة المالية بالنظر للعدالة والمساواة ظّلت تراود نواب ال

 .الرتباطها المباشر في الحياة االقتصادية للمواطن العراقي
ظهرت ذ  إ ,التجارة ال ارجية تت مدا الت جديدة حول تلك ال ريبة  صرز ب      

احاطة بالمشكالت التي تعتر  السياسة  عكستفي أفق المناقشات اطروحات مائزة, 
السلطة التنفيذية  الموصل  ياء يونسعن لواء نائب في البلد, فمثاًل: نّبء الااليرادية 

وهي  أالالسياسة االيرادية في البالد,  تعتر واحدة من الميثرات السلبية التي اإلى 
عدم اهتمامها في تذليل المعّوقات التي تعتر  تصدير الب ائع والمنتجات العراقية 

بإجراءات الحكومات المجاورة, وعجز الدبلوماسية لل ارج, وارتبطت تلك المعوقات 
العراقية عن تذليل تلك االجراءات, وعدم توفير الحماية القانونية والمالية للمنت  العراقي, 

, وفي ذلك الصدد و عتها تلك الدولوترك التاجر فريسة بمواجهة المعّوقات التي 
  طب النائب قائاًل: 

مرار مواشيهم من األراضي السورية بحجة "أن الحكومة السورية منعتهم من ا
ولكن الدائرة المختصة في , (1)بو هدالن(أأن تلك المواشي مصابة بمرض )

واعطت الشهادات المبنية على  ,وضحت بأن تلك المواشي سالمةأالعراق 
ولئك التجار أذبح  إلىا أدى ممّ  ,لكن الحكومة السورية لم توافق ,ذلك

تلك المواشي  منلعراق من النقود التي تجلب إليه وحرم ا ,مواشيهم في العراق
 .(2)لو صدرت إلى الخارج"

                                                           

الذي يصيب االغنام واملاعز، وعد  ذلك املرض شديد العدوى ويؤثر ذلك Rinderpest  ( طاعون اجملرتات الصغرية1)
العراقية للعلوم )، يوسف ابلحد يوسف، الطاعون البقرياملرض على احليوانات الصغرية تأثريًا كبرياً. للتفاصيل ينظر: 

 م.1٩٨٨، ٢العدد، 1اجمللد، )جملة(، (البيطرية
م، 1٩3٠شباط  3م، اجللسة الرابعة والعشرون املنعقدة يف 1٩٢٩، االجتماع االعتيادي لسنة ( م.م.ن، الدورة الثانية٢)

 .3٢٩-3٢٨ص ص
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عجز االنسان ووقوفء مشيرًا إن   ريبة الكودة,حمد الشيخ داود على أأشكل النائب     
حائرًا عند المذاكرة على قوانين ال رائب وما فيها من صعوبات بالنظر إلى حالة 

واحتياجها إلى المبالغ الكثيرة لسد عجز  ,الشعب البائس بسبب دواوين الحكومة
ويمكن أن يكون للحكومة عذر بالنظر لتشكيالتها واحتياجاتها الكثيرة إلى  ,الميزانيات

اف حاج فيها رائب الكودة ل الحكومة المال لو ع ال رائب لسد ذلك العوز, وو ع
اموس ن الجألو  ,ألنء يوجد فرق ما بين الجاموس واألبل علبع  اصحاب المواشي
 شاروا ,مظلوماً صاحب األبل  باتف ,واألبل ال يستفاد منها ,يستفاد منها الحليب وغير 

هو تكليف غير المكلف بدفع ال ريبة  (1)(المادة ال امسة)ما في النائب إلى أن أغرب 
صاحب  وسعها أي ال يكلف إالَّ  وال يكلف اهلل نفسًا إالَّ " ,كما جاء في المادة ال امسة

وأشر النائب  ,(2)"كيف يمكن أن نقر تكليف غير صاحب المال بالضريبةالمال, إذن 
على حالة الت بط الحكومي في جباية  ريبة الكودة, عبد المهد  عن )لواء المنتفك( 

ع إذ بعد أن (3)م1930مناقشة الئحة قانون  ريبة المواشي )الكودة( لسنة  أبانوذلك 
مهمًا من ايرادات الدولة, وأكد على ال لل  بّين النائب أهمية ال ريبة وتغطيتها جزءاً 

وبين األساليب السائدة  (الالئحة)الوا ح في الالئحة, وقارن بين أسلوب جبايتها في 
لجباية ال رائب في العالم, واستح ر النائب معرفتء المالية وبّين تلك األساليب التي 

ل النائب عن اءح, وتسحصرها بالجباية وفق رأس المال والجباية بناًء على نسبة الرب
األسلوب الذ  تريد الحكومة أتباعء للجباية في اشارة وا حة إلى اعترا ء على 

                                                           

قرى، أي الشخص الذي تكون املواشي ( يكون املكلف بدفع الضريبة يف املدن والقرى أو أثناء دخول املواشي املدن وال1)
م، اجللسة الرابعة والعشرون 1٩٢٩، االجتماع االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة الثانية بعهدته أثناء التعداد. للتفاصيل ينظر:

 .3٤٠صم، 1٩3٠شباط  3املنعقدة يف 
 .33٠-3٢٩صص ، نفسه راملصد (٢)
م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة 1٩3٠شباط  1٧قة عليها يف نت الالئحة من تسعة عشر مادة، ومتت املواف( تكو  3)

م، 1٩3٠شباط  1٧م، اجللسة السابعة والعشرون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٩االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 
 .3٧٠ص
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, وذلك الشيء ييد  إلى (رسم الكودة ريبة )عفاء بع  الشيو  االالئحة, وأشار إلى 
 طبتء في , ولعل النائب قصد (1)التذمرع ألن أعفاء أحد المكلفين من ال ريبة ظلم

ئهم من  رائب يفتر  إنهم أول السلطة وشرائها لذمم بع  الشيو  بإعفا انتقاد سياسة
لى األسلوب غير المنظم عإلى سدادها, وتعد  طبة النائب تلك ميشرًا صادحًا  ينبادر الم

 والالمساواة الذ  انتهجتء السلطة في سياستها االيرادية, وأيد النائب عن )لواء الديوانية(
هد  المنتفكي, واستهجن سياسة التمييز التي انتهجتها طر  عبد الم (2)ناجي الصالح

 السلطة في أعفاء عديد من دافعي ال رائب المفرو ة على الماشية, وبّين حالة الفاقة
 : الً ئقاالتي يقاسيها دافعوا ال رائب في العراق 

 ,حالة يرثى لهاو ن حالة دافعي الضرائب على االطالق حالة بؤس وشقاء, "إ
ن معاليكم مطلع على حالهم كاطالعي بحالهم أ االعتقاد لوني اعتقد كل ا  و 

لى إوا فقراء بالنظر أمسسيدي  ن دافعي الضرائب ياوا   ,ا عرضتهملشاركتني في
إلى ما يقاسونه من مرارة الفاقة  معنت النظر جيداً أذا ا  و  ,ما كانوا عليه سابقا

زمة التي األ  حتى تنفرج تلك ,واتفقت معي على اعفائهم بتاتاً  لتألمت كثيراً 
 .(3)نون من قساوتها"ئالجميع ي بات

كان طر  النائب انسانيًا, بيد إنء أبعد ما يكون عن الفكر االقتصاد , إذ كيف      
لدولة أن تبني اقتصادًا دون ايرادات   ريبية , والسيما إن العراق عرف بثروتء الحيوانية 

                                                           

 1٧شرون املنعقدة بتاريخ م، اجللسة السابعة والع1٩٢٩م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة  (1)
 .33٠م، ص1٩3٠شباط 

م، وهو من عائلة اشتغلت بالتجارة، تسنم العديد من املناصب منها: رئاسة البلدية، 1٨٨٤( ولد يف الديوانية عام٢)
 م، وفاز يف دورتني1٩٢٠وعضوية جملس اإلدارة، وعضوية اجمللس العمومي لوالية بغداد، كانت له مسامهة يف ثورة العشرين 

ابراهيم حممد مصطفى آل مصطفى  ؛ امحد3٧٠، ص٢ جانتخابيتني عن لواء الديوانية. مري البصري، املصدر السابق، 
 .٧٩الظفريي، املصدر السابق، ص

أيار  ٤م، اجللسة احلادية والستون املنعقدة بتاريخ 1٩3٠الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة م.م.ن، ( 3)
 .٩31م، ص1٩31
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تعزيز مواردها المالية, وتغطية نفقاتها   من أربا  البد أن تستفيد منها الدولةع لوما تدرّ 
 .العامة
لم يكن النواب المطالبين بإلغاء ال رائب هم األغرب في أطروحاتهم, إذ برز نواب      

الئحة المفرو ة على المواشي بمثابة الزكاة الأ رون ربطوا بينها وبين )الزكاة(, وعّدوا 
نائب فذكر )اعية متينة مثل الزكاة, إالَّ إنها ال تحقق رابطة اجتم, التي فر ها الشر،

"أن الحكومة  شرعت تلك م(: 1942-1887)( 1)عبد الغنى النقيب (الموصللواء 
شتان بين الزكاة التي وهي الزكاة و  ,الشرعية الضريبةالضريبة اساسًا عوضًا عن 

فرضت لخلق حالة من التكافل االجتماعي ويمنحها المسلم إلى أخيه المسلم, ومن 
, وهنا تبرز لنا صورة وا حة عن جهل (2)"التي تأخذها الدولة لتمويل انفاقها الضريبة

 ., وسبل تعظيم مواردهاعدد من نواب البالد بالسياسة المالية
على مراعاة الحكومة م( 1957-1895) (3)صالح جبر (نائب لواء المنتفكأثنى )     

شيهم, وأكد إن تلك اللوائح لمالك المواشي وقيامها بت في  ال ريبة المفرو ة على موا
تعّبر عن حسن نّية الحكومة تجا  أرباب العمل, إالَّ إنء استغرب من طلب مقّرر اللجنة 

                                                           

( ولد يف مدينة املوصل، ودرس فيها، شغل العديد من املناصب يف عهد االحتالل العثماين، منها: عضواً يف جملس آخذ 1)
العسكر، وعضوًا يف جلنة الزراعة، أنتخب نائبًا يف جملس النواب عن لواء املوصل عد ة مرات. للتفاصيل ينظر: عمر حممد 

 .33٠الطالب، املصدر السابق، ص
أيار  ٤م، اجللسة احلادية والستون املنعقدة بتاريخ 1٩3٠م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة ( م.٢)

 .٩3٤م، ص1٩31
( ولد يف مدينة الناصرية درس يف مدرسة الرشدية يف الناصرية اكمل صاحل جرب دراسته الثانوية يف بغداد،  ودرس احلقوق 3)

وعام  1٩3٤م وجددت له العضوية عام 1٩3٠م ،انتخب نائبًا عن لواء املنتفك عام 1٩٢٥عام يف بغداد ونال اجازهتا 
م، مث متصرفًا للواء 1٩3٥م، مث متصرفًا للواء كربالء عام1٩33م عني وزيرًا للمعارف يف وزارة مجيل املدفعي عام 1٩3٥

م شكل الوزارة 1٩٤٧ئيسًا للمجلس عامم، وانتخب ر 1٩٤1م عني عضوًا مبجلس األعيان هناية عام 1٩٤٠البصرة عام 
م قام بتوقيع اتفاقية مع بريطانيا عرفت مبعاهدة بورتسموث أدت إىل قيام 1٩٤٧بعد استقالة حكومة نوري السعيد عام 

، واليت نتج عنها سقوط حكومته. للتفاصيل ينظر: جندة فتحي صفوة، صاحل جرب)سرية سياسية(، 1٩٤٨انتفاضة العراق 
 م(.٢٠1٦لساقي، )بريوت: دار ا
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"راعي المال تحديد مّدة زمنية لتفاد القانون, وعودة ال ريبة إلى نسبتها األولى قائاًل: 
, وفي (1)اللجنةمقّرر  ءبإشارة وا حة إلى عدم أهمية ما طرح ,يوافق" يبيع والدالل ال

طر  النائب أمورًا  طيرة للغاية أولها عدم ادراكء ألثر اللجنة المالية, وتسليمء لسيطرة 
, واستهجانء لمالحظ اللجنة المالية "راع  للمال"الحكومة على السياسة المالية بوصفها 

ية ألدرك إن , ولو كان النائب ممتلكًا لثقافة مال"الدالل"التقويمية للسياسة المالية بوصفها 
سيطرة السلطة على المال أمر غير محبذ في السياسة المالية, وتد ل مجلس النواب 

سهم أفيها أمر  حسن, واستمرار الت في  في ال رائب مع االزمات االقتصادية وبدونها 
 .أبان مدة الدراسة في احداث  لل وا ح في سياسة البالد االيرادية

من لدن صالح جبر إلى  طورة كالم  "الدالل"وصف بـالذ   ثابت عبدالنور ءتنبّ      
 : الً ئقا األ يرع لذا رّد عليء 

حق ألماذا يكون وزير المالية هو  ؟ومن هو صاحب المال ؟"من هو الدالل
ن تلك االمثال ال تنطبق على الحقيقة أرى أو من غيري فانا أو منك أمني 

مة كما هو الحق ل األمثّ  ألنه ؛وكل من النواب الكرام له الحق بوضع الضريبة
قول أوانا  ,رجو من الزميل ان ال يستعمل مثل تلك االمثـالأف ,لوزير المالية

يجب ان توضع الضرائب على الصوف واللحوم أو على المراعي كما هي في 
انكلترا وتعفى االغنـام من الضرائب وبتلك الصورة تتخلص الحكومة من 

ذين يذهبون لتعداد االغنام ويتخلص المصروفات على الشرطة والموظفين ال
الرعاة واصحاب المواشي من المصاعب والمتاعب اثناء التعداد والتفتيش 
وجميعكم يوافقني على المصـاعب والمتاعب التي تحصل للفالحين والرعاة 

تلك الضريبة تبقى  بإلغاءذا كان ا  و ...واصحاب االغنام اثناء التفتيش والتعداد
ومنح  ي,ف الجيش والشرطة وتحسين المدارس والر االمراض السارية ويضع

                                                           

م، 1٩31أيار  ٤م، اجللسة الستون املنعقدة يف 1٩3٠( م.م.ن، الدروة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة 1)
 .٩3٢ص



 م1932-1925إيرادات العراق السيادية وغري السيادية دراسة يف املؤثرات الفصل الثاني...

 
66 

ي بأوال اعرف  ,فال يجب ان نستهجن وضع الضريبة ,الرواتب للمتقاعدين
صورة ترفع مستوى الدوائر اعتقد  أيواسطة نتمكن من تحسين موارد البالد وب

 .(1)بالمال الذي يصرف بصورة حسنة وبإخالص وبتدقيق" الَّ إيكون  ن ذلك الإ
ارنة ما طرحء صالح جبر مع رد ثابت عبد النور تعكس لنا الفرق الواسع بين إن مق     

ثقافة النواب في المجال المالي, وكيف يتفء بع هم أثر السياسة االيرادية, وكيف يقدم 
 ثابت عبد النور كان دقيقًا إلى درجة عالية.  األ ر تصّورًا نا جًا لها, وما ذكر 

نها المورد أل ًاعكبير  اً   النواب ب ريبة االمالك اهتمامهتم بعأ :ضريبة االمالك _رابعاً 
وطالبوا الحكومة بتحقيق العدالة االجتماعية عند تطبيقها   ,الدولة إليراداتالرابع المهم 

ر قانون  ريبة االمالك يولى اقتر  سليمان غزالة تغيبين الناس ففي الدورة االنت ابية األ
كما , (2)ذلك القانون ظالم ومجحف بحق الشعب دّ عالذ  اصدر  االحتالل البريطاني و 

مثال على ذلك  _بعيدة عن الواقع_عار  بع  النواب تلك ال ريبة وقاموا بمقارنة 
وأو ح  ا,جرى مقارنء بين العراق  وبين انكلتر أالذ   نائب المنتفك محمد باقر الشبيبي

جنيء  50ل ايجارها على الدور التي بد % إالَّ 10تستوفي نسبة ال ال إنء في األ يرة
دنى وطالب الشبيبي ان ترفع الحكومة ال ريبة عن القرى واالرياف وت ف  أكحد 

-1883) (4)النائب سعيد الحاج ثابت ذكر, كما (3)( بالنسبة للمدن7-5نسبتها)
                                                           

م، 1٩31أيار  ٤، اجللسة الستون املنعقدة يف 1٩3٠( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة 1)
 .٩31ص

 ذلك علي خري االمام نائب املوصل وثابت عبد النور نائب املوصل و ونائب الكوت سعيد اخلضري وابراهيم  ده يفي  أو  (٢)
 م، اجللسة  الرابعة1٩٢٦كمال نائب املوصل للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة 

 .٥٧٤-٥٦٩م، ص ص1٩٢٧ نيسان ٧ واألربعون املنعقدة بتاريخ
 .٢٢3-٢٢1، ص صاملصدر نفسه( 3)
م، 1٩٢٥( ولد يف املوصل واكمل دراسته يف مدارسها واشتغل بالتجارة مع والده انتخب نائبًا عن لواء املوصل عام ٤)

م 1٩3٤م و1٩33واعيد انتخابه نائبَا عن املوصل يف عام  ،سسه ياسني اهلامشيأىل حزب الشعب الذي إوانتمى 
يف املوصل ودفن فيها للتفاصيل ينظر: مري بصري، اعالم الوطنية والقومية العربية، )لندن، دار  م، تويف1٩3٩م و1٩3٥و

 .٢٨٥(، ص1٩٩٩احلكمة، 
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 .(1)مالك% فقط من الربح الصافي لأل5 تم(  ريبة االمالك التي في فرنسا بلغ1941
بين جباية الحكومة لل رائب, و رورة قيامها بتوفير ال دمات بمعنى إن النواب ربطوا 

لكنهم جانبوا الواقع بمقارنة أو ا،  والبنى التحتية الجّيدة, بما يسهم في  دمة المواطنين
 , وتناسوا أن السياسةالبالد مع بلدان أ رى تتمتع باألمن والحرية في ادارة شيونها

 .مستشار  سلطة االنتداب المالية في العراق كانت قابعة تحت سطوة
كانت  باألصلة هي بداود فكان لء رأ    ر بأن تلك ال ريشيخ حمد الأما أ     

عو ت البلدية و  ,وتقوم بأعمال نافعة ولكن ا ذت الحكومة تلك ال ريبة ة,تجبيها البلدي
رصفة والناس أ"لى إروبية واد لت بميزانية الدولة واو ح بأن الشوار، تحتاج  (2)بلكين

كيف " :وقال ,"والحكومة تلوم البلدية في ذلك ,بدأت تشتكي من االتربة واالطيان
نشتكي من البلديات ونريد منها اعمااًل ونجعل امالكها تابعة لقانون ضريبة 

 .(3)"االمالك
ن بع هم كان إ ,هم ال رائبأطروحات النواب في المجلس حول انستنت  من      

 ,و مواشيءأرا يء أو أمالكء أن ال ريبة مست إ ولربما ,يعار  بسب منافع ش صية
نء إولوحظ , و تف يل فئة على فئةأ ر  تف يل لواء على حكومة بتلك ال تهمأوالبع  

 توجد مناقشات حول تلك ال ريبة في الدورتين الثانية والثالثة. ال

                                                           

  ٢٥املنعقد بتاريخ  ناجللسة احلادية والعشرو م، 1٩٢٦وىل، االجتماع االعتيادي  لسنة ( م.م.ن، الدورة االنتخابية األ1)
 .٢٢3، صم 1٩٢٧كانون الثاين 

الف( روبية. للتفاصيل ينظر: عباس العزاوي، تاريخ النقود العراقية ملا بعد عهد الدولة العباسية،  1٠٠يعادل )الك ( ٢)
 .٤٠م(، ص1٩٥٨)بغداد: شركة التجارة، 

آذار  1٢م، اجللسة السابعة والثالثون املنعقدة يف 1٩٢٦وىل ، االجتماع االعتيادي لسنة ( م.م.ن، الدورة االنتخابية األ3)
 .٤٧٢م، ص1٩٢٧
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 (1جدول رقم )
 (1)م1932-1925مدا الت نواب البالد حول ال رائب      

 م1928-1925ورة االنتخابية االولى الد      
عدد  اللواء

 نوابه
 نوع الضريبة

العدد  ضريبة االمالك ضريبة الكودة ضريبة االرض ضريبة الدخل
نسبتهم  مجموع عشائري مدني الكلي

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
 5 %15.3 2  2     %7.6 1  1 %15.3 2  2 13 بغداد

 1 %8.3 1  1             12 الموصل

      3 %11.1 1  1         %22.2 2  2 9 البصرة
                  5 الحلة
                  2 كربالء
 4         %30 3  3 %10 1  1 10 الديوانية
 1 %12.5 1  1             8 المنتفك
                  4 السليمانية
                  4 ديالى

                                                           

؛ عالء حسني الرهيمي، املعارضة ٢٩٢-٢٨٩ص ص، 1٠تاريخ الوزارات العراقية، جم؛ عبدالرزاق احلسين، 1٩3٢-1٩٢٥من األوىل اجلدول من عمل الباحثة باالعتماد على م.م.ن، الدورة االنتخابية  (1)
 .٢٠٩-1٤1-13٧ص ، صم(٢٠1٠تب العراقية، ، )بريوت: دار الك٢املعارضة الربملانية يف العراق، طالربملانية يف العراق، 
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                  4 العمارة
 1             %25 1  1 4 الكوت
 1             %25 1  1 4 كركوك
                  4 دليم
 1             %20 1  1 5 اربيل

نسبتهم             88 المجمو،
 ةالمئوي

 17 المجمو،   19.3

 م1930-1928الدورة االنتخابية االثانية
عدد  اللواء

 نوابه
 نوع الضريبة

العدد  ضريبة االمالك ضريبة الكودة ضريبة االرض ضريبة الدخل
 تهم نسب مجموع عشائري مدني نسبتهم مجموع عشائري مدني نسبتهم  مجموع عشائري مدني نسبتهم  مجموع عشائري مدني الكلي 

 7     %7.6 1  1 %7 1  1 %30 4  4 13 بغداد
 6     %9 1  1 %27.2 3  3  %18.1 2  2 11 الموصل
 1             %11.1 1  1 9 البصرة
                  5 الحلة
                  2 كربالء
 1             %10 1  1 10 الديوانية
 1         %12.5 1  1     8 المنتفك
                  4 السليمانية
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                  4 ديالى
                  4 العمارة
                  4 الكوت
 1     %25 1  1         4 كركوك
                  4 دليم
 1             %20 1  1 5 اربيل

نسبتهم             88 المجمو،
 المئوية

 18 المجمو،   20%

 م 1932-1930الدورة االنتخابية الثالثة 
عدد  اللواء

 نوابه
 نوع الضريبة

العدد  ضريبة االمالك ضريبة الكودة ضريبة االرض ضريبة الدخل
نسبتهم  مجموع عشائري مدني الكلي 

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
 1         %7.6 1  1          13 بغداد

 2     %16.6 2  2         12 الموصل
                  9 البصرة
                  5 الحلة
                  2 كربالء
 1     %10 1  1         10 الديوانية
 2     %13 1  1 %12.5 1  1     8 المنتفك
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                  4 مانيةالسلي
                  4 ديالى
                  4 العمارة
                  4 الكوت
                  4 كركوك
                  4 دليم
                  4 اربيل

نسبتهم        87 المجمو،
 المئوية

 6 المجمو،        6%

المجمو، 
 الكلي

لنسبة ا  262
المئوية 
 الكلية 

المجموع   15.6%
 الكلي

41 
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( إن الدورة الثالثة كانت أغزر الدورات االنت ابية مدا الت 1 ح من الجدول رقم )ات     
ثرة مقارنًة بالدورات السابقة, وكانت مدا الت )نواب بغداد( ي حول ال رائب, إالَّ أنها لم تكن م

تكن بالمستوى المطلوب إذا ما قسنا عديد من نواب ذلك اللواء  هي األعلى, إالَّ أنها نسيبًا لم
وقارناها بمدا التهم, بالمقابل ارتفعت مدا الت )نواب لواء الديوانية( نسبيًا, والسيما في 

 اللوائح المرتبطة ب ريبة األر ع وذلك لكثرة النواب االقطاعيين في اللواء.
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 ثانياملبحث ال
     :م1932-1925 االيرادية يف سياسة العراق رسومالأثر 
موردًا مهمًا لها, وكثيرًا ما يتدا ل  تشكلواردات الدولة المهمة التي  الرسوم واحدة من     

ذ إ عنهما فري ة نقدية تدفع بصفة نهائية للدولةالرسم وال ريبة في بع  ال صائهع أل
يتشابء الرسم  تستقل بو ع النظام القانوني لهما, ولها نسبة محددة منهما, وعموماً 

كثيرة وال ريبة في عنصر اإلجبار, فكالهما يفر  بصورة اجبارية, أما أوجء اال تالف 
إذ عدت مساهمة من الش ه في تغطية جزء من  ,(1): ال رائب تفر  بدون مقابلمنها

ما الرسم أالنفقات العامة, وال يجوز للمكلف المطالبة بنفع  اه مقابل دفع ال ريبة, 
ويحصل من  اللها على نفع  اه, ف اًل  , دمة محددة يطلبها الش هفيفر  مقابل 

ن تحديد مقدار ال ريبة يتم على أس اس عن النفع العام الذ  يعود على المجتمع, وا 
عادة على أساس قيمة ال دمة تم تا تحديد قيمة الرسم مبين المقدرة التكليفية للمكلف لها

فال يجوز للمكلف المطالبة  ,بشكل نهائيتدفع ال ريبة و , (2)حصل عليها الفردالتي 
عند عدول المستفيد عن طلبء,  الرسم يمكن استرجاعء بشكل كلي   في حينباسترجاعها, 

وال ريبة ال تعر  إالَّ بقانون يصدر عن السلطة التشريعيةع نظرًا لحساسية ذلك المصدر 
تد ل مجلس  وال ,رةأما الرسم فإن تحديد نسبتء  ا ع لتفصيالت  اصة بالدائ ,التمويلي

 .(3)النواب في و عها

                                                           

( عيساوي عبدالقادر بلعروسي سيد حممد، االمتيازات اجلنائية لتحفيز االستثمار اخلاص، رسالة ماجستري، )جامعة ايب بكر 1)
 .٢3م(، ص٢٠1٦بلقايد: كلية العلوم التجارية، 

وم القضائية مثل: رسم كاتب العدل. للتفاصيل ( مثال على ذلك رسم املستشفى، ورسوم دخول احلدائق العامة، والرس٢)
م، رسالة ٢٠٠٨-1٩٩٢ينظر: بلوايف عبداملالك، أثر االصالح االقتصادي على فعالية النظام الضرييب يف اجلزائري يف الفرتة 

 .٥٢م(، ص٢٠1٢املاجستري، )جامعة وهران: كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، 
؛ علي عبد الرسول لفتة، الشرعية الدستورية للضرائب والرسوم يف دستور مجهورية 33نبيل، املصدر السابق، ص( قطاف 3)

 . 33-3٢(، ص ص٢٠٢1م، رسالة ماجستري، )جامعة الشرق االوسط: كلية احلقوق، ٢٠٠٥العراق لسنة 
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بالرسوم, وتباينت ردود  مدة الدراسة لوائح قانونية أبانطرحت في مجلس النواب      
بمناقشات حثيثة واهتمام كبير من لدنهم, وا رى لم  حظيتأفعال النواب حولهاع فبع ها 

 :لى اآلتيإسم تنل قسطًا وافرًا من اهتمامهم, وعلى اية حال فأن تلك الرسوم تنق

 .(1)م1932-1925 الرسوم الكمركية _والا أ
فر ت على السلع التي استوردتها الدولة ابتغاء حماية منتجاتها وصناعتها المحلية      

 .(2)من منافسة نظيرتها األجنبية, وتارة فر ت على صادرات الدولة لتعزيز ايراداتها
ئح عديدة ارتبطت بمو وعة الرسوم مدة الدراسة لوا أبانعر ت في مجلس النواب      

الكمركية, ففي الدورة االنت ابية األولى عر ت الئحة )قانون لزيادة رسوم الكمارك 
 غنيمة بتلك الالئحة وما يوسفالصدد رحب النائب  ذلكوب ,(3)م(1925لسنة  والمكوس

ى ن ذلك ينعكس علإن وبيّ  ,ت منتء من فر  رسوم على المشروبات الروحية المستوردة
, ويمكن القول ان النائب بطرحء السابق تغلب على ذاتيتء (4)انعا  الصناعة المحلية

حكم ديانتء وانتمائء العقائد  لم يكن بورغبتء في تعزيز إيرادات الدولةع ف وطنيتءلصالح 
في صالحء فر  رسوم ا افية على ذلك النو، من المنتجات لكنء رحب بتلك الرسوم 

لكن مقارنة طرحء بردود أفعال نواب   رين تعكس لنا بونًا  ,وذلك الترحيب يحسب لء
ذ نظر نواب عديدون أن كالم النائب مدعاة لنشر صناعات غير إ ,واسعًا في تفكير 

                                                           

األطراف والعوامة دراسة حالة اجلزائر يف إطار  ( صربينه فراخ، تطور سياسة التعريفة اجلمركية يف ظل النظام التجاري متعدد1)
كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم  منطقة التبادل احلر مع اإلحتاد األورويب، رسالة ماجستري، )جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي:

 .٢٧-٢٤(، ص ص٢٠11التجارية وعلوم التسيري، 
ومدلوهلا املبادلة والتجارة. للتفاصيل ينظر: يوسف رزق Commercum   إن اصل لفظة كمرك مشتقة من الالتينية( ٢)

 .11٢-111اهلل غنيمة،  املصدر السابق، ص ص
هنا نشأة حديثاً أل ؛( تكونت  الالئحة من اربع مواد وكان سبب فرضها زيادة إيرادات اململكة اليت كانت حباجة إىل االموال3)

م. للتفاصيل 1٩٢٥تشرين األول عام  ٢٢الالزمة ومت قبول الالئحة يف  وحتتاج اىل العديد من اإليرادات لتغطية املصرفات
م، 1٩٢٥م، م. م. ن، الدورة االنتخابية االوىل لسنة 1٩٢٥كانون االول 31، بتاريخ 3٨3ينظر: )الوقائع العراقية(، العدد 

 .11ص،  م1٩٢٥ين األول تشر  ٢٢اجللسة الرابعة واألربعون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥عتيادي لسنةاال غري االجتماع
 .٨ص املصدر نفسه،  يده وشكره على ذلك نائب لواء الدليم جميد الشاوي. للتفاصيل ينظر:أ( ٤)
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بل حرم  وتحريم ما ,أحل اهلل إحالل ماعلى يقتصر  ن دورهم الأوتناسوا  ,اسالمياً  ة  محبذ
 .ناه ة للبالد ماليةعلى رسم سياسة 

للتأكيد على  رورة سن قانون  (1)(90النائب أحمد الشيخ داود بالمادة رقم ) استشهد     
ن الغاية التي أويبدو  , اه قبل ان تطر  الالئحة مو وعة الدراسة على مجلس النواب

 تلكالطر  هي تعطيل المناقشة في  لكذائب )المعار ( أحمد الشيخ داود لدفعت الن
-1882) (2)ريوف الجادرجي (وزير المالية)أكد وبهذا الصدد  ,الالئحة بحجة دستورية

توجد  الغاية من طر  تلك الالئحة هو تعظيم موارد الميزانية العامة والم( ان 1959
وافق عليء المجلس في  وذلك ما ,"غير ضرورية"محاذير من فر  رسوم على ب اعة 

 تورية الن معار ة النائب للسلطة دفعتء لالستشهاد بمادة دسأبمعنى  ,جلسة سابقة
ن إنء تناسى أواألكثر من ذلك  ,دار في مجلس النواب ب صوه الالئحة تنطبق على ما

 .(3)مجلس النواب كان قد أجاز في جلسة سابقة طر  لوائح من ذلك النو،
م( تلك الالئحة 1934-1864) (4)استغل النائب عن )لواء كركوك( نشأت ابراهيم    

ن أن وبيّ  ,تداول المشروبات الروحية في الفنادقلالعترا  على سياسة الدولة من منع 
و عف من قدرة المنت  المحلي عن منافسة نظريء  ,ذلك سبب للبالد  سائر مادية كبيرة

لى تلك إن المشروبات الروحية المستوردة ظلت تتسرب بطرق غير قانونية أل عاألجنبي
دولة بل ان المستفيدين هم تعود لل وتلك المبالغ ال ,ةظالفنادق وتبا، بالسر وبمبالغ باه

                                                           

 (.٢( للتفاصيل ينظر ملحق رقم )1)
التأسيسي ب عضواً عن لواء احللة يف اجمللس ، ودرس يف اسطنبول، وحصل على شهادة احلقوق منها، انتخق( ولد  يف العرا٢(

شغل منصب وزير املالية يف الوزارة السعدونية الثانية،  م،1٩٢٥عنها يف جملس النواب عام  م، كما وأصبح نائباً 1٩٢٤ عام
 .٢٧1للعدلية يف الوزارة العسكرية الثانية. للتفاصيل ينظر: حسن لطيف كاظم الزبيدي، املصدر السابق، ص ووزيراً 

وىل، م.م.ن، الدورة االنتخابية األ ؛م1٩٢٥ول كانون األ 31، بتاريخ 3٨3( للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(، العدد 3)
 .٨ص ،م1٩٢٥تشرين األول  ٢٢اجللسة الرابعة واألربعون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥عتيادي لسنةاال غري االجتماع

لواء كركوك يف جملس  ( ولد يف ماردين يف املوصل تسلم العديد من املناصب اإلدارية يف لواء  املوصل انتخب نائبا عن٤)
م. للتفاصيل ينظر: حسن 1٩٢٥ول كانون األ  ٩م(، كما انتخب نائبًا ثانيًا لرئيس اجمللس يف 1٩٢٨-1٩٢٥) النواب عام

 .٦٢٨لطيف الزبيدي، املصدر السابق،  ص 
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ن تبا، في تلك أو  ,ن تفسح السلطة المجال لتلك المنتوجاتأأفراد, وعليء اقتر  النائب 
ليبقى المنت  الوطني محفزًا  عوشجع على فر  رسوم على المنتوجات االجنبية ,الفنادق

منت  وتشجيع ال ,يجاب على زيادة االيراداتوذلك ينعكس باإل ,بسعر المحلي للمستهلك 
-1870) (2)منير عبدالرزاق)نائب لواء بغداد( , وفي ذلك الصدد أثنى النائب (1)الوطني
 طرحء زميلء قائاًل: على مام( 1945

يبيعون إال المشروبات  أن شبابنا لديهم داء االوتيالت واصحاب االوتيالت ال"
فعلى ن وتذهب لبالد اخرى يالدراهم تنفق من جيوب العراقي تلكو , (3)االفرنجية

 .(4)الحكومة  اتخاذ التدابير لمعالجة ذلك
ن أعلى  اأشار النائبان على ثغرة مهمة في عمل الجهات الرقابية الحكومية فهم أكدو      

وتبا، في ميسسات  ,لى االسواق العراقية دون رقابة حكوميةإالب ائع الممنوعة تسرب 
على ان السلطة تتكاسل وتسهم  اوهم بذلك أكدو  ,وموا ع مح ور تداولها في تلك المواقع
العراقية أبان السياسة المالية  علىوذلك ميشر  ,بشكل غير مباشر في هدر ايرادات الدولة

و عت السلطة التنفيذية في مو ع البالد مها نواب واشكال كبير قدّ مدة الدراسة, 
 ر.المقصّ 

مادة  صبة  برزت ق ايا الرسوم المفرو ة على الحبوب في مجلس النواب بوصفها     
حفزت نواب البالد لمناقشتها فعندما طرحت الئحة )قانون تمديد اعفاء بع  الحبوب من 

                                                           

وىل، نتخابية األم.م.ن، الدورة اال ؛م1٩٢٥ ولاأل كانون31، بتاريخ ٢٨3( للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(، العدد 1)
 .٩، صم1٩٢٥تشرين األول  ٢٢اجللسة الرابعة واألربعون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥االجتماع االعتيادي لسنة 

م كما انتخب عضوًا يف اجمللس التأسيسي عام 1٩٢٢( ولد يف بغداد واكمل دراسته فيها كان مديرًا لبلدية الرصافة عام ٢)
م 1٩3٢-1٩3٠والثالثة  ،م1٩٢٨-1٩٢٥وىل لس النواب ألربع دورات انتخابية األم، وانتخب الحقًا عضوًا يف جم1٩٢٤

م عن العمارة. للتفاصيل ينظر: مري بصري، اعالم السياسية 1٩٤3-1٩3٩والتاسعة  ،م1٩3٩-1٩3٧والثامنة  ،عن بغداد
 .331يف العراق احلديث، ص

 ( وقصد يف ذلك األجنبية.3)
م، 1٩٢٥وىل، االجتماع االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخابية األللتفاصيل ينظر:  يده النائب عبدالرزاق منري.أ( ٤)

 .٨، صم1٩٢٥تشرين األول  ٢٢اجللسة الرابعة واألربعون املنعقدة بتاريخ 
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ذ طالب النائب احمد إ ع, تلقفها نواب البالد بآراء متباينة(1)م(1925الرسوم الكمركية لسنة 
عفائها ,الشيخ داود بت مين مادة السمن في الالئحة من الرسوم الكمركية بدعوى ان  وا 

ة المراعي لاب األغنام والمواشي تعر وا في نفس العام الى  سائر جمة بالنظر لقأصح
ونقه وا ح في تلك  ,مما انعكس سلبيًا على منتجاتهم عوان فا  درجات الحرارة

بالنظر لحاجة المواطن العراقي  ععفاء الرزإ, أما النائب عبدالرزاق منير طالب ب(2)المادة
 ير األ ذ عدّ إمطالبتء برز رأ  ثالث تبنا  يوسف غنيمة  وفي   م ,الماسة لتلك المادة

ها ي ن اعفاا  و  ,ن البلد يمتلك وفرة منهاا  و  ,مادة الرز غير  رورية مقارنة بالحنطة والشعير
وقدم احصائية لتلك  ,موال المتأتية من ذلك الرسم سائر في األلدون مسوغ يعر  البالد 

م شهدت استحصال 1925تموز  15 -م1925شباط  15ذ أكد ان المدة من إ عموالاأل
ن اعفاء تلك المادة ا  و  ,من الرسوم المفرو ة على الرز فقطة روبيالف(  561قدر  )مبلغ 

 بل ,غنيمة فقط بيوسفمن الرسم ييثر على إيرادات البلد, ولم يكن ذلك الرأ  م ته 
اإلعفاء ن القصد من إ نم( وبيّ 18701945) (3)الفارسينصرت  (لواء ديالى)نائب  يد أ

ء جالت نبّ اوفي   م تلك المس ,"ال الترفه في الكماليات"يف ال يق عن المزار، فت 
ن استعمال الرز في الوسط والجنوب ي تلف ألى إالنائب عبدالرازق منير اع اء المجلس 

في  اً ساسأ اً تد ل بء تلك المادة بوصفء عنصر  ففي الوقت الذ  ال عتمامًا عن الشمال

                                                           

الد ي األوضاع االقتصادية يف البرد  وكان سبب وضعها قلة احلبوب يف البالد الناشئ من ت ،ربع موادأنت الالئحة من ( تكو  1)
م. للتفاصيل 1٩٢٥ب أ ٢٠جلس يف مبالالئحة بأغلبية  تلكاآلفات الزراعية، وقد قبلت  انشار :بسبب الكوارث الطبيعية مثل

 بأ ٢٠م، اجللسة اخلامسة عشر املنعقدة يف 1٩٢٥وىل، االجتماع غري االعتيادي لسنةينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية األ
 .٢م، ص1٩٢٥

 .٧ص ،املصدر نفسه (٢)
م، اختري نائبا عن لواء دياىل 1٩1٤( ولد ونشأ يف بغداد، وأكمل دراسته فيها، درس احلقوق ومارس مهنة احملاماة عام 3)

م. للتفاصيل 1٩33تشرين الثاين عام  ٩م، وكذلك يف 1٩3٢تشرين الثاين عام  3م، تسنم منصب وزير املالية يف 1٩٢٥عام
م، رسالة ماجستري، اجلامعة 1٩٤٥-1٨٩٤سي ودوره السياسي يف العراق ينظر: عباس كاظم جابر العبودي، نصرت الفار 

الدورة  أبانآراء ومواقف نصرت الفارسي يف جملس النواب العراقي  م(؛ كاظم جواد أمحد،٢٠11املستنصرية: كلية الرتبية، 
 .3م، ص٢٠1٦، ٧٥العدد ، ٤٠اجمللدم(، 1٩٢٨-1٩٢٥االنتخابية االوىل )
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والسيما  ,فأنها مادة  رورية واساسية في غذاء أبناء الوسط والجنوب علغذاء أبناء الشما
, (1)بداً أتنقطع  ن المناسبات التي تتطلب كميات كبيرة من الرز في تلك المناطق الإ

وفي هذين  ,يلول وتشرينأالمادة تقتصر على شهر   تلكن استحصال إههم اي ًا ونبّ 
على  اً كليّ  اً هر األ رى تعتمد البالد اعتمادشولكن باأل ,الشهرين وفرة من تلك المادة

 .(2)لى استيراد إ ةن البالد بحاجأل عيد اعفاء مادة السمنأو  ,الم زون من تلك المادة
ومن الجدير  ,(3)(2جاء في المادة رقم) الحنطة والشعير من الرسوم حسب ما أعفيت     

لها النظرة الجزئية التي انطلق و أوردت في المناقشة السابقة اشكاليات عديدة  بالذكر إنها
نائب لواء ديالى( )و النائبان يوسف غنيمةكان  ,منها بع  النواب في تسجيل مالحظهم

ة انطلقا من هذ  النظرة نيوعاشا حياة المد ,ا في بغدادنطاللذان ق ,صرت الفارسين
ن  ن النائب ينبغي أن ينطلق في اقتراحء مأل عوذلك غير جائز ,ال اصة القترا  عام

وعليء فأن تلك االشكالية  , اه فالقانون الذ  ينت  عن اقتراحء عام ال ,نظرتء العامة
 وذلك ما ,تلك المناطق الغذائية ةوحاج ,فر تء التقاليد االجتماعية هم يتناسون ماتجعل
في اشكالية منطقية هو اآل ر  وقع  ير ولكن النائب األ ,ء لء النائب عبدالرازق منيرنبّ ت

ن فتح السوق أل علنائب انطلق في اقتراحء من منطلق اجتماعي ال اقتصاد يبدو أن ا
في  اً كبير  يعد ا الالً  ,العراقية الستيراد محاصيل زراعية ومنتجات حيوانية تنت  في الدا ل

 .ال مد رةمستهلكة ال منتجة ومنفقة إلى ل البالد ويحوّ  االيراديةسياسة البالد 
                                                           

ات العزاء والزواج وتقاليد الضيافة املنتشرة يف الوسط واجلنوب وما يتخلله إفراط يف تقدمي والئم ( يقصد يف ذلك مناسب1)
وداي العطية، تاريخ الديوانية قدميًا وحديثاً، )النجف األشرف: املطبعة  للتفاصيل ينظر: الطعام ويكون الرز فيها مادة اساسية.

 .11٤م(، ص1٩٥٤احليدرية، 

وىل، االجتماع االعتيادي م.م.ن، الدورة االنتخابية األ ؛م1٩٢٥ ولاأل كانون31، بتاريخ ٢٨3(، العدد )الوقائع العراقية (٢)
 .٧، صم1٩٢٥تشرين األول  ٢٢اجللسة الرابعة واألربعون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥لسنة 

ىل إيدخل  م مجيع ما1٩٢٦ىل اليوم احلادي والثالثني من شهر آذار إن يعفى من رسوم الوارد الكمركي أ( وتنص على 3)
م، 1٩٢٥ايلول ٨، بتاريخ 3٤1عددجنبية. للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(، الالعراق من احلنطة والشعري من البالد األ

 بأ ٢٠املنعقدة يف  ،م، اجللسة اخلامسة عشر1٩٢٥، االجتماع غري االعتيادي لسنةم.م.ن، الدورة االنتخابية االوىل
 .٦ص، م1٩٢٥
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-الئحة )قانون اعفاء شركة النفط االنكليزيةطر  لثانية شهدت الدورة االنت ابية ا     
, وواجهت تلك الالئحة اعترا ات من (2)م(1928لسنة  (1)الفارسية من رسم الترانسيت

بو التمن وفيء أظهر النائب حالة أاعترا  النائب محمد جعفر  برزهاأنواب عديدين 
ففي  ,ية على نظيرتها المحليةوتف يل الشركات األجنب ,ز الوا حة في تلك الالئحةيالتمي
دت  سائر كبيرة من الرسوم ن الشركة تكبّ أ وردّ  ,يتعلق بدواعي طر  تلك الالئحة ما

و عت الالئحة للحد من تلك  عالحكومة العراقية نم اً المفرو ة على نقل الترانسيت ودعم
قد وفي ذلك الصدد بين النائب أن تلك ال سائر التي تتعر  لها الشركة  ,ال سارة

فلماذا تميز الشركة على حساب التاجر العراقي الذ   ,يتعر  لها كل التجار العراقيين
أما فيما يتعلق بتعهد الشركة بدفع رواتب الموظفين القائمين على   زيولى بالتميأهو 

اتب و تفر  لدفع ر  ألن الرسوم ال عبين النائب استغرابء من ذلك التعهد ,مراقبة الكمارك
نها تعد إيرادات ثابتء وأساس اقتصاد  مهم تبنى عليء سيادة ألع فقطموظفي الكمارك 

ن النفوذ البريطاني إويبدو  ,, وتتفق الباحثة مع طر  النائب بدرجة كبيرة(3)البالد المالية
وتحولها من جهة راعية للفرد  ,لقى ب اللء على الحكومة العراقية لو ع تلك الالئحةأ

 شركات األجنبية.لى مدافع عن مصالح الإالعراقي 
طرحء زميلء  م( على ما1980 -1875) (4)أثنى نائب )لواء المنتفك( محمود رامز     

ا تصدر  تلك الشركة ن الحكومة لم تحصل على إيرادات ممّ أوأكد  ,بو التمنأمحمد جعفر 
                                                           

 (.٦ملحق رقم ) تفاصيل ينظرلل (1)
فطلبت  ،الفارسية –اليف اخلسائر اليت تكبدهتا الشركة االنكليزية توكان الغرض منها  ،مواد ةربعأنت الالئحة من ( تكو  ٢)

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، 1٩٢٨متوز  1٩املساعدة من احلكومة العراقية، ومت التصويت بتاريخ 
 .٤٢1م، ص1٩٢٨أب  ٢٢م، اجللسة الثالثون املنعقدة بتاريخ  1٩٢٨تماع غري االعتيادي لسنة االج

 .٤٢1م، املصدر السابق ،ص 1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة 3)
م، ونائباً 1٩٢٥عن لواء املنتفك عام انتخب نائباً  م، 1٩٠1ولد يف بغداد، ودرس يف اسطنبول يف الكلية العسكرية عام  (٤)

 كان نائبًا معارضًا يف جملس النواب وله الكثريو ،  لواء بغداد يف دورته الثانية والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرةعن 
العراق  من االعرتاضات يف اجمللس. للتفاصيل ينظر: عالء كاظم جاسم سلطان الوائلي، حممود رامز ودوره السياسي يف

 م(.٢٠13م، رسالة ماجستري، )جامعة املستنصرية: كلية الرتبية، 1٩٥٨-1٨٧٥
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ر حذّ و ,الرواتب الضخمة"على " تصرفة من رسم الترانسيت والفائدة المرجوّ  ,من نفط
فراغ ان ذلك ييد  إلى أل عة عر  مثل تلك االعفاءات على المجلسبغمن الحكومة م

بأثر ذلك  "ميناتطت"لى إن تستند أيمكن للحكومة العراقية  وال ,ال زينة العراقية من أموال
وطالب وزارة المالية ان  ,والسيما في مو وعة تصدير النفط ,االعفاء بزيادة وسرعة عملها
على  تقليلها بناءً  الشركة فالواقع يحتم عليها زيادة ايراداتها ال تكون واقعية في التعاطي مع
, وبذلك الصدد قام )وزير المالية( (1)وطالب برف  الالئحة ,وعود مستقبلية غير واقعية

 : الً ائقجابة يوسف غنيمة باإل
خذ رسم الترانسيت فيجب أن ال يزيد هذا الرسم ألى إذا اضطرت الحكومة إ"....

التي تتكبدها الحكومة لقاء خدمات الموظفين المعينين لهذا على النفقات 
مجلة مثل حدى المجالت المختمرة إولو طالع الزميل محمود رامز  ,الغرض

لموضوع الذي نعالجه قد عالجته مصر قبل ان هذا أن له لتبيّ  ,دنىالشرق األ
ن نه كاإجد أو  ,لى اعفاء هذه الرسومإن مصر تميل أوكان يرى كيف  ,اسبوعين
ه على االعتقاد بخالف الحقيقة ا حملكثر من المواد التي طالعها ممّ أيستفيد 

فكره السليم هذه فكرة عامة وهي الفكرة التي ترى الى جعل رسم  للّ وظ
ن الدول تجتهد اليوم الن تعفي هذه الرسوم لتكون ا  و  ,الترانسيت كخدمات فقط

ن كل الطبقات ا  و  ,الحركة ن البالد تستفيد من هذهوذلك أل  ؛لمرور مجاناً اة كحر 
اب وما لى النجارين والكتّ إلى السكك الحديدية بل إلى النقلية إمن الحمالين 

آذار سنة  15ني اريد ان ابين انه من ا  شاكل ذلك يستفيدون كلهم ... و 
هي انه قد  الجمركنتيجة الحسابات في  1928حزيران سنة  30لى إ 1927

روبية وان مصاريف  (2682مبلغ ) جبينا من رسوم الترانسيت من الشركة

                                                           

أب  ٢٢م، اجللسة الثالثون املنعقدة بتاريخ  1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية االجتماع غري االعتيادي لسنة 1)
 .٤٢٢-٤٢1ص ص م،1٩٢٨
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ن إي أ( روبية 1348ننا اآلن خسرنا )إ( روبية 4030للموظفين قد بلغت )
 . (1)"فقاتنانبمقدار هذا المبلغ تنقص وارداتنا من 

ستغالل حالة إب ,وانتهز النائب محمد باقر الشبيبي فرصة طر  هذ  الالئحة للمطالبة     
على ت في  اسعار النفط والبنزين المبا، للمواطنين واجبارها  ,الشركة لذلك اإلعفاء

 :وأكد ,وقارن بين اسعار تلك المنتوجات في لندن وباريس واسعارها في العراق ,العراقيين
لى قسمين قسم إمزارعين ينقسم لة جدًا في العراق حتى صار دخل اظ"أنها باه 

 لبنزين والتستوفيه الحكومة عن طريق الضرائب وقسم يذهب لشراء النفط وا
 .(2)ن تعامل الشركة بهذا السخاء"أيبقى لديهم شيء...فال ينبغي للحكومة 

الالئحة تم اقرارها على الرغم من المعار ة الشديدة التي  تلكن إ ,من الجدير بالذكر     
ن يحدث ذلك بالنظر الى سطوة الحكومة في مجلس النواب دون أعجب  اثيرت حولها, وال

 ء تلك اللوائح من أثر  طير على سياسة البالد المالية.تشكل لى ماإالنظر 
 (3)مء النائب عن)لواء السليمانية( محمد أمين زكيطر  في الدورة نفسها تقرير قدّ      

م(, وفيء دعوة لزيادة واردات الدولة ليس بو ع الرسوم بل إصال  1880-1948)
, وأكد على (4)م إيرادات الدولةلى التبغ بوصفء منت  زراعي يدعإوأشار  "منابع الواردات"

                                                           

أب  ٢٢م، اجللسة الثالثون املنعقدة بتاريخ  1٩٢٨االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية االجتماع غري  (1)
 . ٤٢٢ص م،1٩٢٨

 .٤٢٥، صاملصدر نفسه . للتفاصيل ينظر:ده النائب عبد املهدي املنتفكيي  أ( ٢)
دورة ( سياسي ومؤرخ كردي ولد يف مدينة السليمانية ودرس فيها وهو مؤرخًا انتخب نائبًا عن لواء السليمانية يف أكثر من 3)

م نائباً عن لواء اربيل، تسنم العديد من املناصب 1٩3٢م وانتخب عام 1٩٢٨م والثانية عام 1٩٢٥انتخابية الدورة االوىل عام 
م، ويف وزارة نوري السعيد الثانية 1٩٢٧م، وأصبح وزيرًا للمعارف عام 1٩٢٥الوزارية  منها وزير األشغال واملواصالت عام 

صب وزير االقتصاد واملواصالت. للتفاصيل ينظر: دارا مجال غفور، حممد أمني زكي ودوره م شغل من1٩3٢والثالثة عام 
 م(.٢٠٠٨م، ) السليمانية: بنكه ي زين، 1٩٤٨-1٩٢٤السياسي واإلداري يف العراق 

ري لواردات ، عنـوان امللفـة: التقرير االدا3٥3/311الوحـدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللفـة د.ك.و، )( ٤)
 .٥، ص٤م، و1٩٢٩ ولكانون األ 11 الصادر يف  م،1٩٢٨الكمارك واملكوس لسنة 
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عر سواشكل على  ,(1)همية التبغ المزرو، في لواء السليمانية وقدر  بثالثة ماليين كيلوأ
بالتبغ األجنبي الذ   وأكد ان الكيلو الواحد يبا، بروبية ونصف مقارنةً  ,ذلك المنت  الزهيد

وبية على كيلو ر  50وبع  األنوا، دفع فيها المستهلك  ,روبية 30لى إ 20يبا، ب
د المنت  األجنبي ينء نتيجة طبيعية لتقصير الدولة في تقيأر النائب ذلك على وفسّ  ,الواحد

ف ل من األجنبي أالتبغ المحلي  نإوأكد  ,برسوم تجعلء عاجزًا عن منافسة المنت  الوطني
 .(2)الحكوميينقصء هو الدعم  لكن ما

ن إ :يثني على كالم النائب لكنء ا افذلك التقرير ل واستغل النائب مصطفى الطء     
كثر من تركيزها على أالدولة ركزت على االيرادات المتأتية من زراعة التبغ المحلي 

مام أالمعوقات  ها عبو تهم الدولة أنء إ, بمعنى (3)جنبيموال التي تفر  على التبغ األاأل
 ةافسمنول من األوتنتظر  ,ن تعر  المنت  األجنبي للتحد  نفسءأالمنت  الوطني دون 

 وفي ذلك التفاتء مهمة عكست عقلية مالية دقيقة من النائب. ,الثاني
, (4)م(1930قانون تعريفة الرسوم الكمركية لسنة )في الدورة نفسها الئحة  تطرحو      

ن ألكن الغريب  ,الالئحة باهتمام كبير من لدن نواب البالد تلك تحظىوكان مقدرًا ان 
 :فمثالً  ,رت على القشور دون ال و  الدقيق بتفاصيل تلك الالئحةمناقشات النواب اقتص

وطالب  ,بو التمن على فر  رسوم على المشروبات الروحيةأاشكل النائب محمد جعفر 
 د ولها الى العراق قائاًل:  مبعد

                                                           

 .طن 1٠٠٠( املليون الواحد يساوي 1)
أب  ٢٢نعقدة بتاريخ  م، اجللسة الثالثون امل1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٢)

 .٤٥٧، صم1٩٢٨
، املصدر نفسه. للتفاصيل ينظر: باناحممد رضا الشبييب ومعروف جياووك ونائب )لواء اربيل(مجال بده يف ذلك ي  أ( 3)

 .٤٥٩ص
الالئحة بسبب التطورات االقتصادية واملالية اليت حدثت يف البالد  تلك( تكونت الالئحة من اثنان وثالثون مادة، وضعت ٤)

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة 1٩3٠كانون الثاين   ٢٧باألغلبية يف  وحلماية املنتوجات الوطنية.، وقد مت املوافقة عليها
م، ص 1٩3٠كانون الثاين   ٢٧م،  اجللسة الثانية والعشرون املنعقدة يف 1٩٢٩االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 

 .3٠٤ -٢٨٤ص
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يجوز  ذا وضعنا هذا الرسم سوف نشجع على الحرام ألننا بلد إسالمي فالإ" 
 .(1)للوائح"صاًل مناقشة مثل هذه اأ

 اً يت ح مما سبق أن النائب غلب وازعء الديني على مهمتء االساسية بوصفء نائب     
ت م في كنفها المسلمين  ن البالد الأوتناسى  ,يرادات البالدبإيناق  الئحة ترتبط 

ن إي ًا أوتناسى  ,تلك المشروبات عاطيتمنع ت ال متعددةً  اً بل أنها ت م أديان ,فحسب
 يراديًا فيء نفع للبالد أكثر من  طر د ولها.إ ائع يعد مكسبًا بعلى تلك الفر  الرسوم 

لى دعم إم( 1948-1882)( 2)عبدالمحسن شال  (النائب عن )لواء الديوانية ادع     
السكائر والتنباك العراقي بدأ ينافس ن أطرحء بنفس الالئحة وبين  المنتوج الوطني مستغالً 

علبة من   20ج وفي   م ذلك وعد وزير المالية بتقديم من ال ار التنباك الذ  يأتي 
بل  ,يقل شأنًا عن المنت  األجنبي ن المنت  المحلي الأمحليًا ليثبت لء  ةالسكائر المنتج

ستورد تبغًا رديئًا بل تقتصر ن النا ان" ياسين الهاشمي يتغلب عليء احيانًا, فرد وزير المالية
, وأشكر هذا النهج حتى يتحسن التبغ العراقي ستمر علىنا سننإ...على التبغ الجيد

النائب عبد المحسن شال   فردّ , "بها يحتفظعلى هذا ألنني ال أدخن, وارجوه أن النائب 
 قائاًل:

لم يكن  قصدي أن اتقدم بهذِه العلبة لشخصه الذي احترمه على كل حال "...  
عشرون علبة من  وزارته وهي نه أن أقدم الهدية إلى ديوانبيّ أن أردت ولكن ما

                                                           

املتاجرة باملشروبات الروحية؛ ألنه يعدها حرام.  للتفاصيل ده نائب لواء املنتفك زامل املناع الذي كان من املعارضني اىل أي  ( 1)
أب  ٢٢نعقدة بتاريخ  م، اجللسة الثالثون امل1٩٢٨م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة  ينظر:

 .٢٩٠-٢٨٥ص، م1٩٢٨
التجارة واالعمال درس عبداحملسن األدب وبعد ( ولد يف النجف االشرف وتنتمي أسرته إىل قبيلة خفاجة واشتهرت عائلته ب٢)

م( وانتخب 1٩٢٤اب3-1٩٢3تشرين الثاين ٢٢ذلك مارس التجارة، عني وزيرا للمالية يف وزارة جعفر العسكري األوىل )
لس النواب، م، أصبح نائباً عن لواء كربالء يف الدورة االنتخابية األوىل جمل1٩٢٤نائباً عن لواء الديوانية يف اجمللس التأسيسي عام

سم العديد من املناصب احلكومية. ، وتن  م1٩٢٨وبعد ذلك أصبح نائبًا عن لواء الديوانية يف الدورة االنتخابية الثانية عام 
رسالة ماجستري )جامعة ، دراسة تارخيية 1٩٤٨-1٨٨٢عبد احملسن شالش ، أمري أمحد رحيم الشمريللتفاصيل ينظر: 

 .م(٢٠1٢الكوفة: كلية اآلداب، 
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أنواع مختلفة من السكاير العراقية ليشاهد بنفسه ما قام به العراقيون من 
الخدمة في هذا السبيل لتكون له نموذجًا ليتقدم بكل شجاعة لزيادة الرسوم على 

 .(1)التبغ والسكاير المستوردة من الخارج"
الد مدى ابتعاد السلطة يبدو أن النائب عبدالمحسن شال  أراد أن يبين لنواب البو       

ولكونء كان  ,وصل أليء المنت  المحلي من تطور وما ,التنفيذية عن متابعة السوق المحلية
أظهر دراية كبيرة عندما أدلى بدلو   ,المنت  تحديداً  ذلكتاجرًا معروفًا في التعامل مع 

ب لم يعكس واحرج السلطة التنفيذية بشكل كبير, أما رد وزير المالية ورف ء لتلك العل
نذاك وذاتيتهم في التعاطي  حنكة ودراية سياسية بل نقل لنا اسلوب تفكير رجال السلطة 

الش صية  مع المواقف وتناسيهم انهم يجلسون تحت قبة البرلمان بصفتهم الوظيفية ال
وذلك يفسر رد النائب عبدالمحسن شال  وتأكيد  للوزير انء لم يقدم تلك السكائر لء 

لهاشمي بل قدمها لينبء الى تقصير الحكومة بمتابعة المنتوجات المحلية بصفتء ياسين ا
 ويحفز  على  رورة التعاطي مع المنت  المحلي بشكل أف ل.

ارغم طر  النائب عبدالمحسن شال  واطروحات مماثلء لء السلطة التنفيذية في     
بغ العراقي م على إرسال  براء لمتابعة مدى حاجة السوق المصرية للت1930شباط 24

لواء  وكان جواب ال بير بأن التبغ العراقي و اصًة الذ  يزر، فيوانطباعها عن جودتء 
ي(, وقال بأن مصر تستهلك ناألمريكي وااليراني والبلغار  واليوناالسليمانية  يشابء التبغ )

 ن ايران حاولت تهريب كمية منأي ًا أ, وجاء في تقرير  (2)جودتءلالتبغ العراقي نظرًا 
الحيطة والحذر ومنع ذلك   ذأوطالب الحكومة ب ,لى العراق بعد تحسين نوعيتءإالتبغ 

ز  عن المنت  االيراني يها على رفع مستوى إنتاج التبغ العراقي حتى يتم تميالتهريب وحثّ 

                                                           

ده عبد املهدي املنتفكي وضياء يونس. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة أي  ( 1) 
 .٢٩٧ص م،1٩3٠كانون الثاين   ٢٧م،  اجللسة الثانية والعشرون املنعقدة يف 1٩٢٩االجتماع االعتيادي لسنة  ،م1٩٢٩

م(،  ۱۹۳۰–۱۹۲۹، عنـوان امللفة: التبغ )1٩٤1/311ت البالط امللكي، رقم امللفـة ( د.ك.و.، )الوحـدة الوثائقية(: ملفا٢)
، ٤م، املرسل إىل سكرتري جملس الوزراء حول التبغ العراقي، و1٩3٠شباط  ٢٤(، يف ٢٥٧٢كتاب وزارة املالية املرقم )م/ 

 .۱۳-۱۱ص
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م 1930ذار أ 6ا دفع الحكومة في ممّ  ,الذ  قلد مصنعو  طريقة )تعليب التبغ العراقي(
وتطوير  لما فيء من  ,الر  والزراعة على  رورة االهتمام بذلك المنت لى مطالبة وزارة إ

 .(1)إيرادات العراق الماليةعلى أثر 
قانون المشروبات الروحية لسنة طرحت في الدورة االنت ابية الثالثة الئحة )     

ساسون حسقيل بو ع الرسوم  النائب وا تلفت  راء النواب حولهاع اذ طالب, (2)م(1930
 المشروبات الروحية األجنبية تشجيعًا لنظيرتها المحلية لكن النائب)لواء الدليم( فائقعلى 
م( طالب السلطة التنفيذية بو ع الئحة لتحريم المشروبات 1962-1891) (3)شاكر

بميدان الطب غلب على  ءصن ت صّ أويبدو  ,نها م رة بالصحة والمجتمعأل ع(4)الروحية
( 5)اية حال فأن نائب )لواء الكوت( صادق البصاموعلى  ,عملء بوصفء جهة رقابية

                                                           

، عنـوان امللفـة: مناقشات وقرارات جملس 3٨٢/311فة املل( د.ك.و.، )الوحـدة الوثائقية(: ملفـات البـالط امللكي، رقـم 1)
م، املرسل إىل رئيس الديوان 1٩3٠آذار  ٦(، يف ٧٩٠م، كتاب ديوان جملس الوزراء املرقم )سري/ ۱۹۳۰الوزراء لشهر آذار 

 .٥-3ص ص ،3امللكي حـول مفاوضات وقرارات جملس الوزراء، و
كانون   ٢٢الغاية من سنها حتسني واردات الدولة، ومت قبول الالئحة بتاريخ ( تكونت الالئحة من وستة وأربعون مادة وكان ٢)

م، اجللسة التاسعة عشر 1٩3٠م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة 1٩3٠األول 
 .٢٢٠م، ص1٩3٠كانون األول   ٢٢املنعقدة يف 

م، بعد ذلك 1٩1٦بتدائية والثانوية فيها، مث درس الطب يف اسطنبول وخترج منها عام ( ولد يف سامراء، واكمل دراسته اال3)
سافر اىل لندن وختصص هناك جبراحة العيون، وعاد اىل العراق وعمل طبيبًا للعيون يف بغداد وتسنم العديد من املناصب 

عدي محيد حايف احملمدي، دور نواب الدليم اصيل ينظر: اإلدارية ومثل لواء الدليم يف الربملان يف دورته االنتخابية الثالثة. للتف
 .3٧م(، ص٢٠11م(، )جامعة األنبار: كلية الرتبية، 1٩٥٨-1٩٢٥يف الربملان )

كانون   1٥م، اجللسة السادسة عشر املنعقدة بتاريخ 1٩3٠م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة ( ٤)
 .1٩٥صم، 1٩3٠األول 

م دخل يف كلية احلقوق اليت 1٩٢٢لد يف بغداد واكمل دراسته االبتدائية فيها دخل كلية الضباط يف اسطنبول يف عام ( و ٥)
م انتخب نائبًا عن لواء الكوت يف الدورة االنتخابية الثالثة اليت بدأت من  1٩٢٥يطلق عليها مدرسة احلقوق خترج منها عام 

 ٨م حىت 1٩33أذار  ٨يف م، كما انتخب مرتني عن لواء الديوانية االوىل 1٩31يار أ1٩م حىت 1٩3٠تشرين الثاين عام 1
محيد املطبعي، اعالم العراق يف  ينظر:م. للتفاصيل 1٩3٥أذار  11م حىت 1٩3٤كانون األول   ٢٩م،  والثانية 1٩33متوز 

الب حسني، صادق ؛ حيدر ط111-11٠ص ص ،م(1٩٩٦، )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ٢القرن العشرين، ج
 م(.٢٠٠٠البصام ودوره السياسي يف العراق، )جامعة بغداد: كلية الرتبية، 
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جنبية تابعة أن تجارة المشروبات الروحية تدار من لدن شركات إكد أ م(1897-1960)
وأيد  النائب  ,ن تفر  رسوم على تلك الشركاتألبريطانيا والحكومة العراقية أ عف من 

 ثابت عبدالنور قائاًل:
ـة بدون ان تكون لها سلطة تحديد ذا تركت الحكومة المشروبات االجنبيإ"

اذا كان فهلين فلماذا ال تسمح لأل ,جانبن تسمح لألأاذا كان لهـا فاسعارها 
الموضوع تحريم الخمور فانا اول من يوافق عليه ولكن الخمور تباع في البالد 
وتتقاضى الحكومة رسومَا عنهـا ولكن ال تحدد اسعار المشروبات االجنبية بل 

نريد تشجيع هذه المشروبات ال بقصد طبي ولكن من باب الوطنية اننا 
 .(1)االقتصاد"

 كالم النائب.على الباحثة  حّفظتت          

  :م1932-1925 الرسوم الدفنية _ثانياا 
ذ كانت هنالك إ, (2))كربالء والنجف( سوم التي تي ذ عن دفن الجنائز فيهي الر      

, أشكل النائب (3)م(1926سوم الدفنية لسنة العديد من المناقشات حول )الئحة قانون ر 
ن أفيجب  ,ن الرسوم المو وعة فيها قليلةبدعوى أ (4)(2سليمان غزالة على المادة رقم )

                                                           

كانون   1٥م، اجللسة السادسة عشر املنعقدة بتاريخ 1٩3٠ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة م.م. (1)
 .1٩٨-1٩٦م، ص ص1٩3٠االول 

ازداد الدفن يف كربالء والنجف من داخل العراق ومن خارجه، و  لعامل االسالمي،ًا للشيعة يف اقدسم اً مكان بوصفه( ٢)
ماكن عبارة عن مقابر غري وخشيت الدولة بأن كثرة الدفن يف تلك االماكن سوف تكثر االوبةة واالمراض، وباتت تلك األ

بريوت: دار ومكتبة دجلة والفرات، ، )٢للتفاصيل ينظر: علي الوردي، دراسة يف طبيعة اجملتمع العراقي، طصاحلة للسكن. 
 .331-33٠م(، ص ص٢٠1٠

ىل اللجنة احلقوقية للسبك. إحيلت الالئحة أو  ،م1٩٢٦شباط 11مواد، و قبلت املادة يف  ةربعأ( تكونت هذه الالئحة من 3)
وىل، االجتماع غري م؛ م.م.ن، الدورة االنتخابية األ1٩٢٦شباط 11، بتاريخ ٤11للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(، العدد

 .٨1، ص1٩٢٦شباط  11م، اجللسة التاسعة عشر املنعقدة يف 1٩٢٥االعتيادي لسنة
 ( تستويف رسوم الدفنية عن كل جنازة كما يأيت:٤)
 =النجف    كربالء    الكاظمية     سامراء  
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 ذ أفي  حمد الشيخ داود على تو ي الدقةأتزاد ليقل الدفن في تلك االماكن, وشدد النائب 
النائب هل يحصل التوطن لم تحدد وقت التوطن, وتساءل  (1)(4المادة رقم )ف ,الرسوم

فمن ال رور  ذكر مدة إلثبات التوطن,  ,ينعامأو شهر أو  عامبمجرد بقاء الش ه 
لفيرانيين  واحد عامن المدة إ, (2)وبذلك الصدد أجاب )وزير االوقاف( حمد  الباجة جي

لى السكنى ألنهم ربما يتركوا واثبتوا توطنهم وعولوا ع ,الذين سكنوا العتبات المقدسة
 .(3)سوا بالجنسية العراقيةويتجنّ  (بعية اإليرانيةالت)

 ,عبدالرزاق منير النائب تحّدثذ إ ,م العديد من النواب مقترحاتهم حول المادة نفسهاقدّ    
 :قائالً 

ظن ان كل منا يعلم ان كثير من اإليرانيين الذين يأتون الى العتبات المقدسة أ"
 ,منوا معيشتهم ويزورونأوي ليشتغلوالديار  تلكيملكون شيئا وانهم يأتون  ال

 ,يدفع رسماً  زائر وال ن كل ايراني متوطن وهوإذا اعتبرنا إف ,ولكن على حسابنا
ع نن كثير من االيرانيين يشتغلون هنا في المصاأل  ؛فنكون قد وقعنا في مأزق

يفتح لنا  ,لى اإليرانيينإاالمتياز  ذلك فإعطاء ,كثرهم من الشحاذةأو  ,المختلفة

                                                                                                                                                                                 

 ية خارج البلدان عن الدفن يف املقابر العموم            ٠           ٠            ٧            1٠=
 عن الدفن يف املقابر             ٠           ٠            ٢٠          ٢٥
 يف حجر الصحون            ٠           ٠            3٠          ٤٠

وىل، ة األم.م.ن، الدورة االنتخابي. للتفاصيل ينظر: يف  االروقة            ٠           3٠        1٨٠          ٨٠٠ 
 .٩، ص1٩٢٦شباط  11م، اجللسة التاسعة عشر املنعقدة يف 1٩٢٥االجتماع غري االعتيادي لسنة

نهم يف النجف والكاظمية وكربالء وسامراء من اإليرانيني من ذوي التابعية ( تعفى من رسوم الدفن جنائز الذين يثبت توط  1)
 .٩تفاصيل ينظر: املصدر نفسه، صاالجنبية اذ دفن يف املقابر العامة خارج القصبات. لل

( ولد يف بغداد واكمل دراسته االبتدائية فيها وبعد ذلك التحق مبدرسة اإلدارة يف اسطنبول انضم للحركة العربية يف أوائل ٢)
م، ومثل العراق اكثر من 1٩٤٤وأضحى رئيسًا للوزراء عام  م،1٩٢٦احلرب العاملية األوىل، تسلم منصب وزير االوقاف عام 

 .٢٧1، ص٢رة يف اجلامعة العربية. للتفاصيل ينظر. مري البصري، اعالم السياسية يف العراق احلديث، جم
م. م. ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة  ؛م1٩٢٦آذار 11، بتاريخ٤11( )الوقائع العراقية(، العدد3)

 .1٠، صم1٩٢٦شباط  11م، اجللسة التاسعة عشر املنعقدة يف 1٩٢٥
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لذلك أرى  ؛وذلك سوف يقيدنا بقيود ثقيلة ,لى األجانبإاعطاء االمتيازات باب 
 .(1)ن يؤخذ رسم من جميع االيرانيين متوطنين وغير متوطنين"أمن المناسب 

 المهد  المنتفكي على كالم زميلء عبدالرزاق منير بقولء: وأعتر  النائب عبد     
انب حتى يتخوف ويتضرر منه الزميل جلأل كبيراً  عطينا امتيازاً أا نّ إرى أنا ال أ"

جانب المتوطنين في العتبات المقدسة فنكون عفينا األأذا إف ,عبد الرزاق منير
و الصعاليك من العراقيين يعفى, أحين الحـد الفأذا توفى إحيث  ,قد عملنا حسناً 

هذا غير  حـد مجتهدي الجعفرية االيرانيين يستوفى من جنازتهأذا توفى ا  و 
 .(2)جائز"

 ذ أالرزاق منير  ن النائب عبدأذ إ , ذ كل منهم الق ية من وجهة نظر أن النائبين إ     
المهد  المنتفكي غلبت عليء الذاتية على  والنائب عبد ,الق ية ربح و سارة للعراق

 الفالحيةتجا  من عائلة اقطاعية زاد من نبرة حديثء الفوقية   ر انحدإذ أن ا ,مصلحة البلد
 .والمعدمين

ذ ظلت مشكلة دفن األجانب في إ ,ن الئحة الرسوم لم تطبق بشكل جد إويبدو      
إذ ت رر الملتزمين  نعكاساتها السلبية على سياسة العراق المالية,اكربالء والنجف تلقي ب

نتيجة سوء األو ا، االقتصادية للبالد بسبب االزمة االقتصادية التي  عم1930عام 
 رر الملتزمين وطلبت متصرفية لواء كربالء من م ت1930عصفت العالم, ففي عام 

, نتيجة لذلك ا طر (3)وزارة االوقاف ت في  بدل االلتزام ولكن أجابت الوزارة بالرف 

                                                           

شباط  11م، اجللسة التاسعة عشر املنعقدة يف 1٩٢٥م. م. ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة  (1)
 .1٠،صم1٩٢٦

ن، الدورة االنتخابية االوىل، االجتماع االعتيادي لسنة . م م. م،1٩٢٦آذار 11، بتاريخ٤11)الوقائع العراقية(، العدد (٢)
 .11، صم1٩٢٦شباط  11لتاسعة عشر املنعقدة يف م، اجللسة ا1٩٢٥

، عنـوان امللفـة : مناقشات وقرارات جملس 3٩1/311( د.ك.و، )الوحـدة الوثائقيـة(: ملفـات البـالط امللكي، رقـم امللفـة 3)
الثاين تشرين  1٩يف  (1٠3٧1ارة أوقاف العراق املرقم )م، كتـاب إد1٩31كانون األول -1٩3٠الوزراء، كانون األول 

 .۱۳۳، ص٢٨م، املرسـل إىل سكرتارية جملس الوزراء حول رسـوم دفـن اجلنائز، و1٩3٠
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لى دفن موتاهم  ارج النجف وكربالء وكذلك انعكس الحال على االيرانيين في إالناس 
 .(1)العزوف عن دفن موتاهم

  رسوم أخرى: _ثالثاا 
 ,وعلى الرغم من سرعة تمريرها في مجلس النواب عديدةً  اً س النواب رسومناق  مجل     

وتتبع  ,سباب متباينة اقت ت ال رورة استعرا  تلك الرسومت المدا الت حولها ألوقلّ 
أبرز المدا الت التي ان جتها او تلك التي عصفت بسياسة البالد االيرادية واثرت عليها 

واحدة من المو وعات التي شهدت مدا الت مميزة  وبرزت رسوم المحاكم بوصفها ,سلباً 
اعتر   (2)(26 (في فصلها م(1925)الميزانية العامة لسنة  الئحةمناقشة  أباننسبيًا ف
ها السلطة في تفر براهيم على الرسوم الفادحة التي حمد الشيخ داود ونشأت اأالنائبان 
بالمقابل  ,المواطنين لحقوقهم مام استحصالأها بوصفها عائقًا في فلى تإودعا  ,المحاكم

ذ إ عنلحظ مدا لة ا رى للنائب نصرت الفارسي كانت على النقي  من المدا لة السابقة
نها تقف حائاًل أمام ازعاج المحاكم لطر  دعاو  أل عشجع النائب فر  تلك الرسوم

مر ييثر في وذلك األ ,دونء ذا استسهل الرسم استسهل ماإن المواطن إبمعنى  ,باطلة
 .(3)ائية مل المنظومة القع
ساس لفر  ذلك كانا بعيدين عن الفكرة األ نستنت  مما سبق ان طبيعة الطرحينِ      

من  اً ذلك يدل على أن كثير و  ,ال وهو انعا  السياسة االيرادية للبالدأالنو، من الرسوم 
ك اعترا  فنت  عن ذل ,ألهمية تلك الرسوم اً ملتفت وال اً أع اء مجلس النواب لم يكن مهتم

                                                           

، عنـوان امللفـة : مناقشات وقرارات جملس 3٩1/311د.ك.و، )الوحـدة الوثائقيـة(: ملفـات البـالط امللكي، رقـم امللفـة  (1)
تشرين األول  ٢٢(، يف ٧٧٤٩ـة لـواء كـربـالء املرقم )كتـاب متصرفيم،  1٩31كانون األول -1٩3٠الوزراء، كانون األول 

 .13٥-13٤، ص1٨م، املرسـل ملديرية األوقاف العامة حول رسوم دفن اجلنائز، و1٩3٠
( روبية، وأن الغاية من وضع رسوم احملاكم تقليل الدعاوي الباطلة، وقبل ذلك 1.3٦٠.٠٠٠( مدخوالت تلك الرسوم )٢)

ن، ؛ م.م.م1٩٢٥ولكانون األ٢٤، بتاريخ 3٨٠، )الوقائع العراقية(، العدد م1٩٢٥ين األول تشر  ٢٠الرسم باألغلبية يف 
تشرين  ٢٠اجللسة الثالثة واألربعون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥االجتماع غري االعتيادي لسنة وىل، الدورة االنتخابية األ

 .1٤ص، م1٩٢٥األول
 .1٤املصدر نفسه، ص( 3)
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وقريبان كل القرب من محركات  ,األساس لطر  الرسم ةيد بعيدين كل البعد عن الفكر يوتأ
ن ا  و  ,يهتمون باللب قدر اهتمامهم بالقشور اجتماعية ُأطرت عقلية النواب بهاع فصاروا ال

تعدو كونها حاالت  اصة  احقاق الحق من عدمء ال أماماًل ئفكرة وقوف الرسم بوصفء حا
ال وهي انعا  أ ,وركزوا عليها أكثر من تركيزهم على حاالت عامة ,ا النوابوقف عليه

كانت في مصلحة  عالرسم لمنع ازعاج السلطات ازديادأما فكرة  االيرادية,سياسة البالد 
الفكرة بل انطلقت من حاجة  تلكلم تنطلق من لكنها انعا  السياسة االيرادية للبالد 

بنظر االعتبار ان المستغلين الن فا  الرسوم ابتغاء  اقتصادية مع اال ذ اجتماعية ال
 لى نسبة يعتد بها.إيرتقون  ازعاج السلطات ال

في الئحة الميزانية العامة نفسها تدا ل  (2)والطابو (1)وعندما عر ت رسوم الطوابع     
ي ًا من محركات اجتماعية وطالب أوانطلق في مدا لتء  ,حمد الشيخ داودأالنائب 

مام إكمال معامالت البيع أنها تقف حائاًل أل عوت في  تلك الرسوم ,هاليألبأنصاف ا
النائب ساسون حسقيل لكشف اللبس الحاصل لدى زميلء احمد الشيخ  فانبرىوالرهونع 

تلك ن الفرق بين الرسوم التي تي ذ من الدوائر الحكومية و وبيّ  ,داود لطرحء  نف الذكر
فالرسوم  عين الدوائر ال دمية التي تيد   دمات أهليةوب ,مالك الدولةأالتي تهتم بتدبير 

اب العدول المأ وذة في دائرة الطابو تعد اجرة للتسجيل أما تلك التي تي ذ في دائرة كتّ 
 ,فهي للفصل بين المت اصمين لتثبيت الحقوق, وأيد  في ذلك النائب نصرت الفارسي

ن الرسم المفرو  هو رسم إء اعتقد نإحمد الشيخ داود أن االشكالية التي وقع بها أن وبيّ 

                                                           

م 1٩٢٢الشأن مقدمًا وهذا املبلغ خيتلف باختالف املعامالت، وقامت احلكومة العراقية عام ( رسم مباشر يدفعه صاحب 1)
بإصدار قانون الطوابع العراق، اليت اضحت مبوجبه املعامالت جتري بني املواطن والدوائر احلكومية. للتفاصيل ينظر: عبدالرزاق 

 .٢٧(، ص1٩٥3، )بغداد: مطبعة النجاح، 3اهلاليل، معجم العراق، ج
باجلميل وتقدمي الوالء للمزارع االقطاعي بقبول  ماك، ومعناها الشكر واالعرتاف –مانية مشتقة من الفعل  تاب ث( كلمة ع٢)

م، لتسجيل املعامالت التصرفية اليت من شأهنا 1٨٥٨وقامت احلكومة العثمانية بإنشاء دائرة الطابو عام ، األرض االقطاعية
 .٢٧صاملصدر  نفسه، او تقيد تصرف ...أخل. للتفاصيل ينظر:  حق االنتقال والتملك والتصرف
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 ,ولى للتسجيلاأل ,هو في الحقيقة رسم واحد ل دمتان في حين ,واحد وال دمة واحدة
 .(1)  تثبيت أسهم المالكينأ _بالفراغ_والثاني لما يعرف 

د معكست تلك المدا الت البون الواسع في محركات كل نائب لطر  مدا لتء فأح     
بالمحرك االجتماعي والفهم المبسط والسطحي للوائح المالية  اً الشيخ داود  ل متمسك

للنائبين ساسون حسقيل ونصرت الفارسي يعكس  اً ومت صص اً دقيق بالمقابل نلحظ تفصيالً 
 ثر  في رسم السياسة المالية.أفهمهما الكبير لالئحة او للرسم و 

ن النائب ثابت بيّ ذ , إبمناقشة النواب (2)(28حظيت رسوم المستشفيات في الفصل )     
وتذهب تلك  ,ن السلطة تجبي ذلك الرسم من االغنياء والفقراء على حد سواءإعبدالنور 

لكنء أشكل على النسب التي تعطى  ,الرسوم لتطوير ال دمات الصحية في المستشفيات
لى إدوات واألدوية العائدة األمورين ويستعملون أ"منهم إلألطباء من تلك الرسوم وأكد 

, فرد ناجي يأخذون من رواتب" يحق لهم استيفاء أجور اضافية عدا ما وال ومةكالح
ن األطباء أجروها في دا لها فلهم الحق في إ _نذاك الذ  كان وزير للعدلية _السويد  

وتي ذ تلك األجور من الرسوم المفرو ة على  ,عمالعن تلك األ ا افيةً  اً أجور   يتقا
 ,دمات التي يقومون بها دا ل المستشفياتالمواطن بمنحهم أجور ا افية عن ال 

نفاق  ف  لف من يترتب وما ,وتحفيزهم على البقاء مدة أطول في تلك المستشفيات
 عفقًا من الناحية اإلداريةو , لكن طر  وزير العدلية لم يكن م(3)يراد العامالفرد  وزيادة لف

يقوم بها دا ل  لل دمات التي بصفة رواتب   مقطوعةً  اً ن الطبيب يتقا ى أجور أل
وذلك  ,هائلقا ا افية    ذ أجور  أيجوز لء  وال ,وتنحصر في معالجة المر ى ,المستشفيات

 تعاقد عليء مع الدولة. ما

                                                           

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي  ؛م٩٢٥ولكانون األ٢٠، بتاريخ 3٨٠( )الوقائع العراقية(، العدد1)
 .٩، صم1٩٢٥تشرين األول ٢٤اجللسة الثالثة واألربعون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥لسنة 

( روبية، وهي األجور املستحصلة من املرضى وقبل هذا الرسم بأغلبية من اجمللس يف ٢٧٢.٠٠٠) خوالت تلك الرسوم( مد٢)
 .1٤م. للتفاصيل ينظر: املصدر نفسه، ص1٩٢٥تشرين األول  ٢٠

 .1٤( املصدر السابق، ص3)
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ولى )الئحة دورتء األبعر ت في مجلس النواب عندما  (1)اعتر  عديد من النواب     
, على حالة (2)م(1927قانون تنظيم جباية أجور الرسوم والمعابر ورسوم الذبيحة لسنة 

ن إن النائب يوسف غنيمة فبيّ  ,يز والتفاوت في المبالغ المفرو ة على تلك الرسوميالتم
تزيد بيوتها عن  مسين  هالي التي اللت فيف عن كاهل األللى سعي اللجنة إز راجع يالتمي
ارتأت و تلك التي تتجاوز ال مسين بيتًا ولكن حالة سكانها المعاشية متدنية لذلك أبيتًا 
 .(3)لى الثلثإالمالية ت في  الرسوم عنها  ةاللجن
 ذ قال: إ ,وأو ح النائب سليمان غزالة وجهة نظر  لتلك الالئحة    

تت أذا إنه أل  ؛رى الرسوم الموضوعة على الذبحية هي غير موفقةأ"أني 
ألجل  ة؛ن تعمل بمقابلها منفعأيقتضي  ,هاليالحكومة برسوم تضعها على األ

ن المجزرة في بغداد واقعة في الباب إوبما  ,عمومية ومنافعهاالصحة ال
وبالقرب منها المزابل  ,لحيوانات والناسبا خاصةقابر المومحاطة بال ,الوسطاني

وجميع الدم والقاذورات التي  ,تذكرها والمواد التي ال ,التي تخرج من جميع بغداد
ي يثيره الهواء ويلتصق ذن فالتراب الذإ ,تخرج من المجزرة كلها بقرب المجزرة

ذا التصقت باللحم تبيض وبيضها ال يموت إبالمكروبات التي  باللحم هو مملوء  
من جهة الواردات  ماأ, كلينلآل عديدة   مراض  أل ذا صار منشأً إفاللحم  ,بالغليان

والحالة  ,لف روبيةأ 150لف روبية أو أ 130نحو  الَّ إجبي منها ت فالحكومة ال
نا اتعهد بأن تأخذ الحكومة من وأ ,رة موافقة للنظام والصحةلو عملنا مجز  تلك

                                                           

 .٤٨٤فاصيل ينظر: املصدر نفسه، ص( النائب ساسون حسقيل، ونائب )لواء املوصل( أبراهيم كمال وثابت عبدالنور. للت1)
( تكو نت الالئحة من سبعة مواد، وكانت الغاية منها تقليل الذبح يف األماكن العامة؛ منعًا لألوبةة واألمراض، أما رسوم ٢)

آذار 1٥يف  العبور، فأهنا كانت تؤخذ على مجيع املارة الذين يستخدمون السكك احلديدية، وقبلت تلك الالئحة بأغلبية
م، اجللسة الثامنة والثالثون 1٩٢٦وىل، االجتماع االعتيادي لسنة م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية األ1٩٢٥

 .٤٧٥م، ص1٩٢٧ ذارأ 1٥املنعقدة يف 
 ذارأ 1٥م، اجللسة الثامنة والثالثون املنعقدة يف 1٩٢٦وىل، االجتماع االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخابية األ (3)

 .٤٨٤م، ص1٩٢٧
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على حالها  هذه المجزرة مليون روبية اي عشرة لكوك واذا تركنا هذه األمور
 .(1)مراضهم من هذه اللحوم والواردات تكون قليلة"أكثر أيأخذون  فاألهلون

برزها أ, و (2)م(1931سنة شهدت الدورة الثالثة مناقشة الئحة)قانون الميزانية العامة ل     
منذ : "حول الرسوم العدلية م(1919-1899)( 3)عزالدين النقيبلواء ديالى(  نائب)قالء  ما

ورفع الشكاوي التي  ,الرسوم تلكن لم نجد حكومة سعت لتخفيض لى اآلا  عديدة و  أعوام
 ربابأوتمنع  ,الواردات من جهة ةلى قلإول ؤ الدرجة ت تلكوكثرة الرسوم ب ,سمعناها

وطالما نحن في الضيق الحالي المستحكم  ,الدعاوى من اقامة دعاويهم من جهة أخرى
 تلكن تأخذ التدابير الالزمة لتخفيض أأرجو من وزارة العدلية  ,في طول البالد وعرضها

 .(4)هالي بذلك"ن تراعي األأو  ,الرسوم
ذ إ ,سواها ما ينفي المحور من الدراسة ال ذلكن استعرا  الرسوم التي وردت في إ     

وكانت تلك  ,وحول لوائح متعددة ترتبط بالرسوم ,تدا ل النواب في مناسبات عديدة
لذا  ع رى تصويبيةأومدا الت  ,المدا الت تنقسم بين مدا الت جوهرية استعر ناها  نفاً 

مدة الدراسة في  أبانن تستعر  مدا الت النواب فيما يتعلق بالرسوم أاقت ت ال رورة 
 :وكما يأتي ,(2) الجدول رقم

                                                           

أذار  1٥م، اجللسة الثامنة والثالثون املنعقدة يف 1٩٢٦م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة  (1)
 .٤٨٤صم، 1٩٢٧

القسم األول: تنزيل رسوم احملاكم والطابو، ومل يصوت اجمللس على  -وزارة العدل-( جاء يف الباب العاشر من تلك الالئحة٢)
ن، الدورة االنتخابية م.م.ذلك الرسم؛ لسوء األوضاع االقتصادية بسبب االزمة االقتصادية العاملية. للتفاصيل ينظر: ختفيض 

 .٥٩٢م، ص1٩31أذار  1٦م، اجللسة الثالثة واألربعون املنعقدة يف 1٩3٠الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة 
م، 1٩٢٨م، وانتخب نائبًا عن لواء دياىل يف حزيران عام 1٩٢٤ىل عام ( ولد  يف  منديل ونشأ فيها كان رئيساً لبلدية ديا3(

ىل املؤمتر العريب إم، كان عضو يف الوفد العراقي 1٩3٧م، عدا دورة عام 1٩٥٨وبات ممثالً لذلك اللواء يف مجيع دوراته اىل عام 
ينظر: مري بصري، اعالم السياسية يف م؛ ملناقشة قضية فلسطني. للتفاصيل 1٩3٧القومي املعقود يف سوريا يف بلودان عام 

 .3٨3، ص٢العراق احلديث، ج
م. م. ن، الدورة ده نائب )لواء الديوانية( سعد صاحل و النائب صاحل جرب والنائب عبدالرزاق منري. للتفاصيل ينظر: ( أي  ٤)

-٥٩٢ص صم، 1٩31أذار  1٦ة يف م، اجللسة الثالثة واألربعون املنعقد1٩3٠االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة 
٥٩3. 
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 (2جدول رقم )
 (1)م1932-1925مدا الت نواب البالد حول الرسوم 

 م 1928-1925الدورة االنتخابية االولى 
عدد  اللواء

 نوابه
 نوع الرسم

العدد  رسوم اخرى رسوم المحاكم الرسوم الدفنية الرسوم الكمركية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني الكلي 

 المئوية
نسبتهم  مجموع ريعشائ مدني

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
 12 %30.7 4  4 %15.3 2  2 %15.3 2  2 %30.7 4  4 13 بغداد

 4 %25 3  3 %8.3 1  1         12 الموصل
 2 %11 1  1     %11.1 1  1     9 البصرة
                  5 الحلة

                  2 ربالءك
                  10 الديوانية
                  8 المنتفك
                  4 السليمانية
 2 %25 1  1         %25 1  1 4 ديالى
                  4 العمارة

                                                           

 .1٤1-13٧؛ عالء حسني الرهيمي، املصدر السابق، ص ص٢٩٠-٢٨٩م؛ عبدالرزاق احلسين، ص ص1٩3٢-1٩٢٥( اجلدول من عمل الباحثة باالعتماد على م.م.ن، الدورة االنتخابية من 1)
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                  4 الكوت
 3 %25 1  1 %25 1  1 %25 1  1     4 كركوك
              %25 1  1 4 دليم
              %20 1  1 5 اربيل

نسبتهم               88 المجمو،
 المئوية

 23 المجمو، 26.1%

 م1930-1928الدورة االنتخابية االثانية
عدد  اللواء

 نوابه
 الرسم

العدد  رسوم اخرى رسوم الحاكم الرسوم الدفنية رسوم الكمركية
 نسبتهم  مجموع عشائري مدني نسبتهم مجموع عشائري مدني نسبتهم  مجموع عشائري مدني نسبتهم  موعمج عشائري مدني الكلي 

 4             %30.7 4  4 13 بغداد
 2              %18.1 2  2 11 الموصل
 1             %11.1 1  1 9 البصرة
                  5 الحلة
                  2 كربالء
 1             %10 1  1 10 انيةالديو 

 4             %50 4 2 2 8 المنتفك
 1             %25 1  1 4 السليمانية
                  4 ديالى
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                  4 العمارة
                  4 الكوت
                  4 كركوك
                  4 دليم
 2             %40 2  2 5 اربيل

نسبتهم               87 المجمو،
 المئوية

 15 المجمو، 17%

 م 1932-1930الدورة االنتخابية الثالثة 
عدد  اللواء

 نوابه
 نوع الرسم

العدد  رسوم اخرى رسوم المحاكم الرسوم الدفنية الرسوم الكمركية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني الكلي 

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية
 2 %30.7 4  4 %23.7 3  3     %15.3 2  2 13 بغداد

              %8.3 1  1 12 الموصل
                  9 البصرة
                  5 الحلة
                  2 كربالء
 2 %10 1  1 %10 1  1         10 الديوانية
 2 %12.5 1  1 %12.5 1  1         8 المنتفك
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                  4 السليمانية
 2 %25 1  1 %25 1  1         4 ديالى
                  4 العمارة
 1             %25 1  1 4 الكوت
                  4 كركوك
 1             %25 1  1 4 دليم
                  4 اربيل

نسبتهم        87 المجمو،
 المئوية

 18 المجمو،        20%

المجمو، 
 الكلي

النسبة        262
المئوية 

 يةالكل

21,3
% 

 المجمو،       
 الكلي

56 
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 عبر طرحها امتد الكمركية بالرسوم ترتبط التي اللوائحإن  ,الذكر  نف الجدول من نلحظ     
 تينالدور  :فمثالً  ,نةمعيّ  انت ابية دورات على اقتصرت أ رىأن  لوائح في حين ,الثالث الدورات

 الرسوم على قتصرتاو  ,األ رى واللوائح الدفنية اللوائح من  لت والثالثة الثانية االنت ابية
 بالرسوم يتعلق فيما المدا الت غلبأ نإ الجدول لنا ويعكس ,فقط أ رى ورسوم الكمركية

 لنواب بمدا لتين الثانية االنت ابية الدورة وانفردت ,العشائريين دون المدنيين النواب على تصرتاق
 تلك عر  عند الصمت نوابها التزم عديدة لويةأ أن كما الكمركية, بالرسوم يتعلق بما عشائريين
 في والدليم وتوالك والعمارة وكركوك وديالى وكربالء الحلة ألوية نواب يتدا ل لم :فمثالً  ,الرسوم
 بغداد لواء مدا الت ارتفعت بالمقابل ,ولىاأل ةياالنت اب الدورة في المعرو ة الرسوم لوائح

 لويءأ نواب وبرزت ,الكمركية الرسوم حول بمدا التهم يتعلق فيما% 30 نسبتء ما إلى وصلت
 تأثير مستوى في ،ارتفا نلحظ نناإ الَّ إ اللواء نواب عدد قلة من الرغم فعلى ,مدا التهم في ى ر أ

 الذ  ربيلأ على ذلك في القول ويصدق ,الرسوم تلك مناقشة في وان راطهم ,اللواء ذلك نواب
 ان رطوا اللواء من نائبين نإ الثانية الدورة في نلحظ لكننا ,مقاعد  مس على نوابء عدد اقتصر

 .المناقشات تلك في
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 لثاملبحث الثا
     :م1932-1925اإليرادات غري السيادية 

تعرف االيرادات غير السيادية على إنها تلك اإليرادات التي تحصل عليها الدولة      
بعيدًا عن سلطة الجبر واإللزام المفرو ة على األفراد, كما يحدث في الرسوم وال رائب, 
بل إنها تحصل عليها بوصفها المالك للثروة, فاإليرادات غير السيادية هي الحصه 

وعلى أية حال, فإن ايرادات العراق غير , (1)لقطا، العموميا أربا  المستحقة للدولة من
كانت متباينة, وذلك التباين أنعكس على مدى أهتمام الحكومة  دراسةمدة ال أبانالسيادية 

بشكل  اتالعراقية في تعزيز تلك اإليرادات, ولتسليط ال وء على ذلك النو، من االيراد
 وكما يأتي:, عليها منفردةدقيق, سنسلط ال وء 

 النفط ومشتقاته: _أوالا 
 وا ح رثألء كان و  ,مصدرًا مهمًا من مصادر العائدات المالية والنقدية النفط عدّ       

شغلت ق ايا النفط ومشتقاتء أهتمام مجلس لذا  عأو ا، العراق السياسية واالقتصادية في
القة بين الحكومة ومن الجدير بالذكر إن مو و، الع, (2)م1932-1925النواب العراقي 

, وتلك االتفاقية عقدت بعد (3)م1925العراقية والشركات النفطية حسم بموجب اتفاقية عام 
م بطلب من الحكومة العراقية بمنحها 1925أذار  8أن تقّدمت شركة النفط التركية في 

                                                           

ويل موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وطرق ( هارون خالد عبد الرحيم أبو وهدان، دور اإليرادات غري السيادية يف مت1)
 .٥-3م(، ص ص٢٠1٤تفعيلها، رسالة ماجستري، )جامعة النجاح الوطنية: كلية الدراسات العليا، 

( حسن لطيف كامل الزبيدي وآخرون، النفط العراقي والسياسة النفطية يف العراق واملنطقة يف ظل االحتالل األمريكي. رؤية ٢)
 .11م(، ص٢٠٠٧اد: مركز العراق للدراسات، بغد(مستقبلية، 

( عقدت بني مزاحم بك الباجة جي بالنيابة عن احلكومة العراقية، وبني املسرت هربت كيلينغ بالنيابة عن )شركة النفط الرتكية 3)
خلاصة بالنفط، احملدودة(، وقد تألفت تلك االتفاقية من ثالثة وأربعون مادة. للتفاصيل ينظر: كامل السامرائي، القوانني ا

 .3٠-٦م(، ص ص1٩٦٩)بغداد: مطبعة أسعد، 
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امتياز النفط في والية بغداد والموصل, واستغلت مشكلة الموصل, وما رافقها من تحديات 
م يرة بين الموافقة على االتفاقيات  األ يرةوصارت , (1)و غوط على الحكومة العراقية

واالحتفاظ بالموصل, أو رف ها و سارة الموصلع لذا ر  ت الحكومة العراقية لألمر 
, وبموجب تلك االتفاقية بات (2)م1925أذار  14الواقع وصادقت على االتفاقية بتاريخ 

, عن كل طن ولمدة عشرين (3)بلغ قدر  )أربع شلنات ذهب(ية دفع متركة الشركعلى ال
عامًا, ثم يعاد النظر في ذلك المبلغ بعد تلك المّدة تبعًا لفنتاج واألسعار, وحالة 

, أما مّدة االتفاقية فهي  مسة وسبعون عامًا, وبعدها تصبح ممتلكات الشركة (4)السوق
اقية على شركة النفط التركية تزويد السوق ملكًا للحكومة العراقية دون مقابل, وحّتمت االتف

العراقي بحاجتء من النفط وبأسعار ثابتة تمّيز  عن بقية األسواق العالمية األ رى, وكان 
للعراق بموجب تلك االتفاقية الحق بتعيين مدير في مجلس الشركة يكون لء نفس الحقوق 

, واشترطت الحكومة العراقية على هم إدارة الشركةتنالتي يتمّتع بها بقّية المدراء مّمن عيّ 
الشركة انشاء  ط أنابيب يمتد من كركوك إلى البحر المتوسط بطاقة استيعابية تصل إلى 
)ثالثة ماليين طن(, ويمتد عبر الساحل حتى ينتهي بطرابلس في لبنان مارًا عبر 

حتدمة وعلى أية حال فإن تلك االتفاقية رغم الظروف السياسية الم (5)األرا ي السورية

                                                           

ابراهيم حممد مصطفى آل املصطفى أمحد ؛ م1٩٢٨ الثاين كانون ٢٤، 1٢٦٧لعدد)جريدة(، بغداد، ا ،((االستقالل))( 1)
 .1٢٨الظفريي، املصدر السابق، ص

م، رسالة 1٩٦٨-1٩٥1لنفط يف العراق ( طه خلف حممد اجلبوري، موقف االحزاب السياسية والقوى الوطنية من قضية ا٢)
 .٨-٦م(، ص ص٢٠٠٥ماجستري، )جامعة تكريت: كلية الرتبية، 

 املصدر نفسه،  فلساً عن كل طن. ٢٠٠( أي ما يعادل 3)
، )جامعة دكتوراهة أطروحم دراسة تأرخيية، 1٩٥٨-1٩31( عدنان حسن علي حمبوبة، دور النفط يف بناء العراق املعاصر ٤)

 .1م(، ص1٩٩٦اآلداب،  الكوفة: كلية
-1٠٥م(، ص ص1٩٥٨( حكمت سامي سليمان، نفط العراق دراسة سياسية واقتصادية، )دمشق: دار اليقظة العربية، ٥)

1٠٦. 
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تعر ت إلى عديد من االعترا ات من  _مرغمةً _ نذاك, وتوقيع الحكومة العراقية لها 
مثل: صحيفة الشعب, صحيفة اآل اء  الرأ  العام العراقي, ممثاًل بصحف المعار ة

وصفوها أنها اتفاقية مجحفة وتهّدد ( 2), وش صيات حكومية(1)الوطني, وجريدة االستقالل
قية, وبناًء على تلك المعطيات انتهز نواب البالد مناقشة الئحة السياسة المالية العرا

إلى اإليرادات  (3)التي تطّرق )فصلها الرابع(, م( في مجلس النواب1925)ميزانية عام 
 .(4)الف( روبية 120  )قدر النفطية, وقّدرت  نذاك بما 

وا بتحسين النسبة نّبء عديد من النواب إلى استغالل الشركات األجنبية للنفط, وطالب     
التي تحصل عليها الحكومة العراقية من تلك الشركات, وفي ذلك الصدد تحّدث النائب 
أحمد الشيخ داود عن استغالل الشركات األجنبية للنفط, وأو ح أن العراق بلد زراعي, 
وأرا يء تسقى بالواسطة )أ  اعتمادًا على المكائن( التي تحتاج إلى النفط لتشغيلها, وأكد 

من ارتفا، أثمان النفط المبا، عليهم, واستهجن النائب  عانوان أصحاب تلك المكائن إ
المبالغة في تلك األسعار, والسيما إذ ما قورنت بأسعار النفط العراقي المبا، في لندن, 
فإنها تعد أسعار باهظة, وتساءل هل يجوز أن يبا، النفط العراقي في العراق بأثمان أعلى 

يبا، فيها في لندن  ميكدًا على م الفة الشركة لما ألزمت بء نفسها في  من األثمان التي
بيعها النفط في العراق بأسعار مدعومة, وذكر أمثلة أكدت من م, 1925اتفاقية عام 

                                                           

( صادق حسن السوداين، حملات موجزة من تاريخ نضال الشعب العراقي، )بغداد: منشورات وزارة الثقافة واالعالم، 1)
 .٢٤م، ص1٩٧٩

حممد رضا الشبييب؛ لرفضهم تلك االتفاقية. للتفاصيل ينظر: طه املعارف العدلية رشيد عايل الكيالين، ووزير  ( استقال وزير٢)
 .٨خلف حممد اجلبوري، املصدر السابق، ص

م. للتفاصيل ينظر: )الوقائع 1٩٢٥تشرين األول عام  ٢٠هو القسم املختص بالواردات، وقبل ذلك الفصل باألغلبية يف ( 3)
م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة م؛ 1٩٢٥كانون األول   ٢٨، بتاريخ 3٨٠، العددالعراقية(
 .٩، ص م1٩٢٥تشرين األول ٢٠اجللسة الثالثة واألربعون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥م، االجتماع غري االعتيادي لسنة 1٩٢٥

 .٩( املصدر نفسه، ص٤)
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 (نيوجهة نظر  تجا  ذلك ال رق في االتفاقية, إذ أشار إلى أن النفط األسود يبا، بـ)سبع
قابل ي طر الفال  نفسء إلى بيع محاصيلء بأثمان على الفال  العراقي, في الم روبية

لى شراء النفط لسقي أرا يء, وطالب النائب الحكومة عزهيدة ال تغّطي أحيانًا ما يصرفء 
, كما (1)بال غط على الشركة ل ف  تلك األثمان حتى تتمكن البالد من توسيع زراعتها

 ر البالد من جوانب اء النفط أثنى النائب ثابت عبد النور على كالم زميلء, وأكد إن غال
منع المزارعين من استعمال اآلالت الرافعة ال اصة بالر , في حين ة, أهمها: إنء كثير 

طالب النائب نصرت الفارسي بت في  أسعار النفط المبا، في األسواق, بالنظر إلى 
 .(2)استعمالء في الزراعة

ها ن إياالئمة على الحكومة, متهمييت ح مّما سبق, إن النواب المتدا لون ألقوا بال     
ى بالر و  التام لشركات النفط, وعدم استعمالها سياسة مالية حكيمة في السيطرة عل

ثر بشكل أد ل في صميم العملية الزراعية في البالد, و أسعار ذلك المنت  الحيو  الذ  
العراقية لم ن في أطروحاتهمع ألن الحكومات و جلي في االنتاج الزراعي, ويبدو إنهم مصيب

تلك المدة قادرة على  بط ايقا، أسعار بيع المنتوجات النفطية في السوق  أبانتكن 
العراقية, بالنظر إلى رغبة تلك الشركات األجنبية في استحصال مصالحها, وعدم وجود 

ال عيف ال الحليف_ م التي وّقعها العراق بصفة 1925 عدا اتفاقية عام_ ابطة قانونية 
ألسعار, والسيما أن تلك الشركات لجأت إلى وكالء محليين, لبيع منتجاتها تتحكم بتلك ا

على منتجاتها في  , وكانت األسعار التي فر تها تلك الشركات(3)في السوق العراقية
                                                           

االجتماع غري الدورة االنتخابية األوىل، ، م؛ م.م.ن1٩٢٥كانون األول   ٢٤بتاريخ ، 3٨٠العدد، )الوقائع العراقية(( 1)
 .٩، صم 1٩٢٥تشرين األول ٢٠اجللسة الثالثة واألربعون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥االعتيادي لسنة 

 .٩، صاملصدر نفسه( ٢)
 ( )مكتبة رعد االمامي الشخصية(:3)

 Letter From Rafidain Oil Company Limited to As-Sada Hikmat & Abdu 
Sattler El-Imami about Gretid Facilities For Cultivators, in 29 September 1940. 
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عر ًة لتالعب هيالء الوكالء, وعلى أية حال فإن مقارنة النواب ألسعار  السوق العراقية
ت النفطية رنة واقعيةع ألن من الطبيعي أن تبا، المنتوجاالنفط في بغداد ولندن ال تعد مقا

وزهيدة مقارنًة في بغداد, والسيما إن الجهة المسيولة عن انتاج  في لندن بأسعار مدعومة
عا  االقتصاد فسها على منطقة الشرق األوسط النالنفط هي جهة وطنية فر ت ن

بالدع لذا يعد بديهّيًا أن تتعامل البريطاني, ودعم السوق المحلية التي افتقرت لها تلك ال
  اصًا, ومع السوق العراقية بإجحاف. تلك الشركات مع السوق اللندنية تعامالً 

لعام وزارة المستعمرات البريطانية عدم العمل بالقانون األساس العراقي  ارتأت     
و ع  قبل توقيع الحكومة العراقية امتياز شركة النفط التركية في العراقع ألن م1925

القانون األساس مو ع التنفيذ سيجّرد الحكومة العراقية من حّقها التشريعي في المصادقة 
على االمتياز النفطي الذ  منحء القانون األساس لمجلس النواب, ويعني ذلك إن منح 
امتياز النفط سيتأ ر لحين أجتما، البرلمان, في حين لم يرغب البريطانيون بذلك التأ يرع 

اكل والمعار ة التي واجهوها من قبل في مناقشات المجلس التأسيسي لتجنب المش
للمعاهدة ومالحقها, والسيما إنهم قد رف وا طلب الحكومة العراقية بأن يكون للعراق 

% في االمتياز, مّدعين إن البرلمان العراقي حديث النشأة, وال يمتلك ال برة في 20حّصة 
 .(1)توقيع االمتياز قبل اجتما، المجلس النيابي التعامل مع ذلك االمتيازع لذا فّ لوا

تشرين األول  14است رج النفط العراقي من  بار كركوك في منطقة بابا كركر في      
عّدت النفط التي على منافسة نظيراتها األجنبيات م, مّما شجع الشركات العالمية 1927

فر ذلك التنافس بين في الشرق األوسط غنيمة ينبغي الحصول على أجزاء منها, وأس
 .(2)الشركات النفطية على اتفاقية ال ط األحمر

                                                           

 .٩ص ،م1٩3٩-1٩٢٠العراق تأسيس النظام امللكي وجتربته الربملانية حتت االنتداب الربيطاين ، حممد مظفر األدمهي( 1)
"ال يجوز ألي شركة من الشركات م، واليت نصت على إنه: 1٩٢٨شركة نفط العراق عام  يف ءها الشركااتفاقية وق ع( ٢)

 =،المساهمة في شركة النفط التركية, الحصول على امتياز بمفردها ضمن منطقة حدود الخط األحمر على الخريطة"
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طلبت _شركة نفط العراق_ وهو االسم الجديد لشركة النفط التركية بعد الغاء اسمها      
تبّني الحكومة العراقية تكاليف نقل النفط من  م,1929كانون األول  30في  (1)القديم

, لكن األ يرة رف ت ذلك, وطالبت هماد المسافة بينالحقول الشمالية إلى البصرة بسبب بع
الشركة بتنفيذ التزاماتها أواًل المت ّمنة ربط سكك الحديد بالبحر المتوسطع ألنها كانت قد 

جور عملية نقل النفط عبر سكك الحديد, أم التكفل بدفع 1925تعهدت في اتفاقية عام 
ث يتبّنى ربط سكك الحديد بالبحر لكن الشركة تهّربت من ذلك مطالبًة بإيجاد طرف ثال

 .(2)المتوسط
في انجاز الشركة ألعمالها, طالب وزير األشغال الوا ح وأمام التقاعس      

, الحكومة (3)م(1930أذار 11-1929تشرين الثاني18والمواصالت محمد أمين زكي )
مل في , وفسح المجال أمام شركات النفط للع(4)العراقية بتبّني سياسة الباب المفتو 

العراق, ابتغاء زيادة واردات المملكة وعلى أية حال فإن ذلك الطلب لم يكن صحيحا من 
الناحية القانونيةع ألن جميع الشركات العاملة في العراق _كما أسلفنا_ ملتزمة بموجب 

                                                                                                                                                                                

ستثناء مصر والكويت. للتفاصيل املنطقة كل األقاليم اليت تعد داخلة ضمن حدود االمرباطورية العثمانية بأ وتشمل تلك=
 .٨، صينظر: طه خلف حممد اجلبوري، املصدر السابق

 .٨، صنفسهاملصدر  (1)
، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس الوزراء 3٨٢/311 د.ك.و، )الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللفة( ٢)

م، املرسل إىل سكرتارية 1٩3٠كانون الثاين   ٦( يف ٩الشغال املرقم )سري/م، تقرير وزارة املواصالت وا1٩3٠لشهر أذار عام 
 .1٠٦-1٠3ص ، ص3٧جملس الوزراء حول شركة النفط العراقية احملدودة، و

 .٥1، صالسابقاملصدر املركز العراقي للمعلومات والدراسات، ( 3)
ة إىل سياسة الواليات املتحدة وبعض الدول  األصل لإلشار واستعمل يف ،ىل قاعدة اقتصاديةإمصطلح سياسي استند  (٤)

على قدم  اً بإنشاء نظام جتاري يف الصني كان مفتوح القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، واليت مسحتواخر أيف الكربى 
ها ومنابعها، فتوح دراسة تارخيية يف جذور حممد هاشم القصري، سياسة الباب املني حس صيل ينظر:املساواة جلميع البلدان. للتفا

 .٢م، ص۲۰۱٥، ۱، العدد۱۰)جملة(، اجمللد  )جامعة ذي قار(،
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اتفاقية ال ط األحمر, بعدم االستئثار بنفط الشرق األوسط منفردة, وعليء, فإن أ  طلب 
 .(1)قيع اتفاقية نفطية مع أ  شركة من تلك الشركات ميدا  الفشلللحكومة بتو 

استغل نواب البالد عر  الئحة )تصديق االتفاقيتين المعدلتين المتياز الشركة      
, ليدلوا بدلوهم فيما يتعلق بامتياز النفط, والسيما إن تلك الفرصة (2)م(1931التركية لسنة 

م للظروف التي ذكرناها  نفًاع لذا انبرى 1925قية عام عندما وّقعت اتفا متاحة لهملم تكن 
م( مستغاًل عر  الالئحة منتقدًا 1949-1894) (3))نائب لواء الديوانية( سعد صالح

مع ألن شركة نفط 1925الظروف السياسية التي ا طّرت فيها الحكومة عقد اتفاقية عام 
م 1931فال غرو أن يحل عام  العراق ركزت في تلك االتفاقية على حقوقها دون واجباتها,

والبالد غير مستفيدة من تلك االتفاقية على _حد وصف النائب_ كما بّين النائب أسفء من 
السياسة التي انتهجتها بريطانيا مستغلًة ظروف العراق السياسية لتجديدها اتفاقية عام 

مة بالنسبة م, وو ع قيود ا افية على استثمار العراق لتلك الثروة الطبيعية المه1925
للسياسة االيرادية, وأكد النائب إن من مصلحة الشركة المماطلة دائمًا باست راج النفطع 
ن عدم است راجها وبيعها للنفط في الوقت الحا ر,  المتالكها أكثر النفط في العالم, وا 
فإنها يمكنها است راجء وبيعء مستقباًل بأسعار باهظة, مستغلًة ن وبء في بع  األماكن, 

                                                           

، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس الوزراء 311/3٨٢د.ك.و، )الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللفة (1)
م، املرسل إىل سكرتارية 1٩3٠ شباط ٢٠( يف 1٢٢م، تقرير وزارة املواصالت واالشغال املرقم )سري/1٩3٠لشهر أذار عام 

 .1٠٩، ص3٨جملس الوزراء حول شركة النفط العراقية احملدودة، و
م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، 1٩31أيار  1٧تكو نت الالئحة من ثالثة مواد، ومت قبوهلا بتاريخ  (٢)

 .1٠-٨ص ، صم1٩31أيار  1٧ون املنعقدة بتاريخ ، اجللسة السادسة والست1٩3٠االجتماع االعتيادي لسنة 
ولد يف النجف االشرف، وخترج من دار العلوم كلية احلقوق، ومارس مهنة احملاماة، مثل لواء الديوانية،  ولواء كربالء يف  (3)

ت الربيطانية ، وكان أديبًا وشاعرًا وسياسياً، شارك يف ثورة العشرين، ومكث هناك حىت أعلنت السلطاست دورات انتخابية
محد ابراهيم حممد مصطفى آل مصطفى للتفاصيل ينظر: أ. عفوًا عن ثوار العشرين، وكان من ضمن املشمولني هبذا العفو

 .٨1م، ص1٩٤٦-1٩٢٥الظفريي، نواب لواء الديوانية ودورهم يف جملس النواب العراقي 
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شكل النائب على الحكومة العراقية التي وقفت متفرجة على سياسة الشركات النفطية, وأ
 .(1)وأسلوبها القائم على االنتهازية واالستغالل

 م(, فتحّدث قائاًل:1942-1875) (2)أما )نائب لواء العمارة( معروف الرصافي     
دون غيرها,  "... إن األمة التي تملك الوقود هي الحاكمة على مقّدرات األمم

وهي التي تستطع أن تؤخر وتقّدم ما تستطع من مقّدرات األمم, فإذا انعدم الوقود 
ة, ولكن مع االسف إننا لسنا مخّيرين, بل إن الحكومة البريطانية في نيزالت المد

تلك المسألة ظهرت أمامنا بشكل شركة وقّيدتنا بقيود أخرى, وتلك الشركة صارت 
تطع أن نقول لها مع السالمة, وفي الدنيا شركات كثيرة, تحكم فيما تريد, وال نس

فمن تلك الوجهة االتفاقية ال تسمى اتفاقية, فالبّد أن نقول هلّموا واستخرجوا تلك 
الكنوز, وليكن نصفها لكم ونصفها لنا, ذلك أقل وأبسط ما يتصّور في تلك 

ذا قالوا إن ذلك ال يوافقنا نقول لهم مع السالمة,  نجد غيركم, قد يقال المسألة, وا 
نما الخيال أن ن ما  بيعإنك في ذلك تجري وراء الخيال, كال! الخيال ليس ذلك, وا 

 .(3)بأيدينا بثمن بخس, ونقول مع ذلك بأننا رابحون ذلك هو الخيال"

                                                           

محد ابراهيم حممد مصطفى آل مصطفى الظفريي، ؛ أم1٩3٠متوز ٢، 1٩3٢ العدد )جريدة(، بغداد، ،((العريب العامل))  (1)
 .1٠، صالسابقاملصدر 

دية العسكرية ه يف الكتاتيب، دخل املدرسة الرششاعر عراقي من أب تركي وأم تركمانية، ولد يف بغداد، وأكمل دراست( ٢)
ي الشيخ حممود شكر ذ على يد لكنه تركها، وأنتقل إىل املدارس الدينية، ودرس على أيدي علماء بغداد األعالم، إذ تتلم

األلوسي يف العلوم العربية وغريها، وخترج على يديه، كان يلبس العمامة وزي العلماء، ومساه األلوسي )معروف الرصايف( ، 
مارس مهنة التعليم يف العديد من املدارس، له ديوان شعر مطبوع أمساه )ديوان الرصايف(، أنتخب نائبًا عن لواء العمارة يف 

النواب بالدورة االنتخابية الثالثة. للتفاصيل ينظر: جعفر صادق محودي، معجم الشعراء العراقيني، )بغداد: شركة املعرفة  جملس
جرب عباس الشجريي، املوسوعة الشاملة لشخصيات  ؛ أمحد عبد الرسول٤1٦-٤٠1ص ، صم(1٩٩1للنشر والتوزيع، 

 .٤٧٥-٤٧3م(، ص ص٢٠13عراقية معاصرة، )بريوت: دار البيضاء، 
أيار  1٧م، اجللسة السادسة والستون املنعقدة بتاريخ 1٩3٠م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة  (3)

 .1٠٠٦صم، 1٩31
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إن كالم النائب الوارد أعال  كان بعيدًا عن الواقعية, ويبدو إنء كان متيقنًا من عدم      
ن من النواب مع كالمءع ألن حقيقة العالقة بين الشركات النفطية تفاعل المستمعي

, بريطانيا هي الجهة المتحكمةوالحكومة العراقية ال ترتبط بإرادة الحكومة العراقية, بل إن 
وال يمكن أن ننظر التفاقية معقودة بين دولة ُمنتدبة ومنتدبة بوصفها اتفاقية بين فردين أو 

يقول لأل ر _مع السالمة_ بل هي عالقة قو  مع  عيف, ميّسستين يحق ألحدهما أن 
أو بين غالب مع مغلوب على أمر ع لذا لم يلِق كالم النائب صدى وا حًا في مجلس 

 اً كان منتظر و يسهم في رسم سياسة إيرادية نفطية واقعية تعّزز إيرادات البالد, لم النواب, و 
المحيطة بالعراق, وايجاد حلول من النواب أن ينطلقوا من فهمهم لألو ا، السياسية 

تصب في صالح سياسة البالد االيرادية, وتعظيم مواردها انطالقًا من فهم تلك الظروف 
 السياسية, وليس من  يال أدبي بعيد عن الواقع.

)نائب لواء المنتفك( أن الواردات المتأتية من تلك االتفاقية زهيدة  (1)أكد زامل المنا،     
كومة العراقية بإعادة النظر باالتفاقية والتدقيق فيهاع ألن النسبة للغاية, وطالب الح

المأ وذة والمقّدرة )أربع شلنات( ال تعد نسبة مقبولة, داعيًا إلى م اعفتها لـ)ثمان 
  تبيعء الشركة في البالد إلى )نصف ذشلنات(, وطالب أي ًا بت في  أسعار النفط ال

"قيمة النفط غالية نفط األبي , مستعماًل عبارة روبية( نسبًة للنفط األسود, وروبية لل
, م تتمًا حديثء بمطالبة الحكومة "أكثر كنز عظيم موجود في البالد"وعّد النفط  علينا...,

                                                           

م، وهو رئيس قبيلة األجود، كان عضوًا يف احلزب الوطين 1٨٨٢ مدينة الناصرية عام يفزامل بن يوسف املناع، ولد ( 1)
م، ميتلك العديد من األراضي الزراعية، أنتخب نائبًا عن لواء املنتفك يف اجمللس التأسيسي، كما مث ل لواء 1٩٢٢ العراقي عام

املنتفك يف جملس النواب بعدد من الدورات االنتخابية. للتفاصيل ينظر: دعاء صباح بدر، دور النواب املنفك يف جملس النواب 
 .٤٢-٤1ص ، صم(٢٠1٦امعة ذي قار: كلية اآلداب، م، رسالة ماجستري، )ج1٩٥٨-1٩٤٦العراقي 
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حال حصولها على المبالغ التي طالب بها  نفًا بعدم االسراف في أنفاق األموال المتأتية 
 .(1)"أمور تافهة"من النفط بـ

 لة النائب زامل المنا، قراءة تحليلية تعكس لنا حقائق عديدة, أولها إن قراءة مدا     
واحتياجء للنفط في تشغيل المكائن التي يسقي بها  (2)امتالك النائب ألرا ي زراعية كثيرة

زرعء, دفعء للمطالبة ب ف  أسعار النفط بنوعيء األسود واألبي  مستعماًل عبارة )قيمة 
نطلق من الذاتية لمناقشة مو و، يرتبط باالقتصاد السياسي النفط غالية علينا(, أ  إنء أ

للبالد, والحقيقة الثانية إن النائب وصف النفط بـ)الكنز(, وطالب بعدم اهدار ذلك الكنز 
باإلنفاق على )األمور التافهة(, وكان موفق إلى حد بعيد في طرحءع ألن اكتشاف النفط 

ثابة الكنز الذ  منحتء الطبيعة للحكومة واست راجء واألموال التي تأتي منء كانت بم
ائل منء, طالعراقية الناشئة  نذاك, واستعمال ذلك الكنز في انفاق استهالكي يعد اسرافًا ال 

والنائب بتلك المدا لة رسم مسارًا دقيقًا من الناحية المالية إليرادات النفط, وامكانية انفاقها 
 يرادية.في ق ايا استثمارية تعّزز سياسة البالد اال

نيسان  7أستغل النائب سعد صالح قانون الئحة )تصديق المقاولة المنعقدة في      
, لبيان الظروف السياسية التي أحاطت (4)م(1932, شركة النفط التركية لسنة (3)لتعديل

 بتوقيع االتفاقية األولى, قائاًل:
                                                           

 .1٠٠٨صم، 1٩31أيار  1٧م، اجللسة السادسة والستون املنعقدة بتاريخ 1٩3٠م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة لسنة ( 1)
 .٤٤ص، دعاء صباح بدر، املصدر السابق( ٢)
من الضرائب، وكان امليثاق املعد ل يعد اتفاقية حل وسط أهم ما جاء يف ذلك التعديل، تدفع الشركة مبلغًا معينًا بداًل ( 3)

حصلت مبوجبها الشركة على حق التملك غري منازع حلقل كركوك، وامتياز واضح الستثمار النفط يف منطقة اتساعها 
ميل مربع(، وحرية التوس ع يف مناطق أخرى من العراق على أساس املنافسة، ومن جهة أخرى حصلت حكومة  3٢٠.٠٠٠)
عراق على بعض املدفوعات النقدية، وعلى وعد إلهناء خط األنابيب واختيار خليج عكا بوصفه هناية خلط األنابيب املنوي ال

 .11٤انشاؤه. للتفاصيل ينظر: حكمت سامي سليمان، املصدر السابق، ص
ة عليه، أما من ناحية الشركة تكو نت الالئحة من ثالثة مواد، وكانت الغاية منها ختلص العراق من بعض القيود املفروض( ٤)

 =م.1٩3٢أيار  1٤فإهنا أرادت احلصول على امتيازات أكثر ختدم مصاحلها، متت املوافقة على الالئحة باألغلبية يف 
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ففي تلك الظروف "تم قبول االتفاقية بقوة الحراب وتهديدنا ببتر قسم من بالدنا, 
الكالحة السوداء قبلنا تلك الشروط وتلك األسس, أما إننا نأتي في ظروف 

ل أزمة سياسية أو موقفًا حرجًا للبالد, عمالئمة وبوقت ال يمكن للدول أن تش
فنضطر أن نقبل ما يملى علينا, ذلك ما ال أتفق مع القائلين به إذا دققنا 

سس التي قبلت في االتفاقية السابقة موجودة االتفاقيتين, أيها السادة نجد إن األ
في تلك االتفاقية, وال أغالي إذا قلت إنه يوجد في بعض مواد تلك االتفاقية زيادة 
عّما يوجد في مواد مماثلة لها في االتفاقية السابقة, وها أنا أضرب بعض 

عالي األمثلة ألنه ال يسمح لي الوقت أن آتي بكل المواد لكي يطابقها المجلس ال
مع بعضها من األسس الموجودة في االتفاقية السابقة... وتلك االتفاقية تشبه 

 .(1)تمامًا حذو النعل بالنعل"
لقد بّين النائب في مدا لتء الظروف السياسية التي حّتمت على العراق توقيع اتفاقية      

  الالئحة عر  أبانمالية غير مفيدة بالنسبة لء, وأشكل على ر و  الحكومة العراقية 
الجديدة, مبّينًا إن تلك الظروف السياسية في العراق تيهلء للوقوف موقف القو  في 
المفاو ات المرتبطة باالتفاقيات الجديدة, بمعنى إن النائب كان متفهمًا لظروف الحكومة 

لبًا توقيع االتفاقية الثانية, مطا أبانالعراقية في توقيع االتفاقية, ومنتقدًا لتقاعسها و عفها 
إّياها استغالل تلك الفرصة والحصول على مكاسب مالية تعّزز ايرادات البالد, ميكدًا إن 
ال جديد في تلك االتفاقية, وما رّوجت إليء الحكومة من فائدة مالية من االتفاقية الجديدة 
ال يعد مكسبًا حقيقّيًا للبالد مادامت الحكومة قادرة على أن تعظم مكاسبها من تلك 

 قية.االتفا
                                                                                                                                                                                

م، اجللسة الثالثة واخلمسون املنعقدة 1٩31للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة =
 .٥٧٢، صم1٩3٢أيار  1٤بتاريخ 

 .٥٧٨-٥٧٥ص املصدر نفسه، ص (1)
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تعديل اتفاقية النفط تتعّر  إلى  غط سياسي من نو،  أبانكانت الحكومة العراقية      
إن بريطانيا استغلت رغبة العراق في االن واء إلى عصبة األمم للحصول على إذ   ر, 

, لم (1)مكسب مالي جديد, وتعديل االتفاقية النفطية مقابل د ول العراق إلى عصبة األمم
ق ايا  هاط هي الق ية الوحيدة التي أستغلها بريطانيا, إنما استغلتتكن ق ية النف

 .(2)أ رى

 :صناعة والتجارةال _ثانياا 
بحركة التبادل التجار , فكلما ازداد  اً طردي اً , والتجارة ارتباط(3)الصناعة ترتبطا    
ة هذين القطاعين كانا في حال نشاط التجار  برزت الحاجة لتطوير الصناعة, كما أنال
ذ اقتصر على صناعة الثل  إ ًا,بطيئ اً االهتمام بالصناعة في العراق سير وسار  ثر,تع

, كما أن (4)والطحين والمصانع العسكرية والنسي , مما أثر على قلة التبادل التجار 
همها العراقيل التي كان ي عها أ , ر هذين القطاعينتأهنالك عوامل عديدة أثرت في 

وتبعء بعد ذلك االحتالل  ,(5)ج القومياتنالا تغالل جميع عوائدواس ,االحتالل العثماني

                                                           

 .1٨٤-1٨3( أمحد رفيق الربقاوي، املصدر السابق، ص ص1)
ومن تلك القضايا األخرى قضية دور البهائية. للتفاصيل ينظر: أمحد ابراهيم حممد مصطفى، مشكلة الدور البهائية يف  (٢)

 م.٢٠٢٠، ٥1للعلوم االنسانية(، )جملة(، العدد م( دراسة وثائقية، )كلية الرتبية1٩3٢-1٩٢1بغداد )
 من مثو  ،ويشمل تعبري الصناعة صفة املثابرة ،يقصد هبا املمارسة املستمرة من قبل البشر لشكل معني من عمل املنتج (3)

استخدام اإلنسان يف صنف معني من احلرف أو الصناعات. للتفاصيل ينظر: حممد حسن سلمان، التخطيط الصناعي، 
 .1٢(، صم۱۹۷٤وت: دار الطليعة، )بري 

-1٩٢٥نواب لواء الديوانية ودورهم يف جملس النواب العراقي محد ابراهيم حممد مصطفى آل مصطفى الظفريي، أ (٤)
 .۱۳٦، صم1٩٤٦

از، اجلمهورية، ترمجة: عفيف الرز  حنا بطاطو، العراق الطبقات االجتماعية واحلركات الثورية من العهد العثماين حىت قيام (٥)
 .٢٢ألول، صم(، الكتاب ا۲۰۰٥)طهران: مطبعة فرصاد، 
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ال قلة العناصر الفنية من العمف اًل عن  ,(1)همتل دمبريطاني واستغاللء جميع الموارد ال
دارة التي لم تستطع تحمل المسيولية  هصات الماهرين والمهندسين اال إلنشاء وا 

 ,بأموالهم بالتجارة وبناء المصانع أصحاب األموال في العراق ولم يجازفالصناعة, 
ن أل _في نظرهم_ موالهم في مشروعات زراعية وشراء األرا يأواعتادوا على توظيف 

م اطر ال سارة, ولما كانت  فاق أصحاب ريوس األموال  ترتفع فيهنالتجارة والصناعة 
تجا  فأنهم لم يستطيعوا اال , يقة من ناحية اإلحاطة بالصناعة والتجارة واهميتهما

, كما أن ريوس األموال بحد ذاتها لم تكن كبيرة عند (2)بتفكيرهم نحو تلك المشروعات
وأن الناس في العراق لم يعتادوا على االشتراك والمساهمة بالمشروعات الصناعية  ,األفراد

, الالزمة للصناعة في االستثمارات لى جانب ريوس األموال الكبيرةإبأموالهم القليلة 
أل رى هو عدم قيام الحكومة بتوفير المتطلبات اإلدارية والفنية لتشجيع الناس واالسباب ا

يعد  ألن مجرد االعفاء من ال رائب ال عالصناعي والتجار  ينعلى الد ول في المجال
وال كيف يديرون  ,يعرفون كيف يستغلون أموالهم في الصناعة لألش اه الذين ال اً تشجيع

, كمركية على الصناعة العراقيةم ت ع سياسية للحماية الالحكومة لو , (3)تلك المشروعات
ت األمر تبعّ أُ في االستيراد هي التي  ن سياسة الباب المفتو أل عفي مدة االنتداب السيما

, والت وف من (4)الذ  جعل قيام صناعة ناشئة وسط ذلك التنافس الشديد صعب جداً 
يحة تجارية اعتمدت على  برتها شر  المغامرة في التجارة والصناعة فسح المجال لبروز

باالقتصاد العراقي, وكانت حوا يتحكمون  تمثلت باليهود الذين أو  ,االقتصادية ال اصة
                                                           

(، رسالة م1٩٤٦-۱۹۳۲عبود النويين، موقف السلطة التشريعية من القضايا االقتصادية واالجتماعية ) اهلادي دحممد عب (1)
 .3٤م(، ص٢٠٠٢ : كلية اآلداب،ماجستري، )جامعة الكوفة

 .۱٦۲م(، ص ۱۹٥٥مطبعة الرسالة،  لقاهرة:عبد الرمحن اجلليلي، اقتصاديات العراق، )ا (٢)
 .۱٦۳، صنفسهاملصدر  (3)
 .۱٦۳، صنفسهاملصدر  (٤)
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األعالم تتابع عودة  سائل, وبقيت و (1)لديهم  برة باألعمال التجارية والسفر إلى أوروبا
 .(2)تحفيزًا للعاملين في ذلك القطا، المهمالتجار العراقيين من أوروبا 

الوطنية,  اتربط نواب البالد بين تعزيز ايرادات البالد المالية, وتشجيع الصناع     
وزيادة الصادرات العراقية, فعندما طرحت الئحة )تشجيع المشاريع الصناعية لسنة 

م( 1990-1897) (4), أثنى )النائب عن لواء الديوانية( عبد المجيد عالو (3) م(1929
لك الالئحة  رورية لسد حالة النقه الكبير بالمصانع في على الالئحة, وبّين إن ت

العراق, والسيما تلك التي تعتمد على التقنّيات الحديثة, وأكد إن الصناعة في العراق 
على أسلوب  تعتمديرادات العراق االيراديةع ألنها ابو عها الحالي ال ينتظر منها دعم ا

ن و ع الئحة لتشجيع ذو   لزامهم باالعتماد بدائي في التصنيع, وا  المشاريع الصناعية وا 
على المكننة في التصنيع تعد  طوة أولى في تطوير الصناعة, وزيادة إيراداتها, وبوصفء 
ع وًا في اللجنة االقتصادية, أكد على إن الالئحة األساسية التي وردت من الحكومة لم 

لمصنع على دعم تحتو  على اشتراط استعمال المكننة الحديثة في التصنيع لحصول ا
الحكومة, لكن اللجنة وجدت إن استعمال المكننة الحديثة, وزيادة االيرادات صنوان ال 

لم يرد في الالئحة األساسية  اً يفترقانع لذا و عت ذلك االشتراط, كما و عت أمرًا   ر 
التي أرسلتها الحكومة, وتمّثل بإلزام المصانع بتشغيل أكبر قدر ممكن من العمالة 

                                                           

 .٢٤م(، ص1٩٨٠م، )بغداد: دار احلرية، 1٩٥٢-1٩1٤صادق حسن السوداين، النشاط الصهيوين يف العراق ( 1)
 م.1٩٢٨شباط  ٢1، ٢3٨٢)العراق(، )صحيفة(، العدد( ٢)
م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة 1٩٢٨شباط  ٤ة مادة، ومتت املوافقة عليها بتاريخ تكونت الالئحة من اثنا عشر  (3)

 .۱3٦، صم1٩٢٩شباط  ٤م، اجللسة الرابعة عشر املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 
يف مدرسة احلقوق وخترج منها، أنتخب نائباً ولد يف بغداد، ودرس فيها، وأضحى معلمًا يف املدرسة اجلعفرية، مث التحق  (٤)

، م عني  سكرتريًا للحقوق يف وزارة اخلارجية. للتفاصيل ينظر: مري بصري1٩3٢عن لواء الديوانية يف الدورة الثانية، ويف عام 
 .۱۱۲، صأعالم السياسة يف العراق احلديث
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لزمهم بعدم االستعانة بالعمالة ذ و عت شرطًا على أصحاب المصانع ا, إالمحلية
%(, مّما ي من أن يحتو  المصنع على عمالة محلية ال 10تجاوز الـ)تاألجنبية بنسبة ال 

ورد من الدولة, تمّثل بإلزام مالكي  اً   ر  اً %(, وعّدلت اللجنة اشتراط90تقل عن )
الف روبية(,  50لذ  يرومون دعم الحكومة لء )المصانع بأن يكون رأس مال المشرو، ا
. نلحظ مّما سبق إن اللجنة (1)ألف روبية( 30وبادرت اللجنة إلى ت في ء إلى )

االقتصادية في مجلس النواب كانت تتمّتع بنظرة استشرافية لسياسة البالد المالية أعمق 
تي أكلء في تعزيز ها الدولةع ألن تشجيع الصناعات الحرفية ال يي تمتلكامن تلك التي 

االيرادات, إذ تبقى الصناعات الحرفية معّدة لالستهالك المحلي, لكن اد ال المكننة يسهم 
ن تقليل العمالة األجنبية في زيادة االنتاج, ويحقق اكتفاًء ذاتيّ  ساعد في الحد من ًا, وا 

حكومية ف الالبطالةع ألن قلة المتعلمين في البالد  نذاك, وعدم امكانية زّجهم في الوظائ
جعل المصانع موئاًل لهم, وامتالء تلك المصانع بعمال أجانب التي تتطلب ثقافة أولّية 

يغلق أبوابها بوجء العمال المحليين, مّما يحّولهم إلى مستهلكين ال منتجين, ومن المعروف 
 إن إحدى الدعامات األساسية لتعزيز السياسة االيرادية هي الطاقة البشرية المنتجة, كما

لصغيرة فتح الباب الواسعة أمام المشاريع ا إن  ف  رأس المال المقتر  الفتتا  المشرو،
 .التي ال تتطلب رأس  مال  عال  

أنتقد النائب جعفر أبو التمن إلزام المصانع باستعمال المكننة للحصول على تشجيع      
 الدولة, واغالق الباب أمام أصحاب الصناعات اليدوية, قائاًل:

خفى على المجلس العالي إن كثيرًا من العمال الموجودين في تلك البالد ال ي"
الذين يشتغلون في اليد ما لم تراع مصالحهم وتؤخذ بنظر االعتبار, سيكونون 
أشبه باألموات, ذلك من جهة ومن جهة ثانية إن المنتوجات األهلية إذا لم 

                                                           

شباط  ٤اجللسة الرابعة عشر املنعقدة بتاريخ ، م1٩٢٨ م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة (1)
 .1٢٥ص، م1٩٢٩
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يصح قول القائلين تشّجع بأن يكون لها األفضلية في الدوائر الرسمية, فال 
بالتشجيع ونحن نهمل المنتوجات الوطنية, ذلك مضاف إلى المسائل األخرى 

 .   (1)"من اشتراط تخفيض ثالثين بالمئة من أجورات النقل العائدة للحكومة
ن النائب لم يكن ملتفتًا إلى الغاية الرئيسة من طر  ذلك النو، من اللوائح, أويبدو      

م في زيادة النفقات الحكومية اسه تنع  ايرادات البالد, ودعمها االفالصناعات اليدوية 
دون جدوى اقتصادية ملموسة, إالَّ إذا تحّول االنتاج من يدو  إلى ميكانيكيع ألن ذلك 

 التحّول يثمر في زيادة االنتاج, و ف  التكلفة, وينعكس ايجابًا على زيادة االيرادات.
نقطة في غاية األهمية, وربط بين تشجيع  (2)الراو  أثار )نائب لواء الدليم( جميل     

و ف  النفقات, إذ أشار إلى أن كثيرًا من دوائر البالد الرسمية تنفق مبالغ باهظة االنتاج 
 لشراء مستلزماتها من ال ارج, وتترك المنتجات الوطنية, وأستشهد بوزارة الدفا،, قائاًل:

عظيمًا من البطانيات واألحذية  ...إن وزارة الدفاع تبتاع في كل سنة قسماً "
والجوارب, مع إنها كلها موجودة لدينا بقيمة أرخص من الخارج, فوزارة الدفاع 

احتياجاتهما وأفدنا العمال  الشرطة لو أهتّمت باألمر وابتاعت ومديرية
 .(3)"العراقيين...إن كثيرًا من الصناعات الوطنية ماتت أو كادت لعدم التشجيع

                                                           

شباط  ٤اجللسة الرابعة عشر املنعقدة بتاريخ ، م1٩٢٨م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة  (1)
 .1٢٦-۱٢٥ص ، صم1٩٢٩

ذلك، كما التحق باجليش العراقي برتبة رئيس أول من الضباط الذين تسر حوا من اجليش السوري والتحق بالعراق بعد  (٢)
ى )رائد(، أنتخب )نائباً عن لواء الدليم( يف الدورة االنتخابية الثانية، و)نائباً عن لواء بغداد( يف الدورة االنتخابية الثالثة، أضح

رجاء حسني حسين  م. للتفاصيل ينظر:1٩31م إىل عام 1٩3٠وزيرًا لألشغال واملواصالت يف وزارة نوري سعيد عام 
؛ 3٢، صم1٩٧٩م، )بغداد: دار احلرية للطباعة، 1٩٤٦-1٩٢1اخلطاب، تأسيس اجليش العراقي وتطوره ودوره السياسي 

، ٢اجمللدبغداد، حممد رشيد عباس، التكوين الفكري واالجتماعي لنواب لواء الدليم يف العهد امللكي، )دجلة اجلامعة(، )جملة(، 
 .٤٧م، ص٢٠1٩، 1العدد

شباط  ٤اجللسة الرابعة عشر املنعقدة بتاريخ ، م1٩٢٨م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة  (3)
 .1٢٧ص، م1٩٢٩



 م1932-1925إيرادات العراق السيادية وغري السيادية دراسة يف املؤثرات ..الثانيالفصل 

 
115 

دوائر ال , إذ ال يمكن انتقادوالسيما في مثالءسبق إن النائب كان دقيقًا,  يت ح مّما     
الحكومية على شرائها المنتجات األجنبية, إذ ال توجد منتجات محلية ت اهيهاع ألنها أن 

 رى أجنبية جّيدة, تسهم في هدر المال العام, لكن ما أف لت منتجات محلية رديئة على 
بجودة عالية فيء هدر و في العراق  متوفرةيلها لمنتجات أجنبية فعلتء وزارة الدا لية وتف 

للمال العام, و لل وا ح في سياستها االنفاقية, وهدم صريح لمصدر مهم من  كبير
عراقية مجبرة , هل كانت الدولة الويطفو على السطح تسايل مهممصادر تعزيز االيرادات, 

 نظير محلي لها  شراء منتجات أجنبية يتوفر ل على االنفاق العالي
المتكّررة إلجها   (1)أشارت الوثائق العراقية إلى محاوالت )دار االعتماد البريطانية(     

المشاريع التي تسهم في تشجيع المشاريع الوطنية, والسيما تلك التي تد ل في صناعة 
ال بشكل متكّرر تزّود الجي  العراقي بما يحتاجء من منسوجات محلية, و  تالنسي , ومانع

, واحتياج الجي  العراقي (2)النسيجية اتغرو في ذلكع ألن بريطانيا مشهورة بالصناع
 لتلك المنتجات فرصة ذهبية إلنعا  السياسة االيرادية البريطانية بمصادر مالية متجّددة.

لجأ بع  نواب البالد إلى ذكر أمثلة جيدة ألثر تشجيع الصناعات الوطنية, فمثاًل      
مشيرًا إلى إنها منتجة محليًا وجودتها تفوق  (3)معروف جياووك )بسدارتء( استشهد النائب

                                                           

وهي دار املندوب السامي الربيطاين، وتلك الدار كانت متسك مبقد رات العراق حبجة إهنا املسؤولة عن تنفيذ التعهدات  (1)
يها أن تقوم بتقدمي التقارير الدولية عن سري اإلدارة إىل جلنة االنتدابات يف عصبة األمم. للتفاصيل ينظر: الدولية يف العراق، وعل

م، )بغداد: مكتب أمحد الدباغ 1٩3٢-1٩٢٠ياسني طه ظاهر، دار االعتماد الربيطاين وتكوين احلكم الوطين يف العراق 
 م(.٢٠11للخدمات املطبعية، 

م، )بغداد: بيت 1٩٨٠-1٩٢1الصناعي يف العراق: اساليبه، تطبيقاته، واجهزته للحقبة  صباح كجة جي، التخطيط (٢)
 .٢٢٥-٢1٦، ص صاحلكمة، د.ت(

لباس للرأس كان يلبسه أهل احلضر، أشتهر به أهايل بغداد، يكون شكلها نصف مقو س ومدب ب  السدارة أو الفيصلية: (3)
 =وأضحت لباس وطين أول من لبسها وأدخلها إىل العراق امللك فيصل األول،تقريباً من الوسط، ومطوية إىل طي تني للداخل، و 
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جودة نظيرتها المستوردة وسعرها أقل, ونّبء إلى أن ذلك السعر الذ  يتقا ا  المصنع 
العراقي لها فيء نسبة ربح لذلك المصنع دون أن يحصل على دعم حكومي, وعليء فإن 

 ف  السعر وبربح أعلى, ويسهم في  ف   الدعم الحكومي لذلك المصنع يشجعء على
النفقات المترتبة على اقتناء تلك السدارة, مشيرًا أن ذلك المثال ينطبق على منتجات أ رى 

 .(1)أهم وأعظم قيمة من تلك السدارة
الئحة )قانون تصديق المعاهدة على  وافق المجلس في دورتء االنت ابية الثالثة     

كانون الثاني عام  10راق وتركيا الموقع عليها في أنقرة في التجارية المنعقدة بين الع
ع ألنها تنع  التجارة, لكنهم طالبوا بت في  (3), ورحب العديد من النواب بها(2)م(1932

على أية الرسوم المفرو ة بسبب األو ا، العالمية المتدهورة نتيجًة لألزمة االقتصادية, 
والجدول يو ح مدا الت نواب البالد  ,رىحال كان لنواب البالد مدا الت عديدة أ 

 م(:1932-1925حول االيرادات غير السيادية للمدة )
 
 
 

                                                                                                                                                                                

؛ كمال رشيد العكيلي، أزياء ٧٢، ص1للرأس بداًل من الطربوش. للتفاصيل ينظر: علد الرزاق اهلاليل، معجم العراق،  ج=
 .1٥٥م، ص٢٠1٨، 1البغداديني يف العهد امللكي، )جامعة االنبار(، )جملة(، العدد

( روبية. للتفاصيل ينظر: 1٥( ألف آنة، يف حني يصل سعر األجنبية إىل )1٢النائب إن السدارة احمللية تباع بـ) ذكر( 1)
، م1٩٢٩شباط  ٤اجللسة الرابعة عشر املنعقدة بتاريخ ، م1٩٢٨م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 

 .1٢٧ص
م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع 1٩3٢أذار  1٢فردة يف متت املوافقة على الالئحة املن (٢)

 .٢٢٦م، ص1٩3٢أذار  1٢م، اجللسة الثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩31االعتيادي لسنة 
للتفاصيل أهم النواب املتداخلني: )نائب لواء املوصل( غياث الدين النقشبندي، وعز الدين النقيب، وساسون حسقيل.  (3)

 .٢٢٥-٢1٦ينظر: املصدر نفسه، ص ص
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 (3جدول رقم )
 (1)م1932-1925مدا الت نواب البالد حول اإليرادات غير السيادية 

 م ١٩٢٨-١٩٢٥ولى الدورة االنتخابية األ            

عدد  اللواء

 نوابه

 نوع اإليراد

 والتجارة الصناعة النفط

نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية

نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية

العدد 

 الكلي

 4     %٣0.7 4  4 ١٣ بغداد

 ٢     %١6.6 ٢  ٢ ١٢ الموصل

          ٩ البصرة

          ٥ الحلة

          ٢ كربالء

          ١0 الديوانية

 ١     %١٢.٥ ١  ١ ٨ المنتفك

          4 سليمانيةال

 ١     %٢٥ ١  ١ 4 ديالى

          4 العمارة

          4 الكوت

          4 كركوك

          4 دليم

          ٥ اربيل

نسبتهم       ٨٨ المجموع

 المئوية

 ٨ المجموع %٩

 م ١٩30-١٩٢٨ ثانيةالدورة االنتخابية ال

عدد  اللواء

 نوابه

 نوع اإليراد

 الصناعة والتجارة طالنف

نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية

نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية

العدد 

 الكلي

 ٣ %٢٣ ٣  ٣     ١٣ بغداد

                                                           

م؛ عبدالرزاق احلسين، ص 1٩3٢-1٩٢٥( اجلدول من عمل الباحثة باالعتماد على م.م.ن، الدورة االنتخابية من 1)
 .1٤1-13٧؛ عالء حسني الرهيمي، املصدر السابق، ص ص٢٩٠-٢٨٩ص
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 ١ %٩ ١  ١     ١١ الموصل

 ١ %١١.١ ١  ١     ٩ البصرة

          ٥ الحلة

          ٢ كربالء

 ١ %١0 ١  ١     ١0 الديوانية

          ٨ المنتفك

          4 السليمانية

          4 ديالى

          4 العمارة

          4 الكوت

          4 كركوك

 ١ %٢٥ ١  ١     4 دليم

          4 اربيل

نسبتهم       ٨7 المجموع

 المئوية

 7 المجموع 7

 م ١٩3٢-١٩30 ثالثةالدورة االنتخابية ال

عدد  اللواء

 نوابه

 دنوع اإليرا

 الصناعة والتجارة النفط

نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية

نسبتهم  مجموع عشائري مدني

 المئوية

العدد 

 الكلي

 ٩ %٣٨.4 ٥  ٥ %٣0.7 4  4 ١٣ بغداد

 ٣ %٨.٣ ١  ١ %١6.6 ٢  ٢ ١٢ الموصل

 ٢     %٢٢.٢ ٢  ٢ ٩ البصرة

          ٥ الحلة

          ٢ كربالء

 ١     %١0 ١  ١ ١0 الديوانية

 ٣ %١٢.٥ ١  ١ %٢٥ ٢ ١ ١ ٨ المنتفك

          4 السليمانية

 ١ %٢٥ ١  ١     4 ديالى

 ١     %٢٥ ١  ١ 4 العمارة

          4 الكوت

          4 كركوك
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          4 دليم

          4 اربيل

نسبتهم     ٨7 المجموع

 المئوية

 ٢0 المجموع   7%,٢٢

المجموع 

 الكلي

النسبة   ٢6٢

المئوية 

 الكلية

 ٣٥ المجموع   ١٣.٣

( إن الدورة االنت ابية الثالثة كانت أكثر الدورات االنت ابية 3نستنت  من الجدول رقم )    
, ولوحظ بأن الحصة األكبر لتلك المدا الت , والتجارةوالصناعةمدا الت حول النفط, 

واب لواء الموصل ومن ثم نواب لواء كانت لنواب لواء بغداد, وجاء بالمرتبة الثانية ن
ن الدورة االنت ابية األولى اقتصرت فقط على المدا الت حول النفط, والدورة  المنتفك, وا 

 االنت ابية الثانية كانت مقتصرة على الصناعة والتجارة. 



 ..حممود طه بني الدين والسياسة دراسة يف نشاطه ونظريته السياسية يف  ثالثالفصل ال  
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 ثالثالفصل ال
منايشات يف  نفاييةاالسياسة العراق 

 جملس النواب العرايي
 م1925-1932

 

 صات  الرواتب تأثريملبحث األول: ا
ّ
 سياسة علىواملخص

 .م1932-1925 نفاييةاال العراق
 :أثر األزمات والكوارث الطبيعية يف  املبحث الثاني

 .م1932-1925 نفاييةسياسة العراق اال
 :التطلعات االصالحية للعراق ووايع  املبحث الثالث

.م1932-1925 الديون العمومية
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 األول ملبحثا

صات  رواتبال تأثري
ّ
-1925 االنفايية العراق سياسة علىواملخص

 :م1932
 يتزايدون ظلوا الذين بتوفير معاشات موظفيها تأسيسها منذ العراقية الدولة التزمت     

 رواتب شكل على المعاشات تلك ال دمية, وتوّزعت مفاصلها , وتنو،هامع ازدياد التزامات
 منذ البالد نواب لدن من باهتمام والم صصات الرواتب ق ايا وحظيت وم صصات,

 لألسرة المعاشي الواقع على مهم أثر من لها لما عم1925 العراقي النواب مجلس افتتا 
 الرواتب على انفاقها في الدولة تأييد على تانصبّ  االهتمامات تلك أغلب لكن العراقية,

 في وا تالف مساجالت شهدت التي والم صصات , أما الرواتب(1)والم صصات
 ذلك على المبحث هذا في سنركز لذا محدودة, فكانت البالد نواب بين النظر وجهات
 .سوا  دون والم صصات الرواتب من النو،

, (2)الشيو  بم صصات ا تصت البالد حول الفصول التي نواب بين ال الف دبّ      
 ساءلري  أمواالً  فيء ت ّصه الحكومة وكانت الدا لية, ةوزار  في الفصول تلك ووردت
 البالد نواب لدن من كثير  أصوات تعالت لذا الوقتيةع القوات أسمتء ما أو العشائر
 أشكل ,(3)(35) الفصل وفي م,1925 لسنء الدا لية وزارة ميزانية يمدتق فعند,  دها

                                                           

م، م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، 1٩٢٦زيران ح ٢٩، بتاريخ ٤٤٨العدد ( للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(،1)
؛ م.م.ن، الدورة ٧م، ص1٩٢٦أيار  13م، اجللسة احلادية واالربعون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥االجتماع االعتيادي لسنة 

 ؛٩٥٨م، ص1٩٢٧أيار  11م، اجللسة الثامنة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة 
أب  ٢٠م، اجللسة التاسعة والعشرون املنعقدة 1٩٢٨م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة 

 .٦٨٧م، ص1٩٢٨
كانون األول   3، بتاريخ 3٧٤العدد رد أحيانًا مبسمى رواتب اخلدمات اخلاصة. للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(،ت( ٢)

م، اجللسة السابعة والثالثون املنعقدة 1٩٢٥نتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة اال ؛م1٩٢٥
 .11م، ص1٩٢٥تشرين األول  1٢بتاريخ 

 .٢٢م. للتفاصيل ينظر: املصدر نفسه، ص1٩٢٥تشرين األول  1٢( مت قبول ذلك الفصل بتاريخ 3)



 م1932-1925اسة العراق االنفايية يف منايشات جملس النواب العرايي الفصل الثالث....سي

 

121 

 أن وبّين للشيو , روبية الف (150) قدر  مبلغ ت صيه على منير الرزاق عبد النائب
 تتمثل (عسكرية) ألسباب يتقا ونها كانوا الشيو  ألن ت,الم صصا إلبقاء  رورة ال

 تصرف الذين الشيو  عن وتساءل الحكومة, عن نيابةً  مناطقهم حماية لمسألة بتبّنيهم
 دون م(1940-1882) (1)الياور بعجيل حصراً  المبالغ كانت اإذ وما المبالغ, تلك لهم

 أن الميزانية ةللجن يساً رئ كان الذ  الهاشمي ياسين أجاب الصدد ذلك وفي سوا ,
 (2)الهذال فهد إلى تتعدا  بل الياور, عجيل الشيخ على تقتصر ال الم صصات

 صاحب أثار حفيظة الميزانية لجنة رئيس أن , ويبدو(3)و  رون م(1846-1927)
 انفاق عليها ويحتم للدولة, الهذال فهد بء يقوم عن العمل الذ  النائب لءتساف ,السيال
 حدثت فقد منطقته, حتى يؤّمن أن عييستط "ال ء وا حًا إيا  إنءل لءقلي غير مبالغ
, بها؟" الحكومة تطالب ال فلماذا بغداد, تجار ألحد ليرة (الف 150) قدره لمبلغ ةسرق
 تلك يستلمون إنهم بدعوى الشيو  م صصات بإلغاء النائب طالب ذلك وأثر

 لكن طبيخ, أبو محسن نائبال التوجء ذلك في وأّيد  مرجوة, فائدة دون الم صصات
, (4)الم صصات على وابقت اقتراحهم ورف ت لطلبهم تستجب لم النواب مجلس رئاسة
 الشيو  هيالء على لفنفاق السلطة دفعت التي األسباب من واحد  إن سبق مما يت ح

                                                           

م يف 1٩٢٤أصبح نائبا عن )لواء املوصل( عام و  ه عبد العزيز ،والد ولد يف املوصل، تسلم رئاسة قبيلة مشر بعد وفاة( 1)
اجمللس التأسيسي، واشرتى عجيل الياور األراضي الزراعية، وقام حبفر اآلبار، وانشأ املشاريع الزراعية يف املوصل، تويف 

يلة مشر العربية مكانتها بالسكتة القليب أثناء قيادته سيارته قرب الشرقاط. للتفاصيل ينظر: جون فريدريك وليامسون، قب
 .٦م(، ص1٩٩٩م، ترمجة: مري بصري، )لندن: دار احلكمة، 1٩٥٨-1٨٠٠وتارخيها السياسي 

م، حضر فهد اهلذال 1٩٢٢( هو ابن الشيخ عبد احملسن احلميدي العبد اهلل اهلذال، خلف أباه يف رئاسة قبيلة عنزة عام ٢)
س وصبيح نشأت وعبد العزيز آل سعود، وذلك لتنظيم شؤون العراقية مؤمتر العقري مع املندوب السامي السري برسي كوك

م. للتفاصيل ينظر: مري بصري، أعالم السياسة يف 1٩٢٥والنجدية، أنتخب نائبا عن لواء الدليم يف اجمللس التأسيسي عام 
 .3٠٨، ص٢العراق احلديث، ج

 .مراعاًة للتسلسل املوضوعي يف موضع آخر ( مل يذكر ياسني اهلامشي أمساء الشيوخ اآلخرين، لكن سنرد ذكرهم3)
م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري  ؛م1٩٢٥كانون األول   3، بتاريخ 3٧٤( )الوقائع العراقية(، العدد٤)

 .1٢-11م، ص ص1٩٢٥تشرين األول  1٢م، اجللسة السابعة والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥االعتيادي لسنة 



 م1932-1925اسة العراق االنفايية يف منايشات جملس النواب العرايي الفصل الثالث....سي

 

122 

 التجارية القوافل مرور بطريق يتمثل الذ  ايراداتها مصادر من مصدر   حماية هو
 مو و، توتبنّ  الم صصات, تلك إللغاء بعد مهيأة تكن لم إنها ويبدو مة,والعا ال اصة
 تلك في عبرها تمر التي المناطق في العشائر شيو  على اً اعتماد الطرق تلك حماية
 رئيسةً  أداةً  بوصفها النفقات تلك على المجلس في ومييدوها السلطة أبقت لذا الطرقع
 لريساء أمواالً  دفعت السلطة إن الغريب لكن الدولة, ايرادات من مهم   ايراد   لحمايء
 من الرغم على الذ  الهذال فهد ومنهم: أرا يهم, في عديدة  روقات جرت عشائر
 غير أرا يء عبر المار الطريق ظل أعال  الغر  لقاء ثابتء لم صصات استالمء
  !ميمن
 من وسعالت وزاد ذلك السرية, الم صصات على انفاقها في تتوسع السلطة ظلت     

 الباب إلى مبلغ إل افة )قانون الئحة عر ت عندما فمثال: المعار ة, نواب غ ب
 حول مناقشات دارت م(,1925لسنء العامة )الميزانية من الشرطة(( )دائرة أ السادس
 ال اه الفصل إلى روبية الف( 14) قدر  مبلغ بإ افة ا تصت التي (1) رقم المادة

 الم صصات تلك على لالعترا  داوود الشيخ أحمد ئبالنا وانبرى السرية, بال دمات
أنها  النواب مجلس وعدت الحكومة أن الرغم على ثابتة, إلى م صصات وتحويلها

 قائال: م1925 عام الثاني تشرين ال تتعدى شهر ةم ّصصات وقتي
 بها تأتي مرة خرآ هي أم المخصصات تلك دفع على الحكومة ستداوم "هل 

 من بها اهلل أنزل ما التي صاتالمخصّ  تلك بمثل المجلس إلى الحكومة
 .(1)"رعّيتها من طائفه ترشي الحكومة أن هو ذلك معنى الن سلطان,

(2)سليمان حكمت  نذاك الدا لية وزير وتذّر،     
 التي األسباب إن م(1889-1964) 

 مجبورة" "الحكومةو قائمة تزال ال األولى المرة في الم صصات لكت صرفت أوجبت

                                                           

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة  ؛م1٩٢٦أذار  1٨، بتاريخ ٤1٩لعراقية(، العدد( )الوقائع ا1)
 .٦-٥م، ص ص1٩٢٦أذار  1٥م، اجللسة السادسة والعشرون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥

لك درس يف مدرسة ضباط ( ولد يف بغداد، واكمل دراسته فيها، ذهب إىل إسطنبول إلكمال دراسته اجلامعية فيها، بعد ذ٢)
 =من م، وتقلد العديد من املناصب بدءاً 1٩1٤بعد ذلك وعاد إىل بغداد عام  املشاة ليتخرج برتبة مالزم، ولكنه! ترك اجليش
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 التي الظروف بتبيان وطالب الوزير, رد داود الشيخ أحمد النائب فاستغل صرفها, على
 إذ كبير, بحرج الوزير و ع النائب أن ويبدو الشيو , على االنفاق الدولة على توجب
ن المجلس, ىلد معلومة األحوال "إن مدعياً  الظروف تلك تبيان عن األ ير امتنع  وا 

 قائاًل: الوزير رد من نائبال استغراب وزاد ,زائد" تفصيلها
 مبالغ صرف سبب يعلمون زمالئه كذلك العادة فوقوااًل حأ هناك يرى ال "إنه

 يرى ايضا والمجلس الوضعية عن مسؤولة الحكومة ان مشروع وجه بدون
 .(1)"الصرف عن مسؤول نفسه

 األسباب ذكر من تتحرج كانت الحكومة أن  نفاً  الواردة المساجالت من يتبّين     
 تلك  طورة يدركون المعار ون النواب كان بالمقابل الشيو , على لفنفاق الحقيقية
 المسيولة عن الوحيدة الجهة إنهم ويعون االنفاقية, البالد سياسة علي وتأثيرها النفقات
 الحكومة احراج على الحره كل حريصين كانوا لذا ايقافءع أو الصرف ذلك مباركة
 األمنية بواجباتها والقيام الم صصات, تلك الغاء على ارهاإلجب النواب مجلس قبء دا ل
 .شرعية غير أدوات على االتكال دون

 تلك يستلمون الذين الشيو  أسماء حول استفسار  منير الرزاق عبد النائب ركرّ      
 ورد لهم, المصروفة والم صصات أسمائهم عن الكشف المجلس رئاسة وطالب المبالغ,
 إلى دفعء الحكومة تروم الذ  المبلغ مبيناً  النائب سيالعلى  غنيمء يوسف الجلسة مقّرر
 ش صيات إلى أربع أ رى مبالغ تدفع وا اف ,(2)روبية الف( 12) مقدار و  الهذال فهد
 لكل شهرياً  تدفع روبية (1000) لقاء الحكومة منهم ا ذتها أر    عن الكوت( )لواء في

                                                                                                                                                                              

 ٢٠كما أصبح رئيسا جمللس النواب ) وزير املعارف ووزير الداخلية وكالة، قائمقام ومدير معارف بغداد إىل تقلده منصب=
م(. 1٩3٧ أب 1٧-م1٩٢٦تشرين األول  ٢٩م(، كذلك أصبح رئيسا للوزراء يف )1٩٢٨انون الثاين ك  1٤-1٩٢٦أيار 

م دراسة 1٩٤٦للتفاصيل ينظر: عكاب يوسف عليوي الركايب، حكمت سليمان ودوره يف السياسة العراقية حىت عام 
 .م(٢٠٠٥تارخيية، اطروحة دكتوراه، )جامعة البصرة: كلية اآلداب، 

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة  ؛م1٩٢٦أذار  ٨، بتاريخ ٤1٩لعراقية(، العدد( )الوقائع ا1)
 .٦-٥م، ص ص1٩٢٦أذار  1٥م، اجللسة السادسة والعشرون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥

 (.٧للتفاصيل ينظر ملحق رقم )( ٢)
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 (1)بالك أغا محمد اء العشائر, ومنهم:ريسمن  يتقا ى عديد العراق منهم, وفي نفر
 (2000) يتقا ى م(1943-1870) (2)البريفكاني ونور  روبية, (350) يتقا ى الذ 

 حول سابقء جلسة في طرحء الذ  االستفهام نفس منير الرزاق عبد النائب وأعاد روبية,
 لء, ذعانباإل الحكومة تلزم التي األسباب وما الهذال, فهد الشيخ من المرجوة الفائدة
, منه" أهم عشيرته في رؤساء ويوجد عشيرته, لدى حتى أهمية له "ليست إنء والسيما
 تجمع الحكومة أن والسيما االنفاقية, الطريقة لتلك حد بو ع الدا لية وزار  وطالب
  قائاًل: الرعّية ت دم موا ع   في انفاقها برجاء أموالها

 بيع إلى يضطرن لواتيال األرامل من حتى الرسوم تتقاضى "الحكومة
 تضع أن فأرجو الهذال, فهد إلى تدفع أن أجل من التكاليف لدفع مفروشاتهن

 .(3)الكيفية" فيالمصار  لتلك حداً  الحكومة
 .كامل بشكل المادة تلك الغاء في النواب اعترا ات أسهمت فقد حال أية وعلى     
 حول النيابي للجدال تجدداً  م(1926 لسنة العامة )الميزانية الئحة شهدت     

 صرف اعاد  إلى الحكومة في تجّدد ذلك الجدال لجوء أسهم ومّما السرية, الم صصات
 على النور عبد ثابت النائب أشكل إذ سابقًا, النواب مجلس رف ها أن بعد الم صصات

 يفيد ال للبدو م صصات اعطاء إن وبّين ,"بالبدو" ووصفهم للشيو  م صصات اعطاء

                                                           

م، كان من أكثر الشيوخ ودا 1٩1٩يف قضاء راوندوز عام  بالك( رئيس عشرية بالك يف راوندروز، مت تعيينه مديرا لناحية 1)
رجال مسلحا بالبنادق، يف  ٥٠وصداقة للحكومة العراقية، ويلتف حوله العديد من الرجال، وكان يستطيع أن حيشد حوايل 

شري الوندي، بللتفاصيل ينظر:  م كان هناك مقرتحا لتعيينه قائمقام، ولكنه رفض ألنه ال يريد ترك عشريته.1٩3٢عام 
 .٤٧٠م(، ص٢٠1٨م، )بغداد: دار الصفا للرتمجة، 1٩٢3شخصيات عراقية يف ملفات االستخبارات الربيطانية 

( ولد نوري الربيفكاين بن الشيخ عبد اجلبار يف قرية بريفكان اليت تقع مشال شرق املوصل، وهو أحد أتباع الطريقة ٢)
قرية بريفكان، وخلفه ابنه األكرب الشيخ جالل. للتفاصيل ينظر: ابراهيم القادرية، تويف يف املوصل، ونقل جثمانه إىل 

 .٥٨م(، ص1٨٨٩السامرائي، القبائل العربية، )بغداد: مكتبة الشرق اجلديد، 
م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي لسنة  ؛م1٩٢٦أذار  1٨، بتاريخ ٤1٩( )الوقائع العراقية(، العدد3)

 .٦-٥م، ص ص1٩٢٦أذار  1٥اجللسة السادسة والعشرون املنعقدة بتاريخ م، 1٩٢٥
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ن الوراء, إلى ويعيدها بسمعتها ي ر بل البالد  "البداوة على تشّجع المبالغ تلك صرف وا 
 قائاًل: الحكومة هيبة تقليل في تسهم الم صصات تلك أن إلى الحكومة ونّبء ,والشقاوة"

هذال, أما كان على الحكومة أن  بن لفهد تدفع روبية االف( 8) وجدت "إني
 رجال إن أعتقد إني ه!وعشائر  تصرفها على فتح مستشفى لفهد بن هذال

 يجيز ال األساس القانون إن...الناصعة الحقائق تلك يجهلون ال الحكومة
 يوم في المخصصات تلك رفضنا إننا عينها, الدورة في رفضت الئحة تقديم
تلك المخّصصات لشهرين فقط, فكيف للحكومة  وكانت م,1926 أذار 15

 سقيمة سيئة خطه على سيرت أن للحكومة يمكن توافق عليها لسنة كاملة؟ ال
 إن أرى العراقية, الحكومة هيبة تقليل تسهم فيألنها  الخطة تلك مثل

ال  حكومة نريد...ذلك وارضاء هذا إلقناع تجبيه ما صرف يمكنها ال الحكومة
 أعمالها تنطبق متمّدنة حكومة نريد منها, بل يستمد سلطاته لشيخ تخضع
 لمبادئ محّبذة معّمرة حكومة نريد ,األساس القانون وعلى الديمقراطية على
 البدو, لتهذيب الماليين صرف لىع يصادق ال منا من العشرين, القرن

 .(1)الشيوخ" مجامله من بدالً  الفتاكة واالمراض األمية من وتخليصهم

 قائاًل: السعدون المحسن عبد الوزراء رئيس أجاب الصدد وبذلك    

 وعدم العشائر تمدين بخصوص ثابت يلالزم أبداها التي الفكرة نحّبذ "كلنا
 وال سنتين, أو سنة في العشائر ال يكون سكان تمدين إن تخصيصات, اعطاء

 ويجب الرؤساء, بحق الكالم في أفرط قد حظرته وأرى بالنصائح, وال بالخطابة
 خوف ال بها يقومون خدمات لقاء لهم ىتعط التخصيصات تلك أن يعلم أن

 تلك إلعطائهم الحكومة تضطر الطبيعية حوالواأل الظروف ولكن )بخشيش(,
 ولو االدارة, حيث من به يقومون بما القيام يمكنها ال ألنها المخصصات؛

                                                           

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي  ؛م1٩٢٦حزيران  ٢٩، بتاريخ ٤٤٨( )الوقائع العراقية(، العدد1)
 .٥م، ص1٩٢٦أيار  13م، اجللسة احلادية واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥لسنة 
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الجيش نحتاج إلى و  ةشرطالمثل  أساسية تشكيالت لىع نصرفها أن أردنا
 تلك من أكثر مبالغ الحكومة تكلف فهي وطيارات, وعّبارات مدرعات

 إن خطأ, الزميل يراها والتي بكثير, هذال( )البن ىتعط التي التخصيصات
 لذلك حفظاً  الحكومة فإن ,ياً وسياس اً يتجار  الطرق أهم من سوريا طريق
ن الحاضر, الوقت في الضرورة من اعطاءها بأن اقتنعت وصيانته, الطريق  وا 
 ويقل روبية الف( 8) إلى خفض واآلن روبية, الف( 12) كان المقدار
 ألنها المخصصات تلك على المساعدة العالي لمجلسا على فاقترح تدريجيًا,

 إلى بها يقام وظائف لقاء هي بل )بخشيش(, وال خوف ال قلت كما
 .(1)الحكومة"

 إليء اشار ما ىعل م(1947-1895) (2)كمال ابراهيم الموصل( )لواء نائب أشكل     
 لتنظيماتا في هي العراق شأن إلعالء السامية واسطتنا نأب أبانو  الوزراء, رئيس

ن هذال,ال فهد بواسطة ال الحديثة العصرية والتشكيالت  )ابن على يقوم ال االعتماد وا 
 فيها األمن سار التي بريطانيا قوات من والجوية المنظمة القوات على يقوم بل هذال(,
 حدثت التي الحوادث هناك العديد منوبّين أن  الهذال, فهد إلى الحاجة دون المدة بتلك

 أن النائب واو ح ,ذاتها" الشرطة أم هذال( )ابن هل المجرم أخرج الذي نم"وتساءل 
 الم صصات أما حق, بغير رواتب يتقا ون (3)أربيل في االش اه من العديد كلهنا
 قائاًل: ابقائها النائب فأيد الميزانية لجنء أعطتها التي

                                                           

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي  ؛م1٩٢٦حزيران  ٢٩، بتاريخ ٤٤٨ع العراقية(، العدد( )الوقائ1)
 .٥م، ص 1٩٢٦أيار  13م، اجللسة احلادية واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥لسنة 

ب عديدة يف حكومة م، تسنم مناص1٩13ودخل مدرسة احلقوق يف بغداد عام  ( ولد يف املوصل وأكمل دراسته فيها،٢)
 م، كما أصبح نائبا عن )لواء املوصل(1٩٢٢م، ومدير شرطة عام 1٩٢1فيصل األول منها: قائمقام لقضاء الديوانية عام 

م، كما تسلم منصب وزير املالية يف أب 1٩3٠يف جملس النواب يف الدورة االنتخابية األوىل ومدير عاما للمالية عام 
 .٩٢، ص٢تفاصيل ينظر: مري بصري، أعالم السياسة يف العراق احلديث، جم. لل1٩3٨كانون األول -م1٩3٧

( وهم: جميد أغا، وأمني أغا، والشيخ هباء الدين صاحب تكية يف العمادية، ومحوشرو اليزيدي يف سنجار، وداوود 3)
 ؛م1٩٢٦أذار  ٨، بتاريخ ٤1٩العدد الداوود، وكذلك بطريوك املله األسورية مارمشعون. للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(،

 .٦م، ص1٩٢٦أذار  1٥م، اجللسة السادسة والعشرون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥م.م.ن، االجتماع االعتيادي لسنة 
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 رجل وهو شخص, 300 إلى 200 من مؤلفةً  قوة لديه الياور عجيل "إن
 الحدود لحماية خدمات ويقدم موظف اعتبرهو  عسكرية, بصورة ويشتغل زمحا
 من أحسن بذلك العلم تمام لنا الشماليون نحن الخابور, إلى الشرقاط من

 .(1)غيرنا"
 سطوة تحت واقع ألنء الياورع عجيل الشيخ إلى متحيزاً  كان النائب أن ويبدو     

 من أكثر األمن حفظ في أجنبية واتق على االعتماد ةلفكر  ومحبذاً  نفوذ , موا ع
  ذال المنطلق بنفس معها يتعامل أن عليء كان شعبية, وطنية قوات على االعتماد
 واجبات من كانت الق ايا تلك أن ادراكنا مع الياور, عجيل قوات مع فيء تعاطى
 . غيرها على والقتها عنها, تقاعست التي الحكومة
 ق ية ب صوه باالهتمام جديراً  رأياً  جة جيالبا حمد  االوقاف( )وزير طر      
, (2)البريطاني العموم مجلس في دار بما مستشهداً  الهذال فهد إلى صرفت التي المبالغ
 ابن العزيز عبدإلى  مبالغ صرفها البريطانية الحكومة على اع ائء أحد أشكل عندما
 على مةالحكو  فرّدت سنويًا, باون الف( 65) وقدرها م(1953-1876) (3)سعود

                                                           

م، اجللسة السادسة 1٩٢٥م.م.ن، االجتماع االعتيادي لسنة  ؛م1٩٢٦أذار  ٨، بتاريخ ٤1٩العدد )الوقائع العراقية(، (1)
 .٦م، ص1٩٢٦أذار  1٥والعشرون املنعقدة بتاريخ 

دائرة، يتم انتخاب أعضاءه يف انتخابات عامة بوساطة الدائرة االنتخابية أو مناطق  ٦٥٠( وهو اجمللس الذي يتكون من ٢)
التصويت، وجملس العموم يشكل احلكومة وله السلطة العليا واحلاكمة يف البالد، وميثل جملس العموم الدميقراطي بأجلى 

م، اطروحة دكتوراه، )جامعة 1٩٤٩-1٩11ظر: ربيع حيدر طاهر املوسوي، تطور الربملان الربيطاين معانيها. للتفاصيل ين
 م(.٢٠٠٧بغداد: كلية اآلداب، 

( عبد العزيز بن عبد الرمحن بن فيصل بن تركي آل سعود، ويعرف يف الغرب باسم )ابن سعود(، ولد يف الرياض، وعندما 3)
واستقبلهم أمريها مبارك الصباح  عائلته إىل قطر، مث إىل البحرين، وبعدها إىل الكويت،أصبح يف العاشرة من عمره انتقل مع 

بعد انتصار آل رشيد أمراء احلائل على آل سعود، واستطاع ابن سعود فيما بعد أن يؤسس الدولة السعودية الثالثة )اململكة 
فان درمولني، امللك ابن سعود واجلزيرة العربية للتفاصيل ينظر:  .م1٩٥3-1٩3٢العربية السعودية(، وحكم فيها من عام 

 م(.1٩٩٩الناهضة، ترمجة: ويسي أي سي، )الرياض: دار امللك عبد العزيز، 
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 الصدد ذلك وفي ,يعمل" ال أن ألجل بل عمل, مقابل ال المبالغ تلك نعطي "إننا اشكاليتء
  قائاًل: برأيء جي الباجة حمد  ادلى

 فاألحرى سعود, ابن اسكات السياسة حسن من ان ترى بريطانيا أن وجدنا "إذا
 حسن من نرى أن بعد يكتمل لم وجيشنا الحكومي تشكلنا بدء في ونحن بنا

 الدسائس إن حين في هذال, البن روبية الف( 8بـ) نبخل ال أن السياسة
ذا بنا, محيطة  .(1)ذلك من وأعظم أكثر تخصيصات أزاء أنفسنا نجد قطعناها وا 

 تعطى الذين االش اه أن بّين إذ   ر, رأ  لء فكان شريف  ل  ياء النائب أما    
 البالد على تعود بأعمال يقومون ألنهم يستحقونهاع الشمال في الم صصات لهم

 ألنها نواب البالد يتصور  مّما أكثر ل دماتهم محتاجةً  تزال ال والحكومة بالنفع, والحكومة
 ف ل بالمقابل الم صصات, تلك على بالموافقة المجلس وطالب دينية, سياسية  دمات
 أ رى  دمية موا ع في العشائر لشيو  المصروفة األموال استغالل رامز محمود النائب
 قائاًل:

 بالعاصمة المحيطة المستنقعات االف( روبية 8الـ) بتلك رفعت الحكومة أن "لو
 وارجو الهذال, فهد إلى اعطائها من أحسن لكان الفتاكة, الروائح من وخلصتها

 التخصيصات كل ورفض المسألة, تلك في النظر يمعن أن العالي المجلس من
 .(2)الميزانية" على ثقل هي التي

 بّينت السعدون المحسن عبد رئيسها لسان وعلى الحكومة فان حال أية وعلى     
 عليها يسيطر التي المناطق أن ومفاد  الهذال, لفهد األموال بت صيه الحقيقي السبب
 فهد تعاون وعدم, (1)العراق ا ترقت التي (3)الوهابية للهجمات األول الصد  ط وتعد

                                                           

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي  ؛م1٩٢٦حزيران  ٢٩، بتاريخ ٤٤٨( )الوقائع العراقية(، العدد1)
 .٦م، ص1٩٢٦أيار  13ون املنعقدة بتاريخ م، اجللسة احلادية واألربع1٩٢٥لسنة 

 .٧( املصدر نفسه، ص٢)
( حركة تدعي إهنا تدعو إىل التمسك بدعائم الدين، وما ينص عليه القرآن الكرمي والسنة، ومسيت بذلك االسم نسبة إىل 3)

 =د الديين لديه عندمام، وظهرت البوادر األوىل للتجدي1٧٠3مؤسسها حممد بن عبد الوهاب، ولد يف العيينة يف جند عام 
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 ما كل أن بالذكر الجدير ومن الهجمات, تلك إلى الدينية المراقد تعر  في يسهم الهذال
 صراعاً  كونها تعد ال الهذال فهد م صصات حول النواب مجلس في مناقشات من دار
 وفق البالد أو ا، مع والتعاطي السياسية بالواقعية األولى تيمن مدرستين, بين فكرياً 

 أدوات على اداً اعتم عملها في القصور وتغطيء الدولة, تمتلكها التي االمكانيات
 في مثالية كانت األ رى المدرسة أما بواجباتها, القيام للدولة يتسّنى حتى اجتماعيء
 حملء على قادرة  نذاك تكن لم عبء الحكومة وحّملت السياسية, المجريات مع تعاطيها
 أمن إلى م صه انفاق بين يمثلها الذ  النواب أحد ربط حتى مثاليتها في وتماهت
 ذكرها سبق التي االطروحات بين ومن   ر,  دمي لشأن ت صيصء إلى ودعا البالد,
 .كبير بقدر جي الباجة حمد  االوقاف وزير طر  مع الباحثة تتفق
 األوسط الفرات مناطق شيو  إلى مالية مبالغ ت صيه النواب من العديد طالب     

 أن ويبدو ثابت, لحاجا سعيد النائب الرأ  ذلك مّثل البداية في بأقرانهم, أسوةً  والجنوب
 لشيو  الحكومة تكريم وعدم العشائر تلك اعتمدتها التي السكينة حالة بين بطر  النائب
 مبالغ صرف في الحكومة بء تقوم ما وبّين الدولة, لسلطء احترامهم جّراء العشائر تلك

 موقفء الحكومة رئيس بّين الصدد ذلك وفي بوجهها, السال  ونقيمتش عشائر لريساء
 قائاًل: الجنوب شائرع من

 خصوصية, وضعيات مقابل فهي مخصصات البدو رؤساء بعض اعطاء "إن
ذا  ميزانية فإن مخصصات, العراق في العشائر رؤساء جميع نعطي أن أردنا وا 

                                                                                                                                                                              

كان يدرس يف املدينة، وشاهد الناس يزورون قرب الرسول)ص(، فأنكر عليهم وأعده اشراكا باهلل، وللوهابية العديد من =
، 1األفكار اليت ال متد لإلسالم بصلة. للتفاصيل ينظر: علي الوردي، حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث، ج

م(؛ وللتفاصيل عن الغزوات ٢٠11، الوهابية تشوه االسالم، )دمشق، دار الكتاب الوصفي، ؛ خنبة من علماء مصر1٧٨ص
؛ عبد العال وحيد عبود ٢٢٩م، املصدر السابق، ص1٩٦٠-1٩1٠ينظر: مذكرات السيد حمسن ابو طبيخ  الوهابية للعراق

م(؛ ٢٠11م، )بغداد: مطبعة الرائد، 1٩3٢-1٩٢٠العيساوي، الغزوات الوهابية على العراق يف سنوات االنتداب الربيطاين 
 .٢٢٩م، املصدر السابق، ص1٩٦٠-1٩1٠مذكرات السيد حمسن ابو طبيخ 

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي  ؛م1٩٢٦حزيران  ٢٩، بتاريخ ٤٤٨( )الوقائع العراقية(، العدد1)
 .٧م، ص1٩٢٦أيار  13 م، اجللسة احلادية واألربعون املنعقدة بتاريخ1٩٢٥لسنة 
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 وهم بيدهم االدارة زمام الجنوب رؤساء إن كما تكفي, ال جميعها الدولة
 يمكن ال وبالطبع حكومة,ال لتلك المؤسسون وهم وبالدهم لحكومتهم مخلصون

 .(1)والبادية" البر يسكنون الذين بالبدو الجنوب عشائر ساقي
 طرحء ما م(1982-1891) (2)جي الباجة مزاحم الحلة( )لواء نوانتقد النائب ع      

 طلب على األ رى العشائر عشجّ  الدولة تنتهجء التي االسلوب أن وبّين الحكومة, رئيس
 لقاء األموال تلك أنفقت الدولة أن الحكومة رئيس رد من يت حو , (3)الم صصات تلك
 ف لت إنها بمعنى أ رى, تأسيسية بق ايا االهتمام وفّ لت ادائء, عن عجزت عمل
 يمكن وال أمنها, واستتباب الدولة بقاء من مستفيدةً  تجعلها أمواالً  البدوية القبائل منح

 حياة أسلوب مع الدولة من وموقفها المتوطنة القبائل تعتمد  الذ  النه  بين المقارنة
 ذلك في الدولة اعتمدتها التي االنفاقية السياسة أن الباحثة وترى المتوطنة, نظيرتها
 مستقبلها كبيرة هّددت سياسية أزمات أمام كانت ألنها بعيدع حد إلى سليمةً  كانت الشأن
 القبائل. تلك على وقتياً  اً انفاق عليها وحّتمت وبقائها
 حكمت الدا لية وزير بء تحّدث ما هو أعال  في رأ  من إليء ذهبنا ما يعزز ام أن     

 قال: عندما سليمان

 عملنا إننا أظن ال الفصل هذا في الموضوعة المخصصات تلك "إذا قطعنا
ذا حسنًا, شيء  موضوع الفصل ذلك أن نرى العمومية الميزانية إلى نظرنا وا 

                                                           

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي  ؛م1٩٢٦حزيران  ٢٩، بتاريخ ٤٤٨( )الوقائع العراقية(، العدد1)
 .٨م، ص1٩٢٦أيار  13م، اجللسة احلادية واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥لسنة 

داد واهنى دراسته االعدادية فيها، مث درس احلقوق يف ( مزاحم بن أمني بن أمحد بن حممد الباجة جي، ولد يف بغ٢)
م، برز يف العهد امللكي بصفته نائبا وعينا ودبلوماسيا، ومثل العراق 1٩٢٤اسطنبول، أصبح عضوا يف اجمللس التأسيسي عام 

سني اهلامشي يف وزيرا مفوضا يف لندن وروما وباريس ولدى عصبة األمم، تسنم منصب وزير االشغال واملواصالت يف وزارة يا
م. 1٩٤٨للوزراء عام  م، وأصبح رئيساً 1٩٢٥حزيران.  ٢٥م، واستمر يف منصبه حىت استقال من الوزارة يف 1٩٢٤أب  ٢

م، )بريوت: الدار العربية 1٩33-1٨٩٠للتفاصيل ينظر: فهد مسلم الفجر، مزاحم الباجة جي ودوره يف السياسة العراقية 
االعسم، دبلوماسيون عراقيون دراسة يف الفن الدبلوماسي، )النجف االشرف: مطبعة  م(؛ خليل إبراهيم٢٠٠٤للموسوعات، 

 ٥ــ٧الرائد، د.ت(، ص ص
م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي  ؛م1٩٢٦حزيران  ٢٩، بتاريخ ٤٤٨( )الوقائع العراقية(، العدد3)

 .٩م، ص1٩٢٦أيار  13ريخ م، اجللسة احلادية واألربعون املنعقدة بتا1٩٢٥لسنة 
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 وأشباهه الهذال فهد فمخصصات هذا, يومنا إلى العراقية الحكومة تشكيل من
 الزمان وليدة هي بل االحتاللي, والعهد العراقية الحكومة وليدة ليست

 الموجودة األعمال من أحسن بأعمال تقوم أن للحكومة يمكن وال والظروف,
  .(1)اآلن"

 فصلها وفي م(1927 لسنة الدا لية وزارة )ميزانية مناقشة عديدون نواب استغل     
 بند تحت للشرطة الممنوحة لفكراميات الم صصة المبالغ على لالعترا , (2)43

 (5500) قدر  مبلغ صرف على تحفظء الصالح ناجي النائب سجل إذ السرية, ال دمات
 عالي رشيد الدا لية( )وزير فردّ  صرفها, من المرجوة الفائدة عن وتساءل روبية.

 بواجباتهم يهتمون الذين الشرطة ىإل علنية بصوره تعطى االكراميات "أن الكيالني
 الم ّصصات على داود الشيخ أحمد النائب واشكل ,المعقدة" الجرائم بعض ويكتشفون
 من هي بها يقومون التي ال دمات أن إلى واشار الشرطة, إلى ىتعط التي اال افية
 سيعتاد الموظف أن بدعوى منحها إلى داعي وال عليها, رواتباً  ويتقا ون واجباتهم

ذا ليها,ع  يعمل وال يتقا اها التي الرواتب ويتناسى ,األساسية واجباتء يهمل انقطعت وا 
 بالو ع متذّرعاً  الدا لية وزير على الصالح ناجي النائب وردّ  اكراميات, بدون

 اً وهدر  ال زينة, على ثقالً  وعّدها االكراميات, تلك صرف على يساعد ال الذ  االقتصاد 
  قائاًل: بما منصء الدا لية وزير ردّ و  غائها,بإل وطالب العام, للمال

 نرى زلنا وال يقتضي مما اكثر تشجيعا بوظائفهم القائمين تشجع "االكراميات
 بمثال الزميل الى ذلك اثبت و االكراميات هذه وجود من تأتي التي الفوائد

                                                           

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع االعتيادي  ؛م1٩٢٦حزيران  ٢٩، بتاريخ ٤٤٨)الوقائع العراقية(، العدد (1)
 .٩م، ص1٩٢٦أيار  13م، اجللسة احلادية واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥لسنة 

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة 1٩٢٧أيار  11يف  ول ذلك( وهو الفصل اخلاص باخلدمات اخلاصة والسرية، ومت قب٢)
 .٩٥٨م، ص1٩٢٧أيار  11م، اجللسة الثامنة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة 
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 اعجبته الذي للشرطي ةجزئي ةاكرامي مني وطلب اتاني حضرته وهو ان قريب
 .(1)خدمته"

 المجلس في البالد نواب اطروحات بين الكبير التناق  الوزير كالم من ويت ح    
 بفائدتها شهد أمور   بإلغاء طالب بع هم أن والسيما  ارجء, في الجمعية وعقليتهم
 الذ  ناجي النائب طر  في التناق  حالة ذلك: على مثال و ير ,مسبقاً  العملية وقيمتها
 على الدا لية وزير يحث ذلك قبل وكان المجلس, دا ل الممنوحة االكرامية بإلغاء طالبء
 . للنائب أّدا  عمل لقاء شرطي تكريم
 الدولة لموظفي اكراميات ت صيه في الحكومة اجراء غنيمء يوسف النائب أّيد     

 بين التمييز وينبغي سواء, حد على الشرطة مع التعامل يمكن ال إنء مبّيناً  النشيطين,
 بوظيفتء. يتهاون الذ  والمهمل شيطالن الشرطي

 استبداد  النواب من عديد وانتقد المتقاعدين, رواتب ق ية النواب مجلس في أثيرت     
 1928 لسنء العامة الميزانية الئحة مناقشء فعند المتقاعدين مع التعامل في الحكومة

 الم صصة األموال على المنتفكي المهد  عبد النائب إذ اعتر , (2)(2فصلها) وفي
 ذلك وعزا فعلي, بشكل رواتبهم لسداد كافية غير وعّدها المتقاعدين رواتب على لفنفاق

 قائاًل: الدولة في اجتماعية لشرائح السلطة محاّباة إلى
 مكافأةً  البالد خدموا الذين العسكريين رجالها تعطي أن ملزمة الحكومة "ان
 أيامهم يقضون أناس هناك ولكن المدنيين, مثل رجالها تقاعد شكل على

 ورقة على حصولهم وبمجرد,  االجنبية الديار في أعمارهم وكل بل وأوقاتهم
 لهم ىتعط غير ال عراقية أم من أو العراق في ولدوا إنهم تثبت

                                                           

أيار  11بتاريخ م، اجللسة الثامنة املنعقدة 1٩٢٧( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة 1)
 .٩٥٧م، ص1٩٢٧

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية 1٩٢٨أب  ٢٠( وهو الفصل اخلاص برواتب املتقاعدين، ومت قبوله يف ٢)
 . ٦٨٧م، ص1٩٢٨أب  ٢٠م، اجللسة التاسعة والعشرون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة 
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نهم المخصصات, تلك لهم تخّصص أن طلبوا أناس هناك....(1)الرواتب  في وا 
 وأب ألم ينتمون أو نعراقيو إنهم ادعائهم بمجرد انقره في أو االستانة
ن عراقي,  أن بنا يجدر ال التي التركية ةاألم خدموا فقد خدموا قد كانوا وا 
 .(2)رواتب" الخدمات تلك لقاء لهم نخّصص

 قانون سن ب رورة وطالب ,زميلء إليء ذهب ما إلى رامز محمود النائب وذهب     
 الباحثة وتتفق, (3)تسّيس أو محاباة دون المتقاعدين رواتب على االنفاق ينظم تقاعد 

 الموظفين على الحكومي االنفاق حصرب المنتفكي المهد  عبد النائب رأ  مع
 .سواها دون العراقية للدولة  دماتهم واوأدّ  العراق في عاشوا الذين المتقاعدين

 عند البالد نواب اهتمام الملك قصر لتعمير المصروفة الم صصات ق ية ارتثا     
 15) من الملك قصر تعمير م صصات ت في  وبعد, (4)(5) مرق الفصل مناقشة
 المبلغ ذلك يتطلب ال القصر اعمار إن بدعوى روبية االف( 10) إلى روبية الف(

  ارج في للدراسة العلم طلبة إلرسال المحذوف المبلغ استغالل إلى ودعا )الكبير(,
 فالقصور اسرافًا, يعد ال ملكيال القصر تعمير على االنفاق إن المالية( )وزير فردّ  البالد,
 لزوم إنء ال يوجد وبّين ,قصورًا" نسّميها أن يمكن "ال الحالي و عها في الملكية

, (5)"يصرفوه لم الَّ ا  و  يصرفونه احتاجوه ذاإ "ألنهمع روبية االف( 5) إلى المبلغ لت في 
 العراقية الدولة اعتمدتها التي المالية السياسة في االرباك حالة الوزير رد يعكس

                                                           

 م(،1٩٦٧م، تقدمي وحتقيق: خلدون ساطع احلصري، )بريوت: دار الطليعة، 1٩٤3-1٩1٩ي ( مذكرات طه اهلامش1)
 .٨٨ص

 ٢٠م، اجللسة التاسعة والعشرون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٢)
 .٦٨٥م، ص1٩٢٨أب 

 .٦٨٦( املصدر نفسه، ص3)
، املصدر نفسهم. للتفاصيل ينظر: 1٩٢٨أب  ٢٠باخلدمات واملخصصات، ومتت املوافقة عليه يف  ( وهو الفصل اخلاص٤)

 .٦٨٧ص
( 1٢( و)11( باملخصصات واخلدمات امللكية، يف حني الفصل )1٠( و)٩( و)٨( و)٧( و)٦ص يف الفصل )( خص  ٥)

تفاصيل ينظر: املصدر نفسه، ص ص مبالغ مالية إىل رواتب جملس النواب، ومتت املوافقة على كل الفصول. للخص  
 .٦٨٩-٦٨٨ص
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 ةميزاني من منهم مبلغ اجتزاء يمكن ذ الإ ,مصروفاتها تحديد في الت ميني واالسلوب
 نأ للدولة يمكن وكان ,ليءإ ة  ملح ة  حاج وجود دون انفاق   مورد في وو عء الدولة

 ميزانية في المبلغ ذلك في الحاصل العجز وتعوي  االف( روبية 5) مبلغ ت صه
 .البحث ،مو و  العام يلي الذ  العام

 وطر  الثالثة, االنت ابية الدورة في مرة أ رى الشيو  م ّصصات ق يء أثيرت     
 وسبب الم صصات تلك لها تصرف التي الجهة حول المعهود سيالهم البالد نواب

 الفصل مناقشة أبان وذلك السيال النائب سعد صالح ذلك عنهم في طر  وناب صرفها,
 في عنهم تفصيالت قدمت والحكومة لشيو ,ا لبع  تصرف الم صصات, (1)(47)

 قائاًل: للحكومة الذعاً  النائب انتقاداً  نفس قّدم ذلك وأثر سابقة, انت ابية دورات
 ناآل ماأ ,مزدوجة الحكومة نأ نقول السياسي الوضع عن رناعبّ  ذاإ ا"كنّ 

 اعرف وال ,والبريطانيون العراقية والحكومة الشيوخ ةثمثل الحكومة نأ فنقول
 يجب ,الخاوة نعطيهم الذين الشيوخ هؤالء هم من ؟بالدنا مثل بالد توجد هل
 .(2)الفصل" هذا من الحكومة ضعف على تدل التي المادة هذه تحذف نأ

 في معهودة المسائل تلك إن النائب قول على)علي جودت األيوبي(  الوزير وردّ      
 وبّين حمايتها, لقاء الحدود لىع قريبين ألش اه أمواالً  تمنح والحكومات عديدة, بلدان
 أموال دفع من تعصمها االش اه لهيالء الحكومة تدفعها التي أن األموال الوزير

 نابعد لء السابق الحديث إن, (3)الحماية بتلك أن تتكفل هي أرادت ما إذا م اعفة,
 كان ةالحكوم اجراء أن الباحثة ترى الصدد ذلك وفي المالية, بالسياسة األول البعد يتعلق
 فهو اآل ر البعد أما أقل, بإنفاق معّينة أعمال أنجزت ألنها الماليةع الناحية من اً موّفق

                                                           

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة 1٩31أذار  ٢٨( وهو الفصل اخلاص باخلدمات واملخصصات، ومتت املوافقة عليه يف 1)
م، 1٩31أذار  ٢٨م، اجللسة الثامنة واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩3٠االنتخابية الثالثة، االجتماع غري االعتيادي لسنة 

 .٦٦٤ص
 .٦٦٤( املصدر نفسه، ص٢)
 .٦٦٤( املصدر نفسه، ص3)
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 أش اه على اعتمادها ألن عفيء موفقة الحكومة تكن لم الذ  واالمني السياسي البعد
 أكثر أمواالً  لهيالء دفع ما إذا والسيما بمقتل, الدولة أمن يصيب باألموال واليهم ىيشتر 
 وزير نإ بالذكر الجدير ومن نفوذهم مناطق في ثغرات فتح لقاء  ارجية اتجه من

 الذين الشيو  حول تفصيالت قدمت الحكومة إن ىادع عندما الحقيقة جانب المالية
 مجلس مناقشات دراستنا أبان لحظنا ألننا ة  سابق ة  انت ابي دورات   في مواالً أ منها استلموا
 تقدم ولم ,الشيو  هيالء اسماء على تكتمت مةالحكو  ان الدورات تلك في النواب

 .ندر ما إالَّ  ةدقيق تفصيالت
 تاري ياً  سرداً  م(1963-1878)  (1)باشي عطار ابراهيم الموصل( قّدم نائب )لواء     

 عشائر أن وبّين الم صصات, تلك لو ع العراقية الحكومة دفعت التي لألسباب
 الجزيرة منطقة في قطنت التي ال عيفة ائرالعش بع  من ال اوة يأ ذون كانوا (2)شمر
 تظلمهم وأثر األفعال, تلك ويستنكرون يتألمون الموصل أهالي وكان الموصل, غرب
 الياور عجيل الشيخ تنصيب في وساعدت باألمر اال يرة اهتمت العراقية الحكومة لدى
 الجزيرة منطقء في األمن على والمحافظة ال اوة, إلنهاء تعهد  مقابل شمر لقبائل اً رئيس

                                                           

 رم برز عطا1٩٢٤( ولد يف املوصل، درس العلوم الدينية والعربية إالَّ إنه أنصرف حنو التجارة، ويف )مشكلة املوصل( عام 1)
للمؤسسات التعليمية باشي من املؤيدين الرتباط املوصل بالعراق، وأسهم يف تشكيل الدولة العراقية، وتربع باملال دعما 

م، وشارك يف حركة 1٩٤1-م1٩3٠واخلريية، وبىن جامع صالح الدين يف أربيل، أنتخب يف الربملان مرتني عن املوصل 
م، وبعد اخفاقها هرب إىل تركيا، مث عاد إىل املوصل وعمل يف التجارة حىت توفاه األجل. للتفاصيل ينظر: 1٩٤1مايس عام 

 .1٥لسابق، صعمر حممد الطالب، املصدر ا
( من القبائل القحطانية، وهي احتاد عشائري ضم العديد من العشائر املتنوعة واملتفرقة، منهم يعودون إىل قبيلة طيء ٢)

العربية اليت كانت تسكن جبلي أجا وسلمى يف جند، واشتهروا باسم مشر بعد أن أزاحوا كال من طيء وزبيد، وصار اجلبالن 
ق على السهل الواسع املمتد بني جبلي أجا وسلمى الذي تسكنه قبائل مشر، وكانت هجرة مشر يعرفان جببلي مشر، وهو يطل

من اجلزيرة العربية متقطعة ومتتالية وعلى دفعتني، األوىل: قبل عنزة، والثانية: مع قبيلة عنزة أو نفس الوقت تقريباً. للتفاصيل 
-٢٦، ص ص٢م(، ج٢٠٠٨ت: األهلية للطباعة والنشر، ، )بريو ٢ينظر: عبد عون الروضان، موسوعة عشائر العراق، ط

٤3. 
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, (1)ذلك تحقيق في تساعد  محلية قوة لتشكيل روبية الف( 20) قدر  مبلغ لء ودفعت
 امتيازات عليء واغدقت شهريًا, روبية االف( 3) قدر  شهرياً  راتباً  لء  ّصصت وبعدها
 واستغرب روبية, االف( 10) وقدرها شمر على الكودة  ريبة ءئاعطا ومنها: أ رى
 الحكومة لدن من لهم الممنوحة االمتيازات من الرغم وعلى شمر و شي بع  إن النائب
 أن النائب ونّبء ساكنًا, تحرك لم التي األ يرة من ومسمع مرأى على ال اوة يأ ذون ظلوا
 مجال في والسيما حكومتها, لسمعة العراقية وتسيء التجارة تهديم في تسهم األفعال تلك
 قائاًل: النائب كالم علىعلي جودت األيوبي  لية(الما )وزير وردّ  والنظام, األمن حفظ

 بأفراد ويأتي بالزراعة يشتغل وأصبح العمران, عن بعيداً  كان الياور عجيل "إن
 أن من فبدالً  بالزراعة, ويشغلهم الزراعة, من ينفرون الذين الرحالة عشيرته
 جميع في المعاملة تلك لتوحيد التدريجية الخطة تلك على الحكومة تشكر

 على الشيوخ في تشجيع الحكومة تشكر أن من وبدال المملكة, نحاءأ
 .(2)تنتقد" بالزراعة االشتغال

 االنفاقية, الحكومة وسياسة الشيو  م صصات بين الطردية رد الوزير العالقة أكد     
 على اهتمامها في ركزت العراقية الحكومة أن سابق من مو ع في إليء ذهبنا ما وعّزز
 وقو، ألن يفسر ع ما الترجيح لذلك إن ويبدو بأمنها, العناية قبل مالياً  البالد نهو 
 بزيادة االهتمام وترجح جيرانها, غدر تأمن حكومتء جعل  نذاك االنتداب تحت العراق
 .بواقعها النهو  في الرئيسة االداة بوصفء ثرواتها

 2) إلى روبية االف( 3) من الياور عجيل راتب تقليل إلى العراقية الحكومة سعت    
 لتعوي  ال اوة بأ ذ بدأ الياور ألن بالت في ع االستمرار تستطع لم لكنها الف( روبية,

                                                           

، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٩٤/311( د.ك.و، )الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللفة 1)
جملس  م، املرسل إىل سكرتارية1٩31نيسان  ٢3(، يف ٤٧٩٩م، كتاب وزارة الداخلية املرقم )1٩31مايس -الوزراء، نيسان

 .٢٠٩، ص1٢3الوزراء حول اخلاوة، و
 ٢٨م، اجللسة الثامنة واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩3٠( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٢)

 .٦٦٥م، ص1٩31أذار 
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 تعمد ولم, (1)الت في  قبل عليء كان ما إلى المبلغ إلرجا، فا طرت راتبء, في النقه
 استمرت بل الياور, عجيل م صصات حول حاسم موقف الت اذ العراقية الحكومة
 عجيل م صصات دفع على قادر  إنها الحكومة رئاسة الدا لية ةوزار  وطمأنت ,بدفعها
 مكترثة وغير تدفع بما را ية كانت العراقية الحكومة إن بمعنى, (2)ت في  دون الياور

 )وزير لسان على ذكرت التي لألسباب وذلك ,األموال تلك لدفعها البالد نواب لمعار ة
 بل حسب العرب العشائر شيو  لم صصات ةموجه االعترا ات تكن لمو   نفًا, المالية(
-1881), (3)الحفيد محمودل الحكومة صرفتها التي األموال على البالد نواب  اعتر 

 لم لكنها الياور عجيل امتلكها التي ةالقو  لتلك مشابهةً  ةً قو  يمتلك الحفيد وكان م(,1956
 سعد النائب أعرب النواب مجلس في (4)ق يتء أثيرت وعندما للسلطة, منصاعةً  تكن

 "كلما إنء وبّين ,"الشرذمة"بـ أتباعء ووصف بها, يقوم التي لألعمال استهجانء عن صالح
                                                           

ة: مناقشات وقرارات جملس ، عنوان امللف3٩٧/311( د.ك.و، )الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللفة 1)
 =م، كتاب وزارة1٩31متوز  1٦(، يف 3131م، كتاب وزارة املالية/ شعبة امليزانية املرقم )م/1٩31أيلول -الوزراء، متوز

م، املرسل إىل سكرتارية جملس الوزراء حول ختصيص مبلغ اضايف 1٩31أيلول  ٦/سري(، يف ٢٧3٠الداخلية املرقم )س/=
 .٩٨، ص٥٢إىل شرطة العشائر، و

، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٩٩/311( د.ك.و، )الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللفة ٢)
م، املرسل إىل 1٩31أيلول  ٦/سري(، يف ٢٧3٠م، كتاب وزارة الداخلية املرقم )س/1٩31تشرين الثاين -الوزراء، أيلول

 .٨1، ص٤٠الياور، وسكرتارية جملس الوزراء حول قضية عجيل 
( ولد يف السليمانية مبحلة كاشي أسكان، دخل الكتاتيب ودرس العلوم الدينية والتفسري والصوفية، وهو مؤسس احلركة 3)

الكردية املعاصرة وزعيم يف السليمانية، يطلق عليه أحياناً حممود زادة احلفيد الربزجني، عاش يف السليمانية ضمن أسرة هلا نفوذ 
وعشائري لدى أكراد العراق. للتفاصيل ينظر: عبد الرمحن ادريس صاحل البيايت، الشيخ حممود احلفيد الربزجني ديين صويف 

 .٤٦-٤٤م(، ص ص٢٠٠٥م، )لندن: دار احلكمة، 1٩٢٥والنفوذ الربيطاين يف كردستان حىت عام 
السليمانية(، ويقوم بالعديد من  ( حدثت صدامات بني احلكومة العراقية وحممود احلفيد الذي كان يسيطر على )لواء٤)

م قام اجليش العراقي الناشئ من احتالل السليمانية، لكن قوات حممود 1٩٢٤التمردات على احلكومة العراقية، ويف متوز عام 
احلفيد أجربت قطعات اجليش بالتخلي عن املدينة، فجرت محلة عسكرية أخرى استطاعت أن تقضي على حممود احلفيد، 

م وافق حممود احلفيد الذي أختذ من مقاطعته الواقعة شرقي السليمانية مقراً حلرب العصابات أن يرتك العراق 1٩٢٦ويف عام 
مع أسرته، وأن ميتنع من التدخل يف الشؤون السياسية مقابل رد مجيع أمالكه له. للتفاصيل ينظر: حممود الدره، القضية 

 م(.1٩٦٦، )بريوت: دار الطليعة، ٦الكردية، ط
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 ,العراقية" الحكومة وعرقل الشرذمة تلك مع الشيخ تقّدم األمام إلى خطوةً  العراق تقّدم
 بمبلغ "بغالة" قوة تشكيل برع محمود الشيخ تمرد على بالق اء العراقية الحكومة وطالب

 سياسية, ةق ي هي محمود الشيخ ق ية أن إلى النظر دون روبية, الف( 275) ر قد
 الشيخ قوات مقارعة عن بعجز  االعتراف إلى العسكر  جعفر الدفا،( )وزير ودعا

 يوم كل "إن بدعوى محمود الشيخ ق ية مع التهاون من العراقية الحكومة وحّذر محمود,
 أن فأما الوراء, إلى الحديديتين بيديه محمود شيخال يوقعه األمام إلى العراق فيه يتقدم
 .(2)بها" يطالب التي (1)(حقوقه) نعطي أو محمود الشيخ على نقضي
 الحكومة أنفقتها التي األموال على (3)البراك سلمان الحلة( )لواء عن النائب وأشكل     

 من الرغم على الهجمات تلك قمع عن هاعجز  من واستغرب محمود, الشيخ لتأديب
 يمتطون جند  500 من قوة تشكيل تم إنء وبّين بصرفها, قامت التي الطائلة األموال
 500 تتجاوز ال محمود الشيخ قوات عدد أن واستغرب محمود, الشيخ تمّرد لكبح البغال

 الرغم على العراقية بالقوات ةفادح  سائر ايقا، من القوات تلك تتمكن فكيف ش ه,
 الجي  من فوج بإرسال العراقية الحكومة وطالب تجهيزاً  وأحدث عدداً  أكثر إنها من

 تكف أن وينبغي ,المدربة غير "البغالة" قوة من بدالً  الحفيد محمود لمواجهة العراقي

                                                           

كذا وردت يف النص، ومن اجلدير بالذكر أن النائب وصف تلك األموال على إهنا غري قانونية، وال تعد استحقاقاً ه( 1)
م، اجللسة الثامنة 1٩3٠م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع غري االعتيادي لسنة حملمود احلفيد. للتفاصيل ينظر: 

 .٦٧٢ص م،1٩31أذار  ٢٨واألربعون املنعقدة بتاريخ 
 .٦٧٢، صاملصدر نفسه( ٢)
-م1٩3٠-م1٩٢٨-م1٩٢٥( ولد يف احللة، انتخب نائبًا عن )لواء احللة( يف عشر دورات انتخابية برملانية لألعوام 3)

م، تسنم منصب وزير الري والزراعة يف وزاريت عبد 1٩٤٧-م1٩٤3-م1٩3٩-م1٩3٧-م1٩3٥-م1٩3٤-م1٩33
م عني وزيراً 1٩٤٢تشرين الثاين  1٤م، ويف 1٩٢٩وتوفيق السويدي األوىل  م(،1٩٢٩-1٩٢٨احملسن السعدون الثالثة )

لالقتصاد يف وزارة نوري السعيد السابعة بعد استقالة الوزير عبد احملسن شالش. للتفاصيل ينظر: حسن لطيف الزبيدي، 
 .3٠٤املصدر السابق، ص
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 يتطلب ال عليهم الق اء نأل العصات تأديب بند تحت ميزانيتها ارهاق عن الحكومة
 .(1)وصفء حد على االنفاق من القدر ذلك

                                                           

 ٢٨م، اجللسة الثامنة واألربعون املنعقدة بتاريخ 1٩3٠لسنة ( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع غري االعتيادي 1)
 .٦٦٥م، ص1٩31أذار 
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 (4جدول رقم )
 .(1)م1932-1925صات الم صّ و تب ادا الت نواب البالد حول الرو م

 الدورة االنتخابية األولى 
 عدد اللواء

 نوابء
  المتدا لون

 نسبتهم المئوية مجمو، عشائر  مدني العدد الكلي
 5 %38.4 5  5 13 بغداد

 4 %33.3 4  4 12 الموصل
      9 البصرة
 1 %20 1  1 5 الحلة
      2 كربالء
 1 %10 1  1 10 الديوانية
      8 المنتفك
      4 السليمانية
      4 ديالى
      4 العمارة
 1 %25 1  1 4 الكوت
      4 كركوك
      4 دليم
      5 اربيل

نسبتهم   88 المجموع
 المئوية

 12 المجموع 13.6%

  ثانيةالدورة االنتخابية ال
 عدد اللواء

 نوابء
  المتدا لون

 نسبتهم المئوية مجمو، عشائر  مدني العدد الكلي

                                                           

؛ عبدالرزاق احلسين، 1٩٢٨-1٩٢٥( اجلدول من عمل الباحثة باالعتماد على م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل من 1)
 .٢٠٩-1٤1-13٧ص، ص ، املصدر السابق؛ عالء حسني الرهيمي٢٩٢-٢٨٩، ص ص1٠تاريخ الوزارات العراقية، ج
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 2 %15.3 2  2 13 بغداد
 1 %9 1  1 11 الموصل
      9 البصرة
      5 الحلة
      2 كربالء
      10 الديوانية
 2 %25 2 1 1 8 المنتفك
      4 السليمانية
      4 ديالى
      4 العمارة
      4 الكوت
      4 كركوك
      4 دليم
      5 اربيل

نسبتهم   87 المجموع
 المئوية

 5 المجموع 5.6%

  ثالثةالدورة االنتخابية ال
 عدد اللواء

 نوابء
  المتدا لون

 نسبتهم المئوية مجمو، عشائر  مدني العدد الكلي
 2 %15 2  2 13 بغداد

 4 %33 4  4 12 الموصل
      9 البصرة
 1 %20 1  1 5 الحلة
      2 كربالء
 2 %20 2  2 10 الديوانية
 1 %13 1 1  8 المنتفك



 م1924-1914 سياسة العراق املالية دراسة يف املفهوم والتطورالفصل األول ....... 

 

141 

      4 السليمانية
      4 ديالى
      4 العمارة
      4 الكوت
 1 %25 1  1 4 كركوك
      4 دليم
      4 اربيل

نسبتهم   87 المجموع
 المئوية

 11 المجموع 12.6%

المجموع 
 الكلي

النسبة   262
المئوية 

 يةالكل

 28 الكلي المجموع 10.6%

( إن مدا الت النواب حول الرواتب والم ّصصات امتد 4من الجدول رقم ) نلحظ      
ن الدورة  نوال ها عبر الدورات الثالث الستياء أغلبحطر  المعار ة من تلك الم ّصصات, وا 

األعلى بنسبة اغزر الدورات االنت ابية, وكانت نسبة مدا الت نواب بغداد  االنت ابية األولى
, واقتصرت المدا الت %, أما الدورة االنت ابية الثانية فإنها لم تكن بالمستوى المطلوب38.4

وكانت  على لواء بغداد والموصل والمنتفك, بالمقابل ارتفعت مدا الت الدورة االنت ابية الثالثة
لدليم بنسبة %, وتالها لواء ا33.3مدا الت نواب لواء الموصل األعلى, إذ بلغت نسبتها 

%, كما إن هنالك ألوية أالتزم نوابها الصمت في الدورات االنت ابية الثالث مثل لواء اربيل 25
 والعمارة والسليمانية والكوت وديالى.
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 املبحث الثاني
-1925 أثر األزمات والكوارث الطبيعية يف سياسة العراق االنفايية

 :م1932
ى توفير النفقات ث الطبيعية, وكانت م طرة إلعانت المملكة العراقية من الكوار       

ادية(ع ألنها تحدث بصورة غير تيعاطلق عليها )نفقات عامة غير االالزمة والتي 
, فقد تعر ت الزراعة التي تشكل المورد الرئيس للبالد إلى (1)منتظمة وبفترات متباعدة

ن أشد اآلفات الزراعية هجوم الجراد, إذ يعد الجراد مو  ,(3)والفي انات (2)الجفاف والدود
ي( و)النجد (, فالجراد المراكشي في العراق فتكًا, وهو نوعان )المغربي( أو )المراكش

ظهر كل سنة تقريبًا في شمال العراق, وكذلك يظهر في الجنوب لكن بصورة أقلع ألن 
ن سعة انتشار الجراد(4)معاكسًة لء عواماألحوال الجوية في أغلب األ  ,وشدة فتكء ,, وا 

فان بدرجة أولى على أحوال الطقس, ففي السنين التي يكون المطر فيها غزيرًا توقّ كانا ي
ال يعرف ولذلك يجد الجراد الزحاف ما يكفيء من الطعام في الصحراء, إذ يفقس عادًة, 

ن كانت المواسم مبكرة, يكون الشعير قد تم حصاد   الناس بوجود  حتى يكبر ويطير, وا 
حنطة تكون قد ن جت وقرب حصادها, فال رر الفعلي الذ  قبل ظهور الجراد, وال

رة, فإن ارجال الجراد حالة يكون قلياًل, أما إن كانت المواسم متأ تلك اليحصل في 
فتك فتكًا ذريعًا بها, وفي السنوات التي يكون مطرها قلياًل أو غير كاف  يالطيار قد 

على المزروعات,  هجمقى منء ييهلك كثير من الجراد لعدم وجود طعام لء, ولكن ما يب

                                                           

-1٩٥٥( اسراء فاحل فاضل املسافري، استخدام املتغريات املوزعة زمنياً يف حتليل االنفاق االستهالكي يف العراق للمدة 1)
 .٦م(، ص٢٠1٧م، رسالة ماجستري، )جامعة كربالء: كلية االدارة واالقتصاد، ٢٠1٤

 .٨٨-٨٧م، املصدر السابق، ص ص1٩٤3-1٩1٩( مذكرات طه اهلامشي ٢)
( للمزيد من التفاصيل عن فيضانات بغداد ينظر: أمحد سوسة، فيضانات بغداد يف التاريخ، )بغداد: مطبعة األديب 3)

 م(.1٩٦3البغدادية، 
 .٢1٩( سعيد محادة، املصدر السابق، ص٤)
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ك الجراد بالمزروعات على أشّد  في السنوات التي تكون مواسمها ويكون ال طر من فت
, فإن الموسم ذاك يصبح عر ة  لفتك الجراد الزحاف  متأ رة ومطرها غير كاف 
والطيار أو كليهما, وفي كل األحوال فالمواسم الصيفية تكون معر ة لل طر, ففي عام 

ان مقدار المطر أقل كثيرًا من المتوسط, وكانت النباتات  ئيلًة, والمواسم م ك۱۹۲5
 عراقحين فقس الجراد, وتلك تحديات كبيرة واجهها المزار، بصورة  اصة, وال متأ رةً 

م تعر  لوائي الموصل وأربيل إلى  سائر 1925عام  أبانفمثاًل , (1)بصورة عامة
% من مجمل محصولي 70ئر بما نسبتء فادحة أثر هجوم الجراد, إذ قدّرت ال سا

الشعير والحنطة في اللواءين, وأمام تلك التحديات كان على الحكومة العراقية اتبا، 
سياسة انفاقية تعني بإصال  مصادر االيراد فيها, وكان من نتاجات ذلك االهتمام 

لشراء البذور  ةعروبي لكطر  الئحة )قانونية  اصء بتسليف ثالثة لكوك ونصف 
, وقّدر أن تكون تلك المبالغ دون فائدة حتى (2)م(1925المحتاجين لسنة  ينمزارعلل

سين أو ا، الفالحين, وفي   م النقاشات أعتر  النائب نشأت ابراهيم حتسهم في ت
ز في منح المعونات بين األلوية, واستغرب من منح ثالث لكوك يعلى ما وصفء بالتمي

فالحي كركوك من المعونة, وأكد إن المزارعين  انلفالحي لوائي الموصل وأربيل وحرم
نظرائهم في الموصل وأربيل, وتساءل عن  واء كركوك تعر  إلى ما تعر  إليءفي ل

  استندت إليء الحكومة للتمييز بين تلك األلوية, فرد عليء النائب  ياء ذالمسوغ ال
مليون روبية, يونس ميكدًا إن مبلغ ال رر الذ  لحق بلوائي الموصل وأربيل زاد على 

, واشار ب  م كالمء "ال يغني وال يسمن من جوع"والمبلغ الذ   ّصصتء الحكومة 
المشاريع االصالحية التي ت دم لواء على إلى أن النائب نشأت ابراهيم طالما يعتر  

                                                           

 .٢1٩( سعيد محادة، املصدر السابق، ص1)
، بتاريخ 3٤٧للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(، العددم. 1٩٢٥أيلول  ٢1( تكونت الالئحة من أربع مواد، وقبلت يف ٢)

م، اجللسة الثامنة والعشرون املنعقدة 1٩٢٥م، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة 1٩٢٥أيلول  ٢٥
 .٤م، ص1٩٢٥أيلول  ٢1بتاريخ 
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ويبدو إن حالة االنفعال كانت وا حة في طر  النائبين وبعيد  كل البعد . (1)الموصل
عى الالئحة إلى تحقيقها, وجاءت مدا لتهما بصيغء مساجلة ال عن الغاية التي تس

 تن ي  لالئحة. 

شّدد النائب نصرت الفارسي على  رورة أن تكون الحكومة دقيقة في توزيع       
ألن ال رر الذ  حدث في  عالتعوي ات على األلوية مع مراعاة العدالة بالتوزيع

ن ال رر في المناطق الشمالية من مثاًل ناشئ عن شحة الميا , في حي (2)الغراف
هم شيئًا, لكن أهل الغراف لم من هجوم الجراد, وربما ترك الجراد ل ريتأثجاء بالبالد 

لديهم شيء, لذلك على الحكومة أن تنظر في االحتياج وتوز، المبلغ حسب عظم  يبقِ 
واب من جانب الص ءمن الناحية النظرية بيد أن اً كان طر  النائب مّوفق, و (3)الكارثة

ألن الالئحة ا تّصت بتعوي  المزارعين الذين يمتلكون أر ًا صالحة  عالناحية العملية
أن يعود إليها بصفة  كانت ترجواااليرادات, أ  إن ما أنفقتء الدولة  ةللزراعة ابتغاء زياد

ال يجد  نفعًا وال يحقق غاية الالئحة وال يسهم في  مقفرة   ايراد, أما االنفاق على أر   
 ال طائل منء. اً اد  االيراد, وعليء سيكون انفاقزي

بين  البالد السابقين في مو و، التمييز أشترك نواب عديدون فيما ذهب إليء نواب     
األلوية, إذ أكد النائب عن لواء أربيل ابراهيم يوسف إن مقدار المبالغ الم صصة 

                                                           

ورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي الد ؛ م.م.ن،م1٩٢٥أيلول  ٢٥، بتاريخ 3٤٧( )الوقائع العراقية(، العدد1)
 .٤، صم1٩٢٥أيلول  ٢1املنعقدة بتاريخ  م، اجللسة الثامنة والعشرون1٩٢٥لسنة 

( يطلق عليه سابقًا شط احلي، وهو أحد فروع هنر دجلة يتفرع منه عند سدة الكوت يف حمافظة واسط، ومير النهر ٢)
أراضي ذي قار ومير عرب ناحية الفجر وقلعة سكر والنصر والشطرة وناحية الغراف. بقضاء احلي واملوفقية، بعد ذلك يدخل 

للتفاصيل ينظر: ساالر علي خضر الدزيي، اهنار العرق وأهواره يف اخلرائط القدمية واحلديثة، )بغداد: مكتبة ديلر، 
 .1٢٤-1٠٥م(، ص ص٢٠٢٠

الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي  م.م.ن، ؛م1٩٢٥أيلول  ٢٥، بتاريخ 3٤٧( )الوقائع العراقية(، العدد3)
 .٥م ، ص1٩٢٥أيلول  ٢1جللسة الثامنة والعشرون املنعقدة بتاريخ ام، 1٩٢٥لسنة 
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كان طر  النائب , و (1)"لكن األعور خير من األعمى"ألربيل ال تسد احتياجء قائاًل: 
سليمان غزالء وجيهًا إلى حد  ما, إذ طالب بإقامة اتفاقيات مع الدول المجاورة غايتها 

, وهنا أراد النائب أن يق ي على المسّبب الرئيس (2)الت له والق اء على الجراد
ة وفي الحقيقة فإن االتفاقية الرسمي, الدولة على انفاق مبالغ ا افية لألزمة دون اجبار

عالجًا فعااًل للوقوف في وجء األزمة, ولم يكن و الجراد كانت أمرًا  روريًا  ةلمكافح
وأقتصر نشاطء على تبادل المعلومات مع  ,بذلك النو، من االتفاقيات اً العراق متسّلح

 .(3)البلدان المجاورة حول هجمات الجراد واتجاهها
ة أكثر من األزمة نفسها, ففي عالج نتائ  األزمبظلت الحكومة العراقية منشغلة      
م طرحت الئحة )صرف لكين ونصف لك روبيء لتوزيعها على الزّرا، 1926عام 

, وعندما طرحت تلك الالئحة تباين موقف نواب البالد منها, فمثاًل أعرب (4)(المعوزين
النائب عبد المهد  المنتفكي عن امتنانء الشديد للحكومةع لمنحها السلف الزراعية 

 100)ن أن الحكومة  ّصصت يّ نقطًة غايًة في األهمية, إذ ب ن, لكنء أثارللفالحي
روبية إلي مزارعي لواء الموصل, ولكن هيالء لم يستلموا إالَّ ثالثين ألف روبية  الف(

واحتفظت األلوية بالمبالغ المتبقية, وكذلك حدث في ألوية بغداد والعمارة, واستغرب 
ل إن اجراءات الحكومة البيروقراطية وقفت حائاًل هتساءل عن السبب النائب من ذلك و 

أمام صرف المبلغ كاماًل  أم إن الفالحين زاهدين فيء  ونّبء إلى أن المبالغ التي 
على  تعتمدامردودًا ألن الزراعة في الموصل   ّصصت للموصل ال ينتظر منها

                                                           

الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي  ؛ م.م.ن،م1٩٢٥أيلول  ٢٥، بتاريخ 3٤٧( )الوقائع العراقية(، العدد1)
 .٥، صم1٩٢٥أيلول  ٢1املنعقدة بتاريخ  لسة الثامنة والعشرونم، جل1٩٢٥لسنة 

 .٥، صاملصدر نفسه( ٢)
 .٢1٩( سعيد محادة، املصدر السابق، ص3)
م. 1٩٢٦كانون الثاين   ٧، ومتت املوافقة عليها بتاريخ ٦¼( تكونت الالئحة من ستة مواد، وكانت نسبة الفائدة منها ٤)

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل،  ؛م1٩٢٦كانون الثاين   ٢٨، بتاريخ 3٩٥(، العددللتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية
 .3م، ص1٩٢٦كانون الثاين   ٧م، اجللسة التاسعة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥االجتماع االعتيادي لسنة 
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النائب نصرت  , وأيد(1)هاالديم, والدولة لم تصرف تلك األموال إالَّ بعد فوات موعد
ها  عالفارسي ما ذهب إليء المنتفكي وبّين إن المشكلة تكمن في التقديرات التي ت

(2)ناجي شوكت الحكومة, فمتصّرف الموصل
سل مبلغ مئة ألف م( أر 1891-1980) 
يجب أن ُيسأل على ذلك ألن بّين إنء روبيء ولم يوز، منها إالَّ ثالثين ألف روبية, و 

مكن للدولة االستفادة منء, وذلك صل حجب عن ميدان   ر يالمبلغ الذ  يصرف للمو 
, وأو ح النائب ثابت عبد النور إن المبالغ التي (3)في اتجا  هدر المال العام صبّ 

تعطى لمساعدة المزارعين قليلة والحكومة اعتمدت على تقارير المتصرفين, وأكد إنء 
بالسلف الحكومية  ن إيا يموصل إنهم راجعوا المتصرف مطالبعلم من الفالحين في ال

وأبلغهم إنها نفذت, وطالب بمسائلة المتصرف عن ذلك, وهنا أنبرى )وزير المالية( 
(4)صبيح نشأت

 م( قائاًل:1830-1929) 
"لّما سألنا المتصرف أجاب إنه لم يؤكد لديه من وجود فالح يأخذ بذورًا  

تستثمر تصرف ويزرع, وقال أنا ال أتمكن من أن أتعهد بأن المبالغ التي س
 .(5)أمور زراعية"في 

                                                           

وىل، االجتماع م.م.ن، الدورة االنتخابية األ ؛م1٩٢٦كانون الثاين   ٢٨، بتاريخ 3٩٥)الوقائع العراقية(، العدد (1)
 .3م ، ص1٩٢٦كانون الثاين   ٧م، اجللسة التاسعة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥االعتيادي لسنة 

م من اسطنبول العهد امللكي، عني متصرفاً عن لواء 1٩13ولد يف مدينة الكوت، وحاصل على شهادة احلقوق عام   (٢)
العدلية ورئاسة احلكومة وعضوية جملس النواب العراقي. بغداد واملوصل، تقلد العديد من املناصب يف وزارة  والداخلية و 

)بغداد: منشورات دار النهضة  1٩٧٤-1٨٩٤للتفاصيل ينظر: مذكرات تاجي شوكت سرية وذكريات مثانون عامًا 
 .1(، ج1٩٩٠العربية، 

ألوىل، االجتماع م.م.ن، الدورة االنتخابية ا ؛م1٩٢٦كانون الثاين   ٢٨، بتاريخ 3٩٥( )الوقائع العراقية(، العدد3)
 .3م ، ص1٩٢٦كانون الثاين   ٧م، اجللسة التاسعة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥االعتيادي لسنة 

م، تسن م 1٩٠٠( ولد يف السماوة، وأكمل دراسته يف بغداد، مث سافر إىل اسطنبول وألتحق بالكلية العسكرية عام ٤)
م، وقدم 1٩٢٥م، ووزير الدفاع عام 1٩٢٤-1٩٢3 العديد من املناصب الوزارية منها: وزير االشغال واملواصالت

م. للتفاصيل ينظر: مري بصري، أعالم 1٩٢٥تشرين الثاين  ٢٤استقالته يف متوز من العام نفسه، مث أضحى وزيراً للمالية يف 
 .1٨٤-1٨٢الوطنية والقومية والعربية، ص ص

م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع  ؛م1٩٢٦كانون الثاين   ٢٨، بتاريخ 3٩٥( )الوقائع العراقية(، العدد٥)
 .3م ، ص1٩٢٦كانون الثاين   ٧م، اجللسة التاسعة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥االعتيادي لسنة 
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النائب عن )لواء  ةعبر مدا ل ظهرعّطل صرف األموال  إن السبب الذ       
(1)الموصل( علي  ير االمام

 ةم( إذ بّين إن الحكومة لم تكن مطمئن1878-1968) 
, وذلك ةالمزارعين بكفالة عقاري من استرداد المبالغ التي تسعى إلنفاقهاع لذا طالبت

سترد األموال تعقارات و عوها رهنًا, ريثما  امتلكو ااستالم بع  المزارعين مّمن ر فسّ 
 ون أكفهم دونالتي اقتر وها, وأما المزارعين الذين ال يمتلكون تلك العقارات ظّلوّا يقلب

 .(2)ناصر
وزير المالية ودفاعء عن متصرف )لواء الموصل( تعكس حالة الفو ى  ةإن اجاب     

وعدم متابعة األموال التي تنفقها الدولة, ومواعيد انفاقها, والفوائد  ,كوميفي االنفاق الح
 ةويبدو إن انفاق تلك األموال على منتفعين يح ون بمكان ,المترتبة من ذلك االنفاق

 ,ألن أغلب نواب البالد كانوا اقطاعيين عسياسية أسهم في  ياعها دون فائدة مرجّوة
ألنهم امتلكوا عقارات رهنوها لدى  عمن تلك القرو  فادواوا ,ويمتلكون أرا   زراعية
التسويف في كالم المتصرف, ورّد الوزير, وعدم اهتمام نواب  ةالدولة, وبذلك نلحظ حال

 البالد حول المبالغ الم ّصصة للواء الموصل.
دارت نقاشات عديدة في مجلس النواب حول الفوائد المفرو ة على االعانات      

, وهنا (3)الدولة للمت ّررين من الكوارث الطبيعية واآلفات الزراعية الممنوحة من لدن
يستند إلى أهداف  ن, األول: تعاطى مع المسألة بأسلوب  ان م تلفابرز لنا مزاج

السياسة المالية, والثاني: طغى عليء مصلحة المزارعين دون النظر إلى اآلثار التي 
لنواب المدنيون الميّيدون ال المزاج األول مثّ و تترتب على الدولة جّراء الغاء تلك الفوائد 

                                                           

-1٩٢٥( ولد يف املوصل، ودرس العلوم الدينية والعربية فيها، انتخب نائبًا عن لواءه يف دورات انتخابية عد ة لألعوام 1)
م، تويف يف 1٩٤3م إىل تشرين الثاين عام 1٩3٩-1٩3٧م، وعامي 1٩3٢-1٩3٠م، وكذلك يف عامي 1٩٢٨

 .3٧3، ص٢املوصل. للتفاصيل ينظر: مري بصريي، أعالم السياسية يف العراق احلديث، ج
م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع  ؛م1٩٢٦كانون الثاين   ٢٨، بتاريخ 3٩٥( )الوقائع العراقية(، العدد٢)

 .3م ، ص1٩٢٦كانون الثاين   ٧م، اجللسة التاسعة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٥ي لسنة االعتياد
 . ٨٧-٨٦م، املصدر السابق، ص ص1٩٤3-1٩1٩( مذكرات طه اهلامشي 3)
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للسلطة, وجل هيالء مّمن  بَر السياسة االنفاقية ومستلزماتها, أما المزاج اآل ر فقد 
اقطاعات عديدة, وهيالء  امتلكو اياسية والنواب العشائريين الذين مّثلتء المعار ة الس

لك الصدد أكد النائب يوسف وجدوا بإلغاء الفوائد فرصًة لتحقيق مكاسب ذاتية, وفي ذ
غنيمة إن الفوائد المي ذة من االعانات الممنوحة للمزارعين تعود بالنفع على ال زينة 

 بشكل مباشر.
, "درهم بصورة سهلة يصرفها ألغراض شتى"وأكد إن الفال  إذا حصل على      

لمنح يوجد مسوغ  تدفعها بفوائد, وال بسداد ديون   ونّبء نواب البالد إلى أن البالد ملتزمةً 
, أما النائب محمود رامز (1)سهم في عجز ميزانية البالدااعانات دون فائدةع ألن ذلك 

فقد أثنى على سياسة التسليف التي اتبعتها السلطة لت فيف  رر الكوارث واآلفات 
على المزارعين, لكنء أشكل على فر  فائدة عليهم, و رب في ذلك الصدد مثااًل 

 ذكر فيء ما نصء:
قرض ابني مبلغًا بفائدة فإن ن اأ"إن الحكومة بمثابة األب للفالح, فإذا أردت 

 .ثقته بي تنقضي"
أنبرى وزير المالية صبيح نشأت للرد على كالم النائب وبّين إن الحكومة ال تقارن     

 "فإنها إذا أعطت فلساً  أما الحكومة  ألن األب يعطي مالء لولد ,  عبعالقة األب بابنء

 .(2)سوف يحاسبها المجلس" واحداً 
وزير المالية تعكس  لاًل منطقيًا في القياس لدى األول و النائب  ةإن مدا ل     

الثاني, فاألول ا تزل السياسة االنفاقية التي  ىوتوّجس كبير من المعار ة السياسية لد
لدولة ال ألن ا عتتبعها الدولة بعالقة األب بابنء, وذلك قياس  بعيد  كل البعد عن المنطق

في االيراد, أما األب فلء  ةزيادواحداث تمتلك أموالها, بل هي مسيولة  عن انفاقها 

                                                           

 .3صم، املصدر السابق، 1٩٤3-1٩1٩مذكرات طه اهلامشي  (1)
الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع م.م.ن،  ؛م1٩٢٦كانون الثاين   ٢٨، بتاريخ 3٩٥( )الوقائع العراقية(، العدد٢)

 .3م، املصدر السابق، ص1٩٢٥االعتيادي لسنة 
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الحرية الكاملة النفاق ما يملك دون انتظار فائدة مرجوة من ذلك االنفاق, أما وزير 
الت وف الكبيرة التي تعتر  السلطة, ولعلها واحدة من  ةالمالية فقد عبر برأيء عن حال

 العهد الملكي. أبانق سياسة انفاقية ناه ة معوقات تحقي
اثيرت واحدة من الكوارث الطبيعية التي كانت الفي انات التي تعر ت لها البالد      
إذ تعر ت البالد عام  عمناقشات النواب, وأّثرت بمسارات االنفاق الحكوميفي 

سوب نيسان حدث ارتفا، في من 12أ رى وهي الفي انات, ففي  ةم إلى كارث1926
مترًا فوق مستوى سطح البحر, واستمر ذلك االرتفا، زهاء  64.49الميا  وصل إلى 

, وامتد  طر ذلك الفي ان إلى البالط الملكي, إذ نفقت مواشي ملكية (1)يوماً  49
مغادرة البالط الملكي إلى مكان   ر, لتبادر الحكومة في إلى وا طرت العائلة المالكة 

, وانتهز الملك فرصة القائء ل طبتء في افتتا  (2)هزتها كافةاجراءات سريعة مستنفرًة أج
مجلس النواب, وبّين بأن الفي ان واآلفات الزراعية أّثرت على االنتاج الزراعي, 

فأ حت أمام عجز في سد النفقات, وطمأن النواب بأن ال طط  عو ف ت موارد الدولة
, بيد أن الوعود التي (3)اند وحماية المدن والمزروعات من الفي و و عت لتعمير السد

ومنهاج رئاسة الوزراء في الحكم  اعت بعد  ,التي عّبرت عن قلقءقّدمها الملك 
 .(4)م(1926تشرين الثاني  21-م1925حزيران  26استقالة الوزارة السعدونية الثانية )

                                                           

م، 1٩٤٢-1٩٢٥( أمحد ابراهيم حممد مصطفى آل مصطفى، فيضانات هنر الفرات يف جملس النواب العراقي 1)
 .٥1٠م، ص٢٠1٥، ٤، العدد٨)أوروك(، )جملة(، اجمللد

 .٥٧-٥٦، ص ص٢راقية، ج( عبد الرزاق احلسين، تاريخ الوزارات الع٢)
م، 1٩٤٢-1٩٢٥( أمحد ابراهيم حممد مصطفى آل مصطفى، فيضانات هنر الفرات يف جملس النواب العراقي 3)

 .٥1٠ص
 .٥٨، ص٢( عبد الرزاق احلسين، تاريخ الوزارات العراقية، ج٤)
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في  تم, وجّراء ذلك عر 1927 ت البالد إلى موجة جراد جديدة في عام تعرّ      
, وقد رحب نواب عديدون بتلك (1)م(1927الجراد لسنة  ةواب الئحة )مكافحمجلس الن

الالئحة, وحّمل النائب سعيد الحاج ثابت الحكومة مسيولية انتشار الجرادع ألنها أّ رت 
تكاثر فيء, وحث الحكومة على  رورة م تكافحء منذ بداية الموسم الذ  االهتمام بء, ول

ء الفالحين إلى حرث أرا يهم بشكل مستمر للق اء مكافحتء واستعمال السموم, وتنبي
, أما النائب سليمان غزالء فتحّفظ على (3), وعّدها أف ل الطرق إلبادتء(2)على البيو 

الفائدة المرجوة من الالئحة, وبّين إن أ  اجراء ال يرتقي إلى مستوى االنفاق مع البلدان 
ا ينفق دون األ ذ بذلك االشتراط يعد المجاورة لمكافحة الجراد ال ييتي أكلء, وأكد إن م

ألن أغلب هجمات الجراد تأتي من البالد المجاورة, فالبد من االتفاق  عهدرًا للمال العام
ن األموال التي تنفق على تلك االتفاقيات  "ما هي إالَّ بضعة أالف من معهم, وا 

وحاول النائب  ,الروبيات, وهي زهيدة نظرًا إلى الفوائد المرجوة من تلك االتفاقيات"
 نصرت الفارسي الرد على زميلء قائاًل:

نهم ال يتفقون معنا إالَّ بتعهدات, وتلك  "إن المجاورين لنا هم حكومات, وا 
 .(4)الئحة قانون عراقية, فهم ال يجبرون على تنفيذها في بالدهم"

                                                           

م.ن، الدورة االنتخابية م. للتفاصيل ينظر: م.1٩٢٧حزيران  ٤نت الالئحة من إحدى عشرة مادة، وقبلت يف ( تكو  1)
م، ص 1٩٢٧حزيران  ٤م، اجللسة احلادية والعشرين املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة 

 .1٢٥٧-11٤٨ص
سم حتت سطح األرض، 1٥-1٠( اناث اجلراد الصحراوي تضع البيض على هيةة كتل يف الرتبة الرملية على عمق ٢)

بيضة يف كيس  ٨٠بيضة، واالناث التجميعية املظهر تضع غادًة أقل من  1٥٨-٩٥هر تضع حوايل واالناث االنفرادية املظ
يوماً. للتفاصيل  11-٦البيض، يف حني ميكن لإلناث أن تضع ثالث مرات على األقل يف حياهتا عادًة على فرتات حوايل 

 م(.٢٠٢٠ينظر: عبد احلليم سعد سليمان دسويت، اجلراد الصحراوي، )سوهاج: بال، 
 ٤م، اجللسة احلادية والعشرين املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة 3)

 .1٢٥1م ، ص1٩٢٧حزيران 
 ٤م، اجللسة احلادية والعشرين املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٤)

 .1٢٥1، ص 1٩٢٧حزيران 
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زالء باإلجابة على زميلء, فشّتان بين طر  غ اً لم يكن النائب نصرت الفارسي موفق     
ألن األول انتقد الحكومة وبّين االجراءات التي تترتب عليها للق اء على  عورّد الفارسي

المبالغ التي ت طر  نيناآلفة من مصادرها, ميكدًا على الفائدة المرجوة من ذلك, وتق
تكاثر فق لعقد اتفاقيات مع الدول التي الدولة إلى انفاقها في كل عام وا تزالها بمبالغ تن

بنودها, والزام تحّدث عن تصدير الالئحة و لنائب أن الجراد, أما الفارسي فأعتقد يها اف
 دول أ رى باتباعها, وذلك األمر لم يشر لء النائب البتة.

الطر  الذ  جاء بء النائب سليمان  ةالتفت النائب سعيد الحاج ثابت إلى أهمي     
هل بادرت إلى التفاهم  انايل عن اجراءات الحكومة مع اير غزالء, واستغل ذلك للتس

من الجراد د لت إلى العراق منها, فرد  ةمعها ابتغاء مكافحة الجراد  ألن اسراب كثير 
( بأن الحكومة العراقية لم 1965-1892) (1))وزير الدا لية( رشيد عالي الكيالني
ن عدم التفات الحكومة العراقية إلى ما دعو  (2)تتباحث مع نظيرتها االيرانية في ذلك ا ا 

ترقيعية  نية عكس  عف الت طيط واالستعداد المسبق اجراءات اتباعها و  ,لء النواب
لمواجهة الكوارث واآلفات لدى السلطة  نذاك, وكانت تلك المسألة واحدة من العوامل 

 التي زادت في انفاقها لمبالغ ايرادات دون ايرادات مرجوة.

                                                           

م، 1٩٢٤( رشيد عبد الوهاب الكيالين، ولد يف السادات مبحافظة دياىل، تسن م وزارات عد ة منها: وزارة العدلية عام 1)
م، 1٩3٢م، كما أختاره امللك فيصل لرتأس الديوان امللكي عام 1٩٢٧-م1٩٢٦-م1٩٢٥ووزارة الداخلية لألعوام 

م، مث قد م استقالته أثر 1٩33 دورته األوىل والثانية، ترأس حكومات عد ة أو هلا يف أذار وأصبح نائبًا يف جملس النواب يف
كانون   31م، وأستمر كذلك حىت قد م استقالته يف 1٩٤٠وفاة امللك فيصل، وأصبح رئيساً للوزراء مرة أخرى يف أذار عام 

: قيس علي جواد الغريري، رشيد عايل الكيالين م بعد خالف بينه وبني الوصي عبد الوهاب. للتفاصيل ينظر1٩٤1الثاين 
 م(.٢٠٠٦م، )بغداد: دار احلوراء، 1٩٦٥-1٨٩٢ودوره يف السياسة العراقية 

 ٤م، اجللسة احلادية والعشرين املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٢)
 ..1٢٥٢، ص 1٩٢٧حزيران 
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سلطة بمناطق تواجد الجراد أو بيو ء, المزارعين ابالغ ال (1)(9ألزمت المادة رقم )     
ال تزيد عن  حبس مدةً روبية, و  250غرامة مالية قدرها  وفر ت على الم الفين

شهرين, وبّينت تلك المادة إن السلطة تلقي بالالئمة على المزارعين بزعم إنهم ال 
 يكترثون إلى  طر تلك اآلفة, وال يتعاونون مع السلطة لفبالغ عن مواقع تكاثرها,
فو عت السلطة المادة لتكون موردًا ماليًا يعّو ها عّما تنفقء عند حدوث األزمة, 

, والسيال الذ  يطر  نفسء هل أرادت (2)حالة الالمباالة لدى الفال نتيجة لبدعوى إنها 
على الفالحين, وعّدهم السبب الرئيس  ةالئملالسلطة التنصل عن المسيولية والقاء ا

 النتشار  فة الجراد 

يبدو إن الجهات المعنية في الحكومة اعتمدت على تقارير موظفيها غير      
ن وبال انتشار يل المزارعيحمعبر تتنّصل عن مسيوليتهم ال_األكفاء_ الذين حاولوا أن 

ية للدولة, وفي ذلك الصدد ت فات الجراد وفساد المحاصيل, وبالتالي قلة االيرادات المتأ
 لكشف الجهة المسيولة عن انتشار الجراد قائاًل:  الباجة جيانبرى النائب حمد  

"إن السركال أو المختار غير متمكن من أن يعّين مواقع الغرس بصورة 
صحيحة, ألنها تكون دائمًا خارج األماكن المزروعة, وألن الزرّاع في مثل 
ذلك الوقت يكونون مشغولين بنقل مزروعاتهم... وعليه أرى من الضروري 

ن مأمورًا لكل منطقه, وتخّصص له سيارة يتجّول فيها كل للحكومة أن تعيّ 
يوم في كل أنحاء منطقته, ويضع العالمات حول مواقع الغرس, ويعّين  
مساحتها, ألن الجراد  يغرس دائمًا في أماكن ال تزيد مساحتها من مترين أو 

                                                           

كل   -يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائيت ومخسني روبية، أو باحلبس مد ة ال تزيد عن شهرين، أو بكلتا العقوبتني: أ ( ونص ها1)
  -من كان ملزماً مبوجب أخبار املوظف عن وجود اجلراد أو بيضه، فأمهل ذلك االخبار أو أمتنع عنه بدون عذر شرعي، ب

املادتني اخلامسة والسادسة من ذلك القانون. للتفاصيل ينظر: م.م.ن،  كل من أمتنع عن القيام بالواجبات الوارد ذكرها يف
حزيران  ٤م، اجللسة احلادية والعشرين املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة 

 .1٢٥٤، صم1٩٢٧
 .1٢٥٤( املصدر نفسه، ص٢)
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ثالثة أو أربعة أمتار مربعة أو أكثر قلياًل, وال يغرس في األماكن العالية 
فقط, بل قد يغرس في األماكن الواطئة أيضًا, وقد رأيت ذلك بعيني في بعض 

 .(1)المواقع شمال الكاظمية"
إن قيام النائب بجولة استقصائية جعلتء يشّ ه ال لل والتقصير بشكل جلي,      

فتحميل الفال  ماال يحتمل أمُر غير صائب, ويعكس تنّصل الحكومة عن مسيوليتها 
قة تكاثر  فة سّببت لها  سائر مادية كثيرة, وذلك التقصير ييشر على وقلة فهمها لطري

السلطة وموظفيها _غير االكفاء_ الذين كانوا سببًا من أسباب تقليل االيرادات وزيادة 
 االنفاق الحكومي.

جي ومناقشتء ة كان ينتظر من نواب البالد التركيز على طر  النائب حمد  الباج     
لغريب أن نواب البالد مرّوا على مدا لتء دون تثنيء أو تصحيح بشكل مستفي , لكن ا

بل إنهم رّكزوا على مفردة اد ال عقوبة الحبس مع الغرامة, وانشغلوا في مناقشة تلك 
الحيثية دون االكتراث إلى تقصير الحكومة, فمثاًل: أعتر  النائب أحمد الشيخ داود 

غنيمة, فبّين إنء إذا ألغي  نائب يوسفعلى الحبس, وطالب باالكتفاء بالغرامة, أما ال
الحبس عن )الم الفين( فكيف نتعامل مع الذين ال يستطيعون دفع الغرامة ! وأثنى 
النائب نصرت الفارسي على و ع عقوبات على المزارعين الذين ال يبلغوا الحكومة 

عقوبة  مطالبًا بإلغاء "توازي أضرار الحرب"بموا ع انتشار الجراد, ألن أ رار الجراد 
الحبس, ألن عقوبة الحبس تسهم في اعاقء المزار، عن أعمالء, وبالتالي تيد  إلى 

  .(2) ف  ايرادات الدولة

بالمقابل اعتر  النائب سعيد الحاج ثابت زمالء  المطالبين بإلغاء عقوبة      
 الحبس, ومنهم: أحمد الشيخ داود قائاًل: 

                                                           

 ٤ن املنعقدة بتاريخ م، اجللسة احلادية والعشري1٩٢٧اع غري االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتم (1)
 .1٢٥3، صم1٩٢٧حزيران 

 .1٢٥٤صاملصدر نفسه،  (٢)
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ا تأتي قضية غرامة أو سجن "إني أرى إن حضرت الشيخ أحمد الداود كل م
ن الذي  ن المجرم يجب أن يجازى ويغّرم, وا  على مجرم يحامي عنه... وا 
يرتكب مثل هذا الجرم أولى بأن يغّرم بألف أو عشرات األلوف من الروبيات, 

 .(1)الن الزرّاع القرويين عقلهم في عيونهم, فالسجن أولى بهؤالء"
نفسء, حد منهم كان منغلقًا فكريًا على يّت ح من مدا الت النواب إن كل وا     

ير  نواب ثها عقليتء, ومدّيات تفكير  دون التفات إلى ما يتر ويسعى لطر   رائء التي أطّ 
استقصائيًا ابتغاء  اً أعتمد أسلوب اً مّدة البحث لم نلحظ نائب أبان  رون, والسيما إننا 

تعّبر عن شعور  بالفوقية معالجء أزمة مالية, أما مدا لة النائب سعيد الحاج ثابت ف
"عقلهم بدعوى إن  "باإلجرام والسطحية"وتعاليء على شريحة اجتماعية فّعالة, واتهامها 

متناسيًا إن تلك الشريحة تعد مصدرًا مهمًا من مصادر االيراد للدولة  في عيونهم"
 العراقية منذ تأسيسها.

اد أنعكس على إن عجز السلطة على و ع معالجات استباقية ألزمات الجر     
استمرار تلك األزمات, وبات مزارعو العراق متوجسين من هجمات الجراد في كل موسم 

م 1929زراعي, وألن السلطة ف لت الحلول الترقيعية السريعة واآلنية طرحت في عام 
الئحة )قانون ا افة مبالغ إلى قانون الميزانية العامة الوقتية لشهر  نيسان وأيار لسنة 

وبعيدًا عن ما دار من مناقشات أ ذت طابع التوصيف ألزمء الجراد  ,(2)م(1929
وطرق انتشار  ومكافحتء, وتقريبًا ما دار من نقاشات حملت جنبات مالية, وأكد النائب 

الذ  تّتبعء وزارة الر   "القديم"عبد المهد  المنتفكي على  رورة ال روج من النمط 
فادة من تجارب الدول أنماط حديثة, واالفة, واعتماد والزراعة في مكافحة تلك اآل

                                                           

 ٤ن املنعقدة بتاريخ م، اجللسة احلادية والعشري1٩٢٧م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة  (1)
 .1٢٥٥،صم1٩٢٧حزيران 

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة 1٩٢٩نيسان  1٨ونت الالئحة من ثالثة مواد، ومت التصويت عليها يف ( تك٢)
م، ص 1٩٢٩نيسان  1٨م، اجللسة اخلامسة والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٩االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 

 .٤٤٦-٤٤٤ص
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المتقدمة بما يتناغم مع المبالغ التي تثقل ميزانية الدولة العراقية, وتنفق لمعالجة تلك 
األزمة عالجات ترقيعية, وفي   م ذلك تساءل النائب عن اجراءات الوزارة  نفة الذكر 

ن الزراعة جراء ما لبث رو  الطمأنينة بين المزارعين, والسيما إن بع هم أمتنع ع
تكبد  من  سائر سابقة بفعل أزمة الجراد والكوارث الطبيعية, وعّد تلك األمور سببًا 

-1880) (1)رئيسًا في تدهور ايرادات الدولة, ورّد )وزير الر  والزراعة( سلمان البراك
م( على النائب واصفًا االجراءات التي قامت بها الوزارة لمكافحء الجراد, ومفاد 1949

ما يثير  لكنوصفء أن وزارتء وّزعت السموم وأرسلت الموظفين لمكافحء الجراد, 
 االستغراب في كالم الوزير ربطء بين غ ب السماء وازدياد الجراد, قائاًل:

 .(2)"ال يمكنني التعهد بأن الجراد ال يضر المزارع ألنه آفة سماوية" 
االنتقاد الذ  وّجهء النائب  ولعل الوزير سعى بذلك الربط إلى ال روج من حرج     

_غير معني  بها_ لتبرير ا فاق  المنتفكي وتغطية  لل السلطة بتقديم تفسيرات غيبّية
وتقصير وزارتء, وذلك األمر يعد بديّهيًاع ألن تكليف غير المت صصين بمناصب 

إذ  حّساسة تتحكم بأو ا، البالد المالية يسهم في انتاج ذلك النو، من الرثاثة الفكرية,
م على الوزير المعني في أمر  دمي أن يت لى عن تفكير  الشعبو , ويرتقي مهنّيًا تّ يتح

إلى مستوى التحديات, لكن سلمان البراك بش صيتء العشائرية التي فهمت الزراعة فهمًا 

                                                           

يوخ عشائر آل بو سلطان من قبيلة زبيد، أنتخب نائبًا يف اجمللس ( ولد يف مدينة الشوملي يف احللة، وهو من ش1)
م، كما أنتخب نائبًا عن اللواء نفسه يف عشر دورات انتخابية عدا الدورة السابعة من 1٩٢٤التأسيسي عن لواء احللة 

للري والزراعة عام م، وتسن م مناصب وزارية عد ة منها: وزيرًا 1٩٤٨م، وحىت الدورة احلادية عشر 1٩٢٥الدورة األوىل 
م، تويف يف بغداد 1٩٤٢م، ووزيراً لالقتصاد عام 1٩3٤م يف وزارة عبد احملسن السعدون الثالثة، ووزيراً للدفاع عام 1٩٢٨

أثر مرض عضال. للتفاصيل ينظر: حممد رشيد عباس النعيمي، نواب لواء احللة واحندارهم االجتماعي والثقايف وانتمائهم 
 .113، ص٢٠13، ٢٤، جملد٤م، كلية الرتبية للبنات، )جملة(، العدد1٩٥٨-1٩٢٥لكي السياسي يف العهد امل

 1٨م، اجللسة اخلامسة والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة ٢)
 .٤٤٤م ، ص1٩٢٩نيسان 
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بدائيًا لم يكن ميهاًل وال قادرًا على و ع أسس اصالحية حقيقية تنهي أزمة الجراد قبل 
 .(1)حدوثها

وربما أراد النائب أن يستشهد بتلك اآلية بوصفها تأديبًا الهيًا لعباد  العاصين,      
وبعيدًا عن ما ذكرنا  في المتن من االشكاليات المهنية في ذلك الطر  ينبغي القول بأن 
أغلب المفسرين ربطوا بين تلك األوقات وعصيان بني اسرائيل لنبيهم, أ  انها تحمل 

وبين التعميم, لكن السلطة الفاسدة التزمت _عبر التاريخ_  ت صيصًا يحول بينها
 بتجريم شعوبها, والحكم عليهم باالبتعاد عن نه  ال الق.

إن تسطيح المناقشات لم يقتصر على ممثلي السلطة فقط, بل إن نواب   رون      
"إن الدولة لو تعاطوا مع أزمة الجراد تعاطي غيبي, فالنائب معروف جياووك بّين 

ذا أراد ذفت الميزانية كلها على منع الجراد من الوصول إلى البالد فصر  لك ال يمكن, وا 
. وعليء فإن النائب يجد (2)اهلل بقدرته عز وجل يمنع الجراد ويخلصنا من القيل والقال"

أن انفاق مبالغ على مكافحء الجراد يعد أمرًا ال طائل منء, ما دامت الق ية ترتبط 
 بإرادة الهية.

ما إن  رجت البالد من أزمة الجراد حتى تلقفتها كارثة طبيعية أ رى في ان       
م الذ  ت ّرر جّرائء المزارعين كثيرًا, وجّراء ذلك قّدم النائب محمد ر ا 1929عام 

الممنوحة إلى منكوبي في انات  طالب فيء تأجيل استيفاء السلف الشبيبي تقريراً 
نتقد النائب عبد المهد  المنتفكي سياسة , وتعقيبًا على ذلك التقرير أ(3)م1926

                                                           

"فأرسلنا عليكم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الرحيم  ( ورد يف القرآن الكرمي ما نص ه: بسم اهلل الرمحن1)
(؛ حممد 133اآلية )-. للتفاصيل ينظر: القرآن الكرمي، سورة األعرافستكبروا وكانوا قومًا مجرمين"اآياٍت مفّصالت, ف

؛ حممد ٢1٢، ص٢طم(، 1٩٨٨سليمان عبد اهلل األشقر، زبدة التفسري من فتح القدير، )الكويت: املطبعة األمريية، 
 .٢٢٧م(، ص٢٩٩٧حسن الطبطبائي، امليزان يف تفسري القرآن،) قم: مؤسسة مطبوعايت امساعليتان، 

 1٨م، اجللسة اخلامسة والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة ٢)
 .٤٤٥م، ص1٩٢٩نيسان 

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع 1٩٢٩كانون األول   ٧ب يف ( مت قبول تقرير النائ3)
 .٩٥م، ص1٩٢٩كانون األول   ٧م، اجللسة العاشرة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٩االعتيادي لسنة 
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مبّينًا إن هدفها  قساطًا ال تتفق مع حالتهم"أ"بالحكومة االنفاقية, وتقديمها للمستفيدين 
الرامي إلى ت فيف وطأة التحدّيات االقتصادية على المستفيدين ال يتحقق جّراء تلك 

الممنوحة إلى منكوبي  األقساط المجحفة, وطالب الحكومة بالموافقة على تقسيط السلف
الفي انات, والسيما إن تلك الفي انات ُتجّدد دون اجراءات حقيقية تحول بينها وبين 
قدرتها التدميرية, ورد )وزير المالية( على ذلك التقرير مبينًا إن الحكومة ال تمتلك 
ن الدستور لم يجز لها ذلك إالَّ بعد سن الئحة قانونية يوافق  صالحيات التأجيل, وا 
عليها مجلس النواب تيجل استيفاء الديون, ويبدو أن تذّر، وزير المالية بالدستور أثار 
حالة من المساجالت دا ل مجلس النواب, إذ أشكل النائب أحمد الشيخ داود على 

التي ذكرها وزير المالية, مبّينًا إن مسألة تأجيل استيفاء السلف  "مخالفة للدستور"لفظة 
, وأثر ذلك رّد )وزير المالية( ياسين (1)ات  الممنوحة للوزيرتعد واحدة من الصالحي

 الهاشمي قائاًل: 

"إن هذا االقتراح يتضمن تعطيل قسم من موارد الدولة الموضوعة في 
الميزانية إلى السنة اآلتية... أخشى إذا أجري التصويت على االقتراح وبعد 

قسم من الضرائب إلى مدة يومين يطالب النواب بتقرير ثان  لتأجيل استيفاء 
 .(2)السنة اآلتية, فهل يجوز للحكومة ان تسير على هذا النمط؟"

إلى حد بعيد نظرًا إلى أن االنفاق الحكومي  اً وفي الحقيقة كان رأ  الوزير صائب     
يستند عادة إلى تقديرات الحكومة لفيرادات التي تمتلكها, وال يمكن المساس بتلك 

قانونية تجيز لها تدوير تلك االيرادات, وت في  االنفاق بما  التقديرات إالَّ بالئحة
 يتناغم مع ذلك التدوير.

                                                           

رتاض على أحد ( من القانون األساس، ونص ها: ال جيوز عرض الئحة قانونية أو أبداء أع1٠٥( مستندًا إىل املادة )1)
اجمللسني، مبا يوجب صرف من الواردات العمومية إال  من قبل أحد الوزراء. للتفاصيل ينظر: احلكومة العراقية، القانون 

 .٥٧م(، ص1٩٢٤األساس مع تعديالته، )بغداد: مطبعة احلكومة، 
كانون األول   ٧لعاشرة املنعقدة بتاريخ م، اجللسة ا1٩٢٩م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة  (٢)

 .٩٢م ، ص1٩٢٩
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لجأت السلطة إلى تقديم لوائح قوانين مكّررة إلظهار اهتمامها باألزمات والكوارث      
الطبيعية التي تعّر ت لها البالد, وحرصها على و ع حلول جذرية لها, ويبدو أن 

لى ذلك, فعندما عر ت الئحة )قانون مكافحة الجراد لسنة نواب البالد تنّبهوا إ
أشار النائب صالح جبر إلى  رورة استغالل تلك الالئحة, وو ع   ,(1)م(1930

حلول نهائية إلى  فة الجراد وما يسّببء من أزمات, حتى ال ت طر الحكومة إلى و ع 
تلة, وما دامت موجودة الئحة مشابهة في األعوام القادمة, وبّين إن  فة الجراد  فة قا

فإن زراعتنا وايراداتنا مهّددة, فعلى الحكومة أن تحث  طاها لفنفاق على مكافحة تلك 
اآلفة وتوفير المال الكافي لذلك, وبّين إن الالئحة المطروحة تحّقق األغرا  التي 

من لدن الفال ,  اً أشار إليها, لكن نجا  تلك الالئحة على أر  الواقع يتطلب تعاون
الالئحة أكلها, ونّبء إلى  رورة تعاون البالد المجاورة في  دون ذلك التعاون لم تيتِ و 

ذلك, والسيما ايران التي أمست حدودها موبوءة بالجراد بشكل كثيف, ودون التعاون 
, واعتر  النائب عبد الرزاق منير على (2)معها ال تحّقق الحكومة العراقية مبتغاها

مهم للفال   وما أكد  زميلء صالح جبر من دور الالئحة, كالم زميلء على ما ورد في
 في متابعة بير انتشار الجراد قائاًل: 

"العام الماضي هجم علينا الجراد من جهة معلومة وكافحناه, وكنت أنا 
بنفسي من جملة المكافحين له, وأبدنا ما داخل المزرعة منه, ولكن في 

وأكلت مبلغًا جسيمًا من القطن, المساء أتتنا اسراب الجراد من جهة أخرى, 
فاقتفينا أثره في السيارة لمسافة سبع ساعات للخيال, فكيف إذن يمكن 

 .(3)للفالح أن يعلم بموقع الجراد"

                                                           

م. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، 1٩3٠كانون األول   ٨نت الالئحة من إحدى عشرة مادة، ومتت املوافقة عليها يف ( تكو  1)
م، 1٩3٠ألول كانون ا  ٨م، اجللسة الثالثة عشر املنعقدة بتاريخ 1٩3٠الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي لسنة 

 .1٦٦-1٥3ص ص
 .1٥٤، صاملصدر نفسه( ٢)
 .1٥٤، صاملصدر نفسه (3)
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يّت ح من كالم النائب إن الدولة حّملت الفال  ما ال يحتمل, فعالوة على السقم      
ة, تلِق الدولة بفشلها في مواجهة الذ  يعتريء جّراء أزمات الفي انات والجراد المتتالي

تلك التحديات على المزار، البسيط وتطالبء بتتّبع بير الجراد على مسافات بعيدة ال 
يمتلك ذلك الفال  البسيط وسائط متقدمة للوصل إليها بشكل سريع, ومن الجدير 

م بإنشاء مصرف زراعي من 1931نيسان  9بالذكر أن وزارة المالية ناشدت بتاريخ 
لء يتم اقترا  المزارعين, وتحسين أحوالهم لزياد  االنتاج الزراعي, ولكن ذلك  ال

المقتر  لم يتم بسبب األزمة االقتصادية العالمية وتأثيرها على أو ا، العراق 
االقتصاديةع لذا التجأت وزارة المالية إلى االقترا  من المصارف األهلية, وأوعزت 

تتجاوز مجمو، تلك السلف مئة ألف ليرة استرلينية, إليها بتسليف المزارعين على أن ال 
ورغم قّلة ذلك المبلغ إالَّ إنء يعد البذرة األولى لتمكين الحكومة من تأسيس مصرف 

  .(1)زراعي في المستقبل

                                                           

، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٩٤/311( د.ك.و، )الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللفة 1)
ملرسل إىل سكرتارية جملس م، ا1٩31نيسان  ٩(، يف 3٠3٧، كتاب وزارة املالية املرقم )1٩31مايس/-الوزراء، نيسان

 .1٥٥، ص٨٩الوزراء حول قانون ملنح سلف الزراع، و
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 (5جدول رقم )
 .(1)م1932-1925مدا الت نواب البالد حول األزمات والكوارث الطبيعية للمدة 

 1928-1925ى الدورة االنتخابية األول
 عدد اللواء

 نوابء
  المتدا لون

 نسبتهم المئوية مجمو، عشائر  مدني العدد الكلي

 5 %38.4 5  5 13 بغداد
 5 %41.6 5  5 12 الموصل
 1 %11.1 1  1 9 البصرة
 1 %20 1  1 5 الحلة
      2 كربالء
 2 %20 2  2 10 الديوانية
 2 %20 2  2 8 المنتفك
      4 السليمانية
 1 %25 1  1 4 ديالى
      4 العمارة
      4 الكوت
 1 %25 1  1 4 كركوك
      4 دليم
 2 %40 2  2 5 اربيل

نسبتهم   88 المجموع
 المئوية

 20 المجموع  22.7%

 1930-1928 ثانيةالدورة االنتخابية ال
 عدد اللواء

 نوابء
  المتدا لون

 سبتهم المئويةن مجمو، عشائر  مدني العدد الكلي
                                                           

؛ عبدالرزاق احلسين، 1٩٢٨-1٩٢٥( اجلدول من عمل الباحثة باالعتماد على م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل من 1)
-1٤1-13٧، ص صاملصدر السابق؛ عالء حسني الرهيمي، ٢٩٢-٢٨٩، ص ص1٠تاريخ الوزارات العراقية، ج

٢٠٩. 
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 3 %23 3  3 13 بغداد
 3 %27.2 3  3 11 الموصل
 1 %11.1 1  1 9 البصرة
      5 الحلة
      2 كربالء
      10 الديوانية
 2 %25 2 1 1 8 المنتفك
      4 السليمانية
      4 ديالى
      4 العمارة
      4 الكوت
      4 كركوك
 1 %25 1  1 4 دليم
 2 %40 2  2 5 اربيل

نسبتهم   87 المجموع
 المئوية

 12 المجموع  13.7%

 م1932-1930 ثالثةالدورة االنتخابية ال
 عدد اللواء

 نوابء
  المتدا لون

 نسبتهم المئوية مجمو، عشائر  مدني العدد الكلي
 2 %15 2  2 13 بغداد

 1 %8 1  1 12 الموصل
      9 البصرة
      5 الحلة
      2 كربالء
      10 الديوانية
 1 %3 1 1  8 المنتفك
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      4 السليمانية
      4 ديالى
      4 العمارة
      4 الكوت
      4 كركوك
 1 %25 1  1 4 دليم
      4 اربيل

نسبتهم   87 المجموع
 المئوية

 5 المجموع 5.7%

المجموع 
 الكلي

النسبة   262
المئوية 
 الكلية

 37 الكليالمجموع  14.1%

( إن الدورة االنت ابية األولى كانت اغزر الدورات 5يت ح من الجدول رقم )     
, 41.6كانت مدا الت نواب لواء الموصل هي األعلى بنسبة االنت ابية مدا الت, و 
 %, وأتت بالمرتبة الثالثة نسبة لواء بغداد40اربيل  والبالغة كما ارتفعت نسبة لواء 

  األلوية الصمت مثل لواء كربالء والسليمانية التزمت بع , فيما38.4والبالغة 
والعمارة والكوت والدليم, أما الدورة االنت ابية الثانية فقد شهدت بع  المدا الت, 

, وتعد الدورة االنت ابية الثالثة افقر الدورات ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب
 فقط في المدا الت, وهم لواء بغداد , إذ اشتركت أربع ألويةاالنت ابية لقلة المدا الت
 والموصل والمنتفك والدليم.

 

 

 

 

 

 

 

 



 م1932-1925...سياسة العرايي االنفايية يف منايشات جملس النواب العرايي ثالث..الفصل ال

 

163 

 املبحث الثالث

-1925 التطلعات االصالحية للعراق ووايع الديون العمومية

 :م1932
م إلى النهو  1921سعت الحكومة العراقية منذ ان تأسست الدولة العراقية عام      

طات ربكت م طّ أالسعي اصطدم بمعوقات عديدة بالواقع ال دمي في البالد, بيد أن ذلك 
ت تلك التحديات وما رافقتها من استجابات حكومية ظتلك الحكومات, ونظرًا لما سبق ح

مدة الدراسة, وتعد  أبانباهتمام نواب البالد, إذ طرحت تلك الق ايا في مجلس النواب 
العراقية و ططت  من الق ايا التي اهتمت بها الحكومات ةمسألة اصال  التعليم واحد

, (2)ميةمن انتشار الجهل واأل عانى, والسيما إنها واجهت مجتمعًا (1)للنهو  بواقعها
 ,م1921برزها السلطات التي تعاقبت على حكم البالد قبل عام أ ةبفعل عوامل عديد

 .(3)وانحسار اهتمامها بإنشاء المدارس العسكرية ابتغاء  دمء توجهاتها السياسية

بنائهم إلى المدارس, واالعتماد على الطرق البدائية أهالي عن ارسال األ إن عزوف     
م, 1921نادرة قبيل قيام الدولة العراقية في عام  ةبالتعليم حتى بات المتعلمون عمل
غلبها أ%, و  10بناء المدن لم تتجاوز نسبتهم حوالي أواقتصار التعليم على فئة قليلة من 

سهمت تلك العوامل مجتمعًة في تدهور أ, و مدرسة (160كانت مدارس ابتدائية عددها )

                                                           

( عاىن التعليم ما عاناه من ختلف يف العهد العثماين، بسبب سوء االدارة التعليمية العثمانية، ألهنم أرادوا هدم شخصية 1)
املواطن العراقي، للتفاصيل عن التعليم يف العهد العثماين ينظر: عبد الرزاق اهلاليل، تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثماين 

 م(.1٩٥٩م، )بغداد: الشركة االهلية للنشر، 1٩1٧-1٦3٨
م؛ علي ابراهيم حممد مصطفى، القضايا االجتماعية واالقتصادية للعراق يف 1٩٢٨أيار  1٧، ٢٤٥٦( )العراق(، العدد ٢)

م، ٢٠٢1، ٥٢م)دراسة وثائقية(، )مديرية تربية املثىن(، )جملة(، العدد1٩3٢-1٩3٠مناقشات جملس النواب العراقي 
 .33٤ص

؛ هرير ٧٤ــ٧3م(، ص ص1٩٦٥ دار العلم للماليني، ، )بريوت:3ساطع احلصري، البالد العربية والدولة العثمانية، ط (3)
م دراسة تارخيية، أطروحة دكتوراه، )جامعة بغداد: كلية اآلداب، 1٩3٩-1٩٢٠جودة الشجريي، النظام االداري يف العراق

 (.٢3م، ص٢٠11
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مدة الدراسة التعاطي  أبانمت على الحكومات العراقية وحتّ ,الحالة التعليمية في البالد 
 .(1)ةكبير  ةمعها بعناي

انكب نواب البالد على طر   رائهم حول سياسة البالد التعليمية, و رورة االنفاق      
إذ  ,مجلس النواب األولى ةن انعقدت دور أفي البالد منذ  ء على مفاصل التعليمالموجّ 

, ونّبء إلى ان فا  (م1927الميزانية العامة سنة )مناقشة  ةاستغل النائب يوسف غنيم
 25)ن عدد الطلبة ال يتجاوز أكد أفي المدارس الحكومية, و  واناثاً  اً عدد المتعلمين ذكور 

وال تنسجم مع  جداً  النسبة  ئيلةً  من السكان, وعدّ  (ماليين 3)طالب من بين  (ألف
رفع المستوى التعليمي وعدد  ةلأن مسأو ح أو  ,ت طيط الحكومة في اصال  التعليم

للحكومة العراقية حتى ينسجم انفاقها المالي مع القيمة  اً رئيس اً ن يكون هدفأالطلبة ينبغي 
مة لدعم التعليم في موال الالز لى توفير األإودعا  ,والفائدة المترتبة على ذلك االنفاق

بين انفاق الحكومات المصرية  اً وعدم االقتصاد في ذلك النو، من االنفاق مقارن ,العراق
, (2)بالحكومة العراقية ةً على تفوقها في االنفاق مقارن ميشراً  ,والتركية على الغر  نفسء

 ,عرفيتركيز االنفاق الحكومي على االرتقاء الم ةن النائب من دعاأا سبق ن ممّ يتبيّ 
 ةنء وقع في م الطأ الَّ إ ,و اقتصادأو ف  مستوى الجهل في البالد دون تقنين 

االرقام التي ذكرها ال  , وبحسبد المتعلمينيعدل  ئيلة جداً  ةم نسباحصائية عندما قدّ 
في ذا ما قارناها إ تلك النسبة  ئيلة جداً  في حين ,%0.83المتعلمين  ةتتجاوز نسب

 .صادر وذكرت سلفاً النسب التي ذكرت في الم

ن ارهاق أن ذ بيّ إ ة,لما طرحء زميلء غنيم ةمغاير  ةم النائب نشأت ابراهيم فكر قدّ      
وسعيها  ,لهمتها بواجبات اصالحيء تتجاوز قدرتها يعد تثبيطاً  ة"الفتي"الحكومة العراقية 

بل  ة,واحد ةدفع ةن تقوم بإصالحات عديدأال يمكن لها و للنهو  بواقع البالد ال دمي 
                                                           

اصالحات احلكومة ينظر: حيدر غامن عبد احملسن، موقف اجمللس النيايب من حركة التعليم التعليم و  ة( للتفاصيل عن حرك1)
 م(.٢٠11م دراسة تارخيية، رسالة ماجستري، )جامعة الكوفة: كليه اآلداب، 1٩3٩-1٩٢٥يف العراق 

أيار  1٦ر املنعقدة بتاريخ م، اجللسة احلادية عش1٩٢٧( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٢)
 .1٠٤٤، ص1٩٢٧



 م1932-1925...سياسة العرايي االنفايية يف منايشات جملس النواب العرايي ثالث..الفصل ال

 

165 

االنفاق العراقي  ةمقارن وعدّ  ,وبحسب حالتها المادية ةن تكون تلك االصالحات تدريجيأ
ال تالف الظروف  عمر غير جائزأعلى اصال  التعليم باإلنفاق المصر  والتركي 

ن التأ ر في ألى إشار أو  ,االجتماعية واالقتصادية وحتى السياسية بين تلك البلدان
عدم وضع "الم صصات فحسب بسبب  ةلن يكون بقلاصال  التعليم في العراق 

 ن طر  النائب كان واقعياً أ, وترى الباحثة (1)"الشخص المناسب في المكان المناسب
 ةاصالحي ةالتأسيس محدودة الموارد نه  ةحديث ةذ ال يمكن الزام دولإ ,لى حد بعيدإ

ير على االنفاق ن التركيز على ذلك الميدان يسهم في التقصأل ,في ميدان معين ةجذري
 . رىأبميادين 

 ةمام نه أ ها حائالً حمد الشيخ داود اشكاليء جديرة بالذكر عدّ أعر  النائب      
كز على تن انفاق الحكومة العراقية على التعليم مر أن ذ بيّ إ ,اصالحيء في مجال التعليم

ركز ن تأوطالب  ,ارفعالم ةالتي يتقا اها المنتسبون في وزار  "الرواتب الباهظة"
وحث  ,واالهتمام بالمعلمين ,وجلب الخبراء ,بناء المدارس" ىالحكومة في انفاقها عل

 ةن ميزانيأ رامز كد النائب محمودأبالمقابل  ,"لى المدارسإبنائهم أهالي على ارسال األ
لى جعلها الميزانية األولى في الدولة العراقية من حيث إودعا  ة,ارف قليلعالم ةوزار 

ألنء لمس اشكالية في  عباالهتمام اً حمد الشيخ داوود جدير أالنائب  طر ن , كا(2)االنفاق
ركان العملية التعليمية دون أعمل الوزارة المعنية واتهمها باإلنفاق على ركن واحد من 

 ,ن الحكومة العراقية ركزت في االنفاق علي تحسين أحوال منتسبيها المعاشيةأ  أ ,سوا 
هتمام باإلنفاق على توفير بيئة مناسبة للطلبة وذلك ببناء اال لكن عليها ,مر جيدأوذلك 

ن تلك أل ,جانبألى جلب  براء إنء غالط نفسء عندما دعا إ الَّ إ ,المدارس الحديثة
 . لفنفاق على الركن نفسء الذ  ينتقد انفاق الدولة عليء ةالدعوة مدعا

                                                           

أيار  1٦م، اجللسة احلادية عشر املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة  (1)
 .1٠٤٤، ص1٩٢٧

 .1٠٤٥-1٠٤٤، ص صاملصدر نفسه( ٢)
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وكانوا بحق  ,يف نواب عديدون في بع  اطروحاتهم حول االنفاق الحكومتطرّ      
لى الغاء إدعا النائب محمد ر ا الشبيبي  :فمثالً  ,من معوقات االصال  رئيساً  معوقاً 

كان أن النائب ير االستغراب ثا يوممّ  م,1929المالية عام  ةزمارف بفعل األعوزار  الم
أب  12)من  ةارف للمدعللم اً ذ صار وزير إ, (1)ةارف في دورات سابقعللم وزيراً 

سلوب تفكير  بوصفء أبين  كبيراً  تعد تناق اً  لك, ودعوتء ت(2)(م1925ر أذا 5-م1924
من السلطة  اً وتفكير  بوصفء جزء ,م1925-1924من السلطة التنفيذية عام ًا جزء

بارز  في طروحات نواب البالد الذين  ةذلك التناق  سم ولعلّ  م,1929التشريعية عام 
 .في الدولة العراقية ةموا مناصب تنفيذيتسنّ 

ارف, عمناقشات الدورة االنت ابية الثالثة باالهتمام بوزارة الم أبانب نواب البالد ظوا     
يلول أ 6فعندما طالبت وزارة المعارف العراقية بتاريخ  ,وت صيه المبالغ الالزمة لها

وكان العجز  ,المعارف ةالعجز المالي في ميزاني ةالمالية بمعالج ةمن وزار  م1930
عدد الكوادر  ةوزياد ة,( روبية ليتسنى لها انشاء مدارس جديد639.308 نذاك )

منقطع النظير  تأييد, وذلك يعد (3)التعليمية وافق مجلس النواب على سد ذلك العجز
 .الحكومة االنفاقية إلصال  التعليم ةلسياس

من المسائل التي  ةلى سطح المناقشات بوصفها واحدإت ق ايا الصحة فط     
ال عف في  ةحال ةللنهو  بواقعها, وت صيه مبالغ لمعالجساعدت الحكومة 

ال دمات الصحية التي كانت سمة بارزة في العراق حتى تأسيس الدولة العراقية عام 

                                                           

أيار  1٦م، اجللسة اخلمسون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨سنة ( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي ل1)
 .1٠٤٤، ص1٩٢٩

 .٢3٦، ص1( عبد الرزاق احلسين، تاريخ الوزارات العراقية، ج٢)
، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٨٨/311( د.ك.و،)الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللف 3)

أيلول  ٦/مستعجل(، يف ٢٧٦٠رة املالية، دائرة احملاسبات العامة/ شعبة امليزانية، املرقم)م/م، كتاب وزا1٩3٠الوزراء، أيلول 
 .٧٦، ص٨م، املرسل إىل سكرتارية جملس الوزراء حول ختمينات وزارة املالية، و1٩3٠
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 م(1927الميزانية العامة لسنء )الئحة  ةذ استغل نواب البالد مناقشإ, (1)م1921
كد أوبذلك الصدد  ,دالجهود للنهو  بالواقع الصحي للبال بم افرةلمطالبء الحكومة 

النائب محمد ر ا الشبيبي على  رورة توفير العقاقير الطبية للميسسات الصحية التي 
فتها لذلك ر انفاق الحكومة على الصحة والمبالغ التي صإن واستغرب النائب  ,ليهاإتفتقر 

ر  الواقع, وذلك أعلى  ثرها منعدماً أويكاد يكون  ,الغر  ال تنسجم مع الواقع الصحي
ق في فتطرّ  ,حمد الشيخ داودأما النائب أ, (2)الصحة ةمن مديري يعد تقصيرًا وا حاً 

وطالب باإلسرا، في انجازها  ,لى المدرسة الطبية التي تروم الحكومة انشائهاإحديثء 
 مراً أذلك االنفاق  وعدّ  ,طباء عربأثنى على جهود الحكومة في االنفاق على جلب أو 

بناء ألصحة بناء المدرسة الطبية وتت رج منها دفعات من حتى تنجز مديريء ا  رورياً 
ويساعد م مار العمل على  ,بناء بلدهم في المجال الصحيألى  دمء إالبلد تتصدى 

ودعا النائب  ,تقليل النفقات الحكومة العراقية في المجال الصحي على حد وصف النائب
تفي بالغر  المرجو من  وال ةها قليلوعدّ  ,الصحة ةصات مديريم صّ  ةلى زيادء إنفس

صات لى توفير الم صّ إبالمقابل دعا النائب ثابت عبد النور الحكومة العراقية  ,المديرية
 الن ذلك العنصر  رور  جداً  ,كبر عدد ممكن من الممر اتأالالزمة النتداب 

وطالب بزياد   ,االطباء وزياد  فره العالج للمر ى ةويسهم في انجا  مهم
د التي لحالء التقيّ  االن راط في تلك المهنة نظراً  ىصاتهن ابتغاء تحفيزهن علم صّ 

وطالب النائب باستحداث مدارس  ,يفر ها المجتمع على عمل المرأة في تلك المهن

                                                           

 ةرسال م،1٩3٢-1٩1٤(  للتفاصيل ينظر: متعب خلف جابر الريشاوي، تاريخ التطور الصحي يف العراق يف الفرتة 1)
 .33٥املصدر السابق، ص ص م(؛ علي ابراهيم حممد مصطفى،1٩٨٩ماجستري، )جامعة البصرة: كلية اآلداب، 

م أصبحت 1٩٢1م، وعند قيام النظام امللكي يف عام 1٩٢1-1٩٢٠(كانت وزارة الصحة مدجمة مع وزارة املعارف عام ٢)
-1٩٢1بب األزمة املالية اليت سادت البالد بني عامي وزارة الصحة مستقلة، وعني حنا خياط أول وزير هلا، ولكن بس

م، وعندما فك ارتباطها واحلقت بوزارة الشؤون االجتماعية 1٩3٩م أدجمت وزارة الصحة مع وزارة الداخلية حىت عام 1٩٢٢
الة م، رس1٩٦٨-1٩٥٨م. للتفاصيل ينظر: أشواق كاطع خنيل الصريفي، الواقع الصحي يف لواء الناصرية 1٩٥٢حىت عام 

 .3٠م، ص٢٠1٤ماجستري، )جامعة ذي قار: كلية الرتبية للعلوم االنسانية، 
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لتثقيف المواطنين على االمرا   ةوتوجيء االذاعة ببث نشرات صحي ,للممر ين الذكور
 .(2), وسبل الوقاية منها(1)المنتشرة
نها تقوم بأعمالها إكد أو  ,الصحة ةثنى النائب سعيد الحاج ثابت على عمل مديريأ     
 ةوطالب الحكومة العراقية بزياد ,صة لهاالمبالغ الم صّ  ةتم وجء على الرغم من قلأ على

والسيما  ة,عدادهم قليلأن و رورة زياد  عدد االطباء أل ,االنفاق على الجانب الصحي
م صصاتهم للعمل في تلك  ةالحكومة بتشجيعهم عبر زيادوطالب  ,يةق في األ

 :قائالً  ,المناطق البعيدة عن المدن

 علم كيف نقدر ان نحصل علىأوال  ةروبي 300-200تتراوح رواتب االطباء "
 باهضاً  اً بينما الطبيب الواحد في المركز يتقاضى راتب ,بمثل تلك الرواتب طباءأ

ن يأخذ الطبيب أذ يجب إ ,العكسمر عندي بواأل ة,روبي 600-500بين 
طباء في المراكز ن األأل  ؛كثر من الذي يأخذ في المركزأالذي في القضاء 

قضية والقرى طباء في األاأل امأ ,ن يشتغلون في مهنهم هناكأيقدرون 
 .(3)"وسعأهم وانشغالهم أوظيفتهم 

 ىي علجمعوا على  رورة زياد  االنفاق الحكومأن النواب أيت ح مما سبق      
صال  عبر اللى اإذلك الحقل  ةوكانوا مقتنعين بحاج ,ال دمات الصحية في البالد

بنشاط  المقابل لم يكن بع هم مقتنعاً ب ,ليءإتوجيء اهتمام بوصلة السياسة المالية العراقية 
ذلك الحقل والواقع الصحي  ىن ال توافق بين ما صرف علأ ىالصحة بدعو  ةمديري

                                                           

( أبرز تلك االمراض: الكولريا، املالريا، التيفوئيد، الطاعون. للتفاصيل ينظر: د.ك.و، ))الوحدة الوثائقية((: ملفات 1)
تقرير مديرية الصحة العامة املرقم م، 1٩٤1-منهج وزارة الصحة  ة،عنوان امللف 1٠3٩/311البالط امللكي، رقم امللفة

؛ ميت عقراوي ٢٤،ص ٨ىل وزارة الداخلية حول قطع دابر اإلمراض السارية، وإم 1٩31ول تشرين األ ٢1 يف11٩1٦
حوال العراق ومشاكله السياسية واالقتصادية والصحية، تعريب: ميت عقراوي حتليل أل 1٩3٦وجميد خدوري، العراق احلديث 

 .٥٧-٧م(؛ متعب خلف جابر الريشاوي، املصدر السابق، ص ص1٩3٦اد، مطبعة العهد، وجميد خدوري، )بغد
ايار  11م، اجللسة الثامنة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧( م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٢)

 .٩٦٦م، ص1٩٢٧
 .٩٦٦-٩٦٤، ص صاملصدر نفسه( 3)
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في االنفاق  اً وا ح ه بشكل دقيق  لالً عيد الحاج ثابت فش ّ ما النائب سأ ,الملموس
وتتفق الباحثة مع  ,حساب المدنلواهمال المناطق النائية  ,الحكومي في الميدان الصحي

 .طرحء

م 1930شباط  30في ف ,باالهتمام بالواقع الصحي ىت الحكومة العراقية ال طحثّ      
م 1930تموز  5, وجلبت في (1)حيةالميسسات الص ةصيانل ةروبي (الف 50) ت افأ

موظفات بريطانيات للعمل في الميسسات الصحية لالفادة من  برتهن للعمل في مجال 
 .(2)عملهن
 ةلمواجه ةت غير مستعدّ ت, وبا(3)عانت البالد من ت لف وا ح في النظام االروائي     

ت تلك المعاناة استمر و  ,ل عف بنيتها التحتية في ذلك المجال الظروف الطبيعية نظراً 
لى تصحيح مسارات إنواب البالد  ىوسع م,1921عيد تأسيس الدولة العراقية عام حتى بُ 

طالب النائب إذ , (5), واالهتمام ببع  المشاريع(4)الحكومة لفنفاق على ذلك الميدان
 (الف 200)ألنء يسهم في  دمة  ععبد المهد  المنتفكي باالهتمام بمشرو، نهر الغراف

                                                           

، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٨1/311ملفات البالط امللكي، رقم امللف ( د.ك.و،)الوحدة الوثائقية(: 1)
م، املرسل إىل 1٩3٠شباط  3٠(، يف 1٨٧٥م، كتاب دائرة احملاسبات العمومية/ شعبة امليزانية، املرقم)1٩3٠الوزراء لسنة 

 .1٨٦، ص٧3م، و1٩3٠سكرتارية جملس الوزراء حول اضافة ختصيص إىل ميزانية الصحة العامة لسنة 
، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٨٦/311( د.ك.و،)الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللف ٢)

م، املرسل إىل 1٩3٠متوز  ٥(، يف ٨3٢) م، كتاب وزارة الداخلية/ شعبة األمور الذاتية، املرقم1٩3٠أب -الوزراء، متوز
 .٥٨، ص3٢ديد عقود استخدام، وسكرتارية جملس الوزراء حول جت

( للتفاصيل ينظر: ابتسام مهدي مطرود الزيدي، مشاكل الري، رسالة ماجستري، )جامعة ذي قار: كلية اآلداب، 3)
 م(.٢٠1٨

شباط  1٨ويف لك،  فروبية ونص (الف ٥٠م )1٩٢٥ايلول عام  ٢٥الف روبية، ويف  ٥٠م كان املبلغ 1٩٢٥( يف أب ٤)
 .٦٠روبية يف التفاصيل ينظر: املصدر نفسه، ص (الف ٦٠) م1٩٢٨يلول أ ٤، ويف روبية (الف ٥٠) م1٩٢٦

ل مشروع حفر أهنار البصرة والنهروان وسدة الفلوجة. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع ( مث  ٥)
؛ م.م.ن، 1٢٧3-1٢٦3م، ص ص1٩٢٧حزيران  ٥م، اجللسة الثانية والعشرون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٧االعتيادي لسنة 

م، 1٩٢٩حزيران  11م، اجللسة السابعة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة 
 .1٥٦ص
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 ,حسب بل ي دم العراقيين جميعهمفهالي الغراف أن المشرو، ال ي دم أ بءون ة,نسم
على مطالبات النائب  وعطفاً  ,وكانت الحكومة قد رصدت مبالغ إلصال  نهر الغراف

 ء النائب معروف جياووك سياالً , كما وجّ (1)المنتفكي زادت من انفاقها على نهر الغراف
البرقية التي وردت إليء من لدن أهالي المسيب,  على  معطوفاً  (وزير الر  والزراعة)إلى 

والتي سألوا فيها عن سدة أم الص ول في منطقتهم, ومدى أهتمام الحكومة بإرصاد 
على سيال  عبد العزيز القصابمبالغ في الميزانية إلنشائها, ورّد وزير الر  والزراعة 

 :النائب قائالً 
 ةودائرة الري مستعد ,لداخليةن مع وزاره اال تزال المخابرة جارية حتى اآل"

نه يوجد اختالف بين البلدية ودائرة الري بخصوص إغير  ,لعمل تلك السدة
 .(2)"ن المسألة تنتهي حديثاً أمل أو  ,التعهد ببعض المصاريف

في تحديد الجهة المسيولة عن صرف  وا حاً  حكومياً  عكس رد الوزير ارباكاً      
عدم و  ,نذاك قراطية الوا حة في عمل دائرة الدولة البيرو  ةوحال ,موال إلصال  الر األ

 ةسهمت في تعطيل مشاريع عديدأمور ومثيلتها بين دوائرها المعنية, وتلك األ الفهم
 .لكوارث طبيعية  طير  ةجعلت البالد عر 

بالمبالغ المرصودة لها والجهات  يات التي واجهت انشاء السدة متمثلةً لم تكن التحدّ      
اتجا   (لواء الحلة)لى موقف متصرفي إت ذلك بل تعدّ  ,تلك المبالغ المعنية بصرف

 (لواء الحلة)اتهمت متصرفيء  م1930في عام ف ,الجهات القائمة إلنشاء تلك السدة
العاملين في المشرو، بعدم مراعاتهم لشروط السالمة بالنسبة للدور السكنية والم  ات 

, العديد من الم  ات لالدور وتعطيلى هدم تلك إدى أا مّ م ,القريبة من المشرو،

                                                           

ول تشرين األ 11م، اجللسة الثالثة املنعقدة بتاريخ 1٩٢٩( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 1)
 .13-11م، ص ص1٩٢٩

، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٨٩/311)الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللف  ( د.ك.و،٢)
م، املرسل إىل وزارة 1٩3٠أيلول  11(، يف ٧٧11) م، كتاب مديرية الري املرقم1٩3٠كانون األول -الوزراء، تشرين األول

 .٢3٧؛ علي ابراهيم حممد مصطفى، املصدر السابق، ص11٧، ص٥1املسيب، والري والزراعة حول سدة 
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على اتهام متصرفيء لواء  (الر  والزراعة ةوزار )ت وردّ  ة, سائر فادحلهالي األ  وتعرّ 
نهم إواتهمت المتصرفين  ,السكنية لدورا ةلصرفها على صيان مواالً أنها ال تمتلك إالحلة 

لت وحمّ  ,للفي انات ن هدم الدور جاء نتيجةً ألى إهت ونبّ  ,يطالبون بالتعوي ات دائماً 
 .(1) لت مسيوليتها من ذلكأو  ,را يهمأدورهم و  ةاالهالي مسيوليء حماي

 ,عند قيامها بمشاريعها االصالحية ةاصطدمت الحكومة العراقية بمعوقات عديد     
 عواماً أ رت نه تها االصالحية أدت سياستها االنفاقية و وكانت تلك المعوقات عوامل قيّ 

 توحظ ,قات التي واجهت الحكومة العراقية في ذلك الجانبالمعو  وأبرز .عديدة
مت الحكومة ألهميتها قدّ  ونظراً  ,(2) (الديون العمومية)هي ق يء  ةبمناقشات طويل
لزام العراق إلى إت دّ أسباب التي واأل ,لتلك الديون لجذور التاري يةل وافياً  العراقية شرحاً 

 ةالديون على العراق بموجب معاهدتلك  وفر ت ع اء مجلس النوابأمام أبدفعها 
بوصفها فوائد  ةلير  (مليون 2.5)ليها إي اف  ةتركي ةلير  (ماليين 7), وقدرت (3)لوزان

                                                           

، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٨٩/311( د.ك.و،)الوحدة الوثائقية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللف 1)
ة حول احلفاظ على بلدة م، كتاب مديرية الري املرفوع إىل وزارة الري والزراع1٩3٠كانون األول -الوزراء، تشرين األول
 .11٥، ص٥٠املسيب من الغرق، و

م، وفيها استقرضت احلكومة العثمانية مبلغ من املال لسد 1٨٥3( إن تاريخ الديون العمومية العثمانية يرجع اىل عام ٢)
ن لرية مليو  13٠م بلغ مقدار الدين العثماين حنو 1٨٧٤نفقات حرب القرم، واخذت بعد ذلك قروض عدة أخرى، ويف عام 

م 1٨٧٥عثمانية، غري انه مل تتمكن اخلزينة العثمانية آنةذ من تأدية التقاسيط السنوية املقتضية لسد تلك الديون، وأعلنت 
بأهنا ستدفع نصف االقساط املذكورة نقدا والنصف الثاين بأسهم قصدها على اخلزينة، ودام احلال هكذا حىت نشوب احلرب 

دة الدولية تقتضي بانتقال الديون العمومية العائدة للدولة املتجزئة إىل االراضي املنسلخة عنها كل العاملية األوىل، إذ أن القاع
م.م.ن، الدورة االنتخابية  ؛م1٩٢٥يلول أ 1٥، بتاريخ 3٤٤حسب ما يصيبها. للتفاصيل ينظر: )الوقائع العراقية(، العدد 

 .٦م، ص1٩٢٥ايلول  3انية والعشرون املنعقدة بتاريخ م، اجللسة الث1٩٢٥األوىل، االجتماع غري االعتيادي لسنة 
م بني احللفاء املنتصرين يف احلرب العاملية األوىل 1٩٢3متوز  ٢٤( اتفاق سالم مت توقيعه يف مدينة لوزان السويسرية يف 3)

توقيع املعاهدة يف وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا من جانب، وحكومة اجلمعية الوطنية الكربى لرتكيا من جانب آخر، فقد مت 
راضي أيب من ور اع االناضول والقسم الرتكي األاعقاب حرب االستقالل الرتكية ضد احللفاء، ومت من خالهلا تسوي اوض

م حتت ضغوط احللفاء، اشتملت 1٩٢٠الدولة العثمانية، وذلك بعد الغاء معاهدة سيفر اليت قد وقعتها الدولة العثمانية عام 
 =مادة مت تقسيمها إىل اقسام رئيسة عدة. للتفاصيل ينظر: فاضل حسني، حماضرات عن مؤمتر 1٤3معاهدة لوزان على 
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 م,1928تطفو على السطح منذ عام  ةزمما عن السبب الذ  جعل تلك األأ ,سنوية
لى شراء العديد من إ م1927ياسين الهاشمي بادر في عام  (وزير المالية)ن أ فمفاد 

قرو  العثمانية العمومية التي طلب من العراق الالسندات والكوبونات المترتبة على 
لى إوذلك لتقديمها  ,تلك القرو لالعراق  ةكبر من حصلت قيمتها القسم األومثّ  ,سدادها

ما أ ,ما على العراق من الديون ةمم ابتغاء تسوياأل ةمجلس الديون العثمانية في عصب
فقد  ,الديون الذ  لم يتمكن وزير المالية شراء سنداتء وكوبوناتءالقسم المتبقي من تلك 

 . (1)م1928ذار أتبدأ في مطلع  قسام سنوياً أ ةاتفق على دفعها على سبع

م مجلس النواب بالموافقة على ت صيه مبلغ 1928 عام طالبت الحكومة العراقية     
اء ذلك حدثت مساجالت وجرّ  ,القسط السنو  لسداد ما يترتب على العراق من تلك الديون

ياسين الهاشمي بالتسر، والتفرد بشراء  (وزير المالية)ورا  نواب عديدون يتهمون  ة,عديد
واتهمء  ,لقاء ت فيف مبالغ تلك الديون م1927السندات والكوبونات التي اشتراها عام 

امه باته"ولقاء ذلك طالب ياسين الهاشمي من مجلس النواب  ,نواب بهدر المال العام
, من (2)(97للمادة ) اً ألنه تصرف لرصيد الدولة خالف ؛لى التحقيق النيابيإوسوقه 

 .(3)"ساسالقانون العراقي األ
السابق ياسين  (وزير المالية)تذاكر مجلس النواب في المجازفة التي قام بها      

و ح النائب محمد ر ا أفقد  ,لذلك ةوم الف ةراء مييد وكانت هنالك  ,الهاشمي
موال أودفع  ,سهم الديون العمومية العثمانيةأن ما قام بء الهاشمي من شراء ألشبيبي با

لى الحكومة العراقية السابقة إوهو ما ينسب  ,لها غير جائز ال زينة االحتياطية ثمناً 

                                                                                                                                                                              

املعهد املصري للدراسات، النص الكامل ملعاهدة  م(؛1٩٦٧)بغداد: مطبعة احلرية،  ،٢لوزان واثاره يف البالد العربية، ط=
 م(.٢٠٢٠القاهرة: املعهد املصري، (م، ترمجة رفيق برقاوي، 1٩٢3 لوزان

 .٥٤٦-٥٤٥( سعيد محادة، املصدر السابق، ص ص1)
 (.٢) ملحق رقم فاصيل ينظر( للت٢)
 ٢٥م، اجللسة احلادية والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة 3)
 .٢٢٥م، ص1٩٢٨ب أ
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ن تلك العملية أشار بأذ إ ,  م الف لزميلءأالنائب محمود رامز فقد كان لء ر  امأسرها, أب
ألنها  عمرعلى ذلك األ ةن الحكومة موافقأن بنت لصالح المملكة, وبيّ , وكاةهي صالح

ن أمر الذ  قام بء الهاشمي انتهى قبل ن األأالبالد, واعتقد النائب  ةتتفق مع مصلح
ن تراقب ما صرف من ال زينة من مبالغ أيجتمع المجلس, وكان على الحكومة 

عبد  (لواء الحلة)و ح نائب أو , (1)"وسكوتها دليل واضح قبولها لتلك العملية" ةاحتياطي
ساس وقانون ن العملية كانت م الفء للقانون األأ (م1963-1897) (2)الرزاق االزر 

كانت النتيجة حسنة أم سواء ن يتحمل الم الف المسيولية القانونية أويجب  ,الميزانية
ق ية , لتطلع على البيانات المتعلقة بتلك ال(3)سيئة, وطالب بتشكيل لجنء  اصة

يد النائب معروف جياووك زميلء أوتعر  نتائجها على مجلس النواب للبت فيها, و 
 ,عن م الفتء ويستحق العقاب ساس يعد مسيوالً ن كل من ي الف القانون األأ م يفاً 

لتأليف لجنة ألجل التحقيق  طلباً  (4)محمد سعيد عبد الواحد (لواء البصرة)م نائب وقدّ 
 .(5)م1928ب أ 25مجلس النواب على تشكيلها في  ع اءأووافق  ة,بتلك التهم

                                                           

 ٢٥م، اجللسة احلادية والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨غري االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع  (1)
 .٢٢٦-٢٢٥م، ص ص1٩٢٨ب أ
م، عني موظفا 1٩٢٧ولد عبد الرزاق األزري بن حممد األزري يف بغداد ونشأ ودرس فيها، خترج من مدرسة احلقوق عام  (٢)

م، وأنتخب نائبا 1٩٢٦ظا يف ديوان جملس الوزراء عام م، وبعد ذلك أصبح مالح1٩٢٤يف اجمللس التأسيسي يف أذار عام 
عن لواء احللة يف جملس النواب يف الدورة االنتخابية الثانية، ونائبا عن لواء بغداد يف الدورة االنتخابية الثالثة. للتفاصيل ينظر: 

 .11٩، ص٢مري بصري، أعالم السياسة يف العراق احلديث، ج
، ومجيل الراوي، أبانل، وحممد رضا الشبييب، وحممد زكي، ومصطفى عاصم، ومجال ب(تألفت اللجنة من: ساسون حسقي3)

وأمحد الراوي، وحكمت سليمان، وعبد اجلبار التكريل، ومحدي الباجة جي. للتفاصيل ينظر: م.م.ن، الدورة االنتخابية 
-٧٢٥م، ص ص1٩٢٨أب  ٢٥بتاريخ  م، اجللسة احلادية والثالثون املنعقدة1٩٢٨الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة 

٧٢٦. 
ولد يف البصرة، من أسرة عربية جاءت من جند وسكنت يف أيب اخلصيب، زاول التجارة منذ زمن، ودرس على أيدي  (٤)

أساتذة خصوصيني يف العلوم والقرآن واللغة العربية، أصبح نائبا عن لواء البصرة يف أكثر من دورة انتخابية. للتفاصيل ينظر: 
 .٢٦٨طه املوسوي، املصدر السابق، صمحيد 

 ٢٥م، اجللسة احلادية والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة ٥)
 .٧٢٦م، ص1٩٢٨أب 
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ن وزير المالية أم, وجاء فيء 1929كانون األول  23مت اللجنة تقريرها في قدّ      
وكان ذلك الصرف عن حسن  ,من االحتياطي المالي العراقي موال  أالسابق قام بصرف 

حمد الشيخ داود أ ن النائبوفي ذلك الصدد بيّ  ,وصت اللجنة بعدم تجريم الوزيرأو  ة,ني
 :ويجب ادانتء ومعاقبتء قائالً  ,ن ما قام بء ياسين الهاشمي م الف للقانونأ

وكان يجب على  ,الوزراء ةساس ذكرت فيه مسؤوليحينما سن القانون األ"
فتساهلت الحكومات  ,الوزراء ةالحكومات المتابعة بسن قانون لبيان مسؤولي

 ذا عمل كل وزير عمالً إ فعجباً  ,ن لم يسنوحتى اآل ,القانونذلك في سن 
, فمن واجب ؟وكيف نحاكمه ,ي شيء نحيلهأله وبأيستوجب المسؤولية بما نس

نه من الحكومة الحاضرة االسراع بسن القوانين ليكون المجلس العالي على بيّ 
 .(1)"المسؤولية

 ةيلة للتحقيق في ق شر النائب على الفراغ القانوني الذ  واجء اللجنة المشكّ أ     
يحدد متى وكيف ولماذا يعاقب الوزير عند  نها لم تجد قانوناً أوكيف  ,ياسين الهاشمي

كيف تلك   م الأوهل يي ذ بنظر االعتبار حسن النية في ال طأ الذ  يقترفء   م الفتء
 ,و تبرء فيء وزرائها ومسيوليهاأء الحكومة لتحاسب لى قانون تسنّ إ ةمور كانت بحاجاأل
الوزير,  ةوذلك ما جعل اللجنة تبتعد عن ادان ,عن و ع ذلك القانون انها تقاعست الَّ إ

لى حد إوتتفق الباحثة  ,ن يكون قانونياً أقبل  سياسياً  الوزير كان قراراً  ةن عدم ادانأويبدو 
 حمد الشيخ داود.أبعيد مع ما طرحء النائب 

 ,عظيمة الهاشمي  اطر م اطرة (وزير المالية)ن أو ح النائب عبد المهد  أ     
ن أنء و ع نفسء بين مفترق طريقين فأما إذ إ ة,كبير  ةقانوني ة  نفسء لمسيوليوعرّ 

فيكون  ةن تصبح صفقتء رابحأما أو  ,يفشل في صفقتء فيكون في نظر القانون محاسباً 
 ,الغاية تبرر الواسطةأن " منلى القاعدة المعروفة وتكون هي المحكمة إالرجو، عندئذ 

                                                           

كانون   ٢3نعقدة بتاريخ م، اجللسة الرابعة عشر امل1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 1)
 .1٤٩م، ص1٩٢٩األول 
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ن يلغي عن كاهل العراق أن الهاشمي تمكن من ا  ن العملية نجحت و أن وقد قيل ما اآلأ
عند  ةن تكون محكمأليها والتي تقضي إشرت أفالقاعدة التي  ,ثقال الديون العامةأ

عتقد تمام أولكنني  ,للدستور ةلعمل الهاشمي ومخالف ةالنجاح هي بالطبع تكون مبرر 
عن حسن  الَّ إالمخاطرة  تلكخاطر المجازفة وال  تلكن الهاشمي لم يجازف أاالعتقاد ب

 .(1)ة"ني
لى مذهب إسبق بل ذهب لم يكن النائب عبد المهد  المنتفكي مع وزير المالية األ     

-1889) (2)محمود صبحي الدفتر  (لواء ديالى)نائب  :ومنهم ,عديد من النواب
دل على ن ما قام بء ياسين الهاشمي يأن وبيّ  ,ثنى على توصيات اللجنةأذ إ, (م1979

ن كد تلك الصفات وبيّ تي لى التحقيق إن مطالبتء مجلس النواب تحويلء ا  تء و أشجاعتء وجر 
كد على  رورة سد أو  ,البالد ةبل لمصلح ةن الوزير لم ي رق القانون لمنفعة ش صيأ

لوزراء  ةقانوني  ةسنوتوفير  ,لتلك الحاالت ةالفراغ القانوني مستقبال لمنع حاالت مشابه
ن تلك الدراهم لو بقيت في خزينه "إكد النائب أو  ,فاق على ما يرونء مناسباً الدولة باإلن

ثنى النائب عبد المجيد عالو  أ, و (3)"الدولة لصرفت في أمور تافهة بإيعاز من السلطة
للقانون  ةن العملية التي قام بها الهاشمي لم تكن م الفأو ح أعلى كالم زميلء و 

ن تفهم المادة الم صوصة من القانون أ يمكن نء الإ :ولهماأ ,ساس من وجهتيناأل

                                                           

كانون   ٢3م، اجللسة الرابعة عشر املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨( م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي لسنة 1)
 .1٤٩م، ص1٩٢٩األول 

، بعد ذلك درس يف مدرسة احلقوق ( ولد يف بغداد، وعندما خترج من املدرسة االعدادية عني كاتبا يف دائرة والية بغداد ٢)
م(، وعني بعد ذلك مدرسا يف املدرسة السلطانية يف بغداد، وأنتخب نائبا عن لواء الدليم يف جملس النواب 1٩1٢-1٩٠٨)

م، كما شغل منصب 1٩3٩-1٩3٨بالدورة االنتخابية األوىل، وأصبح وزيرا للعدلية يف وزاريت نوري السعيد الثالثة والرابعة  
م، بعد ذلك أعتزل احلياة السياسية وتفرغ لآلدب وجمالسة األدباء. 1٩٤٤-1٩٤3لخارجية يف وزارة السعيد الثالثة وزيرا ل

م(، ص 1٩٩٧للتفاصيل ينظر: مري بصري، أعالم الرتكمان واألدب الرتكي يف العراق احلديث، )لندن: دار الوراق للنشر، 
 .1٤٨-1٤٧ص

 ٢٥م، اجللسة احلادية والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨، االجتماع غري االعتيادي لسنة م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية (3)
 .1٥٥م، ص1٩٢٨أب 
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ن العملية التي قام بها ا  و  ,ن الصرف يت من االستهالكأل ةعمطلق ةساس بصور األ
 ةذات قيم ةجنبيأسهم أالدولة ب ةتبديل الرصيد الموجود في  زين ةالهاشمي هي عملي

ن ما أكد النائب ألما سبق  تقبل من مجلس الديون العثماني, ونظراً  ةانجليزي ةبلير  ةمعين
 :ما من الوجء الثانيةأ ,ولىساس من الوجهة األللقانون األ اً فعلء الهاشمي لم يكن م الف

ن العملة الوحيدة إبل  ,العراق ةمالي ىعل ةمستند ةنء ليس في البالد العراقية عملإ
اشتراها فاألسهم التي  ,الهند ةمالي ىالمتداولة في البالد العربية هي الروبية المستندة عل

 ةولكن هناك نقط ة,جنبيأسهم كالهما نقود األ تلكالهاشمي والروبية التي استبدلت ب
ن يتقدم بقانون  اه يطلب بء أنء كان الواجب يق ي على الهاشمي بإعتقد أ اذ ةواحد

ن االسهم تقبل الصعود والهبوط في بورصات الدول, سهم, ألالتفوي  لشراء تلك األ
سعار أللبالد فيما لو هبطت  بليغاً  اً ن ينت   رر أكان من الممكن  وبالنظر للمبلغ الجسيم

ن و عت الحرب العالمية أسهم الدولية بعد كما حصل للكثير من األ ,سهم والبورصةاأل
 .(1)وزارهاأ

, (2)إلنهاء ملف الديون العمومية م1930شباط  1هتمت الحكومة العراقية في أ     
أن " نصت مادتء الثانية على م1930ذار أ 29وبذلك الصدد صدر مرسوم ملكي في 

 1سهم الديون العثمانية مع كوبوناتها المستحقة قبل يخّول وزير المالية قبول شراء أ
ًة لحّصة تسوي ؛لى مجلس الديون العمومية العثمانيةإوتسليمها  م,1928شباط 

يخول وزير ن "أالمرسوم على , ونصت المادة الثالثة من العراق من الديون المذكورة"
ن أسنوية متساوية, على  اً المالية تسديد المبالغ المتبقية من الدين بسحبه اقساط

 ةي سنأالمالية  ةو تحسب على ميزانيه السنأ تدفع االقساط الثالثة منها نقداً 

                                                           

 ٢٥م، اجللسة احلادية والثالثون املنعقدة بتاريخ 1٩٢٨م.م.ن، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع غري االعتيادي لسنة  (1)
 .1٥٥م، ص1٩٢٨أب 

، عنوان امللفة: مناقشات وقرارات جملس 3٨1/311ية(: ملفات البالط امللكي، رقم امللف )الوحدة الوثائق ( د.ك.و،٢)
م، املرسل إىل سكرتارية 1٩3٠شباط  1/مستعجل جدا(، يف ٢٥1٩م، كتاب وزارة املالية املرقم)م/1٩3٠الوزراء لسنة 

 .33، ص1٢جملس الوزراء حول الئحة امليزانية، و
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ت المادة ونصّ , "ن االسهم المشترات لم تسد المبلغ المطلوبأل  ,المالية م1930
لقاء المصروفات  ةروبي (50.537.16)افء مبلغ قدر  ال امسة من المرسوم على ا 

 (7265)و (ماليين 10)ه العراق من دينء البالغ وهكذا ت لّ  ,نة في المادة الثانيةالمبيّ 
قساط سنوية لم يتجاوز أو  ,نقداً ًا جنيه (الف 230)و ةلير  (مليون)جنيء بمبلغ قدر  

 .(1)اً جنيه (37.383)مجموعها 

                                                           

 .1٧3، ص٢، تاريخ الوزارات العراقية، جعن عبد الرزاق احلسين ( نقالً 1)
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 (6جدول رقم )
 .(1)م1932-1925نواب البالد حول التطلعات االصالحية وواقع الديون العموميةمدا الت 

 م1928-1925الدورة االنتخابية األولى 
 عدد اللواء

 نوابه
  المتداخلون

 نسبتهم المئوية مجموع عشائري مدني العدد الكلي

 4 %30.7 4  4 13 بغداد
 2 %16.6 2  2 12 الموصل
      9 البصرة
      5 الحلة
      2 كربالء
      10 الديوانية
 2 %25 2 2  8 المنتفك
      4 السليمانية
      4 ديالى
      4 العمارة
 1 %25 1  1 4 الكوت
      4 كركوك
      4 دليم
 1 %20 1  1 5 اربيل

نسبتهم   88 المجموع
 المئوية

 10 المجموع 11.3%

 م1930-1928 ثانيةلدورة االنتخابية ال
 عدد اللواء

 نوابه
  المتداخلون

 نسبتهم المئوية مجموع عشائري مدني العدد الكلي

                                                           

؛ عبدالرزاق احلسين، تاريخ 1٩٢٨-1٩٢٥( اجلدول من عمل الباحثة باالعتماد على م.م.ن، الدورة االنتخابية األوىل من 1)
 .٢٠٩-1٤1-13٧، ص صاملصدر السابق؛ عالء حسني الرهيمي، ٢٩٢-٢٨٩، ص ص1٠الوزارات العراقية، ج
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 4 %30.7 4  4 13 بغداد
 2 %16.6 2  2 11 الموصل
 1  1  1 9 البصرة
 1 %20 1  1 5 الحلة
      2 كربالء
 3 %30 3  3 10 الديوانية
 2 %25 2 1 1 8 المنتفك
      4 السليمانية
 1 %25 1  1 4 ديالى
      4 العمارة
      4 الكوت
      4 كركوك
      4 دليم
 1 %25 1  1 5 اربيل

نسبتهم   87 المجمو،
 المئوية

 15 المجمو، 17.2%

 م1932-1930 ثالثةالدورة االنتخابية ال
 عدد اللواء

 نوابء
  المتدا لون

 نسبتهم المئوية مجمو، عشائر  مدني العدد الكلي
 1 %7.6 1  1 13 دادبغ

 1 %8.3 1  1 12 الموصل
      9 البصرة
      5 الحلة
      2 كربالء
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 1 %10 1  1 10 الديوانية
 3 %38.5 3 2 1 8 المنتفك
      4 السليمانية
      4 ديالى
      4 العمارة
      4 الكوت
      4 كركوك
      4 دليم
      4 اربيل

تهم نسب  87 المجمو،
 المئوية

 6 المجمو، 6.8%

المجمو، 
 الكلي

النسبة   262
المئوية 
 الكلية

 31 الكلي المجمو، 11.8%

الثانية كانت أوفر الدورات  ( إن الدورة االنت ابية6نلحظ من الجدول رقم )     
%, 30.7هي األعلى ونسبتها  لواء بغداداالنت ابية مدا الت, وكانت مدا الت نواب 

السليمانية  وأتت بالمرتبة الثالثة ألوية %,30بنسبة  ت نواب لواء الديوانيةويليها مدا ال
وكانت مدا الت النواب العشائر في الدورة  ,%25وديالى واربيل والمنتفك بنسبة 

, وسّجلت الدورة االنت ابية األولى نسبة لواء بغداد هي االنت ابية األولى وا حاً 
%, في حين التزمت بع  25منتفك والكوت ال تها نسبة لواءل%, ت30.7األعلى بـ

لواء البصرة والحلة وكربالء والسليمانية وكركوك والدليم والديوانية  مثل األلوية الصمت
, ولم تكن بالمستوى المطلوب أقل مدا الت الدورة االنت ابية الثالثة فكانت وديالى, أما
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المنتفك التي كانت بالمرتبة فقط وهم بغداد والموصل والديوانية و  إذ اشتركت أربع ألوية
 .%38.5األولى بنسبة 
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 اخلامتـــــــــــــة واالستنتاجات...

 من دراستنا بنتائ  عديدة منها: لصنا          
ـــــل عـــــام  .1 ـــــأرجح السياســـــي فـــــي العـــــراق قب ـــــة الت ـــــار   1921انعكســـــت عملي ـــــى افتق عل

نطلقـــــًا مـــــن وكـــــان الت طـــــيط المـــــالي ابتـــــدائيًا وم ,لسياســـــة ماليـــــة وا ـــــحة المعـــــالم
 فواعل فردية ال منظومة سلطوية جماعية.

ــــك بشــــكل  .2 ــــى ذل ــــة فــــي العــــراق وتجل ــــا بلجــــام الســــلطة المالي  وا ــــحامســــكت بريطاني
مـــــن بنـــــود ارغمـــــت العـــــراق علـــــى الت لـــــي عـــــن  1922عبـــــر مـــــا ت ـــــمنتء معاهـــــدة 

ســـــلطتء الماليـــــة لصـــــالح بريطانيـــــا التـــــي تحكمـــــت بسياســـــة العـــــراق الماليـــــة بشـــــكل 
 غير مباشر.

ـــــــد المجلـــــــس التأسيســـــــي بق ـــــــايا محـــــــددة القـــــــى بظاللـــــــء علـــــــى ان فـــــــا  ن تإ .3 قيي
مـــــــــدا الت اع ـــــــــائء حـــــــــول الق ـــــــــايا المرتبطـــــــــة بالسياســـــــــة الماليـــــــــة بمعنـــــــــى ان 
سياســــــة االحتــــــواء التــــــي احاطــــــت اعمــــــال المجلــــــس انعكســــــت علــــــى عــــــدم اهتمــــــام 

 م من تبعية مالية.1922اع ائء بما احتوتء معاهدة 
ياســـــــة الماليـــــــةع لـــــــذا اشـــــــتمل القـــــــانون العراقـــــــي ادرك المشـــــــر، العراقـــــــي اهميـــــــة الس .4

م علــــــــى مـــــــوادًا عديــــــــدة نظمـــــــت سياســــــــة الـــــــبالد االيراديــــــــة 1925ســـــــاس لعـــــــام األ
 .نفاقيةواال

 طــــــوة باالتجــــــا  الصــــــحيح م 1925مجلــــــس النــــــواب العراقــــــي عــــــام افتتــــــا  كــــــان  .5
لتنظــــــــيم سياســـــــــة الـــــــــبالد الماليــــــــةع اذ صـــــــــار للســـــــــلطة التنفيذيــــــــة التـــــــــي تحكمـــــــــت 

م ســـــــلطة ا ـــــــرى تراقبهـــــــا وتوجـــــــء مســـــــاراتها 1925ة حتـــــــى عـــــــام بالسياســـــــة الماليـــــــ
 .نفاقيةااليرادية واال
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ــــــــر  .6 ــــــــة بنظيرتهــــــــا غي ــــــــى مردوداتهــــــــا الســــــــيادية مقارن ــــــــة عل ــــــــة العراقي ارتكــــــــزت الدول
الســــــــيادية ولحظنــــــــا ان ال ــــــــرائب والرســــــــوم كانــــــــت مصــــــــدر االيــــــــرادات االســــــــاس 

ســــة كانــــت ناشــــئة وذلــــك االمــــر بــــديهي الن الدولــــة العراقيــــة حتــــى انتهــــاء مــــدة الدرا
 بسياستها المالية. –بالمطلق  –وغير متحكمة 

ــــس  .7 ــــة فــــي مجل ــــبالد عنــــد مناقشــــة الق ــــايا المالي تفاوتــــت مســــتويات نشــــاط نــــواب ال
النــــــــــواب وكــــــــــان ل لفيــــــــــاتهم الثقافيــــــــــة واهتمامــــــــــاتهم الحياتيــــــــــة وقــــــــــدراتهم الفرديــــــــــة 

 وموقفهم من السلطة اثر كبير في مدا التهم واطروحاتهم.
الد علــــى سياســــة التمييــــز التــــي انتهجتهــــا الســــلطة فــــي انفاقهــــا ونبــــء اشــــر نــــواب الــــب .8

عديــــــد مــــــنهم الــــــى انــــــء نهــــــ   طيــــــر يســــــهم فــــــي تفكيــــــك اللحمــــــة االجتماعيــــــة فــــــي 
 البالد. 

اســــــهمت سياســــــة التمييــــــز التــــــي انتهجتهــــــا الســــــلطة فــــــي  لــــــق نمــــــط صــــــرا، بــــــين  .9
افع نـــــواب الـــــبالد تناســـــوا فيـــــء انهـــــم ممثلـــــين عـــــن الـــــبالد عامـــــة ورا  كـــــل مـــــنهم يـــــد

عــــن )مظلوميــــة لوائــــء( وهــــبط بتفكيــــر  الــــى طــــر  محلــــي قاصــــر ممــــا اربــــك سياســــة 
 السلطة المالية وحرفها من الكلية الى الجزئية.

ـــــي   .10 ـــــة ف ـــــى ر ـــــو  الســـــلطة لمراكـــــز القـــــوى االجتماعي ـــــبالد عل ـــــواب ال ـــــر  ن اعت
الــــــبالد وسياســــــة شــــــراء الــــــذمم التــــــي انتهجتهــــــا وبــــــرزت فــــــي ذلــــــك مــــــذاهب عديــــــدة 

ــــة ت لــــه الســــلطة مــــن فمــــن النــــواب مــــن امــــ ــــدها بوصــــفها سياســــة واقعي ن بهــــا واي
انفـــــــاق مبـــــــالغ  ـــــــ مة ورا  ا ـــــــرون الـــــــى انهـــــــا بدايـــــــة لتـــــــرجيح ســـــــلطة الســـــــال  
المنفلـــــت علـــــى الموجـــــء ومـــــال انصـــــار ذلـــــك المـــــذهب الـــــى المثاليـــــة فـــــي التعـــــاطي 

 مع االحداث.
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ـــــــــبالد اجـــــــــراءات الســـــــــلطة فـــــــــي مواجهـــــــــة الكـــــــــوارث واالزمـــــــــات  .11 انتقـــــــــد نـــــــــواب ال
نيـــــة والبعيــــدة عـــــن الت طـــــيط واتهــــم رجـــــال الســــلطة التنفيذيـــــة بـــــالعجز ووصــــفت باآل

 وقلة المقدرة والتسبب بهدر المال العام.



 املالحق ..............................................................................................................................    

 

184 

 . (1)فهرست القانون األساس البنود ال اصة بالدستور (1ملحق رقم )

                                                           

 القانون فهرست امللفة عنوان ،٢٧1/311 امللفة رقم امللكي، البالط ملفات(: ثائقيةالو  الوحدة) و،.ك.د (1)
 .٢3ص ،3و م،1٩٢3 الثاين تشرين-األول تشرين االساسي،
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 .(1)المواد الم تصة بالسياسة المالية( 2ملحق رقم )
 نوع السياسة المالية تفاصيلها رقم المادة

تبقى جميع ال رائب والمكوس على ما تكون عليء عند  90
 .ن تغير بقانونألى إالبدأ في تطبيق هذا القانون 

 إيرادية

ن ذلك إغير  ,بقانون الَّ إو رسوم أال يجوز و ع  رائب  91
ال يشمل االجور التي تأ ذها دوائر الحكومة مقابل ما تقوم 

موال أو مقابل االنتفا، من أ ,بء من ال دمات العامة
 بمرسوم.إالَّ وال يجوز و ع ال رائب والرسوم  ,الدولة

 

 إيرادية

 ,مرأن تحبى ال رائب والرسوم من المكلفين بدون أيجب  92
 بقانون. الَّ إحد منهم أوال يجوز أن يعفى عنها 

 إيرادية

و ايجارها أو أال يجوز بيع أموال الدولة أو تفوي ها  93
 .وفق القانون الَّ إ ,ها بصورة أ رىبالتصرف 

 إيرادية

يعطى انحصار او امتياز الستثمار مورد من موارد  ال 94
و الستعمالء أو مصلحة من المصالح أالبالد الطبيعية 

بموجب  الَّ إى الواردات االميرية بااللتزام طوال تع ,العامة
جب القانون على ان ما يتجاوز منها مدة ثالث سنوات وي

 .ةأن يقترن بقانون  اه لكل ق ي

 

 إيرادية

لى إال يجوز للحكومة ان تعقد قر ا أو تتعهد بما ييدى  95
بموجب قانون  اه  الَّ إ ,دفع مال من ال زينة العمومية

 هذا اذا لم يكن قانون الميزانية مساعدا على ذلك

 يراديةإ

الحكومة  موظفوموال التي يقب ها ن تدفع جميع األأ 96
عنها بحسب حساب  لل زينة العمومية الموحدة وأن يعطى

 .االصول المقررة قانوناً 

 انفاقية

                                                           

 .٢٥٢-٢٥1( اجلدول من اعداد الباحثة باالعتماد على عبدالرزاق احلسين، تاريخ العراق السياسي، ص ص1)
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و صرف شيء أو اعطاء مكافأة أال يجوز ت صيه راتب  97
بموجب  الَّ إية جهة من اموال ال زينة العمومية الموحدة أل

 الَّ إ ,وال يجوز انفاق شيء من الم صصات ,القانون
 .بحسب االصول المقررة قانوناً 

 

 انفاقية

يعرف   صصات كل سنة بقانون سنو يجب ان تصدق م  98
من وهـذا يجب أن يحتوى على م  ,بقانون الميزانية

 .الواردات والمصارف لتلك السنة

 انفاقيةإيرادية و 

مة الميزانية في اجتماعء ن يصدق مجلس األأيجب  99
 ليها ذلك القانون.إالبتداء السنة المالية التي يرجع  عالسابق

 انفاقيةإيرادية و 

 والً أن يعر  وزير المالية على مجلس النواب يجب أ 100
و تزيد ألت صيه األموال  عجميع اللوائح القانونية

وكذلك  ,و الغائهاأالت صيصات المصدقة أو تنقيصها 
ت ال اصة بالقرو  التي اوجميع القرار  ,قانون الميزانية

 تعقدها الحكومة

 
 
 وانفاقية إيرادية

انية ويصوت عليء مادة تجرى المفاو ات في قانون الميز  101
فمادة على حدة ثم يصوت عليء ثانية بصورة اجمالية, أما 

 .فصالً  نية ذاتها فيصوت عليها فصالً الميزا

 انفاقيةإيرادية و 

اذا مست  رورة اثناء عطلة المجلس الى صرف مبالغ  102
 ,و بقانون  اهأمستعجلة لم ييذن بصرفها في الميزانية 

مراسيم ملكية بموافقة مجلس  الحق في اصدار (ملكفـ)لل
 .اء تق ى بات اذ التدابير الماليةالوزر 

 

 انفاقية

مبالغ معينة يجوز لمجلس االمة سن قانون ت صيه  103
 .لتصرف في سنين عديدة

 انفاقية

يجب ان يسن قانون ينه على تأسيس دائرة لتدقيق جميع  104
 المصروفات وترفع بيانا الى مجلس االمة مرة على االقل
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في كل سنة كانت تلك المصروفات طبق الم صصات 
بحسب األصول التي عينها  التي صدقهـا المجلس وانفقت

 .القانون

 انفاقية

ال يجوز عر  الئحة قانونية او ابداء اقترا  على احـد  105
المجلسين بما يوجب صرف شيء من الواردات العمومية 

 اال من قبل احد الوزراء

 انفاقية

لمجلس النواب أن يت ذ قرارا او يقتر  تعديل  ال يجوز 106
الئحة تيدى الى تنقيه المصاريف الناشئة عن 

و المجلس أالمعاهدات التي قد صدقها مجلس االمة 
 التأسيسي اال بعد موافقة الملك.

 

 انفاقية

اذا د لت السنة المالية الجديدة قبل صدور قانون ميزانيتها  107
يجب على وزير المالية أن فان كان مجلس األمة مجتمعا 

يقدم الئحة قانونية تت من ت صصات ميقتة الى مدة ال 
تتجاوز شهرين وعند  تام مدة الت صيصات يجوز لوزير 
المالية ان يقدم الئحة جديدة من هذا القبيل وهلم جرا 

يتكرر ذلك حسب اللزوم وان لم يكن مجلس االمة مجتمعا 
ال ي ل ذلك بحق  تراعى ميزانية السنة الما ية على ان

 (102اصدار المراسيم المبحوث عنها في المادة)

 

 

 انفاقية

 انفاقيةإيرادية و  .عملة الدولة تقرر بقانون 108
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 .(1)1925( نه  طبة العر  التي ألقيت في افتتا  مجلس النواب العراقي 3ملحق رقم )

                                                           

نص خطبة العرش اليت  :امللفة عنوان ،3٥3/311 امللفة رقم امللكي، البـالط اتملفـ(: الوثائقية الوحدة) و،.ك.د (1)
 .٥ص ،3و ،1٩٢٥ألقيت يف افتتاح جملس النواب العراقي 
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 .(1)1932-1925( الدورات االنت ابية وعمرها الزمني 4ملحق رقم )
الدورة 
 االنت ابية

موعد البدء 
 باالنت ابات

تاريخ افتتا  
 الجلسة

تاريخ حل 
 الجلسة

عدد  عدد االجتماعات مدة الجلسة
 الجلسات

غير  اعتياد 
 اعتياد 

 192 2 3 أشهر 6سنة و2 18/1/1928 16/7/1925 15/11/1924 األولى

 144 1 2 أشهر 6سنة و2 1/7/1930 19/5/1928 8/2/1928 الثانية

 137 1 3 سنة2 (2)8/11/1932 10/11/1930 10/7/1930 الثالثة

 

                                                           

، ٢السياسي احلديث، ج ؛ عبد الرزاق احلسيين، تاريخ العراق٢٧٩-٢13، ص ص1٠اجلدول من عمل الباحثة باالعتماد على عبد الرزاق احلسيين، تاريخ الوزارات العراقية، ج (1)
 .٩(، ص٢٠1٠م دراسة حتليلية، )بغداد: بيت احلكمة، 1٩٥٨-1٩٢٥؛ جعفر عباس محيدي، االنتخابات النيابية يف العراق يف العهد امللكي ٢٩٤-٢٧٦ص ص

 .٢1٦-٢1٥، ص ص3عبد الرزاق احلسيين، تاريخ الوزارات العراقية، ج (٢)
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 .(1)م1932-1925ومدة تسّنهم للوزارة  المالية ءار وز أسماء ( 5ملحق رقم )
 مدة تسّنمهم أسماء الوزراء

 م1925تشرين الثاني  19-1925حزيران  26 ريوف الجادرجي

 م1926ي تشرين الثان 21-1925تشرين الثاني  24 صبيح نشأت

 م1928كانون الثاني  14-1926تشرين الثاني  21 ياسين الهاشمي

 م1929أب  25-1928كانون الثاني  14 يوسف غنيمة

 م1930أذار  11-1929أيلول  19 ياسين الهاشمي

 م1931أيلول  11-1930أذار  23 علي جودت األيوبي

 م1932تشرين األول  27-1931تشرين األول  19 رستم حيدر

 

                                                           

؛ املركز العراقي للمعلومات ٢٤٢،٢13،13٦،٧٦،1، ص، ص٢العراقية، ج عبد الرزاق احلسيين، تاريخ الوزارات (1)
 .٥٩-1٩والدراسات، املصدر السابق، ص ص
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 .(1)الرسم المفرو  على الترانسيت يندرج من  من رسوم الكمارك( 6لحق رقم )م

 
                                                           

 الكمارك واردات امللفة عنوان ،3٥3/311 امللفة رقم امللكي، البـالط ملفـات(: الوثائقية الوحدة) و،.ك.د (1)
 .11ص ،٨و م،1٩٢٧ األول كانون يف م،1٩٢٧ لعام واملكوس
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 .(1)الهذال فهد م ّصصات يو حجدول ( 7ملحق رقم )
 

                                                           

 م،1٩٢٥الشيوخ خمصصات: امللفة عنوان ،٩1٦1 امللفة رقم ،وزارة الداخلية ملفات(: الوثائقية الوحدة) و،.ك.د (1)
 .٤ص ،٢و  م،1٩٢٦ حزيران٢٦ -1٩٢٦ الثاين كانون ٦



 واملراجع قائمة املصادر.... ..................................................................................................    

 

193 

 :والا: القرآن الكريمأ
 

 ثانيًا:  الوثائق غري منشورة
 أ. السجالت اليومية:

 .مكتبة رعد ستار االمامي الشخصية, محافظة المثنى:1
1. Letter From Rafidain Oil Company Limited to As-Sada Hikmat 

& Abdu Sattler El-Imami about Gretid Facilities For Cultivators, 
in 29 September 1940.  

 ب. الوثائق الحكومية:
  .ملفات البالط الملكي المحفوظة في دار الكتب والوثائق العراقية:1

االنتخاب للمجلس التأسيسي العراقي وعنوانها: قانون  268/311الملفة المرقمة  . أ
 وتضم:
م الى سكرتارية 1922شباط  15في78كتاب رئاسة الديوان الملكي المرقم   .١

 .10المندوب السامي بخصوص التعديل على قانون االنتخاب، و
 وعنوانها فهرست القانون االساسي وتضم: 271/311الملفة المرقمة   . ب

م، 1923تشرين الثاني -ن األولفهرست القانون االساسي الصادر في تشري  .٢
 .3و

وعنوانها: اكمال انت ابات المجلس التأسيسي وت م  2614/311الملفة المرقمة  . ت
 االتية:
م المرسل إلى 1924كانون الثاني  2كتاب الملك فيصل المير  في  .3

 .9سكرتارية المعتمد السامي البريطاني في العراق ب صوه االنت ابات, و
 م وتضم: 1925وعنوانها: خطبة العرش  314/311الملفة المرقمة   . ث

م، 1925نص خطبة العرش التي ألقيت في افتتاح مجلس النواب العراقي  .4
 .3و

 م( وت م:۱۹۳۰–۱۹۲۹وعنـوانها: التبغ ) 1941/311الملفـة المرقمة  . ج
م, المرسل إلى 1930شباط  24(, في 2572كتاب وزارة المالية المرقم )م/  .5

 .4بغ العراقي, وسكرتير مجلس الوزراء حول الت
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وعنـوانها: مناقشات وقرارات مجلس الوزراء لشهر  ذار  382/31الملفة المرقمة  .  
 م وت م:۱۹۳۰
م, 1930 ذار  6(, في 790كتاب ديوان مجلس الوزراء المرقم )سر /   .6

المرسل إلى رئيس الديوان الملكي حـول مفاو ات وقرارات مجلس الوزراء, 
 .3و

عنـوانها: مناقشات وقرارات مجلس الوزراء كانون األول و  391/311الملفـة المرقمة  .  
 م وت م:1931كانون األول -1930
م, 1930تشرين الثاني  19(, في 10371كتـاب إدارة أوقاف العراق المرقم ) .7

 .18المرسـل إلى سكرتارية مجلس الوزراء حول رسـوم دفـن الجنائز, و
ـــــــالء المــــــرقم ) .8 ـــــــواء كـرب ـــــــة ل ـــــــاب متصرفي ــــــ7749كت تشــــــرين األول  22ي (, ف

 .18م, المرسـل لمديرية األوقاف العامة حول رسوم دفن الجنائز, و1930
وعنوانها: مناقشات وقرارات مجلس الوزراء لشهر أذار  382/311الملفة المرقمة  . د

 م وت م: 1930عام 
كانون الثاني  6( في 9تقرير وزارة المواصالت واالشغال المرقم )سر / .9

تارية مجلس الوزراء حول شركة النفط العراقية م, المرسل إلى سكر 1930
 .37المحدودة, و

شباط  20( في 122تقرير وزارة المواصالت واالشغال المرقم )سر / .10
م, المرسل إلى سكرتارية مجلس الوزراء حول شركة النفط العراقية 1930

 .38المحدودة, و
مـايس -ء, نيسـانوعنوانها: مناقشات وقرارات مجلس الـوزرا 394/311الملفة المرقمة  . ذ

 م وت م:1931
ـــى 1931نيســـان  9, فـــي (3037كتـــاب وزارة الماليـــة المـــرقم ) .11 م, المرســـل إل

 .89سكرتارية مجلس الوزراء حول قانون لمنح سلف الزرا،, و
م, المرسـل إلـى 1931نيسـان  23(, فـي 4799كتاب وزارة الدا لية المـرقم ) .12

 123سكرتارية مجلس الوزراء حول ال اوة, و
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أيلــول -وعنوانهــا: مناقشــات وقــرارات مجلــس الــوزراء, تمــوز 397/311مرقمــة الملفــة ال . ر
 م وت م:1931
تمـــــوز  16(, فـــــي 3131كتـــــاب وزارة الماليـــــة/ شـــــعبة الميزانيـــــة المـــــرقم )م/  .13

م المرسـل إلـى سـكرتارية مجلـس الـوزراء حـول ت صـيه مبلـغ ا ـافي 1931
 .52إلى شرطة العشائر, و

تشـرين -مناقشات وقرارات مجلـس الـوزراء, أيلـول وعنوانها: 399/311الملفة المرقمة  . ز
 م وت م:1931الثاني 
م, المرسـل 1931أيلـول  6/سر (, في 2730. كتاب وزارة الدا لية المرقم )س/10

 .40إلى سكرتارية مجلس الوزراء حول ق ية عجيل الياور, و
وعنوانهـــــا: مناقشـــــات وقـــــرارات مجلـــــس الـــــوزراء أيلـــــول  388/311الملفـــــة المرقمـــــة  . س

 م وت م:1930
كتــــــــــاب وزارة الماليــــــــــة, دائــــــــــرة المحاســــــــــبات العامــــــــــة/ شــــــــــعبة الميزانيــــــــــة,   .14

م, المرســــل إلــــى ســــكرتارية 1930أيلــــول  6/مســــتعجل( فــــي 2760المــــرقم)م/
 .8مجلس الوزراء حول ت مينات وزارة المالية, و

ـــــة المرقمـــــة  .   ـــــوزراء لســـــنة  381/311الملف ـــــس ال ـــــرارات مجل وعنوانهـــــا: مناقشـــــات وق
 م وت م:1930
 30(, فـي 1875اب دائرة المحاسبات العمومية/ شـعبة الميزانيـة, المـرقم)كت  .15

م, المرسل إلى سكرتارية مجلس الوزراء حـول ا ـافة ت صـيه 1930شباط 
 .73م, و1930إلى ميزانية الصحة العامة لسنة 

أب -وعنوانهــا: مناقشـــات وقــرارات مجلــس الــوزراء تمـــوز 386/311الملفــة المرقمــة  . ه
 م وت م:1930
ــــة/ شــــعبة األمــــور الذاتيــــة, المــــرقم)كتــــاب و  .16 تمــــوز  5(, فــــي 832زارة الدا لي

م, المرســل إلــى ســكرتارية مجلــس الــوزراء حــول تجديــد عقــود اســت دام, 1930
 .  32و
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وعنوانهــــا: مناقشــــات وقــــرارات مجلــــس الــــوزراء, تشــــرين  389/311الملفــــة المرقمــــة  .  
 م وت م: 1930كانون األول -األول

م, المرســـل إلـــى 1930أيلـــول  11(, فـــي 7711كتـــاب مديريـــة الـــر  المـــرقم) .17
 .51وزارة الر  والزراعة حول سدة المسيب, و

كتاب مديرية الر  المرفو، إلى وزارة الر  والزراعـة حـول الحفـاظ علـى بلـدة المسـيب  .18
 .50من الغرق, و

م 1930وعنوانها: مناقشـات وقـرارات مجلـس الـوزراء لسـنة  381/311الملفة المرقمة  . ط
 وت م:
م, 1930شـباط  1/مسـتعجل جـدا(, فـي 2519المالية المـرقم)م/ كتاب وزارة  .19

 .12المرسل إلى سكرتارية مجلس الوزراء حول الئحة الميزانية, و
 م وتضم: 1941-1931وعنوانها منهج وزارة الصحة  1039/311الملفة المرقمة  . ظ

م 1931تشرين األول  21في11916تقرير مديرية الصحة العامة المرقم  .٢0
 . 8لية حول قطع دابر  اإلمراض السارية، وإلى وزارة الداخ

وعنوانها العريضة التي رفعها النواب العشائريين في  2613/311الملفة المرقمة  . ع
 وتضم: المجلس التأسيسي

العريضة التي رفعها النواب العشائريين في المجلس التأسيسي إلى الملك   .٢١
 .2فيصل إلدخال تعديالت على القانون األساس، و

م 1927وعنوانها: واردات الكمارك والمكوس لعام  353/311مرقمة الملفة ال  . غ
 وتضم:
 .8م، و1927ثبت بواردات الكمارك والمكوس في كانون األول  .٢٢
كانون األول  11التقرير االداري لواردات الكمارك والمكوس في  .٢٣

 .4م، و1929
 .8م، و1927كانون األول  22ثبت بواردات الكمارك والمكوس لعام في   .٢4

 وزارة الداخلية:ملفات  .٢
 م وت م:1925-1924وعنوانها: انت ابات  8822/32050 الملفة المرقمة .1
م المرسل إلى 1923أيار  19في 7409كتاب نائب مفت  الشرطة العام المرقم  .1

 .5وزارة الدا لية, و
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م إلى سكرتارية 1924تشرين الثاني  9 في 15860كتاب وزارة الدا لية المرقم .2
 . 56طيء صورة اإلرادة الملكية للبدء باالنت ابات, ومجلس الوزراء والمرفق ب

 .2و  م,1926حزيران  26-1926كانون الثاني  6م, 1925م صصات الشيو   .٣
 

: امل  :طبوعات اكحكوميةثالثاا
الحكومة العراقية, القانون األساس مع تعديالتء, )بغداد: مطبعة الحكومة,  .1

 م(.1944
م, 1924س التأسيسي العراقي لسنة الحكومة العراقية, مجموعة مذكرات المجل .2

 )بغداد: مطبعة دار السالم, د.ت(.
 

: رابع  الوثائق املنشورة:اا
 محاضر جلسات مجلس النواب العراقي: -1

 ولى. أ. الدورة االنتخابية األ 
 م1925االجتما، غير االعتياد  لسنة  .1
 م1925االجتما، االعتياد   لسنة  .2
 م.1926لسنة  االعتياد االجتما،  .3
 م.1927لسنة  االعتياد  غيرتما، االج .4
 م.1927لسنة  االعتياد االجتما،  .5

 ب. الدورة االنتخابية الثانية.
 م.1928لسنة  االعتياد  غيراجتما،  .1
 م.1928لسنة  االعتياد االجتما،  .2
 م.1929لسنة   االعتياد الجتما،  .3

 ت. الدورة االنتخابية الثالثة. 
 م.1930األول لسنة  االعتياد االجتما،  .1
 م.1931لسنة  االعتياد  غيرالجتما، ا .2
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 م.1931الثاني لسنة االعتياد االجتما،  .3
 م.1932الثالث لسنة  االعتياد االجتما،  .4

 

: الكتب الوثائقية.خامس  اا
م, ترجمة رفيق 1923المعهد المصر  للدراسات, النه الكامل لمعاهدة لوزان  .1

 م(.2020برقاو , )القاهرة: المعهد المصر , 
م, )بغداد: دار 2003-1920قي للدراسات, دليل الوزارات العراقية المركز العرا .2

 م(.2007الشروق, 
م, 1923ش صيات عراقية في ملفات االست بارات البريطانية بشير الوند ,  .3

 م(.2018)بغداد: دار الصفا للترجمة, 
 دار الشيون الثقافية العامة, :بغدادت العراقية, )عبدالرزاق الحسني, تاريخ الوزارا  .4

 م(.1988
الرافدين  :ول, )بيروتتاريخ العراق السياسي الحديث, الجزء األ ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 م(.2008للطباعة والنشر, 
 م(.2005, ميسسة المحبين :الثورة العراقية الكبرى, )قم ,ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
ول دراسات وثائقية في حياتء السياسية محمد مظفر االدهمي, الملك فيصل األ .7

 (.1991دار شيون الثقافية العامة,  :وظروف مماتء الغام ة, )بغداد
 

:  املذكراتسداس  :العربية اا
م, تحقيق: ساطع الحصر , )بيروت: دار 1943-1919مذكرات طء الهاشمي  .1

 م(.1967الطليعة, 
م  مسون عاما من تاريخ العراق 1960ــ1910السيد محسن أبو طبيخ مذكرات   .2

 م(.2001: مطبعة سيكو,بيروتابو طبيخ, ) جميل: تحقيقالسياسي الحديث, 
)بغداد:  م,1974-1894مذكرات ناجي شوكت سيرة وذكريات ثمانون عامًا  .3

 .1(, جم1990منشورات دار النه ة العربية, 
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: الرسائل واألبعسا  :امعيةطاريح اجلاا
العامة  ميزانيةاثمار عبدالحسين مطلك الموسو , موقف المجلس النيابي من ال .1

 م(. 2018, اطروحة دكتورا , )جامعة ذ  قار: كلية اآلداب, 1925-1932
ابراهيم محمد مصطفى  ل المصطفى الظفير , نواب لواء الديوانية ودورهم في  أحمد .2

جستير, )جامعة الكوفة: كلية م, رسالة ما1946-1925مجلس النواب العراقي 
 م(.2012االداب, 

اسراء فالح فا ل المسافر , است دام المتغيرات الموزعة زمنيًا في تحليل االنفاق  .3
م, رسالة ماجستير, )جامعة كربالء: 2014-1955االستهالكي في العراق للمدة 

 م(.2017كلية االدارة واالقتصاد, 
راق االقتصاد  في عهد االنتداب اسماعيل نور  مسير الربيعي, تاريخ الع .4

 (.1989, رسالة ماجستير, )جامعة بغداد: كلية التربية, 1932-1921البريطاني
م, 1968-1958أشواق كاطع ن يل الصريفي, الواقع الصحي في لواء الناصرية  .5

 م(.2014رسالة ماجستير, )جامعة ذ  قار: كلية التربية للعلوم االنسانية, 
م, رسالة 1958-1921يلي, األو ا، في لواء العمارة اكرام فارس غانم العك .6

 م(.2016ماجستير, )جامعة واسط: كلية التربية, 
دراسة تاري ية,  1948-1882أمير أحمد رحيم الشمر , عبد المحسن شال   .7

 م(.2012رسالة ماجستير )جامعة الكوفة: كلية اآلداب, 
رات السياسة المالية في امينء صالحي, انعكاسات تغيرات ايرادات النفط على متغي .8

(, رسالة ماجستير, )جامعة 2015-1990للفترة) دراسة تحليلية قياسية الجزائر
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير, الجزائر,  العربي بن مهيد :

 م(.2017
م, 1929- 1923إنعام مهد  السلمان, أثر هنر  دوبس في الـسياسة العراقيـة  .9

 .م( 1997ا , )جامعة بغداد,  كلية اآلداب, أطروحة دكتور 
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بلوافي عبدالمالك, أثر االصال  االقتصاد  على فعالية النظام ال ريبي في  .10
م, رسالة الماجستير, )جامعة وهران: كلية العلوم 2008-1992الجزائر  في الفترة 

 .م(2012اإلقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية, 
حالة الجزائر  لسياسة المالية في تحقيق التوازن االقتصاد دور ا بور  محي الدين, .11

كلية العلوم  ,اطروحة دكتورا , )جامعة جياللي اليابس:2010-2000بين  ما
 م(2018االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير,

م, رسالة 188501950بيداء عالو  شم ي جبر, يوسف غنيمة حياتء ونشاطء  .12
 م(.2003اآلداب, ماجستير, )جامعة بغداد: كلية 

للدولة دراسة   العامة ميزانيةلحسن دردور , سياسة الميزانية في عالج عجز الا .13
كلية العلوم : تونس(, اطروحة دكتورا , )جامعة محمد  ي ير-)الجزائرة مقارن

 م(.2014االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير, الجزائر, 
حركة التعليم في العراق  حيدر غانم عبد المحسن, موقف المجلس النيابي من .14

م دراسة تاري ية, رسالة ماجستير, )جامعة الكوفة: كليء اآلداب, 1925-1939
 م(.2011

م, 1958-1946دعاء صبا  بدر, دور النواب المنفك في مجلس النواب العراقي  .15
 م(.2016رسالة ماجستير, )جامعة ذ  قار: كلية اآلداب, 

جة ودور  السياسي والفكر  في تاريخ رشيد طء ال و رائد راشد محمد الحياني,  .16
م, رسالة ماجستير, )جامعة ديالى: كلية التربية, 1941العراق المعاصر حتى عام 

 م(.2004عام 
م, اطروحة 1949-1911ربيع حيدر طاهر الموسو , تطور البرلمان البريطاني  .17

 م(.2007دكتورا , )جامعة بغداد: كلية اآلداب, 
االجتماعي والسياسي حتى عام م ال يون ودور  رقية حميد حسن ال زرجي, سال .18

 م(.2013رسالة ماجستير, جامعة المستنصرية: كلية التربية, ,1954
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سعاد سالكي, الدور السياسة المالية في جذب االستثمار االجنبي المباشر دراسة  .19
كلية العلوم  بو بكير بلقايد:أبع  دول المغرب العربي, اطروحة دكتورا , )جامعة 

 م(.2011ادية وعلوم التسيير, الجزائر, االقتص
-1921سعيد ش ير سواد  الهاشمي, ناجي السويد  ودور  في السياسة العراقية  .20

 (.1990م, رسالة ماجستير, )بغداد: كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية, 1942
سماء موسى جويد الربايع, فعالية السياسة النقدية في تحقيق االستقرار المالي  .21
المصارف العراقية انموذجَا, رسالة ماجستير, )جامعة 2008-2003لمدة ل

 (.م2020المثنى: كلية االدارة واالقتصاد, 
سيدد كاظم مهد , ارنولد ولسن ودور  في سياسة العراق, رسالة ماجستير, )جامعة  .22

 (.1995بغداد: كلية االداب, 
-1869ئر العراقية شاكر حسين دمدوم الشطر , السياسية العثمانية تجا  العشا .23

 .م(2012م, أطروحة دكتورا , )جامعة بغداد: كلية اآلداب, 1914
صـــبا  كجــــة جـــي, الت طــــيط الصـــناعي فــــي العـــراق: اســــاليبء, تطبيقاتـــء, واجهزتــــء  .24

 م, )بغداد: بيت الحكمة, د.ت(.1980-1921للحقبة 
صبرينء فرا , تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجار  متعدد  .25

األطراف والعوامة دراسة حالة الجزائر في إطار منطقة التبادل الحر مع اإلتحاد 
األوروبي, رسالة ماجستير, )جامعة العربي بن مهيد  أم البواقي: كلية العلوم 

 م(.2011اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير, 
ن ق ية طء  لف محمد الجبور , موقف االحزاب السياسية والقوى الوطنية م .26

م, رسالة ماجستير, )جامعة تكريت: كلية التربية, 1968-1951النفط في العراق 
 م(,2005

م 1958-1931عدنان حسن علي محبوبة, دور النفط في بناء العراق المعاصر  .27
 م(.1996دراسة تأري ية, رسالة ماجستير, )جامعة الكوفة: كلية اآلداب, 

م دراسة 1939-1920  في العراقعدنان هرير جودة الشجير , النظام االدار  .28
 (.23م, ه2011تاري ية, أطروحة دكتورا , )جامعة بغداد: كلية اآلداب, 
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عز الدين عبد الرسول عبد المحسن عليهلي, محسن أبو طبيخ ودور  في الحركة  .29
 م(.1999الوطنية, رسالة ماجستير, )جامعة الكوفة: كلية اآلداب, 

ان ودور  في السياسة العراقية حتى عام عكاب يوسف عليو  الركابي, حكمت سليم .30
 م(.2005م دراسة تاري ية, اطروحة دكتورا , )جامعة البصرة: كلية اآلداب, 1946

-1875عالء كاظم جاسم سلطان الوائلي, محمود رامز ودور  السياسي في العراق  .31
 م(.2013م, رسالة ماجستير, )جامعة المستنصرية: كلية التربية, 1958

ل لفتة, الشرعية الدستورية لل رائب والرسوم في دستور جمهورية علي عبد الرسو  .32
م, رسالة ماجستير, )جامعة الشرق االوسط: كلية الحقوق, 2005العراق لسنة 

2021). 
عيساو  عبدالقادر بلعروسي سيد محمد, االمتيازات الجنائية لتحفيز االستثمار  .33

 م(.2016العلوم التجارية, ال اه, رسالة ماجستير, )جامعة ابي بكر بلقايد: كلية 
أساليب  -دراسة تطبيقية  -العامة للدولة  ميزانيةفا تة شاكر رشيد الشي لي , ال .34

الجارية في العراق, دبلوم عالي, ) جامعة بغداد:  ميزانيةومعايير أعداد تقديرات ال
 م(.1990كلية اإلدارة واالقتصاد, 

متغيرات االقتصاد الكلي , اثر السياسة المالية على سلوك بع  فاطمة محفوظ .35
, رسالة 2003-1995دراسة متغيرات المريع السحر   الل الفترة -للجزائر

كلية العلوم االقتصادية وتجارة التيسير,  ماجستير, )جامعة اكلي م ند اولحاج:
 (.2015الجزائر, 

المالية في الدول الريعية  اتجاهات السياسة, فرحان محمد حسن الذبحاو  .36
كلية االدارة  اطروحة دكتورا , )جامعة الكوفة:ير العراق انموذجًا, ات التغيو رور 

 م(.2013واالقتصاد,
ة بسكرة يلبلد قطاف نبيل, دور ال رائب والرسوم في تمويل البلديات دراسة ميدانية .37

كلية العلوم  , رسالة ماجستير, )جامعة محمد  ي ر:2006-2000الفترة 
 م(. 2008االقتصادية والتسيير, الجزائر, 
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-1914متعب  لف جابر الريشاو , تاريخ التطور الصحي في العراق في الفترة  .38
 م(.1989م, رسالء ماجستير, )جامعة البصرة: كلية اآلداب, 1932

-1872محمود, أحوال العشائر العراقية العربية وعالقتها بالحكومة  أحمدمحمد  .39
 .م(1980رسالة ماجستير, )جامعة بغداد: كلية اآلداب,  م,1918

محمد االمين بن يوسف, ملكية الدومين وتطور االستيطان الفرنسي في الجزائر  .40
العلوم االنسانية والح ارة  كلية , رسالة ماجستير, )جامعة وهران:1830-1870

 .(2014االسالمية,الجزائر,
 ولتشرين األ 25محمد صالح حنيور ابوزركة الزياد , الحكومة العراقية الميقتة  .41

م دراسة تاري ية في واقعها االدار , رسالة ماجستير, 1921 يلولأ 9ـــ 1920
 م(,.2001)جامعة القادسية: كلية التربية,

محمد عبدالهاد  عبود النويني, موقف السلطة التشريعية في العراق من الق ايا  .42
م (, رسالة ماجستير, )جامعة الكوفة: 1946-1932 ( االقتصادية واالجتماعية

 م(.2002كلية االداب, 
م, 1923-1864منتهى عذاب ذويب, برسي كوكس ودور  في السياسة العراقية .43

 (.م1994رسالة ماجستير, )جامعة بغداد: كلية االداب, 
, 1869-1750راقية  لف الفهد, السياسة العثمانية تجا  العشائر الع أحمدمييد  .44

 م(.2002)جامعة البصرة: كلية اآلداب,  رسالة ماجستير,
ياسة المالية والنقدية على البطالة في الجزائر دراسة نذير ياسين, أثر الس .45

(, رسالة ماجستير, )جامعة الجزائر: كلية 2010_1970قياسية تحليلية للفترة )
 م(.2012العلوم االقتصادية, 

نور محمود عبدالمجيد العبدلي, ساسون حسقيل ودور  السياسي واالقتصاد  في  .46
 م(.2011لية التربية ابن رشد, العراق, رسالة ماجستير, )جامعة بغداد: ك

 ميزانيةهارون  الد عبد الرحيم أبو وهدان, دور اإليرادات غير السيادية في تمويل  .47
السلطة الوطنية الفلسطينية وطرق تفعيلها, رسالة ماجستير, )جامعة النجا  

 م(.2014الوطنية: كلية الدراسات العليا, 
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مزاحمة القطا، ال اه  هدى عبدالهاد  عبيد, دور السياسة المالية في .48
(, رسالة ماجستير, 2018-2003) بالعراق في ظل التحور االقتصاد  للمدة

 م(.2020كلية االدارة واالقتصاد,  :)جامعة المثنى
 

: المناث  :كتباا
 العربية: - أ

أحمد سوسة, في انات بغداد في التاريخ, )بغداد: مطبعة األديب البغدادية,  .1
 م(. 1963

 م(.1889لقبائل العربية, )بغداد: مكتبة الشرق الجديد, ابراهيم السامرائي, ا .2
اللوز  وفيصل مرار, إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق , )عمان:  أحمد .3

 م( .1997دار الميسرة للطباعة , 
, م1932-1922 رفيق البرقاو , العالقات السياسية بين العراق وبريطانيا أحمد .4

 م(.1980 دار الرشيد للنشر, :)بغداد
عباس الشجير , الموسوعة الشاملة لش صيات عراقية  أحمد عبد الرسول جبر .5

 م(.2013معاصرة, )بيروت: دار البي اء, 
في سنوات االحتالل البريطاني, )بغداد:  اسامة عبد الرحمن الدور , تاريخ العراق .6

 م(.2009دار الشرق, 
 (.1934أمين الريحاني, فيصل األول )بيروت: مطبعة صادر,  .7
جعفر صادق حمود , معجم الشعراء العراقيين, )بغداد: شركة المعرفة للنشر  .8

 م(1991والتوزيع, 
-1925 جعفر عباس حميد , االنت ابات النيابية في العراق في العهد الملكي .9

 م(.2010م دراسة تحليلية, )بغداد: بيت الحكمة, 1958ـ
دار النه ة العربية, توفيق, اساسيات االدارة المالية, )بيروت,  أحمدجميل  .10

 د.ت(.
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 م(.2010
حكمت سامي سليمان, نفط العراق دراسة سياسية واقتصادية, )دمشق: دار اليقظة  .15
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حميد المطبعي, اعالم العراق في القرن العشرين, )بغداد: دار الشيون الثقافية  .16

 .2م(, ج1996العامة, 
العامة, )عمان: دار وائل , أسس المالية شحادة ال طيب وأحمد زهير شامية  الد .17

 (.م2003 للنشر,
بي أ الد  محمد امين وكام  محمد ياسين, الغ  والتهرب ال ريبي, )جامعة  .18

 م(. 2013الجزائر,  :بكر بلقايد
نجف ي, )العسم, دبلوماسيون عراقيون دراسة في الفن الدبلوماس ليل إبراهيم األ .19

 .االشرف: مطبعة الرائد, د.ت(
-1924دارا جمال غفور, محمد أمين زكي ودور  السياسي واإلدار  في العراق  .20

 م(.2008م, )السليمانية: بنكء   زين, 1948
تأسيس الجي  العراقي وتطور  ودور  السياسي ب, رجاء حسين حسني ال طا .21

 .م(1979, دار الحرية للطباعة :)بغدادم, 1921-1946
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 م(. 1984, )بغداد: المكتبة العالمية, وعالقتء بمعاصريء
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23.  
م, )القاهرة: 1936-1918ريا  رشيد ناجي الحيدر , اآلثوريين في العراق  .24
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-1921سعيد ش ير سواد  الهاشمي, ناجي السويد   ودور  في السياسة العراقية  .29
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: البحوث والدراساتسعات  اا
ابراهيم محمد مصطفى  ل مصطفى, في انات نهر الفرات في مجلس النواب  أحمد .1

 م.2015, 4عددال, 88المجلدالمثنى,  م, )أوروك(, )مجلة(,1942-1925قي العرا
-1921, مشكلة الدور البهائية في بغداد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .2

 م.2020, 51العدد المثنى, (, )مجلة(,أوروكم( دراسة وثائقية, )1932
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( )ال زانة م,1914ام في العراق عام او , وثيقة اعالن النفير العصنالح أحمد .3
 م.2017 ,1العددكربالء, )مجلة( 

تقويم تطور السياسة المالية للجزائر من  بن  يف ونسيمة بن يحيى, أحمد .4
, 7العدد ,2المجلدمالية(, )مجلة(, م, )الجزائرية لالقتصاد وال1969-2019
2017. 

صابر عبد العزيز, تداعيات وانبثاق المجلس التأسيسي واعمالء في العراق  أحمد .5
 م.2011, 43العدد, 12المجلدداب الفراهيد (, )مجلة(, تكريت,  م, )1922

-1922المهام المنوطة بء امجد   ير رحيم محمد, المجلس التأسيسي العراقي و  .6
, 43العدد, 11المجلدداد, بغالدراسات التاري ية والح ارية(, )مجلة(, م, )1924
 .م2020

العراق االسباب واالثار دراسة  العمالة الوافدة في بسمة رحمن عودة الصبا , .7
, المثنىية(, )مجلة(, اوروك للعلوم االنسانة ميدانية في مدينة الديوانية, )اجتماعي
 م.2015, 3العدد ,8المجلد

أع اء المجلس  حسن علي عبد اهلل وسامي ناظم المنصور , تقويم فعاليات .8
الشيخ داود انموذجا, )جامعة القادسية(,  أحمدم 1924التأسيسي العراقي عام 

 م.2015, 14العدد, 5المجلد)مجلة(, 
حسين محمد هاشم القصير, سياسة الباب المفتو  دراسة تاري ية في جذورها  .9

 م.۲۰۱5,  1العدد, 10المجلدومنابعها, )جامعة ذ  قار(, )مجلة(, 
مرشد  و رغام اصيل الغانمي, اثر متغيرات السياسة المالية في حيدر جواد ال .10

السيولة المصرفية لعينة من المصارف الحكومية, )مركز دراسات الكوفة(, )مجلة(, 
 .2020, 57العدد, 1المجلد

حيدر نعمة ب يت وفريق جياد مطر, السياسة المالية في العراق ودورها في التأثير  .11
(, )الغر  للعلوم األقتصادية م2009-1970)على عر  النقد  الل المدة 

 م.2012, 8, مجلد25(, الكوفة, العددرية(, )مجلةواالدا
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ستار علك الطفيلي, التطورات االقتصادية في العراق  الل فترة االنتداب  .12
, 9العدد, 1المجلدم, )العلوم االنسانية(, )مجلة(, الحلة, 1932-1921البريطاني 

 م.2012
دور السياسة المالية في معالجة حالة الت  م للمدة سيماء محمد عالو ,  .13

, 1المجلدبغداد, , )كلية العلوم االقتصادية الجامعة(, )مجلة(, م1996-2011
 م.2016, 48العدد

عادل محمد حسين العليان, الصرا، البريطاني الفرنسي على الموصل وموقف  .14
الجامعة(, )مجلة(,  كلية المأمون)م, 1926-1918مريكية منء االالمتحدة  ياتالالو 

 .م2012, 23العدد ,1المجلدبغداد, 
-1917عبدالرزاق الفهد, الزراعة في العراق في عهد االحتالل البريطاني  .15

 م.2005, 2العدد ,1)مجلة(, بغداد, المجلد م, )كلية التربية(,1932
علي ابراهيم محمد مصطفى, الق ايا االجتماعية واالقتصادية للعراق في مناقشات  .16

)دراسة وثائقية(, )مديرية تربية المثنى(,  م1932-1930النواب العراقي مجلس 
 م.2021, 52)مجلة(, العدد

علي يوسف الشكر  و  رون, المجلس التأسيسي العراقي ومشرو، دستور عام  .17
, 40العدد, 1المجلدم, )الكوفة للعلوم القانونية والسياسية(, )مجلة(, 1925
 م.2019

طورات السياسية في العراق  الل فترة االنتداب, فارس محمود فرج حسين, الت .18
 .2009, 1العدد, 1المجلد)الدراسات التاري ية والح ارية(, )مجلة(, بغداد, 

فائز محمد داود, البعد االقتصاد  واالجتماعي للسياسة المالية في العراق بعد عام  .19
 .م2021 ,86العدد, 51المجلدداب الرافدين(, )مجلة(,  , )تحليليةدراسة م 2014

فائق جمعة حمزة العبيد , النظام االقتصاد  الرأسمالي اال فاقات واالزمات  .20
ارية(, وتأثيرها على اقتصاديات الدول النامية, )الكوت العلوم االقتصادية واالد

 .2015, 19العدد ,1)مجلة(, المجلد
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نس عبداللطيف طء, تطور التفتي  في العراق أكريم طالل مسير الركابي و  .21
 ,87العدد ,1المجلدبغداد, )كلية التربية االساسية(, )مجلة(,  )م1932-1936)

 م.2015
, )مجلة(, )أزياء البغداديين في العهد الملكي, )جامعة األنبار ,كمال رشيد العكيلي .22

 م.2018, 1العدد
للدولة في ظل تقلبات اسعار العامة المرنة  ميزانيةمحمد ابراهيم علي و  رون, ال .23

, 49العدد, 1المجلداد: للعلوم االقتصادية الجامعة(, )مجلة(, , )كلية بغدالنفط
 م.2016

الحرب العالمية  أبانمحمد حسن العيدروس, االحوال العسكرية في العراق والشام  .24
لمصر ( )مجلة(, القاهرة, االمبريالي, )مير  ا األولى في  وء وثائق لجنة الدفا،

 م.1988 ,20العدد, 1المجلد
عيمي, نواب لواء الحلة وانحدارهم االجتماعي والثقافي محمد رشيد عباس الن .25

م, كلية التربية للبنات, )مجلة(, 1958-1925وانتمائهم السياسي في العهد الملكي 
 .2013, 4العدد ,24مجلدبغداد, 

التكوين الفكر  واالجتماعي لنواب لواء الدليم في العهد  ,محمد رشيد عباس .26
 م.2019, 1العدد ,2مجلدبغداد,  (,مجلة), ()دجلة الجامعة ,الملكي

صالح ومحمد سلمان جاسم, اثر السياسة المالية على البطالة في  محمد عبد .27
, 1)مجلة(, بغداد, المجلد, )التراث الجامعة(, 2003االقتصاد العراقي بعد

 م.2015, 18العدد
محمود عامر, المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية, )دراسات تاري ية(,  .28

 م.2012, 117(, العدد )مجلة
معاذ محمد عابدين وقاسم محمد الحمور , التزام ال رائب في الدولة العثمانية:  .29

 ,29المجلددراسة تاري ية شرعية, )االقتصاد االسالمي(, )مجلة(, الريا , 
 .2016, 3العدد
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العهد  أبانوالحزبية في الفلوجة  منسي شرموط محمد المسلط, االو ا، السياسية .30
 ,29لعلوم االنسانية,)مجلة(, المجلدم, )جامعة األنبار ل1958-1921الملكي 

 م.2013 ,3العدد
دور المدن الصناعية واهميتها في تنمية األقتصاد العراقي,  مييد حسن قاسم, .31

 م.2021, 95العدد, 2المجلدمجلة(,  () داب البصرة(,
دية دراسة نشوى محمد عبدربة, دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االقتصا .32

مقارنة بين االقتصاد االسالمي واالقتصاد المعاصر, )الدراسات التجارية 
 م.2017 ,3العدد , 2المجلدصرة(, )مجلة(, الجزائر, المعا

اداء السياسة المالية في العراق بعد  عدنان  ميس, همسة قصي عبداللطيف وعمر .33
, 1المجلد(, بغداد, , )كلية بغداد للعلوم األقتصادية الجامعة(, )مجلة2003عام 
 د.ت. , 52العدد 

, العراقية للعلوم البيطرية, Rinderpestيوسف ابلحد يوسف, الطاعون البقر   .34
 م.1988, 201العدد, 1المجلد)مجلة(, 
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Abstract: 

     Many researchers have studied the history of contemporary 

Iraq in details. Despite the fact that there has been a relative 

increase in studies that include political, social, economic and 

cultural developments during the past period, this attention was 

not sufficient, especially with regard to the economic issues, 

especially financial policy as a measure of the state’s supremacy 

and ability, facing crises and setbacks. 

In view of the importance of financial policy, it plays an 

important role in the life of the country and encourages planning, 

regulation, prosperity and avoiding inefficiency, which makes it a 

decisive engine in the search for sustainable growth. Besides that, 

the conflict between the executive and legislative authorities in its 

management and the inability of the private sector to keep pace in 

that competition the country’s situation has become unstable 

politically and economically as a logical reflection of that conflict.  

Therefore, this study is  labeled as " The financial policy of Iraq in 

the discussions of the Iraqi Parliament 1925-1932" The starting 

point began in 1925, the date of the first parliament in Iraq and 

extended to 1932, the date in which  Iraq joined the League of 

Nations, which required a new financial policy in harmony with 

the political situation. The present study includes an introduction, 

three chapters, and some conclusions.  

The first chapter is entitled " The financial policy of Iraq: a 

study of concept and development 1914-1924". It is divided into 

three sections. The first section focuses on " The financial policy: 

a study in the conceptual framework". The second section is about 

" The general situation in Iraq and its impact on the formulation 

of financial policy 1914-1921". The third section sheds light on 

"the impact of the executive and legislative authorities on 

formulating its financial policy 1922-1924".  The second chapter 

is concerned with "The sovereign and non-sovereign revenues of 

Iraq 1925-1932". It is also composed of three sections which are 

concerned with Taxes, fees and non-sovereign revenues (oil, 

industry and trade) respectively. The third chapter is entitled" The 

Expenditure Policy of Iraq in the discussions of the Iraqi 
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parliament 1925-1932", and it consists of three sections. The first 

section is concerned with "The effect of salaries and allotments on 

the Expenditure Policy  of Iraq 1925-1932". The second section is 

entitled "The Impact of Crises and Natural Disasters on the 

Expenditure Policy of Iraq 1925-1932". The third section is 

concerned with "The reform aspirations and the reality of public 

debts 1925-1932".  

     The study is based on multiple sources, foremost of which are 

published and unpublished documents, political notes, theses and 

dissertations, Arabic and translated references, and researches 

published in scientific journals in addition to contemporary 

newspapers. 
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