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الممخص

يسمط البحث الضوء عمى شخصية نصرت الفارسي والدور الذي أداه في أكثر مف

فضبل عف أف نشاطاتو واىتماماتو التي غطت أكثر جوانب الحياة وعميو فقد أثرنا أف،مرحمة
 تاركيف الفرصة والمجاؿ5291-5291 نقصر دراستنا لو عف دوره في مجمس النواب لممدة

محاوليف الوقوؼ أماـ أىـ نشاطاتو وابرز،لمباحثيف تناوؿ ما يشاؤوف مف تاريخ نصرت الفارسي

 فركزنا عمى موقؼ نصرت الفارسي مف القضايا االجتماعية، أفكاره التي طرحيا في تمؾ المدة
.واالقتصادية"واىـ الطروحات التي تحدث بيا داخؿ أروقة المجمس النيابي

وكاف لنصرت الفارسي موقفا بار اًز مف االمتيازات البريطانية في العراؽ"والوقفات الجادة التي

ألي نقص في سيادة العراؽ التي حاولت بريطانيا جاىدة ألجؿ استحصاليا مف،معارضا،وقفيا
 أما موقؼ نصرت الفارسي مف قضايا الصحة والتربية والتعميـ"فقد بدا واضحا حرص.العراقييف

النائب عمى إشاعة ىذه الفضائؿ الثبلثة في كافة أرجاء العراؽ مف شمالو إلى جنوبو كاف آم ار
اآلمر الذي لمسناه في أكثر،كونو محامي،طبيعيا أف تكوف لو وقفات رائعة مف القضايا القانونية

مف موقؼ وينطبؽ األمر كذلؾ عمى موقفو مف قضايا حرية التعبير والصحافة"والذي أكد فيو

.ضرورة التطور الفكري والثقافي في العراؽ

Abstract
The paper sheds the light on the character of Nasrat Al-Farisy and the
role he has taken in more than one phase, in addition to his interests and
activities that covered more than aspect of life. Our study of him will be
about his role in the Parliament for the period (1925-1928) leaving the
space for other researchers to further study Nasrat Al-Farisy. We try to
highlight his most important activities and the most prominent opinions
he had at the period, focusing on the attitude or Nasrat Al-Farisy to social
and economic issues and his statements inside the Parliament. Nasrat AlFarisy has a prominent attitude to the British concessions in Iraq. He
stood firmly against any shortage in the Iraqi sovereignty which Britain
tried hard to gain from the Iraqis. In regard to the attitude of Nasrat AlFarisy from the issues of health and education, it was clear that the
parliament representation was keen to strengthen then all over Iraq from
the North to the South. It was natural for him to have outstanding
opinions about legal issues, since he was a lawyer,a matter that is seen in
more than one situation, and the same can be said about his attitude
towards the issues of freedom of expression and the press, in which he
affirmed the importance of the cultural and intellectual development in
Iraq.
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آراء ومواقف نصرت الفارسي في مجمس النواب العراقي إبان الدورة االنتخابية
األولى()5291-5291
المبحث األوؿ:مولد نصرت الفارسي ونشأتو:
ولد نصرت بف رفعت بف عمي بف محمد برتو في بغداد عاـ ،5121وكاف أبوه رفعت

محاسبا لمواء المنتفؽ.لقبت عائمتو بمقب الفارسي كوف جده محمد برتو تولى مينة كاتب الفارسية

في والية بغداد عمى عيد الوالي داود باشا(،)5آخر والة المماليؾ في العراؽ( .)9مف الشائع أف
عائمة نصرت الفارسي ترجع في أصوليا األولى إلى القفقاس فقد قدمت إلى العراؽ عاـ

.5185دخؿ نصرت المدرسة االبتدائية في إحدى محبلت بغداد العريقة التي تعرؼ بمحمة جديد
()3

حسف باشا ،بعدىا دخؿ المدرسة اإلعدادية

ثـ قبؿ في مدرسة الحقوؽ عاـ ،5251إال انو لـ

يكمؿ الدراسة فييا بسبب قياـ الحرب العالمية األولى (،)5251-5251وعند ذاؾ قررت سمطات

الجيش العثماني استدعاء جميع الضباط االحتياط في استانبوؿ ،ولما كاف استدعائيـ قبيؿ

االمتحاف النيائي فقد عدتيـ متخرجيف عمى طريقة الزحؼ ،وكاف نصرت الفارسي احد أولئؾ

المتخرجيف(.)1

التحؽ نصرت الفارسي بالجيش العثماني بصفة ضابط إال انو سرعاف ما وقع أسي ار بأيدي

القوات البريطانية في فمسطيف ونقؿ إلى معسكرات االعتقاؿ في مصر( ،)1وأطمؽ سراحو في
عاـ 5252فعاد إلى بغداد ،و ازوؿ المحاماة ،وانخرط في النشاط السياسي الوطني الذي قاده إلى

السجف في نيساف 5291مع جماعة مف الشباب اثر اعتدائيـ عمى بعض أعضاء المجمس

التأسيسي العراقي(.)6جاء وصفو في إحدى الوثائؽ الرسمية بأنو ":مف كبار رجاؿ القانوف في

العراؽ"( .)8نشرت و ازرة ياسيف الياشمي األولى( 9اب 95-5291حزيراف )5291يوـ

99تشريف األوؿ عاـ  5291قانوف االنتخابات الذي تـ بموجبو انتخابات المجمس النيابي وحددت

يوـ  51تشريف الثاني مف العاـ نفسو موعدا لمبدء بإحضار قوائـ المنتخبيف األوليف،كما وكتبت

و ازرة الداخمية إلى متصرفي األلوية كافة،تحذرىـ مف التدخؿ في شؤوف االنتخابات ( ،)1فأسفرت
نتائج االنتخابات عف فوز نصرت الفارسي نائبا عف لواء ديالى خبلؿ الدورة االنتخابية األولى

.5291-5291شغؿ نصرت الفارسي عدة مناصب و ازرية

()2

فقد أصبح وزي ار لممالية في و ازرة

ناجي شوكت ( 1تشريف الثاني 51-5239آذار )5233وشغؿ المنصب نفسو في و ازرة جميؿ

المدفعي فوزي ار لبلقتصاد مف  9حزيراف 52-5219تشريف األوؿ ، 5215ثـ عيف وزي ار مفوضا

لمعراؽ في أنقرة في ايار 5213وغيرىا مف المناصب الو ازرية

()51

ماؿ نصرت الفارسي منذ وقت مبكر مف حياتو إلى تأسيس حزب األمة بالتعاوف مع آخريف

مف رجاالت الحركة الوطنية العراقية في أوائؿ تموز ،5291لكنو انسحب دونما أف يذكر أسباب
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()55

انسحابو

،لكنو بالمقابؿ اشترؾ في تأسيس حزب الشعب
()53

كانوف األوؿ 5291

()59

الذي رأى النور في الثالث مف

المبحث الثاني :موقف نصرت الفارسي من القضايا االجتماعية و االقتصادية :

لما كانت األرض الزراعية في العراؽ ما قبؿ اكتشاؼ النفط مصدر الخير والثروة لمببلد

والعباد،فاف مف الطبيعي أف ييتـ نصرت الفارسي وغيره مف النواب في كؿ ما يتعمؽ بذلؾ .فقد
طالب نصرت الفارسي أثناء مناقشة صرؼ بعض المبالغ لشراء بذور وتسميفيا لمفبلحيف
المحتاجيف،باف يكوف التوزيع بالتساوي بيف جميع ألوية العراؽ سواء بالنسبة لمفرات األوسط الذيف

تضرروا نتيجة شحة المياه أو بالنسبة لؤللوية الشمالية التي تضررت جراء الجراد(.)51

الحظ النائب نصرت الفارسي باف ارض السواد خالية تقريبا مف الغابات وعميو فانو ناشد

بريو أكثر مف ىدؼ ،منيا توفر غطاء
الحكومة االىتماـ بموضوع غرس الغابات التي تحقؽ أ
اخضر ألرض السواد ،فضبل عف تجييزىا الصناعة الوطنية بما تحتاجو مف أخشاب ،مما يعني
بقاء دراىمنا في أيدينا حسب وصفو الرائع(.)51

كانت مشكمة نير الغراؼ ومنذ عقود طويمة عقبة كأداء أماـ تطور الزراعة في لوائي

الكوت والمنتفؽ،وعميو فقد دارت حوليا العديد مف الدراسات واالىتمامات ورفعت بشأنيا العديد

مف المطالبات،عمى أية حاؿ رفع النائب عبد الميدي المنتفقي ومجموعة مف النواب في مقدمتيـ
نصرت الفارسي اقتراحاً إلى رئيس مجمس النواب في الجمسة الحادية والثبلثوف المنعقدة بتاريخ

 31أيموؿ ،5291مطالبيف بتخصيص مبمغا كافيا في الميزانية إلصبلح نير الغراؼ الذي أصبح

في حالة يرثى ليا كما يذكروف ،وذلؾ بسبب شحة المياه التي ال تجري إال أياماً معدودة ،وبالرغـ
()56

مف ذلؾ كمو ،فاف إيرادات منطقة الغراؼ كانت في أسوا مواسميا أكثر مف أربعة لكوؾ

روبية

وقد تصؿ اإليرادات إلى  91لكا مف محصولي المنطقة المذكورة البحث الصيفي والشتوي،فضبل
ع ف رسوـ المواشي،بالرغـ مف أف المساحة المزروعة مف منطقة الغراؼ كانت حوالي 51\ 5
المساحة الكمية ،لذلؾ فأنيـ طالبوا بضرورة تخصيص األمواؿ الكافية إلصبلح وكري نير الغراؼ

()58

.

انتيز النائب نصرت الفارسي فرصة مناقشة الفصؿ الثالث والخمسيف المتعمؽ

بالمخصصات

والخدمات

مف

الزراعية

الميزانية

العامة

لسنة

، 5291ليدعو إلى زيادة تمؾ المخصصات مؤكدا باف موارد ووسائؿ اإلنتاج الزراعية ىي أىـ

شئ في ىذه الببلد ،واف ما يصرؼ عمى تمؾ المواد سينتج برأيو فوائد كثيرة عمى عموـ الببلد

(.)51

أولى نصرت الفارسي نائب ديالى ،قضية المساواة بيف الفبلح والحكومة اىتماماً واضحاً،

فخبلؿ مناقشة المادة الثالثة

()52

مف (الئحة استيفاء واردات األراضي لعاـ  )5291مشي ار إلى
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اإلرباؾ الحاصؿ في القانوف عندما قاؿ":نجد حكـ اإلعفاء عمى شكميف الشكؿ األوؿ أربع

سنوات والثاني عمى ثبلث سنوات واذا قبمنا بذلؾ فنكوف قد اتبعنا قاعدتيف مختمفتيف في وقت

واحد" وعميو فانو رأى إف ىذه المادة "تغدر حقوؽ" الفبلحيف واقترح في الوقت نفسو أف "تطبؽ

قاعدة واحدة" واف تكوف اإلعفاءات لمدة أربع سنوات بدالً مف ثبلث سنوات(.)91

حاولت الحكومة في أواخر العاـ 5291تقديـ بعض اإلعانات ،إذ قررت تسميؼ

الفبلحيف المعوزيف مبالغ بسيطة مف الماؿ ،لـ يشأ نصرت الفارسي أف تمر ىذه الفرصة دوف أف

يعطي رأيو بيا ،فنبو إلى اآلثار السمبية المترتبة عمى ذلؾ،مشي اًر إلى أف تعميمات صرؼ تمؾ
السمؼ تتوقؼ عمى الحاجة إلييا طبقا لقرار المتصرؼ(المحافظ)الذي يرفعو إلى الحكومة

،مبلحظ ا أف متصرؼ الموصؿ لـ يطبؽ ىذه القاعدة ألنو لـ يصرؼ مف المؾ روبية الذي
خصص لو سوى ثبلثيف ألؼ روبية فقط ،واختتـ النائب نصرت الفارسي خطابو بالمطالبة
بمحاسبة أي متصرؼ ال يقوـ بالواجبات الموكمة إليو أتـ القياـ(.)95

لـ يكتؼ النائب نصرت الفارسي بإيصاؿ التماس فبلحي شيرباف(المقدادية)إلى أروقة

مجمس النواب ومف ثـ إلى الحكومة فقط،وانما،قاـ بتبييف ذلؾ االلتماس الخاص باستكماؿ حفر
نير شيرباف الذي لـ يبؽ سوى ميميف منو،وال يحتاج إال لمبمغ بسيط،إذ أبدى نصرت الفارسي

امتعاضو الشديد مف رد صبيح نشأت وزير المالية الذي اعتذر عف ذلؾ ،معتب ار ذلؾ مف األنيار
الخصوصية التي يوجد منيا في العراؽ اآلالؼ ،قمنا إف النائب المذكور امتعض مشي ار إلى أف

أراضي شيرباف ىي مف األراضي الطابو ،واف الحكومة وضعت نفسيا شريؾ وانيا تستوفي منيا
العشر والخمس مف أصحابيا ،مذك ار الكؿ باف الزراعة في العراؽ ىي مصدر الخير الوحيد،وعميو
فاف الواجب يحتـ القياـ بمثؿ ىذه المشاريع ألجؿ إنماء مصادر الخير تمؾ(.)99

عندما قامت الحكومة العراقية في بداية العاـ 5296بتخفيض التزامات الممتزميف المدينيف

ليا بنسبة  %51مراعاة ألوضاعيـ المالية التي اضطربت كثي ار بسبب حالة الببلد المالية

الصعبة ،وقؼ النائب نصرت الفارسي مقدحا الحكومة عمى ذلؾ ،لكنو في الوقت نفسو لفت انتباه
أعضاء المجمس باف ال ينظروا إلى ذلؾ عمى انو كرـ وانما ىو أمر مسمـ بو ،الف منفعة

الحكومة تقتضي في نياية األمر ذلؾ(.)93

وجد نائب ديالى في طرح الميزانية العامة لمدولة لسنة 5296فرصة مناسبة ليدلي بدلوه

أكثر مف مرة ،في البدء انتقد وزير المالية صراحة بأنو أتى بالميزانية دونما معرفة لمخطط التي
تسير عمييا الحكومة في توزيع

مخصصاتيا،فضبل عف إف

تأخير إقرار الميزانية يسبب

األضرار الكبيرة لمببلد مذك ار ومف عمى رؤوس األشياد باف الحكومة أوجدت أساسا كوسيمة

لخدمة مصالح الشعب وما نفقاتيا التي تنفقيا عمى حقوليا المختمفة إال لتؤدي ىذه الوسيمة

واجباتيا.ومف جانب آخر طالب النائب نصرت الفارسي الحكومة بتوضيح خططيا بشاف النمو
5

االقتصادي السنوي ،مشي ار إلى انو ال يريد تحقيؽ المعجزات بيذا الشأف ،لكنو لـ ير بوادر

مشجعة لتحقيؽ ذلؾ ،وفي ختاـ خطابو أرسؿ تحذيره لمحكومة باف الميزانية سائرة باتجاه ال يبشر

بالنجاح (.)91

كما أبدى النائب نصرت الفارسي امتعاضو الشديد وىو يناقش الباب الخاص بالنفقات

العامة لمدولة .ومف الميـ أف نترؾ النائب المذكور أف يجسد ذلؾ عندما قاؿ" :ال يمكف أف ننظر

إلى الميزانية إال كجزء مف ثروة الببلد العامة ،فالثروة الثابتة أمامنا ىي الزراعة فمنعمؿ مقايسة

بيف اإلدخاؿ [اإليرادات] واإلخراج[النفقات] ونرى الفرؽ عظيماً جداً" مؤكدا أف سوء اإلدارة
االقتصادية ستؤدي بالببلد إلى اإلفبلس وقد دلؿ عمى ذلؾ بإيراده عدة أرقاـ تؤكد ما ذىب

إليو (.)91

ولـ ينس نصرت الفارسي أف يطالب بيذه المناسبة الحكومة بتخفيض أسعار المنتجات

النفطية كوف تخفيضيا سيعود بالفائدة عمى الفبلح(.)96

ومما يستحؽ الذكر حقا ىنا أف النائب نصرت الفارسي وقؼ بشجاعة ضد محاوالت
()98

شركة أصفر
إنتاج

لتجاوز شروط عقد الشركة،سواء كاف مف محاوالتيا بجعؿ حصة الحكومة مف

األرض

تحت

التي

%55بدال

تصرفيا

مف، % 11أو فيما يتعمؽ بتجاوزىا لحصتيا المائية المقررة ،راجيا مف وزير المالية شخصيا إببلغ

الشركة المذكورة  ،بضرورة االلتزاـ بنصوص عقد الشركة الف في ذلؾ "االلتزاـ " خدمة لصالح
الببلد ولكي تعمـ الشركة المذكورة إف في الببلد مف يدرؾ محاوالتيا إيذاء مصالح الببلد

االقتصادية (.)91

تضمنت ميزانية سنة 5291باباً خاصاً بإيجار احد القصور الممكية()92الخاصة بالممؾ

فيصؿ ،لـ يشأ الفارسي أف يمر الموضوع دونما تعميؽ أو وقفو منو التي أثرنا أف ننقميا نصا" :ال
شؾ أف كؿ منا يقدر المقاـ الممكي ويرغب في أف يكوف أضخـ محؿ ولكف يجب أف يقدر

الضيؽ المالي المستولي عمى ميزانيتنا وحالة الشعب"ومضى النائب المذكور مسترسبل في شرح
وجية نظره التي أصاب بيا كبد الحقيقة وعيف اليقيف عندما أكد" واف أحسف قصر يسكف فيو

المموؾ ىو قموب الشعب ،وىي خير مقاـ لمذات الممكية"وفي الوقت عينو اعترض عمى زيادة

المخصصات الممكية بقولو " :وانقمب بنا األمر فبدالً من أن نطمب االقتصاد لضيق الحالة

المالية صرنا نطمب الزيادة فيها"(.)31

واستكماالً لمواقفو الرائعة نقوؿ إف النائب نصرت الفارسي أثنى عمى المجنة المالية في

مجمس النواب ،والذي كاف ىو احد أعضاءىا ،ألنيا ألغت وظيفة احد مرافقي الممؾ فيصؿ األوؿ

مبقية

النفقات (.)35

عمى

مرافؽ

واحد
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فقط،

اقتصاداً

في

لما كاف النائب نصرت الفارسي قد الى عمى نفسو أف يكوف صوت ناخبيو العالي

والحاضر في كؿ المقاـ ،فانو نبو الحكومة وىو يناقش الباب الخاص باإلكراميات أف يتـ ربطيا
"أي اإلكراميات" بقانوف خاص لكي ال تبقى لمسياسات الشخصية محؿ.وىنا يرسؿ النائب

موضوع

البحث

إلى

اإلشارة

ىذه

الحقيقة

" ويجب أف يكوف صرؼ ىذه اإلكراميات بموجب قانوف يسنو مجمس األمة ...والحقيقة يجب أف

يتقاضى مف يصادؼ صعوبات جمة راتباً أكثر ممف يتقاضاىا مف ىو في مناخ جيد" (.)39

كما دعا النائب نصرت الفارسي بصدؽ النواب إلى االرتفاع إلى مستوى اآلماؿ التي

عقدىا الشعب العراقي عمييـ وانجاز المياـ الممقاة عمى عاتقيـ فيما يخص سرعة مناقشة

الميزانية العامة واقرارىا بشكؿ مناسب،داعيا في ختاـ خطابو إلى االقتصاد إذ قاؿ ما نصو" :فإذا
تمكنت الحكومة مف االقتصاد بدوف حصوؿ ضرر يكوف ذلؾ موضع المدح واالستحساف" (.)33
كما عالج النائب نصرت الفارسي موضوع الديوف العمومية

التي عمى العراؽ بعد

الحرب العالمية األولى ،بطريقة فييا دراية واضحة بالشؤوف االقتصادية عندما رجا استثمار
األمواؿ المخصصة لتمؾ الديوف في مشاريع اقتصادية تعود عمى الببلد باألرباح الكثيرة ،أفضؿ

مف أف تبقى كأمواؿ عاطمة أو محبوسة في خزانة الدولة ومف ثـ دفع أقساط الديوف مف األرباح

المتحققة مف استثمار تمؾ األمواؿ(.)31

عندما لمس نائب ديالى لمس اليد األضرار الكبيرة التي ألحقتيا طريقة جباية المحاصيؿ

الزراعية عف طريؽ التخميف والتثميث،فانو التمس مف وزير المالية أف توضع القوانيف العادلة التي

تعطي الفبلحيف وأصحاب البساتيف حقوقيـ عمى حد سواء(.)31

أنحى النائب نصرت الفارسي بالبلئمة عمى مديرية الزراعة العامة التي رأى

إنيا لـ

تؤمف أية فائدة مف الفوائد المطموبة منيا معتب ار خطتيا الجديدة ال تتناسب مع التطور العاـ

،واستغؿ النائب نصرت الفارسي ىذه المناسبة باف رجا مف المجمس بسف قانوف يصوف فيو حقوؽ

الفبلح ،منبيا لح قيقة غابت عف الكثيريف إال الصادقيف بأنو ال يوجد في الببلد قانوف أو نظاـ
معيف يحؿ المشاكؿ الناشئة بيف الفبلح والمبلؾ فإذا ما تجاوز المبلؾ عمى حقوؽ الفبلح فبل

يجد الفبلح قانوف يصوف حقوقو (.)36مذك ار الكؿ باف األعماؿ االقتصادية ومف بينيا المشاريع

الزراعية ال تنجز بسبلسة وبصورة جيدة إال بوجود أسس متينة تقوـ عمييا(.)38حينما الحظ
نصرت الفارسي في شتاء العاـ  5298إف لبعض القوانيف آثار سمبية فانو طالب وبإلحاح واضح
إلى تعديميا ،الف القوانيف مكتوبة وغير منزلة،فيو يرى أف الجميع يعمموف أشياء مادية وينظروف

إلى مدى انسجاميا أو عدميا فيقوموف بتعديميا متمنيا مف أعماقو أف تنظر الحكومة بعيف
اإلنصاؼ ،واف تيتـ بالشعب الف حب الشعب برأيو ،وىو عيف الصواب ،أحسف دعامة لمحكومة
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واف ىذا الحب ىو الذي تؤسس عميو كيانيا وأعماليا وحب الشعب ،كما أكد ،ال يأتي إال بعد

أف يتحقؽ االطمئناف التاـ (.)31

لـ يثف النائب نصرت الفارسي عمى الحكومة لتقديميا في سنة 5298الئحة تأليؼ و ازرة

جديدة لمري والزراعة فحسب وانما ،التمس مف الحكومة أف يكوف شاغميا األساس إنماء الثروات
العامة لتدر األمواؿ البلزمة عمى خزينة الدولة(.)32

متمنيا أف تكوف سياسة الحكومة الزراعية صحيحة (.)11ومما يجدر ذكره أف النائب

نصرت الفارسي كاف مؤيدا وبجدارة كؿ خطوة أو الئحة كاف يشـ منيا رائحة تطوير اإلنتاج أو

زيادة الرأسماؿ الوطني(.)15

رغبة منو في تطوير واقع الببلد االقتصادي والصناعي رفع مجمس النواب الئحة خاصة

بإنشاء أو استعماؿ مكائف لحمج القطف فاستبشر نصرت الفارسي خي اًر مف ىذه البلئحة كونيا
ستزيد مف رؤوس األمواؿ وختـ حديثو بأنو سيتـ تغيير ىذه البلئحة وفؽ متغيرات الزماف وبما

يصب لصالح الببلد(.)19

اتساقا مع مواقفو المعروفة والمؤيدة لكؿ نشاط اقتصادي عاـ ومفيد ،فاف النائب نصرت

الفارسي اقترح أف تؤسس دائرة إحصائيات ومديرية لمتجارة في العراؽ ألنو،رأى،وكاف عمى

صواب تماما ،ال يرجى مف القوانيف التي تصدر خي ار ما لـ تعتمد عمى أرقاـ ودالئؿ عممية(.)13
وزاد النائب المذكور في اقتراحاتو باف طالب باستحداث و ازرة لبلقتصاد إال أف اقتراحو رفض

بالحاؿ( .)11األمر الذي يؤكد بعد نظر النائب نصرت الفارسي بشؤوف االقتصاد.

وفي الوقت نفسو نظر النائب نصرت الفارسي باىتماـ بالغ لفكرة إنشاء جسر الفموجة

لما ليذا الجسر مف حيوية يعرفيا الجميع ألنو يربط العراؽ بالدوؿ العربية ،فضبل عف انو يخدـ

حركة تجارة الترانزيت مع إيراف ()11راجيا في ختاـ خطابو أف تذلؿ الحكومة كؿ الصعوبات

المالية

المشروع

()16

.

أماـ

واإلدارية

تنفيذ

ىذا

طرح نائب ديالى وىو يناقش الميزانية العامة لسنة  5298أفكا ار اقتصادية تستحؽ أف

نقؼ أماميا بعض الوقت ،فيو في البدء انتقد تأخر عرض الميزانية عمى مجمس النواب ،الف كؿ
يوـ يمر دوف إقرار الميزانية معناه برأيو يترؾ أث ار سمبياً عمى األحواؿ االقتصادية بشكؿ عاـ
،بعد ذلؾ صب جاـ غضبو عمى الحكومات العراقية المتعاقبة ألنيا كانت تفتقد لبرنامج ييدؼ

إلى إنماء الثروة الوطنية العامة،ولـ توضح الحكومات العراقية الطريقة التي تنفؽ فييا األمواؿ
عمى المشاريع االقتصادية المفيدة ،وعميو فاف سياسة الحكومة سائرة ،كما الحظ النائب المذكور

عمى طريؽ خطأ،والدليؿ عمى ذلؾ أف النتائج المادية في الببلد أخذت كما يقوؿ بالسقوط ،أما
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الشؤوف الثقافية والفكر فاف التطور الذي حصؿ بيما كاف نتيجة لمؤثرات وعوامؿ خارجية ليس

إال (.)18

المبحث الثالث:موقف نصرت الفارسي من االمتيازات البريطانية في العراق :

كاف النائب نصرت الفارسي يأمؿ شانو شاف كؿ الوطنييف العراقييف أف يروا العراؽ محر ار

مف كؿ القيود االقتصادية التي كبمتيا بو بريطانيا ومف ابرز تمؾ القيود مرفؽ خطوط السكؾ

الحديد،فقد استفسر وبألـ واضح وىو يناقش ميزانية السنة  5296مف وزير المالية عف ما تجبيو

السكؾ الحديد مف رسوـ العبور عمى الجسور ،الفتا نظر الوزير إلى أف دائرة السكؾ الحديد قد

استغمت أالؼ األمياؿ مف أراضي العراؽ مف دوف أف تدفع أي شئ،بعد ذلؾ أرسؿ النائب المذكور

سؤاال وبتيكـ واضح ،أأصبحنا واسطة لجباية الرسوـ مف األىالي ونعطييا إلى السكؾ الحديد؟(.)11

وفي السياؽ ذاتو انتقد النائب نصرت الفارسي قرار الحكومة بتخصيص األمواؿ لمسكؾ

الحديد ألننا ال قبؿ لنا بدفعيا( .)12موضحا حقيقة غاية في األىمية باف البمد الذي ال يكؼ

رأسمالو ال يقدـ مساعدات لآلخريف ،ولـ يقؼ عند ىذا الحد،وانما ،طمب مف جعفر العسكري
رئيس الوزراء شخصيا ،أف ينور المجمس بوضع السكؾ الحديد ( .)11فأجاب رئيس الوزراء ،عمى

ذلؾ ،باف المذاكرة قائمة مع الحكومة البريطانية حوؿ ىذا المرفؽ الميـ الذي يقدـ خدمة حيوية
لمعراؽ  ،واف الحكومة ساعية بجدية الستمبلؾ السكؾ الحديد وبأسرع وقت(.)15

لما كانت السكؾ الحديد مف أىـ المرافؽ االقتصادية فانو مف المتوقع مف نائب ديالى

نصرت الفارسي أف يظؿ متابعا لوضعيا وعميو فقد عاد في مايس  5298إلى طرح الموضوع

مجددا واصفاً سياسة الحكومة بأنيا سياسية غير رشيدة ،مستغربا باف السكؾ الحديد ال تربطنا
بأي بمد آخر ما عدا إيراف التي باشرت بمشروع مد سكؾ الحديد مف الخميج العربي إلى بحر
قزويف التي ستؤثر ،كما يقوؿ النائب المذكور ،

العراؽ(.)19

عمى وضع السكؾ الحديد في

رفض النائب نصرت الفارسي بقاء ميزانيتي السكؾ الحديد والميناء ضمف الميزانية

العامة لمدولة (.)13مع بقاء إدارتييما بيد البريطانييف ،متمنيا وبح اررة واضحة عودة المرفقيف

المذكوريف إلى أحضاف االقتصاد العراقي (.)11

ال نبالغ إذا ما سجمنا ىنا أف النائب نصرت الفارسي كاف في مقدمة مف انتقد مشروع

اصفر معتب ار شروط عقد المشروع غير قابمة لمتطبيؽ وانيا سوؼ تمحؽ األضرار باالقتصاد

العراقي(.)11

وفي الوقت نفسو طالب نصرت الفارسي وىو يناقش مسألة امتياز شركة النفط

االنكميزية – الفارسية المحدودة لسنة  5296إلى األراضي العراقية المحولة ،طالب أف يتضمف
9

االمتياز شرط بيع النفط في العراؽ باألسعار المعقولة

()16

وفي ختاـ حديثو التمس مف الحكومة

أف تدخؿ في مفاوضات جديدة مع ىذه الشركة حتى تحصؿ عمى منافع أكثر مما سبؽ (.)18

كما قدـ النائب المذكور مقترحا مف اجؿ تشجيع استخداـ السيارات،في إشارة منو باآلثار

االيجابية التي رافقت استخداميا عمى الحياة العراقية ككؿ ،والذي تضمف تخفيض أسعار البنزيف

،الذي قبمتو الحكومة العراقية عمى الفور (.)11

المبحث الرابع:موقف نصرت الفارسي من قضايا الصحة والتربية والتعميم :

أولى نائب ديالى نصرت الفارسي القضايا واألمور المتعمقة بالصحة والتربية والتعميـ

اىتماما ممحوظا .فقد قدـ ىو ومجموعة مف النواب في الجمسة الثالثة والثبلثيف لبلجتماع غير
االعتيادي لمجمس النواب المنعقدة بتاريخ 1تشريف األوؿ سنة  ،5291اقتراحا بإنشاء مستشفى

في قضاء سوؽ الشيوخ اكبر االقضية العراقية آنذاؾ ،فضبلً عف وقوعو في منطقة قريبة جدا

مف االىوار،مما يجعؿ أبنائو عرضة لؤلمراض المختمفة أخطرىا المبلريا  ،مما أدى إلى إض ار ار

كبي اًر بالشعب العراقي(.)12

وناشد النائب المذكور في جمسة أخرى لممجمس ،الحكومة أف تعتمد في تعييناتيا في

المرافؽ الصحية عمى العراقييف إذا ما توفرت فييـ الخبرة ،مذك ار إياىا باف القاعدة األساسية
الشائعة في ىذا المجاؿ أف يستخدـ الوطني قبؿ كؿ احد(.)61

ربما يعد النائب نصرت الفارسي في مقدمة مف نبو إلى أخطار التدخبلت الحزبية

والسياسية في شؤوف العممية التربوية ،محذ ار مف مخاطر ذلؾ عمى العممية التربوية برمتيا،منحيا
بالبلئمة عمى الحكومة ألنيا تخرج دفعات كثيرة دوف أف يكوف ليـ عمؿ مما دفع بالعديد منيـ

إلى ما اسماه" امتياف السياسة" لكنو لـ ينس في ىذه المناسبة إلى اإلشارة إلى النقص الواضح

الذي تعانيو الببلد في االختصاصات العممية،وزاد عمى ذلؾ كمو باف أوضح كيفية سير البمد في
ركاب الحضارة،فقاؿ أف ذلؾ ال يتـ إال باالستعانة بالخبرات األوروبية عف طريؽ استقداـ األساتذة

والخبراء ميما كمؼ ذلؾ االستقداـ مف تبعات مالية،فضبل عف إيجاد فرص العمؿ لخريجي

الكميات العاطميف ،واالىـ مف ذلؾ برأينا انو طالب بجعؿ التعميـ االبتدائي حقاً لكؿ طفؿ
عراقي،وال يتـ ذلؾ إال بتأسيس دار لممعمميف العميا مع ضرورة أف تكوف الحكومة سخية في

صرفيا عمييا ،وأخي ار طالب وكاف في ذلؾ محقا ،بتأسيس كمية إلعداد الموظفيف المؤىميف إلدارة
الدولة

شؤوف

المختمفة (.)65

ولـ يفوت النائب نصرت الفارسي وىو يناقش المبمغ المخصص لئلكراميات مف و ازرة المعارؼ أف

يقترح ربط إنفاؽ ىذه المبالغ بقانوف خاص ال أف تبقى خاضعة ألىواء السياسة (.)69وفي السياؽ
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ذاتو ،دعا نائب ديالى أف تجمع المدارس الصناعية في إدارة واحدة عمى صعيد العراؽ  ،واف

ترسؿ عدد مف طمبتيا لمدراسة في خارج العراؽ(.)63

ابتيج النائب نصرت الفارسي كثي ار ولـ يخؼ سروره عندما سمع إشادة وزير األشغاؿ

والمواصبلت وكالة بكفاءة خريجي مدرسة (كمية)اليندسة العراقية ودورىـ في تنفيذ مشاريع الو ازرة

المذكورة ،لكنو قدـ اقتراحا غير موفؽ باف ترتبط كؿ مدرسة بالو ازرة التي تخدميا(.)61

أفصح النائب موضوع الدراسة بعض الشئ عف ما يمكف أف نسميو فك ار تربويا يستحؽ

اإلشادة،فقد قاؿ في خطاب لو في مايس 5296أف المدارس ىي واسطة الحياة ،وما الحياة في
حقيقتيا إال عراؾ مستمر يتوقؼ االنتصار فيو عمى السبلح ،والسبلح ىو العمـ والمعرفة،منتقدا

ضالة النفقات المرصودة لممعارؼ ،مقترحا اقتراحا عمميا جدا باف تقوـ الحكومة بفرض رسوـ
تعود ايرادتيا لممعارؼ بشرط أف يكوف إيراد كؿ لواء لمواء نفسو .وختـ خطابو باف طالب الحكومة

أف تنظر لممعارؼ بأىمية أكثر واف تخصص ليا المبالغ الكفيمة بالنيوض بيا (.)61

ال نجانب الحقيقة إذا ما اشرنا ىنا أف النائب نصرت الفارسي كاف مف أوائؿ الذيف دافعوا

عف فكرة توحيد المناىج التربوية في العراؽ ،فقد أكد وىو يناقش أماـ النواب المقترح الخاص

بكمية االعظيمة ومدرسة الرحمانية ،أف الذي يبمور عقمية واحدة لمنشأ الجديد ولمشعب العراقي
بشكؿ عا ـ ىو توحيد المناىج التربوية خاصة في مرحمتي االبتدائية والثانوية،موضحا إعطاء
و ازرة المعارؼ السمطة والصبلحيات واألشراؼ عمى كؿ مراحؿ التعميـ في العراؽ (.)66

المبحث الخامس:موقف نصرت الفارسي من القضايا القانونية :

ابدى نصرت الفارسي جيوداً واضحة ألجؿ سير الببلد عمى أسس قانونية واضحة ومف

ىذا المنطمؽ تقدـ مع مجموعة مف النواب باقتراحا طالبوا فيو مف الحكومة سف لوائح قانونية

تكوف معيا اًر ومنياجاً تسير عميو الو ازرات العراقية ،وألىمية ىذا االقتراح آثرنا أف نقتبس جزءاً منو
" :إف إدارة الببلد الدستورية تتطمب أف تكوف معامبلت دوائرىا الرسمية مربوطة بقوانيف تكوف ىي
دستور العمؿ ،وال يجوز ترؾ المعامبلت فوضى أو بموجب قوانيف ناقصة وغير مستوفية

القواعد ،يمكف أف تكوف مانعة وجامعة حتى تجري المعامبلت بصورة سالمة ،وتكوف دواويف
و ازرات الحكومة العراقية منذ شكمت حتى اآلف تدير شؤونيا مف دوف قوانيف كاممة ،إلدارة تمؾ

الشؤوف وبالخاصة كيفية تعييف اإلدارة ،ورؤساء المحاكـ ،وضباط الجيش والشرطة ،وموظفي
المالية والمعارؼ واألشغاؿ والبرؽ والبريد،وغير ذلؾ مف الدوائر المتكمفة باف تكوف أعماليا حسب
قوانيف خاصة" .واختتـ التقرير بضرورة تعجيؿ سف ىذه القوانيف وتعديؿ قانوف إدارة الواليات

العثمانية بصورة توافؽ روح العصر

()68

 .لـ يكف مصادفة أف يقبؿ ىذا االقتراح وباألكثرية(.)61
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ومف جية أخرى طالب النائب نصرت الفارسي وىو

يناقش الئحة قانوف توزيع

المساعدات المالية لممدارس والمعاىد األىمية أف تجري المعامبلت الخاصة باألمواؿ المرصدة

ليذه المدارس عمى أسس قانونية دوف أف تكوف مبنية عمى معامبلت كيفية (.)62

كانت مداخمة النائب نصرت الفارسي في الجمسة الثانية واألربعيف التي تناوؿ فييا

موضوع العدؿ في العراؽ ،ممتمسا فييا الحكومة استكماؿ تشكيبلت و ازرة العدلية في جميع

أنحاء القطر ،منوىا إلى أىمية إصبلح طريقة انتخاب القضاة ليتـ انتخاب القضاة البلئقيف،كما
التمس النائب المذكور مف و ازرة العدلية استكماؿ تشكيبلت محكمة التمييز،الف ىذه المحكمة

بمثابة المرشد الوحيد لمقضاة،كما أنيا المسؤولة عف تصحيح الخطأ الذي يصدر مف
المحاكـ( .)81الميـ ىنا إف ىذه األفكار القت استحساف وزير العدلية الذي وعد بتنفيذىا(.)85

لـ يكتؼ النائب بذلؾ وانما،زاد عميو وىو يناقش ميزانية و ازرة العدلية لسنة ،5291عمى

ضرورة أف يشمؿ العدؿ جميع الناس في العراؽ دونما أي عوض لكي ال يضطر الناس لشرائو،

منتقدا الحكومة بسبب كثرة الرسوـ المفروضة في المحاكـ ،الف النائب يعتقد بأنو بسبب ىذه
المصاريؼ أصبح عزوؼ الناس واضحاً عف المحاكـ .ممتمسا في ختاـ خطابو مف وزير العدلية
أف يأخذ ذلؾ األمر عمى محمؿ الجد ،وانو ينتظر بفارغ الصبر اليوـ الذي تؤسس فيو محكمة ال

تناؿ فمسا واحداً مف اجؿ "تأميف العدؿ"(.)89

لـ يكف غريبا عمى النائب نصرت الفارسي،الذي امتدت اىتماماتو إلى أكثر مف حقؿ

وجانب،أف يطالب وبصوت عالي بالخبلص مف نظاـ دعاوى العشائر باعتباره واحدا مف نتائج
االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ ولتجسيد تمؾ الشجاعة آثرنا أف نسجميا دوف زيادة أو نقصاف " :إذا

نظرنا إلى القواعد المختصة في فصؿ العشائر التي وضعت بعد االحتبلؿ نرى أنيا كانت ناشئة
عف حاجة سياسية والحاجة السياسية قد انقضت فعميو لـ يبؽ لزوـ لبقاء ىذه القوانيف"وتمنى مف

المجمس إلغاء ىذه الموائح القانونية و "اإلتياف ببلئحة جيدة كافية لمغرض" ( .)83وفي الجمسة ذاتيا

أشار إلى مخالفة قانوف األعشار لمقانوف األساسي العراقي ألنو "لـ ينص عمى أف تأخذ الضريبة
عمى تعداد األشجار بؿ عمى طريقة المقطوع بمقدار المبالغ التي تستوفييا" الحكومة إال إف ىذه

المبالغ اخذت بطريقة "تعداد األشجار" وىي "مخالفة لقانوف االعشار" وليذا السبب رفع مع
()81

مجموعة مف رفاقو تقري اًر بضرورة تغيير ىذا القانوف

لكف مجمس النواب رفض ذلؾ(.)81

دافع في الوقت عينو عف مسألة استقبلؿ القضاء،الفتا االنتباه إلى ضرورة إطبلؽ يد

القضاة تماما واف ال يكونوا تحت تأثير أو رقابة احد أيا كاف  ،لكي يتمكنوا القياـ بواجباتيـ عمى

أتـ حالة (.)86

استكماال لتمؾ المواقؼ الرائعة نقوؿ إف نائب ديالى رفض رفضا واضحا وىو يناقش

الئحة قانوف إدارة األلوية"المحافظات" لسنة  ،5298إعطاء أية صبلحيات قضائية ألي موظؼ
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إداري،كما اعترض إعطاء المسائؿ الخاصة بقضاة الصمح وايداعيا إلى القائممقاميف والمديريف

الذيف ال يعمموف مف القوانيف الحقوقية شيئاً(.)88

أخي ار رأى نصرت الفارسي باف تأسيس المجالس العمومية لؤللوية بوضعيا الحالي غير

صحيح وال بأس مف أف نتركو يوضح رأيو عندما قاؿ " :أنا حريص عمى محافظة حقوؽ اآلىميف
وعمى تدريبيـ عمى استعماؿ ىذه الحقوؽ واف الغرض األساسي مف تشكيؿ المجالس العمومية
ىو تمريف الشعب عمى استعماؿ حقوقو" ألنو إذا أسست ىذه المجالس وعمـ الشعب انو ال فائدة
منيا سيصابوف باليأس وبذلؾ تضيع الفائدة المتوخاة منيا ،لذلؾ فأنا أرى أف تأسيس المجالس
()81

العمومية بيذا الشكؿ غير صحيح

األمر الذي يؤكد وبصورة واضحة رغبة نائب ديالى باف

تكوف المجالس العمومية ىي النواة األولى لتطبيؽ الديمقراطية وتكويف مجتمع ديمقراطي يعرؼ

كيؼ يستخدـ حقوقو بالشكؿ األكمؿ.

المبحث السادس:موقف نصرت الفارسي من قضايا حرية التعبير والصحافة :

أيد النائب نصرت الفارسي بحماس واضح التقرير الذي رفعو النائب الشيخ احمد الداود

ومجموعة مف النواب والذيف طالبوا فيو بتعديؿ المادة  39مف قانوف المطبوعات مشي ار إلى
الفوائد الجمة التي ستحظى بيا الببلد جراء ىذا التعديؿ .قائؿ ما نصو " :وأقؿ ما يقاؿ عف

الصحيفة إنيا عيف تراقب األعماؿ فنحف اآلف ممموئيف بالتقصير فنكثر مف العيوف والرقباء بدالً
مف أف نجعؿ العيوف مريضة"

()82

ومضى منتقدا توكيؿ إصدار الصحؼ إلى و ازرة الداخمية،ومف

المفيد أف ندعو النائب المذكور يوضح ذلؾ" :ومف الغريب جداً أف يسمب حؽ نزع الممكية مف يد

القضاء ونعطيو لمسمطة التنفيذية ،فإذا كاف القصد منيا جعميا سالمة ،فمتبحث الحكومة عف
الشخص الذي يطمب االمتياز ،فمتى ما رأت توفر الشروط فيو عندئذ نمنحو االمتياز ويرجع في

أمر الجرائد إلى القضاء"واسترسؿ في اإلشارة إلى اآلثار االيجابية إذا تولت و ازرة العدلية أمر

إصدار الصحؼ بيذه الكممات المعبرة" :إف القضاة بعيدوف عف السياسة ويجب أف يكونوا بعيديف
عنيا  ...الف القضاء نزيو وليس تحت تأثير أي سمطة كانت (.)11

لما كانت الحكومة العراقية قد تجاوزت حدود العراؽ في محاوالتيا لكـ أفواه العراقييف

واالنتقاـ مف خصوميا ومنتقدييا ،فانو مف الطبيعي جدا أف يقؼ نصرت الفارسي أماـ غمؽ

جامعة بيروت نادي النشيء العراقي وابعاد رئيسو يوسؼ زينؿ عف الجامعة والذي جاء بفعؿ
ضغط الحكومة العراقية عمى الجامعة المذكورة متسائبل وباستنكار واضح عف أي مف السمطات

قامت

وراء ذلؾ؟ (.)15

بيذا

وما

العمؿ،

كعادتو ناقش النائب نصرت الفارسي موضوع

ىو

الباعث

الميزانية العامة لمدولة لسنة 5298

،بعمؽ  ،وقدـ اقتراح بجمب مذاكرات ومحاضر المجالس النيابية في الدوؿ الغربية وتأسيس
13

دائرة خاصة بترجمة المفيد منيا،وذلؾ لبلستفادة مف خبرات الغرب في التشريع باعتبار الغرب

يمتمؾ تجربة طويمة في مجاؿ التشريع ،األىـ في ىذا المجاؿ .ولـ يكتؼ بيذا االقتراح
وانما،التمس مف المجمس النواب إرساؿ وفود مف النواب إلى الدوؿ المتقدمة لبلطبلع عمى
تجاربيـ النيابية وأساليبيـ في التطور والعمراف ،ليساعدوا في ترقية المجتمع العراقي وتطويره (.)19

وبيدؼ تعزيز عممية التطور الثقافي في العراؽ اقترح دعـ الحكومة لممطابع األىمية

كونيا "ىي التي تؤمف السمعة األدبية المطموبة" ودعا إلى ترؾ ىذه المطابع تعمؿ بحرية لطبع
"الكتب والجرائد والمؤلفات"حتى يتمكف األفراد "مف إظيار أفكارىـ بصورة مطبوعة" وأثنى في

الوقت نفسو عمى الحكومة العفاءىا الكتب والمؤلفات مف الرسوـ كوف ىذا اإلعفاء يساعد برأيو
عمى "بث األفكار" ويؤدي إلى "النفع والتقدـ الفكري عند الناس" (.)13

الخاتمة:
بعد ىذا كمو ،يمكننا أف نثبت وبيقيف كبير،أف النائب نصرت الفارسي،المنحدر مف أسرة

تنتمي إلى الطبقة البرجوازية الصغيرة والحائز عمى تعميـ عاؿ يحسده عميو الكثيروف ،كاف واحدا

مف مجموعة مف النواب الذيف ترددت أفكارىـ وخطاباتيـ كثي ار في أروقة مجمس النواب،وال

نجانب ا لحقيقة إذا قمنا ىنا،أف طروحاتو وأفكاره قد امتدت إلى شتى جوانب الحياة،فيو اشد
المطالبيف باالىتماـ بالزراعة بوصفيا عماد حياة العراؽ،كما ناشد،وكاف في ذلؾ مف

القبلئؿ

،االىتماـ

بكؿ

ما

يطور

اإلنتاج

ويزيد

نسبة

نمو

االقتصاد

العراقي

السنوي ،باعتباره مؤش ار عمى نجاح خطة الحكومة االقتصادية ،فضبل عف حرصو الواضح عمى

الماؿ العاـ ومطالباتو المتكررة باف ال يصرؼ منو شيئا إال بقانوف.ولـ يتردد باف يقؼ ضد
تخصيص األمواؿ البلزمة إليجار قصر لمممؾ فيصؿ األوؿ،مذك ار الكؿ باف قموب أبناء الشعب

العراقي أفضؿ مف أي قصر منيؼ.كما صاغ نصرت الفارسي آراء تربوية راقية فيو مف الذيف
نادوا في وقت مبكر بجعؿ التعميـ االبتدائي حقا لكؿ العراقييف،وىو مف بيف مف تنبو إلى مخاطر

الحزبية واألحزاب عمى العممية التربوية في العراؽ.
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( )55فػػي  51كػػانوف الثػػاني  ،5296المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة ،العػػدد  321فػػي  1شػػباط
 ،5296ص.9

()91المصدر نفسو  ،ص.6-1

( )95المصػػدر نفسػػو ،الجمسػػة ( )52فػػي  8كػػانوف الثػػاني  ،5296المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة،
العدد  321في  91كانوف الثاني  ،5296ص.3

()99

المصدر نفسو ،ص.31

( )93المص ػػدر نفس ػػو ،الجمس ػػة ( )98ف ػػي  51آذار  ،5296المنش ػػورة ف ػػي الوق ػػائع العراقي ػػة ،الع ػػدد
 191في  31آذار  ،5296ص.2-1

()91

المص ػػدر نفس ػػو ،الجمس ػػة ( )36ف ػػي  1م ػػايس  ،5296المنش ػػورة ف ػػي الوق ػػائع العراقي ػػة ،الع ػػدد

 115في  3حزيراف  ،5296ص.8

( )91المصدر نفسو ،ص.91

( )96المصػػدر نفسػػو ،الجمسػػة ( )13فػػي  91تش ػريف األوؿ  ،5291المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة،
العدد  311في  91كانوف األوؿ  ،5291ص.2

()98

شػػركة اصػػفر :شػػركة سػػميت عمػػى اسػػـ مؤسسػػيا نجيػػب اصػػفر المسػػيحي المبنػػاني ودخػػؿ إلػػى
جانبػػو فػػي تأسيسػػيا حمػػدي الباجػػو جػػي وثابػػت عبػػد النػػور وكػػانوا يرمػػوف إلػػى إقامػػة مشػػاريع

لئلنشػػاء خػزاف الحبانيػػة والفموجػػة ،إلرواء األ ارضػػي الواقعػػة فػػي لػواء الدليـ(محافظػػة االنبػػار).
تػػـ بيػػع ىػػذا االمتي ػاز لمعديػػد مػػف الشػػركات إال انػػو فػػي نيايػػة المطػػاؼ رسػػى لصػػالح شػػركة
بريطانية تعرؼ باسـ (شركة زراعة القطف في ديالى) وقد وقفت دار االعتمػاد البريطانيػة إلػى

جانػػب ىػػذه الشػػركة ألجػػؿ تػػذليؿ العقبػػات التػػي تقػػؼ بوجييػػا وشػػاب ىػػذا االمتيػػاز العديػػد مػػف
الشبيات.ياسػ ػػيف طػ ػػو ظػ ػػاىر عمػ ػػي العسػ ػػكري،دار االعتمػ ػػاد البريطانيػ ػػة فػ ػػي الع ػ ػراؽ-5291
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،5239أطروحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوراه(غير منشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورة)كمية التربيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة-ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف رشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد،جامعة
()91

بغداد ،5221،ص.939-931

محاضػػر جمسػػات مجمػػس الن ػواب  ،االجتمػػاع االعتيػػادي األوؿ لسػػنة  ،5291الجمسػػة ()33

فػػي  1تشػريف األوؿ  ،5291المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة ،العػػدد  319فػػي  99تشػريف األوؿ
 ،5291ص.55

( )92كػػاف مبمػػغ إيجػػار القصػػر السػػنوي  1111روبيػػة ،ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف الممػػؾ فيصػػؿ األوؿ
كاف تحت تصرفو خمسػة قصػور اثنػاف بنيػا مػف قبػؿ الحكومػة العراقيػة ،واثنػاف اسػتأجرىما ،أمػا

الخػػامس فيػػو موضػػوع البحػػث فػػي ىػػذه الميزانيػػة .لمتفاصػػيؿ ينظػػر  :المصػػدر نفسػػو ،االجتمػػاع
غيػػر االعتيػػادي األوؿ لسػػنة  ،5291الجمسػػة ( )31فػػي  6تش ػريف األوؿ ،5291المنشػػورة فػػي

الوقائع العراقية ،العدد  361في  1تشريف الثاني  ،5291ص.51-2

( )31المصدر نفسو  ،ص.2

()35المصػػدر نفسػػو  ،الجمسػػة ( )31فػػي  1تش ػريف األوؿ  ،5291المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة،
العدد  385في  93تشريف الثاني ،5291ص.3-9

( )39المصدر نفسو ،ص.91

( )33المصػػدر نفسػػو ،الجمسػػة ( )13فػػي  91تش ػريف األوؿ  ،5291المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة،
العدد  311في  91كانوف األوؿ  ،5291ص. 95

()31المص ػ ػػدر نفس ػ ػػو  ،االجتم ػ ػػاع االعتي ػ ػػادي األوؿ لس ػ ػػنة  ،5291الجمس ػ ػػة ( )36ف ػ ػػي  1م ػ ػػايس
 ،5296المنشورة في الوقائع العراقية ،العدد  115في  3حزيراف  ،5296ص. 92

( )31المصػػدر نفسػػو ،االجتمػػاع غيػػر االعتيػػادي الثػػاني لسػػنة  ،5298الجمسػػة ( )1فػػي  8مػػايس
 ،5298ص. 169

()36المصدر نفسو  ،الجمسة ( )2في  59مايس  ،5298ص.211-218

( )38المصدر نفسو ،الجمسة ( )51في  95مايس ،5298 ،ص.5536-5531

()31المصػ ػػدر نفسػ ػػو  ،االجتمػ ػػاع االعتيػ ػػادي الثػ ػػاني لسػ ػػنة  ،5296الجمسػ ػػة ( )96فػ ػػي  8شػ ػػباط
 ،5298ص.399-395

( )32المصدر نفسو ،الجمسة ( )13في  35اذار  ،5298ص. 115

( )11المصػػدر نفسػػو ،االجتمػػاع غيػػر االعتيػػادي الثػػاني لسػػنة  ،5296الجمسػػة ( )13فػػي  35اذار
 ،5298ص. 111

()15

لمتفاصيؿ ينظر:المصدر نفسو ،االجتماع االعتيادي الثالث لسنة  ،5298الجمسة ( )55فػي

 51كانوف الثاني  ،5291ص. 551
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()19المصدر نفسو  ،االجتماع غير االعتيادي الثاني لسػنة  ،5296الجمسػة ( )91فػي  35كػانوف
الثاني  ،5298ص. 982

( )13المصدر نفسو ،الجمسة ( )13في  35آذار  ،5298ص. 115
( )11المصدر نفسو ،ص. 161
()11

ىكذا وردت في النص والصحيح ببلد فارس .

( )16محاضػػر جمسػػات مجمػػس النػواب ،الػػدورة االنتخابيػػة األولػػى ،االجتمػػاع غيػػر االعتيػػادي الثػػاني
لسنة  ،5296الجمسة ( )15في  91نيساف  ،5298ص.835-831

()18المصدر نفسو  ،الجمسة ( )13في  91نيساف  ،5298ص.815

()11المصػ ػػدر نفسػ ػػو  ،االجتمػ ػػاع االعتيػ ػػادي األوؿ لسػ ػػنة  ،5291الجمسػ ػػة ( )11فػ ػػي  59مػ ػػايس
 ،5296المنشورة في الوقائع العراقية ،العدد  116في  95حزيراف  ،5296ص2؛ ولمزيػد مػف
التفاصػػيؿ عػػف السػػكؾ الحديػػد ،ينظػػر  :عمػػي ناصػػر حسػػيف ،تػػاريخ السػػكؾ الحديػػد فػػي الع ػراؽ

 .5211-5251دراسة سياسية ،اقتصادية ،عسكرية ،مطبعة شعبة السكؾ ،بغداد. 5216 ،

()12محاضػػر جمسػػات مجمػػس الن ػواب ،الػػدورة االنتخابيػػة األولػػى ،االجتمػػاع االعتيػػادي األوؿ لسػػنة
 ،5291الجمسػة ( )11فػػي  59مػػايس  ،5296المنشػورة فػػي الوقػػائع العراقيػة ،العػػدد  116فػػي

 95حزيراف  ،5296ص. 59

()11المص ػػدر نفس ػػو  ،االجتم ػػاع غي ػػر االعتي ػػادي الث ػػاني لس ػػنة  ،5298الجمس ػػة (  )53ف ػػي 93
كانوف األوؿ ،5296ص.591-593

()15المصدر نفسو  ،ص. 596

()19المصدر نفسو ،الجمسة ( )58في  91مايس  ،5298ص. 5581

( )13المصدر نفسو ،الجمسة ( )99في  1حزيراف  ،5298ص. 5961
( )11المصدر نفسو ،الجمسة ( )13في  91نيساف  ،5298ص. 815

( )11المصػػدر نفسػػو ،الجمسػػة ( )19فػػي  59حزيػراف  ،5296المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة ،العػػدد
 161في  56آب  ،5296ص.3-9

()16المصػ ػػدر نفسػ ػػو ،االجتمػ ػػاع االعتيػ ػػادي األوؿ لسػ ػػنة  ،5291الجمسػ ػػة ( )13فػ ػػي  53حزي ػ ػراف
 ،5296المنش ػػورة ف ػػي الوق ػػائع العراقي ػػة ،الع ػػدد  161ف ػػي  52آب  ،5296ص1؛ لمزي ػػد م ػػف
التفاصيؿ عف االمتيازات النفطية .ينظر :نوري عبد الحميد خميػؿ ،التػاريخ السياسػي المتيػازات

النفط في العراؽ  ،5219-5291بيروت.5211 ،
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()18محاضػػر جمسػػات مجمػػس الن ػواب ،الػػدورة االنتخابيػػة األولػػى ،االجتمػػاع االعتيػػادي األوؿ لسػػنة
 ،5291الجمسة ( )13في  53حزيراف  ،5296المنشورة في الوقػائع العراقيػة ،العػدد  161فػي

 52آب  ،5296ص. 1

( )11المصػػدر نفسػػو ،االجتمػػاع غيػػر االعتيػػادي الثػػاني لسػػنة  ،5298الجمسػػة ( )8فػػي  51مػػايس
 ،5298ص. 213 ،215

( )12المصػػدر نفسػػو ،االجتمػػاع غيػػر االعتيػػادي األوؿ لسػػنة  ،5291الجمسػػة ( )33فػػي  1تش ػريف

األوؿ  ،5291المنش ػ ػػورة ف ػ ػػي الوق ػ ػػائع العراقي ػ ػػة ،الع ػ ػػدد  312ف ػ ػػي  91تش ػ ػريف األوؿ ،5291

ص. 51

( )61المصػػدر نفسػػو ،الجمسػػة ( )31فػػي  53تش ػريف األوؿ  ،5291المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة،
العدد  381في  3كانوف األوؿ  ،5291ص. 91-91

()65المصػػدر نفسػػو  ،الجمسػػة ( )31فػػي  1تش ػريف األوؿ  ،5291المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة،
العدد  385في  93تشريف الثاني  ،5291ص. 58-56

( )69المصدر نفسو ،ص. 99

()63المصدر نفسو  ،ص. 91

( )61المصػػدر نفسػػو ،الجمسػػة ( )36فػػي  51تش ػريف األوؿ  ،5291المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة،
العدد  389في  96تشريف الثاني  ،5291ص. 2

( )61المصػ ػػدر نفسػ ػػو ،االجتمػ ػػاع االعتيػ ػػادي األوؿ لسػ ػػنة  ،5291الجمسػ ػػة ( )11فػ ػػي  99مػ ػػايس
 ،5296المنشورة في الوقائع العراقية ،العدد  118في  96تموز  ،5296ص.56-51

()66المصػػدر نفسػػو  ،الجمسػػة ( )15فػػي  51حزيػراف  ،5296المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة ،العػػدد
 163في  59آب  ،5296ص.2 ،1

()68المصػدر نفسػو  ،االجتمػاع غيػر االعتيػػادي األوؿ لسػنة  ،5291الجمسػة ( )91فػي  95أيمػػوؿ
 ،5291المنشورة في الوقائع العراقية ،العدد  313في  55تشريف األوؿ  ،5291ص. 6

( )61المصدر نفسو ،ص. 8

( )62المصػػدر نفسػػو ،الجمسػػة ( )91فػػي  51شػػباط  ،5296المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة ،العػػدد
 155في  55آذار  ،5296ص. 91

( )81المصػ ػػدر نفسػ ػػو ،االجتمػ ػػاع االعتيػ ػػادي األوؿ لسػ ػػنة  ،5291الجمسػ ػػة ( )19فػ ػػي  51مػ ػػايس
 ،5296المنشورة في الوقائع العراقية ،العدد  115في  1تموز  ،5296ص.91-52

( )85المصدر نفسو ،ص. 99

()89المصدر نفسو  ،ص. 93
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( )83المصدر نفسو ،االجتمػاع غيػر االعتيػادي الثػاني لسػنة  ،5296الجمسػة () 31فػي  95شػباط
 ،5298ص. 389

()81

المصدر نفسو ،ص. 311-382

( )81المصدر نفسو ،ص.318-316

()86المصدر نفسو  ،الجمسة ( )33في  3اذار  ،5298ص. 151
( )88المصدر نفسو ،ص. 111

()81المصدر نفسو  ،الجمسة ( )16في  56نيساف  ،5298ص. 619

( )82المصػػدر نفسػػو ،االجتمػػاع االعتيػػادي األوؿ لسػػنة  ،5291الجمسػػة ( )1فػػي  2كػػانوف األوؿ
 ،5291المنشورة في الوقائع العراقية ،العدد  312في  51كانوف الثاني  ،5296ص. 1

()11المصدر نفسو ،ص. 1

()15المصػػدر نفسػػو  ،الجمسػػة ( )31فػػي  1نيس ػػاف  ،5296المنشػػورة فػػي الوقػػائع العراقيػػة ،الع ػػدد
 196في  91نيساف  ،5296ص.31

( )19المصػػدر نفسػػو ،االجتمػػاع غيػػر االعتيػػادي الثػػاني لسػػنة  ،5298الجمسػػة ( )9فػػي  1مػػايس
 ،5298ص. 139-135

()13المصدر نفسو  ،الجمسة ( )1في  8مايس  ،5298ص. 185

قائمة المصادر والمراجع
أوال:الوثائق المنشورة:

 -5محاضػػر جمس ػػات مجم ػػس الن ػواب ،ال ػػدورة االنتخابي ػػة األولػػى ،االجتم ػػاع غي ػػر االعتي ػػادي
األوؿ لسنة.5291

 -9محاضػػر جمسػػات مجمػػس الن ػواب ،الػػدورة االنتخابيػػة األولػػى ،االجتمػػاع االعتيػػادي األوؿ
لسنة.5291

 -3محاضػػر جمسػػات مجمػػس النػواب ،الػػدورة االنتخابيػػة األولػػى  ،االجتمػػاع االعتيػػادي الثػػاني
لسنة.5296

 -1محاضػػر جمسػػات مجمػػس الن ػواب ،الػػدورة االنتخابيػػة األولػػى  ،االجتمػػاع غيػػر االعتيػػادي
الثاني لسنة.5298

 -1محاضػػر جمسػػات مجمػػس النػواب ،الػػدورة االنتخابيػػة األولػػى  ،االجتمػػاع االعتيػػادي الثالػػث
لسنة .5298
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ثانيا :المطبوعات الحكومية:

 -5الحكومػ ػػة العراقيػ ػػة،و ازرة الداخمية،الػ ػػدليؿ الع ارقػ ػػي الرسػ ػػمي لسػ ػػنة ،5236مطبعػ ػػة دنكػ ػػور
لمطباعة والنشر،بغداد.5236،

ثالثا:الكتب العربية:

 -5عبػػد الحسػػيف إب ػراىيـ الرفيعػػي،دور النخبػػة القانونيػػة فػػي تأسػػيس الدولػػة العراقيػػة-5211
،5239دار الرافديف لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.9111،

 -9عبد الرزاؽ الحسني ،تػاريخ الػو ازرات العراقيػة ،الجػزء األوؿ والثػاني والعاشػر ،دار الشػؤوف
الثقافية العامة،بغداد.5211،

 -3عػ ػ ػػبلء موسػ ػ ػػى كػ ػ ػػاظـ نػ ػ ػػورس،حكـ المماليػ ػ ػػؾ فػ ػ ػػي الع ػ ػ ػراؽ،5135-5811دار الحريػ ػ ػػة
لمطباعة،بغداد.5281،

 -1عمػػي ناصػػر حسػػيف ،تػػاريخ السػػكؾ الحديػػد فػػي الع ػراؽ  .5211-5251د ارسػػة سياسػػية،
اقتصادية ،عسكرية ،مطبعة شعبة السكؾ ،بغداد. 5216 ،

 -1ف ػ ػ ػ ػػاروؽ ص ػ ػ ػ ػػالح العم ػ ػ ػ ػػر ،األحػ ػ ػ ػ ػزاب السياس ػ ػ ػ ػػية ف ػ ػ ػ ػػي العػ ػ ػ ػ ػراؽ،5239-5295مطبع ػ ػ ػ ػػة
اإلرشاد،بغداد.5281،

 -6ميػ ػ ػ ػػر بصػ ػ ػ ػػري ،أعػ ػ ػ ػػبلـ السياسػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػ ػراؽ الحػ ػ ػ ػػديث،الجزء الثػ ػ ػ ػػاني ،دار الحكمػ ػ ػ ػػة
،بيروت.9111،

 -8نػػوري عبػػد الحميػػد خميػػؿ ،التػػاريخ السياسػػي المتيػػازات الػػنفط فػػي العػراؽ ،5219-5291
بيروت.5211،

اربعا:الرسائل الجامعية:

 -5ياسػ ػ ػػيف ط ػ ػ ػػو ظػ ػ ػػاىر عم ػ ػ ػػي العسػ ػ ػػكري،دار االعتم ػ ػ ػػاد البريطانيػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي الع ػ ػ ػراؽ-5291
،5239أطروحة دكتوراه(غير منشورة)كمية التربية-ابف رشد،جامعة بغداد .5221،

خامسا:البحوث المنشورة:

 -5احم ػػد قوش ػػجو اوغمو،سػ ػػيرة نص ػػرت الفارسػ ػػي "،س ػػومر" (مجمػػػة )،كركوؾ،الع ػػدد الثالػػػث،ربيع
9116
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