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 :الممخص
يأتي التصدم لدراسة تاريخ العراؽ المعاصر عبر دراسة الشخصيات التي 
أّدت دكران مزدكجان عسكريان كسياسيان في مقدمة المكاضيع ، التي تستحؽ 
عناية كبيرة مف لدف المؤرخيف، كىنا نؤكد اف ىذا البحث المعنكف ) بياء 

-7897الشيركاني حياتو كدكره العسكرم كالسياسي في العراؽ الديف نكرم 
( محاكلة جادة في استكماؿ الدراسات التاريخية حكؿ الشخصيات ، 7961

إذ تحاكؿ ىذه الدراسة ، قدر االمكاف ، اف ترسـ صكرة كاضحة كجديرة 
بأبطاؿ الجيش العراقي كدكرىـ العسكرم كالسياسي . تضمف البحث مقدمة 
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Abstract: 

Addressing the studies of contemporary history of Iraq 

through the personalities that contributed in directing the 

course of its historical events politically and militarily, is 

one of the important faces to study the history of Iraq 

and in line with the "History from above" approach. 

Based on this, the research titled "Bahauddin Nouri al-

Shirawani his life and political role in Iraq 1897-1960" is 

an attempt to establish this method by studying the 

figures, and draw a clear picture of one of the heroes of 

the Iraqi army and their political and military role. The 

research included an introduction, two axes or topics, 

conclusion as well as a list of sources.   
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 المقدمة 
أكدت حقائؽ التاريخ في دركسيا كعبرىا ، أف االفكار كحدىا التجر عجمة التاريخ فال 
بد مف قكل اجتماعية تستكعب ىذه االفكار كتتبناىا ،كقد تككف ىذه القكل احزابان احيانان أك 

ماـ الجماىير لتحقؽ ما تصبكا اليو مف حياة شخصيات احيانان ُأخرل قادرة عمى تمييد الطريؽ ا
 حرة كريمة.

مف ىنا يأتي التصدم لدراسة احداث تاريخ العراؽ المعاصر عبر دراسة الشخصيات 
التي أّدت ادكاران مزدكجة سياسية كعسكرية في تمؾ االحداث في مقدمة المكاضيع التي تستحؽ 

بهاء الدين نوري اىتمامان كبيران مف لدف المؤرخيف ، كىنا نؤكد أف ىذه الدراسة المعنكنة ) 
( محاكلة جادة في 8962-8897و ودوره العسكري والسياسي في العراق الشيرواني حيات

استكماؿ الدراسات التاريخية حكؿ الشخصيات إذ تحاكؿ ىذه الدراسة ، قدر االمكاف ، أف 
 ترسـ صكرة كاضحة جديرة بأبطاؿ الجيش العراقي كدكرىـ العسكرم كالسياسي .

نكرم الشيركاني منح الباحث اصراران إف الدكر العسكرم كالسياسي الكبير لبياء الديف 
عمى الكتابة بأسمكب عممي كمكضكع ال افراط فيو كال تفريط، كال انحياز كال تسجيؿ ، فاذا 
كجدناه قد اصاب في مكقؼ ما نكف لو الثناء كالتقدير ، كاذا اخطأ ننتقده بعيدان عف التجريح 

دراسة شخصية عسكرية كسياسية كالتشيير ،كمف تمؾ المنطمقات جاءت ىذه الدراسة لتتصدل ل
 مارست دكران ميمان في تاريخ العراؽ المعاصر.

 المبحث األول
 (8946-8897نشأتو ونشاطو العسكري ) 

 توطئة
شيد العراؽ اكاخر العيد العثماني ردكد فعؿ عبرت عف شعكر قكمي نتيجة لمتطكرات 

ضد  (7)معية االتحاد الترقي التي شيدتيا الساحة العثمانية ، السيما االنقالب الذم قادتو ج
، لكف االتحادييف سرعاف ما تراجعكا عف نيجيـ كاتخذكا نظرية  (2)السمطاف عبد الحميد الثاني 
قاعدة فكرية لنيج سياسة التتريؾ، كما راقب االتحاديكف الضباط  (3)سيادة العنصر الطكراني 

يمت الصحافة بشكؿ كاضح في . اس (4)العرب في الجيش العثماني بما فييـ الكرد العراقييف 
،كعمى الرغـ مف قمة المتعمميف في  (5)تأكيد القيـ القكمية بما كانت تنشره مف مكضكعات 

العراؽ اال أنيـ تمكنكا مف خالؿ تعاكنيـ مع عدد مف العسكرييف، مف بمكرة نكاة الحركة 
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ات الالحقة كاف بياء القكمية العربية في العراؽ قبيؿ نشكب الحرب العالمية االكلى ،كفي السنك 
 التمميذ كالضابط فيما بعد أحد ىؤالء. (6)الديف نكرم الشيركاني 

 نسبو وأسرتو-8
لشيركاني في السميمانية عاـ كلد بياء الديف نكرم بف اسماعيؿ بف حسف بيؾ ا

، كاف كالده الشيخ نكر الديف بف اسماعيؿ بف حسف بيؾ الشيركاني االربمي الذم  (7)7897
 (8)، مدرس كمؤرخ كمؤلؼ ، ىكذا كصفو الشيخ مردكخ ركحاني  7867كلد في اربيؿ عاـ 

الذم قاؿ إّف الشيخ كلد في اربيؿ كالتحؽ بأخيو محمد طو الذم كاف يدرس في مدينة كربالء 
كدرس التجكيد كالقراءة عمى يد الحاج عبد السالـ  (9)اقر اليزدم فتتممذ عمى يد الميرزا ب

، ثـ تنقؿ بيف المدف العراقية   (77)، عيف معممان في كربالء في المدرسة الرشدية (71)البغدادم 
، حيث مارس الخطابة كالتدريس في  7931بكظائؼ مختمفة حتى احيؿ عمى التقاعد عاـ 

 ، أما ابرز مصنفاتو فيي :  (72)جامع الحاج أميف في بغداد الكرخ 
 خالصة تاريخ االسالـ. . أ

 الفمسفة العممية. . ب
 الفمسفة االخالقية. . ت

حقيقة الحقائؽ( ،كتكفي  –كذلؾ ترجـ كتاب عف الفارسية حمؿ عنكاف ) تاريخ التربية 
،كما أشرنا ىك كالد الكزير كالنائب في العيد الممكي بياء الديف نكرم  7946في بغداد عاـ 

 .(73) الشيركاني
اما عـ بياء الديف نكرم الشيركاني ، الشيخ محمد طو الشيركاني فقد كلد في اربيؿ 

كدرس عمى يد عممائيا ، ثـ اشتغؿ في التدريس كاالفادة ، لكنو لـ يمبث أف ذىب  7834عاـ 
بكجيو نحك بغداد إذ حصؿ عمى االجازة العممية ، ثـ ذىب الى كربالء فعقد ىناؾ العديد مف 

كاخذ ُيدرس في جامع خضر الياس ،  7868كالمناظرات ، ثـ عاد الى بغداد عاـ  المباحثات
، ثـ نقؿ (74) 7921ثـ عيف مديرُا ألكقاؼ كربالء ، فبقي فييا حتى الثكرة العراقية الكبرل عاـ 

 .(75) 7937الى بغداد ُكعّيف مدرسان في جامع االزبكية ،كاستمر حتى كفاتو عاـ 
 نشاطو العسكري-2

أكمؿ بياء الديف نكرم الشيركاني دراستو االكلية في السميمانية ثـ تكجو الى بغداد 
كأكمؿ دراستو في المدرسة الرشدية ، ثـ سافر الى استانبكؿ كدخؿ المدرسة الحربية العثمانية 
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-7974،كتخرج فييا مالـز ثاف في الجيش العثماني ،كفي الحرب العالمية االكلى )  (76)
جانب الجيش العثماني  ضد الجيش البريطاني في العراؽ ، ككقع في  ( حارب الى7978

، ثـ  (77)(  Stanley mdeأسر جيش االحتالؿ البريطاني بقيادة الجنراؿ ستانمي مكد ) 
ُأطمؽ سراحو كُأنضـ الى الجيش العربي في الحجاز كسكريا بقيادة الشريؼ الحسيف بف عمي 

، إذ كصؿ عدد الضباط العراقييف بما فييـ الكرد  (79)في الحجاز  7976الذم قادة ثكرة  (78)
أكثر مف ثالثمائة ضابط يعممكف في الجيش العربي كالحككمة العربية  7979في تشريف اكؿ 

 .(21)في سكريا ككاف بياء الديف نكرم الشيركاني احدىـ 
كتجدر االشارة الى أف بياء الديف نكرم الشيركاني برز كأحد الضباط العراقييف 

،كبقي في حككمة الممؾ  (27)يف فانيطت بو مياـ عسكرية فاعمة ،كلمع اسمو منذ البداية النشط
، كبعد أف أسس الجيش العراقي في  (22) 7978فيصؿ بف الحسيف التي قامت في سكريا عاـ 

عاد بياء الديف نكرم الشيركاني مع مف عاد مف الضباط  7927السادس مف كانكف الثاني 
الى انكمترا  7924،كُأكفد في أكاخر عاـ  7927ي الحادم عشر مف آب العراقييف كانتمى لو ف

، ثـ  (23)، عيف معمـ اقدـ في مدرسة االسمحة الخفيفة  7926فتدرب ىناؾ كعاد لمعراؽ عاـ 
ضابطان في الفكج الثاني ،كضابطان في مقر المنطقة الشمالية في المكصؿ ،كضابطان في مديرية 

 . (24)الحركات العسكرية
ثمة حقيقة تاريخية ، أف بياء الديف نكرم الشيركاني كاف حريصان عمى تطكير 
امكانياتو العسكرية باستمرار ، لذا دخؿ كمية االركاف العراقية ، في دكرتيا الدراسية الثانية التي 

، ثـ اصبح معممان في  (25)، فتخرج فييا ضابط ركف  7937فتحت في كانكف الثاني عاـ 
، ثـ أكفد الى بريطانيا لمدخكؿ في دكرات عسكرية في كمية االركاف  (26)الكمية نفسيا 

محركات العسكرية في كزارة ،كبعد عكدتو لمعراؽ اصبح مديران ل (27)البريطانية كمبرلي 
 . (28)الدفاع

بعد أف حصؿ الى رتبة مقدـ ركف اشترؾ في حركات الشماؿ إذ شيدت القضية 
إذ طالب الكرد  (29)،كما بعدىا تداعيات خطيرة  7937الكردية خالؿ المدة الممتدة مف عاـ 

كحاكلكا بسط نفكذىـ عمى القبائؿ المكالية  (31)بيف زاخك كخانقيف  بأنشاء دكلة كردية تمتد ما
، شارؾ بياء الديف  (32)مما اسفر عف حدكث معارؾ متعددة االزمنة كاالمكنة (37)لمحككمة 

، السيما حركات البرزانييف  (33)لعسكرية نكرم الشيركاني في ىذه الحركات حسب األكامر ا
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بعبكر قادتيا الى  7932،كالتي انتيت في آيار  (35)، التي كاف فييا برتبة مقدـ ركف  (34)
 (37)، فأنتيت تمؾ الحركات بنفي بعض زعمائيا ،كلجكء اآلخريف الى دكؿ أخرل (36)تركيا 

،  (38)،كالقضاء عمى المتبقي عسكريان ، فأنتيت بذلؾ الحركات الكردية خالؿ عقد الثالثينيات 
كانكاط الشجاعة (39)كعمى أثر ذلؾ منح المشارككف فييا امتيازات تراكحت مابيف القدـ كالممتاز 

 .(41)بما فييـ بياء الديف نكرم الشيركاني
مجيش كبياء الديف نكرم الشيركاني صفكة القكؿ إف القضية الكردية كانت بالنسبة ل

، االمر الذم جعؿ  (47)مكضكع بحثا ىذا قضية كطنية أكثر مف ككنيا مطالبات كجكدية 
 (.42)المؤسسة العسكرية تظير كقكة ليا كزنيا في السياسية العراقية

كفي الكاقع ، إف الدكرات العسكرية التي شارؾ فييا بياء الديف نكرم الشيركاني 
ي تكالىا ، أىمتو الف يمتمؾ ثقافة عسكرية عالية ، بدليؿ إنو ترجـ كالؼ العديد كالمناصب الت

، ك ) مسائؿ في  7929، كتعبئة الرشاشات  7821مف المؤلفات مثؿ رحمة ريج في العراؽ 
( ، ك )رتؿ باز في 7931( ك ) نقاط في تدريب الكاجبات الصغرل  7931تعبئة الخيالة 

يا كارشادات الى أمرم الحضائر( ،ك )كالخطكط االساسية ( ،ك )كصا7932حركات بارزاف 
( ،ك ) كالرتؿ 7934( ، كترجـ )كيؼ تعالت بركسيا الحمد رفيؽ 7935لحرب العراؽ عاـ 

، فضالن عف حصكلو  (43)( ،ك )كرشاشات فيكرس( 7946( ،ك) جنكيز خاف 7942الخامس 
 . (45)التركية كاالنكميزية ،كاجادتو لمغات عدة ك (44)عمى العديد مف االكسمة العسكرية 

كميما يكف مف أمر فقد كصفتو شخصية قكمية كردية بالقكؿ بأنو )) شخصية 
 (47)،كاداريان ممتازان عمى حد تعبير الكثائؽ البريطانية (46)عسكرية مف المع ضباط الركف (( 

نو " شخصية عسكرية مثقفة ثقافة عالية ، يمتمؾ عمما غزيران ، أدبيان كشاعران"  . (48)كا 
كمف الكاضح ، أف ما يتمتع بو مف اىمية ثقافية كقيادية جعمتو جديران بأف يستمـ مياـ 

كحتى السادس كالعشريف مف  7937آمرية كمية االركاف لممدة مف الحادم كالثالثيف مف آب 
،مع العمـ إّف عيده شيد تحكؿ مدرسة االركاف  (49)كىك برتبة زعيـ ركف  7938كانكف االكؿ 
 7947ركاف ، ثـ اعيد ُأمران لمكمية مرة أخرل لممدة مف السابع كالعشريف مف آب الى كمية اال

 . (51)7942حتى الخامس مف كانكف الثاني 
كنتيجة لمحاجة الماسة لخدماتو فقد ُعّيف رئيسان ألركاف الجيش ، ثـ ككيؿ مدير االدارة 

كمف ثـ نقؿ قائدان لممنطقة  7947العاـ بكزارة الدفاع ،كرفع الى رتبة لكاء في كانكف االكؿ 
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، (57)ضد البريطانييف  7947بعد احداث حركة  7942الجنكبية في البصرة في تشريف الثاني 
قرر بياء الديف نكرم الشيركاني اعتزاؿ الجيش كىك برتبة لكاء كُعّيف مف قبؿ كزارة  كبعد ذلؾ

الى الخامس  7944، لممدة مف الثاني عشر مف شباط  (52)الداخمية متصرفان لمكاء السميمانية 
 .(53) 7944مف آب 

 المبحث الثاني
 (8962-8947) دور بهاء الدين نوري الشيرواني السياسي

 رة الشؤون االجتماعيةدوره في وزا-8
في كزارة نكرم  (54)أصبح بياء الديف نكرم الشيركاني كزيران لمشؤكف االجتماعية 

كاستمر حتى العاشر مف  7949التي تألفت في السادس مف كانكف الثاني  السعيد العاشرة
. كنظران لقصر عمر الكزارة كانشغاليا في القضية الفمسطينية   (55) 7949كانكف االكؿ 

فقد تمكنت الكزارة مف تحقيؽ انجازات بسيطة ، فقد كافؽ بياء  (56)كمعاىدة بكرت سمكث 
الديف نكرم الشيركاني عمى تأسيس دكر عرض جديدة بفعؿ االقباؿ المتزايد عمى السينما ، 

قيفية المقبكلة لدل قسـ مف الشرائح االجتماعية ، التي اصبحت مف الكسائؿ التعميمية كالتث
( التي شيدت عاـ  في بغداد في الباب  7949كمف ابرز ىذه السينمات ، سينما )النجـك

ايضان في بغداد بمنطقة الصالحية  7949الشرقي بمحمة السنؾ ،كسينما ) ريجنت( في عاـ 
(57). 

لى كزارة الشؤكف االجتماعية كانت تابعة ا (58)كتجدر االشارة إلى أف مديرية الصحة
،كقد بذلت الكزارة ممثمة بشخص كزيرىا بياء الديف نكرم الشيركاني جيكدان كبيرة في سبيؿ رفع 

% إال أنيا ال تتكازف مع زيادة 6,6حصة الفرد مف الميزانية المالية العامة كمع زيادة الى 
تيراد مختبر طبي متطكر ، كما سعت الكزارة الى اس(59)السكاف كالحاجة لمخدمات الصحية 

كخصص لطمبة المرحمة  7949الى الكمية الطبية الممكية إذ ُسمَّـ الى الكمية في خريؼ عاـ 
( في العاـ 81االكلى ، مما أتاحت ىذه الفرصة لزيادة اعداد الطمبة المقبكليف سنكيان الى )

كمبميارزيا  ، كقد نجحت الكزارة في معالجة االمراض المعدية (61) 7951-7949الدراسي 
فيما عدا ذلؾ استمرت الكزارة بتمشية امكرىا االعتيادية  (67)كالمالريا كالسؿ الرئكم )التدرف( 

 .(63)الى الكصي عبد االلو  (62)حتى قدـ رئيس الكزراء نكرم السعيد استقالتو الكزارة 
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 دوره في مجمسو النواب العراقي-2
نكاب السميمانية ،كمنذ أكؿ دكرة تجدر االشارة الى حقيقة ميمة ، ىي أف معظـ 

،كحتى الدكرة االنتخابية السادسة عشر ، لـ  7925انتخابية في الثالث كالعشريف مف حزيراف 
يككنكا ضمف المعارضة ، كيرتبط ذلؾ بعامميف ، أكليما مكقؼ المعارضة السمبي مف المسألة 

مف المكاليف لمسمطة ، كألجؿ  ، كثانييما يرتبط بحقيقة ككف نكاب السميمانية عمكمان (64)الكردية
ذلؾ تـ اختيارىـ في مجمس النكاب ، كلالستدالؿ عمى ذلؾ نشير الى أف جميع نكاب 

،  (65)السميمانية في الدكرة االنتخابية الثانية عشرة كانكا منظميف الى حزب االتحاد الدستكرم 
حسف الجاؼ ، عبد  الذم اسسو نكرم السعيد ، كىـ كؿ مف ابراىيـ رشيد ، أحمد البرزنجي ،

 .(66)الحميد الجاؼ ، كعمي كماؿ عبد الرحمف 
يدؿ مكقفيـ األخير مف السمطة عمى أنيـ أىممكا أمكر منتخبييـ ،  كفي كؿ االحكاؿ ال

فقد كانكا لساف حاليـ في طرح كمتابعة كؿ قضاياىـ االقتصادية كاالجتماعية ، كحتى 
يف نكرم الشيركاني مف أنشط النكاب إذ مّثؿ لكاء السياسية ،كقد ُعّد نائب السميمانية بياء الد

، كما يظير ذلؾ جمّيان  (67)السميمانية في الدكرتيف االنتخابيتيف الحادية عشرة كالثانية عشرة 
 خالؿ العناكيف التالية:

 أواًل : موثقو وآراءه من القضايا االقتصادية
 التبغ-8

يعد التبغ مكردان ميمان مف مكارد العراؽ االقتصادية كتتركز زراعتو في كردستاف العراؽ 
،كقد شغؿ ىذا المحصكؿ حّيزان كاسعان مف مكاقؼ نكاب السميمانية كفي مقدمتيـ النائب بياء 
الديف نكرم الشيركاني ، ففي الجمسة الخامسة كالثالثيف المنعقدة في السادس عشر مف آيار 

ترض النائب حسف الجاؼ عمى قانكف انحصار التبغ كعده مخالفان لمعدؿ كاالنصاؼ اع 7951
،كقد  (68)،كترجى الحككمة إلعادة النظر في ىذا القانكف الذم يحدد مساحات معينة لزراعتو 

ايد النائب بياء الديف الشيركاني ذلؾ بحماية المزارعيف الممنكحيف سمؼ المصرؼ الزراعي 
د بحماية ىذه الشريحة النيا ال تتحمؿ المكـ في مكضكع تأخير السمفة ، ،كناشد كزير االقتصا

كما أتيـ االدارة المحمية بككنيا السبب في تدىكر نكعية التبغ لعدـ تكفيرىا المخازف المناسبة ، 
كما طالب الحككمة بضركرة السماح الىالي عقرة كراكندكز بزراعة التبغ كذلؾ لتكفر الظركؼ 

 .(69)مف ماء كمناخ مناسب  المناسبة لزراعتو
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عمى مداخمة النائب بياءالديف  (71)كفي ضكء ذلؾ رّد كزير االقتصاد ضياء جعفر
نكرم الشيركاني ، كحّمؿ بدكره النائب المذككر مسؤكلية االشتراؾ في اصدار قانكف انحصار 

باالتفاؽ مع االدارات التبغ ، لككنو احد المسؤكليف عف تكزيع المساحات الذم عقد 
، كألىمية مكضكع التبغ أكد بياء الديف نكرم الشيركاني " أف زراعة التبغ تختمؼ (77)لمحميةا

عف المحاصيؿ االخرل ، الف االراضي التي يراد زراعة التبغ فييا يجب اف تحرث سبع مرات 
،كاف ىذه العممية تنحصر بيف اكاسط شباط إلى اكاسط آذار " كرد كزير االقتصاد بأف التأخير 

ف الظركؼ الطبيعية مثؿ تراكـ الثمكج كانقطاع المكاصالت في الشتاء المنصـر ككعد ناتج ع
 .(72)بتالفي المشكمة في المستقبؿ

( لسنة 3كحكؿ المكضكع نفسو انتقد النائب بيا الديف نكرم الشيركاني البياف رقـ )
يف مف الصادر مف كزارة االقتصاد كالذم حددت بمكجبو مناطؽ زراعة التبغ في لكاء 7957

االلكية العراقية ، كىما لكاء السميمانية كاربيؿ ، مؤكدان بأف ىناؾ مناطؽ اخرل في األلكية 
الشمالية مثؿ المكصؿ تتكفر فيو شركط انحصار التبغ مف ينابيع المياه كاالراضي المرتفعة 

 .(73)،كرغـ ذلؾ فقد منعت زراعتو حسب البياف المذككر
 القضايا المالية-2

ا المالية كمنيا أمكر الميزانيات لمحككمات العراقية المتعاقبة عف لـ تغب القضاي
اىتمامات النائب بياء الديف نكرم الشيركاني ،كحينما قدمت لجنة الشؤكف االقتصادية تقريرىا 
حكؿ الئحة قانكف المصرؼ العقارم ، تطرؽ النائب المذككر لمرسـك المصرؼ الذم اصدره 

، مبينان إّف المرسكـ احدث ارتباكان في االسكاؽ التجارية  (74)م كزير المالية عبد الكريـ االزد
كالمعامالت ، ألف المسمـ عطمتو الجمعة ،كالييكدم السبت ،كالمسيحي األحد ،كأقترح بياء 
الديف نكرم الشيركاني تقميد الجارة ايراف اك تركيا في ىذا الصدد ، فأيراف فرضت الجمعة 

تركيا فجعمت االحد عطمة لتككف معامالتيا التجارية عطمة لجميع المؤسسات التجارية ، أما 
 . (75)مع الخارج طيمة اياـ االسبكع باستثناء يـك العطمة 

كفي السياؽ نفسو أداف بياء الديف نكرم الشيركاني ككيؿ كزير المالية لعدـ معرفتو 
ى أف المبالغ المخصصة لتطبيؽ القانكف ، كما أشار النائب بياء الديف نكرم الشيركاني ال

ىناؾ مخالفات كنقاط ضعؼ في الميزانية الحتكائيا عمى ارقاـ كبيرة كغير تفصيمية كطالب 
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المجمس بعدـ التصديؽ عمى قانكف صندكؽ االحتياط لممؤسسات البمدية ، كما لفت نظر 
 .(76)المجمس لعدـ أكتماؿ النصاب القانكني 

 ثانيًا : موقفو وآراءه من القضايا االجتماعية
 لمواصالتالطرق وا-8

حظيت قضايا الطرؽ كالجسكر بأىتماـ خاص مف نكاب السميمانية ، ففي الجمسة 
الرابعة عشرة طالب النائب حامد الجاؼ كزير االشغاؿ كالمكاصالت بفتح الطريؽ الحيكم بيف 
المكصؿ كالسعدية كمصيؼ بنجكيف ، بعد أف تكقؼ العمؿ فيو بدكف مبرر معقكؿ ، كحكؿ 

لنائب بياء الديف نكرم  الشيركاني بدلكه ، مؤكدان عمى رداءة طرؽ المكضكع نفسو أدلى ا
المكاصالت في العراؽ عمكمان ككردستاف خصكصان ، قائالن " إف الطرؽ التي شيدت حتى اآلف 
في العراؽ حالتيا معمكمة لدل الجميع ،كلذلؾ يمكف أف نقكؿ إّف ما صرؼ عمى الطرؽ إلى 

 .(77)اليكـ إنما ذىب ىباءن " 
فيما يتعمؽ بسكؾ الحديد فقد كقعت الحككمة العراقية في الحادم كالثالثيف مف أما 

، كالتي تضمنت نقؿ  (78)عمى )اتفاقية السكؾ الحديدية( مع الحككمة البريطانية  7936آذار 
ممكية السكؾ الحديدة الى الحككمة العراقية ،ككافؽ مجمس الكزراء عمى تشكيؿ أكؿ مجمس 

،كتعرضت ىذ االتفاقية إلى  (79) 7936في الرابع عشر مف تمكز  الدارة السكؾ الحديدية
انتقاد النائب بياء الديف نكرم الشيركاني ،ككذلؾ انتقد الحككمة الستخداميا لّعماف غير 
عراقييف في إدارة السكؾ ، كتقاعسيا في تعييف العراقييف في المناصب الميمة في السكؾ 

التي تسمح  7936يف ،كاستشيد بأحدل المكاد مف اتفاقية الحديدية ، كدعا الى ابداليـ بالعراقي
لمحككمة العراقية بأف تتكلى ادارة بعض المناصب ،كتعييف العراقييف فييا ، اال أف كزير المالية 

 .(81)عبد الكريـ االزرم القى التقصير عمى الحككمات السابقة 
ة نكرم السعيد كفي السياؽ نفسو طالب النائب بياء الديف نكرم الشيركاني حككم

بتكّسع مطار المكصؿ ، السيما بعد تطكر الطائرات إذ إف المطار كاف قد صمـ لمطائرات 
 .(87)القديمة ، عمى أف يتـ استمالؾ الدكر القريبة مف المطار كتعكيض األىالي بالماؿ 

 الماء-2
أّف مشكمة شحة المياه الصالحة لمشرب سبقت جميع المشاكؿ الى المجمس النيابي منذ 

 7951، ففي الجمسة الثالثيف المنعقدة في العاشر مف آيار  (82)دكرتو االنتخابية االكلى 
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،كأثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤكف المالية في الئحة قانكف قركض البمديات ، تطرؽ النائب 
م الشيركاني إلى الكضع المزرم لمشركع الماء في السميمانية ،كلمح إلى أف بياء الديف نكر 

% مف اىالي السميمانية مصابكف بالديداف ، ألف مياه المجارم ترشح جراثيميا الى المياه 95
( 51الكاصمة لمبمدة ، كما بّيف النائب نفسو بأف مشركع المياه في السميمانية يكمؼ حكالي )

لب كزير الداخمية أف يعير المكضكع أىمية خاصة ألكماؿ المشركع الؼ دينار ، لذا طا
،كبالفعؿ كافؽ كزير الداخمية صالح جبر عمى تقديـ المساعدة لبمدية السميمانية التماـ المشركع 

(83 ). 
 البمديات-3

أكلى النكاب الكرد ، جنبان الى جنب مع النكاب اآلخريف اىتماميـ بالعديد مف 
المكضكعات ذات العالقة بأدؽ تفاصيؿ البمديات مثؿ الئحة قانكف البمديات ، ففي الجمسة 

، كعند عرض تقرير المجنة ،  7957الثامنة المنعقدة في السادس عشر مف كانكف الثاني 
لداخمية كالمالية حكؿ الئحة قانكف صندكؽ االحتياط لممؤسسات المؤلفة مف لجنتي الشؤكف ا

فقد دخؿ النائب بياء الديف نكرم الشيركاني في نقاش مطكؿ مع كزير  7957البمدية لسنة
المالية بخصكص الالئحة المطركحة ، إذ كاف مف كجية نظر األخير تطبيؽ القانكف كبإرادات 

ني استقالؿ بمديات دكف أخرل ، فيما كانت كجية ممكية عمى الجميع بصكرة منفردة ، مما يع
 .(84)النائب بياء الديف نكرم الشيركاني ىي تطبيؽ القانكف عمى الجميع سكاسية 

 الصحة-4
إف مشكمة الفقر لدل أغمبية سكاف العراؽ ىي السبب في انخفاض المستكل الصحي 

اء البمد ، كالبميارزيا ، فإف كثيران مف األمراض المستكطنة كانت تفتؾ بعدد كبير مف ابن
، كاليقتصر األمر عمى ىذه االمراض فحسب ،  (85)كالتيفكئيد كالمالريا كغيرىا مف األمراض 

، االمر الذم أكّده النائب بياء الديف نكرم  (86)بؿ إّف ىناؾ مرض السؿ الرئكم ) التدرف( 
بتكسيع المؤسسات ،  (87)الشيركاني عندما طالب كزير الشؤكف االجتماعية جميؿ عبد الكىاب 

الصحية في جميع أنحاء العراؽ كزيادة عدد األطباء كالطبيبات ،كتعزيز إرساؿ الطبيبات خارج 
 . (88)حدكد بغداد 

كعمى ىذا االساس تطرؽ النائب بياء الديف نكرم الشيركاني في الثامف كالعشريف مف 
د عمى أف البناء إلى مكضكع حيكم ، ىك شحة عدد الممرضات كالقابالت ، كشد 7951آيار 
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الصحي بمستقبؿ البالد يتطمب االىتماـ الصحي بالطفؿ كاألـ ، كما بّيف بأف المؤسسات 
( قابمة ، كما لـ تخرج 56كحتى اليـك لـ تخرج إال ) 7932الحككمية منذ استقالؿ العراؽ عاـ 

حة ( ممرضة ،كحّمؿ النائب المذككر سبب ىذا التأخير إلى عدـ حصكؿ ىذه الشري343إال )
عمى الرعاية كالدعـ الالـز ،كأكد ذلؾ بالقكؿ " إننا اعتبرناىف مستخدمات ال مكظفات كفي 
ذلؾ ال مستقبؿ ليف ... فأننا لـ نعتبر الممرضة كالقابمة في نيضتنا ىذه مكظفة يؤمف 

 (89)مستقبميا بالتقاعد كبعض المخصصات عندما تستخدميا في محالت نائبة عف بمدتيا " 
،كبإنتشار المالريا في قضاء حمبجة كقضاء شيرزكر طالب نكاب لكاء السميمانية بما فييـ 

 .(91)بياء الديف نكرم الشيركاني بمكافحة في ىذا المرضى 
 التعميم-5

الشؾ أف ارتفاع نسبة األمية كانخفاض مستكل التعميـ يعد ظاىرة عامة تميّز بيا 
 (97)لنظاـ الممكي في العراؽ ، اكلى الممؾ فيصؿ االكؿ العيد العثماني في العراؽ ،كبعد قياـ ا

 .(92)عناية خاصة بأمكر المعارؼ كسير التعميـ في العراؽ 
كفي ضكء ذلؾ قّدـ النائب بياء الديف نكرم الشيركاني تقريران مفصالن إلى المجمس 

ة التعميمية النيابي عف كاقع التعميـ المتدىكر في العراؽ ،مبينان حدكث تراجع كاضح في المسير 
مقارنة بالسنكات الماضية ، مما ادل الى انتشار االمية سكاء في شماؿ العراؽ ، أك جنكبو 
نما لمتشجيع كما  كأضاؼ بيذا الخصكص مانصو " ىذه االرقاـ اذكرىا سادتي ال لمتبكيت كا 
نما أقصد بيا تشجيع كؿ عراقي بغية أف يتظافر  أني ال أقصد بيا أف أشجع الكزارة فقط ،كا 

 .(93)الجميع عمى مكافحة ىذا المرض "
كاف امران طبيعيان كمف منطمؽ قكمي أف يتطرؽ النائب بياء الديف نكرم الشيركاني إلى 
مكضكع التعميـ بالمغة الكردية ،مبينان بأف لو أىمية كبيرة في تأىيؿ المكظفيف الكرد ليتبكأكا 

كحدة البالد ، كما دعا إلى تفعيؿ  مناصب إدارية في المنطقة الشمالية ، فضالن عف أىميتو في
لى االىتماـ بالمغة الكردية قائالن " ... كاآلف أتريدكف أف تخمقكا شعبان  قانكف المغات المحمية كا 
متحرران مف ىذه المممكة إذان عممكىـ كدرسكىـ بمغتيـ يا ُأكلي األمر ثـ اجبركىـ عمى تعميـ 

ب الكرد المغة العربية ، بأف تككف صفكؼ المدارس المغة العربية " ،كقّدـ اقتراحان لتعميـ الطال
االبتدائية سبعة صفكؼ في شماؿ العراؽ بدالن مف ستة صفكؼ ،كيتـ تكزيع ساعاتيا عمى أياـ 

 .(94)السنة لتضيؼ في زيادة تعميـ المغة العربية 
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كفي مداخمة اخرل لفت النائب بياء الديف نكرم الشيركاني انتباه كزير المعارؼ تكفيؽ 
الى جانب تعميمي ميـ ، ىك اف كتاب القراءة لمصفكؼ الثانية لممرحمة االبتدائية  (95)بي كى

مممكء باألخطار المغكية ، إال إّف الكزير المذككر لـ يجب عمى مداخمة النائب بياء الديف 
، كادراكان مف النائب بياء الديف نكرم الشيركاني ألىمية تعميـ المغات (96)نكرم الشيركاني 

ة لالتصاؿ كالتفاىـ بيف الشعكب ، دعا الى فتح مدارس لتعميـ المغات األجنبية كعدـ ككسيم
 .(97)االقتصار عمى المغة االنكميزية 

 قضايا الموظفين والعمال-6
 باىتماـحظيت قضايا المكظفيف كالعماؿ 

نكاب السميمانية السيما بياء الديف نكرم الشيركاني الذم تصّدل في مداخمة لممطالبة  
بحقكؽ شريحة المعمميف ،كذلؾ عندما عرض في مجمس النكاب تقرير المجنة المشتركة المؤلفة 
مف لجنتي الشؤكف المالية كالمعارؼ في الئحة قانكف الخدمة التعميمية ، إذ رّحب النائب 

، الذم ذكر " بأف ىذه الالئحة  (98)ذككرة ، لكنو انتقد كزير المعارؼ خميؿ كنوبالالئحة الم
جاءت انصافان لممعمـ " ، كخالصة انتقاد النائب لمكزير يدكر حكؿ عدـ انصفاؼ معممي 

 .(99)االرياؼ بالقكؿ " أف الالئحة أغمضت العيف عف معمـ الريؼ"
السيما نائب  (711)السميمانية  نالت قضايا العماؿ جانبان ميمان مف مناقشات نكاب

 34السميمانية بياء الديف نكرم الشيركاني ، الذم رّحب بالتعديؿ الرابع لمقانكف المدني رقـ 
لما يكفر مف مزايا شممت الكثير مف المستخدميف في الدكائر الحككمية ، كالذيف  7941لسنة 

كرم الشيركاني كزارة الشؤكف ، كما طالب النائب بياء الديف ن (717)حرمكا التقاعد في السابؽ 
 . (712)االجتماعية بتنظيـ شؤكف العماؿ 

 
 ثالثًا : موقفو وآرائو من القضايا الداخمية

 الجيش-8
كتحسيف الحالة المعاشية الفراده عمى قدر كبير  (713)حازت قضايا الجيش كتطكيره 

مف اىتماـ النائب بياء الديف نكرم الشيركاني ، لككنو كاف ضابطان سابقان في الجيش لذلؾ 
اتسمت طركحاتو في ىذا المضمار بالمكضكعية ،كالتقدير الصائب لذا نراه يندد بالمنتقديف 

مسة المنعقدة في السادس عشر مف حزيراف لمجيش كالمعراضيف لتطكيره ،كاداء ميامو، ففي الج
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، أشار بأف الجيش يمثؿ " رمز االستقالؿ" ك " بأنو ركف مف اركاف الدكلة ،كأف أم  7947
 .(714)يعترؼ باستقالليا" دكلة ليس ليا جيش ، ال

كفي السياؽ نفسو طالب النائب بياء الديف نكرم الشيركاني بااللتزاـ بالخدمة االلزامية 
كعشريف شيران ، مشددان عمى عدـ التساىؿ بيذا االمر ميما كانت  بإحدلكنان المحدكدة قان

، لـ يكتؼ النائب بياء الديف نكرم الشيركاني بالمطالبة بدعـ  (715)الدكافع كالمبررات لذلؾ 
المؤسسة العسكرية ماديان كمعنكيان فحسب ، بؿ تعد ذلؾ إلى اىتمامو بتفاصيؿ دقيقة منيا امكر 

المحاكـ العسكرية الخاصة  الجيش اليكمية ، كاىتمامو بالقكانيف العسكرية ،كتشكيؿ
 .(716)بالجيش

 الشرطة-2
، ففي  (717)مان مف الجيش فأف الشرطة قد صرفت عمييا مبالغ طائمةكعمى العكس تما

عرضت ) الئحة قانكف التعديؿ الثاني لقانكف  7957الجمسة المنعقدة في العشريف مف آيار 
 (718)( طالب نائب ديالى حساـ الديف جمعة 7943لسنة  41خدمة الشرطة كانضباطيا رقـ 

مف منح قدـ ثالث سنكات لمضباط ، كنكابيـ ،  بضركرة المصادقة عمى الالئحة ، لما تضمنتو
الذيف يعممكف في البادية كالجزيرة ، فأنبرل النائب بياء الديف نكرم الشيركاني مطالبان بضركرة 
أف تشمؿ الالئحة جميع منتسبي الشرطة الذيف يعممكف في المناطؽ النائية االخرل كدعـ 

 . (719)مادم كمعنكم 
 موقفو من القضية الكردية-3

رتبطت الحركة الكردية بقيادات كردية ، لعبت دكر كبير مف اجؿ الحصكؿ عمى ا
 . (777)كمصطفى البارزاني  (771)الحقكؽ القكمية المشركعة لمكرد ،كمف ابرزىـ محمكد الحفيد 

كحكؿ المكضكع نفسو استمر نكاب لكاء السميمانية في المجمس النيابي العراقي في 
عالجة القضية الكردية ،كفي ىذا السياؽ دعا النائب بياء البحث كالتفكير عف أفضؿ الصيغ لم

الى  7947الديف نكرم الشيركاني في الجمسة المنعقدة في الحادم كالعشريف مف حزيراف 
معالجة قضية البارزانييف معالجة جدية كجذرية ،كفي تقديره لدكافع الحركة ذكر " كأف السبب 

يرجع الى ركح االقطاع ،كسكء االدارة حيث إّف  الذم يجعؿ أبناء ىذه المنطقة يتذمركف إنما
نزاىة المكظفيف كانت مفقكدة بدرجة أنيا كانت تستفز ىؤالء المساكيف لمقياـ بكؿ تمرد 

 .(772)كعصياف ،كالتي أدت الى الكثير مف التكتر بيف تمؾ العشيرة كالحككمة " 
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 رابعًا : موقفو وآرائو من القضايا الخارجية
 تركيا-8

 7926شيدت العالقات العراقية التركية تحسنان ممحكظان عمى أثر تكقيع معاىدة 
، الذم حظي بدعـ الحركة  (773) 7937،كتعززت العالقات بعقد ميثاؽ سعد آباد عاـ 

 (775) 7946، كحينما عرضت الئحة معاىدة  (774)الكطنية بإستثناء مكقؼ الكرد السمبي منو 
د لممعاىدة طالب النظر الى المعاىدة نظرة كاقعية في المجمس النيابي ، كمف مطمؽ مؤي

،كليست نظره عاطفية ، كبّيف بأف مكارد العراؽ كخيراتو كالسيما ثركاتو المائية ، دجمة كالفرات 
، قد جعمت منو ىدفان الطماع الدكؿ القكية ، مما يحتـ عمى العراؽ أف يُحّسف عالقاتو مع 

 .(776)جيرانو 
 مراكش-2

ر الكطني في اقطار المغرب العربي بدعـ كمساندة العراؽ ، إذ حظيت حركات التحر 
( نائبان مف بينيـ بياء الديف نكرم الشيركاني ، ببرقية احتجاج الى رئاسة مجمس 21تقدـ )

حكؿ االعماؿ التعسفية التي  7947النكاب في الجمسة المنعقدة في السابع عشر مف حزيراف 
راكش ، كقد كافؽ المجمس عمى إرساؿ برقية تمارسيا فرنسا بحؽ الشعب العربي في م

،كفي الجمسة ذاتيا تطرؽ النائب بياء الديف نكرم الشيركاني الى  (777)االحتجاج المذككرة 
مبادئ الثكرة الفرنسية ،مبينان بأف فرنسا قد تنصمت عنيا فيما يتعمؽ بحقكؽ الشعب العربي 

الشيركاني عمى المطالبة بتقديـ ، كلـ يقتصر  دكر النائب بياء الديف نكرم (778)المغربي 
سياسة فرنسا في االحتجاج ، بؿ طالب بتشكيؿ لجنة لكضع صيغة االحتجاج لمتنديد  ب

 .(779)مراكش
كتجدر االشارة إلى أّف بياء الديف نكرم الشيركاني عمؿ في السمؾ الدبمكماسي مف عاـ 

ُعّيف  7958تمكز  74في المممكة االردنية كايراف ،كبعد قياـ ثكرة  7961حتى عاـ  7957
كزيران مفكضان لمممكة االردنية الياشمية في ركما،كبما اف البحث اقتصر عمى دكر بياء الديف 

اني داخؿ العراؽ فقد ترؾ عممو خارج العراؽ الى بحث آخر، كقد تكفي في عماف نكرم الشيرك 
 .(721) 7961كدفف ىناؾ في نيساف 
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 النتائج
 تكصؿ الباحث الى جممة مف االستنتاجات يمكف أيجازىا بما يأتي 

 مف حيث النشاءة فأنو ينتمي الى أسرة كرديو معركفو في شماؿ العراؽ. .7
ماء العيد الممكي سكاء مف حيث النشاءة كالدراسة إذ إّف عاصر بياء الديف نكرم زع .2

معظـ ىؤالء درسكا في استانبكؿ كحصمكا عمى الرتب العسكرية التي اىمتيـ لتسنـ العديد مف 
 المناصب العسكرية كالسياسية.

تميّز بياء الديف نكرم الشيركاني باالنضباط العسكرم مما اىمو ليككف مديران لكمية  .3
 العراقية مرتيف.االركاف 

ككغيره مف الضباط العراقييف عمؿ في الجيش العربي كالحككمة العربية في دمشؽ ،  .4
 ثـ انتمى لمجيش العراقي كأسيـ في تأسيسو .

كنظران لمكانتو المتميزة في السميمانية ، فقد استكزره نكرم السعيد لمشؤكف االجتماعية  .5
 ليككف حمقة كصؿ مع المال مصطفى البارزاني.

نت مكاقفو كادائو في مجمس النكاب العراقي متكازنة مف حيث تقديـ االقتراحات كا .6
 كاالعتراض كالمطالبات بتحقيؽ المساكاة كالعدالة االجتماعية.

رّكز عمى التعميـ الىميتو في تقدـ ام بمد لذا طالب بدعـ الطمبة كالمعمميف ماديان  .7
 كجعؿ التعميـ في كردستاف العراؽ بالمغة الكردية.

مف منطمؽ قكمي طالب بحؿ القضية الكردية حاّلن شامالن كجذريان مف أجؿ الحفاظ ك  .8
 عمى الكحدة العراقية.

نبالغ إذا قمنا أف افكار بياء الديف نكرم الشيركاني ما زالت تصمح لحؿ العديد مف  ال .9
 القضايا الراىنة السيما ما يتعمؽ بالجيش كالشرطة كالقضايا االقتصادية كاالجتماعية.

السمة التي ميزت بياء الديف الشيركاني عف أقرانو اآلخريف ، ىي إنو كاف حريصان  إف .71
 بعيدان عف التطرؼ كالتزمت. باعتداؿعمى طرح افكاره 

 االحاالت
 
 

                                                 
جمعية االتحاد كالترقي : كىي الجمعية التي شكميا المثقفكف العثمانيكف ، الذيف غادركا الدكلة العثمانية  (7)

،كمارسكا نشاطيـ في اكربا كمصر ،كاصدركا عددان مف ىربان مف مالحقة السمطاف عبد الحميد الثاني 
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. لممزيد ينظر: آرنست .أ.  7918الصحؼ التي كانت تيرب الى استانبكؿ ،كقامكا بثكرة في تمكز 
، نادية ياسيف عبد 7961، ترجمة : صالح احمد العمي ، بيركت ،  7918رامزكر ، تركيا الفتاة كثكرة 

 -ذكرىـ االجتماعية كطركحاتيـ الفكرية اكاخر القرف التاسع عشر، االتحاديكف دراسة تاريخية في ج
 .261-253، اطركحة دكتكراه غير منشكرة ، كمية االداب ، جامعة بغداد ، ص 7918

( ، بكيع 7867-7839كىك ابف السمطاف عبد المجيد األكؿ )  7842عبد الحميد الثاني : كلد عاـ  (2)
لعثماني في عاـ تقميده ، ثـ أمر بتعميقو ثـ اعيد العمؿ ، أعمف الدستكر ا 7876بالسمطنو عاـ 
.  7978الى اف تكفي عاـ  7919، ثـ خمع السمطاف عبد الحميد الثاني عاـ  7918بالدستكر عاـ 

لممزيد مف التفاصيؿ عف السمطاف عبد الحميد الثاني ينظر: انيس عبد الخالؽ محمكد القيسي ، 
، رسالة ماجستير غير  7919-7876ع الصييكنية في فمسطيف السمطاف عبد الحميد الثاني كاالطما

؛ ابراىيـ بؾ حميـ ، تاريخ الدكلة العثمانية المعركؼ  7999منشكر ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
 .372-377، ص 2114بكتاب التحفة الحميمية في تاريخ الدكلة العمية ، القاىرة ، 

( بفعؿ اتحاد تيار 7973-7972االتحادييف بعد حرب البمقاف ) الطكرانية : ىي الفكرة التي استيكت  (3)
القكمية التركية مع حركة اتراؾ ركسيا النازحيف الى استانبكؿ ،كاليدؼ ىك جمع الشعكب التي تتصؿ 
مع االتراؾ برابطة االمؿ المشترؾ مثؿ العيف كالتركستاف المنغار . ينظر : تكفيؽ عمي برك ، العرب 

 .597-578، ص 7961، القاىرة ،  7974 – 7918دستكرم العثماني كالترؾ في العيد ال
،  7982، البصرة ،  7، ط 7932- 7896ابراىيـ ىميؿ احمد ، تطكر التعميـ الكطني في العراؽ  (4)

 .54-47ص
، اطركحة دكتكراه غير  7974- 7918محمد خميؿ الجابرم، الحركة القكمية العربية في العراؽ بيف  (5)

 .79-78، ص 7981كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، منشكرة ، 
البد مف االشارة الى اف بياء الديف نكرم الشيركاني ىك احد ضباط الجيش العراقي ككاف كزيران كعضكان في  (6)

اذ  2117مجمس النكاب العراقي كىك غير بياء الديف نكرم صاحب المذكرات المطبكعة في لندف عاـ 
 حزب الشيكعي العراقي.اف األخير كاف سكرتيران لم

،  7958-7945ساالر عبد الكريـ قدم الدكسكي ، دكر نكاب السميمانية في المجمس النيابي العراقي  (7)
 .82، ص 2118دىكؾ ، 

في كردستاف الشرقية  7921الشيخ مردكخ ركحاني : ىك مردكخ ركحاني بف حبيب الكاشترم ، كلد عاـ  (8)
حصؿ االجازة العممية مف فقياء عصره ، أصبح مدرسان في مدينة كتتممذة عمى يد عدد مف العمماء ك 

، لو مؤلفات عدة بمغت حكالي تسعة كعشركف مؤلؼ مف أشيرىا تاريخ مشاىير  7941سنندج عاـ 
كدفف في مدينة سنندج. لممزيد مف التفاصيؿ  7989، تكفي عاـ  7985الكرد مطبكع في طيراف عاـ 

، 741-739،ص 2172، بيركت ،  7اريخ كالمؤرخكف الكرد ، طجكاد كاظـ البيضاني ، الت ينظر: 
 .278ص
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باقر اليزدم : ىك محمد باقر بف مرتضى بف احمد بف حسيف بف سامع الطباطبائي الحسني اليزيدم ، كاف  (9)

ق كتتممذ في النجؼ االشرؼ ، سافر الى اليند كعاد الى  7239فقييان مجتيدان كثير الحفظ كلد عاـ 
ق . لممزيد  7298قر في كربالء ،كلو مؤلفات بمغت تسع كاربعيف مؤلفان ، تكفي عاـ النجؼ ثـ است

 .7998، قـ ،  7، ط 73ينظر: جعفر السبحاني ،مكسكعات طبقات الفقياء ، ج
كتكفي عاـ  7237عبد السالـ  بف الحاج سعيد البغدادم الحنفي مدرس المدرسة القادرية كلد عاـ  (71)

باشا بف محمد اميف بف مير سميـ الباباني اصالن كالبغدادم مكلدان كمكانان ق. ينظر : اسماعيؿ 7321
ق ، اسماعيؿ باشا البغدادم ، ىدية العارفيف اسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف مف 7339المتكفي 

 .7977، المجمس السادس ، اعتنى بو محمد عبد القادر عطا ،بيركت ،  7كشؼ الفنكف ، ج
في عيد  7869كانت المدارس الرشدية مف اكلى المدارس التي أنشأت في العراؽ عاـ  المدرسة الرشدية : (77)

الكالي مدحت باشا ، كتعد أكؿ خطكة في سبيؿ نشر الثقافة الحديثة ،ككانت مدة الدراسة فييا ثالث 
 سنكات ،كاشتمؿ منياج الدراسة فييا عمى دراسة مبادئ العمـك الدينية كالقكاعد العربية ،كاصكؿ مسؾ
الدفاتر كالدعـ كمبادئ اليندسة كالتاريخ العثماني كالجغرافية ككانت العثمانية ىي لغة التدريس فييا . 

،  7978-7869لممزيد ينظر: جميؿ مكسى النجار ، التعميـ في العراؽ في العيد العثماني االخير 
،  7، ط 7977-7638؛ عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العيد العثماني  2117بغداد ، 
 .7959بغداد ، 

 كليد االعظمي ، مدرسة االماـ أبي حنيفة ، بغداد ، د.ت. (72)
، السميمانية  2، ط 7959-7939اسماعيؿ رسكؿ ، أربيؿ دراسة تاريخية في دكرىا الفكرم كالسياسي  (73)

2115. 
 .7993، بغداد ،  7لممزيد ينظر: : محمد صالح السيركدم ، لب االلباب ، ج (74)
 .727، ص7997، لندف ،  7مير بصرم ، اعالـ الكرد ، ط  (75)
، ألعداد ضباط كفكئيف  7834المدرسة الحربية العثمانية : مدرسة عسكرية أسست في استانبكؿ عاـ  (76)

لقيادة التشكيالت العسكرية . لممزيد ينظر: نجدة فتحي صفكة ، مذكرات جعفر العسكرم ، لندف ، 
 .27-26، ص 7988

، تكلى مناصب عدة في الجيش البريطاني  7864اؿ مكد : كلد الجنراؿ ستانمي مكد في لندف عاـ الجنر  (77)
( في جبية العراؽ ،كعندما أسر العثمانييف الجنراؿ 7978-7974اشترؾ في الحرب العالمية االكلى ) 

صيب ، بعد دخكلو بغداد ا 7977البريطاني طاكزند ، قاد الجيش البريطاني الحتالؿ بغداد عاـ 
كدفف في بغداد . لممزيد ينظر: محمد يكسؼ ابراىيـ القريشي  7977بمرض الككليرا ، تكفي عاـ 

،المس بيؿ كاثرىا في السياسة العراقية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
اؿ منذ تأسيسيا ؛ كزارة الدفاع ، الكمية العسكرية الممكية دار الثقافة كميد االبط53، ص 7993
 . 7951، بغداد ، 7924-7944
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الشريؼ الحسيف بف عمي : أحد اشراؼ مكة المكرمة ، أصبح عضكان في مجمس الشكرل العثماني عاـ  (78)

 7976، بذؿ جيكدان كبيرة في سبيؿ استقالؿ العرب ، أعمف نفسو ممكان عمى الحجاز ،كقاد ثكرة  7887
ينظر: أميف سعيد ، ثكرات العرب في القرف الشعريف ،مصر  ضد العثمانييف . لممزيد مف التفاصيؿ

 .41-39د.ت ، ص
: ىي احدل أكبر الثكرات العربية التي قادىا شريؼ مكة حسيف بف عمي بالتعاكف مع  7976ثكرة  (79)

بريطانيا ضد االستبداد العثماني . لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد ابراىيـ محمد ،مقاكمة العرب 
 .37-31، ص 2177لعثماني ، بغداد ، لالضطياد ا

، رسالة  7921-7978عامر رحيـ حسف الطائي ، الحككمة العربية في دمشؽ كدكر العراقييف فييا  (21)
 .778، ص 2173ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

في ثكرة الحجاز كتحرير سكريا . آفاؽ عبداليادم كريـ خماس ، الدكر القكمي كالقيادم لمضباط العرقييف  (27)
 .56، ص 7991،  54عربية ) مجمة( بغداد ، العدد 

 .764، ص 7986، بغداد ،  7، ط 7كزارة الدفاع ، تاريخ القكات المسمحة ، ج  (22)
، عماف ،  7958- 7932مؤيد الكنداكم ، اعالـ الشخصيات السياسية العراقية في الكثائؽ البريطانية  (23)

 .214- 213ص،  2172
 .347، ص7997، بغداد ،  7، ط 3كزارة الدفاع ، تاريخ القكت المسمحة ، ج (24)
 كزارة الدفاع كمية االركاف ، سجؿ دكرات كمية االركاف كالقيادة ، سجؿ الدكرة الثانية. (25)
،  7933أكامر الجيش العراقي  377/ 4287دار الكتب كالكثائؽ ،ممفات البالط الممكي ، الممفة رقـ ( 26)

 كسأرمز ليا بػ ) د.ت.ك(. 759، ص 72الكثيقة 
،  216، البعثات العممية العسكرية ، الكثيقة  377/ 7566د.ؾ.ك، ممفات البالط الممكي ، الممؼ رقـ  (27)

  272ص
 ..347، ص 3كزارة الدفاع ، تاريخ القكات المسمحة ، ج (28)
،  79، الكثيقة  7932، المسألة الكردية  7746/377د.ؾ.ك ، ممفات البالط الممكي ، الممؼ المرقـ   (29)

 .78ص
عبد الرحمف ادرس صالح البياتي ، الشيخ محمكد الحفيد البرزنجي كالنفكذ البريطاني في كردستاف العراؽ  (31)

 .729، ص 2115، لندف ،  7، ط 7925حتى عاـ 
 6، الكثيقة  7937لعراقي ، حركات الجيش ا 377/ 7579د.ؾ.ك ، ممفات البالط الممكي ، الممؼ رقـ  (37)

،  7983، بغداد ،  7947- 7932؛ حسف مصطفى ، البارزانيكف كحركات بارزاف  8-7، ص
 .23-22ص

 .8، ص 6، الكثيقة  7937، الجيش العراقي  377ـ 7579د.ؾ.ك ، ممفات البالط الممكي ، الممؼ رقـ  (32)
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،  8، الكثيقة  7933اكامر الجيش العراقي ،  377/ 4887د.ؾ.ك ، ممفات البالط الممكي ، الممؼ رقـ  (33)

 .723ص
 .36-37حسف مصطفى ، المصدر السابؽ، ص (34)
، 77، الكثيقة  7931، نظاـ كزارة الدفاع لسنة 7677/377د.ؾ.ك، ممفات البالط الممكي ، الممؼ رقـ  (35)

 .22ص
 .746، الكثيقة ص 7932، المسألة الكردية 7746/377د.ؾ.ك ، ممفات البالط الممكي الممؼ رقـ  (36)
، رسالة  7961-7972اراس حسيف الفت ، بابا عمي الشيخ محمكد الحفيد كدكره في السياسة العراقية  (37)

 .75، ص 2119ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 
مة االكلى مف عيد كافي سمماف مراد الجادرم ،مكقؼ الحككمة العراقية مف القضية الكردية في المرح (38)

، رسالة ماجستير غير منشكرة ، معيد التاريخ العربي كالتراث العممي  7939- 7932االستقالؿ 
 .74، ص 2116لمدراسات العميا ، بغداد ، 

 27، الكثيقة  7947-7928، كزارة الدفاع ،  377/ 4318د.ؾ.ك، ممفات البالط الممكي ، الممؼ رقـ  (39)
 .34، ص

،  7933-7932، أكامر الجيش العراقي  4284/377البالط الممكي ، الممؼ رقـ  د.ؾ.ك، ممفات (41)
 .67، ص 5الكثيقة رقـ 

، بغداد ،  7فيبي مار ، تاريخ العراقي المعاصر في العيد الممكي ، ترجمة : مصطفى نعماف احمد ، ط (47)
،  7956اد ، ، بغد 7932؛ عبد العزيز العقيمي ، تاريخ حركات بارزاف االكلى 277، ص 2116

 ف. –، ؾ  7971، بغداد ،  7؛ جالؿ طمباني ، كردستاف كالحركة القكمية الكردية ، ط 64-54ص
-68، ص 2177، بغداد ،  7، ط 7953-7947ابراىيـ محمد العقيدم ، الجيش العراقي كالسياسية  (42)

76. 
؛ المجمة  99-98، ص 2117، بغداد ،  7981-7911جماؿ باباف ، مذكرات عمي كماؿ عبد الرحمف  (43)

 .495، ص 7932،  9، السنة 4العسكرية )مجمة( ، بغداد ، العدد 
 .231-227مير بصرم ، اعالـ الكرد ، ص (44)
 .214-213مؤيد الكنداكم ، المصدر السابؽ، ص (45)
 .98199جماؿ باباف ،مذكرات عمي كماؿ عبد الرحمف ، المصدر السابؽ ص (46)
 .214-213المصدر السابؽ، ص نقالن عف مؤيد الكنداكم ،  (47)
 .229مير بصرم ، اعالـ الكرد ، ص  (48)
 6الكثيقة   7937، البعثات العممية العسكرية 377/ 8566د.ؾ.ك ، ممفات البالط الممكي ، الممؼ رقـ  (49)

 .23، ص 7978- 7928؛ كزارة الدفاع ، كمية االركاف ، العيد الذىبي 6، ص
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دراسة تاريخية ، رسالة – 7958-7928كمية االركاف العراقية  حسف خمؼ ىاشـ مسافر العالؽ ، (51)

 718، ص 2174ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 
حركة قادىا مف المدنييف رشيد عالي الكيالني كيكنس السبعاكم ، كمف العسكريف العقداء األربعة ) صالح  (57)

سعدم كمحمكد سمماف( كقد تمكنت قكات االحتالؿ البريطاني  الديف الصباغ ،ككامؿ شبيب ، كفيمي
. ينظر: عبد الرزاؽ الحسني ، االسرار الخفية  7947مف افشاليا . لممزيد مف التفاصيؿ عف حركة 

 .7991، بغداد ،  6التحريرية ، الجزء االكؿ كالجزء الثاني ، ط 7947في حركة السنة 
 .228مير بصرم ، اعالـ الكرد ، ص (52)
 .82ساالر فندم الدكسكي ، المصدر السابؽ، ص (53)
 .61-59، ص 7988، بغداد ،  7عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الكزارات العراقية ، ج (54)
لممزيد مف التفاصيؿ عف نكرم السعيد ككزارتو العاشرة . ينظر: عبد الرزاؽ احمد النصيرم ، نكرم السعيد  (55)

؛ سعاد رؤكؼ شير محمد ، نكرم  7987، بغداد ،  7932كدكره في السياسة العراقية حتى عاـ 
؛ ليمى ياسيف حسيف  7988، بغداد ،  7، ط 7945السعيد كدكره في السياسية العراقية حتى عاـ 

،  7958العربية حتى عاـ –االمير ، نكرم السعيد كدكره في حمؼ بغداد كآثره في العالقات العراقية 
 .2112بغداد ،

صيؿ عف معاىدة بكرتسمكث . ينظر: فاطمة صادؽ عباس السعدم ، صالح جبر كدكره لممزيد مف التفا (56)
. ككف صالح جبر كاف رئيسان لمكزراء  2118، بغداد ،  7، ط 7957السياسي في العراؽ حتى عاـ 
 ككقع عمى ىذه المعاىدة الممغاة.

ريخية ، رسالة ماجستير دراسة تا 7958- 7939ناجي تركي حمزة عمراف ،كزارة الشؤكف االجتماعية  (57)
؛ قحطاف حبيب المالؾ ،  97، ص 2172غير منشكرة ، كمية التربية )ابف رشد( ، جامعة بغداد ، 

 .45، ص 2117ناس ، بمدنا ، بغداد ، 
-7945لممزيد مف التفاصيؿ حكؿ الصحة ينظر: حيدر حميد رشيد ، االكضاع الصحية في العراؽ  (58)

 .59، ص 2117كرة ، كمية التربية )ابف رشد( جامعة بغداد ، ، اطركحة دكتكراه غير منش 7958
 ، بغداد ، د.ت. 7957-7948كزارة المالية ، التقرير السنكم لمديرية المحاسبات العامة لمسنكات  (59)
 ، بغداد ، د.ت. 59، ص 7951-7949كزارة المعارؼ ، التقرير السنكم عف سير المعارؼ لسنة  (61)
 .737-728عمراف ، المصدر السابؽ، صناجي تركي حمزة  (67)
 .731، ص 8عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الكزارات العراقية ، ج (62)
،  7973عبد االلو : ىك عبد االلو بف الممؾ عمي بف الشريؼ حسيف الياشمي ، كلد في الطائؼ عاـ  (63)

الدراسة في كمية الممكة ، ثـ سافر الى مصر ألكماؿ  7923درس العمـك العربية كالدينية حتى عاـ 
فكتكريا لكنو لـ يكمؿ دراستو ، عاد لمعراؽ كعيف كزيرُا لمخارجية ، ثـ اصبح كصيان عمى االمير فيصؿ 

تمكز  74، قتؿ عبد االلو مع افراد العائمة المالكة في  7939الثاني بعد مقتؿ ابيو الممؾ غازم عاـ 
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 7958- 7939لكصي عمى عرض العراؽ . لممزيد ينظر: طارؽ الناصرم ، عبد االلو ا 7958
؛ عبد اليادم الخماسي ، االمير عبد االلو  7991، بغداد ،  2، ج 7حياتو كدكره السياسي ، ج

ح سمماف التكريتي  34-37، ص 2117دراسة تاريخية سياسية ، بيركت ،  7958 – 7939الكصي 
 .71-9، ص 7989، بيركت ،  7958-7939،ػ الكصي عبدااللو بف عمي 

-7927عصاـ كاظـ عبد الرضا الفيمي ، الدكر السياسي لمنكاب الكرد في عيد الممؾ فيصؿ االكؿ ) (64)
( ،ر سالة ماجستير غير منشكرة ، معيد التاريخ العربي كالتراث العممي لمدراسات العميا ، 7933
2115. 

كيف كاالقطاعييف كاف معظـ اعضائو مف المال 7949حزب االتحاد الدستكرم ، اسسو نكرم السعيد  (65)
لغرض دعـ سياستو الداخمية كالخارجية ، ثـ أمر نكرم السعيد بحؿ االحزاب بما فييا حزب االتحاد 

. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: عماد كريـ عككب محمد ، حزب االتحاد  7954الدستكرم عاـ 
، جامعة بغداد ،  ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ) آبف رشد( 7954- 7949الدستكرم 

2177. 
، اعماؿ  7957محاضر مجمس النكاب العراقي ، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة االجتماع االعتيادم لسنة  (66)

 . كسأشير ليا بػ ) ـ.ـ.ف(.6المجاف الدائمة ، ص
 .229-227مير بصرم ، اعالـ الكرد ، ص (67)
آيار  76في  35، الجمسة  7929ماع االعتيادم لسنة ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجت (68)

 .526، ص 7951
 .536-534ـ.ـ.ف، المصدر نفسو ، ص (69)
، اكمؿ دراستو االكلية في بغداد ، ثـ ناؿ شيادة الدكتكراه مف  7977ضياء جعفر ،كلد في بغداد عاـ ة (71)

ة ، أصبح كزيران لالقتصاد ، انتخب نائب عف بغداد لثالث دكرات انتخابي 7936جامعة برمغياـ عاـ 
.لممزيد ينظر: عماد عبد السالـ  7955،ككزيران لالعمار عاـ  7954كمرتيف ، ثـ كزير لممالية عاـ 

؛ مير بصرم ، اعالـ السياسة في  2117، بغداد ،  7رؤكؼ ، ضياء جعفر سيرة كمذكرات ، ط
 .744-743، ص 2114، لندف ،  7، ط 2العراؽ الحديث ، ج

 .536-535المصدر السابؽ صـ.ـ.ف،  (77)
حزيراف  3في  41، الجمسة  7949.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة ـ (72)

 .612-617، ص 7951
 867، ص 7957آيار  73في  49ـ.ـ.ف، المصدر نفسو ، الجمسة   (73)
االكلية فييا ، سافر الى لندف كحصؿ عمى  ،كأكمؿ دراستو 7919عبد الكريـ االزرم ، كلد في بغداد عاـ  (74)

شيادة في العمـك االقتصادية ، رجع لمعراؽ كعيف نائبان لرئيس مجمس ادارة المصرؼ الكطني العراقي 
، كاخيران كزير المالية في دكلة  7954، فكزيران لالعمار عاـ  7951، ثـ كزيران لممالية عاـ  7949عاـ 
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. لممزيد ينظر: شريؼ خشف شامخ ، عبد الكريـ االزرم  2171عاـ االتحاد العربي الياشمي ، تكفي 
، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية االداب ،  7946حياتو كدكره االدارم كالسياسي حتى عاـ 

، لندف  7، ج 7958-7931؛ عبد الكريـ االزرم ، تاريخ في ذكريات العراؽ  2177جامعة بغداد ، 
 ،7982. 

آيار  4في  33، الجمسة  7949االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة ـ.ـ.ف ، الدكرة  (75)
 .465-464، ص 7951

كانكف الثاني  22في  9، الجمسة  7951ـ.مف، الدكرة االنتخابية الثانية عشر االجتماع االعتيادم لسنة  (76)
 .727، س 7957

آيار  3في  74،ػ الجمسة  7947اع غير االعتيادم لسنة ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتم (77)
 .237، ص 7947

 .772-718، ص 7985ثامر ياسر البكرم ، إدارة منشأت النقؿ كاالتصاالت ، بغداد ،  (78)
عسكرية ،  –، دراسة اقتصادية  7945-7974عمي ناصر حسيف ، تاريخ السكؾ الحديد في العراؽ  (79)

 .7991كمية اآلداب ، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشكرة ، 
آيار  77في  36، الجمسة  7949ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشر ، االجتماع االعتيادم لسنة  (81)

 .546-544، ص 7951
آذار  29في  29، الجمسة  7957ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة  (87)

 .472، ص 7957
محمد راضي آؿ كعيد الشمرم ،مكقؼ نكاب لكاء كربالء في المجمس النيابي العراقي في العيد الممكي )  (82)

 .278، ص 2177، كربالء ،  7(دراسة تاريخية ، ط7925-7958
آيار  71في  31، الجمسة  7949ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة  (83)

 .416-413، ص  7951
كانكف  76في  8، الجمسة  7951ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة  (84)

 .727-723، ص 7957كانكف الثاني  22في  9،كالجمسة 713-712، ص 7957الثاني 
تير غير ، رسالة ماجس 7958-7946دعاء صباح بدر ، دكر نكاب المنتفؾ في مجمس النكاب العراقي  (85)

 .2175منشكرة ، كمية اآلداب ، جامعة ذم قار ، 
، رسالة ماجستير غير  7958-7927مسمـ عكض ميميؿ الداكد ، الكاقع الصحي في لكاء المنتفؾ  (86)

 .68، ص2177منشكرة ، كمية التربية )ابف رشد( ، جامعة بغداد، 
، انتخب نائبان في  7937الحقكؽ عاـ  ، تخرج في مدرسة 7917جميؿ عبد الكىاب : كلد في بغداد عاـ  (87)

، كلممرة الثانية  7946المجمس النيابي لدكرات انتخابية عدة ، اصبح كزيران لمشؤكف االجتماعية عاـ 
. لممزيد ينظر: زينب حسيف ،  7973، تكفي في لندف عاـ  7958،كلممرة الثالثة عاـ  7948عاـ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81اجمللد )( 2العدد )

 2028حزيران 

 

)7527 ) 
 

                                                                                                                                        

، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ،  7958جميؿ عبد الكىاب كدكره السياسي حتى عاـ 
-738، ص 2؛ مير بصرم ، اعالـ السياسة في العراؽ الحديث ، ج 2179الجامعة المستنصرية ، 

739. 
 76في  28، الجمسة  7947ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير االعتيادم لسنة  (88)

 .497، ص 7947حزيراف 
أذار   28في  76، الجمسة  7949الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة  ـ.ـ.ف، (89)

 .275، ص 7951
 3في  22، الجمسة  7948ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع غير االعتيادم لسنة  (91)

 .287، ص 7948تشريف الثاني 
عينو كالده اميران عمى الحجاز  7888سف كلد في الحجاز عاـ فيصؿ االكؿ : ىك فيصؿ بف الشريؼ ح (97)

، تكفي في  7927، ثـ ممكان عمى العراؽ عاـ  7921، أصبح ممكان عمى سكريا عاـ  7919عاـ 
. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : عبد المجيد كامؿ التكريتي ، الممؾ فيصؿ االكؿ  7933سكيسرا عاـ 

؛ كاظـ نعمة ،  7997، بغداد ،  7، ط 7933-7927الحديثة كدكره في تأسيس الدكلة العراقية 
 .7987، بيركت ،  7الممؾ فيصؿ االكؿ كاالنكميز كاالستقالؿ ، ط

دراسة  7945-7925فاطمة فالح جاسـ الخفاجي ، دكر نكاب لكاء المنتفؾ في مجمس النكاب العراقي  (92)
 .784، ص 2119عة ذم قار ، تاريخية ، رسالة ماجستير غسر منشكرة ، كمية اآلداب ، جام

 .498-496، ص 7947ـ.ـ، ف ، الدكرة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير االعتيادم لسنة  (93)
 .498-497، ص 7947حزيراف  76في  28ـ.ـ.ف، المصدر نفسو ، الجمسة  (94)
استانبكؿ كتخرج منيا برتبة ، درس في المدرسة الحربية في  7897تكفيؽ كىبي: كلد في السميمانية عاـ  (95)

، أصبح عضك في المجمس  7937، ثـ دخؿ كمية االركاف كتخرج فييا عاـ  7927مالـز ثاف عاـ 
. لممزيد ينظر: ىيكا حميد شريؼ ، تكفيؽ كىبي  7944النيابي مرات عدة ، استكزر لالقتصاد عاـ 

مير بصرم ػ، اعالـ الكرد ،  ؛ 2116حياتو كدكره السياسي كالثقافي ، السميمانية ،  7984- 7897
،  7995- 7976كفيات  –؛ محمد خير رمضاف يكسؼ ، تتمة االعالـ لمزركمي  214-217ص
 .98، ص2112، بيركت ،  2ط

في االكؿ  6، الجمسة  7947ـ.ـ.ف ، الدكرة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير االعتيادم لسنة  (96)
 .97-95، ص 7948مف كانكف الثاني 

آيار  75في  34، الجمسة  7949ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية شعرة ، االجتماع االعتيادم لسنة  (97)
 .518، ص 7951

في لكاء الدليـ )االنبار( ، أكمؿ الدراسة االكلية في بغداد ، سافر الى لبناف  7971خميؿ كنو : كلد عاـ  (98)
، انضـ الى العديد مف  7932ـ درس الحقكؽ عاـ كاكمؿ دراستو في الجامعة االمريكية في بيركت ، ث
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االحزاب السياسية ، استكزر مرات عدة ،مثؿ لكاء بغداد في المجمس النيابي لدكرات انتخابية عدة ، 
. لممزيد ينظر: عارؼ شاكر محمكد ، خميؿ كنو كدكره السياسي في العراؽ حتى  7995تكفي عاـ 

معيد التاريخ العرابي كالتراث العممي لمدراسات العميا ، ، رسالة ماجستير غير منشكرة ،  7959عاـ 
؛ غزكاف محمكد غناكم ، االمير عبد االلو بف عمي الياشمي الكصي عمى عرش العراؽ حياتو  2111

 .799، ص 2177، عماف ،  7كدكره السياسي ، ط
آذار  78في 24جمسة ، ال 7951ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الحادية عشر، االجتماع االعتيادم لسنة  (99)

 .374، ص 7957
كانكف االكؿ  2في 7، الجمسة  7935ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية السادسة، االجتماع االعتيادم لسنة   (711)

 .71-69، ص 7935
نيساف  21في  23، الجمسة  7949ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة  (717)

 .372، ص 7951
 .494، ص 7951آيار  74في  33.ـ.ف، المصدر نفسو ، الجمسة ـ (712)
لمتفاصيؿ عف ىذا المؤسسة العسكرية ينظر : رجاء حسيف حسني الخطاب ، تأسيس الجيش العراقي  (713)

 .7979، بغداد ،  7147-7927كتطكر دكره السياسي مف 
في  28، الجمسة  7947االعتيادم ، لسنة ـ.ـ.ف ، الدكرة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير  (714)

 .497، ص 7947حزيراف  76
 .587-579، ص 7947حزيراف  23في  32ـ.ـ.ف، المصدر نفسو ، الجمسة  (715)
كانكف  2في  5، الجمسة  7951ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة  (716)

 .81، ص 7957الثاني 
فاصيؿ عف مؤسسة الشرطة . ينظر : كريـ حيدر خضير ، نشأة الشرطة العراقية كتطكرىا لممزيد مف الت (717)

 ، بغداد ، د.ت. 7927-7932
، أكمؿ دراستو االكلية في بغداد ، دخؿ المدرسة  7898حساـ الديف جمعة : كلد في بغداد عاـ   (718)

ديالى ، ثـ كزيران لمدفاع عاـ العسكرية في استانبكؿ كتخرج فييا مالـز ثاف ، اصبح نائبان عف لكاء 
. لممزيد ينظر : ىشاـ صالح شدر  7978، تكفي في استانبكؿ  7954ككزيران لمداخمية عاـ  7952

( ، رسالة ماجستير غير 7958-7978الشمالي ، حساـ الديف جمعة كدكره السياسي في العراؽ ) 
 2178منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 

آيار  21في  52، الجمسة  7951ف، الدكرة االنتخابية الثانية عشرة ، االجتماع االعتيادم لسنة ـ.ـ.  (719)
 .937-931، ص 7957

محمكد الحفيد . لممزيد مف التفاصيؿ عف الشيخ محمكد الحفيد . ينظر: عبد الرحمف ادريس صالح  (771)
د الحفيد كدكره السياسي في البياتي ، المصدر السابؽ، اراس حسيف الفت ، بابا عمي الشيخ محمك 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81اجمللد )( 2العدد )

 2028حزيران 

 

)7529 ) 
 

                                                                                                                                        

 2119، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ،  7996- 7972العراؽ 
 .77، ص

مصطفى البارزاني : لممزيد مف التفاصيؿ عف مصطفى البارزاني ينظر : فاضؿ البراؾ ، مصطفى  (777)
 .7989البارزاني االسطكرة كالحقيقة ، بغداد ، 

 27في  37، الجمسة  7945ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الحادية عشرة كاالجتماع غير االعتيادم لسنة  (772)
؛ غانـ محمد صفك كعبد الفتاح عمي البكتاني ، الككرد كاالحداث  562-567، ص 7947حزيراف 

 .91-87، ص 2115، اربيؿ ،  7، ط 7958-7927الكطنية خالؿ العيد الممكي 
كدكر العراؽ فيو  7937ميثاؽ سعد آباد . ينظر : نادية خضير ، ميثاؽ سعد آباد عاـ لمتفاصيؿ عف  (773)

 .7986دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، معيد البحكث كالدراسات العربية ، 
التركية منى زىير عبد الرحمف عبد الجبار التكريتي ، مكقؼ الرأم العاـ العراقي مف العالقات العراقية  (774)

 .2113، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ،  7927-7939
 .748، ص 7981فاضؿ حسيف كآخركف ، تاريخ العراؽ المعاصر ، بغداد ،  (775)
 7في  24، الجمسة  7947ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية الحادية عشرة ، االجتماع غير االعتيادم لسنة  (776)

 .417، ص 7947 حزيراف
حزيراف  77في  29، الجمسة  7947ـ.ـ.ف، الدكرة االنتخابية العاشرة ، االجتماع غير االعتيادم لسنة  (777)

 .5، ص 7947
 .537-531ـ.ـ،ف، المصدر نفسو، ص (778)
 .218، ص 7988، بغداد ،  7، ط 8عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الكزارات العراقية ، ج  (779)
 .229-228الـ الكرد ، صمير بصرم ، اع  (721)
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