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اتجو أغمب الباحثيف خالؿ المدة الماضية لدراسة التاريخ المحمي لما لو مف 

ويعتبر موضوع متصرفو لواء  اىمية وتأثير في تاريخ العراؽ المعاصر،
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Abstract: 

Most researchers have turned during the past period to 

study local history because of its importance and 

influence on the history of contemporary Iraq. The 

subject of the Al-Duleim brigade's acting commanders in 

the royal era is considered one of the important subjects 

that have not been studied previously and through which 

the personalities who reached the position of the acting 

commanders  during the royal era, who were mostly 

from outside the brigade. 
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 المقدمة:
اىتماما متزايدا مف قبؿ الباحثيف بالتاريخ المحمي في العراؽ  األخيرةشيدت السنوات 

الستيعاب مجمؿ التطورات المختمفة التي حدثت في البالد، ويشكؿ موضوع متصرفو لواء 
الدليـ في العيد الممكي جانبا ميما مف جوانب تاريخ العراؽ المعاصر عامة ولواء الدليـ بشكؿ 

غة واصطالحًا  ولمحة تاريخية عف لواء الدليـ قبؿ خاص ،وتناوؿ البحث تعريؼ المتصرؼ ل
واعتمدت  تأسيس الدولة العراقية، وتعريؼ بالمتصرفيف واعماليـ بالمواء كاًل حسب مدة،

 واإلطريحالدراسة عمى عدد مف الوثائؽ الغير منشورة و المنشورة فضاًل عف عدد مف الكتب 
 والرسائؿ الجامعية.

 المتصرف لغة واصطالحا  
ىو اسـ فاعؿ مف الفعؿ تصرؼ والذي يالـز حالة واحدة في كؿ حاالت  :لغة

 .(9)االعراب
 .(3)ىو المدبر في اموره : اصطالحا  

 (1922-1920رشيد العمري ) -اوال  
 اسمه ووظائفه

 مف الى اسرة الفاروؽ وىي ينتمي بف سميماف بف عبد الباقي العمري محمد رشيدىو  
عيف متصرؼ لمواء الدليـ بعد تأسيس الحكومة العراقية  ،(2)االسرة الموصمية العمرية المعروفة

  .(2)9932، توفي سنو (4)9930تشريف االوؿ  32المؤقتة برئاسة عبدالرحمف النقيب في 
وعندما وصؿ االمير فيصؿ الى العراؽ ليكوف ممكًا عميو، ارسؿ رشيد العمري برقية  

 واسرةالى االمير مينئًا بسالمة الوصوؿ، ويذكره بالعالقات الجيدة التي تربط الياشمييف 
 الفاروؽ التي ينتمي الييا العمري، وعند وصوؿ االمير فيصؿ الى الفموجة قاصدًا لواء الدليـ 

استقبااًل كبيرًا وزينت المدينة وكاف عدد كبير مف شيوخ القبائؿ في مقدمة  استقبؿوقد 
المستقبميف منيـ الشيخ عباس الجساـ شيخ قبيمة الجميمة وبعد ذلؾ توجو االمير الى الرمادي 
وعند منطقة سف الذباف كاف في استقبالو عشيرة المحامدة وفي مقدمتيـ الشيخ حبيب الشالؿ 

شيد العمري، والقى فيصؿ كممتو شكر فييا الحاضريف، ووعدىـ المتصرؼ ر  فضاًل عف
 . (6)بمستقبؿ زاىر لمعراؽ
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وفي يوـ تتويج االمير فيصؿ، دعت وزارة الداخمية متصرفي االلوية الى حضور 
عمي السميماف رئيس عشائر الدليـ ورشيد العمري  ضـ كاًل مف الحفؿ، فكاف وفد الدليـ

 . (7)متصرؼ المواء
وبناء عمى طمب  توقدـ النقيب استقالة وزار عندىا ممكًا لمعراؽ و  صبح فيصؿوأ

 . (8)الوزارة الثانية بتأليؼالمندوب السامي كوكس عيد الممؾ فيصؿ الى النقيب 
 أعماله في المواء

بقي رشيد العمري متصرفًا لمواء الدليـ، الذي ضـ قضائي عنو والرمادي وىيت 
( موظفًا، 29المواء ) إلدارةتابعو لألقضية، وعيف  ح  ة ونواوكبيسة والفموجة وجبة والقائـ وحديث

كانت مديرية و ( عراقيًا، ومف بقي مف مختمؼ الجنسيات، في الجانب الصحي، 93منيـ )
ة الحكومة المؤقتة تحولت مديرية مدالصحة مرتبطة بالمعارؼ ويديرىا مستشار بريطاني، في 

ت الى وزارة الداخمية، وتأسست مراكز الصحة العامة الى وزارة الصحة، ثـ الغيت وضم
صحية في االقضية والنواحي ومنيا المستوصؼ البمدي في الرمادي بأشراؼ مديرية صحة 

 . (9)المواء
 ة المتصرف رشيد العمريمدالمدارس التي فتحت في لواء الدليم خالل 

 شممتاما في الجانب التعميمي كاف لواء الدليـ ضمف منطقة المعارؼ االولى التي 
أربعة  9939 عاـوكاف عدد المدارس في لواء الدليـ في  ،(90)بغداد وديالى والكوت

 .(99)مدارس
وبنايتيا  9998ة االحتالؿ البريطاني مدمدرسة ىيت االبتدائية لمبنيف: فتحت في  -9

 .(93)تتكوف مف الطيف، وأوؿ مدير ليا عبدالمجيد محمود
 .(92)9999 عاـفي الرمادي  فتحتمدرسة مدرسة الرمادي االبتدائية لمبنيف: أوؿ  -3
. وكانت بناية (94)مدرسة الفموجة االولى لمبنيف: اوؿ مدرسة فتحت في الفموجة  -2

غرؼ مف  8المدرسة بيت مؤجر مف الحكومة يعود الى عبدالرزاؽ كريـ، وتتكوف مف 
 .(92)الطيف

، وىي اوؿ مدرسة تفتح 9939مدرسة راوة االبتدائية لمبنيف: تأسست في تموز  -4
 .(96)كاف فييا صؼ واحد وبنايتيا مف الطيف والحجرو ىناؾ، 
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، اشار رشيد العمري اف التقديرات 9933 عاـفيما يخص الميزانية العامة لمواء الدليـ ل
وتحتاج الى الزيادة فيما يخص العالوات  التي عممتيا وزارة المالية عمى ارقاـ الميزانية ناقصة

ومنيا مبمغ  ،(97)والخدمات، وطمب مف وزير الداخمية اف تدخؿ االضافات ضمت الميزانية
وابدى  ،(99)بمدية الرحالية إلنشاءومبمغ  ،(98)اضافي لزيادة حصة المحروقات لفصؿ الشتاء

ود فقرة في ميزانية المواء عدـ وج عمى الرغـموافقتو عمييا أف تضمنت التعديالت المشروعة، 
لممؼ القرطاسية والمطبوعات وألىميتو طمب مف وزير الداخمية ادراج ىذه الفقرة ضمف 

اما ، المواء  لمصاريؼ وموظفيوبيف اف تقديرات الميزانية ىي الحد االدنى  ،(30)الميزانية
ف حسقيؿ كاف الشؤوف المالية فقد كانت غالبية موظفييا مف الييود الف وزير المالية ساسو 

وطالبت متصرفيو المواء مف وزارة المالية الموافقة عمى  ،(39)يميؿ الى توطينيـ في الدولة
صرؼ مبالغ متوفرة مف واردات بمدية الرمادي، ووافؽ رشيد العمري لبمدية الصقالوية 

 .(33)مف المبمغ الموجود في خزينة الفموجة لسد احتياجاتيا روبية 80 باستقراض
 9930تشريف االوؿ  32القضائي فبعد تأسيس الحكومة المؤقتة في الجانب اما 

اصبحت وزارة العدلية تتألؼ مف دائرة الوزارة والمحاكـ النظامية، وكاف لواء الدليـ فيو حاكـ 
بية ومعاونو حمدي حسف يتقاضى و ( ر 700منفرد وىو عبدالحميد مال احمد ويتقاضى )

 .(32)بيةو ( ر 220)
فقد  9939ًا مف كانوف االوؿ بدءض التعديالت في لواء الدليـ اجرت وزارة العدلية بع

نقؿ محمد اميف افندي قاضي عنو الى الفموجة، وابراىيـ ناجي قاضي الفموجة الى عنو، 
وبموجب قانوف احواؿ المحاكمات الجزائية منح ابراىيـ ناجي افندي قاضي عنو سمطة حاكـ 

اما الشرطة التي كانت تتبع وزارة  ،(34)9933جزاء مف الدرجة الثالثة مف كانوف الثاني 
 3شرت الوزارة عمميا في ابفقد الداخمية التي تـ تأسيسيا ضمف حكومة عبدالرحمف النقيب 

وتـ تعييف مدير لمشرطة في كؿ لواء،  ،(32)برئاسة وزيرىا طالب النقيب 9930تشريف الثاني 
 ،(36)، وحساـ الديف جمعو9933عيف محمود شكري افندي مديرًا لشرطة الدليـ في شباط إذ 

 . (37)معاوف مدير الشرطة
 (1923-1922ثانيا : عبدالمجيد الشاوي )

 اسمه ووظائفه
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، وتتممذ عمى يد 9863ولد عبدالمجيد حسف بؾ بف مسعود بف عبدالعزيز في بغداد 
كاف شاعرًا وأديبًا ووصؼ بأنو العربي الحد  ،(38)عمماء عيده، والـز مجمس ابيو حسف بؾ

عيف كاتبًا في دائرة والية بغداد، ومحرر في  ،(39)الجريء الجامع بيف محاسف البدو والحضر
، مثؿ 9907-9902 لواء المنتفؾ القسـ العربي مف صحيفة الزوراء، اصبح وكياًل لمتصرؼ

بعد  ،(20)9993اء المنتفؾ عف العمارة، ومثؿ لو  9908 عاـعوثاف بالعراؽ في مجمس الم
وكاف احد  ،(29)9997نيساف  9االحتالؿ البريطاني عيف عضوًا في مجمس االوقاؼ في 

االشخاص العشريف الذيف دعاىـ ويمسف لتوضيح السياسة البريطانية في العراؽ، وذكر ويمسف 
، وبعد (23)انو صرح بأف حكومة صاحب الجاللة ترغب في تأسيس حكومة وطنية في العراؽ

اصبح ثـ  ،(22)تأسيس الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالرحمف النقيب عيف الشاوي وزيرا بال وزارة
، بعد ذلؾ عيف متصرؼ لمواء الدليـ في تشريف الثاني 9933رئيسًا لبمدية بغداد حتى عاـ 

عف الكوت، وكاف مف االعضاء  9934 عاـ، وكاف عضوًا في المجمس التأسيسي 9933
 .(22)9932ومثؿ الدليـ في مجمس النواب في ، (24)البارزيف في مناقشات المجمس

ترأس لجنة المعارؼ في الدورة االنتخابية االولى لمجمس النواب، وعمؿ عمى تعديؿ و 
ية امور غرفة زراعية لتنم أليؼ، وبمشاركة بعض النواب اراد ت9934لعاـقانوف االثار القديمة 

مجمس النواب الى  يةعبدالمجيد الشاوي مف عضو  بتحويؿوصدرت ارادة ممكية  ،(26)الزراعة
وكاف مجمس االعياف يتألؼ مف عشريف عضوًا يعينيـ الممؾ ويقبؿ  ،(27)مجمس االعياف

 .(40)لحزب التقدـ (29)وكاف احد االعضاء المنتميف ،(28)استقالتيـ
بمنح عبدالمجيد الشاوي  9932وف الثاني كان 90في  ،(49)صدرت ارادة ممكيةوقد  

في بيروت بعد صراع مع المرض في  ، وكانت وفاة(43)وساـ )شير خورشيد( مف شاه ايراف
 .(42)9937ايموؿ  96

 أعماله في المواء 
 الميزانية العامة

عمؿ عمى زيادة ميزانية المواء مف خالؿ مخاطبة وزير الداخمية لزيادة المخصصات 
سبب بعد المسافة بيف االقضية ونواحي المواء، وال توجد وسائط نقؿ بالسفر لمدراء النواحي 

 عف أجره الواحدة منيا مف الرمادي الى عنو ال تقؿ كانت سيارات التيالسوى عدد مف 
 .(44) كاالتي آنذاؾت الرواتب المخصصة لمموظفيف بية، فيما كانو ( ر 920)
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 (1جدول رقم )
 / روبية الراتب لعنوان الوظيفيا

 9000 المتصرف
  700 قائممقام عنه

 220 مدير ناحية الفموجة

 220 مدير ناحية هيت
 220 مدير ناحية كبيسة
 200 مدير ناحية حديثة

 200 مدير ناحية راوة
 200  مدير ناحية القائم

 ػ
  

نالحظ مف خالؿ الجدوؿ ىناؾ تفاوت بيف رواتب مدراء النواحي التابعة لمواء الدليـ 
 ويرجع ذلؾ الى االقدمية في التعييف.   

واردات ناحية القائـ قميمة جدًا ال تساعد عمى فتح دوائر واستخداـ مأموريف،  كما اف
فقد طمب عبد المجيد الشاوي مف وزير المالية، عدـ تعييف مأمور لشعبة القائـ، واضافة 

 .(42)اعماليا الى مدير الناحية
الى وزارة الداخمية الطمب  6893متصرفية لواء الدليـ في كتابيا بالعدد  اشارتو 

دوائر المالية والداخمية في مركز المواء وجاء رد  إلصالح( روبية 200مبمغ قدره ) بإضافة
وموافقة  ،(46)الوزارة الداخمية بالموافقة عمى صرؼ المبمغ عمى اف يسحب مف ميزانية المواء

( روبية مف 2300ومناقمة ) ،(47)دائرة مالية الكرمة إلصالح( روبية 22الداخمية عمى صرؼ )
( روبية مف قسـ التعويضات 4000صاريؼ المتفرقة لقسـ مخططات السفر ومبمغ )قسـ الم

 .(48)الى قسـ الميكانيؾ
أف قائممقاـ عنو يستحؽ  9932وذكر الشاوي في تخمينات ميزانية لواء الدليـ لسنة 

مف الثانية الى االولى، وفيما يخص الكتب والقرطاسية تـ تخصيص مبمغ قدره  تورفع درج
، (49)( روبيو، واثاث دوائر المواء في حالة يرثى ليا ولـ يتـ تجديدىا منذ فترة طويمة 2200)

( روبية، غير اف 9200واف تخصيصات السفر المصادؽ عمييا في الميزانية السابقة كانت )
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( روبية وطالب المتصرؼ بزيادة مبمغ 3287ر االولى وصؿ الى )ما صرؼ خالؿ الستة اشي
كتاب متصرفية ، (20)السفر في ىذه الميزانية لسد العجز الذي حصؿ في الميزانية السابقة

يستفسر مف وزير الداخمية عف سبب تأخير االجابة عمى البرقيات  4429الدليـ بالعدد 
 .(29)ف الشيرالمرسمة مف المواء والتي مر عمييا مدة تزيد ع

ويتضح لنا مما تقدـ اف ميزانية المواء لـ تكف تكفي لسد متطمبات االقضية والنواحي 
في مخصصات السفر فكاف ُبعد المسافة بيف االقضية والنواحي تشكؿ  وال سيماالتابعة لمواء 

 عائقًا في نقؿ الموظفيف.
 البمدية

الخدمات العامة وفؽ منطقة احدى المؤسسات المحمية التي تعنى بالقياـ بالواجبات و 
عرفت عند تأسيس الحكومة المؤقتة بوزارة النافعة )االشغاؿ  ،(23)معينة ومحدودة

اوؿ زير ليا، فضال عف موافقة وكيؿ وزير  (22)وعيف محمد عمي فاضؿ ،والمواصالت(
وتـ  ،(24)الداخمية عمى تعييف حراس لناحية كبيسة عمى اف تدفع رواتبيـ مف ميزانية المواء

تشريف االوؿ  92تحويؿ صالحيات مدير بمدية ىيت الى العضو االوؿ عبدالوىاب افندي في 
 .(22)بعد عزؿ المدير السابؽ 9932

ولحصوؿ اختالؼ في اسماء اعضاء مجمس بمدية الرمادي بيف المرسمة مف المواء 
 ،(26)لسببعف ا لالستفسار 99236بالعدد  كتابوالمحفوظة لدى الداخمية، ارسمت الداخمية 

، وبينت اف سبب االختالؼ اف 2644 ذي العدد بالكتاب وجاء الرد مف متصرفيو المواء 
 .(27)بعض اعضاء المجمس عند تعيينيـ لـ يباشروا، وجرى تعييف مف يمييـ باالنتخاب

المتصرؼ الشاوي بفتح طرؽ جديدة داخؿ المدينة  مدةقامت بمدية الرمادي خالؿ 
لتي كاف ال يتجاوز عرضيا عف المتريف، واضاءة تمؾ الشوارع عمى حساب االزقة الضيقة ا

 .(28)بالفوانيس ليالً 
 التعميم 

مدارس ابتدائية في  خمس عبد المجيد الشاوي مدرسة واحدة لتصبحمدة ُفتحت في 
مدرسة  والمدرسة التي فتحت ىي ،(29)اً طالب 62وفييا  اً معمم 32عموـ مدف المواء يعمؿ فييا 

بتبرع مف احد الوجياء  9932ايموؿ  فيفتحت في مدينة كبيسة  التي لمبنين كبيسة االبتدائية
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ايضًا ، وأوؿ مدير ليا ىو عبدالعزيز  وكاف بناؤىا مف الطيف وىو رزيؾ معروؼ الكبيسي،
 .(60)الراوي

وكاف توزيع المدارس االميرية في الوية العراؽ بمنياج واحد لمكتب االساسية، وبادارة 
ه المدارس بقيت تنمو نموًا بطيئًا بسبب المستوى المعاشي المتدني لمناس، لكف ىذ ،(69)مركزية
 الذيف 

 .(63)كانوا يعدوف التعميـ شيئًا ثانويًا مقابؿ حاجاتيـ المعيشية
الغي عنواف مدير الخزينة ومحاسب  9932وفيما يخص الحسابات، ففي نيساف 

محاسبًا لمواء ستة اشير تحت لى محاسب لواء الدليـ افندي إالواردات وتـ تغيير االسـ 
 .(62)التجربة

 األوقاف
، وترأس مصطفى 9930تشكمت وزارة االوقاؼ عند تأسيس الحكومة العراقية 

وزارة ، وارتبطت بيا مديريات االوقاؼ وبدأت بعمميات الترميـ لممساجد والجوامع ال (64)االلوسي
 الى السيد محمد سعيد افندي فيوتـ توليو اوقاؼ جامع الرمادي  ،(62)والحسينيات التابعة ليا

وكانت داره قريبة مف الجامع وحولو الى منتدى ديني وشرعي يزوره  ،(66)9932ايموؿ97
 .(67)محبيو وكؿ مف لديو مشكمة او استفسار حوؿ أي مسألة شرعية

عمى الضفة اليسرى مف  9898 عاـالفموجة فقد كاف الجامع الكبير الذي شيد  اما
الشيخ ابراىيـ المدرس  عيفنير الفرات قرب السراي الحكومي، وبعد أف اكمؿ بناء الجامع 

 . (68)الجبوري اوؿ اماـ وخطيب لو
 انتخابات المجمس التأسيسي في لواء الدليم

 بإجراء 9933تشريف االوؿ  39اصدر الممؾ فيصؿ االوؿ االرادة الممكية في 
واصدرت وزارة  ،(69)نفسو تشريف االوؿ مف العاـ 34في التأسيسي  لمجمس انتخابات ا

االلوية باالستعداد لالنتخابات وابعاد أي تدخؿ فييا، واستجابة  متصرفولى إالداخمية تعميميا 
قاطع اىالي الدليـ االنتخابات، ما عدا اعداد قميمة، وعثر  ،يف والحركة الوطنيةيلمطالب الوطن

 . (70)ى المقاطعةػػـ تدعو الػعمى منشورات في الدلي
اشرت المجاف ، اذ (79)9932تموز  93المرحمة الثانية مف االنتخابات في  وبدأت

اسية االنتخابية في المواء باالستعداد لالنتخابات وتوفير جميع مستمزماتيا وتنظيـ سجالت اس
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جديدة، ولـ تختمؼ اعداد المسجميف لالنتخابات في المواء بالمرحمة االولى عف المرحمة الثانية، 
قدـ متصرؼ المواء عبد المجيد الشاوي طمبًا لزيادة عدد ممثمي العشائر في المواء تعويضًا عف 

واء دوف مشاكؿ ات في المػػػػػػػػػػػػاالنتخاب وأجريتاعداد المسجميف القميؿ، ولكف رفض الطمب، 
 خمسػػػةـ ػػػػواء الدليػلعف از ػػػػػوف، (73)فػػػػوكاف قضائي عنو والرمادي مركزيف انتخابيي

د ػػػػيػػػػخ فػػوالشي ،ي السميمافػػػػخ عمػػػػوالشي ،(72)ؿػػػف الجميػػػػػػػػػػػر الديػػـ فخػػاء وىػػػػػػػػػػػػػػػػػاعض
 .(76)وفؤاد الدفتري،  (72)وعبدالرحمف الحيدري (74)ذاؿػػػالي

 (1924-1923ثالثا : عارف حكمت )
 أسمه ووظائفه 

وظؼ في العيد  وقد ،9882 عاـ ولد عارؼ حكمت بؾ بف اسماعيؿ حقي في بغداد
عاد الى ثـ  ، ثـ التحؽ بالحكومة العربية في دمشؽ، طنبوؿالعثماني في وزارة الداخمية في اس

حتى القي عميو شارؾ في ثورة العشريف واضطر لميروب مف بغداد متنكرًا، و  9999 عاـبغداد 
 .(77)وسجف ثالثة اشير 9930القبض في النجؼ مف قبؿ سمطات االحتالؿ في اب 

إذ عيف  9939، وفي تشريف الثاني 9939ايموؿ  38دخؿ في خدمة الحكومة في 
. ونقؿ (78)9933في آذار ، وعنو 9939قائممقاـ إبي صخير في البصرة في تشريف الثاني 

وتـ تعيينو متصرؼ لواء الدليـ في ، (79)كانوف االوؿ مف قضاء عنو الى قضاء السماوة 6في 
 .(80)302بموجب االرادة الممكية المرقمة  9932كانوف االوؿ  33

قرر مجمس الوزراء االستغناء عف  إذفي المنصب سوى اربعة اشير،  ستمرولـ ي
 .(89)9934ايموؿ  34مف بدًء خدمات عارؼ حكمت متصرؼ لواء الدليـ 

عاـ،  ف، فوكيؿ السجو 9937شغؿ منصب مدير سجوف منطقة بغداد في ايموؿ كما  
ايموؿ  38عيف في ، ثـ (83)9929نيساف  93الى  9920فمدير عاـ لمسجوف مف آذار 

 2، وانتخب نائب في مجمس النواب عف بغداد في (82)كركوؾقائممقاـ قره حسف في  9929
وأعيد انتخابو عف بغداد في حزيراف ، في الدورة الثالثة  9923الى تشريف الثاني  9929آيار 

منح سمطة حاكـ و ناحية برزنجة في السميمانية، ل اً عيف مدير  ،(84)9942الى حزيراف  9929
عارؼ حكمت في آب  ، تـ ترفيع(82)العدليةعمى طمب وزير  ءً صمح لمنظر في الدعاوى بنا

 بدأتومنح اجازة لمدة شير  ،(86)عندما كاف قائممقاـ قضاء عنو الى الدرجة االولى 9933
 .(87)9932ايموؿ  92مف 
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 عندما كاف ،Johon Bajot Glubb (88)  غموب باشا  تعرؼ عارؼ حكمت عمى
في عنو التي كاف قائممقاميا،  بزيارتوقاـ ، 9932عاـ ضابط استخبارات لواء الدليـ  االخير

حميد بؾ ألجؿ التمويو ووصفو بأنو  باسـوذكره غموب باشا في كتابو )مغامرات عربية( 
اسموبو االداري ينتمي الى الطريقة التركية القديمة، شديد الحيوية والنشاط،  ،مغولي المالمح

استطاعت بأمثالو مف موظفي وذكر ايضًا اف الحكومة التركية عمى ضعفيا واحتالؿ نظاميا 
 .(89)االدارة االحتفاظ بدرجة كبيرة مف السمطة

قميمة مف توليو قائمقامية عنو مف نشر االمف، وحدث مدة تمكف عارؼ حكمت خالؿ 
ولما  اثناء  وجوده في المنصب ىجوـ مف قبؿ بدو شمر عمى قافمو سيارات بيف عنو والقائـ،

تعقب المعتديف، ولكف بدأ يقبض عمى أي شخص مف وصمو الخبر لـ يكف لديو قوة كافية ل
في السجف، وارسؿ خبر الى شيوخيـ بأنو لف يطمؽ سراحيـ حتى تعاد  زجيـالقبيمة و 

المسروقات، واضطر بعض الشيوخ جمع مبالغ مف الميرات العثمانية تعويضًا عف المسروقات 
 . (90)فأخمى سراح المعتقميف

ور المالية في مجمس النواب ومف كاف عارؼ حكمت أحد اعضاء لجنة االم
المعترضيف عمى االجور السنوية التي تستوفييا دائرة البريد مف المواطنيف مقابؿ تأسيسات 

 .(99)الياتؼوال تشجع االىالي عمى استعماؿ  باىظةة، وكاف يرى انيا ياتفيالمواصالت ال
لجنة دائمية تسمى  إلضافةاالعضاء عمى تقديـ مقترح الى المجمس  بعض عمؿ مع

)لجنة الحسابات( تكوف واجباتيا النظر في تقارير مراقب الحسابات العاـ وتدقيؽ حسابات 
المرسؿ مف رئيس  9929 عاـل 9889المصادقة عمى المرسـو رقـ  فضاًل عفالحكومة 

 .(93)الوزراء بشأف تحويؿ صرؼ مبالغ رئيسة مف قبؿ ادارة السكؾ الحديدية
  أعماله في المواء

 الميزانية العامة
كانوف االوؿ  32في  6893وجو عارؼ حكمت كتاب الى وزارة الداخمية بالرقـ 

دوائر مركز المواء، وردت وزارة الداخمية  إلصالح ةبيو ( ر 200طمب فيو صرؼ مبمغ ) 9932
 ،(92)9934-9932بالموافقة عمى اف يستقطع ىذا المبمغ مف مادة االثاث في ميزانية المواء 

الى وزارة المالية يذكر فيو المتصرؼ بأف  9934كانوف الثاني  90متصرفية المواء في كتاب و 
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بية، وىذا المبمغ غير و ( ر 200بمدية الرمادي قد صرفت اثناء زيارة الممؾ فيصؿ االوؿ )
 .(94)المخصص في ميزانيتيا، وطمب صرؼ المبمغ مف ميزانية االدارة العامة

اشار فيو  9934كانوف الثاني  20داخمية في بعث عارؼ حكمت بطمب الى وزارة ال
( 432الى ضرورة استبداؿ ممحقات مفروشات مركز المواء  وطمب الموافقة عمى صرؼ مبمغ )

 .(92) روبية بموجب القائمة المقدمة ويكوف تغطية المبمغ مف ميزانية المواء
 9934شباط  97في  3232جواب المتصرفية عمى كتاب الداخمية بالعدد وكاف 

، وكانت 9932-9934استمارات ميزانية االدارة العمومية في المواء سنة  بإرساؿالذي طالب و 
 في مضمونيا عدد مف االقتراحات منيا:

( روبية 300( روبية الى )920زيادة الراتب الحالي لمدير ناحية الرحالية مف )_ 9
اف الراتب الجديد  عف فضالً مياًل عف مركز المواء،  60تبعد الناحية  إذوذلؾ لبعد المسافة، 

  .يمكف المتصرفية مف تعييف مديرًا اجدر مف الحالي
، 9932آب  92طمب اعادة تأسيس ناحية حديثة التي كانت قد ألغيت في _ 3

( روبية شيريًا كما كاف سابقًا، ويكوف مديرىا مف الدرجة 200وتعييف مدير جديد ليا براتب )
 .(96)ة عشائرىا وبعدىا عف مركز قضاء عنوالثانية، نظرًا لمساحتيا الواسعة وكثر 

تعييف معاوف لكاتب تحريرات قضاء عنو، بسبب زيادة اشغاؿ القضاء براتب _ 2
( روبية شيريًا، ولضرورة االمر تـ وضع شعبو عنو في قصبو راوة واتخذ ليا بيتًا 900)
لسد ىذا ( روبية 200( روبية شيريًا وخصص لو في الميزانية )32يجار شيري قدره )إب

الصرؼ، ولـ يخصص أي مبمغ لمسجوف ألنو ال يوجد سجف في المواء بؿ مركز توقيؼ وىو 
 .(97)تحت ادارة الشرطة

( روبية لسد الحاجات الضرورية 3000خصص لمماء والكيرباء والتنوير مبمغ )_ 4
 إلصالحتحت بند التعميرات الطفيفة يخصص جزء منيا روبية  ( 93200وتـ اضافة مبمغ )

واصالح سراي  ناح االيسر مف سراي الرمادي وبناء اربعة غرؼ في الطابؽ الثاني،الج
وضعت رسـو  إذعارؼ حكمت، خالؿ حكـ نصيب  لاللتزاـمائؿ لالنيداـ، وكاف  ألنوالفموجة 

 عاـالعبور الداللية واالرضية والقناطرية العائدة الى الرمادي في المزايدة، واف مدة االلتزاـ 
 9في ، و (98)مجمس ادارة المواء مراجعةالراغبيف  وعمى، 9934االوؿ مف نيساف بدأ مف يواحد 

 .(99)تـ تعييف عبدالقادر افندي مديرًا لتحريات لواء الدليـ فنيسا
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الى وزارة الداخمية بيف  9934شباط  30في  2239كتاب متصرفية لواء الدليـ بالعدد 
المادة الثالثة مف الميزانية ( روبية زيادة عما خصص في 274فيو اف تـ صرؼ مبمغ )

( روبية مف 600الخاصة بالمواء لناحية ىيت، وطمب المتصرؼ الموافقة عمى نقؿ مبمغ )
 .(900)( روبية200) الثانية والثالثة المادة الرابعة الخاصة بالقرطاسية والكتب لكؿ مف المادتيف

تشريف  99في  92870ردت متصرفيو لواء الدليـ عمى وثيقة وزارة الداخمية المرقمة 
المتضمف اعداد جدوؿ لمصروفات المواء وكاف نص االجابة يتضمف تحويؿ  9932االوؿ 
المتفرقة مف ميزانية المواء الى المادة الثانية لزيادة  93( روبية مف المادة 4000مبمغ )

مخصصات السفر، وعممت المتصرفية اف ىذه الزيادة جاءت بسبب كثرة تجوؿ المأموريف وقمة 
 .(909)ت النقؿسيارا

 الطرق
عمى التجار  قطاع الطرؽكانت الطرؽ الخارجية في لواء الدليـ تتعرض الى ىجمات 

 -شرطة البادية عمى طريؽ بغداد العراقية نشرت الحكومة 9932 عاـالماريف بيا، وفي 
حمب، وتكوف المرابطة في خاف البغدادي، وذكرت وزارة العدلية بأنو لـ تصدر أي شكوى 

يسمكوف ىذا الطريؽ، وكاف بياف مديرية الشرطة قد الـز اصحاب السيارات بعدىا ممف 
وىذه الطرؽ  ،(903)المسافريف عمى الطريؽ بأف يظيروا اجازاتيـ الى شرطة الرمادي لفحصيا

-الخارجية او الداخمية كانت بحاجة الى اصالح، وبدأ العمؿ عمى اصالح طريؽ رمادي سواءً 
، (902)المقابمة مف نير الفرات يؿ الطريؽ مؤقتًا الى الجيةفموجة مف جية الجزيرة، وتـ تحو 

 .(904)تـ فتح الطريؽ الرابط بيف سوريا والعراؽ بشكؿ آمف 9934-9930 مدةوخالؿ ال
نستنتج مما سبؽ اف المتصرفيف خالؿ ىذه المدة لـ يستمروا في مناصبيـ اكثر مف 

االصالحات المرجوة  وال سيما اف يمكف اف يعمؿ وينجز فييا   عاـ واحد وىي مدة قميمة ال
االقضية والنواحي في المواء كانت في تمؾ المدة  تعاني مف نقص في مستمزمات الخاصة 

 بالدوائر الخدمية فضاًل عف تردي الجانب الصحي والتعميمي.
 النتائج

كاف يعاني مف سوء  9934_9930_يتبيف لنا مما تقدـ اف لواء الدليـ خالؿ المدة 9
قتصادية يضاؼ الييا نقص االحتياجات والمستمزمات الضرورية التي تحتاجيا االوضاع اال

 الدوائر الحكومية في المواء .
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_ نجد المتصرفيف كانوا حريصيف عمى مخاطبة الحكومة لمعالجة االوضاع، وخالؿ 3
 ابناء المواء عمى التعميـ. لتشجيعىذه المدة فتحت عدد مف المدراس في المواء 

تعييف عدد مف االشخاص في وظائؼ جديدة يعمموف لخدمة بناء  _ يضاؼ الييا2
 المواء.

  االحاالت
 

                                                 

: رمزي بعمبكي ، دار العمـ، بيروت، قيؽتح ،3ج ( ابو بكر محمد بف الحسف االزدي، جميرة المغة،9)
9987 ، 

 .9979ص
 .37ص  د.ـ، د.ت ، ،3،ج3مج ( محمد بف الحسف االستراباذي، شرح الرضي عمى الكفاية ،3)
 .488، ص 3اعالـ السياسة ، ج مير بصري، (2)
 .84صالمصدر السابؽ، عيد جاسـ الدليمي،  (4)
 .488، ص 3اعالـ السياسة ، ج بصري، مير2) )
 .49-48ص ، 3099 ،بغداد ،9966-9900 منسي المسمط، الفموجة في تاريخ العراؽ المعاصر (6)
 . 20، صمنسي مسمط، المصدر السابؽ  (7)
 .44، ص9تاريخ الوزارات، جعبدالرزاؽ الحسني،  (8)
 .99عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (9)
، 4العدد احمد فكاؾ البدراني، التعميـ في العراؽ اباف العيد الممكي، مجمة ابحاث التربية االساسية، (90)

 .698، ص3093 ، جامعة الموصؿ
 .900عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (99)
، رسالة ماجستير غير 9928-9939التعميـ في لواء الدليـ في العيد الممكي  عمر خمؼ ابراىيـ ، (93)

 .29، ص3033منشورة، كمية التربية لمعمـو االنسانية، جامعة االنبار، 
، دار ومكتبة عدناف، 9جمازف اميف الرفاعي، تاريخ مدينة الرمادي في العيديف العثماني والممكي،  (92)

 .949، ص3097بغداد، 
، مطبعة 3، طالعشريف شاكر حمود المحمدي، تاريخ الفموجة مف الجذور الى منتصؼ القرفمحمد  (94)

 .947، ص3009، الرضواف، دمشؽ 
 . 23عمر خمؼ ابراىيـ ، المصدر السابؽ، ص (92)
 .23المصدر نفسو، ص (96)
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، 269/23020، رقـ الممؼ، 9933-9939د.ؾ.و، ممفات وزارة الداخمية، المصاريؼ في لواء الدليـ  (97)

 .22، ص97و
 .92ص 92والمصدر نفسو،  (98)
 .22، ص93المصدر نفسو، و (99)
 .968، ص22المصدر نفسو، و  (30)
الى في بغداد ، ينتمي  9860عاـ ساسوف بف حاخاـ حسقيؿ  : ولد(9923-9860ساسوف حسقيؿ ) (39)

ونشأ في اسرة دينية، كاف والدة مف  ،اسرة شمومو داود وىي مف االسر الييودية المعروفة والغنية في التجارة 
احبار الييود، اكمؿ تعميمو االبتدائي ثـ سافر الى اسطنبوؿ الكماؿ دراستو، انتخب نائب عف بغداد في 

، 9930في العاـ  ، وعيف اوؿ وزير مالية في حكومة عبدالرحمف النقيب9908 عاـ مجمس النواب التركي
. لممزيد 9933والثالثة، ووزارة عبدالمحسف السعدوف االولى = =واستمر بمنصبو في وزارتي النقيب الثانية

، دار 9923_9860السياسي واالقتصادي في العراؽه ينظر: نور محمد العبدلي، ساسوف حسقيؿ ودور 
 .2، ص 3097النيضة العربية، بيروت، 

 .904المصدر نفسو، ص (33)
، اطروحو دكتوراه غير منشورة، كمية 9928-9939صالح عبداليادي الجبوري، تاريخ الحكـ في العراؽ  (32)

 . 97، ص3002، جامعة بغداد، ابف رشد  التربية
 .994، ص992عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (34)
في البصرة،  9879عاـ  طالب السيد رجب بف درويش الرفاعيولد  :(9939-9879طالب النقيب ) (32)

 تممذ عمىتينسب الى السيد احمد الرفاعي الكبير صاحب الطريقة الرفاعية المتصمة باالماـ الحسيف بف عمي، 
، عيف سنة  يد  العثماني متصرفًا لالحساء، وعيف عضوًا في مجمس النواب 9903اساتذة المغة والعمـو

داخمية في حكومة عبدالرحمف النقيب  سس جمعية البصرة االصالحية، ثـ اصبح اوؿ وزيرأو ، 9908-9994
،  . لممزيد ينظر: فاروؽ صالح العمر، طالب النقيب وثورة العشريف في الوثائؽ البريطانية، د.ـ9930االولى 

 .932، ص 9؛ حميد المطبعي ، المصدر السابؽ ، ج224-422، ص د.ت
 في الفصؿ الثاني مف الرسالة. نشاطو ، سيتـ تفصيؿ9949حساـ الديف جمعة: اصبح متصرفًا لمدليـ  (36)
 .930عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (37)
 .923، ص3حميد المطبعي، المصدر السابؽ، ج (38)
 .364، ص9994دار الحكمة، لندف،  ،9جمير بصري، اعالـ االدب في العراؽ الحديث ،  (39)
 .28المحمدي، المصدر السابؽ، ص حميد عدي (20)
 .260المصدر السابؽ، صعمي الوردي،  (29)
 .63ص ،3004بيروت ،  ،دار الرافديف لمطباعة ،  ارنولد ويمسف، الثورة العراقية، ترجمة: جعفر الخياط (23)
 .992، ص9عبدالرزاؽ الحسني، تاريخ العراؽ السياسي، ج (22)
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، 9934السالـ، بغداد، الحكومة العراقية، وزارة الداخمية، مذكرات المجمس التأسيسي العراقي، مطبعة دار  (24)

 .97ص
 .28المحمدي، المصدر السابؽ، ص حميد عدي (22)
كانوف الثاني  96، في 9932 عاـ، الدورة االنتخابية االولى، االجتماع االعتيادي لمحاضر مجمس النواب (26)

 .79، ص9936
 .923، ص902، و9937د.ؾ.و، سجالت وثائؽ لندف، تقارير انتخابية لسنة  (27)
 رة، كمية التربية، اطروحو دكتوراه غير منشو 9928-9932يد عباس، مجمس االعياف العراقي محمد رش (28)

 .39، ص9992،  جامعة بغدادابف رشد ، 
 .38، ص92د.ؾ.و، سجالت وثائؽ لندف، المصدر السابؽ، و (29)
برئاسة عبدالمحسف السعدوف، وكاف اليدؼ مف  9932اب  33سس حزب التقدـ في أ: حزب التقدـ (40)

تأسيسو ىو ضماف السعدوف الكثرية مؤيده لسياسة حكومتو في البرلماف، وكاف جميع المنتميف اليو مف 
لـ تكف لو فروع او اجتماعات منتظمة، وقد اصدر جريدة و اعضاء المجمس وال يحؽ لغيرىـ االنتماء ليـ، 

لممزيد ينظر: جعفر عباس حميدي، المصدر  .9932تشريف االوؿ  96ة لو ىي جريدة التقدـ في ناطق
 .79السابؽ، 

عمى اف العراقييف الذيف يمنحوف اوسمة مف دوؿ  9933لسنة  99نص قانوف االوسمة االجنبية رقـ  (49)
جوز حمؿ األوسمة االجنبية اجنبية مراجعة الحكومة العراقية لمحصوؿ عمى ارادة ممكية بذلؾ الوساـ، وال ي

 .88دوف ارادة ممكية. لممزيد ينظر: حسيف الرحاؿ وعبدالمجيد كمونو، المصدر السابؽ، ص
 .7، ص7و، 363/299د.ؾ.و، ممفات البالط الممكي، االرادات الممكية، رقـ الممؼ  (43)
 .364، ص9مير بصري، اعالـ االدب، ج (42)
، رقـ الممؼ 9932-9933د.ؾ.و، ممفات وزارة الداخمية، مصاريؼ وميزانية لواء الدليـ الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى: ( 44)

36، ص97، 263/23020
. 

 
 .32، ص99، و349/23020د.ؾ.و، ممفات وزارة الداخمية، ايرادات لواء الدليـ، رقـ الممؼ  (42)
، رقـ الممؼ، 9932-9933مصاريؼ وميزانية لواء الدليـ د.ؾ.و، ممفات وزارة الداخمية،  (46)

 .9، ص7، و263/23020
 الممؼ، رقـ ،9932-9933 الدليـ لواء وميزانية مصاريؼ الداخمية، وزارة ممفات و،.ؾ.د (47)

 .22، ص43، و263/23020
، 29، و263/23020 الممؼ، رقـ ،9932-9933 الدليـ لواء مصاريؼ الداخمية، وزارة ممفات و،.ؾ.د (48)

 .68ص
 .99، ص72المصدر نفسو، و (49)
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 .93، ص8المصدر نفسو، و (20)
 .40، ص2، و9808/23020د.ؾ.و، ممفات وزارة الداخمية، تقارير شيرية لمواء الدليـ، رقـ الممؼ  (29)
 .389حسيف الرحاؿ وعبدالمجيد كمونو، المصدر السابؽ، ص (23)
 وىـ مفآؿ عبد الحافظ  الى ينتمي، 9864ولد في الموصؿ (: 9922-9864محمد عمي فاضؿ ) (22)

واتقف التركية والفارسية، ونظـ الشعر، عيف  مف فروع نقباء الموصؿ العموييف، االسرة الحسينية، وىي فرع
، وعيف 9994و 9993و 9908انتخب نائبًا عف الموصؿ في مجمس المبعوثاف  9892= =قاضي في اربيؿ

 .33، ص3مؤقتة. لممزيد ينظر: مير بصري، اعالـ السياسة، جوزير لالشغاؿ والمواصالت في الحكومة ال
 .922عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (24)
، 9227/23020، رقـ الممؼ، 9932-9939د.ؾ.و، ممفات وزارة الداخمية، البمديات في لواء الدليـ  (22)

 .2، ص3و
 .92ص، 92والمصدر نفسو،  (26)
 .99ص، 97والمصدر نفسو،  (27)
 .409، ص9مازف اميف الرفاعي، المصدر السابؽ، ج (28)
 .949، ص  نفسو المصدر (29)
 .24عمر خمؼ ابراىيـ ، المصدر السابؽ، ص (60)
 .903عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (69)
 .229منسي المسمط، المصدر السابؽ، ص (63)
 .920عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (62)
، وىو ابف عبداهلل بياء 9820(: ولد مصطفى زيف الديف في بغداد 9936-9820)مصطفى االلوسي  (64)

الديف تنتسب االسرة الى قرية الوس عمى الفرات  في لواء الدليـ، وىي حسينية يرجع نسبيا الى االماـ موسى 
سافر بعد وفاة والده الى اسطنبوؿ  ثـ الكاظـ، درس عمى عمماء عصره منيـ المفتي محمد فيضي الزىاوي،

، 9903مع عمو عبدالباقي، وبعد عودتو عيف قاضيًا لمكاظمية وتنقؿ في مناصب عدة منيا قاصي القدس 
 عاـ وقاؼ في الحكومة المؤقتة، عيف وزيرًا لأل9993عاد الى بغداد ثـ  ، 9990وقاضي مكة المكرمة 

 .98، ص3زيد ينظر: مير بصري، اعالـ السياسة، ج، كاف االلوسي عالمًا فاضال محترمًا، لمم9930
 . 993عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (62)
 .9932تشريف االوؿ  9، في 99جريدة الوقائع ، العدد  (66)
 .423مازف اميف الرفاعي، المصدر السابؽ، ص (67)
 .427منسي المسمط، المصدر السابؽ، ص (68)
 .93، صيس النظاـ العراؽ تأس محمد مظفر االدىمي، (69)
 .97المحمدي، المصدر السابؽ، ص حميد عدي (70)
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 .929عمي البدري، المصدر السابؽ، ص (79)
 .99المحمدي، المصدر السابؽ، ص حميد عدي (73)
ودرس في مدارسيا وانتقؿ الى مدرسة  9890(: ولد في بغداد 9929-9890فخر الديف الجميؿ ) (72)

وامضى فييا سنة واحدة ثـ توفى والده وانقطع عف الدراسة وتفرغ الدارة امالؾ العائمة، اعفي  9999الحقوؽ 
راة في حكومة النقيب اصبح وزيرًا بال وز و مف الخدمة العسكرية اثناء الحرب العالمية االولى لضعؼ بصره، 

، ونائب عف بغداد في مجمس 9934انتخب نائب عف لواء الدليـ في المجمس التأسيسي و ، 9930المؤقتة 
، انتخب رئيسًا لمجمس 9922انتخابو عف بغداد  بعدىا اعيدو ، 9938، وعضو مجمس اعياف 9932النواب 

بغداد. لممزيد ينظر مير بصري،  في 9929عاـ ، توفي 9927النواب في عيد بكر صدقي بيف شباط وآب 
 .20، ص3اعالـ السياسة، ج

، وخمؼ 9846(: ولد الشيخ فيد اليذاؿ ابف الشيخ عبدالمحسف الحميدي في 9937-9846فيد اليذاؿ ) (74)
، واعادتو 9899 عاـ اباه في رئاسة عشائر العمارات، ولكف السمطات التركية عزلت الشيخ مف الرئاسة

عمي السميماف وعدد مف الشيوخ الى الحسيف بف عمي ممؾ الحجاز حامميف رسائؿ  ارسؿ مع الشيخو ، 9907
. 9937 عاـ، توفي في بغداد في 9934عاـ والء وتعظيـ، انتخب نائب عف الدليـ في المجمس التأسيسي 

 .208، ص3لممزيد ينظر: مير بصري، اعالـ السياسة، ج
، واصبح رئيسًا لبمدية بغداد عدة 9860الحيدري في بغداد عبدالرحمف الحيدري: ولد عبدالرحمف باشا  (72)

مرات اياـ الحكـ العثماني، استقاؿ مف وظيفتو بسبب رفضو االنضماـ الى جمعية االتحاد والترقي، كاف لو 
 9934دور في الحكومة الوطنية برئاسة عبدالرحمف النقيب التي اصبح فييا وزيرًا بال وزارة، انتخب عاـ 

جمس التأسيسي ممثاًل عف لواء الدليـ. لممزيد ينظر: خالد احمد الجواؿ، موسوعة اعالـ كبار عضوًا في الم
، 3092دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد،  ،9ج (،9928-9930ساسة العراؽ في العيد الممكي )

 .432ص
د االحتالؿ (: ولد في بغداد، اصبح نائب في مجمس المبعوثاف، وفي عي9937-9864فؤاد الدفتري ) (76)

البريطاني تولى عدة مناصب حكومية منيا ادارة البمدية التي شكميا االحتالؿ وشارؾ في الحركة الوطنية وثورة 
، واصبح عضوًا في المجمس التأسيسي العراقي عف لواء الدليـ 9933العشريف، تولى ادارة لواء بغداد عاـ 

 .98ي، المصدر السابؽ، ص. لممزيد ينظر: فراس محمد الزيد9937، توفي عاـ 9934
 .204، ص3مير بصري، اعالـ السياسة، ج (77)
 .92، ص9933، مطبعة الحكومة، بغداد،  9933الحكومة العراقية، جدوؿ كبار موظفي الدولة لسنة  (78)
، 989، و360/299، رقـ الممؼ 9932د.ؾ.و، ممفات البالط الممكي، الديواف، االرادات الممكية  (79)

 .982ص
 .9932كانوف االوؿ  37، في 934الوقائع ، العدد  جريدة (80)
 .9934أيموؿ  20، في 334جريدة الوقائع ، العدد  (89)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)2392 ) 
 

                                                                                                                                        
 .204، ص3مير بصري، اعالـ السياسة، ج (83)
 .92، ص9933الحكومة العراقية، جدوؿ كبار موظفي الدولة لسنة  (82)
 .204، ص3مير بصري، اعالـ السياسة، ج (84)
، رقـ الممؼ 9948-9947البالط الممكي، الديواف، االرادات الممكية واالنظمة والقوانيف د.ؾ.ـ، ممفات  (82)

 .39، ص49، و2473/299
 93عيد جاسـ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (86)
 .9932تشريف االوؿ  9، في 99جريدة الوقائع ، العدد  (87)
مدينة بريستوف شماؿ في  9897نيساف   96في   (: ولد جوف باجوت غموب9986-9897غموب باشا) (88)

 9992مقاطعة النكشاير البريطانية، تخرج مف الكمية الحربية والتحؽ بسالح اليندسة برتبة مالـز ثاف عاـ 
عاـ  في تشريف الثاني ر سرية ىندسة الميداف السابعة ،في منصب اموشارؾ في الحرب العالمية االولى 

سنوات متنقال بيف مدنو، وبعدىا انتقؿ الى شرؽ االردف  90عراؽ وعمؿ لمدة وصؿ غموب باشا الى ال 9930
، وبقي في منصبو 9949واسيـ في انياء حركة مايس  9929، تولى رئاسة االركاف االردنية عاـ  9920اـ 

. 9986توفي عاـ  عندما أعفاه الممؾ حسيف بف طالؿ في قرار تعريب قيادة الجيش االردني ، 9926حتى 
في  9949غموب باشا ودوره في قمع حركة مايس  ، يد ينظر: عبداهلل كاظـ العوادي وعاصـ نجـ الشاويلممز 

 .69صد.ت،  جامعة ميساف،،  4العدد ، مجمة كمية التربية العراؽ،
 .204، ص 3مير بصري، اعالـ السياسة، جنقاًل عف  (89)
 .202المصدر نفسو، ص  (90)
، 9923نيساف  92(، في 44، جمسة )9929 لعاـلثة االجتماع االعتيادي ـ.ـ.ف، الدورة االنتخابية الثا (99)

 .340ص
تشريف الثاني  90(، في 2، جمسة )9929 لعاــ.ـ.ف، الدورة االنتخابية الثالثة، االجتماع االعتيادي  (93)

 .962، ص9929
 ، 263/23020، رقـ الممؼ 9932-9933د.ؾ.و، ممفات وزارة الداخمية، مصاريؼ وميزانية لواء الدليـ  (92)

 .2، ص3و
 .8، ص6المصدر نفسو، و (94)
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