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 م0990-0991التنظيمات اإلدارية األساسية في عهد حكومة العراق المؤقتة 
 د. عدنان هرير الشجيري

 كمية الهندسة/ جامعة بغداد
 المقدمة: 

وع التنظيـ اإلداري أىمية بالغة في مجاالت الحياة كافة , والسيما مؤسسات الدولة , الرتباطو الوطيد يكتسب موض
بالرقابة والتوجيو واإلشراؼ المركزي , كما انو احد ابرز جوانب التطور السياسي والدستوري في تاريخ العراؽ المعاصر , 

الى مؤسسات الحكـ والكيفية التي يعمؿ بيا إلشباع الحاجات  وبمعنى آخر انو يعبر عف فمسفة النظاـ السياسي ونظرتو
 العامة وتقديـ الخدمات ذات النفع العاـ , فضاًل عف كونو مرآة تعكس رقي البمد ودرجة تقدمو الحضاري. 

اعتمد البحث بشكؿ رئيسي عمى وثائؽ البالط الممكي المحفوظة في دار الكتب والوثائؽ وبشكؿ اقؿ عمى وثائؽ 
ة البريطانية , والسيما تقاريرىا المرفوعة الى عصبة األمـ حوؿ التطور الحاصؿ في العراؽ, وبدرجة اقؿ عمى الحكوم

االطاريح والمؤلفات والبحوث العراقية الخاصة بتاريخ العراؽ الحديث والمعاصر, وكذلؾ عمى بعض الكتب األجنبية 
 . المترجمة وغير المترجمة ذات الصمة بتاريخ العراؽ الحديث

  0991 – 0901التنظيمات اإلدارية البريطانية في العراق 
حتـ االنسحاب العثماني مف العراؽ واحتالؿ البريطانييف لو عمى السمطات البريطانية المحتمة الى إقامة نظاـ إداري 

لدييا نظاـ إداري معد  لمأل الفراغ السياسي واإلداري وتنظيـ العالقة بالسكاف , وبما اف سمطة االحتالؿ البريطانية لـ يكف
سمفًا وليس مف الحكمة اف تستخدـ اي مف النظاميف العثماني أو اليندي لجأت الى استخداـ نظاـ آني مزيج مف النظاميف 
المذكوريف , وتوخيًا لمدقة في تطبيؽ النظاـ وعدـ تكرار االخطاء التي وقع بيا العثمانيوف , استخدمت سمطة االحتالؿ 

ؿ كريكسوف ودوبس وبوماف وكارتر وغيرىـ مف الذيف تركوا بصمات واضحة عمى النظاـ اإلداري في إداري يف أكفاء مث
العراؽ , فضاًل عف العقوبات كالحبس والطرد والنقؿ بحؽ المقصريف في تطبيقو وبيذا اقاـ البريطانيوف في العراؽ نظاـ 

 إداري قوي وفعاؿ. 
ف في العراؽ بمراحؿ تنظيمية عديدة كاف آخرىا عندما احتموا بغداد فأقاموا لقد مر النظاـ اإلداري الذي أقامو البريطانيو 

, وكانت عبارة عف صيغة لحكومة مصغرة  9999لكؿ مف بغداد والبصرة , ثـ الموصؿ عاـ  9998فييا إدارة موحدة سنة 
 ريات. تألفت مف الحاكـ المدني العاـ وخمسة سكرتاريات وعدد مف المديريات الممحقة بيذه السكرتا

دائرة الحاكـ المدني العاـ: وىي المقر العاـ لمفوضية الشؤوف المدنية وتألفت مف الحاكـ المدني العاـ وكالة السير  .9
آرنولد ولسف رئيسًا وعدد مف السكرتيريف والمساعديف والمستخدميف, وكانت تتولى رسـ السياسة العامة لالحتالؿ 

 الدوائر, فضاًل عمى إشرافيا عمى مفتشية الشرطة والشبانة والتعميـ: واإلشراؼ عمى تنفيذىا وتنظيـ وتنسيؽ عمؿ 
مفتشية الشرطة: وتألفت مف مقر عاـ ضـ مفتش الشرطة العاـ العقيد كريسكوف وىيأة اإلدارة المركزية ومف عدد  .أ 

ة وسامراء مف الدوائر التنفيذية كمديريتي شرطة بغداد والبصرة, ومعاونيات الشرطة في كؿ مف العمارة والشامي
 . (9) وكركوؾ والموصؿ, كما توجد وحدات صغيرة تعمؿ تحت إشراؼ الحكاـ السياسييف ومعاونييـ

الشبانة: وكانت برئاسة الرائد بويؿ وتتألؼ مف فرقتيف , فرقة دجمة وفرقة الفرات, تألفت فرقة دجمة مف اربعة  .ب 
قمعة صالح والرابعة في القرنة, أما فرقة الفرات  مجموعات كانت األولى في سامراء والثانية في الكوت والثالثة في

فكانت تتألؼ مف خمسة مجموعات كانت األولى في الرمادي والثانية في الحمة والثالثة في أبي صخير والرابعة 
 . (2)في الديوانية والخامسة في الناصرية, وكانت كؿ فرقة تتألؼ مف فصيميف مشاة وخيالة

وتتألؼ مف ديواف  (3)اؼ الميجر ىمفري بوماف ناظر المعارؼ المصرية السابؽنظارة المعارؼ: وكانت تحت إشر  .ج 
وعدد مف الدوائر التنفيذية, اشتمؿ ديوانيا عمى مكتب ناظر المعارؼ وعمى قسـ التفتيش الذي كاف يتألؼ مف 
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منطقة معاوف المدير العاـ المستر سمرفيؿ وثالث مفتشيف عراقييف وىـ كؿ مف يوسؼ عز الديف مفتش معارؼ 
بغداد وسميـ حسوف مفتش معارؼ المنطقة الشمالية وعبد الرزاؽ ابراىيـ مفتش معارؼ بغداد )المركز(, وقسـ القمـ 

, اما الدوائر التنفيذية فاشتممت (4)العربي ويضـ عدد مف المترجميف والكتاب وكاف يتولى االعماؿ الكتابية لمناظرية
قة الشمالية ومقرىا الموصؿ, ومنطقة معارؼ المنطقة الوسطى عمى ثالث مناطؽ معارؼ, منطقة معارؼ المنط

تـ استحداث منطقتيف  9921, وفي سنة (5)ومقرىا بغداد, ومنطقة معارؼ المنطقة الجنوبية ومقرىا البصرة
جديدتيف لممعارؼ وىما منطقة معارؼ المنطقة الغربية ومقرىا الديوانية, ومنطقة معارؼ المنطقة الشرقية ومقرىا 

 . (6)ؾكركو 
سكرتارية الواردات: وكانت تتولى تحديد واستيفاء الضرائب والرسـو , وفي الوقت نفسو تشرؼ عمى مديريات الطابو  .2

, واشتممت السكرتارية عمى عمى ديواف وعدد مف الدوائر التنفيذية, تألؼ ديوانيا مف مكتب (7)والزراعة والبمديات
الحسابات والتدقيؽ والخزينة, أما الدوائر التنفيذية فتألفت مف مديريات وأقساـ  Howellسكرتير الواردات العقيد ىاوؿ 

 , أما النواحي فمـ تتوفر معمومات تفيد بوجود إدارة مالية فييا. (8)ماؿ المناطؽ ومأمورياتو في المقاطعات
يالية وصمت في شكمت الضرائب والرسـو مصدريف أساسيف لإليرادات في سنوات السيطرة المباشرة, وقد وفرت مبالغ خ

 9999/9992( لكؾ روبية ويعادؿ ضعؼ ما جمعو العثمانيوف في سنة 4955365591إلى ) 9999/9921سنة 
وقد عممت سمطة االحتالؿ البريطاني ىذه الزيادة الى التوسع الطبيعي في  (9)( لكؾ روبية2156575111والبالغ )
ر في القطاع الزراعي طيمة سنوات االحتالؿ البريطاني بينما يشير الواقع الزراعي الى وجود تدىو  (91)االستزراع
وىذا يعني اف الزيادة ناجمة مف أسباب أخرى كاستحداث ضرائب ورسـو جديدة, ومضاعفة الرسوـ  (99)المباشر

, فضاًل عف (93)واستخداـ عقوبات جسدية بحؽ المتيربيف مف الدفع (92)والضرائب المفروضة في العيد العثماني
 . (94)دارية والمقدرة عمى اإلشراؼ الماليالكفاءة اإل

السكرتارية المالية: وكانت تتولى إعداد الميزانية السنوية, وصرؼ المستحقات المقررة لمدوائر, وكانت في الوقت نفسو  .3
تشرؼ عمى العممة والكمارؾ والتجارة والبريد والبرؽ وصحؼ الحكومة ومطابعيا. تألفت مف ديواف وعدد مف الدوائر 

وشعب المحاسبات العمومية والتدقيؽ Slater فيذية, اشتمؿ ديواف السكرتارية عمى مكتب السكرتير العقيد سيمتر التن
والخزينة, اما دوائرىا التنفيذية فتألفت مف مديريات صرؼ المناطؽ واشتممت عمى مدير ونائب مدير ومحاسب وعدد 

 . (95)ه الحكاـ السياسيوف ومساعدوىـمف الكتاب, اما الصرؼ في المقاطعات )االقضية( فكاف يتوال
 (0شكل رقم )

 (01)0901/0991جدول مصروفات السمطة البريطانية المحتمة بالروبية لمفترة 

مجموع  السنة
 المصروفات )لكؾ(

 مجموع
 الواردات )لكؾ(

 الوفرة )لكؾ(
مصروفات المقر 
العاـ والحكاـ 
 السياسييف

مصروفات الدوائر 
الخدمية كالتعميـ 

 والزراعة والصحة
9995/9996 62251195344 556425568 259645298 959135922 675845 
9996/9997 359635211 859185251 459455151 259125591 9995791 
9997/9998 9151285286 9552525148 552235762 756175486 9755387 
9998/9999 9656495721 2953935981 9756635745 9257995791 6435751 
9999/9921 5259875871 4955365951 959735933 9454285934 759785693 

ويظير مف االرقاـ الواردة في الجدوؿ اف مصروفات السمطة البريطانية المحتمة قد تصاعدت بشكؿ كبير خالؿ الفترة 
وتحويؿ االدارات  وىي نتيجة طبيعية لمتوسع الذي طرأ عمى الدائرة السياسية بسبب اتساع المناطؽ المحتمة 9997/9921
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العسكرية الى إدارات مدنية, وكانت نسبة عالية مف الواردات قد خصصت لمصرؼ عمى المقر العاـ ودوائر الحكاـ 
السياسييف ومعاونييـ اكثر منيا لمدوائر ذات النفع المباشر لمجميور كالتعميـ والصحة والزراعة والري, وقد بررت السمطة 

ؿ الصرؼ عمى ىذه الدوائر بعدـ توفر الماؿ الالـز لمصرؼ؛ بينما تشير االرقاـ الواردة في ذلؾ المحتمة ىذا التقتير حيا
الجدوؿ الى وجود وفرة مالية سنوية جيدة كاف يمكف استخداميا لإلنفاؽ عمى الخدمات فيما لو توفرت لدى السمطة المحتمة 

 الرغبة الصادقة لتطويرىا. 
التشريع ومتابعة أعماؿ المحاكـ وشؤوف موظفييا فضاًل عف إشرافيا عمى  السكرتارية القضائية: كانت تتولى أمور .4

األوقاؼ ومدرسة الحقوؽ, وقد تألفت مف مكتب السكرتير العدلي السير ايدغار بونياـ كارتر, وشعب المحاكـ ومجمس 
ية االوقاؼ العامة , ومف مسؤولياتيا اإلشراؼ عمى مدير (97)التمييز الشرعي والتفتيش واالدعاء العاـ وكاتب العدؿ

 وكمية الحقوؽ. 
السكرتارية الصحية: كانت تتألؼ مف ديواف وعدد مف المؤسسات الصحية الممحقة , اشتمؿ ديوانيا مكتب السكرتير  .5

وىو في الوقت نفسو رئيسًا لمقسـ اإلداري لمسكرتارية المؤلؼ  Pattayمدير الخدمات الطبية العسكرية العقيد باتي 
, وضـ الديواف ايضًا (98)ير مف كؿ مف الميجر بيشوب والكابتف بيوست وسندرسف وثالث كتابباالضافة الى المد

الصحية, ومعيد آية دائرة الخدمات الطبية, اما الدوائر الممحقة فاشتممت عمى عدد مف المؤسسات الصحية كدائرة الوق
ة رتنجف, كما اشتممت ايضًا عمى عدد معالجة العيوف ومعيد التحميؿ المركزي ومعيد معالجة داء الكمب ومعيد اشع

مف الدوائر الصحية كدائرة صحة بمدية بغداد, ودائرة صحة بمدية الموصؿ, ودائرة صحة بمدية البصرة ودائرة صحة 
الميناء ودائرة الحجر الصحي ودائرة صحة السجوف ومعيدي الباثموجي في البصرة والتمقيح االصطناعي في العمارة, 

 41طبيبًا ) 65( مستوصفًا, يعمؿ فييا اكثر مف ألؼ منتسب بينيـ 59( مستشفى و)28تارية )كما كاف لدى السكر 
 . (99)مستخدـ عراقي 769ممرضة بريطانية و 24مساعد طبيب ىندي و 271عراقي( و 25بريطاني و

يندس تي. ىػ. سكرتارية االشغاؿ: وتقـو بتنفيذ اعماؿ البناء واالنشاءات الخاصة بالجيش وكانت بإمرة العميد الم .6
( وقد تألفت مف مكتب السكرتير وىيأة اإلدارة المركزية, وثالث اقساـ اختصاصية وىي T. H. Atikinsonاتكنسوف )

 . (21)كؿ مف البناء واإلنشاءات والطرؽ والجسور والكيرباء والميكانيؾ, كانت ايضًا مكمفة باالشراؼ عمى دائرة الري
مصت سمطة االحتالؿ البريطانية المناطؽ العراقية مف ستة عشر منطقة الى ثالثة وفيما يخص اإلدارة االقميمية فقد ق

عادة العمؿ بالمجالس البمدية (29)عشر منطقة )لواء( العثمانية كأحد وسائؿ تكريس السيطرة  (23)واالستشارية (22)وا 
ية حوؿ إقامة حكومة محمية في العراؽ االستعمارية , وقطع الطريؽ أماـ المداوالت الجارية في االوساط السياسية البريطان

خالفًا لسياسة حكومة اليند الرامية الى جعؿ العراؽ جزءًا مف اليند, فضاًل عف تضميؿ الرأي العاـ العراقي بإفيامو بأف ىذه 
دارة شؤونيـ بأنفسيـ وبيذه  (24)المجالس ضرورية لتمريف أبناء البمد عمى أساليب اإلدارة الحديثة تمييدًا الستقالليـ وا 

 الترتيبات اإلدارية تكوف سمطة االحتالؿ البريطانية قد وضعت التصميـ األساس لمبناء اإلداري العراقي. 
 

 نشأة اإلدارة االنتدابية: 
كانوف  29آية لغ 9999كانوف الثاني  98وضع قرار االنتداب الذي تبناه مؤتمر الصمح المنعقد في باريس لمفترة 

لدائر في االوساط السياسية البريطانية حوؿ المصير الذي سيؤوؿ اليو العراؽ بعد الحرب, حدًا لمجدؿ ا 9921الثاني 
يصاليا الى حد القدرة عمى إدارة نفسيا بنفسيا  وبموجبو تحددت ميمة الدولة المنتدبة بتطوير الدولة الخاضعة لالنتداب وا 

الدولة المنتدبة والدولة الخاضعة لالنتداب, وعمى ىذا , وىذا يعني ضمنيًا إقامة سيادة مشتركة بيف (25)استقاللياآية وحم
 9921نيساف  24شرعت الحكومة البريطانية بعد تفويضيا باالنتداب عمى العراؽ بموجب مقررات مؤتمر ساف ريمو 

ثنائية بالعمؿ عمى وضع االنتداب موضع التنفيذ, ولـ يكف نظاـ االنتداب المزمع إقامتو في العراؽ يتطمب ايجاد تدابير است
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الف العراؽ محتؿ مف قبميا ولدييا فيو مؤسسات إدارية تؤدي عمميا بكفاءة عالية, ولـ ينقصيا سوى تشكيؿ الواجية العربية 
ليتـ تحويؿ سمطة االحتالؿ وموظفييا الى سمطة انتداب وموظفيف انتداب )مستشاريف ومشاوريف ومفتشيف( واف كانوا في 

السير ارنولد ولسف بأف يعمف  9921حزيراف  97, وعميو أمرت الحكومة البريطانية في حقيقتيـ حماة لممصالح البريطانية
عف عودة السير برسي كوكس الى العراؽ بصفة مندوب ساـ لمحكومة البريطانية, وانيا قد أوكمت إليو ميمة تشكيؿ حكومة 

 . (26)قانوف اساسي باستشارة مجمس منتخبمؤقتة تتولى الحكومة البريطانية فييا مسؤولية االمف الداخمي والخارجي ووضع 
وعمى الرغـ مف الييجاف الشعبي الرافض لموجود البريطاني وتحولو الى ثورة مسمحة عمت العراؽ مف اقصاه في 
الجنوب الى اقصاه في الشماؿ والتي عرفت في تاريخ العراؽ الحديث بثورة العشريف, عاد برسي كوكس الى العراؽ في 

ليضع السياسة المذكورة التي وسمت أبعادىا سمفًا موضع التنفيذ, وبعد ثالثة أسابيع ونيؼ  9921الوؿ األوؿ مف تشريف ا
مف االتصاالت والمقاءات مع أطياؼ الشعب العراقي المختمفة نجح في اختيار ىيأة الوزارة بما فييـ رئيس الوزراء عبد 

 . (28)رسالة تكميؼ رسمية دعاه فييا لمتشرؼ برئاسة الوزراء 9921تشريف األوؿ  25الذي تسمـ منو يـو  (27)الرحمف النقيب
, واستنادًا (29)وقد تألفت الوزارة فضاًل عف رئيسيا مف ثمانية وزراء تنفيذييف واثني عشر وزيرًا مف غير حقائب وزارية

ة تنفيذية مستشارًا نظمت مف ميثاؽ عصبة األمـ )نظاـ االنتداب( عيف برسي كوكس لكؿ وزار  22الى البند الرابع مف المادة 
, وّقع بيف الطرفيف في العاشر مف (31)العالقة بينيما بموجب بروتوكوؿ خاص سمي بػالئحة التعميمات لييأة اإلدارة العراقية

في اجتماع مشترؾ ضـ ىيأة الوزارة العراقية والمندوب السامي وبموجبو ُأقرت صالحيات مجمس  9921تشريف األوؿ 
وزير بالمستشار, فعد البروتوكوؿ الوزارة مسؤولة عف إدارة شؤوف الحكومة كؿ حسب اختصاصيا إال فيما الوزراء وعالقة ال

يتعمؽ باألمور الخارجية والعسكرية فيما مف اختصاص المندوب السامي , وبما أف كؿ عضو في الييأة الوزارية ىو رئيس 
 دائرة فعمية اف يخضع إلى: 

 إشراؼ مجمس الوزراء.  . أ
 ستشار. مشورة الم . ب
 سمطة المندوب السامي.   . ت

لقد اوجب ىذا الترتيب عمى الوزير اف يعرض جميع األمور الرسمية لموزارة عمى مجمس الوزراء عف طريؽ المستشار 
واف تنقؿ مقررات مجمس الوزراء الى الوزير عف طريؽ المستشار, ونص أيضا عمى أف مف حؽ المستشار حضور جمسات 

فييا أمور الوزارة المعيف فييا, ولو حؽ النقاش دوف التصويت, وخوؿ البروتوكوؿ مجمس الوزراء مجمس الوزراء التي يبحث 
تعييف الموظفيف العراقييف بتوصية مف الوزير المختص عمى اف تحظى بمصادقة المندوب السامي عمى اعتباره المرجع 

 . (39)األعمى في األمور كافة
مف ميثاؽ عصبة األمـ المتضمنة خطة  22النتداب عمى العراؽ بعد المادة لقد عد البروتوكوؿ احد أىـ وثائؽ نظاـ ا

 . 9932 – 9921العمؿ السياسي واإلداري المشترؾ بيف العراؽ وبريطانيا في عيد االنتداب 
اكتسبت  9921الحرب العالمية األولى والتي تصادؼ الحادي عشر مف تشريف الثاني آية بمناسبة الذكرى الثانية لني

 97ة اإلدارية صفتيا الشرعية ببياف أصدره المندوب السامي وجاء فيو: بناءًا عمى ما ورد في المنشور الصادر في الييأ
فإف حكومة صاحب الجاللة ممؾ بريطانيا آذنت بتشكيؿ مجمس نيابي لسف قانوف أساسي لمعراؽ فإلى أف  9921حزيراف 

رشادي ... وبناءًا عميو اف الميجر السير يتـ تأليؼ ىذا المجمس تدير دفة األمور في البالد حكو  مة وطنية مؤقتة بنظارتي وا 
 برسي كوكس أعمف مايمي: 

: تؤلؼ ىيأة وزارية مؤلفة مف رئيس الوزراء ووزراء لمداخمية والمالية والعدلية واألوقاؼ والمعارؼ والصحة والدفاع أوال
 ة بيـ. واألشغاؿ العمومية والتجارة ووزراء آخريف ليس ليـ وزارة خاص
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ماعدا األمور الخارجية والحركات الحربية واألمور العسكرية اال ما يعود عمى  –: ستقع مسؤولية إدارة شؤوف الحكومة ثانياً 
رشادي.   ىيأة الوزارة وستجري أعماؿ الييأة بنظارتي وا 

عندما  9921انوف األوؿ وعمى الرغـ مف صدور البياف المذكور فإف عمؿ الوزارة لـ يبدأ رسميًا إال في الثاني مف ك
بأف جميع الحقوؽ والصالحيات التي كانت منوطة بالحاكـ المدني العاـ والسكرتير العدلي ستنقؿ  –أعمف المندوب السامي 

 . (32)إلى المندوب السامي ووزير الداخمية والعدلية بالتعاقب
فترة الحكـ المباشر عمى الوزارات التنفيذية كؿ وفي إجراء آخر لدار االعتماد البريطانية تـ توزيع الدوائر العاممة في 

حسب اختصاصيا أو قربيا مف ذلؾ االختصاص , وبيذا انطوت صفحة الحكـ المباشر لتبدأ صفحة جديدة مف تاريخ 
العراؽ عرفت بفترة االنتداب تختمؼ عف الحكـ المباشر في الشكؿ والى حد ما في المضموف , وتمتقي معو في اليدؼ إذ 

 ناف في خدمة المصالح البريطانية     يصب االث
 (9شكل رقم )

 (33)خطة توزيع الدوائر عمى الوزارات

وزارة  وزارة المالية زارة الداخمية
 العدلية

وزارة المعارؼ 
 والصحة

وزارة  وزارة
 التجارة

 وزارة
 الدفاع

وزارة 
 األوقاؼ

 االوقاؼ شبانةال التجارة االبنية التعمـ القضاء المالية العامة اإلدارة العامة

 الدرؾ الكمارؾ الطرؽ الصحة الطابو الحسابات الشرطة
الودائع 
 واالمانات

القوات  الميناء سكؾ الحديد البمديات  التدقيؽ الواردات
 المحمية

 

    البريد والبرؽ   الديف العثماني السجوف

    الري    الطباعة والنشر

    المساحة    
 

 ة العراق المؤقتةالتنظيمات اإلدارية لحكوم
 أواًل: رئاسة الوزراء

تتكوف رئاسة الوزراء مف ديواف يضـ مكتب رئيس الوزراء عبد الرحمف النقيب, وىو أعمى سمطة تنفيذية وبرئاستو يعقد 
مجمس الوزراء اجتماعاتو ليقرر ما يجب اتخاذه مف اإلجراءات واألمور المتعمقة بأكثر مف وزارة, عمى اف تحظى بموافقة 

ورئيس كتاب وعدد مف  (35)ويتألؼ الديواف أيضا مف ىيأة مساعدة مكونة مف السكرتير حسيف افناف (34)ندوب الساميالم
, واشترطت الئحة التعميمات لمييأة اإلدارية في السكرتير اف يكوف عمى درجة عالية مف الكفاءة, (36)الكتاب والمستخدميف

ف مقترحات الوزراء لممجمس, عمى اف يقـو بتوزيع نسخ مف المنياج وتنحصر ميامو في اعداد مناىج جمسات المجمس م
عمى ىيأة الوزراء والمندوب السامي قبؿ يـو مف انعقاد االجتماع , وبحؽ لمسكرتير حضور جمسات المجمس لتدويف وقائعيا 

السامي لتمقي اوامره ساعة بإرساؿ نسخ مف الكشؼ الى المندوب  24ومقرراتيا في صورة كشؼ يذيؿ بتوقيعو, ويقـو خالؿ 
عمييا, ومف سياقات العمؿ داخؿ المجمس اف ال يعرض السكرتير اي موضوع لمنقاش في اجتماع المجمس عدا المنياج 

, وكاف المجمس قد اتخذ مف منزؿ رئيسو الكائف (37)المقدـ مسبقًا, إال في الحاالت االستثنائية التي تتطمب سرعة في البت
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ير دجمة )متحؼ دار الفنوف الحالية( مقرًا الجتماعاتو لكبر سنو ومرضو مف ناحية, وعدـ في محمة السنؾ عمى ضفة ن
تميؽ بالمجمس عند تشكيؿ الحكومة العراقية مف ناحية اخرى, واستمر العمؿ في ىذا المكاف طيمة بقاء النقيب آية وجود بن

 .  (38)عمى رأس الوزارة رغـ تسمية السراي مقرًا رسميًا مؤقتًا 
 (3رقم )شكل 

 :(39)0990 – 0991جدول أسماء موظفي ديوان رئاسة الوزراء ومقدار رواتبهم ومخصصاتهم لسنة 
 المخصصات الراتب الشيري الجنسية االسـ الوظيفة

السيد عبد الرحمف  رئيس الوزراء
 افندي الكيالني

 روبية 55111 عربي/عراقي
 

 روبية 9111

  روبية 95111 مسطينيعربي/ف حسيف افناف سكرتير مجمس الوزراء
  روبية 351 عربي/عراقي شكري افندي الفضمي رئيس الكتاب

  روبية 311 عربي/عراقي ميخائيؿ افندي خمؼ كاتب درجة اولى
  روبية 951 عربي/عراقي عباس افندي مظفر كاتب درجة ثانية
  روبية 951 عربي/عراقي ضياء افندي يونس كاتب درجة ثالثة

 المستخدموف
  روبية 54 عربي/عراقي قاسـ محمود اوؿ فراش

  روبية 41 عربي/عراقي نوري بف محمد فراش
  روبية 41 كردي/عراقي اسماعيؿ بف خضر فراش

 
 ثانيًا: وزارة الداخمية

تعد اإلدارة الداخمية احد اىـ التشكيالت اإلدارية لخطورة وتعدد المياـ التي تضطمع بيا وتتألؼ مف ديواف وعدد مف 
 ئر الممحقة: الدوا

 ( ديوان الوزارة ويضم: 0)
 سمطة الوزارة المؤلفة مف: 

وزير عراقي, فيو الرئيس االعمى لموزارة ومسؤوؿ عف تطبيؽ االنظمة والقوانيف فييا, ومراقبة اعماؿ الييأة اإلدارية,  . أ
 واالستماع الى االراء التي يطرحيا المستشار. 

 . (41)النصح واالرشاد لتقويـ عمؿ الوزارة وترقيتومستشار بريطاني, وتنحصر ميامو في تقديـ   . ب
وضـ الديواف ايضًا عدًا مف المسؤوليف الثانوييف بصفة مساعديف كالعراقي سكرتير الوزير, فيو مدير مكتب الوزير    

ات البمدية ومنسؽ أعمالو, وواسطة االتصاؿ والتنسيؽ بينو وبيف دوائر الوزارة, ومف واجباتو ايضًا حسابات الوزارة وحساب
وشؤوف الموظفيف المحمييف وطالب الوظائؼ والصحؼ المحمية واستحضار االقتراحات لمجمس الوزراء والنظر في 
التقارير المرفوعة الى الوزارة مف قبؿ البمديات ومجالس االلوية واالمالؾ المضبوطة, وكاف يعاونو في اعمالو معاوف 

عاوف المستشار والقائـ بأعماؿ المستشار, ينظر االوؿ في شؤوف سكرتير , ومف مساعدي المستشار البريطاني م
الموظفيف االجانب والمطبوعات والنقميات والشرطة والجيش والشبانة والسجوف وقضايا العشائر والدور المشغولة مف قبؿ 

يات وجوازات السفر الحكومة والمراسالت السرية, في حيف ينظر االخر في الزراعة واالسقاء )الري( والواردات والميزان
وشؤوف منطقة كردستاف, وضـ الديواف ايضًا ثالث موظفيف ىنود بعناويف مالحظ عاـ وكاتب سري ومالحظ القسـ 

 . (49)الشخصي
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مديرية اإلدارة العامة: وتتولى االعماؿ اإلدارية لموزارة, وتتأؼ مف مدير عراؽ )سكرتير الوزير( وأربعة وعشروف موظفًا  . ت
 4-2الثمانية, االوراؽ والذاتية والترجمة والمحاسبة والطابعة والصادرة والواردة والتجميد وبواقع  موزعيف عمى شعبيا

 41عراقي,  99سبعة وثمانيف موظفًا ) 9921/9929موظؼ لكؿ شعبة, وبيذا كاف مجموع مالؾ الديواف لسنة  
 . (42)مستخدـ( 97ىندي, مصرياف, ايراني واحد,  99انكميزي, 

 
 الممحقة بالوزارة:  ( الدوائر9)
 . مفتشية الشرطة: 0

وىي احدى الدوائر االمنية الميمة في فترة االحتالؿ وقد نقمت الى الحكومة العراقية باسميا البريطاني, وكانت ضمف 
مسؤوليات مستشار الوزارة , ويقودىا بالنيابة الكرنؿ )عقيد( سي. اي. اي. بريسكوت, وتتألؼ مف ديواف وعدد مف الدوائر 
التنفيذية واالختصاصية, اشتمؿ الديواف عمى مكتب المفتش بريسكوت ومكتب اخر لموظؼ بدرجة خصوصية ويدعى ايج. 
اـ. كونز, كما ضـ الديواف قسـ إداري مؤلؼ مف مميز ومعاوف ومحاسب وكاتب طابعة ومعاوف كاتب طابعة ومأمور 

يس مفتشيف واثنيف وسبعيف مفتشًا, واشتممت الدوائر اوراؽ ومعاوف مأمور؛ كما تألؼ مف قسـ التفتيش ويتكوف مف رئ
التنفيذية عمى مفتشيات الشرطة في كؿ مف بغداد والكوت والمنتفؾ وديالى والحمة والدليـ وسامراء, وقد تألفت كؿ واحدة فييا 

رطة في االقضية مف مدير )قومنداف( إلدارة شؤونيا بالنيابة عف المفتش العاـ ويشرؼ في الوقت نفسو عمى مأموريات الش
 . (43)والنواحي, اما دوائرىا االختصاصية فيي كؿ مف مديرية التحريات ومدرسة الشرطة ومديرية شرطة  السكؾ

 (1شكل رقم )
 0990 – 0991تشكيالت وزارة الداخمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شعبة األوراق 

 ديوان الوزارة

  المستشار

 الذاتية شعبة شعبة الترجمة  شعبة المحاسبة  شعبة الطابعة  شعبة الصادرة  شعبة الواردة 

 مديرية اإلدارة العامة 

 سكرتير الوزير  معاون السكرتير  معاون المستشار  قائم بأعمال المستشار 

 الوزير 

 شعبة التجميد 

 مفتشي الشرطة  الواردات 

 الدوائر الممحقة بالوزارة 

 . الحمة. 01. الكوت، 9. المنتفك، 8، . ديالى7. كربالء، 1. الدليم، 1. كركوك، 1. الموصل، 3. البصرة، 9. بغداد، 0

 اإلدارة اإلقميمية 

 الزراعة  السجون  البيطرة  المطبعة  القرطاسية  االمالك 

1 6 5 4 3 2 8 7 

1 7 6 5 4 3 2 8 
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 . دائرة الواردات: 9
, وتألفت مف ديواف (44)لمتأتية مف الضرائب المتنوعةتولت دائرة الواردات تنظيـ وتدقيؽ واستحصاؿ موارد الدولة ا

وشعب اإلدارة والضرائب والتدقيؽ واالحصاء وكاف عمى رأس كؿ شعبة مالحظ  (45)برئاسة مدير عراقي )عباس فاضؿ(
عمى  ينوب عف المدير العاـ في إدارة شؤونيا بموجب القوانيف واالنظمة, كما تألفت مف عدد مف الدوائر التنفيذية اشتممت

محاسب ومعاوف محاسب وعدد مف الكتاب في مراكز االلوية ومف مدير ماؿ ومعاوف مدير ماؿ وكاتب في االقضية ومف 
 . (46)مأمور ماؿ وكاتب في الشعب ولـ يرد ذكر الى وجود دوائر واردات في النواحي

 . دائرة الزراعة: 3
شتمؿ الديواف عمى مكتب المدير العاـ وشعب اإلدارة تتألؼ دائرة الزراعة مف ديواف وعدد مف الدوائر الممحقة, ا

واالرشاد وىيأة موظفي اإلدارة والرقابة الزراعية )ضباط زراعة المناطؽ( اما الدوائر الممحقة فيي عبارة عف حقوؿ آية والوق
اف يتألؼ مف مدير لمتجارب الزراعية في كؿ مف بغداد )حقمي الكرادة والرستمية( والكوت والبصرة وديالى, اما مالكيا فك

 .C( روبية ونائبو سي جي. كاميروف 2341وكاف يتقاضى راتبًا قدره ) R. Tomasعاـ الزراعة البريطاني روجر توماس 
G. Kamiron  وثالثة ضباط زراعة مناطؽ ومميز واحد وثالثة مأموري زراعة وسبعة معاونييف زراعة وعالـ نبات وتشريح

بًا وثالثة محاسبيف وثالثة معاوني محاسبيف وخمسة مستخدميف وميكانيكي, اي ما وكيمياوي وباشكاتب واحد عشر كات
 . (47)مستخدماً  28ىندي( و 25موظفًا )عشروف عراقي واحد عشر بريطاني و 56مجموعو 

 . دائرة السجون: 1
في بغداد  وستة سجوف C. G. Vinjourتتألؼ دائرة السجوف مف مفتش السجوف العاـ البريطاني سي. جي. فينجور  

والبصرة والموصؿ والحمة وكركوؾ والعمارة تألفت الثالثة األولى منيا مف مدير ومأمور وسجاف وكاتب وعدد مف 
المستخدميف, فيما تألفت الثالثة األخرى مف مأمور وسجاف وكاتب وعدد مف المستخدميف , كما اشتممت عمى مركز طبي 

 21مف  9929, وقد بمغ مجموع مالكيا في اواخر سنة (49)إصالحية وعمى مدرسة (48)تابع لمسجف المركزي في بغداد
 . (51)مستخدماً  241بريطانيًا وىنديًا وارمنيًا و 29عراقيًا و

 . دائرة البيطرة: 1
دائرة البيطرة مف الدوائر االنتاجية والخدمية , تقـو بما يمـز مف االساليب الحديثة لتحسيف المواشي وتصديرىا الى 

, ومكافحة االوبئة التي تصيب الحيوانات والحد مف خطورتيا وال سيما المشتركة بيف الحيوانات واالنساف خارج العراؽ
 C. R. Gadweekومراقبة المجازر, تتألؼ الدائرة مف ديواف يضـ مكتب مديرىا البريطاني ميجر سي. ار. جادويؾ 

دارة مؤلفة مف مميزيف وباشكاتب ومحاسب وم أمور اوراؽ وثالث كتاب, وقسـ لمتفتيش يتألؼ مف ومكتب معاوف المدير وا 
جراء التجارب, ومذخر لالدوية البيطرية, واربعة صيدليات في كؿ مف  تسعة مفتشيف, ولمدائرة مستشفى لمعالجة االمراض وا 

 99وبريطانيف  4عراقي و 99اربعة وثالثيف عنصرًا,  9929بغداد والموصؿ والحمة والكوت, وقد بمغ مجموع مالكيا سنة 
 ىنود وبريطانييف وعراقي واحد(.  9طبيب ) 92ىندي بينيـ 

 . مطبعة الحكومة: 1
دائرة مطبعة الحكومة مف الدوائر الخدمية واإلنتاجية, تقـو بطبع المستمزمات الحكومية كافة مف كتب رسمية وتقارير 

عمولة استخدمتيا المطبعة في تسديد الحكومة وجريدتيا الرسمية, كما اجيز ليا طبع وخزف لواـز القطاع الخاص مقابؿ 
, وتتألؼ مف مدير بريطاني واقساـ اإلدارة والطباعة )عربي (52)نفقاتيا في محاولة لجعؿ المطبعة تعتمد عمى التمويؿ الذاتي

( 56( بريطانييف)بضمنيـ المدير( و)3( عراقيًا و)52انكميزي( والتجميد والميكانيؾ والخزف, وكاف مالكيا يتألؼ مف ) –
 . (53)( مستخدميف9ىنديًا و)
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 . دائرة القرطاسية: 7
دائرة القرطاسية مف الدوائر الخدمية وتتولى تجييز الدوائر الحكومية بما تحتاجو مف القرطاسية, تألفت مف مدير 

( 99) بريطاني يقـو مقامو وكالة مدير مطبعة الحكومة, وقسميف احداىما لمشراء واالخر لمتجييز, وكاف كادرىا يتألؼ مف
 . (54)( مستخدميف3( ىنود و)7موظفاص عراقيًا و)

 . دائرة االمالك: 8
عداد السجالت باالمالؾ الحكومية داخؿ المدف وخارجيا  وىي ىيأة حكومية تتولى كشؼ وحصر وتثبيت وتضييؼ وا 

ر, وىياة إدارية مؤلفة , وتألفت مف مديرىا ضابط االمالؾ البريطاني سي. سي. آر. جست(55)واالعالف عف تأجيرىا أو بيعيا
 . (56)مف باشكاتب ومحاسب ومكينجي وثالث كتاب ومترجـ وثالث قواسيف وثالث مستخدميف

 اإلدارة اإلقميمية
كاف مف الطبيعي اف تنسحب الترتيبات اإلدارية الى اإلدارة االقميمية كونيا جزءًا مف اإلدارة الداخمية, فبموجب مشروع 

, الغيت التسمية البريطانية لموحدات (57)9921جمس الوزراء في الثاني مف تشريف الثاني التقسيـ اإلداري الذي أقره م
اإلدارية واعيد تسميتيا باسمائيا العثمانية القضاء والناحية باستثناء مصطمح سنجؽ العثماني الذي تـ استبدالو بمصطمح 

البصرة والموصؿ وكركوؾ والدليـ وديالى وكربالء ( الوية وىي بغداد و 91كما اعيد تقسيـ العراؽ الى ) (58)لواء العربي
, وتعود اسباب تقميص المناطؽ )االلوية( مف اربعة (59)شعبة 996( ناحية و85( قضاء و)35والمنتفؾ والحمة والعمارة, و)

الى عشرة الوية الى الظروؼ االقتصادية الصعبة التي مر بيا العراؽ آنذاؾ بعدما سحبت سمطة  9921عشر منتصؼ 
فضاًل عف ( 61)حتالؿ البريطاني موجودات الخزينة العراقية اثر نشوب ثورة العشريف وتسجيميا إيرادًا لحساب حكومة الينداال

ازمة الركود العالمية, كما اف لالسباب السياسية دورىا في ىذا التقميص إذ لجأت سمطة االنتداب الى معاقبة االلوية  تأثير
ود البريطاني اباف ثورة العشريف فأنزلت رتبتي السماوة والديوانية مف منطقتيف )لوائيف( الى التي اظيرت نشاطًا معاديًا لموج

ووضعت منطقت لواء السميمانية تحت إدارة ( 69)قضائيف , وكذلؾ حولت منطقة )لواء( اربيؿ الى شعبة لواء تابع الى كركوؾ
ف متصرؼ, ونائب متصرؼ في الوية بغداد والبصرة وكاف المالؾ اإلداري لمواء يتألؼ م( 62)المندوب السامي مباشرة

ىندية( اشتممت فئة العراقييف  -والموصؿ حصرًا, اما باقي المالؾ ولكافة االلوية يتألؼ مف فئتيف عراقية واجنبية )بريطانية 
ؽ وعدد مف عمى مدير التحريرات وكاتبيا ومترجـ ومأمور اوراؽ ومدير الخزينة ومحاسب ومحاسب الواردات واميف الصندو 

الكتاب والمستخدميف مثؿ )الناطور والبستاني والخادـ والكناس(, واشتممت فئة االجانب عمى عمى المشاوريف والمفتشيف 
المصالح البريطانية, اما في آية وحمآية ومعاونييـ الذي حرصت اإلدارة البريطانية عمى تعيينيـ في مراكز االلوية لرع

ومعاوف مشاور )بريطاني( وكاتب التحريرات ومعاونو وكاتب, اما النواحي فكانت تتألؼ  القضاء تألؼ المالؾ مف قائمقاـ
 . (63)مف مدير ناحية وباشكاتب وكاتب
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 (1شكل رقم )
 (11)0990دوائر وموظفو وزارة الداخمية سنة 

 اسـ الدائرة المستخدميف يوناني ارمني ايراني سوري مصري ىندي بريطاني عراقي
 مركز الوزارة 97 - - - - 2 99 4 96
 دائرة البيطرة 46 - 9 - - - 99 4 99
 دائرة الزراعة 28 - 9 2 - - 25 99 21
 دائرة السجوف 241 - 9 - - - 9 29 91
 مطبعة الحكومة 9 - - - - - 56 3 52
 دائرة القرطاسية 3 - - - - - 7 - 99
 دائرة االمالؾ 3 - - - - - 9 9 6

934 44 992 2 - 2 3 9 931 

المجموع بإستثناء  417
دائرتي الواردات ومفتشية 
الشرطة المتاف لـ يدرجا 

 في الجدوؿ
 موظفو اإلدارة االقميمية

 لواء بغداد 47 - - - - 9 9 2 32
 لواء الموصؿ 39 - - - - - 7 8 29
 لواء البصرة 39 - - 9 99 4 5 3 33
 لواء العمارة 41 - - - - 9 4 2 95
 لواء كركوؾ 49 - - - - - 9 3 43
 لواء كربالء 9 - - 2 - - 3 - 91
 لواء المنتفؾ 48 - - - - - 6 3 39
 لواء الحمة 61 - - - - - 7 4 29
 لواء الدليـ 22 - - - 9 9 9 2 92
 لواء ديالى 911 - - - - - 9 2 25

 شبو لواء اربيؿ 69 - - - - - - 2 999
 موعالمج 873 516 9 3 3 2 7 38 31 286
 المجموع الكمي 9281 637 9 3 4 - 9 951 74 421

 
 وزارة الماليةثالثًا: 

تشكمت وزارة المالية مف السكرتارية المالية التي كانت تتولى أمور الصرؼ في فترة الحكـ البريطاني المباشر, فجرى 
, وقد تالفت مف (65)ريطاني بوزير عراقيتحويميا الى وزارة المالية في الحكومة الوطنية, إذ تـ فقط إستبداؿ سكرتيرىا الب

مرت الوزارة (, 66)ديواف يضـ مكتبي الوزير والمستشار ودوائر المالية والحسابات والتدقيؽ والديف العثماني والواردات الخاصة
, (67)يتتـ إستحداث دائرة مراجعة عمـو الحسابات لتحؿ محؿ دائرة التدقيؽ التي الغ 9929بتغييرات كثيرة ففي مطمع سنة 
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وفي العاـ نفسو ألحقت بيا دائرة المكوس, كما تـ استحداث دائرة الرواتب, فيما الغيت دائرتي الديف العثماني والواردات 
مف التشكيالت  9929الخاصة بعد اف فقدت مبررات بقائيما, وعمى ضوء ىذه التغييرات تألفت الوزارة في اواسط سنة 

الوزير والمستشار وقمـ الوزارة وعدد مف الدوائر الممحقة كدائرة المحاسب العاـ ومديرية  التالية: ديواف الوزارة ويضـ مكتبي
 . (68)المحاسبة ومديرية مراجعة الحسابات ودائرة الرواتب ودائرة ممحقة وىي المكوس

 (1شكل رقم )
 تشكيالت وزارة المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 لعدليةرابعًا: وزارة ا
نظرًا ألىمية القانوف في انتظاـ عمؿ اجيزة الدولة والمجتمع حرصت الحكومة تنظيمو في إدارة متخصصة اال وىي 
وزارة العدلية, وقد استخدمت فييا القوانيف واالنظمة والتعميمات نفسيا في السكرتارية القضائية السابقة, وذلؾ بموجب بياف 

الذي نص عمى إبداؿ السكرتير العدلي  9921ة الصادر في الثالث مف كانوف االوؿ تحويؿ السمطات الى الحكومة العراقي
وقد تألفت الوزارة عند تشكيميا مف ديواف وعدد مف الدوائر الممحقة, اشتمؿ ( 69)فقط بوزير العدلية في إدارة أمور العدلية

ـ رئيسيـ ومترجـ وكاتب طابعة وموظؼ الديواف عمى وزير عراقي وسكرتير وىيأة كتابية مؤلفة مف ستة كتاب بما فيي
كما اشتمؿ الديواف عمى مستشار بريطاني ومعاوف مستشار وعدد مف الكتاب والمترجميف والمستخدميف مف ( 71)خدمة

جنسيات مختمفة كما اشتمؿ أيضًا عمى سكرتارية الوزارة وتتألؼ مف موظؼ كبير بعنواف مالحظ وأقساـ المحاسبة والتحرير 
ومف دوائر الديواف االخرى ىيأة التفتيش وتقع تحت إشراؼ ( 79)ذاتية وكانت تتولى األمور اإلدارية لموزارةواالوراؽ وال

 . (72)المستشار البريطاني ودائرة النائب العمومي الذي يتولى اإلشراؼ عمى ىيأة االدعاء والتحقيؽ في الدوائر العدلية
 طابو العامة وكمية الحقوؽ. ومف الدوائر الممحقة بالوزارة المحاكـ ودائرة ال

 

 ديواف الوزارة 

 الوزير المستشار

 السكرتير

قلن الوزارة )دائرة 

 الشؤوى اإلداريت(

 ستشار معاوف الم

دائرة الوحاسب  مديرية المحاسبة

 العام

 مديرية المكوس

 الدوائر الممحقة

قسن هراجعت   دائرة الرواتب

 الحساباث
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 (7شكل رقم )
 0990-0991تشكيالت وزارة العدلية لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خامسًا: وزارة المعارف والصحة 

تألؼ وزارة المعارؼ والصحة مف دمج نظارتي المعارؼ والصحة العمومية في وزارة واحدة, وقد تألفت مف ديواف وعدد 
ديواف الوزارة عمى وزير عراقي وكاف يساعده في اعمالو سكرتير وىو في الوقت نفسو مدير  مف الدوائر الممحقة, اشتمؿ

لمديرية المعارؼ العامة, كما اشتمؿ عمى مستشار بريطاني ومعاوف مستشار, ويتكوف الديواف ايضًا مف عدد مف الدوائر 
لمحاسب والتعريب والمخازف واقساـ التعميـ الثانوي كمديرية المعارؼ العامة وتتألؼ مف قسـ إداري شعبة التحرير والذاتية وا

, واشتمؿ الديواف (73)والتعميـ االبتدائي والرياضة البدنية, كما ضـ الديواف ىيأة التفتيش الممحقة بدائرة المستشار البريطاني
ائر التنفيذية ومنطقة وعدد مف الدو  (75)ومديرية الصحة, أما الدوائر الممحقة فيي دائرة أآلثار (74)عمى مجمس المعارؼ

معارؼ بغداد التي تشرؼ عمى شؤوف معارؼ الوية الوسط ومنطقة معارؼ الموصؿ التي تشرؼ عمى شؤوف معارؼ 
, وكاف لمصحة ايضًا عدٌد مف (76)االلوية الشمالية, ومنطقة معارؼ البصرة التي تشرؼ عمى شؤوف معارؼ االلوية الجنوبية

د التي تشرؼ عمى الشؤوف الصحية في الوية الوسط, ودائرة صحة الموصؿ التي تشرؼ الدوائر الممحقة كدائرة صحة بغدا
 . (77)عمى الشؤوف الصحية في االلوية الشمالية, ودائرة صحة البصرة التي تشرؼ عمى الشؤوف الصحية في االلوية الجنوبية

 
 
 

 ديوان الوزارة

 مستشار بريطاني 

 هيأة التفتيش 

 المحاسبة 

 شعب السكرتارية 

دائرة النائب 
 العمومي

 األوراق  الترجمة 

 سكرتارية الوزارة 

 سكرتير  المستشار  معاون

 وزير عراقي 

 هيأة الكتاب والمترجمين 

 المحاكم  مديرية الطابو العامة 

رة 
وزا

 بال
حقة

لمم
ر ا

دوائ
ال

 الذاتية  

 كمية الحقوق 
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 (8شكل رقم )
 0990 - 0991تشكيالت وزارة المعارف والصحة لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سادسًا: وزارة النافعة
وىي في االصؿ سكرتارية االشغاؿ وسميت بالنافعة تيمنًا بإسميا العثماني, وكانت تتولى االشراؼ وتنفيذ مشاريع 
الدولة المختمفة مف ابنية وجسور وطرؽ مواصالت وغيرىا مف المشاريع التي ترـو الحكومة تنفيذىا وتتألؼ مف ديواف وعدد 

ئر الممحقة, اشتمؿ الديواف عمى وزير عراقي ويعاونو في عممو سكرتير كما تتألؼ مف دائرة األشغاؿ العامة التي مف الدوا
تنقسـ إلى قسميف, قسـ االبنية وقسـ الطرؽ والجسور, اما الدوائر الممحقة فتشتمؿ عمى دوائر البريد والبرؽ والري 

 . (78)والمساحة
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 (9شكل رقم )
 0990 – 0991النافعة لسنة  تشكيالت وزارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 سابعًا: وزارة األوقاف
ىي واحدة مف التشكيالت اإلدارية الرئيسية في الحكومة المؤقتة, وقد تولت مياـ مديرية االوقاؼ السابقة وقد جرى 

لوية ومأموريات االقضية تنظيميا عمى غرار نظارة االوقاؼ العثمانية, وتألفت مف ديواف وعدد مف مديريات اوقاؼ اال
كما تألؼ مف مستشار ( 79)الممحقة بالوزارة, تألؼ ديواف الوزارة مف وزير عراقي يعاونو في اعمالو سكرتير والمكتب الخاص

 , واشتمؿ الديواف أيضًا عمى: (81)بريطاني
, (89)ى المدارس الدينيةوكانت تتولى كافة اعماؿ الوقوفات ومحاسبة متولييا وتشرؼ عم -مديرية االوقاؼ العامة   .9

وكانت تتالؼ مف مدير عاـ وعدد مف الشعب كالمحاسبة واالمالؾ والرسائؿ واالوقاؼ النبوية واليندسة والتفتيش 
 . (82)ومجمس شورى

وينظر في امر توجيو الجيات واختيار الوكالء الذيف يعينوف لمقياـ بو وفؽ نظاـ خاص, وكاف  –المجمس العممي  .2
 (. 83)احد القضاة رئيسًا وعضوية مدير االوقاؼ وثالث عمماء  المجمس يتألؼ مف

اما الدوائر الممحقة فيي عبارة عف عدد مف مديريات اوقاؼ االلوية ومأموريات االقضية, وكانت مديريات االلوية 
مف مأمور تتألؼ مف مدير وكاتبيف احدىما لمواردات واالخر لممصروفات وطابعي, اما مأمورية االقضية فكانت تتألؼ 

 . (84)وكاتب
 

 ديوان الوزارة

 مستشار 

 أقسام دائرة االشغال 

 االبنية 

 دائرة االشغال العامة 

 سكرتير 

 وزير عراقي 

 الري 

 ئر الممحقة الدوا

الطرق والجسور 
 والجسور 

 البريد والبرق المساحة
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 (01شكل رقم )
 تشكيالت وزارة األوقاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثامنًا: وزارة التجارة

وكانت تتولى االشراؼ عمى صادرات وواردات العراؽ مف سمع وبضائع ومواد مختمفة كما كانت تتولى اعداد البيانات 
وعدد مف الدوائر الممحقة, اشتمؿ الديواف عمى وزير عراقي  الخاصة بتجارتي االستيراد والتصدير, وقد تألفت مف ديواف

يساعده في اعمالو سكرتير, كما اشتمؿ عمى مستشار بريطاني ومعاوف مستشار, وعمى دائرة شؤوف التجارة وتقع تحت 
لكمارؾ اإلشراؼ المباشر لسكرتير الوزير, وقد ألحقت بالوزارة عدد مف الدوائر ذات الصمة بعمؿ الوزارة كمديريتي ا

 . (85)والميناء
 
 
 
 
 
 
 

 ديوان الوزارة

 الوزير المستشار

 المجمس العممي المكتب الخاص سكرتير

 مدير األوقاؼ العامة

مجمس  المحاسبة األمالؾ
 الشورى

 اليندسة التفتيش
األوقاؼ 
 النبوية

 الرسائؿ

مديرية أوقاؼ 
 األلوية

ات مأموري
 أوقاؼ األقضية

 الدوائر الممحقة
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 (00شكل رقم )
 تشكيالت وزارة التجارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  تاسعًا: وزارة الدفاع

مف وزير الدفاع جعفر العسكري  9921تشريف األوؿ  25تألفت وزارة الدفاع عند قياـ الحكومة العراقية المؤقتة في 
نما ارتبط ظيورىا بالتطور الحاصؿ في تشكيالت الجيش القتالية,  وحرسو إذ لـ يكف لموزارة آنذاؾ اي مؤسسة إدارية, وا 

مف عشرة ضباط ممف كانوا في جيش  6/9/9921وعمى الرغـ مف قياـ جعفر العسكري مف تشكيؿ نواة الجيش العراقي 
, حيث وافؽ 9929آذار  31 -92, إال اف المؤسسة العسكرية لـ تتطور اال بعد انعقاد مؤتمر القاىرة (86)الحجاز العربي

الوية  6فوج مشاة و 41الوفد البريطاني الذي ترأسو وزير المستعمرات ونستوف تشرشؿ عمى تشكيؿ جيش عراقي قوامو 
, وعمى ضوء ىذا التطور تـ تشكيؿ المقر العاـ (87)ارىاط رشاشات وقطعات فنية وىندسية  6بطاريات مدفعية و 6خيالة و

الدفاع جعفر باشا العسكري ووتحسيف العسكري )شقيؽ جعفر العسكري( سكرتيرًا , وعبد  , وتألؼ مف وزير(,88)لوزارة الدفاع
تـ الشروع  9929آذار  25, وفي (89)اليادي مصطفى أمينًا لمسر, والمالـز سميماف فتاح مرافقًا, واربعة كتاب لمتحرير
األطباء في ىذه الشعبة لـ يحصؿ اي بتأسيس شعبة الطبابة وكانت بإشراؼ الطبيب المبناني أميف معموؼ وبسبب قمة 

سريرًا في المستشفى الكائف في الثكنة الشمالية  21آب اذ تـ افتتاح اوؿ ردىة طبية مؤلفة مف  25توسع في عمميا حتى 
 , ومف الدوائر االخرى التي جرى افتتاحيا بعد المقر العاـ: (91))الكرنتينة(

مالت الذاتية لمنتسبي الجيش, كما كانت تقوـ بتسجيؿ جميع األمور وكانت تتولى تنظيـ المعا –دائرة السجؿ العاـ  . أ
 . (99)المتعمقة بالضباط والمراتب وتسجيؿ طالبي االنتساب الى الجيش 

 ديواى الوزارة

 وزير عراقي الوستشار 

دائرة الشؤوى 

 التجاريت
قائن بأعوال 

 الوستشار

 سكرتير الوزير هعاوى

هديريت هيناء 

 البصرة

 هديريت الكوارك

 الممحقة    الدوائر 
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عداد الخرائط العسكرية في حالتي  –دائرة االركاف  . ب وكانت تتولى توجيو القطعات وفقًا لمخطط المعدة ليذا الغرض, وا 
مالكيا مف نوري سعيد رئيس اركاف الجيش وكالة, كما ضمت قائد شوري ونبيؿ زكي وبكر , وتألؼ (92)السمـ والحرب

 . (93)صدقي وتوفيؽ وىبي وثمانية كتاب
لغرض تنفيذ قرار التطوع وكانت تتألؼ مف مديرية عامة وعدد  9929حزيراف  9وتـ افتتاحيا في  –دائرة التجنيد العامة  . ت

 . (94)مف دوائر التجنيد في بغداد واأللوية 
وتتولى أمور الضبط العسكري ومحاسبة المخالفيف, وكانت بإمرة النقيب إسماعيؿ إبراىيـ  –دائرة االنضباط العسكري  . ث

 . (95)نامؽ وعدد مف الضباط والجنود 
 . (96)دائرة المواـز )مديرية العينة حاليًا( وكانت تقـو بتييأة وتجييز الجيش بما يحتاجو مف تجييزات مختمفة . ج
وكانت تتولى تدريب وتأىيؿ الضباط القدماء ومقرىا في الثكنة الشمالية  9929أسست في نيساف  –ة العسكرية المدرس . ح

 . (97))الكرنتينة(
 (09شكل رقم )

 0990تشكيالت وزارة الدفاع لسنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المقر العاـ

 الوزير المستشار

 السكرتير

 دائرة األركاف

 ئرة المفتش العاـدا

 السجؿ العاـ دائرة االنضباط العسكري

 المدرسة العسكرية دائرة المواـز الطبابة دائرة التجنيد العامة

 الدوائر االختصاصية
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 الخاتمة: 
)الحكومة المؤقتة( انيا لـ تكف سوى امتداد عيد االنتداب آية يتضح في العرض لموضوع التنظيمات اإلدارية في بد

, وىي جزء مف نظاـ  9921 – 9994لمتنظيمات التي كانت تعمؿ بيا اإلدارة البريطانية في فترة االحتالؿ المباشر 
إستعماري سخر كؿ امكانياتو المتصاص موارد العراؽ االقتصادية مف دوف االخذ باالعتبار حالة البوس والفقر التي يعاني 

يا السواد األعظـ مف الشعب العراقي عمى الرغـ , عمى الرغـ مف اعالف كوكس مف خطاب لو في موظفي دار االعتماد من
البريطانية في العراؽ بأف أمر تنظيـ اإلدارة متروؾ لمحكومة العراقية , ولكنو وفي الخطاب نفسو يؤكد بأف الحكـ في العراؽ 

 التقدمية المستنيرة.  يجب اف يسير وفؽ تقاليد ومبادئ الحكومات
 الهوامش 

 . 234–239, ص9979المس غيرترود لوثياف بيؿ, فصوؿ مف تاريخ العراؽ القريب, ترجمة جعفر خياط,  .9
 . 325–324المصدر نفسو, ص .2

3. Jhon Diskin, The Genesis of The Government Education system in Iraq, Pittsburg, 
1971, p. 36 . 

 . 77–76, ص9989, بغداد, 9958–9911, ياميطالب مشتاؽ, أوراؽ أ .4
 –, أطروحة دكتوراه كمية اآلداب 9932-9994تعميمية في العراؽ بيف سنتي أبراىيـ خميؿ أحمد, تطور السياسة ال .5

 . 915, ص 9979جامعة بغداد, 
6. Diskin , op. cit, p. 381 . 

 . 978, ص9988, بغداد, 9طو التكريتي, جسميـ  :, ترجمة9951–9911نكريؾ, العراؽ الحديث سنة ستيفف ىمسمي لو  .7
 . 7, ص2األمور المالية, وثيقة  999/212دار الكتب والوثائؽ, ممفات االحتالؿ البريطاني تسمسؿ الممؼ  .8
 . 915, ص9949فيميب ويالرد ايرلند, العراؽ دراسة في تطوره السياسي, ترجمة جعفر خياط, بغداد,  .9

المالية والميزانية )تقرير دائرة الواردات(,  495/212البريطاني, تسمسؿ الممؼ دار الكتب والوثائؽ, ممفات االحتالؿ  .91
 . 966, ص23وثيقة رقـ 

 . 94محمد حسف سمماف, طالئع الثورة العراقية, بغداد, بال تاريخ, ص .99
 . 221, ص9989, بغداد, 2وميض جماؿ عمر نظمي, التطور السياسي المعاصر في العراؽ, ط .92
أيموؿ  31آية ولغ 9997عالنات الصادرة مف القائد العاـ أو بتفويض منو ابتداء مف آذار مجموعة البيانات واال .93

 . 71-69, ص9936, بغداد, 9921
 . 257المس بيؿ, المصدر السابؽ, ص .94
 . 978لو نكريؾ, المصدر السابؽ, ص .95
 . 257المس بيؿ, المصدر السابؽ, ص .96
 . 989لو نكريؾ, المصدر السابؽ, ص   .97
 . 63, ص9939ر خالد, تاريخ الطب العراقي مع نشوء وتقدـ الكمية الطبية, بغداد, ىاشـ الوتري, ومعم .98

19. British Special Repot 1920 – 1931 ,Pp. 65 – 67 . 
20. Ibid , op. cit ,p. 132 . 

 . 233المس بيؿ, المصدر السابؽ, ص .29
 . 53, ص21ومجالسيا, وثيقة البمديات  955/212دار الكتب والوثائؽ, ممفات االحتالؿ البريطاني, تسمسؿ الممؼ  .22
 . 984لو نكريؾ, المصدر السابؽ, ص .23
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 . 94, ص9942, بغداد, 9محمد طاىر العمري, تاريخ مقدرات العراؽ السياسية, ج  .24
25. Walter Confubolo Langsam , Document and Reading in History Empire Since 1918, 

New York 1969 , PP. 63-64 . 
 . 345-344عالنات الصادرة مف القائد العاـ, المصدر السابؽ, صمجموعة البيانات واإل .26
ىػ وىو سميؿ أسرة يرجع نسبيا إلى الشيخ عبد القادر الجيالني وقد 9269ولد عبد الرحمف النقيب في بغداد/الرصافة   .27

ف, وعند قياـ ىػ, وقد حظي باحتراـ سالطيف آؿ عثما9316تولى رئاسة نقابة اإلشراؼ في بغداد بعد وفاة أخيو سمماف 
ب . انظر رجاء جسيف الخطاب, عبد الرحى النقي9922- 9921تولى رئاسة ثالث وزارات متتالية  –الحكـ الوطني 

 . 92-9, ص9984ودوره السياسي, بغداد, 
 . 299ايرلند, المصدر السابؽ, ص .28

29.  British Report 1920-1922 ,Pp. 5-6 . 
 . 26–25الحسني, المصدر السابؽ, ص  .31
 . 222لمصدر السابؽ, صايرلند, ا .39

32.  British Special Repot 1920 – 1931 ,Pp. 13 . 
 . 228ايرلند, المصدر السابؽ, ص .33
 . 25, ص9925الحكومة العراقية, القانوف األساسي )الدستور(, بغداد,  .34
لبناني مف أصؿ إيراني, تخرج مف الجامعة األمريكية في بيروت, وأتـ دراستو في جامعة كمبرج متخصصًا في  .35

االقتصاد والسياسية أستوطف مصر وقد وصفتو المس بيؿ بأنو صديؽ عظيـ ويمتاز بالبراعة, عيف آمرًا المعسكر 
أصدر جريدة  –لممعتقميف العرب في سمربور باليند, وقد استدعو الحكومة البريطانية ليساىـ في اخماد ثورة العشريف 

 . 96/99/9921ة االستقالؿ في الشرؽ وأخيرا عيف سكرتيرًا لمجمس الوزراء. ينظر: جريد
 . 2, ص2مالؾ مجمس الوزراء وثيقة  2533/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .36
 ينظر المادة التاسعة مف الئحة تعميمات الييأة اإلدارة العراقية.   .37
 . 44-43, ص9999سياسية في تاريخ العراؽ الحديث, بغداد, آيات خيري العمري, حك .38
 . 2, ص2, وثيقة 9929, مالؾ مجمس الوزراء لسنة 2542/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .39
 . 273, 9929, بغداد 9929الحكومة العراقية, وزارة العدلية, مجموعة القوانيف واألنظمة لسنة  .41
الموظفوف البريطانييف في دوائر الدولة  2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .49

 . 9, ص8العراقية, وثيقة 
 . 2, ص2مالؾ وزاره الداخمية, وثيقة  2542/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .42
 . 99, ص9خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة  2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .43

44.  British Special Repot 1920 – 1931 ,Pp. 104 . 
 . 2, ص2مالؾ وزاره الداخمية, وثيقة  2542/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .45
التقريراف اإلداري اف لدائرة المحاسبات  2215/925دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ   .46

 . 2, ص9922/9923مومية الع
 . 9-7, ص3مالؾ وزاره الداخمية, وثيقة  2542/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ   .47
 . 92-99, ص5(, مالؾ وزارة الداخمية, وثيقة 2542/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ ) .48
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في الرستمية ببغداد إليواء الصبية الجانحيف, وبعد غرؽ المدرسة وتيدميا  9999تأسست المدرسة اإلصالحية سنة  .49
مجاورة لسجف بغداد في باب المعظـ ووضعت تحت إشراؼ وزارة  9923أسست مدرسة أخرى بداًل عنيا سنة 

ث سنة, وقسـ أوؿ ويودع فيو األحدا 95المعارؼ وتنقسـ إلى قسميف, قسـ تحضيري ويودع فيو اإلحداث دوف سف 
سنة, وكاف يدرس في المدرسة منيا ج المدارس االبتدائية, زائد تعميـ الصبية وتدريبيـ عمى  98- 95بيف سنتي 

, ترجمة جريدة العالـ 26/9927بعض الحرؼ. ينظر: التقرير البريطاني المقدـ إلى عصبة عف اطواؿ العراؽ لسنة 
 . 97, ص9928العربي, بغداد, 

 . 99, ص9, خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة 2544/399البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ دار الكتب والوثائؽ, ممفات   .51
 . 54, ص9, خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة 2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ   .59
, 9929ت جميع الوزارات لسنة (, خالصة مالكا2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط, تسمسؿ الممؼ ) .52

 . 99, ص9وثيقة 
 . 915, ص9986ىادي طعمة, الصحافة العراقية واالحتالؿ البريطاني, بغداد,  .53
 . 99, ص9خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة  2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .54
 . 99, ص9المصدر نفسو, وثيقة  .55

56. British Special Repot 1920 – 1931 , Pp. 107 – 109 . 
 . 99, ص9, خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة 2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .57

58. British Special Repot 1920 – 1931 , Pp. 7 – 9 . 
 . 239- 231ايرلند, المصدر السابؽ, ص  .59

60. British Special Repot 1920 – 1931 , Pp. 49 . 
 . 29عبد الرزاؽ الحسني, المصدر السابؽ, ص .69
 . 39, ص98خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة  2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ   .62

63.  British Special Repot 1920 – 1931 , Pp. 252 – 254 . 
 . 49, ص99, مالؾ وزاره الداخمية, وثيقة 2542/399كي, تسمسؿ الممؼ دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط المم .64
 . 229 - 228ايرلند, المصدر السابؽ, ص  .65
 . 228المصدر نفسو, ص .66
 . 3, ص3خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة  2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .67

68. British Special Repot 1920 – 1931 , Pp. 84 . 
69. Ibid , op. cit, Pp. 13 . 

 . 3, ص3, خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة 2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .71
 . 6, ص9, مالؾ وزارة العدلية, و2536/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .79
, أطروحة دكتوراه, كمية اآلداب, جامعة 9939-9929ري, النظاـ اإلداري في العراؽ عدناف ىرير جودة الشجي .72

 . 913, ص2115بغداد, 
مالؾ وزارة المعارؼ والصحة العمومية لسنة  2535/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .73

 . 3, ص9929
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ة عراقية, منيـ عمى سبيؿ المثاؿ محمد رضا الشبيبي تألؼ مجمس المعارؼ المركزي مف أكثر مف عشريف شخصي  .74
واألب انستاس الكرممي وجميؿ صدقي الزىاوي ويوسؼ إبراىيـ ومحمود شكري اآللوسي والسيد محمد خميؿ وساطع 

 الحصري وسميماف فيضي ومحمد حسيف كاشؼ الغطاء. 
  .286-289, ص9967, بيروت, 9949 – 9929ساطع الحصري, مذكراتي في العراؽ  .75
 . 91, ص9, مالؾ وزارة المعارؼ, و2535/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .76

77.  British Special Repot 1920 – 1931 , Pp. 6-7 . 
 . 6, ص6خالصة مالكات جميع الوزارات, وثيقة  2544/399دار الكتب والوثائؽ, ممفات البالط الممكي, تسمسؿ الممؼ  .78
 . 228مصدر السابؽ, صايرلند, ال .79
 . 931الشجيري, المصدر السابؽ, ص .81

81. M, L, Fill, No. 20, A, Affairs Sufis 1920 – 1921 , Pp. 6 . 
82. Ibid , op. cit, p. 5 . 

 . 319-299, ص9929( لسنة 27, قانوف إدارة األوقاؼ رقـ )9929مجموعة األنظمة والقوانيف الصادر لسنة  .83
 . 49, ص9, مالؾ وزارة األوقاؼ, و2539/399الط الممكي, تسمسؿ الممؼ دار الكتب والوثائؽ, ممفات الب .84
 . 933-932الشجيري, المصدر السابؽ, ص .85

86. British Special Repot 1920 – 1931 ,p. 53 . 
 . 39عبد الرزاؽ الحسني, المصدر السابؽ, ص .87
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