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 :الممخص
لقد تناوؿ بحثنا الموسـو بػػ )النظاـ االداري في بغداد اباف عيد االنتداب 

ذات يخية رلتاوادث  الحو اقائع ولف ا( جممة م0299-0291البريطاني
مرت عمى مدينة بغداد في مرحمة لتي البعد السياسي واالداري والسكاني ا

عميو العيد الممكي خصوصا االنتداب البريطاني عمى العراؽ مما ترتب 
مشاكؿ اجتماعية واقتصادية وادارية ال حصر ليا، وبالذات موضوعة 
النظاـ االداري. اذ جاءت دراستنا ىذه باالعتماد عمى وثائؽ الحكومة 
العراقية المنشورة ووثائؽ القنصؿ البريطاني في بغداد ووثائؽ دار الكتب 

ني عمى والوثائؽ الى جانب كتب وثائقية مختصة بمرحمة االنتداب البريطا
ليا خالف ما الوثائقي ىذا عمى ثالث محاور حاولنا بحثنالعراؽ .  واشتمؿ 

قراءة وتتبع سياسة الحكومات العراقية الممكية المتعاقبة وادارتيا لممفة 
النظاـ االداري المدني وألىميتيا البالغة في رسـ معالـ الجوانب الحضارية 

: المحور االوؿ  الىلبحثية ا سةدرالىذه ا وقسمتوالعمرانية لمدينة بغداد . 
ؿ شتمجاء كمدخؿ ليأخذ تكويف النظاـ االداري في بغداد ، في حيف ا

عمى التشكيالت االدارية في عيد االنتداب والمتضمنة لثاني ور المحا
)مجمس الوزراء واالدارة الداخمية واالقميمية والمالية والعدلية والمعارؼ 

 تضمف االدارات الممغات والمحولة .  والمواصالت(. اما المحور الثالث فقد
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Abstract: 

     Our research tagged (the administrative system in 

Baghdad during the British Mandate period 1920-1932) 

dealt with a collection of historical facts and incidents of 

political, administrative and demographic dimension that 

went through the city of Baghdad during the monarchy 

era, especially the British mandate over Iraq, which 

resulted in social, economic and administrative 

problems, but not limited to It has, in particular, the 

administrative system. Where his studies came on the 

basis of published Iraqi government documents, 

documents of the British Consul in Baghdad, documents 

of the House of Books and documents, as well as 

documentary  books  on the British mandate in Iraq.  
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 اوال: تكوين النظام االداري في بغداد : 

كانوف  90-0202كانوف الثاني01شيد مؤتمر الصمح الذي انعقد في باريس)      
في االطماع والمصالح االستعمارية بيف الدوؿ الغالبة في الحرب  ( تضاربا0291الثاني
ية االولى بريطانيا وفرنسا مف جية والواليات المتحدة االمريكية مف جية اخرى ، وبينيما العالم

وبيف االمـ المنسمخة عف الدوؿ المغموبة )المانيا والدولة العثمانية والنمسا والمجر(، والتي 
كانت تجد في الشعارات المطروحة حوؿ تقرير المصير والحكـ الذاتي وحقوؽ االمـ الصغيرة 

 (. 0في تحقيؽ طموحاتيا الوطنية والقومية ) امال
 - 0181الى االخذ بمقترحات الجنراؿ جاف سمطس ) المؤتمروقد سارع رجاؿ 

في المؤتمر والتي طرحيا قبؿ انعقاد المؤتمر واقترح فييا وضع  ( ، ممثؿ جنوب افريقيا0291
القدرة عمى ادارة نفسيا االمـ المنسمخة تحت انتداب دولة راقية الى حيف بموغ تمؾ االمـ 

بنفسيا. اذ وجدوا فييا حال توفيقيا بيف مطامح الدوؿ االستعمارية واماؿ االمـ المنسمخة، وبعد 
(. لتتخذ 9( مف ميثاؽ عصبة االمـ )99تعديؿ بسيط في تمؾ المقترحات، اقرت في المادة )
 (.9منيا الدوؿ المنتصرة غطاء شرعيا لحماية مصالحيا )

الدولة المنتدبة بتطوير الدولة الخاضعة النتدابيا وايصاليا الى حد  اف تحديد ميمة
القدرة عمى ادارة نفسيا بنفسيا وحماية استقالليا يعني ضمنيا اقامة سيادة مشتركة بيف الدولة 
المنتدبة وبيف الدولة الخاضعة لالنتداب، وعمى ىذا االساس شرعت الحكومة البريطانية بعد 

الى  0291نيساف  92ى العراؽ بموجب مقررات مؤتمر ساف ريمو تفويضيا باالنتداب عم
وضع نظاـ االنتداب موضع التطبيؽ، ولـ يكف نظاـ االنتداب المزمع اقامتو في العراؽ يتطمب 
اتخاذ تدابير استثنائية الف العراؽ محتؿ مف قبميا، ولـ ينقصيا سوى تشكيؿ الواجية العربية 

يا الى سمطة وموظفي انتداب) مستشاروف ومشاوروف ليتـ تحويؿ سمطة االحتالؿ وموظفي
ومفتشيف( واف كانوا في حقيقتيـ حماة المصالح البريطانية، وعميو امرت الحكومة البريطانية 

وكيؿ الحاكـ العاـ ارنولد ولسف باف يعمف عف عودة برسي  0291في السابع عشر مف حزيراف
مندوب ساـ( لمحكومة البريطانية وانيا كوكس الى العراؽ في الخريؼ القادـ، كممثؿ اعمى) 

اوكمت لو ميمة تشكيؿ حكومة مؤقتو، تتولى الحكومة البريطانية فييا مسؤولية االمف الداخمي 
 (.2والخارجي. وكذلؾ وضع قانوف اساسي باستشارة مجمس منتخب )

وعمى الرغـ مف الييجاف الشعبي الرافض لموجود البريطاني ، وتحولو الى ثورة مسمحة 
مت العراؽ مف اقصاه الى اقصاه والتي عرفت في تاريخ العراؽ الحديث بثورة العشريف، عاد ع
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ليضع السياسة المذكورة التي  0291برسي كوكس الى العراؽ في االوؿ مف تشريف اوؿ 
رسمت ابعادىا سمفا موضع التنفيذ ، وبعد ثالثة اسابيع ونيؼ مف االتصاالت والمقاءات مع 

جياء وشيوخ قبائؿ مف اطياؼ الشعب العراقي المختمفة نجح في اختيار ساسة ورجاؿ ديف وو 
ىياة الوزارة بما فييـ رئيس الوزراء عبد الرحمف النقيب الذي تسمـ منو يوـ الخامس والعشريف 
رسالة تكميؼ رسمية دعاه فييا لمتشرؼ برئاسة مجمس الوزراء. بناء عمى موافقة مسبقة مف 

(.وقد تألفت ىياة 9اجتماعو بو قبؿ يوميف مف تاريخ التكميؼ ) قبمو قد افضى بيا اليو عند
الوزراء فضال عف رئيس الوزراء مف ثمانية وزراء اصمييف ، واثنى عشر اخريف مف دوف 

( مف ميثاؽ عصبة االمـ )نظاـ 99حقائب وزارية. واستناد الى البند الرابع مف المادة )
(، نظمت العالقات بينيما بموجب 6بريطاني)االنتداب( عيف برسي كوكس لكؿ وزراة مستشار 

( وقع يبف الطرفيف العراقي 8بروتوكوؿ خاص سمي بػ"الئحة التعميمات ليياة االدارة العراقية")
في اجتماع مشترؾ ضـ ىياة الوزراة العراقية  0291والبريطاني في العاشر مف تشريف الثاني 

ي العراؽ، وبموجبو اقرت صالحيات والمندوب السامي كونو ممثال لمحكومة البريطانية ف
مجمس الوزراء وعالقة الوزير بالمستشار، فعد البروتوكوؿ ىياة الوزراء مسؤولة عف ادارة 
شؤوف الحكومة كؿ حسب اختصاصيا االفيما يتعمؽ باالمور الخارجية والعسكرية فيما مف 

ائرة، فعميو اف اختصاص المندوب السامي وبما اف كؿ عضو في اليياة الوزارية ىو رئيس د
 (:1يخضع الى)
 سمطة المندوب السامي-9مشورة المستشار -9اشراؼ مجمس الوزراء  -0

لقد اوجب ىذا الترتيب عمى الوزير اف يعرض جميع االمور الرسمية لموزراة عمى 
مجمس الوزراء عف طريؽ المستشار، واف تنتقؿ مقررات مجمس الوزراء الى الوزير عف طريؽ 

يضا عمى اف مف حؽ المستشار حضور جمسات مجمس الوزراء التي المستشار، ونص ا
يبحث فييا امور الوزراء المعيف فييا ولو حؽ النقاش دوف التصويت، وخوؿ البروتوكوؿ 
مجمس الوزراء تعيف الموظفيف العراقييف بموجب توصية مف الوزير المختص، عمى اف تحظي 

عمى في االمور كافة .لقد عد البروتوكوؿ بمصادقة المندوب السامي عمى اعتباره المرجع اال
مف ميثاؽ عصبة االمـ لتضمنو  99احد اىـ وثائؽ نظاـ االنتداب عمى العراؽ بعد المادة 

-0291عمى خطة العمؿ السياسي واالداري المشترؾ بيف العراؽ وبريطانيا في عيد االنتداب 
0299(2.) 
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الولى، والتي تصادؼ في الحادي وبمناسبة الذكرى الثانية لنياية الحرب العالمية ا
، اكتسبت اليياة االدارية صفتيا الشرعية ببياف اصدره المندوب 0291عشر مف تشريف الثاني 

باف حكومة  0291حزيراف 08السامي وجاء فيو ))بناء عمى ما ورد مف المنشور الصادر في 
اساسي لمعراؽ صاحب الجاللة ممؾ بريطانيا اذنت بتشكيؿ مجمس نيابي منتخب لسف قانوف 

ىذا المجمس يجب اف تدير دفة االمور في البالد حكومة وطنية موقتة  تأليؼفالى اف يتـ 
: تؤلؼ ىياة ادارية يما يمعميو انا الميجر السير برسي كوكس اعمف  بنظارتي وارشادي وبناءً 

لصحة، والمالية، والعدلية، واالوقاؼ، والمعارؼ وا مؤلفة مف رئيس وزراء ووزراء لمداخمية،
ستقع  والدفاع، واالشغاؿ العمومية، والتجارة، ووزراء اخريف ليس ليـ وزارات خاصة بيـ.

ماعدا االمور الخارجية والحركات الحربية واالمور العسكرية  –مسؤولية ادارة شؤوف الحكومة 
ي. وستجري اعماؿ اليياة بنظارتي وارشاد عمى ىياة الوزارة،–ما يعود الى القوات الوطنية  اال

 9وعمى الرغـ مف صدور البياف المذكور فاف عمؿ االدارة االنتدابية لـ يبدا رسميا اال في 
عندما اعمف المندوب السامي باف جميع الحقوؽ والصالحيات والواجبات  0291كانوف اوؿ 

التي كانت منوطة بالحاكـ المدني العاـ والسكرتير العدلي، ستنتقؿ الى المندوب السامي ووزير 
( . وبيذا انطوت صفحة الحكـ البريطاني المباشر لتبدا 01لية والداخمية بالتعاقب(( )العد

صفحة جديدة في تاريخ النظاـ االداري العراقي عرفت بنظاـ االنتداب اختمؼ عف النظاـ 
السابؽ في الشكؿ والى حد ما في المضموف والتقى معو في اليدؼ اذ صب االثناف في خدمة 

 . المصالح البريطانية
 ثانيا: التشكيالت االدارية في عهد االنتداب:

 تألفتبموجب خطة تشكيؿ الحكومة العراقية المؤقتة التي اعدىا برسي كوكس 
الحكومة المذكورة مف مجمس وزراء وثمانية ادارات )وزارات( تنفيذية، وىي الداخمية، والعدلية، 
والدفاع، والمعارؼ والصحة ، والنافعة ، والتجارة، واالوقاؼ. وقد اقر الرقـ تسعة في القانوف 

 يقؿ عددىا عف ستة االساسي)الدستور( كحد اعمى لموزارات العراقية ، كما نص عمى اف ال
االعتماد البريطانية وزعت فييا  (. وفي خطة اخرى اعدتيا دار00بضمنيـ رئاسة الوزراء )

الدوائر كؿ حسب اختصاصيا او قربيا مف ذلؾ االختصاص بصفة دوائر مركزية او دوائر 
 ممحقة ،وحسب الجدوؿ التالي .
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 (.12الوزارات )خطة توزيع الدوائر عمى مختمف 

 وزارة العدلية وزارة المالية الداخمية وزارة
وزارة 

المعارف 
 والصحة

وزارة  وزارة النافعة
 وزارة االوقاف وزارة الدفاع التجارة

المالية  االدارة العامة
 العامة

 االوقاف الشبانة التجارة االبنية التعميم القضاء

الودائع  الدرك الكمارك الطرق الصحة الطابو الحسابات الشرطة
 واالمانات

سكك  البمديات  التدقيق الواردات
 الحديد

  القوات المحمية الميناء

الدين  الزراعة
 العثماني

البريد   
 والبرق

   

    الري    السجون
    المساحة    الطباعة والنشر

 
وفي الوقت الذي بقيت فيو الحدود العميا والدنيا لمتشكيمو الوزارية ثابتة، فقد مر ىذا 
التشكيؿ والدوائر الممحقة بو بتغيرات كثيرة اممتيا الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
غير المستقرة التي عاشيا العراؽ خالؿ عيد االنتداب ، فقد تـ استحداث ثالث وزارات وىي 

ارة الصحة، وزارة المعارؼ، والري والزراعة، والغاء اربع وزارات وىي وزارة التجارة ، ووزارة وز 
المعارؼ والصحة ، ووزارة الري والزراعة  واالوقاؼ ، فيما تـ تغيير تسمية وزارة واحدة وىي 

 (.09وزارة النافعة الى وزارة االشغاؿ والمواصالت ثـ الى وزارة االقتصاد والمواصالت )
 مجمس الوزراء : -1

ادارة مركزية، وكاف يتربع عمى قمتيا  المبدأعدت االدارة في عيد االنتداب مف حيث 
شؤوف الدولة، وتعقد  بإدارةمجمس الوزراء ، وقد عرفو القانوف االساسي) الدستور( ، بانو القائـ 

 بأكثرالمتعمقة جمساتو برئاسة رئيس الوزراء. ليقرر ما يجب اتخاذه مف االجراءات في االمور 
(.ويعرض رئيس 02مف وزارة، ويبحث في جميع االمور الخطيرة التي تقوـ بيا الوزارات )

الوزراء ما يوصي بو المجمس مف االمور عمى المندوب السامي لتمقى اوامره ، ثـ صارت 
بعد تتويجو ممكا عمى العراؽ  0299-0119تعرض عمى فيصؿ بف الشريؼ حسيف بف عمي 

بيد اف نسخة مف ىذه التوصيات كانت ترسؿ الى دار االعتماد البريطانية  0290اب  99في 
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ليبدي المندوب السامي مالحظاتو عمييا ، ثـ تبمغ الى مجمس الوزراء عف طريؽ الممؾ. 
ويجوز لرئيس الوزراء اف يتولى رئاسة وزارة اخرى مف وزارتو وكالة في حالة غياب الوزير 

 (.09يمتمؾ حؽ اقالتيـ ) ئو، ولكنو الالمختص . ومف حقو اختيار وزرا
وكاف لمجمس الوزراء سكرتير عمى درجة عالية مف الكفاءة ، وىياة مساعده مف 

فعالة، وحددت ميمة السكرتير اعداد مناىج جمسات المجمس  إلدارةالكتاب. لتسييؿ االمور 
مف مقترحات الوزراء المرفوعة لممجمس ، ويقوـ بتوزيع نسخ مف المنياج عمى ىياة الوزراء 
والمندوب السامي قبؿ يوـ مف انعقاد االجتماع ، ويحؽ لمسكرتير حضور جمسات المجمس 

تتجاوز االربع  وقعو، ويقوـ خالؿ مدة اللتدويف وقائعيا ومقرراتيا في صورة كشؼ يذيؿ بت
والعشريف ساعة، بارساؿ نسخ مف الكشؼ الى المندوب السامي لتمقي اوامره عمييا، والى 

،والى  فيصؿ بعد تتويجو ممكا عمى العراؽ لتمقي رده بعد التداوؿ مع دار االعتماد البريطانية
س العائدة الييا، عمى اف تبمغ المجمس الوزراء كافة .وكؿ وزارة مسؤولة عف تنفيذ قرارات المجم

 بالتنفيذ الطالع الوزراء عميو في الجمسة التالية، ومف سياقات العمؿ داخؿ المجمس اف ال
يعرض السكرتير اي موضوع لمنقاش في اجتماع المجمس عدا المنياج المقدـ مسبقا، االفي 

 ( .06الحاالت االستثنائية التي تتطمب سرعة في البت )
مجمس قد اتخذ مف منزؿ رئيسو عبد الرحمف النقيب الكائف في محمة السنؾ وكاف ال

مقرا الجتماعاتو وذلؾ لكبر سنو ومرضو مف ناحية ، وعدـ توفر بناية تميؽ بو عند تشكيؿ 
مف ناحية اخرى، واستمر الحاؿ عمى ىذا الشكؿ طيمة عيد بقاء  المؤقتةالحكومة العراقية 

الرغـ تسمية السراي مقرا رسميا مؤقتا ، ثـ انتقؿ بعدىا المقر النقيب عمى راس الوزراء، عمى 
 (.08الى مجمع الحكومة خمؼ السراي عمى الضفة اليسرى لنير دجمة )

 االدارة الداخمية: -2
تشريف  99وىي احد اىـ االدارات العراقية منذ تشكيؿ الحكومة العراقية المؤقتة في 

عدد وخطورة المياـ التي تضطمع بيا، وقد وحتى الوقت الحاضر ، وذلؾ لت 0291االوؿ 
نسقت عمى غرار نظاـ وزارة الداخمية العثمانية، وذلؾ استجابة لرغبة مجمس وزراء الحكومة 
العراقية المؤقتة في بناء المؤسسات االدارية العراقية عمى اسس النظـ االدارية العثمانية. وعدـ 

خذ باالعتبار االسس الواردة في الئحة تقاطع ىذه النظـ مع المصالح البريطانية، وقد ا
التعميمات ليياة االدارة العراقية كافة، والتشريعات والنظـ التي شرعتيا الحكومة العراقية المؤقتة 
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، او تمؾ التي شرعيا مجمس النواب حتى صدور  0292، والحكومات العراقية حتى عاـ 
الوزارة مف ديواف وعدد مف  تألفتا ، وبموجبي 0292كانوف اوؿ  99النظاـ االوؿ لموزارة في 

 (.01الدوائر المركزية )
  ديواف الوزارة: واشتمؿ عمى المقر العاـ، ومديرية االدارة العامة. ويمثؿ

وزير عراقي، فيو الرئيس االعمى لموزارة ومسؤوؿ عف  -0السمطة المركزية لموزارة وتالؼ مف :
التي طرحيا  اآلراءياة االدارية، واالستماع الى تطبيؽ القوانيف واالنظمة فييا ومراقبة اعماؿ الي

في تقديـ النصح واالرشاد لتقويـ  ووتنحصر ميمت مستشار بريطاني، -9المستشار البريطاني .
 ( . 02عمؿ الوزارة وترقيتو )

وضـ المقرر عددا مف المسؤوليف الثانوييف بصفة مساعديف كالعراقي سكرتير الوزير، 
االتصاؿ والتنسيؽ بينو دوائر الوزارة، كما  نسؽ اعمالو ، وواسطةفيو مدير مكتب الوزير وم

وطالب الوظائؼ والصحؼ  المحمييفكاف مكمفا بحسابات الوزارة البمديات وشؤوف الموظفيف 
المحمية واستحضار اقتراحات لمجمس الوزراء، والنظر في التقارير المرفوعة الى الوزير مف 

مالؾ المضبوطة، وكاف يعاونو في ميامو معاوف سكرتير قبؿ البمديات ومجالس االلوية، واال
عراقي، ومف المساعديف ايضا البريطانياف ، معاوف المستشار، والقائـ باعماؿ المستشار، نظر 
االوؿ في شؤوف الموظفيف االجانب، والمطبوعات والنقميات والشرطة والجيش والثقافة 

حكومة والمراسالت السرية، فيما نظر االخر والسجوف وقضايا العشائر والدور المشغولة مف ال
وضـ المقر ايضا ثالثة  في الزراعة واالسقاء )الري( والواردات والميزانيات وجوازات السفر.

 (.91موظفيف ىنود بعناويف مالحظ عاـ ، وكاتبا سريا، ومالحظ القسـ الشخصي)
وىي الدائرة المركزية الوحيدة في الوزارة، وكانت تتولى االعماؿ  مديرية االدارة العامة:

مف مدير عراقي ) سكرتير الوزير( واربعة وعشريف موظفا موزعيف  وتألفتاالدارية لموزارة، 
 عمى شعبيا الثمانية، االوراؽ والذاتية والترجمة والمحاسبة والطابعة والصادرة والواردة والتجميد.

 0290/ 0291في كؿ شعبة وبيذا كاف مالؾ وزارة الداخمية في عاـ وبواقع اربع موظفيف 
ىنديا ومصرياف ، وايراني واحد ومئة وثالثيف  00بريطانيا و 02عراقيا و 06يتكوف مف 
-0290(.والجدوؿ التالي يوضح اعداد دوائر وموظفي وزارة الداخمية لعاـ90مستخدما )

0299 . 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)28 ) 
 

 (.22)1922-1921جدول اعداد دوائر وموظفي وزارة الداخمية لعام
 يوناني ارمني ايراني سوري مصري ىندي بريطاني عراقي اسـ الدائرة

 - - 0 - 9 00 2 06 مركز الوزارة
 - 0 - - - 00 2 02 دائرة البيطرة
 - 0 - 9 - 99 00 91 دائرة الزراعة
 0 0 - - - 0 90 01 دائرة السجوف

 - - - - - 96 9 99 مطبعة الحكومة
 - - - - - 8 - 00 دائرة القرطاسية
 - - - - - 0 0 6 دائرة االستمالؾ

موظفو االدارة 
 االقميمية

00 0 0 - - - - - 

 0 9 0 9 9 009 22 092 لواء بغداد
 9 6 9 2 2 901 12 982 المجموع

 
 الدوائر المركزية:-3

واشتممت عمى دوائر اصيمة كالشرطة والسجوف والزراعة والواردات والبيطرة ومطبعة 
الحكومة والقرطاسية واالمالؾ ودوائر الحكـ المحمي واخرى مستحدثة كمديرية الصحة العامة 

اسالة الماء لمدينة بغداد ومديرية النفوس العامة وسيجري والتفتيش االداري وامانة بغداد ولجنة 
( 99الحديث عنيا ضمف دراسة النظاـ االداري في بغداد اباف االنتداب البريطاني وكما يمي )

: 
دائرة الشرطة: وىي احد اىـ االدارات االمنية، ومف المكونات االساسية لوزارة الداخمية 

معاوف المستشار.  ألشراؼفتشية الشرطة( وتخضع تسمى بػ)م آنذاؾ، وكانت تأسيسيامنذ 
 مف دائرة مركزية وعدد مف الدوائر التنفيذية واالختصاصية الممحقة.  وتألفت

وىي نتيجة طبيعية لسياسة بريطانية  لقد حظيت الشرطة باىتماـ حكومي كبير،
ال ترغب مدروسة ارادت اف تجعؿ مف الشرطة الجياز االمني الرئيسي بدال عف الجيش الذي 

اف تراه قويا ، حتى ال يصبح خطرا ييدد الوجود البريطاني عمى ارض العراؽ ، واف يبقي 
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العراقييف بحاجة دائمة الى دعـ ومساندة البريطانييف، وعميو اخذت تشكيالت الشرطة بالتوسع 
امة والتنوع واالنتظاـ، حتى استقرت في نياية عيد االنتداب البريطاني عمى مديرية الشرطة الع

(92.) 
دائرة السجوف: وىي مف الدوائر االساسية لوزارة الداخمية وكانت كدائرة الشرطة تحت 

مف مفتش عاـ السجوف البريطاني سي.جي.فينجور وستة  المستشار وتألفتاشراؼ معاوف 
الثالث االولى  تألفتسجوف في كؿ مف بغداد ،والبصرة والموصؿ والحمة وكركوؾ والعمارة 

الثالث االخرى مف  تألفتوسجاف وكاتب وعدد مف المستخدميف فيما  ومأمورمنيا مف مدير 
مف مركز طبي تابع لمسجف المركزي  تألفتمامور وسجاف وكاتب وعدد مف المستخدميف، كما 

عراقيا  91و 0290في بغداد. ومف المدرسة الصالحية وقد بمغ مجموع مالكيا في اواخر عاـ 
 (.99مستخدما ) 921و انكميزيا، وىنديا، وارمنيا ، 90

في  تأسيسيادائرة الزراعة: وىي واحدة مف الدوائر التي الحقت بوزارة الداخمية منذ 
اذ تـ فصميا والحاقيا بوزارة الري  0298الخامس والعشريف مف تشريف االوؿ وحتى عاـ 

يؿ (.وقد اعتبرت مف الدوائر الثانوية، بدل96) 0298لعاـ  21والزراعة بموجب القانوف رقـ 
انيا وقعت تحت اشراؼ المعاوف الثاني لمستشار الداخمية، واشتممت عمى دائرة مركزية، وعدد 

الدائرة المركزية مف المقر العاـ وشعب االدارة والوقاية واالرشاد  تالممحقة. تألفمف الدوائر 
فيي  والتفتيش وىياة موظفي الرقابة الزراعية )ضباط زراعة المناطؽ( ، اما الدوائر الممحقة

عبارة عف حقوؿ لمتجارب الزراعية في كؿ مف بغداد)حقمي الكرادة والرستمية( اما مالكيا فكاف 
 9921يتالؼ مف مدير عاـ الزراعة البريطاني مستر روجر توماس )ويتقاضى راتبا مقداره 

روبية  0891روبية شيريا( ، ونائبو البريطاني جي .سي كميرف ) ويتقاضى راتبا مقداره 
وثالثة مفتشي زراعة، وثالثة ضباط زراعة مناطؽ واربعة معاوني ضابط زراعة شيريا( 

زراعة، وعالمي نبات  ومأموريزراعة وسبعة معاونيف  مأموريمناطؽ ، ومييز واحد وثمانية 
وعالـ تشريح وكيمياوي وباشكاتب واحد عشر كاتبا وثالثة محاسبيف وثالثة معاوني محاسبيف 

 992بريطاني، 00( عراقيا91موظفا ) 96اي ما مجموعة وخمس مستخدميف وميكانيكي 
 (.98مستخدما ) 91ىنديا و

في  تأسيسيادائرة الواردات :وىي واحدة مف الدوائر التي الحقت بوزارة الداخمية منذ 
وحتى تشريف االوؿ مف العاـ التالي، اذ تـ فصميا والحاقيا بوزارة  0291تشريف ثاني  99
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مف الضرائب المختمفة وتدقيقيا  المتأتيةحصاؿ جميع واردات الدولة المالية. وكانت تتولى است
مف دائرة مركزية، برئاسة مدير عراقي، وشعب االدارة والضرائب والتدقيؽ  وتألفتوتنظيميا. 

واالحصاء ، وقد راس كؿ واحدة منيا مالحظ ينوب عف المدير العاـ في ادارة شؤونيا بموجب 
 (.91القوانيف واالنظمة)

ىي دائرة خدمية وانتاجية تقوـ بما يمـز مف االساليب الحديثة لتحسيف  البيطرة: دائرة
المواشي واالغناـ وتصديرىا الى الخارج، ومكافحة االوبئة والحد مف خطورتيا وخاصة 
المشتركة بيف الحيواف واالنساف ، ومراقبة المجازر، ولقد وضعت تحت اشراؼ وزارة الداخمية 

، اذ تـ فصميا بموجب القانوف  0298وحتى عاـ  0291ريف االوؿتش 99في  تأسيسيامنذ 
ثـ الحقت بوزارة االقتصاد والمواصالت  والحاقيا بوزارة الري والزراعة. 0298لعاـ  21رقـ 

 ( .92الذي الغى وزارة الري والزراعة ) 0290لسنة  02بموجب القانوف رقـ 
ت بطبع المستمزمات الحكومية ىي دائرة خدمية انتاجية، قام دائرة مطبعة الحكومة:

وتقارير الحكومة وجريدتيا الرسمية، كما اجيز ليا  واستمارةكافة مف كتب رسمية وسجالت 
طبع وخزف لواـز القطاع الخاص مقابؿ عمولة، استخدمت في تسديد نفقات المطبعة، في 

مف مدير  0290في سنة  تألفتمحاولة لجعؿ المطبعة تعتمد عمى التمويؿ الذاتي. وقد 
انكميزي( ، والتجميد والميكانيؾ ، والخزف، وكاف -بريطاني ، واقساـ االدارة، والطباعة )عربي

 2ىنديا و 96بريطانييف ) بضمنيـ المدير ( و 9عراقيا و 99مف  يتألؼمالكيا 
 (.91مستخدميف)

وائر الحكومية مديرية القرطاسية: وىي مف الدوائر الخدمية ،قامت بتوفير وتجييز الد
مف مدير بريطاني يقوـ مقامة وكالة مدير  0290في عاـ  تألفتبالمواد القرطاسية كافة، وقد 

 9ىنود و 8موظفا عراقيا و 00مطبعة الحكومة ،وقسمي الشراء والتجييز وتالفا مف 
، اعيد تشكيؿ دائرة القرطاسية واعتبارىا مديرية  0296لعاـ  69مستخدميف. وبالمرسـو رقـ 

محقة وزارة الداخمية، وقد تولى ادارتيا مدير عراقي ينوب عف الوزير في ادارة شؤونيا بموجب م
تـ دمج مديرية القرطاسية  0291لعاـ  9القوانيف واالنظمة. وبموجب نظاـ وزارة المالية رقـ 

ودائرة مطبعة الحكومة بدائرة واحدة سميت بمديرية مطبعة الحكومة الحقت بمديرية المالية 
 ( .90عامة التابعة لوزارة المالية كشعبة مف شعبيا )ال
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دائرة االمالؾ: وىي عبارة عف ىياة حكومية، تولت كشؼ وحصر وتثبيت وتصنيؼ 
 او بيعيا. تأجيرىاالحكومية داخؿ المدف وخارجيا، واالعالف عف  باألمالؾواعداد السجالت 
ني سي. سي ار.جستر ، مف ضابط االمالؾ) مدير( البريطا تتألؼ 0290وكانت في سنة 

وىياة ادارية مؤلفة مف باشكاتب ومحاسب ومكينجي وثالثة كتاب ومترجـ وثالثة قواسيف 
فصمت عف وزارة الداخمية والحقت  0298لعاـ 21وبموجب القانوف رقـ  وثالثة مستخدميف .

لعاـ  9 بوزارة الري والزراعة . ثـ فصمت عنيا والحقت بوزارة المالية وذلؾ بموجب نظاميا رقـ
0291(99. ) 

مديرية الصحة العامة: استحدثت مديرية الصحة العامة في عيد حكومة عبد الرحمف 
 99( وذلؾ بموجب قرارىا الصادر في 0299اب  02– 0290ايموؿ  09النقيب الثانية)

وكاف  وزارة الصحة وعدىا مديرية ممحقة بوزارة الداخمية. بإلغاء، والقاضي  0299نيساف 
 1صيدليا ) 98اجنبيا( و 088عراقييف و 2طبيبا ) 016مف  استحداثياعند  لؼيتأمالكيا 
 09عراقية و 29قابمة )018اجنبيا( و 019عراقي و 00موظفا ) 02اجنبيا( و 22عراقييف 
عراقيا ،  98كاتبا وموظفا )  992اجنبية( و 002عراقية و 062ممرضة )  981اجنبية( و

 (.99اجنبي( ) 912و
 90:استحدثت بموجب نظاـ التفتيش االداري الصادر في  داريدائرة التفتيش اال

، الذي الغى وظائؼ المشاوريف ومعاونييـ في االلوية واناطت مياميـ  0299كانوف الثاني 
بالمفتشية االدارية التي اسست في وزارة الداخمية ، وقواميا رئيس مفتشيف ومفتشوف اداريوف 

خمية بوظائؼ رئيس المفتشيف عالوة عمى وظيفتو بحسب الحاجة ويقوـ مستشار وزارة الدا
باقتراح  تأتياالصمية، ونص النظاـ عمى اف يكوف تعيف وترفيع المفتشيف بموجب ارادة ممكية 

وزير الداخمية وقرار مجمس الوزراء، واف مف حقيـ تفتيش دوائر الدولة كافة ومؤسساتيا 
حصوؿ عمى موافقة مسبقو مف وزير باستثناء الدوائر العدلية التي اشترط في تفتيشيا ال

العدلية، وليـ اف يطمبوا مف المتصرفيف سحب يد الموظفيف المشكوؾ فييـ، والتحقيؽ معيـ 
(92. ) 

 98بمدية بغداد )امانة العاصمة(: استحدثت بموجب قرار مجمس الوزراء الصادر في 
داعي الى فصؿ بمديات ، وفيو وافؽ المجمس عمى مقترح وزارة الداخمية ال 0299كانوف الثاني 

العاصمة الثالث)الرصافة،االولى،والثانية، والكرخ( عف مسؤولية لواء بغداد العتبارات ادارية، 
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ودمجيـ في ادارة واحدة تسمى)امانة العاصمة( يتولى ادارتيا موظؼ مف الدرجة االولى 
ة وموافقة مجمس باقتراح مف وزير الداخمي تأتييسمى)اميف العاصمة( يتـ تعينو بارادة ممكية 

الوزراء. اما مف حيث تشكيمتيا االدارية فقد نظمت عمى اسس نظاـ البمديات العثماني، شانيا 
مف دائرة بمدية ومجمس بمدي، وعدد  تألفتفي ذلؾ شاف الدوائر البمدية في االلوية العراقية، اذ 

 (.99مف الوحدات التنفيذية )
بدال عف دائرة االحصاء لتنفيذ 0296استحدثت في اوائؿ  مديرية النفوس العامة:

، الذي يتضمف شروط  0292تشريف االوؿ  2متطمبات قانوف الجنسية العراقية الصادر في 
المديرية مف دائرة مركزية مديرية النفوس العامة ،  تألفتتعيف واكتساب وفقداف الجنسية. 

نفوس المؤسسة في ال بمأمورياتممحقة تمثمت  المحاسبة ودوائرو  وشعب االحصاء والتحرير
مراكز االلوية كافة وبعض االقضية كدىوؾ وعقرة وخانقيف والكاظمية والنجؼ والسماوة وسوؽ 

 (.96نفوس وعدد مف الكتاب ) مأمورمف  تتألؼالشيوخ وكانت كؿ واحدة منيا 
 االدارة االقميمية :-4

كاف مف الطبيعي اف تنسحب الترتيبات االدارية الى االدارة االقميمية كونيا جزءا مف 
االدارة الداخمية، فبموجب مشروع التقسيـ االداري الذي اقره مجمس الوزراء في الثاني عشر مف 

 بأسمائيا. الغيت التسمية البريطانية لموحدات االدارية، واعيد تسميتيا 0291تشريف الثاني
نية ، الناحية والقضاء باستثناء مصطمح سنجؽ العثماني الذي تـ استبدالو بمصطمح لواء العثما

الدليـ  ( الوية وىي بغداد والبصرة والموصؿ وكركوؾ و01العربي. كما اعيد تقسيـ العراؽ الى)
(.وتعود 98( شعبة)006( ناحية، و)19( قضاء ، و)99وكربالء وديالى والمنتفؾ والحمة، و)

الى عشرة الوية، الى  0291ص المناطؽ)االلوية( مف اربعة عشر في منتصؼ اسباب تقمي
بعد ما سحبت سمطة االحتالؿ  آنذاؾالظروؼ االقتصادية الصعبة الى مربيا العراؽ 

البريطاني موجودات الخزينة العراقية اثر نشوب ثورة العشريف وتسجيميا ايراد لحساب حكومة 
السياسية دورىا  لألسباب.كما كاف  كود االقتصادي العالميةازمة الر  تأثيراتاليند عالوة عمى 

ىذا التقميص اذ لجات سمطة االنتداب الى معاقبة االلوية التي اظيرت نشاطا معاديا لموجود 
رتبتي السماوة والديوانية مف منطقتيف )لواءيف( الى  فأنزلتالبريطاني اثناء ثورة العشريف 

ووضعت منطقة  اربيؿ الى شبو لواء تابع الى كركوؾ. قضاءيف ، وكذلؾ حولت منطقة )لواء(
(. وميما يكف مف االمر تعد االدارة 91)لواء( السميمانية تحت ادارة المندوب السامي المباشرة)
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القضاء ثـ  ويميواالقميمية احد اىـ فروع االدارة المركزية لمعراؽ، اعتمى المواء عمى قمة ىرميا 
ب التي كانت تديرىا وزارة المالية. فاف الناحية اصغر وحدة ادارية الناحية واذا ما استثنينا الشع

، وىي تتبع القضاء ويتبع القضاء الواء الذي يعد اكبر وحدة ادارية، ويتصؿ بالعاصمة ، 
بالوزارة مباشرة ، عيف عمى راس كؿ لواء متصرؼ، فيو اكبر موظؼ اجرائي في المواء ومف 

االدارية مف موظفي االدارة العثمانية السابقة، عمى اساس  وقد اختير رؤساء الوحدات واجباتو.
توفر عنصر الخبرة االدارية لدييـ، حسبما يشير التقرير الخاص البريطاني بذلؾ والقائـ عمى 

( .لقد ظمت االدارة االقميمية مسيرة بموجب نظاـ 92القائؿ )اف لمضرورات احكاميا() المبدأ
لسنة  91وتعديالتو حتى صدور قانوف ادارة االلوية رقـ  0162ادارة الواليات العثمانية لعاـ 

، الذي حؿ محمو ، وقد استفاد الى حد ما مف النظاـ العثماني ، وبموجبو صار  0298
ممكية تصدر بناء عمى اقترح مف وزير الداخمية  بإدارةاحداث والغاء الوحدات االدارية يتـ 

د الوحدات االدارية وتسميتيا بوزير الداخمية وموافقة مجمس الوزراء ، فيما اناط تغيير حدو 
في مركز المواء مف المتصرؼ، ومدير  لتتألؼووسع ىياة موظفي ادارة ىذه الوحدات، 

التحريرات ، والمحاسب ومدير الشرطة، وممثؿ عف كؿ دائرة مف دوائر الوزارات ، كالمعارؼ 
ت ىياة موظفي ادارة القضاء عمى ، والصحة ، والبريد والبرؽ والكمارؾ، واالوقاؼ. فيما اشتمم

وكاتب التحريرات ومدير الماؿ ، ومعاوف الشرطة، وممثؿ عف كؿ دائرة مف دوائر  ـالقائـ مقا
ىياة موظفي ادارة الناحية مف المدير ، والكاتب  وتألفتالوزارات الموجودة في القضاء ، 

خالت المفتشيف في شؤوف ومفوض الشرطة، وممثمي دوائر الوزارات في الناحية . ولمحد مف تد
االلوية، عد المتصرؼ اكبر قوة اجرائية في المواء، وممثال لموزارات كافة، وكاف يعاونو في 
ادارة المواء)مجمس اداري(مؤلؼ مف المتصرؼ رئيسا وثالث اعضاء رسمييف وىـ المحاسب، 

البمدية في ومدير التحريرات ومدير الطابو ، واربعة اعضاء غير رسمييف تنتخبيـ المجالس 
االلوية والمجالس االدارية في االقضية ونظر في القضايا التي عرضيا عميو المتصرؼ 

يجاراتكالمناقصات والمزايدات  امواؿ الدولة وتدقيؽ كفاالت الممتزميف والمتعيديف لمحكومة  وا 
في  مجمس مماثؿ تأليؼ، وعمى غرار مجمس ادارة المواء اوجب القانوف بشأنياواتخاذ القرارات 

 0290(. وكانت الشؤوف البمدية في المدف قبؿ عاـ 21كؿ قضاء مف االقضية ولممياـ نفسيا)
مف  ويتألؼ 0188يديرىا مجمس بمدي، شكؿ بموجب قانوف البمديات العثماني الصادر سنة 

(  09-2اعضاء رسمييف )حكومييف( واعضاء منتخبيف مف ابناء المدينة يتراوح عددىـ مف )
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او القضاء ،يراس المجمس رئيس البمدية الذي يعينو وزير الداخمية  حسب صنؼ المواء
،ومسؤوؿ امامو عف كافة الشؤوف البمدية والخدمية والصحية واالمنية وبصدور قانوف البمديات 

عمى اربع درجات ودرجة ممتازة وعمى  قابميتياصنفت البمديات حسب  0290لسنة  12رقـ 
(. والجدوؿ التالي يوضح 20ضوئيا حدد اعضاء المجمس البمدي كؿ حسب درجتيا )

 .0299-0291تشكيالت وزارة الداخمية في عيد االنتداب البريطاني عمى العراؽ 
 (.42جدول تشكيالت وزارة الداخمية في مرحمة االنتداب البريطاني)

 الوزارة
 الدوائر المركزية –ديواف الوزارة 

 المستشار –الوزير 
 المقر العاـ –مديرية الداخمية العامة 

 المالحظ –المدير العاـ 
 ىياة التفتيش االداري –معاوف المستشار  –مكتب المنازعات  –المكتب الخاص 

 االدارات االقميمية  –لجنة الداخمية االولى والثانية 
 ية العامةشعب مديرية الداخم

 السكرتارية-المخابرات السرية-الرسائؿ-االوراؽ-الترجمة-الذاتية-المحاسبة
 امانة بغداد-قضايا العشائر-الصحة-السجوف-الشرطة العامة

 االدارة المالية والنقدية:-5
 0291-0202تولت ادارة االمور المالية والنقدية في اواخر عيد االحتالؿ البريطاني 

وىي السكرتارية المالية وكانت تتولى شؤوف الصرؼ ، وسكرتارية الواردات ثالث سكرتاريات 
والسكرتارية التجارية التي كانت تتولى شؤوف التجارة والكمارؾ، وعند قياـ الحكومة العراقية 

وضعت سكرتارية الواردات تحت اشراؼ وزارة الداخمية  0291تشريف االوؿ 99المؤقتة في 
وزارة التجارة، فيما تحويؿ   دمجت الكمارؾ مع التجارة ليكونااباسـ دائرة الواردات ، و 

عند تشكيميا مف وزير ومستشار  تألفتالسكرتارية المالية الى وزارة باسـ وزارة المالية. وقد 
وسكرتير ودائرة المالية ودائرة الحسابات ودائرة التدقيؽ ودائرة الديف العثماني ودائرة الواردات 
الخاصة. وقد سيرت بموجب نظاـ السكرتارية المالية الممغاة استنادا الى بياف تحويؿ السمطات 

، والذي تـ بموجبو فقط 0291وؿ عاـ الى الحكومة العراقية الصادر في الثالث مف كانوف اال



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)012 ) 
 

(.كاف مف الطبيعي اف تشيد 29ابداؿ السكرتير المالي بوزير المالية في ادارة االمور المالية)
 0290الوزارة تغييرات ميمة خالؿ السنوات الالحقة مف عيد االنتداب ، ففي مطمع عاـ 

.وفي نيساف مف السنة نفسيا استحدثت دائرة مراجعة عموـ الحسابات بدال عف دائرة التدقيؽ 
واحدة الحقت بالوزارة ، كذلؾ تـ استحدثت دائرة  بإدارةتـ دمج دائرتي الكمارؾ والمكوس 

بقائيما ،  مبرراتلمرواتب ،فيما الغيت دائرتي الديف العثماني والواردات الخاصة بعد اف فقدتا 
مف التشكيالت التالية: وزير  0290وزارة المالية في اواسط عاـ  تألفتوبموجب ىذه التغييرات 

 ومستشار وسكرتير ، وعدد مف االقساـ والدوائر المبينة تفاصيميا في الجدوؿ االتي .
 (.44جدول يوضح  االدارة المالية والنقدية)

 اليياة الكتابية اليياة التنفيذية اليياة االدارية االقساـ التابعة لموزارة
 99 6 9 قمـ الوزارة

 8 9 9 العاـدائرة المحاسب 
 011 09 9 دائرة مديرية المحاسبة
 08 - 0 قسـ مراجعة الحسابات

 02 - 0 دائرة الرواتب
 060 91 0 الكمارؾ والمكوس

 999 89 2 المجموع
( 0299اب  02 – 0290ايموؿ  09وقد وجدت حكومة عبد الرحمف النقيب الثانية )

في  وزارة واحدة وعميو تقرر اف مف الضروري وضع المصروفات والواردات تحت اشراؼ
تشريف االوؿ فؾ ارتباط دائرة الواردات مف وزارة الداخمية والحاقيا بوزارة المالية، وفي عاـ 

( موظؼ موزعيف بواقع 09(.وقد ضمت اليياة )29، استحدثت ىياة لمتفتيش المالي ) 0299
، كما الحقت بالوزارة ( في الممحقات2( في مركز الوزارة وىـ مميزاف ومدققاف ومفتشاف و)6)

 وتوزيع دوائرىا عمى الوزارات 0299حزيراف  1دائرة المالحة نتيجة الغاء وزارة التجارة في 
.ولـ تقتصر ىذه التغيرات عمى مركز الوزارة حسب، وانما شممت دوائر ماؿ االلوية واالقضية 

ضعت تحت توحيد دائرتي الواردات والمصروفات بدائرة واحدة و  0299حيث تـ في عاـ 
الماؿ( عمى اف يكوف مدير الماؿ ومعاونوه والمحاسبوف  مأموراشراؼ موظؼ مالي يسمى)

تحت اشرافو، وعمى الرغـ مف ىذا الترتيب قد ادى الى زيادة التخصيصات المالية لمعامميف في 
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الى  االدارة المالية، اال انو قد ادى الى تنشيط العمميات المالية اذ ازدادت المعامالت المالية
( موظفا ىنديا 92اضعاؼ ما كانت عميو في السابؽ، فضال عف استغناء الوزارة ، خدمة)

وعيف محميـ موظفيف محمييف، وبيذه العممية ازيح الموظفيف الينود كافة ماعدا ثالثة تعذر 
فقد الزمت وزارة المالية موظفييا  االستغناء عف خدماتيـ. وبغية المحافظة عمى الماؿ العاـ،

 ىو مبيف في الجدوؿ االتي . ييف بتقديـ كفاالت نقدية او عينية حسب ماالمال
 (.46جدول الكفاالت النقدية العينية لمموظفين الماليين)

 الكفالة العينية/بالروبية الكفالة النقدية/ بالروبية الموظؼ 
 09، 111 09.111-6، 111 محاسب المواء
 91.111 09، 111 اميف الصندوؽ

 01، 111 1.111-2، 111 ماؿ القضاء مأمور
 9، 111 9، 111 ماؿ مأمور

 0، 111 891 كاتب ماؿ
، حدثت تطورات ميمة عمى االدارة 0292وبعد صدور القانوف االساسي في حزيراف 

المالية والنقدية في بغداد بانبثاؽ دائرة الكمارؾ والمكوس ودائرة الميناء . وميما يكف مف االمر 
فقد عانت االدارة المالية خالؿ عيد االنتداب مف مشاكؿ كثيرة كضعؼ الكفاءة وانتشار ظاىرة 

الداري وتفشي الرشوة والمحسوبية، مما زاد في تفاقـ ىذه المشكالت ازدواج االدارة اذ الفساد ا
غير المشروع عمى حساب االعماؿ  لإلثراءمناصبيـ  فالبريطانيياستغؿ قسـ مف الموظفيف 

 . 0291المناطة بيـ . والجدوؿ االتي يوضح تشيكالت وزارة المالية لعاـ 
 (.47)1930لسنة جدول تشكيالت وزارة المالية 

 الوزارة
 الدوائر المركزية الممحقة –ديواف الوزارة 

 دائرة الكمارؾ –دائرة الميناء  –المقر العاـ  –الدوائر المركزية 
 المستشار –المجنة االستشارية  -الوزير

 معاوف المستشار –ىياة التفتيش 
–قسـ التجارة واالقتصاد  –ت العامة دائرة الواردا –قسـ االمالؾ العامة  –دائرة المالية العامة 

 دائرة المحاسبة العامة 
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 شعبة دائرة الواردات العامة
 االدارة والرسائؿ-ضريبة الدخؿ-ضريبة المواشي واالمالؾ-ضريبة االراضي

 شعب  مديرية المالية العامة 
 مطبعة الحكومة-الخدمة والمالؾ-الحقوؽ-التقاعد-الذاتية

 العامةشعب دائرة المحاسبة 
 االدارة-الموظفيف-التدقيؽ-الحسابات-الميزانية-الخزينة

 االدارة العدلية:-6
القانوف في انظاـ عمؿ اجيزة الدولة والمجتمع حرصت الحكومة الوطنية  ألىميةنظرا 

عمى رعايتو وعمى تنظيمو في ادارة متخصصة اال وىي وزارة العدلية، وقد استخدمت فييا 
وذلؾ بموجب بياف  القوانيف واالنظمة والتعميمات نفسيا المتبعة في نظارة العدلية السابقة،

الذي نص  0291لعراقية الصادرة في الثالث مف كانوف االوؿ تحويؿ السمطات الى الحكومة ا
الوزارة عند  تألفتعمى ابداؿ السكرتير العدلي فقط بوزير العدلية في ادارة االمور العدلية.وقد 

واشممت عمى -تشكيميا مف ديواف وعدد مف الدوائر الممحقة وكما يمي : المحاكـ المدنية
واشتممت عمى المحاكـ -لصمح والجزاء،المحاكـ الدينيةمحكمة االستئناؼ ومحاكـ البداءة وا

واشتممت عمى دوائر -الشرعية والمجالس الروحانية ودائرة النائب العمومي،الدوائر الممحقة
مالكا اداريا مؤلفا  0291( .وقد ضمت وزارة العدؿ في عاـ 21القاصريف ومديرية الطابو )

روف عمى الوظائؼ االدارية العميا، فمف ( موظؼ ومستخدـ وكاف البريطانيوف يسيط912مف )
يسيطروف عمى ستة مف ىذه الوظائؼ، وىذا مؤشر  فالبريطانييمجموع سبع وظائؼ عميا كاف 

 99واضح عمى اف النظاـ االداري خالؿ الفترة المبكرة مف عيد االنتداب) وزارة النقيب االولى 
السابقة )االحتالؿ ( كاف امتدادا لممرحمة 0290ايموؿ  01-0291تشريف الثاني 

 (.والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ .0291-0202المباشر
 (.49)1928جدول مالك االدارة العدلية سنة 

 الجنس
الموظفوف الذيف 

 0911يتقاضوف 
 روبية فما فوؽ

911-0911 
 روبية

911-011 
 روبية

91-011 
 روبية

قي
عرا

 

 21 988 28 0 مسمـ
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 - 99 9 - مسيحي
 9 02 - - ييودي

 - 0 9 6 بريطاني
 - 09 9 - ىندي

االجانب 
)غيرالبريطانييف 

 والينود(

- 9 2 - 

 222 299 92 8 المجموع
تـ  0292لقد شيدت االدارة العدلية تغييرات كثيرة في سنيف االنتداب التالية، ففي عاـ

تعديؿ  الى وزارة العدلية وذلؾ بموجب بياف -عدا المحاكـ العسكرية  -ضـ جميع المحاكـ 
 :كيالت العدلية حسب الجدوؿ التاليبحيث اصبحت تش 0292ايار  02المحاكـ الصادر في 

 (.50)1931جدول تشكيالت وزارة العدلية لسنة 
 ديواف الوزارة
 الدوائر المركزية المقر العاـ 

 دائرة الطابو-ديواف التدويف-العدلية المستشار-الوزير
 المالحظ-المدنوف ىيئة التفتيش العدلي

 قمـ التدويف االوراؽ-الذاتية-المحاسبة-التحرير
 مديرية الطابو ودوائرىا المحاسبة-التحرير-اليندسة-التسوية-السندات
 
 ادارة المعارف:-8

( والصحة العمومية بوزارة واحدة مف وزارات الحكومة 90ادمجت نظارة المعارؼ)
( وىي وزارة المعارؼ والصحة 0290ايموؿ  01– 0291تشريف االوؿ 99العراقية المؤقتة ) 

العمومية حيث اصبح لمنظارة ثالث ادارات تنفيذية مف اصؿ خمس كانت موجودة في العراؽ 
ثة ىي: منطقة معارؼ بغداد ، منطقة معارؼ الموصؿ،منطقة واالدارات الثال 0291قبؿ عاـ 

(. وعمى الرغـ مف عد سمطة االنتداب االدارة التعميمية مف االدارات 99معارؼ البصرة )
الثانوية فاف االستشارة البريطانية حاولت اف تسير بالعممية التعميمية بعيدا عف طموحات 
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ومع ذلؾ فقد حظي التعميـ باىتماـ رسمي وشعبي ممحوظ، عمى اعتبار الثقافة  فالعراقيي
الدعامة التي يستند عمييا االستقالؿ الحقيقي لمبالد، وانيا مف الوسائؿ الفعالة في نيوضو 

التعميـ قاـ عبد الرحمف النقيب باستحداث وزارة  ألىميةوفي ضوء ىذا االدراؾ  ورفع مستواه.
عمى  لإلشراؼ(  0299اب  02– 0290ايموؿ  09ي حكومتو الثانية ) مستقمة لممعارؼ ف

رسـ السياسة التعميمية وتنفيذىا مف اعمى المستويات ، وبعد اف تسممت الوزارة لمسؤولياتيا 
االدارية اعادت العمؿ بمجمس المعارؼ المركزي الذي كاف معموال بو في العيد العثماني، 

ؾ عمى االىالي لحثيـ عمى ارساؿ ابنائيـ الى المدارس باستشارتو والتحر  االستئناسلغرض 
والتبرع بالماؿ لصالح حممة بناء المدارس. ولكف المجمس الغي بعد مرور اقؿ مف سنة عمى 

 تأسيسوالذي تقرر فيو  0299حزيراف  6بموجب قانوف مجالس المعارؼ الصادر في  تأسيسو
برئاسة متصرؼ المواء وعضوية كؿ  مجمس معارؼ في كؿ لواء مف االلوية العراقية ويكوف

المعارؼ وعالميف مف عمماء المسمميف ومديريف مف مدراء المدارس االولية  مف مدير
واالبتدائية ومدير المدرسة الثانوية واربعة مف االىالي يتـ انتخابيـ بواسطة المجمس 

اب البريطاني (.ومف الجدير بالذكر اف ادارة المعارؼ في بغداد اباف عيد االنتد99البمدي)
اتسمت بالتنوع المعرفي والعممي الواضح والجدوؿ التالي يوضح تشكيالت ادارة المعارؼ في 

 تمؾ الفترة.
 (.53)1932جدول تشكيالت وزارة المعارف سنة 

 الوزارة
 الدوائر المركزية ديواف الوزارة

 دائرة االثار –كمية الحقوؽ  المديريات العامة
 المستشار المقر العاـ

 المفتشية العامة مديرية المعارؼ العامة
-التحرير-المحاسبة
 المخازف-الذاتية

 المراقبة-االحصاء-التجييزات–الميزانية 

 الديوانية-ديالى-البصرة-مناطؽ المحافظات/ الموصؿ منطقة بغداد
 االدارة النافعة : -8
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ادارة النافعة  تألفتبموجب خطة توزيع التشكيالت االدارية التي اعدىا برسي كوكس 
مف مديريات االبنية والطرؽ، وسكؾ الحديد ،والبريد والبرؽ ،والري ،والمساحة  ولكف وضع 
االبنية والطرؽ تحت اشراؼ دائرة االشغاؿ العمومية، وبقاء سكؾ الحديد تحت اشراؼ 

مف  تآلفت 0296في اواسط  فأصبحتباشر لـز تعديؿ الخطة الحكومة البريطانية الم
 التشكيالت االتية وحسب جدوؿ الدوائر االختصاصية االتية .

 (.54جدول تشكيالت وزارة النافعة االساسية)
 المجموع اليياة الكتابية اليياة التنفيذية اليياة االدارية اقساـ الوزارة
 06 06 - - قمـ الوزير
 929 090 901 2 العموميةاالشغاؿ 

 9962 662 0629 1 البريد والبرؽ
 996 60 999 99 الري

 10 09 61 0 المساحة
 9099 112 9919 29 المجموع

وقد شيدت الوزارة تغيرات كثيرة خالؿ السنوات التالية مف عيد االنتداب ، ففي عيد 
تسميتيا مف وزارة النافعة ( غيرت 0299اب  02-0290ايموؿ  09حكومة النقيب الثانية )

الى وزارة االشغاؿ والموصالت ، اذ لـ يعد اسميا العثماني يتالئـ وسياقات التطور التاريخي. 
كما الحقت بيا دائرة االثار بعد فؾ ارتباطيا بالمعارؼ . وذلؾ بسبب الخالؼ الذي وقع بيف 

ناع مجمس الوزراء المس بيؿ وساطع الحصري حوؿ قانوف االثار فتمكنت المس بيؿ مف اق
فؾ ارتباط دائرة االثار  0296بذلؾ لتمكف مف تمرير القانوف المذكور، بعد وفاة بيؿ عاـ 

بالوزارة ، واعيد ارتباطيا بوزارة المعارؼ وفي عيد حكومة عبد المحسف السعدوف االولى ) 
تموز ( تـ تكميؼ الوزارة االشغاؿ والمواصالت في  0299اب  9،  0299تشريف الثاني  01

باالشراؼ عمى دائرة سكؾ الحديد التي الت ادارتيا الى الحكومة العراقية اعتبار مف  0299
االوؿ مف نيساف مف العاـ نفسو . واستنادا لما قد سبؽ فاف الجدوؿ التالي يوضح تشكيالت 

 الوزارة .
 (.55)1932جدول تشكيالت وزارة االقتصاد والمواصالت لسنة 

 المركزيةالدوائر  ديواف الوزارة
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 لجنة اسالة الماء –دائرة سكؾ الحديد  المقر العاـ
 المكتب الخاص-السكرتير الفني المستشار-الشعبة الفنية-مميزة االدارة

-دائرة الزراعة-دائرة البيطرة-دائرة االشغاؿ الرسائؿ-الذاتية-التدقيؽ
 دائرة البريد-دائرة المساحة-دائرة الري

 الممغاة والمحولة :االدارات  ثالثا:
وتشتمؿ عمى اربعة ادارات جرى استحداث بعض منيا خالؿ فترة االنتداب البريطاني 

 وىي كما يمي : 0299-0291عمى العراؽ 
 اوال: ادارة االوقاف:

 منيا الحكومة العراقية المؤقتة تألفتوىي واحدة مف االدارات الرئيسة التي 
( وقد تولت مياـ مديرية االوقاؼ السابقة، ولـ 0290اب  99– 0291تشريف االوؿ  99)

يصدر ليا نظاـ خاص عند تشكيميا وانما سارت عمى نظاـ نظارة االوقاؼ العثمانية 
الوزارة مف ديواف ضـ سمطة الوزارة ) الوزير المستشار( والسكرتير والمكتب  تألفت.وبموجبيا 

 ومأمورياتمف عدد مف مديريات االلوية  تألفتاؼ العامة وكذلؾ الخاص، ومديرية االوق
 (.96االقضية الممحقة بالوزارة)

 (:98.سمطة الوزارة : واشتممت عمى)0
الوزير: وىو المسؤوؿ االوؿ في الوزارة ومف مسؤولياتو تنفيذ القوانيف واالنظمة المتعمقة 

 االوامر وتحت اشرافو تنفذ.وحسف قياـ موظفيو بواجباتيـ وباسمو تصدر  باإلدارة
ب. المستشار وتنحصر ميامو حسب )الئحة التعميمات ليياة االدارة العراقية( ، في 
تقديـ النصح واالرشاد في االمور المعروضة عميو مف قبؿ الوزارة ولو اف يقترح ما يراه مناسبا 

 لتطوير عمؿ االدارة.
صر ميامو في تنظيـ اعماؿ وتولي ادارتو سكرتير الوزير وتنح .المكتب الخاص:9

مكتب الوزير وضـ المكتب فضال عف السكرتير كؿ مف مفتش االمالؾ والمشاور الحقوقي 
 وعدد مف الكتاب والمستخدميف .

. مديرية االوقاؼ العامة: وكانت تتولى ادارة كافة انواع الوقوفات ومحاسبة متولييا 9
اـ وعدد مف الشعب كشعبة المحاسبة مف مدير ع تألفتوتشرؼ ايضا عمى المدارس الدينية .

 واالمالؾ والرسائؿ واالوقاؼ النبوية واليندسة والتفتيش مجمس الشورى.
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االقضية  ومأموريات.الدوائر الممحقة : وىي عبارة عف عدد مف مديريات االلوية، 2
اما  كؿ مديرية مف مدير وكاتبيف احداىما لمواردات واالخر لممصروفات وطابعي، وتألفت

مف )مجمس عممي( تكوف مف القاضي  تألفتوكاتب. كذلؾ  مأمورمف  فتألفت مورياتالمأ
وثالثة عمماء لمنظر في امر توجيو الجيات  مأمورىارئيسا وعضوية كؿ مف مدير االوقاؼ او 

 واختيار الوكالء الذيف يعينوف لمقياـ بو وفؽ نظاـ خاص.
رديئة التي كاف يعيشيا وبسبب الظروؼ االقتصادية ال 0292وفي الثاني مف تموز 

 91االزمة االقتصادية العالمية الغت حكومة توفيؽ السويدي) تأثيرمف جراء  آنذاؾالعراؽ 
( وزارة االوقاؼ وعدىا مديرية عامة ترتبط بديواف مجمس 0292ايموؿ  02– 0291نيساف 

ف مدير تالفت المديرية م0292لسنة  99الوزراء. وبموجب نظاـ مديرية االوقاؼ العامة رقـ 
عاـ ينوب عف الوزير المسؤوؿ )رئيس الوزراء( في ادارة شؤونيا بموجب القوانيف واالنظمة 

اوقاؼ االقضية  ومأمورياتمف عدد مف الدوائر الممحقة كمديريات اوقاؼ االلوية،  تألفتوكما 
لمنظر في امور توجيو  ومأموريةمجمس عممي في كؿ مديرية  تأليؼونص النظاـ عمى 

ختيار الوكالء الذيف يعينوف لمقياـ بيا ، بعد اف كاف مقتصرا عمى مركز الوزارة فقط الجيات وا
 ( .91قبؿ الغائيا)
 :االدارة التجارية: ثانيا

الت مياـ السكرتارية التجارية في عيد االحتالؿ البريطاني المباشر الى وزارة مف 
لـ يوضع ليا  تالوزاراوىي وزارة التجارة. وىي كباقي  وزارات الحكومة العراقية المؤقتة اال

نظاـ اداري وانما سارت عمى نظاـ نظارة التجارة العثماني، وبموجب خطة توزيع التشكيالنت 
مف الوزارة مف ديواف ضـ سمطة الوزارة ،  تألفتدار االعتماد البريطانية  وضعتيااالدارية التي 

مف دائرتيف ممحقتيف وىما دائرتي الكمارؾ  ألفتتوالمكتب الخاص ودوائر التجارة كما 
 (. 92والميناء)

 (:61اوال: سمطة الوزارة : واشممت )
ا.الوزير: وىو المسؤوؿ االعمى في الوزارة ومف مسؤولياتو تنفيذ القوانيف واالنظمة   

وامر المتعمقة بالتجارتيف الداخمية والخارجية ،وحسف قياـ موظفيو بواجباتيـ ، وباسمو تصدر اال
 تنفذ. إشرافووتحت 
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ب.المستشار وظيفتو استشارية ال اجرائية ويبدي النصح واالرشاد في االمور  
 المعروضة عمية مف الوزارة ولو اف يقترح ما يراه مناسبا لتطوير عمؿ الوزارة.

 ت.السكرتير : وتولى ادارة اعماؿ المكتب الخاص . 
 باإلدارةاماـ الوزير عف االعماؿ المتعمقة  مسؤوؿعاـ  مدير تألفتث.دائرة التجارة ،  

 الداخمية لموزارة.
 ج.الدوائر الممحقة واشتممت عمى دائرتي الكمارؾ والمكوس ، والميناء. 
مف مدير عاـ مسؤوؿ اماـ الوزير عف تنفيذ  تألفت.دائرة الكمارؾ والمكوس: 0

عمى التجارتيف البرية والبحرية القوانييف واالنظمة المتعمقة بجباية الرسوـ الكمركية المفروضة 
% عمى 09% و 00بيف  تراوحتوالتي  0202لسنة  02بموجب بياف التعرفة الكمركية رقـ 

الصادر في  9% عمى السمع المصدرة. وكذلؾ بياف التعرفة الكمركية رقـ 0السمع المستوردة و
العامة( وثالث  . وكانت الكمارؾ مؤلفة مف دائرة مركزية ) مديرية الكمارؾ 0290اذار  91

دوائر ممحقة كمديريتي كمارؾ بغداد والبصرة ومديرية شرطة الكمارؾ وعدد مف المراكز 
 الكمركية المنتشرة عند منافذ الحدودية.

.دائرة الميناء :وىو مشروع تجاري، مستقؿ اداريا وماليا ولـ تخضع لوزارة التجارة 9
مف مدير الميناء )البريطاني جي  ؤلؼماالمف الناحية االسمية فقط ويدار مف مجمس ادارة 

االقساـ الثالثة الرئيسة في الميناء )السيطرة البحرية والنقؿ  رؤساءسي وارد ( رئيسا وعضوية 
مف مدير  0290في مطمع سنة  مؤلفةواليندسة( وضمت دائرة الميناء ايضا لجنة استشارية 

وشركة لنج وشركة اليند الشرقية الميناء وعضوية ممثمي عف شركة النفط البريطانية الفارسية 
البريطانية وشركة ستريؾ سكوت لناقالت النفط البريطانية وممثميف عف غرفتي تجارتي البصرة 

 عف المجمس البمدي وشركات النقؿ المحمية. وممثميفوبغداد 
في االفؽ  ولـ يمض وقت طويؿ عمى تشكيؿ وزارة التجارة حتى بانت عالمات الغائيا

فؾ عنيا احد اىـ تشكيؿ مف تشكيالتيا ، واال وىي مديرية الكمارؾ التي  0290 نيسافففي 
ىذا االنفكاؾ الوزارة مجرد  الحقت بوزارة االشغاؿ والمواصالت بعد دمجيا بالمكوس.وقد جعؿ

 0299ىيكؿ مف دوف وظيفة، وبموجب توصيات المجنة المالية التي شكميا مجمس الوزراء 
قتصادي العالمية عمى العراؽ قرر مجمس الوزراء الغاء وزارة ازمة الركود اال تأثيرلمعالجة 
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التجارة والحاؽ دوائرىا بوزارة االشغاؿ والمواصالت وقد حصمت موافقة الممؾ فيصؿ عمى ذلؾ 
 (.60في الثالثيف مف الشير نفسو) 090بموجب ارادتو الممكية المرقمة 

 االدارة الصحية : ثالثا:
لصحة العمومية والمعارؼ بوزارة واحدة مف وزارات دمجت سمطة االنتداب نظارتي ا

الحكومة العراقية المؤقتة اطمؽ عمييا وزارة المعارؼ والصحة العمودية، وقد وجدت الحكومة 
العراؽ تتطمب اقامة ادارة متخصصة وبمستوى  العراقية المؤقتة اف الحالة الصحية السيئة في

 09عبد الرحمف النقيب في وزراتو الثانية )مسؤولية اعمى، وعمى اساس ىذا التصور استحدث 
( وزارة الصحة العمومية واشتممت عمى ديواف وعدد مف  0299اب  00- 0290ايموؿ 

 ( .69الدوائر المركزية والمحمقة )
 (.63اوال: ديوان الوزارة واشتمل عمى المقر العام ومديرية الصحة العامة )

 المقر العاـ وتالؼ مف:
عف تنفيذ القوانيف  الوزراءا.الوزير وىو الرئيس االعمى لموزارة ومسؤوال اما مجمس  

 واالنظمة المتعمقة باالمور الصحية.
 ب.المستشار:وتولى المياـ نفسيا التي توالىا زمالءه في الوزارات االخرى .

ج.المجمس الطبي العالي : تالؼ مف وزير الصحة رئيسا بدال عف رئيسو السابؽ 
ر الداخمية وعضوية كؿ مف مدير الصحة العامة، ومفتش الصحة العامة، ومدير المختبر مدي

السريري ومدير المستشفى الممكي ومدير المختبر الكيمياوي، ومدير دائرة البيطرة ورئيس 
وينظر  صحة بغداد ، ومدير الصحة المركزية والجراح االخصائي واخذ االطباء العراقييف.

الصحييف ومنح  المأموريفوالتعميمات الصحية وترشيح تعييف  ف واالنظمةالمجمس في القوانيي
 اجازات ممارسة مينة الطب والشيادات الطبية وتقديـ االستشارة في المسائؿ االدارية.

 .الدوائر المركزية : واشتممت عمى : 9
مدير عاـ مسؤوؿ اماـ الوزير عف تنفيذ القوانيف  وتألفتا.مديرية الصحة العامة 

النظمة والتعميمات الطبية، وتالؼ مف الشعب التالية: ىياة التفتيش وحفظ الصحة واالحصاء وا
والتسجيؿ والطب والقانوني )الطب العدلي( والمختبر الكيمياوي والمستشفيات والمستوصفات 

 والصيدليات وداء الكمب واالمور الفنية واشعة روتنكف )اكس( ومعيد باسنور.
 وىي رئاسات الصحة في االلوية : ثانيا:الدوائر الممحقة
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وقبؿ اف يكتمؿ التنظيـ االداري لموزارة الغيت بقرار صادر مف مجمس الوزراء بجمستو 
. ولالسباب نفسيا التي الغيت بيا وزارة 0299المنعقدة بتاريخ الثاني والعشريف مف نيساف 

نيائيا في حيف حولت  التجارة التي مر ذكرىا ولكف بفارؽ واحد وىو اف وزارة التجارة الغيت
دوائرىا  كإحدىوزارة الصحة الى مديرية عامة ضمت الى مؤسسات وزارة الداخمية 

 (.62المركزية)
 ثالثا: ادارة الري والزراعة :

والحيواني كاف الباعث وراء قياـ وزارة  الزراعياف تحسيف مشاريع الري وزيادة االنتاج 
لرابعة مف منياج حكومة جعفر العسكري الثانية) الري والزراعة، حسبما جاء ذلؾ في المادة ا

( وعمى ىذا االساس اقرت الحكومة 0291كانوف الثاني  02– 0296تشريف الثاني  91
بموافقة المجمس  تحظىالئحة تشكيؿ الوزارة عمى اف  0298المذكورة في العاشر مف شباط 

 (.69)0298اذار  90النيابي، الذي اقرىا فعميا في جمستو المنعقدة يوـ 
بعد اكتساب الالئحة صفتيا الشرعية صدرت ارادة ممكية يوـ السادس مف اب السنة 

مف التشكيالت التالية الري  تتألؼنفسيا فضت باستحداث وزارة الري والزراعة. عمى اف 
والزراعة البيطرة المساحة االمالؾ. وقد ظمت الوزارة عمى وضعيا الذي شكمت فيو مف دوف 

وتحويؿ دوائرىا الى وزارة  0290( في شباط 02ور قانوف الغائيا رقـ )نظاـ اداري حتى صد
 االقتصاداالشغاؿ والمواصالت التي سميت بموجب القانوف المذكور بوزارة 

 02– 0291اذار  99(.لقد جاء ىذا االلغاء مف حكومة نوري سعيد االولى )66والمواصالت)
الذي رفعو الى  تقريرهالتي وردت في ( تنفيذا لمقترحات الممؾ فيصؿ و 0290تشريف االوؿ 
( وضمنو جممو مف االقتراحات لمعالجة االثار السمبية  0291تشريف الثاني  99الحكومة في )

، وكاف مف ضمنيا مقترح يدعو الى  0299-0292الناجمة عف االزمة االقتصادية العالمية 
 البنية االدارية لمدولة العراقية . مباشرا عمى تأثيراتخريب )الغاء( الدوائر التي ال يشكؿ الغائيا 

وبيذا يمكننا القوؿ اف نظاـ االنتداب كاف نظاما توفيقيا بيف االستعمار القديـ 
مف ميثاؽ  99)السيطرة المباشرة( وبيف الحكـ الذاتي الذي جاء بو البند الرابع مف المادة 

عصبة االمـ الدارة المناطؽ المنسمخة عف الدوؿ المغموبة في الحرب العالمية االولى ومنيا 
مف الطبيعي اف تؤدي تمؾ الوضعية الى احداث تغيرات في نظاـ ادارة الحكـ،  العراؽ ، فكاف

حكومة محمية مؤقتة تحولت الى حكومة دائمية بعد تتويج فيصؿ ممكا عمى عرش  تأسيسفتـ 
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، كما تـ تحويؿ االدارات السابقة السكرتاريات ثـ النظارات وما  0290اب  99العراؽ في 
ومديريات تابعة لموزارات وقد انيطت ميمة ادارتيا تدريجيا  يتبعيا مف دوائر الى وزارات

بالعراقييف ، فيما تـ تحويؿ موظفي االدارة البريطانية السابقة الى مستشاري وزارات ومشاوري 
متصرفيف ومفتشي دوائر، اما الدائرة السياسية السابقة فتـ تحويميا الى دار لالعتماد واصبح 

عا اعمى لمحكومة المؤقتة ثـ مستشارا لمممؾ فيصؿ بموجب رئيسيا )المندوب السامي( مرج
، بيد اف ىذه التحوالت لـ تكف الوحيدة في ميداف  0290المعاىدة العراقية البريطانية لسنة 

االدارة وانما شيدت التشكيالت االدارية تطورات ميمة خالؿ سنوات االنتداب التالية ، اذ تـ 
واستحداث اخرى بما يجعؿ النظاـ االداري اكثر انسجاما الغاء العديد مف االدارات السابقة 

، ومع ذلؾ فقد ابقت سمطة االنتداب البريطانية  آنذاؾوطبيعة المرحمة التي مر بيا العراؽ 
عمؿ االدارات العراقية بموجب اسسيا السابقة التي وضعت في عيد االحتالؿ المباشر، ولـ 

اواخر عيد االنتداب عندما اوشؾ العراؽ اف تغييرات اساسية عمييا اال في  بأجراءتسمح 
يصبح عضوا في عصبة االمـ . وىذا ما يدعونا الى االعتقاد باف نظاـ االنتداب كاف اقرب 

 الى االنقالب منو الى تغيير جذري في نظاـ االدارة السابقة .
 المصادر والمراجع :قائمة 

 اوال: الوثائؽ غير المنشورة :
 – 0206، المؤسسات االدارية الجديدة لسنة 919/ 996تسمسؿ الممفة  -لبريطاني د.ؾ.و. وثائؽ االحتالؿ ا

0208 . 
 . 0292االرادات الممكية لسنة  029/900تسمسؿ الممؼ  –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
 مالؾ مجمس الوزراء. 900/  9999الديواف تسمسؿ الممؼ  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي

خالصة مالكات جميع الوزارات  9922/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -بالط الممكيد.ؾ.و.ممفات ال
 . 2،ص1و

 مالؾ وزارة الداخمية.  9929/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
خالصة مالكات جميع الوزارات لسنة  9922/900تسمسؿ الممؼ -الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي

0290 . 
 خالصة مالكات جميع الوزارات. 9922/900تسمسؿ الممؼ  –الديواف -.و.ممفات البالط الممكيد.ؾ

 مالؾ وزارة الداخمية. 9929/900تسمسؿ الممؼ  –الديواف -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
 مالؾ وزارة الداخمية. 9929/900تسمسؿ الممؼ  –الديواف -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي

 مالؾ وزارة الداخمية. 9929/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -الممكي د.ؾ.و.ممفات البالط
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التقريراف االدارياف لدائرة المحاسبات  099/9919تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
 .0299/ 0299العمومية لمسنوات 

 ع الوزارات .خالصة مالكات جمي 9922/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
 نظاـ التفتيش االداري.  0020/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
 . 0299مقررات مجمس الوزراء لسنة  9019/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
 . 0299قرارات مجمس الوزراء لسنة 9010/900تسمسؿ الممؼ–الديواف-د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
 .0299، مقررات مجمس الوزراء لسنة  9910/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
مومية لمسنتاف ، التقرير دائرة المحاسبات الع 099تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي

0290-0299/0299-0299. 
 . 0290التعينات والتشكيالت لسنة  900/  0222تسمسؿ الممؼ –الديواف -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
التقارير المالية واالقتصادية )تقرير الممؾ  0209/900تسممؿ الممؼ –الديواف–د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي

 الحالة االقتصادية الراىنة في العراؽ(.فيصؿ الموضوع الى مجمس الوزراء عمى 
 .90/0292تقارير صحية لسنة  01291/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي
التقارير السنوي لالدارة الصحية تقرير  01291/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي

 .0299سنة ، 
 مالؾ وزارة التجارة. 900/ 9921تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي

 ثانيا: الوثائؽ الحكومية المنشورة :
 . 0292، بغداد  0292الحكومة العراقية، وزارة العدلية، مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 

 . 0299الحكومة العراقية ، القانوف االساسي العراقي ، بغداد، 
 0298لسنة  91، قانوف ادارة االلوية رقـ  0298موعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة الحكومة العراقية ، مج

 . 0298، بغداد ،
، قانوف استحداث وزارة  0298الحكومة العراقية ، وزارة العدلية ، مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 

 .0291، بغداد ،  0298لسنة  21الري والزراعة رقـ 
 .0290، بغداد، 0290ة ، وزارة العدلية ، مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة الحكومة العراقي

لسنة  9، نظاـ وزارة المالية رقـ  0291الحكومة العراقية ، وزارة العدلية، مجموعة القوانيف ، الصادرة سنة 
 . 0291، بغداد ،0291

 .0290، بغداد ، 0290لسنة  12ديات رقـ ، قانوف ادارة البم0290مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 
، بغداد ،  0298لسنة  21، قانوف تشكيؿ وزارة الري والزراعة رقـ  0298مجموعة القوانيف واالنظمة لسنة 

0298 . 
، المادة الثامنة ،  0292لسنة  98،قانوف ادارة االوقاؼ رقـ 0292مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 

 . 0292بغداد ، 
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 . 0292، بغداد ،  0292لسنة 91، قانوف المعارؼ رقـ 0292وعة القوانيف واالنظمةالصادرة سنة مجم
 0291لسنة  06، نظاـ وزارة المواصالت واالشغاؿ رقـ  0291مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 

 . 0291،بغداد .
، الجمسة الثانية واربعوف 0298لسنة محاضر مجمس النواب، الدورة االنتخابية االولى، االجتماع االعتيادي 

 . 0298، بغداد ، 0298/ اذار/ 90في 
ميثاؽ االمـ المتحدة و النظاـ االساسي لمحكمة العدؿ الدولية ، ادارة االنباء باالمانة العامة لالمـ المتحدة ، 

 . 0229نيويورؾ ، 
 .0290، بغداد ،  0290لسنة  09المعدؿ بالنظاـ رقـ  0291لسنة  1نظاـ وزارة العدلية رقـ 

 الكتب الوثائقية المنشورة : -ثالثا:
، ترجمة كاظـ سعد الديف ، بيت  0266-0202الؼ دي ؿ. رش ، العراؽ في سجالت الوثائؽ البريطانية 

 . 9109الحكمة ، بغداد ، 
 .0220،دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 0208-0162جميؿ موسى النجار، االدارة العثمانية في والية بغداد

 .0222خيري العمري، حكايات سياسية مف تاريخ العراؽ الحديث،بغداد، 
 . 0211، بغداد ، 0عبدالرزاؽ الحسني، تاريخ الوزارت العراقية،ج

 . 0222، دار الماموف ، بغداد ، 0291-0219عبدالرزاؽ الحسني ،العراؽ في الوثائؽ البريطانية 
 . 9112تاريخ العراؽ المعاصر، بغداد ، دراسات وثائقية في  سامي عبدالحافظ القيسي،

سامي عبدالحافظ القيسي ، العراؽ وفمسطيف في الوثائؽ البريطانية ، دار الشؤوف الثقافية العامة ، بغداد 
،9101 . 

 . 0211، ترجمة سميـ طو التكريتي بغداد، 0، ج 0291-0211ستفيف ىمسمي لونكريؾ ، العراؽ الحديث
 . 0288،دراسة وثائقية، بغداد ، 0290-0202سة بريطانيا في العراؽ فاروؽ صالح العمر، حوؿ سيا

في االدارة والسياسية ، بغداد ،  ةتحميمينزار توفيؽ سمماف ، الصراع عمى السمطة في العراؽ الممكي ، دراسة 
0212 . 
 الرسائؿ الجامعية : -رابعا:

ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية سحر عباس خضير، جوف فيمبي واثره السياسي في العراؽ ، رسالة 
 .  0226االداب جامعة بغداد ، 

 : االحاالت
 . 09، ص  دراسات وثائقية في تاريخ العراؽ المعاصر ( سامي عبدالحافظ القيسي ، 0)
مف ميثاؽ عصبة االمـ عمى ماياتي: اف المستعمرات واالراضي التي لـ تعد بعد  99( نصت المادة 9)

الحكـ  بأعباءدة الحكومات التي كانت خاضعة ليا سابقا والتي يعجز سكانيا عف النيوض الحرب تابعة لسيا
القائؿ باف رفاىية ىذه الشعوب وارتقاءىا وديعة  المبدأالذاتي سبب ظروؼ بمدانيـ الصعبة يجب اف يطبؽ 
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، انظر : ميثاؽ االمـ مقدسة مف ودائع المدنية واف يتضمف ىذا الميثاؽ الضمانات الالزمة لمقياـ بيذه االمانة 
 . 09المتحدة و النظاـ االساسي لمحكمة العدؿ الدولية ، ص

 . 0، ص0299( مجيد خدوري ، تحرر العراؽ مف االنتداب، بغداد، 9)
 . 92،ص0291-0219( عبدالرزاؽ الحسني ،العراؽ في الوثائؽ البريطانية 2)
 .99مكي ، ص( نزار توفيؽ سمماف ، الصراع عمى السمطة في العراؽ الم9)
الييئة االستشارية الوزارية مف سنت جوف فيمي لمداخمية، وسميتر لممالية والتجارية ، واتكنسوف  تألفت( 6)

لالشغاؿ العامة والمواصالت ، والرائد ئيدي لمدفاع ، والسيرادغاربونياـ كارتر لمعدلية، ونورتف لمصحة 
 ييا تغيرات كثيرة، حيث ادخؿ تومسوف ثـوالمعارؼ وكوؿ لالوقاؼ ، عمى اف ىذه االسماء حصمت عم

كورنواليس محؿ فيمبي ، ودارور محؿ كارتر وولسف ثـ ويكمي محؿ واتكنسوف وسمث محؿ نورتف ، وخوسي 
 . 082، ص 0291-0211محؿ ئيدي ، ينظر: ستفيف ىمسمي لونكريؾ ، العراؽ الحديث

 .01، ص0( عبد الرزاؽ الحسني، تاريخ الوزارت العراقية، ج8)
 .99، ص0290-0202( فاروؽ صالح العمر، حوؿ سياسة بريطانيا في العراؽ 1)
 .96(  سامي عبدالحافظ القيسي ، العراؽ وفمسطيف في الوثائؽ البريطانية ، ص2)
 . 019،ص 0266-0202( الؼ دي ؿ. رش ، العراؽ في سجالت الوثائؽ البريطانية 01)
 .99راقي ، ص( الحكومة العراقية ، القانوف االساسي الع00)
، المؤسسات االدارية الجديدة  919/ 996تسمسؿ الممفة  -( د.ؾ.و. وثائؽ االحتالؿ البريطاني 09)

 . 09،ص0208 – 0206لسنة
 . 99، المصدر السابؽ ، ص0( عبد الرزاؽ الحسني، تاريخ الوزارت العراقية،ج09)
 . 68ابؽ ، ص( الحكومة العراقية ، القانوف االساسي العراقي ، المصدر الس02)
، 0292االرادات الممكية لسنة  029/900تسمسؿ الممؼ  –الديواف  -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي09)
 . 0، ص0و
 .9مالؾ مجمس الوزراء ، ص 900/  9999الديواف تسمسؿ الممؼ  -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي06)
 .  22-29ص( خيري العمري، حكايات سياسية مف تاريخ العراؽ الحديث، 08)
 . 989، ص0292( الحكومة العراقية، وزارة العدلية، مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 01)
خالصة مالكات جميع الوزارات  9922/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي02)
 . 2،ص1و
 . 9،ص9مالؾ وزارة الداخمية و 9929/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي91)
خالصة مالكات جميع الوزارات  9922/900تسمسؿ الممؼ -الديواف  -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي90)

 .  00، ص 2و  0290لسنة 
خالصة مالكات جميع الوزارات  9922/900ؼ تسمسؿ المم –الديواف -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي99)
 .02وص 09و
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 .9،ص 9مالؾ وزارة الداخمية، و 9929/900تسمسؿ الممؼ  –الديواف -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي99)
 .6،ص 2مالؾ وزارة الداخمية، و 9929/900تسمسؿ الممؼ  –الديواف -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي92)
 ( المصدر نفسو .99)
، قانوف استحداث  0298الحكومة العراقية ، وزارة العدلية ، مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة ( 96)

 .002-009، ص  0298لسنة  21وزارة الري والزراعة رقـ 
-8،ص 9مالؾ وزارة الداخمية  9929/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي98)

09. 
التقريراف االدارياف لدائرة  099/9919تسمسؿ الممؼ –الديواف  -ط الممكي( د.ؾ.و.ممفات البال91)

 . 9،ص 0299/ 0299المحاسبات العمومية لمسنوات 
 .098-096، ص0290( الحكومة العراقية ، وزارة العدلية ، مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 92)
خالصة مالكات جميع الوزارات ،  9922/900ؼ تسمسؿ المم–الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي91)
 . 00ص 01و
 9، نظاـ وزارة المالية رقـ  0291( الحكومة العراقية ، وزارة العدلية، مجموعة القوانيف ، الصادرة سنة 90)

 . 1، ص 0291لسنة 
،  خالصة مالكات جميع الوزارات 9922/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي99)
 .01ص 01و
 . 12،المصدر السابؽ ، ص0( عبد الرزاؽ الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج99)
، 00نظاـ التفتيش االداري ، و 0020/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي92)

 . 29ص
الوزراء لسنة مقررات مجمس  9019/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي99)

 . 29، ص00. نظاـ التفتيش االداري ، و01، وص9، و0299
قرارات مجمس الوزراء  9010/900تسمسؿ الممؼ–الديواف-( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي96)

 . 021، ص20،و0299لسنة
لسنة  91، قانوف ادارة االلوية رقـ  0298( الحكومة العراقية ، مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 98)

 .922-929ص ، المادة الثالثة والعشروف  0298
، مقررات مجمس الوزراء لسنة  9910/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي91)

 .2، ص 8، و 0299
 . 091( سحر عباس خضير، جوف فيمبي واثره السياسي في العراؽ ، ص92) 
، مقررات مجمس الوزراء لسنة 9222/900تسمسؿ الممؼ -فالديوا -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي21)

 .29، وص 62، و 0299
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، 0290لسنة  12، قانوف ادارة البمديات رقـ 0290( مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 20)
 .822-880ص
 . 010، المصدر السابؽ ، ص0291-0219( عبدالرزاؽ الحسني ،العراؽ في الوثائؽ البريطانية 29)
خالصة مالكات جميع الوزارات،  9922/900تسمسؿ الممؼ -الديواف -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي( 29)

 .9ص 9المصدر السابؽ ، و
 . 099( المصدر نفسو ، ص22)
، التقرير دائرة المحاسبات العمومية  099تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي29)

 .9ص،0،و0299-0299/0299-0290لمسنتاف 
، التقرير دائرة المحاسبات العمومية  099تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي26)

 .2،ص6،المصدر السابؽ ، و0299-0299/0299-0290لمسنتاف 
، ص  0292، نظاـ السمطة في االمور المالية لسنة  0292( مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 28)

 .006-009ص 
التعينات والتشكيالت لسنة  900/  0222تسمسؿ الممؼ –الديواف  -د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي( 21)

 .9وص 0و 0290
 .09،ص 0290لسنة  09المعدؿ بالنظاـ رقـ  0291لسنة  1( نظاـ وزارة العدلية رقـ 22)
 09ة ، نظاـ رقـ لسن 1نظاـ تعديؿ وزارة العدلية رقـ  0290( مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 91)

 .89-89، ص 0290لسنة 
حيث الغي بقرار مف مجمس  0299( ظؿ مصطمح نظارة يستخدـ في المعارؼ حتى الرابع في ايار 90)

مقررات  900/ 0901تسمسؿ الممؼ  -الديواف -الوزراء في التاريخ المذكور د.ؾ.و. ممفات البالط الممكي
 .018ص 22و 0299مجمس الوزراء لسنة 

مالؾ وزارة المعارؼ والصحة  9999/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -ممفات البالط الممكي( ؾ.و.99)
 .099ص  0و 0290العمومية لسنة 

 .88-81، ص 0292لسنة 91، قانوف المعارؼ رقـ 0292( مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 99)
خالصة مالكات جميع  900/ 9922تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د. ؾ.و.ممفات البالط الممكي92)

 .09، ص2الوزارات،
لسنة  06، نظاـ وزارة المواصالت واالشغاؿ رقـ  0291( مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة سنة 99)

 .092-090،ص  0291
 .99، ص 0208-0162( جميؿ موسى النجار، االدارة العثمانية في والية بغداد96)
، المادة  0292لسنة  98،قانوف ادارة االوقاؼ رقـ 0292ة ( مجموعة القوانيف واالنظمةالصادرة سن98)

 .66الثامنة ، ص
 . 68( المصدر نفسو ، ص91)
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 .02-02،المصدر السابؽ، ص 0( عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية، ج92)
 . 0ص 0مالؾ وزارة التجارة و 900/ 9921تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي61)
 . 002، المصدر السابؽ ، ص0291-0219( عبدالرزاؽ الحسني،العراؽ في الوثائؽ البريطانية 60)
 90/0292تقارير صحية لسنة  01291/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي69)
 .90ص 2و
السنوي لالدارة الصحية  التقارير 01291/900تسمسؿ الممؼ –الديواف  -( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي69)

 .9-0، ص 0و0299تقرير سنة ، 
 . 2( المصدر نفسو ، ص62)
، الجمسة الثانية 0298( محاضر مجمس النواب، الدورة االنتخابية االولى، االجتماع االعتيادي لسنة 69)

 .991،ص 0298/ اذار / 90واربعوف في 
ص  0298لسنة  21وزارة الري والزراعة رقـ  ، قانوف تشكيؿ 0298( مجموعة القوانيف واالنظمة لسنة 66)

 .028-12ص 
التقارير المالية واالقتصادية  0209/900تسممؿ الممؼ –الديواف–( د.ؾ.و.ممفات البالط الممكي68)

)تقرير الممؾ فيصؿ الموضوع الى مجمس الوزراء عمى الحالة االقتصادية الراىنة في  09-9، ص ص  0و
  العراؽ(.
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