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 المقدمة 

التي نمت جذورها ( األلوية أدارة)المحلية اإلدارة أسسترسيخ (1991-1985)شهد العراق خالل الحقبة

ن خالل توسع ــــالمحلية م اإلدارات أهميةأواخر العهد الملكي وجعلها حقيقة على ارض الواقع ،وتكمن  األولى

والحريات العامة  ة ذات المساس بحاجات المواطنين اليوميةــــالخدمي أنشطتهاوالوظيفية وتشعب  اإلداريةتشكيالتها 

دة الدراسة ـالمحلية وانعكاسات ذلك على واقع المجتمع العراقي خالل م اإلدارة،ولبيان خصائص ومميزات ومهام 

 .لذا خصها الباحث بالدراسة

ة وخلفياتها ـــــالمحلي اإلدارةمفهوم  األولمقدمة وخمسة مباحث وخاتمة،تناول المبحث  إلىقسم البحث 

الث عالقة ـــالمحلية بينما أوضح الث لإلدارةهام العمل الوظيفي ــي التشكيل ومــــاق وبين الثانالتاريخية في العر 

ي العراق ــــالمحلية ف اإلداريةة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ودرس الرابع تقسيمات المؤسسات ـالمحلي اإلدارة

 .اإلداريةفي مناصب القيادات التغيير واالستبدال  إجراءاتوبين القسم الخامس 1991 - 1985

دة ـــــوزارة العدل خالل م أصدرتهااعتمدت الدراسة على مصادر مختلفة منها الوثائق المنشورة التي 

شرت نائع العراقية التي ــوجريدة الوق ،في الدولة العراقية اإلداريعن الكتب التي تناولت الجهاز  فضالا  الدراسة

 . آنذاكة الصادر  واألنظمةفيها القوانين 

 أثرها فيي العراق و ـــالمحلية ف اإلدارةبين به طبيعة مفاصل  متواضعاا  نه قدم جهداا أيأمل الباحث  ختاماا 

 . بناء دولة العراق المعاصرة..واهلل الموفق

  المحلية وخلفياتها التاريخية في العراق اإلدارة:مفهوم أولا 

الحرب العالمية  أثناءي العراق ففي ــف اإلداريةللقوانين بالنسبة  حديثاا المحلية( اإلدارةاصطالح) لم يكن

والبصرة والموصل وكان بكل والية منها ثالث د ى ثالث واليات هي : بغداــــإلقسم العراق 1911سنة األولى 

  اليماألق بإدارةي  الباب  السابع  منه  ما يتعلق  ـف(1)األساسي العراقيي القانون ــــورد فكما ،(متصرفيات)سناجق

الذي قسم العراق ( 9)1991( لسنة 85رقم ) األلوية أدارةن هذا القانون صدر قانون ـ(م109المادة) إلىواستناداا 
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 القائممقام ويرأس اللواء المتصرف كما يرأس القضاء،نواحي إلى واألقضية،أقضية إلىواللواء ،أربعة عشر لواء إلى

                                              ن الذي بقي نافذ المفعول حتى سنة به هذا القانو  ،وأهم ما امتازالناحية مدير الناحية رأسوعلى 

 وعد   ،واألقضية والنواحي األلوية بإدارةفيما يختص )النظام المركزي (اإلداريقد أخذ بمبدأ وحدة النظام  انه 1918

وقد  اإلداريةممثلين للسلطة المركزية في وحداتهم حية(تصرف والقائممقام ومدير الناالم)اإلداريونالقانون الموظفون 

وظائف السلطات  إلىمفهومها بموجب القانون المذكور ينصرف  المركزية فيه والذي عد   اإلدارةاصطالح  ورد

،والتي تعد  من الوظائف االستشارية للسلطة (1)ضيةاألقو  األلويةفي  اإلداريةووظائف المجالس  األقاليمفي  اإلدارية

 .(1) لمركزية التي لم يمنحها القانون الشخصية المعنويةا

 األلوية أدارةبموجبه قانون  غي  لأالذي 1918نة ــــلس(19رقم) األلوية أدارةالحكومة قانون  ثم شرعت  

وقد صدرت  ،ملكية بإرادةعلى أن تاريخ تنفيذه يعين  المائة،وقد نص في المادة الثالثة بعد 1991سابق لسنة لا

يتطلب الباب الرابع منه والذي  لتنفيذ ما تهيؤ الحكومةبسبب 1919من شهر شباط  الملكية بتنفيذه اعتباراا  اإلرادة

القانونية القائمة  األحكاموالتوفيق بين  ،اإلداراتالمحلية لتخصيص المبالغ الالزمة لهذه  اإلداراتاستحدثت فيه 

وقد 0(8)األلويةالمحلية في  اإلداراتالتي تمارسها  التي تضمنها هذا الباب فيما يختص بالصالحيات واألحكام

المحلية وكيفية تشكيلها وصالحياتها ووظائفها ومدى ارتباطها بالسلطة  اإلداراتتناولها الباب الرابع وبحث عن 

المحلية بمفهومها الالمركزي في العراق،لكن  اإلدارةن هذا القانون انه نص صراحة على ــويبدو م0(9)المركزية

 .(1)1980في حدود سنة  إالالمحلية لم تزاول أعمالها ووظائفها  داراتإلا

الذين عليهم تنفيذ القوانين  اإلجرائيينالموظفين  اإلداريةالوحدات  رؤساءالقانون المذكور  د  وقد ع   

وحقيقة  ،مالتي تشرعها الدولة والتي أصدرها مجلس الوزراء أو الوزراء في وزاراته واألوامروالتعليمات  واألنظمة

 ال وبتعبير آخر أنها،محليالمركزي لالهيئات استشارية ال تتمتع بالنظام ا إالالمحلية ما هي  اإلدارةفان  األمر

استشارية تمثل السلطة  أداريةعن هيئات  ةة عبار ــــــالمحلي اإلداراتوبذلك كانت ،(5)دارياإلتتمتع باالستقالل 
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 أدارةد العراق حتى نهاية العهد الملكي هـــــرها وقوانينها وتعليماتها،ولم يشالمركزية في العاصمة بغداد وتنفذ أوام

نماة ذات استقالل ذاتي ـــــمحلي   .أو حكومة الظل تمثل الحكومة المركزية بإدارةكانت أشبه ما تكون  وا 

 

 التشكيل ومهام العمل الوظيفي00المحلية اإلدارات:ثانياا 

المحلية،وبموجب  اإلدارةمنه 1918لسنة (19رقم) األلوية أدارةقانون  ن ــــــم101-91ورد في المواد  

)مجلس المحافظة واء العامس اللـــــومجلواء المحلية تدار من قبل المتصرف)المحافظ(الل دارةأ(فان 91)المادة

 األخرىالمواد ،وتناولت اللواء المحلية شخصية معنوية أدارةمنه عد ت (90اللذان يمثالنه،وان المادة) وهماحاليا(

   . (10)ووظائفها وماليتهاة ـــالمحلي اإلدارةوتشكيالت (9)ةـــــــلطة المركزيــالمحلية بالس اإلدارة اب الرابع عالقةـــالبن ـــم

بانها المتصرف ومجلس اللواء العام 99و91ة فقد أوضحتها المواد ـالمحلي اإلدارةما يتعلق بتشكيالت وفي   

تنفيذية،أما المتصرف فهو ممثل السلطة التنفيذية في اللواء وممثل مع مجلس اللواء العام في واللجنة الثالثية ال

القرارات وتنفيذها  بإصداررف بوظائف تتعلق ـــشؤون اللواء المحلية ويمكن تحديد وتقسيم أهم وظائف المتص أدارة

المجلس وانضباطه  أدارةأهمها  –ام ـــبالميزانية وأمور الصرف ووظائف تتعلق بمجلس اللواء الع لقووظائف تتع

لتعيين والترفيع والتثبيت ة مثل اــــالمحلي اإلدارةووظائف تتعلق بموظفي  –وتأجيل انعقاده والمصادقة على مقرراته 

ومدة االجتماع شهر واحد  آذاري أول ـــــأما مجلس اللواء العام فانه يجتمع مرة واحدة في السنة فوالنقل،

وقد ارتأت وزارة الداخلية ،ذلك بأسبابويخبر وزير الداخلية  أسبوعيندة ــــمديد مدة االجتماع لموللمتصرف حق ت

 .(11)وجدت أسباب قهرية لذلك اإذجواز اجتماع المجلس في غير شهر آذار 

التي تعرض عليه  باألمورة بالمذاكرة ـــــوظائف مجلس اللواء العام -النافذ المفعول -وحدد القانون 

المحلية  اإلدارةالتي تهم  رىـــــاألخ واألمورالمحلية نفسها وواجبات تتعلق بالميزانية  باإلدارةات تتعلق وواجب

مختلف الجهات والدوائر  ىـــــإلالتي تدخل في الخدمات المحلية  األموروواجباته في تقديم االقتراحات في 

  .(19)الرسمية
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وجد المتصرف ضرورة  إذا ام بمجلس الوزراء وذلك فيماــوأجاز القانون المذكور حل مجلس اللواء الع 

الموجبة وعند موافقة  باألسبابطلبه  مشفوعاا وزير الداخلية  إلىوفي هذه الحالة عليه أن يقترح ذلك مبررة لحله،

 جراءبإوفي هذه الحالة يجب المبادرة ،ي هذا الشأنـــــفإلقراره وزير الداخلية يعرض االقتراح على مجلس الوزراء 

ن تاريخ قرار مجلس الوزراء بحل المجلس ــــــيجتمع خالل ثالثة أشهر م أنلجمع مجلس جديد على  انتخابات

بعد 1989لسنة  (19بعد صدور القانون رقم )1989سنة  ألغيتهذه المادة  أن إلىذكره  يجدرومما .(11)السابق

فقط وهم ممثلي الوزارات من الموظفين  الدائمينن األعضاء ــــكافة وأعيد تشكيلها م األلويةأن تم حل مجالس 

ن وزارة الزراعة ووزارة ـــوهم))مدير التربية والتعليم ورئيس الصحة وموظف يحمل أعلى درجة وظيفية يمثل كل م

المحلية  باإلدارةذات العالقة  األخرىن الوزارات ــــاالقتصاد ووزارة األشغال والمواصالت،وممثل عن كل وزارة م

 .(11)((األمانةة العاصمة الذي يرشحه مجلس ـــــمجلس أمان أعضاءي لواء بغداد احد ــبلدية مركز اللواء،وف ورئيس

(لسنة 19رقم) األلوية أدارة)قانون تعديل قانون 1989لسنة (19من القانون رقم) األولىوخولت المادة  

للخطر الشديد حق  اإلداريةسالمة الوحدة ي)) الحاالت التي يتعرض لها أمن و ـــــف اإلداريينالموظفين (1918

تتجاوز ثالثة أيام على أن  ة الدن المدنيين وتوقيفهم لمـالقبض على الفاعلين أو المحرضين م بإلقاءأوامر  إصدار

وزيري الداخلية  أشعاري أمرهم وعلى المتصرف ــــالجهة القضائية المختصة للنظر ف إلى تحال قضاياهم فوراا 

 .(18)ن العسكرية((ـــهم القوانيـــــالعسكريون فتطبق علي اـــــــأم،ا بالحالــــالمبررة له ابــــواألسب اإلجراءاتوالعدلية بهذه 

وافقة مجلس اللواء العام ـــن ثالثة أشخاص يجري تعيينهم بمـــأما اللجنة التنفيذية الثالثية فهي تتألف م 

 .(19)مجلس اللواء العام تساعد المتصرف في تنفيذ القرارات التي يصدرها

عة ومتنوعة وحساسة لها شأن بكل مرافق ـــــوهكذا كانت وظائف ومهام المتصرف ومجلس اللواء واس 

 .الحياة اليومية للمواطنين

وتعديالته حتى سنة 1918لسنة (19رقم) ةــــــاأللوي أدارةالمحلية بحسب قانون  اإلدارةوفيما يخص وظائف  

 :.تيكاآلكانت ف (11)1991
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نشاءفتح  .1 وزارة المواصالت  ىـــإلعليه  اإلنفاقيعود  داخل اللواء وصيانتها عدا ما والمعابر الكائنةالطرق  وا 

 .عيةلديات بموجب أحكام القوانين المر والب واألشغال

 .وتجفيف البرك والمستنقعات إصالح.9

ذاعلى تنفيذها  واإلشرافي اللواء ــــتصديق ميزانيات البلديات ف.1 كانت البلدية مدينة فينبغي مصادقة وزير  وا 

ذاعلى ميزانيتها (15)الداخلية   .ا كانت مدينة لخزينة الدولة أو بكفالتها فينبغي مصادقة وزير المالية أيضا وا 

  .البلدية المبينة في قانون واردات البلدية واألجورتقرير استيفاء الرسوم .1

دارةتأسيس .8 الزراعية  لآلالتة ومخازن ــــحقول نموذجية وتجريبية ومدارس زراعية ومزارع و ـــالغرف الزراعي وا 

 .األفضلم بكل ما من شأنه ترقية الزراعة والنهوض بها نحو اوالقي اناا ــــالزراعية والبذور مج اآلالتوتوزيع بعض 

دارةتأسيس .9 قامةن شأنه تحسين نسل الحيوانات ــالمستوصفات البيطرية والقيام بكل ما م وا  مسابقات للخيل  وا 

 .ودفع جوائز للفائزين

 .العمل على تأسيس وصيانة األحراش والغابات في األماكن القابلة لذلك وتحسين نوع األشجار.1

دارةتأسيس .5  .المؤسسات الصحية والخيرية في اللواء وا 

دارةتأسيس .9 قاة ومعاهد مهنية ومصانع تتطلبها الحاجة المحلية ـــغرف ومدارس صناعي وا  أسواق  ةـــــموا 

عطاءومعارض   .ئزيناالجوائز للف وا 

دارةتأسيس .10 وفق قانون  ةــأالمياسية ومكافحة ـــومراكز التربية األس األطفالالمدارس االبتدائية ورياض  وا 

 .المعارف العامة

 .د الثروة المحليةتأسيس غرف تجارية وفتح معارض وأسواق والعمل على توسيع أمور التجارة وتزي  .11

 .تأسيس مصالح لنقل الركاب وصناديق التوفير.19

 .اللواء المحلية أدارة إلىالمنقولة العائدة  واألموالجميع العقارات  إدارة.11

 .عليها واإلشرافاللواء المحلية  أدارةالمؤسسات التي تنشأ لمصلحة  إدارة.11
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يجارهاتشييد المساكن وبيعها .18  .وا 

دارتهة ـــــالمحلي اإلدارةسيس صندوق احتياط لمستخدمي أت.19 وفق أحكام قانون صندوق احتياط مستخدمي  وا 

 .(19)الحكومة

(من المادة الثالثة والستون من القانون قد اشترطت 9)المحلية بوظائفها فان الفقرة اإلداراتأما كيفية قيام  

 .(90)تصدر من حين ألخر بأنظمةالتي تعينها الحكومة  أن يكون ذلك وفقا للخطط

ي القانون بصدور أنظمة من ــالمحلية بوظائفها المنصوص عليها ف اإلداراتاشتراط قيام  أن  لمالحظ وا 

المحلية،وهذا الشرط يمكن أن  اإلداراتللسلطة المركزية على  رافــواإلشأحد طرق المراقبة  السلطة المركزية هو

لية والذود عن استقاللها وتسهيل قيامها المح اإلداراتوم بدور السيف ذي الحدين الذي يستعمل لتعزيز ــــيق

بوظائفها القانونية في أحد حديه كما قد يكون الحد الثاني منه أداة تستعمل من السلطة المركزية للحد من استقالل 

المحلية  اإلداراتي قيامها بواجباتها أو وضع العثرات أمامها،كما قد يستعمل الجتثاث ــــالمحلية ف اإلدارات

على وجه االستقالل وذلك  اإلداريةى صفتها بعد ها سلطة محلية تقوم بالوظائف التي تهم الوحدة والقضاء عل

تقدم أو تؤخر في  الثانوية التي ال األمورة وتجعلها مقتصرة على ـالمحلي اإلداراتألنظمة تحدد وظائف  بإصدار

وجعلت  تاماا  المحلية شلالا  اإلداراتت ل  ،وبذلك تكون قد ش األنظمة إصدارتمنع من  أن،أو اإلداريةأحوال الوحدة 

 .(91)منها هياكل خالية من الروح

 األلوية دارةإون ــــــالمختلفة والمتعلقة بتعديل قان واألنظمةلكن الباحث ومن خالل مراجعته للقوانين 

 تلك على‘مالحظاته لسج1991شباط 5الكريم قاسم بعد انقالب  وحتى نهاية عهد عبد1918لسنة (19رقم)

لصادرة ا عن أن األنظمة المحلية السابقة الذكر فضالا  اإلداراتلم تغطي معظم وظائف  بأنهاة والقوانين ـــاألنظم

،يزاد ها هذه األنظمةلوظائفها التي تنظم استعمالهاي ـالمحلية ف اإلداراتقد ضيقت المجال على  1991حتى سنة 

في القانون والتي لم يصدر الوظائف المنصوص عليها المحلية قامت ببعض  اإلداراتعلى ذلك فأن العديد من 

دارتهاالمستشفيات والمستوصفات والمدارس واألبنية المدرسية  كإنشاءن السلطة المركزية ــــــبشأنها أنظمة م وربما  وا 
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حلية الم اإلداراتالمالحظ على تلك األعمال والنشاطات قد رصدت لها  أن إالقانونية  ومخالفةا  يعد  ذلك تجاوزاا 

عدم اعتراض وزارة ة للمصادقة عليها وبناء على ـــــداخليوزارة ال إلىمبالغ في ميزانياتها التي تقدمها عادة 

وعلى الصفة القانونية.يضفي عليها ة المعنية المتعلقة بالوظائف المذكورة ـــالمحلي اإلدارةة على ميزانية ــــــالداخلي

ومتنوعة تدخل في مختلف جوانب ومفاصل الحياة انت متعددة ومتشعبة،المحلية ك اإلداراتكل حال فأن وظائف 

اليومية للمواطنين في حقول الصناعة والتجارة والزراعة والتعليم والصحة والنقل والمواصالت وحل مشكلة السكن 

ام جسيمة وشاقة وهي مهن المهام واألعمال التي ترتبط بالوزارات والدوائر األخرى ـــومعالجة تلوث البيئة والكثير م

عة مهامها نعطي ــــوالدليل على أهمية وس،وتعد  األوسع مقارنة بمهام وواجبات ووظائف الدوائر األخرى في األلوية

 :اآلتيةفقد أنجزت األعمال ،(1991-1990)اإلدارة المحلية خالل السنة ‘على ذلك ما أنجزته مثاالا 

(مدارس 1(قـــــاعات ورممت)1و) سياجاا (19دارس وشيدت)الم ىــــإل صفاا (99األعمال التكميلية:أضافت).1

فــي البصرة،كما  ثالثاا  األلبان واصطبالا لمعامل  واصطبليني كربالء ــــلأللبان ف (مخازن ومعمالا 9) وأسست

 شعبياا  ي لواء الحلة وأنشأت حماماا ــــــف ارتوازياا  طارمات وحفرت بئراا (5(غرفة جديدة للمدارس وأنشأت)91أضافت)

   .(99)في بغداد للطوارئفي لواء الناصرية وأسست مستشفى 

           ة جديدة في عموم األلوية العراقية.                مدرس(19)وأنشأتمدرسة (11فتحت)المدارس:.9

 .أخرىآخر وأنهت تسوية أربعة طرق  طريقاا (19(طرق وبلطت)1الطرق :فتحت ).1

 . للسكن داراا (980وأنشأت) مستوصفاا (11أسست)توصفات والعيادات الخارجية :المس.1

 (جسور وقناطر .1)القناطر والجسور:أنشأت.8

ي قرية دارامان ـــــالريف ف إلنعاش مركزاا  –المحليــــــة  اإلدارة –:أسست متصرفية لواء كركوك(91)الريفي اإلنعاش.9

نعاشالكبير لتطوير   القرية العراقية .  وا 

 ،وموقفان لمصلحة نقل الركاب في كركوك والناصرية يء ملعب في لواء الديوانية ،األخرى :انش اإلنشاءات.1

ي كل من السليمانية والحلة وأربيل والعمارة ـــــــوأسست أربع مكتبات ف ، في كربالء وآخر في أربيل لأللبانومعمل 
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وتم توسيع ثالث مدارس ، اديي الرمـــــف وآخركما شيدت مقهى عصري في السليمانية  ، وثالث مكتبات في بغداد

 اإلدارةعن ذلك فقد صرفت  فضالا  ،مدرجات لملعب الموصل وأنشأت،في كل من السليمانية والناصرية والديوانية

ي الرمادي ومعهدان ـــــــواليتامى وفتح معهد خيري ف واألحداثدينار على العجزة (5800المحلية في كركوك)

على الجمعيات الخيرية والثقافية والدينية في  (ديناراا 1518)وزارة الداخلية مبلغكما وزعت ،  ي بغدادــــــمهنيان ف

  .(91)مختلف األلوية

ائر الرحل ــــلدعم االتحادات والجمعيات الفالحية وأفراد العش كبيرةا  ماليةا  صدت وزارة الداخلية مبالغاا كما ر   

-1990ي لقلة األمطار الساقطة في موسم سنة ادــــوالبدو في ألوية الموصل والديوانية وكربالء والرم

.وبهذا توسعت مهام وواجبات وزارة الداخلية (98)بب مرض الطاعونــــــوكذلك مساعدة الخيول المتضررة بس1991

ن شرائح المجتمع العراقي الذي كان شديد المعاناة بسبب الفقر ـــــفي مختلف مفاصل الحياة وقدمت العون للعديد م

 لجهل.واألمراض وا

نب االجتماعي اي الجـــــالحفاظ على سياستها العامة السي ما ف1999حاولت وزارة الداخلية خالل سنة  

ي لواء الكوت خالل السنة المذكورة بالعديد من األعمال ـــــالمحلية ف اإلدارة،فعلى سبيل المثال قامت والثقافي

 :(99)ومنهاوالمشاريع ذات الطابع االجتماعي والثقافي 

مختلف  مدرسة في(90)،وتشييد صفين وطارمة فيدة فـي مركز اللواء وقضاء الصويرةمدارس جدي(1تشييد).1

ي ــــــعلى وشك االنجاز وهذه المخافر داخل أقضية ونواح(1للشرطة و) مخفراا (11مناطق اللواء وانجاز بناء)

 .إيرانلواء مع لالكوت وليس على الشريط الحدودي 

واللوازم  واألثاثلية رعاية ملحوظة للمكتبة العامة في مركز اللواء من خالل تجهيزها بالكتب المح دارةاإل.قدمت 9

  .ديناراا (100بثمن مقداره) كتاباا (199وبلغ عدد الكتب) األخرى

،ومشاريع ت مــــن خالل فتح المؤسسات اآلتية :مركز الكوت االجتماعيالريفي للواء الكو  باإلنعاش. االهتمام 1

( 11)ويعمل فـــي هذه المؤسسات،الريفي في كل من الحفرية والدبوني وجصان ووحدة الجوز والدجيلة اإلنعاش
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 ن الموظفين والمستخدمين المحسوبين علىــــعن عدد م ،فضالا المحلية اإلدارةعلى مالك  ريفيةا  ومرشدةا  مرشداا 

هؤالء ومن أهم أعمال  –االجتماعية ؤون ــــــمديريات وزارة الش إحدى –مالك مديرية الخدمات االجتماعية 

عن  فضالا ،ي المناطق البعيدة عن المدارســـوفتح صفوف لدعم مشاريع الطفولة ف األميةالموظفين فهي مكافحة 

 .(91)والواجبات األخرى األطفالوتربية  البيتيةتعليم بنات القرى الخياطة والتطريز والنظافة 

التابعة للواء بجمع  اإلداريةالوحدات  ىـــــــإل باإليعازد توفيق()عبد المجيكما قام متصرف  لواء الكوت 

وقامت  ،ا وزارة الداخليــــــة خالل تلك السنةمعونة الشتاء لتوزيعها على المستحقين بموجب التعليمات التي أصدرته

ري وقد بلغ مجموع الخي انيــــاإلنسهذا المشروع  إلنجاحوالنواحي بدعاية واسعة  االقضيةاللجان المؤلفة في 

ار وهناك زيادة عن دين(1118نحو)1991ينما كان مبلغ سنة دينار ب(1989مبالغ المتبرع بها فــــي اللواء نحو)ال

هذا المشروع الخيري  إلنجاحوهذا ما يد ل على تفهم المواطنين وتعاونهم .(95)(دينار591)السنة الماضية

أمتاز بها المجتمع  حميدة   يد ل على صفات   أنماذلك عن شيء  دل   وأنالمعوزين، أخوانهمي مساعدة ـواستجابتهم ف

العون للمحتاجين وهذا ينطبق بدون أدنى شك مع ،وتقديم عن النفس واإليثاري مختلف العهود بالكرم ــالعراقي ف

  تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف والعادات العربية الحميدة واألصيلة.

  

 لية وصالتها بالسلطتين التشريعية والتنفيذيةالمح اإلداراتعالقة  :ثالثاا 

بمعزل عن بقية  – األحيانن ـفي كثير م –)المحلية( تزاول أعمالها وواجباتها  اإلداريةلم تكن السلطات  

 ة نتناولهاـــــن طبيعة ومحددات هذه العالقاة القضائية ولبيـــوالسلطة والدفاع(ـــي الداخليـ)دوائر وزارتالسلطات األمنية

 :اآلتيعلى النحو 

والقوات  والمقصود بالدوائر األمنية:والقوات المسلحة األمنيةمع الدوائر )المحلية (اإلداريةعالقة السلطة .1

فان هذه العالقة فما يخص)دوائر وزارة الداخلية(،لشرطة واألمــــن والجيش بصنوفه كافههي دوائر ا المسلحة

 األصنافوأما بقية ،ابتداء اإلداريةي الوحدات ـوشرطة االحتياط فتنصرف على الشرطة المحلية وشرطة األمن 
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تكفي النجاز واجباتها أو لتنفيذ  ي حالة النجدة عندما تكون قوة الشرطة المحلية الـــــف إالفال يمكن استخدامها 

 .(99)قوانين الدولة وأنظمتها والمحافظة على األمن

باستتباب األمن وتنفذ أوامره المتعلقة  إشرافهلمتصرف وتعمل تحت مرتبطة با األلويةرطة ـــــوتكون دوائر ش 

ن في قضائه ويقوم بتأدية وظائفه هذه بحسب أحكام ــعن استتباب األم مسئول،أما القائممقام فهو العام داخل لوائه

 األلوية دارةإن قانون ـــ(م11)وجعلت المادةالقوانين بوساطة الشرطة وموظفي القضاء وعليهم أن ينفذوا أوامره،

يتعلق منها بكيفية  كافة عدا ما األموري ـــــشرطة القضاء تابعة للقائممقام ف - ذ المفعولـــالناف -1918نة ــلس

 .(10)الداخلي وانضباطهاسوق القوة 

عن  اسية مسؤوليته  ـــفمن وظائفه األس - ي الناحيةـــــف األكبر اإلجرائيالموظف  –أما مدير الناحية  

رطة أن تعمل وفق ـــلهذه الوظيفة وعلى الشستعمل الشرطة)شرطة الناحية(ي ناحيته ويـــــب األمن العام فاستتبا

 .(11)وانضباطهايتعلق بسوق القوة  عدا ماان مدير الناحية مـــم إليهاالصادرة  األوامر

ن ـــــفظة على األمبالجيش فهي تتناول االستعانة بقوات الجيش لغرض المحا اإلداريةأما عالقة السلطة  

ي حالتين األولى عدم كفاية قوة الشرطة ـوتنفيذ قوانين الدولة وأنظمتها ويمكن للدائرة المعنية االستعانة بالجيش ف

 عرض األمر على وزير الداخلية مبيناا  اإلداريوأنظمتها وعلى الموظف ة ــالنجاز واجبها أو لتنفيذ قوانين الدول

 خطر ال إلىن العام ـــ،والحالة الثانية عند حدوث اضطراب يعرض األمرورة ماسة لهالنجدة التي يرى الضمقدار ا

الوقت النتظار  يتسعال بحيث  ها فيه وكان األمر مستعجالا لن قمعه أو لم يرغب تدخـــتتمكن الشرطة وحدها م

                                                                             .(19)لداخليةااألمر من وزير  رصدو 

 (11)ن الدستور المؤقت ــــالمادة الثالثة والعشرين  موضحت ألقد بالسلطة القضائية:  اإلدارية.عالقة السلطة 2

السلطات  إليهاالسبل التي تسعى  ىــــإل اإلشارةونود هنا ،على أن القضاء مستقل وال سلطان عليه غير القانون

ة بين المواطنين وتعزيز سلطان القضاء وتنفيذ قراراته بحسب القوانين مع االحتفاظ ـــلعداللتحقيق نشر ا اإلدارية

-اإلداريأن يسعى الموظف  األولى:الحالة اآلتيتيني الحالتين ـــــذلك ف إيضاحويمكن  تاماا  استقالالا  باستقالله
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ونزاهة  إخالصتها وتنفيذ قراراتها بكل المحاكم بأوقا إلىبتقديم القضايا  - المتصرف،القائممقام،مدير الناحية

 تقصيرهم أو تحيزهم في هذا الصدد، أو إهمالهموسرعة ومراقبة الموظفين والشرطة التابعين له ومحاسبتهم عن 

أما الحالة الثانية وهي العالقة ي حالة طلبهم هذه المعونة.ــــعن التعاون مع الحكام للقيام بواجباتهم ف فضالا 

صالحية الحاكم لتنفيذ بعض القوانين وذلك أما لقلة  اإلداريالموظف  لفقد خو   اإلداريموظف ة بالــــالشخصي

العامة بتلك القوانين أو لتسهيل  لإلدارةأو لوجود عالقة  اإلداريي وحدة ذلك الموظف ـــــالتشكيالت القضائية ف

 .(11)أنجاز معامالت الناس

معظمها  –ي العهد الجمهوري األول ـف اإلداريونالموظفون ل بها كانت أهم السلطات القضائية التي خو   

 هي: - كانت موجودة في العهد الملكي

ر ـــــة أشهر للسجناء عند االمتناع عن تنفيذ أمر اآلمر غيــــتتجاوز الثالث دة الــأ.فرض عقوبة الحبس الشديد لم

 .(18)معاملة السجناء إساءةأو  ذنإبعض الواجبات أو تركه الوظيفة بدون  إهمالهالمخالف للقانون أو 

يا الموجزة ،أما في القضايا ي القضاـــــدينار ف مائتيتتجاوز الثالثة أشهر أو بغرامة  ب.العقوبة بالحبس لمدة ال

تتجاوز األلفي دينار وأهم الجرائم التي تنفذ عليها هذه  غير الموجزة فله أن يحكم بالحبس لمدة سنتين وبغرامة ال

بمعلومات غير  إلدالئهلطة أو عدم تقديم المعلومات المطلوبة أو ــــــاالمتناع عن الحضور أمام السالعقوبة هي 

المحددة أو القيام بعمل يؤدي  باألسعارن بيع المواد ــللبيانات أو االمتناع ع د خالفاا اصحيحة أو خزن أو نقل المو 

 .(19)للمتصرف والقائممقاموتمنح هذه السلطات ،االحتكار إلى

صــــــفتهم قومســــــيري حــــــدود بعــــــض القائممقــــــامين ب إلــــــىج.الســــــلطات الجزائيــــــة مــــــن الدرجــــــة الثانيــــــة التــــــي تمــــــنح 

                                                                                                                             .(11)اورةوالـــــــــــــــــــــــــــدول المجـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــودة بـــــــــــــــــــــــــــين الحكومـــــــــــــــــــــــــــة العراقيـــــــــــــــــــــــــــة االتفاقيـــــــــــــــــــــــــــات المع قوفـــــــــــــــــــــــــــ

( لســـــنة 9قـــــانون الـــــري رقـــــم ) وفـــــق اإلداريالموظـــــف  ىـإلـــــمـــــنح الدرجـــــة الثانيـــــة التـــــي ت  لســـــلطة الجزائيـــــة مـــــن د.ا

1999(15). 
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ذ منح بموجبها رؤساء إ1985ة ــ(لسن91)مـــن قانون تسجيل النفوس واأللقاب رقـــــم(9ما جاء في المادة)ه.

 .(19)سجيل العام سلطة جزائية لفرض القانونفي أثناء الت اإلداريةالوحدات 

للنظر في المخالفات التي تقع ضمن نواحيهم ن الدرجة الثالثة ــــو.تخويل بعض مديري النواحي سلطة جزائية م

 وذلك في النواحي النائية والبعيدة عن أقرب محكمة.

(لسنة 8)والتعليمات المالية رقم1919ة لسن(11)اية الديون المستحقة للحكومة رقــــــمقانون جب إليهز.ما أشار 

ي حجز وبيع أموال المدين ــوذلك ف)تنفيذية بمعناها القضائي(ئيةذ خول المتصرف والقائممقام سلطة جزاإ1919

من القانون  األولىللتنفيذ وللمتصرف أن يخول القائممقام بحسب أحكام المادة  اا ــــالمنقولة ويعد  المتصرف رئيس

 (.10)ت الممنوحة له وذلك بصورة تحريرية ممارسة الصالحيا

عنها في المادة الثانية من قانون ح.منح مديرو النواحي صالحية حاكم صلح لممارسة بعض السلطات المنوه 

ن هذه وذلك في الدعاوى الناشئة من العالقات الزراعية وا1989نة ـ(لس91)الزراعي رقم اإلصالحتعديل قانون 

(لسنة 199)ل القانون رقــــــمما خو  ك  ،(11)ن القانون المذكورــــــ(المعدلة م18)ةالصالحيات مبينة في الماد

ى ـــلمنع التجاوز عل االحتياطية رـــاتخاذ التدابي اإلداريينن ــــالزراعي(الموظفي اإلصالحون ذيل ــــ)قان1989

 .(19)ام المحاكم المختصةــحين حسم النزاع أم ىــإل ن والفالحينــــــن المالكيــبيها ــة المتنازع عليــالت الزراعيـــالحاص

  .(11)والقضائية بهذا الشأن اإلداريةرطة وقوات الجيش بمساعدة السلطات ــعن قيام الش فضالا 

قانون االســــتعانة  المتصرفين والقائممقامين بموجب ىـــإلن الدرجة الثانية التي تمنح ــــط.السلطة الجزائية م

 (.11)1991(لسنة 11)قماالضطرارية ر 

(لسنة 19بموجب القانون رقم)الناحية( مدير ، القائممقام ، اإلداريين)المتصرفي تمنح للموظفين ــي.السلطة الت

ي الحاالت التي يتعرض لها أمن وسالمة الوحدة ــــ(ف1918لسنة  19مـــــــاأللوية رق أدارة)تعديل قانون 1989

 (.18)للخطر الشديد اإلدارية
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التي  خلية في القضايالداالوزارة  اإلداريي الجهاز ــــة لموظفظهر مما تقدم الصالحيات الواسعة والمتنوعوي   

التي مر بها العراق خالل  هذه السلطات سببتها الظروف االستثنائية أن   إالن صلب عمل القضاء ـــــم تعد  

ية ـــياســـاالضطرابات وتفاقم المشكالت السرة ـــكي حيث كثــه العهد الملــ(كما هو علي1991-1985)الحقبة

 واالقتصادية واالجتماعية.

 اآلتية: باألموروكانت تتمثل هذه العالقة بدوائر التجنيد: اإلدارية.عالقة السلطة 3

ساري  –1980(لسنة 10الوطني رقم)ن قانون الدفاع ــــتشكلت بموجب المادة الثانية م أ.لجنة الفحص النهائي:

 أوأو وكيله أو لمخول عنه كمعاون المتصرف )أعلى درجة وظيفية(إدارين أكبر موظف ــــي اللواء مف –المفعول 

 ر الشرطة.ــــمدي قائممقام المركز أو

ي مركز اللواء بموجب المادة الثالثة الفقرة الثالثة من القانون المذكور ـــالنظر في تقدير السن ف إعادةلجنة  إن  ب.

 .(19)ة مدير تجنيد المنطقة وطبيبين عسكريينبرئاسة المتصرف وعضوي

 .(11)إداريكبر موظف أ إشرافتقوم لجان تنظيم معامالت التجنيد تحت  ج.

ي اتخاذ التدابير والترتيبات الالزمة قبل ـــــر التجنيد وضابطه فـــبمساعدة مديالمحلية  اإلداريةتقوم السلطات  د.

 المطوعين. إلحضارالشروع بالفحص النهائي 

رقم  اإلداريام التفتيش ـــــــــــــن نظـــم األولىادة ــــــبموجب الم اإلداريه.خضعت دوائر التجنيد للتفتيش 

 .(15)األلوية بإدارةبقدر ما له عالقة  –الساري المفعول  – 1910(لسنة19)

كام العرفية يتضمن توقيف كثير األح إعالن أن   إلى اإلشارةد  من الب  : باألحكام العرفية اإلدارية.عالقة السلطة 4

،وتكون كيفية (19)(من القانون األساسي الملغي191)لما نصت عليه الفقرة)آ(من المادة من القوانين المرعية وفقاا 

،واستندت حكومة الجمهورية على مرسوم كام العرفيـــة فتعين بمرسوم جمهوريالتي تطبق فيها األح األماكن إدارة

 1989لسنة (98بموجب القانون رقـــم) ل عدة مرات آخره تعديله  د  الذي ع   1918(لسنة 15)العرفية رقم اإلدارة

 اإلجراءاتللقيام بواجباتها باتخاذ التعاون مع السلطات العسكرية المختصة  اإلداريةلطات ـــــالذي أوجب على الس
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وما يقتضي اتخاذه من ،فيهاوالمحافظة على األمن  اإلداريةي وحدته ــــالتي تقتضيها سالمة المواطنين ف

 األخرىوالقوانين  األلوية إدارةبموجب قانون  ي وحدته  ــف اإلداريلتحقيق الغايات التي يتوخاها الموظف  اإلجراءات

 إليهة التي تعهدها ــــكاف األعمال،كما عليه أن يقوم بتنفيذ العرفية والغاية منها اإلدارةتتعارض مع أحكام  والتي ال

ي مثل هذه الحاالت الجهة ــــف اإلداريالعرفية ويكون مرجع الموظف  اإلدارةسكرية التي تتطلبها السلطات الع

 . (80)المسئولةالعسكرية 

أعلنت األحكام العرفية في مختلف مناطق العراق رئاسة الحكومة ومنذ بداية الثورة  أن  ر ذكره جد  ومما ي   

ام لتقييد حركة ــــالحاكم العسكري الع باسموامر والبيانات ن األــــللتجوال وأصدرت العديد م وفرضت حظراا 

،وتحديد ساعات التجوال في بغداد وبعض المدن عات والتظاهرات ومنع حمل األسلحةالمواطنين كمنع التجم

بذلك  .(81)للحفاظ على الهدوء والسكينة ولضبط األمن والمساعدة في الحفاظ على النظام السياسي الجديد األخرى

شرافالمحلية تحت نظر  اإلداراتت أصبح وأصبحت السلطة بيد من الحاكم العسكري وجمدت القوانين المدنية  وا 

 العرفية وحتى نهاية حكم عبد الكريم قاسم . اإلدارة

السي ما في  والدولة عموماا  خصوصاا )اإلدارة المحلية(لوزارة الداخلية اإلداريالجهاز  فأن   مهما يكن الحال، 

ي سماء ذلك العهد، ــــ،شهد ظهور لمسات أدارية حسنة فاإلداريد الجمهوري التي كانت حسنة للجهاز بدايات العه

انة واألداء المهني النزيه،ونخص بالذكر منهم متصرف ـــمتميزون ،حافظوا على شروط األم إدارةبرز رجال  إذ

 18غل منصب متصرفية لواء بغداد في طارق سعيد فهمي الذي شلواء بغداد اللواء الركن وقائد الفرقة المدرعة 

وهو من الشخصيات))الوطنية المرموقة التي كانت تتجلى بصفات التواضع واألدب الجم وسمو  1985تموز 

المرات شاهد كاتب الطابعة  إحدىي ـــ..،وفواحدا كان يتفقد الموظفين باستمرار ومالطفتهم واحداا .(89)الذات..((

بنعم فتملكه  فأجابه..أنت تطبعه..؟  سؤال متعجب :هذا البريد الذي يأتيني يومياا  بطبع المراسالت فسأله منهمكاا 

أخذ  إذي نفسية كاتب الطابعة ـــالبالغ ف العجب وأخذ يثني عليه ويمازحه ويربت على كتفه فكان لهذا العمل أثره  



1 

 

من المراسالت الكثيرة و طبع  نجازإلهذا الموظف يضاعف عمله..وأخذ يداوم في أيام الجمع والعطل الرسمية 

 .(81)ي انجاز مصالح المراجعينــف صادقةا  ،تحدوه رغبةا اإلضافيدون أي مقابل لقاء هذا  العمل 
 وسمعةا  ذات نزاهةا  دارية  إ كان ذو كفاية وفيه شخصيات  )المحلي(اإلدارين ذلك بأن الجهاز ـــونلخص م 

  سسات الوزارة. على سير عمل الكادر الوظيفي في مختلف مؤ  انعكست طيبةا 

    

  5631-1591المحلية في العراق  اإلدارية:تقسيمات المؤسسات رابعاا 

ة وكل منطقة مؤسس فيها ــــبأنها اللواء والقضاء والناحية والقري اإلداريةالوحدة  األلوية إدارةعرف قانون   

 .(81)دارة خاصة بعنوان خاصإ

وتغيير حدودها وتسميتها وفك ارتباط االقضية  اإلداريةدة ــــالوح استحداثوحدد القانون المذكور كيفية  

لحاقهاوالنواحي   على الوجه اآلتي: وا 

وزير الداخلية وموافقة مجلس  نــــم اقتراحعلى  بمرسوم جمهوري يصدر بناءا  اإلدارية.تستحدث الوحدة 1

 .(88)الوزراء

لحاقهاوالنواحي  االقضيةتسميتها أو فك ارتباط أو حدود األلوية أو  االقضيةأو  األلويةز ــــــ.تغيير مراك9  وا 

 وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء. من على اقتراح بمرسوم جمهوري يصدر بناءا 

 .(89)تغيير حدود االقضية والنواحي أو مراكز النواحي أو تسميتها يتم بقرار من وزير الداخلية وحده إن  .1

وزير  –ساري المفعول  – 1981(لسنة 19)القرى رقم دارةإن قانون ـــم عشرة   منة  لت المادة الثا.أما القرية فقد خو  1

ل القانون المتصرف تعيين حدود لتنفيذه فيها وخو   في القرى التي يرى لزوماا الداخلية أن ينفذ هذا القانون 

 .(81)تعديل حدود القرية وتغيير اسمها فهي من صالحية المتصرف أيضاا  أن  ،كما يةالقر 



1 

 

 1985(لسنة 95)بالنظام رقم 1919(لسنة 91دل النظام رقم)،فقد ع  الخاصة بالبادية باإلدارةفيما يختص .8

وزير  لها حسبما يقرره   المتاخمةة بأحد متصرفي األلوية ــــالبادي إداراتوالذي تضمنت المادة الثامنة منه ربط 

 .(85)بوزارة الداخلية اشرةا خلية بينما كانت في العهد الملكي مديرية مستقلة ترتبط مبالدا

 ومديرية البادية الجنوبية وعد   الشمالية وعين مركزها الرطبة البادية إدارةوفي ضوء ذلك استحدثت مديرية  

ن ـــوكانت تدار هذه الوحدات م،مركزها الحضر ة الجزيرة وعد  ــــــبادي إدارةحدثت وحدة مركزها نقرة السلمان ثم است  

المحلية في  باإلداراتذه المديريات ترتبط ـــوبذلك أصبحت ه،ةــــالبادي إلدارةنظمة الخاصة لأل مدراء شرطة طبقاا 

 .(89) األلوية

وقضاء  (91)وقضاء الرطبة(90)وفي العهد الجمهوري استحدثت في هذه البوادي أقضية منها قضاء الحضر 

ل والرمادي والديوانية كما استحدثت نواحي التابعة لها وهي الموص باأللويةلحقت هذه االقضية وأ  ، (99)السلمان

وهي كل من ناحية البعاج وناحية التل في قضاء الحضر وناحية الرطبة وناحية النخيب في قضاء  االقضيةلهذه 

.وأصبحت هذه االقضية والنواحي تدار من (91)الرطبة وناحية بصيه وناحية الشبكة في قضاء السلمان

 .األخرىبقية االقضية والنواحي القائممقامين ومديري النواحي ك

الجديدة في مختلف ألوية البالد لظروف  اإلداريةن الوحدات ــــقامت وزارة الداخلية باستحداث العديد م 

 إيصالوقيام النظام الجمهوري ساعية من ذلك (91)متطلبات المتغير الجديد بعد نهاية العهد الملكي اقتضتها

دن وأقسام األلوية العراقية وتسهيل مراجعة المواطنين للدوائر والمؤسسات الحكومية جميع م ىــــــإلالعامة  الخدمات

مرافق  باستحداثالتي توسعت  اإلداريةعن تقسيم العمل والتخفيف من أعمال وواجبات بعض الوحدات  فضالا 

(قضاء 18ت )(وشمل1991-1985)تم استحداثها خالل المـــــدة إدارية(وحدة 90)باحث نحو،وقد أحصى الجديدة

قضية (أ5بلغت ) إذ األكثرعشر كانت حصة لواء بغداد هي  األربعة،توزعت على ألوية العراق (ناحية18و)

وكما  األخرى األلوية(أقضية ونواحي بينما توزعت البقية على 9)ثم الرمادي(1)ونواحي ثم يأتي لواء الموصل

                                                                                                                                                                                                                                             (.1موضح في الجدول رقم )
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 (98)(1جدول رقم )

 (99)1991شباط  5 – 1985تموز  11المستحدثة في العراق للمدة  اإلداريةالوحدات 

 سنة االستحداث حجم الوحدة)قضاء،ناحية( الوحدة المستحدثة اللواء ت
1 
 

 االعظمية بغداد
 الزعيم
 الراشدية

 الزعيم)الدورة(
 اللطيفية
 الضلوعية
 العلم
 (91)الدور
 

 قضاء
 قضاء
 ناحية

 احيةن
 ناحية
 ناحية
 ناحية
 ناحية

- 
1990 
- 

1990 
- 

1999 
1999 
1989 

 (95)الحضر الموصل 9
 الزاب
 زاويته
 ربيعة
 البعاج
 التل

 حميدات

 قضاء
 ناحية
 ناحية
 ناحية
 ناحية
 ناحية
 ناحية

1989 
- 
- 
- 

1989 
1989 
- 

 الفاو البصرة 1
 النشوة
 البحار

 قضاء
 ناحية
 ناحية

- 
1999 
1999(99) 

 بنجوين السليمانية 1
 سرجنار
 كرمك

 مركز رانية

 قضاء
 ناحية
 ناحية
 ناحية

1989 
1989(10) 
- 
- 

 1989 قضاء الجزائر (11)الناصرية 8
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 الفجر
 الفهود

 سويج شجر

 ناحية
 ناحية
 ناحية

- 
1991(19) 

1989 
 

 الميمونة العمارة 9
 السالم

 علي الشرقي

 قضاء
 ناحية
 ناحية

1991(11) 
1991 
1989 

 مركز الكوت الكوت 1
 النعمانية
 الفالحية
 األحرار

 قضاء
 قضاء
 ناحية
 ناحية

- 
1991 
1991(11) 
- 

 الرطبة (18)الرمادي 5
 الرطبة
 النخيب
 الحبانية
 راوة

 العامرية

 قضاء
 ناحية
 ناحية
 ناحية
 ناحية
 ناحية

1989 
1989 
- 
- 
- 
1991(19) 

 السلمان الديوانية 9
 الوركاء
 البصية
 الشبكة
 المهناوية

 قضاء
 احيةن

 ناحية
 ناحية
 ناحية

1989 
1991 
1989 
1989 
1991(11) 

 مركز الحلة الحلة 10
 بابل

 الخيرات
 الشوملي

 قضاء
 ناحية
 ناحية
 ناحية

- 
- 
1999(15) 

1991 
 الكوفة كربالء 11

 الرحبة
 قضاء
 ناحية

1999 
- 

 أربيل أربيل 19
 قوشتبه

 قضاء
 ناحية

1991 
- 
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 (19)1991 ناحية ديانه
 هبهب ديالى 11

 لوجيهيةا
 العظيم

 ناحية
 ناحية
 ناحية

- 
1991 
1999 

 الحويجة كركوك 11
 دبس

 تازه خرماتو
 الرياض

 قضاء
 ناحية
 ناحية
 ناحية

1991 
- 
- 
1991(50) 

 

جراءات التغير والستبدال في مناصب القيادات اإلداريةخامساا   :اإلدارات المحلية وا 

ن جهة والفالحين ــــــــدمات بين القوى السياسية ماألمن والمصا وانفالتأدت األوضاع السياسية القلقة  

التي تثير القلق  اإلشاعات وانتشرتسوء الوضع االقتصادي  إلى أخرىمن جهة  واألريافوالمالكين في القرى 

ستحصال ا،لذلك بادرت وزارة الداخلية بواطن على حياته وأمواله ومستقبلهالم اطمئنانوالفزع في النفوس وعدم 

وظيفة  إلىقرار يتضمن تعيين متصرفين ونقل متصرفين  إصدار ىــإل 1989آب  9س الوزراء يوم موافقة مجل

جراء إداريمفتش   (.51)العراقية األلويةتنقالت فيما بين المتصرفين لعدد من  وا 

 آلتي:اوفيما يخص تعيين المتصرفين فكان ك 

 للواء الرمادي. خلية متصرفاا بديوان وزارة الدا اإلداريالمفتش (59).تعيين عارف الطالباني1

 للواء الكوت. متصرفاا (51)اللطيف الدراجي .تعيين العقيد المتقاعد عبد9

 للواء الحلة. العامة متصرفاا  لإلدارة.تعيين باقر الدجيلي معاون متصرف لواء البصرة 1

 كركوك.للواء  العامة متصرفاا  لإلدارة.تعيين محمود حبيب البكري معاون متصرف لواء العمارة 1

 للواء الناصرية . العامة متصرفاا  لإلدارة.تعيين ناجي عيسى الخلف معاون متصرف لواء الناصرية 8

 للواء كربالء. .تعيين عبود الشوك معاون متصرف لواء كربالء متصرفاا 9
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 الى وخليلــــفنقل عباس البلداوي متصرف لواء دي،اإلداريالتفتيش  إلىكما تم نقل عدد من المتصرفين  

الجليل الحديثي متصرف لواء  ادي وعلي مهدي حيدر متصرف لواء الكوت وعبدـــالراضي متصرف لواء الرم

 .(51)بديوان وزارة الداخلية مع احتفاظهم برواتبهم السابقة إداريوظيفة مفتش  إلىكركوك 

 ىــــإلاصرية متصرف لواء الن األمينالمطلب  ،فنقل عبدأخرىألوية  إلىثم تم نقل عدد من المتصرفين  

والعقيد  متصرفية لواء الموصل)الشاغرة( ىــــإلمتصرف لواء الحلة (58)الوهاب شاكر ،وعبدرفية لواء السليمانيةمتص

 .(51)متصرفية لواء ديالى إلىمن متصرفية لواء السليمانية)المنتدب((59)عادل جالل

ة السي ما المتصرفون لمواكبة ــــالمحلي لإلدارات اإلداريحتسب لصالح رفع مستوى العمل وهذه الخطوات ت   

قرارالداخلية والمحافظة على االستقرار الداخلي وسيادة النظام  األوضاعتطور   سلطة القانون. وا 

ا في البالد،ومن جملة م اإلداريلرفع المستوى  كبيرةا  وعلى صعيد متصل بذلت وزارة الداخلية جهوداا   

 األولىمديري النواحي ففتحت الدورة  إلعداد(فتح دورات تدريبية 1991-1985)دةـفعلته في هذا الباب خالل الم

وكانت نتائج الدورتين مرضية 1991دورة الثانية فــــي نيسان لسنة وال (موظفاا 91)اشترك فيها 1991في شباط 

شرعة في والم اإلداريةي الوحدات ــالتي تطبق ف واألنظمةوشملت هذه الدورات تدريس مديري النواحي القوانين 

هذه الدورات تتيح لمديري النواحي تبادل الخبرة  أن  ،كما ـــا لم يسبق لهم دراستها وممارستهاممالعهد الجمهوري 

ن فكانت أربع المؤتمرات للمتصرفين ـــا عقدت الوزارة العديد مـــــمنهم.كموالتجارب التي مرت على كل واحد 

وتبادل وجهات النظر بين  ةـــــاإلداريجميع المشكالت (وذلك لدراسة 1991-1985)مؤتمرات خالل المدة

.وهي أعمال تصب في  (55)عن تنفيذ المشاريع العمرانية ومسئولين اإلداريةبوصفهم رؤساء للوحدات  المتصرفين

البالد ي والتي تنعكس على رقي ــــلوزارة الداخلية وتحسين أداءه الوظيفي والخدمي واألمن اإلداريخدمة الجهاز 

 طورها.وت

   . (1991-1985ة خالل المدة)ـالعراقي األلويةي ــــفالمحلية( اإلدارة)ار موظفيـ(يبين أسماء كب9)رقموالجدول          
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 (9جدول رقم )

 ريخأت السم  الوظيفة/المنصب الدائرة/القسم
 الولدة

تاريخ الدخول في 
 خدمة الحكومة

تأريخ التعيين في 
 المنصب الجديد

العامة اإلدارة 
 ةــــي األلويــف

 ون()المتصرف

 متصرف لواء بغداد
 متصرف لواء البصرة

 متصرف لواء الديوانية
 متصرف لواء أربيل

 متصرف لواء الموصل
 (50)متصرف لواء الكوت

 متصرف لواء الرمادي
 متصرف لواء العمارة
 متصرف لواء ديالى
 متصرف لواء كركوك

   متصرف لواء السليمانية
 لناصريةمتصرف لواء ا

 متصرف لواء كربالء
 متصرف لواء الحلة)وكالة( 

 

          فهميطارق سعيد 
 الوهاب عبد الرزاق عبد
 احمد سلمان أكرم
 (15)الدين محمود عالء
 الوهاب شاكر عبد
 اللطيف الدراجي عبد

 عارف الطالباني
 الهادي صالح  عبد

 العقيد عادل جالل
 محمود حبيب البكري

 باقر الدجيلي
 يسى الخلفناجي ع

 (51)عبود الشوك
              محمد علي شريف 

1505 
1505 
1511 
1510 
1513 
1513 
1511 
1512 
1515 
1511 
1511 
1520 
1513 
1515 

23 /1/ 1530  
23/1/1530  
23/1/1532  
23/1/1532  
19/1/1533  
1/12/1531  
4/12/1543  

19/11/1539  
1/1/1531  

21/10/1540  
10/12/1541  
21/1/1542  
3/11/1531  

21/1/1542  

19/1/1591  
11/1/1591  
16/1/1591  
16/1/1591  
16/1/1591  
22/1/1591  
22/1/1591  
2/1/1591  

11/1/1595  
23/1/1595  
11/1/1595  
11/1/1595  
13/1/1595  
11/6/1560 

معاونو 
المتصرفين 

 العامة لإلدارة

 معاون متصرف لواء بغداد
 معاون متصرف لواء الموصل
 معاون متصرف لواء البصرة
 معاون متصرف لواء ديالى

 معاون متصرف لواء الرمادي
 معاون متصرف لواء الحلة
 معاون متصرف لواء أربيل
 معاون متصرف لواء الكوت

 معاون متصرف لواء السليمانية
 معاون متصرف لواء العمارة
 معاون متصرف لواء كربالء
 معاون متصرف لواء كركوك

 اء الناصريةمعاون متصرف لو 
 معاون متصرف لواء الديوانية

 فوزي جميل صائب
 مطيع حسن علي

 اهلل محمد علي عبد
 محمد الرفيعي إبراهيم

 داود سلمان حكمت
 محمد علي شريف
 حسن علو القيسي

 محمود جواد أبوالتمن
 حامد اللوسي

 صالح الراويالهادي  عبد
 رشيد البرواريالمجيد  عبد

 الوهاب الخطاب سلمان عبد
 مصطفى عاصم أنور

 احمد عبد الوهاب

1521 
1520 
1522 
1515 
1511 
1515 
1512 
1519 
1511 
1512 
1515 
1514 
1520 
1520 

19/1/1541 
22/1/1546  
1/1/1542  

11/4/1549  
11/1/1540  
21/1/1542  
2/10/1531  
1/1/1534  

13/1/1542  
19/4/1541  
26/5/1544  
24/1/1532  
3/5/1549  

25/1/1543   

15/1/1595  
25/1/1595  
5/2/1595  

25/1/1595  
26/1/1595  
10/3/1595  
11/1/1595  
21/6/1595  
6/5/1595  

24/1/1595  
11/1/1595 
15/10/1595  
9/5/1595  
1/2/1595 
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معاونو 
المتصرفين 

 إلدارةــل
 ةـــــــــــالمحلي

 معاون متصرف لواء بغداد
 معاون متصرف لواء البصرة 

 ء الموصل معاون متصرف لوا
 معاون متصرف لواء الكوت 
 معاون متصرف لواء كركوك 

 معاون متصرف لواء السليمانية
 معاون متصرف لواء الرمادي
 معاون متصرف لواء الحلة
 معاون متصرف لواء كربالء

 معاون متصرف لواء الناصرية
 معاون متصرف لواء الديوانية
 معاون متصرف لواء العمارة

 يلمعاون متصرف لواء أرب
 معاون متصرف لواء ديالى 

 محمد جاسم الحديثي 
 فاضل الحاج كمال 

 عثمان الجليلي 
 عيسى عبد الرضا الصفار

 مصطفى نوري
 جمال مرزا فتاح

 جالل عبد المجيد
 عمر الحاج محمد اغا

 اليعقوبي المجيد صبحي عبد
 القادر البارودي عبد

 عبد الخالق محمود
 عبد الرحمن العطار

 لطيفاهلل عبد ال عبد
 الحميد يونس جالل عبد

1521  
1520  
1515  
1524  
1501  
1524  
1526  
1515  
1521  
1511  
1524  
1513  
1521  
1526   

21/9/1594  
20/1/1546  
21/1/1549  
5/12/1590  
1/4/1524  
6/4/1592  
1/12/1545  

21/11/1542  
15/10/1546  
30/3/1543  
31/10/1541  
11/9/1533  
21/1/1549  
1/12/1545  

1/5/1595  
22/4/1595  
9/1/1595  

24/10/1595 
5/11/1591  
3/1/1560  

11/4/1595  
15/11/1595  
10/5/1560  
2/2/1595  
6/10/1591  

1591(52) 
21/4/1595  
11/4/1595   

المحلية  اإلدارة
 األلويةي ـــــــف

 ()القائممقامون

 قائممقام قضاء بغداد
 قائممقام قضاء سوق الشيوخ

 ائممقام قضاء الزعيمق
 قائممقام قضاء الصويرة
 قائممقام قضاء النجف
 قائممقام قضاء راوندوز

 قائممقام قضاء العظمية
 قائممقام قضاء الشورة
 قائممقام قضاء سنجار 

 قائممقام قضاء المحمودية
 قائممقام قضاء الشامية 

 قائممقام قضاء علي الغربي
 قائممقام قضاء الكاظمية

 ء سامراءقائممقام قضا
 قائممقام قضاء حلبجة
 قائممقام قضاء السماوة

 قائممقام قضاء رانية
 قائممقام قضاء الحلة
 قائممقام قضاء الحي

 قائممقام قضاء الشيخان
 قائممقام قضاء الشطرة
 قائممقام قضاء الفاو

 قائممقام قضاء مركز كركوك
 قائممقام قضاء طوز

 تقي هادي القزويني
 محمد سعيد عجينة

 خالد حمام
 عبد المجيد توفيق
 سالم عبد الرزاق
 بدر الدين علي

 إسماعيلخليل 
 عزيز دزه يبايز 

 عبد الجبار محمود
 سليم عبد اللطيف الطرقجي

 عبد المجيد الجاوشلي أكرم
 يونس رفيق

 طاهر شهباز الحيدري
 عبد الرحمن عبد الرزاق

 كانبى عزيز دزه ي
 محمد عبد الرحمن

 مرتضى محمد األعرجي
 محمد ندى الحياني

 عبد الملك عبداهلل جرجيس
 علي نهاد مصطفى 
 محمد علي الشيخ

 عزت األمين اهيمإبر 
 احمد كريم شريف
 عبد الجبار نصرت

1511  
1511  
1513  
1511  
1511  
1515  
1512  
1521  
1519  
1522 
1515 
1516 
1520 
1522 
1521 
1519 
1516 
1523 
1511 
1523 
1522 
1521 
1523 
1511 

14/11/1543  
30/1/1599  
12/1/1536  
9/1/1541  
1/1/1531  
1/9/1535  
9/4/1534  
4/12/1544  

11/11/1543 
20/1/1546 
10/11/1542 
5/10/1539 
2/10/1549 

11/10/1541 
26/9/1541 
1/9/1539 

15/9/1549 
2/10/1549 

10/2/1549 
9/5/1549 

14/11/1549 
5/11/1546 

19/10/1541 
19/5/1532 

23/3/1591  
1/6/1595  
6/6/1595  

21/1/1595  
22/1/1595  
22/1/1595  
21/5/1595  
20/9/1591  
11/1/1599 
30/9/1595 
14/3/1596 

- 
13/1/1599 
3/1/1591 
2/1/1591 

11/3/1591 
12/9/1591 
15/1/1591 
23/9/1591 
21/1/1591 
21/1/1591 
23/9/1595 
3/9/1595 
5/5/1591 
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 قائممقام قضاء عنه
 زاخوقائممقام قضاء 

 ممقام قضاء عقرةقائ
 قائممقام قضاء القرنة
 قائممقام قضاء شقالوة

 الخصيب أبيقائممقام قضاء 
 قائممقام قضاء بنجوين
 قائممقام قضاء الفلوجة
 قائممقام قضاء شهربازار
 قائممقام قضاء الزيبار
 قائممقام قضاء العمادية
 قائممقام قضاء بشدر
 قائممقام قضاء كفري
 قائممقام قضاء تلعفر

 مقام قضاء مندليقائم
 قائممقام قضاء كويسنجق
 قائممقام قضاء الخالص

 قائممقام قضاء مركز البصرة 
 قائممقام قضاء مركز العمارة

 المسيبقائممقام قضاء 
 قائممقام قضاء مركز الناصرية

 قائممقام قضاء الرطبة
 قائممقام قضاء مركز الكوت

 قائممقام قضاء النعمانية
 قائممقام قضاء بدرة

 قام قضاء المقداديةقائمم
 قائممقام قضاء قلعة صالح 

 قائممقام قضاء الهندية
 قائممقام قضاء مركز الموصل

 قائممقام قضاء الحضر
 قائممقام قضاء الرفاعي
 قائممقام قضاء مخمور
 قائممقام قضاء جمجمال
 قائممقام قضاء الهاشمية

 قائممقام قضاء مركز الديوانية
 قائممقام قضاء خانقين

 دهوك قضاء  قائممقام
 قائممقام قضاء مركز السليمانية

 عبد الحميد جاسم الحمداني
 محمود حسن األمين

 عبد الصاحب الغرباوي
 جميل ميران رشيد

 اإلمامعبد الواحد 
 هاشم الجميل 

 عبد المطلب القطان
 عبد الجبار اللوسي
 هاشم ناجي الهرمزي

 عبد الوهاب فيضي حكمت
 علي احمد اطيمش

 بد العزيزكمال طه ع
 عبد المجيد القره غولى

 محمد علي زوين
 إبراهيممحمد سعيد 

 عاجل إبراهيم
 صالح الدين النقيب
 كامل شعالن الظاهر
 احمد قاسم المفتي
 سامي أسعد النائب
 عبد الرزاق حبيب
 محمد رشيد أمين

 احمد محمد الشالي
 هاشم ناجي الهرمزي

 علي صائب
 كامل محمد الهماوندي

 صادق رشيد
 كاظم بريج ناظم

 جاسم حمودي عبيدة
 سعيد صادق زيني

 جالل بالل بيرة بابي
 عبد الهادي صالح المختار

 علي الطالباني
 أمير صالح زكي

 خليل محمد السلطان
 حامد خليل الفياض

 محمود خليل عبد الوهاب
 اهلل محي الدين عبد

1511 
1520 
1522 
1511 
1515  
1511 
1511 
1522 
1515 
1529 
1529 
1526 
1523 
1531 
1526 
1524 
1522 
1526 
1522 
1529 
1521 
1524 
1524 
1515 
1521 
1522 
1522 
1515 
1524 
1520 
1524 
1529 
1520 
1529 
1521 
1519 
1521 
1521 

23/12/1549 
14/1/1546 
21/1/1546 
9/1/1546 

20/1/1546 
11/11/1549 
24/5/1549 
1/5/1546 

20/11/1549 
11/11/1545 
1/5/1541 

30/1/1590 
22/10/1545 
20/11/1549 
24/10/1545 
2/1/1545 

21/10/1546 
4/9/1590 

25/6/1545 
21/5/1545 
25/5/1541 
12/1/1590 
23/1/1591 
20/11/1549 
29/1/1546 
26/3/1545 
1/1/1590 

29/6/1545 
14/10/1541 
14/10/1541 
21/1/1546 
1/11/1545 

21/9/1596 
12/1/1591 
10/5/1590 
20/1/1541 
19/10/1541 
15/12/1541 

25/4/1595 
15/1/1591 
29/1/1591 
26/1/1591(53) 
15/1/1591 
2/5/1591 

23/1/1591 
23/1/1591 
31/1/1591 
1/5/1591 

14/5/1591 
11/1/1595 
24/1/1595 
26/1/1595 
26/1/1595 
26/1/1595 
21/1/1595 
1/2/1595 
1/2/1595 
1/2/1595 

12/3/1595 
11/4/1595 
23/4/1595 

1561(54) 
6/1/1595 
6/1/1595 
1/5/1595 
1/5/1595 
2/5/1595 
1/5/1595 

12/5/1595 
14/5/1595 
19/10/1595 
11/4/1595 
6/4/1595 

13/1/1560 
13/1/1560 
11/1/1560 
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 قائممقام قضاء الجزائر
 قائممقام قضاء تكريت
 قائممقام قضاء عفك

 صخير أبيقائممقام قضاء 
 قائممقام قضاء السلمان

 ممدوح ضياء محمود
 عباس عليوي

 حقي توفيق عجاج
 كمال مصطفى
 كارةمحي الدين ش

1529 
1515 
1526 
1521 
1520 

 

1/1/1590 
11/1/1590 
1/1/1590 

14/9/1591 
1/1/1590  

11/1/1560 
- 

20/4/1560 
- 

1/10/1560(59) 
 

 

السي ما المتصرفون كانوا من  ةــالمحلي اإلداراتمعظم كبار موظفي  ،نجد بأن  وعند قراءة الجدول السابق 

أمثال طارق سعيد فهمي متصرف لواء بغداد وعبد الرزاق عبد الوهاب كرية ــــلمؤسسة العسضباط الجيش وا

متصرف لواء البصرة وعبد اللطيف الدراجي متصرف لواء الكوت وعالء الدين محمود متصرف لواء أربيل وعبد 

ف لواء الوهاب شاكر متصرف لواء الموصل وفؤاد عارف متصرف لواء كربالء وأكرم احمد سلمان متصر 

 .(99)وكانت رتبهم العسكرية تتحدد بين زعيم ركن وأمير اللواء الركن الديوانية ،

ة كانوا قد شغلوا ـــالمحلي اإلدارةمعظم كبار موظفي  المناصب فنالحظ أن   شغلوفيما يخص تأريخ  

الملكي ومثال  هذه الوظائف أو المناصب منذ العهدماعدا قلة منهم كانوا يشغلون 1985تموز 11بعد مناصبهم 

نة ـــ(وقائممقام قضاء بغداد تقي هادي)منذ س1981ذلك معاون متصرف لواء كركوك مصطفى نوري)منذ سنة 

امية ـــعن قائممقامي أقضية سنجار والش(فضالا 1981عزيز)منذ ســـــنة وقائممقام قضاء الشورة بايز (1981

سببين األول  إلى هذا األمر مرده   خان والشطرة.ويظهر أن  ي والشيــوالكاظمية وسامراء وحلبجة والسماوة ورانية والح

خالص ءةهو كفا لهم ي المناطق التي شغلوا مناصبهم ووظائفهم فيها والسمعة الطيبة ــف اإلداريينالموظفين  وا 

لى سيطر ععندما كانت الجماهير ت  1985تموز 11بعد  األولىي األشهر ـــلذلك لم ينفر الرأي العام منهم السي ما ف

 ة.ــومطالبها بكل حري أرائهار عن ـــالشارع وتعب

،فقد استمر المحلية السي ما المتصرفين اإلداراتي ــــوفيما يخص مدد شغل المناصب والوظائف العليا ف

 إلى،فنقل متصرف لواء الموصل عبد الوهاب شاكر األلويةفيما بينهم بين  تبديالتنفسهم مع أجراء  األشخاص

متصرفية لواء السليمانية ومتصرف لواء  إلى،ومتصرف لواء العمارة عبد الهادي صالح دادمتصرفية لواء بغ
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ن المتصرفين الجدد فشغل بدر ـعن تعيين عدد م فضالا .متصرفية لواء الموصل إلىعبد اللطيف الدراجي الكوت 

سين متصرفية لواء السيد ح الدين علي متصرفية لواء أربيل وخيري يحيى الحافظ متصرفية لواء الحلة وحميد

شملت يسيرة  تبديالتفقد جرت (1991شباط -1999) ة خالل المدةــالعام لإلدارةأما معاونو المتصرفين ديالى.

متصرفية لواء الناصرية ومعاون متصرف لواء  ىـــــإلنقل معاون متصرف لواء كركوك سلمان عبد الوهاب 

ا ـــى والرمادي وهمـــما جرى تعيين معاونين لمتصرفيات ديال،فيمتصرفية لواء كركوك ىـــإلالناصرية أنور مصطفى 

بشغل وظائفهم ـــا استمر معظم القائممقامين د القادر البارودي على التوالي .كمــار محمود النائب وعبــد الجبــعب

    .(91)بعض التنقالت أو تعيين عدد منهم في بعض االقضية إجراءالسابقة مع خالل المدة 

 

 

 

                                                                                                                                  ةالخاتم

حالة االستقالل  إلىلم تصل  الالمركزية لكنها اإلدارةفي العراق شكل من أشكال  المحلية اإلدارة عد  ت 

نمالمطلق، اإلداري  ي العاصمة بغداد وتنفيذ قوانينها وأنظمتها وتعليماتهاــــــالمركزية ف لإلدارةة ممثل ـــبمثابكانت  اـــوا 

 المختلفة. 

(بالخدمات المختلفة التي قدمتها 1991-1985)المحلية خالل حقبة الدراســـــــــة اإلدارةأهمية  لت  ج  ت    

وتنمية الوعي ،فيها إلشراكهمالدولة نتيجة  إدارةي ـــبالمسؤولية ف األهاليشعور ز ـــعن تعزي للمواطنين فضالا 

زاد على ،ي  تثمار الطاقات والكفاءات المحليةة بالحاجات المحلية واســي وتكييف الخدمات التي قدمتها الدولـــالسياس

 لم يكن الجزء األكثر أهمية فيه. إنللدولة  اإلداريمن الجهاز  رئيساا  المحلية جزءاا  اإلدارةكون ذلك 
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 كثيرة وخططت لمشاريع بانجازاتقامت  ها،فأن  ي العراقـــــــــة فـالمحلي اإلداراتن قصر عمر ـالرغم ملى ع 

عة المتشعبة من ــعن ذلك واجباتها الواس ،فضالا ةــة والثقافيــــالخدمية والعمرانية واالقتصاديي الجوانب ـــــمختلفة ف

 ة.خالل عالقاتها بالسلطتين التنفيذية والتشريعي

المحلية السي ما  اإلداراتي ـــــرفيعة ف إداريةي مناصب ووظائف ــــار ضباط الجيش العراقــــشغل كب 

بالكفاية والنزاهة وقد تطورت أعمال  امتازوان ـن من ضباط الجيش الذيـــ،فقد كان معظم المتصرفيالمتصرفون

 .1991 شباط  5ب ،وأستمر هذا التوجه حتى بعد انقالعلى أيديهم المحلية اإلدارات

المحلية وزيادة قدراته  اإلداراتفي  اإلداريكفاءة الجهاز لتطوير  كبيرةا  ة جهوداا ــــــذلت وزارة الداخليب   

قامين ومديري والفنية لذلك نظمت الوزارة العديد من الدورات التدريبية والتطويرية للمتصرفين والقائمم اإلدارية

ة وتوسيع ـــالمحلي اإلدارةالعامة لتطوير جهاز  اإلدارةي مديرية ــشعب جديدة فام و ــعن فتح أقس ،فضالا النواحي

ي وشملت جوانب مهمة وحيوية ـــى مختلف مشاريع تطوير المدن والريف العراقـــــعل اإلشرافعمله وتنظيمه بهدف 

لى الواقع االجتماعي والثقافي للمجتمع ع اا ـــــإيجابعكس مما ان،م والمياه والكهرباء وتبليط الشوارع..ــــكالصحة والتعلي

 على العموم لم يكن بمستوى الطموح. العراقي خالل مدة الدراسة،لكنه

ة التي عاصرت حكومة ــــها الظروف االستثنائيـــعة كانت أملتـــالمحلية سلطات واس اإلداراتنحت م   

التوقيف لمدد معينة وتنفيذ ومتابعة تنفيذ  الغرامات وأوامر إصدارة سلطات ــالمحلي اإلدارات،فمنحت الجمهورية

 القوانين واألنظمة المختلفة الصادرة من مجلس السيادة أو رئاسة الحكومة .

أكثر  فاستحدثت اإلداريةة والحكومة العديد من الوحدات ـــــالمحلية بعد موافقة وزارة الداخلي اإلدارة عت  وس   

بين الوحدات  اإلداريةأقضية وتغيير الحدود  إلىتحويل بعض النواحي بين قضاء وناحية و  إدارية(وحدة 90ن)ـــــم

العراقية  األلويةي ــــوالوظيفي ف اإلداريبهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وبما يطور الجهاز  اإلدارية

 لتنفيذ هذه التوجهات. واإلداريةالرغم من المتطلبات الكبيرة المادية على المختلفة 
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ة ـــن الحكومـــالالمركزية وتقسيم السلطات بي اإلدارةنحو تفعيل  ة خطوةا ـــالمحلي اإلداراتوهكذا كانت  

داراتالمركزية    .األفضلبما يخدم المجتمع العراقي ورقيه وتطوره نحو الحالة  األلوية وا 

   هوامش ومصادر البحث

ية صدور القانون ومواده ن كيفـصيالت عن التفد مــــــ.وللمزي11/1/1998ي ـــــــي فـصدر القانون األساس.1

 (.1998:الحكومة العراقية،القانون األساسي العراقي،مطبعة دار السالم،)بغداد،انظر،المختلفة

،وزارة العدلية،مجموعة القوانين انظر:الحكومـــة العراقية،.للمزيد من التفصيالت عن القانون ومواده المختلفة9

 (،ص ص،                  .1991 مطبعة الحكومة،)بغداد،،،القسم األول1991نةواألنظمة لس

،ص (1999 ،)بغداد ،9،ط بعة اإلرشادمطفـــــي الجمهورية العراقيــــــة، لأللويةة ـــــــــالعام ،اإلدارةعلي مهدي حيدر.1

 . 191- 199ص ،

األموال المنقولة وغير  ياللواء شخصية حكمية لها حق التصرف ف إدارةيقصد بالشخصية المعنوية أن تكون . 1

ة ويترتب على الشخصية المعنوية نتائج عدة منها ـــالمحلي اإلدارةمستلزمات القيام بواجبات  إحدى،وهي المنقولة

تقرها القوانين  افة التي الــــالمحلية أيضا أعمالها ك اإلدارة،وتتحمل د الخاصة بالدولة وعقد المقاوالتعقد العقو 

 ،مطبعة الحكومة،1918ة ،مجموعة القوانين واألنظمة لسنة ـــــــوزارة العدلية العراقية،نظر:الحكوماالمرعية.

 .1/8/1918في(9919جريدة الوقائع العراقية،العدد)؛ 59(،ص90(،المادة )1919)بغداد،

 .99-99المصدر نفسه،ص ص،.8

 .1/8/1918(في 9919الوقائع العراقية،العدد).9

 .191ص،سابقالمصدر ال.علي مهدي حيدر،1

)بغداد ، ،1، طالعراقي،مطبعة النجاح اإلداريوالقانون العامة  المبادئ.اإلداريمصطفى كامل،شرح القانون .5

 .119-118ص ص،(،1919
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للخطط التي تعينها الحكومة المركزية وهي خاضعة  المحلية بالسلطة المركزية محددة وفقاا  اإلدارةعالقة  إن  .9

وربما  المحلية كثيراا  اإلدارة،مما كان يقيد آخر إلىن حين ــــل أنظمة تصدر ملرقابة السلطة المركزية من خال

 وزارة نظر:الحكومة العراقية،ان القيام بواجباتها ووظائفها بالشكل المطلوب.ـــــالمحلية م اإلداراتد سببت في شل ي  

، 51، 91 : ،المواد1918سنة ل(19أللوية رقم)دارة اإ،قانون 1918لسنة العدلية،مجموعة القوانين واألنظمة 

   .99-91،ص ص،99،101

 .95-98المصدر نفسه،ص ص،.10

 .101-51، 11-11، 99-95، 99 -91نظر: المواد: ا.11

 .51-15نظر : المواد:ا.19

 . 91نظر:المادة ا.11

 ،1989(لسنة 19،قانون رقم)1989نة ـــــالجمهورية العراقية،وزارة العدل،مجموعة القوانين واألنظمة لس.11

 .198،ص1-9المواد:

 .11/1/1989في (110؛الوقائع العراقية ،العدد) األولىالمصدر نفسه ،المادة .18

 من القانون المذكور.(99نظر:المادة)ا.19

 .1991لسنة (11وقانون تعديل القانون رقم)1985(لسنة 99. بموجب قانون تعديل قانون رقم)11

 ،،وزارة العدلنظر:الجمهورية العراقيةا.بعد تشكيل وزارة البلديات ةـــداخليحل وزير البلديات محل وزير ال.15

، ص 1989(لسنة 11ة التنفيذية للجمهورية العراقيــــــة(رقم ))السلط،قانون1989عة القوانين واألنظمة لسـنة مجمو 

 .109-100،ص

)قانون  1991لسنة (11رقم)،القانون 1991واألنظمة لسنة  مجموعة القوانين.الجمهورية العراقية،وزارة العدل،19

 ،1991ي الرابع من شهر تشرين األول ــــ(،والصادر ف1918لسنة (19رقم) األلوية إدارةتعديل قانون 

 (.1(،الفقرة)91المادة)
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 .158،ص.علي مهدي حيدر،المصدر السابق90

 . 159-158،.المصدر نفسه،ص ص91

 . 91ص(،1991بعة الرابطة ،)بغداد ،ـــي عامها الثالث،مطتموز ف 11، ثورة  اإلرشادوزارة .99

 اإلرشاداتن خالل تقديم ــــالمحلية بمحاوالت تحسين أوضاع المناطق الريفية م اإلدارة موهو يعني قيا.91

ة كالخياطة وغيرها واالهتمام بالواقع الصحي ـالصحية والمساعدة في محو األمية وتعليم بعض الصناعات اليدوي

ي اللواء.المصدر ـــالمحلية ف اإلدارةمن خالل موظفين ومرشدين يعينون على مالك  والبيئي عموماا والتعليمي 

 .90-89،ص ص،نفسه

 .99-91،.المصدر نفسه،ص ص91

 .99،ص.المصدر نفسه98

،  (1999 )بغداد ،،اإلرشاد، مطبعة 1999اء الكوت في العهد الجمهوريلو المحلية، اإلدارة.وزارة الداخلية،99

  . 89- 18ص ص ،

 . 18-11،ص ص،مصدر نفسه.ال91

 . 11ص.المصدر نفسه،95

 النافذ المفعول. -1918(لسنة 19)رقم األلوية إدارة(من قانون 99نظر:المادة)ا.99

 من القانون المذكور.(19المادة) انظر :.10

 من القانون نفسه.(19-11.انظر:المواد)11

  (. 15، 10، 99انظر:المواد).19

وأعلن في السابع ،1985تموز  11منذ ة ــــــوتعديالته كافاألساسي العراقي( لغي الدستور الدائم)القانونأ.11

أن يتم تشريع دستور  إلىي مدة االنتقال ـعن الدستور المؤقت للعمل بأحكامه ف 1985والعشرين من شهر تموز 

 الجمهورية لىإ األول،أشار الباب مادة وزعت على أربعة أبواب(10)نـــ،وتكون الدستور المؤقت مدائمي للبالد
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طبيعة نظام وبين الباب الثالث ،ةـــــسلطات والحقوق والواجبات العاماب الثاني بمصدر الــواختص الب،العراقية

(في 9)ة،العددـــــــبعض األحكام االنتقاليـــة.انظر:الوقائع العراقي ىــإلع واألخير ـــاب الرابـفيما أشار البالحكم،

95/1/1985. 

 . 119-118،،المصدر السابق،ص ص.علي مهدي حيدر11

لسنة  (99)السجون رقم إدارة نون،قا1919وعة القوانين واألنظمة لســــــنة مجم.الحكومة العراقية،وزارة العدلية،18

 .والذي استمر سريانه خالل مدة الدراسة.118ص ،1919

 . 11-18ص، (،ص19،المادة)1911نة ــــ( لس11)نون تنظيم الحياة االقتصادية رقمانظر:قا.19

 . 119.علي مهدي حيدر،المصدر السابق،ص11

 1991)بغداد ،،مطبعة الحكومة،1999لســـــــــنة  ةــــــواألنظممجموعة القوانين .الجمهورية العراقية،وزارة العدل،15

  ص   .،(

 ص    .،مصدر سابق،1985عة القوانين واألنظمة لسنة مجمو .المصدر نفسه،19

( 8(؛التعليمات المالية رقم)1919،مطبعة الحكومة ،)بغداد،1919واألنظمة لســـنة  نينمجموعة القوا.انظر:10

 خالل مدة الدراسة..النافذة المفعول 81-81ص ص،،1919لسنة 

 .10/9/1990في (109.انظر:الوقائع العراقية،العدد)11

 . 11/5/1989في (909.المصدر نفسه ،العدد)19

 .90/5/1989 في(119دد)،الع.جريدة اتحاد الشعب11

،ص ص،هامش تعريفي 1991،مجموعة القوانين واألنظمة لسنة .الجمهورية العراقية،وزارة العدل11

 بالقانون............................................................................................

 .199-198،ص ص ،1989المصدر نفسه ،مجموعة القوانين واألنظمة لسنة .18
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-9) المواد،191-199،ص ص،1980عة القوانين واألنظمة لســــــــنة مجمو .الحكومة العراقية،وزارة العدلية،19

1.) 

 (.8)المصدر نفسه،المادة .11

من نظام التفتيش  األولىالمادة ،1910عة القوانين واألنظمة لســــــنة مجمو .الحكومة العراقية،وزارة العدلية،15

 .1910لسنة (19رقم) اإلداري

يدل على حدوث شيء من هذا القبيل في أي جهة  على)) في حالة حدوث قالقل أو ما(191.نصت المادة)19

 إعالنن غارة عدائية على أي جهة من جهات العراق فيجوز ــمن جهات العراق أو في حالة حدوث خطر م

القالقل((.انظر:الحكومة العراقية،القانون ي أنحاء العراق التي قد يمسها خطر ــبصورة مؤقتة فاألحكام العرفية 

 (.191)األساسي العراقي،مصدر سابق،المادة

 . 111-111،المصدر السابق،ص ص،.علي مهدي حيدر80

بيت  ،1995-1985ي العهد الجمهوري ــــ،تأريخ الوزارات العراقية فوآخروننوري عبد الحميد العاني .انظر: 81

 . 91/1/1985في (1)؛الوقائع العراقية،العدد91 -11، (،ص ص9000،)بغداد،1ط ،1الحكمة،ج

 .99(، ص9008،)بغداد،1ي،مطبعة شفيق،طــالعراق اإلداريمحنة الجهاز .طارق عبد الحميد الكنين،89

 .10-99المصدر نفسه،ص ص،.81

لسنة (19،قانون ادارة األلوية رقم)1918ة لسنة مجموعة القوانين واألنظمالحكومة العراقية،وزارة العدلية،.81

 .99،المادة األولى، ص1918

 . 10ص(،1.المصدر نفسه،المادة)88

 (.8-1).انظر:المواد89

 ، ،القسم األول،مطبعة الحكومة1981نة ـــــ،مجموعة القوانين واألنظمة لس.الحكومة العراقية،وزارة العدلية81

 . 191-189(،ص ص،1985)بغداد،
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 الوقائع العراقية ،؛58،ص001985القوانين واألنظمة لسنة  ةــــمجموع،مهورية العراقية،وزارة العدلالج.85

 .11/8/1985(في 1189العدد)

 . 10،المصدر السابق،ص.علي مهدي حيدر89

( في 915)العددمنشور في جريدة الوقائع العراقية،وال90/9/1989يــف(990.انظر:المرسوم الجمهوري رقم)90

19/10/1989 . 

 ،العددالوقائع العراقية جريدة  يــــوالمنشور ف10/9/1989في (100)مــــــانظر:المرسوم الجمهوري رق.91

 . 91/10/1989في (981)

( في 995)ة،العددـي جريدة الوقائع العراقيــــمنشور فوال1/11/1989(في 501.انظر:المرسوم الجمهوري رقم)99

9/19/1989 . 

 ،10 / 91، 10/ 19التوالي فية على والصادر 995 ،991 ،981 ،915انظر:الوقائع العراقية،األعداد:.91

91/11،9/19/1989.  

 ، البصرة ل،ــهي: بغداد،الموصتألف من أربعة عشــــــر لواء)محافظة(ي 1985تموز  11كان العراق قبل .91

  ،الكوت)واسط(،المنتفك)الناصرية(،العمارة،الحلةالء،ـــ،الديوانية،كربكركوك،الدليـم)الرمـــادي(،السليمانية،ديالى

 ، درويش وآخرونمحمود فهمي .انظر:قرية(9915)حوالي(ناحية و 111و)قضاء (99)ويتبع هذه األلويةأربيل،

 .90-85(،ص ص،1991)بغداد،،مطبعة التمـــدن،1990العراقية لسنة الجمهورية  دليل

 الجدول من عمل الباحث. .98

     -159،القسم الثاني،ص ص،1985نة ــــ،مجموعة القوانين واألنظمة لسالعدليةالجمهورية العراقية،وزارة .99

 ،1991ة ــــ؛مجموعة القوانين واألنظمة لسن111-115،ص ص،1989مجموعة القوانين واألنظمة لسنة؛919

 ،ائع العراقية؛الوق99-1ص،ص  ،القسم الثالث،1999مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  ؛919 -159، صص 

 /1 /11 في(819)و1991 /1/1يـــــف(151)و1/1991/ 18يــــف(110و)19/10/1989يـف( 915)األعداد:
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        /1/11فـــي(901و)5/1991/ 9 يــــ(ف890)و98/1/1991يــــــ(ف881)و99/1/1991يــف(881)و1991

 . 10/19/1999ي ــ( ف189و)15/9/1999في( 919)و1991

 . 10/1/1989( في 105د)استحدثت في قرية الدور التابعة لقضاء سامراء.الوقائع العراقية،العد.91

 يكون مركزه قرية الحضر وترتبط به ناحيتا البعاج وتل عبطة. .95

 . 5/11/1999في (119و)15/9/1999(في 919،األعداد)انظر:الوقائع العراقية.99

الوقائع ؛198-115،ص ص،1989واألنظمة لســـــنة ،مجموعة القوانين الجمهورية العراقية،وزارة العدل.10

 . 91/11/1989في (991لعدد)اقية،االعر 

على  بناءاا  19/5/1985هذا االسم في  إلى وأبدل)المنتفك( في العهد الملكي باسمكان يسمى لواء الناصرية .11

 . 11/5/1985( في 11اقتراح من وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء .انظر:الوقائع العراقية،العدد)

 . 91/9/1991(في 850و) 1/10/1989في (919:)األعدادالوقائع العراقية،.19

 . 1991 /5/ 9 في(890)و11/1/1991ي ف(819و)1/10/1989في ( 919): األعدادالمصدر نفسه،.11

القوانين ؛مجموعة 91/9/1991(فـــي 851و)11/9/1991(فــي 818األعداد:)ة ،ـــــالعراقيانظر:الوقائع .11

 . 919-159، ص ص،1991واألنظمة لسنة 

  / 19/5الرمادي بعد مصادقة رئاسة الوزراء على مقترح وزارة الداخلية في  إلىلواء الدليم استبدل اسم .18

 . 111،ص1ج.انظر:نوري عبد الحميد العاني وآخرون،تأريخ الوزارات العراقية..،1985

 ، ص ص ،1991مجموعة القوانين واألنظمة لسنة  ؛91/10/1989( في 981،) الوقائع العراقية،العدد.19

909 -919  . 

؛الوقائع 905-901،ص ص،1991نة ـــــــ،مجموعة القوانين واألنظمة لسوزارة العدلالجمهورية العراقية،.11

 .18/11/1991(في 901و)9/11/1991(في 901و)9/19/1989(في995)العراقية،األعداد:
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عة ؛ مجمو 195-191ص،،ص 1991ة القوانين واألنظمة لسنة ــــ،مجموعوزارة العدل،ةــــــالجمهورية العراقي.15

( 101) والعدد 11/9/1991في(818)؛الوقائع العراقية،العدد11ثالث،ص،القسم ال1999نة ـــــالقوانين واألنظمة لس

 .91/5/1999في 

 . 1999 / 15/11(في111و)15/1/1999(في 919و)9/10/1991في (855):األعدادالوقائع العراقية،.19

( 110و)18/11/1991(في901و)9/5/1991(في890و)99/1/1991(في881نفسه،األعداد:)ر المصد.50

 . 91/5/1999في 

بيت الحكمة، ،1995-1985ي العهد الجمهوري ــــة فــــنوري عبد الحميد العاني وآخرون،تأريخ الوزارات العراقي.51

 . 11(، ص9001، )بغداد ،1،ط1ج

ية  الجمهور .انظر:1911فة سنة  ي الوظيـ،ودخل ف1911ولد سنة وفة،الطالباني الكردية المعر  أسرةمن .59

،  ،)بغدادةــ،مطبعة اإلدارة المحلي1991في الجمهورية العراقية لعام موظار ـــالعراقية،وزارة الداخلية،جدول كب

 . 9(،ص 1991

،شغل منصب آمر 1911ة ولد في الرمادي سن( في الكلية العسكرية،19،الدورة).من ضباط الجيش العراقي51

 على التقاعد ، وأحيل(1989آذار 5)،اعتقل بعد حركة الموصل1985تموز  11لعشرين قبل اللواء اأحد أفواج 

،قتل في حادثة الطائرة مع للداخلية عين وزيراا 1998ثم في تركيا،وفي سنة 1991للعراق في ليبيا سنة  عين سفيراا 

)رؤيا  هوريــالجم .انظر:عالء جاسم الحربي،رجال العراق1999نيسان11ــيبد السالم عارف قرب البصرة فع

 . 90-59،ص ص،( 9008 ، ،)بغداد1،طبحي عبد الحميد وآراء المعارضين(،مطبعة جعفر العصاميص

 . 18-11،ص ص،1..،جنوري عبد الحميد العاني وآخرون،تأريخ الوزارات العراقية .51

 إلىالحلة قبل نقله  ،شغل متصرفية لواء1911ي سلك الوظيفة الحكومية سنة ـــــ،دخل ف1911.من مواليد سنة 58

ار موظفي الجمهورية العراقية لعام ــــجدول كبة،ـــوزارة الداخليالموصل.انظر:الجمهورية العراقية،واء ـــــــمتصرفية ل

 . 9.. ، ص1991
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،شغل متصرفية لواء 1915نة ـ،ودخل في خدمة الحكومة س1919.من كبار ضباط الجيش العراقي،ولد سنة 59

 . 9،ص انظر:المصدر نفسه.11/5/1989متصرفية لواء ديالى في  إلىه السليمانية قبل نقل

 . 18،ص1.نوري عبد الحميد العاني وآخرون،تأريخ الوزارات العراقية..،ج51

 . 91تموز في عامها الثالث..، ص 11ثورة .وزارة اإلرشاد،55

 إذ1991ان ــــى نيسرفية لواء أربيل حتوشغل منصب متص1919،دخل في الوظيفة سنة 1910د ليامن مو .59

 ار موظفي الجمهورية العراقية لعامـــــــجدول كبوزارة الداخلية،،ين علي .انظر:الجمهورية العراقيةالدمحله بدر  حل

 . 9..،ص1991

 ،العددقائع العراقية.الو 99/5/1985وحتى 1985تموز  11لواء الكـــوت من شغل حسين فخري متصرفية .90

 .91/1/1985(في 1)

 :المصدر نفسه. .انظر1985تموز  11فؤاد عارف منذ الء ـــنصب متصرف لواء كربشغل م.91

                     ،وزارةر حكيم.انظر:الجمهورية العراقيـــــةشاكشغله بدله  إذ99/9/1989ب حتـــــىشغل هذا المنص.99

 . 10ص(،1999لية،)بغداد،محال اإلدارة،مطبعة 1999،جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام الداخلية

 . 19-11ص ص،المصدر نفسه،.91

 . 11-11ص ص،.المصدر نفسه،91

-11 ص ص،...،1991ام ــلعــ ةــــار موظفي الجمهورية العراقيــ،جدول كب.الجمهورية العراقية،وزارة الداخلية98

11 . 

؛الوقائع 19-11ص ص، ،1ة..،جــــــي وآخرون،تأريخ الوزارات العراقيــــــــنوري عبد الحميد العان.انظر:99

 . 91/1/1985( في 1،العدد)ــةالعراقي
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،ص 5..، ص1999الجمهورية العراقيـــة لعــام ي ــار موظفـــــة،جدول كبـــــ،وزارة الداخليـةة العراقيـــــالجمهوري.91

ص (،1991لية)بغداد، المح اإلدارة،مطبعة 1991ام ــار موظفي الجمهورية العراقية لعــــــ؛جدول كب19-10ص،

 . 19-5ص،
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