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 المقدمة

وظيفي ومهامها ي هيكلها الـــــمتغيرات هامة ف(8591-8591)شهدت وزارة الداخلية خالل الحقبة
المهمة في تأريخ العراق  ي لهذه الوزارةـــ،ولبيان أهم التطورات الوظيفية وواجهات العمل الخدماإلدارية والخدمية
 وتوجب ،ة والوظيفية والخدميةـــالباحث بهذه الدراسة والتي ركز فيها على المفاصل اإلداريالمعاصر،خصها 

وليات تناول القسم األول الخلفية التاريخية لمهام ومسؤ خاتمــــــة ،فقد ة و ـــومقدم أقساممعالجة الموضوع بأربعة 
-8591غيرات عملها الوظيفي ة ومتـــمهام وزارة الداخلي ين القسم الثانيوب8591-8591وزارة الداخلية 

صص بينما خ   ،8595ة سنة ــوتناول القسم الثالث الهيكل اإلداري والتنظيمي المستحدث لوزارة الداخلي،8595
 .واهلل ولي التوفيق. 8591-8591بيان التطور الوظيفي والخدمي لمؤسسات الوزارة لالقسم الرابع 

  0291 -0291ت وزارة الدافي ة العراق ة ال ؤو لمهام ومس التار ف ةلا:الفية ة أولا 
بعد أن تم  8591تشرين األول  99في (8)وزارات الحكومة العراقية المؤقتة كإحدىتشكلت وزارة الداخلية 

ثرة في المجتمع العراقي ة من األهمية بعّدها القوة المؤ ــــتهدئة ثورة العشرين الوطنية التحررية،وكانت وزارة الداخلي
أو األم أو ي لهذا وصفت بالوزارة الرئيسة ـــي واإلداري والخدمــــبوصفها ذات التأثير الرباعي األمني والسياس

 . (9)ام أصبحت فيما بعد وزارات مستقلةــــاألصلية فقد تفرعت عنها مديريات وأقس
-8591)رة البريطانية خالل عهد االنتداباإلدا ي اهتماماتـــــــوزارة الداخلية موقع الصدارة ف احتلت

فقد أشرفت ،ة المتعاقبة طوال العهد الملكيـــات العراقيــــثم السفارة البريطانية بعد االستقالل والحكوم (،8519
والنفوس ودوائر الزراعة والري الوزارة على أقسام ومديريات الشرطة والتحقيقات الجنائية والصحة والسجون 

سالةة واإلذاعة والتلفزيون ومصلحة المجاري ـــــومطبعة الحكومة والدعاية العام والبيطرة الماء والكهرباء  وا 
ة العامة وأقسام كثيرة ارتبطت أنشطتها ـة العاصمة ،فضاًل عن مديرية العشائر ومديرية الداخليــوالبلديات وأمان

ي األلوية ــة والخدمية،يزاد على ذلك اإلدارات المحلية فـــــية واإلدار ــبعمل وزارة الداخلية ومؤسساتها المختلفة األمني
ة باهتمام كبار السياسيين العراقيين ولم يكن ــي منصب وزارة الداخليظلذلك ح )المحافظات( طوال العهد الملكي

لدى رؤساء  الحظوةبهذا المنصب ما لم يكن له من المؤهالت اإلدارية والوظيفية أو  يحظىلشخص أن 
 . (1)مات المتعاقبة خالل العهد الملكيالحكو 

 إدارةي األلوية دورًا واضحًا ومهمًا في ـوالمفتشين اإلداريين فلعب مستشار وزارة الداخلية )في مقر الوزارة(
ة ــة والمهمـــا والوظائف الحساســـــشؤون الوزارة السّيما ما يتعلق منها بالمصالح البريطانية فكانت الدرجات العلي



 

ــــة تموز سن 81لملكي حتى قيام ثورة للموظفين األجانب الذين تناقصت أعدادهم طوال حقبة العهد اتوكل 
8591(1) . 

 سعت وزارة الداخلية سعيًا حثيثًا لتطبيق القانون وفرض سلطته وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، فضالً 
العهد الملكي برز بعض الوزراء القديرين الذين شغلوا ات المباشرة للمواطنين ،وطوال حقبة ـــــعن ذلك تقديم الخدم
ي تطور عمل وزارة الداخلية ونشاط مؤسساتها ـوتركت آثارهم بصمات واضحة ف باقتدارة ــــــمنصب وزارة الداخلي

 .  (9)الوظيفية
  0292-0291تموز  01تغ رات عميها الوظ ةي مثان االا:مهام وزارة الدافي ة و 
 بممارسة نشاطاتها وفعالياتها في المجاالت المختلفة 8591تموز  81ة بعد ثورة استمرت وزارة الداخلي

صبغة جديدة  تضفين ورائها الحكومة أن ــــالسياسية واألمنية واإلدارية والوظيفية والخدمية لكن الوزارة حاولت وم
تموز  81ن أجلها ثورة ـــمونشاطاتها المتشعبة والحساسة بما ينسجم وطبيعة المتغيرات التي أتت  أعمالهاعلى 
ة ـــي مختلف مجاالت الحياة لذلك بادرت وزارة الداخلية إلجراء اإلصالحات اإلدارية والوظيفية والخدميــــف 8591

المناسبة للوضع الجديد بما يحقق العدل والمساواة والحريات العامة والسياسية ،وكانت من أولى تلك الخطوات 
ي تحقيق المساواة بين جميع مواطني الجمهورية العراقية ــــــ،رغبًة ف(9)ئر وتعديالته وذيولهاـــدعاوى العشنظام  إلغاء

ر ـــــلذلك تقرر إحالة مدي .(7)8591(في السابع والعشرين من شهر تموز 99وصدر المرسوم الجمهوري رقم )
 . (1)ائر العامةمديرية العش إلغاءالعشائر العام )مراد الشاوي(على التقاعد بعد إصدار قانون 

ون الخاص بتطهير الجهاز الحكومي ــــالقان إصدار 8591ن آب سنة ـــــي األول مـــــقررت رئاسة الوزراء ف
 . (5)ن المفسدين والذين يضر وجودهم بالمصلحة العامةالموظفيــبموجبه  دبع  أ والذي -بما فيه الجهاز اإلداري -

ة أو المتسللة لشغل الوظائف اإلدارية وءالكفع لتطهير العناصر غير لم يشـــر  ونـــــهذا القان ويبدو أن  
نما ي  ـــرطة والدوائر األمنيــــالمختلفة بما فيها وظائف الش فهم منه ضمنًا بأنه شرع إلخراج ة األخرى فحسب،وا 

ولالملكي أو متعاطفة معه، ة مع النظامــالعناصر غير الموالية لحكومة الثورة أو لها عالقات طويل وزير  وقد خ 
 (5متابعة المجالس البلدية السّيما بعد صدور القانون رقم)ي ـــصالحيات واسعة ف(81)الداخلية عبد السالم عارف

))لوزير الداخلية حل أي ـــي مادته األولى(،وقد جاء ف8518(لسنة 1ات رقم)ـــ)قانون تعديل إدارة البلدي8591لسنة
لمصلحة العامة.وفي هذه الحالة أن يؤلف مجلسًا مؤقتًا يحل محله إلى مجلس بلدي إذا أصبح وجوده يتعارض وا

ي أعمال مجالس البلديات ــــة أرادت أن تعالج بعض القصور فــــ.ويبدو أن  وزارة الداخلي(88)((االنتخاباتأن تجري 
 يد. ي ظل العهد الجمهوري الجدـــغير الفعالة وتحفيزها للعمل فهنا أو هناك ومحاسبة المجالس 



 

سياسية إلى  ألسبابالمفصولين  بإعادةتموز  89كما أصدرت حكومة الجمهورية قرارًا وزاريًا بتاريخ 
ي أيامها األولى،وبعد صدور هذا القرار كانت الدوائر ـــــوهي ف8591تموز  81وظائفهم وذلك لتحسين صورة ثورة 

من العامة تثبت براءتهم تمهيدًا إلعادتهم إلى ن مديرية األـالمفصولين تقديم موافقة م أولئكاألمنية تطلب من 
بسبب التلكؤ في أنجاز ن بعض األحزاب ومنها الحزب الشيوعي ــوظائفهم.وأثار هذا الموضوع تذمرًا وشكاوى م

مطالبًا منه مفاتحة (81)وأخبر رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم(89)ر المالية )محمد حديد(ـمعامالتهم لذلك تدخل وزي
زالةة عبد السالم عارف بذلك لغرض تسهيل انجاز معامالت الموظفين المفصولين سياسيًا ــــالداخلي ـــروزي  وا 

ي ــــالوثائق المطلوبة ما لم يكن هناك مبرر قانون بإعطائهمالمعامالت والسماح  إجراءي ــــالتمييز بين الموظفين ف
  .(81)يـآخر غير المبرر السياس

كان من بينها ما  أخرىذا قلنا بتجلي هذا النمط من التمييز السياسي في مظاهر ن جانب الحقيقة إ وقد ال
حالة آخرين على التقاعد ،وكانت  يتعلق بسد الشواغر في الوظائف الحكومية بعد أن تم فصل بعض الموظفين وا 

الديمقراطيون  أوون ن الوزراء القوميـــــــالوزير المعني سواء كان م التجاهة تمأل تبعًا ــــالشواغر الوظيفي
 . (89)واليساريون

توالها ضباط عسكريون مثلما وفي خضم هذه المتغيرات ش غلت المراكز الحساسة السّيما المتعلقة باألمن 
ة سابقة مع عبد الكريم قاسم ،كما عين عبد الباقي ــــــــلوجود عالق (89)ن العام عبد المجيد جليلــــعين مدير األم

 . (87)مديرًا لشرطة بغداد -الحزب الشيوعي إلىعسكري معروف بميوله وهو ضابط  - كاظم
اطمئنانه ألهمية  األولىي تعيين مثل هذه الشخصيات ـــــس الوزراء حقق بذلك غايتين فــــرئي ويبدو أن  

ه الذي المناصب التي شغلوها لعلمه المسبق بقدراتهم الوظيفية واألمر الثاني قرب العناصر الشيوعية لنظام حكم
  بدأ بعهد جديد بعد الثورة.

عارف والزراعة في تأسيس موالصحة وال االجتماعيــــةة تعاونها مع وزارات الشؤون ـــأظهرت وزارة الداخلي
ة وزير الشؤون االجتماعية وعضوية مدراء عامين ــــي المدن والقرى واألرياف برئاســـمجلس للشؤون االجتماعية ف

،مهمة دراسة المجتمع 8591سنة ي شهر آب ــــ،وأوكلت إلى المجلس الذي تأسس ف(81)كورةن الوزارات المذــــم
ن التوصيات والمقترحات ــــ،وقدم المجلس العديد مواالقتصادية والزراعية والثقافيةن النواحي االجتماعية ـــالريفي م

،وقد بلغت نفقات هذا المشروع خالل السنة ة ـــــالقرى العراقي إنارةالتي أكدت على تطوير المجتمع الريفي،ومنها 
ي تسع قرى عراقية مكتظة بالسكان ـصصت إلنشاء مشاريع كهرباء فدينار خ   (11111نحو) 8591-8595

 . (85)كخطوة أولى



 

ى حالة أفضل وتجعله يواكب حركة التطور الحضاري ـــــوهذه المهام بال شك تطور المجتمع وتنقله إل
ة والحكومة عمومًا باالهتمام بالبني التحتية للدولة وعدم اقتصارها على ـــوزارة الداخلي كما يبين سياسةالعالمي،

نما كانت تسير ف  ي الجانب الخدمي بشكل ربما يوازي بقية الجوانب األخرى. ـــالجوانب اإلدارية واألمنية وا 
مستوى كفاية منتسبيه ،لذلك قامت ر الجهاز اإلداري للشرطة ورفع ـــبذلت وزارة الداخلية جهودًا كبيرًة لتطوي

لخريجي كلية ن قبل مديرية الشرطة العامة في مدرسة الشرطة العالية للضباط ــالوزارة بفتح دورات خاصة م
(لسنة 11)قانون تعديل قانون خدمة الشرطة وانضباطها(رقم )8591ة ـــــ(لسن11ون رقم)ـــــالحقوق،لذلك صدر القان

ة الشرطة العالية(أن تكون مدة الدورة لمدة ـــــ)تعديل نظام مدرس8591نة ــ(لس87م)النظام رق وأجاز.(91)8511
نة دراسية واحدة ممن ال تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرين وأكملوا خدمة الضباط االحتياط في الجيش ويحدد ـــس

ارة الداخلية من خالل اإلدارات وعلى صعيد آخر اشتركت وز .(98)رطة العام بموافقة وزير الداخليةــعددهم مدير الش
فصدر النظام  ي األلوية بمساعدة وزارة التربية والتعليم في إدارة شؤون المدارس االبتدائية ،ـــــالمحلية ف

ة العديد ـــل اإلدارات المحلية مسؤوليوقد خوّ  8591ي السادس عشر من كانون األول سنة ـــف 8591(لسنة11رقم)
 المحلية واجب تهيئة أبنية المدارس راتالنظام المذكور باإلدا فأناطالمدارس االبتدائية  بإدارةن المهام المتعلقة ــــم

نشاء بيوت لسكن المعلمين وبيوت للطلبة وفتح أندية ــــوكل ما تحتاجه م باألثاثة وتجهيزها ـــاالبتدائي ن اللوازم وا 
ة للتعليم ــــة المالية المخصصة من الميزانية العامه جعل المنحــــكما أن ، المعوزين منهم وكساءلهم وتغذيتهم 

 . (99)عليم عند تخصيص المنحة المذكورةتن اإلدارات المحلية مع أخذ رأي وزارة التربية والــــــاالبتدائي تصرف م
 ةـــتربيالــي الداخلية و وزارت إلىبتقديم تقارير مفصلة ام ـــــس اللواء العـوأوجب النظام المذكور على رئيس مجل

ام ـي لوائه مشفوعة بالتوصيات والمقترحات مع مقررات مجلس اللواء العـــــــم عن المدارس االبتدائية فــوالتعلي
 ة مرتبطة باإلدارات المحليةـــوالمكتبات العام (91)د المهنية والحرفيةـــــالمتعلقة بالتعليم االبتدائي .وأبقى النظام المعاه

ل رئيس مجلس اللواء بالسماح وخوّ  . ة والمالية كافةـــــعن شؤونها الذاتية واإلداري سئولةموتكون هذه اإلدارات 
وهذا األمر  .(91)دينارًا وبموجب صالحياته القانونية (11) ي اللواء صرف مبلغًا محدداً ـــة والتعليم فـــلمدير التربي

اسي أو اإلداري بل شملت ــي الحقل السيــــنحصر فة واسعة ومتشعبة ولم تـــي وزارة الداخليــجعل مسؤوليات موظف
ي غاية األهمية لتطوير الوعي ــوالمستلزمات الالزمة للتعليم هو أمر فة والثقافية فتهيئة األماكن ـــالجوانب العلمي
 ي بناء مؤسسات الدولة والمجتمع. ــــي لدى الجيل الناشئ ليأخذ دوره المناسب فـالثقافي والوطن

بدراسة الواقع  8595-8591ي بغداد والبلديات في األلوية األخرى خالل السنة ــة العاصمة فقامت أمان
ن ضرورة ـ، وما يترتب على ذلك م(99)ي بغداد وبقية األلوية العراقية ،ومالحظة زيادة عدد السكانــــالسكاني ف

،فشهدت العاصمة خالل السنة األولى ة ــة واالجتماعيــًا وتحسين أحوال السكان االقتصاديـتطوير المدن عمراني



 

ة على تطوير واقع وعمل ـــــ، وعملت وزارة الداخلي(99)تبليط أحد عشر شارعًا،ومد المجاري في ثالثين شارعاً 
ات كتنظيم الطرق واألماكن العامة وفتح الطرق وتعبيدها وتنوير المدن وتجهيزها بالمجاري فكانت أعداد ــالبلدي

ة موزعة على األلوية العراقية بما فيها العاصمة ـــــ( بلدي919م العراق خالل المدة المذكورة نحو)ي عمو ــــالبلديات ف
  (.8بغداد كما يوضحها الجدول رقم )

 (97)(8جدول رقم)
 عدد البلديات اسم اللواء عدد البلديات اسم اللواء
 89 الحلة 88 بغداد
 89 كركوك 88 البصرة
 87 أربيل 19 الموصل

 1 كربالء 99 مانيةالسلي
 85 الديوانية 89 ديالى
 88 العمارة 81 الرمادي
 81 الناصرية 89 الكوت

  
ي العراق على بقية مدن العراق ـي المناطق الشمالية فــــويظهر من الجدول أعاله تفوق أعداد البلديات ف

تضاريسها  بقسوةية الشمالية تمتاز األلو  نّ أخرى وربما يكون لعامل الطبيعة دور في هذا المجال على اعتبار ألا
ن جهة ويشير من جهة أخرى إلى ـــهذا مالبلدية لمناطق واسعة  األرضية مما يشكل صعوبة تقديم الخدمات من

 سعة اهتمام وزارة الداخلية ممثلة للحكومة العراقية بالمنطقة الشمالية بعّدها جزءًا مهمًا وتمثل رأس العراق. 
نشاء الكازينوهات والمتنزهات واألسواق العصرية فـــالعديد م وقامت البلديات بتبليط ي مختلف ــــن الشوارع وا 

 . (91)األلوية العراقية
من تأسيس مشاريع  ن المشاريع ،ـــبانجاز العديد م 8595-8591الماء خالل سنة  إسالة وقامت مديرية

كمالماء جديدة، المياه الرئيسة للمشاريع الجديدة،ومن هذه  القديمة مع تأسيس شبكاتوتوسيع مشاريع المياه  وا 
انية،فضاًل عن ومشروع ماء الديو  اء الشاميةـومشروع ماء النعمانية ومشروع م المشاريع مشروع ماء علي الغربي

وبنجوين   ـي الطارمية والصويرة والزبيدية والحي وبدرة والزيبار وأربيل والمحمودية والمحاويلمشاريع أخرى فــــ
 . (95)والبطحاء



 

ي المناطق التي كانت ــــالسّيما ف(11)على الوضع الصحي للمواطنين إيجاباً حسن ألنه أنعكس  شيءوهذا 
 تفتقر لمشاريع تصفية المياه الصالحة للشرب. 
ي العاصمة بغداد والمناطق التابعة لها ومن خالل ــــالماء ف إسالةومن أجل تسهيل أداء أعمال مصلحة 

ومشاريعها بدون بدل ولها  ألبنيتهاة الالزمة ــحصول على تمليك المصلحة األراضي األميريذلك السماح لها بال
شبه بباقي الدوائر  أسوةً وذلك إلدارة أعمالها  أجرةبموافقة وزارة المالية أن تشغل أية ارض أو مبان أميرية بال 

الماء لمنطقة بغداد السّيما  إسالةمصلحة ة لتفعيل دور ــن وزارة الداخليــ.وتبدو هذه الخطوة حسنة م(18)الرسمية
وتحسن  د عدد السكان وتوسع المدن الرئيسة لبغدادــــبعد تزايد الطلب على المياه الصالحة للشرب نتيجة تزاي

عن توزيع المياه واإلشراف على محطات تصفية المياه  المسئولةن وان الدوائر والمراكز ــــللمواطني ألمعاشيالوضع 
 (19)لذلك اقترحت وزارة الداخلية تشريع هذا القانون من مجلس الوزراء ثم مجلس السيادة ،د الحاجةلم تعّد تس

ي ـــف إليهاليساعد الدائرة المذكورة التي كانت سابقًا تدفع األموال الطائلة للحصول على األراضي التي تحتاج  
  ي مختلف جهات العاصمة بغداد.ـــإقامة مشاريع المياه المقتضية ف

التي كانت ن خالل رفع بعض الرسوم البلدية ـــــالتخفيف عن كاهل المواطنين مإلى ة ـــوزارة الداخلي عت  س  
 إلغائهي المحالت العامة فتم ــــتموز ومنها رسم الراديو والحاكي ف 81ي السنوات السابقة لثورة ـــقد فرضت ف
ي األسباب ـــ( وجاء ف8599نة لس( 11البلديات رقم ))تعديل قانون واردات 8595نة ـ(لس97انون رقم)بموجب الق

ن الرسوم البلدية ـــي التخفيف عن كاهل المواطنين برفع ما يمكن رفعه مــــالموجبة ))إتباعًا ألهداف حكومة الثورة ف
 ة جدًا الذه الرسوم ضئيلهن الوسائل التثقيفية ولما كانت الواردات المجباة من ـــالراديو أصبح م ونظرًا إلى أن  

 . (11)ة ((ــجبايته فقد ارتئي إعداد الالئحة المرفقتتناسب مع مصروفات 
،فقد قام مدير الشرطة  8595ة على تطوير دوائرها السّيما األمنية منها مطلع سنة ــدأبت وزارة الداخلي

وتم  ،الفنية مكانياتهاإة بهدف رفع كفاءتها وتطوير ـــتنظيم بعض مديريات الشرط بإعادة (11)العام )ناظم رشيد(
ة مزودة بهواتف ـــبري نقليهة على معدات جديدة تشمل الزوارق النهرية واليات ـــحصول مديرية الشرطة العام

إلى جميع األجانب المقيمين في العراق بتسجيل أسمائهم في  أمراً ة ـ.كما أصدرت مديرية األمن العام(19)السلكية
.ويبدو هذا األمر (19)وجوب مغادرة العراق إلـــىلهذا األمر سوف يعرضهم  المتثالاي حالة عدم ــمديرية اإلقامة وف

ي الموصل وكركوك ــالسّيما ف 8595ي العديد من مناطق البالد في آذار سنة ــــطبيعي نظرًا الضطراب األمن ف
قية إلثارة الفتن وزعزعة ي الشؤون الداخلية العراــــة لوجود عناصر أجنبية تتدخل فـــفر إشارات أمنياوبعد تو 

 . (17)األوضاع السياسية الداخلية



 

ية وتطوير عملها في العهد ستخباراتالوبهدف تقوية المؤسسة األمنية وا 8595وفي الثالث من آذار سنة 
الجمهوري الجديد لمواكبة تطورات األوضاع الداخلية والخارجية وتزايد أعداء الجمهورية في الداخل وفي الخارج 

( 19ة وتنسيق معلوماتها وعملها بشكل مشترك ،صدر القانون رقم)ـــن الفعالية للدوائر األمنيـــاء شيء موإلعط
وأشار نص المادة األولى  ،(11)رية االستخبارات العسكرية العامة(ــ) قانون هيئة األمن الوطني ومدي8595نة ـــــلس
ي جميع القضايا التي تتعلق بتنسيق التعاون بين ـــنظر فتؤلف هيئة باسم هيئة األمن الوطني ت :(( نن القانو ـــم

فيما يخص النشاط الداخلي والخارجي المعادي للجمهورية وعن تنسيق أي ة ــــكافمديريات األمن واالستخبارات 
  .(15)ة في الداخل والخارج لخدمة الجمهورية((ــــقة بالدوائر المعنية،وعن رسم خطة الدعايالع آخر لهعاون ـــت

 ي الدولة كافةـــــالهيئة المذكورة باإلشراف على دوائر األمن واالستخبارات فادة الثانية)أ(ـــوخولت الم
ي الدولة في شؤون األمن ـــفكافة ن واالستخبارات ـــــ))تشرف هيئة األمن الوطني على المديريات ودوائر األم

ي تعيين ونقل ـــة فــــالعام االستخباراتأي مديرية ))يؤخذ ر وأصبح بموجب المادة الثامنة)و(واالستخبارات((.
.ويبدو أن  هذا القانون قد أعطى تخويل واسع (11)في الوزارات المختلفة(( واالستخباراتالموظفين لدوائر األمن 

م السّيما ي متابعة العناصر المعادية للثورة ونهج وسياسة عبد الكريم قاســــــللجهاز األمني )األمن واالستـخبارات( ف
ر نذر و ي بعض المدن العراقية السّيما في كركوك والموصل وظهـــبعد اضطراب األوضاع الداخلية ف

ن ـوجزء منه م -بين التيار القومي  األفقي ـــــت تلوح مقدماتها فات التي بدّ ــــية والمصادمـاألمن االضطرابات
ي داخل المؤسسة العسكرية واألمنية ـــــات واسعة فوالتيار الماركسي الذي يسعى لكسب فئ -الضباط العسكريين
 وأطروحاته الداخلية . لمساندة توجهاته 

 اإلقامةاألجانب الداخلين إلى العراق بموجب قانون  ةـــــإقاموتوجب على وزارة الداخلية متابعة شؤون 
بمتابعة األجانب بشكل سريع  ة المختصةــــقيام الدوائر األمني وألجل -الساري المفعول - 8511( لسنة 91رقم)
(وصدر 8511لسنة (91)تعديل قانون اإلقامة رقم )8595نة ـ(لس11رقم)دل القانون المذكور بموجب القانون ع  

يوم في قانون اإلقامة السابق  (89)بوتم بموجبه تعديل المدة التي كانت قد حددت 8595آذار  89ي ــالقانون ف
وألّن مركز شرطة المنطقة التي يقيم فيها، ىـــــإلاستمارة خاصة يقدمها  لمن يدخل العراق وأوجبت عليه إمالء

زمة لالام وسالمة الجمهورية تتطلب معرفة كافة التفاصيل اـــن العـــــ))وما تقتضيه حالة األمالظروف الجديدة للعراق
،لذلك ع دلت المادة (18)له((ن تاريخ دخو ـــــتزيد على ثالثة أيام م عن األجنبي الذي يدخل العراق خالل مدة ال

 . (19)دة ثالثة أيامـــالخامسة فقرة)د( بجعل الم
صادق مجلس السيادة على مقترح تشريع قانون قدمته وزارة  8595ن آذار سنة ــــوفي السادس عشر م

 اتز قانون الباسبورت)جوا 8519(لسنة 99ون رقم )ــــــإلغاء القانالداخلية بشأن جوازات السفر تم بموجبه 



 

فر أو جواز مرور أو وثيقة ــوخّول وزارة الداخلية منع أي شخص مغادرة العراق إال لمن يحمل جواز سالسفر(
نة وكان مسافرًا بصحبة أحد أبويه أو وليه أو وصيه  ــــن يقل عمره عن خمسة عشرة ســــما عدا م (11)سفر

جمهورية العراقية طرفًا فيها،كذلك استثنى القانون القانوني ،واألشخاص المعفّون بموجب اتفاقيات دولية تكون ال
أفراد العشائر الرحالة في مناطقهم المعتادة والتي تتداخل أعمالها اليومية مع حدود الدول المجاورة بسبب أعمال 

 . (11)الرعي المعروفة ،وكل شخص يستثنى بنظام صادر وفق مواد هذا القانون
الخاصة بالسفر كذلك تفتيش األمتعة لطات تفتيش المستندات واألوراق ون ضابط الجوازات ســــــوخول القان

بمصلحة األمن أو ون لضابط السفر أو مدير السفر ألمور تتعلق ــوالمواد التي يحملها المسافر ،وجوز القان
 وعليه إبالغ الشخص بذلك تحريريًا ،وجعلا بمغادرة العراق ــيأذن لشخص م الرى أن خألسباب استثنائية أ

،وحدد القانون  لألجانبي قضايا المنع من السفر بالنسبة ــــالقانون المذكور مدير اإلقامة هو السلطة المختصة ف
تتجاوز السنة أو بغرامة ال تزيد على  دة الـــفي مادته الثامنة العقوبات التي تطال مخالفي هذا القانون بالحبس م

 . (19)مئة دينار
( أن  وزارة الداخلية ومن ورائها واإلقامةلموظفي وزارة الداخلية )السفر ويبدو من الصالحيات الواسعة 

لى العراق للعراقي من وأناطت سلطة متابعة المقيمين  واألجانبن يالحكومة هدفت إلى ضبط حركات السفر من وا 
ركاتهم في األجانب بوزارة الداخلية)دائرة اإلقامة(مما سيوفر ذلك جمع المعلومات المفصلة عن األجانب وتح

ي العالقات مع بعض الدول العربية واألجنبية كالجمهورية العربية ـــــالعراق السّيما وأّن البالد كانت تشهد توترًا ف
ن تصرفات ـــــالمتحدة ودول المعسكر الغربي السّيما بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية التي كانت تتخوف م

أخذ يتقرب من دول المعسكر االشتراكي والسّيما االتحاد السوفيتي ومخاوف  د أنـوسياسات عبد الكريم قاسم بع
 يوعية ومحاوالت وصولها إلى السلطة في العراق.  ـــانتشار الش

 (لسنة 71م)ـــــرقوتعديالته وصدر القانون 8511نة ــــلس(17قانون تشكيل الوزارات رقم)تم إلغاء 
،وتضمن القانون (19)8595سنة  أيارن ـــوذلك في الثالث مالعراقية( ة التنفيذية للجمهوريةالسلط ن)قانو 8595
ن الوزارات األم وكانت حصة وزارة ـــــوزارة جديدة بعد أن تم نقل دوائر ومؤسسات معينة م استحداثالجديد 

ن العامة من و ن دوائرها ومؤسساتها السّيما الخدمية منها فانتقلت مديرية السجـالعديد م أجتزئالداخلية كبيرة إذ 
انة العاصمة ومديريات البلديات العامة ،ومصلحة نقل ـأم،وألحقت (17)وزارة الشؤون االجتماعية إلىوزارة الداخلية 

ومديرية لجان إسالة الماء والكهرباء العامة ومصلحة إسالة الماء لمدينة بغداد ة ــالركاب ومصلحة المجاري العام
))األشراف على أعمال البلديات وتوجيهها ورفع مستوى المدن تها الرئيسةلديات التي أصبحت مهمإلى وزارة الب
قل ـــــن موظفيها بعد نــــقسمًا كبيرًا مة ـــــــوهذا األمر أفقد وزارة الداخلي .(11)ي مختلف أنحاء الجمهورية((ـــــــواألرياف ف



 

الوزارة ات ــــلمؤسسي ــــا قلص كثيرًا الهيكل الوظيفــــــمم ، عةـى الوزارات المستحدثة أو الموســـخدماتهم الوظيفية إل
                                                                                                                                                           .ةـــــــــــريواإلداة ـتخصص الوزارة باألعمال األمنيــــــن ــــــــوزاد م

ن القانون المذكور مهام وواجبات وزارة الداخلية ))تمارس وزارة الداخلية أعمالها ــــــوبينت المادة الخامسة م
 ،(15)وصالحياتها المعينة لها وفقًا للقوانين واألنظمة التي ال تتعارض مع التنظيم الجديد بموجب هذا القانون((

 ة:وتشمل الدوائر اآلتي
 .مديرية الداخلية العامة. 8
 .مديرية الشرطة العامة . 9
 .هيئة التفتيش اإلداري العامة . 1
 .مديرية األموال المجمدة . 1
 .مديرية الدفاع المدني . 9
   .مديرية النفوس العامة .9

أنعكس على ة التي كانت تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية مما ــــبالوزارة مديرية النفوس العام ألحقت
جات المواطنين اليومية لوزارة الداخلية وفقدت بذلك جانبًا مهمًا يتعلق بحاالجانب اإلداري والوظيفي والخدمي 

صاتها لتهتم بشكل ن ذلك تقليص مهام وواجبات الوزارة وتخصــ،ويبدو أّن رئاسة الحكومة هدفت مواألساسية
 8595 ي آذارـــــــ)الشواف( ف ة الموصلـة السّيما بعد أحداث حركـية والسياسواألمنيــــ ةــــاإلداري بالجوانب أفضل

(91). 
ات العامة جرى تعديل على هيئة األمن الوطني ومديرية االستخبار  8595سنة وفي الثالث من حزيران 

 )مديريةديرية االستخبارات العامــــة(بتسمية)موبموجبه تم إبدال تسمية8595سـنة ل(51بصدور القانون رقم)
بدالالعالقات العامة(  )مدير العالقات العام( وتم تخصيص عمل مديرية ب)مدير االستخبارات العام(إلىمنص وا 

.ويظهر أّن (98)االستخبارات العسكرية بعّدها دائرة تابعة لوزارة الدفاع مستقلة وتتعاون مع مديرية العالقات العامة
أو متقاربتين باالسم لئال يكون هناك تداخاًل في العمل أو الحكومة أرادت أن ال يكون هناك دائرتان باسم واحد 

إلى مديرية العالقات  -وهي تختلف عن االستخبارات العسكرية  -ة ـــــــله لذلك غ ير أسم االستخبارات العام إرباكاً 
 العامة التي تحولت فيما بعد إلى مديرية المخابرات العامة. 

ن والعسكريين وتم إصدار يي متابعة موضوع الالجئين السياسيــــــفاع فوزارة الداخلية مع وزارة الد واشتركت
إذ كان يوجد في العراق عدد من الالجئين السياسيين  8595ن حزيران ــألجل ذلك في الثالثين متشريع 

ذ ن الحدود.وا  ــوالعسكريين،كما كانت ترد بين حين وآخر طلبات بااللتجاء إلى العراق فضاًل عن تسلل آخرين م



 

ن األمور الضرورية إذ ال توجد لحين تشريع القانون قواعد معينة ـــــأمورهم أصبحت مقضايا هؤالء وتنظيم  وجد أن  
.وهذا األمر يؤشر لنا جدية المؤسسة األمنية )وزارة الداخلية( وعملها المنظم من خالل (99)لتنظيم الشؤون المذكورة

ة وعدم فسح المجال أمام العناصر الخارجية ـــــــــالحدود العراقي التنسيق مع وزارة الدفاع المعنية عن حماية
  ن أو زعزعة استقرار النظام السياسي.ـــ)الوافدة(لتعكير صفو األم

)نظام  8595(لسنة 17النظام رقم) بإصداروفي سعيها لتحسين أوضاع السجناء،بادرت وزارة الداخلية 
الموضوع بتأييد رئاسة الوزراء ومجلس السيادة في العاشر من ( وحظي 8511لسنة  19تعديل نظام السجون رقم

(فلسًا إذا كان يقوم بأعمال التنظيف والطبخ 91(فلسًا إلى )11ن)ـــــفتم رفع أجرة السجين العامل م 8595حزيران 
ارة .وهذا دليل على سعي الوز (91)خلفه( فلس إذا كان خبازًا 91( فلس بدل )811خرى و)ألات اــوالخبز والخدم

بعاد السجناء عن أعمال السياسة والشغب بإلهائهم بالعمل من ناحية ن ناحية ــــلتحسين األوضاع المعاشية م وا 
ن غير السجناء ــــأخرى وربما يكون أيضًا لموجهة متطلبات غالء المعيشة وارتفاع األسعار أسوًة بالمواطنين م

ن ـــــالمعتقالت والسجون العراقية خالل السنة األولى م،وهو يشير أيضًا إلى تحسن أوضاع حقوق اإلنسان داخل 
 عمر حكومة عبد الكريم قاسم. 

غير المجازة من المواطنين لغرض منح إجازة كما توجب على دوائر الشرطة استالم األسلحة النارية 
مر سيعرض نفسه والمخالف لهذه األوا 8595تموز  95ن ــــالحمل وحددت وزارة الداخلية ثالثة أيام اعتبارًا م

ي المجتمع العراقي الحائز على عدد كبير ـ.وهذه خطوة جيدة لتنظيم حيازة السالح السّيما ف(91)للمساءلة القانونية
  جدًا من األسلحة الخفيفة لطبيعته العشائرية.

 ن الميول الحزبيةــــوالتقليل م - ومنه موظفي وزارة الداخلية -من أجل رفع كفاية الجهاز الحكومي 
واأليادي النظيفة وللمحافظة على الجهاز  ذات الكفاية الجيدة واالتجاهات الضيقة وتطعيم دوائر الدولة بالعناصر

ضي بعدم تعيين ن الحاكم العسكري العام يقـــم 8595آب  81أمر في  إصداراإلداري من عبث العابثين فقد تم 
 الدوائر األمنية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع وذلك ي الدوائر المهمة إال بعد موافقةــــفأو تشغيل أي موظف 

ي إحدى المديريات أو المؤسسات ـــ))نظرًا لمتطلبات أمن الجمهورية تقرر عدم تشغيل أي موظف أو مستخدم ف
 الموانئة مصلحة ــــــمديرياآلتية: مديرية مصلحة مصافي النفط الحكومية،مديرية مصلحة الكهرباء الوطنية ،

البنوك والمصارف ما لم تؤخذ موافقة الحاكم العسكري العام  ة،ــــــية البرق والبريد،مديرية السكك الحديد العام،مدير 
ن العامة واالستخبارات العسكرية العامة تقاريرها المقتضية بشأن ـــــــعلى هذا التعيين.ويلزم تقديم مديريتي األم

 . (99)هؤالء الموظفين والمستخدمين((
 0292اله كل اإلداري والتنظ مي المستحدث لوزارة الدافي ة سنة ثالثاالا:



 

 (طة التنفيذية للجمهورية العراقيةمن قانون )السل(99)إلى المادتين الخامسة عشرة والسابعة عشرةاستنادًا  
قم نظام وزارة الداخلية ر  إصداروبناًء على طلب وزير الداخلية وافق مجلس الوزراء على  8595( لسنة 71) رقم
 وبينت المادة األولى من ،8595ي األول من شهر تموز ـوصادق مجلس السيادة عليه ف 8595( لسنة 18)

س األعلى للوزارة وهو مسئول عن أعمالها وحسن قيام موظفيها ــالنظام مهام وزير الداخلية ))الوزير هو الرئي
ي خطوة غير ـــ،وف(97)((تحت إشرافه ومراقبتهبواجباتهم وتصدر جميع األوامر والتعليمات والمقررات بأمره وتنفذ 

ن وزير الداخلية وصدور مرسوم جمهوري ـمسبوقة أشارت المادة الثانية إلى تعيين وكيل للوزارة بناًء على اقتراح م
 .(91)ن الوزيرـــبتعيينه عند الحاجة وتحدد واجباته م
     :ن الهيئات والمديريات اآلتيةـــتألف ديوان الوزارة )المقر( م

 : يكون مرجعها المباشر وزير الداخلية وتقوم بأعمالها وفق قانون التفتيش اإلداري.  .هيئة التفتيش اإلداري8
يرأسها مدير عام يعاون الوزير في إدارة شؤون اإلدارة الداخلية ويقوم باألعمال التي  : .مديرية الداخلية العامة9

 :  ن الدوائر اآلتيةـــــم وتتألفاونان يودع إليهما األعمال بحسب تنسيبه يعينها له الوزير..،ويعاون المدير العام مع
عدادالمحالة إليه يدير أعمالها مدير تنحصر واجباته في إبداء الرأي في المسائل القانونية  أ.مديرية الحقوق :  وا 

ن األمور ـــــت وغيرها مواإلشراف على معامالت الجنسية وتنفيذ قانون الجمعيا اللوائح القانونية واألنظمة..،
 المودعة إليه.

 ة العائدة لمركز الوزارة.ــ: وتقوم بجميع األمور الحسابي ب.مديرية الحسابات
 .(95)أمور اإلدارة المحلية بحسب أحكام قانون إدارة األلوية بإدارةوتقوم بواجباتها  : ج.مديرية اإلدارة المحلية
 اتية المتعلقة بموظفي الوزارة كافة.يقوم بأمور الذ : د.مدير األمور الذاتية

ضبارات الوزارة ومراقبة ا  وتنظيم جميع األوراق و  يقوم بأعمالها رئيس مالحظين وتقوم بحفظ : ه.شعبة اإلدارة
 أعمال المترجمين وكتاب الطابعة.

اص الشعب ن األعمال الخارجة عن اختصــــــيقوم بأعمالها مالحظ وتقوم بما يودع إليها م : و.شعبة الرسائل
 .(91)األخرى وتكون تابعة لرئيس مالحظي اإلدارة

 .اإلقامةتقوم بأعمال تتعلق بالحدود ومعامالت استرداد المجرمين وتطبيق قانون  : ز.شعبة الحدود
وتعديل الوحدات اإلدارية وسائر الشؤون المتعلقة  بإحداثوتقوم بالنظر في القضايا الخاصة  : ح.الشعبة الفنية

 يت الحدود وغيرها من األمور الفنية. بقضايا تثب
بقدر ما له عالقة بوزارة الداخلية وفق القوانين  باألراضية قتنظر في المعامالت المتعل : ط.شعبة األراضي
 .(98)واألنظمة المختصة



 

ت يرأسها مدير عام وهو رئيس قوا - مديرية الشرطة العامة -ن النظام المذكور ـــــوتناولت المادة الرابعة م
الشرطة ويقوم بواجباته وفقًا إلحكام القوانين واألنظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير وعليه أن يقدم 

رطة وزيادة كفاءته وقدرته على القيام بواجب المحافظة على ـــــاالقتراحات التي يراها ضرورية إلصالح جهاز الش
  .(99)األمن

: يرأسها مدير عام مرتبط بالوزير مباشرًة وتقوم  ديرية الدفاع المدنيى مــــــوأشارت المادة الخامسة إل
بواجباتها المنصوص عليها في مرسوم الدفاع المدني)) مكافحة الحرائق وتقديم المساعدة للمصابين والجرحى 

 . (91)خالل الحروب...((
 - ون االجتماعية قبل ذلككانت تابعة لوزارة الشؤ  - أما المادة السادسة فوضحت مديرية النفوس العامة

تجاه الوزير ومهمتها تنظيم تسجيل النفوس واإلحصاءات المتعلقة بحياة الفرد وترتبط  مسئولام ــــر عــــــويرأسها مدي
والتي يرأسها أمين عام بينما بينت المادة السابعة مهام وواجبات مديرية األموال المجمدة  افة.ــبها دوائر النفوس ك

ام بكل ما يتعلق بشؤون تجميد أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية ـــــر مباشرًة ،مهمتها القيمرتبط بالوزي
ن ـــــواألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها. وتناولت المادة الثامنة م 8598( لسنة 89و) (9) مـــوفقًا للقوانين رق

التي يودعها إليه  باألعمالط بالوزير مباشرة ويقوم النظام المذكور المكتب الخاص الذي يديره موظف مرتب
وتعديالته الذي كان  8591(لسنة 19العاشرة من النظام نظام وزارة الداخلية رقم).بينما ألغت المادة  (91)الوزير

 . (99)ساري المفعول حتى تأريخ صدور هذا النظام
  0291-0291رابعاالا:التطور الوظ ةي والفدمي لمؤسسات الوزارة 

بلوغ المصادمات بين المالكين والفالحين ذروتها في القرى  8591ن سنة ــــهدت البدايات األولى مش
الزراعي وعطلها وأجج هذا الخالف  اإلصالحي مختلف المناطق العراقية وقد أربك ذلك سياسة ـــواألرياف ف
وقسمة الحاصالت (99)الزراعي حاإلصاللتعديل قانون  8595ي أواخر سنة ـــالتي أصدرتها الحكومة فالقوانين 

 المسئوليناب الفالحين..،ووقف بعض ــــن والفالحين وشكل تراجعًا لصالح المالكين على حســبين المالكي
 ن الفالحين ألسباب مختلفة ،ـــجانب المالكين وتم توقيف أعداد كبيرة م إلىي القرى واألرياف ــــاإلداريين ف

الفالحين الذين يخلون  إيجارن كل ضمن منطقته بفسخ عقود ــــــلموظفين اإلدارييالزراعي ا اإلصالحوخولت وزارة 
دون شك ن ـــمبشروط التعاقد .وبهذا العمل أصبح الفالح تحت رحمة تأثير الموظف اإلداري الذي يتأثر 

 . (97)وبسياسة الحكومة والدوافع السياسية بالوساطة
وقد حدد النظام تشكيالت 8591(لسنة 81ة الداخلية رقم)زار صدور نظام و 8591كما شهدت السنــــــة 

ن العامة التي كان قد أغفلها النظام ـــمديرية األم إضافةمع  8595ي النظام السابق لسنة ــــالوزارة المذكورة ف



 

ن ـــالسابق ،وفيما يتعلق بالدوائر األمنية لوزارة الداخلية )الشرطة العامة واألمن العامة( فقد أصبحت تتكون م
يخص مديرية الشرطة العامة فأصبحت تتكون من ففيما ،أقسام ومديريات متخصصة ومحددة المهام والواجبات

 المديريات والشعب اآلتية: 
: شعبة الحركات وشعبة اإلدارة وشعبة الحسابات وشعبة الميرة ونيابة  ن الشعب اآلتيةــــ.المقر:وهو يتألف م8

ن الوجوه كافة ـــــتحقيق والمحاكمة.وهذه الشعب مرتبطة مباشرة بالمدير العام موهيئة التفتيش ولجنة ال األحكام
 .(91)ويدخل مالك موظفيها مع المالك العام والخاص للمديرية وواجباتها تتعلق بمديريات وأقسام المديرية كافة

شرطة المخابرة ومديرية  مديرية : ام للمديرية وهيـــضمن المالك الع.المديريات واألقسام التي يدخل مالكها 9
رية شرطة المستودعات ومديرية شرطة النقليات والمرور ــــــرية آليات الشرطة ومديـــومديشرطة التحريات الجنائية 

رطة ومديرية شرطة االستعالمات ــــرطة وعمادة كلية الشرطة بما فيها مديرية مدارس الشــورئاسة صحة الش
ر العام ــــمن الوجوه كافة بالمديوية وآمريه قوة الشرطة السيارة .وترتبط هذه المديريات ة األلــــوالنجدة ومديرية شرط

دارتهان ناحية تنظيمها ــعدا مديريات شرطة األلوية التي يكون ارتباطها بالمدير العام م ويدخل مالك جميع  وا 
 ضمن المالك العام للمديرية العامة.  واألقسامهذه المديريات 

 لمرافق والمؤسسات وهي قسمان: .مديريات ا1
ن مبالغ تدخل ضمن ـــــأ.مديريات تدخل مالكها ضمن المالك العام للمديرية العامة إال أن ما يرصد لها م

رطة السكك الحديدية ومديرية شرطة ـــــ: مديرية ش المخصصات التي ترصد للمرافق والمؤسسات التابعة لها وهي
 الموانئصرة ومديرية شرطة المنشئات النفطية الحكومية ومديرية شرطة نفط كركوك ومديرية شرطة نفط الب

 ومديرية شرطة مصلحة الكهرباء الوطنية. 
ة شرطة ــــمديري : ب.مديريات تنظم مالكاتها المرافق والمؤسسات وال تدخل ضمن مالك المديرية العامة وهي

من حيث يات بقسميها مربوطة بمدير الشرطة العام الكمارك والمكوس العامة ومديرية شرطة الغابات .وهذه المدير 
 ن الدوائر الملحقة بها فيما يختص بتنفيذ القوانين واألنظمة التي تتبعها. ــــــالتنظيم واإلدارة إال أنها تتلقى األوامر م

رطة فهي كثيرة ـــن المديريات واألقسام المذكورة تشعب وتعقد مهام وواجبات مؤسسة الشــــويتضح م
ن العام وتنفيذ القوانين واألنظمة ـــتنوعة بين وظائف ومهام إدارية وفنية ووظائف تتعلق بالمحافظة على األموم

 . (95)ووظائف تتعلق بالمحافظة على األمن والنظام وحراسة مرافق ومؤسسات خاصة وتنفيذ قوانينها
ا عدا ما يتعلق بالواجبات المسلكية م لمتصرف مباشرةً ر شرطة اللواء يرتبط باــــي األلوية فأن مديـأما ف

 واألمور التي تتعلق بانتظام الشرطة فأنه يرتبط بمدير الشرطة العام .وتكاد تكون مديريات شرطة األلوية دوائر



 

رطة العامة ما عدا ارتباط بعض األقسام والمديريات بالمديرية العامة كذلك المسئولة عن ـــــمصغرة لمديرية الش
 . (71)ة الهامةــوالمرافق الحيويحماية المنشئات 

( فقد كانت هذه المديرية واستنادًا إلى الفقرة 8597ن العامة )تأسست سنة ـــــمديرية األمأما فيما يخص 
يرأسها مدير عام يرتبط بوزير الداخلية  8591( لسنة 81الثانية من المادة الرابعة من نظام وزارة الداخلية رقم)

.والمدير العام لهذه (78)ي األلويةــــيرية السفر والجنسية ومديرية اإلقامة ومديريات األمن فمباشرًة وتتولى شؤون مد
ن العامين للمديريات العامة ــــالمديرية ي عّد )رئيس دائرة( بالنسبة لموظفي المديرية ومنتسبيها كافة كبقية المديري

ة المحافظة على األمن والنظام العام فأن ما جاء في ن وظائف هذه المديريــالمرتبطة بوزارة الداخلية.ولما كان م
النافذ تشمل مديريات األمن في األلوية أو ملحقاتها  (79)8519( لسنة 89(من قانون إدارة األلوية رقم)91المادة )

ما يختص بانتظامها ن حيث كونها ترتبط بالمتصرف مباشرًة من الوجوه كافة عدا ـــكما يشمل الشرطة المحلية م
 . (71)ن العامــــدارتها فأنها تتبع بذلك أوامر مدير األموا  

تتعلق بالمحافظة على األمن واالستقرار فأنها في واجباتها  التي ن العامةـمديرية األم أعمالطبيعة  ألنو 
مع مديرية الشرطة العامة تتعاونان لتحقيق الغرض المذكور تحت إشراف وتوجيهات متصرف اللواء وي عّد مدير 

رطة اللواء كاًل منهما مرتبطًا مباشرًة به في كل األمور عدا ما يتعلق باألمور المسلكية ـــــير شدن اللواء ومـــأم
ام لكل مديرية ـالعامتين وأّن منتسبي كل مديرية مرتبطون بالمدير العن المديريتين ـــــوانتظام المنتسبين لكل م

 . (71)بموجب قانون خدمة الشرطة وانضباطها
 لف مديرية األمن العامة من األقسام والمديريات اآلتية: وتتأ

 .المقر:ويقوم بالوظائف التي تهم جميع ملحقات المديرية. 8
صدار لألجانب اإلقامة:وتقوم بالوظائف التي تتعلق بقضايا اإلقامة.مديرية 9 بعادسمات الدخول والخروج  وا   وا 

 . ن األجانب عن البالدــغير المرغوب فيهم م األشخاص
ن واألنظمة والتعليمات ـــــمهمتها إصدار جوازات السفر للعراقيين وتطبق القواني : فر والجنسيةـــ.مديرية الس1

 المتعلقة بالجنسية. 
: مديرية أمن منطقة  وهي تقوم بالمحافظة على األمن وسالمة الجمهورية وهي : .مديريات أمن مناطق األلوية1

ن منطقة كركوك ومديرية أمن منطقة ــــل ومديرية أمن منطقة البصرة ومديرية أمبغداد ومديرية أمن منطقة الموص
الرمادي ومديرية أمن منطقة الحلة .وتتبع هذه المناطق ن منطقة ـالسليمانية ومديرية أمن منطقة أربيل ومديرية أم

 . (79)معاونيات ومراكز أمن في األلوية األخرى واألقضية وبعض النواحي



 

ي المناطق الحدودية والمدن ـــونلحظ من تشكيالت مديرية األمن العامة أنها ركزت تواجد مديرياتها ف
ن غيرها كما راعت الموقع الجغرافي لمقرات ــــالكبرى والتي من الممكن يكون فيها اضطرابات أمنية أكثر م

  مناطق العراق المختلفة. المديريات فهي توزعت بين أقصى الشمال وأقصى الجنوب والوسط والغرب من
لسنة (18ــــام رقم)قد اختلف عن سابقه النظ 8591نة ــــــــلس(81يجدر ذكره فأن  النظام رقم) ومما

بأيجاد أقسام وشعب لم تكن موجودة في النظام القديم بينما استمر منصب وكيل الوزارة والمكتب الخاص 8595
 ن الدوائر اآلتية:  ـــالوزارة موقد تألفت دوائر وأقسام الوزارة في ديوان 

 رئيس ومفتشين إداريين وهي لم تختلف في مهامها عن النظام السابق. .هيئة التفتيش اإلداري:وتتألف من 8
ن ـــ.مديرية الداخلية العامة :يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير أو وكيل الوزير بحسب تنسيب الوزير وتألفت م9

 المديريات والشعب اآلتية: 
ن مدير وعدد من الموظفين ، وهي ال ــــأ. مديرية الحقوق ومديرية الحسابات ومديرية األمور الذاتية وهي تدار م

 .  8595تختلف كثيرًا عما كانت عليه في نظام سنة 
 : (79)ب.ارتبطت بمديرية الداخلية العامة شعب ومديريات لم تكن موجودة سابقًا وهي

 ة والسياسية:ويتولى أعمالها مدير وتتألف من الشعبتين اآلتيتين: مديرية المخابرات السريأواًل:
 تقوم بمعالجة القضايا والمعامالت السرية وغيرها من الواجبات التي تحال إليها.  : أ.شعبة المخابرات السرية

ة ـــالعام ي واالجتماعاتــــوتكون مسئولة عن تطبيق قوانين انتخابات المجلس الوطن : ياسيةـــــب.الشعبة الس
فر واإلقامة ومعالجة قضايا الهجرة وشؤون الحج والمعامالت المتعلقة ـــــوالتظاهرات والالجئين وجوازات الس

 وبالشؤون الخارجية بقدر تعلق األمر بوزارة الداخلية.  باألجانب
 اآلتيتين: ثانيًا: مديرية الجمعيات:ويتولى أعمالها مدير وتتألف من الشعبتين 

ة والتعليمات الصادرة بموجبها ومعالجة ـعن تطبيق قانون الجمعيات واألنظم مسئولةجمعيات :وتكون أ.شعبة ال
ات والجمعيات التعاونية والفرق الزراعية والفرق التمثيلية بقدر تعلق األمر ــالمعامالت المتعلقة باالتحادات والمنظم

 بوزارة الداخلية. 
 لنقابات. واجبها النظر بشؤون ا ب.شعبة النقابات:

ي المديريات والشعب ـــــوتكون واجباتها تسهيل عمل المراجعين ومتابعة قضاياهم ف : والترجمة اإلرشادشعبة  ثالثًا:
 ة لديوان الوزارة واإلشراف على أمور المكتبة. ـــوتنظيم المواجهات لطالبيها والقيام بشؤون الترجم



 

ر عام يرتبط بالوزير أو ـــــــويرأسها مدي ديرية اإلدارة العامة ،م 8591نة ـــــــ( لس81كما أستحدث النظام رقم)
ن المديريات ــــوكيل الوزير بحسب تنسيب الوزير يعاونه معاون يقوم باألعمال التي تعهد إليه منه وتتألف م

 : (77)اآلتية
ة بحسب أحكام قانون إدارة ـــــلمحلي.مديرية اإلدارة المحلية:يدير أعمالها مدير تكون واجباتها القيام بأمور اإلدارة ا8

 وترتبط بها شعب الذاتية والحسابات.  األلوية
 اديةـــــواالقتصة ــــيدير أعمالها مدير تكون واجباتها القيام بالبحوث المالي : مديرية المشاريع والتخطيط.9

ع العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها ي األلوية والمشاريــواإلحصائية وتنسيق ما يتعلق بمشاريع اإلدارات المحلية ف
 المتعلقة بشؤون الوزارة بموجب القوانين المرعية أو بأوامر صادرة من الوزير.  واإلحصاءات

ر وتكون مسئولة عن تطبيق قانون إدارة األلوية فيما ال يتعلق منه ــــــيدير أعمالها مدي .مديرية إدارة األلوية :1
ة العراقية وقضايا ــادية واألمور المتعلقة بحدود الجمهوريــــقانون تنظيم الحياة االقتصو بشؤون اإلدارة المحلية،

 : (71)األراضي واألمالك وشؤون اإلعاشة وترتبط بها الشعب اآلتية
 أ.شعبة الشؤون اإلدارية. 

وادث التي تقع فيها ة العراقية والحــــالت المتعلقة بحدود الجمهوريـــوتختص بمعالجة المعام : ب.شعبة الحدود
وتطبيق قوانين  اإلقليميةع الدول المجاورة واألمور المتعلقة بالمياه ـــــوتطبيق االتفاقيات الخاصة بها المعقودة م
 إعادة المجرمين المعقودة مع الدول األخرى. 

وتعديل الوحدات  اثبإحدن النظر في القضايا الخاصة ــــمج.الشعبة الفنية:لم تختلف عما جاء في النظام السابق 
 اإلدارية. 

 د.شعبة األراضي واألمالك.
 ه.شعبة األوراق. 

 و.شعبة شؤون القرى واألرياف: وتقوم بمعالجة األمور المتعلقة بالقرى واألرياف. 
ة واألمانة العامة ـــالنفوس العامة والدفاع المدني العام ات :ـــــــوارتبطت بموجب النظام المذكور مديري

دارة أموال اليهود المسقط عنهم الجنسية العراقية ،وهي كانت تنفذ واجباتها كما حددها النظام السابق لمراقبة  وا 
 .  (75)8595لسنة 

ويمارسون أعمالهم وفق  ي األلوية فقد ربطهم بالوزير مباشرةً ـــــالنظام الجديد بشأن ارتباط متصرف وأختلف
ية بينما كان في السابق يرتبط المتصرفون بمديرية اإلدارة قانون إدارة األلوية والقوانين األخرى المرع

.مما أعطى المتصرفون مكانًة وقوًة إداريًة أكبر من السابق لتسهيل سرعة انجاز معامالت المواطنين (11)العامة



 

شعار الوزير بالتطورات العاجلة أوالً  بأول دون  والقيام بواجباتهم السّيما األمنية واإلدارية منها بأسرع ما يمكن وا 
دارتهم.  التقيد بسلسلة المراجع التي قد تضر أو تؤخر عمل المتصرفين وا 

ونلخص من قراءة  ،8595(لسنة 18ـــــم)ابق رقـــــالنظام الس 8591(لسنة 81ا ألغى النظام رقم)وهكذ
ابق كمديرية اإلدارة العامة ي النظام الســـــــاستحداث مديريات وأقسام لم تكن موجودة فالنظام الجديد لوزارة الداخلية 

ضافة مديريات وشعب جديدة لمديرية الداخلية العامة،كما أشار النظام إل ى مديرية األمن العامة كدائرة رئيسة ـوا 
ة وتنوعت ـــوواجبات وزارة الداخليفل ذكرها النظام السابق،وبذلك توسعت مهام غمرتبطة بالوزير مباشرة بينما أ

ي المجتمع العراقي بشؤونه الداخلية المختلفة،لذلك كانت سلطات هذه الوزارة ووزيرها ــــلتشمل جوانب مهمة ف
ن جوانب الحياة في الدولة ـواسعًة جدًا مقارنًة بصالحيات وسلطات الوزارات األخرى المحددة بحقل أو جانب م

تموز إال أّنها استعادت  81ن تحجيم دورها بداية ثورة ـــالعراقية وهي بذلك حافظت على مكانتها على الرغم م
ي حياة المواطنين الذين ال يمكن لهم االستغناء عن خدمات وزارة ـــــمكانتها تدريجيًا وعادت كوزارة رئيسة وفعالة ف

 الداخلية وموظفيها. 
لية بعد المح لإلداراتتنفيذ نظام المعاهد الخيرية التابعة  8598ي سنة ــــوتوجب على وزارة الداخلية ف

الطالب  إعانةي كل لواء بتحمل نفقات ــــــوتقوم بموجبه اإلدارة المحلية ف ،8598في نيسان سنة صدوره 
يوائهموالطالبات   . (18)ومعالجتهم وتجهيزهم بالكتب واألدوات المدرسية األخرى وكسائهم وا 

يواء األيتام والفقراء ى ثالثة أقسام ،األول المعاهد التي تسهم في إـــــوقسم النظام المذكور هذه المعاهد إل
ي هو المعاهد التي تسهم برعاية ـــــئية ،والقسم الثانابتدالخالل مرحلة الدراسة اوتربيتهم وتزويدهم بالمهارة اليدوية 

عدادهمًا وفسح المجال لهؤالء وتهيئة الفرصة المناسبة لتربيتهم ـــــالصم والبكم والمتخلفين عقلي ومهنيًا على ثقافيًا  وا 
الث المعاهد التي تسهم برعاية المكفوفين وتربيتهم ــــ، والقسم الثوتركيب أجسامهم قابليتهم ناسب مع وجه يت

 .(19)ى المهارة اليدوية والفنية خالل مرحلة الدراسة االبتدائيةــوتدريبهم عل
س ّعت  وزارة الداخلية م ية بتأليف لخدمة المجاالت العلمية واالجتماع 8598ن جهودها خالل السنة ــــو 
التي  واإلحصائيةة واالقتصادية ـــي ديوان الوزارة التي تقوم بدراسة األمور الماليـــاللجان الخاصة كلجنة البحوث ف

مهمتها تنظيم  اإلحصائيةتستفيد منها لتطوير شؤون الوزارة ،كما شكلت في ديوان الوزارة لجنة خاصة بالبحوث 
ة بتنفيذ برامجها بالنيابة ـــــة والوزارات األخرى التي تقوم وزارة الداخليـــحليدقيقة عن مشاريع اإلدارة الم إحصائيات

نجازات المديريات العام إحصاءعنها وتنظيم  ة التابعة لوزارة ــــعام عن المدن والقصبات والقرى والطرق وا 
مع  يم اقتصاد البالد بالتعاونة وتنظـــــة للتوصل إلى أحسن السبل الكفيلة بتطوير الحياة االجتماعيـــــالداخلي



 

ي مديرية التخطيط التابعة لديوان الوزارة ـــــــف اإلحصاءفضاًل عن وجود شعبة  ،رىخالوزارات والدوائر المختصة األ
 .(11)وتنظيمها على أسس حديثة اإلحصائيةالتي تقوم بتهيئة السجالت 

 (8598-8591ة )ـــــفأنجزت خالل السنة قانون الخطة االقتصادية المؤقت ـكما طبقت وزارة الداخلي
ة مدارس ودفن ـــــطريقًا محليًا وتسييج خمس(85( مخفرًا للشرطة وتعبيد)95ائية و)مدرسة ابتد(818تأسيس)

  . (11)ساحتي مدرستين أخريين
اخلية ى مديريتي الدـــــــفقد أضيفت مهام وواجبات أخرى إل 8599ة خالل السنة ــــتوسعت مهام وزارة الداخلي

( 81المعدل لنظام الوزارة رقم) 8598( لسنة 11ة واإلدارة العامة والتي لم تكن قد وردت في النظام رقم)ـــالعام
 كاآلتي:  8599( لسنة 9ن بين أهم الواجبات التي ذكرتها التعليمات رقم)ـــــوم 8591لسنة 

وتشرف على وشؤون العمل والعمال  تتاباتواالك اليانصيبة بوضع قانون ـــــــ.تقوم مديرية الداخلية العام8
وااليفادات ومديرية األمور الذاتية والمطبوعات وشعبة المخابرات السرية وقضايا  والزمالةمديريات الجمعيات 

ن واجبات شعبة الشؤون اإلدارية تحديد سلطات الموظفين اإلداريين ــــــالتهريب والكمارك وشعبة الحدود ،وم
بأعمال  ة وتقارير التجوال والدور والتسليم وتقارير التفتيش اإلداري فيما ال يتعلق مباشرةً ـــــلسنويومتابعة التقارير ا
 . (19)الرسمية األوراق إتالفعلى نظام  األوراقة وتشرف شعبة ــمديرية اإلدارة العام

راض الحيوانات العفنة ن خالل شعبة األراضي واألمالك لمتابعة قانون أمــــ.تعمل مديرية اإلدارة العامة م9
داد والمراعي والغابات وانحسار ـــــــوالشؤون البيطرية والزراعية ومكافحة اآلفات الزراعية ومتابعة أمور الري والس

بينما تشرف مديرية المشاريع والتخطيط ،  ةــــــــبصورة عام اإلسكانالحجرية وشؤون  والمقالع التبغ وصيد األسماك
وزير وجبت التعليمات التي أصدرها ة واألمور المتعلقة بالمشاريع العمرانية كافة.وأـــــعلى الطرق العام

القضايا المتعلقة  بإحالةبأن تتعاون مديريتا الداخلية واإلدارة العامتان بينهما (19))أحمد محمد يحيى(الداخلية
ة وتخلصت الوزارة من ــــارة الداخلير التابعة لوز ـــوبذلك تخصصت مهام الدوائ.(17)األخرى مباشرةً إلى  بإحداهما

 حاالت التداخل في المهام والواجبات.
( لسنة 9ن جوازات السفر رقم)والمتعلقة بقانو 8599( لسنة 8ــــــة رقم)وخولت تعليمات وزارة الداخلي

ى الجهات ة الموافقة على قيام شركات النقل العراقية أو األجنبية وفروعها المسجلة لدــــــوزير الداخلي8598
ي الدول المجاورة لممارسة النقل بين العراق وتلك الدول بعد ـالمختصة في العراق استخدام السيارات المسجلة ف

 آلتية:اتوافر الشروط 
 .أن تكون السيارة مسجلة في دولة تعامل العراق بالمثل.8



 

والتعليمات الصادرة أو التي  8598ة ( لسن9ي قانون جواز سفر السيارات رقم)ـــتتوفر فيها الشروط الواردة ف أن.9
 تصدر بموجبه. 

 .(11)من السلطة المختصة في العراق اإلقامة.أن يكون سائق السيارة عراقيًا أو أجنبيًا حائزًا على وثيقة 1
تموز  81اح العراق بعد ثورة ويبدو أن  هذه التعليمات أتت بعد توسع التجارة الخارجية للعراق بعد انفت

 األوربيةع الدول ــــالتجارية من تعامالته ـعفضاًل ، (15)تحاد السوفيتيالوا االشتراكي المعسكر ى دولعل8591
ن السلع ـــــمما يتطلب توسع حركة النقل بين العراق ودول الجوار التي يتم من خاللها نقل الكثير م والعربية ،

يم عملية استخدام وسائط النقل والسواق عبر الحدود ن وزارة الداخلية تنظــــــوتطلب األمر م ،والبضائع إلى العراق
القانونية التي قد تستغل من سواق ن جهة وتمنع المخالفات ـــالعراقية بصيغ تساعد على انسيابية حركة النقل م

ن االقتصادي للعراق من ــــسيارات النقل ألغراض التهريب أو األعمال التخريبية األخرى وبالتالي الحفاظ على األم
 أية تهديدات أو مخاطر خارجية.

السّيما في مقر 8591مطلع سنة  واستمرت وزارة الداخلية بتطوير مؤسساتها الوظيفية وكادرها اإلداري
خالل المدة  والمديريات العامة التابعة لها المقر(ار موظفي الوزارة )ـــــكب (9) مــــرقالتالي  ويوضح الجدول،الوزارة 
 .(51)دتهم وسنوات الدخول في خدمة الحكومة وتأريخ إشغال الوظائف الجديدةمع تواريخ وال8591-8591
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 مدةــــــــالمج

 
ار موظفي وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها كانوا قد شغلوا ـــــمعظم كب ، نجد بأنّ  أعالهوعند قراءة الجدول 

لكي ومن ــب منذ العهد المـــما عدا قلة منهم كانوا يشغلون الوظائف أو المناص 8591تموز  81بهم بعد مناص
 ي العام حسنــــر الدفاع المدنـــومدي(8597الخوجة)منذ سنة  إسماعيلأمثال ذلك سكرتير هيئة التفتيش اإلداري 

ال اليهود المجمدة أحمد الشالجي )منذ سنة ة ألمو ـ(واألمين العام لألمانة العام 8599علي غالب )منذ سنة 
ة ومهمة ــهذه الوظائف والمناصب لم تطلها يد التغيير اإلداري ألنها لم تكن وظائف حساس ( .ويظهر أنّ 8591

ا للمناصب األمنية ـــــلعلية واإلدارية كما هو الحال مع الدرجات اــــوضاع السياسياألوذات تأثير كبير على 
والسمعة الطيبة في ن الكفاية والنزاهة ـــاد على ذلك قد يكون هؤالء الموظفين يحملون درجة عالية ميز  ، واإلدارية

ن الجدول السابق طول مدة شغل المناصب المهمة كمنصب وزير الداخلية ومدير ــــــكما يالحظ م ، إدارة وظائفهم
 الداخلية العام ومدير اإلدارة العام ومدير الذاتية ،ن العام ومدير النفوس العام ومدير ـــــالشرطة العام ومدير األم

ي دائرة التفتيش ـــــوف ،8591شباط  1عبد الكريم قاسم في  فقد استمروا بشغل وظائفهم ومناصبهم حتى نهاية حكم
طوال مشكور أبو طبيخ وجودت النائب وهم منهم  اإلداري استمر كبار المفتشين بوظائفهم ما عدا تبدل اثنين 

 دة الدراسة.ـــم
قد شغل منصب  -من كبار ضباط الجيش العراقي –يزاد على ذلك كان وزير الداخلية أحمد محمد يحيى 

ة المهمة والحساسة ـــــة واألمنيـــــمما يؤكد هيمنة ضباط الجيش على المناصب اإلداري8591شباط  1 الوزارة حتى
ة العليا بيد ـــبجعل المناصب اإلداري -ري أيضاً التي يقودها ضابط عسك - وهذا يتماشى مع سياسة الحكومة

 ة. ـــــالمؤسسة العسكرية ومنها قيادة وزارة الداخلي

 الفاتمة 
ومهامها المختلفة في المجاالت ي ممارسة نشاطاتها ـــف 8591تموز  81وزارة الداخلية بعد ثورة  عت  س  

لتبدل  األولىها األمنية والسياسية ،لذلك عملت منذ األيام ة وبشكل يوازي تقريبًا مهامــــاإلدارية والوظيفية والخدمي
وتقديم أفضل  واإلداريالمختلفة بما يخدم العمل الوظيفي  اإلصالحاتي للدولة العراقية إجراء ــالنظام السياس

اوى نظام دع إلغاءات للموطنين ويوفر العدل والمساواة بين أبناء الشعب الواحد لذلك اقترحت الوزارة ـــالخدم
لتطهير الجهاز اإلداري للدولة ومنه وزارة  ت  سع  و   ، ة والجزائية وأطلقت سراح السجناء السياسيينـــــالعشائر المدني

لم  ايجابياتهان الموظفين سيئي السمعة وعديمي الكفاءة والنزاهة،لكن تلك األعمال وعلى الرغم من ــــالداخلية م
 والحظوةات الشخصية والمحسوبية والمنسوبية ـــــفضاًل عن اعتماد العالق ، يللتطهير السياس االستغاللن ــــتخلو م



 

زير الداخلية ومديري الدوائر الرئيسة في و لدى رئيس الحكومة لشغل المناصب اإلدارية المهمة ومنها منصب 
 الوزارة السّيما األمنية واإلدارية منها. 

ي وزارة الداخلية ومؤسساتها الواسعة ـــالمهمة فشغل كبار ضباط الجيش المناصب والوظائف الرفيعة و 
ام من كبار ضباط الجيش العراقي واستمرت هذه ـــــن العام ومدير الشرطة العــفكان وزير الداخلية ومدير األم

 . 8591شباط  1الظاهرة)عسكرة قيادات الوزارة (حتى نهاية حكم عبد الكريم قاسم أثر انقالب 
ي للوزارة وزيادة قدراته األمنية واإلدارية ــــر الجهاز اإلداري واألمنـــهودًا كبيرًة لتطويجوزارة الداخلية  ذلت  ب  

لذلك نظمت الوزارة العديد من الدورات التدريبية والتطويرية للشرطة ،كما أعادت مديرية الشرطة العامة تنظيم 
متطورة مزودة بتقنيات  بآلياتن مديرياتها ـــــبعض دوائرها لتكون أعمالها أكثر تنظيمًا وكفاءًة وزودت العديد م

ة الداخلية العامة ومديرية ــــأقسام وشعب ومديريات تابعة لمديري استحداثيزاد على ذلك  وقدرات فنية جديدة ،
ألبحاث بااإلدارة العامة لتكون أعمال هذه األقسام والمديريات أكثر دقة وتخصصًا وأصبحت من مهامها القيام 

باتجاه  ة والثقافية وبما يطور عمل الوزارة وينظمه  ــــوالجوانب االجتماعيي جوانب اإلحصاء واالقتصاد ـــالمختلفة ف
 خدمة المواطن والمجتمع. 

ي حقل الخدمات كأمانة العاصمة ـــبعض دوائر الوزارة وأقسامها السّيما ف اقتطاعن ـــالرغم م لىوع
وزارة البلديات إال  باسمل وزارة خدمية تضم األقسام المذكورة مع غيرها والبلديات والكهرباء والماء والمجاري وتشكي

 أنها كانت مستمرة بأنشطتها الخدمية المعتادة. 
ة ــة والشؤون االجتماعيـخرى السّيما وزارات الدفاع والزراعألة تعاونها مع الوزارات اــــأظهرت وزارة الداخلي
التي تدخل ضمن اختصاصات هذه ات المشتركة ــنفيذ القوانين والسياسن خالل تــــوالصحة والتربية والتعليم م

  الوزارة وبما يخدم ويحقق تطور المجتمع ورقيه.
 هوامش ومصادر البحث 

 ومسؤولياتها إلدارياو ي هيكلها التنظيمي ـــــــــرة الداخلية)المرحلة التأسيسية(دراسة فن الجنابي،وزاــ.ماجدة كريم حس8
        ،عة القادسيةــــجام / ةــــــــالتربيجستير)غير منشورة(،كلية ما،رسالة 8591-8598التخصصية

 . 17،ص9119
-8599الهيكل الوظيفي وتطور مؤسسات العمل التخصصي .ةـــــ.قحطان حميد كاظم العنبكي،وزارة الداخلي9

 9،ص9111ية/جامعة ديالى،الة ماجستير )غير منشورة(،كلية التربـدراسة إحصائية تحليلية مقارنة،رس 8515
 وما بعدها.



 

 –دكتوراه)غير منشورة(،كلية التربية  أطروحة،8591 -8515ة ــــــ،وزارة الداخلية العراقي______________ .1
 وما بعدها. 7،ص9117ابن رشد،جامعة بغداد،

 . 11.المصدر نفسه، ص1
بالكفاية  امتازواي العهد الملكي ممن ــية فن وزراء الداخلــــنجزت العديد من الرسائل الجامعية عن عدد مأ.9

اب ـــز القصـــي شوكت وعبد العزيــ،والسمعة الوظيفية الحسنة أمثال سعد صالح وسعيد قزاز وناجاإلدارية
 ومصطفى العمري . .  . 

ي البريطاني بهدف حل المشكالت والمنازعات الت االحتاللن قبل سلطات ــــــم 8589.صدر هذا النظام سنة 9
اء المجتمع الريفي غير خاضعين لقوانين المحاكم ـــيكون أحد أطرافها أو كليهما من أفراد العشائر ،إذ أصبح أبن

نماالمدنية  مة ن تاريخ العراق القريب ،ترجـــس بيل ،فصول مـــحاكمون بموجب هذا النظام.للمزيد انظر:المي   وا 
 ؛15(،ص8551جعفر الخياط،)بغداد،

Tribal Criminal and disutes regulation,Baghdad,1918,pp,1-29.                                 
،القسم الثاني،في العهد الجمهوري 8591.الجمهورية العراقية،وزارة العدلية،مجموعة القوانين واألنظمة لسنة 7

  .1/1/8591( في 1؛جريدة الوقائع العراقية،العدد)959(،ص8595الزاهر،مطبعة الحكومة،)بغداد،
 . 81/1/8591( في 88.انظر:الوقائع العراقية،العدد) 8591 آب 5ن ــــعلى التقاعد اعتبارًا م أحيل.1
 . 1/1/8591( في 1.المصدر نفسه ،العدد )5

سنة  أيار،اشترك في حركة 8518سنة ي الكلية العسكرية ــــــ،أكمل دراسته ف8598. ولد في بغداد سنة 81
،كان رجاًل طموحًا وجريئًا ويحب السلطة وذو شخصية معقدة..،وللمزيد عن  8511وحرب فلسطين سنة  8518

ي العراق ــف 8591تموز  81ليث عبد الحسن الزبيدي، ثورة سيرته ودوره السياسي والعسكري في العراق، انظر:
 -؛أحمد فوزي،عبد السالم محمد عارف سيرته 199-118(،ص ص،8518،)بغداد،9،مكتبة اليقظة العربية،ط

  وما بعدها.89(،ص8515مطبعة الديواني،)بغداد،مصرعه، - محاكمته
 . 81/1/8591في (89.الوقائع العراقية،العدد)88
لعصرية الواسعة ،كان من الشخصيات الوطنية العراقية التقدمية،عرف بثقافته ا8519.ولد في الموصل سنة 89

استقال  ، ي الديمقراطيــن مؤسسي الحزب الوطنــــــ،ومخالل عمله السياسي،تولى وزارات عديدة ونزاهته المعروفة
:محمد حديد،مذكراتي انظر،عن سيرته ودوره الفكري والســياسي ..،وللمزيد8591نيسان  91وزارة المالية في  من

حنا وما بعدها ؛ 19ص ، (9119، )بيروت ،8،ط ي العراق ،دار الساقيـــ.الصراع من أجل الديمقراطية ف



 

ة األبحاث العربية،الكتاب ــــيوعيون والبعثيون والضباط األحرار،ترجمة عفيف الرزاز،مؤسس،العراق.الشبطاطو
 .  891(،ص8555،)بيروت،9الثالث،ط

 ،8519-8518دة ـــفي الشامية بلواء الديوانية للم،عمل معلمًا 8581محلة المهدية في بغداد سنة  .ولد في81
عندما قامت ثورة )عميد( ي رتبه العسكرية وكان برتبة زعيمـرج ف،تد8511دخل الكلية العسكرية وتخرج منها سنة 

لشعبه ..،وللمزيد عن ًً  ،كان شخصاً نزيهاً ومعتدالً ومخلصا8511في حرب فلسطين سنة ،اشترك تموز 81
سي ،عبد الكريم قاسم ودوره السيافائق عبد الهادي صالح،انظر:ي تاريخ العراقـــــسيرته ودوره العسكري والسياسي ف

ربي والتراث )غير منشورة(،معهد التاريخ العدكتوراه أطروحة،8591-8591والعسكري فــــي العراق 
 . 118-191(؛ليث عبد الحسن الزبيدي،المصدر السابق،ص ص،9111العلمي،)بغداد،

 . 197-199.محمد حديد ،المصدر السابق،ص ص،81
 . 197.المصدر نفسه،ص89
،كان تربطه صالت صداقة وزمالة طيبة برئيس الوزراء 8589فــي سنة ط الجيش العراقي،ولد .من كبار ضبا89

ريم قاسم في حرب ي الوحدة العسكرية التي كان يقودها عبد الكــمنذ كان ضابطًا لالستخبارات فعبد الكريم قاسم 
لمنصب حتى ،وكان مطيعًا ومواليًا لدرجة كبيرة لعبد الكريم قاسم لذلك استمر بشغل هذا ا8511فلسطين ســـــنة 

نظر:الجمهورية ،االوظيفية ن سيرتهـن التفصيالت عـــ.وللمزيد م8591شباط  1ي ــــــــة حكم عبد الكريم قاسم فــــنهاي
،مطبعة اإلدارة 8598لجمهورية العراقية لعام العراقية،وزارة الداخلية،جدول كبار موظفي ا

 . 198محمد حديد،المصدر السابق،ص ؛81(،ص8598المحلية،)بغداد،
 . 198.محمد حديد ،المصدر السابق،ص87
 . 1/1/8591(في 1الوقائع العراقية،العدد).81
)غير ستير،رسالة ماج8591-8591االجتماعية فـــــــي العراق  .سوسن عبد العزيز عبد الوهاب،التطورات85

 . 87،ص9111منشورة(،المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية،الجامعة المستنصرية،
 . 5/81/8591(في 91.الوقائع العراقية،العدد)91
،القسم الثاني،مصدر 8591وعة القوانين واألنظمة لســــــنة ة،مجمــــــــــ.الجمهورية العراقية،وزارة العدلي98

 . 5/81/8591(في 91الوقائع العراقية،العدد) ؛ 91سابق،ص
 . 99/89/8591(في 811الوقائع العراقية،العدد).99
دارتها وتنظيمها اإلدارات المحلية ف.يقصد ب91 ي ــــالمعاهد المهنية والحرفية المؤسسات التي تعني بتأسيسها وا 

لصناعية لسد حاجة البالد في المجاالت ا واإلناثفنيين من الذكور  إعدادي ـاأللوية كافة والغاية منها المساهمة ف



 

قبول وواجبات اإلدارات المحلية تجاه هذه وللمزيد عن مناهج الدراسة وشروط الوالتجارية واالقتصادية.
م الثاني،نظام رقم ،القس8591وعة القوانين واألنظمة لسنة ،وزارة العدل،مجمالمعاهد،انظر:الجمهورية العراقية

في  (111العدد)، ي جريدة الوقائع العراقيةـ)نظام المعاهد المهنية لإلدارات المحلية(والمنشور ف8591(لسنة 89)
81/9/8591 . 
-811ص ص، ، يــم الثانـــ،القس8591وعة القوانين واألنظمة لســـــنة ة،مجمـــــة،وزارة العدليــــــ.الجمهورية العراقي91

815 . 
بلغ عدد سكان العراق 8599ي سنة ـــــنسمة،وف(9،911،815نحو)8597سنة  إحصاء. بلغ سكان العراق في 99

الجمهورية  .انظر:(مليون نســمة89،8غ عدد السكان نحو)لب8577اد سنة ي تعدــــــمليون نسمة،وف(1،8نحو)
ن ــ؛صالح فليح حس1(،ص8515،)بغداد،8العراقية،وزارة الحكم المحلي،الدليل اإلداري للجمهورية العراقية،ج

(،ص 8579 ، ة دار السالم،)بغدادــــ،مطبع8571-8591ة بغداد الكبرى ـــــالهيتي،تطور الوظيفة السكنية لمدين
 . 889-888ص،
؛عبد المنعم كاظم عبود،شوارع 989(،ص8595ي عامها األول ،)بغداد،ـــتموز ف 81.وزارة اإلرشاد،ثورة 99

 . 1،ص8571(،89بغداد،مجلة أمانة العاصمة،العدد)
 .  19-19ن عبد العزيز عبد الوهاب،المصدر السابق،ص ص،ـــــسوس.97
 . 11.المصدر نفسه،ص91
ي عامها ــتموز ف 81،ثورة اإلرشاد؛وزارة 989ي عامها األول..،صــــوز فتم 81،ثورة اإلرشاد.وزارة 95

 . 891-899(،ص ص،8598الثالث،مطبعة الرابطة،)بغداد،
و التحسن في شتى اتجه نحًً  تطوراً كبيرا8591- 8591األوضاع الصحية في العراق خالل الحقبة .شهدت 11

خالل مدة الدراسة ،انظر:عباس فرحان ظاهر ، لعراق ة في اـــالصحي األوضاع.وللمزيد عن المجاالت الصحية
دراسة تاريخية ،بحوث المؤتمر العلمي األول لجامعة واسط ،  8591-8591ي العراق ـــاألوضاع الصحية ف

 .  819-891،ص ص،9119نيسان
الماء  الةــإس )قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة8595(لسنة 99ولى مـــــــن القانون رقم)دة األاالم .انظر:18

   . 99/9/8595( في 818( والمنشور في جريدة الوقائع العراقية ،العدد)8599( لسنة 91لمنطقة بغداد رقم)
شباط 1 -8591تموز  81)تولى مجلس السيادة صالحيات رئيس الجمهورية طوال حكم عبد الكريم قاسم .19

الفريق الركن نجيب الربيعي س المجلس ،وتألف المجلس من ثالثة أشخاص رئيس وعضوين ،فكان رئي(8591
عن أعمال ومهام وواجبات مجلس ن التفصيالت ـــمللمزيد و محمد مهدي كبة وخالد النقشبندي، والعضوان هما



 

الوطنية  ياادة العراقي والقضاــــ،انظر:كريم مراد عاتي،مجلس السيعلى الصعيدين الداخلي والخارجي الرئاسة
)غير منشورة(،معهد الدراسات السياسية والدولية،الجامعة ،رسالة ماجستير8591-8591ي العراق ـــف القوميةو 

 . 91/7/8591(في 8؛جريدة الوقائع العراقية،العدد)9111المستنصرية،
 . 1/1/8595في (819يدة الوقائع العراقية،العدد).جر 11
،تدرج في رتبه حتى 8595 ،ودخل في سلك الوظيفة سنة8515ط الشرطة العراقية،ولد سنة .من كبار ضبا11

كانون األول  7وحتى 8591تموز  81الشرطة السيارة بعد ،وشغل منصب آمر قوة زعيم شرطة)عميد( أصبح
الجمهورية .انظر:للعقيد طاهر يحيى مدير الشرطة العام السابق رطة خلفا ً ــــللشًً  عندما عين مديراً عاما8591

 . 81،مصدر سابق،ص8598رية العراقية لعام الجمهو العراقية،وزارة الداخلية،جدول كبار موظفي 
)بغداد، ،8،ط1بيت الحكمة،ج،8595-8591فــــي الوثائق البريطانية حسين الزوبعي،العراق  إبراهيم.خليل 19

 . 889-881(،ص ص،9111
 . 881.المصدر نفسه،ص19
 ، الفتاح علي يحيى ،انظر:عبد8591-8591فــــي العراق خالل المدة  الداخلية األحداث.للمزيد عن تطور 17

دكتوراه)غير منشورة(،كلية  أطروحة،8591شباط  1 -8591تموز 81العراق  التطورات السياسية الداخلية في
   .8559/جامعة الموصل،اآلداب

ن ــن المعاونين والموظفيــــــن مدير عام بدرجة وزير وعدد مـــة مـ.تتألف مديرية االستخبارات العام11
المتعلقة بسالمة الدولة وتقوم بتمحيصها ودراستها وتزويد رئيس  واألخباربجمع المعلومات  والمستخدمين،وتختص

والمصالح الزمة إلى الوزارات لوالتوصيات ا االستشارات،كما تقدم ة األمن الوطني بجميع احتياجاتهاالوزراء وهيئ
التي تتطلبها سالمة  ي واألعمال األخرىن الوطنـــــــوتنفيذ الخطط التي تضعها هيئة األم،الحكومية عند الضرورة

(في 819، العدد)منشور فـــــي جريدة الوقائع العراقيةمن القانون المذكور وال 7- 9: انظر:المواد،..وأمن الدولة
9/1/8595 . 

مطبعة الحكومة ، ،القسم األول،8595وعة القوانين واألنظمة لسنة .الجمهورية العراقية،وزارة العدل،مجم15
 . 815(،ص8591،)بغداد
 . 9/1/8595(في 819.الوقائع العراقية،العدد)11
 . 91/1/8595( في 819.المصدر نفسه،العدد)18
 . 819،ص،مصدر سابق8595وعة القوانين واألنظمة لسنة .الجمهورية العراقية،وزارة العدل،مجم19



 

 بعثتها للسفر إلى خارج العراق ألفرادة ـــفر بأنه ))المستند الذي تصدره الدولــــ.عرف القانون المذكور جواز الس11
رج العراق وهو فر خاـــــويبين فيه جنسيتهم وهويتهم..((،وأما جواز المرور))هو المستند الذي تصدره الدولة للس

جوازي السفر الدولة للسفر خارج العراق وهي غير ))هي المستند الذي تصدره ــــفرووثيقة السغير جواز السفر((
 . 1/1/8595(في 891من القانون والمنشور في الوقائع العراقية ،العدد) األولىظر:المادة والمرور((،ان

)قانون 8595نة ـــــلس(99،القانون رقم)8595وعة القوانين واألنظمة لسنة ،مجم.الجمهورية العراقيـــــة،وزارة العدل11
 .917-919جوازات السفر(،ص ص،

 . 911.المصدر نفسه،ص19
 . 115-111ص ص،.المصدر نفسه،19
ي جريدة الوقائع العراقية ، ــانظر:المادة السادسة من قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية والمنشور ف.17

 . 1/9/8595(في 891العدد)
والمنشور في )نظام وزارة البلديات(8595( لســــــنة 99ة عشرة ؛ النظام رقم).المصدر نفسه،المادة الخامس11

 . 819-819،ص ص،8595انين واألنظمة لسنة مجموعة القو 
 . 119،ص8595وعة القوانين واألنظمة لسنة .الجمهورية العراقية،وزارة العدل ،مجم15
ن أعضاء اللجنة العليا للضباط ــــــــ.قام بهذه الحركة عبد الوهاب الشواف أحد ضباط الجيش العراقي وم91

وتحريضها للقيام  الجمهورية العربية المتحدة بدعمها للحركة تهمت،وا ائر العربيةـــاألحرار بمساعدة بعض العش
م ّدت  ،لكن الحركة به واإلطاحةبانقالب ضد حكم عبد الكريم قاسم   . عيمها الشوافوقتل ز  اآلتيي اليوم ــــــف خ 

 ط ، عربيةي تأريخ العراق المعاصر،مكتبة اليقظة الـــــفصل ف8595الدرة ،ثورة الموصل القومية انظر:محمود 
 وما بعدها. 899(،ص8517،)بغداد،8

 . 9/9/8595(في 818انظر:الوقائع العراقية،العدد).98
 . 89/7/8595(في 851.المصدر نفسه،العدد)99
( لسنة 17،القسم الثاني،نظام رقم)8595لسنة  واألنظمة،مجموعة القوانين .الجمهورية العراقية،وزارة العدل91

ة ، ــــجريدة الوقائع العراقي ؛811-815(،ص ص،8511(لسنة19لـسجون رقم))نظــــام تعديل نظام ا8595
 .  99/9/8595(في 819العدد)
 . 11/7/8595( في 987.جريدة الثورة،العدد)91
 ،بيت الحكمة8591-8591ي العهد الجمهوري ـــــ،تاريخ الوزارات العراقية فوآخروني ـــ.نوري عبد الحميد العان99
 . 85/1/8595(في 919؛جريدة الثورة،العدد)99ص(،9118،)بغداد،8،ط1،ج



 

ن مجموعة دوائر منها دوائر تابعة لوزارة ـــ.نصت المادة الخامسة عشرة على تشكيل وزارة البلديات م99
الماء  الةـــإسالداخلية)كأمانة العاصمة،البلديات العامة،مصلحة نقل الركاب،ومصلحة المجاري،ومديرية لجان 

ؤون ن وزارة الشــــــ،فضاًل عن مديرية الخدمات الريفية العامة مالماء لمدينة بغداد( إسالةومصلحة والكهرباء العامة 
ثت أو جرى التبديل فــــــ،ونصت المادة السةــــاالجتماعي ..إصدار ــــي تشكيالتهاابعة عشرة على أن للوزارات التي أحد 

وعة القوانين واألنظمة جمهورية العراقية ،وزارة العدل،مجمأنظمة جديدة تبين فيها تشكيالتها وواجباتها.انظر:ال
 . 117-119،مصدر سابق،ص ص،8595لســـنة 
 . 99/7/8595( في 911.الوقائع العراقية،العدد)97
 .المصدر نفسه، المادة الثانية. 91
ص     ابق،ـــــــ،مصدر س8595نة ـــــــن واألنظمة لســـــوعة القوانية،وزارة العدل،مجمـــــة العراقيـــ.الجمهوري95
 . 817-819ص،
 . 817ص.المصدر نفسه،91
 . 99/7/8595في (911.الوقائع العراقية،العدد)98
 . 817،ص8595.الجمهورية العراقية،وزارة العدل،مجموعة القوانين واألنظمة لسنة 99
 .  9 : .المصدر نفسه،المادة91
 .  1 - 9:  .المصدر نفسه،المواد91
 . 99/7/8595في (911لعراقية،العدد).الوقائع ا99
بعد مدة قصيرة من الثورة وهدف إلى تحقيق العدالة 8591( لسنة 11الزراعي رقم) اإلصالح.صدر قانون 99

زالة االجتماعية عّد القانون انتصارًا للفالحين على المالكين ،لكنه ،وي   اإلقطاعالفوارق الطبقية والقضاء على  وا 
ه على الوضع ي الذي هبط بشكل حاد.وللمزيد عن القانون ومواده وانعكاساتــــالزراع اإلنتاجانعكس سلبًا على 

تاريخ  ؛عماد أحمد الجواهري،11/5/8591(في 11،انظر:جريدة الوقائع العراقية،العدد)االجتماعي في العراق
،كلية (شورةغير من)دكتوراه ةــــأطروح،8571-8511الزراعي فــــــي العراق  واإلصالحمشكلة األراضي 

تاريخ الوزارات العراقية في ؛ نوري عبد الحميد العاني وآخرون،189-181ص ص،،8519،جامعة بغداد،اآلداب
 . 911-991،ص ص،8العهد الجمهوري..،ج

،بيت 8591-8591ية فـــــــي العهد الجمهوري تاريخ الوزارات العراق.نوري عبد الحميد العانـي وآخرون،97
 . 88ص(،9118،،)بغداد 8،ط1الحكمة،ج



 

، (8599،)بغداد،9رية العراقية،مطبعة اإلرشاد ،طي الجمهو ـــــعلي مهدي حيدر،اإلدارة العامة لأللوية ف.91
 .  79ص
 . 71-71.المصدر نفسه،ص ص،95
 . 79-71.المصدر نفسه،ص ص،71
األنظمة مجموعة القوانين و ،ة،وزارة العدلــالجمهورية العراقيوالمنشور فـــــــي:8591(لسنة 81رقم)انظر:النظام . 78

في (181العدد )الوقائع العراقية،؛17-19(،ص ص،8598،القسم الثاني،مطبعة الحكومة،)بغداد،8591لسنة 
9/1/8591. 

عن األمن  مسئول))المتصرف  أن  على 8519( لسنة 89رقم) األلويةن قانون إدارة ـــــ( م91نصت المادة).79
والنواحي..((.انظر:الوقائع  االقضيةوموظفي رطة ـــه بهذا الشأن بواسطة الشالعام في لوائه وعليه تأدية وظائف

 . 7/9/8519(في 9975العراقية،العدد)
 . 79.علي مهدي حيدر،المصدر السابق،ص71
نظمة أل.انظر:الحكومة العراقية،وزارة العدلية،مجموعة القوانين وا8511لســــــــــــنة (11ود به القانون رقم).المقص71
  .119-189(،ص ص،8511،مطبعة الحكومة،)بغداد،8511نة لس
 .  18-11.علي مهدي حيدر،المصدر السابق،ص ص،79
-19ص ص، ،مصدر ســــابق،8591ـسنة ة لـــــــــوزارة العدل ،مجموعة القوانين واألنظمة،ـــــالجمهورية العراقي .79
11 . 
 . 9/1/8591في (181.الوقائع العراقية،العدد)77
 صدر نفسه. .الم71
نة   ــــ(لس81)النظام رقم..،8591ــنةــــــــواألنظمة لس.الجمهورية العراقية،وزارة العدل،مجموعة القوانين 75

 ،المادة الثانية. 8591
 .المصدر نفسه،المادة الثالثة. 11
:وزارة العدل ، يــــ)نظام المعاهد الخيرية لإلدارات المحلية(والمنشور ف8598( لسنة 89.انظر:النظام رقم)18
 .  91-91،ص ص،8598وعة القوانين واألنظمة لسنة مجم
،بيت 8591-8591قية فــــي العهد الجمهوري تاريخ الوزارات العرا .نوري عبد الحميد العاني وآخرون،19

 . 87/1/8598في (981؛الوقائع العراقية،العدد)18-11(،ص ص،9119،)بغداد،8،ط9جالحكمة،
 . 98-91ي عامها الثالث، مصدر سابق،ص ص،ــتموز ف 81 .وزارة اإلرشاد،ثورة11



 

 . 98.المصدر نفسه،ص11
،مطبعة الحكومة،القسم الثالث ، 8599نة ـــالجمهورية العراقية،وزارة العدل،مجموعة القوانين واألنظمة لس.19

 .  99(،ص8591التعليمات، )بغداد،
دارية آخرها اديةاإلعدوأتم فيها دراسته  8589نة ـــــ.ولد في الموصل س19 منصب وزير ،تقلد مناصب عسكرية وا 

دارياً ناجحا8591شباط  1واستمر بشغله حتى 11/5/8591الداخلية في وتربطه عالقة طيبة ًً  ،وكان عسكرياً وا 
 ،8ج ،مطبعة الميناء،8595-8195ث ــــراق الحديـــالع المــأعباقر أمين الورد، بعبد الكريم قاسم.انظر:

،مطبعة التمدن ، 8591؛محمود فهمي درويش وآخرون،دليل الجمهورية العراقية لسنة 811(،ص8571)بغداد،
 . 151(،ص8598)بغداد،

 . 1/9/8599(في 911.الوقائع العراقية،العدد)17
 . 91،مصدر سابق،ص8599وعة القوانين واألنظمة لسنة .الجمهورية العراقية،وزارة العدل،مجم11
كر االشتراكي ـــوفيتي ودول المعســـن االتفاقيات مع االتحاد الســــعديد مال .عقدت حكومة عبد الكريم قاسم15

 ، د عن الموضوع ،انظر:نوري عبد الحميد العاني وآخرونـمجاالت االقتصادية والفنية .وللمزيي الــــف للتعاون
 . 118، 951، 971، 819، 91،الصفحات:9تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري..،ج

،مطبعة اإلدارة 8595ة،جدول كبار موظفي الجمهورية العراقية لعام ـــــ.الجمهورية العراقية،وزارة الداخلي51
ظفي الجمهورية ار مو ــجدول كبة،وزارة الداخلية،ــــالجمهورية العراقي؛81-1(،ص ص،8595المحلية،)بغداد،
ار موظفي ــجدول كبوزارة الداخلية،الجمهورية العراقية،؛89-1مصدر سابق،ص ص،،8598العراقية لعــــام 

 . 89-5(،ص ص،8599،مطبعة اإلدارة المحلية،)بغداد،8599ام ــالعراقية لع الجمهورية
.انظر:الجمهورية 8599نة ـًا للداخلية ســــ،أصبح مديرًا عام8511،ودخل في الوظيفة سنة 8589.ولد سنة 58

 . 1،مصدر سابق،ص8599ة العراقية لعام العراقية ،وزارة الداخلية،جدول كبار موظفي الجمهوري
مصدر سابق،ص ،8595ام ــة لعــي الجمهورية العراقيـــار موظفـــة،جدول كبــ.الجمهورية العراقية،وزارة الداخلي59
،مطبعة 8591 ة لعام ــــجدول كبار موظفي الجمهورية العراقية،ـــــة،وزارة الداخليــالجمهورية العراقي؛89-1ص،

جدول كبار موظفي الجمهورية ة،وزارة الداخلية،ــالجمهورية العراقي؛89-1(،ص ص،8591محلية،)بغداد،اإلدارة ال
 . 89-1،مصدر سابق،ص ص،8598ة لعام ـــالعراقي
،مارس التعليم 8518تخرج في كلية الحقوق سنة  ونشأ فيها،8591عباس الشالجي في بغداد سنة  .ولد أحمد51

مراقبة أموال األجانب ثم عهدت إليه  ،8591نة ـــــــالعامة ألموال اليهود المجمدة س لألمانة ثم عين أمينًا عاماً 



 

عن وظيفته.انظر: باقر أمين الورد ، المصدر ًً  فضال 8591نة ـــــــبسبب إجراءات إصالح نظام الحكم وذلك س
 . 118ابق،صـ؛ محمود فهمي درويش وآخرون،المصدر الس 11السابق ، ص 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


