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  -� و���� ,�أ��ب ا*�: ����01رة                    

  

أط��ت ا����� ��� ا�و��� ا����� ��� ا��� وا����م ��ورھ� وا���وض      
� ��، ������#� ��وب �ن ا�ر�ول %�� $ ���" و��م و���#" �! ر ��� ا�د��� ��

/�0م ز��! ورو/! �! آن وا�د�ن و�-�, �ن ا���ط+�ن ا�ز���� وا�د����، ������#� 
وا/د، و���� ا+��ت ��ط+" � ��+ط�, ����#� ا�2ر��� ا��+���1 �! ا��رآن ا�0ر�م 

  وا���� ا��و�� ا�2ر�#�. 

0ر ا�%د�ق ��2ت �دي  و����     !���ب ا����#� ا�ذي أط�ق أو� ��� أ
ا���#�ء �ن �ده ا��د�د �ن ا����ب و+طورت �ن �%ر ��ر و��0ن +����� إ�� 

  �1ث أ;��م:

: إ?��� إ�� ��ب ا����#� أط�ق ��ب أ��ر ا��ؤ���ن ��� أ��ب ر���� ����ـ1

دون ��"  "وأ�� +���+" ��ر ن ا��ط�ب، و0ذ�ك ��ب ا@��م ا�ذي ��ول ان ��
E��م ا�%�ة �! إ+��" وا�;+داء " " و��ذا ���ل ا@���� ا�0رى  ���ا���� �+2

.F/وا����د وا� F/ا�%�ة، وا� ����E0 ،رىG%ا� ����زا �ن ا@��+  

و;د ا+�ذت ا����2  ھذا ا���ب /�ث �%وا ���� ��م ا@��م 0و�" �! �ظرھم     
0ر، و-��وا ھذا ا���ب �0ل �ن أ/ق E���� ا�%�ة 1م  !���� ر�ول $ �ن أ

��و;ون �" ا����� �ن �ده، و�د�ون �" ���#�ء /+� إذا ا�+و�وا ��� ا�دو�� 
�/و�ون ا���ب �ن �ده إ�� أ��ر ا��ؤ���ن 0�� ھو ا�/�ل �! ا�د�وة ا������ /�ث 

  �%ت اراھ�م ن �/�د ��م ا@��م.

��+/���� -��ور ا�����ء؛ و���� ���#� $ و��وا  �! /�ن ھ��ك أ���ب �م    
"، "�� *�ف �ن ���ب أ��وت و/ . ���ب و. ��وت;� �" إ�� ا�#-ورو;��وا 

وظ�ر ا���ب �! ا��%ر ا��وي و�2ع �! ا��%ر ا����! وا��1ت ��" أ���ب 
  $.أ�ري �1ل ظل $، ��ط�ن $، ���#� ا�ر/�ن، أ��ن $، /-� $، /ل 
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��د أط�ق ��� ���و�� ن أ! �#��ن، و�ز�د ن ���و��، و�د ا���ك ن      
�روان وھ�2م ن �د ا���ك، و�ز�د ن ا�و��د، ��ب ���#� $ و/�ن �طب �د 

  ا���ك ن �روان �! ا�0ون �! ا�0و�� أ0د ��� أن ا���ط�ن ظل $ �! ا�رض.

{و إذا د �! ا��رآن �! ;ول $ +���� و��ود أ%ل ��ب ���#� $ إ�� �� ور    
، 0�� ا2+�ر ھذا -30ا��رة -  ��ل ر�ك ���:�� إ#8 ���ل -8 ا�رض *���6}

ا���ب �ن ا���#�ء ا������ن أ�?� وھذا �� �و/ت إ��" ا��د�د �ن ا���2ر وا��طب 
 ��� Kر��+ا�+! ا2+�رت �! �%رھم، و;د ظ�ر ر���� ��ب ���#� $ ��� ��0 

  ـ ���/�د�� ��� ��د ا����ون.ھ203

    !� !��و�ن ھذه ا����ب أ�?� ��ب ا���ط�ن $ ا�ذي أ�2ر إ��" ا���%ور ا��
 � �; �0� ""أ�,� ا#�س إ#�� ا#� ا��ط�ن / -8 أر�; أ��و�م إ/دى �ط

  � و-��; و �د�ده".

-�� أ�� ��ب ظل $ ��و ��ب ا�+���" ا���#�ء ا�����ون أ�?� وا���   
ل إ��  "���وا������ك، و�ري �ض ا��/�1ن أن ھذا ا���ب إ�� �2ص ا����#� 

  �ؤ��� ا�����، 0�� أ�" ��ب �-�زي ����ه ا��-وء وا�/����.

�1ل ��ب ا��#�ح، ا��� م، ا���%ور، ا���دي، ا�ر�2د  أ��ب ر���� *�@�: ـ2

...N�  ا���+%م 

   O#�ح ھو ا�ذي أط��" أ�ب ا���� ����� !���ب ا��ؤر��ن ��� ا����#� ا��
ا�ول �د $ ن �/�د، و��د ا�+�ف ا��ؤر�ون /ول �ن ھو %�/ب ا���ب �ن 
-�� و/ول ����ه �ن -�� أ�رى، ����ؤر��ن ا�+�وا �ن �د $ ن �/�د 
و��" �د $ ن ��! ���طوا ��ب ا���ر إ�� ا�ول، ��%� وأن ا��ؤر��ن 

ي وان /�ب وا�طري وا����و! وا�د��وري � �2رون ا�رواد أ��1ل ا�-���2ر
%ورة ���� إ�� ھذا ا���ب ل �2رون إ��" ���0 "أو ا���س".   

 "�و��ل ا����ودي ��د أول �ن أط�ق ��ب ا��#�ح ��� أ! ا���س �ن 1م +
  ا��ؤر�ون.

ا�+�ف ا��ؤر�ون 0ذ�ك /ول ���! ھذا ا���ب أ���! ا�0رم وا����ء أو ���!    
  ا�+�+�ل وإ�/�، وا��Oب أن ا����� ا�ول أ;رب إ�� ا�%واب �ن ا���1!.
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وءات    ���أ�� ��ب ا���دي ��د ظ�ر ��د ا������ن ��و ذو أ��د د��� ار+طت 
وا�روا��ت �ن �-! (ا����ذ ا���+ظر) ا�ذي ���R ا�رض �د� �ؤ0د�ن أن ا����ذ 

ن �د $ ا����#� ا����!  ھو ���! ا���ب، وھو ا���ب ا�ذي ا+�ذه �/�د
ذ�ك أوه ا���%ور @��ء 2�ن ا�" 0و�! ����د، وردا ���  "ا���1ث، و��
ا�+�دام ا���ب �ن ;ل �ض ا���و��ن أ��1ل �/�د ا��#س ا�ز��0 ن ا�/�ن 

.!��  ا��/ض ا�ذي �رج ��� ا���%ور ا��

�ب �روان ن ��د ��ب �ز�د ا���1ث ا��وي ����;ص، و� ـ أ��ب !*@�� :3

����طق  "��/�د ��/��ر، و��ب أو -�#ر ا���%ور��دوا��!، و��ب ا���دي ا
��/ق، و��ب �و�! ن ا���ن ��2د�د، و�Oرھ� �ن ا����ب.  

  را��ت ادو� و!��را ,�:

  و��ل أھم ا��وان ا�+! ��2ت �! ا��رون ا@����� ھ!:

را��+�م �وداء و�ذ�ك أط�ق  و;د ا+�ذه ا�����ون ��2را ��م ���0ت ا�واد: -
دو�� ا���ودة "و;د �0ن وراء ا+��ذ ھذا ا��ون �دة " ������� ا�دو�� ا��

 أ��ب �ذ0ر ����:

! ط��ب را�� ا�ر�ول %�� $ ���" و��م و��! ن أن ��� ا�+�رھ� أ -
س �وم /��ن �ر�ول %�� $ ���" و��م ��د �����0+� �وداو�ن وأن ا�

  .را�� �وداء

��م �د ا�ط�ب -د ا��! ���" ا�%�ة وا���م �, ;ر�ش /�ن +��زع أن  -
 ر ز�زم �0ن أ�ود، ���� �0ن ��م ;ر�ش أ�ض وا��0� أ%#ر 0��  ���

د ا��ط�ب ا��واد.� !�  أن ا�ذي ���ز 

+ذھب روا�� إ�� أن ا��%�ر ��وا ا��واد �د "��ر�0 أ/د" و�ذھب �ض  -
  ا ��/زن ��� ;+ل أھل ا��ت.ا��ؤر��ن إ�� أن ا��واد �0ن ر�ز

: ھو ر�ز ا�/ر�0 ا����ر?� ��� ��د ا������ن، ��د ر�, ا�ون ا���ض -
ھذا ا���2ر ا�1وار ���روا �ن ��ط�م و+�ردھم ?د ا�دو�� ا������، و��ل 
 !�أھم ا�-����ت ا�+! ا+�ذت ھذا ا���2ر: أھل ا��2م ا���روف و� �م �
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" أ���، 1م ا���و�ن ا�ذ�ن �دو ا��%+O2روع ا�ذي ا�م ا���/ ���
  ا�����ون.

و��د �0ن ا��ون ا��ض �ن أ�وان را��ت ا�ر�ول ���" ا�%�ة وا���م،     
و�ذ0ر �ض ا��ؤر��ن أن ا��ون ا��ض �0ن ��2ر ا�دو�� ا��و�� ��رOم �ن 
ا�+��ر ا�2واھد ا�+�ر���� �0ن ذ�ك ��+�دا ��%� وأن ا��وارج ��0وا ا+�ذوا 

، �0ن ��� ھو وارد �Eن ا��ون نا��?�ء �! إ/دى 1ورا+�م ?د ا��و�� ا�را��
ا��ض �0ن ��2ر ا�دو�� ا�#�ط��� �! �%ر 0�� أن ا���ض �0ن ا��ون ا��#?ل 
�دي ا�1وار �ن  ا���و�ن �! ا��%ر ا����! ا�ول، و;د ا�+��ل ا��ؤر�ون 

راھ�م و�Oرھ� �ن ا%ط�ح ا�+�ض �#�" ��د�وا ��� 1ورة ا��#س ا�ز��0 وأ��" ا
  ا�1ورات ا���و��.

  ا*�-�: ����ت

و��+ر أول �2رة �ن �2رات ا����� وأ;د��� و;د أو-ده ا�ر�ول  ا�#�ر: ـ1

ھـ وا�+���" �! ا������ت ا�د��� وا��طب 8%�! $ ���" و��م �! ا���� 

  وا������.

�د و��0ت ++?�ن ذ0ر ا�م ا����#� �! �طب ا�-��� وا��� ا*ط��: ـ2

وا������ت ا�د��� وا������� 0ر�ز ا�و�ء وا�ط��� �����#�، و;د دأت  ھذه ا���دة 
  �! ��د ا���م ��! ر?! $ ��".

وھ! /�-ز �2! �! ا���-د ��زل ا����#� �ن ا�-����، ا+�ذ  ا��@ورة: ـ3

���, /وادث ا�O+���ت ��%� �د ��+ل ��ر ن ا��ط�ب و�1��ن ن �#�ن 
!  ط��ب، و�ذ�ك ��2ت �! ا�#+رة ا��و�� و�� �دھ�. و��! ن أ

  و��د �رف ا���د ا��وي �2رات أ�ري -د�دة ھ!:

وھ! ا��%� ا��ر%�� ا��زر�20 ا�+! �/���� ا����#� �ده و+���  ا@و��ن: ـ4

  0ذ�ك ا��?�ب.
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وھم ا�-�د ا���ص �����#� و��2ر إ�� أن ���و�� ن أ! �#��ن �0ن  ا�رس: ـ5

أول �ن ا+�ذه، و�0ن ا�/رس ا����وب ا�ذي �/�! دار ا����#� ��� ��د ا���%ور 
.�  ���! ا��و

وھو ا��2ص ا���ؤول ��� +�ظ�م أ�ر ا�د�ول إ�� ا����#�  ا���ب: ـ6

  وا�ط� ��ن ��� ا��ن �! /?رة ا����#�.

وا���%ود " ا��+م ا�ر��! �����#�، ��د �0ن ��ر�ول ���" ا�%�ة  :ا*� م ـ7

وا���م ��+م �0+وب ���" �/�د ر�ول $ ���" ا�%�ة وا���م، و�! ��د 
ا��و�ن أ��2ء ���و�� أول د�وان ����+م �د +زو�ر أ/د 0+" ا�+! أر���� إ�! 

."�  وا�! ا��راق ز��دة ن أ

ن ;ل ا����#� +/�ل ا��"، و;د +��ل إ�� -��ب ا�م وھ! �ك ا���ود � ا���: ـ8

ا���ء �ض ا����ل وا�وزراء وأ%/ت �! �+رة ا�?�ف و���� @��ن 
  ا��+��ل ا�ذا+! �ن ا�/0م ا��ر0زي.

  أ�� ا��2رات ا�+! ا�+�د�ت ز�ن ا������ن ھ!:

ن /�ن �0ن ا�ر�ول %�� $ ���" و��م �ر+دي ا�ردة أ�ط�ھ� �د  ذ ـ ا�ردة:9

إ�! ا���2ر �0ب ن أ! �#��ن و+دوو��� ا��و�ن، 1م أ%/ت ا�رة �2رة ر���� 
  ز�ن ا������ن 

  وھ! ھدا�� +��! ا���, ��د��� ا����#� ����س. ا*���: ـ10

وھ! Oط�ء ا��0� /�ث �ر�ل ا����#� Oط�ء ا��0� �! �و�وم  ـ ا��وة:11

  ا�/F   ��و��.

  ي �-�س ���" ا����#�. وھو 0ر�! ا����� ا�ذ ا�ر�ر: ـ12

  وھو ��س ا�رأس ا���ص �����#�. ـ ا �ج:13

14:���!  وھ! ا��ظ�� ا�+! +/�ل �����#� أ��1ء +-وا�" /���� �" �ن ا�2�س. ـ ا
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:Bرا��  ا�@�در وا

 ا���وردي: ا�/�0م ا���ط����. -

 ان ا�#راء ا�/��!: ا�/�0م ا���ط����. -

 ا���ط����ان ط�ط�: ا�#�ري �! اWداب  -

 ان ��دون: ا���د��. -

 ا���وط!: +�ر�K ا���#�ء. -

/! ا�%��X: ا��ظم ا@����� �2�+�� و+طورھ�. -% 
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  "  #ظ�م اوزارة -8 ادو� ا����������02رة         

  

   �ر�ف اوزارة: -1

ا�وزارة �! ا���G ���وذة �ن ا�#�ل وا��%در "وزر" و"وزر" "، و"ا�وزر":     
ا���-� أ%ل ا�وزر ا�-ل ا����,: و0ل ���ل وزر، و�! ا�+�ز�ل " �0 � وزر"، 
;�ل أو إ�/�ق: ا�وزر �! �0م ا��رب ا�-ل  ا�ذي ��-� إ��"، و0ل �� ا�+-�ت إ��" 

  �ل.و+/%�ت " ��و وزر، وا�وزر ا�/�ل ا��1

  وا�وزر /� ا���ك ا�ذي �/�ل ��1" و���" رأ�" و;د ا�+وزره، و/��+" ا�وزارة،    

  ووازره ��� ا��ر: أ���" و;واه وا�%ل أزره .

وز�ر ا����#� ����ه ا�ذي ��+�د ��� رأ�" �! أ�ور و��+-Y إ��"، و;�ل �وز�ر    
  ا���ط�ن ��" �زر �ن ا���ط�ن أ��1ل �� أ��د إ��" �ن +د�ر ا�����0.

و��+�د ا��10رون أن ھذا ا��%ط�X  ذو أ%ول ��ر���، �Oر أن ا��/ث -و+�ن    
ا�وزارة و0ذ�ك ا���%ب �0ن أ10ر �و?و��� �! ذ�ك /�ث ��ول �ن : ا%ط�ح 

ذو -ذور �ر��، و�و أ�" ا�+#�د �ن �ظ�م ا�وزارة ا������! �! �� �+��ق 
و;د دل ا��رآن ا�0ر�م ��� و-ود ھذا ا���%ب ��ذ ا���ود %�/��ت ا�وز�ر، 

"و�د أ �#� �و�D ا� �ب و���#� ��; أ*�ه ھ�رون ا�����  ���ول $ �ز و-ل 
"و�ل 8 و�زر�#Eھ�8 أ*8 ھ�رون +���� أ�?�  و;و�" - 35ا��#�ل - وز�را"

  . - 29ط"  - أ!دد �; أزري وا!ر�; -8 أ�ري"
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ودل ��� و-ود ھذا ا���%ب �! �ض ا�/�د�ث ا��و�� أ�?� ���� :;و�" %�� 
" اذا أراد / ����ر *�را ��ل ; وز�ر @دق: ا#�8 ذ�ره، ان $ ���" و��م 

  . ذ�ر أ��#;"

أن ھذا ا���%ب  ا�ظ�م ا@����� �%ط�X ا�وزارة وا�+روو;د �رف 0+�ب ا�    
�/+ل ا��ر+� ا�����1 �د ا����� ���� أ��وه ��و���ت ا�د���� اذ ��وم �+و���� ���م 

  ا��� ب ا�ول أو ا��#وض ا�ول �����#� �! �-�ل ا@-راء وا�+�#�ذ.

ا2+��;" ���  ��و?X ا���وردي �%ط�X ا�وز�ر ;� �: "ا�م ا�وزارة ��+�ف    
�1ث أو-": ا�ول أ�" ���وذ �ن ا�وزر وھو ا��1ل ��" �/�ل �ن ا���ك أ���1"، 
وا���1!: أ�" ���وذ �ن ا�وزر وھو ا���-�، و��" ;و�" +���� "�0 � وزر" أي � 
ذ�ك  �ن ا���ك ��-� إ�� رأ�" و��و�+"، وا���1ث: أ�" ���وذ �ن  !��� �-��

ك ��وي وز�ره �0وة ا�دن ��ظ�ر، و�ي ھذه ا�����! ا�زر وھو ا�ظ�ر �ن ا���
  �0ن �2+��، ���س وا/د ���� �� ��+و-ب ا��+داد ���ر". 

�! /�ن ��ول ان ��دون /ول ھذا ا���%ب " أ��م أن ا���ط�ن �! �#�"     
��ء -��"، واذا �0ن ��+��ن �م �?��ف، �/�ل أ�را ���1، �� د �ن ا��+���� 

ة ���2" و�� ر ���"، ��� ظ�ك ����� �و�"، و�ن ا�+ر��ه $ �! �! ?رور
���" و��ده ��و  �/+�ج إ�� /���� ا����0 �ن �دوھم ���دا��� ���م، إ�� 0ف 
ا��دوان ����م E%�ح ���+�م 1م إن ا��+���� إذا ��0ت �و�! ا��ر! �ن أھل 

�ل ��� ��, �! ذ�ك �ن أ���ب أو ا�+ر�� أو ا�%ط��ع ا��د�م �دو�� ��0ت أ0
" وا��ل 8 وز�ر �-���� ����م ����"، �++م ا����02 �! ا��+���� ;�ل $ +���!

وا�وزرة أم ا��طط  �ن أھ�8 ھ�رون ا!دد �; أزري وا!ر�; -8 أ�ري "
  ا���ط���� وا�ر+ب ا����و��0 �ن ا���� �دل ��� �ط�ق ا@���� ". 

��، وا�وز�ر ھو ا��2ص ا�ذي ��+�ره ا����#� ���وزارة ����ھ� ا@���� أو ا����و   
�����ده �! إدارة 2ؤون ا�دو��، ��" � ��+ط�, �#رده أن �د�ر �� ر ا����ل 
وا�وا-�ت، ��0ن �" ا��+���� �2ص أو�! ��1 �/�ل ��" �?�� و�0ون �" ��ر 

.X%ر2د و���  



10 

 

ا���ك ور��+"، و;د �رف ان ا�ط�ط�! دوره ا�وز�ر ;� �:" ا�وز�ر و��ط �ن 
��-ب أن �0ون �! ط�" 2طر ����ب ط�ع ا���وك و2طر ����ب ط�ع ا��وام 

  �����ل �0 ا�#ر���ن �� �و-ب �" ا��ول وا��/�، وا����� وا�%دق رأس ���"".

  

  

  أ#واع اوزارة: -2

  %�#ت ا�وزارة �ن ا���/�� ا��ظر�� إ�� %�#�ن ر ���ن:  

  ـوزارة ا 6و�ض:1

    Xو���� �#وض ا����#� إ�� وز�ر +د�ر ا��ور رأ�" وا-+��ده و�ذا �%
��وز�ر ��ط� �ط���  �! ا�/0م وا�+%رف وا�+و��� وا��زل و%رف ا��وال، 
و�-وز ��وز�ر ا�+#و�ض أن �/0م �#�"، وأن ���د ا�/0م �! ا��ظ��م دل ا����#� 

�0 و���وب ن داود وا�#?ل و�+و�� ا�-��د أ/����، �ن وزراء ا�+#و�ض :ا�را�
ن ��ل.   

و�2+رط ��ن �+و�� وزارة ا�+#و�ض أن �+و�ر ��" ا�2روط ا�ط�و� �! ا����#�    
��+��1ء ا���ب ا��ر2! 0�� �رى ا���وردي وھ! :  

 ا@��م.  -1

 .ا���ل  -2

 . ا��وغ -3

 ا�/ر��. -4

 ا�ذ0ورة. -5

 ا���م. -6

 ا��دا��. -7

 ���, ا@دراك. ���� ا�/واس �ن ��ب -8
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 �وض أو �ؤ1ر ���� +��1را ;وي?�ء �ن ��ب ���, ا�/ر�0 وا������ ا�� -9

 

�ن أ�ر ا�/رب وا��راج،  أن �0ون �ن أھل ا�0#��� ���� و0ل إ��" -10
�2ر ���، و�+�ب ����� "�E� ،�� ا�+����� �%ل إ��  و�" ا��ر وا��� 

  ا�0#�ءة إ� اذا �0ن ���م و� ��در ��� ا���2رة إذا ;%ر ���م.

  �%�ت وز�ر ا�+#و�ض ��" أن ��ظر �! ا��ور ا�+����:أ�� ا�+%   

  ـ +و�! ا��ظر �! ا��ظ��م .1

  ـ أن �+و�� و��� ا�-��د.2

  ـ و�" �ن ��وم +�#�ذ ا��ور ا�+! �د�رھ�3

  ـ و�" أن ��+��ب ��".4

و�" �� �ر �س ا�دو�� �ن %�/��ت إ� �! �1ث أ�ور +�رج �ن %�/��+"   
  ھ!:

�" أن ���د إ�� �ن �راه ����� �+و�� ا�����، �ذ�ك �ن و��� ا���د: ���س  -
  /ق ا����#�.

ا��+�#�ء �ن ا�����: ��]��م ا��+�#�ء ���� أ�� ا�وز�ر ���س �" ا�/ق �!  -
ذ�ك، �]��م أن ��زل �ن ;�ده وز�ر ا�+#و�ض، �0ن ��س �وز�ر ا�+#و�ض 

  أن ��زل �ن ;�ده ا@��م.

  وزارة ا�+#و�ض �و��ن:   

: و�0ون ���� وز�ر ا�+#و�ض ��ؤو� �ن إدارة  6و�ض ����وزارة  -
ا�2ؤون ا�دو�� ا@����� �! -��, ا�;���م، و�" �]��م �ن ا�%�/��ت ا�+! 

.��  ذ0رت ��

- ������: �0ون وز�ر ا�+#و�ض ��ؤو� �ن إدارة 2ؤون وزارة  6و�ض إ
�0ون  ا�;���م ا�ذي ا�+�ره و�و?" وا�! ا�;��م ��"، و��� ھذا ��0ن أن
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�0ل ا;��م وزارة +#و�ض إ;���"، و�0ون ��ن �+��دھ� �� �وا�! ا@;��م �ن 
  %�/��ت. 

وھ! أ;ل 2��� وأد�� �ر+� �ن وز�ر ا�+#و�ض، �وز�ر ا�+�#�ذ : وزارة ا #�6ذـ 2

ل +�+%ر وظ�#+" ��� +�#�ذ أو�ر ا����#�  ،���O م �ط� ا�دو����2رك �! ر� �
إ��"، 0�� ���ل +�����+" وأ�ره إ�� ا�و�ة وا��?�ء  و��ل أ��ر ا�و�ة وا�ر���

  و�� ر ا�ر���.

  أ�� ا�2روط �ن �+و�� وزارة ا�+�#�ذ ��! 0�� ��!:

  ـ ا�����. 

  ـ %دق ا���-�.

  ـ ;�� ا�ط�, /+� � �ر+2! و� ���دع ��+��ھل.

  ـ أن ���م ���� ��" و�ن ا���س �ن �دواه و2/��ء.

  ـ ا�ذ�0ء وا�#ط��.

  0ون �ن أھل ا�ھواء.ـ أن � �

.�  ـ ا�/��0 وا�+-ر

  ـ ا�ذ0ورة. 

  و+���م وزارة ا�+�#�ذ دورھ� إ�� ;���ن ر ���ن:

ـ وزارة ا�+�#�ذ +�1ق �ن ا����#� أو ا���م؛ ��و ا�ذي ��+�ر ��ذا ا��وع �ن �ر�د 1

و��ذن �"، و�0ون ھذا وز�ر +�#�ذ �����#�، ��وم �ط�ع ��� أ/وال ا�و�ة 
��ل �� �ر�د إ���م ا����#�، 0�� ��وم E�?�ء أ/�0�" و+�#�ذ أوا�ره، وا�ر���� و�

  و�-�ل ���" -��, أ;ط�ر ا�دو�� ا@����� إ� اذا /دد �" ا����#� -�� �����.

ـ وزارة +�#�ذ ��%� +�1ق �ن وا�! ا�;��م، و+0ون %�/��ت �ن �+��د ا�وزارة 2

Oر ا�;���م، و ��د ا@;��م ��ط دون �� أن ا�ذي ��وم +���" و�ز�" ھو �+���� ��
  وا�! ا@;��م.
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  وزارة ا #�6ذ:ا6رق ��ن وزارة ا 6و�ض و -3

  و��0ن ھذا ا�#رق �! ا�2روط وا��+%�%�ت 

�ض ا�2روط  !� ���?�أ�� �ن /�ث ا�2روط ��0 ا�وزر+�ن +�+�#�ن �ن 
  ھ!: 

� ��ن �+��د وزارة 1����ا�+#و�ض، أ�� ـ 2رط ا�/ر��: وھو 2رط أ���! 

� ��+��د وزارة ا�+�#�ذ ��و 2رط �Oر أ���!، و��ذا أ-�ز +و�! ا��د وزارة ����
  ا�+�#�ذ دون وزارة ا�+#و�ض.

ـ ا@��م: ا�+ر ا���وردي و�Oره أن ا@��م 2رط أ���! ���ن �+و�� وزارة 2

  ا�+#و�ض، و��� ھذا ��د �ص %را/� ��� -واز +و�! ا�ذ�! وزارة ا�+�#�ذ.

   م ا�2ر���  �ا�+#و�ض أن �0ون ����� ـ�/0ا���م �/�0م ا�2ر���: �د �وز�ر  ـ3

! أن �0ون ��ر�� ��/�0م ا�د�ن و����� ا�د���، ���G �" ا���0ف /را���
، أ�� �! وزارة ا�+�#�ذ �� �2+رط ا�2ر��� /+� �/0م �� و�ط��� ��� ا���س

  ا��?ل أن �0ون ����� ��. ��+و���� ا���م ��/�0م ا�2ر��� وإن �0ن

ـ ا�0#���: و�2+رط �! ا�+#و�ض أن �0ون ذا 0#��� ���� و0ل إ��" �ن أ�ر ا�/رب 4
��ف  "�#��2ر+�� �وا��راج �رة �� و��ر�� /���� +#�%���� ��" ���وم 

  وز�ر ا�+�#�ذ �� �و�� �1ل ھذه ا��ور.

ا���وردي أن ��0ن �! أر�� أ�� ا�#رق �ن ا�وزار+�ن �! ا��+%�%�ت، ��رى 
  و-وه ھ! : 

ـ �-وز �وز�ر ا�+#و�ض ��2رة ا�/0م وا��ظر �! ا��ظ��م و��س ذ�ك �وز�ر 1
  ا�+�#�ذ.

  ـ �-وز �وز�ر ا�+#و�ض أن ��+د +���د ا�و�ة، و��س ذ�ك �وز�ر ا�+�#�ذ.2

ـ �-وز �وز�ر ا�+#و�ض أن ��#رد +���ر ا�-�وش و+د�ر ا�/روب و��س ذ�ك 3
  ر ا�+�#�ذ.�وز�

ض �� ��+/ق �" 4�ـ �-وز �وز�ر ا�+#و�ض أن �+%رف �! أ�وال �ت ا���ل 
  و�د�, �� �-ب ��" و��س ذ�ك �وز�ر ا�+�#�ذ. 

  

 : طور #ظ�م اوزارة -4

+0ن ا�وزارة ��رو�� �ذا ا���ب �! ��د ا�ر�ول %�� $ ���" و��م، �0ن  �م  
�رة وا@���� �! إدارة 2ؤون ا�%/�� ��0وا ��و�ون ���م ا�وز�ر �! ا��+2
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ا�دو��، ���0وا ��و�ون ���م �10رة ���� 0+�� ا�و/!، و0+�� ا���ود وا�ر�� ل 
  ����وك.

أ�� ا�وزارة �! ا���د ا�را2دي ��د ��0ت �و-ودة %#� �Oر ��2رة، /�ث     
�0ن ا�%/�� �/ل ا�+�2رة وا���و�� وا�0+�� �����#�، ��0ن ��ر ن ا��ط�ب 

��1�0ر ا�%د�ق، ���� �0ن �1��ن و��! وز�ري ��ر،   !وز�ر ����#� أ
 X%ط��ن، 0ذ�ك ذ0ر ��ا�وز�ر �! ���� �1 ��1�وأ%X �روان ن ا�/0م 
0ر ا�%د�ق " �/ن  !ا�وزارة �د و��ة ا�ر�ول %�� $ ���" و��م �ول أ

 ��+�ل ا��راء وأ�+م ا�وزراء"،�%/�X أن ا����#� �! %در ا@��م �0ن �
����ط� و+%ر�ف ا����ل، و�, ذ�ك �0ن ��+�2ر ا�%/�� وأ���ن ا�دو�� 

  ورؤ��ء ا��� ل.

أ�� ا�وزارة �! ا���د ا��وي؛ �Eن ا��و��ن و�د ا+��ع ر;�� ��ط���م     
ا/+�-وا إ�� �ن ��+�2رو��م و��+���ون �م �! أ�ور ا�دو�� ا������� وا@دار��، 

���م �ن ا��راء وا�و�ة 0وزراء �ظروا ��م �! 2ؤون ��+�ذوا �ض ا���ر�ن إ
ا�/0م وا@دارة وا�2ؤون ا������ ود�وان ا�-�د و��/وھم %�/��ت وا�+%�%�ت 
وا��� ��0ت أ;رب إ�� ا�+%�ص ا�وزارة، ��د �0ن ز��د ن أ�" وا�! ا��راق 

�1� ا�وز�ر �����#� ���و�� ن أ! �#��ن، �, ذ�ك �م +ظ�ر ا�وزارة �!�ا��%ر  
.!��  ا��وي ��%ورة ا�+! ظ�رت ����� �! ا��%ر ا��

�#! ا��%ر ا����! ظ�ر ھذا ا���%ب 02ل وا?X، ا�+#�د ھؤ�ء �ن      
+-ر� ا�#رس �! �ظ�م ا�وزارة، و��ذا �0ن  أ�Oب وزرا �م �ن ا���%ر ا�#�ر�!، 

�/�د  ��د ��ن أو ���� ا���ل 0�ول وز�ر ��د�وة ا������ و��ب وز�ر آل
  @��%" ��د�وة.

اھ+م ا�����ون ��ذ ا�دا�� ��%ب ا�وز�ر وا�+روه �ن أ��� ا����%ب     
�1� ا����د ا���ن �����#�، و��ذا ��زوه �وأھ��� �د ا�����، وا�+روا ا�وز�ر 

�س ��ص ( درا�� �0ر�! ) و�-�س إ�� -��ب �-�س ا����#�، و0ذ�ك  –
� 2��ت +���ن ا�و�ة وا����ل و�ز��م، ا+��ت ا�+%�%�ت ا�وزراء /+

وا@2راف ��� ا��ور ا��د��� وا���0ر�� وا�������، �0ن �#�وم ا�وزارة +را-, 
 X�! ا��%ر ا����! ا���1! ��%� �د ظ�ور ��%ب أ��ر ا��راء ا�ذي أ%

 .����  �+و��" %�/ب ا���ط� ا����� �! ا�دو�� ا��
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:Bرا��  ا�@�در وا

  .-��دة وزر -ان ��ظور ���ن ا��رب  -

 ا���وردي: ا�/�0م ا���ط���� . -

  ان ط�ط�: ا�#�ري �! اWداب  ا���ط����. -

 أو ���! ا�#راء ا�/��!, ا�/�0م ا���ط����. -

  ان ��دون: ا���د��. -

 ا�����2دي: %X ا���2. -

 ا�-���2ري: ا�وزراء وا�0+�ب. -

 /�ن إراھ�م /�ن: ا��ظم ا@����� -

- /  ! ا�%��X: ا��ظم ا@����� �2�+�� و+طورھ�.%
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  : ا#ظ�م ا�داري -8 ادو� ا������03ا����رة               

   ادواو�ن: -1

       ،��ا�+�#ت ���-م ا���G /ول أ%ل �0�� د�وان ����ك �ن �راھ� �0�� �ر
 د�ل ؛ /�ثو���م �ن �راھ� أ��� �0�� ��ر��� ��ر�، +�ود إ�� ز�ن 0�رى

  ��� -���� �ن �وظ#�" و;د رآھم �+/�د1ون و�+/��ون ���ل ���م ھذا ا���ر

 ،أي �-���ن )، و+��! ��#�ر��� ا���2ط�ن �/دق ا��وظ#�ن –( د�وا�"  
و;د �##ت �0�� د�وا�" �د   و���ر+�م �! أ�����م ا�/���� وا������ وا����و���

  /ذف ا���ء وأ%/ت �! ا��ر�� "د�وان" 

و;د أط��ت ھذه ا��0�� دا�� ��� ا��وظ#�ن ا�ذ�ن ��و�ون �����ل ا@دار��،   
1م أط��ت ��� ا���0ن ا�ذي ��وم " ا��وظ#ون، 1م ا�+�رت ��� ا�د�+ر أو 

  ا��-ل ا�ذي +/#ظ ��" ا����و��ت. 

 " :"���و�وع �6ظ �� � ��ق ���وق ا��ط#� �ن و��ر�" ا���وردي 
  �وم �; ا�#ود وا���ل."ا����ل وا��وال و�� �

  ـ #!Eة ادواو�ن و طورھ�:2 

�م �0ن ا�د�وان ��رو�� 02ل وا?X �! ��د ا�ر�ول %�� $  �! ا�/����   
 !���" و��م، ��رOم �ن و-ود ����� إ/%�ء ����س و?ط ���ط�ء ط��� ا��

  ا�0ر�م، �?� �ن و-ود 0+�� ��و/! و��+�ف ا�ر�� ل وا���ود وا��وا�1ق.

و�, 0ل ذ�ك ���د�وان �0ظ�م � �زال ��رو�� إ� �! ز�ن ا����#� ��ر ن    
ا��ط�ب ا�ذي ��زى �" ا�#?ل �! إد��ل +/����ت إدار�� �! ا�دو�� 

  ا@�����.
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ت �! ا+��ذ ��ر ��ذا     وا�+�#ت ا�روا��ت ا�+�ر���� /ول ا�وا;�� ا�+! +�
�ن ا�/ر�ن أ�وا� �10رة ا��ظ�م، و���� �� +�ول أن أ� ھر�رة أ+� ���ر 

���+10روھ� و+�وا �ن ;��+��، ��دروا إ�� إ/%�ء ا��وال و?ط ا��ط�ء 
: "رأ�ت ��وك ا!�م وا�/�وق، ���2ر ���د ن ا�و��د ����م ��د�وان ��و�" 

 ".Iرأي ا�ر�  �دو#ون -دون #� د�وا#�، -��ل ��ر: ذك وھذا ا

" �ط�ء ا���س دا�� /�ب ا���ب وذ�ك ا+�ذ ��ر د�وا�� وأ%X �%�ف �� 
 Xوا��را� �ن ا�ر�ول %�� $ ���" و��م، 1م ا����� إ�� ا@��م، 1م أ%

". أ��ل �ن �� ل �+م +�د�ر �ط� �م /�ب -�ودھم، و�! ذ�ك ;ول ��ر: 
  ر�ول / ��ن �� ل ��;". 

  0ر ;د ��وى �ن ا���س ��"، ���� ��ر ��ر  �� ���ط�ء �Eن أ����ن 
ا��ط�ب ��� ����� ا�+#?�ل، و��ر �1��ن ��رة ��ر، ���� ��ر ��! و�ق 

0ر �! ا�+�و�� �! ا��ط�ء �ن ا���س. !  ����� أ

و�ن ا���روف أن ا����#� ��ر ن ا��ط�ب �0ن ;د أ;ر أر�� دواو�ن ھ! :    
  د�وان ا�-�د، د�وان ا��راج، د�وان ا�ر�� ل، د�وان ا��ط�ء.

  ـ د�وان ا�#د:1

وأ�ط��+�م وأرزا;�م وأھ���م، و�0ن  أ���ء ا�-�د وا����+�� �+?�ن وھو �-ل 
دأ ا��� ا����+�� ود�, ا���س ��-��د �! ��ل �ھدف ��ر إ�� ذ�ك أن ���ر 
$ �ن ��ل +�%�ص روا+ب �����+�� �ن �ت ا���ل +0#��م � و�� ا���ل، 

د�وان ا�-�د، و�0ن وأن �/#ظ ��م �-� ����ء ا��/�ر�ن وأھ���م �0ون 
�ط�ق ���" �! ا�دا�� ا�م ا�د�وان ��ط ��" �0ن ا�و/�د ا���روف �! +�ك 

  ا�#+رة.

و��د �-ل ��ر ن ا��ط�ب د�وان ا�-�د ��� �دة أ�س وا�+�رات ��0ن   
  +���%�� �! ا����ط ا�+����:

ـ أن ��ر �م ��-ل -��, ا��رب �! ا�د�وان، 0�� �م �#رض ��م -���� �#س 
  ء.ا��ط�
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ـ دأ +�-�ل أھل ا��د��� ���م �واة ا��� ا@�����، 1م ا��� ل ا����+�� ا�+! 
  ا2+ر0ت �! ا�#+و/�ت و�ن �/ق �م �ن ا��� ل ا��+طو��.

ـ أ�" �م �د�ل أھل ��0 �! ا�د�وان ��دم ا2+را�0م �! ا�#+و/�ت دا��، 0ذ�ك 
�! /�ن �م ���,  ا��راب ا�ذ�ن �وا �! ا�-ز�رة و�م �2+ر0وا �! ا�/روب،

  ا�%د;�ت وا�ز�0ة �ن ��را �م.

ـ و;د ��وى ��ر ن ا��ط�ب �ن ا��رب وا��وا�! �! ا��ط�ء /�ب ا��س 
  ا�+! و?���، 0�� ��وى �ن ا����-ر�ن و�وا���م و�ن ا��%�ر و�وا���م.

  ھـ.20ھـ و15و+�+�ف ا�روا��ت /ول ز�ن +دو�ن ھذا ا�د�وان �ن ��+!   

و����" -�, ا��راج وا@�#�ق �ن �واردھم ��� 2ؤون  :ـ د�وان ا*راج2
ا�دو��، و��" ا@�2رة إ�� ط��� �+X ا��د ��وة أو ����، و�� ا�+�ر ���" /0م 
أر?" �ن �2ر أو �راج، 0�� �ذ0ر ��" أ/وال أھل ا�ذ�� �! 0ل �د و�� 
ا�+�ر ����م �! ��د ا�-ز�� ا�+! �د��و���، و�" %�� و���1 د�وان ا�-�د، 
���دار أ�وال ا��راج ++%ل ���د�ر روا+ب ا�-�د وأرزا;�م، و���� أ�?� 

  د�وان ا��+�#�ء ود�وان ا��راج وا�-���ت.

ا+�ذ ا�ر�ول %�� $ ���" و��م ��#�" 0+�� �+�دد�ن  ـ د�وان ار��:ل:3
0+�� ا�و/!، و��" �ن �0ن �0+ب �" ا�ر�� ل وا���ود ���م �ن ا�+%" 

  ذ�ك �! ��د ا���#�ء ا�را2د�ن وا�2� ��� د�وا�� ��%� .  وا��وا�1ق، و+طور

/�ث �رض ��ر ر?! $ ��" ا��ط�ء ����س /+� �Rط#�ل ـ د�وان ا�ط�ء:4
  ا�%�Gر.

    ـ ادواو�ن -8 ا�@ر ا��وي:2  

ا+��ع ر;�� ا�دو�� ا@����� �د أن �+X ا�����ون أ;���م �د�دة زادت �,   
�� ا��و��ن ��� ا�دواو�ن ا����� وا�+/د1ت أ�رى ا�/�-� إ�� ا�دواو�ن ��

  -د�دة.

أ�� ا�دواو�ن ا����� ��د أد�ل ��� ا��ض ���� إ%�/�ت ا;+?+�� �ض  
 :��+W+-دات �ر?+�� ظروف ا��%ر و�ذ0ر ذ�ك �! ا����ط ا��ا�  
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ھ�2م ن ��د�� +��;%ت /ر�0 ا�-�وش وا�#+و/�ت أطل ا����#� ا��وي  ـ  
�#�" أو �ن ��ث ���0" �ط��ت ��ن � ��وم ����ل ا���0ري �د ا���ك ا�

� ��"، وأ��G أ���ء ا�ذ�ن �+�دون �ن ا�-�د�� وا��+�ل، و��+��! /دد  ��
ا���2ص ا�ذ�ن ���ذون أ�ط��ت ��درة و��ررة �ن د�وان ا�-�د و�م +�د 

  أ�وال ھذا ا�د�وان /�� �-��, ا��رب.

2��" �ن /�ث ����0 �ن �+و�ه وھو ا��0+ب  ـ +طور د�وان ا�ر�� ل وار+#, 
�1� أ��ن �ر �����#� و�?�ف إ��" أ/����  د�وان ا��ر.� X  ا�ذي أ%

  أ�� ا�دواو�ن ا���+/د�1 �! ا��%ر ا��وي ��!:

   ـ د�وان ا*� م:1

دواو�ن ا�دو�� ���+" ��K أوا�ر ا����#� وإ�دا��� �! ھذا ا�د�وان وھو أ0ر    
و+�+م ��2�, و��+م %�/ب ا�د�وان، و;د �0ن ا�ر�ول  �د أن +/زم ��ط

" ���د ر�ول %�� $ ���" و��م ��+م ر�� �" ��+م �ن �?� �0+وب ���"
  وا�+���" ا���#�ء ا�را2دون �ن �ده /+� ��ده �1��ن. /"،

وأول �ن و?, ھذا ا�د�وان ور+ب وظ�#+" وا+�ذ �" د�وا�� ھو ���و�� ن    
1ر /�د�1 +زو�ر �! إ/دى ر�� �"، ��0ن �ن ا�?رورة أن أ! �#��ن ��� ا

�/+#ظ ھذا ا�د�وان ���� �ن 0ل �� �و;, �ن ر�� ل و/���ت و0ذ�ك ��ل 
  ا�و�ة.

  ـ د�وان اطراز:2  

ا���#�ء وا���وك وا���ط�ن و����+�م ��� ا�1واب  ا�طراز ھو ر�م     
�م و/��2+�م وا�;��2 ا�/ر�ر�� وا�د��-� ا���دة �����م وا�� �%�

و�وظ#��م، 1م %�ر �دل ��� ا���0ن وا��%�, ا�ذي ��0ت +%�, ��" ھذه 
��1�م و�Oرھ� �ن ا��2رات  F��� ا���#�ء �! دورھم دورا ��ا����و-�ت، ��د 

  وا���م ��دو��، و�0ن ا��� م ���" ��ظر �! أ�ور ا�%��O وا�/���0.

�ول %�� $ ���" و��م و� �! و�م �0ن ھذا ا�د�وان ��رو�� �! ��د ا�ر   
��د ا���#�ء ا�را2دي، ل +م إ��2ءه �! ا���د ا��وي أ�ن ظ�رت ��" �ظ�ھر 

  ا���  وا�#����.
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  ـ د�وان ا@د��ت: 3

+وز�, �وارد ا�ز�0ة وا�%د;�ت ��� ��+/����، و;د و��+ص ھذا ا�د�وان 
  أ�2� ھذا ا�د�وان ا����#� ھ�2م ن �د ا���ك.

  

  ��ت ا��ل:ـ د�وان 4

��د�وان ا����! وھو أ%ل ا�دواو�ن و�ر-��� و��" +��د -��,  و��رف   
أ%ول ا��وال ا���ط���� ��� أ%����� �ن �Oل و��O م وأ��2ر وأ���س، 

  و�� �ن ��رج ذ�ك �ن و-وه ا��#��ت وا�%رف.

��ت:   ـ5 ��  د�وان ا

����و�� ��0را?! �د�ر ��+��0ت ا�دو�� وأ�وا��� �Oر او�0ن ھذا ا�د�وان   
  وا���� وا����رات.

  ـ د�وان ا#��6ت: 6

���+" ا��ظر �! ا@�#�ق ��� ا�-�ش، 0�� أ�" �+و�� +و��ر ا��وال ��#��ت   
  ا�-��ز ا@داري.

  ـ �ر��  �ر�ب ادواو�ن وا��� -8 ا�@ر ا��وي:3 

��د ا����#� �د ا���ك ن �روان +�ر�ب ا�دواو�ن وا���0 /�ث +م �! 
  �طراز.وا

� �� +0+ب ��Gت أ-���؛ ���� ا�#�ر��� �!   ��O دواو�ن ��0ت�� �����
ا��راق وا�2رق، وا�رو��� �! ا��2م، ا��ط�� �! �%ر، و��ت ��� /���� 
/+� ز�ن ا����#� �د ا���ك ن �روان ا�ذي رأى ?رورة +و/�د 0ل 

ا�-�د، �ت ا���ل، ا�دواو�ن ����G ا��ر��، �, ا���م أن ا�دواو�ن ا�و�� ( 
ا�ر�� ل ) ��0ت ��ذ ��د ��ر ن ا��ط�ب +0+ب ����G ا��ر��، �! /�ن ��ت 

�ض ا�دواو�ن ��� /���� 0�� و-دت �! ا��د ا��#+و/� �1ل د�وان ا��راج.  
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���د ا����#� إ�� 0+�ب ا�و���ت +�ر�ب ا�دواو�ن، ���ل د�وان �راج ا��راق   
1 ،��م د�وان �راج ا��2م �ن ا�رو��� إ�� ا��ر��، أ�� �ن ا�#�ر��� إ�� ا��ر

 ��� ��ھـ �! ���� ا�و��د 87د�وان �%ر �0ن +�ر�" �ن ا��ط�� إ�� ا��ر

ھـ �! و��� �%ر ن 124ن �د ا���ك، 1م -�ء +�ر�ب د�وان �را��ن ��� 

  ���ر �����.

� �! و��� �-X ا��و�ون �! +�ر�ب ا�دواو�ن أ;د�وا ��� +�ر�ب ا��0     
ھـ، و�ك ���� إ�����، �د أن �0ن ����83 �د ا���ك ن �روان أ�?� ��� 

ا��رب �+����ون ��د����ر ا�ذھ�� ا��ز�ط�� وا�دراھم ا�#?�� ا�#�ر���، �, أ��� 
� ��ف و-ود ��درات �ن طرف ا���#�ء ا�را2د�ن ���ش ��رات ا�+و/�د 

    ��� ا�دراھم ا�#�ر���، و?رب دراھم إ�����.

4:8����  ـ ادواو�ن -8 ا�@ر ا

ا�����ون ا��د�د �ن ا��ظ�� ا��و�� و���� ا�د�وان ، و;د ��د ورث     
/��ظوا ��� �ض ا�دواو�ن وا�+/د1وا أ�رى -د�دة ا;+?+�� ا��%�/� ا����� 

  ��دو��.

� ��دواو�ن ا����� �Eن أھم �� ��زھ� �! ا��%ر ا����! ھو:  ����  

 �����/�ث أ�-ب ـ  ،!���د�وان ا�-�د ا�+�ر ا���ل " �! ا��%ر ا��
ا����#� أ! -�#ر ا���%ور E%�/�ت ھ�2م ن �د ا���ك ا@دار�� وأ�ر 

.���@;+داء   

� �د�وان ا��راج ��د ��ل ا����#� أ! -�#ر ا���%ور ��ره �ن د�2ق    ����ـ 
إ�� Gداد، وأ%X �2رف ��� -��, دواو�ن ا��راج ا��/��� �! -��, ا�و���ت 
 �10رة أ�وا�" وا+��ع ر;�+"، �0ن ��ذ ��د ا����#� ا���دي أ%X ا�+�#�ء ا��راج 

���� +و�, ا�ر�2د �! ا��ر0ز�� Eدارة ��� أ��س ا������� د� �ن ا����/�، 
2ؤون ا��راج، �! /�ن -��ت ا�دواو�ن �! ��د ا���+?د ��م د�وان ا�دار و�" 

  �1�1 �روع ھ! : د�وان ا��2رق، د�وان ا��Gرب، د�وان ا��واد ( ا��راق ).
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ـ أ�� د�وان ا���+م ��د ظل �و-ودا /+� ��د ا���ن و;�ل ا����ون، /�ث /ل    
ا�+و;�,، و�! ����� ا�/0م ا����! أ�G! ھذا ا�د�وان و+/و�ت أ����" �/�" د�وان 

  إ�� د�وان ا�ر�� ل.

ـ ���� ا/+ل د�وان ا�ر�� ل �! ا��%ر ا����! ����0 �ر�و;� و��! د�وان 
ا@��2ء و�0ن �+و�ه ا�وز�ر �#�" /�ث �2رف ��� ا�ر�� ل ا�واردة وا��ر��� 

� ���� X! ��د ا�دو�� ا���-و;�� ��م د�وان �ن ا����#� إ�� ����"، وأ%
  ا�طGراء وا�+�ر /+� ا�Gزو ا��Gو�!. 

� �د�وان �ت ا���ل، ��د �0ن �%�/ب ھذا ا�د�وان ���� ��� ا�0+ب  ����ـ أ�� 
وا�%�0ك، و�ط��" ا�وز�ر 0ل أ�وع ر�, /��ب ���� ا�رز���F، و/��ب 

����� 0ل ��� ���� آ�ر �! ����� 0ل �2ر ���� "ا��+��"، و/��ب آ�ر �! 
."����- ��+�"  

وا�+/د1ت ا�دو�� ا������ دواو�ن -د�دة، و�, ا�+/داث ��%ب ا�وزارة،     
أ%X ا�وز�ر ھو ا�����ن ��� -��, دواو�ن ا�دو��، 1م �ظم ا����#� أو ا���س 
ھذه ا�دواو�ن �د أن ��0ت +0+ب �! %/ف �+#ر;� -�ل �-�ت ا�دواو�ن �! 

  ھذه ا�دواو�ن ھ!:د�+ر ��%�، وأھم 

  ـ د�وان ا�@�درات:1

��" ا����#� أو -�#ر ا���%ور �%�%� �/#ظ أ���ء �ن %ودرت أ�وا��م وأ 
   �ن �! أ���.

  د�وان ا�ز��:ـ 2

ھـ؛ وھو د�وان %�Gر �2رف ��� أ���ل 162وأ�2�ه ا����#� ا���دي ���    

ك د�وان ز��م ا�دواو�ن ا��رى �?ط /���+�� و+د;����، وأ�2� ا���دي 0ذ�
  ھـ .168ا�ز�� ��� 

  ـ د�وان ا�ظ�م: 3

ب ظ���م و+��#�م �!    �وأ�2�ه ا���دي ���ظر �! 02وى ا�ر��� �ن ا�و�ة 
ا�-���، و0ذ�ك ا��ظر �! �Oء ا����ر و10رة إ�داع ا���س ا��-ون �ن �Oر 
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�ض +د;�ق �! د��و��م، وأ/���� �0ن ��ظر ���� و;, ظ��� �ن �%�درة أ��ك 
  ا���س �ن ;ل ا��+�#د�ن �! ا�دو��.   

   ـ د�وان ا@وا-4:8

  ا�+/دث �! ��د ا�ر�2د و���+" ا��ظر �! أ�ور ا�را?! ا�+��� ��دو�� .

  ـ د�وان ا���ع:5

  وأ�2�ه ا����#� ھ�رون ا�ر�2د 0ذ�ك و���+" إدارة ?��ع ا����#� ا���%� وأ�ر+".

  ـ د�وان ا�,�ذة: 6

ا����ون و���+" +د;�ق /���ت �ت ا���ل و+د;�ق �و��� �وارده، وأ�2�ه ا����#� 
  و�ظ�ر أ�" �رع �ن �ت ا���ل.

����ن: 7  ـ د�وان ا�وا8 وا

  وأ�2�ه ا����#� ا���+%م و���+" +�-�ل �وا�! ا����#� و��ده وا��ظر �! 

  2ؤو��م.

  ـ د�وان ا#��6ت:8

�%رو��ت ا�دو�� �ن +���ن ا�+ص ھذا ا�د�وان �ط��ب ا��ط وا��ظر �!       
 ��ا�روا+ب وإ%�ح ا��%ور و��/��+��، و2راء ا��واد ا�Gذا �� وا���ول و+�
/�-��ت ا��%ور �ن ��س وأدوات وأ�1ث و+���0ف ا�/#�ت وا��[دب، وأ�2�ت 
�د ذ�ك �-��س �د�دة أھ���: �-�س ا�-�ري ا���ص �#��ت ا�/2م، 1م أ�رد  "�

ن "ا�/+�2م "؛ و��+ص �ن �0ن �! �د�� ا��ط، �" د�وا�� ��%� ��! د�وا
و0ذ�ك �-�س ا�0راع، و�-�س ا���ء، �-�س ا�/وادث، �-�س ا@��2ء 

 .K�-�س ا���وا�+/ر�ر،   

  ـ د�وان ا.� *راج: 9

وا�+/دث �! ا��%ر ا����! ا���1! و���+" �+��� أ��ر ا�وزراء وا�0+�ب   
2وة وا��/�و��، وOر?" إ/%�ء وا�/-�ب وا����ل وا�و�ة ا��+���ن ��ر
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أ��� �م، و+/د�د أو?���م، و�%�درة أ�وا��م ا�+! -��وھ� �ن ا�/رام ��ر �ن 
  ا����#�. 

  ـ د�وان ا�وار�ث:  10

و��ظر �! ا��وار�ث و�/+#ظ ��#�?ل �ن ������، و;د أ��Gه ا����#� ا���+?د ��� 
  ھـ وأ�ر ردھ� إ�� ذوي ا�ر/�م. 283

و�0ن �/#ظ ��" �راج 0ل �ن أر�ب ا����ه و��ظر ���� ���0"  ـ د�وان ا��ء:11

  ھؤ�ء و�� ��ع و�� ���ص ��" و�� �+/ول �ن ا�م إ�� ا�م

و;د ا�+��ن ا�����ون @دارة ھذه ا�دواو�ن ر-�ل أ0#�ء ��%� �ن ا���%ر    
ا�#�ر�!، و�0ن �+و�� إدارة 0ل د�وان �د�ر ���� ا�ر �س أو ا�%در، وھو 

م ا����#� �! ا���%�� وأ��م ا�وا�! �! ا�و���ت، 1م %�رت ا�دواو�ن ا��� ول أ��
�ن ا�+%�ص ا�وز�ر، و��وم ا��#+2ون وا��ظ�ر ��+#+�ش �ن /�ن إ�� آ�ر 
و�ر��ون ا�+��ر�ر ا�وا��� �����#� ����، و��0ت ا�دواو�ن +ؤدي أ������ 0ل �وم 

�ط�� �0+�ب دون ا��ط�ع �دا �وم ا�-���، 0�� -�ل ا���دي �وم ا����س 
  ا�دواو�ن، 1م أ��Gھ� ا���+%م �د ذ�ك.

 :Bرا��  ا�@�در وا

 ان ��ظور: ���ن ا��رب. -

 ان ھ�2م : ا���رة ا��و�� . -

- .Kل �! ا�+�ر��ن ا��1ر: ا��0 ا

 ا�طري: ا�ر�ل وا���وك. -

 ا����ودي: �روج ا�ذھب. -

 ا���وردي: ا�/�0م ا���ط����. -

 �2�+�� و+طورھ�.%/! ا�%��X: ا��ظم ا@�����  -

 2و;! أو ���ل: ا�/?�رة ا��ر�� ا@�����. -

 /�ن إراھ�م /�ن: +�ر�K ا@��م ا�����!. -

-  �����د �د ا�#+�ح ��2ور وآ�رون: درا��ت �! +�ر�K ا�/?�رة ا��ر
   ا@�����.
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  : *ط� ا����� -8 ادو� ا������04ا����رة   

  ـ  �ر�6,�:1

ھ� /�-ب؛ وھو ا��2ص ا�ذي �+و�� ا@ذن ����س �! ا�د�ول ا�/-�� �#رد    
��� ا���ط�ن وا�/د�ث ��" �! 2ؤون /وا -�م، ��و �/-ب ا���س �ن ا����#� 

�1� ھ�زة و%ل �ن  إذن �و��ذ�ك ��! /�-�، و�����م �ن ا�د�ول ���" �
  ا����#� وا���س.

  ـ ظ,ور �#@ب ا���ب:  2 

�م +0ن ھذه ا��ط� ��رو�� ز�ن ا�ر�ول %�� $ ���" و��م ��م �/-ب ���"     
ا�%�ة وا���م �ن أ/د، ��د �0ن �د�ر أ����" �! ا���-د ا��وي و��" ��+�ل 

���م أ��م ا+�ذوا  �1تا���س وا�و�ود، و;د ��ر ��� ��-" ا���#�ء ا�را2دون ��م 
���ون أ/دا �ن ا�د�ول إ���م ��� /-��، و�م �/+�-وا إ��" أدا و�م �0و�وا �

  و���را. أ

��د ظ�ر ھذا ا���%ب �! ��د ا�دو�� ا��و��، وأول �ن ا�+/د1" ھو ���و�� ن   
�ب ھ! :أ! �#��ن وذ�ك ��ض ا��  

ـ �Gرض /���� ا���#�ء و�دم +�ر?�م ��O+���ت ��%� �د ;+ل �1�1 �ن 
  ا���#�ء ا�را2د�ن.

  س وا��0�رة.ـ +2�� ��� �0ن ��د ا�#ر
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+#�دي و;وف ا���س وازد/���م ��� أواب ا���#�ء و��G2م �ن ا��ظر �! أ�ور ـ 
  ا�دو��.   

" وأ�� �دا-�� ذوي ا����ت و�و?X ان ��دون �ن -�+" ھذه ا���ب ;� �:    
�ن أ�وا�,م -��ن ��ظورا ��!ر��� -�م �6��وه، -��� ا#���ت ا*�-� إD ��ك 

ن وأ���;، ��ن أول !8ء �دئ �; -8 ادو� !Eن ا��ب، و��ءت ر�وم ا��ط�
و�ده دون ا��,ور، ��� ��#وا �*!ون ��D أ#�6,م �ن اM ��ل ا*وارج 
 �� B� ،رھم�M8 أو ���و��، و��رو �ن ��ص و�ر أو ���� B�و�Mرھم، ��� و
- �; ازد��م ا#�س ���,م، و!��,م �ن ا�,��ت، -� *ذوا �ن ��وم ,م �ذك، 

  ا���ب." و��وه 

و��ذا �Eن ��%ب ا�/�-ب �" ����0 ��%� �! ا��ط، ���+" إد��ل ا���س     
" ��ن ��� ا����#� /�ب �را0زھم وأھ��+�م، و�! ذ�ك ��ول ان ��دون أ�?�: 

 �����*@و@� -8 ز�ن ادو� ا��و�� وا������ ��ن ���ب ا��ط�ن �ن ا
�دره -8  D�� م,، �Oر أن ا���#�ء �وا�� ;"و���ق ���; دو#,م، و�6 �; 

ا��و��ن ا�+�1وا �ن +�ك ا��را��م �1�1 أ��2ص، ��د أ�/وا ��م ا�د�ول �! أي 
  و;ت �2ءوا وھم: ا��ؤذن و%�/ب ا�ر�د، و%�/ب ا�ط��م.

و;د +��ر ا���#�ء ا��و��ن /-��م �ن أ%/�ب ا�0+�� وا���ب ا��ر�ق،     
�/وال ا���س و;درھم.وا����� وا�%دق و/�ن ا��ظ�ر، وا���ر��   

  3:������  ـ ا����� -8 �@ر ادو� ا

     F�� ��� ون���ا��و��ن �! ا+��ذ /-��، و�%/وھم �! ا�دا�� ��ر ا��
�+�م �ن ا�ر���، وزادت أھ��� ا�/-�ب �د ����ن Oا�را ���دم ا�+2دد ���

  ���� ا���دي وأ%/وا أ��� 2��� �ن ا�وزراء.

���� ا���رة +2دد ا�/-�ب �, ا���س ��%X �ن ا�%�ب ����� و�! ا��%ور ا��
ا����#�، و��ل ا��ب ا�ر ��! �! ذ�ك �2�ة ا�/�-ب ا���1!، و�0ن �ن ا����#� 
وا���س دار�ن: دار ا���%� و�+و�ھ� /�-ب ا���%�، ودار ا����� و�+و�ھ� 

�1��1 �وه ا�/�-ب  /�-ب ا�����، و��� ?�#ت ا�دو�� ا�+/دث ا�����ون /�-��
  ا�0ر و���وي ��%ب ر �س ا�وزراء، 
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و;د زادت ا�+%�%�ت ا�/-�ب /+� أ%/وا �+د��ون �! 0ل 2ؤون ا�دو��،    
و�ن ا�ذ�ن ��+�2رون �! إدارة 2ؤو���، �+د��وا �! +���ن ا�وزراء و�ز��م، 
وأ�ذ ا��, وا���, �و�ة ا���د، وأ�ز�وا أ%/�ب ا�دواو�ن �! ا�ر-وع إ���م �! 

  0ل أ�ور ا�دو��.

ب -�,     �و;د ظ�ر ��� ا�/-�ب �! �%ر ا�دو�� ا������ 1راء ��/ش 
ا��وال وا��دا�� ا�+! �0ن ��د��� ��م ذوي ا�/�-�ت ���ل ا�+و�ط ��م ��د ا����#� 
��+��Gن ��%�م ھذا، ��س ��د ھذا ا�/د ��ط ل ��و���2ت وا��ؤا�رات و%و� 

  ��%��/�م ا���%�. 

  

  وا�را�B: ا�@�در

 ان ��دون : ا���د�� -

 ان ط�ط�: ا�#�ري �! اWداب ا���ط����. -

 /�ن اراھ�م /�ن: +�ر�K ا�/?�رة ا@�����. -

/! ا�%��X: ا��ظم ا@����� �2�+�� و+طورھ�. -% 

  

 

 


