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 الممخص:

البلدية في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر مظيػرا مػف مظػاىر التمػدف التػي تانػر تلتقػر  لييػا  تعّد نشأة المجالس
المػػدف كالكايػػار العثمانيػػةا ككجيػػا مػػف كجػػكه هدمػػة شػػعك  ىػػذه الكايػػار مػػف هػػمؿ تقػػديـ الهػػدمار العامػػة مػػف تنظيػػؼ كصػػ ة 

لدكلػػة العثمانيػػة كنػػذاؾا سػػعر  لػػا نشػػر المجػػالس البلديػػة كمشػػاريع هدميػػة .هػػرل. كمػػف هػػمؿ جملػػة مػػف القػػكانيف التػػي .صػػدرتيا ا
كتعزيز دكرىا في مدف الدكلة ككاياتيا تافةا كمف بيف ىذه الكايار كايػة بدػداد التػي تأسسػر فييػا مجػالس بلديػة فػي عيػد الػكالي 

 بلدية في مدف الكاية األهرل.ـا كمف ثـ شرع في  نشاء دكائر ٛٙٛٔمد ر باشا الذم .نشأ .كؿ دائرة بلدية في بدداد في العاـ 
كألىمية ىذا المكضكع  اكلنا .ف نسبر .غكارها كالكقكؼ علا مرا ؿ تأسيس ىذه المجالس البلديةا فجػاء ب ثنػا ىػذا فػي 
ثمثػة مبا ػ ا سػػبقتيما تكطئػة ت ػدثنا فييػػا عػف بدػػداد كمكقعيػا كتقسػماتيا ااداريػػة. كهصصػنا المب ػ  األكؿ لل ػػدي  عػف كايػػة 

ا كجعلنػا كالمآهػذ علييػا في بدػداد ألعماؿ التي قدمتيا البلديارل تكل تقديـ الهدمار فيياا فيما هصص المب   الثانيبدداد كمس
المب   الثال  مهصصا لل دي  عػف المجػالس البلديػة فػي مػدف كايػة بدػداد األهػرلا مػف ثػـ جػاءر الهاتمػة التػي كضػ نا فييػا 

 .ىـ النقاط الكاردة في الب  .
 (.دراسة جدرافية ابدداد االمجالس البلدية :)الملتا يةالتلمار 

Municipal councils in Baghdad Geographical study of 

establishment and upbringing 

Dr. Nelly Awaid Mashali(Human geography) 

Abstract: 

The emergence of municipal councils in the second half of the nineteenth century is one 

of the manifestations of urbanization that the Ottoman cities and states lacked, and one of the 

aspects of serving the people of these states by providing public services such as cleaning, health 

and other service projects. Through a number of laws issued by the Ottoman Empire at the time, 

it sought to spread municipal councils and strengthen their role in all cities and states of the state, 

and among these states is the state of Baghdad, in which municipal councils were established 

during the reign of Governor Medhat Pasha, who established the first municipal department in 
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Baghdad in the year 1868 AD And then it proceeded to establish municipal departments in other 

cities of the state. 

Because of the importance of this issue, we tried to explore its depths, and to stand on the 

stages of establishing these municipal councils, so we discussed this in three investigations, 

preceded by an introduction in which we talked about Baghdad, its location and its administrative 

divisions. We devoted the first topic to talking about the state of Baghdad and the level of service 

provision in it, while the second topic was devoted to the work provided by the municipalities in 

Baghdad and the drawbacks on them, and we made the third topic devoted to talking about 

municipal councils in other cities of the state of Baghdad, and then came the conclusion in which 

we explained the most important points mentioned in search. 

key words:( Municipal councils, Baghdad, Geography study) 

 :دمةػالمق
 بسـ اهلل الر مف الر يـ

 َمَيا َكَلُو ُتؿُّ َشْيٍء َكُ.ِمْرُر َ.ْف َ.ُتكَف ِمَف )النمؿ: اْلُمْسِلِميفَ ِ نََّما ُ.ِمْرُر َ.ْف َ.ْعُبَد َر َّ َىِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذم َ رَّ
ٜٔ) 

مامنػػا م مػػد  ال مػػد هلل علػػا كافػػر نعمتػػوا كجليػػؿ   سػػانوا كالصػػمة كالسػػمـ علػػا هيػػر األنػػاـ نبينػػا كا 
 صلا اهلل كعليو ككلوا الذم بعثو ر مة للعالميفا كىداية للدافليفا كعلا كلو الطاىريف كص ابتو المنتجبيف..

 .ما بعد..
ع عشػر تعػّد مظيػرا مػف مظػاىر التمػدف فإف نشأة المجالس البلديػة فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف التاسػ

التي تانر تلتقر  لييا المدف كالكايار العثمانيةا ككجيا مف كجكه هدمة شػعك  ىػذه الكايػار مػف هػمؿ تقػديـ 
الهػػدمار العامػػة مػػف تنظيػػؼ كصػػ ة كمشػػاريع هدميػػة .هػػرل. كمػػف هػػمؿ جملػػة مػػف القػػكانيف التػػي .صػػدرتيا 

المجالس البلدية كتعزيز دكرىا في مدف الدكلة ككاياتيا تافةا كمػف بػيف  ا سعر  لا نشرالدكلة العثمانية كنذاؾ
ىػػذه الكايػػار كايػػة بدػػداد التػػي تأسسػػر فييػػا مجػػالس بلديػػة فػػي عيػػد الػػكالي مػػد ر باشػػا الػػذم .نشػػأ .كؿ دائػػرة 

 ـا كمف ثـ شرع في  نشاء دكائر بلدية في مدف الكاية األهرل.ٛٙٛٔبلدية في بدداد في العاـ 
يػػة ىػػذا المكضػػكع  اكلنػػا .ف نسػػبر .غػػكارها كالكقػػكؼ علػػا مرا ػػؿ تأسػػيس ىػػذه المجػػالس البلديػػةا كألىم

فجػػػاء ب ثنػػػا ىػػػذا فػػػي ثمثػػػة مبا ػػػ ا سػػػبقتيما تكطئػػػة ت ػػػدثنا فييػػػا عػػػف بدػػػداد كمكقعيػػػا كتقسػػػماتيا ااداريػػػة. 
 لمب ػ  الثػانيكهصصنا المب   األكؿ لل دي  عف كاية بدداد كمستكل تقديـ الهدمار فييػاا فيمػا هصػص ا

لألعمػػػاؿ التػػػي قػػػدمتيا البلػػػديار فػػػي بدػػػداد كالمآهػػػذ علييػػػاا كجعلنػػػا المب ػػػ  الثالػػػ  مهصصػػػا لل ػػػدي  عػػػف 
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المجالس البلدية في مدف كاية بدداد األهرلا مف ثـ جاءر الهاتمػة التػي كضػ نا فييػا .ىػـ النقػاط الػكاردة فػي 
 الب  .

في عملنا ىذاا ككهػر دعكانػا .ف ال مػد هلل ر  العػالميف كفي الهتاـ نسأؿ اهلل القدير .ف نتكف قد كفقنا 
 كالصمة كالسمـ علا المرسليف..

 توطئة
ه الصل ارا كاتستكعبو المجلدارا فقػد تدنػا بيػا الشػعراءا كمجػدىا األدبػاءا ال دي  عف بدداد ات دّ  

يبلدػكا شػأك عظمتيػاا كلػـ كتاه ب سنيا الزمافا ك.تا علا كصليا الكاصلكفا فذتركا فييا التتػ  الضػهاـا كلػـ 
يصػػلكا .دنػػا مػػاىي عليػػو مػػف الجػػمؿ كالجمػػاؿ. كلعػػؿ مػػف .جمػػؿ مػػا قيػػؿ فييػػا: .نيػػا كسػػط الػػدنيا كسػػرة األرض 
كالمدينة العظما التي ليس ليا نظير فػي مشػارؽ األرض كمداربيػا سػعة كتبػرا كعمػارةا سػتنيا .صػناؼ النػاس 

طانيـا كباعتػداؿ ىكائيػا عذكبػة مائيػا  سػنر ـ كم ؿ سػلمف جميع البلدافا كىي مدينة بني ىاشـا كدار ملتي
)العمؼ؛ .همؽ .ىلياا كنظرر كجكىيـا كتلتقر .ذىانيـا  تا فضلكا الناس في العلـ كالليـ كالنظر كالتمييز.

 (ٓٔ-ٜـ: ٜٓٙٔ
ا فقد .صب ر مف ٖ٘٘ٔىػ/ ٜٗٔكلل دي  عف بدداد منذ .ف انتزعيا العثمانيكف مف اللرس في العاـ  

كايار ال تـ العثماني؛  ذ ضمر مدنا تثيرةا ك.هػرل .ضػ ر فيمػا بعػد كايػار مسػتقلة تػكايتي المكصػؿ .تبر 
ـ الػػذم طبػػؽ ألكؿ مػػرة نظػػاـ الكايػػار ٜٙٛٔفػػي العػػاـ  مػػد ر باشػػا كالبصػػرة اللتػػيف .عادىمػػا الػػكالي العثمػػاني

لعائػدة ليػاا فقػد ضػمر كايػة بدػػداد العثمػاني الػذم .صػدرتو السػلطة العثمانيػة اعػادة ترتيػ  الك ػدار ااداريػة ا
علػػػر كايتػػػا المكصػػػؿ كالبصػػػرة سػػػنجقيف فػػػي ذلػػػؾ ال ػػػيف تػػػؿ الكايػػػار التػػػي فصػػػلر عػػػف كايػػػة بدػػػداد سػػػابقا فجُ 

)ينظر: ( تػػابعيف لكايػػة بدػػدادا ثػػـ مالبثتػػا .ف عػػدتا كايتػػيف منلصػػلتيف فػػي .كاهػػر القػػرف التاسػػع عشػػر.لػػكاءيف)
 (ٔٗٔ -ٜٕٔ: ٜٜٔٔالنجار؛ 

شػماا. ت ػدىا  ٘,ٖ٘ لػا  ٘,ٖٓشرقاا كهػط عػرض  ٙٗ لا  ٓٗ,ٖٛبدداد عند هط طكؿ  تقع كاية
مف الشماؿ كاية المكصؿا كتتكف سلسلة الجباؿ  مريف  دا طبيعيا فاصم بيف الكايتيف. .ما مف جية الشرؽ 

ديػػة الشػػاـ متصػػرفية ديػػر الػػزكر كبافت ػػدىا بػػمد فػػارسا كمػػف الجنػػك  كايػػة البصػػرة كبػػمد الشػػاـا كمػػف الدػػر  
 (ٖٜ-ٕٜ: ٜٜٔٔ(.)النجار؛ ٕتـ ٕٓٓ,ٔٗٔ.يضاا كبلدر مسا ة الكاية )
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قسػػمر كايػػة بدػػداد  لػػا ثمثػػة سػػناجؽ ىػػي: سػػنجؽ بدػػدادا كسػػنجؽ الديكانيػػة كسػػنجؽ تػػربمء؛ كضػػـ  
سػنجؽ بدػػداد  ثنػي عشػػر قضػػاءنا فيمػا ضػػـ سػػنجؽ الديكانيػة .ربعػػة .قضػيةا كضػػـ سػػنجؽ تػربمء .ربعػػة .قضػػية 

  (ٖٙٓٔ/ٖليمر؛ القسـ الجدرافي: .) لك .يضا
 ب ثنا. قادـ سيأتي ال دي  عنيا كعف مجالسيا البلدية في

 
 (1خريطة )

 خريطة بغداد المدورة

 

.7م: 1952المصدر: سوسة   
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 كؿالمب   األ
 كاية بدداد

في مسػتكل الهػدمار  تبيرا تأثيرابداية العيد العثماني  اطر ببدداد منذ . كاؿ السياسية التي األ .ثرر
الميمة  باانجازارالذم تميزر كايتو  ا تا نياية  تـ الكالي مد ر باشاالسلطة العثمانية  التي قدمتيا  دارة 

ااسػتمرار بسػب  السياسػة  ألتثرىػاتلؾ األعماؿ لـ يتت  ف .غير ا دارة كت سيف مستكل الهدمارفي مجاؿ اا
سبعة كعشػركف كاليػا ذ تعاق  علا كاية بدداد ؛  العثمانية التي تانر تنتيجيا في تديير الكاة كبصكرة مستمرة

قػؿ مػف .تػؿ كا ػد مػنيـ منيـ .ربعة عشر كاليا تانر مدة  تـ  ؛قٖٖٙٔ-ٕٙٛٔفي المدة الكاقعة بيف عامي 
كثمثػة كاة تانػر مػدة  تميػـ  افتػانكا سػتة كاة قػؿ مػف سػنتيف.ك  سػنةاسػتمر  تميػـ .تثػر مػف ما الػذيف . .سنة

 .(ٚٛ: ٕٜٜٔرؤكؼ؛ ) بيف سنتيف كثم  سنكار
ي تقػػي الػػكال(ا قضػػاىا ٚٛٛٔ-ٔٛٛٔكاٍؿ ىػػي سػػر سػػنكار كثمثػػة .شػػير) قضػػاىاف .طػػكؿ مػػدة .ا  

مػػر بلػتد عػػدد .ك  اراالطرقػـ ينظػتك  االجسػػكر اء.نشػ ؛يػا القيػػاـ بػبعض المشػاريع منيػػااسػػتطاع هملالػديف باشػاا 
كفػػتد  االشػػرطةمراتػػز  مػػف عنايػػة تبيػػرةا  ذ .تثػػر اسػػتتبا  اامػػف فػػي ربػػكع الكايػػة ك.كلػػا اداكؿ كالتػػرعمػػف الجػػ

 (.ٕٛ/ٛ: ٜٙ٘ٔالعزاكم؛ ينظر: ).نيار تثيرة في مقاطعار عّدة؛ منيا نير ال ميدية في قضاء ال ي.
 بتنليػذ المشػاريع الهدميػة التػيدكف قيػاميـ   ػائمتػاف  كعدـ  بقػائيـ طػكيم فػي مناصػبيـا لكاةاتديير 

التػػػي تانػػػر تنتيجيػػػا الدكلػػػة  المػػػكارد الماليػػػة سياسػػػة اسػػػتنزاؼفضػػػم عػػػف  الكايػػػة.مػػػف شػػػأنيا ت سػػػيف .كضػػػاع 
كتنليػذ المشػاريع الهدميػة التػي  اصػم  . ػكاؿ الكايػةفي المضػي فػي   األمر الذم سب  عجزا للكاة العثمانيةا
صػػػم ية ف يكفػػػؽ بػػػيف األعمػػػاؿ اا.باشػػػا الػػػذم  ػػػاكؿ  قصػػػاء مػػػد ر  كيمثػػػؿ .انجازىػػػا األمػػػكاؿلػػػا  ت تػػػا  

لتنو لـ ينجد  ا في السنكار الثم   اكبيف طلبار استانبكؿ المستمرة لمزيد مف الماؿ اكالعمرانية التي قاـ بيا
الػذم   ذ طل  منو الصدر األعظـ م مكد نػديـ باشػا .ف يزيػد المبلػ  مف كايتو كالتي قضاىا في بددادا األكلا

( .لػػؼ تػػيسا كىػػذا يعنػػي  لدػػاء بعػػض  عمػػاؿ ااصػػم  كالتعميػػر فػػي بدػػدادا ٗٚ)  لػػا يرسػػلو  لػػا العاصػػمة
فشؿ ك  اكتقليؿ نلقار اادارة ال تكمية كركات  مكظلييا ما يؤثر في  سف .داء .عمالياا كلـ يكافؽ مد ر باشا

 (ٔٛٔ-ٓٛٔق: ٕٚٗٔ)نصار؛ .دليؿ كاضد علا سياسة ااستنزاؼ المتبعةكىك  ااء البا  العاليفي  رض
كممػا  اتػانكا مػف العسػترييف -سػيما فػي العيػد الدسػتكرما-الا اف معظػـ الػكاة ىنا  شارةا بد مف اا

فػي مجػاؿ  اسػيماك  ادارمداء اا سػف األ ية ااداريةا مػا يػنعتس علػاف معظـ ىؤاء تعكزىـ التلا.ا شؾ فيو 
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 لػذا االتكصػيار التػي ترفعيػا المجػالس البلديػةف الكالي ىك رئيس مجلس  دارة الكايػة الػذم يقػرر    ذ االهدمار
كمف ىؤاء الػكاة تقػي الػديف ؛ "ذا تاف الكالي  ريصا ك ازما كنشطا ف اانجازار الهدمية يرتلع مستكاىا .نجد 
 ـ(ٚٙٛٔتمػػػكز  ٕ٘) ٕٗٛٔ ربيػػػع األكؿ ٖٕالتعليمػػػار المؤرهػػػة فػػػي ق( الػػػذم نلػػػذ ٕٙٛٔ -قٕٗٛٔ)باشػػػا 

بلديػػة فػػي مدينػػة بدػػداد عػػاـ  كشػػرع بتأسػػيس .كؿ دائػػرة ابمكجبيػػا كظػػائؼ ك.عمػػاؿ مجػػالس البلديػػة التػػي  ػػددر
ابػراىيـ .فنػدم الػدفترم  :كتاف مجلسيا البلدم يضػـا الكاية تليا لـ كىي .كؿ دائرة علا مستك ٛٙٛٔ-ٕ٘ٛٔ
ا اعضػك  كغػاعبد اللتا  اا ك عضك  عبد الدني بؾك  ااسلتاف بؾ عضك اا ك افندم عضك  م مد صالدسيد اا ك رئيس

  مملتر جرا ي. كغاعبد الرزاؽ ا ك ام مد نديـ افندم تاتباا ك عضك  كغام مد ك 
د بناية هاصػة لػدائرة بلديػة مدينػة ـ شيّ ٜٙٛٔ -قٕٙٛٔعاـ ال.مكر الكاية في عند تكلي مد ر باشا 

 (ٚٗٔ: ٜٜٔٔ)ينظر: النجار؛ . بإنشاء دكائر بلدية في .ىـ مدنياكشرع  ابدداد
الػا  المدينػة ا تيػا ك ا ـٚٚٛٔفػي العػاـ بدداد كاستنادا  لػا نظػاـ البلديػة الػذم .قػر مدينة كنظرا لسعة 
ـ بلديػػة ٛٚٛٔ-قٜٕٙٔعػػاـ الفػػي  رئفأنشػػ ؛بلػػديار مدينػػة بدػػدادفقػػد تطلػػ  زيػػادة عػػدد  امزيػػد مػػف الهػػدمار

لعضكية مجالس الػدكائر الػثم  فػي كجرر انتهابار  اكبلدية ثالثة في جان  الترخ االرصافةفي جان   ل.هر 
 (٘ٗـ: ٜٙ٘ٔ)العزاكم؛ .كعيف رئيس لتؿ دائرة منيا اـٜٚٛٔ-قٜٕٙٔعاـال

ـ فػػي بلديػػة كا ػػدة تقػػع فػػي الجانػػ  ٜٚٓٔكيشػػار  لػػا .ف ىػػذه الػػدكائر الػػثم  قػػد تك ػػدر فػػي العػػاـ 
ي العػػاـ فػػمػػر لػػـ يػػدـ طػػكيم ا  ذ .عيػػد العمػػؿ بالػػدكائر الػػثم   ا .ف ىػػذا األة(ا األتبػػر مػػف المدينػػة )الرصػػاف

ـا كلعؿ السب  في تك يد البلديار ىذا تاف نتيجة الضائقة المالية التي تانر تمر بيا الكايةا كم اكلة ٜٜٓٔ
  دارة الكاية تجاكزىا بتقليص النلقار مف همؿ دمج الدكائر الثم  بدائرة كا دة.

ـا ك تا نياية العيد العثمانيا ُعيف لرئاسة بلديار بدػداد ٛٙٛٔة نمنذ تأسيس .كؿ بلدية في بدداد س
رؤساء عراقيكفا كمف المم ظ .ف معظـ ىؤاء تاف يقضي المدة المقررة لو تاملةا كتاف عدد .عضاء مجلس 

ا كعػػدد لمجلػػس البلديػػة الثانيػػة البلديػػة األكلػػا يتػػراك  بػػيف همسػػة .عضػػاء كثمانيػػةا كبػػيف .ربعػػة .عضػػاء كثمانيػػة
  (ٕٗٙ-ٕٕٙـ: ٜٜٔٔالنجار؛ ينظر: عة .عضاء كسبعة. )ب.عضاء مجلس البلدية الثالثة يتراك  بيف .ر 

ليقكمكا بأداء األعماؿ  اادارييف كاللنييف دكائر بلدية مدينة بدداد الثم  عددا مف المكظليفاستهدمر 
 كىـ:كتعليماتيا للدكائر البلدية؛ مياـ التي رسمتيا قكانيف الدكلة ك.نظمتيا كال
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 الطبيب البشري:-ٔ
 كلتنيػػػا اـ٘ٚٛٔجرا ػػػا للعمػػػؿ فييػػػا فػػػي العػػػاـ  مػػػف تأسيسػػػيا فػػػي السػػػنيف األكلػػػا عينػػػر بلديػػػة بدػػػداد

 عمػػؿالػػذم كىػػك . ػػد األطبػػاء األكركبيػػيفا ك  )الػػدتتكر ازار افنػػدم(اسػػتدنر عػػف هدماتػػو بعػػد تعيػػيف الطبيػػ  
اف فقػػد عػػيف فػػي تػػؿ منيمػػا هريػػ.مػػا الػػدائرتاف األ ـ.ٜٜٛٔك تػػا سػػنة  ٓٛٛٔطبيبػػا للبلديػػة األكلػػا منػػذ سػػنة 

ف الدائرة الثالثة قد استدنر عف هػدمار الطبيػ  البشػرم سػنة .ا  ا ـٕٜٛٔ-قٖٓٔٔعاـ المنذ طبي  بشرم 
)ينظػر: النجػار؛  لػدائرة الثانيػة فػي عملػو  تػا نيايػة العيػد العثمػاني.ـ. بينما اسػتمر طبيػ  اٜٜٛٔ-قٖٚٔٔ
 (ٕٗٙـ: ٜٜٔٔ

    ميندس البمدية: -ٕ
كظػؿ يعمػؿ  مػكزاؿ( )مسػيك ـ المينػدس األكركبػيٓٛٛٔ-قٜٕٚٔعاـال ااستهدمر دائرة البلدية األكل

العيػػد الدسػػتكرم شػػتلر فػػي كعنػػد ازديػػاد عػػدد الميندسػػيف  اـٜٙٓٔ-قٕٖٗٔعػػاـ البعػػد  ا تػػفػػي ىػػذه الػػدائرة 
كلػػـ تسػػتهدـ دائرتػػا البلديػػة الثانيػػة كالثالثػػة .م مينػػدس للعمػػؿ  شػػعبة ىندسػػية يتر.سػػيا المينػػدس )المسػػيك فيكلػػة(

 (ٕٛٔق: ٕٚٗٔنصار؛ فييما.)
 :موظفو األقالم -ٖ

تػؿ قلػـ مػف اقػمـ البلػديار  ضػـك  اـ البلديػة(قلػ)بػػ تسػماشػعبة تكجد ة مف البلديار الثم  في تؿ بلدي
ا  بلػ  الباشتات ا ك.ميف الصندكؽا كمساعد الم اس ا فضم عف عدد مف التتّ  كمعاكف اتات الثم ؛ الباش

ضمر البلػديار ك . اكا د افي البلدية األكلا .ربعة تتا ا فيما لـ يتجاكز العدد في البلديتيف الثانية كالثالثة تاتب
)ينظػػر: النجػػار؛  كم صػػؿ كمنظلػػيف. انلػػكسالكتاتػػ   اجػػازارتاتػػ  اا.يضػػا مجمكعػػة مػػف المػػكظليف مػػنيـ: 

 (ٕ٘ٙـ: ٜٜٔٔ
 راس الميميون:حالمفتشون والمراقبون وال -ٗ

كعمػػاؿ  اليليػػيفال ػػراس الك  اكالمػػراقبيف امػػف الملتشػػيف اعػػددتػػؿ دائػػرة مػػف الػػدكائر الػػثم  اسػػتهدمر 
تؿ دائرة مف ىذه الػدكائر عػف ثمثػة ملتشػيفا كتػراك   يا كلـ يزد عدد الملتشيف الذيف عملكا فلتنكير المصابيد

.ما ال راس الليليكف فقد تراك  عػددىـ بػيف  عدد المراقبيف فييا بيف تسعة كثمثة كعشريف مراقبا لتؿ دائرة منيا.
الدكائر الثم . كقد عينر الدائرة األكلا مكظلػا لششػراؼ  ( في تؿ دائرة مفٓ٘ٔ) ا كلـ يزد عف(  ارساٜٗ)

.كجػد مػأمكر لشػؤكف  ٖٜٓٔعلا عملية مراقبػة األسػكاؽا كمكظلػا كهػر فػي األ يػاء للدػرض نلسػو. كفػي العػاـ 
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تنكير كتنظيؼ مناطؽ البلديار الثم ا اتهذ مف البلدية األكلا مقرا لوا كتاف يشرؼ علا المستهدميف الػذيف 
نارة المصابيد.  يعملكف علا  تنظيؼ الشكارعا كا 

 (2خريطة )        
 في القرن الثامن عشرخريطة بغداد 

 
.14م: 1952المصدر: سوسة   
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 المبحث الثاني
 األعمال التي قدمتيا البمديات والمآخذ عمييا

 ف التطػكرار التػي طػر.ر علػا ال يػاة السياسػية كااجتماعيػة تلػرض فػي .ف تقابليػا تطػكرار فػي تقػػديـ 
ف تأسػػيس ىػػذه البلػػديار جػػاء فػػي األسػػاس لمكاتبػػة ىػػذه التطػػكرار كالنيػػكض بكاقػػع الهػػدمار التػػي  الهػػدمارا كا 

األعمػاؿ تثيػر مػف القيػاـ بميمػة د فػي بدػداالبلديار الثم   تكلرتقدميا السلطة  لا .بناء ىذه المدينة؛ لذا فقد 
  :منيا يالعامة الت

 ح الزيتية إضاءة بعض شوارع المدينة وأحيائيا بالمصابي - .
فكضػػػػعر المصػػػػابيد )فػػػػكانيس(ا كفػػػػي عصػػػػر تػػػػؿ يػػػػـك يجتػػػػاز ـا ٜٚٛٔي العػػػػاـ بػػػػدذ بيػػػػذا العمػػػػؿ فػػػػ

المصػػابيد المعلقػػة علػػا كف علييػػا اشػػعاؿ الضػػكء فػػي قػػمسػػتهدمك البلديػػة  الطػػرؽ كمعيػػـ السػػملـ الهشػػبية يرت
 (ٓٚـ: ٜٓٙٔ؛ مؼعال. )الجدراف

 :ة العامةفانظأعمال ال - ب
تاف عماؿ النظافة التابعكف   ذ االكاجبار التي اضطلعر بيا البلدية ر مف .كلاانالقياـ بأعماؿ التنظيؼ ت

كعلا الرغـ مػف  اطة ال ميراسنقؿ اازباؿ بك كتانر تتـ عملية  .ماتف العامة يكميايقكمكف بتنظيؼ األللبلدية 
كمتابعػػػة الباعػػػة فػػػي األسػػػكاؽ لتنظيػػػؼ  الػػػزاـ النػػػاس بالنظافػػػة ف .ا  قلػػػة عػػػدد عمػػػاؿ النظافػػػة ككسػػػائط النقػػػؿ 

ـ بلػرض ٜٜٛٔ-قٖٚٔٔعػاـ الكقد شرعر الدكائر البلدية فػي  هلؼ مف كطأة ال اؿ.دتاتينيـ كمعركضاتيـ 
 يػػاء المدينػػة لمراقبػػة .كهصصػػر ملتشػػا فػػي تػػؿ مػػف  اا يتقيػػدكف بتعليمػػار النظافػػةغرامػػة نقديػػة علػػا الػػذيف 

تدنا عػػف كيسػػ اداء عملػػو.عمػػاؿ النظافػػة كمن تػػو صػػم ية هصػػـ جػػزء مػػف مرتػػ  العامػػؿ الػػذم يتقػػاعس عػػف 
 (ٖٛٔق: ٕٚٗٔ)نصار؛  هدمار مف ا تنلع معو العقكبة.

 سالة الماء:إ - ت
السػقاية التػي الكقليػار فػي شػؤكف ظلر بدػداد تعػاني قلػة مػاء الشػر  كعػدـ نظافتػو اذا مػا اسػتثنينا بعػض 

علييػا الكقػكؼ بمكجػ  كقليػار  ىػؤاء فػأكقؼ ؛ىػؿ الهيػر اىتمامػا.عيػاف ك ربا  الدكلػة كاأل.بعض الكاة ك .كاىا 
بعػض الػكاقليف ف ػدد عػدد  كا تػاط اينقلكف الماء الا السػقاية راتػ  معلػكـكتاف للسقائيف الذيف  اك جج شرعية

 (ٖٚـ: ٜٓٙٔ)ينظر: العمؼ؛  .تؿ يكـالسقاء  قر  الماء التي ي مليا
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سػتاف م لػة اللضػؿ كمػا  اركاءضػا تبيػرا للمػاء ـ .نشأ الكالي سػرم باشػا  ك ٜٛٛٔ-قٖٚٓٔفي سنة
)األعظمػػي؛ .ميػػاه النيػػر كتكزيعيػػا علػػا البيػػكر قػػد اسػػتكرد مضػػهة لسػػ   كتػػاف الػػكالي مػػد ر باشػػا اجاكرىػػا
دارر البلديػػة األكلػػا .  ذ ـٓٛٛٔ-قٜٕٛٔعػػاـ الف البلديػػة لػػـ تشػػدؿ ىػػذه المضػػهة  تػػا .ا   (ٕٓٗ: ٕٜٙٔ
-قٜٖٓٔعاـ الكقد عينر البلدية األكلا  المدينة. سالة الماء الذم لـ يدط سكل  ي كا د مف . ياء مشركع 
ضػافة  ة عمػاؿ ليبلػ  اربعػ اثـ ازداد عدد العماؿ في السنة التاليػة افقط اكا د للمضهة عامم مشدم اـٜٔٛٔ
مقطكعػة بلدػر عشػرة  اجػكر .تانػر  التػي االػدكرص ا  .جكر المياه مف .كم صؿ يقكـ باستيلاء  امشدؿالا ال

 (ٜٕٙـ: ٜٜٔٔ)ينظر: النجار؛  .دارقركش شيريا لتؿ 
 بإضػافةسػالة المػاء  الت سػينار علػا ماتنػة  بػإجراءمر الكالي  اـز بؾ . ـٜٚٓٔ-قٕٖ٘ٔ سنة كفي

البلديػػة األكلػػا يتتػػكف مػػف مػػأمكر  فػػي دارة مضػػهة المػػاء صػػبد قسػػـ .ك  اعلػػا شػػريعة الميػػداف مضػػهة نصػػبر
)ينظر: ربعػػة عمػػاؿ ك ػػارس كا ػػد..ك  كم صػػؿ كمشػػدؿ كمعػػاكف كرئػػيس عمػػاؿ.دارة شػػؤكنو. ا  ك  عليػػو لششػػراؼ
 (٘ٚـ: ٜٓٙٔالعمؼ؛ 

( منػزؿ فػػي الميػداف كثمثػة . يػػاء .هػرل فػي بدػداد تػػزكد بالمػاء بكسػاطة .نابيػػ  ٖٓٓكيػذتر .ف ن ػك )
 صػػاناا كلتػػف اتكجػد .م م اكلػػة لترشػػيد  ٕٓمػف نيػػر دجلػة يضػػء المػػاء  لييػا مػػف النيػػر بكسػاطة كلػػة قكتيػا 
 (ٕٓ٘/ٔالماء كا يسمد للطما بأف يرس .)لكريمر؛ القسـ الجدرافي؛ 

كنصػبر فػي شػريعة الميػدافا كلػـ يتػف الػثلج  ثلج.سسر في بدداد ماتنة ـ ٔٛٛٔ-قٜٜٕٔعاـ الفي 
نمػػا تػػاف يشػػبو الزجػػا  السػػميؾا  كيكضػػع داهػػؿ التػػبف هشػػية ذكبانػػوا كيبػػاع بػػالكزف تػالثلج الػػذم عنػػدنا اليػػكـا كا 

  (ٚٚـ: ٜٓٙٔالتيلك بقرش صاغ. )العمؼ؛ 
انية بتشديؿ مضهة مػاء .هػرل لتػركم األ يػاء ـ قامر دائرة البلدية الثٜٔٔٔ-قٖٖٓٔكفي .كاهر العاـ 

 (ٕٔٚـ: ٜٜٔٔالجنكبية مف جان  الرصافة بالماء. )النجار؛ 
 الحرائق: طفاءإ - ث

 ؛طلائيػا الػا البلديػة بمعرفػة جكاكيشػياا  ك  اهبػار عنيػاكاا ا رائػؽقانكف بلدية الكايار ميمة مراقبػة ال .ناط
همػاد ال رائػؽ تانػر  ا اف عمليػار   اعمليػار ااطلػاءااتصاؿ بػأقر  نقطػة للشػرطة للمشػارتة فػي ذ علييـ  

علػا انتشػار كىذه الطريقة المتبعة ا يمتنيا مف السيطرة  اكاللؤكس اكالشناتؿ اكالداء اتعتمد)طلمبار  ريؽ(
 (ٕٕ٘: ٜٜٓٔ)الزبيدم؛  النار.
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نار فػي فإذا ما نشبر  ؛ار ال ديثة لشطلاء  تا نياية العيد العثمانيكظلر بلديار بدداد تلتقر الا اآل
لػـز .تمػا  .اك ىػدـ مػا  كليػا لمنػع النػار مػف اانتشػار م ؿ اك سكؽ اك دار عمد الناس الا ىدـ مصػدر النػار

كاعػػادة تشػػييد مػػا  ػػرؽ علػػا  ايجػػاد الملجػػأا  ك  االقػػانكف مؤسسػػة البلديػػة مكاسػػاة المنتػػكبيف بتقػػديـ كجبػػار الطعػػاـ
 (٘ٛٔق: ٕٚٗٔ)نصار؛  نلقتيا.

 والساحات: أعمال الطرقات - ج
 االػا ذراع كنصػؼثػة اذرع ذ يتػراك  عرضػيا بػيف ثم  ؛عكجػةكمطرؽ بدداد عبػارة عػف .زقػة ضػيقة  تانر

ء كبدرجػػة تمنػػع فػػي فصػػؿ الشػػتا كاسػػيماك ػػاؿ كتتثػػر فييػػا األ اذرع.عرضػػو همسػػة .ك سػػتة  اكقلمػػا نجػػد طريقػػ
 (.ٕٕٓ: ٜٜٓٔالعابر مف المركر)الزبيدم؛ 

 ادعػـ الدكلػةدكف مػف ميزانيػة البلػديار تدطيتيػا مكاؿ ا تستطيع .لا  كبما اف فتد كتعبيد الشكارع ت تا  
قػػػاـ بلػػػتد شػػػارع الػػػذم  ف جميػػػع الػػػكاة لػػػـ يعيػػػركا ىػػػذا الجانػػػ  اىتمػػػاميـ سػػػكل الػػػكالي  سػػػيف باشػػػا.لػػػذا نجػػػد 

كعند قيػاـ ال ػر  العالميػة كألجػؿ  .تعبيدهالنير قبؿ شارع كامر بتنليذ استقامة  االمستنصر كعبده كتساه بالقار
رمضػاف  ٕٕفػي  الػذم .نجػز بلػتد جػادة هليػؿ باشا)الرشػيد  اليػا(مػر الػكالي هليػؿ باشػا . رتة الجػيش تسييؿ 
اء عمليػػة فػػتد الشػػارع ا ػػظ اثنػػفػػي ك  اـٙٔا كتػػاف بعػػرض ـٜٙٔٔتمػػكز سػػنة ٖٕ المصػػادؼ قٖٖٗٔسػػنة 

 ىي: ثم  دا  سا ار فا د   الكالي ال اجة الا 
 .: سا ة الميداف األولى
كقػػد ترتػػكا ليػػا قسػػما مػػف الجػػامع بقصػػد  امػػاـ جػػامع السػػرام. الجندريػػة التائنػػةاصػػطبؿ م ػػؿ  : نيةةةالثا

 لقربيا مف دائرة ال تكمة.تكسيعيا 
-ٓٓ٘ٔرىػػػا تسػػػتكع  كىػػػي الصػػػدرل )سػػػا ة جػػػامع مرجػػػاف(. كىػػػذه السػػػا ار الػػػثم  اتب :والثالثةةةة
 (ٙٛٔق: ٕٚٗٔ)نصار؛  رجؿ.ٕٓٓٓ

 الخدمات الصحية :  -  
الصػ ة العامػة تانػر كال لػاظ علػا ف ميمة تقديـ الهدمار الص ية . .شرنا فيما سبؽ مف الب    لا

ا كمراقبػة األ ػكاؿ بلػديار بدػداد الػثم  تسػتهدـ طبيبػا بشػريا لعػم  المرضػ كتانػر تػؿ مػف امناطة بالبلػديار
المػػدني الك يػػد الػػذم كجػػد فػػي مدينػػة بدػػداد  تػػا نيايػػة العيػػد العثمػػاني؛ ىػػك  ف المستشػػلا ذ   ؛الصػػ ية العامػػة
لمستشلا يعمؿ بضع سنيف اـا كلب  ٕٚٛٔفي سنة  في عيد الكالي مد ر باشا ذم انشئال مستشلا الدرباء
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ذلؾ كنقلر تابعيتو  لا دائػرة المعػارؼ. كبقػي تػ اثـ ت كؿ  لا مدرسة ثانكية اىمؿ .مره لعدـ كجكد األطباء.ثـ 
ك.عػػاده  اسػػترده مػػف المعػػارؼف جػػاء بعػػد الػػكالي نػػامؽ باشػػا الصػػدير  تػػا مجػػيء الػػكالي نجػػـ الػػديف المػػم الػػذم

 .مف قبؿ في البا  المعظـ كنقؿ  ليو م تكيار المستشلا الذم تاف قد .سسو نامؽ باشا مستشلاا
لػا جػادة األعظميػة ـا فػابتنا فػي ظػاىر بػا  المعظػـ كعٜٔٛٔكاية بدداد في العاـ نامؽ باشا تكلا 

تليػػا ايػػكاء ي تػػكم تػػؿ منيػػا علػػا ردىػػة تبيػػرة كعػػدد مػػف الدػػرؼا .عػػدر  اسلسػػلة بيػػكر مرتلعػػة عػػف األرض
المرضػػػاا هصصػػػر   ػػػداىا لألمػػػراض الباطنيػػػةا كثانيػػػة لألمػػػراض الجرا يػػػةا كثالثػػػة ألمػػػراض العيػػػكفا فيمػػػا 

النسػػائيةا ك.هػػرل هصصػػر  هصصػػر   ػػدل الدػػرؼ اجػػراء العمليػػار الجرا يػػةا كغرفػػة هصصػػر لألمػػراض
للصيدليةا كبضعر غرؼ ايكاء المجانيف كغرفة للػدائرة. كتانػر الػدائرة مؤللػة مػف مػدير كتاتػ  ككتيػؿ هػر ا 
مػاـ ليصػلي بالنػاس. .مػا األطبػاء فتػاف مػنيـ الطبيػ   يتبعيـ طبػاخ كمعػاكف طبػاخ بسػتاني كعشػركف هادمػاا كا 

.مػا الييئػة ااداريػة فتانػر مؤللػة مػف الطبيػ   لية كمعاكف لػو.الباطني كالت اؿ كالجرا  كمعاكنكه كمدير الصيد
األكؿا كالمدير الداهليا كالجرا  كالت اؿ ت ػر رئاسػة ملػتش الصػ ةا كتػاف المستشػلا تابعػا للبلديػة علػا .ف 

 تدفع ثلثي نلقاتوا كيستكفا الثل  األهير مف األممؾ السلطانية.
لػو اآلار  كتػاف يريػد .ف يجعلػو مػف الطػراز األكؿا فجلػ تاف اىتماـ الػكالي بيػذا المستشػلا عظيمػاا 

تػاف النظػاـ العربػي اليكنػاني ىػك المسػتعمؿ فػي دؽ األدكيػة ك  ابػاك كر .مػف كاألدكية كالعقاقير الجرا ية كاألدكار 
 (٘٘-ٗ٘ـ: ٜٖٜٔكت ضيرىا. )الكترم كالشابندر؛ 

م مد فيمػي المػدرس ستاذ كقر. اا اـٜٔٓٔنيساف  ٘ -قٖٛٔٔذم ال جة  ٘ٔفي افتتد المستشلا 
 (ٔٗٔـ: ٜٙ٘ٔ)العزاكم؛ م رر جريدة الزكراء الدعاء للسلطاف كلكزرائو كللكالي.

عيػػػد اانقػػػم  العثمػػػانيا فػػػأمر بنقػػػؿ ي بدػػػداد نجػػػـ الػػػديف مػػػم بُ كل ػػػ  تػػػااسػػػتمرر ال ػػػاؿ علػػػا ذلػػػؾ 
لت كيليػػا مستشػػلا تمػػا  -تمػػا مػػّر بنػػا كنلػػان –المستشػػلا  لػػا م لػػو القػػديـا كاسػػترجاع البنايػػة مػػف دائػػرة المعػػارؼ 

 (ٙ٘ـ: ٜٖٜٔتانر عليو في عيد الكالي مد ر باشا. )الكترم كالشابندر؛ 
 ٕٚافتت ػر فػػي نيػار األ ػػد  فقػػد؛ دكاهػػر العيػد العثمػػاني صػيدليتاف تابعتػػاف لبلػديار بدػدا.كجػدر فػي 

صػػػػػػػيدلية البلديػػػػػػػة فػػػػػػػي األعظميػػػػػػػة كتػػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ ب ضػػػػػػػكر جمػػػػػػػع مػػػػػػػف العلمػػػػػػػاء كاألشػػػػػػػراؼ  ٖٜٔٔنيسػػػػػػػاف 
 (ٚٛ٘ /ٕٔ :ٖٜٔٔالترملي؛ ).كالكجياء
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 إدارة مدرسة الصنائعشراف عمى اإل - خ
علػا  تقػاف كتػدريبيـ رعايػة األطلػاؿ كاأليتػاـ  تعػّد مدرسػة الصػنائع مػف المؤسسػار الهيريػة التػي تتػكلا

دارة المدرسػػة التػػي تانػػر تتػػألؼ مػػف  دػػداد األكلػػا مسػػؤكا عػػف متابعػػة كتػػاف مجلػػس بلديػػة ب مينػػة مػػف الميػػفا
كمشػػػرؼ للقسػػػـ  ا كعػػػدد مػػػف المدرسػػػيفا كمػػػأمكر للمهػػػزفامػػػيف صػػػندكؽ.ك  اكمسػػػؤكؿ مهػػػزف اكتاتػػػ  امػػػدير

 (ٕٛٙـ: ٜٜٔٔ)النجار؛  .الداهلي
 : بنية العامةنشاء األإ -د

نشػأر البلديػة الثانيػػة .ك  اـ٘ٛٛٔ -قٖٖٓٔعػاـ ال داريػف للمطالعػػة فػي األكلػا بتأسػيس شػرعر البلديػة
 (ٛٛٔق: ٕٚٗٔ)نصار؛  .بيع الكقكدهر لكاآل ابيع الهضراكارل دىما .م ليف 

ـ ارتػأر بلديػة بدػداد بػأف تشػيد مسػر ا للػرقص كالدنػاء ترفييػا لسػتاف بدػدادا فأقامتػػو ٖٜٔٔكفػي العػاـ 
و مكضع م طة ترتكؾ غربي بدداد... كاسػتمر العمػؿ بػو بضػعة .شػير  تػا .علنػر في المكضع الذم يقع في

 (ٜٙٔـ: ٜٜٙٔ)العمؼ؛  .ـ فانقرض ىذا المسر ٜٗٔٔال ر  العالمية األكلا في العاـ 
 ومنع التجاوزاتديمة بنية القمراقبة األ -ذ

كلػػػـ يػػػزد عػػػدد الملتشػػػيف الػػػذيف  اللقيػػػاـ بيػػػذه الميمػػػةاسػػػتهدمر البلػػػديار الػػػثم  الملتشػػػيف كالمػػػراقبيف 
ينمػا تػراك  عػدد المػراقبيف الػذيف اسػتهدمكا فييػا بػيف ب املتشػيف ةدمتيـ تؿ دائرة مػف ىػذه الػدكائر عػف ثمثػاسته

الػػا هبػػار الػػدائرة عػػف اآليػػؿ مػػف األبنيػػة   ة ىػػؤاء المػػراقبيفتانػػر ميمػػ. يف مراقبػػار تسػػعة مػػراقبيف كثمثػػة كعشػػ
علػػا الطػػرؽ العامػػة ر التػػي تانػػر ت صػػؿ مػػف اصػػ ا  الػػدكر كالم ػػمر منػػع التجػػاكزا فضػػم عػػف االسػػقكط

 ذ  ف تجػػاكزار .صػػ ا  الم ػػاؿ فػػي األسػػكاؽ علػػا الطريػػؽ العامػػة  اىملػػكا كاجبػػاتيـ.ف ىػػؤاء .ا   كااسػػكاؽ.
ىمػاؿ لػـ يتػف ليػذا ااكنتيجػة تثيرةا  ذ يهػر  ىػؤاء بضػاعتيـ ك اجػاتيـ هػار  م متيػـ علػا قارعػة الطريػؽا 
 (ٛٛٔق: ٕٚٗٔ)نصار؛  .للبلدية كجكد لكا كجكد مجمكعة مف المكظليف يتقاضكف ركاتبيـ مف دائرة البلدية
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 (3خريطة )
 خريطة بغداد في القرن التاسع عشر

 
.14م: 1952المصدر: سوسة   
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 مالحظات ومآخذ عمى عمل بمديات مدينة بغداد
تكجو  لا بلديار مدينػة بدػداد كاألعمػاؿ التػي قامػر يرل تثير مف البا ثيف .ف ثمة انتقادار يمتف .ف  

 بياا كلعؿ منيا:
صػػم ياا كقلػػة اىتماميػػا بلػػتد  -ٔ شػػكارع عػػدـ عنايػػة ىػػذه البلػػديار بإصػػم  .زقتيػػا كشػػكارعيا الضػػيقة كا 

. كممػػػا تجػػػدر ااشػػػارة  ليػػػو .ف .كؿ تعبيػػػد للشػػػكارع  ػػػد  فػػػي بدػػػداد تػػػاف فػػػي عيػػػد منتظمػػػة كمسػػػتقيمة
د ىػػذا الػػكالي  لػػا تعبيػػد زقػػاؽ قصػػير كاقػػع علػػا ر.س الجسػػر مػػف مػػفقػػد ع ـ؛ٓٚٛٔمػػد ر باشػػا عػػاـ 

جان  الرصافةا كقد سمي ىذا الزقاؽ منذ ذلؾ ال يف بػػ )عقػد الصػهر(  شػارة  لػا األ جػار التػي عبػد 
بيا. ك يف تسػنـ الػكالي نػاظـ باشػا كايػة العػراؽ سػعا  لػا فػتد .كؿ شػارع فػي بدػداد كىػك شػارع النيػر 

نمػا سػمي شػارعا ألنػو الذم عرؼ فيما  بعد بشارع المستنصرا كىػك شػارع لػيس بعػريض كا مسػتقيـا كا 
 (ٕٔٔتاف في  ينو .تثر استقامة كاتساعا مف األزقة المألكفة في بدداد. )الكردم؛ د.ر: 

لـ يتف في نياية العيد العثماني فػي المدينػة سػكل بضػعة شػكارع  ك.زقػة منتظمػة كعلا ىذه ال اؿ 
عض الشيءا فيما تانر تتهلؿ تثير مف مناطؽ المدينة األزقة المتعرجة الضػيقة كمستقيمة كعريضة ب

 (ٕ٘ـ: ٚٛٛٔينظر: الماريني؛ (كغير المعبدة.
بػػد.ر ال تكمػػة تضػػيء .زقػػة بدػػداد منػػذ ااضػػاءة فػػي شػػكارع المدينػػة ك.زقتيػػا قليلػػة كاتلػػي بػػالدرضا  ذ  -ٕ

يضػػػيء  ا نلسػػػو... فلقػػػد تػػػاف ـا  ذ كضػػػعر فػػػكانيس نلطيػػػة ذار ضػػػياء هافػػػر يتػػػاد اٜٚٛٔالعػػػاـ 
 (ٕٕٔ-ٕٔٔد.ر: الظمـ المهيـ علا األزقة يبع  الرىبة في قلك  المارة.)الكردم؛ 

بلديار بدداد لـ تكِؿ نظافة الشكارع كاألسػكاؽ عنايػة تافيػةا ك.ىمػؿ عمػاؿ النظافػة فػي .داء كاجبػاتيـا   -ٖ
لمتعيد في م اكلة منيا لمعالجػة  عملية تنظيؼ بددادكمن ر بلدية بدداد في عيد الكالي مد ر باشا 

مكضػػكع ااىمػػاؿا كااسػػتدناء عػػف عمػػاؿ النظافػػةا  ا .ف ىػػذه الم اكلػػة لػػـ يتتػػ  ليػػا النجػػا  .يضػػاا 
كانتيػػر بر يػػؿ الػػكالي مػػد ر باشػػاا ليعػػكد عمػػاؿ النظافػػة  لػػا  ىمػػاليـ كعػػدـ اهمصػػيـ فػػي عمليػػـ. 

 (ٕٓٚـ: ٜٜٔٔ)النجار؛ 
تػػػؾ لتػػاف  ىمػػػاؿ بلػػديار بدػػػداد كنػػذاؾ تبيػػػرا فػػي مجػػػاؿ الصػػ ة العػػػاـ؛  ذ تانػػر األكبئػػػة كاألمػػراض ت  -ٗ

ـ. كتلشػػر ٕٛٛٔـا ٔٛٛٔـا كٚٚٛٔالػػذم تلشػػا فػػي بدػػداد فػػي األعػػكاـ  الطػػاعكفبالنػػاسا كاسػػيما 
 (ٖٓٛ: ٜ٘ٛٔـ.)ينظر: لكنتريؾ؛ ٜٜٛٔـا كٜٗٛٔـا ٜٛٛٔـا ٔٚٛٔالييضة ال ادة في األعكاـ 
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البلديار .مر  يصاؿ الماء الصالد للشر   لا م مر المدينة كبيكتياا ما هم عدد قليؿ مف .ىملر   -٘
 تلؾ البيكرا فضم عف .ف تلؾ المياه الكاصلة  لا ىذه البيكر غير صال ة للشر  كم ملة بػالطمي.

 (ٕٔٚـ: ٜٜٔٔ)النجار؛ 
يقكمػكف بأعمػاليـ فػي منػع التجػاكزار .ىملر البلديار متابعة .داء ملتشييا كمراقبيياا الذيف لـ يتكنػكا   -ٙ

كالػدكرا فضػم عػف تداضػييـ عػف التي تقع علا الطرؽ العامة كاألسكاؽ مػف بعػض .صػ ا  الم ػاؿ 
بهسػػائر فػػي  متابعػػة األبنيػػة القديمػػة كاابػػمغ عػػف اآليػػؿ للسػػقكط منيػػا اهمئيػػا قبػػؿ سػػقكطيا كتسػػببيا

ر رؤساء البلػديار فػي بدػداد بػإنزاؿ عقكبػار شػديدة  نذا لا ذم دفع  دارة الكاية .ركا  الناسا األمر ال
زالػػػة مػػػا .شػػػرؼ منيػػػا علػػػا اانييػػػار. )ينظر:  سػػػف؛ بيػػػـ فػػػي  ػػػاؿ  ىمػػػاليـ مراقبػػػة األبنيػػػة القديمػػػة كا 

ٜٔٚ٘ :ٕٙٔ) 
يؤهػذ علػػا عمػؿ البلػػديار الػبطء فػػي .داء .عماليػػا كتقصػيرىا فػػي تنليػذ كاجباتيػػا المنكطػة بيػػاا كيعػػكد   -ٚ

تلرض علا األعماؿ التي تعتـز دكائر البلدية القياـ بيػاا  ذ اتسػتطيع السب  في ذلؾ  لا القيكد التي 
ة الكايػػة. )النجػػار؛ البػػر فػػي اليسػػير مػػف القضػػايا  ا بػػالرجكع  لػػا الػػدكائر المتهصصػػةا كمجلػػس  دار 

 (ٕٔٚـ: ٜٜٔٔ
كتجدر ااشارة ىنا  لا .ف معظـ كاردار بلديار بدداد تانر تت صؿ مف الضرائ  كالرسـك التي هصص 

 قسـ منيا ليا؛ كتشمؿ ىذه الرسـك كالضرائ  مايأتي:
 رسـك البناء: كتشمؿ رسـك بناء المنشآر الجديدة. -ٔ
 .برم الجسكررسـك العبكر: كتانر تلرض ىذه الرسـك علا عا -ٕ
رسكـ الذبد: كىي الرسكـ المت صلة مف ذبد المكاشيا كت ػدد ب سػ   جػـ ال يػكافا كتتػراك  مػا بػيف  -ٖ

 (٘٘٘/ٓٔـ: ٜٗٔٔقرش عف تؿ ر.س.)الترملي؛  ٘,ٗك  ٘,ٕ
رسػػـك الطمدػػة: تؤهػػذ عػػف جميػػع البضػػائع القطنيػػة كالصػػكفيةا التػػي تصػػنع .ك تطػػرز م ليػػاا كاألكانػػي  -ٗ

 للضية كالذىبية التي تباع في األسكاؽ.الن اسيةا كالمعمكار ا
 رؼ بػ)األغباني(.عرسـك هيكط الشعر التي تنسج كت اؾ قماشا كت -٘
رسػػـك الباسػػبانية: كىػػي رسػػـك تلػػرض علػػا م ػػاؿ ال ػػرفييف ك.صػػ ا  الميػػفا كيػػذتر .ف ىػػذه الرسػػـك  -ٙ

 (ٕٕٚـ: ٜٜٔٔ)النجار؛  .لدير في العيد الدستكرم.
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تجاريػػة تتػػراك  مػػف ربػػع  لػػا نصػػؼ مجيػػدما تجبػػا مػػف تػػؿ تػػاجر ضػػريبة األصػػنافية: كىػػي ضػػريبة  -ٚ
 (  ٖٙٓٔ-ٕٙٓٔ/ٖسنكيا.)لكليمر؛ القسـ الجدرافي: 

بلػػديار بدػػداد تانػػر ليػػا ميزانيتيػػا الهاصػػة بيػػاا كا شػػأف للكايػػة بيػػا. كيشػػار  لػػا .ف كاردار بلػػديار 
ي بعض األ يػافا كمػف ا كتليض فٜٚٓٔ – ٜٚٛٔبدداد الثم  تانر تسد مصركفاتيا همؿ المدة مف 
 (ٖٕٚ-ٕٕٚـ: ٜٜٔٔالنادر .ف تقصر عف الكفاء بمصركفاتيا. )النجار؛ 

 المبحث الثالث
 في مدن والية بغداد األخرى المجالس البمدية

ك ػػدار  قليميػػة تبيػػرة تسػػما باعتمػػدر الدكلػػة العثمانيػػة نظػػاـ التقسػػيمار ااداريػػة فػػي العػػراؽا يتمثػػؿ 
)الكاية(ا كتتألؼ الكاية مف مجمكعة سناجؽ ).لكية(ا كيضـ السنجؽ .قضيةا كيشتمؿ القضاء علػا نا يػة .ك 

ت تػكم النا يػة علػا عػدد مػف المقاطعػارا كىػذه المقاطعػار ليسػر سػكل قطػع مػف األراضػي تػؿ منيػا ك .تثرا 
 ت ر اسـ عاـ كا د هاص بيا.

تصػػنؼ  لػػا درجػػة .كلػػا كثانيػػةا كمثليػػا تصػػنؼ السػػناجؽ  لػػا درجػػار ثػػم  تبعػػا يػػذتر .ف الكايػػار  
تضػـ ألىميتياا كمثليا األقضية كالنكا ي. كتعد بدداد كايػة مػف الدرجػة األكلػاا كالبصػرة مػف الدرجػة الثانيػة. ك 

سػناجؽ مػف  افكاية بدػداد ثمثػة سػناجؽ .تبرىػا سػنجؽ بدػدادا كمػف ثػـ سػنجؽ الديكانيػةا كىػذاف السػنجقاف يعػدّ 
-ٖ٘ٓٔ/ٖ)لػكليمر؛ القسػـ الجدرافػي:  مف سناجؽ الدرجة الثانيػة. الدرجة األكلاا كيلييما سنجؽ تربمء كيعدّ 

ٖٔٓٙ  ) 
 نتعرؼ  لا .قضية سنجؽ بدداد الذم يضـ:سكفيما يأتي  
 األعظمية

ة ميلػيف األعظمية مدينة صديرة تقع علا الشاطئ األيسر لنير دجلة في مقابؿ التاظميةا كعلا مساف
قاربػاا  ٕٔمف .قر  جزء مف مدينة بدداد جية الشماؿ الدربي. كمعظميا متصؿ بالتاظمية بقنطرة متكنػة مػف 

نسػػػػمة. )لػػػػكليمر؛ القسػػػػـ الجدرافػػػػي:  ٕٓٓٓكمتصػػػػلة ببدػػػػداد بطريػػػػؽ غيػػػػر معبػػػػدةا كيبلػػػػ  عػػػػدد سػػػػتانيا ن ػػػػك 
ٗ/ٔ٘ٚٗ) 
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كتانػػر  النعمػػاف الملقػػ  بػػػ)ااماـ األعظػػـ(ار األعظميػػة بيػػذا ااسػػـ نسػػبة  لػػا اامػػاـ .بػػي  نيلػػة ميسػػ
قبؿ ذلؾ مقبرة للمجكس تسما ال ضريةا كنسبر .يضا  لا الهيزراف زكجة الهليلة الميدم ك.ـ الهليلة ىاركف 

 (ٕٔ/ٔـ: ٜٗٙٔىػ.)ينظر: األعظمي؛ ٖٚٔالرشيد المتكفاة سنة 
مكظػؼ  يديرىا ا كتافعظميةاألقصبتيا مرتزا لنا ية تانر األعظمية هار  .سكار بدداد كعليو تانر 

كؿ بلديػػة كانتهػػ  مجلسػػيا .ر فييػػا ئنشػػ.ـ ٛٚٛٔ-قٜٕٙٔكفػػي سػػنة  .كاء بدػػدادلػػتػػابع لا دارم)مػػدير نا يػػة( 
 (.ٜٙٔق: ٕٚٗٔنصار؛ اكؿ رئيس ليا)كتاف المر كـ جعلر الريس  االبلدم

 (4خريطة )
 خريطة محالت مدينة األعظمية

 
.22م: 1952المصدر: سوسة؛   
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 الكاظمية
يضـ قضاء التاظميف الجزء األتبر مف القسـ الضيؽ مف األراضي الكاقعة مابيف نيػرم دجلػة كاللػرار 
عندما يقتر  . دىما مف اآلهر في جػكار مدينػة بدػداد. كيلصػؿ نيػر دجلػة قضػاء التػاظميف عػف مدينػة بدػداد 

مػف الشػماؿا .مػا المنػاطؽ  ـيفي الجان  الشمالي كالشػرقي. كيلتقػي قضػاء التػاظميف مػع قضػاءم سػامراء كالػدل
كالجزيػرة  اكال لػة اكتػربمء االػدليـ ؛كالجنػك  كالجنػك  الشػرقي فيػي صقة لػو مػف الدػر  كالجنػك  الدربػيالمم

 (ٜٜٔٔ/ٖعلا التكالي. )لكليمر؛ القسـ الجدرافي: 
 تا  يمف قبيلة طسر العربية ألا ل د لا  شؤكنيا  اشراؼ علدارة البلدة كاا العثمانيكف ميمة  ندس.
قضػية .كمػف  الػا سػنجؽ بدػداد قضاء تابعا صب ر مدينة التاظمية . ينما ك  دارة العثمانية ال ديثة.تأسيس اا

كبػػػػػػالنظر ا نسػػػػػػمة (ٓ٘ٓ٘كعػػػػػػدد نلكسػػػػػػيا ن ػػػػػػك ) اكرد (ٓٔٓٔٔ)تانػػػػػػر ت تػػػػػػكم علػػػػػػا  ؛  ذالدرجػػػػػػة الثالثػػػػػػة
 افييػاشػرعر ال تكمػة العثمانيػة بتأسػيس دائػرة للبلديػة  ادينيػةبػو مػف متانػة لهصكصية ىذه المدينة كما تتمتع 

ثـ عاد  اتقلص الا عضكيف فقط ثـكتات ا الرئيس  فضم عف.عضاء تاف مجلسيا البلدم يتألؼ مف .ربعة ك 
عػػف مدينػػة التاظميػػة انيػػا  ـٜٙٓٔلسػػنة اكفػػي ا صػػائية كردر فػػي . ليضػػـ .ربعػػة .عضػػاءـ ٜٔٓٔ فػػي سػػنة

 ٖٕك ااكا ػػػد اكجامعػػػ اادتانػػػ ٖٓ٘ك اقيػػػكة ٖٔكا علػػػكة ٛٔك اار مامػػػ ٛك ادارا ٕٓٙٔعلػػػي تانػػػر ت تػػػكم 
ـ. ٜٚٓٔفػػي العػػاـ نسػػمة  ٛ٘ٙٔٔثػػـ ازداد عػػدد سػػتانيا ليصػػبد  امة )ذتػػكر فقػػط(نسػػ ٓٓٓٛكعلػػا  امسػػجدا

: صادؽ .فندم رئيساا ك ا  طعمػة .فنػدم رئيس كثمثة .عضاء كتات ؛ كىـ كتألؼ مجلسيا البلدم  ينيا مف
 (.ٜٛٔ-ٜٚٔق: ٕٚٗٔ)نصار؛ .صالد .فندم عضكاا كعبد الستار .فندم تاتباعضكاا كسيد 
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 (5خريطة )
 خريطة محالت مدينة الكاظمية

 
.24م: 1952المصدر: سوسة؛   
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 سامراء
تقػػع مدينػػة سػػامراء فػػي الجيػػة الشػػرقية مػػف نيػػر دجلػػة علػػا بعػػد نصػػؼ تيلػػكمتر مػػف ضػػلتيا. المدينػػة 

شػػتؿ يميػػؿ  لػػا ااسػػتدارةا يبلػػ  طػػكؿ م ػػيط السػػكر تيلػػكمتريفا كا يتجػػاكز قطػػره   مسػػكرة بسػػكر مضػػلع علػػا
متػػرا. المسػػاتف كال كانيػػر متتاثلػػة داهػػؿ السػػكر فػػي درك  ضػػيقةا متجمعػػة  ػػكؿ الجػػامع الػػذم ي تػػكم  ٓٛٙ

كضػػريد اامػػاميف علػػي اليػػادم كال سػػف العسػػترم )علييمػػا السػػمـ(. لسػػكر  اعلػػا غيبػػة اامػػاـ الميػػدم )عػػج(
لمدينػػة .ربعػػة .بػػكا ؛ بػػا  القػػاطكؿ فػػي الدػػر ا كبػػا  الناصػػرية فػػي الشػػماؿا كبػػا  بدػػداد فػػي الشػػرؽا كبػػا  ا

 الملطكش في الجنك .
بنير مدينة سامراء ال الية علا .طمؿ مدينة سر مف ر.ل القديمةا كم اطة بيا  مف تؿ الجيارا  ذ 

 لا م ؿ قريػ  شاسعةا كتصؿ مف جية الجنك   تمتد .طمؿ المدينة القديمة علا طكؿ نير دجلةا  لا .بعاد
. يبل  طكؿ األطمؿ ن ك .ربعػة كثمثػيف تيلػكمتراا مف نير القائـا كمف جية الشماؿ  لا صدر نير الرصاص

 (ٚ-٘ـ: ٜٓٗٔتقع ثمانية منيا في جنك  المدينةا كالباقي في شماليا.)األثار القديمة في العراؽ؛ 
اامػاميف علػا كلكجػكد مرقػدم  ادارية باسػميا ك دة  ممف . هلردارية العثمانية المبترة اا التقسيمار

بشػيء مػف ااىتمػػاـ  فقػد  ظيػر سػػامراء اق( )علييمػػا السػمـ(ٕ٘٘كال سػف العسػترم)ر اق(ٕٔٗاليػادم )ر
فعػدر نا يػة تابعػة لسػنجؽ  االتاسػع عشػر المػيمدم -عشػر اليجػرمفػي القػرف الثالػ  لدل السلطار العثمانية 

كائػػؿ عيػػد مػد ر باشػػا تػػرتبط بػػو .ي ة التػػي جػرر فػػداريػػتابعػا لسػػنجؽ بدػػداد فػػي التقسػيمار اا ثػػـ قضػػاءن بدػداد 
 انسمة ٓٛٙٔٗ ذ بل  عدد نلكسيا ن ك  ؛دارم علا التكسعتما ساعد مرتزىا الديني كاا اداريا نا ية تترير.
-قٕٜٕٔعػػػاـ ال فػػػيدائػػػرة بلديػػػة  .سسػػػر فييػػػاية ساسػػػمار األ. كل اجتيػػػا للهػػػددارا ٘٘ٗٙكعػػػدد دكرىػػػا ن ػػػك 

 (ٕٓٓ-ٜٜٔق: ٕٚٗٔ)نصار؛  .ا كصنؼ قضاء سامراء مف الدرجة الثالثةـ٘ٚٛٔ
 الجزيرة ) الصويرة(
علػػا ضػػلة نيػػر دجلػػػة .نشػػأر بعػػض األسػػر التػػي ىػػػاجرر مػػف ال لػػة ـ ٕ٘ٛٔ -قٜٕٙٔفػػي العػػاـ 

ااعػػػػرا  هػػػػذ .كمػػػػف ثػػػػـ  اال تكمػػػػة فػػػػي ىػػػػذه المنطقػػػػة لمػػػػأمكركقامػػػػر ببنػػػػاء منػػػػزا  ا.طػػػػراؼ الصػػػػكيرة اليمنػػػػا
 تػا نمػر  ا.يضا سكؽ مػف صػدار الباعػةكنشأ فييا  .المجاكركف يبنكف مساتف ليـ علا ىيأة مستف المأمكر

فاتهػػذر القصػػبة  اربطيػػا بمرتػػز ادارم انيػػة شػػيئا فشػػيئا. كبعػػد ذلػػؾ قػػررر ال تكمػػة العثمانيػػةفييػػا ال رتػػة العمر 
قضػية . كيشػمؿ المنػاطؽ الكاقعػة بػيف اـٕٛٛٔ-ق ٜٜٕٔسػنة ة لسػنجؽ بدػداد باسػـ الجزيػر ضاء تػابع لق مرتزا
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 ـ .لديػر نا يػة البديلػةٜٔٛٔا كفي العػاـ تما ربطر بيا نا ية البديلة كال لة كالمنتلؾ جنكبا. االعزيزية شماا
كضػـ المجلػس  اـٜٔٓٔ-ق ٜٖٔٔفػي سػنة  فقػد .سػس .ما مجلسػيا البلػدم كجعؿ ااعيك  نا ية بديلة عنيا.
؛ ىػـ: م مػد العبػاس .فنػدم رئيسػاا كشػرجي المػاؿ اهلل كغػا عضػكاا ك سػكف .ربعة .عضاءا فضػم عػف الػرئيس

المشيدم كغا عضكاا كعلي ال سيف كغا عضكاا كال ا  عبداهلل كغا تاتبا. كفي الدكرة التالية لـ يتدير .عضاء 
 (ٕٔٓق: ٕٚٗٔ. )نصار؛ بدا عنو المجلس البلدم عدا علي ال سيف كغاا كانته  عبداهلل .فندم

 خانقين 
اايرانية ال الية شرقا الا نير ديالا  –عراقية راضي الممتدة مف ال دكد الارية المبترة األدقسمر التنظيمار اا

كتانػر هػانقيف تقػع ضػمف ىػػذه  .كزنتػي كبػػاد اكقزانيػة ادرتنػؾ ؛تابعػة لكايػػة بدػداد ىػيغربػا الػا ثمثػة سػناجؽ 
راضػي للر ىذه األ.ذ   ادارية كا دة  تا منتصؼ القرف التاسع عشر كلـ تؤلؼ ىذه المناطؽ ك دة  المناطؽ.

كبػالنظر لكقػكع ىػذه المدينػة  مرتزا ليا.كجعلر بلدة هانقيف القديمة  اقضاء تتبع كاية بدداد دارية بدرجة ك دة 
كالمسػافريف  م طػار قكافػؿ ال جػا فقػد تانػر م طػة ميمػة مػف  االرئيس المؤدم الا بمد فػارس طريؽعلا ال
فضػػػم عػػػف هػػػزف  اك بيعيػػػا كشػػػرائيا.الػػػدكا  كتبػػػديؿ  اكالطعػػػاـ اكالمػػػاء اكال ػػػراس اءتمػػػدىـ بػػػاألداّ  اكالتجػػػار
 (ٜ٘: ٜٜٔٔينظر:  سيف؛ )البضائع.

 الربػػاطتتبعػػو نػػا يتي بنتػػدره كقز  ضػػمف .قضػػية كايػػة بدػػدادا قضػػاء هػػانقيف مػػف الدرجػػة األكلػػاصػػنؼ 
 كضػػـ مجلسػػيا البلػػدم ااكؿ اـ٘ٚٛٔعػػاـ الفييػػا دائػػرة بلديػػة قبػػؿ سسػػر .لػػذا  اايضػػاكلػػا كىمػػا مػػف الدرجػػة األ

ضـ مجلسػيا البلػدم همسػة .عضػاء كبرئاسػة  ـ٘ٚٛٔي العاـ فمد .فندم. ك  ثمثة .عضاء فضم عف رئيسو .
 .كغا.ميف 

عػػدا  اـ٘ٛٛٔ اـٗٛٛٔ اـٖٛٛٔجمػػيعيـ مػػف دكف تدييػػر للسػػنكار عضػػاء مجلسػػيا البلػػدم . اسػػتمر
همسػة .عضػاء .يضػا فضػم  تػاف مجلسػيا البلػدم يضػـ اـٜٔٓٔعػاـ التاتبيا فقػد اسػتبدؿ بػػ)عزيز بػؾ(. كفػي 

المجلػػس البلػػدم لسػػنة  فضػػـ ابالجانػػ  الصػػ ي زاد ااىتمػػاـ  التاليػػةكفػػي السػػنكار عػػف رئيسػػو م مػػكد .فنػػدم. 
تانػػر هػػانقيف  ينيػػػا ت تػػكم علػػا ن ػػػك ىػػػك رؤكؼ .فنػػدم )طبيػػ  يكزباشػػػي(. طبيبػػا بػػيف اعضػػائو  اـٜٙٓٔ
 اهانػػػا ٖٔك ايفمسػػػجدك  اكثمثػػػة جكامػػػع ادتانػػػا ٓ٘ٔك اارعلػػػك  ٙك امقػػػاهٍ  ٓٔك ا مامػػػار ٚك ادار ٓٓٓٔ

 (ٖٕٓ-ٕٕٓق: ٕٚٗٔنصار؛ ينظر: ) كمسافر هانة. اصبياف يمعلمثمثة ك  اكمتت  ابتدائي
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 خراسان
لمرتػػز كىػػي المدينػػة القديمػػة  ا ػػد فػػركع نيػػر ديػػالا(.ضػػلاؼ نيػػر هراسػػاف )علػػا هراسػػاف مدينػػة تقػػع 

كتػاف يطلػؽ  اسكار بدداد الشرقية  تا نكا ي هػانقيف.ىي جزء مف المنطقة الممتدة مف ك  اقضاء بعقكبة  اليا
اف بدايػة العيػد العثمػاني تػ مػع عماؿ الشػرقية(.يعػرؼ بػػ)األ ياداريػا فػي عيػد اا ػتمؿ المدػكلمصػطل ا  علييا

 ف )طريػػؽ هراسػػػاف(.داريػػة ذ كردر فػػي التقسػػػيمار اا  ؛الشػػطر ااكؿ مػػف ىػػػذه المنطقػػة مرتبطػػا بكايػػػة بدػػداد
 نا ية تابعة الا سنجؽ بدداد مباشرة.

 اعلا طريؽ القكافػؿ الذاىبػة شػرقا الػا ايػراف لكقكعيا ؛اىميتيا مف مكقعيا الستراتيجي المدينة اتتسبر
المعػارؾ الطا نػة بػيف الصػلكييف فقد شيدر ىذه المنطقػة  اتتلرع مف نير ديالاكألنيا تتكسط انيار الرم التي 

مػف  عدر المنطقة قضػاءن دارية العثمانية ال ديثة ر ااكفي عيد التنظيما .بأراضييا كهيراتياكالعثمانييف طمعا 
  تتبعيا نا ية شيرباف )المقدادية(. االدرجة ااكلا باسـ )قضاء هراساف(

نسػمة )ذتػكر  (ٙٔٗٚ)ـ ٘ٚٛٔق/ٕٜٕٔ تمػا جػاء فػي سػالنمار دكلػة لسػنة– المدينة بل  عدد ستاف
 )مدرسػػة ابتدائيػػة( فييػػاف .ـ ٙٛٛٔق/ ٖٗٓٔكرد فػػي سػػالنمار دكلػػة لسػػنة ك  .ادار  ٜٖٕٗكعػػدد دكرىػػا  افقػػط(
تأسيس البلديار في  دائرة بلدية مف البدايار ااكلا لتاريء .سسر فيياكىي مف ااقضية التي  اطالبإٛتضـ 
 ػا  بنػدر ك  اارفيػؽ افنػدم رئيسػ: رئيسا كثمثة .عضاء كتاتبا؛ كىـ اذ تاف مجلسيا البلدم ااكؿ يضـ ؛العراؽ
المجلس البلدم كلـ يتدير  .اتاتب كغافيمي اا ك عضك  كغا ا  دركيش اا ك عضك  كغا ا  هميس ك  ااعضك  كغا

كفػػػي  .كغػػػافيمػػػي فقػػػد  ػػػؿ رشػػػيد افنػػػدم بػػػدا مػػػف  اعػػػدا التاتػػػ  قٖٖٓٔ ك اقٖٔٓٔا كقٖٓٓٔ لألعػػػكاـ
نجػد .ف المجلػػس قػد ضػػـ رئيسػا  كهمسػػة .عضػاء كتاتبػػاف مػع تدييػػر فػػي ق ٜٖٔٔسػالنمار كايػػة بدػداد لسػػنة 

اا م مػػكد افنػػدم رئيسػػ: ضػػـ المجلػػسفقػػد  ؛منصػػ  الػػرئيس كاألعضػػاء باسػػتثناء عضػػك كا ػػد بقػػي فػػي منصػػبو
 كغػػػاعيػػداف ك  ااعضػػك  كغػػػاعبػػاس ك  عضػػكاا كغػػػاكم مػػد صػػالد  اياسػػيف افنػػدم عضػػػكك  ااعضػػػك  كغػػاهمػػيس ك 

 .اتاتبعبد الكىا  افندم ك  ااعضك 
 اادتانػػػػ ٓٚك اارعلػػػػك ٛك امقيػػػػا ٗٔك اار مامػػػػٖ ك ادار ٓٓٛي تػػػػكم علػػػػا تػػػػاف مرتػػػػز المدينػػػػة 

 مػاـ ك  ادار ٖٓٓتانػر ت تػكم علػا فمػا شػيرباف . تلدػراؼ.كدائػرة  اكدار بلديػة اصبياف يمعلم ٖ ااهانٕٔك
 (ٕ٘ٓ-ٕٗٓق: ٕٚٗٔينظر: نصار؛  )كمتت  ابتدائية. ااهان ٘ٔك ادتاف ٓٓٔك امقاهٍ  ٙك كا دا
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 :مندلي
يقػػػاؿ فػػػي .صػػػؿ تسػػػمية منػػػدلي .ف اللػػػرس لمػػػا اتتسػػػ كا بعػػػض جيػػػار العػػػراؽ فػػػي .يػػػاـ السػػػلطاف مػػػراد  

اجتػػػا كا ىػػػذا الم ػػػؿ كسػػػمكه باسػػػـ فارسػػػي )بنػػػدنيؾ(ا ثػػػـ استهلصػػػيا التػػػرؾ مػػػف .يػػػدييـ ف رفػػػكا اسػػػميا فصػػػار 
د اللػرس... نػـ .ف اسـ بندنيج  ّرؼ مرة .هرل  لا مندليج كايزاؿ ىذا ااسـ مسػتعمم  تػا اآلف عث)بندنيج(. 

 ( ٕٓٙ: ٜٕٜٔكفي األهير هلؼ العراقيكف المعاصركف ىذا الللظ ب ذؼ الجيـ فصارر  مندلي. )تكماس؛ 
كلعػػؿ شػػأنيا قػػد  افتػػدمرىاكالجيػػكش الدازيػػة تمػػر بيػػا معظػػـ المكجػػار  جعػػؿ امنػػدلي السػػتراتيجيمكقػػع 

تابعػة لسػنجؽ مف تهريػ   تػا عػدر بمكجػ  التنظيمػار العثمانيػة المبتػرة مجػرد نا يػة بيا  ما الـّ بعدتضاءؿ 
تابعا لسنجؽ بدداد في التقسػيمار  ىميتيا كعدر قضاء مف الدرجة الثانية.نيا استعادر شيئا مف .غير  قزانيةا

  التي نظمر في عيد الكالي مد ر باشا.
ن ػػػػك مػػػػف الػػػػدكر  ػػػػكر ك  انسػػػػمة (12373)ـ ن ػػػػك ٘ٚٛٔق/ٕٜٕٔعػػػػاـ القبػػػػؿ بلػػػػ  سػػػػتاف منػػػػدلي 

 ٕٓٓك را مامػػػاٖبينيػػػا دار. كقػػػد ذتػػػرر سػػػالنامار متػػػأهرة عػػػف كجػػػكد مرافػػػؽ هدميػػػة جديػػػدة مػػػف  (ٕٖٓ٘)
 اكمتتػػ  رشػػدم كا ػػد اصػػبياف كمعلمػػ ٗك اافابتػػدائي افك متتبػ افاانػػا كهكثمثػػة مسػػاجد اكجػػامع كا ػػد ادتػاف

رئيسػا ك.ربعػة ضػـ قػد كؿ ـ كتاف مجلسػيا البلػدم األ٘ٚٛٔق/ٕٜٕٔعاـ الاسسر فييا بلدية قبؿ ك  .ارتتي ٖك
اا عضػػك  كغػػام مػػد اليػػاس ك  ااعضػػك  كغػػاسػػيد عبداالػػو رئيسػػاا ك  كغػػاي سػػيد علػػ :تػػؿ مػػف.عضػػاء كتاتبػػا؛ كىػػـ 

/ قٕٖٗٔعػػاـ ال األهيػػر فػػي مػػا مجلسػػيا البلػػدم. .اتاتبػػ كغػػا سػػف ك  اعضػػك كغػػاعبػػاس ك  اعضػػك كغػػايكسػػؼ ك 
يكسػؼ ك  اغايػ  افنػدم عضػكاك  ارئيسػا عبػد الػرزاؽ جلبػي :رئيسا كثمثة .عضاء كتاتبا؛ كىـ فقد ضـ ـٜٙٓٔ

 (ٕٚٓ-ٕٙٓق: ٕٚٗٔ) ينظر: نصار؛ مكسا افندم تاتبا.ك  اعضكا كغامكسا ك  اافندم عضكا
 :بدرة

بدرة مدينة قديمة جداا تاف اسميا في العيكد السكمرية كالبابلية )دير( التي تعني باألتديػة ال صػف .ك 
البلدة .ك المتاف الم صف. كاسػـ متتػكف مػف )بػػ( المهللػة مػف التلمػة اآلراميػة بيػرا كمػف ااسػـ القػديـ للمدينػة 

اء التي تاف اآلراميػكف يطلقكنيػا علػا المػدف )دير(ا  ذ .طلؽ علييا اآلراميكف اسـ )بديرايا(ا كىي صيدة األسم
ا فػأدهلكا تلمػة التي ستنكىاا اك تلؾ التي عرفكىا في اسلارىـ كاتصااتيـ؛ تما ىي ال ػاؿ مػع بتسػايا كبسػمايا

؛ بػػػدرة تاريهيػػػا ك.ىميتيػػػا األثريػػػةا مجلػػػة ٜٔ٘ٔسػػػلرا فػػؤاد؛  (ٖ٘: ٜٔ٘ٔسػػػلر؛ بيػػر علػػػا .سػػػمائيا القديمة.)
 ا طبع مديرية اآلثار القديمة العامة. بدداد/العراؽ.ٚا مجلد ٔسكمرا  
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ككصػػليا بأنيػػا طسػػك  بػػالنيركافا كىػػي بليػػدة بقػػر   اسػػـ )بادرايػػا( فػػي معجػػـ البلػػداف ذتػػر ال مػػكمكقػػد 
 (ٖٙٔ/ٔ: ٜٚٚٔباتسايا بيف البندنيجيف كنكا ي كاسط. )ال مكم؛ 

 اصػػرفية بابػػافتمل قػػة بمطكيلػػة مػػف عيػػد اا ػػتمؿ العثمػػاني   قبػػةظلػػر منطقػػة بػػدرة كجصػػاف هػػمؿ 
. كهمؿ القرف الثال  عشر كمرتبط مباشرة بوكالي بدداد  يعينوكاربيؿ التي ي تميا متصرؼ  اك رير اكتكني 

لػػػكاء )بػػػدرة كمنطقػػػة جصػػػاف القريبػػػة باسػػػـ اطلػػػؽ علػػػا لػػػكاء شػػػمؿ منطقتيػػػا  االيجػػػرم /التاسػػػع عشػػػر المػػػيمدم
مػد ر باشػا. كبػالنظر لكقػكع منطقػة  يجراىػا الػكال.لدي ىذا اللػكاء فػي التقسػيمار ااداريػة التػي .ثـ  اكجصاف(

ما استكج  ا ال دكدية بيف الطرفيف رتانر عرضة لتثير مف المشتمقد ف اعلا ال دكد العراقية اايرانيةبدرة 
 مارة. نكا ي تكر اا لـ لتتكف ا دٔٛٛٔق/ ٜٜٕٔة سناست دا  نا ية بدرة 
فصلر نا ية بدرة لتتكف قضػاء مسػتقم يتبػع سػنجؽ بدػداد مػف الدرجػة  اـ ٜ٘ٛٔق/ٖٖٔٔكفي سنة 

عػاـ البلديػة قبػؿ تأسسػر فييػا تمػا  كجصػاف مػف الدرجػة الثانيػة. او نا ية غربيػة مػف الدرجػة الثالثػةتتبع االثانية
تقػي افنػدم ك  ام مػد طػاىر افنػدم رئيسػا :ٜٙٓٔ/ قٕٖٗٔالبلػدم لسػنة مجلسيا  ضـك  اـ ٜٔٓٔق/ ٜٖٔٔ
 كغػػام مػػد  ػػا  يتػػو جػػاف  ا سػػيف افنػػدم عضػػكاك  ام سػػف افنػػدم عضػػكاا ك عضػػكا كغػػام مػػد طػػو ك  اعضػػكا
 (ٜٕٓ-ٕٛٓق: ٕٚٗٔ)ينظر: نصار؛  م سف بؾ تاتبا.ف ك عضكا
 :عنةةو

تمػا كرد فػي « ىػا ػ نػا ػ تػي»مدينة عريقة في القدـا كرد ذترىا في العيد البابلي القديـ ت ػر اسػـ عنو 
كتانر عانو في . د عيكدىا مرتزان اقليـ كمملتة في اللرار «. . ػ نا ػ تي»التتابار البابلية كاآلشكرية بصيدة 

ىذا ااقليـ باسـ سكهيا كتاف ت ر  األكسط باسـ هاني تقع علا ضلاؼ اللرارا كفي العيكد اآلشكرية عرؼ
نلػػكذ اامبراطكريػػة البابليػػة فػػي زمػػف  مػػكرابي فػػي السػػنة الهامسػػة كالثمثػػيف مػػف  تمػػو عنػػدما .هضػػع .قطػػار 

 ( ٖٔٔ/ ٕ: ٖٜٛٔ.)النجلي؛ الشرؽ األكسط بتامليا لسلطانو
نيػػا .ا   ااد اسػػميابدػػدعػػدتيا التنظيمػػار العثمانيػػة المبتػػرة تسػػنجؽ تػػابع الػػا كايػػة فػػي العيػػد العثمػػاني 
ظػػكا بقػػكار ا انيػػـ ا تل  امػػف اقػػرار العثمػػانييف ىػػذه السػػيطرةعلػػا الػػرغـ  اكؿ فضػػؿتانػػر ت ػػر سػػيطرة امػػارة 
ىػذه اامػارة بالتلتػػؾ اهػذر  االثػاني عشػر لليجػػرة /الثػامف عشػر المػيمدمكمنػذ القػرف  م ػدكدة ل مايػة القكافػؿ.

ااداريػة التػي تمػر فػي عيػد مػد ر  كفػي اثنػاء التقسػيمار. الظػاىرةر اادارة العثمانية ىػذه فاستدل اكاان مؿ
 اتتبعػو ثػم  نػكا ي ) القػائـ مػف الدرجػة الثانيػة السنجؽ بددادتابعا  اباشا عدر عنو قضاء مف الدرجة الثالثة
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كبالنظر ل اجة المدينػة الػا  .ادار ٓ٘ٙنسمة في ٕٓٓ٘كتاف يستنيا  .مف الدرجة الثالثة( ك ديثة اكجبو الكس
كتػػاف مجلسػػيا البلػػدم فػػي سػػنة  افقػػد تأسسػػر فييػػا بلديػػة امتانػػار كمػػكارد لسػػد نلقػػار البلديػػةكلػػدييا اهػػدمار 
 ديػد اليػكنس ك  افندم رئيسااقلطاف  :رئيس للمجلس كثمثة .عضاء كتات ؛ ىـمف ألؼ ـ يتٔٛٛٔق/ ٖٓٓٔ

ق: ٕٚٗٔينظر: نصار؛  ) تاتبا. كغاعزر ك  اعضكا كغاسعيد ك  االسيد نجـ الديف افندم عضكاا ك عضكا كغا
ٕٔٓ) 
 :الدليم

كتانػػر تسػػيطر علييػػا زعامػػار  امػػف بلػػدة الللكجػػة جنكبػػا الػػا نػػكا ي القػػائـ شػػماا يمتػػد قضػػاء الػػدليـ
قبػػؿ  ك معػػدكما.بػػاادارة المرتزيػػة ببدػػداد ضػػعيلا كتػػاف ارتباطيػػا  ااات ػػادار القبليػػة ت ػػر نلػػكذ اؿ ابػػك ريشػػة

مير كؿ ابك ريشػة لقػ ) سػنجؽ .مند  ااضطر العثمانيكف البدايار العصر العثماني  العثماني. كفياا تمؿ 
 اسػميا. كتانػرالهزينػة الترتيػة فييػا فػي منطقتػو تشػارتو  ةكتانػر الرسػـك التمرتيػة المجبػا اامير اللكاء .مبؾ( 

بعػض القػمع  بإنشػاءكاة بدداد في القرف الثػامف عشػر  تا قاـ  ا رتة القكافؿ تجرم ت ر  ماية ىذه القبائؿ
كالسػػػيطرة علػػػا  افػػػي تلػػػؾ المنػػػاطؽعلػػػا طريػػػؽ القكافػػػؿ تعبيػػػرا عػػػف سػػػيادة اادارة المرتزيػػػة كالنقػػػاط ال صػػػينة 
 . ال قبةتلؾ صا  ات اد العشائر في المنطقة .مستدلة  الة التلتؾ كاان مؿ الذم  االعشائر كاهضاعيا

داريػا  داريػة بديػة السػيطرة علييػا   ضػرية  اىتمامػا جػادا بإنشػاء مراتػز ىذه المنطقػةكلا مد ر باشا .
ـ لتتػػػكف مرتػػػزا لقضػػػاء )الػػػدليـ( نسػػػبة للقبيلػػػة ٓٚٛٔق/ٕٚٛٔسػػػنة  امدينػػػة الرمػػػادم بإنشػػػاءفػػػامر  اكعسػػػتريا

 ( ٖ٘: ٜٚٚٔ) سيف؛ ئيسة في المنطقة.الر 
 امػف الدرجػة الثالثػةفتانػر مثػؿ تبيسػة  لػو اما النػكا ي التابعػة االدليـ مف الدرجة األكلاصنؼ قضاء 

 تػافكالر اليػة مػف الدرجػة الثالثػة.  امػف الدرجػة الثانيػةالللكجػة  نا يػةكىير مػف الدرجػة الثانيػة. ثػـ ال قػر بيػا 
. دارا ٕٕ٘ٗ ن ػػػكالقضػػػاء  فػػػي تػػػافك  انسػػػمة ٕٓ٘ٙن ػػػك يقػػػدر بـ ٘ٚٛٔق/ٕٜٕٔعػػػاـ العػػػدد سػػػتانيا قبػػػؿ 

عتػركم ك  ام مػد امػيف جلبػي رئيسػاق: ٕٖٓٔعػاـ الكاسسر في مرتز القضػاء بلديػة ضػـ مجلسػيا البلػدم فػي 
ينظػػر:  .)م مػػد افنػػدم تاتبػػاك  اعضػػكا كغػػاجاسػػـ ك  اعضػػكا كغػػاهضػػر ك  ا سػػيف العػػاني عضػػكاك  اعضػػكا كغػػا

 (ٕٕٔ-ٕٔٔق: ٕٚٗٔنصار؛ 
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 :الديوانية
القرف الثاني في العقد السابع مف اسـ الديكانية  ظيرتاف للنزاع بيف قبيلتي الهزاعؿ كقبيلة األترعا .ف 

ااسػـ ثـ استبدؿ  ا(ال ستة )مأىكلة بالستاف ذار مكقع مرمكؽ اسميا فقد كرد انيا بلدة تانر  اعشر لليجرة 
( رئػػيس قبائػػؿ الهزاعػػؿ الػػذم اؿ عبػػاس ال مػػد ااهيػػر بالديكانيػػة نسػػبة الػػا دكر الضػػيافة التػػي شػػيدىا ) مػػكد

ليرتادىا رؤساء الهزاعؿ كليقيـ بيا كتيليـ لجباية  اـ(ٛٚٚٔق/ٕٜٔٔ -ـٚٗٚٔق/ٓٙٔٔامتدر زعامتو بيف)
اصػػب ر مدينػػة  اتنمػػك كتتكسػػع  تػػ كظلػػر اضػػرائ . كقػػد انشػػأ النػػاس بيػػكتيـ  ػػكؿ دار الضػػيافة )الديكانيػػة(

 ( ٘ٙ: ٕٔٔٓ)الزيادم؛ اغ.ار كالصيعامرة يقطنيا الباعة كالتج
عػػػػػػػاـ التػػػػػػػابع لسػػػػػػػنجؽ ال لػػػػػػػة  تػػػػػػػا  ـ اصػػػػػػػب ر البلػػػػػػػدة مرتػػػػػػػزا لقضػػػػػػػاءٚ٘ٛٔق/ٕٗٚٔ العػػػػػػػاـفػػػػػػػي 

يتبعو  انياية ال تـ العثمانيثـ بار تابعا لكاية بدداد  تا  اؿ بديركنا يتا الدغارة ك تتبعو  اـٕٜٛٔق/ٖٓٔٔ
بػع المرتػز كتت مػف الدرجػة الثانيػة. كقضػاء السػماكة الػذم يعػدّ  اكىمػا مػف الدرجػة األكلػا اال لة كالشػامية اقضائ

 نا ية )الدغارة كاؿ بدير كعلؾ كفكار( كجميعيا مف الدرجة األكلا.
علػا العشػائر الم يطػة بالمنطقػة جؿ تقديـ الهدمار العامػة بديػة تشػجيع كأل اكبالنظر للتثافة الستانية

الديكانيػة مػا عػدد نلػكس .ـ . ٘ٚٛٔق/ٕٜٕٔعػاـ القبػؿ دائرة بلديػة فػي مرتػز السػنجؽ  .سسرفقد  اااستيطاف
 ادار عػدا الصػرائؼ ٖٓٓٔكفييػا مػف الػدكر انسػمة (ٕٓٓٓٗبن ػك )يقػدر ـ فتػاف ٜٔٓٔق/ ٜٖٔٔعػاـ الفي 
 كمتت  تلدراؼ. اراعلك ٗك افا مام امتات  صبياف ٖك اكهاف كمسجد مقاٍها ٛك ادتاف ٕٓٓك

ـ رئيسػػػا كهمسػػػة .عضػػػاء كتاتبػػػا؛ كىػػػـ: سػػػيد مصػػػطلا ٜٙٓٔق/ٕٖٗٔكضػػػـ مجلسػػػيا البلػػػدم العػػػاـ 
زكيػد ك  اعضػكاا كسػيد يػس عضػكا كغػا.فندم رئيساا ك ا   ميد .فندم عضكاا كم مػد .فنػدم عضػكاا ك سػف 

 (ٕٕٔ-ٕٔٔق: ٕٚٗٔينظر: نصار؛ )عضكاا كبدرم .فندم تاتبا. كغاالهلؼ 
 :السماوة
علا الرغـ مف .ف السماكة كباديتيا تعد مف المناطؽ التي سػتنيا اانسػاف منػذ عصػكر ماقبػؿ التػاريءا  
نمػػػا تانػػػر ضػػػمف ضػػػياع هػػػمؿ العصػػػكر ااسػػػممية ر لػػػـ تمّصػػػ ا .نيػػا  .ك تشػػػتؿ بيػػػا ك ػػػدة  داريػػػة بػػػذاتياا كا 

ـا  ذ نظـ السلطاف سليماف ٖٗ٘ٔفي العاـ  التكفةا كلـ تظير تك دة  دارية  ا بعد اا تمؿ العثماني للعرلؽ
العػػػراؽ  لػػػا  يػػػاار بدػػػداد كالبصػػػرة كاا سػػػاء كالمكصػػػؿ كشػػػيرزكر. كقسػػػـ تلػػػؾ  ـ(ٙٙ٘ٔ-ٕٓ٘ٔالقػػػانكني )

 ( ٕٛٔ: ٕٙٔٓااياار  لا سناجؽا كتانر سنجقان )لكاء .ك م افظة( تابعا  لا كاية بدداد.)الريشاكم؛ 
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كلتنيػػا تانػػر مػػف  ا ػػد سػػناجؽ كايػػة بدػػداد.السػػماكة عػػدر المبتػػرة التنظيمػػار العثمانيػػة .شػػرنا  لػػا .ف 
اصػب ر  ات ر سيطرة القبائؿ العربية كمنذ القرف ال ادم عشر لليجرة /السابع عشػر المػيمدمالنا ية اللعلية 

الهزاعػػػؿ انتزعػػػر ال تكمػػػة مػػػارة  كبعػػػد اف ضػػػعلر  اسػػػكاقيا الميمػػػة. ػػػد .ك  اجػػػزءا مػػػف ديػػػرة الهزاعػػػؿالسػػػماكة 
لدػي .كبعػد سػنكار قمئػؿ  سػنجؽ ال لػة.ا لا اقضاء تابعـ ٕ٘ٛٔق/ٜٕٙٔ نية البلدة منيا كضمتيا سنةالعثما

ـ ٕٛٛٔق/ٜٙٛٔباشػػا  كفػػي عيػػد مػػد ر .لػػا سػػنجؽ ال لػػة القضػػاء كعػػد جػػزءا مػػف قضػػاء الديكانيػػة التػػابع 
نا يػػة )هضػػر   كعنػػد اسػػت دا .)الرميثػػة(تتبعػػو نا يػػة ابػػك جكارير السػػنجؽ ال لػػة اتابعػػقضػػاء عػػادر السػػماكة 

ذ تانػػر   انيػػةباتػػر السػػماكة قضػػاء مػػف الدرجػػة الثاك السػػماكة.  ال قػػر بقضػػاء ـٜٔٛٔق/ٜٖٓٔسػػنة  (الػػدراجي
كنا ية ابك  اما نا ية هضر الدراجي فمف الدرجة ااكلا.. نسمة (ٓٓٓٚيستنيا ن ك ) دار ٓٓٓٔتضـ ن ك 
 نا ية مف الدرجة الثانية. تانرجكارير ف

سػػالنامار  ا .ف  اتشػػتيؿ مجلػػس بلػػدم فييػػا ك. فػػي السػػماكةا بلديػػةتػػاريء تأسػػيس  لػػـ تػػذتر المصػػادر
ذترر .ف مجلسا بلديا فييا كتاف يضـ رئيسا كثمثة .عضاء كتاتبػا؛ كىػـ:  ـٖٜٓٔق/ٕٖٔٔكاية بدداد لسنة 

 ػػا   سػػف .فنػػدم رئيسػػاا كصػػالد .فنػػدم عضػػكاا ك مػػكدم .فنػػدم عضػػكاا ك ػػا  داكد .فنػػدم عضػػكاا كبتػػر 
 (ٖٕٕ-ٕٕٕق: ٕٚٗٔ.فندم تاتبا.) ينظر: نصار؛ صدقي 
 مارةكوت اإل

كتػاف سػب   نشػائيا قػر  مكقعيػا مػف  ابنير التكر تميناء نيرم يقع عند تلرع نير الدراؼ مف دجلػة
منتصؼ المسافة بيف البصرة كبددادا  فتانر السلف المتنقلة بيف ىاتيف المدينتيف ترسك فييا لتلرغ  مكلتيا في 

 سلف صديرة تسير في نير الدراؼ بيف مدنو كقراه.
نطقػة تػاف ؛ كىك .ف مرتز ال تكمػة لشػؤكف تلػؾ المساعد في نشكء ىذه البلدةسياسي سب  كهر  كثمة

في بدرة التي تانػر تثيػرة التعػرض لدػزكار اايػرانييف لقرييػا مػف ال ػدكد اايرانيػةا  ذ تػانكا  في زمف العثمانييف
يستكلكف علييا فتبقا ت ر  تميـ مدة مف الزمفا فضػم عػف تمػرد العشػائر المعػادم لل تكمػة العثمانيػة التػي 

فػػع ال تكمػػة العثمانيػػة  لػػا التلتيػػر بجعػػؿ مرتػػز ال تكمػػة تانػػر تجمػػع داهليػػا للقيػػاـ بت رتاتيػػاا األمػػر الػػذم د
)البترم؛ قريبػػػا مػػػف ىػػػذه العشػػػائر ليسػػػيؿ علييػػػا ارسػػػاؿ الجيػػػكش  لييػػػا للقضػػػاء علػػػا اضػػػطراباتيا كعصػػػيانيا.

ٜٔٙٚ :ٛٚ) 
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مػػػارة( مرتػػػزا ر )تػػػكر ااتلػػػكاء فػػػي منتصػػػؼ القػػػرف التاسػػػع عشػػػر عػػػدّ  كعنػػػد تتػػػكيف )بػػػدرة كجصػػػاف( 
 الهػػػر .قريػػػة  ٖٔف كال ػػػؽ القضػػػاء بسػػػنجؽ بدػػػداد تتبعػػػو نا يتػػػ. اكعنػػػد  ػػػؿ اللػػػكاء الػػػذلؾ اللػػػكاء لقضػػػاء تػػػابع

كمتتػ  رشػدم   مػاميفادتانػا ك  ٓ٘ٔك ادار ٓٓ٘ٔتانػر ت تػكم علػا ك  كصنؼ القضاء مػف الدرجػة الثانيػة.
 . مقاهٍ  ثمافك  اكتتية اكمسجديف اكجامع اكا د لتعليـ الصبياف

ف ىناؾ )اساسي متت ( أتذتر ب ٕٖ٘/ـ صقٖٗٓٔسالنمار الدكلة لسنة ف . ىنا  لاتجدر ااشارة 
فقػػد  اكبػػالنظر ألىميػػة المدينػػة مػػف النا يػػة ااداريػػة كالعسػػترية  ( طالبػػا.ٖ٘ابتدائيػػة ت تػػكم علػػا )ام مدرسػػة 

ىػػ / ٕٖٗٔ؛ كقػد ضػـ كهػر مجلػس بلػدم فييػا للعػاـ )كلػا لتأسػيس البلػديارفييػا بلديػة منػذ البػدايار األاسسر 
ـ( رئيسػا ىػػك عبػد الػػر مف .فنػدما كثمثػػة .عضػاء ىػػـ: علػكاف الصػػادؽا كعلػي  سػػيف الشػيا ا كمسػػلـ ٜٙٓٔ

 (ٕٕ٘-ٕٕٗق: ٕٚٗٔينظر: نصار؛  .)السبعا كتاتبا ىك م مد صالد .فندم
 كربالء

ا كلػـ يػرد ذترىػا فػي التػاريء  ا يذتر المؤرهكف .ف تربمء لـ تتف في العيد القػديـ بلػدة تسػت ؽ الػذتر 
دراا ك.تثر مايرد ذترىا في عرض التمـ عما يقع في ال يرة كقرية الطؼ مف الكقائعا بؿ تانر قرية بسػيطة نا

 (٘: ٜٙٙٔعلييا مزارع كضياع لدىاقيف اللرسا كتاف ستانيا .ىؿ  راثة كزراعة. )كؿ طعمة؛ 
 ىػػي رهػػاكة القػػدميف اشػػتقاؽ تسػػميتيا ذتػػر يػػاقكر ال مػػكم جملػػة مػػف ااشػػتقاقار منيػػا .ف التربلػػةكفػػي  

فيجػػكز .ف تتػػكف .رض ىػػػذا المكضػػع رهػػػكة فسػػمير بػػػذلؾ. .ك يتػػكف اشػػػتقاقيا مػػف تربلػػػر ال نطػػة  ذا ىػػػذبتيا 
كنقيتيػػػاا .ك مػػػف التربػػػؿ الػػػذم ىػػػك نبػػػار ال مػػػاض  ذ يجػػػكز .ف يتثػػػر ىػػػذا الصػػػنؼ مػػػف النبػػػار ىنػػػاؾ فسػػػمي 

 (٘ٓ٘/ٚ: ٜٚٚٔبو.)ال مكم؛ 
فػػي المدينػػة المكزعػػة بػػيف ثػػم  مؤسسػػار ف مػػف طبيعػػة اادارة لػػـ يديػػر العثمػػانيك فػػي العيػػد العثمػػاني 

علػا الػرغـ مػف دهػكؿ المدينػة مػف النا يػة الجدرافيػة ضػمف  ػدكد ىي: ال تكمةا كنقابة ااشػراؼا كالسػدانةا ك 
ـ( ٘ٗٛٔق/ٕٕٙٔذ عػػػػدر تػػػػربمء سػػػػنة ) داريػػػػة العثمانيػػػػة ال ديثػػػػةا كايػػػػة بدػػػػداد  تػػػػا بػػػػدء التنظيمػػػػار اا

تػربمء صػب ر .دارم الػذم طبػؽ فػي عيػد مػد ر باشػا لا سنجؽ بدداد. كبمكجػ  النظػاـ اا قائمقامية تابعة 
عػػػاـ اللسػػػنجؽ ال لػػػة  تػػػا  اقضػػػاء تابعػػػـ( ٖٚٛٔق/ٜٕٓٔ.نيػػػا عػػػادر سػػػنة )ا   اسػػػنجقا تابعػػػا لكايػػػة بدػػػداد

)  :قضػػية ىػػي.كتصػػبد سػػنجقا تابعػػا لكايػػة بدػػدادا اذ تانػػر تضػػـ ثمثػػة  بعػػد ذلػػؾلتعػػكد  اـ(ٚٚٛٔق/ٜٕٗٔ)
 مسي (.كال تلؿاكالغربية اك اثةا لشك  ر اليةاالىي ) اليندية(ا كهمس نكا ٍ ك النجؼا ك الرزازةا 
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يػػاـ .ن ػػاء العػػالـا كطيلػػة .ا فقػػد تانػػر قبلػػة للػػزكار مػػف جميػػع ابع الػػديني الػػذم اتسػػمر بػػو تػػربمءكللطػػ
العػػػاـ فأكجػػدر مؤسسػػػة البلديػػػة قبػػػؿ  ابشػػػؤكنياالسػػنةا كعليػػػو تانػػػر بػػػأمس ال اجػػػة الػػا مؤسسػػػة هدميػػػة تعنػػػا 

سيد ميدم افنػدم  :ا ىـتاتبا ك اعضائو الهمسة رئيس عف فضمـا تاف مجلسيا البلدم يضـ ٘ٚٛٔق/ٕٜٕٔ
 كغػا يعلػك  عضػكاا كغػا سػيف ك  عضػكاا كغػاك ػا   سػف  اعضػكا كغػا مكدم ك  ام مد افندم عضكاك  ارئيسا
 .اتاتب كغابرقي ك  اعضكا

فضػػـ مجلسػػيا  ؛دارة العثمانيػػة فػػي تػػربمء بالجانػػ  الصػػ ياىتمػػاـ اا كفػػي بدايػػة القػػرف العشػػريف زاد
 مػػف سػػبع م ػػمر ىػػي المهػػيـا كبػػا  الطػػاؽا تتػػألؼالعيػػد العثمػػاني  .كاهػػرالبلػػدم طبيبػػاا كتانػػر تػػربمء فػػي 

الشػػػرقيةا كبلػػػ  عػػػدد سػػػتانيا ن ػػػك  كالعباسػػػية العباسػػػية الدربيػػػةاك بػػػا  بدػػػدادا كبػػػا  الهػػػافا ك كبػػػا  السػػػممةا 
 (.ٕٗٔ-ٖٕٔق: ٕٚٗٔينظر: نصار؛ ( نسمة)ٓٓٓٓ٘)

 :اليندية
ا اذ تانر ىػذه المنطقػة ر مف اارض جنك  المدينة ال اليةنشأر ىذه المدينة تمستكطنة صديرة علا مرتلعا

فقػػد اصػػبد للمدينػػة مصػػدر مػػائي ـ ٖٜٚٔق/ٕٛٓٔامػػا بعػػد اف شػػقر قنػػاة الينديػػة سػػنة  قػػديما مدمػػكرة بالمػػاءا
عػػػػاـ الكفػػػػي  اسػػػػتقرار بعػػػػض العشػػػػائر فييػػػػا لتمػػػػتيف الزراعػػػػة كتسػػػػكد مجمعػػػػاتيـ المنطقػػػػة.ا مػػػػا ادل الػػػػا ثابػػػػر

ـا ٕٚٛٔق/ ٜٕٛٔعػاـ الا كلدل تطبيؽ التشتيمر ااداريػة ال ديثػة ا تشتؿ قضاء الينديةـٓٗٛٔق/ٕٙ٘ٔ
ة تابعػا لسػنجؽ تػربمءا كقػد ربطػر بػو نا يػ تػافريج مرتػزا للقضػاء ت ػر اسػـ ) الينديػة( ك ياتهذر منطقة طػك 

 (ٜٖٔـ: ٜٜٔٔالنجار؛  .)كا دةا تما صنؼ القضاء مف اقضية الدرجة ااكلا
 اسػػعيد افنػػدم رئيسػػا مػػف: تػػألؼـا كمجلسػػا بلػػديا ٘ٚٛٔق/ٕٜٕٔعػػاـ البلديػػة قبػػؿ الينديػػة فػػي  .سسػػر

)ينظػػر: نصػػار؛  ياسػػيف افنػػدم عضػػكا.ك  اعضػػكا كغػػاذك النػػكف ك ا عضػػكا كغػػاشػػكتر ك  اعضػػكا كغػػا سػػكف ك 
 (.ٕ٘ٔق: ٕٚٗٔ
   :الحمة

بػػاف ا ػػتمليـ العػػراؽ ال لػػة سػػنجقا تابعػػا لكايػػة .لتقسػػيمار ااداريػػة التػػي اسػػت دثيا العثمػػانيكف ا جعلػػر
صارر ال لة متصرفية ليا همسة .قضيةا كبقير  تا في عيد مد ر باشا ك  (ٙٓ٘ـ: ٕٓٓٓ).كغلا؛ بدداد.
ـ متصػرفيةا ثػـ ٚٚٛٔفػي العػاـ ـ  ذ .صب ر ال لة قضاء تابعا للديكانيةا ثـ ما لبثػر .ف عػادر ٘ٚٛٔالعاـ 

  (ٕٛ-ٕٙـ: ٕٓٔٓرف التاسع عشر.)ينظر: عبكد؛ قعادر قضاء تابعا للديكانية  تا نياية ال
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كعلا الصعيد الم لي فقد .كلا العثمانيكف مدينة ال لة اىتماما كاض اا لما تتمتع بو مف بعد تػاريهي 
صػب ر ال لػة .ـ ٕٜٛٔق/ ٖٓٔٔعػاـ الكفػي ا األكلا التي .سسػر بلديػة فييػاك ضارما لذا تانر مف المدف 

كىنػػاؾ  .بارمانػػةا نيػػر شػػاها هػػكاصا الم اكيػػؿ( لػػا سػػنجؽ الديكانيػػة تتبعيػػا نا يػػة )الممدك يػػةا قضػػاء تابعػػا 
( نسػمة ا ٓٓٓٓٚ) فييػا ف عػدد النلػكس.لػا  ا تشػير ـٜٖٔٔفػي سػالنمار كايػة بدػداد لسػنة ا صائية كردر 

 ٚٔك اعلػكة ٕٓٔك ا مامػار ٛكا هانػا ٛٔك مقيػااكثمثػيف  ادتانا ٕٕٙٔك ادارا ٕٖٙٙال لة  ضمرتما 
 اكصػػػيدلية اكمتتػػػ   تػػػكمي اك اميػػػة اكمسػػػجدا اكجامعػػػا اكثمثػػػة متاتػػػ  للصػػػبياف اكمتتػػػ  رشػػػدم امهزنػػػا

 سلبهانوا كمقريف لل يكانار.ك قشلةا ك  كمتت  تلدراؼا
طبيبػا  ىيأة البلديػة ضمرذ   ؛لجان  الص يبا كمف مظاىر اىتماـ السلطة العثمانية بالمدينة عنايتيـ

بػؾ زادة رئيسػاا كسػيد عبػد الػر مف .فنػدم عضػكاا كسػيد  كضمر ىيأة مجلسيا البلدم تؿ مف: سػليـ اكصيدليا
كسػػيد  سػػيف الهكاجػػة عضػػكاا كسػػيد عبػػكد ال ػػا  ا كسػػيد  سػػيف شػػكقي .فنػػدم عضػػكاا يػػاقكر .فنػػدم عضػػكا

كبقير ال لة (. ااجزاجي )صيدلي كغاياىك .فندم طبيباا كقلباف معركؼ عضكاا كصالد .فندم تلتيشا كمراد ال
 (ٕٚٔ-ٕٙٔق: ٕٚٗٔينظر: نصار؛  قضاء مف الصنؼ األكؿ  تا نياية ال تـ العثماني.)

 :النجف األشرف
تقع مدينة النجؼ علا ربكة مرتلعة تطؿ مػف الجنػك  الشػرقي علػا بسػاتيف ك.نيػار ك.رض سػيلة كىػي  

م ػػػؿ ب يػػػرة النجػػػؼا كتطػػػؿ مػػػف جيتػػػي الشػػػماؿ كالشػػػرؽ علػػػا فضػػػاء فسػػػيد فيػػػو مػػػف القبػػػا  كقبػػػكر العلمػػػاء 
ي طبقيػا الػكالي كالسادار كالمشاىير مف األعياف كاألمراء كىك جبانة النجؼ. كبمكجػ  التشػتيمر ااداريػة التػ

مػػػد ر باشػػػاا فقػػػد عػػػّدر النجػػػؼ قضػػػاء تابعػػػا لسػػػنجؽ تػػػربمء كىػػػك قضػػػاء ضػػػيؽ النطػػػاؽ م صػػػكر السػػػلطة  
 (ٕٛ/ٔ: ٜٕٓٓم بكبة؛ كؿ ايتبعو  ا نا ية التكفة.)

ت كلػػر  فقػػدا  لػػا نظػػاـ ااجتيػػاد كتطكرىػػا كاعطائيػػا سػػمار المدينػػة الدينيػػةفػػي نشػػأتيا النجػػؼ  تػػديف
السػػلطار المكركثػػة ف قػػرار العثمػػانيي كبعػػد  نيػػة يؤميػػا عػػدد تبيػػر مػػف الدارسػػيف كالطلبػػة.الػػا جامعػػة ديالمدينػػة 

  .لنقابة ااشراؼ
بدػداد  يلا كالػ دارة لكاء تربمء  ف ىناؾ كثيقة )مضبطة( مقدمة مف مجلس .ليو  شارة كمما تجدر اا

ا تتضػػمف دراسػػة لكاقػػع التكفػػة مػػف  يػػ  المسػػاجد كالتثافػػة ـٖٗٓٔنيسػػاف  ٕٔ /قٖ٘ٓٔشػػعباف  ٕٔبتػػاريء 
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مػػا طلبػػر اللجنػػة ا تف تتػػكف نا يػػةة ألأمػػا جعليػػا مييَّػػا السػػتانية كالمكقػػع الجدرافػػي كالسػػتراتيجي للتجػػارة كالنقػػؿ
 .المكافقة علا ذلؾ

كفػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر تانػػر  اـ٘ٚٛٔق/ٕٜٕٔعػػاـ الدائػػرة بلديػػة قبػػؿ  تشػػتلر فػػي النجػػؼ
عػػػػػػدد سػػػػػػتانيا قػػػػػػدر للعسػػػػػػاترا ك  اكدار  الل تكمػػػػػػة اكدار  ادتػػػػػػاف ٓٓ٘ٔك ادار ٖٓٓٓمدينػػػػػػة النجػػػػػػؼ تضػػػػػػـ 

ـ رئيسا ىػك م مػكد .فنػدما كثمثػة ٜٙٓٔىػ/ٕٖٗٔكضـ كهر مجلس بلدم فييا للعاـ  اةنسم (ٖٓٓٓٓن ك)ب
.عضاء ىـ: سيد  ميػد .فنػدما كسػلماف .فنػدما  كم مػد سػعيد .فنػدما كتػاتبيف ىمػا: تامػؿ .فنػدم تاتػ  .كؿا 

 .قضػػية كقػػد صػػنؼ قضػػاء النجػػؼ ضػػمف (ٜٕٔ-ٕٛٔق: ٕٚٗٔتكفيػػؽ .فنػػدم تاتػػ  ثػػاٍف.) ينظػػر: نصػػار؛ 
 (ٜٖٔـ: ٜٜٔٔ) النجار؛  كلا.الدرجة األ
 :الخاتمة
.ثرر األ كاؿ السياسية في بدداد تثيرا في مستكل الهدمار التي قدمتيا  دارة  السلطة العثمانية  تا  -

نياية  تـ الكالي مد ر باشاا علا الرغـ مما تميزر بو كايتو باانجازار الميمة في مجاؿ اادارة 
ألعماؿ لـ يتت  ألتثرىا ااستمرار بسب  السياسة العثمانية كت سيف مستكل الهدمارا  ا .ف تلؾ ا

التي تانر تنتيجيا في تديير الكاة كبصكرة مستمرة؛  ذ  ف تديير الكاة كعدـ  بقائيـ طكيم في 
 مناصبيـا تاف  ائم دكف قياميـ بتنليذ المشاريع الهدمية التي مف شأنيا ت سيف .كضاع الكاية.

ـا كىي .كؿ دائرة علا مستكل الكاية تلياا ٛٙٛٔفي مدينة بدداد في العاـ  تأسسر .كؿ دائرة بلدية -
.سسيا الكالي تقي الديف باشا تنليذا لتعليمار نظاـ الكايار العثماني الذم .صدرتو السلطة العثمانية 

 ـا التي ُ ددر بمكجبيا كظائؼ ك.عماؿ مجالس البلدية. ٚٙٛٔفي العاـ 
اجيا الا مزيد مف الهدمارا فقد تطل  زيادة عدد البلديار فييا؛ فأنشئر تاف لسعة مدينة بدداد كا تي -

ـ بلدية .هرل في جان  الرصافةا كبلدية ثالثة في جان  الترخا كجرر انتهابار ٛٚٛٔفي العاـ 
 ـا كعيف رئيس لتؿ دائرة منيا.ٜٚٛٔلعضكية مجالس الدكائر الثم  في العاـ 

قيكفا كمف المم ظ .ف معظـ ىؤاء تاف يقضي المدة المقررة ُعيف لرئاسة بلديار بدداد رؤساء عرا -
لو تاملةا كتاف عدد .عضاء مجلس البلدية األكلا يتراك  بيف همسة .عضاء كثمانيةا كبيف .ربعة 
.عضاء كثمانية لمجلس البلدية الثانيةا كعدد .عضاء مجلس البلدية الثالثة يتراك  بيف .ربعة .عضاء 

 كسبعة.
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لدية مدينة بدداد الثم  عددا مف المكظليف اادارييف كاللنييف كغيرىـ ليقكمكا بأداء استهدمر دكائر ب -
األعماؿ كالمياـ التي رسمتيا قكانيف الدكلة ك.نظمتيا كتعليماتيا للدكائر البلدية؛ منيـ الطبي  البشرما 

 ا كال راس الليليكف.ك األقمـا كالملتشكف كالمراقبكفكميندس البلديةا كمكظل
البلديار الثم  ميمة القياـ بالتثير مف األعماؿ العامة التي منيا:  ضاءة شكارع المدينة  تكلر -

طلاء ال رائؽا ك.عماؿ الطرؽ  سالة الماءا كا  ك. يائيا بالمصابيد الزيتيةا ك.عماؿ النظافة العامةا كا 
نشاء األبنية  العامةا كمراقبة كالسا ارا كالهدمار الص يةا كااشراؼ علا  دارة مدرسة الصنائعا كا 

 األبنية القديمة كمنع التجاكزار.
علا الرغـ مف األعماؿ المنكطة بيذه البلديار  لا .نيا .هذر علييا مآهذ تثيرة منيا؛ عدـ عناية  -

صم ياا كقلة اىتماميا بلتد شكارع منتظمة  ىذه البلديار بإصم  .زقتيا كشكارعيا الضيقة كا 
نة ك.زقتيا قليلة كاتلي بالدرضا كلـ تكِؿ نظافة الشكارع كمستقيمةا كااضاءة في شكارع المدي

كاألسكاؽ عناية تافيةا ك.ىمؿ عماؿ النظافة في .داء كاجباتيـا كااىماؿ في مجاؿ الص ة العاـ؛  ذ 
تانر األكبئة كاألمراض تلتؾ بالناسا ك.ىملر .يضا .مر  يصاؿ الماء الصالد للشر   لا م مر 

ىمال يا .يضا في متابعة .داء ملتشييا كمراقبيياا الذيف لـ يتكنكا يقكمكف بأعماليـ المدينة كبيكتياا كا 
بصكرة ص ي ةا كيؤهذ علا عمؿ البلديار البطء في .داء .عماليا كتقصيرىا في تنليذ كاجباتيا 

 المنكطة بيا.
نما تعدل ذلؾ  لا الس - ناجؽ لـ تقتصر المجالس البلدية علا سنجؽ بدداد الذم ىك مرتز الكايةا كا 

 األهرلا ك.قضيتياا فتاف في تؿ منيا مجلس بلدم يديره رئيسا كمجمكعة مف األعضاء كتاتبا.  
 :المصادر كالمراجع

 
ا مطبعػػػة ال تكمػػػةا لوحةةةة 63سةةةامراء مةةةع ثالثةةةة أشةةةكال وـ(ا ٜٓٗٔاآلثػػػار القديمػػػة فػػػي العػػػراؽ ) -

 بدداد/العراؽ.
ا مطبعػة العػانيا ومسةاجد األعظميةة تةاري  جةامع اإلمةام األعظةمـ(ا ٜٗٙٔاألعظمي؛ الشيء ىاشػـ) -

 بدداد/ العراؽ.
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( 4444مختصةةر تةةاري  بغةةداد القةةديم والحةةديث أو بغةةداد فةةي )ـ(ا ٕٜٙٔاألعظمػػي؛ علػػي ظريػػؼ) -
 ا مطبعة اللرارا بدداد/ العراؽ.سنة

 ا النجؼ األشرؼ.ٔا المطبعة ال يدريةا طتراث كربالءـ(ا ٜٙٙٔكؿ طعمة؛ سلماف ىادم) -
ا دار األضػػكاء للطباعػػة كالنشػػرا ماضةةي النجةةف وحاضةةرىاـ(ا ٜٕٓٓكؿ م بكبػة؛ جعلػػر الشػػيء بػػاقر) -

 ا بيركر/ لبناف.ٕط
 ا مطبعة العانيا بدداد/ العراؽ.تاري  الكوتـ( ا ٜٚٙٔالبترم؛ الدتتكر عادؿ) -
ا ا ا مطبعػة اآلدٚا السػنة ٛا مجلػة لدػة العػر ا العػدد منةدلي الحاليةةـ(ا ٜٕٜٔتكماس؛ ميهائيؿ ) -

 بدداد/العراؽ.
ا بدػػػداد/ ٔا مطبعػػػة اارشػػػادا طنشةةةمة مةةةدن العةةةراق وتطورىةةةاـ؛ ٜٚٚٔ سػػػيف؛ عبػػػدالرزاؽ عبػػػاس؛  -

 العراؽ.
ا اطرك ػة دتتػكراه غيػر 1921-1914اإلدارة البريطانية في العةراق ـ(ا ٜٜٔٔ سيف؛ علي ناصر) -

 منشكرة قدمر الا جامعة بددادا تلية اآلدا . 
ا دار صػػادرا معجةةم البمةةدانـ(ا ٜٚٚٔبػي عبػػداهلل يػػاقكر بػػف عبػداهلل ).ديف ال مػكم؛ الشػػيء شػػيا  الػػ -

 بيركرا لبناف.
األسةر الحاكمةةة ورجةال اإلدارة فةةي العةةراق فةي العيةةود المتةةمخرة  (ا ٕٜٜٔرؤكؼ؛ عمػاد عبػد السػػمـ) -

 ا بدداد/ العراؽ.ٔا طدار الحكمة لمطباعة والنشر
العيد العثمةاني حتةى نيايةة حكةم المماليةك  لواء السماوة فيـ(؛ ٕٙٔٓالريشاكما متع  هلؼ جابر) -

 . ٖٚا مجلة التلية ااسممية الجامعة: الجامعة ااسممية عم1831 - 1534
لةةواء السةةماوة فةةي العيةةد العثمةةاني  حتةةى نيايةةة حكةةم ـ(ا ٕٙٔٓالريشػػاكم؛ ..د متعػػ  هلػػؼ جػػابر) -

 .ٖٚا مجلة التلية ااسممية الجامعةا العدد م1831-1534المماليك 
ا دار ال رية للطباعة 1الجامع المفيد والظريف جـا ٖٜٗٔ-ٜٓٓٔـ(ا بدداد ٜٜٓٔيدم؛ فهرم)الزب -

 كالنشرا بدداد/العراؽ.
لمحةةات مةةن الحيةةاة السياسةةية لمدينةةة الديوانيةةة  مجمةةة ـ(ا ٕٔٔٓالزيػػادم؛ ..ـ. د م مػػد صػػالدا ) -

 .ٕ-ٔا العدداف ٓٔ؛ المجلد القادسية في اآلداب والعموم التربوية
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لمحات من الحياة السياسية فةي مدينةة الديوانيةة حتةى أوائةل ـ(ا ٕٔٔٓ؛ ..ـ.د م مد صالد)الزيادم -
 .ٕ-ٔا العدداف ٓٔا مجلة القادسية في اآلدا  كالعلـك التربكيةا مج القرن العشرين دراسة تاريخية

 ا مطبعة المديرية العامة للمسا ةا بدداد.أطمس بغدادـ(ا ٕٜ٘ٔسكسة؛ . مد ) -
مدينةةةة الحمةةةة منةةةذ تمسيسةةيا حتةةةى نيايةةةة القةةةرن التاسةةةع عشةةةر (ا ٕٓٔٓفاضػػؿ) عبػػكد؛ ..د . ػػػمـ -

 ا مرتز بابؿ للدراسار ال ضارية كالتاريهيةا بابؿ/العراؽ.الميالدي
ا شػػرتة التجػارة كالطباعػػة ٛ/الجػزء تةاري  العةةراق بةين احتاللةةينـ(ا ٜٙ٘ٔالعػزاكم؛ الم ػامي عبػػاس ) -

 الم دكدةا بدداد/العراؽ.
 ا بدداد/ العراؽ.ٔا طبغداد القديمة  مطبعة المعارفـ(ا ٜٓٙٔـ )العمؼ؛ عبد التري -
ا دار التضػػامفا قيةةان بغةةداد فةةي العصةةر العباسةةي والعثمةةاني األخيةةرـ(ا ٜٜٙٔالعػػمؼ؛ عبػػد التػػريـ) -

 بدداد/العراؽ.
ا مطبعػػة اآلدا ا ٕا السػػنة ٕٔا الجػػزء مجمةةة لغةةة العةةربـ(ا ٖٜٔٔالترملػػي؛ األ  .نسػػتاس مػػارم) -

 العراؽ.بدداد/ 
ا مطبعػػة اآلدا ا ٖا السػػنة ٓٔا الجػػزء مجمةةة لغةةة العةةربـ(ا ٜٗٔٔالترملػػي؛ األ  .نسػػتاس مػػارم) -

 بدداد/ العراؽ.
ا  عداد قسـ الترجمة بمتتبة صا   السػمك .ميػر دليل الخميج/ القسم الجغرافيلكليمر؛  .  )د.ر(ا  -

 دكلة قطرا مطبعة علي بف عليا الدك ة/ قطر.
ا أربعة قرون من تاري  العةراق الحةديث  ترجمةة: جعفةر الخيةاطـ(ا ٜ٘ٛٔي)لكنتريؾ؛ ستيلف ىميسل -

 ا بدداد/ العراؽ.ٙمتتبة اليقظة العربيةا ط
 ا المطبعة اللبنانيةا بيركر/لبناف.تنزه العباد في مدينة بغدادـ(ا ٚٛٛٔالماريني؛ المعلـ نابليكف) -
بغداد مةن عيةد الةوالي مةدحت باشةا  اإلدارة العثمانية في واليةـ(ا ٜٜٔٔالنجار؛ د. جميؿ مكسا )  -

 ا القاىرة/ مصر.ٔا متتبة مدبكليا طم(1917-1869إلى نياية الحكم العثماني)
؛ مرتػز انكميةزي-معجةم المصةطمحات واألعةالم فةي العةراق القةديم /عربةيـ(؛ ٖٜٛٔالنجليا  سف؛ ) -

 الب ك  كالمعلكمار؛ بدداد/ العراؽ.
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م دراسة 1918-ىة 1534العراق في العيد العثماني بمديات ىػػ(ا ٕٚٗٔنصار؛ عبدالعظيـ عباس ) -
 ا طيراف/ يراف.ٔا المتتبة ال يدريةا طتاريخية

تةاري  الطةب فةي العةراق مةع نشةوء وتقةدم ـ(ا ٜٖٜٔالكترم؛ الدتتكر ىاشػـا كالشػابندر؛ معمػر هالػد) -
 ا مطبعة ال تكمةا بدداد/ العراؽ.الكمية الطبية الممكية العراقية

 .دراسة في طبيعة المجتمع العراقي)د.ر(ا الكردم؛ الدتتكر علي -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


