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  رسالة بعد التسجيل ست
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الع عليها عند  بحثه بمجموعة من ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11رف / الهوامش: بح14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار إِ 
َ
ليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . ر يذكر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصد

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلم
ً

و الرفض، فضال
َ
ي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 يت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثب

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



6-  
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

و )ِإشكال
َ
ة البحث( .البحث( أ  ي 

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

 ن ي
َ
كون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب عل
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
ى الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الوارد
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متو             
َ
ر جميع األ ِ

ن البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 دارية للواليات العراقيةعادة رسم اخلارطة االا

  ًامنوذجا 1872-1869والية بغداد 

 ملى عبدالعزيز مصطفى أ.م.د.

 25/7/2020 تأريخ القبول:           25/6/2020 تأريخ التقديم:
 المستخلص:

م(النقطددحالتاددي الاددخالتددغا واليدد  ال  ية ددحال1872-1869تعددوالية ددحال ددوا البغدددغال ب ددو وال 
 حال   ه دغ ال  تدخالف دتالبتنه د يغالي  تدخال د تخالادخال قدو تهغالتطب دنال  قدي ن  ال ة د ا حالنظاً ال جسغ

م(الا دديال افددااليدد  ال  بادديال  دد ال1869-1858  تددخالد ددواتهغال  وي ددحال  ع  غن ددحالةدد  ال   ددو ال 
مالي  دد تالتدد ةاالتطب قدد الاددخال  ية ددغ ال1864قددغني ال  ية ددغ ال  دد تال  ددوات ال  وي ددحال  ع  غن ددحال ددغمال

وا البغددددغال و ا الية دددحالب دددو و الادددخالدطدددغاالجهددديوال  وي دددحال  ع  غن دددحال تيط دددوال  عا ق دددحالاتددد التدددي خال ددد
  سدد طحال   افا ددحال  دد الية غتهددغالياددخال اغي ددحالرجبددغاال  عدددغااال  عا ق ددحال  دد ال ةسددتقا االي  غاسددحال
  اا  دحالتدمال سدتاو يال دووال د ال  سدنغجنالي ةقلد حالي  ندي اخالند فاال نهدغالسدنغجنال   نتهد الي  دو  مال

مال  تاف ددداالادددخال نغ دددغال  باددديال  ددد ال سدددبغسال سدددتاو  هغالي نعفغسدددغتهغال  ددد الي ةاسدددغ.   الي  تدددخالسددد ت
  ي قعال  س غسخال  ية غ ال  عا ق ح الياغمالجهيوال وا البغدغالاخال جغ التطب نال  تددف   ال ةو ا دحال

الم 1872  جو و الدةالد الي  ال  جهيوالسا غ ال غالتع ا البعوال ا الي  ال  ي  خال غمال
  السناجق ، التشكيالت االدارية الكلمات المفتاحية : قانون الواليات ، 

 تمهيد:
 ددمال فدد الوةددي ال  عددا نالتادد ال  سدد طا ال  ع  غن ددحالي  ددوال عافددحالي اددو الف ددغاليدديال  اددغ الاددخال
بغقخال  ية غ ال  عاب حالف  االيب وال  دغم الاع د السدب  ال    دغ الوة د ال   نطقدحال  دد غ  حالي  جا دا ال

                                                 

القسمال  تغا و/الف  حال آلو س/الجغ عحال   ي  ال ال
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 الت يددغالوةددي ال(1 قددا الغدد  الوو مالتادد ال  سدد طا ال  ع  غن ددحالاددخال  قددغسال عافددحال1516  ها ت دحال ددغمال
ال (2 م1546م،ال مال  ب ا ال غمال1534 غمالب و والتا ال  س طا ال  ع  غن حال

م(ال  نظغمال ةقطدغ خال  د تال1566-1520دوة ال  س طغ الس   غ ال  قغنينخالد  ال  عا نال 
فغ السغاوً الاخال اجدغ.ال  وي دحال  ع  غن دحالدةالد ال بدااال ةنجدغا  ال  تدخالاققهدغاليد  ال  سد طغ اليتاو دوً ال

 الفددغ الدي هددغال(3 خال  جغنددسال ةو اتالد القسددمال  عددا نالد دد الدابعددحالياددو  ال و ا ددحال اادد البغة ددغة ادد
مالي  غ دددحال   ي ددد ال دددغمال1538مالي  ب دددا ال دددغمال1535ب دددو وال  تدددخالظهدددا الفغ غ دددحال سدددتق حال دددغمال

م اليف ددغالقسدد  الفدد ال  غ ددحال دد اليدد  ال ة ددغة الد دد ال ددووال دد ال1554مالي  غ ددحالدددهااياال ددغمال1539
 و ا ددددحالد دددد االيددددخال ةقلدددد حال تقسددددمال ةة ددددا الد دددد النددددي اخالديالقددددا الال  سددددنغجنال ددددمالد دددد الياددددو  

  تس  ال  تقس  غ ال رو ا حال  ية غ ال  عا ق حالة  ال و ال  سد طا ال  ع  غن دحالبعدومال   بدغ ال(4    ا 
ال ددغنخال ألسددبغسال ددو ال دد تخالاددخال قددو تهغالقددي ال  ددي  خاليي  نتدد ال  دد الدددبي ال  ية ددحالالددً ال دد السددبس 

سدخالاع دد الد داال  اددايسال  تدخالةغلددتهغاليدغت  ال  قدديت  الي دغال عقبهددغال  هغاال- اتدبطالبغ  دا اال  ع  ددغنخ
 د ال  جغندسالال-دا لدخال ا ق دح-  التسي غ الي عغيو  الي غال ا انال   ال  الدنتقغ ال ا لخاليق اال

                                                 

م،ال1574-1516(ال إلستا و الاي الي  ال   عافدحال ا جدعنالن قديةتال  هدغنيت،ال  هدتثال  ع  دغنخال اقطدغاال  عاب دحال1 
خال  قدددا ال؛ال  ددخالددددغفاال  ددخ،الية دددحال   ي دد الاددد85م(،الصال1988،ال ب ددداي ،ال1تاج ددحنال يسدددتال طددغال  ،الط

  سغوسال دا،الوا سحالاخالديلغ هغال  س غس حالي رو ا حالي ةقت غو ح،الال طاياحالوفتيا  ،الف  دحال آلو س،ال جغ عدحال
؛الجغسمال ا والاس ال  عوي ،ال  وي حال  ع  غن حالدبغ الافمال  سد طغ السد  مال70،الصال52م(،الصال1992   ي  ،ال

ال 162،الصال160م(،الصال2004،الم،ال طاياحالوفتيا  ،الف  حال  تاب ح،ال جغ عحال   ي  1520-1512 ألي ال
(ال  تهغ ددد  ال ا جدددعنالالنظ دددخالا و ال اتلددد الداندددوت،الف دددد الة هدددغ،التاج دددحنال يسددد الفدددغظمالندددياس،ال   نجدددت،ال2 

؛الست ه الي  س خال ينفا  ،ال ابعحالقاي ال  التغا وال  عا نال  او ي،التاج دحنالجعهداال  ة دغط،ال199(،الصال1971
آ ال  دددغ سال  عاب دددحالادددخال  ب دددا الةددد  الد دددغا ال"؛الطدددغانالندددغاعال  ا دددو نخ،ال47-54(،الصال1985،ال ب دددو و،ال6ط

،الصال1987،ال27،ال  عدووال7،ال   ج حال  عاب حال  ع يمال ةنسدغن ح،ال   ج دوال"  ن تال ألي ال  ال  قا ال  سغوسال دا
ال 12
ال1864(ال ة غ حال فباالياو ال و ا حالاخال  وي حال  ع  غن حاليبق  الي  ال  تس  حالات ال وياالقدغني ال  ية دغ ال دغمال3 

ال غ    با ال ة غة التعاتالبغ ية
Roderic, H., Davison, Reform in the Ottoman empire 1656-1856, (New Jersey, 
1963), P. 146. 

ال 115،الص84(ال  خ،ال    واال  سغبن،الص4 
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  ع  غنخالاليت انالبغ جغنسال  هغاسخ،اليف  غ ال   ال   التنغا ال  جغندسال  ع  دغنخاليب يجدسال عغيدو ال
 ندو خاليواند اليواتند الي نطقدحال هابدغ ال  تدخاليدخالمال  ال دووال د ال  قد االددانال1639ايغسال غمال

ال" (1 بغأل  التغبعحال ية حالدهااياال  غالُ والتها طًغالاس  ًغالبه  ال   نغطن
ُ لغتالد  ال  د ال  سدبسالسدبسالدةداالييديال   ديا  ال  عددغاا حال  تدخالفغند ال  سد حال   غ بدحال"

حالد د ال  سد طا ال  د التدغا وال  عدا نال  س غسدخالةد  ال دو ال  سد طا ال  ع  غن دحالي  تدخالقدغو الادخال  نهغ د
  دد ال نددغطنال ددو ال ا دديا البدد  الب ددو والي  ب ددا ال  ددغالواددعال  سدد طغ ال  ع  غن ددحالاددخال  نهغ ددحالد دد ال

ال"   غ.البعضال  سنغجنال  ال  نغا حال ةو ا حالي  تخالس  تخال فاال    حال نهغالةاقًغ 
الوة دددددددددد ال  تقسدددددددددد  غ ال رو ا ددددددددددحال  ية ددددددددددغ ال  عا ق ددددددددددحال اا ددددددددددحالجو ددددددددددو البعددددددددددوالقددددددددددا ا"

الت ددددددددددددده حال ر دددددددددددددغا  ال   ا  دددددددددددددحالادددددددددددددخال(2 ال(1839_1808  سددددددددددددد طغ ال ا ددددددددددددديوال   دددددددددددددغنخ ال
الال ددددددددددددددددددد ال  ية دددددددددددددددددددغ ال  عا ق دددددددددددددددددددحالفغ   غ  ددددددددددددددددددد ال دددددددددددددددددددغمالال الي  ج    ددددددددددددددددددد  ال(3 م1831 دددددددددددددددددددوو 
،الي ر ددغا ال  بهو نغن ددحالالالالالالالالالالالالالالالالالال ددغمال(5 م1836ي ة ددغا ال  سدديا ن حال ددغمالال(4 م1834 ددغمالال

                                                 

م(ال1639يددال ال1049(ال بغسال  عا يت،ال يسي حالتغا وال  عا نالب  ال ات    ال  عهوال  ع  دغنخال   دغنخال د ال دغمال1 
؛ال ا دددددوالسددددده  الطقدددددي ،التدددددغا وال  وي دددددحال340(،الصال2007ب ددددداي ،ال،ال 5م(،الم1750يددددددال 1163د ددددد ال دددددغمال

ال 219(،الصال2009م،الو اال  نهغاس،ال ب اي ،ال1736-1501يد/1148-907   هي حالاخال  ا  ال
-1808(ال   ا وال ا جعنال ا وال بوال   ط تال  باا يت،الاافحال ر  حالاخال  داال  سد طغ ال ا ديوال   دغنخال2 

ال( 1978   قغيا ،الال1839
مالد تددغاال هددويمالبدددو ال  تنددغاسالي  تنددغااال  دد ال  افددمالبددااال ددنهمال1749ي البية ددحالب ددو وال ددغمال(ال    غ  دد نال سددتق 3 

ماليجددد ال  سددد طغ ال1831م(،اليادددخال دددغمال1802-1780بعدددضال  دة ددد غ النددد فاال دددنهمالسددد   غ البغددددغال  فب ددداال 
 ا دديوال   ددغنخالا  ددحال سددفا حالدسددنو الق غوتهددغالد دد ال  ددخالالددغال  دد اال  دد تالت فدد ال دد ال  قلددغ.ال  دد الو بوالبغدددغال

ال( 1952م(الالدةاال  افغمال    غ    الدا وال   ياخ،ال    غ   الاخال  عا ن،ال    ي  ،ال1816-1831 
م(،الفدغ ال1834-1726(ال  ج    ي نالتعيوال  ي همالد  الو غاالبفاال ستق ي البافمالية حال   ي  الة  ال   دو ال 4 

م،ال  تهغ د  ال1834   ي  الدة  حالي لداحال   عدغ مالس غسد ًغالي قت دغو غالي  ا ن دًغالفغند النهغ دحال  ج    د  ال دغمال
(،ال طبعددحال1834-726 ا جددعنال  ددغوال بددوال  سدد مالابيت،ال   ي دد الاددخال  عهددوال  ع  ددغنخالاتددا ال  افددمال   ا ددخال 

ال( ال1975 ألو س،ال   نجتال ألدات،ال
 (ال ر غا ال  سيا ن حنال اق التغا والي  ال ر غا الد  ال  قا ال   غنخال داال     وتالاخال نطقحالا يندويا الب  د الدي 5 

مال ندو غاليجد ال  سد طغ ال ا ديوال   دغنخال1836  ايغال ا وال  افياالفغن النهغ حال ة دغا ال دغمالال اويغايغالاخال هوالد
 ا  حال سدفا حالدسدنو الق غوتهدغالد د الي  دخالسد ي سالادد والبغددغ الفدغ  ا  ال بدوال   د وال  ويسدفخالال،الفياوسدتغ الادخ

ال 109-3 10(،الصال2006  عهوال  ع  غنخالاخال  ن تال ألي ال  ال  قا ال  تغسعال دا،ال ب اي ،ال
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 د ال  دغ ت  الاا سدت  ال،الا ديالد دبثال  عدا نال تد  تال(2 م1850،الالي ر غا ال  بغبغن حال دغمال(1 م1841
ال" (3 1835ب و والي   ي  ال غمال

ي  ددغالا والاددخال ابددغ ال  يلددعال ةو اتال ا ددغة ال  عا ق ددحال ددومال تهددغنال    ددغواال  تغا ة ددحال"
اي ال  دو وال  سدنغجنال  تغبعدحال فد ال  غ دحالي دغال نطبدنال  د ال  دو وال ة دغة الي  سدنغجنال سداتال  د ال

ال" غة ال ةابع   و وال ةقل حالي  ني اخال  تغبعحال ف ال  غ حال  ال ة
 ستتبعالتقسد مال  عدا نالد د ال  دغة ،السدنغجن،ال قلد ح،الندي اخال  جدغوالي ادحال  افدمالي ةو ا ال"

اددخالفدد ال  غ ددحالافددغ ال  ددي  خال  دد الادسال  جهددغاال ةو اتالي   دد التقددعال هددغمال و ددو ال نهددغالاهددظال أل دد ال
 اليب دو والي  نظغمالو ة ال ة غ حاليا غ حال اي حال  ندغسالي  ت فدغتهمالف دغال  قدخال  د ال دغتنالية ال  ب داال

 دف حال ةلغاال  عدغاا،الي اسغ ال ة ي  ال   هايلحال   ال ة غ دحالد د ال  عغ د حال سدتغنبي السدني ًغال
ي دد اللدد  اليدد  ال   هددغمال  تددخالف ددتالبهددغالية الب ددو واليدددهااياال اسددغ التقددغا اال سددت ا الد دد ال  بددغسال

 حال  عدغ خالبدد  ال أليلددغاالادخالبد والاددغاس،اليف دتال  ددية الد لدًغالب اسدغ ال  قددي  ال  عسدفا حال   سددغي
ال" (4 اخالاايسال  وي حالف  غالط سال نهمال   

 "المبحث االول"
 "م وانعكاساتها على الواليات العراقية1869-1839االصالحات العثمانية "
فدغ ال-يف دغالسدبق ال ةددغا ال   د -  ت  ال دا ال  وي دحال  ع  غن دحال  سد طغ ال ا ديوال   دغنخ"

غ ال  عاب دحالي نهدغال  عدا ن الا ديالاخال قو حالديو ا ال ستعغو ال  س طحال   افا حال   ال دووال د ال  ية د
                                                 

 غا ال  بهو نغن حنالت سس الاخال  قا ال   غ ديال دداالادخال  ع غو دحاليبجهديوال د البهدغ.ال  دو  البد الدد سال  دو  ال(ال ر1 
ب الدجغا،الفغن الاويواليد  ال ر دغا التةلدعال  ت   داالتبعدًغال  ظدايتال  س غسد حالي  عسدفا حال   ا طدحالبهدغ ال اهديظال

ال 100م(،الصال1969  عبغسخ،الد غا البهو نغ ال  عبغس ح،ال    ي  ،ال
 بغبغن حنال اق الت س سالي  ال أل غا الد  ال  قا ال  سغوسال داالاليبجهديوال د ال ر  داالب داالبديو نال  د تال(ال ر غا ال 2 

 قسالبد ب الب ،البغبغ(الي  د تالدددتنال ند ال قدسالبغبدغ ،الةامال   دا االال  عدغا خالالتدغا واليد  ال ر دغا اليفدغ الدادوالدسدبغسال
والبغدددغالد دد النهغ ددحالافددمال ددوا السددقيطهغ ال بددوال  عا دداالسدد   غ النددي ا،التددغا وال  عددا نال  اددو يال دد النهغ ددحالافددمالو بال

ال 120-112(،الص1968بغدغ،ال   قغيا ،ال
،التددغا وال  ي  قدددحالدي ادد الددددي  ال دددغمالالالال25،الواتدداال ه دددحال245(ال اددد تالااغسدددحال  ددياا .البغسدددتغنبي ،الاقددمال  باددديال3 

ال 4م،الصال1835ه/1258
يددددد/ال1164-1048(الة  دددد ال  ددددخال ددددا و،التددددغا وال  عددددا نال رو اتالي ةقت ددددغوتالاددددخال  عهددددوال  ع  ددددغنخال   ددددغنخال4 

ال 99(،الصال1975م،الاسغ حال غجست ا،الف  حال آلو س،ال جغ عحالب و و،ال1638-1750
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تددمال  قلددغ.ال  دد ال    غ  دد الاددخالب ددو والي  ج    دد  الاددخال   ي دد الي ة ددغا ال  سدديا ن حالي ددووال ةدداال دد ال
 ر غا  ال   ا  ح،الي مالتقتال ة  اغ ال ةو ا حال ه  ال  س طغ ال ندواليد  ال  ادوالبد التجغياتهدغالد د ال

و  ددحال ددعال تقددغنهمال   ددغ ال ةياب ددحالق غ دد البتددوا سال   دديظه  اليتع دد  همالياددنال ةسددغ  سال ةو ا ددحال  ا
ال" (1 ي   اغ ال ةا الاخال   جغ ال ةو ات

بغسددت نغ.ال  قلددغ.ال  دد ال ة ددغا  ال   ا  ددحال ددمالتفدد الا ددحال  ية ددغ ال  عا ق ددحالدةال  دددخ.ال"
مالتطب ددنال ددغال دداتالبنظددغمال1835   سدد اال دد ال ة دد اغ ال ةو ا ددحالد ال اادد الدا ددغ.الب ددو وال ددغمال

تةدغسال ددووال د ال   ةتدغا  ال فدد ال ا دحال  ةتدغاال ي الي ةتددغاال   ةتدغا  الي قديماليد  ال  نظددغمال  د ال ن
 ددغ (،الد ددغال دد ال   هددغمال  تددخال سددنو الد دد اليددبة.ال   ةتددغا  الات   دد البغةاتهددغظالبسددج  ال ةاددي  ال
   ون ددحال فدد ال ا ددحال  بدد الا هددغالفدد ال ددغال تع ددنالبددغألاي  ال  دة دد حال دد ال  ف ددحال  عقددغا  الي قددديوال

ال" (2   اي  الي  ط ن
  دد ال سددتي ال  وي ددحال  ع  غن ددحالةدد  ال  ن ددتال ةي ال دد الةطدد ال  جهدديوال ة دد ا حاليالال"

م(ال1861-1839  قددددا ال  تغسددددعال ددددداال اا ددددحال ه ددددحال نددددو غالد ددددواال  سدددد طغ ال بددددوال   ج ددددوال 
مال  قبهددغال  ددو اال دددووال1856ماليددددا تالي ددغ ي ال1839   اسددي   ال ة دد ا   الةددطالف ةغنددحال

قددغني ال  تجددغات،المالتددمالتة   ددهغال  اا  ددح،ال   اددغفم،ال  1869-1858 دد ال  قددي ن  الةدد  ال   ددو ال
م،القدددددددغني ال   عدددددددغاتال1864  ب دددددددو غ ،ال   طبي دددددددغ ،ال  ف دددددددغا ،ال ةيقدددددددغتالقدددددددغني ال  ية دددددددغ ال

ال" (3 م1869
د ددغالبغ نسدددبحالد ددد التطب قدددغ اليددد  ال  قدددي ن  ال  ددد ال  ية دددغ ال  عا ق دددحالا دددمالتطبدددنالدةالبددددف ال"

جاادددخالبسددددبسالاغ ددددحال  هيلدددد الي دددومال ةسددددتقا اال  تددددخالدددددهويغال  عدددا ن الي ددددمالت ةدددد اليدددد  ال  قددددي ن  ال

                                                 

ال 99-93(ال   ا وال ا جعنال  باا يت،ال    واال  سغبن،الصال1 
م الج  دد ال يسدد ال  نجددغا،ال رو ا ال1829(الجددا التطب ددناليدد  ال  نظددغمالاددخال  عغ دد حال  ع  غن ددحال سددتغنبي ال ددغمال2 

،ال فتبدددحال1917-1869 دددوا البغددددغالد ددد النهغ دددحال  افدددمال  ع  دددغنخال  ع  غن دددحالادددخالية دددحالب دددو وال ددد ال هدددوال  دددي  خال
ال 64(،الصال1991 وبي خ،ال   قغيا ،ال

(الاي الن يصالي  ال  قي ن  ال ا جعنال  وستيانالتاج  ال  ال    دحال  تاف دحالد د ال  عاب دحنالنياد الداندوتالنع دحال  ال3 
،ال130يدد(،الصال1301اي ،النيا ،ال ا جعحاليتوق ننالة   ال انوتال  ةيات،ال   ج وال ةي ،ال   طبعحال ةوب ح،ال ب 

ال 421،ال381،ال124،ال44،ال34،ال19،الصال2؛ال    واالنهس ،ال   ج وال149صال
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-1869 ة دددد ا حالطا قهددددغالد دددد ال  تطب ددددنال  ع  ددددخالدةالاددددخال هددددوالي  ددددخالب ددددو وال ددددوا البغدددددغال
ال" (1 1872

يينغالةبوال  ال  طغ.البعضال    اظغ الاي ال  ي قعال ةو اتال   غة ال  ع  غن دحالةد  ال"
ال"م(ن1869-1831   و ال 

 الدسدسالان دحالاخال ة دغة ال  عا ق دحالد د-ي  تخالجا ال  تطانال   هغ- مالتستنوال  تقس  غ ال ةو ا ح"  1
،ال(2 ي غبتحالي مالت ةد البنظداال ة تبدغاال   سدغاحال  ج ا ا دحال فد الد غ دحالي  يادو  ال ةو ا دحال  تغبعدحال هدغ

ي ددد ال دددمالنجدددوال  تددد اجثالي دددومال   بدددغ الادددخالددددف ال  يادددو ال ةو ا دددحاليتاو دددوً الادددخال  دددغ تخال   ي ددد ال
 " (3 حي  ب ا اليف  اً ال غال اتبطالي  ال  ت   االبقي اليفهغ. الية الي  ال  ياو  ال ةو ا 

 دددمال فددد ال ةت دددغاال  بدددغسال  عدددغ خال دددية ال ة دددغة ال  عا ق دددحاليادددنالدسدددسال غبتدددحال دددعال ألةددد البنظددداال"  2
 ة تبددغاالفهددغ. اليدد  ال  ددي  خالديال   الديالةباتدد ال ةو ا ددحالاع دد السددب  ال    ددغ التق ددوال ن ددسالبغدددي حال

ال(4 الددغال  دد ا م(ال اددو ال  دة دد غ ال  تاف ددحالي ددو  ال  ددخ1842-1831ب ددو والةدد  ال   ددو ال 
                                                 

بغستغنبي الت ق الوا ست ال ةي  دحال  د ال دوال دووال د ال   دغ.ال  دو  الال  نةداطالادخالال1822(ال وا البغدغنالي وال غمال1 
 والبغدددغالي   ددًغال  دد الندد س،ال سددتو خال دد القبدد ال   ددواال ة ظددمالاددبالالال1861سدد  ال  يظددغاتال  افي  ددحال ال دد  ال ددغم

م،ال ةت االي   ًغال   الية حال  طينحالا يالفغ ال  الل  ال   غ  ال1864   دغافحالاخال  غغحالقغني ال  ية غ ال غمال
مالتددي  الااغسددحال ج ددسالددديا ال  وي ددحالي  دد تالفددغ ال ف هددًغال1868يلددعالقددغني ال  ية ددغ ال يلددعال  تنه دد ،الاددخال ددغمال

 اليبسبسالة ا ال عال   واال ة ظدمال  دخالبغددغالبتدا عال  قي ن  الي ةنظ حاليتوق نال ةتهغق غ ال  وي  حالي   عغيو  
م(،ال  ددبثال ددواً الد ظددمالاددخال ددغمال1872-1869 لددطاالد دد التقددو مال سددتقغ ت ،ال  عدد  الي   ددًغال  دد الب ددو وال  هتددا ال 

م(ال يواال1876-1861مالتق والية حالسيا غ،ال ا  ا،ال و  البتدوب اال اغي دحالةغت دغ ال  سد طغ ال بدوال  عا داال 1872
؛الجغسدمال ا ددوال360-358م ال ينفا دد ،ال    دواال  سدغبن،الصال1884غمال  د ال  ايدغالادخال  سددج الاتد الياغتد ال د
(،ال1975م،الاسغ حال غجست ا،الف  دحال آلو س،ال جغ عدحالب دو و،ال1909-1876اس ال،ال  عا نالاخال  عهوال  ا  وتال

،الاسدددغ حال1908-1879؛النسددد بحال بدددوال  عا ددداال بدددو  ال  ادددغ ال ددد يت،ال رو ا ال  ع  غن دددحالادددخال   ي ددد ال40صال
ال 17(،الصال2002 جغ عحال   ي  ،الال غجست ا،الف  حال آلو س،

ال 49م(،الصال1963(الل غ.ال  و  ال  ا وات،ال ةو ا الي ةو ا ي الاخال  عا ن،ال طبعحال سعو،ال ب و و،ال2 
(ال  بدددا  مال تدغدددده  خ،ال  عدددا نالادددخالسدددني  ال ةنتدددو سال  با طدددغنخ،التاج دددحناليغددددمال دددغ ثال  تفا تدددخ،ال طبعدددحال3 

ال 21(،الصال1985جغ عحال  ب ا ،ال   ب ا ،ال
 القب  حال   اال  الطا باي ال   ال  بااال ةسيو،التق وال ووال  ال   نغ سال ةو ا حال نهدغالية دحالا دسال(ال ناواال 4 

،التاج دحنال فدامالاغلد ،ال1914-1814 مالو غابفاالاب و واليدهاايا الب  االوتالاي   ،ال  ا غ الاخال  عدا نال ند ال
ال 92(،الصال1968 ب و و،ال
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ةت ددغاال  بددغسال  عددغ خال هدد  ال  دة دد حال فهغ.تدد ال ةو ا ددحالي  دد تالي ددهت ال    ددغواالب ندد الي ددمال فدد ال 
 نثال ن سالبغدي حالب و والبسبسالجهديو الادخال  ا  دحال  عسدفا حال  قلدغ.ال  د الال"فغ الاغف ًغالاغد اًل"

 ال دعال  د البداا البعدضال  دة د غ ال ةو ا دحالي  تدخالفغند ال هدغال(1 1830    غ   الاخالب و وال غمال
وال  س غسددخالي ةو اتالي  عسددفاتالندد فاال ددنهمالي  ددخال   ي دد ال ا ددوال  نجددحال نجغا تهددغال  دد ال   ددع 

ي ا ددوالاددد والال(2 م(1849-1842م(اليي  ددخالب ددو وال ا ددوالنج ددسالبغدددغال 1843-1835ب اقدو اال 
-1861م(الي 1853-1851ي ا دددددددوالندددددددغ نالبغددددددددغال ال(3 الم(1857-1853بغددددددددغال  فددددددديا فخال 

 " (4 الم(1868

  ددية الي   ت دداا  التعطدد البددغة تا مالاع دد السددب  الالفغندد الاي تددسال   دديظه  الي ةو ا دد  اليتاو ددو اًل"  3
  دغال عندخال ند ال   د ال  الال(5 "ة سدي ال  دتالفد س"    غ الفغ ال  تا مالي  خالب دو وال ا دوالنج دسالبغددغال

 قيمالبجبغ حالي  ال   ب غالي  ال ستي خال   ال دغال ا دوال د اليد  ال   ب دغ،اليف  داال دغالفدغ ال  دية ال  جدغب ال
 سدددتاقغتهمال   غ  دددحال  ةا ندددحال  ع  غن دددحاليتددد    الالد ددد ال  قسدددي الي  تعسدددتالادددخالجبغ دددحال  لدددا اسال دددواع

آة ال"بقدددغاهمالادددخال ن دددبهمالياغدددمالت ف دددوالةدددطالف ةغندددحال  ددد ال   دددغ.النظدددغمال ة تدددا ماليددد  الفينددد ال ددد ال

                                                 

ال 339(ال ينفا  ،ال    واال  سغبن،الصال1 
مالواسال  ع يمال  عسفا حالاخال ةسدتغنح،الفدغ ال د ال   قداب  الد د ال  سد طغ ال1820 وال غمال(ال ا والنج سالبغدغناليال2 

مالقدغمالبا دغاال1843 بوال  ا  وال   غنخ،التي  الدو ا الية حالب و والبعوالنق الي   هغال  خالالغالبغدغال   ا،الاخال دغمال
ال 80-79صالال،3 و نحالفاب .النت جحالد تنغاالديغ  هغال  الواعال  لا اس،ال  عا يت،ال    واال  سغبن،ال   ج و

مالاددخالية دحالفاجسدتغ ال جياج دغالاغ  ددًغ(،ال داتالب ند ال يال قغاددحال1808(ال ا دوالادد والبغددغال  فدديا فخنالي دوال دغمال3 
 غ  ددحاليوا  ددحالدو ا ددح،التددوا الاددخال   نغ ددسال  عسددفا ح،الةدد  الية تدد ال ب ددو والدتةدد ال  ةطددي  ال ألي دد ال ت سدد سال ي ال

الدافحال  ا حال   غن حالاخال  عا ن ال
Hibib chiha, Laprovince  de Bagdad Le caire, 1908. P.54. 

م،التق والدو ا الية حالب و وال ات  ،ال تسد  الس غسدت البغ ددو الي   دا  حالتجدغ ال1804(ال ا والنغ نالبغدغنالي وال غمال4 
ت او  ال دغااال  ها  ال أليسطالف غالنظمال رو ا ال   غ  حال ية حالب و و،الفغ ال  ال ووال  ال   دغا عال ر د ا حالادخال

ال1381،ال د السدنحال2م ال  خال  ياوت،ال  ادغ ال جت غ  دحال د التدغا وال  عدا نال  ادو ي،ال 1892  ية حالتياخال غمال
ال 208-205(،الص2005،ال ب اي ،ال1872د  السنحال

(ال عقددديسالسددداف س،ال بغاددديال ا ق دددحالادددخال  ج ا ا دددحالي  تدددغا والي آل دددغااليةطدددطالب دددو و،ال  قسدددمال ألي ،ال ب دددو و،ال5 
ال 80(،الصال1948
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دةالد اليد  ال ةجدا .الال(2 ي  ال  تامالبغدي  ال ة غة الي ت ااي السدنغجقهغالباي تدسال ادوو ال(1 "  ةا س
ال" (3 ت ةاالتطب ق الات الة س نغ ال  قا ال  تغسعال دا

 "م:1864قانون الواليات عام " -
 وال  و االي  ال  قغني النقطحالتاي الاخالتغا وال  تقسد  غ ال ةو ا دحالادخال  وي دحال  ع  غن دحال"

بدددف ال ددغمالي  عددا نالبدددف الةددغص،الي  دد تال قتددبسالف  دداً ال دد ال ددي و ال دد ال  قددغني ال  هانسددخالد الجددا ال
ال" (4)(الية ح27 هغال تقس مال  غة ال  وي حال  ع  غن حالد  الياو  ال و ا حال ية غ (الب غال ج يال

ب يجددساليدد  ال  قددغني الجددا التقسدد مال  ية ددحالياددنالتس سدد اليا ددخال قددتال  دد الادسدد ال  ددي  خال"
ي  دد تال جدداتالتع  ندد البها ددغ السدد طغنخال تُقسددماليدد  ال  ية ددغ الد دد الياددو  ال و ا ددحال  دد اال سددنغجن(ال
 ددو ايغال  ت ددات(الي  تددخالتقسددمالبددويايغالد دد الياددو  ال  دد اال  قلدد ح(ال تددي  ال و اتهددغال قغا  قددغم(ال

 تهددااال دد ال  قلددغ.ال ج ي ددحال دد ال  نددي اخالي  قددا الدندد طالبدد و ا ال ةة ددا ال  ةتددغا(الديال  ةتددغا  (اليال
اسددسال ددووالسددفغ الفدد القا ددح الف ددغالاددووال  قددغني ال   دد فياال دد ا غ اليي جبددغ الفدد الاادد سال دد ال
ابسدددغ.ال  ياددددو  ال ةو ا ددددحال  تغبعددددحال  ية ددددح الي دددد اللددد  ال ددددي وال  قددددغني ال   دددد فياالف ه ددددحالتدددددف  ال

ال" (5   ياو  ال ةو ا حال  تخالتت  تال نهغال  ية حاليدايطال نتةغبهغ   جغ سال ةو ا حالاخال
تطب دناليد  ال  قدغني الاتد التع د  ال دوا البغددغالد غالبغ نسدبحال  د ال  ية دغ ال  عا ق دحالاتد ةاال"

مالألسبغسال و التقتالاخال قو تهغال اتقغاال  ية غ ال  عا ق دحالد د ال و ا الفهدي. ال1869ي   ًغال   الب و وال
تتددياااليدد  ال  ق ددغو الدةالبعددوالتددي خال ددوا البغدددغال و ا الية ددحالب ددو و الد ددغاليجا اددحال تنه دد ال  قددغني الي ددمال

  سبسال   دغنخالا عديوالد د الادد ال  وي دحال  ع  غن دحالادخال نتهدغ الس غسدحال و ا دحالي لداحالتجدغ ال  عددغااال
  اب ددحاليفاو ددح(،اليتاو ددوً الا  ددغال تع ددنالب دددغف ال ةا لددخالاجددغ.ال  ادد الاددخاليلددعال ددوا البغدددغال

                                                 

ال 339(ال ينفا  ،ال    واال  سغبن،الصال1 
ال 45 ا،ال    واال  سغبن،الصال(النيال2 
(،ال1954(السعغواليغوتال  ع دات،الب دو والف دغالي دههغال  سدي حال ةجغندسالادخال  قداي ال  ة سدحال ألة دا ،ال ب دو و،ال3 

ال 105صال
 ,Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Oxford University Pressال(4)
(London, 1967), pp. 381-382. 

ال 396-382،الصال1ن،الم(ال  وستيانال    واال  سغب5 
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ال(1 -غ اغمال غالا ادنالتطب دناليد   ال  قدغنين  ال د السد ب -  تطب نقغنينخال ةا لخالي  طغبيال يلعال

مال واالنظدغمال و ا ال  ية دغ ال  ع ي  دحالي  د تال سدتق ال بغواد ال د القدغني ال  ية دغ ال1871ياخال غمال
تقسددمال  ية ددغ الد دد ال  ي ددحالي ة ي ددحالد دد القلددغ.  ال"مالي  دد تالجددغ.الاددخال غوتدد ال ألي دد ال1864 سددنحال

خالد دد القددا ،اليي  ددخال  ية ددحاليدديالاادد سال ةو ا ال  ع ي  ددحال دقلدد ح(الي  قلددغ.  الد دد النددي اخالي  نددي ا
ال" (3 مال واالقغني ال  ية غ 1913 الياخال غمال(2 "ي اجعهغ

" "المبحث الثاني  
 "م1872-1869الواقع االداري للواليات العراقية "

 "م:1872-1869مدحت باشا واليًا على بغداد " -
نقطددحالتاددي الاددخالتغا ةهددغالتعددوالية ددحال ددوا البغدددغال ب ددو واليبددغ تا تال ددووال دد ال    ددغواال"

نظداً ال لدةغ حالال"  د ثال  عدا ن"،الي ند ال(4 "  ظدمالي  ال اسد الد د الب دو و"  ع  غنخالاقدوالي دتالب ند ال
ال" (5    داياال ة  اخال   تالبودالبتنه   ال ن ال   يمال ةي ال تي   الدبي ال  ية ح

يلدددعال دددوا البغددددغالبانغ جدددًغال س غسدددت ال ةو ا دددحالي  ددد تال اتفددداال  ددد اللدددايا ال  نهددديضال"
عال ةقت غوتاليتطب نال  قي ن  ال  ع  غن حالب غال ةومال  عا ن،ال بفوً الادخالف  تد ال  تدخال  قغيدغالادخالبغ ي ق

ال"وياال  عددا ق   الاددخالتاق ددناليدد  ال  تطددياال دد الةدد  التعددغينهمال ددعال  سدد طح   " قدداال  افي ددحال  دد ال
  اليدديالنهسدد القددوال ظهدداال   دد الد دد اليدد  ال  ية ددحال"ياددخاليدد  ال   جددغ ال دد فاال ددوا البغدددغالاددخال  فا تدد ال

  ددغال عنددخال  ج ددعالبدد  ال  سدد طت  الال(6 "  دد اليظ هددحالي  ددخال  عددا نال ددعالنظددغا ال  ه  ددنال  سددغوسايجهدد ال 
ال" ةو ا حالي  عسفا ح 

                                                 

(ال  ا دددوال ددد ال  تهغ ددد  الادددي الس غسدددحال  وي دددحال  ع  غن دددحالتجدددغ ال ددددغااال  عدددا ننال ا دددوال ا دددوال ا ددديو،ال ادددي  ال1 
،الاسدغ حال غجسدت ا،الف  دحال آلو س،ال جغ عدحالب دو و،ال1918-1872  عدغااال  عا ق حالي  عاب دحالي  قتهدغالبغ افي دحال

ال( 1988
ال 625،الصال1(ال  وستيا،ال    واال  سغبن،ال   ج وال2 
اليد 1331ج غوتال ألي الال26،ال2408(ال ا جعالنصال  قغني الاخنالجا و ال  ايا .،ال  عووال3 
ال 150(النقً ال  نال  نجغا،ال    واال  سغبن،الصال4 
ال 353(الني ا،ال    واال  سغبن،الصال5 
،الوا سدحالتغا ة دحالي غاق دح،ال1918-1534(النقً ال  نال بوال  عظ مالن غا،الب و غ ال  عا نالاخال  عهوال  ع  دغنخال6 

ال 107-106حال  ا وا ح،ال ب و و،الو  (،الصال   فتب
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 "أما سلطاته فقد حددت على الشكل اآلتي:"
 "تنه  الج  عالد ياال  وي حاليتنه  القي ن نهغ "  1

 " ةدا تال   الوي ااال  ية حال   ون حالي   غ  حالي ة ن ح "  2

 "حال ج سالدو ا ال  ية ح  لط   الب سبي  حالااغس"  3

 " ةدا تال   التيا عالقي  ال  لبط حال   ال ة ي حالي ةقل ح "  4

 "تنه  ال ةافغمال   غوا ال  الو ي  ال  ت   االبانال  جنغ الي   ةغ ه   "  5

 ا قبحال   غ ال   ت اا  الي  قغا  قغ   اليابسغ.ال  وي ااال  افي  دحالي تةدغ ال  تدو ب اال   ا دحال عدا ال"  6
 " ي جس   ال ب التق  ا الاخال و .ال 

 " ةدا تال   ال    غ التا   ال ة ي  ال  افي  ح "  7

 "  ع  ال   الااعال ستي ال  تع  مالي ةد غ ال  عغ حالي  تجغا الي  اا  حالي   نغ حالي   اح "  8

 "  تق والب  ا ن حال  ية ح "  9

 دد ال  اددنالاددخال  ظددايتال ةسددت نغا حال  ق ددغمالبدد  ياالوي ال  اجددياالد دد ال  بددغسال  عددغ خال"  10
ال" (1  عغ خالايا اًل   ال  ال ةطاالبهغال  بغسال 

دف ال  غو التنظد مال ةو ا ال  افي  دحالي  د تالس ددف ال   ادياال  داا سال هد  ال  باديالي ادوً ال"
  ال يمالي ةطداال   ه دغ ال  تدخالُف دتال دوا البغددغالبتنه د يغالي  د اليجد ال  ة ديصاليلدعالقدغني ال

مال يلددددعال  تنه دددد  الال  القسددددمال  ية ددددحالد دددد ال1864  ية ددددغ ال  دددد تال  ددددوات ال  وي ددددحال  ع  غن ددددحال ددددغمال
جنالي  سنغجنالبويايغالقس  الد  الدقل حالي ةقل حالد  الني اخاليانال ألسسال  تخالندصال   هدغالسنغ

قغني ال  ية غ ،اليقوال ست اال  ع  البهغالات النهغ حال  عهوال  ع  غنخ الف غالااصال وا البغددغال  د ال
 ةت ددغاال دديظهخالفدد الياددو ال و ا ددحال دد اليدد  ال  ياددو  ال افدداً ال  دد اللددايا ال ددنثالج  ددعال   دديظه  ال

ال" (2 يغال   قاا الي  الةال جاتال ةت غاال ي ا ال   يظه  ال   الدسغسال   اسيب حاي تبهمالاخال ي   و

                                                 

ال 385-382،الصال1(ال  وستيا،ال    واال  سغبن،الم1 
(السدد   غ ال  بسدددتغنخ،ال بددا الي فدددا الديال  وي ددحال  ع  غن دددحالقبدد ال  وسدددتيااليبعددو ،التاق دددننالةغ ددوالا دددغو ،ال ب ددداي ،ال2 

ال 66(،الصال1978



 
 م2020/هـ1442                                              (             82العدد ) –                       

 

 
417 

فغن الدي  ال  ةطي  الاخال   جغ ال ةو اتالو د الية دغ ال  عدا نال  د  يالادخالية دحالي ادو ال"
ي  تدخالجدا التقسد  هغالد د ال دددا السدنغجنالي  غن دحالي ابعدي القلدغ.الي  غن دحالية سددي الال(1 يدخالب دو و

 الفدد ال دد ال   ي دد الي  ب ددا السددنجق  التددغبع  ال ية ددحالب ددو والنغا ددحاليب يجددساليدد  ال  تقسدد مال  ددبا
مال نددو غالنهلدد ال  ب ددا الفية ددحال1875  سددت اال  ع دد البهدد  ال  تقسدد مال ةو اتال  جو ددوالاتدد ال ددغمال
،الي  ددد اللدددي.ال  ددد ال  دددبا ال(2 م1879 سدددتق ح،الد دددغالية دددحال   ي ددد الاتددد ةاال  ددد الاتددد ال دددغمال

ال"  تقس  غ ال ةو ا حال  جو و الاخال  عا نال   ال  دف ال آلتخن
 "والية بغداد:"

بعوالد دغمالق   دحال د الي دي ال دوا البغددغالد د ال افداال  ية دحالب دو والفغند ال ي د ال   ه دغ ال"
ف دغالسدبق ال ةددغا ال-   ف تالبتنه  يغاليلعالقدغني ال  ية دغ ال يلدعال  تنه د الفغند ال  ةطدي ال ةي د 

مالتقسدد مال  عددا نالد دد الية ددحالي اددو الييددخالب ددو والي  تددخالقسدد  البددويايغالد دد ال دددا السددنغجنالال ددال-   هددغ
دلدد ه الد دد اليدد  ال  سددنغجنال  عدددا السددنجنالجو ددواليدديالسددنجنال راسددغ.الاددخالد قددغسالنجددغحالا  ددحال

                                                 

 ،الو اال  طبغ ددحال  عغ ددح،الصال،ال سددتغنبيال24م،الواعددحال1869يددد/1286(السددغ نغ حالوي دد ال   ددحال   غن ددح،ال ددغمال1 
 ةو ا ال  ع  غن ددحالاددخالية ددحالب ددو وال دد ال هددوال" الي نهدداوالو ج  دد ال يسدد ال  نجددغاالاددخال ب هدد ال   يسدديمال140-141

بهد  ال  دادتال سدتنوً الادخالو دمالاد د اليد  ال  د ال دووالال1872-1869  ي  خال وا البغدغالد  النهغ حال  افمال  ع  دغنخال
 ال  نجددغا،ال"اددوالةغ ددحالبت دد ال  اقبددحاليتاو ددوً الجا ددو ال  ددايا . دد ال    ددغواال  اا سددحال دد السددغ نغ غ ال   غن ددحاليجا 

 الي  غالبغقخال    غواالاغرابغ الي لثالادخالاسدمال  ةغاطدحال ةو ا دحال  ية دغ ال  عا ق دحال119    واال  سغبن،الصال
 ه  ال  اقبح الابعضال    غواالتطاحالافا التقس مال  عا نالد د الية تد  الاا سد ت  الي دغالب دو والي   ي د  ال  ا دوال د ال

؛ال بدددوال  فدددا مالغا  بدددح،ال قو دددحالادددخالتدددغا وال  عددداسال358-357 ا جدددعنالندددي اال    دددواال  سدددغبن،الصال  تهغ ددد  ال
؛ال ا ددوال  ددهياالسدد  غ ،ال  عددا نالاددخال هددوال ددوا ال206(،الصال1960(،ال و دددن،ال1918-1500  اددو يال 

 ال104-103م،ال بسسحال اتل ال  فتغسال  عا قدخ،ال ب دو و،الو  (،الصال1872-1869يد/1289-1286بغدغال
يب الد  الدبعوال  ال   ال نو غال فا البغ ال  عدا نالفدغ ال قسد ًغالد د ال د يالية دغ الاا سدح الب ال  ال  غواال ةا ال 

،ال4 يسددي حال   ي ددد ال  الدددغا ح،ال   ج دددوال"1918-1516  تدددف   ال رو ا دددحال  ع  غن دددحال"  ددخالددددغفاال  دددخ،ال
 اليتدداجثال  بغا ددحال  ددادتال ألي الألسددبغسال ددو الدي هددغال  ت ددغوال   ب ددتالاددخال  ا ددي ال68(،الصال1992    ي دد ،ال

   ددغو ال  تغا ة ددحال  دد ال ددووال دد ال    ددغواال أل دد  حالي   عغ ددا ال   ددو ال يلددياال  بادديالي  نقطددحال   غن ددحال  الال  دد 
ال -ف غالس  تخال فاال   الةاقغاًل-م1879مالي   ي  ال1875ية حال  ب ا ال مالتظهاالفية حال ستق حالات ال غمال

تديا  ،الف  دحال آلو س،ال،ال طايادحالوف1939-1920(ال ونغ اليا االجيو ال  دج ات،ال  نظغمال ةو اتالاخال  عا نال2 
 الي د ال  جدو االبغ د فاال  اليد  ال  تقسد  غ الطدادال   هدغالبعدضال  ت   داالبعدواليقد ال2(،الصال2005 جغ عحالب دو و،ال

الق  اال  الدستاو  هغالي  تخالس تمال  تطانالد  هغالاخال نغ غال  باي 
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مالف غالجا التقس مالف السنجنال  الي  ال  سنغجنالد د ال دووال1871 وا البغدغال   ال ةاسغ.ال غمال
يادددخاليددد  ال   جدددغ ال دددنه البعدددضال   دددو الادددخال هدددوال دددوا البغددددغالال(2 ي  ندددي اخال(1  ددد ال ةقلددد ح

ال"اخالي  تخالتيا  اليانال  جوي ال  تغ خنف قل حالا  غال نه ال و ال ةا الفني 
" "(1جوي الاقمال "  

 (3 م1872-1869سنجق بغداد )المركز(: االقضية والنواحي التابعة لسنجق بغداد  -1"
 الناحية القضاء

الدهابغ ال    قو و ح(،البعقيبحال(4 ةا سغ ال و غ  (
البنفوا ،القا بغطال   سعو ح(الةغنق  
ال-ال(5  نو خ

البوا الفي ال  ع غا 
ال-الظ  ح  فغ

ال  ا غوت،الي  ،ال   ق ي ح،الفب سحال(1   و  م

                                                 

ايدغال(الفغن الينغ ال ووال  ال ألسسالتمال  د اللدياهغالت دن تال  يادو  ال رو ا دحالد د الدقلد حاليندي اخال عد ال باال1 
 سغاحال  ياو ال رو ا حالي يقعهغال  ج ا اخاليف غاحالسدفغنهغالي  د اللدي.ال  د الُادوو الاي تدسالقغا  قدغ خال ةقلد حال

الي وا .ال  ني اخالالييانال  جوي ال ةتخن
 قادًغالسني ًغ ال2500  قلغ.ال واجحال ي  (نال  1
 قا  ال1750  قلغ.ال واجحال غن ح(نال  2
القا  ال1250  قلغ.ال واجحال غ  ح(نال  3
ال .ال  ني اخالااوو الاي تبهمال   ال  دف ال  تغ خن(الد غالبغ نسبحال  واال2 
 قا  ال750 و االنغا حال واجحال ي  (نال  1
 قا  ال500  واجحال   غن حنال  2
 قا  الال450  واجحال   غ  حنال  3

ال 409-408،الصال1  وستيا،ال    واال  سغبن،الح
ال 134ال-133؛ال  نجغا،ال    واال  سغبن،الصال357(الني ا،ال    واال  سغبن،الصال3 
 سغ ال داوالااياالنهاالو غ  (،الادخال هدوال    دي الا  د ال  دط اًغال و ا دًغال داتالبددال(التقعال   اللهغتالنهاالةاال4 

  ة  غ ال  داق ح(،النظاً ال  يقعهغال ةسدتا ت جخال  د الطا دنال  قي اد ال   تجهدحالد د ال  دا  الاقدوالفغند ال سدااًغال عدووال
ال 204  ال   عغا ال  طغانحالب  ال  جغنب  ال  ع  غنخالي  هغاسخ الن غا،ال    واال  سغبن،الصال

ال 206 ال   ال نهغالقلغ.ال  ال  واجحال   غن ح ال    واالنهس ،الصال(ال نه5 
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ال،ال  وج  (2 تفا  السغ ا .
ال-ال  عا ا ح
الو خال بغسال  ةغ ص

ال  قغام،الاو  ح،الجب ال  يسال(3  غن 
يقدواالتع دنال أل دداالبغ جدوي الد د  اليا  ددغال ةدصال  تقسد  غ ال رو ا ددحال  تدخالتدمال سددتاو  هغالادخاليدد  ال

خالد ال  تهغي الاخال  واجدحال رو ا دحال اقلد حالي  ندي اخالقدوال  اقبحةبوال  ال فاال س  حال ه حالدةاليي
ال"جا التبعًغالألي  حال  ياو ال رو ا حال   ستاو حالير تبغا  ال و الن فاالد   حن

،البغيت دغمال د الي  دخالب دو وال دوا البغددغالنظداً ال(4    يقعال ةستا ت جخنالاظدخالقلدغ.الفدي ال  ع دغا " (1
،الي  تدخالدد   الا داً ال د ال(5 "  غ ال  ع  دغنخدافحال"  يقع ال  ستا ت جخالبغ نسبحالال  دافحال    ا حال

                                                                                                                         

ال(الس  تخال  او يال  السنجنال  و  مالةاقًغ 1 
(الت تخال ي  حالتفا د الادخال  سدتا ت ج حال  ع  غن دحال ندو غال تةد يغال  ع  دغن ي ال افداال  ا قبدحال ة دو و  ال  ع  غن دحال2 

 دداال دد اليجدديمال ددهيتالاددخال اغي ددحال دد ال  دد ال  طا ددنال  نهدداتالبدد  ال   ي دد اليب ددو و الي هدد  التعالدد التفا دد الألف
 ةة داال  ندعالي دي ال ة دو و  ال  ع  غن ددح،ال د الجغندسالآةداال ةت هد ال    ددغواالادخالت دنتالتفا د ال و ا دًغ،الاهددخال
  يق ال   تالت فاالا  الداوال    دغواال  التفا د الفغند ال  نغا دحال  يا دو ال قلدغ.السدغ ا . الطدغانالندغاعال  ا دو نخ،ال

ال،" ةجت غ  حالتفا  الاخال  عهوال  ع  غنخالدخ.ال  ال اي  هغ"
News<almadasupplements.com 

 و نددحال" ددنه ال  ددغواال ةددا التفا دد ال  دد ال نهددغالقا ددحالتتبددعال و ا ددًغالقلددغ.السددغ ا . ال دد .الطدد ال غسدد  ال  نع  ددخ،ال
ال دد الاد ،ال   ج ددوال"1917سددغ ا .الاددخال  عهددوال  ع  ددغنخالاتدد ال ددغمال ،ال2014،الدددبغطال36،ال  عددووال10،ال ج ددحالسددا 

ال 128
 ةو ا دحالادخال هدوال دوا البغددغال دو ال غند القلدغ.ال د ال  واجدحال   غن دحالتنلديتالال(ال غن نال عال قدا اال  تقسد  غ 3 

تادد ال ي ادد ال   ددحالنددي اخال   قددغامالنغا ددحال دد ال  واجددحال   غن ددح،الجبدد ال  دديسالياو  ددحالنددي اخال دد ال  واجددحال   غ  ددح( ال
ال 210ن غا،ال    واال  سغبن،الصال

دقاسال آلا .ال   احال غال فا الو  غو ال(ال ةت ه ال    غواالاي التاو والتغا وال غب الرندغ.الي  ال   و نحالدةالد ال4 
  بفاتالاخال ب ه التغا وال  في ال  ال ندغ.الي  ال   و نحالفدغ البد  اال د الي  دخالب دو وال     ديفخالسد   غ البغددغال  فب داال
 تفي ال افاً ال و ا ًغالتو اال ن الدبي ال دغااال   نطقحالس   البدال في ال  ع غا (ال  الدجد الت   ايدغال د ال دو ال و دو ال

-86(،الصال1965 بغدددغاليفددي ال  ددا  ( ال ددغو ال  بفددات،التددغا وال  فددي ،ال ب ددو و،الاددخال  عددا نالتعدداتالبدددال فددي ال 
ال 98
الال122-119(ال  ا وال  ال  تهغ   الاي الدافحال  غ ال  ع  غنخال ا جعنالس  غ ،ال    واال  سغبن،الصال5 
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 يت غمالي  خالب و وال وا البغدغالادغ  عايتالد اليد  ال  قلدغ.ال قدعالادخال نت دتال   سدغاحالبد  الب دو وال
ي  ب ددا اليتاو ددوً الاددخال يلددعالتهددااالنهدداال   ددا تال دد النهدداالوج ددح الي  دد اليدد  ال ألسددغسالُددد و الاددخال

 ال(1  ددددافحال  دددغ ال  ع  دددغنخالفدددي ال  ع دددغا الدادددو ال   اطدددغ ال  اا سددد حالرسدددتا احال  سددده ال  تغبعدددح
ي نطبددنال  اددغ ال  دد التفا دد ال  تددخالااعدد الواجتهددغال رو ا ددحالد دد النغا ددحالنظدداً ال  يقعهددغال  سددتا ت جخال

 "   الطا نال ر و و  ال  ع  غن حالب  ال   ي  اليب و و 

تدد    السدد  حال  قي ادد ال  تجغا ددحنال ددعالدقددا اال  تقسدد  غ ال رو ا ددحال  جو ددو الاددخال هددوال ددوا البغدددغال" (2
قلددغ.ال د ال  واجددحال   غن ددحالي عدديوالسددبسالت   داالواجتهددغال رو ا ددحال يقي هددغال  دد الال دو ال غنددحال  نددح(

طا دددنال  قي اددد ال  تجغا دددحالياغبدددحال ددد ال  سددد طغ ال  ع  غن دددحالادددخال ةاتهدددغظالبقدددي  ال   غن دددحال ا غ دددحال
ال" (2   قي ا 

 ألي  ددحال  و ن ددحنالدقتلدد ال ألي  ددحال  و ن ددحال ددبعضال  ياددو  ال رو ا ددحالااددعالواجتهددغال رو ا ددحال دد ال" (3
 " (4 يسغ ا .ال(3  القلغ.اليف  غ ال   ال   القلغاخال  فغظ  حنغا حالد 

 "سنجق شهرزور )كركوك(: -2"
مالو د ال1776 ط نال   ال و نحالفافي الاخال    غواال  ع  غن حال دهاايا(،الجا ال غمال"

مالبداا الددهااياالفغ غ دحال سدتق ح ال1805 اليادخال دغمال(1   غ حالدهااياالي   ي د الادخال  غ دحالي ادو 
                                                 

،ال"  ي قددعال ةو اتال  و نددحال  فددي ال دد ال  عهددوال  ع  ددغنخال ةة دداالاتدد البو  ددحال  افددمال  دديطنخ"(البددغ الا يتالددد تغ ،ال1 
ال 2،الصال2009،ال1،ال  عووال12حال  قغوس حال  ع يمال ةنسغن ح،ال   ج وال ج 
ال 210(الن غا،ال    واال  سغبن،الصال2 
(ال  غمال  اةمال   تالفغن التع د ال  فغظ  حاليق ال  ا غا الي  غمالبو ا دحاليسدغا ال  نقد ال   يجديو الدندد ال دوا البغددغال3 

ا يال ست االادخالال" دانال  عابخالا نا  هةا ال  ع االاخال  "  فغظ  حالي   تال والاخالا نهغالال-ةطالتا  ي تالب و و
،الندياال  ي  قدحنال يا نال  دو ا،ال2  ع  الات ال ابع ن غ ال  قا ال  عدا   ال ةاد تال  ع  غنخالبغستغنبي ،الاقمال  بايال

؛الا جدددغاوالفدددي ،الب دددو وال و ندددحال23م،الصال1873يدددد/1288،الاجدددسال دددغمال23،الاقدددمال  ي  قدددحال263واتددداال ه دددحال
(؛الجغسددمال1967،ال طبعددحالددده ن،ال ب ددو و،ال1،الط1 والج  دد ،ال   سدد م،النق دد الد دد ال  عددا ننال  ددطه الجددي والياددبال

،ال17،ال ج ددحال  تاب ددحالي  ع دديمال    ي دد (،ال  عددووال"  فغظ  ددح-تددغا والدددافحالتا  ددي تالب ددو و" ا ددوالاسدد ال  عددوي ،ال
ال 173-167،الصال1995

ال(ال  ددغوال بددوال  سدد مالابيت،ال أُلسدداال  اغف ددحالياجددغة ال رو ا الي  قلددغ.الاددخال  قدداي ال   تدد ةا ،الو اال  اف ددح4 
ال 107(،الصال1992  طبغ حالي  ندا،ال ب و و،ال
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م(الي   ددددًغال  دددد ال1831-1816 طغنخالبتع دددد  الو بوالبغدددددغال مال ددددواالاا ددددغ السدددد1816ياددددخال ددددغمال
مالتلدد  التع دد  ال1835 ال ددمال  اددنالبهدد  ال  ها ددغ الاا ددغ الآةدداال ددغمال(2  ب ددو و،ال  ب ددا ،الدددهاايا(

 التددمالو دد الب ددو واليدددهااياالاددخال(3   ددخالالددغالبغدددغال  دد االي   ددًغال  دد ال ب ددو و،ال  ب ددا الدددهاايا(
ال" (4 فافي ،الفي سنجن،ال  س   غن ح(مالل  الف ال  ال ب و و،ال  ب ا ،ال1849  غ حالي او ال غمال

مالقسدددددمالسدددددنجنالددددددهااياالد ددددد القسددددد   الي دددددغا الفافدددددي ال  دددددي .(ال1850يادددددخال دددددغمال"
ي  سدد   غن حال  ددي .(الي اتبطدد الفافددي ال دددهاايا(البية ددحالب ددو و الي ددمال طددادالد ددحالت   ددا  ال  دد اليدد  ال

 "م 1879  تقس  غ ال ةو ا حالات ال غمال

 "(2جدول رقم )"
 (5)1872-1869نجق شهرزور االقضية والنواحي التابعة لس"

 القرى الناحية القضاء
الالاا ا،الب غويس ال با ويس (،الو ا،الاا االا ينويا

الال-الفيتالسنجنال افيال سنجن(
الال-الا ن ح

الال-ال  ا حال فهاتالاغ  ًغ(
الال-ال اب  

ال  ني اخالي  قا ال  تغبعحال ال تهغنالب  ال    غواالاي الد و و الد الينغ ال وم ي  ال  جو االبغردغا 
ال"    الدات  ال  بغا حال ومال فايغاليف غال يلثالاخال  جوي الد    ال ه  ال  سنجن،

                                                                                                                         

ال 219(ال ينفا  ،ال    واال  سغبن،الصال1 
(النقً ال  نال هوتالسع وال  عبغسخ،الفافي ال ي ةاال  عهوال  ع  غنخالوا سدحالادخال يلدغ هغال ةو ا دحالي ةقت دغو حال2 

ال 42(،الصال2005ي   قغا ح،الاسغ حال غجست ا،الف  حال آلو س،ال جغ عحال   ي  ،ال
،التددددغا وال  ي  قددددحال ي ادددد الدددددي  ال251،الواتدددداال ه ددددحال245 ددددياا .البغسددددتغنبي ،الاقددددمال  بادددديال(ال اددددد تالااغسددددحال 3 

ال 4م،الصال1835يد/1251
،الاسغ حال غجست ا،الف  دحال آلو س،ال1879-1834(السج القاطغ ال ا وال  خ،ال ةو ا ال  ع  غن حالاخال   ي  ال4 

ال 52(،الالصال2002 جغ عحال   ي  ،ال
  ع  غن ح التاج حاليتع  ننالة   ال  خال ا و،ال   س   غن ح،الال(ال ةتغا  ال  الفتغسال   ي  اليفافي الاخال  ي غان5 

ال 19(،الصال2009



 أ.م.د.ملى عبدالعزيز مصطفى                        امنوذجا 1872-1869والية بغداد  إعادة رسم اخلارطة االدارية للواليات العراقية 

 422 

 ":(1)سنجق السليمانية -3"
 فانددددغالا  ددددغالسددددبنال  السددددنجنال  سدددد   غن حالفددددغ ال اددددو ال  سددددنغجنال  تغبعددددحال و ا ددددًغالة غ ددددحال"

م،الد ددغال دد ال سددبغساليدد  ال  ت   دداال ةو اتالا عدديوال1849دددهااياالي  تددخالجددا ال  ددغو التدددف  هغال ددغمال
  السددنجنال  سدد   غن حاليا ينددوياال دد الب ددو والي ددغال ددنجمال دد ال  دد ال دد ال ددعيبحالد دد البعددوال   سددغاحالبدد

ال" (2 ت    ال أل  الي  نظغمالا هغ،البغرلغاحالد  الاغبحال  بغسال  عغ خالاخال  نهيضالبه  ال   نطقح
جدددا ال  ادددغنال  غ دددحالال-يف دددغالسدددبق ال ةددددغا ال   ددد ال–بعدددوال  قلدددغ.ال  ددد ال ة دددغا ال  بغبغن دددحال"

،ال(3 مالبعددوالبدداياال   ي دد الفية ددحال سددتق ح1879تدد ال ددغمالدددهااياالبغ غ ددحالب ددو والي  دد تالدسددت االا
ي دددعالتددددي خال ددددوا البغدددددغال و ا الية دددحالب ددددو والياددددخال طددددغاالتطب دددنالقددددغني ال  ية ددددغ اليا  ددددغال ةددددصال
  تقس  غ ال ةو ا حال  تغبعدحال سدنجنال  سد   غن حالاد  ال  ت   داال ةو اتال  يا دوال  د تالادوياليديال ندا  ال

يقا جددحاليسددياو   الف ددغالجددا الاددخاليدد  الالواجددحال ةقلدد حالد دد النددي حاليفن ددي  ال  دد ال  دد السددايج 
   و التدف  الدقلد حالجو دو الفعددغااال  جدغتاليددهابغا ا الي بدويال  اليد  ال  س غسدحال ةو ا دحالجدغ. ال
ادددخال طدددغاالجهددديوال دددوا البغددددغال تددديط  ال  عددددغااالت ه دددوً ال جبغ دددحال  لدددا اسالا هدددغالبغرلدددغاحالد ددد ال

  جددغتالة ي ددًغالالاداصال  وي ددحال  دد ال  ا ددي ال  دد الية.ال دددغاااليدد  ال  سددنجناليتاو ددوً ال ددد ا 
  هغاس حاليةد حال  وي دحال  ع  غن دحال د التادي الية.اليد  الال-ي  ال نغطنالسفنغيغال   ال  اويوال  عا ق ح

 ال ست االسدنجنال  سد   غن حالادخالتبع تد ال ةو ا دحال ية دحالب دو والاتد ال دغمال(4   عدغااالد  الب والاغاس
ال"م يلمال ةقل حالي  ني اخال    بتحالاخال  جوي ال ونغ  1879

"

                                                 

مالياددخاليدد  ال  سددنحال  ددبا ال قدداً ال إل ددغا ال  بغبغن ددحالبددوًةال دد الق جددية  ال ا ددوال1784(البن دد ال  سدد   غن حال ددغمال1 
 ب ددو و،الد دد  الافددخ،التددغا وال  سدد   غن حاليدناغ.يددغالنق دد الد دد ال  عاب ددحالي  ددنال   دد نال ا ددوالج  دد البنددوتال  اياب ددغنخ،ال

ال 228م(،الصال1951
ال 358(ال  تهغ   ال ا جعنالب غ ،ال    واال  سغبن،الصال2 
م،التاج حنالة  د ال1919-1525(ال اد تالااغسحال  ياا .البغستغنبي ،ال   ي  اليفافي الاخال  ي غانال  ع  غن حال3 

ال ال45  خال ا والي  خالدغفاال  خ الصال
ال.186(الاس ،ال    واال  سغبن،الصال4 
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"(3جدول رقم )"  
 (1)االقضية والنواحي التابعة لسنجق السليمانية بحسب التقسيم اإلداري الجديد"

 الناحية القضاء
الساجنغاال  س   غن حال    افا(

الق عحالس يف ال(2 بغا غ 
ال"(3 سايج الف عنبا

ال(4 قا جح"
السياو  ال(5 ال  اف 
السنفغي،الفام،الانف ال(6 قا الو  

الالدهابغا ا
الال دغااال  جغت

" 
 "موصل:سنجق ال -4"

                                                 

-1869  تقس  غ ال رو ا حال سنجنال  س   غن حالة  ال  عهوال  ع  غنخال ألة داال"بغ الا يتالد تغ ال  ا  و يت،ال–ال2
ال 165،الصال2009،ال3،ال  عووالال8،ال ج حال  قغوس حالاخال آلو سالي  ع يمال  تابي ح،ال   ج وال"م1918

(القلددغ.البغا ددغ نال قددعالددد غ الغدداسال  سدد   غن ح،ال ةت هدد ال    ددغواالاددي الد دد ال  تسدد  حالاددغ بعضال دد فاال نهددغال2 
 قطع  ال بغ (الييديالطدغااال  بدغاالي  دغ (اليتعندخال د اليبغ تدغ خالا نهدغالتعندخال د ال  بدغا الج دغ الال  ال  اف  ب هحال

ال 43(،الصال1986،ال ب و و،ال2،الط1بغبغ ،ال  ي ال س غ.ال   و الي   ي قعال  عا ق ح،ال 
(السددايج ،ال ب هددحال دد ال قطعدد  ال سدديات(اليتعنددخال  قط ددعالي جدد (ال ددغاسال تال نهددغالتعنددخال ددغاسال  قط ددع ال3 

الن845،الصال2ا  البد اال يستالاانس س،ال يسي حال   و الي   ي قعالاخال  عا ن،ال  دتها البق عتهغال  ده 
http://www.books.google.iq 

(الدةدد  ال  تسدد  حال دد النددياال دد ال ةدددجغاال  ددديف حال  تددخال ف دداال نتدددغايغالاددخاليدد  ال   نطقددح البغبددغ ،ال    ددواال4 
ال 231  سغبن،الصال

ال 278(ال  اف ناليتعنخال   ا ،ال    واالنهس ،الصال5 
-802يتعنخالبغ تاف حال  جب ال ألسيوالفنغ حال  الف ا ال ألدجغا الاانسد س،ال    دواال  سدغبن،الصالال(القا الو  ن6 

ال 803
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يب يجسال  تقس مال ةو اتال  جو والت  تالسنجنال   ي د ال د ال   دحالدقلد ح،الد دغالبغ نسدبحال"
أل دددو وال  ندددي اخالاددد  ال   دددهحال   غ بدددحال  ال  دددو وال  ندددي اخالفغنددد التددداو وال دددعال لدددطا سال ةيلدددغاال
  س غسدد حالأل ددحالية ددحاللدد غنًغال سدد طا ال  وي ددحالدةال  اليددد  ال  عددووالسددا غ ال ددغال ددتق صالبعددوال سدددتقا اال

ال" س غس حالي   ال  نايال  تغ خال   يلثالاخال  جوي ال ونغ ن ةيلغاال 
"(4جدول رقم )  

 (1)التقسيم اإلداري الجديد لسنجق الموصل"
 القرى النواحي القضاء

ال-ال(3 ،بعد قحال(2   قي ،الت ف تال   ي  ال    افا(
ال"  ع غو حال    افا(ال(4   ع غو ح

ال"و يو ح"
ال"باي اتالبغة"
ال"باي اتالا ا"

ال"ا فغ "
الن اي "

ال"43
ال"135"
ال"61"
ال"35"
ال"57"
ال35"

ال109ال(5   س  هغنخالا ةي

                                                 

ال 158(ال ا وال  خ،ال    واال  سغبن،الصال1 
(الت ف ددتنالتعددوال دد ال فبدداال  تي بددعال ةو ا ددحال قلددغ.ال   ي دد الي ط ددنال   هددغال ا غنددًغالتاف  ددتال تال تدد ال  اجددغا (،ال2 

ال 23سالة  ال  عهوال  ع  غنخ الابيت،ال   ي  الاخال  عهو،الصاليفغن الت ف تاليقهًغال   الجغ عال  نبخالجاج 
(البعد قحنال هظحالسا غن حال ب  ال د قغ(اليتعندخال  ظدغ مالديال  هغسدو الدتةد  الادخال ي ةداال  قدا ال  تغسدعال دداال قداً ال3 

ب دددو  ال   ي ددد اليتا ج هدددغالادددخالق ادددوال" قسدددمال ددد ال  جددد  ال  ه دددغ ينخال  سدددغوس ال يسدددتالجددداج سالجبددديال  طدددينخ،ال
،ال28،ال ج ددحالوا سددغ ال ي دد  ح،ال  عددووال"م(الوا سددحالتغا ة ددح1256يددد/654بغ  ي دد ،ال ال ال  ج ددغ الةبدد ال  دددعغا

ال 11،الصال2012فغني ال   غنخال
فم،ال دغاال   هغال ب ال ة  االاخالفتغب ال  فغ  الاخال  تغا وال نو غالقغ الال168(ال  ع غو حنالتبعوال  ال   ي  ال4 
خال  قا ال  عغداال  هجا ال  سغوسال داالفغ ال اف هغال  ا .ال  ال ةفا والاخال هوال  س طغ الس   غ ال   ع  غنخ(الا"

ماليبعوال  قلغ.ال   ال ر غا ال  سيا ن حالد اق الدو ا ًغال1832     وال ستي  ال   هغال ا والبغدغال   االا ينوياال غمال
  726-722بية حال   ي   النقً ال  نالاانس س،ال    واال  سغبن،الصال

غطنال  ي قعدحالجنديسالقلدغ.الا ةديال فايدغال(ال  س  هغنخنال دتق ال س هغال  ال سمال د ا السد  هغنخال  تدخالتقطد ال   ند5 
قلدغ.الا ةديالادخال  تقسد  غ ال ةو ا دحال"  ااغ حال ي  غالج بخالي ويغال غنخال قي ال د ا الاخالا ةي النا اال  يسالاس ،ال
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ال-الا بغاال(1  قا 
الالالت عها
الالالسنجغا

 "سنجق الدليم: -5"""
دف  ال و نحال  ا غوتال ادو ال   اطدغ ال  با دحال  د ال  طا دنال  تجدغاتال  د تال دابطالية دحال"

 قي اد ال  تجغا دحالب و والبب وال  دغمالي يمال اطغت ال ب و و،ال  ه يجح،الي د ،ال  قدغام( ال دعال  د الفغند ال 
يآ الال(2   سغ فحال ه  ال  طا نالتتعاضالد  ال ةغطاال و ال ع الدباايغاليج دغ ال  عددغااالي نهدغال  دو  م

 لطا ال  وي حال  ع  غن حال   الد االت داوال  عدد ا ال ألة دا الد د ال دنثالآ ال بديالا ددحال بيالا دحالا يال
ي  افي دددحال قدددسال سدددنجنالبددد (ال تال   ددداال   دددي .اليب يجدددسال ةتهدددغنال   عقددديوالبددد  ال ا دددوال بدددخالا ددددحال

الويفدحالسدني ًغال دعال ة تدا تالبسد غوت الياف د ال  دديا  خال6000  ع  غن دحالتعهدو ال ةة دا البدواعال ب دغال

مال تفدي ال1869 اليتاق قًغال ا  الي  ادوال د اليج دغ ال  عددغااالتدمال سدتاو يالسدنجنال  دو  مال دغمال(3 
ال" (4   ا غوتالقغ و ال و ا حال ه  ال  سنجن

 هدد  ال  سددنجنالف ددغالال"بغدددغال ت ددااغاًل ددداتال"فغندد ال ي دد ال جددا .  ال ددوا البغدددغال ةت ددغاال"
 سددتقومالقددي ال سددفا حالنظغ  ددحال ا غ ددحاليدد  ال  طا ددن،اليجددا الت سدد سال افدداال  ددداطحالف ددغالجددا ال ددوال

ال" (5 ةطال  ت  ا تالب  الب و والي  ا غوتالبغرلغاحالد  ال ستده اليو اال  ف ا اليجغ ع

                                                                                                                         

،ال2017،الفددغني ال ةي ال4،ال  عددووال5،ال ج ددحال  ع دديمال ةنسددغن حال جغ عددحالا ةددي،ال   ج ددوال"1918-1842  ع  غن ددحال
ال 1075صال

ق عدحالا د نحالادخالجبدغ ال   ي د ال ي هدغال"ف دم الي دههغال دغقي ال  ا ديتالب نهدغالال92 ال(ال قا نالتبعوال  ال   ي د1 
 و نحال قا ال  الة  ال ب هدغ ال دبا ال" الغسغ الي  وال  جي وت،ال"بعقاال  ا  و ح" فا واليتقعالداقخال   ي  التعاتال

ال 91،الصال2015،ال1،ال  عووال3،ال ج حالجغ عحالا ةي،ال   ج وال"   ي  ال غس  الب الة اال  ال  ع ات
اا ددا  الال3،ال4443،ال  اددنالجا ددو ال   ددو ،ال  عددووال"ف ددتالنددد  ال و نددحال  ا ددغوت"غ ال  جنددغبخ،ال(الاسدد الفددد2 

 Almadasupplements.comن2019
ال 57(ال ينفا  ،ال    واال  سغبن،الصال3 
ال 211(الن غا،ال    واال  سغبن،الصال4 
  تجغا ددحالاددخال  ت  ددا  ال   فغن دحال  يظ هددحال"(ال ا دوالطدد النغ دد ال  ا دغنخالي   ددغ الو ددتال سدد غ   الادغاسال  ددوا جخ،ال5 

ال 318،الصال2013،الاا ا  ال2،ال ج حالجغ عحال ةنبغاال  ع يمال ةنسغن ح،ال  عووال"2003 و نحال  ا غوتالبعوال غمال
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مالوي ال  التدد فاال    ددغواال سددبغساليدد  ال ة  ددغ.،ال1870دةال  اليدد  ال  سددنجنال   ددخال ددغمال"
ال" التبع ال و ا ًغالني اخال  ا غوت،الي  ،ال   ق ي حاليفب سح (1  تاي الد  القلغ.التغبعال ية حالب و و 
 "سنجق كربالء: -6"

 ت تعالي  ال  سنجنالب ي  حالةغ حال و ال  افي حال   افا حال  ع  غن حالنظاً الألي  دحال و ندحال"
  السدددني ًغ الادددخال دددغمالفدداب .ال  و ن دددحالفينهدددغال ادددوال   دددو ال  و ن دددحال   قوسدددحال  تدددخال ب هدددغالآةتال  ا اددداال

ال" (2 مالياو ال ي ال دغا ال قلغ.الفاب .الاخالسغ نغ غ ال  وي حال  ع  غن ح1849
 الابعددوال(3  عدديوال  هلدد الد دد ال ددوا البغدددغالبتاي دد الفدداب .الد دد السددنجنالتددغبعال ية ددحالب ددو و"

  الف ددا ال  دددفغيتال  دد القغا  قددغمالفدداب .ال سدد غ   ال انددوتالقددغمال ددوا البغدددغالبا ددغا الد دد الفدداب .ال
 تاق قددغ ال بدد التددياطال سدد غ   ال انددوتالبغ ادددي  الد ددواال ددوا البغدددغالدي  ددا البعا دد اليبعددوال جددا .ال 

ال" (4 م(1871-1870يتع   الاغاظالدانوتالقغا  قغمال فاب .ال 
ةادددظال ددددوا البغددددغالد ال   و نددددحال دددد  ا اليتعدددغنخال دددد ال ةاواددددغمالبسدددبسالف ددددا السددددفغنهغال"

ادخال  ع داال  ادو يالف ددغالي ة دو وال   تا  دو ال د ال  داي ا،ال د   الدي داالب  ددو وال ي الةغاطدحال   و ندحال
ددد وال ددووال دد ال ةبن ددحال ةو ا ددحال   ا ددحالرو ا ال  سددنجن الياددخال اغي ددحال ندد ال تاغ ددسال ةيددغ خال  دد ال
بنددغ.ال  ددوياالي  ددوفغف  القددغمالبتيا ددعال ةا لددخال  دد ال ةيددغ خ،الي دد اللدد  ال نجغا تدد ال  ع ا ن ددحالبنددغ.ال

 ة ت دغو  ال   غ  دحال اليد دغمالنقدصال(5  ا حالجو و الةدغا السدياال و ندحالفداب .ال ااد البددال   عبغسد ح(
اددخال  نجددتالدةالال(   دداي  ال  ع ا نددخالادغي ال  ال سددتةومال  هدو  غال   قو ددحال لدا ثال ة ددغمال  دخال

ال" (6 دن الاد الاخال   

                                                 

ال 131(ال  نجغا،ال    واال  سغبن،الصال1 
،ال ج حال  قغوس حالادخال آلو سال"1916-1843  تقس  غ ال ةو ا حالاخال ي .الفاب .ال"(السغ خالنغظمال   ن يات،ال2 

ال 181،الصال2013،ال1،ال  عووال12 ج والي  ع يمال  تابي ح،ال  
،التاج د ال د ال  تاف دحنالادغامالسدع وال1876-1840(الو   القغ غ،الفاب .الاخال ةاد تال  ع  غنخالوا سحالي غاق حال3 

ال 296ي  طه الااا  ،ال دا تاليتقو منالافا غالقيادي ،ال  و اال  عاب حال   يسي غ ،ال و م(،ال و  (،الصال
ال 297(القغ غ،ال    واال  سغبن،الصال4 
،ال افداال  هدا  ال"تةطد طال   دو ال  و ن دحالادخال  عدا نال  و ندحالفداب .(الن ي جدغاًل"غظمالسد  غ ال  ج   دخ،ال(الا غضالف5 

fodrs.comال1917-1869؛ال   بسسغ ال ةو ا حال  ع  غن حالاخال افاال و نحالفاب .ال،www.mk.iq 
ال 299(القغ غ،ال    واال  سغبن،الصال6 



 
 م2020/هـ1442                                              (             82العدد ) –                       

 

 
427 

 الد دددغالبغ نسدددبحال اقلددد حالال  تدددخال(1  دددنتالسدددنجنالفددداب .ال ددد السدددنغجنال  واجدددحال   غن دددح"
ال"دنلي التا ال ي .الي  ال  سنجنالاتيا  ال   ال  دف ال  تغ خن

    افدددا(الي تبعدددُ الدو ا دددًغال دددووال ددد ال  ندددي اخالييدددخالددددي ط  ال ددددهغت (،ال  ااغ  دددح،الالقلدددغ.الفددداب ." (1 
ال" (3 ي   س سال(2 ي  اس ن ح

نالييادنال  تقسدد  غ ال رو ا دحال  جو دو الااعدد الواجتد ال رو ا دحال دد النغا دحالد د القلددغ.القلدغ.ال  نجدت" (2 
م،الي ددنتال دد الدقلدد حال  واجددحال ألي دد ال  سددت اال  يلددعال رو اتال هدد  ال  قلددغ.الاتدد ال1869 ددغمال
مال ندددو غال  دددبا ال  نجدددتال افددداالقلدددغ.ال سدددنجنالفددداب .ال  سدددت اال  ادددغ ال  ددد اليددد  ال1879 دددغمال

   نددي  الاتدد النهغ ددحال  افددمال  ع  ددغنخال  عددا ن،الي دد اللدد  ال  نددي اخال  تغبعددحال هدد  ال  قلددغ.النغا ددحال
 " (4   فياح

قلغ.ال  هنو حنالفغ الي  ال  قلغ.ال اوال ألقل حال  تغبعدحال سدنجنال  ا دحالدةالد اليد  ال  قلدغ.الُد ادنالال" (3 
م،الا دديال ددا ال    ددغواالسددبساليدد  ال  تاددي الد دد الاغبدد ال  سدد طغ ال1868نجنالفدداب .ال ددغمالبسدد

  ع  غن ددحالبتاق ددنال  تددي ا البدد  ال  ياددو  ال رو ا ددحال  تغبعددحال سددنجنال  و ي ن ددحاليبدد  السددنجنالفدداب .ال
مال ددنتال  هنو ددحالفقلددغ.ال1870  دد تالتدد  تال دد القلددغا  الفدداب .ال    افددا(الي  نجددت،الياددخال ددغمال

 " (5   ال  واجحال ألي  

                                                 

 ةددداتاليد ددا الاددخال  ندددغطال  س غسددخال  ادديا الال  يلددعال ةو اتال  و نددحال  نجددت"(ال بددوال  سددتغاالدددن  ال  جنددغبخ،ال1 
ال 237،الصال2011،ال27،ال ج حال أل غ حالآاغنال  نجه ح،ال  عووال"وا سحالتغا ة حالي غاق حال1924-1917  ع   حال

ال 182م ال   ن يات،ال    واال  سغبن،الصال1873(ال     النغا حال  اس ن حال غمال2 
غاحالب نه ددغ،اليألغدددا ضالتتع ددنالبجبغ دددحالمالبسدددبسالقدداسال   سددد1872(التددمال  اددغنال   سددد سالبقلددغ.ال  هنو دددحال ددغمال3 

ال  لا اس ال    واالنهس  
؛الج   ال يس ال  نجغا،ال  نجتال ةدداتالادي ويالي ددغيو  الي ي قدتال237(ال  جنغبخال    واال  سغبن،الصال4 

ال 57(،الصال2015،الو اال  ا او  ،ال ب اي ،ال1،الط1916-1508س غس حال
  (،الوا سدددحالادددخالتطيايدددغال  ع ا ندددخال و ندددحال  هنو دددحال طدددي االال"(ال بدددغسال ب دددوالا دددغوتالياددد حال ا ددديوالةلدددا،5 

؛ال   ن دياتال8-7،الصال2011،ال5،ال ج حال  تاب حال ةسغس حال جغ عحالبغب (،ال  عووال1958-1817ي ةجت غ خال
  نظغمال ةو اتالاخال و نحالفاب .الاخال  عهوال  ع  غنخال   ت ةاال"؛ال  .ال بغسالنع حال   غاخ،ال183-180،الصال
ال 48،الصال2016وال   غنخ،الاا ا  ال،ال  عو3،ال افاالتا يالفاب .،ال   ج وال1831-1917
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 ":(1)سنجق الديوانية -6"
جددغ.ال سددتاو ياليدد  ال  سددنجنالفياددو ال و ا ددحال افايددغال  و ي ن ددحالبافددمال يقعهددغال  ج ا اددخال"

ياخال طغاالس غسحال  افي حال  قغا حال   الااضالس طاتهغال   ال دغااال  ها  ال ةيسطالند فاال نهدغال
 ط ددنال   هدددغالالآ البددو االي  بدديالنغ ددد الي  جبيا   ي  ددوغغا اليتاو ددوً البعدددوال دديا ال  عددد ا ال ةة دددا الي  تددخ

ددغاف الا هدغال ددغااالمالا ديال1869 ال  تدخالدندو ع ال دغمال" نتهغلحال  دوغغا الديال  بادحال   ت دات"
   نطقددحالبغسددت نغ.ال دددغااال  هنو ددحال نددو غال  تنعدد ال دد الواددعال  لددا اسال  ددو ال   ددحالسددني  ال تتغ  ددحال
 ت ا ددحالبدد ا اعالدددت ،ال  دد ال  دداال  دد ال اسدد  ال  سدد طغ ال  ع  غن ددحالقددي ال سددفا حالب ع ددحال ت دداتال

 ددددحالتيا ددددنالبغدددددغال تا دددد  ال  لددددا اس،الدةالد ال  دددد ال دددد ال اسددددمال   يقددددتال  دددد تال نتهدددد الب قتدددد ال  ا
   ت ددات الي  دد ال  دداال  دد الجهدداال ددوا البغدددغالا  ددحال سددفا حال سددنو الق غوتهددغالد دد السددغ ثالبغدددغال

(الجنوت،البغرلغاحالد د ال ددغافحال  عددغااال   ي   دحال  سد طحالادخال7000-6000قوا ال  و ويغالبدال 
فقب  ددحال نددا الي ت ددداتال   نتهدد النغ ددداال  سددعوي     تة  ال ددد ال  قتددغ الد دد الجغندددسال ددوا البغددددغال
ال" (2   و ي ن حال قاً ال هغالات الق عال   يا 

 ددمال سددت اال يقددعال  و ي ن ددحالدو ا ددًغالف افدداً ال  سددنجنال هتددا الطي  ددحالد السددا غ ال ددغال  ددبا ال"
 اليادي ال ألسدبغسال   يجبدحال هد  ال  ت   داال(3   ا حال افاً ال  سنجنال  د تال دغاال عداتالبسدنجنال  ا دح

   ا ال   تال قغ ال  الو ي ن دحالاهديال بدغا ال د ال قدو اال"و الجا و ال  ايا .الاخال او ال  و ويغال ن الدياال

                                                 

م(ال1778-1747(ال  و ي ن حنال   ال   ل ت(الييخال  ق عحال  تدخالبنغيدغال  دد والا ديوالآ الا دوالدد وال  ةا  د ال 1 
مال افداال1757مال   الادااالنهداالوج دحاليب داياال  يقد ال دغا التعداتالبغ و ي ن دح،ال  دبا الادخال دغمال1747 غمال

ال 15(،الصال1954 ي ن حالقو  ًغالياو  ًغ،ال   نجت،ال  قلغ.ال  تغبعال سنجنال  ا ح الي وتال  عط ح،التغا وال  و
؛ال ا ددوال ددغ ثالا ندديا،ال58-54(ال  ا ددوال دد ال  تهغ دد  الاددي الت دد ال رنتهغلددحال ا جددعنال    ددواالنهسدد ،الصال2 
،ال ج دحال  قغوسد حالادخال آلو سال"1917-1869  وغغا ال  ج ياال  تغا ة حالي  وياال  س غسدخالةد  ال  عهدوال  ع  دغنخال"

 اليتددداجثالدادددوال    دددغواال نددد البعدددوالق دددعاليددد  ال203-201،الصال2009،ال4 عدددووال،ال 8ي  ع ددديمال  تابي دددح،ال   ج دددوال
قلدغ.ال هد الادخال" ةنتهغلحالااع الواجحال ه ال ةو ا حالد د النغا دحالتغبعدحال قلدغ.ال  و ي ن دح ال دغو ال دو ي ال  دخ،ال

،ال1،ال  عددووال6،ال ج ددحال افدداالبغبدد ال  وا سددغ ال ةنسددغن ح،ال   ج ددوال"وا سددحالتغا ة ددحال1958-1921  عهددوال    فددخال
 اليفدد   ال  اددغ البغ نسددبحال  ددوغغا  ال  سددتا و ال ا جددعنالسددغ خالنددغظمالاسدد  ال   ن دديات،ال  و ي ن ددحال37،الصال2016

(،ال2015،الو اال   و ندددددحال  هغلددددد ح،ال ب دددددو و،ال1م،الط1917-1865يتي بعهدددددغالادددددخالي دددددغانال ةادددددد تال  ع  دددددغنخال
ال 27ص
ال 43-40الم؛ال  عط ح،ال    واال  سغبن،الص1869يد/1284اب عال آلةاالال24،ال8(الجا و ال  ايا .،ال  عووال3 
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فمال غ حالب  البافمال  قا حالي د القداسال  و ي ن دحاليجي ايدغالق دبحال  ا دحال د الا ديال   سدغاحالي   يقدعال
 الي دددوة اللددد  اليددد  ال ةسددبغسال ةي  دددحال ةقت دددغو حال  ا دددحال(1 ال"قغب ددحالأل التفدددي ال افددداال   ددي .   

يتاو وً البعوال جا .  ال وا البغدغالا  دغال تع دنالبتهدي ضال ةا لدخال-سعحال ةا لخال  اا   حبافمال
ي ددغالا اددنال  دد ال دد ال او ددغوال  هجددا الد دد ال  ا ددحالي او ددغوال  ددو والسددفغنهغالبغرلددغاحالد دد الال-(2   اا   ددح

ندددغطالتجغاتهددغال ددعال  ية ددغ ال   جدددغيا الي ددغالتددوا اليدد  ال  ندددغطغ ال ددد الدق ددغماليغا ددحال دد ال  لدددا اسال
 الد ددغالديددمال  ياددو  ال ةو ا ددحال  تددخال نلددي التادد ال(3 نهغ ددحال  ددغ ثال  ةا نددحال  ع  غن ددحت ددسالاددخال  

ال" ي .السنجنال  ا حالافغن ال   ال  دف ال  تغ خن
 "(5جدول رقم )"

(4 1872-1869الوحدات اإلدارية التي انضوت تحت لواء سنجق الحلة"
 

 القرية الناحية القضاء

ال  ا حال    افا(

ال،السغو ال  ا  ،الباني ،الفي ا    اغي  ،ال   بغغ حال   اغي  
ال  ن  ،الانها ،الب ا غنحال  ن  

ال  اي ا،السنجغ،ال نغن ،السو ال  ةي ص
ال   ع   ا ،ال  ه بغن ح،ال ةبا ي   حالنهادغ 

ال  هغد  ح،ال  ااا ح،ال  اس ن حال  جابي  ح
ال  ط ن حال بيالغات
ال،الة فغ ،ال  ةدةدح(    ا و ح،ال ة غمالا ا الال(5    وات ح

الال  دنغا حال(1   دغ  ح

                                                 

 www.academic.edu ال8،الصال"اافحال ة  اغ الي هوال  تنظ  غ "(النقً ال  نال بوال  عظ مالن غا،ال1 
ال 129(الس  غ ،ال    واال  سغبن،الصال2 
وا سحالتغا ة دحالادخالتدغا وال  عدا نالال1914-1869(ال  خاليغوتال   هو يت،ال  ا حالاخال  عهوال  ع  غنخال   ت ةاال3 

ال 65-12(،الصال2002و و،ال  س غسخالي ةقت غوتالي ةجت غ خ،ال ب 
(ال  تنظددد مال ةو اتالادددخال  ا دددحالنهغ دددحال  عهدددوال  ع  دددغنخ،ال افددداالتدددا يال  ا دددح،ال  عتبدددحال  عبغسددد حال   قوسدددح،الددددعبحال4 

ال view<mk.iq   عغاتالي  تا يال ةس  خال
،ال طبعدحال1؛ال بدوال  الدغال ديض،ال  دوا ال  به دحالادخالتدغا وال   وات دح،الط111(الس  غ ،ال    واال  سغبن،الصال5 

ال 3(،الصال2006 نجتال ةدات،ال    غو،ال  
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الال  وغغا الي  بو اال  و ي ن ح
الال بيالجي ا اال   ا   ح(ال(2   س غي 

يب يجددددسال  تقسدددد  غ ال ةو ا ح  جو ددددو الجددددا الااددددعال  واجددددحال ةو ا ددددحال ددددبعضال  ياددددو  ال
مال دديا ال دددغاا حالقغوتهددغال1870،الي  تددخالدددهو ال ددغمال(*  ةو ا ددحاليف  ددغ ال  دد ال  دد القا ددحالجهطددغ 

  الال ا دددواليدددد وال ددددغااال  جبدددياالة  ددد ال  جدددي ااتال ع ندددحالال ددددغااالآ بيسددد طغ ال    دددحالبدددغال دددد و
االددعهغالواددعال  لددا اسال  سدد طغ ال  ع  غن ددحال  ددغالد طدد ال بددااً ال ددي  خالب ددو وال ددوا البغدددغال تجه دداال
ا  حال سفا حال تة  ال  الجهطغ ال افداً ال  قلدغ.ال  د الت د ال   ديا ،اليبعدوالنجدغحال دوا البغددغالتدمال

ال"و ا حالد  النغا حالدت   اال سمال  قا حالد  ال   وات ح،اليااع الواجتهغال ر
الم،ال ندددو غال   دددوالنقددد ال افددداال  سدددنجنالال  ددد 1893بق ددد ال  ا دددحال افددداً ال سدددنجنال  ا دددحالد ددد ال دددغمال"

ال" (3   و ي ن حالي غاال  سنجنال عاتال ا الدةا البسنجنال  و ي ن ح
 "سنجق البصرة: -8"

فغنددد ال  ب دددا ال ادددو ال  سدددنغجنال  تدددخال يدددتمالبهدددغال  دددي  خال دددوا البغددددغال نددد ال   ددديمال ةي ال"
بي ال  ية ددحال نط قددًغال دد ال ي  تهددغال  تجغا ددحالي يقههددغال  سددتا ت جخالبافددمالفينهددغالنقطددحالةسددت   الددد

،الفغند ال  بو  دحال ندو غال دامال  د التيسد عال   و ندحالي   دغ هغالد د الددطال(4 ي يسالنايال  ة   ال  عابدخ
                                                                                                                         

فدم،الفدغ الال35مالد ال داتالبغ ا  و دحالي بعدوال د ال و ندحال  و ي ن دحال1822(ال اق الت س ساليد  ال  قلدغ.الد د ال دغمال1 
الم ال  دغ  حال  عا ن 1872مالت ال  اي ا ح،ال مال نتق الد  ال  دنغا حال مال مال  بعاياال غمال1844 افاال  قلغ.ال غمال

www.wikzero.com 
 طا ال  قبغا ال  عاب حال   ةا   (الادخال  قدا ال  سدغبعال دداال   د  وت ال  دبثالقلدغً.ال(الفغ الي  ال  قلغ.التا الس2 

مالدةال ند السدا غ ال دغالد  دخالبعدوالسدني  الق اد ال   دبثالجدا.ال د القلدغ.ال  و ي ن دحالال1852تغبعال سنجنال  ا حال غمال
  عدا ن،ال  تغبعال سنجنال  ا ح ال  عيوال ا ال غن حالفقلغ.التغبعال سنجنال  ا حالاخال هوال وا البغدغ الن دغا،الب دو غ ال

ال 222صال
(ال عددديوالتدددغا والت س سدددهغالد ددد ال  قدددا ال   غ ددديال  هجددداتاليفغنددد التتبدددعالدو ا دددًغالنغا دددحالد ددد النغا دددحالةغقدددغ ال ة فدددغ (ال* 

،ال1920   جغيا ال نغا حال  وغغا  الج  ال   يح،ال  فا  ال  اغ ال   ال  هغل ال   ديحال د الاجدغ ال   ديا ال  عا ق دحال
  37-32(،الصال1986و،التقو ماليتع  ننالفغ  ال  جبيات،ال طبعحال  عغنخ،ال ب و 

ال 69-68(ال  عط ح،ال    واال  سغبن،الصال3 
،ال نديا  ال افاالوا سدغ ال1914-1869(الاس  ال ا وال  قهي تخ،الوياال  ب ا ال  تجغاتالاخال  ة   ال  عابخال4 

ال 47(،الصال1988،ال طبعحال ةادغو،ال ب و و،ال33  ة   ال  عابخ،الجغ عحال  ب ا ،الاقمال
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  عدداس،الف ددغال نددخالبتدددج عال ةيددغ خال  دد ال ةسددتقا اال ددعال ندددغ.ال ددووال دد ال  ددوي ااال  افي  ددحال نهددغال
 الف ددددغال  دددد ال  دددد التيسدددد عال  نددددغ.ال  ب ددددا ال  فددددي النقطددددحال(1)ع  دددداالو اال  ف ددددا و اال  افي ددددحاليت

 اليتاق قددًغال   دداضال  تدد الفددغ ال  ددوا البغدددغال ةيت ددغمالبغ هددغياليفددغ ال(2) سددتقطغسال  دددافغ ال ةجنب ددح
ال" (3  او ال يو ا التيس عهغال ت توالب  الةياال  اب االيدطال  عاس

يا دد ال  دد ال  ناي  تددغ خاليف ددغال بدد  اليا  ددغال ةددصال  تقسدد  غ ال ةو ا ددحال  تغبعددحال سددنجنال  ب ددا الات"
ال"اخال  جوي ال ونغ 

" "(6جدول رقم )"  
 (4 التقسيمات اإلدارية التابعة لسنجق البصرة"

 النواحي التابعة القضاء
ال بخال  ة  س،ال  هغي،الدطال  عاس،ال  هغا ح،ال  اب اال  ب ا ال    افا(

البنخال ن يا،ال   و نح،ال  ندي ،ال  و اال  قانح
 "الجديدة التابعة لسنجق البصرة:  التقسيمات اإلدارية""

فغندد ال  في دد ال اددو ال ةقلدد حال  تددخالتددمال  اغقهددغالبغ ب ددا الاددخال هددوال ددوا البغدددغاليقبدد ال"
  او يال  الوي اعال  اغنالي  ال  قلغ.البغ ب دا الةبدوال د ال  قدغ.النظدا السدا عحال  د ال ةيلدغاال  تدخال

ي  د ال-ةجنب دح  غا  الي د ةغ الاخالظ الي  نحال    غ ثال -فغن التع دهغال نطقحال  ة   ال  عابخ
اف ددددغاليدددديال عددددايتال  ال  ه  نددددحال  با طغن ددددحالقددددوالتيجدددد ال-يجدددد ال  ة دددديصال  با طغن ددددحالي  هغاسدددد ح

ي سدقطالي  بادا  الد دغال ندغطنال-  دغا  ال  سدغا ال   هدغو -مال عال عظمال   دد ةغ 1820ب عغيو ال
نجددوالي  اجددغاالافغندد ال  ه  نددحالا هددغالآل السددعيوالا  ددغال ددمالتددد  ال  ددغا الجبدد الددد االي غ دد تهغالاغادد ال

 الا  دغالدنتهجد ال  وي دحال  ع  غن دحالس غسدحالغدضال  طداتال د ال(5 ت غمال  ال  س غسحال ةياب دح   ال ةي

                                                 

 .Grottan Geary, Through Asiatis Turkey, Vol. 1, (London, 1878), P. 93ال(1)
 .Geary, op, cit., p.93ال(2)

  هدددغيالي ي  تهدددغال  سددديق حالي نعفغسدددغتهغال  ددد ال  عدددا نالي  ددد ال  ة ددد  ال"(ال  تهغ ددد  ال نظدددانالاددد حالددددغفاال سددديو،ال3 
ال 16-3(،الصال1988،ال ب و و،ال2،ال  عووال17،ال ج حال   ياوال ب و و(،ال   ج وال"  عابخ

ال 36بن،الصال(ال  قهي تخ،ال    واال  سغ4 
ال 36-35(ال    واالنهس ،الصال5 
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دددو مال دددعالبا طغن دددغال   تدددوة ال  عسدددفاتالاتددد السدددت نغ ال  قدددا ال  تغسدددعال دددداالةدددد حال ددد الادددوييال    
ال" (1 م(1925-1779ي  وي حال  قغجغا حالاخالد ا  ال 

ني  دددحالادددخالالبي دددي ال  سددد طغ ال بدددوال  عا ددداال ألي الةطددد ال  س غسدددحال  ع  غن دددحالةطدددي  "
 ههدديمال  سدد طحال نددو غالاددغي ال  بددغسال  عددغ خال دد الجو ددوالتطب ددنال ههدديمال  سدد طحال   افا ددحالاددخالفدد ال
 فددغ الدةال  ال  تاددو غ ال  و ة  ددحالي  ةغاج ددحال ددمالتسدد ثالبدد   ال نددو غالديف دد الد دد ال ددووال دد ال  ددية ال

 خال  د اليتاو وً ال   الفغني ال ت تعي البغ قي الي  ةبا ال ةو ا حال تاق دنال  د الييقدعال ةت دغاال  بدغسال  عدغ
اخالية ت ال   غن حالي وا البغدغال تنه  الي  ال  س غسحالياغدمالادد ال ادغية الال(2 ي  خالب و والنغ نالبغدغ

 ةي ال تاق نالي  ال  هوتالفغ ال  وا البغدغالا سهت الاخالي  ال   جغ الي  تخال ستنو ال  د الةطدي  ال
ا ال  د ال و و ال ع ال باايدغالتقي دحال  يلدعال  س غسدخالي ةقت دغوتال ية دحالب دو والقبد ال  دداياالبغ سد ط

  جا ا ال  عاب ح،ال  الة  ال  س غسحال ة د ا حال  تدخالددااالبتنه د يغالادخال  ديمال  ية دغ ال  عا ق دح،ال
 مالفغن ال   اا حال   غن حالي   ت   حالبابطال  في د البغ ب دا التاق قدًغال هدوتالاا سدخالييديالتقي دحالسد طحال

ال" (3  دف  ح  وي حالاخال وو  ال د ةغ ال  ة   ال  عابخالي  تخالفغن ال قاسال غال في الد  ال  س طحال 
قبدد ال  ددداياالاددخالتنه دد اليدد  ال  ةطددحالفددغ الةبددوال  ددوا البغدددغال دد ال دددعغاال  بددغسال  عددغ خالالالال"

بغ و االةااحالالتمالااعهغالد  ال  بغسال  عغ خالبّ  الا هغالدي  حال  في  الي اغية ال ةنف  داال  ي دي ال
 ددعالالم1861د د ال ةاسدغ.الي  قط ددتال  ي قعدحالبدد  ال  في د الي  بادا  اليبعددوالتيق دعالبا طغن ددغال عغيدو ال

  و ة  دددددحال-آ الة  هددددحالادددددخال  بادددددا  الي  تددددخالي  نددددد الب يجبهدددددغالبا طغن دددددغال  دددد الس غسدددددحالآ الة  هدددددح

                                                 

مال ددد الةددد  ال  ي دددغانال1871يدددد/1288(الا  ددد ال بدددوال  ال  فندددوات،ال  ا  دددحال  ع  غن دددحال  ددد ال ةاسدددغ.ال دددغمال1 
  ع  غن ددح،الس سدد حال  ددو ا  ال افدداالوا سددغ ال  ة دد  الي  جا ددا ال  عاب ددح،الجغ عددحال  في دد ،الس سدد حال    ددحال اف ددح،ال

ال 27،الص2003
 دددخالب دددو والندددغ نالبغددددغال ا جدددعنال ا دددوالبددد ال يسددد ال  قا ندددخ،ال ةو ا ال  ع  غن دددحالادددخال(ال  سدددتا و الادددي الجهددديوالي 2 

(،ال2005م،ال فتبدحال    د ال بدوال  عا داال  عغ دح،ال   ا دغض،ال1913-1871يد/1331-1288 ت اا حال ةاسغ.ال
ال ال51ص
 ال68-67(الافا ددغالقيادددي ،الا  ددحال ددوا البغدددغال  دد ال ةاسددغ.الاددخال ةاددد تال  ع  ددغنخ،ال  قسددمال ةي ،الصال3 

www.academia.eduال 75؛ال  قا نخ،ال    واال  سغبن،الصالال
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 اددد اً ال  بدددغسال  عدددغ خالبددد  ال   اطدددحال  تغ  دددحالسدددتفي ال  في ددد ال بفدددوً ال  ال  اددد ال ة  ددد ال-ي  ةغاج دددح
ال" (1  يقتالي  ال  تو  خالييال قغ حال و ا ال   غن حالاخالي  ال   نطقح

دددغال  دد الفسددساليوال  قبغادد الي ة ددغا  ال  عاب ددحالد دد الفغندد ال  بو  ددحال نددو غال  دد ال ددوا البغ"
جغنسال  افي حال  ع  غن حاليبودالندغط الاخال  في  الف اطحال ي  الد ال واالاا غ السد طغنخالبتع د  ال

م(القغا  قغ ًغال   ال  في  اليب يجسالي  ال  ها دغ الادوو ال1892-1866  د وال بوال  ال   بغحال 
قلدددغ.ال" غن دددحال ندددو غال  تبدددا ال  في ددد ال ةسدددسال  جو دددو ال  تدددخالتافدددمال  قدددحال  في ددد البغ وي دددحال  ع 

تغبعددًغال ية ددحال  ب ددا ال تددي ايال  افددمالا دد الددد ي ال سددا الآ ال ددبغحال  دد الد ال فددي ال  ددد والال"   ددغنخ
بدواعالاسديمالدياللدا اسال" بو  الد ةًغال ستقً الاخال داي  ال  و ة خال عال ومالد ا مالديدغ خال  في د ال

 الب قدددسالبغددددغاليجدددا ال ناددد ال،اليب يجدددساليددد  ال  ها دددغ الُدنعدددمال  ددد الدددد وال  في ددد"  بدددغسال  عدددغ خ   
 سددغاغ الي سددعحال دد ال ددا ااال  نة دد الاددخال  ب ددا الي  هددغي،الد ددغالاي تددسالافددغمال  في دد الاقددااال ددوا ال
بغدددغالد الت دداتال دد الةا نددحال  ب ددا  اليتعب دداً ال دد ال  تددا مالقغا  قددغمال  في دد الببندديوال  ها ددغ اليلددعال

مال1871 دغمالدسطي  الياجغ  الاخالةو حال  ج  ال  ع  دغنخالةد  ال  ا  دحال  ع  غن دحالتجدغ ال ةاسدغ.ال
د التي  البنهس الق غو ال  قي  ال  باا حاليدنغطالق غو ال  قي  ال  با دحالد د الدة د ال بدغا الف دغالددغاف اليد  ال

ي  تددخالسدد  تخال  اددو يال نهددغالال-(ال2   قددي  الاددخال  سدد طا ال  دد القطدداال تةدد  ال دد ال  وياددحال افدداً ال هددغ
ال"ال-ةاقغاًل

"

                                                 

ال 405(الني ا،ال    واال  سغبن،الصال1 
؛ال بددوال  عا دداالاددد و،التددغا وال  في دد ،النقادد نال عقدديسال بددوال  عا دداالاددد و،ال405(النددي ا،ال    ددواال  سددغبن،الص2 

ال 81،ال ب اي ،الو  (،الصال1  قسمال ألي ،ال 
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" 
 "سنجق العمارة: -9"

 غو ال  قب  حال   ط قحال   د الاتد ال  ن دتالفغ الي  ال  سنجنال اوال  سنغجنال   تالفغن ال  س"
،اليفغندد ال ددد ا ال  بدديال ا ددوالي اددو ال دد ال يددمال(1  ةي ال دد ال  قددا ال  تغسددعال دددااليتاو ددوً القب  ددحالةم

ي  ال  عددغااال  د تالدةد ال داو وال دوويغالي تسدعالنهي يدغال  د اللدهغتال  فاد .اليوج دحالجنديسال و ندحال
 ال  قددا ال  تغسددعال ددداالة اددغ ال  ع ددغا ،اليبغ تددغ خالدددهو اليدد  ال  اقعددحال  ج ا ا ددحاليةدد  الة سدد نغ

 دغاا حال ست ا البسسالااضال  د والا  د البد الة  هدحالدد وال دد ا ال  بديال ا دوال ة تدا تالبسد غو ال
بنخالةمال  غالقغوالد د الادوييال دو ال عدغا البد  ال  عدد ات  ال  عقبهدغالوةدي اليد  ال  عدد ا الادخال دا اال

ي بدديالا دددحالمالييددمالفدد ال د ال ددد غاال1855ادي ال   ددد ةحالبدد  الديةوال  دد والا  دد البعددوالياغتدد ال دغمال
ي سا(ال نته الي  ال  ة اغ البتن  سال  د والدد غاالدةال  اليد  ال  تسدي حال دمالتنهدخال  ة ادغ ال  تدخال
 نددو ع ال دد الجو ددوالبدد  الددد غاالي  دد ال ندددوالبدد الة  هددحال لددطا ال ةي الد دد الط ددسال   سددغ و ال دد ال

ال" (2 ي  خالب و والنغ نالبغدغالي   تالت ف ال  الاسمال  ة اغ ال  غ ثال  د والد غا
و ا ددحالي  عسددفا حال ا بطددحال  قددي  ال  عسددفا حال  ع  غن ددحالاددخال   نطقددحال قتلدد ال  لددايا ال ة"

مال ندددو غالتدددمالبندددغ.ال1859 دد   الفدددغ الةبدددوال ددد البندددغ.الق عددحال سدددفا حالييددد  ال دددغالا ددد البغ هعدد ال دددغمال
 ط ددنال   دد ال  ةياوت(الديال عسددفاال  ه  ددنالي  دد تال  ددبثالا  ددغالبعددوالنددي  ال  و نددحال  ع ددغا الال(3  عسددفا

ال" (4 م1861  تخالتمال ندغبيغال غمال

                                                 

نيا الي  اسالي نهغالوة  الاخال  ا الآ الاب عحال  ال اسال(البنخالةمنال  ال بااال  قبغا ال  تخال ستيطن ال   و نحال   1 
سيا حاليبطي ال ةا الناا الد  ال  ع غا اليتاو وً اللهغتال  فا .اليوج حالجنيسال و نحال  ع غا الي ةادي االيغ ايدغال
 دد ال   نددغطنال  جنيب ددحالي  ها ت ددح ال  سددتا و ال ا جددعنال بددوال  فددا مال  نددو يت،التددغا وال  ع ددغا الي دددغاايغالديالتددغا وال ددغال

ال 44-36(،الصال1961ا و،ال طبعحال ةادغو،ال ب و و،ال ي   ال  تغ
(ال ددغفسالاا  ه دداال يبنهددغ ماليآةدداي ،ال  بددويالددد غ الييسددطال  جا ددا ال  عاب ددحالي  عددا نال  جندديبخ،التاج ددحنال ا دديوال2 

ال 663(،الصال2004،الدافحالو اال  يا ن،ال  نو ،ال3 ب بيا،ال 
ويسال بدوال  داا  الفدا مال    دخ،ال دي .ال(الفغن ال ةا لخال  تخالتقغمالا هغال   عسفا  التعداتالقدو  ًغالبغ ع دغا  الاداال3 

-1278طي اههدددغالي جغ سدددهغال - نسدددغبهغ- ت ددداا هغ-افغ هدددغ-  ع دددغا ال   سدددغ (الادددخال  عهدددوال  ع  دددغنخ،التغا ةهدددغ
ال 43(،الصال2017م(،ال  و اال  عاب حال   يسي غ ،ال ب اي ،ال1914-1861يد/1333

ال 663(ال يبنهغ م،ال    واال  سغبن،الصال4 
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ااال  ال يظهخال   عسدفاال بدوال  قدغواال  في بندوتال فغتدسال ددغااالية دحال  ب دا (الي  د تالب"
فغ ال  الوياالاخالتنظ مال  ع غا ال  ا ن ًغالي و ا ًغ،الا يال قتاحال   الافي حال ت داا حال  ب دا ال نددغ.ال

 الي  دد ال ددغالتددمالبغ هعدد ال نددو غال ددوا ال(1  بسسددحالافي  ددحالتقدديمالبدد و ا الدددبي ال  ع ددغا الي دددغاايغ
ع ددغا ال افدداالقلددغ.التددغبعال ية ددحال  ب ددا الي دد  ال بددوال  قددغواال  في بنددوتالقغا  قغ ددًغال ةي  دداالبجعدد ال  
   طدد ال  دد النهدداالوج ددحالم(اليبافددمال   يقددعال  ج ا اددخال هدد  ال  قلددغ.ال1866-1861   هددغال  هتددا ال 

ياا  دد ال  فادد .الي   ددداحالييقي هددغال  دد ال هتددانال  طددانال  تجغا ددحالبدد  ال  ب ددا اليب ددو والي ةيددي اال
اال  تج عددددغ ال  قب  ددددح ال  ددددبا ال افدددداً ال ت ددددو اال   ددددي وال  ةددددغمال  تددددخالي ياسددددتغ ،الياليفينهددددغال افدددد

 دددتها البهددغالي   جهددداال  اا سددخال  بلددغاعال ةياب دددحالي ةسدد ي ح الف ددغالتدددمال ندددغ.ال اددو ال   اطدددغ ال
رو  دددحال  سددده اليتاي ددددويغالبدددغ يقيواليتا  دددد ال   دددب الي  بلددددغاع الي  تدددخالسددددتفي ال ادددو ال   اطددددغ ال

ال"(2   اا سحال دافحال  غ ال  ع  غنخ
 "جق المنتفك:سن -10"

مالاق  الاتبحال  قلغ.ال ةو ا حالد د القلدغ.التدغبعال ية دحالب دو و،ال دمال  اقد ال1865اخال غمال"
    فا .(الد دغال افايدغالال(4 ،النغا حال  اب ا(3 ب ال ووال  ال  ني اخالييخالدطا ال  ع غا ال ق عحال غ ث(

 الد داال  تيسدعالافغن القا حال   سد ع و اليُتعدواليد  ال  قا دحالدن ي جدُغال  يادو  ال رو ا دحال   سدتاو حالاع د
  سددفغنخالاددخال نطقددحال  اب دداالبدداا ال  اغجددحالد دد الدندددغ.القا ددحال جددغيا ال هددغاليبغ هعدد التددمالدندددغ.القا ددحال

                                                 

ال 44-43(ال    خ،ال    واال  سغبن،الصال1 
،ال1914-1869(الي دد مال  ددي  ال  ددطه ال  عددات،ال و ا الباا ددحال  ع دددغ ال  ع  ددغنخال دد الةدد  الجا ددو ال  دددايا .ال2 

  ع غا ال د القلدغ.الد د ال"؛ال ا والاسي ال  عف  خ،ال1995اسغ حال غجست ا،ال عهوال  تغا وال  عابخالي  تا يال  ع  خ،ال
 Almadasupplements.com ال2018آسالال1،ال4460،ال  انالجا و ال   و ،ال  عووال" ي .
مال نددو غال نتوبتدد ال1853(الق عددحال ددغ ثنالاددخال ة دد الق عددحالبنغيددغالداددوال  قددغو ال  عسددفا   الي ددو  ال  ددغ ث(ال ددغمال3 

  افي دحال  ع  غن ددحال ق دعال  هددت ال  قب  ددحالادخال  عدددغاا ح ال تةد  البعددوالسددني  الال قداً ال  افي ددحال تتيسدعال  ا ن ددًغالببنددغ.ال
 emshin.yoo7.com ال  عدغااال  عدا  ال  ال  ب ي الي  وفغف  الي   ا ات الق عحال غ ث،ال نتو

ف مال   ال  لدهحال    ند ال نهداال  فاد .الال30(ال  اب انالتقعالد  ال  جنيسال   ابخال  ال و نحال  ع غا ال   ال سغاحال4 
   تهددااال دد ال  جهددحال   سدددا ال دد ال و نددحال  ع دددغا الييددخالاددخال أل دد الق عدددحالدنددد يغال  ددد والا  ددد البدد الة  هددحال دددغمال

 .(الوا سحالادخال  ندي اخال ةو ا دحالي ةجت غ  دحالي ةقت دغو حالقلغ.ال  اب اال   فا"م الس  اال بغسالا فغ ،ال1848
،ال4،ال ج ددددحالف  ددددحال  تاب ددددح،ال   جغ عددددحال   ستن ددددا ح(،ال  عددددووال"م(1915-1848اددددخال  عهددددوال  ع  ددددغنخال   تدددد ةاال 

ال 578،الصال2017
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   س ع و الي  تخال اويا اليب اياال  يق الةغ حالبعوالتاي هغالد  ال افاال بعضال  ع   دغ ال د الب دعال
ال" (2 ،الي تبعالقلغ.ال  اب االقا الدةا الييخالقا تخال  ط سالي  ا هغي ح(1 يدا .

ااال   نتهددد البا غ دددحال سدددا الآ الددددب سال آ السدددعوي (ال ادددو ال قدددي ال ةتادددغو  التعدددوال ددددغ"
 الي لدغاحالد د الاجدمال(3   قب  حالي  تخال نلدي التاد ال ي اهدغال ددغااال ةجديواليبنديال غ د اليبندخالسدع و

  قي  ال  عسدفا حال   عددغاا ح(ال  تدخالفغند الب ع دحاليد  ال  عدد ا الي  تدخالاغقد الغ ايدغال د ال  تنظ  دغ ال
  ال  عدد ا ال  دد الاقعدحالج ا ا دحالت تددوال د ال  ا دحالددد غًةالد د ال  ب ددا ال  عددغاا حال ةةدا ،الي  ندد اليد

ال" (4 ي  هغيالجنيبغاًل
يد غمالي  ال ألسدبغسال جت عدحال  تااد الافي دحالب دو والب اق دحالدد ي ال   نتهد البغستا دغ ال"

 ب دددغال  لدددا بحال  سدددني حالددددا طحالوادددعال  عدددداال نهدددغالد ددد الةا ندددحال  وي دددحالي  تااددد ال ادددو ال  تقدددغا اال
فدددغ الألسدددا الآ ال"  نتهددد اليلدددعتال يقدددتالبغددددي حالب دددو وال ندددو غال ددددغا ال  با طغن دددحالبقدددي الدددد ي ال 

سددعوي ال قددغمال ددو ال  سدد طغ ال  افي  ددحالاددخالت دد ال ةا ددغ اليدديالف قددغمال  ددا .ال ةقطددغاالبع ندد ،الي ددمال
 ةت ال   ال   قغمال ةت ًةال اسيسًغالبت   االس طحال  وي حال  ع  غن حال   تبي دح،الد الت فدوال  بدغسال  عدغ خال

ال" (5 " الاخالي  ال ةتاغوال مال تا ال  افي حالد اً ال  ال  س طغ    اخال سطنبي ال  النهي الآ السعويال
دةال  التطياال ةيلدغاال ةو ا دحالي تجدغ الس غسدحال  وي دحالناديال   افا دحالقدغو الادخال  نهغ دحال"

د دد التة ةدد اليدد  ال ةتاددغوال  ددغال  طدد ال  سدد طحال  ع  غن ددحال  ها ددحالةسددت غ حالبعددضالا  ددغاهم،الياددخال

                                                 

ال 586-585(ال    واالنهس ،الصال1 
ا ،الد دغال   يجديوال هدغالاد ال ةددا ال(ال  دغال و  ديتالا نهدخال  التفدي اليندغ النددي اخالتغبعدحال هد  ال  قلدغ.الادخاليد  ال  هتدد2 

 ددد الفينددد ال قغطعدددغ الةال يجدددوالبهدددغالدتال  دددا ال و ات،الي ددد يسالد ددد الدبعدددوال ددد ال  ددد ال ندددو غال ددد فاال سددد غ.اليددد  ال
   قغطعدغ الييدخالفد ال د نال  جا  دح،ال  دددا ية ح،ال مال  طديس،الةافادغ خ،ال  اسد جخ،ال  عدو ،ال  اب دا الد فسددنوا،ال

،ال افداال1 ال    دحال  ايسد حناليغددمال دغ ثال  تفا تدخ،ال  و  يت،الية حال  ب ا الاخال غل هغالياغلايغ،التاج دُ ال د
ال 40(،الصال1982وا سغ ال  ة   ال  عابخ،ال   ب ا ،ال

ال 13(ال ا يو،ال    واال  سغبن،الصال3 
ال 183(الس  غ ،ال    واال  سغبن،الصال4 
،ال ج حالآو سال تالقغا،الصال"(1872-1869  عا نالاخالظ ال واحالبغدغال "(النقً ال  نالدغفاالاس  الا ايم،ال5 

 الفغن الينغ ال اغية ال دد ي ال   نتهد ال  سدت  .ال  د ال  ب دا الي اغي دحالت سد سالافدمالwww.iasj.net ال230
مالي  تدخال دمال فتدسال هدغال  نجدغح الابيت،ال1796 ستق الا هغالفغ الآةايغال   اغي حال  تخالقدغمالبهدغال  دد وال دي نخال دغمال

ال 238 و ا ال  عا ن،الصال
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ية.الدد وال   نتهد النغ داال  سدعوي الد د الجغنبد الادخالي  ال   جغ التبااال اغي حال دوا البغددغالفسدسال
 ددد الطا دددنال قندددغاال  بدددغسال  عدددغ خالبتع ددد  النغ ددداال  سدددعوي ال ت دددااًغالال(1  دددا   ال دددعالدددد ي الدددد ا

مال1869اا ددا  الال30 سددنجنال   نتهدد الياددخاليدد  ال   جددغ ال  تقدد ال ألة دداالبددغ ي  خال ددوا البغدددغالاددخال
  دد التقسدد مال ةا لددخالبدد  الال  نغقدددحالتاي دد ال ددد ةحال   نتهدد الد دد ال ت دداا حاليتددمال ةتهددغنالبغ هعدد 

 ةا لددخال  عغاددو ال بنددخال غ دد ال  تددخالالي سددت ن ال  تقسدد مال   دد فياال(2   افي ددحال   افا ددحاليآ ال  سددعوي 
 اليفتعب دداال دد ال(3 ت تددوال  دد اللددهتخالنهدداالوج ددحالاددينال  قانددحالي  دد ال  لددهحال   سددا ال دددطال  عدداس

ب غندًغالادخالآسالال  تا مال وا البغدغالبن يصال ةتهغنال   عقيوال عالنغ اال  سعوي ال  ق ال وا البغددغ
   د هدددغال"مالديلدددثال ددد الة  ددد الديدددمال  بنددديوال  تدددخالتلددد نهغاليددد  ال ةتهدددغنالي  ددد تالجدددغ.الا ددد ال1869

   دغ والي ةي ي الاخالو ا ال   نته    دنتمالج  عًغال  التبع حال  وي ح   يدا ل فمالقغب دحال  ع دغا ال ف داال
نهدغاليفدغ ال د ال  الغ ايغ   ي اتمالاخالاغ حالل نالي نغ.ال  الجا .ال ة تا مالي  اسي غ ال  تخالتبويال

  ددد امالتطب دددنال  ددددا عحالا  دددغالب دددنفمالا دددغاال ا  دددخال  نفدددغ الي   ددد احالي  و يو دددح،الف دددغال نددد التجددداتال
    ددغوا     ا  ف ال ع ي ددًغالدننددغال    نددغال  نفددغ الي   دد احالي  و يو ددحاليد  غ هددغال دد ال  اسدديمال  تددخال ددمال

ي غ     يفد التف ال داي ح،الي   ال ة  غ الستجاتاليانال  دااالي  قغني ،الي    غوا الي  تجا مال  ن
داددوالد دد ال  دد ال غ دد الي  فدد الي دد الاددنال  ت دداتالب ا لدد  ال   نتق ددحال   دد ال دد الآبغادد اليدجددو و الب دديا ال
 ددددداي ح   ي     الفغاددددحال  عي اددددوالي  اسدددديمال دددد الة ددددي اليسدددد  اليدغنغم   يفدددد  ال    دددد ال   قغطعددددحال
الي ة تا  غ الف غاليديالد دي هغال  تجغا دحالد د اليد  ال   ديماليةال بةد ال د ال  اغ د  ال ف داال د ال  عددا

ال" (4 "يسيتال عغقسال  ال ةغ تال   الد ًغالفغ    
ماللد  ال1870ي   الي  ال ألسغسالتمال ستاو يالسنجنالجو واليديالسدنجنال   نتهد ال دغمال"

  تقسد  غ ال ةو ا دحال  جو دو ال فدي التغبعدًغال و ا دًغال ية دحالب دو و ال سدنو ال و اتد الد د النغ داال  سددعوي ال

                                                 

 ددغااال   نتهد ال و ا دًغالي سدفا ًغال د القبد ال دوا البغددغاليدخال  يا دو الد السدبق ال دووال(ال مالتف ال اغي حال ةلدغاال1 
م الدةالد اليد  ال   ادغية ال دمال فتدسال هدغال1868  ال  ية الن فاال نهمالاد والبغدغال  فيا فخاليتقدخال  دو  البغددغال دغمال

ال 374-373  نجغح الني ا،ال    واال  سغبن،الصال
ال 374(ال    واالنهس ،الص2 
ال 374(ال    واالنهس ،الصال3 
ال 374(النقً ال  نالني ا،ال    واال  سغبن،الصال4 
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 ال د اليقغلدخالي اغسدسالي دووالد غالبغقخال   نغ دسال ةو ا دحال  سدنجنالات  هد ال د ال ت داتالي عدغيال
ال"آةاال  ال   يظه   

ي سددتف غًةال هدد  ال ةجددا .  ال ةو ا ددحالدددااال دددوا البغدددغالببنددغ.ال و نددحال  نغ ددا حال تفدددي ال"
 Jules افاً الرو ا ال  سنجن،الي ستعغ ال دوا البغددغالبةبدا ال هندوسالب ج فدخال دو  الجدي سالت دخال 

Tilly ال   و ندددحالف دددغالتبدددااالب دددغال(الف سدددًغالرف دددغ البندددغ85(ال،الا ددديالتبدددااالنغ ددداال  سدددعوي الب ب دددغال.
 قغاسال أل تال  ا الرندغ.الجساال  قي اسال  د تال دابطالجدغنبخال   و ندح الال دو ال  نغ دا حالدي ال و ندحال

 الد دددغالبغ نسدددبحالد ددد ال ألقلددد حال  تغبعدددحال و ا دددًغال هددد  ال(1  ا ق دددحال دددتمالتدددد  ويغال  ددد ال  طدددا اال  ادددو ي
غا دحالي سدعحالد داالدقدا اال  د تالددهوالاافدحال  ا ن دحاليتجال(2   سنجنالافغن الدابعحالييخالسينال  دد ي 

  تقس  غ ال رو ا حال  جو و ال    ال تة ال افاً ال سنجنال   نته ال مالقلغ.ال  نغ ا حالي  ددطا اليسدينال
ال"ال (3   د ي الي  اخ

 ":(4)سنجق االحساء -11""
اا غددًغالس غسدد ًغال تددوة ال  ددب والاددخالال(5 م1865تافدد الياددغ ال ة  دداالا  دد البدد التافددخال ددغمال"

  ال ةاسغ.ال او ال  غو  اليد  ال   دا االي  د تالدالد الد د ال الدف(1 دتي ال ا االس غسخالي سفات

                                                 

ال 374(ال    واالنهس ،الص1 
(السددينال  ددد ي ،ال دداتالاددخال  بو  ددحالبدددال سددينال  ني دددخ(الا دديالفغندد التبددغاالا دد ال نتجددغ ال  ا ددتالي  بغو ددحال دد ال  ددغاال2 

ي فغنددًغالمال تةدد يغالداددوالددد ي الآ السددعوي ال افدداً ال غبتددًغالي ةانددًغال1861  بسددغت  الي أل ددي تالي  ج دديوالي  سدد   الاددخال ددغمال
ال 243 تج عهمالات ال غا التعاتالبدال سينال  د ي ( ال    واالنهس ،الصال

مال فتسسال ي  ت البافمال يقع ال  ج ا اخالا يال قعال   ال  دغطئال أل ساال نهاال  ها  الد ال1810(ال  اخنال ند ال غمال3 
سع والب الجب داال تة  ال  ع  غن ي ال افاً الواغ  ًغاللوال  هج غ ال   هي حالي  س طا ال   ال  عدغااالف غالدف اليجيوال اقوال

ال 246جع  النقطحالج سال هجا  ال دغاا حال  القبغا ال  غحالي  بفا   اليقبغا الاب و  الن غا،الب و غ ال  عا ن،الصال
(الت  داال سدماليد  ال  سدنجنال دعالبو  دحال  عقدوال   دغ  ال د ال  قدا ال  تغسدعال دداالد د السدنجنالنجدو الف دغالجدا التعدو  الادخال4 

ال 122-121م،الصال1881يد/1299 ةقل حالي  ني اخال  تغبعحال   السغ نغ حالية حالب و وال
م(،ال قسدمالاف د الد د الويا د ال ةي البعدوال قتد ال1865-1788(الا   الب التافخالب ال بوال  الب ال ا والآ السعيوال 5 

م(الي نتهدد اليدد  ال  عهددوالب  قدغ.ال  قددبضال   دد ال دد القبدد ال  قددي  ال    ددا حالبق ددغو ال1838-1834ي  دو التافددخالبدد ال بددوال  ال 
مالية  الي  ال  هتا ال1865وةي  ال  ا غضال  ست االاف  الات ال غمالماليال1843ةياد والبغدغالييايب ال  ال  سج ال غمال

و ند ال دد الفد ال دد ال ةاسددغ.الي  قط دتالييو تال  وي سدداالي سدد ا ال ا دوال ددغونال ا ددوال سد غ   ،الوياال     فددحال  عاب ددحال
ال 22(،الصال2010  سعيو حالاخال  عغ مال ةس  خ،الو اال  ع يمال  نداالي  تيا ع،ال   قغيا ،ال
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نتغا ال و ال ع الدةطايغالل غاالدجا .ال  ال  وي حال  سعيو حاليتسدغبنال  قدي ال  ةغاج دحال  ه  ندحال  د ال
 قوا  ال  ة   ال  عابخالب غالا هغال  وي حال  ع  غن ح التا  نًغال عالي  ال ةلطا سال  س غسدخالجدغ.التدوة ال

اددخال  نهغ ددحالد دد ال ةطغاددحالبافددمال  ددد وال ا ددوالبدد الة  هددحالال ةنف  دداالاددخالدددبي ال  باددا  ال  دد تالدو 
 ال(2 مالي دمالتجدوالنهعدًغال اتجغجدغ ال  بدغسال  عدغ خالبافدمال غاو دحال  بادا  ال  وي دحال  ع  غن دح1868 غمال

ي   الي  ال  ظايتال جت عحال  ها حال  وي حال  ع  غن حال  تدوة ال ندو غال سدتنجوال أل  داال بدوال  البد ال
ال" (3   تال نتااال ن ال ةاسغ.ا   الب وا البغدغال  سغ وت اللوالدة  ال 

بددغواال ددوا البغدددغالب  ددو والتقا دداال ه دد ال دد ال ةيلددغاال  تددخالتع دددهغال نددغطنال ةاسددغ.ال"
 ال يلدداًغالاددخاليدد  ال  تقا دداال ةي  ددحال  سددتا ت ج حال   نطقددحالبغ نسددبحال  وي ددحال  ع  غن ددحال ادد اً ال(4 ينجددو

،الو   دًغال  وي دحالاخال  يق النهس ال  ال ةغطاال جي.البعضال  د ي الد  الط سال   سغ و ال  البا طغن دغ
  ع  غن دحالد دد التقي ددحالاي بطهددغال ددعالسددغا الدددب ال  جا ددا ال  عاب ددح،الطغ بددًغال ي اقددحال  بددغسال  عددغ خالبددد  ال

 ال بفوً الد ال  يق القوالاغ ال يلعالاوال تنغ خالوياال أل  داال(5 تقي حال ةسطي ال  ع  غنخالاخال  ب ا 
حال د الا دساليب دو والسعيواليبغ تغ خال قتاحالتجه االا  حال سفا حالتنليتالتا ال ي اهغالقي  ال سفا 

 ال قددخاليدد  ال  تقا دداال ستاسددغنًغال(6 يو دداال  دداياالالددً ال دد ال  قددي  ال  عدددغاا حالاددخال    نتهدد الي  اب ددا(
 دد ال  سدد طغ ال  ع  غن ددحال نددو غال ددوا ال ةا و ال  سدد طغن حالبتف  ددتال ددوا البغدددغالبتجه دداال  ا  ددحال

غنخالنغاددد ال الال  دسدددنو الق غوتهدددغال  قغادددوال  ع  ددد(7   دددتالفددد سال20  عسددفا حال  ددد تالة دددصال هدددغال ب دددغال
                                                                                                                         

سالدي  دحالبد  الفد ال د ال بدوال  البد الا  د القغا  قدغمالنجدواليدة د السدعيو،ال ددتاف ال(القغوالي  ال  ة تالد د الادايال1 
اخالي  ال  نا اال و القبغا ال اب ح اليبدودالفد ال  طداا  الادخال  باديال د الا  دتالقديتال دو مال افدا الا تجد السدعيوالد د ال

غو البا طغن ددغ،الد ددغال بددوال  الاغ تجدد الد دد ال  وي ددحال  ع  غن ددحالي  تددخاليجددو الاددخالط ددسال   سددغ و الاا ددحال يب ددحالةسددتع
  ه  نددحال  ع  غن ددحال   هددغ ال  تهغ دد  الاددي اليدد  ال  نددا االي   يقددتال  با طددغنخال ندد ال ا جددعنالنددي ا،ال    ددواال  سددغبن،ال

ال 49-48صال
  61-57(ال  قا نخ،ال    واال  سغبن،الصال2 
ال(ال    واالنهس  3 
ا،الصال(ال ا والاس ال  ع وايس،ال  ا غ ال ةو ا حالاخالسدنجنال ةاسدغ.ال  ع  دغنخ،الو اال   تنبدخال  طبغ دحالي  ندد4 

ال 175-174  فا  ال وا البغدغ،التعا سال يستالف غالاتغت ،ال   ا،الو  (،الصالال19
ال 250-225(ال  قهي تخ،ال    واال  سغبن،الصال5 
ال 65-61(ال  قا نخ،ال    واال  سغبن،الصال6 
ال(ال    واالنهس  7 
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  غو الافمال بدوال  ال  ه  د الي  سد طا ال  د اليد  ال أل دغف اليتاي  هدغال"بغدغ،الد غال  الديو اهغالافغ ال
ال" (1 "د  ال ت اا ح   اليتع   القغا  قغمال   الف ال  ال  قط تالي ةاسغ.اليقطا   

ماليفغندد ال  ةطددحالتقلددخال اسددغ ال1871ن سددغ الال27 نط قدد ال  ا  ددحال دد الب ددو والبتددغا وال"
ا دنال  ة د  ال  عابدخ،الد دغال  قدي  ال  عددغاا حالاسد ف ال  طا دنال  بداتالي عهدغال  قي  ال  نظغ  حال د الط

 عظدددمالقدددي  ال   ددددغ ال  نظغ  دددح،الف دددغال  ادددنالبغ ا  دددحال سدددطي الد  ددداال  في ددد ال   ب دددتال ددد ال  سددده ال
 التيجهد ال  ا  ددحالد دد ال  هدغيال ددمال  في دد ال ددمال(2   ددا   حال ت ددتاماليدد  ال  قدي  الب ج عهددغالاددخال ةاسددغ.

ادددخالادسالتنددديا الي  تدددخال بق ددد الا هدددغالقدددي  ال   غن دددحالفغا دددحال تفدددي الال  قط دددتال تاسدددي ال  قدددي ال  باا دددح
ال" (3 م1871   اطحال  تغ  حال ةاسغ.الي  تخالي  تهغال  قي  ال  عسفا حالاخالاا ا  ال

بعددوالسدد طا ال  قددي  ال  ع  غن ددحال  دد ال ةاسددغ.الي  قط ددتالفغندد ال   اطددحال  تغ  ددحال  سدد طا ال"
ا دوالآ ال دغنخال تجد الد د ال ةاسدغ.الال اليتد اال    غواال  الاغفمالقطاال  د والقغسمالب (4    القطا

 قاال  ا  حال  ع  غن حالي    الةلي  ال  وي حال  ع  غن حال بو ًغال سدتعو و ال  ق دغمالبد تال  د ال ف دتالبد ال
 دددو مال  اغ  دددحال  ع  غن دددحالاغاسددد  ال  وي دددحال  ع  غن دددحالاغ  دددحال سدددفا حال سدددتقا الادددخال  بدددوااليبددد   ال

بدد الا ددوالواددعال ة ددا و  ال دددي  خالتاي دد القطدداالد دد القغا  قغ  ددحال   غن ددحال تددي  الا هددغال  ددد والقغسددمال
ال" (5  ةاسغ.ال  ع  غنخ

                                                 

ال 47-44(ال  فنوات،ال    واال  سغبن،الصال1 
ال 420(الني ا،ال    واال  سغبن،الصال2 
الم 1871يد/1288اب عال ةي الال17،ال150ووال(الجا و ال  ايا .،ال  ع3 
(الفغن البا طغن غالقوال اا التي جويغالاخال نطقحال  ة   ال  عابخالبتيق عهغال ووال  ال   عغيو  الي ةتهغق دغ ال عد ال4 

 عالآ الة  هحالاخال  باا  ،الا يال  ا  ال ةتهغق حال ةة دا الدد وال  بادا  ال ا دوالآ ال دغنخالال1868،ال1861 باايغال
حالادددخال  ة ددد  ال  عابدددخالادددخال  يقددد ال  ددد تال  تااددد البددد الاغف دددًغال  ددد القطدددا الدةال  البعدددومال  ق دددغمالبددد تال   دددغ الااب ددد

  ع قددغ البدد  ال  طدداا  السددا ًغال ددغالدددغبهغالبعددضال  تدديتاالبسددبسالظهددياال  ددد والقغسددمالبدد ال ا ددوالآ ال ددغنخاليجهدديو ال
  تة صال د ال  نهدي ال  با طدغنخالي  د تاليجدوالادخالا  دحال دوا البغددغال  د ال ةاسدغ.الاا دحال نغسدبحال فسدسال  وي دحال

حالد ددد الجغنبددد البغرلدددغاحالد ددد الة اغتددد ال دددعالآ الة  هدددحالادددخال  بادددا  الي دددعالسدددعيوال  ه  ددد  ال بدددوال  عا ددداال  ع  غن ددد
؛ال211(،الصال1980،الو اال   ال  س سد ،ال   في د ،ال2،الط1916-1868   ن يا،ال  تطياال  س غسدخال قطداال

،ال"1949-1868  ع قددغ ال  ةغاج ددحالألسددا الآ ال ددغنخالاددخال اا ددحالت سدد سالوي ددحالقطدداال" بددا ي مال ا ددوالسدد   غ ،ال
ال 277-276،الصال2016،ال26 ج حالآو سال  ها ي وت،ال  عووال

ال 277-276(الس   غ ،ال    واال  سغبن،الصال5 



 
 م2020/هـ1442                                              (             82العدد ) –                       

 

 
441 

ي ت ب دد ال  سدد طا ال  ع  غن ددحال  دد ال ةاسددغ.القددغمال ددوا البا ددغا الد دد ال ةاسددغ.الاددخال ي ةدداال"
ةاادحال"مالاد  الددااالبتنظ  هدغال و ا دًغاليادخاليد  ال   جدغ ال  دواال دوا البغددغال1871تدا  ال   دغنخال

 ندددو غاليادددوال راسدددغ.الال(1  دددي .ال راسدددغ.ديلدددثال ددد الة  هدددغال  بن دددحال رو ا دددحالي   غ  دددحال ال"تع   دددغ 
ي  قط دددتالينجدددواليقطددداالادددخاليادددو الدو ا دددحالدط دددنال   هدددغالدسدددمالسدددنجنال ةاسدددغ.التتبدددعال و ا دددًغالية دددحال

 هددغال تبعهددغال ددووال دد ال ةقلدد حالي  نددي اخالال(3 ي ةت دداالنغادد البغدددغالفدد ي ال ت دداتال   ددغنخال(2 ب ددو و
ال"ي   ال  نايال  تغ خال   يلثالاخال ونغ  

 "(7جدول رقم )"
 (4)واحي سنجق اإلحساءاقضية ون"

 الناحية القضاء
ال  ههيتال  افاال  قلغ.(،ال   باا،البغسال  جها،ال  عق اال  ههيتال
القا حال19جااالتغيا الي   س   حاليجنحالتتبعهغالال  قط ت
الد ا الينجوال  د غ  ح،ال  ق  مالديالنجوال  يسط ،النجوال  جنيب حالنجو
القا حال19  بواال  افاال  قلغ.(،ال  ا غا ،ال  عو و،ال  يفا ،ال تبعهغالالقطا

ال"
يقددواالتع ددنال أل دداالبغ جددوي الد دد  ال  فدد ال  قددي البدد  ال رو ا ال  ع  غن ددحال سددنجنال راسددغ.ال"

م،الف دغالد اليد  ال  تنظد مالدبقد ال  د ال  دد ي الي أل دا .ال   ا  د  ال1871قدوالتدمالدقا يدغالادخالنهغ دحال دغمال
                                                 

وا سحالي غاق حالتاج د ال د ال  تاف دحنالادغامالسدع والال1916-1871(الافا غالقيادي ،الالقطاالاخال  عهوال  ع  غنخ،ال1 
ال الال70(،الصال2008 نت ا،ال  و اال  عاب حال   يسي غ ،ال ب اي ،ال

مال دددمالداتبطددد البغ ب دددا الةددد  ال  هتدددا ال1875-1871 و ا دددًغالبية دددحالب دددو والةددد  ال  هتدددا ال(الُد اقددد ال ةاسدددغ.ال2 
 مال تنق ال و ا ًغالد  الية حال  ب ا ال  هتدا الال1884م-1880مال تعيواليت انال غن حالبية حالب و وال  هتا ال1875-1879
ال 10(الصال1989،ال   ب ا ،ال2م ال و  يت،ال    واال  سغبن،ال 1885-1913

د   ال بق ال  تقسد مال ةو اتال  جو دوال  د الد دا .الي ددغ وال ة دغا  ال  تدخالتدمال ةلدغ هغالد الال(اليف غالسبق ال ةدغا 3 
بقددخال  ددد والقغسددمالبدد ال ا ددوالآ ال ددغنخالقغا  قددغمالقطدداالي بددوال  الآ ال ددبغحال  دد ال  في دد اليتددمالتف  ددتالبدد ال ا عدداال

ابددخ،ال فتبددحالددد والقب  ددحالةغ ددوالبدد و ا البعددضال نددغطنال ةاسددغ. ال دد حال  عقددغو،ال  ت ددغا  ال  س غسدد حالاددخال  ة دد  ال  ع
ال 175(،الصال1983 ةنج يال    ا ح،ال   قغيا ،ال

ال 35-31(ال  ع وايس،ال    واال  سغبن،الصال4 
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مال1872  تنظد مال رو اتال  جو ددو الالفدغ ال عددا ال دوا البغدددغال ددغمالافغ دًغال  ياددو  ال رو ا دحاللدد  ال
 اوال ةسبغسال  اا سحال تج  وال  ندغطال  ع  غنخالاخالددب ال  جا دا ال  عاب دحالي ةهدنال  دية البعدوال دوا ال
بغدددغالاددخال ي  دد حال جهيو تدد الاددخال  ة دد  ال  عابددخ،الافددغ ال  ال سددتعغو ال  في دد الدة دد تهغالف  ددغا ال

  تددخاليقعتهددغالبا طغن ددغال ددعال  ددد وال بددغا ال   ددبغحال تنهددخالمال1899 سددتق ح،ال ددمالفغندد ال تهغق ددحال ددغمال
فددد اليددد  ال  جهددديو،ال لدددغتالد ددد ال  ددد الف دددا الت ددداوال  قبغاددد الي نتددددغاال ة دددا ضالي ةيبادددحال  دددغالوادددعال
بغ سددد طغ ال  ع  غن ددددحالد ددد السدددداسالقي تهدددغال   ت افددددا الاددددخال ةاسدددغ.الد دددد ال  ب دددا الاتدددد ال  ددددبا ال

ا ال  ددد ال  سدددقيطالبعدددوال دددوا ال  دددا ال دددداال" ةاسدددغ.الي  ددد الي دددتال ادددوال    دددغواالب نهدددغالدددددب البددددال
ال" (1 "1913بغدغ   الات ال ستي  ال   هغال بوال  عا االآ السعيوال غمال

 ":(2)سنجق شمر -"
مالبدد  الي و دد ال بددوال1865 نا دا ال ددد ةحال ددد ا الددد االبعددوالياددغ ال  ددد وال ددهي ال ددغمال"

  فددا مالياااددغ ،الفددغ ال  ددد وال بددوال  فددا مال دد ال دددوال   عغالدد  ال س غسددحال  ددي  خال ددوا البغدددغالاددخال
عال  عدغااال   ال ةستقا االي  غاسحال  اا  ح،البد ال ند الت دغو الادخالس غسدت ال ندو غالدةد ال جغ التدج 

يدديالي تبغ دد الب هغج ددحال  قي ادد ال  تجغا ددحال   ددغا ال بدداال ا لددخال ددد ات ال   ددو ا (اليتاو ددوً ال   نددغطنال
    تددو ال دد التفا دد الد دد ال   ي دد الد دد الجغنددسال هغج ددحال  قددي  ال  ع  غن ددحالي ةغاايددغال  دد ال طددا تال

 ال  ددد وال بددوال  فددا مال نددد غ ال  قددي  ال  ع  غن ددحالاددخال نتهغلددحال  ددوغغا الراددو يال ال سددت (3    دداا .
ال" (4   ق ق الاخالب و والدةال ن الاد الاخالتاق ناليوا البعوالقلغ.ال وا البغدغال   الت  ال ةنتهغلح

مال نددو غالفددغ ال1871تفدداا ال اددغية ال  ددد وال بددوال  فددا ماليتاو ددوً الاددخال نت ددتال ددغمال"
ةاسدددغ.ال سدددت ً الق دددحال  قدددي  ال   تي جدددو الادددخال  ية دددغ ال دددوا البغددددغال دددد يًةالادددخالا  تددد ال  ددد ال 

  عا ق ح،ال  ع  الةايج ال   ال  س طح الفغن ال  ةطدحال  تدخاليلدعهغال  دد وال بدوال  فدا مالقغا دحال  د ال

                                                 

ال 434(النقً ال  نالني ا،ال    واال  سغبن،الصال1 
(ال نقس  الد اال  جا غالد  ال ج دي ت  ال ةي د ال دو ايغال  دد وال بدوال  فدا مالي قايدغال  جا دا اليو دغاالبفدااليا دس،ال2 

ال 189اغ اليقغ وتهغال   ي  اليسنجغا الس  غ ،ال    واال  سغبن،الصالد غال ةةا الا و ايغال  د والااال
ال 190(ال    واالنهس ،الصال3 
ال 191(ال    واالنهس ،الصال4 
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 الي  ي جهدحاليد  ال  تادوتالفدغ ال(1 تقس مالقي ت الد  ال   حالدقسغمالبغتجغ الو داال  دايااليب دو والي   ي د 
 حاليسدا عحالاتد ال فدي ال  دد وال بدوال  فدا مال بدا الةبوال  وا البغدغال  اليلعالةطحال سفا حال اف

 ف ال  التسي ال  النهس ال  ال  عدغااال  ةداي ال  د ال  سد طحال   افا دح ال د   ال دوا ال ألي  داالد د ال
 س غ   البغدغالي  خالو غاالبفاالبق دغو ال  ا  دحال  عسدفا ح،الادخالنهدسال  يقد التافد القدي ال سدغنو ال  قدي ال

 الو دداال  دداياالد ددغال  قددي ال   غ  ددحالاغتجهدد ال ةي دد ال سددنو الق غوتهددغالد دد ال ددداتالبغدددغال  تددخال تجهدد الد دد
 ال دد الجهددحال ةددا ال(2 نادديالوج ددحالي  هددا  ال  ي جهددحالقددي  ال  ددد وال بددوال  فددا مال   تجهددحالنادديالب ددو و

  واال وا البغدغال اسدي ًغال  تبداالا د ال  دد وال بدوال  فدا مالةغاجدًغال د ال  قدغني ال ع ندًغال د ال فغاد  ال
 ال(3 قددا ال  دد ال  ت دد البادسدد ال5000ينقو ددحالقددوايغال دددا الآةتالقددا ال  دد ال  ت دد البعبددوال  فددا مالا ددًغال

يبغ تددغ خالفددغ الرجددا .  ال ددوا البغدددغاليقعهددغال  اسدد ال نددو غالبددود ال  عدددغااال   ب ددو ال  ددد وال بددوال
  فددددا مالبغةنهلددددغضال ن    ي  ددددوة ال ددددعال  جدددد  ال  ع  ددددغنخالاددددخال ددددو ال عددددغا الةغسددددا ال نتهدددد ال

ال" (4 بغستس   اليتقو   ال   اغف حال مال  و   
 ا الي تطب دددنال  قددي ن  ال ةو ا دددحال  جو ددو القدددااال دددوا ال نهدداوال  دددد والاااددغ البا غ دددحال  عددد"

 الا  دغالادووال(5  ةت داال  دد والااادغ ال ت دااًغال د ال"سدنجنالدد ا"بغدغالت س سالسنجنالجو وال اتالبدال
يجدونغال"  ا غ ال  د والاااغ الب يجسالد داال ب يا دوت(اليجهد ال دوا البغددغال   د ال  د تالجدغ.الا د ال

ادويوال   ي د ال  ي قعدحالد د ال  د  ال  ال   نغسسال  النة صال ةا لخال  تخاليخال  التفا  الد د ال
سددغا الدددطالوج ددحالد دد ال ددد ا الددد االيتاددغ الت دد ال   ت دداا حالد دد ال هددوت اليبعددوالد التفسددسالي اددحال
تددي اتالد  غ هددغالتاسدد ال  عسددغفاال   ا ددحال  اددغاظتهمالي عطددخالد دد ال   ت دداتال عغينددًغالي اغسددبج ًغال

                                                 

م(،التاج د اليقدومال1958-1800(الجي الاا وا  الي   سدي ،القب  دحالدد اال  عاب دحال فغنتهدغاليتغا ةهدغال  س غسدخال 1 
ال 171(،الصال1999  نال  االب ات،الو اال  اف ح،ال  نو ،ال

ال 191    واال  سغبن،الصال(الس  غ ،ال2 
ال 171(الي   سي ،ال    واال  سغبن،الصال3 
-370م؛الندي ا،ال    دواال  سدغبن،الصال1871يدد/1288ج دغوتال ةةدا الال17،ال175(الجا و ال  ايا .،ال  عدووال4 

ال 171؛الي   سي ،ال    واال  سغبن،الصال371
ال 327(الو ويم،ال    واال  سغبن،الصال5 
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ديًةالاد ي الاسدسالاليسغااال غال  امال  ال     يا  اليتعد  ال د ال دغال قتلدخال د ال  قغا  قدغ   الي   دو ا  
 " (1  ةقتلغ."
الفب االاخالتاق نال  هدوي.ال  نسدبخال دبعضال  يقد الادخال" نجا الجهيوال وا البغدغالي    الاو 

  ية دددغ ال  عا ق دددحاليتاو دددوً الادددخال   ندددغطنال   ال  ف غادددحال  سدددفغن حال  عددددغاا ح الدةالد الق ددداالية دددحال
خالد س ال   هغالية دحال وا البغدغالي جاال  التبع ال  الية الاخال  س طا ال   ال  اقعحال  ج ا ا حال  ت

م القددغوالاددخال1871ب ددو وال نددو غالب  دد الدي التيسددعهغالبعددوالا  ددحال ددوا البغدددغال  دد ال ةاسددغ.ال ددغمال
  نهغ ددحالد دد النت جددحال نطق ددحالدةالييددخالد ددغو ال  ه ف  ددحال رو ا ددحال  ية ددغ ال  عا ق ددحالد دد الاتددا ال ددغالقبدد ال

ال"ية حال و البغدغ،البعوال ا ال ألة اال بغداً  
ال"الخاتمة""

-1869بدددحالا ي دددحالادددخالتدددغا وال  عدددا نالييدددخالية دددحال دددوا البغددددغال  عدددا نالافددداال  باددديال  ددد الاق" -
مالي  تدخال ددو النقطددحالتاددي الادخالتددغا وال  عددا نال  اددو يالال  الالجدا الةدد  اليدد  ال   ددو اليلددعال1872

 دددووال ددد ال  قدددي ن  ال ة ددد ا حال يلدددعال  تطب دددنالي نهدددغالقدددغني ال  ية دددغ ال  ددد تال  دددوات ال  وي دددحال
ماليب يجددسال  قددغني ال   دد فياالفددغ ال1869 ددغمالماليتدد ةاالتطب قدد الاددخال  عددا نال1864  ع  غن ددحال ددغمال

دي ددد الةطدددي  ال دددوا البغددددغال  دددغو الي ف  دددحال  ةغاطدددحال ةو ا دددحال  ية دددغ ال  عا ق دددحال ندددو غال و جددد ال
  ية غ ال  عا ق حالاخالية حالي او ال  ست اال  ع  الاخال  تقس  غ ال ةو ا حال  ها  حالي  تخالفدغ ال سداتال

نددغالت   دداالواجددغ الف  دداال دد ال ةقلدد حال  ع دد البهددغالسددغبقًغال سددنغجناليدقلدد ح(،ال فدد ال  دد تالاددويالي
ال"ي  ني اخ،الي مالتف الي  ال  س غسحال  تبغط حالي ن غالألسبغسالس غس حالي قت غو ح   

 ستهوتال وا البغدغال  ال جا . ت الت  التيط وال  س غسحال  ع  غن دحالادخالبعدضال   ندغطنال  تدخالفدغ ال" -
غا  الي دد ةغ الا هغال  نهي ال  ع  غنخال س  ًغاليتج  اليد  ال  س غسدحالب يسدعال ديايغالادخال دووال د الد د

  ة   ال  عابخالن فاال نهغالدنلدي .ال  في د التاد ال دي .ال  ب دا الي سدتاو   ال سدنجنال ةاسدغ.الي دووال
  ال ةقل حالي  ني اخالفقطداالي  ههديتالي   بدااالي دووال د ال  يادو  ال رو ا دحال  تدخالجدا ال  ادو يال

ال" نهغالاخال نغ غال  باي 

                                                 

ال ال"اافحال ة  حالي هوال  تنظ  غ "(الن غا،ال1 
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ةو ا ددحال جبددغاال  عددددغااالفددغ ال  هددوتال  دداا سال  ددوا البغدددغال دد ال سددتاو يال ددووال دد ال  ياددو  ال " -
  عاب ددحال  دد ال ةسددتقا االي  غاسددحال  اا  ددحاليتطب ددنال  قددي ن  ال  ةغ ددحالبغألا لددخاليتاو ددوً القددغنينخال
 ألا لخالي  طغبيالي  تخالت ةاالتطب قهغالاخال  ية غ ال  عا ق حالات التق وال دوا البغددغال ن دسالية دحال

 نحال  نغ دا حال تفدي ال افداً الب و و الي ع الدبااال  غ ال   ال   ال ستاو  ال سنجنال   نته اليبنغا ال  و
ال" ه  ال  سنجناليف   ال اغي ت ال ستاو يالسنجنالد االت  ال   اغي حال  تخال مال فتسال هغال  نجغح 

ال ددغال دد ال اددو يالنددياال دد ال  سدد طا ال" - اغددمال  اليدد  ال  تدددا عغ ال ةو ا ددحال  ع  غن ددحالت فندد الد دد الاددو 
د اليدد  ال  هددوي.الفددغ الال ةو ا ددحال   بغدددا ال دد الةدد  الاقبددحال  هددوي.ال  نسددبخال  تددخالسددغو ال  عددا ن،الدة

 هتدددا الق ددد ا الدنتهددد البعدددا الي  دددخالب دددو وال دددوا البغددددغاليف  دددغ ال  ددد ال  ددد الد  غاددد السدددنجنال  دددو  مال
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Redrawing the administrative map of the Iraqi states 

Baghdad State 1869-1872 as a model. 
Asst.Prof.Dr.Luma Abdulaziz Mustafa 

Abstract 

The mandate of Medhat Pasha for Baghdad (1869-1872) is a 

turning point in the history of this state due to the enormity of the tasks 

entrusted to its implementation, foremost among which is the 

application of the reform laws issued by the Ottoman Empire during the 

period (1858-1869) In 1864, which was delayed in the Iraqi states until 

Medhat Pasha took over the administration of the state of Baghdad. 

Under the Ottoman circumstances to consolidate the central authority 

on their mandates and in an attempt to force the Iraqi tribes to settle and 

practice agriculture, a number of sandworms, districts and areas have 

been developed, such as Snafj al-Muttafik, Dulaim, Al-Hassa Which 

will focus in the research on the reasons for the development and 

implications of this development on the political reality of the Iraqi 

states. Despite the efforts of Medhat Pasha in the application of new 

administrative formations, but these efforts quickly faltered after the 

isolation of this governor in 1872.ال 
Key words: state law, sandwiches, administrative formations.  
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