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اتقدد ب الددالش الودديم التدديب التقدد يم لددد يتام لملدد  لشدد ام  دددلا  اللوددم  لددد   دد          
الم ددال ل للددا ا لدده لدد  يةددا  لدليدد  يايددمءل ااتددا  لدد  يدده  لدد  اصتدده اللددا ا دد ا  لدد  لدد   شددا   

 اتاييةات  يا  لةا ايام االثم ف  اتةام الم ال  اشامتةا المالي  .
ا دب يدل لد   ل فم الويم االتق يم ال  ا ات ت  االفاضل فد  ال د   التمضديمي يلا اتق ب ااا     

االدد يتام لاشددب  ل اال ددتا  الدد يتام تم ددي  مليدد  لييدد  ااال ددتا  الدد يتام شدداا  لةدد   ملددي 
اال يتام لاد  الدمهاع لاد  اي هيد ا  االد يتامء  دليع  ل اال يتام لمل  لش ام  دلا  ل ي عا  
 ت ايا يلي  اافي  اتاييةات   ي ء .للا ص لا  ل  لعدالا ل لااس اال يتامء  ممل لهيه 

اال ي ددددات   اةدددد   الل ا ددددا  ا  ا ددددت يم ا ددددات ت  االفاضددددل فدددد  لممددددد  ال ما دددد  االاليدددد ل 
االددش االدد يم لدد ةب الدد يتامء ل تةدد  لدد ات  ايددت االدد يتام لادد  اللددالع للدديس لددد  االدد يتام 

ل االي ددع   اال ا  تي  ًا لةددب الشددم  اال دددل  الدد ا للتل يدد ل اال ددت ميدداء ااددما يب ل لالدد  يلددال
ةددا ا دديل ودديم  اتقدد يم  الدد  الدد يتام لادد  الياددام لادد  الا ددات  ددعا  الدد    صددع الم ددال  اصال

 لغايًا.
اتعيدده  اليل لديددل م دد  م دديس ص ددب التددامي  يلددا اتقدد ب االودديم االتقدد يم لد ددتا  ا ددل  
ليدل لد  صد ب الل دال ء لددل الد ا   د    اااللت دا  اتعيه اليدلات ل  التعايدم االافدا اليدلات 

ليالعددد  اغددد ا  ل االليتاددد  اللميهيددد   ل الم دددال ل ال ددديلا لدددات    ام اليتدددت االاثدددا ع فددد  اغددد ا 
يالعدد  اغدد ا ل اليتادد   لددات   ليتادد  يديدد  التمايدد  /اادد  مودد /ايدد ل  ل االيالعدد  الل ت شددمي  

التمايددد  اال ا دددي  فدد  يالعددد   يدددال ل الدددات   يديدد  اال ات يالعددد  اغددد ا  الدددات   ليتادد  يديددد  
الدد  لثق دد   ث ددا  االت ددا الليتادد  اللميهيدد  فدد  اعقاادد  العددل لدد   االدد  الاايددت ا  اتقدد ب ايدلدد  

ل ااايه ويم  اتق يم  ال  م ي  ال ي  امل  المييا  الم    ال ي  لد  ل  ا  ال   ها    ال يمات  يال 
يلا ال ي ات   ا  اويم ال  م ي  ال   يدا  يود  لد  يهم  ل م اليها  فيها  اي لي ل افت  ل  ليتاتهي   

 افع اي اليليع اال  ب االشم  ال ا ل  االعلم الل ي  .  ل ف  ا ياه الم ال  
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 مل تتناول اية دراسة تأرخيية موضوع التطورات السياسية والتنظيمات االدارية يف دياىل ،  
وعلى هذا االساس ، جاء اختيارها عنوانا هلذه الرسالة . وحدد االطار الزمين للرسالة باملدة 

 9191املرحلة يف تاريخ العراق ودياىل ، ففي عام  ( وذلك المهية هذه 9191-9191) 
فقد قبل  9191، وبداوا باحتالل دياىل ، اما عام وصل الربيطانيون اىل بغداد واحتلوها 

 العراق فيها عضواً يف عصبة االمم . 
وقد اكتنفت هذه املرحلة تطورات سياسية مهمة وتغريات ادارية كبرية يف العراق 

 نت يف دياىل اقل منها من االلوية االخرى . عموماً ، اال اهنا كا
من هذه املقدمة وثالثة فصول وخامتة تضمنت اهم االستنتاجات اليت تألفت الرسالة 

 توصلت اليها . 
، اذ بدأ بلمحه  9191-9681تناول الفصل االول دياىل اواخر العهد العثماين 
يق قانون الواليات العثمانية ، كما تأرخيية وجغرافية عن دياىل ، مث التنظيمات االدارية وتطب

اخلدمات العامة يف دياىل اواخر العهد بوانتهى وضحت اخلارطة االدارية هلا يف تلك املدة ، 
 العثماين . 

حتالل اىل اال 9191-9191وتطرق الفصل الثاين " التطورات السياسية يف دياىل    
مث تناول  احلرب العاملية االوىل هنايةضاع السياسية يف العراق بعد الربيطاين لدياىل ، واالو 

(  9191-9119دياىل يف عهد االنتداب الربيطاين  ) ثورة العشرين يف دياىل ، وبعدها 
مستعرضا دور نواب دياىل يف اجمللس التأسيسي وجملس النواب العراقي وركز الفصل الثالث 

ن النظام عة تأرخيية ، اذ اعطى حمل 9191-9119دياىل للمدة  الدارية يفتنظيمات العلى ا
-9191، مث تطرق اىل النظام االداري يف دياىل  9191-9191االداري يف العراق 

 .  9191-9191،وانتهى بالتشكيالت االدارية فيها  9191
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الباحث مصاعب كثرية ، متثلت يف قلة املصادر اليت تتضمن معلومات عن واجهت 
بة التنقل بني بعقوبة حيث حمل سكين هذا املوضوع ،ومما زاد تلك املصاعب هي صعو 

وبغداد حيث املؤسسات العلمية واملكتبات ، بسبب الظرف االمين اخلطري الذي عانت منه 
 احملافظتني . 

 
اعتمدت الرسالة على جمموعة من املصادر ، جاءت يف مقدمتها الوثائق غري 

نشورة ، ومنها السالنامات املنشورة يف دار الكتب والوثائق يف بغداد ، فضاًل عن الوثائق امل
الة من جمموعة االنظمة رس، والسيما سالنامات والية بغداد . كما افادت ال (9)العثمانية 

والقوانني اليت اصدرهتا الدولة العثمانية يف عهد التنظيمات .واليت قام جبمعها وتعريبها نوفل 
وكانت ملفات وزارة حتت عنوان " الدستور " .  9661نعمة اهلل نوفل ، ونشرها عام 

-9111( وسجالت احلكومة العراقية للسنوات )  9191-9119الداخلية للسنوات ) 
( وحماضر  9111-9111( وتقارير وزارة الداخلية واملعارف واملالية للسنوات )  9191

الرسالة  أمدت( من الوثائق املنشورة اليت  9191-9111جلسات جملس النواب للمدة ) 
 لومات املهمة . بالكثري من املع

 
وكانت للرسائل العلمية املاجستري والدكتوراه امهية واضحة يف رفد الرسالة مبعلومات 

-9681قيمة ، ومنها رسالة حممد عصفور سلمان املعنونة " العراق يف عهد مدحت باشا 
" ورسالة قحطان محيد كاظم املعنونة " وزارة الداخلية اهليكل الوظيفي وتطور  9611

 " .  9191-9111العمل التخصصي مؤسسات 
واغنت الكتب العربية واملرتمجة الرسالة مبعلومات علمية رصينة ، وتأيت يف مقدمتها 

و"                 العراقية الكربى "  " الثورة.مؤلفات عبد الرزاق احلسين ،واخص بالذكر 
                                                 

صدرها الحكومة العثمانية تتضمن معلومات . السالنامات العثمانية : وهي تعد مصدرا رسميا فريدا في معلوماتها ، ت 1
 متعددة عن الواليات العثمانية . 
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ية واضحة يف تعزيز تاريخ الوزارات العراقية " . وكان ملؤلفات امحد الرجييب احلسيين امه
الرسالة مبعلومات قيمة ومنها " تاريخ بلدية بعقوبا يف العهد العثماين "  كما تسىن للباحث 
استخدام املذكرات الشخصية للرجييب وهي خمطوطة ، اذ كانت ذات عالقة مباشرة بعدد 

اق يف الة . اما الكتب املرتمجة فمنها مؤلف أ . م منتشا شفيلي " العر رسمن موضوعات ال
 .سنوات االنتداب الربيطاين " 

 
بوا اليه ، فأن اصبت فذلك بتوفيق صحتقيق ما ا اىلواخريا ارجو ان اكون قد وفقت 

 .    من اهلل ، وان أخطأت فحسيب اهنا احملاولة االوىل يف جمال البحث التأرخيي



 

 

 الفصل االول 
 ديالى اواخر العهد العثماني

 (9681 – 9191  ) 
 بحث االول : لمحة تاريخية وجغرافية عن ديالى مال

 اصل تسمية ديالى  -9
 لمحة جغرافية عن ديالى  -2     
 أثار ديالى  -3     

 العهد العثماني  أواخرمات االدارية في ديالى يبحث الثاني : التنظمال
 ن الواليات العثمانية في ديالى تطبيق قانو  -9

 العهد العثماني  أواخرالخارطة االدارية لديالى  -2         
 قضاء دلتاوة -ناحية شهربان     ت -قضاء خراسان     ب -أ             
 قضاء خانقين  -ناحية بني سعد     ح -ناحية دلي عباس   ج -ث             
 ناحية هورين شيخان -ذ   ناحية قرة قو     -د     زلرباط ناحية ف -خ             

 ناحية بلدروز  -قضاء مندلي          ز -ر                     
 بحث الثالث : الخدمات العامة في ديالى مال                       

 الخدمات الصحية في ديالى  -9
 التعليم في ديالى  -2                              

 الخدمات االخرى  -3           
 الجهاز العسكري -ت           نظارة الريجي -نظارة الرسومات     ب -أ          

 الجيش  -2الشرطة           -9                            
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 : حملة تارخيية وجغرافية عن دياىل  األولبحث امل
 اصل تسمية ديالى  -9
ة اىل هنر دياىل وهو من الروافد الكبرية اليت ترفد دجلة يف جاءت تسمية لواء دياىل نسب     

ورد هنر دياىل يف املصادر املسمارية بأسم : ترناة ، وبأسم دورول و  ( 1) القسم اجلنويب منـه
املسمى باللغة االكدية  Duwerigاو هنر  Turnatايضًا ومسي باللغة االكدية هنر 

Tuplias  احد ملوك االكديني كان حيمل اسم هذا وجاء يف بعض النصوص القدمية ان
دورول ( لعله تيمنًا وتقديسًا هلذا النهر ، اما يف املصادر اليونانية  –النهر وهو امللك ) شو 

واما  Gyndisوالرومانية ، فقد جاء بتسميات عديدة ، فسمي هنر جنديس او جنديز 
عدة منها : دياىل او دياال   اطلقوا على هنر دياىل تسميات املؤرخون والبلدانيون العرب فقد

هـ النهروان هو دياىل ويف موضع اخر  626ياقوت احلموي املتويف  وتامرا  والنهروان  ويعد
، وهو هنر بغدادبالقرب من مدينة ، هنر كبري الالم  وإمالةفتح اوله بيقول ياقوت : دياىل : 

ال  وهو هنر تامرا بعينه طريق خراسان واخل بني بعقوبا االعظم جيري يف جانبها ، وهو احلد
 ويستشهد ياقوت بشعر لعبيد اهلل بن احلر يذكر فيه تامرا : 

 ري ـاءهم جتـرأيت بتامرا دم  را لو كنت شاهداً             ويوماً بتام           
  ( 2) دوين الرتاقي فاستهلوا على بشر  بشراً يوم ذلك طعنه            وأخضيت          
 روت، هز ، واهلارونية وشهربان ، ومر دياىل عدد من االهنر الصغرية وهي الرو يتفرع من هن

واخلال  ويسقي النهر وجداوله مساحة واسعة من االراضي الزراعية والبساتني اعطت امهية  
 . ( 3) كبرية لدياىل 

 لمحة جغرافية عن ديالى  -2

                                                 

 . 91، ص  9191محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، العراق الشمالي ، بغداد ،  ( 9) 

كليدة التربيدة ، جامعدة   العددد الخدامو والعشدرين تحسين حميد مجيد ، ديالى والنهروان عبر التاريخ ، مجلة ديالى ، ( 2) 
  1-9، ص 2001ديالى 

 . 13، ص  9162، العراق قديماً وحديثاً ، الطبعة السابعة ، بغداد ،  نيرزاق الحسعبد ال(  3) 
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من  أً ، اذ تشكل جز واملعاصريف تاريخ العراق احلديث تعد دياىل منطقة حيوية وهامة      
فيحد اللواء من الشرق ايران ومن الغرب بغداد ومن الشمال كركوك  ،احلدود الشرقية للعراق

 .  (1)ومن الشمال الشرقي جزء من السليمانية وحيده من اجلنوب الكوت 
يف املنطقة الوسطى من العراق واىل الشرق من حوض هنر دجلة وهي مابني  دياىلقع ت     
مشااًل ، وتبلغ مساحته مئة وعشرون  33-33شرقًا وخطي عرض 46-44ي طــول خط

% من جمموع مساحة  4.3الفًا ومثامنائة وثالثة عشر كيلو مرت مربع ويشكل نسبة 
 .(2)العراق
حني ان القسم اجلنويب منه سهل  يفان ارض القسم الشمايل من اللواء صخري      

الفاكهة على اختالف انواعها  رري وتنمو فيه اشجامنبسط تكثر فيه حقول احلنطة والشع
فهو مناخ السهوب الذي  دياىل، اما بالنسبة اىل املناخ السائد يف  (3)وكذلك اشجار النخيل

 . (4)يتصف بكونه انتقالياً بني مناخ البحر املتوسط وبني املناخ الصحراوي احلار 
 آثار ديالى  -3

كبري يف تاريخ العراق السيما فــي الشأن الظهرت يف دياىل مملكة عريقة كان هلا 
ر البابلي االلف الثالث ق . م ) عصر فجر السالالت ( ويف االلف الثاين ق . م ) العص

نونا اليت كانت ملتقى الطرق التجارية والعسكرية املهمة واليت مازالت القدمي ( وهي مملكة أش
ه عرب سلسلة من الطرق املرتابطة تعد حلقة الوصل بني جنوب بالد الرافدين وشرقه ومشال

 . (3)اليت سهلت حركة السكان 

                                                 

 . 29محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (9)

 . 299، ص  2009سليم مطر واخرون ، موسوعة المدائن العراقية ، بغداد   (2)

 . 91ابق ، ص محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر الس (3)

 . 298سليم مطر واخرون ، المصدر السابق ، ص  (1)

،الطبعة االولى ،الجزء االول ،ص 9169يضي عبد الرزاق،بغداد، ترجمة سعدي فاويتهايم ، بالد مابين النهرين، (9)
116  
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نونا هو القانون الذي مسي بأمسها ) قانون مملكة أشلقد كان اهم مامت اكتشافه يف      
قانونية عاجلت خمتلف شؤون احلياة  مـادةاشنونا ( وهو مكون من مقدمة واحدى وستني 

(1). 
 االثرية منها :  تتميز دياىل بوجود العديد من التالل

 . (2)اليت مسيت هبذا االسم ايضا ً و نونا ر : وهو موضع املدينة القدمية اشتل امس-1
تل اشجايل : يعترب من ملحقات تل امسر وقد عثر فيه على هياكل مهمة جدًا يعود  -2

 .  (3)تارخيها اىل ثالثة االف سنة ق . م 
ة جمموعات من التلول اطلق عليها تل خفاجي : منطقة اثرية واسعة تتألف من اربع -3

ر ـ( للتميز بني موضع واخ D( ، مث تل )  C( ، وتل )  B( وتل ، )  Aاملنقبون تل ) 
(4)  . 
 . (3)ن كيلو مرت من تل امسر تل اجرب : يقع على بعد حوايل عشري -4
و ديوان نونا فتسميته تعين بيت املال ااملركز االداري الرئيسي مللكة اشتل حرمل : وهو  -3

 . (6)احلساب 
 
 
 
 

                                                 

 ل ، مجلة سومر ،للمزيد عن قانون مملكة اشننونا يراجع : طه باقر ، قانون مملكة اشننونا المكتشف في تل حرم (9)
 . 32 – 28، ص  9116، السنة الثانية ،  1العدد       

 .  3، ص  9113يل الوائلي ، الكويت ، ضصوموئيل نوح كريمر ، السومريون ، ترجمة ف (2)

 . 28محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (3)

) منطقة ديالى تل حرمل (  0ن فترة العهد البابلي القديم احمد مجيد حميد ، دراسات في نصوص غير منشورة م (1)
 .  31، ص  9110رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

 . 93، ص  9181خضير العزاوي ، هذا هو لواء ديالى ، بغداد ،  (9)

 . 20، المصدر السابق ، ص  حميد احمد مجيد (8)
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 االدارية يف دياىل اواخر العهد العثماني  التنظيماتبحث الثاني : امل
 تطبيق قانون الواليات العثمانية في ديالى  -9

م تعرضت بغداد لالحتالل االيراني  9823وفي العام  ،م 9931أصبح العراق تحت السيطرة العثمانية عام      
م 9196م واستمرت السيطرة العثمانية حتى عدددام  9836عادوا السيطرة على بغداد عام العثمانيين است غير ان، 
 (9 ) . 

، ةولتنظيم ادارة الواليات قسمت الحكومة العثمانية ممتلكاتها الى عدد من الوحدات االدارية عرفت بااللوي     
أربعة اياالت هي بغداد والبصرة  م مقسمًا الى 9681وكان العراق قبل صدور قانون الواليات العثماني عام 

 . (1)(م9612-9681في العراق) (3)تطبيق القانون في عهد والية مدحت باشا وعند .( 2) والموصل وشهرزور
قسم العراق الى واليتين بغداد والموصل ، واستند الوالي الجديد الى قانون الواليات العثماني لتنظيم امور العراق  

تنظيماً أرتبطت بواسطتة انحاء العراق كافة بمراكز ادارية رئيسية هي الوالية التي ترتبط ، فعرفت البالد في عهده 
بها مراكز ادارية ادنى هي اللواء ، والقضاء ، والناحية ، ثم القرية ، فأرسى بذلك دعائم االدارة الحديثة في 

 ( 9) العراق

                                                 

راق في العهد العثماني يراجع : ستيفن همسلي لوتكريك ، اربعة قرون من تاريخ العدراق الحدديث ، ترجمدة جعفدر للتفاصيل عن تاريخ الع ( 9) 
 . 9182، بغداد ،  3الخياط ط

للتفاصيل عن التنظيم االداري قبل تطبيق قانون الواليات فدي العدراق يراجدع : خليدل علدي مدراد ، تداريخ العدراق االداري واالقتصدادي فدي  ( 2) 
 .  9118، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االداب ، جامعة بغداد ،  9190 – 9836عهد العثماني ال

، وكدان والدده قاضدياً فنشدأ تنشدنة دينيدة وحفدن القدران الكدريم ودرس مبدادى النحدو  9622ولد مدحت باشا في استابتول في ايلول عام  ( 3) 
زار  9696عدددد مددن الو ددائف الحكوميددة فددي عدددد مددن الواليددات العثمانيددة ، وفددي العددام  9692 – 9612والمنطددق والفقدده تددولى بددين االعددوام 

حصل على رتبة الوزارة  ، وفي العام التالي عين والياً على نيش في بلغاريا وترأس مجلو شدورى الدولدة  9680بعض الدول االوربية وفي العام 
عدين  9681ليتدولى رئاسدة مجلدو شدورى الدولدة فدي العدام  9686م عداد فدي عدام عين واليداً علدى الطونده ) الددانوب ( ثد 9681، وفي العام  

شدار   9618اصبح وزيراً للعدلية وفدي العدام  9613اذ رجع الى استابتول ليصبح صدر اعظم ، وفي العام  9612والياً في العراق حتى عام 
ت باشدا (( وعدين صددر اعظدم فدي نفدو العدام ثدم واليداً علدى مع مجموعة مدن المصدلحين بأعدداد دسدتور للدولدة العثمانيدة عدرت )) دسدتور مددح

( ليدتهم فيهدا مددحت باشدا  9618 – 9689( ثدم واليدا الزميدر حتدى اثيدرت مسدألة مدوت السدلطان عبدد العزيدز )  9660 – 9616سورية ) 
للتفاصيل يراجع  9661آذار عام  96وصدر عليه حكم النفي الى قلعة الطائف في المدينة المنورة حتى مات خنقاً في السجن ليلة الخميو 

 . 9193: مذكرات مدحت باشا ، تعريب يوسف كمال حتاته ، القاهرة ، 

رسدالة ، 9612 – 9681للتفاصيل عن عهد مدحت باشا في العراق يراجع : محمد عصفور سلمان ، العدراق فدي عهدد مددحت باشدا   ( 1) 
 . 9161ماجستير غير منشورة ، كلية االداب جامعة بغداد ، 

 . 23، ص  9169، بغداد ، الجزء االول صالح محمد العابد ، النظام االداري ) حضارة العراق ( ،  ( 9) 

  08(. محمد عصفور سلمان ، المصدر السابق ، ص6)
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 ية،تقسيم الواليات العثماناعيد م ومبوجبه  1664العثماين عام  اتصدر قانون الوالي     
م صدر نظام ادارة الواليات العمومية وعد االساس يف تقسيم الواليات 1681ويف العام 
 (6)العثمانية

ء املتصرف ان االلوية واالقضية والنواحي كان يديرها جهاز اداري ، على راس اللوا     
 القضاء فيكون من القائم اما اجلهاز االداري يف ،ويساعده النائبويعني بادارة سلطانية، 
قام هو اكرب موظف اداري يف الوحدة املعروفة باسم .والقائم (1)مقام على راس كل قضاء

، ويكون مسؤواًل عن ادارة االمور العقارية  (2)القضاء ورئيسه املباشر هو متصرف اللواء
ىل مدير الناحية ، اما بالنسبة ا (3)واملالية والضبطية ويعاون املتصرف يف االمور العمومية
، ويعينه الوايل بناء على رغبات وجهاء  (4)فيكون حلقة الوصل بني مركز القضاء واملختارين

 . (3)القوم الذين كانوا يعربون عنها مبذكرة يرفعوهنا اىل الوايل
كون متمتعًا جبميع حقوقه اشرتط يف مدير الناحية ان اليكون حمكوما جبناية ، وان ي     
، وان من مهامه اجراء (6)االملام بالقراءة والكتابة متجاوزًا سن العشرين عاما ، ولهاملدنية

انتخابات القرى ، والقرية هي اصغر وحدة ادارية وفيها ممثل شبه رمسي للدولة وهو املختار 
ومن واجبات املختارين اعالن مايبلغ به مدير الناحية ، من قوانني وانظمة واوامر حكومية 

جهده من اجل القبض على املعتدين ومرتكيب اجلرائم وتسليمهم اىل  اىل القرى وبذل

                                                 

 . 81 – 81، ص ص  3هد ، الدفعة  9313سالنامة واليت بغداد ،  (9)
 . 961م ، ص  2009بغداد ،  الطبعة االولى ،بغداد ،جميل موسى النجار ، االدارة العثمانية في والية  (2)
مجموعة القدوانين واالنظمدة العثمانيدة المنشدورة بأسدم س الدسدتور س تعريدب نوفدل نعمدة اهلل نوفدل ، توفيدق خليدل افنددي  (3)

 . 361هد ص  9390الخوري ، المجلد االول ، بيروت 
 . 361-368المصدر نفسه ، ص  (1)

(3) Geary , Grattan , Throngh , Asiatic Turkey , London 1686 , p. 234 . 
 . 106الدستور ، المجلد االول ، ص  (8)
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، وكان املختار يشكل احللقة االخرية من سلسلة  (8)الدوائر املختصة ونشر االمن يف القرية
 . (6)االدارة يف الوالية

 
 
يف العراق يف عهد الوايل مدحت باشا، كجانب من  1664طبق قانون الواليات لعام      

م حىت صدور 1661صالحية فتم تنظيم ادارة العراق على اساسه يف اواخر عام خطته اال
 .(1)م1681نظام ادارة الواليات العمومية يف عام 

لقد تأسس مبوجب قانون الواليات جملس اداري يف كل والية وكذلك يف اللواء      
ات قد صدر لتنظيم والقضاء والناحية وحىت يف القرية ، وهذه اجملالس تبني ان قانون الوالي

ادارة الدولة فضاًل عن اشرتاك االهايل يف ادارة البالد بالتعاون مع السلطات احلاكمة 
 .(2)واهليئات االدارية املختلفة

كانت هذه االجراءات االدارية اجلديدة كفيلة خبلق ادارة مركزية منظمة يكون مركزها       
، وكانت (3)دياىل تتبع اداريًا والية بغداد  ، وكانتى شؤون الواليةـتتوىل االشراف عل بغداد

اقضيتها هي خراسان ويتبعه نواحي بعقوبا وشهربان وقضاء ديلتاوه ويتبعه ناحية ديل عباس 
، وقرة تو وهورين شيخان وقضاء ضاء خانقني ويتبعه نواحي قزلرباطوناحية بين سعد وق

 .(4)لقرىمنديل وتتبعه ناحية بلدروز وترتبط هبذه النواحي عدد من ا
 

                                                 

 . 200، جميل موسى النجار ، المصدر السابق ، ص  101المصدر نفسه ، ص  (1)
 . 29، ص  9116يلي ، العراق في سنوات االنتداب البريطاني ، ترجمة هاشم صالح التكريتي ، بغداد ، فشمنتشا (6)
 69. محمد عصفور سلمان ، المصدر السابق ، ص  9

  21. صالح العابد ، المصدر السابق ، ص  2

، اطروحدة  9106 – 9631. محمد عصفور سلمان ، حركة االصالح في الدولة العثمانية واثرها في المشرق العربي  3
 . 369، ص  2009دكتوراه غير منشورة ، كلية االداب جامعة بغداد ، 

 . 13 – 12، ص ص  9هد ، دفعة  9219لنامة واليت بغداد ، . سا 1
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م يتألف من حسني بيك 1682-1661كان جملس ادارة قضاء خراسان يف املدة       
قام رئيسا للمجلس واالعضاء عبد الرمحن افندي نائب القائم مقام ، وماهر افندي القائم

، ويف القضاء والناحية يوجد مدير  (1)مدير املال وعلي خمل  افندي كاتب التحرير
كان حبيب افندي مأمور للتلغراف ويف   للتلغراف ، ففي ناحية بعقوباأمور للرسومات وم

 . (2)شهربان فهمي افندي 
وحدد ،حقق هذا التقسيم نوعًا من التنظيم يف املؤسسات االدارية لالقضية والنواحي      

تلفة ، ـواجملالس احمللية ومبا ميكن ان حيقق تطورا يف جوانب احلياة املخ ظفنيمسؤوليات املو 
ضاء ، والناحية ، ــات االدارية يف القــقد عمل مدحت باشا على تنظيم عمل املؤسسل

والقرية وخص  الرواتب للموظفني ، بعد ان كانوا الحيصلون عليها بصورة منتظمة يف عهد 
، وباملقابل كان املقصرون يتم احالتهم اىل جملس الدعاوي االدارية  (3)الوالة السابقني

 1681هم يف عملهم وحماسبتهم عن التهم املوجهة هلم ويف اب عام حملاكمتهم عن تقصري 
قام قضاء خراسان اىل احملكمة ألرتشائه واختالسه أموال القضاء وحكم مت احالة قائم م

 . (4)عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات

                                                 

 . 16، ص  سالنامة واليت بغداد (1)

 م ( . 9610هد ) اب  9261جمادي االول  99في  86الزوراء ، العدد  (2)

 . 91، ص  9111االراضي واالموال غير المنقولة ، بغداد ،  إحكامشاكر ناصر حيدر ،  (3)

 م ( . 9619هد ) ايار  9266صفر  28في  911الزوراء  ، العدد  (4)
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ادى تطبيق النظام االداري اجلديد على ازالة معامل الفوضى االدارية السابقة ، وفرض      
رجة من توحيد البالد وكانت له آثاره على تطور احلياة يف عموم العراق ، وقد ساعد د

 النظام اجلديد على مشاركة اهايل دياىل يف احلكم احمللي .
اهتم مدحت باشا باالراضي الزراعية وتشجيع الفالحني على زراعة االراضي وضرورة      

وربا لدراسة حالة البالد الزراعية وتوفري ستقدم املهندسني من اااالهتمام بوسائل الري ، ف
 كري اهنار متيف هذا اجلانب بضرورة تنظيم مياه السقي و  نيوسائل الري ، ووجه املختص

اخلال  وبلدروز واهلارونية وخريسان وقزلرباط لغرض االستفادة من مياهها يف الزراعة واحياء 
الصيف ظهرت فكرة انشاء سد يف ، وبسبب قلة املياه يف فصل (1)االراضي يف تلك املناطق

اسفل النقطة الىت يلتقي فيها هنري دياىل والنهروان عند منطقة ديل عباس  ولكن هذا 
املقرتح مل يتحقق بشكله الكامل لعدم توفر املواد االولية الالزمة النشاء سد يقاوم تيار املياه 

م لتغيري جمرى هنر  1661كما وضعت دراسة يف عام   (2)وجماريها القوية يف فصل الشتاء 
النهروان يف مسافة عشرة اميال لتنظيم جريان املياه فيه اليت يأخذها من هنر دياىل ، ويف اب 

م بوشر حبفر هنر النهروان القدمي لتنظيم عملية الري يف تلك املنطقة واعمار  1681
الكافية  االراضي الواقعة بني بعقوبا وبغداد غري ان املشروع توقف لعدم ختصي  االموال

 .  (3)الجنازه
يف جمال التجارة بذل مدحت باشا جهودًا خاصة قي استخدام السياسة التجارية      

طريق ، وكان د والتصديرلتطوير حالة البالد االقتصادية ، واهتم بالطرق التجارية يف االستريا
ربية مع كرمنشاه احد اهم الطرق التجارية ال  –قصر شريين  –خانقني  –خراسان  –غداد ب

، وقد اهتمت احلكومة العثمانية مبنطقة احلدود عند خانقني كوهنا تشكل مركزاً  (4)ايران 

                                                 

 . 990، ص  9122يوسف رزاق غنيمة ، تجارة العراق قديماً وحديثًا ، بغداد ،  (1)

 . 993، ص  9189، بيروت ،  9196 – 9681محمد سلمان حسن ، التطور االقتصادي في العراق  (2)

 ( . 9610ي هد ، ) تشرين الثان 9261شعبان  2في  11الزوراء  ، العدد   (3)

 ( . 9610هد ) تشرين االول  9261رجب  1، في  63الزوراء  ، العدد  (4)
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، وقد (3)التجاري ت ابنية خاصة وعينت املوظفني لتنظيم عملية التبادل أجتاريًا مهمًا وأنش
بأنشاء  اهتم هذا الوايل باجلانب الصحي ومحاية املواطنني من انتشار االمراض االنتقالية وأمر

، كالطاعون حد من انتشار االمراض االنتقاليةمراكز للحجر الصحي يف خانقني ومنديل لل
  (6)والكولريا اليت كانت تنتقل عن طريق بعض الزوار االيرانيني والتجار 

اوىل مدحت باشا اهتمامًا واضحًا يف جمال التنقيب عن النفط وشكل جلان للبحث      
 متدة بني منديل اىل شهرزور ومت استرياد االالت الالزمة عن النفط يف االراضي امل

 
الستخراج النفط من خانقني بعد ثبوت وجوده بكميات كبرية لالستفادة منه يف تشغيل 
املكائن والبواخر ويف االضاءة ، كما ان استخراج النفط واكتشاف االبار يف املنطقة املمتدة 

ي حتمًا اىل زيادة دخل الدولة من النقود بني منديل وخانقني مشااًل حىت كركوك سيؤد
وذلك لتكرير النفط  بوشر بأنشاء مصفى للنفط يف بعقوبا 1681، ويف العام  (1)مستقبالً 

املستخرج من االبار يف خانقني ، ومت فعاًل استرياد االالت اخلاصة النشاء املصفى ولكن 
فرتكت االالت  1682تلك االالت وصلت بعد عزل مدحت باشا عن والية العراق عام 

، اما جمال (2)يف بعقوبة حىت اكلها الصدأ حيث مل جتد من يهتم برتكيبها وانشاء املصفى
الربيد والتلغراف فقد نال اهتمامًا واضحًا من الوايل مدحت باشا فأنشأ فروع للتغراف يف 

 (3)بعقوبا وخانقني ومنديل وشهربان ودلتاوة لتحقيق االتصال بني بغداد وتلك املدن.
مل تتعرض التقسيمات االدارية منذ مطلع القرن العشرين وحىت هناية العهد العثماين اال      

 . (4)لبعض التعديالت البسيطة فقد احلقت ناحيتا ديل عباس وبلدروز بقضاء خراسان 

                                                 

 . 219، ص  9128علي  ريف االعظمي ، مختصر تاريخ بغداد ، بغداد ،  (5)

 ( . 9619هد ) آذار  9261ذو الحجة  29في  921الزوراء ، العدد  (6)

 ( . 9610تموز هد )  9261جمادي االول  9في  81الزوراء ، العدد  (1)

 (  9619هد ) تموز واب  9266عبان ش 90،  2ربيع االخر ،  9، في  910،  966،  999الزوراء االعداد  (2)

 .38، ص9119تشرين االول،  98، بتاريخ 22مجلة عالم الغد، العدد  (3)

 . 921جميل موسى النجار ، المصدر السابق ، ص  (4)
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تصنف ومما هو جدير بالذكر ان الوحدات االدارية بدءاً بالوالية وانتهاء بالناحية كانت      
ثالثة درجات فكانت اقضية الدرجة االوىل كل من قضاء خراسان وقضاء خانقني ومن اقضية اىل 

الدرجة الثانية قضاء منديل اما نواحي الدرجة االوىل فكانت ناحية شهربان وناحية دلتاوة وناحية 
كانت من بني و سكاهنا وموقعها اجلغرايف مساحة الوحدة االدارية وكثافة  انقزلرباط ، ويبدو 

 . (3)ضوابط اليت صنفت مبوجبها الوحدات االدارية اىل درجات ثالث ال
 
 
 اواخر العهد العثماني  *الخارطة االدارية لديالى -9

 أ. قضاء خراسان 
          جعفر املنصور أباتسمية ) طريق خراسان ( هو ان اخلليفة العباسي  سببان     
هي  ،أربعة ابواب متقابلة (1)ملدورة ( ملدينة بغداد ) املدينة اجعل هـ (  136 – 136) 

باب الشام وباب الكوفة وباب البصرة وباب خراسان والذي يهمنا من هذه االبواب هو 
الباب الشمايل الشرقي الذي أمساه املنصور باب خراسان أي الطريق املؤدي اىل أقليم 

 .  (2)خراسان
الطريق املؤدي اىل اقليم  عه علىسبب تسمية هذا القضاء يرجع لوقو  انتبني لمن هذا ي     
حيد القضاء مشااًل والية و ، ختصر اىل خراسان، فقد مسي بـ ) طريق خراسان ( واخراسان

 .  (3)شرقاً قضاء خانقني ومنديل باً الكاظمية وجنوباً العزيزية و املوصل وقضاء سامراء وغر 

                                                 
 . 921 – 928المصدر نفسه ، ص ص  (5)

 ( 9انظر ملحق رقم )*
للمزيد عن تخطيط مدينة بغداد ) المدينة المدورة ( يراجع : صبري فارس الهيتي ، تخطيط مدينة بغداد عبر العصور التاريخية ،  (1)

 . 20-1، ص ص ،  9111مجلة المورد ، المجلد الثامن ، العدد الرابع ، بغداد ، 
  16، ص  9196وحديثاً ، بغداد ،  د المفصل في خطط بغداد قديماً مصطفى جواد و احمد سوسة ، دليل خارطة بغدا (2)
 . 36، ص  9112الحسيني ، تاريخ بلدية بعقوبا في العهد العثماني ، الجزء االول ، بغداد ،  احمد الرجيبي (3)
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راسان يرأس ء خم تشكيل االدارة لقضا 1638قررت احلكومة العثمانية يف عام      
قام قضاء خراسان يف عام ، وقد عني سليمان فائق بك قائم مقاموحدهتا االدارية قائ

 . (4)م 1638
وكانت بعقوبا مركز قضاء خراسان يف العهد العثماين وبقيت هذه التسمية مستمرة اىل حني احتالل      

 .  (3) 1118اجليش الربيطاين للعراق وانتهاء احلكم العثماين يف عام 
يعين بيت احلارس او املفتش او  آراميوهو اسم  ،سبب تسمية بعقوبا هو تصحيف بيت عاقوبا دويعو      
 ، وبعقوبا كما(6) 1118مث استبدلت االلف هاء بعد عام  ،املعقب
، تتألف من عبارة عن قرية كبرية مبعثرة 1616هام الذي زارها يف العام نغذكرها الرحالة مجيس بك 

 . (1)صغريين      من الطني وبساتني النخيل وحدائق مع سوق ومسجدين  مساكن مبنية
هام مها : اوهلما القسم الباقي من بناية املسجد العباسي نغان املسجدان اللذان ذكرها الرحالة بك     

او جامع السوق  فوعرف بعدئذ جامع الوق (2)وموقعه يف اجلانب الغريب من جدول خريسان 
 . (3)جدول خريسانومساها الرحالة مسجد صغري وموقعها يف اجلانب الشرقي من وثانيهما التكية 

بلدة وفيه الكثري من ويف هناية القرن التاسع عشر اصبح يف بعقوبا سوق كبري يقع يف قلب ال     
  (4)منطقة واسعة من البساتني  بالسوقيط حت تت واملواد الغذائية وكانواضراالفواكه واخل

وجانب شرقي يسمى حملة التكية  ، ، جانب غريب ويسمى حملة السراينية جانبتظم البلد     
 . (3)وخيرتق جدول خريسان دورها من الشمال اىل اجلنوب 

                                                 
 . 929، ص  9199عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتاللين ، الجزء السابع ، بغداد ،  (4)
 1، ص  9112، الجزء الثاني ، بغداد ، في عهدي االحتالل البريطاني والملكي الرجيبي الحسيني ، تاريخ بلدية بعقوبا احمد  (5)
. 
 مذكرات احمد الرجيبي ، مخطوط . (6)
 . 988، ص  9181الى العراق ، ترجمة سليم طه التكريتي ، الجزء الثاني ، بغداد  تيهام ، رحلنغجميو بك (1)
من كلمة خراسان  محرفهاسم نهر يتفرع من الضفة اليسرى لنهر ديالى ويخترق بعقوبا وكلمة خريسان خريسان :  (2)

  289، ص  9192،  60غداد ، العدد ومعناها الشرق للمزيد انظر : بشير فرنسيو وكوركيو عواد ، مجلة سومر ، ب
 . 21احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ، الجزء االول ، ص  (3)
،  9161برت ما  دمز ، اطرات بغداد تاريخ االستيطان في سهول ديالى ، ترجمة صالح احمد العلي ، بغداد ، رو  (4)

 . 309ص 
 . 31احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ، الجزء االول ، ص  (5)
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مشاالً  33 – 34،  33 – 11تقع بعقوبا يف اجلزء اجلنويب الغريب من دياىل بني خطي عرض      
الف ومثنمائة وتسعة واربعون  1641وتبلغ مساحتها  ،شرقاً  44 – 31،  44 – 21وخطي طول 

% من جمموع مساحة  4.3% من مساحة دياىل واليت تكون بدورها  1.8كيلو مرت مربع وتكـون 
 .   (6)العراق 
بلدية بعقوبا وخص  لدائرة البلدية  1662دف تنظيم ادارة بعقوبا شكلت يف العام هبو      

 :(8)املوارد التالية
سوم حصر أمر مراجعتها مثل رسوم الكيل والقبانية والعقود رسوم البلدية املكونة من ر  -1

 وذبح احليوانات وبيعها . 
الضرائب اليت خصصت للبلديات كتلك اليت تفرض مبوجب ارادة سلطانية كضريبة  -2

 االحتساب والطمغة . 
 .  (1)الغرامات املالية اليت كانت جتنيها السلطات البلدية من املخالفني -3
م وألف اجمللس البلدي من ثالثة  1662افندي رئيسًا لبلدية بعقوبا عام  عني رفيق     

ما كاتب البلدية فهو فهمي أ، ودرويش علي افندي ، و  أغا، ومخيس  أغابندر  :اعضاء هم
، 1612، وبعد ذلك تواىل على رئاسة بلدية بعقوبا كل من حممد افندي عام (2)افندي 

، وعزة 1116فندي بن عيدان افندي عام د ا، وحمم1616وحسني شكري افندي عام 
 . (3) 1111، وسليمان بك ابن رستم بك عام 1118دي عام افن
 : (4)طلع اجمللس البلدي مبهام وواجبات عديدة منهاضلقد ا

                                                 
نشورة ، كلية االداب ، احالم عبد الجبار كا م ، قضاء بعقوبا دراسة في الجغرافية االقليمية ، رسالة ماجستير غير م (6)

 . 6، ص  9162جامعة بغداد ، 
 . 18احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ، الجزء االول ، ص  (7)

 . 129 – 120الدستور ، المجلد االول ، ص ص ،  (1)

 . 11، ص  الجزء االول احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ،  (2)

 . 93المصدر نفسه ، ص  (3)

 . 233ى النجار ، المصدر السابق ، ص جميل موس (4)
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اليت يوجد  اوللسقوط منها  األيلة وإزالةعلى االبنية اليت تنشأ يف املدينة ،  اإلشراف -1
 خلل يف بنائها .

املدينة واصالحها ومنع التجاوز عليها ، ويكون اجمللس البلدي مسؤوالً  تسوية طرق -2
 ايضاً عن اجلسور اليت قد توجد يف املدن . 

 تنوير الطرق واالزقة وايصال املياه اىل البيوت .  -3
العناية بالنظافة ، خاصة يف االماكن العامة ، ومراقبة احلالة الصحية واالشراف على  -4

 املستشفيات .
قي الدولة  استحدثت م 1613ومبرور الزمن حصل تطور يف دائرة البلدية ، ففي عام      

قام تضم القائمحتصيلدار " أي جايب الضرائب يف كل قضاء تنتخبه جلنة  "العثمانية وظيفــة 
، ومن حق التحصيلدار يف حدود مدير شؤون العقار ورئيس اجلندرمةومدير الشؤون املالية و 

 .  (1)وبيع امالكهم املنقولة وغري املنقولة  ملمتنعني عن دفع الظرائباقضائه اعتقال 
 أما اهم العوائل التي سكنت بعقوبا فهي :      
 بيت حسني اغا -3بيت امني افندي           -2     بيت طه افندي     -1     
 بيت بندر -6   بيت ال حردان النعيمي  -3 بيت سلمان املسلماين  -4    
 بيت اخلشايل -1    بيت درويش علي       -6     (2) بيت جسملة -8    

 (3)بيت صاحل احلبيب  -11بيت املتويل                 -11             
عامرة بفاكهتها وخنلها  وهيتشتهر بعقوبا ببساتينها املمتدة على طول هنر دياىل      

من القداح والطلع يف موسم لورد لذلك اشتهرت بتقطري ماء ا ،وبوفرة اشجار الربتقال
، وكذلك اشتهرت بعقوبا بغزل الصوف حيث كانت النسوة يقضن اوقات الفراغ يف الربيع

                                                 

، رسالة ماجستير ، غير منشورة ،   9119 – 9669الشطرة اواخر العهد العثماني دوم الشطري،دمشاكر حسين  (1)
 . 62 – 69م ، ص  2009كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

 مذكرات احمد الرجيبي، مخطوط. (2)
 . 80خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (3)



 الفصل األول                                     دياىل أواخر العهد العهد العثماني                                               

 08 

رواج ممارسة االعمال اليدوية النافعة واجملدية ، ولقد كان لوجود التمور يف بعقوبا سببًا يف 
 .(4)صناعة الدبس 

االقتصادية حيث تشتهر بعقوبا بزراعة احلمضيات الزراعة هي السمة الغالبة يف حياة السكان  تعدو 
 .  (3)متتلك مقومات السياحة نظراً لوجود البساتني فهي وانتاج التمور وبذلك 

، ولقد امجعت معظم مصادر النحويني واملؤرخني القدمية منها عدد من اخلاناتفيها يوجد و    
ايضًا على  هذه الكلمةنوت وتدل واحلديثة على ان لفظة ) خان ( فارسية معربة فهي تعين احلا

، وتعين ايضًا منزل املسافرين بالتجار أي حمل اقامتهم وجتارهتماملتجر واملكان اخلاص 
 وجودلقد كان و ، ة الفندق من املرادفات لكلمة خانوالقوافل وكلم

 ة لمواصلة السير والتنقل من مكان الخر ولوالها لتعذر على المسافرين قطعحالخانات ضرورة مل
تهيأة اماكن تضمن الراحة لالنسان هو من انتشار الخانات  السبب الرئيسيالمسافات الطويلة ، وكان 

 .  ( 9) والحيوان على حد سواء بعد قطعهم مسافة طويلة 
 : ( 2) كاآلتيعدد الخانات في بعقوبا احدى عشر خان وهي   وأصبح     
 خان محمد حلمي بن غني اغا -3       خان عزرة يونة     -2خان الوقف    -9   
 خان الحاج امين افندي -8  خان سعيد البوسطجي  -9 خان بندر      -1   
 خان نشأة السنوي -1  خان المتولي              -6 ة   يتبخان الس -1   

 خان حسين بن حيدر -99خان الشابندر            -90             
بين دول الوسط ) المانيا وامبراطورية النمسا  ( 1) ولى عند اندالع الحرب العالمية اال     

، أعلن الباب العالي حياد الدولة العثمانية ، ــاء ) بريطانيا وفرنسا وروسيا (والمجر ( والحلفـ
                                                 

 . 91ص  9160عالوي عبد الرزاق الخشالي ، لمحات من تاريخ بعقوبا القديم ، بغداد ،  (4)

 . 91، ص  9118عبد الرزاق الظاهر ، االقطاع والديوان في العراق ، مصر ،  (5)

 – 21،  ، ص  9111العدد الرابع بغداد ،  برهان نزار محمد علي المياح ، خانات بغداد ، مجلة المورد المجلد الثامن ، ( 9) 
30 . 

 مذكرات احمد الرجيبي ، مخطوط ( 2) 

، علددى اثددر مقتددل ولددي عهددد النمسددا االرشدديدوق فرنسدديو  9191اندددلعت الحددرب العالميددة االولددى فددي الرابددع مددن آب عددام  ( 3) 
مددن  فددي الثددامن والعشددرين Serajevoفددي مدينددة سددراييفوا  Sophieمددع زوجتدده صددوفيا  Francis Ferdinandفردينددددددا 

، احدد اعضداء جمعيدة الكدف االسدود ،  Gavyilo Princip، على يد طالب حربي اسمه كافريلو برنسيب  9191حزيران عام 
وقد هزت هذه الحادثة اوربا ، وكانت السبب المباشر الندالع الحرب العالميدة االولدى . امدا االسدباب غيدر المباشدرة فتتعلدق بدالتوازن 

ل االوربية وزيادة الوعي القدومي للمزيدد مدن التفاصديل ينظدر : نغدم سدالم ابدراهيم العداني ، الدبلوماسدية الدولي وسياق التسلح بين الدو 
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، التزام حكومته بالحياد الن حكومات الدول المتحالفة أكدت للباب العالي انه في حالة
، ولكن الحالة السياسية في الدولة العثمانية (1)وسالمتها ستضمن استقاللية الدولة العثمانية

يقودها الى  بأن النفوذ االلماني فيها سوف بنىخالل الثالثة اشهر االولى للحرب كانت ت
 قامتلدخول الدولة العثمانية يف احلرب العاملية االوىل  نتيجةو  (5)الحرب 

اىل ستني عامًا لاللتحاق بالقوات  نيمن يراوح عمره بني عشر باستدعاء احلكومة العثمانية  
 ومت ارساهلم اىل جبهات القتال ، واطلقت على تلك الدعوة ،العثمانية

بعقوبا من اغلب رجاهلا ومل يبق سوى  خلتري العام ، يف حينها فالنأي " "السفر بر 
، لقد جىن اهل بعقوبا الكثري من الفواجع  والنساءالشيوخ الطاعنني يف السن واالطفال 

االحزان من جراء محلة السفربر حيث افتقدت كثري من العوائل اعز ابنائها ممن ماتوا يف و 
 .  ( 1) خضم العمليات احلربية او نتيجة االصابة باالمراض لتدهور حالتهم الصحية أنذاك 

عندما احتلت القوات الربيطانية معظم اراضي العراق قبل انتهاء احلرب العاملية االوىل       
د احملتلون الربيطانيون اىل معقوبا ضمن املدن الواقعة حتت سلطة االدارة الربيطانية فعكانت ب
املرافق احليوية ، اليت تضمن هلم سهولة السيطرة وتأمني صلتهم بوحداهتم  ظمبناء مع

م يف  1116، فشيد الربيطانيون اجلسر احلديدي عام خرىاملتمركزة يف مناطق العراق اال
لغرض عبور القطارات والسيارات والسابلة ، وبعد انتهاء احلرب  اقصى جنوب املدينة

العاملية االوىل اقتضت احلاجة والضرورة اىل بناء دائرة لتنظيم سري القطارات بعد ان 
يفكرون بتأسيس حمطة ون تضاعفت حيث تعددت االغراض احلربية ، مما جعل الربيطاني

                                                                                                                                                         

األوربيددة مددن حادثددة سددرايفو حتددى اعددالن الحددرب العالميددة االولددى ، رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورة ، كليددة التربيددة ) ابددن رشددد ( ، جامعددة 
 . 9111بغداد ، 

 ( 4 ) Marriott , J . A . R . , The Eastern Qnestion An Historical study in 

European Diplomacy , Ox ford , The Glarendon press , 1117 , PP.438 -431 

دخلت الدولة العثمانية الى جانب المانيا في الحرب العالمية االولى الن ساساتها كانوا على توافق تام مع المانيا ، فضالً عن  (5)
دمتها االخيرة الى الدولة العثمانية وعملت لها السكك الحديد ، ودربت جيشها على غرار الجيش االلماني ، الفروض التي ق

 وارسلت خبراءها الى الدولة العثمانية لمسح ارضها والكشف عن ثرواتها السيما النفط للمزيد من التفاصيل ينظر : 
 .  11، ص  9161، الطبعة االولى ، الموصل ،  9119 – 9191عالميتين ياسين عبد الكريم واخرون ، الدول الكبرى بين الحربين ال

 . 91عالوي الخشالي ، المصدر الساببق ، ص  ( 9) 
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نفيذ العملي حيث بنيت احملطة عام السكك احلديدية ، وفعاًل دخلت الفكرة حيز الت
وكانت هذه الدائرة مكونة من غرفتني وقاعة صغرية وعمال خدمة م وعني مديراً هلا  1111

 .  ( 2) لالسرتاحة 
 
 
 
 

 وتتبع ناحية بعقوبا عدد من القرى أهمها :      
 قرية بهرز -9
شبه جزيرة  اىل الشرق من دجلة على سهل منبسط على شكل دياىلتقع يف وسط       

، (1)وتقع على بعد اربعة كيلو مرتات من مركز بعقوبا ،جهات ةحييط هبا هنر دياىل من ثالث
ذات بساتني فيها هـ فقال " بوهرز " قرية كبرية  626وقد ذكرها ياقوت احلموي املتوىف عام 

يف الوقفية  " بوهريز "، وقد ورد ذكر (2)جامع ومنرب قرب بعقوبا بينها وبني بغداد مثانية فراسـخ 
هـ وعرف خبان " االورطمة " او " االوركمة  861املكتوبة على باب خان مرجان الذي مت بناؤه عام 

 .  (3)" أي اخلان املستور يف اللغة الرتكية 
هو القائد الذي أنشأها بتاريخ و  "بوه هرز"، اهنا مسيت بأسم (4)يذكر الدكتور مصطفى جواد      

 ف  ح  مث ص   اهلل عليه وسلم بنحو مخسني عامً  لك قبل والده الرسول حممد صلىوكان ذ، أنشاء املدائن
 .  (3)امسها اىل بوهرز مث اىل هبرز 

                                                 

 . 91096المصدر نفسه ، ص  ( 2) 

ز ، اطروحدة دكتدوراه ، ي دراسدة اثروبولوجيدة فدي مديندة بهدر يدف االجتمداعبري عباس العزاوي ، الهجدرة والتكفخري ص (1)
 . 31م ، ص  2009كلية االداب ، جامعة بغداد   غير منشورة ،

 . 992، ص  9111ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، المجلد االول ، بيروت ،  (2)

 . 31مصطفى جواد و احمد سوسة ، المصدر السابق ، ص  (3)

، ومدن  9106 مصطفى جواد : ولد ببغداد في محلة عقد القشل بالجانب الشرقي من بغداد تداريخ مديالده فدي عدام (4)
بغداد مسقط رأسه انتقل مع ابيه الى دلتاوه ودخل كتاب ) المليه صفيه ( ليتعلم االبجدية العربية وحفن القران ، ثم دخل 
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ان قرية هبرز مقسمة اىل احياء حتمل مسميات ذات معاين خمتلفة تبعًا ملوقعها او االسم االول      
، لوجود خان كبري فيها ا االسممسيت هبذالذي سكنها ، فهناك على سبيل املثال حملة باب اخلان 

، وحملة نصري وحملة اهلنود وحملة (1)حملة املنثر اليت تقع على ارض عالية مرتفعة على ضفة هنر دياىلو 
 :منهاعوائل عدة املنرتيس ولقد سكنت هبرز 

 بيت صايف-4   بيت دبش  -3بيت السيد شهاب    -2   بيت ابراهيم القيار -1
 .(2)بيت سنكي-1    بيت عباس الفارس -6            بيت درويش -8    تبيت ثاب-6بيت املزين -3 

، ن دياىل ومما زادها رونقًا وهباءً لقد حفرت هبرز امسها على جبني التاريخ كوهنا من اقدم مد     
، يب ورماهنا املشهور برمان بعقوبا، وتفنت العيون حيث برتقاهلا الذهاتينها العامرة اليت تسحر القلوببس

 .  (3)وقد رفدت املقام العراقي بنوع مشهور من انواعه مسي املقام البهرزاوي 
 قرية خرنابات -2
، وقد اختلف البلدانيون يف اصل (4)تقع مشال مدينة بعقوبا وعلى مساحة صغرية منها    

، وقيل ان خرنبات أي السهل او وادي النبات تسمية خرنابات ، فقيل ان اصلها عريب
، وقيل ان ) الربتقال (عين مدور أي منطقة النبات املدوررنبات وخر بالرتكية ياصلها تركي خ

، وقيل ان اصلها خرنة اباد فخرنة م نبات يشبه اللوبيا واباد منطقةاصلها فارسي خرم اباد فخر 
ئري االسد او القط وقيل ان اصلها خرما اباد فخرما ز زئري االسد او القط واباد منطقة أي منطقة 

                                                                                                                                                         

يسدتان السددرته واغددرم بحيداة الريددف حتددى كداد ان يبقددى فالحدداً مالزمداً لددالرض لددوال االبتدائيددة فددي دلتداوه ، نشددأ فددي  المدرسدة
لعودة الى بغداد واالنصرات الى العلم ، قبل في دار المعلمين االبتدائية وقضى فيها ثالث سنوات الظروت التي هيأت له ا

م ( وبعد تخرجه منها عين معلماً ابتدائياً في الناصدرية ثدم البصدرة ومندا نقدل الدى الكا ميدة فدي بغدداد  9121 – 9129) 
الدى بغدداد )كاتدب تحريدرات ( فدي وزارة المعدارت لقدد  وتزوج في هذه السنة ثدم نقدل الدى دلتداوة ليعدود بعددها  9126عام 

كانت حياته بعد تخرجه متجه نحو طلب العلدم وتحصديله ، فحقدق ونقدب وكتدب وبحدث قبدل ان يتداح لده مواصدلة دراسداته 
هددد ا السددابع عشددر مددن كددانون االول  9361ركتدده الوفدداه عشددية االربعدداء الثددامن مددن شددوال عددام دالعليددا فددي مصددر وفرنسددا ا

محمددد عبددد المطلددب البكدداء ، مصددطقى جددواد وجهددوده اللغويددة مصددطفى جددواد نقدداًل عددن :  م للمزيددد عندده ينظددر :  9181
 م . 9162بغداد ، 

 . 20احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ، الجزء االول ، ص  (5)
 . 31العزاوي ، المصدر السابق ، ص  صبري  فخري (1)
 . 10 – 81 خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص (2)
 م . 2001ايلول  91،  996عبد الكريم جعفر ، بهرز ، جريدة الصباح الجديد ، العدد  (3)
 . 309، المصدر السابق ، ص  ادمزروبرت ما   (4)
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، ويبدوا ان الرأي االخري هو االصح بالنسبة للتسمية وذلك لكثرة مترها (3)مدينة التمر متر أي 
 وشهرته .
من هنر خريسان وهلا بساتني حافلة  الفرع املشتقخرنابات ذات اسواق وقناطر على      

عديده ، وقد سكنها عوائل افة ستة كيلومرتات مشال بعقوبا، وهي تبعد مبس(6)بانواع الفواكــه
 : منها
 بيت مهدي عبد احلسن  -3العمار   بيت ناجي -2بيت احلاج طاهر   -1
 . (1)بيت على احلسني-3 بيت سيد هاشم    -4
 قرية الهويدر  -3
قرية كبرية تقع مشال بعقوبا على بعد اربعة كيلو مرتات تقريبًا وكانت تسمى اهلويدي      

اصل تسميتها تركي و ، (2)ادس للهجرة نسبة اىل الشيخ علي اهلويدي من اهايل القرن الس
، وهي عامرة بالبساتني وينعدم يف هذه القرية البعوض در أي اهلواء النقيياء من هواء اج

صارت هلا ولبساتينها كاملبزل فلم يبق هبا ترسبات مائية فالن دياىل تكتفها من اكثر جهاهتا 
سن هواؤها بأستحاطة هنر ، وحفلذلك انعدم فيها البعوض واحلرمسمتعفنة يف بساتينها 

 .  (3)دياىل هبا وتلطف هواؤها مبا مير عليه من املغارس واالشجار 
 سكنت الهويدر عوائل قديمة وهي :

 بيت عبد العزيز الصاحل    -3بيت رشيد افندي       -2بيت شارود افندي    -1
 بيت احلاج شهاب العزاوي -6 بيت احلاج محزة   -3بيت حسني شحاذة  -4
 (4)بيت احلاج حممد صاحل الشيباين -8 

                                                 
 م 2009حزيران  9،  1116عبد الكريم جعفر ، خرنابات ، جريدة التأخي ، العدد  (5)
 . 93ر السابق ، ص محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصد (6)
 . 11خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (1)
 مذكرات احمد الرجيبي ، مخطوط . (2)
 . 99محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (3)
 . 19خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (4)
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 هنا  العديد من القرى الملحقة بمركز بعقوبا ومنها : 
          قرية زاغنية الصغرية -4 قرية زاغنية الكبرية  -3 قرية العبارة  -2قرية شفتة   -1
 قرية زهرة  -1   احملولهقرية  -6قرية الكبة  -8 قرية السادة -6قرية دورة   -3
       قرية احلد االخضر -12ة    أبوكرمقرية  -11ودجة      قرية ب -11
  (3)قرية حد مزيد -14قرية حد مكسر       -13
 
 
 

 (9)كما ان هنا  العديد من العشائر الذين يتواجدون في بعقوبا ومنهم 
 عشرية بنو متيم -3  عشرية الدليم -2  عشرية الزبيد -1
 (2)عشرية مشر  -6زرج           عشرية اخل -3   عشرية اجملمع        -4

 ب. ناحية شهربان 
نة يف اللغتني مقطعني : االول " شار او شهر " مبعىن املدي اسم مركب تكون من     

البيت اليت تدعى يف منطقة  ة" بان واصله بانو " أي األمراة او رب، والثاين الكردية والفارسية
يبانو " وعلى هذا االساس يكون جممل معىن  اربيل " كابان " ويف منطقة السليمانية " كه

شهربان " مدينة االمراة " اليت اليستبعد ان تكون امرية او ملكة او غريها من الشهرات ، 
وتقول مصادر كثرية اخرى ان " بانو " هذه كانت واحدة من حمظيات كسرى ابرويز 

القصر مل ، وملا عمل شرين نت بانو على جانب عظيم من اجلمالصاحب شريين وكا
 .  (3)يستحسن ان يغفل عن بانو فأمر ببناء قصر هلا يف هذا املوضع 

                                                 
 .291عبد الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  (5)
 . 11ي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص محمد هاد (1)
وللتفاصيل عن العشائر في ديالى يراجع : ثامر عبد الحسين العامري ، موسوعة العشائر العراقية ، الجزء التاسع ،  (2)

 . 9119الطبعة االولى ، بغداد ، 
 . 906، ص 9160، بغداد ،9عربية ، العدد  اصول اسماء مدن العراق وانهاره الرئيسية ، مجلة افاقجمال بابان ،  (3)
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يف لدولة الساسانني وذلك لوجود محالت االكاسرة  مكان حمصنان هذا املوضع كان      
 .(4) السجن وهو سجن كان هلم وكلمة زندان بالفارسية معناها هذه اجلهات ومنهــا " الزندان " 

يف احملافظة على املدينة من السراق ، وهجمات كبرية امهية   ولهسورة بسور كبري كانت شهربان م      
على طريق املقام اللصوص وغزو العشائر حيث حيتوي هذا السور على اربعة ابواب االوىل تقع 

واالخرى مغلقة وحتتوي على خانات واالخرى على طريق احملطة والثالثة على طريق السراي 
 ، ومن اوائل هذه اخلانات (3)تستعمل للمسافرين

خان " البوحلمجي " ويعين املفتش يف اللغة الكردية وكذلك خان عبود الذي يقع يف 
هذا اخلان اىل عبد الرمحن الكيالين ، وخان امساعيل  دويعو مدخل املدينة من جهة الشمال 

نة وخان يف وسط املديحممد امني ويقع يف اجلانب الغريب من املدينة وخان الفارسية ويقع 
، وخان حممد قدو، جعجا االورفلية وهو يقع يف موقع مهم من السوق وخان توفيق سلطان 

من منازل تتألف وكانت شهربان  (1)وخان علي جوال وخان خليل امني وخان مال علي
، وبضعة شوارع قليلة وحدائق وبساتني مسورة بأسور من طني وفيها متناثرة من االجر

، وحيدها من الشرق والشمال الشرقي قضاء (2)البناء  مسجد واحد ذي منارة حسن
جلنوب واجلنوب خانقني ومن الغرب ناحية مركز بعقوبا ومن الشمال هنر دياىل ومن ا

، واهم رب والرتك وفيهم قليل من االكراد، وسكانه خليط من العالشرقي قضاء منديل
 فيه هم : العشائر 
 احلمريات  -3       بنو متيم -4ني      احليال -3الدليم        -2السمريية    -1
   (3)اخليالنية   -1  اجلبور       -6العزة        -8زرج     اخل -6

 اما اقدم العوائل التي سكنت في شهربان فهم :

                                                 
 . 928محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (4)
 . 986خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (5)

 . 2008ايلول  90،  61شهربان دفىء الماضي الحنون ، جريدة البرلمان العدد  ،خالد حسين غفور (1)

 . 981صدر السابق ، ص هام ، المنغجميو بك (2)

 . 928محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (3)



 الفصل األول                                     دياىل أواخر العهد العهد العثماني                                               

 15 

 بيت توفيق عجاج  -3بيت اخلطيب         -2    وي    ابيت احلاج جميد العز  -1
 بيت بدي -6بيت امني               -3         بيت قاسم افندي       -4
 بيت عبد اهلادي -6    بيت اجلليب                 -8

 . (4)واما حمالهتا فهي حملة النجاجري والكرد والقلعة واملصابيح والرمادية واحلداحدة
% من اراضيها صاحلة للزراعة لذلك نرى ان  81شهربان منطقة زراعية حبتة إذ ان و      

 يها هو : اهم مايزرع ف
 احلبوب : وهي احلنطة والشعري والرز والعدس والسمسم والذرة واهلرطمان .  -1
 اخلضروات : وهي البامية والطماطة والباذجنان واخليار واخلس واللهانة واللوبياء .  -2
وتكثر يف املنطقة التمور بأنواعها  ج ، كمانامهها الربتقال والليمون والنار و الفواكه :  -3

 . (1)والرمان وكل انواع الفواكه  والعنب
 اهم القرى الملحقة بشهربان هي : و  

 اواًل : القرى القائمة على ضفة نهر خريسان اليمنى 
 ابو صيدا الصغرية           -4    املخيسة   -3رمة     ابو ك   -2 اجلليب     -1
   ةصغري العواشك ال -8 هريات     الز  -6     ابو صيدا الكبرية       -3
 بروانة                       -11ضباب       -11      ذيابة     -1          العواشك الكبرية -6

 القائمة على الضفة اليسرى من نهر خريسان  ىثانياً. القر 
 ابو سباع -4ابو طابة              -3      ساطي   -2سنسل         -1

 من نهر مهروت ثالثاً. القرى القائمة على الضفة اليمنى
 حربتياه -4ابو حصيوة          -3ابو جسرة          -2جاليل        -1
  (2)جيجانية  -6سنيجة               -8      عمرانية    -6الوجيهية        -3

                                                 

 . 981 – 986خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (4)

 . 989، ص  خضير العزاوي، المصدر السابق (1)

 . 291عبد الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  (2)
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 ت. قضاء دلتاوة 
ها احدهم باهنا ابتسامة عذبة يف ثغر دياىل ومجاهلا اجلذاب يأخذ صفاوة كما و تدل))     
ه ، هذينها الغناء تزيدها رونقًا وهباءمتنحك احلب واالمان وبساتلقلوب ووداعة اهلها با

نجاد الطيبني اصحاب ال هلهامن الشوائب كأ فهي خالصة، املدينة املطلة على هنر اخلال 
 فسميتاهنا تقع بني هنر دياىل شرقا ودجلة غربًا  بية الظاهرة عليهم ومما زادها مجاالً العر 
، اخلال  اسم كورة عظيمةشرق بغداد : ))قائالً ، لقد ذكرها ياقوت احلموي (3) ((تاالدل

ضهم دياتاوة اصلها " دولة اباء " مث جرى عليها وتسمى اخلال  دلتاوة ويكتبها ويلفظها بع
، اما دولة  (1)التصحيف اللفظي فأصبحت دلتاوة وهي من قرى النهروان يف قدمي الزمان ((

 (2)هي اليت قامت بأنشائها واعمارها  آنذاكدولة أي الدولة القائمة اباد فمعناها معمورة ال
 . 
يذهب بعض الرجال املسنني من اهل البلدة اىل مذاهب شىت حول تسميتها فيقولون      

ان هذا االسم مركب من امسني : تل وتاوة ، فالتل هو املرتفع من االرض واما تاوة فهو 
ل للواردين واملسافرين الذين هبذا املكان وهلا فيه منز  اسم ألمراة كانت تسكن هي واخواهنا

" تلتاوة "       لسنتهمينزلون فيه لالسرتاحة وقد عرف هذا املكان هبذا االسم املركب على ا
زل نـ" تاالت " أي خنيالت صغريات وم، ويقول اخرون ان هلذه املرأة او " دلتاوة "
" تاالت تاوة على السنتهم                 بـ أخذ املوضع تسميةهذا املوضع و  للمسافرين يف

 .  (3)وبالتصحيف اللفضي اصبح االسم تلتاوة " 
، كما ان % من اراضية صاحلة للزراعة 18ان ان القضاء ذو امهية زراعية خاصة و         

 هنراً  ين، ويوجد فيه اكثر من مئتني وعشر (4) صاحلًا للزراعةتوفر املياه يف اكثر مناطقه جعله 
                                                 

 . 39م ، ص  2001مجلة االفاق الجديدة ، السنة االولى ، العدد الثاني ، ، اوةتمدينة دل ،عبد الكريم جعفر  (3)

 . 901، جمال بابان ، المصدر السابق ، ص  292الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  دعب (1)
 .  991م ، ص  9161جمال بابان ، اصول اسماء المدن والمواقع العراقية ، الجزء االول ، بغداد  (2)

 . 91 – 91، ص ص  9112عبد علي الحاج حسين، الخالص من تاريخ الخالص ، بغداد ، رشيد  (3)

 . 922خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (4)
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احلنطة والشعري والقطن وبقية احلبوب وغراسة النخيل واشجار  عةالذلك فقد ازدهرت فيه زر 
 .  (3)   ه اخلضر ايضاً ـصيفية وشتوية وتزرع فيى اختالفها ـالفاكهة عل

 يتبع القضاء العديد من القرى هي : 

           يعة القصابقل -4    عجيمي   -3    سراجق    -2      بين شيت  -1
  ابو متر    -1       ابو خنل  -6     االسود     -8  وندية -6      املاجدية   -3
    احلديد   -14اخلويل     -13   هبهب -12قليعة املهردار  -11 الكوبات    -11
        جيزاين االمام -16  جيزاين اجلول  -18   سندية     - 16  سعدية   -13
 -23 دوخله       -22جديدة االغوات   -21ديدة   اجل -21جيزاين الثعليب   -11

كشيكني الكبرية     -28   بكيةنالع -26  (1)القيصرين  -23الغالبية       -24احلويش 
 -33اجملدد       -32بلطجي   -31هنر السيد     -31ابو حمل    -21صب  ك    -26
  (2)سفيط  -36ر اغا   بك -38    زنبور   -36عليبات      -33شوخيريات     -34 بروانه

  ي دلتاوة العديد من العشائر ومنها:كما يتواجد ف
العنبكية                   -6  اجلبور -3 الزهرية -4بنو متيم   -3العبيد   -2العزة     -1
  (3)املعامرة  -11بنو سعد       -1  البيات -6خفاجة      -8

 دلي عباس  ةث. ناحي
ن الثغور يالة حيمو الدلية وهم صنف من اخلوهو رئيس  " باشيديل"ديل عباس تصحيف      

بينما كان راكبًا فرسًا وذلك اثناء احلرب ، ويراد به الدليل الذي جرح يتوىل رئاستهم ديل باشي
، (4) يل باشيبأسم دومسي موقع احلادث  ،م 1636بني الدولتني الصفوية والعثمانية يف عام 

 . (3) عباس " لكثرة سخاء رئيسها وامسه عباس ويقال ان سبب تسميتها بـ " ديل
                                                 

 . 938 – 939محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (5)

 . 291عبد الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 921 – 926در السابق ، ص ص خضير العزاوي ، المص (2)

 . 933محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (3)

 احمد الرجيبي ، مخطوط . (4)

 998رشيد عبد علي ، المصدر السابق ، ص  (5)
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هام وقال مانصه " وجدنا يف ديل عباس هنر جيري على مقربة نغلقد مر بالبلدة الرحالة بك     
من جنوب القرية ويسري حنو اجلنوب الغريب ومل يكن هذا النهر ليعرب خماضه يف أي جزء وحىت يف 

جانب هنر اخلال  ، وديل عباس خان على  (6)" مثل هذا الوقت املتقدم من فصل اجلفاف 
 وكان سابقاً حمل بريد او قاعدة اسرتاحة وان االعراب والكرد

يزرعون تلك االحناء يف جوانب هنر اخلال  ، وعلى هنر اخلال  قنطرة تبعد عن شط  
فرسخًا واحدًا وفوق ديل عباس قرية كرية تسمى منصورية اجلبل وفيها مخسمائة بيت دياىل 
 .  (1)يف جانب جبل محرين وفيها بساتني كثرية ويرىب هبا دود القز تقع 
عشائر اليت تسكنها عشرية العزة ال هايسكن ديل عباس العديد من العشائر ومن ابرز      

، وتنتج من للبستنة فيها مقام كبريوهي تعتمد على الزراعة ويزرع فيها احلبوب والقطن و 
    . (2)ت اـالفواكه التمر واالعناب واحلمضي

 ج. ناحية بني سعد  
، وقد كان يدعى " خان اورتا " وهو يقع يف منتصف (3)مركز الناحية خان بين سعد      

يف العهد العثماين االخري حمطًا لراحة التجار  اخلان، وكان (4)الطريق بني بغداد وبعقوبا 
 .  (3)بالعكس واملسافرين من بغداد اىل الشمال وايران و 

 توجد يف هذه الناحية العديد من القرى وامهها :      
قرية حممد سكران : وهي قرية صغرية عامرة جبانب هنر صغري يسمى باجلبورية وقريب  -1

منها تل اثري ، فوقه قرب شامخ الحد الشيوخ الصاحلني امللقب مبحي الدين حممد بن 
  (6)مسه ، وهي تقع مشال بغداد أقرية بهـ ومسيت هذه ال 668سكران املتويف عام 

                                                 

 . 33هام ، المصدر السابق ، ص نغجميو بك  (6)

 .  991رشيد عبد علي ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 9دي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص محمد ها (2)

 . 293عبد الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 981هام ، المصدر السابق ، ص نغجميو بك (4)

 . 901، ص  اصول اسماء مدن العراق وانهاره الرئيسية جمال بابان ،  (5)

 . 918رشيد عبد علي الحاج حسين ، المصدر السابق ، ص  (6)
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 -8 عبارة بازول -6احلسنية     -3ام محام       -4بشليه    -3خشيم كدري     -2
 االمريية -11ام الرمان        -11    ابو بصل   -1ابو كدش    -6عثمانية   
 (8)ابو جراد  -13يدان      دخ -14ركة هبرز      -13املرادية             -12

 تسكن هذه الناحية العديد من العشائر منها 
  (1)مشر  -6دفافعه       -3بين متيم    -4الدليم    -3اجملمع     -2بين سعد     -1

 ح. قضاء خانقين 
خانقني مدينة قدمية جداً  وقد جاء ذكرها يف املدونات االغريقية بأسم " خالو نيتوس      

ك تسمية يونانية ملدينة خانقني هي ارمتينا هناو ، (2)" ومعناها املنظر اجلميل 
ARTEMITA (3)  . 

شخ  امسه تقي فسمي بـ " خان تقي  لكهاسم خانقني ورد من أحد اخلانات الذي كان مي إن     
خانقني وهناك رأي اخر بالنسبة اىل التسمية يقول ان خانقني يتكون من  إىل" مث تطور اىل خانقي مث 

او خانو أي املسكن وقيل مبعىن الغضب باللغة الكردية والفارسية وتأويله  واصلها خان (فانه)لفظني 
ان كسرى ملك الفرس عندما امر حببس النعمان بن املنذر سجنه يف مكان خانقني احلايل فسميت 

 .  (4)أي املكان الذي سجن فيه املغضوب عليه  "خانه منت  "بـ        املدينة منذ ذلك الوقت
يف الشمال الشرقي ملركز دياىل وتبعد عنه مائة ومثانية كيلو مرتات وعن بغداد شرقًا مائة  وتقع خانقني     

وحيدها من الشرق ايران ومن الغرب قزلرباط ومن الشمال قرة تو ومن اجلنوب  (3)وسبعة وستون كيلو مرتًا 
 .  (8)غداد وطهران وهي تقع يف منطقة جبلية وعلى طريق السيارات الرئيسي الذي يربط بني ب (6)منديل 

                                                 

 . 919 – 911المصدر نفسه ، ص ص ،  (7)
 . 933خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (1)
 . 11، ص  9163، السنة الرابعة ، بغداد ،  99مجلة احياء التراث العربي االسالمي ، مجلة فصلية ، العدد  (2)
 . 209هام ، المصدر السابق ، ص نغجميو بك (3)
 الخامو والعشرين،العدد  نقين دراسة في جغرافية المدن ، مجلة ديالى ،جمعة علي داي ، مدينة خا (4)
 . 313، ص  2001،  كلية التربية ،ديالى جامعة         
 . 290الحسني ، المصدر السابق ، ص  زاقعبد الر  (5)
 .  62محمد هادي الدفتر وعبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (6)
 . 190، ص  9112موسوعة العربية الميسرة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، المحمد شفيق غربال واخرون ،  (7)
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يتألف القضاء من أربعة نواحي هي ناحية مركز خانقني وناحية قزلرباط وناحية قرة تو      
قرة تو    شيخان ويف القضاء مواقع أثرية مهمة منها حوش كري يف ناحية  نوناحية هوري

خانقني هو ، ومن املواقع االثرية املهمة يف  (1)ومواقع أثرية اخرى يف ناحية هورين شيخان 
 . (2) 1666نشأ عام اجسر خانقني االثري حيث 

 ان اهم القرى التابعة لقضاء خانقني املركز هي :      
  عبد اهلل فتحي الكاكي -3         شفيق عزيز اغا  -2     علياوه سامل   -1
 ابن با هبرز  -8   (3)النفطخانة  -6   ملك شاهي احلاج صفر  -3توتك         -4
 سالكنار     -11            االركوازي -1     ريز حممد شاه حممد  كه  -6
 بابالوي حممد صاحل   -13 دكة عبد القادر -12يوسف عزيز طاهر    -11
 . (4)كاين بز   -14  

 ين هي : قان اهم العشائر التي تسكن قضاء خان
               ربيعة       -3 الصميدع -4 اركوازية   -3اجلاف   -2السوره علي    -1
الكاكائية                  -11   اجلبور  -1  الباجالن -6الطالبانيه         -8ويس     بن -6
               (3)الزنكنه  -14الشرف بيانية      -13 الطائشية -12برزجنة         -11
   (6)الكهريز-16قادر جريوسن         -18   الدلو-16زركوش          -13
 اما محالت خانقين فهي:و 
 حملة اجلامع        -3حملة عبد اهلل بك        -2حملة اغاوخليفة        -1

                                                 

 . 82محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 11خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (2)

هو موضع النفط للمزيد  النفطخانة : موقع شرقي خانقين وعلى مقربة منه فيه ابار عديدة للنفط ومعنى النفطخانة (3)
 . 302ينظر جمال بابان ، اصول اسماء المدن والمواقع العراقية ، ص 

 . 909-900خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (4)

  . 208عبد الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  (5)

 . 83محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (6)
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 (8)حملة احملطة  -6حملة املزرعة               -3حملة باشه كويري  -4
 ناحية قزلرباط -خ
)       ان قزلرباط كلمة مركبة من لفظني االوىل : ) قزل ( ومعناها يف اللغة الرتكية      

االمحر ( او ) قز ( ومعناها البنت والثانية ) رباط ( العربية او ) اباد ( الفارسية مبعىن 
، وهي تصحيف خسرو اباد  (1)املعمورة ، ويأيت املعىن بـ )الرباط االمحر( أومعمورة البنت

القدمية وتقع يف منبسط من االرض حيدق هبا جبل محرين وجبال لورستان وسلسلة جبال 
 . (2)قنيخان
"قرغان     ان من اهم القرى التابعة هلذه الناحية هي قرية جلوالء وكانت قدميًا تسمى     

، وقد ابدل امسها اىل  (3)"نسبة اىل اسم اشجار الغابة اليت كانت تقع يف وسطها جلوالء
الفرس  مجع عندمام  638هـ /  16جلوالء نسبة للواقعة املشهورة للعرب مع الفرس عام 

هـ وجتمعوا يف املوضع الذي حتتله جلوالء ،  13رة يف معركة القادسية عام حل قواهتم املندفلو 
هبا املسلمون من الفرس وقتل  اوقعفسميت جلوالء الوقيعة ملا  كبريةاذ دارت رحى معركة  

اهلل عز وجل من الفرس يوم جلوالء مائة الف فجللت القتلى اجملال فسميت جلوالء ملا 
 . (4)هم فهي جلوالء الوقيعةجللها من قتال

لقد اختطت جلوالء لنفسها موضعًا متميزًا فهي مستلقية على الضفة الشرقية لنهر      
( شرقًا ويشكل النهر  34º – 12دياىل من حوضه االوسط عند تقاطع دائرة عرض ) 

                                                 

 . 16وي ، المصدر السابق ، ص خضير العزا (7)

 

 . 239جمال بابان ، اصول اسماء المدن والمواقع العراقية ، ص  (1)

محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  ؛ 292عبد الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  (2)
909 . 

  909خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (3)

رسالة ماجستير ، (، م 838هد ا  99يد مخلف االحمر ، معركة القادسية واثرها في تحرير العراق ) ايوب عبد الحم (4)
 . 913م ، ص  9161غير منشورة ، كلية التربية ،ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
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 حدودها الغربية بينما تصطدم حدودها الشرقية مبرتفعات " دره وشة " وهي جزء من اخلط
 . (3)اجلنويب الشرقي ملرتفعات محرين 

م مل يغب عن بال املستعمرين اجلدد امهية 1118عام  دياىلعندما احتل الربيطانيون      
كركوك مارًا جبلوالء وأنشأت   –موقع جلوالء ، اذ باشروا مبد خط سكك حديد بغداد 

 .  (1)م 1116حمطة قطار جلوالء عام 
 لناحية قزلرباط هي :  ومن القرى االخرى التابعة     
جوامري النجه           -4خيارى         -3      (2)الزاوية  -2كولدرة             -1
اثيه             -1االجود    -6الدشتان      -8احلافري        -6بايل القدمية  -3
 . (3)اجلديدي  -11
ينة عظيمة خربت ومل يبق يف هذه الناحية هنر عظيم هو هنر حلوان ، كانت عليه مد     

    وكذلك فيها اخلان الكبري الذي دخله الروس يف احلرب العاملية االوىل ،فيها شيء
 .  (4)م وجعلوه ثكنة جليشهم  1114

 د. ناحية قره تو 
احدى نواحي قضاء خانقني املهمة والقدمية ، تقع اىل الشمال من مدينة خانقني      

قريبة من احلدود االيرانية وتقع مقابل قضاء قصر شريين  مبسافة ثالثني كيلو مرت ، وهي
كأهنا زهره مجيلة وسط حديقة تبدو  يف الربيعو  ،االيراين ، وحتيط هبا اجلبال والوديان الضيقة

 . (3)غناء بالنظر جلمال منظرها اخلالب 

                                                 

   ابية ماجستير غير منشورة كلية التر راسة في جغرافية المدن ، رسالة محسن ابراهيم التميمي ، مدينة جلوالء د (5)
  1ص،  2009جامعة ديالى ،       

 . 9محسن التميمي ، المصدر السابق ، ص  (1)
 . 908محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (2)
 . 901 – 903خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (3)
 . 901محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (4)
 . 906خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (5)
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 مركز الناحية يف قرية بنكدرة ، وكان مدحت باشا وايل العراق قد اجرى بعضويقع      
 األمن وإلشاعةاالصالحات فيها ، وابتىن املخافر لضبط الطرق وحراستها من العابثني 

 .  (6)واحملافظة على االرواح واالموال 
( أي اجلاف و )  ن قره قو كلمة تركية مأخوذة من ) قوريإاما بالنسبة اىل التسمية ف     

رفت حو اهلشيم، مث ومعناها احلشيش اجلاف وه، فتتكون قوري اتو اتو ( أي احلشيش
هذه املنطقة يف سبب تسميتها هبذا االسم هو ان اجليش العثماين نزل و ، وصارت قره تو

ما ، قالع السماء وجفاف االرضنودهم الا فلم جيد اجلند يف وقت نزوهلم فيها كأل لرعي ج
     ، فقال قائدهم عندما دفع نظره علـى اهلشيمات اهلشيم التقيم هلا مرعىسوى اضعمعناها 

 .  (1)) قرى أوت ( أي ان الكأل جاف فأصبحت هذه الكلمة علماً على هذه املنطقة 
)      ، واشهر املواقع االثرية فيها القلعة املعروفة كغريها الختلو من االثار  هذه الناحية     

 .  (2)حوش كري ( ويرجح انه من آثار الساسانني 
 ان اهم القرى التابعة لها هددي :      
 -8    سرقزل -9برديخان         -1مجيد ساالر         -3حوش كري      -2   علي اغا       -9

         صنكر العليا والسفلى -1       سيد مصطفى   -6كاني بهو         -1جوار كالوي         
 الحاج علي  -99          (3)قلعة تيه االولى  -90
 (9)قره جم-99  (1)خضر صغير  -91    خضر كبير -93محمود قجر       -92 

 ذ. ناحية هورين شيخان 

                                                 
 . 68محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (6)

 . 61، ص  محمد هادي الدفتر وعبد اهلل حسن، المصدر السابق (1)

 . 10، ص  المصدر نفسه (2)

 . 901-906خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 66د اهلل حسن، المصدر السابق ، ص محمد هادي الدفتر وعب (4)

، التقارير االدارية الشهرية والنصف شهرية للواء  9639د .   . و ، الوحدة الوثاقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفة  (5)
 . 21، ص  3، و  9129-9121ديالى لسنة 
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مركز هذه الناحية سراي ميدان ، وتقع على مسافة أثنان وتسعون كيلو مترًا من خانقين شمااًل والطريق      
 .  (1)و م، وهي تقع على سطح احد الجبال القريبة من جبل الب (8)اليها وعرة جداً 

ذا االسم لوجود قريتني هامتني فيها مها هورين وشيخان ، فغلب مسيت هذه الناحية هب     
االراضي باسم املدن او  تسمىامسامها عليها الهنما كانتا من ابرز مافيها من القرى وكثري ما

كرمانج وقرية باقوبرة   مة فيها قرية حاجي لر وقرية كاين، ومن القرى امله (1)القرى اليت فيها 
جبارخا وقرية كوركنش العليا والسفلى وقرية هو مرحل وقرية مسجد  ، وقرية دربند وقرية (2)
(3)  . 

 ان اهم العشائر في هذه الناحية هي :      
  (4)الشرف بيانية  -3السادة الربزجنية       -2الطالبانية         -1

 ر. قضاء مندلي 
   س الكرملينستاال اجني " قنيداملصادر العربية القدمية " بالبنعرفت هذه البلدة يف      

والظاهرة ان االسم االصلي هو " وندنيكان " كأهنا مجع وندنيك على الطريقة الفارسية 
 .  (6)، وقد تغري امسها فأصبحت مبرور االيام تسمى منديل  (3)ومعناه املالكون الطيبون 

 وتتكون هذه الكلمة من ثالثة مقاطع :  "جني بندنيمنديل"ان أصل      
 به ند ( أي املستقر  –بند  االول : )
 نه وى ( أي الواطىء او املنحدر  – الثاين : ) ين

 جي ( أي املكان  –الثالث : ) جني 

                                                 

 . 292عبد الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  (6)

 . 990در السابق ، ص خضير العزاوي ، المص (7)

 . 909- 900محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 909المصدر نفسه ، ص  (2)

 . 999خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 902محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (4)

 .820م ، ص  9192، مجلة سومر ، المجلد الثاني ، بغداد  (5)

 . 992محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (6)
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، املعىن البلد الكائن يف املنحدر ولدى ربط هذه املقاطع مبدلوالهتا السالفه الذكر يكون     
، وبعده تبدأ السهول رق منديل وان البلدة تقع يف سفحهويؤيد هذا القول ان اجلبل يقع ش
 . (8)صوب بلدروز وبعقوبا وبغداد 

تقع منديل شرق بعقوبا وعلى مسافة ثالثة وتسعون كيلو مرتًا وعلى بعد بضعة كيلو      
مرتات من جبل بشت كره االيراين غربًا وتشرف على وادي فسيح تتجمع منه مياه العيون 

،  ( 1) هنر كنكري  ايلهمير بالبلدة يسمه اال والغدران املتفجرة يف اجلبل املذكور فيكون هنرياً 
وهذا النهر هو الوادي الرئيسي الذي تسقى منه منديل ومنبعه االصلي من جبال بشتكوه 

 . ( 2) االيرانية 
قالع منفصله بعضها عن بعض ، كانت تشكل  ةايا أربعقتتكون منديل القدمية من ب     

ابواب ، واما القالع االربعة فهي قلعة مري احلاج  املدينة كلها بضمنها سور كبري فيه أربعة
ومسيت ايضًا قلم احلاج ، ويعتقد اهنا مسيت هبذا االسم نسبة اىل رئيس عشرية او قوم 
يسكنون هذه القلعة ، والقالع االخرى هي مجيل بك ، وقلعة بويا يف ، وقلعة سفيد أي 

آثارية تعود اىل حقب تارخيية خمتلفة ، وكذلك حتتوي منديل على مناطق  ( 3) القلعة البيضاء 
 نذكر منها : 

 جيكان : وهو تل تارخيي مهم يقع مشال منديل . -1
 كوكتية : ) التل االخضر ( كلمة تركية .  -2
 متر خان : نل كبري فيه اثار خمتلفة .  -3
 دوجكا : كلمة تركية معناها التالت .  -4
 لعنيقه . قلعة كونه :  كلمة كردية معناها القلعة ا -3
 كناري : مقابر قدمية العهد .   -6

                                                 

 . 263جمال بابان ، اصول اسماء المدن والمواقع العراقية ، ص  (7)

 . 201عبد الرزاق الحسني ، المصدر السابق ، ص  ( 9) 

 . 993محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  ( 2) 

 . 2008عام  61في ،  مندلي في العهد العثماني جريدة البرلمان ، العدد و علي الص ( 3) 
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، (4)، وتل القصبة ل القريبة من منديل مثل تل رحيم، وتل ابو خنيلةوهناك العديد من التال    
وتل الضباعي وتلول الغاز بني منديل وشهربان ، وتل السبع ، وتل اجرب الواقعان يف اجلهة 

 .( 3) الشمالية من منديل 
 عديد من العشائر وهم : يسكن منديل ال     
 عشرية اجلورانية -3عشرية الرديتية          -2     عشرية احلريث       -1
 عشرية املعال -6     عشرية احلمد     -3عشرية الدلقية             -4
 عشرية الندا -1عشرية بين غصبة        -6  عشرية البو فرج        -8
 عشرية الشجاالت -12 ة مساعدةعشري  -11  عشرية البوجواري   -11
 عشرية مشر -13      عشرية بين متيم   -14عشرية املسعود        -13
 (1)عشرية قره لوس  -16عشرية الدهلكية       -18    عشرية الداينية     -16
حتيط مبنديل الكثري من القرى وامهها قرية النقيب الواقعة على بعد كيلو مرتين يف      

ايل عشرة كيلو مرتات يف جنوهبا، غريب منها ، وقرية قزانية الواقعة على بعد حو اجلنوب ال
 .  (2)وقرية دوشيخ وتبعد عنها زهاء نصف كيلو مرت 

تشتهر منديل بالزراعة مثل زراعة احلنطة والشعري واهلرطمان والسمسم وتزرع فيها      
 منها : اشجار الفواكه وكذلك اشجار النخيل ومن اهم انواع التمور 

اخلضراوي         -4اوي       ستاخل -3االشرسي           -2مري حاج          -1
 -11الزهدي          -1   ن  بالرب  -6اسطة عمران       -8التربزل    -6 الربمي  -3

 اخلاتوين       -13البصراوي        -12املكاوي        -11 (3)املكتوم 
 . (4)السكري  -16   باويع -13السعادة         -14 

                                                 

 . 996م ، ص  9169عمران موسى المندالوي ، مندلي عبر العصور ، بغداد ،  (4)

 . 998محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  ( 9) 

 . 110 – 361ص عمران المندالوي ، المصدر السابق ، ص  (1)

  996محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (2)

 . 931خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (3)
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 توالى على ادارة قضاء مندلي العديد من القائمقامين نذكر منهم : 
 (9جدول رقم )

 اسم القائمقام العام
 حاجي حممد بك م1688
 عبد القادر افندي م1661
 امحد افندي م1663
 راشد افندي م1611
 شوكت بك م1614
 نعمان ثابت بك م1618
 محدي افندي م1111
 عبد اهلل خمل  افندي م1113
 (1)حممد توفيق افندي  1111

 ز. ناحية بلدروز 
تقع على طريق السيارات بني بعقوبا ومنديل ، وهي بلدة صغرية تقع على هنر روز وهو      

 .  (2)احد فروع هنر دياىل 
 ذكرها ياقوت احلموي يف معجم البلدان ) براز الروز ( ويضيف قائاًل :      

                                                                                                                                                         

 . 399 – 390عمران المندالوي ، المصدر السابق ، ص ص  (4)
 . 993 – 938عمران موسى افندي ، المصدر السابق ، ص ص ،  (1)
 . 89المدن والمواقع العراقية ، ص  جمال بابان ، اصول اسماء (2)
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ن اصل الكلمة املركبة يعين النهر العزيز وقيل يف تفسري معناها ضياء النهار او هباء ا ))
 .  (3)( (النهار 
ان اسم بلدروز هو ) بدروز ( أي اليوم الردىء مث حرف فصار براز الروز مث حرف اىل      

 فيان غارة شعواء اصابت قومًا من الفرس او جيشًا من جيوشهم كانوا  هبلدروز ، وسبب
واالستباحة فكان هذا اليوم سيئًا  واألسرهذا الموقع ودارت عليهم رحى الحرب بالفتك والقتل 

) بدروز (       وم فيكون بمعنىحس و )روز( يعليهم ، فقالوا ان هذا ) بد ( أي رديء ن
أي اليوم السيء او النحس ، واما اسم ) براز الروز ( معناه نهر الخنازير ، وكلمة بلدروز 

مايزرع في هذه المنطقة من الرز ) التمن ( فتحولت كلمة رز الى روز  ةمن كثر جاءت 
 . (0)والمراد بلد الرز أي موطن زراعة الرز 

ن قرية صغيرة واهم قراها قرية ياليتجاوز عدد القرى في بلدروز عن اربع وعشر      
ن ، ومحمد ، وكذلك من قرى بلدروز قرية يحيى الحس (1)الصباغية وقرية االمام عسكر 

 . (1)الحسن ، ونهر البور ونهر صباح ، وكاظم الزيون والتحويلة ، ومال شاهين 
 تي : ال روز العديد من االثار المهمة وهي كديوجد في بل

م الى بورة خان : ان هذا االثر عبارة عن تالل مستطيلة تقع في منطقة شمر وتقس -0
 ة خان صغير . هما بورة خان كبير وبور  نقسمي

 نهر التحويلة .  نهايةاالضباعي : عبارة عن تلول تقع في  -1
نارة والمشهور انها بنيت في زمن العباسيين لمامخيريج : انها عبارة عن بناء كبناية  -1

  (1)تل ابو جيت  -6تل ابو مشمش        -5تل ابو زميل        -1 لهداية القوافل . 
فوض مقاطعة بلدروز الى قد م (  0919 – 0876كان السلطان عبد الحميد الثاني )      
، (5)كومة العثمانية ــاليونانين واسمه ظريفي لقاء تنازله عن دين كان بذمة الح ـةفار صياحد ال

                                                 
 . 88المصدر نفسه ، ص  (3)

 . 920 – 991محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 929، ص  نفسهالمصدر  (2)

 . 982خضير العزاوي ، المصدر السابق  ص  (3)

 . 62 – 69عمران المندالوي ، المصدر السابق ، ص  (4)

  290زاق الحسني ، المصدر السابق ، ص عبد الر  (5)
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 الةلدى و مكانة ، ولهم الحكومة المحلية لدى لةز ـلهم من هكالءو وقد كان لهذا الصيرفي و 
 وهولدى الحكومة  المتقدم ، وان الوكيل يعد بغداد
 
 
  

املسؤول امامها يف كل شيء يصدر من الزراع ، وان الرؤساء والشيوخ كانوا يبدون هلم 
 .لطاعةا
 وهذه اسماء الوكالء :  
 -6انطوان بادي         -3  بو لنيب -4منكساس    -3ساكر يدو    -2قيالن     -1

      شربينيك         -11زير بين      -1  سكونه -6قره ججو      -8ترباك     
    (1)واسلياوي  -11

 ان اقدم العوائل التي سكنت بلدروز هددي : 
 بيت معروف النعمان -3بيت عبد اهلل العبدال       -2بيت صاحل املهيدي     -1
 ، واما عشائرها فهم   (2)بيت مجعة الطهحاز  -4
 ةاجلوراني -3الدهلكية         -4مشر      -3الداينية      -2بين متيم    -1
 . (3)عتبــة  -8بين ويس             -6
تعتبر من وهناك قليل من الزبيد واخلزرج وبين زيد وغريهم من العشائر وكل هذه العشائر      

 . (1)العشائر المستقرة حيث ان مهنتهم الزراعة 

                                                 
 . 906عمران المندالوي ، المصدر السابق ، ص  (1)
 . 989خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (2)
 . 921محمد هادي الدفتر و عبد اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص  (3)
 . 982خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (4)
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ع في بعض ، وتزر (9)تعتمد هذه الناحية في الزراعة على لحبوب والقطن وفيها الكثير من البساتين      
، وفيها  (8)مناطق بلدروز الخضراوات كالبامية والطماطة وتنتج كميات من البرتقال اضافة للفواكه االخرى 

 العديد من االنهار وهي : 
 نهر كوشك -1نهر صفر بك        -3نهر عكركو     -2نهر نجار     -9
 . (1)ن نهر حس -6نهر خفاجي       -1نهر شمسية         -8نهر دال     -9
 

 س. قرية قزانية 
)  كلمة قزانية تركية مكونة من كلمتني ومها ) قزان ( مبعىن ) اربح ( و ) يه ( مبعىن       

 .  ( 1) أكل ( أي ) اربح وكل ( 
تسمية نسبة اىل عشرية )قزانلوية( اليت هي فرع من عشرية باجالن وهي وجاءت هذه ال     

ا اسم قدمي وهو ) خرياين ( وكانت عشائر منديل وقد كان هل ( 2) تسكن هذه املنطقة 
 .  ( 3) عموماً يقولون ذهبنا اىل خرياين ورجعنا من خرياين 

اما بيوهتا فهي مبنية على الطريقة الشرقية البدائية من الطني ) الطوف ( ويستعمل يف      
ي على تسقيف البيوت كما هو احلال يف منديل جذوع النخيل ، وفيها سوق مستطيل حيتو 

 :، ويسكن فيها العديد من العشائر وهي ( 4) مايقارب من ستني حانوتاً 
 . ( 3) بين عقبة  -3زبيد     -4البيات    -3مشر    -2املعلى    -1 

يقول الدكتور مصطفى جواد يف احدى مباحثه يف التلفاز )) ان منطقة قزانية كانت      
هذا القول هو تعلق الصائبة وترددهم اىل هذه احلرانيني (( ، ومما يؤيد  بئةموطنًا للصا

                                                 
 . 923د اهلل حسن ، المصدر السابق ، ص محمد هادي الدفتر و عب  (5)
 . 983خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (6)
 . 901 – 906م ، ص   9129محمد توفيق ال مال عيدان ، تقسيم مياه ديالى ، بغداد ،  (7)

 . 163عمران المندالوي ، المصدر السابق ، ص (  9) 

 . 230عراقية ، ص جمال بابان ، اصول اسماء المدن والمواقع ال(  2) 

 . 162عمران المندالوي ، المصدر السابق ، ص (  3) 

 . 168المصدر نفسه ، ص (  1) 

 . 981خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص (  9) 
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املنطقة واملكوث فيها مع عوائلهم اياماً واشهراً ، واما بالنسبة اىل الزراعة فقد كانت من اهم 
رب من اخصب اراضي العراق، واكرب مصادر االنتاج الزراعي خلصوبة اراضيها الزراعية اليت تع

 .( 6) د كبري من اشجار النخيلدـ، وفيها عوهي مشهورة بأجود انواع احلنطة
 
 
 
 لعهد العثماني ابحث الثالث : اخلدمات العامة يف دياىل اواخر امل
 الخدمات الصحية في ديالى  -9
أمهل العثمانيون اخلدمات العامة ، فاحلالة الصحية كانت يف غاية االحنطاط والتدهور      

، فقد كانت طرق (1)ا قانون وسادت اخلرافات والشعوذة والدجل دون ان حيد من سطوهت
وكل مايعرفه االهايل يقتصر على  (2)العالج القدمية هي الشائعة وجيري تداوهلا بني الناس 

، يالً حتضري العقاقري البسيطة من بعض االعشاب اليت يكون تأثريها على املريض ضئ
حراق واجلراحة اقتصرت على احلجامة وهي اخراج الدم من املريض بواسطة السكني او ا

 .(3)اجلروح اليت سببتها االصابات بالسالح االبيض 
اال ان هذه العالجات غالبًا ماتعطي مفعواًل عكسيًا يؤدي اىل تفاقم املرض ويزيد من  

 .  (4)حدته 
إذ قامت في ذلك  9636بدأت الدولة العثمانية باالهتمام بأمور الصحة العامة منذ عام      

بد ) نظام         حي واصدرت بعد سنتين نظامًا خاصًا اسمتهالعام بتطبيق نظام الحجر الص

                                                 

 .166 - 161عمران المندالوي ، المصدر السابق ، ص (  8) 

وتقديم الكلية الطبية الملكية العراقية ، بغداد  هاشم الوتري ومعمر خالد الشابندر، تاريخ الطب في العراق مع نشوء (1)
 . 93، ص  9131، 

 .90عالوي الخشالي ، المصدر السابق ص  (2)

 . 900شاكر حسين الشطري ، المصدر السابق ، ص  (3)

 90عالوي الخشالي ، المصدر السابق ، ص  (4)



 الفصل األول                                     دياىل أواخر العهد العهد العثماني                                               

 11 

، ولقد كانت دوائر الحجر الصحي في ليزية تعني الحجر الصحيكلمة انك    الكورنتينا ( وهي
على اتخاذ اجراءات حجر الزوار لمدة عشرة ايام قبل التصريح  آنذا خانقين ومندلي دائبة 

 .  (9)اء في المدن االيرانية دلهم بالدخول وذلك عند  هور بوادر أي وب
كانت ادارة احلجر الصحي يف خانقني فيها طبيب وكاتبات وموظف   1116ويف العام      

 .  (6)اليت تدخل  زخمت  بفح  اجلنائ
مع اجراءات الدولة العثمانية يف جمال الصحة العامة ، اال انه كان للمحيط السائد      

ثرها على الصحة العامة فكانت املالريا من اهم والظروف االجتماعية واالقتصادية ا
، حيث فتك هذا املرض بأرواح الكثري من الناس يف بعقوبا وضواحيها (1)االمراض املنتشرة 
وذهب ضحية هذا املرض اخلطري الكثري من  1114بعد عام واسع السيماا وانتشر بشكل 

 . (2)الناس منهم الشيوخ والشباب واالطفال 
 ديالى التعليم في  -2
عاىن التعليم يف العراق من االحنطاط الكبري بسبب سوء االوضاع السياسية      

يف تعليم ابنائهم على  االهايل، لذا اعتمد (3)واالجتماعية واالقتصادية اليت كانت متر به 
، حيث كانت منتشرة يف البالد تعلم الصبيان حفظ (4)الكتاتيب اليت انتشرت يف البالد 

فكانت اما اجلوامع ءة واحلساب وشيئًا من الكتابة ،  ، وبعض مبادىء القران الكرميآالقر 
حو ، ، حيث يتلقى البعض ممن يرغب بالتعليم دراسة علم النمثثل مراحل التعليم العايل

 .  (3)، وعلم التفسري والصرف ، والتشريع االسالمي
                                                 

 . 100 – 311جميل موسى النجار ، المصدر السابق ، ص ص ،  (5)

 . 109در نفسه ، ص المص (6)
 . 91، ص  9196محمد توفيق حسن ، نهاية االقطاع في العراق ، بيروت ،  (1)
 . 90عالوي الخشالي ، المصدر السابق ، ص  (2)
م ، ص  2002، (،بغداد 9196 – 9681) العراق في العهد العثماني االخيرجميل موسى النجار ، التعليم في  (3)

39 . 
 . 91م ، ص  9191، بغداد ،  9191 – 9836، تاريخ التعليم في العهد العثماني  عبد الرزاق الهاللي (4)
 . 1م ، ص  9162ابراهيم خليل احمد ، تطور التعليم الوطني في العراق ، البصرة ،  (5)
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، فة الدينية وتعلم الناس العاملنيلقد ادت املدارس الدينية دوراً كبرياً يف جمال نشر الثقا     
 ن الكرميآفكانت ملدرسة الشيخ امحد داود القدح املعلى يف جمال الفقه وتفسري القر 

 ن، وينبغي ان النواالحاديث النبوية الشريفة
 
د ني الذين تولوا مهمة تعليم اوالئا ال  سى دور امل

ليم االطفال كيفية كتابه ، وكذلك تععن ظهر قلبوحفظه  ن الكرميآسائر الناس تالوة القر 
احلروف اهلجائية ومن الذين اشتهروا يف هذا اجملال يف مدينة بعقوبا املالا الله عارف العزاوي 

 .  (6)وكذلك املالا شهاب امحد 
كان التعليم يف دياىل يف القرن التاسع عشر يقتصر على الكتاتيب واملدارس الدينية وقد       

عد ظهور املدارس الرمسية احلديثة يف اوائل القرن بية حىت استمرت تلك املؤسسات التعليم
 .  (1)العشرين 
وقد اختذت يف العراق بعد اشهر من صدوره  1661صدر قانون املعارف عام      

 عهد الوايل مدحت خطوات واضحة للسلطة العثمانية النشاء مدارس حديثة فتأسست يف
وقبل فيها خرجيو  1681ريس عام دية يف مدينة بغداد باشرت التدباشا مدرسة رش

انت هناك هناية القرن التاسع عشر ك الكتاتيب لعدم وجود مدارس ابتدائية انذاك ويف
افتتحت مدرسة  1668، ويشري النجار انه يف عام  (2)دية واحدة يف بعقوبا مدرسة رش

ية يف ديتان واحدة يف منديل والثانافتتحت مدرستان رش 1612ويف عام  رشيدية يف دلتاوه
وكان اول معلم يف املدرسة ببعقوبا حممد امني افندي وعدد تالميذها اربعة  (3)بعقوبا 
عني حممد فخري  1616ويف العام  ،طالب ، وعامل اخلدمة فيها احلاج حممد ينوعشر 

                                                 
 . 93عالوي الخشالي ، المصدر السابق ، ص  (6)
،  الرابعالعدد  ، مجلة ديالى ، 9131 – 9100 محمد عصفور سلمان ، تطور التعليم الرسمي الحديث في ديالى ، (1)

 . 9، ص  9116،  كلية التربية  الجامعة المستنصرية ،
 . 298محمد عصفور سلمان ، حركة االصالح في الدولة العثمانية ، ص  (2)
 . 911جميل موسى النجار ، التعليم في العراق ، ص  (3)
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وحممد وحيد افندي معلمًا ثانيًا وبلغ عدد التالميذ يف  ياً افندي من اهل بغداد معلمًا اول
 .  (4)وكان عامل اخلدمة يف املدرسة حسون اغا  اً  طالبنيسهذا العام مخ

، ففي قضاء منديل كان هناك وجمالس املعارف يف بعقوبا ومنديلتأسست دوائر      
موظف واحد يدير شؤون التعليم يدعى ) رئيس املعارف ( وشغل هذا املنصب للعام 

در افندي الذي استمر م حل حمله عبد القا1616م حممد شوقي افندي ويف العام  1612
 م، ويف بعقوبا كان هناك ايضاً رئيس للمعارف بدأ عمله عام  1116يف عمله حىت عام 

 
   (2) 1118، وعني امحد افندي ابن عيدان افندي رئيساً للمعارف فيها وبقي اىل عام  (1)م  1612
اماكنها غري  م أمرت السلطات العثمانية بغلق معظم الكتاتيب حبجة ان 1116بعد عام      

عت اىل نقل التالميذ من الكتاتيب اىل املدارس دصحيحة ، وال يراعى التعليم فيها بصورة صحيحة و 
 . (3)االبتدائية 
أختذت بعض اخلطوات اليت كان هلا االثر  1116ن من متوز يوبعد احلكم الدستوري يف الثالث والعشر      

وضمن املادة العاشرة من  (4)در نظام للمدارس احلكومية الواضح على تطور حركة التعليم يف العراق إذ ص
 .اصالح املدارس النظامية

 وحسب اجلدول االيت : اد اليت يدرسها الطالب يف املرحلة االبتدائية وهي : و امل 
 (2جدول رقم )

 األسبوعيةعدد الساعات  املواد
 6 ترتيل القرآن الكرمي
 4 معلومات دينية

                                                 
 مذكرات احمد الرجيبي ، مخطوط . (4)
 . 208 – 209النجار ، التعليم في العراق ، ص  جميل موسى (1)
 مذكرات احمد الجلبي ، مخطوط . (2)
 . 93 – 92ابراهيم خليل احمد ، المصدر السابق ، ص  (3)
واليدة البصدرة فدي  مدوتالكسدندر ادا ؛ 26 ، ص،  9110جمال اسد مزعدل ، نظدام التعلديم فدي العدراق ، الموصدل ،  (4)

 . 66، ص  9162م صالح التكريتي ، الجزء االول ، البصرة ماضيها وحاضرها ، ترجمة هاش
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 3 صرف عريب
 3 كيةاللغة الرت 
 3 التاريخ
 3 اجلغرافية
 3 احلساب
 (3)  2    حسن احلظ

تأسســت مدرســة يف بعقوبــا وقــد امــر بتأسيســها القائمقــام امحــد فــائق  1113يف العــام      
، وقـد كـان (1)دية الث منهـا أبتدائيـة وثـالث صـفوف رشـبك ، وحتتوي على ستة صفوف ث
ان هلا دور بارز يف نشـر العلـم والثقافـة يف بعقوبـا واليت ك (2)اسم املدرسة هو املدرسة االمريية

(3)  . 
وكانت مناهج م 1116فتحت مدرسة أولية يعرب عنها باملكتب عام  هويف دلتاو      

احلساب واهلندسة  ومبادئ، اذ مل تكن حتتوي اال على تعليم االلفباء الدراسة فيها بسيطة
 م مت فتح مدرسة ابتدائية1116العام  البسيطة ومدة الدراسة فيها كانت اربعة سنوات ويف

، واما يف بلدروز فقد (4)للبنني وكانت مدة الدراسة فيها ست سنوات  هبأسم مدرسة دلتاو 
ويف  ،  1111اسست اول مدرسة ابتدائية بأسم مدرسة بلدروز االبتدائية للبنني عام 

 .( 3) 1111شهربان اسست اول مدرسة ابتدائية يف العام 
م ثالث 1114العراق حىت عام مدة الدراسة يف املدارس االبتدائية يف واليات  لقد كانت     
، وكانت الدولة العثمانية قد اجرت بعض التعديالت على هيكل املدارس التعليمية فقد سنوات

                                                 
 . 11شاكر حسين الشطري ، المصدر السابق ، ص  (5)
 . 99عالوي الخشالي ، المصدر السابق ، ص  (1)
 مذكرات احمد الرجيبي ، مخطوط . (2)
 . 11خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (3)
 . 961رشيد عبد علي ، المصدر السابق ، ص  (4)
 . 980خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (5)
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ر فيه ان تضم مرحلة الدراسة م ) قانون التدريسات االبتدائية ( الذي تقر 1113صدرت عـام 
، يف املدارس االبتدائية ست سنوات دراسة االبتدائية لتكون مدة الدراسةدية اىل مرحلة الالرش

، ولكنه اليعلم ختذت االستعدادات لتنفيذ القانونا 1113-1114ومع بداية العام الدراسي 
ام ال إذ ان ظروف احلرب اعاقت تطبيقه يف فيما أذا طبق هذا القانون يف واليات العراق 

 .(6)من جبهات القتال البالد اليت كانت ارضها جبهة
 
 الخدمات االخرى في ديالى  -3

 أ. نظارة الرسومات ) الكمار  ( 
م حىت اواخر السبعينات من القرن التاسع و ن نظارة الرسومات ) الكمارك ( كانت تقإ     

عشر جبمع الرسوم الكمركية وقد كانت يف دياىل مأمورية يف قضاء خراسان ومديرية للرسوم 
 .  (1)ني ومنديل وناحية قزلرباط يف اقضية خانق

 ب. نظارة ) الريجي ( 
احتكار شراء ومعاجلة وبيع التبغ املنتج يف  1664منحت الدولة العثمانية يف عام      

اراضيها واستفاء ضرائب انتاجه واملتجارة فيه لشركة فرنسية منساوية مسامهة وكانت تسمى 
بفتح فرع هلا يف والية بغداد وكانت للنظارة  قامت هذه الشركة 1666) الرجيي ( ويف العام 

 .  (2)مديرية يف قضاء خراسان ومأمور يف اقضية خانقني ومنديل ومأمور يف ناحية شهربان 
 ت. الجهاز العسكري 

 الشرطة  -9
 تاريخ التأسيسان اختلف الباحثون يف تاريخ تأسيس جهاز للشرطة حيث ذكر احدهم      
، 1614من ذلك لست سنوات أي يف عام ان التأسيس اقدم  يقول وآخر 1111بعام  بدأ

                                                 
 . 319-311نجار ، التعليم في العراق ، ص الجميل موسى  (6)

 . 323جميل موسى النجار ، االدارة العثمانية في والية بغداد ، ص  (1)

 . 330المصدر نفسه ، ص  (2)
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لقد كانت وظيفة الشرطة حمدودة وهي تفريق االجتماعات ذات االهداف الفاسدة ومنع ازالة 
 .  (3)االعالنات الصادرة عن احلكومة ومنع محل السالح واحملافظة على االمن العام 

من الدرجة الثالثة وفرد واحد كان يوجد يف قضاء خراسان مفوض شرطة   1118يف عام و 
 . (4)من الشرطة واما يف منديل وخانقني فكان يوجد شرطي واحد 

  الجيش -2
بـ " النظام   مايسمىدولة العثمانية النظام االنكشاري،وظهر حلت ال 1626يف عام      

تثناء اجلديد " وبعد ان كانت اخلدمة العسكرية اجبارية للمسلمني من الرعايا العثمانيني واس
من هم من غري املسلمني من اخلدمة مقابل بدل نقدي اال ان الدولة العثمانية عدلت قانون 

اخلدمة اجبارية على مجيع عناصر الدولة العثمانية من الذكور دون  حيث جعلتالتجنيد 
قسم اىل سبع مناطق عسكرية يف كل منطقة فيلق نظامي دولة العثمانية تناستثناء وكانت ال

ومقره  1646راق منطقة منطقة الفيلق اهلمايوين السادس الذي تأسس يف عام ـوميثل الع
وكان الفيلق السادس جيشاً قائماً بنفسه له قائد عام اعلى رتبة مشري واركان حرب  (1)بغداد

وامراء وقواد لوحداته املختلفة وعدد كبري من الضباط واملراتب واجلنود وكانت وحداته 
،  (2)كانت هناك كتيبة حلرس احلدود يف خانقني   1683ففي عام  منتشرة يف احناء العراق

 من اللواء السابع عشر فرقة ة والثالثنيكانت يف خانقني الكتيبة الرابع  1118ويف عام 
الفرقة الرديف  ني من اللواء احلادي واالربعالثماننيو  يةانلثاخليالة السادسة وكانت الكتيبة ا

 ةء خراسان وفوجها االول يف القضاء نفسه واالفواج الثالثن مقرها يف قضاياحلادية والعشر 
  (3)االخرى يف خانقني ومنديل ودلتاوة 

                                                 

( دراسة في اوضاعها االدارية  9191  - 9618مهدي صالح سعيد العباسي ، كركو  اواخر العهد العثماني )  (3)
 . 18، ص  2009واالقتصادية والثقافية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االداب جامعة الموصل ، 

 . 261جميل موسى النجار ، االدارة العثمانية في والية بغداد ، ص  (4)

 . 13مهدي صالح سعيد العباسي ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 291موسى النجار ، االدارة العثمانية في والية بغداد ، ص  جميل (2)

 . 298المصدر نفسه ، ص  (3)
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لقد اثبتت احلرب العاملية االوىل ضعف الفيلق السادس وسوء ادارته وتدريباته وشهد      
، إذ شرعت القوات الربيطانية بعملياهتا  (4)رار من قبل اجلند اثناء احلرب فحاالت 
  .1118رية الحتالل دياىل يف عام العسك
   

                                                 

 .  19مهدي صالح سعيد العباسي ، المصدر السابق ، ص  (4)



 الفصل الثاني
 

 9191 -9191التطورات السياسية في ديالى  

 

 9191طاني لديالى عام يالمبحث االول : االحتالل البر 
 المبحث الثاني : االوضاع السياسية في العراق بعد نهاية الحرب العالمية االولى

 المبحث الثالث : ثورة العشرين في ديالى
 الثورة في شهربان -ت     دلتاوهالثورة في  -ب     بداية الثورة  - أ

 الثورة في مندلي -ج   زلرباطقالثورة في خانقين و  -ث                
 مظاهرعامة كشفت عنها الثورة -خ         نهاية ثورة العشرين في ديالى  -ح        

 9191-9119 داب البريطاني االنتفي المبحث الرابع : ديالى 
 اقينواب ديالى في المجلس التأسيسي العر  - أ
 9191-9111لعراقي ا نواب ديالى في البرلمان - ب

دور نوووواب ديوووالى فوووي معالجوووة القةوووايا الداخليوووة المعروضوووة علوووى  -9
 البرلمان 

نووواب ديووالى فووي معالجووة القةووايا العارضيووة المعروضووة علووى  دور -1
 البرلمان
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 9191دياىل لطاني ياملبحث االول : االحتالل الرب
يف  Stanley Maude  ) )  مأدعسأااني  ىلق كمأا ىلعىأا ىلراأرىل  طانيأا ىل  ىلعرأر يبر  مل تأت         

 ،ماقأاىلل حمرأررىلل" " ىلنأه مل يأت  حتاًأال بأ   9191يف ىلحلاعي ىشر من ىلذىلر ىأا  بيانه ىاد عخد  بغدىلع 
طأاني  ىلعأاين ىلرتأاعحمىل يطانية يف ىلعدىلقع تطدرىلل عك  تيك ىلرهدع ىلعيت باهلا ىلحمىلئ  ىلعب يحمىلمنا كانت ىلحلمية ىلعب 

ربسأأأأ   حترىلنسأأأأي  حمممأأأأا   يأأأأك حتيأأأأه ىل  برثأأأأة ،ق حبثأأأأال ىأأأأن  أأأأا  ربديأأأأد  دمأأأأة ىلمبىل أأأأدرياه  ىلعرأأأأرىل
(Francis chesney     ىأا )قأد  ،  ىل  هنأر ىلعرأرىل  عدرىلسأة ىلمكانيأة ىلة  يأة 9381-9381

يرأأأدحم  عرىلسأأأاه   أأأد  ىلمكانيأأأا   د طأأأانييقأأأت حمىلعبةااأأأة ىلعب د حمماأأأا ذعأأأك ىلع ،نبهأأأت ىل  ىل يأأأة ىلعرأأأرىلق 
ة تيأأأك قيمأأأ ىيأأأا عيم  أأأة ىلعاهريأأأة ععيأأأ ،  9389راأأأب تتسأأأي  يأأأركة عأأأا  ىأأأا  حمي ،ايرأأأة ىلةخ رىلقىلعرأأأ

 . (2)طانية يف ىلعررىلق تزعىلع حمضد ال يحمتدرجيال بدأ  ىلةصاحل ىلعب  ،(9)ىل مكانيا 
ىلل ب حمكأأا  يدمأأا  مغأأ ، 9191 أأد ىلحلأأاعي ىشأأر مأأن ىلذىلر ىأأا  عخأأ  ىلراأأرىل  مأأدع بغأأدىلع يف يأأد  ىل        

ن حتأأدق أىلقايرأأت ىل يأأوار حم أأار  ىلعسأأقد  مأأ ىلع حتيأأه ىاةأأرة ترىلبيأأة مأأدمر  ربارحتأأة،دقامتأأال ىلرباا أأت بغأأ
 .(8)ىلةباين
بانأأت يف ىلعةأأرة ىلعغربيأأة مأأن هنأأر عيأأا  ىلربأأع  9191ىلذىلر ىأأا   يف ىصأأر ىلعيأأد  ىلعثأأاين ىشأأر مأأن        

 ىلذ حتاةأت نأنىل  ريايأاحنا  أد ،يظهأر ىلهنأا تقأدمت  ساكشأا  ىلةاطقأة  ،طانيأة يسيارىل  مصأرةة بر 
قريأأت ىائأأد  ىل   ،ىلعطأأر  ىل خأأر  ىلعةأأرة ىلةقابيأأة مأأن  أأن دأأد  مقصأأدع حمةأأا مل تأأر ىليأأة  ركأأة مأأن

عرىأأأ  يف قيأأأد  بغأأأدىلع ىل  ىل  حمةأأأد  دأأأا  ىلةصأأأرةا  حمحتاةهأأأا ىلعاأأأار ىيأأأا برقدبأأأا ىلعخأأأ  ىل
 (4)ب  .بغن ددى قيق  مةطر  يرتىلكةد ىلعااس حمربريه  

 
 

                                                 

 91م، ص9111م ، بغداد ،  9111-9119رضاء حسين حسني العطاب ، العراق بين .  9)

م يراضع : فواز مطر نصيف الدليمي ، 9191للمزيد من التفاصيل عن المصالح البرطانية في العراق حتى عام . ( 2
م ، رسالة ماضستير غير منشورة ، كلية االداب ، ضامعة بغداد ، 9191-9611اق النفوذ البريطاني في العر  تغلغل
 م.9161

الطبعة الثانية  111م ،الجزء االول9116-9111عراق والوطن العربي . طالب مشتاق ، اوراق ايامي ، بغداد وال( 9
 .96،ص9161بغداد ، 

 . 11المصدر نفسه ، ص  (4)
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مشأأا  ماقأأد  باعيدريأأا  حمىأأز   برىيأأ     حتأأد  9191ىلذىلر  94ىلرسأأ  ىلراأأرىل  مأأدع يأأد        
 .(9)من ىلةدرىا  ىل  برقدبا 

طأاين ىيأا يحمداىل ير  من ىلعاا يأة ىلعرمييأة ىل  ماطقأة عيأا  قأد حمضأرت يف ىلحلسأا  ىلعب      
 .(2)طانيةيوية ىلعب تيعاعك يكيت مرص ل  يديا يف ىلعسرتىل ،ىلهنا ضا ية من ضدىل   بغدىلع 

قأد ًشأد  حمىلتأا  مدىلضأرها يف ىلرانأ  ىلعشأرق  مأن كانت قطرا  ىلرأي  ىلعرثمأاين       
راحمعأأة ماهأأأا ىأأد  متكأأأ   ،هنأأر عيأأا  بأأأ  قأأرييت  أأأر  حميأأراة برأأأد ىل  نسأأرت ربسأأر برقدبأأأا 

 ،قطرا  ىلعردحم عاص  ربسر ىيا ىلةةيق ىلعدىلقأع بأ  ىلعقأريا  مأن هنأر عيأا  حمىرقيأة تقأدمها
برقدبا حممبساحتة تقدر  دىليل ىلعأ  طاين ىل  يقد  بربدر كاذ  مشايل يىلرةر  ىلعب  آمرقرر حمقد 
 . (8)حمىل  يكد  ىلعربدر ىلحلقيق  من ىلةةيق ىلةاقد  ىلعاكر ،مرت 
طانيأأأأأة يف  اعىأأأأأة ىلعقأأأأأدىل  ي  جنةأأأأأت ىلعقأأأأأدىل  ىلعب  9191ىلذىلر ىأأأأأا 91/93يف عييأأأأأة حم       

عيأأا  برأأدرب  بدىلسأأطة ىلعقأأدىلر  هب ىل أأا    أأر  ةأأبا  ىلعيأأد  ىلعثأأامن حمىبأأدر هنأأر  ،ىلعرثمانيأأة 
حمىلنسأأة  ىلعرثمأأانيد  باشأأا  يأأهربا  حمل ىلسأأاكما  ىل أأا   برقدبأأا بقيأأاع   ،ىلر ىشأأر مأأن ىلذ
طانيأأة ربسأأرىلل ىيأأا هنأأر يبأأدحم  مقاحممأأة حمنصأأبت ىلعقأأدىل  ىلعب  Edwards (4)ع ىلراأأرىل  ىلعحمر 

 هطانيأأة باصأأ  ربسأأرىلل بأأ  قأأرييت يأأراي))قامأأت ىلعقأأدىل  ىلعب  ىلعأأرربييحميقأأد  ىل أأد  ،(1)عيأأا  
ائمال  د ساا  ىل  ىل  ل ىلنشاء ربسر ىلحلديد رباد  برقدبا ق  داىل ىلرسر ىلةؤقت بقحم ر  حم 

 Marshal(8)طاين ماريا  يحممس  باس  ىلةهادس ىلعب  هبياها حمب  يرا
                                                 

 . 911م ، ص9111م ، الطبعة الثامنة ، بغداد ،9196-9191شكري محمود نديم ، حرب العراق  (1)

؛ امين سعيد الثورة  19، ص 9111عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، الجزء االول ، لبنان ،  (2)
 1العراقية الكبرى ، الجزء الثاني ، القاهرة ، )د.ت(، ص

 91م ، ص 9111الثاني ، بغداد ،  احمد الرضيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ، الجزء (3)

صباح مهدي رميض وقحطان حميد العنبكي ، ديالى في سنوات الحرب العالمية االولى ، مجلة الفتح ،العدد السابع  (4)
 .1م، ص1111والعشرين، كلية التربية االساسية ، ضامعة ديالى ، 

م ، 9161ثووواني ، الطبعوووة االولوووى ، بيوووروت ، عبووود الووورزاق محمووود اسوووود ، موسووووعة العوووراق السياسوووية ، المجلووود ال (5)
 .911ص

 مذكرات احمد الرضيبي ، معطوط . (6)
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مؤعرأة مأن  Kerryطانية ىلةاةشد  يف برقدبا بأامر  ىلراأرىل  كأنييبيغت ىلعقدىل  ىلعب         
 22حميف  ،(9) ىربأأة ىسأأكرية ن مأأدحترال حممائأأة حم سأأيعأأدىلء ىل ياعأأة حمعأأدىلئ  مشأأا  حمىلربرأأة حمىشأأر 

تأأامكن مأأن ىبأأدر هنأأأر  عكاهأأا ملطانيأأة  أأد يأأأهربا  ي  ىلشهأأت ىلعقأأدىل  ىلعب 9191ىلذىلر ىأأا  
ىلعقأأدىل  ىلعرثمانيأأة  قامأأت ،بسأأب  ىلةيأأا  ىلعأأيت  مأأر  ماطقأأة حمىلسأأرة برأأد ىلعاهأأر  ،(2)مهأأرحم  
ربا  يأأد  متكاأأدىل مأأن ىل أأا   يأأه د طأأانييطانيأأة عكأأن ىلعب ي ىاقأأة تقأأد  ىلعقأأدىل  ىلعب بأأاربرىلءىل  

 حمأسستاومع ىاد ربب   رين حميف خانق  ىلعىلعرثمانية  ىاددا قرر ، 9191ىلذىلر ىا  28
حمقد قرر قائد ىلعرييق ىلعثاعث ىشر ىلعرثماين ىلةاسة  من ىليرىل   ،(8)مدضع عحتاى  رة  حتيها

 -ذ ىل طدىل  ىلعااعية :اىليغا  ىلةدىلضع ىلعدحتاىية يف سيسية رببا   رين حمىلت
ىبدر ىلعرييق هنر عيا  حمىليقا       غطيةاىل   رين ع ا  ىلعررقة ىلعساعسةىلرس -9

 طاين .يىلري  ىلعب 
ىليأأأغ  ىلعرثمأأأانيد  ىلةدضأأأع حمىلسأأأادحمىل رباأأأا ه  ىل اأأأن ىل  هنأأأر عيأأأا  حمىل كمأأأدىل  -2

  حمىلعثاعثة ىلعسيسة ىلرادبية جببهة ىشر  كييد مرتىل  حمىلعدسطا جببهة ىلربرة كييد مرتىل
 .(4)ا  خي  ىلراا  ىل يسر أحمحمضردىل ىل ايا ه  ىلعر ،جببهة ساة كييد مرتىل 

بيأأا ىليلأأايل ىلعقأأدىل  ىلعرثمانيأأة  أأدىليل سأأاة ىل   مأأن ىلةشأأا  حما اأأة سأأرىليا خياعأأة حم انيأأة        
طانيأة حتكانأت مؤعرأة مأن ىلربرأة ىل   حمسأامائة رباأدي مأن يىلمأا ىلعقأدىل  ىلعب  ،ن مدحترال يحمىشر 

ىلهلوأأأد  يأأأد   حمبأأأدأل   طأأأاين قدىلتأأأه ىل  قسأأأميحمحم ع ىلعقائأأأد ىلعب  ،ن مأأأدحترال يىلةشأأأا  حمسأأأاة حمىشأأأر 

                                                 

م ،  9111ولسن ، بالد مابين النهرين بين والءين ، ترضمة فؤاد ضميل، الجزء الثاني ، بغداد ،  –تي  –السر ارنلد  (1)
 .11ص 

 نهر خريسان. للمزيد ينظر :مهروت : اسم نهر يتفرع من الةفة اليسرى لنهر ديالى من شمال  (2)
 .11محمد توفيق ال مال عيدان ، المصدر السابق ، ص 

 .911شكري محمود نديم ، المصدر السابق ، ص  (3)

 .  916عبد الرزاق محمد اسود ، المصدر السابق ، ص  (4)
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مأأن ىل أأا   رباأأد   أأرين يأأد  ىلعث اأأ  مأأن  د طأأانييحممتكأأن ىلعب  آذىلرن مأأن يىل أأام  حمىلعرشأأر 
 .(9) 9191زعرباط يد  ىل حم  من نيسا  ىا  قىلذىلر هب ىل ايدىل 

عأأاعك دومأأت قدىلتأأه ىيأأا ىلعرثمأأاني   ،ركأأا  ىلعرثمانيأأة قأأدر ىلراأأرىل  مأأدع خطأأدر  ىلعاة      
حبأدحمع تسأرمائة ىلةأابة  بيغأتخسأائر  برأد تكبيأدد  ،ىل   أرين  حمىلضطرحن  ىل  ىل نسةا 

حمبرأأد  ،(2)سأأبرمائة بأأ  قايأأ  حمربأأري  بيغأأت خسأأائر ىلعبيطأأاني   حمباةقابأأ بأأ  قايأأ  حمربأأري  
دأأأأا  ىلعرمييأأأأة قأأأأا  ىلراأأأأرىل  مأأأأدع باةقيأأأأق ىلددىلحتأأأأه ىلعرىلميأأأأة ىل  ترةأأأأ  ىل أأأأرىل  بغأأأأدىلع ىلعشأأأأرقية 

كأا  دأد    ،(8)بأاعاظر حليأد  مدسأ  ىلعصأي  ىلحلأار  رر ىلرىل أة قطراتأهأأأحمق ،حمىلعشماعية ىلعغربية 
 حمعأأأي  ىلراأأأرىل  مأأأدع   أأأرع ىلعقأأأدىل  ىلعرثمانيأأأة خأأأار  سيسأأأية رببأأأا   أأأرين حمقأأأد كيأأأ  ىلراأأأرىل 

 أا  ىلةهمأة خأ   يأهر تشأرين ىل حم  مأن ( باعقيأا   Willi am manshalماريأا  )
 ىل حم ، تشأأأأرين 91، حمىلعأأأأاي يأأأأرع بأأأأدحمر  يف ًريأأأأك قطراتأأأأه ىلعرسأأأأكرية يأأأأد   9191ىأأأأا  

ممأأأأأا ىلضأأأأأطر ىلعقأأأأأدىل  ىلعرثمانيأأأأأة ىل   ،  9191تشأأأأأرين ىل حم  ىأأأأأا  22حمىلناهأأأأأت مهماهأأأأأا يف 
 ،ىل نسأأأةا  مشأأأا  بأأأدحم  خسأأأائر كبأأأن  رارظأأأ  بأأأبر  ىلةاأأأا ق  أأأر  ماأأأابع هنأأأر عيأأأا  

  حمبرأد مرأارحم رادمأة بأ  9191كأاند  ىل حم  ىأا  8باير  ىلعقدىل  ىلعبيطانية ًركهأا يأد  
كأأاند    1حمتكأأرر ىلهلوأأد  ىلعبيطأأاين يأأد   ،ىل  ىلعرثمانيأأة مشأأا  قأأر  تبأأة ىلرأأانب  ىلنسأأةبت ىلعقأأد 

حمقأدر  خسأائر ىلعقأدىل   ،  مما ربر  ىلعقدىل  ىلعرثمانية ترتىلربع ىل  كرري  9191ىل حم  ىا  
ئة اىلما ىل سائر ىلعرثمانية قأد بيغأت  سأم ،ئا  حما ا  ىلةابة ب  قاي  حمربري  اىلعبيطانية مب
مأأن  أأرع   د   متكأأن ىلعبيطأأاني 9193حمقبأأ  هنايأأة ىأأا   ، ىلل ن   ىلسأأئا  حم أأ  حمىشأأرحم امأأاه  مأأ

حمىلعسأأيطر  ىيأأا ىلقةأأية حمنأأدىل    (4)ماأأا ق ىل أأرىل  عيأأا  بشأأك  هنأأائ   مأأنىلعقأأدىل  ىلعرثمانيأأة 
 .عيا  
 

                                                 

 .1صباح مهدي رميض وقحطان حميد ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 19، ص ارنلد ولسن ، المصدر السابق  (2)

 . 11المصدر نفسه ، ص  (3)

 .1-9ميض وقحطان حميد ، المصدر السابق ، ص ر صباح مهدي  (4)
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املبحث الثاني : االوضاع السياسية يف العراق بعد نهاية احلرب العامليةة 
 االوىل
تةأأار  ىلةصأأاحل حمىل  مأأاع  (9)  9191ري  ىأأا  يأأهد مأأؤمتر ىلعصأأي  ىلعأأاي ىلنرقأأد يف بأأا        

ىل سارمارية مع ىل م  ىلةاسيخة ىن ىلعدحمعة ىلةغيدية حمىلعأيت كانأت شأد يف ىلعشأرارىل  ىلةطرحم أة  أد  
 .(2)حمىلعدةاية حم قدق ىل م  ىلعصغن  ىلة  يف ًقيق  مد ها ىلعد   حمىلعقدم   ق تقرير ىلةصن 

اطأأأدير ىلعدحمعأأأة ىلعدىلخيأأأة ًأأأت ىلناأأأدىل ا حمىليصأأأاهلا ىل   أأأد ىلةاادبأأأة ب ةىل  ًديأأأد مهمأأأة ىلعدحمعأأأ         
ىل  نظأا  ىل ناأأدىل  قابأ  ع ناهأأاء باناهأأاء  ضأأمايال يرأأ   ، ىلعقأدر  ىيأأا ىلعىلر  ىلعأب ع حم ايأأة ىلسأاق هلا

مهمأأة ىلعاطأأدير ىل  ىل  تبيأأا تيأأك ىلعدحمعأأة ىلعدرربأأة ىلعةأأرحمرية مأأن ىلعاطأأدر تبقأأا ىلعسأأياع  مشأأرتكة بأأ  
حمعكأأن ربأأت ىلناهأأاء ىل ناأأدىل  باطأأدر ىلعبيأأد ىلةشأأمد  ، دىلخيأأة يف ىل ناأأدىل  ىلعدحمعأأة ىلةاادبأأة حمىلعدحمعأأة ىلع

به حمىلىطاء ة  ية تقدير عرربة ذعك ىلعاطأدر ىل  ىلعدحمعأة ىلةاادبأة يرأ  ىلسأامرىلر ىل ناأدىل  حتأرت   أن 
 .(8)دىل خاةة ىلذىل كا  دااحم مصاحل عيدحمعة ىلةاادبة يف ىلعدحم  ىلةشمدعة با نا ، ردحمع 
ىلعأأيت حم ىأأت يف مأأؤمتر سأأا  راأأد يف   ىل ناأأدىلبان ىلجملمدىأأة )أ(مأأن  مدىأأة كأأا  ىلعرأأرىلق ضأأم        

ىلىأأأأأ    ااأأأأأمحم ،   (4)حمكأأأأأا  ضأأأأأمن ىلعأأأأأدحم  ىلةشأأأأأمدعة با ناأأأأأدىل  ىلعبيطأأأأأاين،  9122نيسأأأأأا  ىأأأأأا  
 ظهر مدق  ىرىلق  مسااكر ع نادىل  حمقد ،  ىلعبيطاين ىيا ىلعررىلق رمسيال  ىل نادىل 

                                                 

م 9191عقوود مووؤتمر الصوولح فووي بوواريس فووي الثووامن عشوور موون كووانون الثوواني لغايووة الثووامن والعشوورين موون حزيووران عووام  (1)
موع المانيوا فوي الثوامن   Versaillesاي وحةر المؤتمر ممثلوت عن تسع وعشرين دولة وقد وقع الحلفاء معاهودة فرسو

كمووا وقوع الحلفوواء فووي السوونة نفسووها معاهودات التسوووية مووع دول الوسوو  االخوورى وهووي   9191والعشورين موون حزيووران عووام 
موع بلغاريوا فوي   Nenillyموع النمسوا فوي العاشور مون ايلوول ومعاهودة نووى  .Germain   STمعاهودة سوان ضرموان 

ومعاهودة  9111مع المجر فوي الرابوع مون حزيوران عوام  Trianonلثاني ومعاهدة تريانون السابع والعشرين من تشرين ا
موع تركيووا فووي  Lausanneمووع الدولوة العثمانيووة فووي العاشور موون اب مون السوونة نفسووها ومعاهودو لوووزان  Severeسويفر 

 . للمزيد من التفاصيل ينظر:9119الرابع والعشرين من تموز عام 
 Littlefeld ، w.Henry ، History of Europe Since 9191 ، New York ، 9111 ، pp . 911-911 

 9، ص 9191مجيد خدوري ، تحرير العراق من االنتداب ، بغداد ،  (2)
 . 11رضاء حسين العطاب، المصدر السابق، ص  (3)
 . 1مجيد خدوري ، المصدر السابق ، ص (4)
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حمعرأأ  يف مقأأأدماها ىلعشأأك يف  قيقأأأة مدىلقأأأ  ، كار يف تغايأأة مدقأأأ  ىل سأأأاا  ديأأأىدىلمأأ  ىد أع 
ىلةرىلسأأ   ىلعأأيت يف حمىل حتيهأأا تيأأ  بريطانيأأا ىأأن حمىدعدأأا بريطانيأأا ىلذ ىل  عيرأأر  مدىلقأأ  ىديأأد  يأأهد

 Henry)  طاين يف ىلعقأأأأأأأادر أأأأأأأأأأحمىلةرامأأأأأأأد ىلعبي  سأأأأأأأ  اق بأأأأأأأ  ىلعشأأأأأأأري أىل ترأأأأأأأ ربأأأأأأأر  

Magmahoon )(9) (2)9191ا  أد عخدعه بغدىلع ىأأأاىدع أهب تصري  ىلرارىل  م. 
حمعقأأأد حمربأأأدحمىل ىل   ،  مأأأن دأأأا  ىلعاصأأأرصا  ر بأأأة ةأأأاعقة يف ىل سأأأاق   د عقأأأد ىلمأأأ  ىلعررىلقيأأأ        

ىلعبيطاني   ن رباعين يف حمىدعد  حمىل  يليع تيك ىلعدىدع مل تأر  كدهنأا كيمأا  مرسأدعة   تغأ  
ىل  ىل سأاق   دىل يأرارىلل ))تباأيطة ىلحملايأة حم سأحمبأاعك ىل عىلع  نقمأاه  ىيأا ىلع ،حم  تسمن من ربدع 

  ىل قاصأأأاع ىلعررىلقأأأ  قأأأد حتةأأأ ل ىأأأن ىأأأد  حمحتأأأاء ىلعبيطأأأاني  بدىأأأدعد  حتأأأا  ،(8)خأأأا حم  يرطأأأا ((ؤ ي
ىلذ  ،ىلحليأأا  ىل قاصأأاعية يف ىلعرأأرىلق ىيأأا ىلةأأابه ىلعاأأدددر ىلذ تركأأت ىلحلأأر  ىلعراةيأأة ىل حم  ىلاأأارىلل سأأيبية 

مرىلر ىلسأأاه حم ا ىل  ىلسأأاكمأأ ،9198اكأأا  ىييأأه ىأأا  ىل  ربأأع م 9193دأأبت ىلناأأا  ىلحلبأأد  ىأأا  
 ىاي ىلعأأأاي ىل أأأر اقأأأمأأأع حمربأأأدع ىلعاةأأأخ  ىلع ،(4)ىلةأأأدىلع ىلحملايأأأة عيمأأأدىلع ىلعغاىلئيأأأة بسأأأب  يأأأةةىلريأأد  

ىل  ىلنأه ىاأدما  أ   ، ىاقاعد  ىل   اعة ىل  عدأار سأادحم   ،وار ىيا  ياع  ىلسانىلعد  عيبةائعىلعا
ص مأأن حمىل  ىلحلكدمأأة ىلخأأا  تقيأأ ،ىلتةأأ  هلأأ  ىل  مأأا ىلسأأادرعحم  كأأا  ىلكثأأر ممأأا جيأأ   9122ىأأا  

       . (1)ىل مر ىلعاي ىلعى ىل  ىلحت س ىلعكثن من ىلعاوار ،نرقاحنا ىيا ىلار تقييص ربيديها يف ىلعررىلق 
ىل ارربيأأأأة قأأأأد ىلعى ىل  ترطيأأأأ  ىلعشأأأأركا  حمكانأأأأت سأأأأيطر  ىلعشأأأأركا  ىلعبيطانيأأأأة ىيأأأأا شأأأأار  ىلعرأأأأرىلق 

        ، (8)ىلعاوارية ىلعد اية يف ىلعىلء عحمردا يف ىلحليا  ىل قاصاعية يف ىلعررىلق 

                                                 

تةمنت مونح  9191-9191ي مكماهون بين االعوام حصلت مجموعة مراسالت بين الشريف حسين والسر هنر  (1)
العرب دولة مستقلة يتراسها الشريف حسين في حالة وقوف العرب الى ضانب بريطايوا فوي الحورب العالميوة االولوى للمزيود 

،  9111التفاصووويل يراضوووع : ضوووورج انطونيوووور ، يقةوووة العووورب ، ترضموووة ناصووور الووودين االسووودود واحسوووان عبوووار ، بيوووروت ، مووون 
 .911ص

 . 19رضاء حسين العطاب ، المصدر السابق ، ص  (2)

 . 11طالب مشتاق ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 91، ص  9116محمد سلمان حسن ، طالئع الثورة العراقية او العامل االقتصادي في ثورة العشرين ، بغداد ،  (4)

 . 19م ، ص  9111نديم عيسى ، الفكر السياسي لثورة العشرين ، بغداد ،  (5)

 . 19محمد سلمان حسن ، المصدر السابق ، ص  (6)
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  ىليأأأأرىلعىل  ىلعةأأأأرىلئ  قأأأأد ىل عىلع يف ىهأأأأد ىل  أأأأا   إحتأأأأ ،حمحتةأأأأ  ىأأأأن تأأأأدددر حمىلقأأأأع ىل قاصأأأأاع ىلعررىلقأأأأ  
كمأأأا ىل  ىلسأأأرار ىلةأأأدىلع ىلعةأأأرحمرية قأأأد    (9)ىلعبيطأأاين ىل  ا اأأأة ىلضأأأرا  مأأأا كأأأا  ىييأأأه يف ىلعرهأأد ىلعرثمأأأاين 

ربأأدنا ىل  عد  9193عغايأأة  9198حتيأأد قارنأأا ىلسأأرار ىلةأأدىلع ىلعةأأرحمرية بأأ  ىلىأأدىل   ،ىلرتررأأت بشأأك  كبأأن 
 باةائأة مئا  حمسأا حمسرر ىلحلاطة ىل  ىلكثر من  ، باةائة  سرر ىلعشرن قد ىلرترع ىل  ىلكثر من مائة حمسا

 .(2)حمسرر ىلعسكر ىل  ىلكثر من    مرىل  حمسرر ىلعزر ىل  ىلكثر من مر  حمنص  
عاةبأأ  ىل  ىلىلمأا ىأن سياسأأة ىلعبيطأاني  شأا  ىلعرأأرىلقي  ، حتريأا ىلعأأر   مأن ىلهنأ  ىلسأأاخدمدىل سياسأة       

 يف مأأا مأأاه    ا خيأأص ىل مأأدر ىلعديايأأة ىل  ىل  داأأاحم ىدىلمأأ  كثأأن  نرأأر مأأحتيىلعاأاس بشأأل ىلعدسأأائ  حم سأأيما 
 .   (8)مه  يف تطبيق ىلعقدىلن  ز رىلماه  حم ةمث  

تراز  أا  ،ىلنه كانت عزحمربة ىلحلاك  ىلعسياس  يف برقدبة قطة يليية  )حمباكر  اع  مشااق يف ماكرىلته )
قرد حمىلرتبكت ىل مدر يف عحمىلئر ىلعدحمعأة حمىلعبيأد  مل تىن ىلعدىلر يدمال حتقامت ىلعدنيا حم  حمقد  ابت دا  ىلعقطة

حمىل  حتاعدي  عك  ىلعاأاس يف ىلعبيأد   ،حمتراع ىل  ةا باها  ا ل  ،حمىلعشدىلرع ىيا ىل  ىلعقطة جي  ىل  تظهر 
  حممأأأر  ا اأأأة ىليأأأا  حمىلعقطأأأة مل تظهأأأر ر أأأ  كأأأ  ىلعاةريأأأا  حمىلخأأأنىلل برأأأد ا اأأأة ىليأأأا  ةأأأدر ىلمأأأر ىلحلأأأاك ،

 (4)ن ىلعقطة ((أىلعسياس  ىيا ىلد  برقدبة ىل  يدحتردىل  رىلمة ى
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                 

 . 11نديم عيسى ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 91محمد سلمان حسن ، المصدر السابق ، ص  (2)

 . 11ص  للمزيد في هذا الموضوع بنظر : علي الوردي ، اللمحات ، الجزء الرابع  (3)

 .19طالب مشتاق، المصدر السابق،  (4)



 الفصل الثاني                                                                     9191-9191التطورات السياسية يف دياىل 

 05 

 املبحث الثالث : ثورة العشرين يف دياىل 
ىلةشأأأاىر ىلعررىلقيأأأة ممأأأا ىلعى باعاأأأايل ىل   إاأأأار ة ىلعبيطأأأاني  قأأأد ىلع  ىل  سأأأكانأأأت سيا          

 . رىلق حمماه عيا ىلعرىل اء ىلند ع ادر  ىلعرشرين يف ماطقة ىلعررىل  ىل حمست حممشدهلا بقية 
ىلدامأأأت  كدمأأأة ىل  أأأا   ىلعبيطأأأاين حم رةأأأت ىيأأأا ىل    تاسأأأر  اأأأدر  ىلعرأأأرىل           

ىل حمست ىل  عيا  حمذعأك   يأة عيأا  حممدقرهأا ىلعسأرتىلتيو   نأه يأربت ىلعرأرىلق بأايرىل  حمىلذىل مأا 
دىلع قامت ىلعثأدر  يف عيأا  حتأا  ىلريأد  ىلعبيطانيأة يف ىليأرىل  سأد    تسأاطيع ىلعدةأد  ىل  بغأ

حمكاعك تكد  قدىل  ىلعثدر  رببهة تق  بدربأه ىلعبيطأاني  حتيمأا عأد ىلرىلعحمىل  ،(9)ىاد ىلحلاربة ىلعيها
 . (2)سة  قطراحن  من ىليرىل  حمىليرىلكها يف ىميياحن  ىلحلربية ىلعدىلئر  يف ىلعررىل  ىل حمست 

حمكأا  ىلبأر  ىل يأخال ىلعأاين يأاركدىل يف  9122 آ بدأ  ىلعثدر  يف عيا  ىلحمىلئ  يهر       
 د  : ىلعثدر  
ناظرىلل حم كا  مادعيال      ىلعسيد رمدع ىلحتادي ىلةاديل : عق   اىل ىلعيق     ىل د ىلربدىلع .9

 حمقا  ىلعصةايب ىلريي  سيما  ىلعرارس  حمىيأا ىلعىلر  يأؤحم  مرقأد  ىلعشأري  
(8). 

درحمسأأأأ  عريدرحمسأأأأ  : حمدأأأأد مأأأأن سأأأأ عة ىلعسأأأأيد ىبأأأأد ىل  ىلعريىلعسأأأأيد  بيأأأأ  ىل .2
ن يف برقدبأأة حمعأأه ىلمأأ حم يف درحمسأأية يف بغأأدىلع حمكأأا  يسأأكعريمؤسأأ  ىلعاكيأأة ىل

 . (4)قرية  ىل اية 

حمىاأدما  أ   ،ىلعسيد ةاحل ىلحلي  : حمدأد مأن مشأادن قأرىلء  ىلجملأاع  ىلحلسأياية  .8
  ىلسأأادى  ىل  برقدبأأة عقأأرىلء  ىلعارزيأأة 9122 – أدأأ9883يأأهر رمةأأا  عرأأا  

 .(2)حمىلةررحم  ىاه ىلنه اايك مقدر  ىويبة يف ىلعاتان ىيا ىلعااس  ، (9)حتيها

                                                 

،  9119، النجووف ،  9111كمووال الوودين ، معلومووات ومشوواهدات فووي الثووورة العراقيووة الكبوورى سوونة محموود علووي   (1)
 . 111ص

 . 66، ص 9111عبار علي ، زعيم الثورة العراقية صفحات من حياة الزعيم العظيم السيد الصدر ، بغداد ،  (2)

 . 16احمد الرضيبي الحسيني ، تاريخ بلدية بعقوبا ، الجزء الثاني ، ص  (3)

 . 11المصدر نفسه ، ص  (4)
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ىلعيبأال عبقأال ىل اعص  : حمدد مأن ىلسأر  أ  ىل اعصأ  ىلةررحمحتأة حمكأا  ىلعشيخ  بي   .4
حمكأأا  ىلعرأأامل ىلعأأدي   ، (8)جييأأد مأأن ىلعيغأأا  ىلعرربيأأة حمىل نكييزيأأة  ،حميأأاىرىلل كبأأنىلل 

حمىادما ىلندعرت ادر  ىلعرشرين  ،حمحمكي ل ىن ىلعشيخ مهدي ىل اعص   ععااحم يف 
سيد رسن ىلعرامي  يف ىلعررىل  ىل حمست ىلرس  ىلعيه ىلعشيخ مهدي رسائ  بيد ىلع
حمكا  عايأك ىلعرسأائ   ،عك  يدةيها ىل  ييدخ ىلةاطقة صثه  حتيها ىيا ىلعثدر  

ىلاردأأأأا يف ىلنأأأأد ع   ىلعثأأأأأدر  يف عيأأأأا     ىلعكثأأأأأن مأأأأن سأأأأأكا  ىلةاطقأأأأة كأأأأأاندىل 
 .(4)مقيدين عيشيخ مهدي ىل اعص  

 ياامأ  ىل  ،  9338ىلعياس نقي  ماديل : دد رببار رمأد ىلعيأاس تدعأد ماأديل        .1
حمىلعأأيت ترأأد مأأن ىل سأأر ىلعرريقأأة باارخيهأأا  يأأث يااهأأ   ،ىلسأأر  ىلعسأأاع  ىلعريأأدي  

هب ىلًر  قس  من ررباهلا من  ،نسبها ىل  ىل ما  ىي  ىلهلاعي )ىييه ىلعس   ( 
 . (1)سامرىلء حمىلساقرحمىل يف ماديل 

ي نية ( حمد  من ىل سر ىلةااشر  عىلحمع ىلعاقي  : ياام  ىل  ىلسر  أ  ىلعاقي  ) ىلعك        .8
حمىرحتأأأأت ىلسأأأأرته باداماماحنأأأأا ىلعديايأأأأة  ،حمماهأأأأا ماأأأأديل  ،ىمأأأأد  عأأأأدىلء عيأأأأا   يف

 . (8)حم ةت مبكانة ىلرباماىية ربيد  

 . (1)ىلعشيخ  يد ىلحلسن : حمدد ييخ ىشن  ب  متي  يف يهربا        .1

ىلعشيخ  بي  ىل يزرىل  : حمدأد  بيأ  بأن خيأزرىل  بأن ىبأد ىل  بأن ىلحملمأد بأن ىلةأرحم          .3
رأأرىلر بأأأن ىلعبأأا يزيأأأد بأأن ىلعأأدرحمي  بأأأن ىلعريأأ  بأأأن ىلعسأأبيع حمعأأأد يف بأأن ىلحلأأا  حتأأأارس ىلع

                                                                                                                                                         

 . 99، ص  9161علي الوردي ، لمحات اضتماعية في تاريخ العراق الحديث ، الجزء العامس ، القسم الثاني ، بغداد ،  (1)

 . 916، ص  9119ضعفر العليلي ، هكذا عرفتهم ، الجزء االول ، بغداد ،  (2)

 . 11رشيد عبد علي ، المصدر السابق ، ص  (3)

 .99الوردي ، المصدر السابق ، صعلي  (4)

صباح مهودي رمويض ، نوواب ديوالى فوي البرلموان العراقوي المرحلوة التأسيسوية ، مجلوة ديوالى ، العودد العوامس ، كليوة  (5)
 . 1م ، ص1111التربية ، ضامعة ديالى ، 

 . 1المصدر نفسه ، ص  (6)

 . 91علي الوردي ، المصدر السابق ، ص  (7)
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حمةأا بيأا ىلعرىلبرأة مأن  ،  9311د  يف ىلعرظي  من عدىلء عيا  ىا   ماطقة خر ىلعد 
نشأت   يأ ا شِّأت   ىمر  ى  عه )مية( حتريمه مباعئ ىلعقأرىلء  حمىلعكاابأة حمقأد ىلرىلع حمىلعأد  ىل  

  ىلةدرسأة يف ريأة ىلعرةأ  يف عياية حمقد ىلرسيه ىل  مدرسة عياية يف بغدىلع حمتقع دا
ربانأأ  ىلعرةأأاحتة حمقأأد يأأارحم مشأأاركة حتراعأأة يف اأأدر  ىلعرشأأرين حمنرأأ  برأأد ىلعثأأدر  ىل  

 . (9)ربزير  داوا  

 ،ىليأأاهر باعشأأواىة حمىل قأأدىل  ،ىلبأرىلدي  بأأن ىبأأد كأأه :اأأائر يأأري مأأن ىامأأة ىل كأأرىلع       .1
ىلسأأر  قرحميأأة نشأأت يف  ، (2)حم  رربأأ  ةأأاحلا  رال يحميقأأد  ىلعاأأاس ىاأأه ىلنأأه مل يقاأأ  ضأأر

حت  يأأأة تقطأأأأن قريأأأة ذيابأأأأة حمدأأأأ  مأأأن قأأأأرى ىل حمقأأأأا  ىلعقاعريأأأة ىلعاابرأأأأة ىل  قةأأأأاء 
   يااس  ىل  ىشأن  سأدر  مأري ىلعكرعيأة حمكانأت نشأتته مادىلضأرة كاشأت ،يهربا  

مأأ   ،كأأ  ىلقرىلنأأه يف ىلحملامأأع ىلعريرأأ   قأأد  ىلةسأأاىد  ىل  حمىلعأأد  حمدأأد ةأأي يأأاحتع حًم
ىبأد كأه حمربرياأه  ىلبأن يف اع حمقسأاحمحنىلاأر  ظأرحم  ىلجملامأ ،سد نرقا  ىلسأرته  همر

ماغأأأأنىلل يف سأأأأيدكه حمتصأأأأرحتاته ىيأأأأا ىلاأأأأر مقاأأأأ  ىلخيأأأأه ىبأأأأد  سأأأأن يف  أأأأدحمع ىأأأأا  
حم سأبا   ،يف قرية ىلعردىليق ىيا يد يأخص يأدىا ربأدىلع جنأ  ىلعرأزىلحمي  9198

ىلسارز   ياه ع ناقا   ،حمىلدية حم بقال عياقاعيد ىلعرشائرية ىلةدرحماة حمحتق قاىد  ىلعثتر 
حمبيامأأأا دأأأد ربأأأاع  يف  9191ظهأأأن  ىل أأأد ىليأأأا  ىلعصأأأي  ىأأأا   حميف ،مأأأن ىلرأأأاين 

حممأا ىل   ،يرىلقأ  ىلعطريأق بكأ  عقأة  ،ىل دى مقاد  بغدىلع يف ماطقة با  ىلعشيخ 
 أأأا  ىلعدقأأأت حمىلعررةأأأة ىلعأأأيت سأأأاةت حتأأأاه  قابةأأأال ىيأأأا  نأأأاع مسدسأأأه حمةأأأرخ 

يقصد ىلخأد  حمىل يأق مأن مسدسأه ىأد   ،باعررب  ىلعقاع  خا داىل اار ) ىلبد جن  ( 
هب ىأأاع ىل  مدياأأة برقدبأأة  ،قر  يف ةأأدر  حمىلرعتأأه قاأأي ل يف ىلحلأأا  قأأا  ىلسأأا  إ

                                                 

خ حبيووب العيووزران يراضووع ، محموود حسووين الزبيوودي ، السياسوويون العراقيووون المنفنيووون الووى ضزيوورة للتفاصوويل عوون الشووي (1)
 -11ي ، المصوودر السوووابق ، ص ص ؛ ثووامر عبووود الحسووين العوووامر 919-991، ص ص ، 9161، بغوووداد ،  9111هنجووام عووام 

11. 

 . 161م ، ص 9111سليمان فيةي ، في غمرة النةال ، بغداد ،  (2)
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برأأد ىل  ترأا يف بسأات  برقدبأأة حمخرنابأا  حمقأأد  ،حمىلىيأن ىصأيانه ىيأأا ىلحلكدمأة 
 . (9)ىلعا   دعه ىدع من ىلعرربا 

حمرع  ىل خبار ىل  برقدبة با  ساة من رربأا  ىلرادرمأة قأد قايأدىل نايوأة  قيييهحمبرد مرحمر ىليا        
حمقع بياه  حمب  ىلبرىلدي  بن ىبد كه حمباعك ىلةب  ىلبن ىبد كه  رمي ىلحلكدمة حم ريد ىلحتأرىلع  ىلةطدىل 

 .(2)ىلرادرمة حمىلعشر ة 
رت مكاحتأأت  ماعيأأة ةأأن يأأت  بأأه حتدضأأ ،ىوأأز  ىلحلكدمأأة ىلعرثمانيأأة ىأأن ىلعقأأاء ىلعقأأب  ىييأأه     
يطأأاين يف ىل أأاء ة ضأأد ىل  أأا   ىلعب ةىاأأدما بيأأا ىلبأأرىلدي  ىلمأأر ىلعثأأدر  ىلةسأأيحم . (8)ىلحم مياأأال   يأأال 

قأأد  مأأن تيقأأاء نرسأأه مأأع ىلخيأأه ىل  برقدبأأة يف ىل سأأبدع ىل حم  مأأن يأأهر  9122ىأأا  ىلعرأأرىلق 
حمىلقاةمهأا حمىلمطردأأا حمىلبأ ل مأأن ىلعرةأال مأأن مشأا  ىلعبيأأد  قبأ  ىل  تأأدخيها  ، 9122آ  ىأا  

 ىل  دربأدىل حمىلعاوأتحمىل ىل   قأا   ىلعأاين كأاندىل يف برقدبأة د حمةا مسأع ىلعبيطأاني ،ىشائر ىلعكرخية 
كأا    ىاأدما آ حمقد  اعر برقدبأة ىل  يأهربا  حتدةأيها يأد  ىلعرىلبأع ىشأر مأن  ، امية ىلرسر 

  مأأأد  برقدبأأأة د حمىاأأأدما ىلسأأأاراع ىلعبيطأأأاني ،هأأأ  رشأأأارحم بأأأاهلود  محتىلعثأأأدىلر يهأأأايلد  ىلعقشأأأية 
حمقأد ،(4)  قريأة خرنابأا  يقأاحممد  ىلعبيطأاني  أبأد كأه حميلاىاأه حتأىضأ  ىلبأن  ععااحم حميهربا  حم 
 انيأأأة ىلبأأأدىل  قداأأأة  ىلعأأأيت كأأأا ىلعقريأأأة حم يأأأدىل ىلسأأأيةاه  عيأأأدحتاع ىأأأن قأأأرياه   ه ىلدأأأ رأأأترأأأاحم  م

 .(1)عي ل  صرسدهناحتودعحمىل بااءدا حمةارحمىل 
ضأأر  ىلعبيطأأانيد  قريأأة خرنابأأا  باةأأدىلحتع  9122يف ىلعثأأامن حمىلعرشأأرين مأأن ىلييأأد  ىأأا  حم      

ةأدر حمقأد  (8) ب  ررب  حمىلمرأ  حمددمت برأ  ىلعأدحمر  حما ا ىحتاساشهد من سكاهنا حمىل د
ن مأن ىلييأد  يحمىلعرشأر ىلعب غ ىل   من ىلعقياع  ىلعرسكرية ىلعبيطانية : ))عقد  اةرنا هنار ىلعثامن 

                                                 

رميض ، ابراهيم بن عبد كه بين التعسف االضتماعي وانصاف التاريخ ، مجلة اليرموك ، العودد الرابوع ،   صباح مهدي (1)
 . 1م ، ص  1111كلية اليرموك الجامعة ، 

 . 911، ص  9111عبد الكريم العالق ، بغداد القديمة ، بغداد ،  (2)

 . 11علي الوردي ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 199، المصدر السابق ،  محمد حسين الزبيدي (4)

 . 11، ص  9116، السنة السابعة ،  9رضا محسن القريشي ، خرنابات ، مجلة التراث الشعبي ، العدد  (5)

 .  11عبد الكريم  ضعفر ، خرنابات ، ص (6)



 الفصل الثاني                                                                     9191-9191التطورات السياسية يف دياىل 

 55 

 ىدمتكأأن مأأن ىلعرأأرىلر حمقأأد قاأأ  حمىل أأحم  ،قريأأة خرنابأأا  عيقأأب  ىيأأا ىلبأأن ىبأأد كأأه ىلعشأأق  ىلةرأأرحم  
 . (9) من ىلتباىه حمىلسر مائة حمتسرة ىشر ماه  حما ا
كاأأأت ىلعشأأأر ة مأأأن مررحتأأأة مكأأأا  ىلخارأأأاء ىلبأأأن ىبأأأد كأأأه حميف مت 9129يف يأأأهر  زيأأأرىل  ىأأأا  حم      

حتأدرب  بثمانيأة مأن رربأا   ،حمبياما كا   ري  ىلعررىل  ماه ىلار ىلحلما ىلعيت ىلةأاباه  ،ىلعرىلبع ىشر ماه 
رأدرىلل ىل  بغأدىلع ىلعشر ة حمد  صيطد  به يادرين مسدساحن  حتاضطر ىل  تسيي  نرسه هل  حتاقيأد   

حمىقأأأد  ىلحم  ربيسأأأة حملأأأاكماه  يف ىلعثاعأأأث  ،مأأأة يف بغأأأدىلع ىل  ىلحملكحمقأأأد  مأأأع نرأأأر مأأأن يلاىاأأأه  ،
  حمكانأأأأت ىلحملكمأأأأة برئاسأأأأة  أأأأاك  بريطأأأأاين ىلمسأأأأه ىلةسأأأأرت حمعمأأأأن  9129حمىلعرشأأأأرين مأأأأن متأأأأد  ىأأأأا  

Wdmen  حمىةدية  اكم  ىأرىلقي   أا ىبأد ىلجمليأد ىلحتاأدي ىلعياسأ  حميرقأد  سأديد  ىلحتاأدي، 
حملكمأأأة  ييأأأة ىلربرأأأة يأأأأهدر حميف تدىلعأأأت ربيسأأأا  ىل ،حمقأأأد تدكأأأ  ىاأأأه ىلحملأأأام  مرأأأرحم  ىيأأأ  ىلةأأأغر

 كمها با ىدىل  يأاقال  هىلةدر  ىلحملكمة ىيي ،  9129ىلحلاعي حمىلعرشرين من تشرين ىلعثاين ىا  
كمأأأا ىلةأأأدر   كمهأأأا ىيأأأا رحتيقأأأه رمأأأد ىلعربأأأاس حم سأأأ  ىلعشأأأا  باعسأأأون ىشأأأر  سأأأادىل  مأأأع   ،

 .(2)ىل يغا  ىلعشاقة 
  ىلعأأأيت ةأأأدقت ىيأأأا  كأأأ  ىل ىأأأدىل  يف ميأأأز رأأأام  ىلعأأأدحتاع ىلحلكأأأ  ىييأأأه يف ركمأأأة ىلعاميأأأز         

ىلحلكأ  من قبأ  ا اأة ىلىةأاء مأن  سأة ىلىةأاء حمخرةأت  9129ىلعرشرين من كاند  ىل حم  ىا  
-9129ىل حم  ) ىيا ىلةيأك حتيصأ حمىادما ىرض قرىلر ىلحملكمة  ،ىيا ةا بيه ىل   سة سادىل 

حمعقأأد  ،ىامأأال ىشأأر  هغا  ىلعشأأاقة ةأأد   سأأىلبأأد  ىلةيأأك ىلحلكأأ  ىل  ىل يأأ ،( عياصأأديق ىييأأه9188
ىلعى ىلعشأأأيخ مهأأأدي ىل اعصأأأ  حمىلعسأأأيد رمأأأد ىلعصأأأدر عحمرىلل كبأأأنىلل يف ىلنقأأأاذ ىلبأأأن ىبأأأد كأأأه مأأأن  بأأأ  

ذكأأر  9129حتا اعصأأ  ىلرسأأ  رسأأاعة ىل  ىلةيأأك باأأاريخ ىل أأام  حمىلعرشأأرين مأأن ىل  ىأأا   ،شأأاقةىلة
بارسأه  ذدأ  حمىلمأا ىلعسأيد ىلعصأدر حتقأد ،ه ىل  ىلعررىلقي حتيها ىل دما  ىلرييية ىلعيت قدمها ىلبن ىبد ك

اةأأ  عيأأا  حمىل  ىلعدىلربأأ  يقمأأن ةقابيأأة ىلةيأأك حمقأأا  ىلبأأن ىبأأد كأأه كأأا  مأأن ىلىدىلنأأه يف اأأدر  ىلعرشأأرين 
 .(8)مساىدته

                                                 

 . 191محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 911علي الوردي ، المصدر السابق ، ص  (2)
 .  191حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص  ( محمد9)
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حمقد ىليار  بر  ىلعرحمىليا  ىل  ىل  ىدع من ييدخ ىلعرشائر ىلةررحمحت  ىلمثا  ىلعشأيخ ىبأد ىلعدىل أد         
ىل  حمقد رباء  ىلعاراتاأه ىيأا ىلاأر تدخ   نقاذ ىلبن ىبد كه من ىل ىد ،ايةحتىلحلا  سكر ييخ ىشائر ىل  

حمبأأأاعك تدربهأأأت كأأ  تيأأأك ىلرهأأأدع حمىلىرأأأا ىلبأأأن ىبأأأد كأأأه مأأأن ىقدبأأأة  ،رسأأاعة حمربههأأأا ىلبأأأن ىبأأأد كأأأه عأأأه 
 .(9) ىدىل  باحلب  ةد   سة ىشر ىامال ىل 
 بداية الثورة  –أ 

كأأا  مأأن ربأأرىلء قيأأا  ىلعثأأدر  حمىلناشأأاردا يف ىل أأاء مارأأدع  مأأن ىلعرأأرىلق ىل  ىلتأأا  سأأيطا        
ىلعبيطاين ىلعادىلبن ىلع  مة عارزيز قدىلحنا حمىلربرىلء ىلعادىل   حمىل ساقرىلر يف ىلعدية ىلعررىلق ةاع  ىل  ا  

حمكأأا  ىلةيوأأر دأأاي   أأاك  عيأأا  ىلعسياسأأ    (2)ىلناشأأار ىلعثأأدر  ىلعيهأأا حم  سأأيما يف عأأدىلء عيأأا  
اء حتشرع باتاذ ىلعادىلبن ىلعيت كا  يظأن ىلهنأا   مأة  بقأ ،ىلخا يادرب  ريبة من  ىماء ىلعرشائر 

ىا يلاىة من ىلعشيدخ ىل  قاىدته يف برقدبة عيادىلحم  مره  عحمقد  ،ىشائر عدىلء عيا  ساكاة 
حمعكاأأأه مأأأا عبأأأث ىل  ىلمأأأرد  برأأأد  ىل أأأرحم  مأأأن برقدبأأأة ىل   ،بشأأأت   اعاأأأة سأأأي    ىل يأأأة هلأأأا 

حمقد ىلحتهمهأ  خ هلأا ضأرحمر  ىلحملاحتظأة ىيأا ىلعاظأا  حمىل مأن حمحمربأد   اىأة ىلحمىلمأر  ،برخصة ماه 
 كب  يلا ه  مل ىلرىلعحمىل ىل نةما    ىلحلكدمة حمىيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 91صباح مهدي رميض ، ابراهيم ابن عبد كه بين التعسف االضتماعي وانصاف التاريخ ، ص  (1)

م ، 9161عبووود الووورزاق محمووود اسوووود ، موسووووعة العوووراق السياسوووية ، المجلووود الثووواني ، الطبعوووة االولوووى ، بيوووروت ،  (2)
 . 111ص
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ىلعأاي ىلربامأع مرأه  (9)حمقد ىلذ  هل  باعردع  ىل  ىلماكاه  ىدىل  بي  ىل يزرىل  ييخ ىشن  ىلعرز   ،عيثدر  
ىلريد ىل  ىلقد  عك ىل  ىلعسيطة ىلعبيطانية يف ىلعررىلق حتكر  بابأاع  كأ  مأن يشأرتحم  ))رد  ىليا  حمقا  عه : ع

حتكأأن مرأأ  حمىلقبأأ  نصأأائة   ،حمىلريأأد سأأراعتك  ،حم ن عأأك حمتقأأديرحم ىل أأ  خأأحمىلين بأأدىلحتع  أأي ،يف ىلعثأأدر  
ماا مقاب  ذعك ىلرا  ىلعكبن حمىلةأا  ىلعكثأن حمىل رض ىلعدىلسأرة   حمىلخد  دا  ىلحلكدمة بامانة حمىلخ ل عااا
عياصأر   (2)حمىل  ىلحلكدمة ىلمرت  ىل  ىلىطيأك ىلربرأ  ىلعأ  رحمبيأة  ،حمىلعاردذ يف ىلعيدىلء ىلحم  حميف ىلعررىلق اانيال 

حمىل  ىلحلكدمأة ىيأا ىلسأاردىلع ىل  ترطيأك ىلضأرا  دأاىل ىلةبيأا مأل  ،ما تشاء حمترط  ماهأا ةأن تريأد  ا ك
 (.ىل اوت ىل  ىلةا  (

 حتاربابه  بي  ىل يزرىل  :
يف  ،ىل  ىلنأأ  مأأا ترأأدع  ىل  ىلتأأاربر بكأأرىلميت  ،دأأاىل ىلةبيأأا   بأأتس بأأه مأأن  يأأث كثرتأأه  إ ) )

 ،  يدحم  حتت ة  ىل  حمىلعد ن حمىلعاأاريخ يد  من ىل يا  حم  حتكر  ىل  ىلبيع حم   حميري مبا  
ىلمأأأأا  رأأأأا ىل مأأأأن حمىلسأأأأاقرىلر ىلعسأأأأ   حتمأأأأن حمىلربأأأأ  كأأأأ  مأأأأدىل ن ىل  صأأأأاحتا ىييأأأأه حمىل  يسأأأأرا 

حمىيأأأا دأأأاىل حتأأأان  سأأأتبا  قصأأأارى ربهأأأدي حلرأأأا ىل مأأأن حمتأأأتم  ىلعطأأأرق حمبأأأث  ، سأأأابابه 
 .(8)((ىلعطمتنياة يف داىل ىلعيدىلء بدىلحتع م    بدحمىلحتع ىل  رىلء حمىل مدىل  

ىلعأأد   ىلةهأأ  ىلعأأاي ىلعىل  ىلعشأأيخ  بيأأ  ىل يأأزرىل  حمىلعأأاي كأأا  مأأن دأأاىل يابأأ  ىلعأأدحمر مأأن       
 .  (4) ىلعرامي  عقياع  ىلعثدر  يف عيا  ىلبر 

برأأأد ىل  ىلنأأأا  مكانأأأه ىلعكأأأاب   ،ر دأأأاي  حتأأأاد  ىل  بغأأأدىلع ع ساشأأأراء وأأأمأأأرض ىلةي      
يأأ  ىلعسأأما  حتوأأاء ىلعشأيخ  بيأأ  ىل  ىلعدكيأ  حم  ،  ىلحلأأاك  ىلعسياسأ  يف ععاأأاحم  Loedعديأد

حتيأ  يأرى  ،ىيا ىل  يردع ىل  برقدبأة برأد بةأرة ىليأا    مر ضرحمرييف عه باعادا  ىل  بغدىلع 
 تسال بعديد 

                                                 

 .911م ، ص 9111تاريخ القةية العراقية ، تقديم غسان عطية ، لندن ، محمد مهدي البصير ،  (1)

عندما صدر الودينار العراقوي وتوابعوه ، وهوي  9199الروبية هي عملة هندية استحدثت للتداول في العراق حتى عام  (2)
 – 9611ثموانين عوام  تعادل خمسة وتسوعين فلسواع عراقيواع : انظور غوانم محمود علوي ، النظوام الموالي العثمواني فوي العوراق

 .  91، ص 9111، الجزء االول ، بغداد ،  9111

 . 991، ص  9111فريق مزهر الفرعون ، الحقائق الناصعة في الثورة العراقية ، الطبعة الثانية ، بيروت ،  (3)

 . 916، ص  9111حسن االسدي ، ثورة النجف على االنكليز او الشرارة االولى لثورة العشرين بغداد ،  (4)
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حتيما قد  ىل  بغدىلع حم ىلر بر  ىل ندية ىلعد ايأة حتيهأا ىلعأيت كانأت تيهأ   ،(9)من ىلربابة ىلعطي  
  بأأ  بدربأأد  ىلاأأار  ىشأأائر عيأأا   نأأه عأأد اأأار  دأأا  ىلعرشأأائر عقطرأأت خطأأدط ىلةدىلةأأ 

 ،(2)بغدىلع حمىليرىل  مما سيؤعي داىل ىل  ترطي  ىلحلركأا  ىلعرسأكرية ىلعبيطانيأة مؤقاأال ىيأا ىل قأ  
حمىلترأأق مأأع يأأيدخ  برقدبأأة ىل   بيأأ  ىل  يقااأأع  أأا  ىلعركأأر   أأل ىأأاع حتمأأا كأأا  مأأن ىلعشأأيخ

 . (8) دااحمىلعرشائر ىلجملاحمرين ىيا مهايلة ىلعقدىل  ىلعبيطانية 
شأأأيخ  بيأأأ  مأأأع ىلعشأأأيخ  يأأأد ىلحلسأأأن مأأأن يأأأيدخ بأأأ  متأأأي  ًأأأاع  ىلع ااريأأأا ىلةهمأأأةعحم       

ىلل حمىل أد  يف  ايأة ىلرحمىل  حمىلعشيخ  يب ىلةرد  من ييدخ ىلعكرخية حم ندا حمىلترقدىل ىل  يكدندىل يأد
حميف برقدبأأة نرسأأها ىقأأد ىلربامأأاع يف  ،حمةأأيانة ىلمأأدىلهل  حمممايكأأاحن  ىلذىل مأأا اأأار ىلعيأأدىلء  ،ىل دأأايل

حمكأا  ىلةاأأديل مأن ىلحمىلئأأ  ىلةاأامرين مأأن   تقأرر يف ععاأأاحم  تقأأرر حتيأه مأأا ،عىلر رمأدع ىلحتاأأدي ىلةاأديل 
يأأرىت  9122حميف ىلعثأأامن مأأن يأأهر ىل  ىأأا   ،ىل  أأا   ىلعبيطأأاين حمىلعأأدىلى  ىل  مقاحمماأأه 

دةأأ   بأأ  ىلعرأأرىلق حمىليأأرىل  يف تريأأ  ىلعسأأكة ىلحلديأأد حتارطيأأت ىلة (4)ىلعرشأأائر مأأن ىلعبدديأأا ع 
حمدايلأأت ىشأأن  ىلعكرخيأأة  ،ىلعقطأأار حتأأدرىلل حمىلنقطأأع سأأن  ،ىلرىلع   ىمأأاء ىلعثأأدر  يف بغأأدىلع حمدأأد مأأت

 . (1)عىلئر  ىلةاعية يف مهرحم  حمىلسادعت ىييها
 
 
 
 
 

                                                 

 . 161عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى ، ص  (1)

 . 911محمد مهدي البصير ، المصدر السابق ، ص  (2)

 . 911، ص  9119، بغداد ،  9111عبد اهلل فياض ، الثورة العراقية الكبرى سنة  (3)

،  9111ائع الحقيقيوة فوي الثوورة العراقيوة ، بغووداد ، البوهيوازع : احود فوروع عشويرة العبيود للمزيود ينظور : علووي البازركوان ، الوقو (4)
 . 911ص 

 . 169 – 161ص ص عبد الرزاق الحسيني ، الثورة العراقية الكبرى ،  (5)
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ىلعقائأد ىلعرأا  عقأدىل  ىلعبيطانيأة يف ىلعرأرىلق  Almar Haldaneمردأا عأدين آرىلى ىلراأرىل  
ضرحمر  ىلعقةاء ىيا ىلعثدر  يف عيا  قب  ىل  تسارةي  . حتدربه ىلعيها قد  ىل ايا ية حمقد ًركت 

،   H. Youngبقيأاع  ىلراأرىل  أ . ربأ  ، يدنأا  9122ىلعرايأر مأن ىل  دأا  ىلعقأد  يف 
. ىل حم  بقيأأاع  بدنأأا ،حمىلعثأأاين (9)حتدةأأيت برقدبأأة يف ىلعيأأد  ىلعاأأايل ،حمىاأأاحم ىلنقسأأمت ىل  رتيأأ  

، تدربأأه ىل حم  ىل  ماطقأأة مهأأرحم  يف يأأهربا     J. Williamsبقيأأاع  ربأأ  حمعيأأامز 
كأا  ىلعثأدىلر ىيأا ىيأ   أاىل ىلعز أ  ، حتمأا كأا  ،حمىلعثاين ىل  مسأاحتة ىشأر  ىلميأا  مأن برقدبأة .حم 

ىلراأرىل  يدنأا ىل  يقأع حتأر ىل سأر ماه  ىل  ين دود  ىيا ىلعرت  ىل حم  حتتةيد  باأنىلهن  ،حمكأاع 
عكن ىد  مررحتأة ىلعثأدىلر بأا طت ىلحلربيأة   حمتطأدر ىلسأيةة ىلعقأدىل  ىلعبيطانيأة مأن مأدىلحتع اقييأة 

ة .حمبرد ذعك ، ىلعاقأا ىلعأرت   حم ائرىل  ، ىلار  ىيا ىلعثدىل حميات دودمه  يف ىلرض مكشدحت
 . (2)حمحمىلة  ىلعز   ىل  برقدبة 

، هب ىلنسأأأةبت ىل   9122حمقأأد حمةأأأيت ىلعقأأد  ىل  برقدبأأأة ظهأأأر يأأد  ىلحلأأأاعي ىشأأر مأأأن ىل  
 .  (8)ر حمسكة ىلحلديدسرىلسة ىلرحلبغدىلع ، تاركة قد  ةغن  

ىل  داعأدين حميرر ىلةيور داي  ىلحلاك  ىلعسياس  يف برقدبة بأا طر صأيت بأه حتطيأ  ىل  ىلراأر 
ربرأأ  ىلةدياأأة ًأأت  اياأأه ، حمعكأأن ىل خأأن حتةأأ  ىل سأأاراع  مأأن ىلعقأأدىل  ىلعأأيت عديأأه يف ميأأدىل  
ىلعرأأرىل  ىل حمسأأت حمىلحمىأأأز ىل  ىل  ىلةيوأأر دأأأاي  ىل نسأأةا  مأأأع بقيأأة مدظريأأأه ، حتخأأر  داربأأأا 

 .  (4) حتت ايها ىل ديد  حمىاادىل حتيها هنبال حم رقال 
ييأأأة مؤقاأأأة عةأأأبت ىل مأأأن يف ىلةدياأأأة ، متكأأأن رءسأأأاء ىشأأأائر برقدبأأأة مأأأن تشأأأكي   كدمأأأة ر

برتبأة قائمقأا  ،حمىلبقأدىل ىلعشأيخ  سأ  بأن نصأر حتاخاارحمىل رمدع ىلحتادي ىلةاأديل رئيسأال عيةكدمأة 
ىل  يف ماص  ىلعقةاء ىلعاي كا  حتيه ، كما ىلنا دىل مسؤحمعية  را ىل مأن برربأ  كأا  ضأابطا 

بيد مقرىل عيةكدمة حمرحتردىل حتدقها يف ىلعرهد ىلعرتك  ىلمسه رمدىل ابن ىبد ىلعقاعر .حمىلتاحمىل عىلئر  ىلع
                                                 

 .  11ص  ، القسم الثاني ،. علي الوردي ، اللمحات اضتماعية من تاريخ العراق الحديث ، الجزء العامس  9
  111-116ه ، ص. محمد علي كمال الدين ، المصدر نفس 1
 .  19، ص 1، قسم  1. على الوردي ، اللمحات ، ج 9
 .  169. الحسيني ، الثورة ، ص 1
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ىلعريأأ  ىلعرأأريب . مل تأأد  دأأا  ىلحلكدمأأة  أأدي  ،  هنأأا مل تكأأن عأأديها سأأيطة حترييأأه عأأرعع ىلحتأأرىلع 
 .  (9) ىلعرشائر ىن هن  حمىلعاردي

ىلعثدر  يف عيا  تص  ىلعقياع  ىلعبيطانية ىلعرامأة يف بغأدىلع ،  أل قأرر  ىلىطأاء  إنباءحمما كاع  
 .(2)ىل حمعدية  سرتعىلعدا 

داىل ىل ساس ىلسادىا ىلرارىل  داعدين ىلعيه ىلرارىل  كدناغا  من ىلحلية ،  نه كا  يديد  حمىيا
دا يف ىلعسأأأابع عحم ىلعثقأأأة بكرائاأأأه ىلعقياعيأأأة حمحمربهأأأه ىيأأأا رىلس رتأأأ  قأأأدي  أأأد برقدبأأأة ، حتتسأأأارا

 .  (8)يف ذعك ةردبة تاكر حمىلحممل جيد 9122حمىلعرشرين من آ  
  قامأأت بقاأأ  ىلعقاضأأ   سأأ  بأأن نصأأر ىل  يف حمىاأأد عخأأد  ىلعقأأدىل  ىلعبيطانيأأة ىل  برقدبأأة 

ىلعرىلئأع ضأد ىلعبيطأاني  مااعيأال بةأرحمر  حتقد ىلساشهد نايوة ةدحتقأه (4)با  عىلر  رميال باعرةال 
حمقامأأأت قأأأدىل   (1)حمر أأأ  ر ييأأأه ىل  ىلنأأأه بقأأأ   يأأأال يف قيأأأد  ىلعاأأأاس  ،ىلرهأأأاع حم أأأرع ىلعغأأأا ين 

يدرحمسأ  ريأة ىيأا ىلعسأيد  بيأ  ىلعبحم ىل  ا   ىلعبيطاين بررض  رىلمة مقدىلردا ىشأر  ىل   ر 
(8). 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  11-11، ص  الثانيقسم ال، الجزء العامس اللمحات ،  ،. علي الوردي  9
 .  161. الحسن ، الثورة ، ص 1
  16، ص 1، قسم  1. الوردي ، اللمحات ، ج 9

 11-11دية بعقوبة ، الجزء الثاني ، ص . احمد الرضيبي ،  تاريخ بل 1

 . 11عالوي العشالي ، المصدر السابق ، ص  (5)

 . 911حسان علي البازركان ، المصدر السابق ، ص  (6)
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ةأأدر ماشأأدر ىل  مشأأايخ برقدبأأة حمىشأأائردا مأأن قبأأ  ىلعرريأأق  9122حميف ىلعثاعأأث مأأن ىلييأأد  ىأأا   

 ( رباء حتيه :Holdeenىلعسن ىلةر ددعد  )
خنأأأبك  بتناأأأا قأأأد ةأأأمماا ىيأأأا ىلرسأأأا  ىلعرسأأأاكر ىل  ىلعسأأأكة ىلحلديأأأد يف برقدبأأأة  "                 

حمكمأأا تررحتأأد  ىل  دأأا  ىلعثأأدر  قأأد ةأأار  سأأببا  ،عرأأا  خأأت مدىلةأأيااا مأأع ىليأأرىل  ،كاكربأأا  حم تأأد حمقأر  
حمىلةأب  ىلعاأاس  ،قد ترطيت ىلعاوار حت ،ع مل حمىلعشدىلئد حمىل داق ىلعاردس يف نقاط ىديد  من برقدبة 

 مل تشأأأرتحم يف دأأأا  ىلعق قأأأ   حمقأأأد سأأأرر  ربأأأدىلل ىل  برأأأ  ىلعرشأأأائر مأأأن ىلعسأأأرر ىل  ىلحم أأأاهنخأأأائر  
 ،حتيمأأا برأأد ىلحلكدمأة   مأأ  ىلهنأ  سأأيباعد  خصدةأال ربهأأدد  عكأ    يقأأع دوأد  ىيأأاحمىل ىل خأن 

ةأأدر  حتقأأد قأأرىلد  حميقطأع عىلبأأر ىلةرسأأدين ىلعأأاين يقطرأأد  ىلعطريأق ىل   حميسأأيبد  ىل بريأأاء يف 
 ىل حمىلمر ىل  ىلعرساكر ىل    يباعرحمىل بقاا 

ىلحم مل يهومأأأدىل ىيأأأا  ،ىلحم ىلعقأأأرى ىلااأأأاء سأأأند  ىل  سأأأكة ىلحلديأأأد ىلذىل مل تقأأأع هلأأأ  مرارضأأأة  ىلعرشأأأائر
سأأأكة ىلحلديأأأد حمعكأأأن اكأأأاك  ىل  تأأأرحمىل بتنرسأأأك  ىل  ىلريأأأد  ىلحملاشأأأد  تاكأأأد  مأأأن رربأأأا  ىلقديأأأاء 

حمعأأاعك نرادأأدك  بتسأأ  ىلعدحمعأأة ىلعبيطانيأأة  ،ىيأأا ىلةهايلأأة  أيامكاأأد  مأأن ىقأأا  أي ىشأأن  تاوأأر 
نحترأأأدىل ىيمأأأال ىلةرظمأأأة حمنأأأؤمن مشأأأايخ ىلعرشأأأائر حمىل حتخأأأاذ ىلعأأأاين مل يشأأأرتكدىل يف ىلعق قأأأ  ىل خأأأن  حتي

ىلرارىل  كدناكها  رئأي  ىل ىمأا  ىلعرسأكرية حمنأائي ىلعرسأكري حمهلأ  ىلبي  حمصةرحمىل  ا ل ب  يدي 
  حتخأاذحمىلمأا برأ  ىل ، ا حمخبت حمىادئا تقدرحم  ىيا مساىد  ىلرارىل   ىاع  ىل من ىل  برقدبة 

 .(9)"ىلعاين ربادرحمىل باعردىلء حمىلرتكبدىل ىلعقا  حمىلةظامل حتيه  يد  ىصي  
 
 
 
 

                                                 

؛  166؛ عبوود الوورزاق الحسووني ، الثووورة العراقيووة الكبوورى ، ص  991فريووق مزهوور الفرعووون ، المصوودر السووابق ، ص  (1)
، ثوورة  ؛ المور هولودين 191؛ حسوان علوي البازركوان ، المصودر السوابق ، ص 11ق ، صخةير العزاوي ، المصدر الساب

 .  191، ص 9111، ترضمة فؤاد ضميل ، بغداد ،  9111العراق 
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  هالثورة في دلتاو  –ب 

دأأأأأأ  مكدنأأأأأأدحم  حم برأأأأأأ  ىلعةأأأأأأباط ىلعبيطأأأأأأاني    ىياأأأأأأت  كدمأأأأأأة ىل  أأأأأأا   ىيأأأأأأا ععاأأأأأأاحم        
Magdandol   حمريكيأأRekly  حمعديأأدLoyd  ،  حمقأأد ىلتبرأأدىل سياسأأة ىلعراأأ  حمىلعقسأأد  مأأع

دد  ىأأامقه مأأن أ( بأأتمر ىلدأأ  ىلعبيأأد  بأأاعاهدض عأأReklyىلباأأاء ىلعقةأأاء حتمأأث ل كأأا  ىلةسأأرت ريكيأأ  )
 . (9)د  حمىلحمل   ىل  رى ىادما ار      ىلةقاأحت

مأأن ىاأأد يأأرحمق ىلعشأأم  حم يف ىلعقةأأاء  9122ىلنأأدعرت ىلعثأأدر  يف ىلعثأأاين ىشأأر مأأن ىل  ىأأا        
ىلقاةمأأت ىلعبيأأد  مأأن ربهاهأأا ىلعشأأماعية ىشأأن  ىلعكبيشأأا  حمكأأا  يف مقأأدماها  ،ذعأأك ىلعيأأد   ةأأبا 

ىلعرسأكري حمىيأا ىيأا  اكمهأا حمقبةأدىل   حمقأا  ىلعثأدىلر باعسأيطر  ىيأا ععاأاحم  ، (2)خشي  رمد ىلبد 
حمقد حمحترهل  ىلعشأيخ  بيأ   (8)يل ىباس عمن كا  مبرياه من ىلةدظر  ىلعاين سيقدىل ىلسرى ىل  

 (4 )ىل يزرىل  ييخ ىلعرز  حمسائ  ىلعرىل ة ىلعاامة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  11، ص 9119مجلة المناهل ، العدد العامس ، السنة االولى ،  (9
 .  19رشيد عبد علي الحاج حسين ، المصدر السابق ، ص  (2)

 . 91، المصدر السابق ، ص  علي الوردي (3)

 . 919، ص  9111، الجزء االول ، النجف ،  9111كاظم المظفر ، ثورة العراق التحريرية عام  (4)
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قأأا  رمأأد ىلبأأد خشأأي  ىل أأد ىلحتأأرىلع ىشأأن  ىلعكبيشأأا  باعقأأاء خطبأأة بيهوأأة ىلعبدحميأأة  بأأ  حم      
 :  قا  حتيهاحمىلعيت   احم يلدع ىلعااس يف ععا

حمبقياأا  ،حتقد ذد  ىلعغاةبد  ىلةسأارمرحم  ) ىليها ىلعااس   يتخاك  ىلعرزع حم  يااعك  ىل د  
مأأاعك  حمىلرربرأأدىل ىل  حمنرأأ  حمىل أأد  حترأأدعحمىل ىل  ىلى ،حمقيأأ  حمىل أأد ،ىل أأرىلر حمكياأأا ىاصأأر حمىل أأد 

 . (9)( حتا  مراا حمخن ناةر حمىلقدى مر حمما عاا نطي   قال  ،سنتك  ىل حم 
حمكأ   ،حمد  ًم  ىلعس    رباء  ىل  ععااحم حمقد  ،ىلنةمت ىشن  ىلعرابكية ىل  ىلعثدىلر       

 . (2)حتخا ماها صم  رىلياه 
ميأأأأة ىلعشأأأيخ مهأأأأدي مأأأن ىلعكاظ  برأأأد ىليأأأا  قيييأأأأة مأأأن ىلنأأأأد ع ىلعثأأأدر  حمةأأأ  ىل  ععاأأأأاحم حم       

خ  بيأ  يليرأا يف بيأت ىلعشأيزعدىل أكما حمة  ىلعيها ىلعسيد رمد ىلعصدر حتاأ  ،ىل اعص  مع رحتاقه
 . (8)حمقد ةار داىل ىلعبيت مدئ  ىلعثدىلر حمعىلر ندحمحن   يية ىليا  ىلعثدر   ،ىل اعص 
 ،قطأأع ىلسأأ حم ىلعايغأأرىل  حمدأأد  ىلعقاأأا رعقأأد كأأا  مأأن ىل ىمأأا  ىلعأأيت قأأا   أأا ىلعثأأدىلر دأأد       

 يأأاع  يف ىلحلأأار حتقأأد بأأ  حم  ،با عيهوأأد  ىلةرأأارب حمىلقامأأة ىل اأأاعق يف ىلعطأأرق ىلعرامأأة حمذعأأك ًسأأ
ىبأد  حتاخاأارحمىلحميك  ىلعثدىلر  كدمة رييأة مؤقاأة حلرأا ىل مأن  ،(4) دعااحم ىلبدىل  ع ىلعثدىلر ىلربرة
كمأا ىلخاأارحمىل   ،حمىبد ىلعدىلئ  ىلهلأات  مراحمنأال عأه ،  ييخ ىلعبد مرر  مديرىلل عيشر ة بي  ىلعددا  ىلعر  

برأأ  ىل يأأخال عيكدنأأدىل يأأر ة يف ىلعقةأأاء حمقأأد جنأأ  دأأؤ ء يف ىلقأأرىلر ىل مأأن حمضأأبت ىلعاظأأا  
(1). 
 
 

                                                 

 . 11، ص  9119مجلة المناهل ، العدد العامس ، السنة االولى ،  (1)

 .  11رشيد عبد علي الحاج حسين ، المصدر السابق ، ص  (2)

 . 96لسابق ، ص علي الوردي ، المصدر ا (3)

 . 11رشيد عبد علي الحاج حسين ، المصدر السابق ، ص  (4)

 . 96علي الوردي ، المصدر السابق ، ص  (5)
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ميأأأأت قأأأأدىل  ىل  أأأأا   ىلعبيطأأأأاين ىيأأأأا ترزيأأأأز تدىلربأأأأددا يف ىلةاطقأأأأة حمىلسأأأأاخدمت باةقابأأأأ  ى
ىلعطأأأائرىل  عقصأأأ  ىلةدياأأأة حمىلىاعحنأأأا عيسأأأيطر  ىلعبيطانيأأأة حميف ذعأأأك يقأأأد  مصأأأطرا ربأأأدىلع يف 

 ذكرياته ىن تيك ىل يا  ما نصه :
مهدحمىل عه بقص  ىاي  من  ،  ىيا ىلىاع  ىل ا هل  هلاىل ىلعقةاء د ةا ىز  ىلعبيطاني "
ىلكثر ىلعقااب   تحمكان ،  9122ن من ىلييد  ىا  يحمكا  ذعك يد  ىلعرىلبع حمىلعرشر  ،رىل  ىلعطائ

 ،ىلعيت ىلعقاها ىلعطائرىل  ىلعبيطانية من ىلعادع ىلعكبن ىلعاي يهد  ىلعدحمر حمخير  ىلةرمدر ما يصبه 
حتقد ىلقايرت ىل دى ىلعقااب  ىل دى ىلعاخ   ىلعيت كانت يف بساا  ماص  باعبيد  من ربهة 

عقد ىلتا ىلري  ىلعبيطاين ىلعةرة  ،اصدرية حمرماها ىيا مساحتة ىلماار ىلعشرق ىيا هنر ىلة
يد  ك  من ار ىييه  كي  يرش  ىلعيسرى من هنر ىلعاةديية مدقرال مسارتىل هل  حمقد كاندىل يراق

ركدىل ىلعحمىل  من ىل ش  حتامرحمىل ىلحترىلعىلل ماه  ىل  ص ،د  حمقد ىمدحمىل ىل  ىل ديرة قب  ىلعدقيرة خب 
حمىلرسيدىل ىل د ربدىلسيسه  يااعي  ،تشبه ىلةدىل  ىلعريايا  عية بتيديه  ًدث ىلةدىل  ىا

ب  ىلعااس ىل  ديمدىل ىل   ائر  بريطانية قد ىلسقطت حمد  ىل   حباعة عحتاع برياياحنا حمىل  
حتخر  كثن من ىلعثدىلر عنحمىل ىاقبة  ،ىل ساي ء ىييها حمييك ىلما بقا  قاعحنا ىلحم باراذ ىااعدا 

 ،يقرتبد  من خطدط ىلري  ىلةسارت حمرىلء ضرة ىلعاهر حمما كاعحمىل ،ىلعطيار  ىلةزىد  ىلسقا ها 
 (9)" ل تيقاد  رةال ىلعبااعق حمقااب  مدىلحتع ىلةيدىل  حتوت  حتاشات مشيه  

 حميةي  مصطرا ربدىلع ىل  ذعك قائ  :
حمىلخأأأأا  ،حمماهأأأأا عىلر ىلعشأأأأيخ  بيأأأأ  ىل اعصأأأأ   ،)) ىل  ىلعبيطأأأأاني   رقأأأأدىل عحمر  ىمأأأأاء ىلعثأأأأدر  

حمةأأارحمىل صرأأرحم  ىل رض حميهأأدمد  عرةأأة حم ايأأ  ىل اأأاث ىلراأأدع يسأأيبد  ىلعاقأأدع حمىلعأأاد  حمىل
 . (2)ىلردرىل  ىلذ ظادىل ىل  حتيها ما  مطمدرىلل ((

 

                                                 

 . 911 – 911نقالع عن :حسان علي البازركان ، المصدر السابق ، ص ص  (1)

 . 11، ص  نفسهالمصدر الجزء العامس علي الوردي ،  (2)
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 ،حتقد قا  ررباهلأا تقاأي ل  ،ا   ىلعبيطاني  هلا نكبة حتظيرةىل  بإىاع   عقد نكبت ععااحم        
  (9)حمهنبت ماها ىل مدىل  حمحتورت ىلعاساء حمىل  را  حمىلعشيدخ  ،كي ل حمنك  بشبا ا تا

يف قصأيدته ىلعأيت   ياكر مصطرا ربدىلع يف قصيد  ىلةرانأا  حمىلعراربرأة ىلعأيت  يأت بأدعااحم        
  بياال من ىلعشرر حمماها  : تقع يف  سة حما ا

 ؟ ذىل ىلعشرر ىلساطارىل ىيايك   د جنارى             حممنأق أعييا ماعدمرك          
 ارىلأ   اقال حمنأأررحتقيي م         ىلسا حم يظال     ىلما       كات  إحت      
 ارىلأحتري  نطقت باعشكدى ربه              خط   أ كيف   بيد    ىهدتك        
 ارىلأأد ادتد  ىلناةأأمتاد ع       ترا  قدمال       عيت ىل طد    أ        
 (2)ارىلأأحمبا   ىلةد  مارىل  ىلياهأد             ا بأا  د ىلعب ع عاأىي      
 الثورة في شهربان  –ت 
يبيا ىدع ىلحترىلعدا ىل مس  يسكاد  يف  ،(8) هكا  يف يهربا   امية ةغن  من ىلعشبان       

 ىلعرىلبأأعبأدأ  ىلعثأدر  يف حم  ،تقأأع يف  أر  ىلعبيأد  ىلعشأمايل  ،باايأة ىثمانيأة قداأة تسأما ىلعقشأية
ت حمدبأ ،  متأي  بقيأاع  يأيخها  يأد ىلحلسأنىلذ دومت ىشن  بأ 9122ىشر من ىل  ىا  
حمتدربهأأدىل يليرأأا  أأد ىلعقشأأية حمىلخأأاحمىل يطيقأأد  ىييهأأا  ،رخيأأة عيارأأاحم  مرهأأا ىشأأائر ىلربأأدر حمىلعك
ن يف ىلعقشأأية حمأبأأدىل تسأأيي  ىلنرسأأه  عيثأأدىلر ممأأا يحتقأأاحم  ىلعبيطأأانيد  ىلةدربأأدع ،(4)نأأنىل  باأأاعقه  

 ىلعيد  ىل ام  ىشأر مأن ىل  ًأرر  دأا  ىلعبيأد  ىيأا يأد حميف ،(1)ىلضطر ىلعثدىلر ىل  مقاتياه  
 .(8)ىلديها من ىلعرشائر

                                                 

 . 19، ص  نفسهالمصدر رشيد عبد علي الحاج حسين ،  (1)

 . 19 – 11المصدر نفسه ، ص ص  (2)

الشبانة : هي تنظيم شبه عسكري اغلبهم من العراقيين وقد اوضده البريطانيون بعد احوتاللهم العوراق وللمزيود ينظور :  (3)
 . 911، ص  9119مس بيل ، فصول من تاريخ العراق القريب ، الطبعة الثانية ، ترضمة ضعفر العياط ، بيروت ، 

 . 91، ص نفسهعلي الوردي ، المصدر  (4)

 . 919، ص  نفسهكاظم المظفر ، المصدر  (5)

 . 161عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى ، ص  (6)
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ىأأدع مأأن ىلعقايأأا بأأ  عقأأد ىلقأأر ىلعأأب غ ىلحلأأريب ىلعصأأاعر مأأن ىلعقيأأاع  ىلعرسأأكرية ىلعبيطانيأأة        
 ةردحته  ماه :

حمىلةسأأأرت  ،حمىلعكأأأاب  برعحتيأأد  ىأأي  رربأأأا  ىلةخرأأر  ،ىلعكأأاب  رىليايأأ  مرأأأاحم  ىلحلأأاك  ىلعرسأأكري 
 .(9)حمىلعسارربن ميور نيدتن  ،بدكان 
ىلعقشية مهادس يرم  يف ىلعري حمىلمسه ىلعكاب   كا  من ب  ىلعبيطاني  ىلعاين قايدىل يفحم         

حمقأأد متكاأأت دأأا  ىلةأأرأ  ىل  تاسأأي  مأأن ىلعقشأأية  ،(2)بأأدكان حمكانأأت مرأأه  حمرباأأه حمىلمسهأأا  تأأد  
 ،(8)حمظيت دااحم مد  من ىلعدقت ىل  ىل  ىثر ىييها ىلبرىلدي  بن ىبد كه  ،ًت ربا  ىلعظ   

حمقد قد  ىلبن  ،ىلعاب  حمىلعكر ما  حمىلعاي عرت نظردا حمىل متنت ىل  ربانبه ةا رأ  حتيه من ى 
حمبأأاعك  ،رأأز   مصأأدنةمىلعرأأزىلحمي ىبأأد كأأه ىلحلمايأأة عزتأأد  حمقاعدأأا ىل  بيأأت ىلعشأأيخ  يأأد ىلحلسأأن 
 .(4)ىلىطا ةدر  ناةرة عيررب  ىلعرريب ىلةررحم  بشهاماه حمخندته 

  سأر حميف ىلعثامن من ىلييد  ربأرى ىلةأطدىل  بأ  ىلعقأدىل  ىلعبيطانيأة حمىلعثأدىلر يف ماطقأة بارب       
 ،قاأأا  مهأأرحم  ىلةاشأأقة مأأن هنأأر عيأأا ىيأأا  حمىلسأأيطر حمكأأا  ىأأدع ىلعثأأدىلر سأأامائة حم  ،هربا يف يأأ

حمتقأأدمت ىلعأأيه  حم أأد  ىسأأكرية بريطانيأأة حمىلخأأا  تقأأاتيه  هب ىلسأأادىلر   أأد  رباأأا  ىلعبقيأأة 
ىلعباقيأأأة ىلعأأأيت ىلخأأأأا  با رتأأأدىلع سأأأريرال حمتقأأأأدمت ىلعقأأأدىل  ىلعبيطانيأأأة برأأأأد ذعأأأك حتدةأأأأيت ىل  

 .(1)يهربا  
ةدر ىلعب غ ىلعرمس  من ىلعقياع  ىلعرسكرية ىلعبيطانية  9122ييد  ىا  حميف ىلعااسع من ىل      

 :  مايي حمتةمن 

                                                 

 . 9111اب  11، بتاريخ  11ضريدة العراق ، العدد  (1)

سولمان الجبوووري ، دي العوورب يراضوع : كاموول عون قصووة زيتوون بوكووانن ، وموذكراتها المعنونووة عنودما كنووت اسويرة فووي ايو (2)
 . 9161تون بوكانن االسيرة البريطانية في ثورة العشرين ، مجلة افاق عربية ، العدد الرابع ، اذار مذكرات ز 

 . 11علي الوردي ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 11 صباح مهدي رميض ، ابراهيم بن عبدكه بين التعسف االضتماعي وانصاف التاريخ ، ص (4)

 . 191المرهدلدين ، المصدر السابق ، ص  (5)
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)) حمةيت كايبأة مأن ىلراأدع يأهربا  ةأبا  دأاىل ىلعيأد  حمىل ايأت ىلةرتبأة بأدحم  ىل  يقأع  أاعث 
 .(9)حمىلحتر  ىن ىلة  بدكانن ((

ىأأأا   برأأأد عخأأأد  ىلعقأأأدىل  ىلعبيطانيأأأة ىل  يأأأهربا  قامأأأت يف يأأأد  ىلرمرأأأة ىلعرايأأأر مأأأن ىلييأأأد 
 حمحترضت سيطرحنا ىيا قةاء يهربا  .(2)  بتىدىل  ىل د قاية ىلةسرت بكانن  9122
 باط ر زلقالثورة في خانقين و  –ث 
حمةأياها ىلخبأار أ  كانت ىشن  ىلعأدعد ىلعقا اأة بأاعقر  مأن خأانق  تاةرأز عيثأدر  ماأا       

 ،9122 آ ىشأأأر مأأأن  ىلعرىلبأأأع يأأأهربا  يفحتيمأأأا ىلنأأأدعرت ىلعثأأأدر  يف  ،اأأأدر  ىلعرأأأرىل  ىل حمسأأأت
خسأأرحمبك ت  أأد خأأانق  بقيأأاع  رئيسأأها كأأرمي رأأىلىياأأت ىشأأن  ىلعأأدعد مأأن ربانبهأأا ىلعثأأدر  حم  

ىلمسه  يف ذعك ىلعدقتحمكا  مراحم  ىلحلاك  ىلعسياس  يف خانق   ،حم رر  ىلعبيد  بدحم  مقاحممة
بأاعررىلر مأن خأانق  حمىلعأادا   ،حمقد ىلسرع حميلاىاه  Masterson (8)ىلعكاب  ماسرتسد  

 .(1) 9122ىلعيت  رر  بتعي ىلعرشائر يف ىل ام  ىشر من ىل  ىا   ،(4)ىل  قر  تد 
حمىياأدىل خدريأيد  بأك مكانأه ىلعريأ  ىلعرثمأاين حمرحترأدىل  ،  ىلعثدىلر ىلعري  ىلعبيطاين حتمزقد ىلنز        

حمىل  يرا  ىلعااس  ،يكد  ىلعارام  باعاقدع ىلعرثمانية حمناعى ىلةااعي يف ىلعبيد  ىل  ، اكمال عيبيد 
حمبيأة حمىل أد  ىأأدض سأرقت مأأن ىل أدد  ر  حتأإذىل ،  عحم  ىل  خيشأأدىل ىلعسأرقة  يف ىلعييأىلبأدىل  بيأدحن

حممل تكأأد  ،ىل  يأأدحتع  رىلمأأة ىاهأأا مبائأأة رحمبيأأة ىلمأأا مأأن يغيأأق بابأأه عأأي ل حتيوأأ  ،ىاهأأا مبائأأة رحمبيأأة
 زعرباط  ل بدأحمىل ياةرزحم قن أىلخبار خانق  حمقر  تد تص  ىل  ىلعرشائر ىلعقريبة م

                                                 

 . 9111ايلول  99، بتاريخ  61ضريدة العراق ، العدد  (1)

 . 9111ايلول  99، بتاريخ  66ضريدة العراق ، العدد  (2)

 .16ص  الجزء العامس ، علي الوردي ، المصدر السابق ، (3)

 . 161ص عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى ،  (4)

الجذور السياسية والفكرية واالضتماعية للحركة القومية العربية ) االستقاللية  9111وميض ضمال عمر نظمي ، ثورة  (5)
 . 969، ص  9116( في العراق ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 
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 ،(2)  ىلعرشأأائر ىلعأأيت تقطأأن حتيهأأا حم أأرر  ىلةدياأأة حتقأأد اأأار  ،(9) ىأأ   ىلعثأأدر  مأأن ربأأانبه   
ىأأأا   آ ةأأأاحل ىلعراأأأب يأأأيخ ىلربأأأدر  اكمأأأال عيبيأأأد  حميف ةأأأبا  ىلعسأأأاعس ىشأأأر مأأأن  ىلد صأأأبحمن

 .(8)خرربت من خانق  قد  من ىلعثدىلر بقياع  كرمي خدرييد بك  9122
خص مؤعرأأأة مأأأن مأأأائيت يأأأكانأأأت ىلعقأأأد  ىلعأأأيت خرربأأأت مأأأن خأأأانق  عقاأأأا  ىلعقأأأدىل  ىلعبيطانيأأأة حم      

حمكا  قاا ل يأديدىلل ممأا ىلضأطر ىلةهأايل  ىل نصأرىل  تأارك   ،حمىلسامر ىلعقاا  ساىا  حمنص  ساىة 
حميف ىلعثأأامن ىشأأر مأأن ىل  ًركأأت مأأن قأأزحمين قأأد  بريطانيأأة باشأأا   ،(4)حمرىلئهأأ   سأأة ىشأأر يأأهيدىلل 

ع  طأت قيأايحمقد ىلن ،مدحترية رمدعة ا ىلعاةقت خانق  حمد  رمدعة ىيا سيارىل     كبن  حمقد 
ة مأن خأانق  يف ىلعااسأع ىشأر ( حتدة  بقدىلتأه ىل  مقربأ Kaskilدا  ىلعقدىل  باعرقيد كاسك  )

قأد   تمتكات ىلعقدىل  من ىلعسيطر  ىيا برأ  ىلعقأرى ىلعقريبأة مأن مدياأة خأانق  هب برثأحم  ،آ من 
 آ حميف ىلعسابع حمىلعرشأرين مأن  ،(1) 9122ىا   آ ةغن  ىل  خانق  حتا اياها يف ىلعرشرين من 

يطانيأة حمىيا ىلعر   مما عقياأه ىلعقأدىل  ىلعب  ،زعرباط قةد   تقد  ىلعرقيد كاسك  برتي  9122ىا  
 .ىلعبيطانيةحمىلخةاىها عيقدىل  حمىلعسيطر  ىييها  ،(8)بيدغ ىلةدياة  تقد ىلساطاىمقاحممة حتمن 
 الثورة في مندلي  –ج 
ىلعسأيطا   ىلناصأارىل  ىيأاحممأا ًقأق مأن  ،عأدىلء عيأا ىمأد  قيا  ىلعثدر  يف  ءنباحمةيت ىل     

 ،عسياسأأ  حلكدمأأة ىل  أأا   ىيأأا يأأا حتشأأدع ىلحلأأاك  ىل ،ىل  ىلمسأأاع ىلدأأايل ماأأديل ،ىلعبيطانيأأة
 رببايأأة خد  ىلعشأأد  يفيسأأاحمىلخأأا  ،ىلعقأأب  ىيأأا ىلدأأايل ماأأديل ،حمدأأد باكسأأااين مأأن باوأأا 
 بإخبأأاراىد  حمرع  ىلنبأأاء مأأن  أأاحمي ىلعشأأبي  مأأن ىشأأن  سأأحم  ،ىلعأأديد  ىلةسأأاةقة عيةكدمأأة

حمىل أة        يفحمىلعرسأا  قأد شمرأدىل  ،حمىلحلامأد ،حمىلعبدربأدىلري ،سأاىد  ىلدايل ماأديل ىل  ىشأائر
                                                 

 . 11علي الوردي ، المصدر السابق ، ص  (1)

عشوورين الوطنيووة التحريريووة فووي العووراق ، الطبعووة الثالثووة ، ترضمووة عبوود ل . ن . كوتلوووف ، ثووورة الل . ن . كوتلوووف ،  (2)
 . 911كاظم المظفر ، المصدر السابق ، ص   ؛ 911، ص  9161الواحد كرم ، بغداد ، 

 . 11علي الوردي ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 111المر هولدين ، المصدر  السابق ، ص  (4)

 . 11علي الوردي ، المصدر السابق ، ص  (5)

 .191المر هولدين ، المصدر السابق ، ص  (6)
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حتتسأارد سادعدىل ىيا ىل سيةة حمىلعأاخائر سرىلي ىلحلكدمة حمىل مهايلةبرد  ،ىلعاقي  حمقررحمىل ًرير ماديل
حمقبأ   أ  ىلعرشأائر ذدأ  حمربهأاء ماأديل ةأبا ال ىل  ىلحلأاك  ىلعسياسأ   ،ىل دايل  ساقبا  ىلعرشائر
 .(9)رود ىلل عدى حمربهاء ىلعبيد   ق عىلر  حمسيحم يبدىل ماه ىلعااة  ىن ىل

 حمقد كانت مؤعرة من : ،(2) كدمة ريية مؤقاة يف  ماديل  حمتشكيت 
 (9ضدول رقم )

 رئيسال عيةكدمة ىلةؤقاه ةاحل ىل ا ىلعاقي                    
 نائبال عه ىبد ىل  ىلحتادي ىلةررحم                  

 ىةدىلل         مدسا ىلحتادي                    
 ىةدىلل  ةاحل بك                               
 ىةدىلل  ىلعياس ىلعاقي                            
 ىةدىلل  ىبد ىلعددا  ىلحلا                      
 ىةدىلل  ىبد ىلعكرمي ربيي ىلعشكر               
 ىةدىلل   س  ىل ا ىبد ىلعقاعر ىل ا             

 ىةدىلل                      ىل د ىل ا عطد   
 ىةدىلل  يدس  ىباحمي                       
 (8)ىةدىلل   يد مسي  ىل ا                      

 قامت ىلحلكدمة ىلةؤقاة يف ماديل برد  ىلربرىلءىل  حمد  :حم 
 قرر  تر  ضباط ىلمن ةدياة ماديل حمىيات ىز ىلعدين ىلعاقي  هلا  ىلةهمة . -1
   ىن  رىلسة رياه حمىلماها .ىيات عك  رية ضابت مسؤحم  -2

                                                 

 . 911، حسان علي البازركان ، المصدر السابق ، ص  991موسى عمران المندالوي ، المصدر السابق ، ص  (1)

، ستيفن هسلي  11م ، ص 9111عبد الرحمن البزاز ، العراق من االحتالل حتى االسقالل ، الطبعة الثانية مصر ،  (2)
، ص  9166الجزء االول ، ترضمة سليم طه التكريتي ، بغداد ،  9111 – 9111العراق الحديث من سنه لونكريك ، 

111  . 
 . 916حسان علي البازركان ، المصدر السابق ، ص  (3)
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 يبت من دؤ ء ىلعةباط ىل  يقدمدىل باسيي  كأ  ىلباأاء ر حنأ  حمىلعسأر  ىلحلثيأث بكأ   -3
 ىلعطرق  جنا  داىل ىلعدىلرب  .

 ددا .صا  حمص يبت من ضباط ىلحمل   ىل  صاحتظدىل ىيا  ىلبدىل  ر د   -4

  دىل كأأأ ل مأأأاه  خأأأد  ىل  بأأأىل  ياصأأأرحمىل ىلةظيأأأد  حمىل  جيريأأأ كاحتأأأة يبأأأت مأأأن ىلعةأأأباط   -5
 ىلحلكدمة ىن ك  مةيمة تقع ىييه .  حمىييه  ىل  يرهمدىل ىلعااس بت  يرىلربردىل ،ىيايه

 عقية ىلعاخن  جي  ىل قاصاع  ا حمىد  ىل سرىل  يف ىل  ق ىلعرةال . -6

 ىيات ىلحلكدمة ىلحلرىلس عسرىلي ىلحلكدمة حممشارببها . -7

 .(9)حم ىت بر  ىلعدىلرببا  ىيا ىلىةاء ىلحلكدمة ىلةؤقاة عيقيا   ا ىاد ىلةراربت  -8

 ،حنيت  ىلعقأدىل  ىلعبيطانيأة   أا   ماأديل 9122يف ىلعثامن حمىلعرشرين من ىلييد  ىا        
 امأأت ىلعطأأائرىل  ىلعبيطانيأأة يف مسأأاء ىلعبيأأد  هب  9122حميف ىلحمىلسأأت يأأهر تشأأرين ىل حم  ىأأا  

عخيها ىلري  ىلعبيطاين حمرباء ىلحلاك  ىي  يا  ىلةر  من قب  ىلعبيطاني  حميلأع ىلةاهمأ  يف 
  رىلما  ماعية هب ىرا ىاه  حمكانت ىلعغرىلما  كا   : حترضىلعثدر  حم 

 (1ضدول رقم )
 مقدار الغرامة المنصب االداري اسم الشعص
 9222 رئي  ىلحلكدمة ىلةؤقاة ةاحل ىل ا ىلعاقي 

 912 نائ  رئي  ىلحلكدمة ىبد ىل  ىلحتادي ىلةررحم 
 9222 ىةد ىلحلكدمة ىلعياس ىلعاقي 

 122 ىةد ىلحلكدمة ىبد ىلعكرمي ربيي ىلعشكر
 122 ىةد ىلحلكدمة  س  ىل ا ىبد ىلعقاعر ىل ا
 212 عامزيقه ىلعري  ىلعبيطاين ىلحلا   سن ىل ا
 912 (2)ماه   رييد  ائ  كي 

                                                 

 .  919عمران موسى المندالوي ، المصدر السابق ، ص    (1)

 . 991حسان علي البازركان ، المصدر السابق ، ص  (2)
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 نهاية ثورة العشرين في ديالى  –ح 
ىلعقأدىل  ىلعبيطانيأة ىيأا مأد    حمبرأد سأيطر  9122يف هناية يأهر تشأرين ىل حم  ىأا         

 ا   رهاتعيا  باقةياها حمندىل يها ىلربامع ييدخ ىشائر عيا  يف مقر ىلعقائد ىلعبيطاين كد 
Kotingham  ىل اد  ىلةدىلع ىلعااعيةحمىلترقدىل مره ىيا كاابة مةبطة : 

ىلحلكدمأأة ىلعبيطانيأأة حمىل    خيربأأدىل ىلحم يسأأرقدىل يف  أأر  ضأأد  ىلآل   يشأأرتكدىل برأأد  إ  -9
 تابرة هلا . ىلمدىل ل 
 يدحتردىل يليع ىلعرسد  ىلةطيدبة ماه  . إ  -2

  يريأأأدحمىل يليأأأع ىلعباأأأاعق حمىل يأأأد  حميليأأأع ىل يأأأياء ىلعرائأأأد  عيةكدمأأأة حميليأأأع ىل مأأأدىل  إ-8
  د حن  . كانتىلةسرحمقة ىلعيت  

   يدحتردىل ىلعارديةا  ىلعيت سرقاها ىشائرد  حمىلعيت   اكن ىلىاعحنا . إ-4

 ىلر ىلعيت ىلةابت ىل م حم حمسكك ىلحلديد .يدحتردىل ىلعارديةا  ىن ىل ضر  إ -1

 يساىدحمىل يف تشخيص ىل يخال ىلعاين ىلرتكبدىل ىلررىلئ  . إ -8

    . (9)  يقبيدىل عخاعة ىل د من ىلعاين  رضدد  ىيا ىلاار  ىلحلر  إ -1

( يف ذي  ىلةدىلع ترهدىلل مقاب ل من ىلحلكدمة Kotinghamاغها  )تعقد كا  ىلرارىل  كد 
 مدىلع د  كما يي  :ىلعبيطانية ياتع  من    

 ىلتبردىل ىلعشرحمط حمىميدىل مبدرببها.   تاخا ىل ربرىلءىل  ىلحلربية ضد ىلعرشائر ىلعاين   أ -1
 صاك  ىل يخال ىلعاين ىلرتكبدىل ىلررىلئ  راكمة ىاععة .  أ -2

يكأأأأد  تقأأأأدير ىلعارديةأأأأا  ىأأأأن ىل ضأأأأرىلر حمىلةسأأأأرحمقا  حمىقأأأأا  ىلجملأأأأرم  بدسأأأأائ    أ -3
 ال ىن قب  ىلةدظر  .مع ىلساثااء ىلةسؤحمع  يخصي ،سياسية سهية 

حمىلااأ  مأن  ،حمممث  حمىل د ىأن كأ  بيأد   ،تؤع  راة من ا اة ييدخ من ىلعرشائر   أ -4
 مدظر   ىلحلكدمة عاقسي  ىلعارديةا  ب  ىلعرشائر حمىلد  ىلةد  .
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تقبأأأ  ىلحلكدمأأأة كأأأ  مةأأأبطة يقأأأدمها رءسأأأاء ىلةاطقأأأة يف يأأأت  نظأأأا  ىلحلكدمأأأة ىلحم   أ -5
ىلعأأاين قأأدمدىل ىلةةأأبطة  أأن  ىلمرأأا  حم  ترأأد حمتاظأأر حتيهأأا بكأأ  ،به اىلعةأأرىلئ  ىلحم مأأا يأأ
 . (9)مدىلع  عيةكدمة

( ىلةشأأأايخ ىلةأأأاكدر  (Kotinghamعقأأأد حمقأأأع ىلعشأأأرحمط ىلعسأأأبرة مأأأع ىلراأأأرىل  كدناغهأأأا      
 حمىلمساءد  يف ىلعنا  :ىشائرد  

مريد سهي  بن ىبأد ىل   ،ىبدىل  خدرييد ،ىبد ىلعيطي ىشن  ىلعرز  : ىي   -1
 رمد ىيدىل  بن خي  .،
ىيأأ   ،ىبأأاس بأأن يأأ   ،ىلعبأأدىي  ىلةاصأأدر ،باأأد متأأي  : نصأأي  رباسأأ  ىشأأن  -2

 ةاحل ىي  ىلعرارس . ،عرارسىل
 ىشن  مشر  دقة : سريد ىلعردحمىل  . -3
جنأأ   ،خييأأ  ىلعربأأد ،حتر أأا  ىلعراأأب ،ةأأاحل ىلعراأأب ،ىشأأن  ىلربأأدر : ىأأدىلع ىلعسأأاار -4

 ىل  . ىلعربد

 ىيدىل  ىلعرييا  . ،ىشن  ىلعرابكية : ىبد ىلحملسن رمد  -5

 ىلعدعي  : ىل د ىلعسيطا   ىشن  -6

 ىشن  ىلةكاعمة : رباس  ىلحملسن -7

 ىشن  ىلعبد ىامر : كاظ  ىلحلا  حتياض  -8

 ىشن  ىلجملمع : خا  ىلحملسن  -9

 ىشن  ىلعكرخية : رمد ىلعسيد -92
 (2)ىشن  ىلعباحمية : سبع ىل مي  -99
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 ىيا ىلعساد ىل   :  قرى ععااحم  كما حمقع حتخاارحمىل
ىلعررأد مأن ىلحلكدمأة ىأن ىل  أ ط ىلعأيت  تطيأ   خأ   أدحمع ععاأاحم رحمىل ىلعقرى ىلعدىلقرة عىلىلناا حتخاا
 حمىييه قد ىلترقاا ىيا ىلعشرحمط ىل تية : ،ىلرتكباادا 
) ىلعباأأأأأاعق ( ىل اةأأأأأة باحلكدمأأأأأة مأأأأأع ىلعأأأأأاخائر  جيأأأأأ  ىيياأأأأأا ىل  نرربأأأأأع يليأأأأأع ىلعارأأأأأك   -1

حمىيياأأا ىليةأأال ىل  جنيأأ  أي ىأأدع كأأا  مأأن  ،ىلنأأا  حم أأن ذعأأك ىلةدربأأدع  يف قرىلنأأاحمىلحليد 
   ىلعيت تطيبها ماا ىلحلكدمة .ىلعارك حمىلعاخن 

ىيياأأأأا ىل  نرربأأأأع يليأأأأع ىل يأأأأياء ىلعرىلربرأأأأة ىل  ىلحلكدمأأأأة ىلحم مسأأأأاخدميها حمىلعرىلربرأأأأة ىل   -2
  .ىل دايل

 أأل   نرأأد هلأأ  ميوأأت خيابئأأد    تقأأد  مبسأأاىد  ىلجملأأرم  حمىل أأاررب  ىيأأا ىلحلكدمأأة  -3
 .من حمربد ماه  يف ىل د قرىلنا   خنب ىلحلكدمة يف ىلعقب  ىيا ك  حمىيياا ىل ،حتيه

 .اىيياا ىل  ندحتع يليع رسد  ىلحلكدمة ىلةطيدبة ما -4

 ىيياا ىل  ندحتع ترديةا  ىن ىلعةرر ىلعاي حلق با يياء ىلعرىلربرة عيةكدمة . -5

حمىلعديأأأأأديا  أي  ،حمىلعبأأأأأدعي   ،ىيياأأأأأا ىل  نسأأأأأاىد يليأأأأأع مأأأأأتمدري ىلحلكدمأأأأأة كاعشأأأأأبانه  -6
 .(9)ىلعساى  ىلحم ىلعدرعيا  أي ىلحلارس بااعية حمظائره 

 الثورة مظاهر عامة كشفت عن  –خ 
ىلذ متكاأأت ىلعقأأدىل  ىلعبيطانيأأة مأأن ىلىأأاع  ىلعسأأيطر   ،ىيأأا ىلعأأر   مأأن حتشأأ  ىلعثأأدر  ىسأأكريال     
حتقأأد كشأرت اأدر  ىلعرشأأرين حم أد  ىلعشأردر حمىلعاةأأامن  ا ىلةاأا ق ىلعأيت  أأدات حتيهأا ىلعثأدر ،ىيأ

ىلعسأاية ( ىلاأأر  –حممل تكأأن عيارأر  ىلعطائريأة ) ىلعشأيرية  ،بأ  ىلعرأرىلقي  ىيأا ىلخأا   مأاىلدبه  
شأرت ىلعثأدر  ىأن نةأ  سياسأ  حمكأاعك حتقأد ك ،ىلعكرا  ىلةد د ضأد ىلعرأدحم ىلةشأرتحم دا  يف
حتمةاعاا  رءساء ىلعرشائر مع ىلعسأيطا  ىلعبيطانيأة حممقأررىلحن  يف ىل رباماىأا  حمقيأا   ،مه 

حمماأأديل كانأأت تشأأرر بدرربأأة مأأن ىلعرقأأ  ىلعسياسأأ  حتقأأد  ععاأأاحم ىلحلكدمأأا  ىلحملييأأة يف برقدبأأة حم 
رسأأه عأأاين كأأاندىل ياكأأرحم  ىيأأا ىلعرأأرىلق قدرتأأه ىيأأا  كأأ  نىلسأأقت بأأاعي  أأ   ىلةسأأارمرين  ىل

                                                 

 . 111 – 116ان ، المصدر السابق ، ص ص حسان علي البازرك (1)
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ىوأأأأا  ىلعقأأأأدىل  كمأأأأا ىل  ىلعثأأأأدر  كشأأأأرت ىأأأأن قابييأأأأا  ىسأأأأكرية كانأأأأت مدضأأأأع ىل  ،بارسأأأأه
حتةأ  ىأن  ،ىل ساسأية ىلعأيت كشأرت ىاهأا ىلعثأدر  ىيا ىل  نقطأة ىلعةأر  ،ىلعبيطانية حمتقديردا

قياع  مد د  ذىل  د  ىد  حمربدع  ،ما  ىلعررعية ىلعيت حمقرت داا حمدااحمبر  ىل خطاء حمىل ى
 .(9)سيطر  تامة ىيا ىلعرمييا  ىلعرسكرية 

حمىلعأيت جيأ  ىل   ،   ىل سارمار ىلةباير حمىل  أا  عقد متكات ىلعثدر  من ىلهناء ك  ىل اما   
كات ىلعثدر  من ىلقامة كاعك حتقد مت  ،قدر  ىلحلاك  ىلعبيطاين ىيا حترضها  يساها  با اما  

حممأع ذعأك حتأا  تكأدين ىلعدحمعأة  ،ن تامال ىلحم ناربزىلل  ساق   مل يكحمعكن داىل ىل ، كدمة حم اية
 .(2)ىلعررىلقية ىلحلديثة كا  خطد  كبن  ىل  ىل ما  

 
 م  9191-9119احلكم امللكي  يف مدةاملبحث الرابع : دياىل 

ىل    حمةأ  ىل مأن حتيصأ  بأن ىلحلسأ   9129ن من  زيرىل  ىا  يحمىلعرشر  ىلعثاعثيف ىلعيد     
ىلعبيطأأانيد  ىل مأأن حتيصأأ  ميكأأال ىيأأا  حمأيأأد ،تأأاريخ ىلعرأأرىلق  مشأأهدعىلل يف ال يدمأأحمكأأا   ،ىلعرأأرىلق
برد ىل  كا  ميكال ىيا سدريا حمىلربررباه ىلعقدىل  ىلعررنسأية ىاأد عخدهلأا عمشأق يف متأد  ىلعررىلق 
حمىلحلكدمأأة ىلعررىلقيأأأة  ، هنأأ  حمربأأدحمىل حتيأأه ىلعأأزىي  ىلعأأاي يتمتادنأأأه ىيأأا  رأأا مصأأاحله  9122
يف ىل سأاق   حمىلىاأبحم  رمأزىلل  آمأاهل ردىل حتيه ك  حمىلما ىلعد ايد  حتقد حمض ،تر   به ،(8)ىلةؤقاة 

 . (4)يا ال عرزحن  حمكرىلماه  
حمقأأد  ،ىيأأا ىلعرأأرىلق مأأن ىل عديأأة ىلعررىلقيأأة ةأأدر  ىلةةأأابت ىلعأأيت تبأأايع ىل مأأن حتيصأأ  ميكأأال     

 .(1) مةبطة كيها تبايره ميكال ىيا ىلعررىلق  ةدر  ىن عيا  ىل دى حمىلربر

                                                 

 . 11 -19عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق ، ص ص  (1)

 . 111ي ، المصدر السابق ، ص ظمنوميض ضمال عمر م (2)

برئاسة عبود الورحمن النقيوب  9111تشكلت الحكومة العراقية المؤقتة في العامس والعشرين من تشرين االول عام  (3)
 .116 -911نظر : عبدالرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى ،  ص ص للمزيد عنها ي

 . 16- 11طالب مشتاق ، المصدر السابق ، ص ص  (4)

 . 911، محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص  191ص  ؛عبد الرزاق الحسني ، الثورة العراقية الكبرى  (5)
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  بأأن ىلحلسأأ  ميكأأال ىيأأا ىلعرأأرىلق صأأحتي تأأد    9129ىأأا    آيف ىلعثاعأأث حمىلعرشأأرين مأأن         
مميكاأأه حمىلحتااأأا   خأأا ىلةيأأك حتيصأأ  يأأزحمر ىل عديأأة حمذعأأك ع  أأ ع ىأأن كثأأ  ىأأن ىل حمضأأاع يفحتت (9)

  ىل   9124ىأأا   آ حتقأأد حمةأأ  ةأأبا  يأأد  ىلرمرأأة ىلعااسأأع حمىلعرشأأرين مأأن  ،ىأأدع مأأن ىلةشأأاريع
بع ىلعأأارت حميأأاددحمىل ىلعدحتأأد ىلةرىلحتأأق عأأه ىل  ماأأاخأأانق  حمبرأأد ىل سأأاقبا  ىلحلاحتأأ  ىلعأأاي ىلقأأي  عأأه تدربأأه حم 

 ،حمبرأد ذعأك ىأاع ىل  سأرىلي خأانق  ،آخأرضع  ور ىل ساس حلرر بئر نرطأ  حمحم  ،ىل بار ىلعااربز 
 .(2)حمقد ىلعقا سيما  ىلحتادي نقي  ىليرىل  خانق  خطا  تر يي جب عة ىلةيك 

 نواب ديالى في المجلس التأسيسي العراقي  –أ 
يف  (8)ميكيأأة تقةأأ  باحتااأأا  ىلجمليأأ  ىلعاتسيسأأ   إرىلع ىلحلسأأ   ةأأدر ىلةيأأك حتيصأأ  بأأنأ    

حمقأأأد تريأأأ  ىأأأن عيأأا  ا اأأأة نأأأدىل  دأأأ  :  ، (4)   9124ىأأا   آذىلرىلعسأأابع حمىلعرشأأأرين مأأأن 
 .(8)حم بي  ىل يزرىل  حمىلعسيد رمدع ىلعاقي   (1) ربررر ىلعرسكري

حمىليأأرىل  ىلعقأأرى  حم أأا  ىلةااسأأبة ربأأر  ىل ارأأا   كبأأن  يف عيأأا  حمشمأأع ىلعريمأأاء حمىل دأأايل   
صأر  احمييدخ ىلعرشائر ةأبا ال يف ىلعأدحمىلئر ىلحلكدميأة حمىرضأدىل حنأانيه  حمىظأي  سأرحمرد  ىل  م

                                                 

 .911منتشأ شفيلي ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 11، ص  1، المصدر السابق ، و   9699د.ك.و، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملف  (2)

للمزيد عن المجلس التأسيسي العراقي يراضع : محمد مظفر االدهمي ، المجلس التأسيسوي العراقوي دراسوة تاريعيوة ، بغوداد ،  (3)
9111 . 

 1، ص  9111عة مذكرات المجلس التاسيسي ، الجزء االول ، بغداد ، الحكومة العراقية ، وزارة الداخلية ، مجمو  (4)
. 

 9119( : ولوود فووي بغووداد واكموول دراسووته فيهووا ثووم انتقوول الووى اسووطنبول عووام  9191-9661ضعفوور العسووكري ) (5)
يش برتبوة موالزم ثواني وارسول بعثوة عسوكرية الوى المانيوا للتودريب وعمول فوي الجو 9111وتعرج مون مدرسوتها الحربيوة عوام 
واشووترك فووي الحوورب العالميووة االولووى واسوور فيهووا واطلووق سووراحه اثوور  9199-9191العثموواني وشووارك فووي حوورب البلقووان  
وبعد تأسيس الدولوة العراقيوة عواد الوى العوراق وشوغل اكثور مون منصوب وزاري وفوي 9191اعالن الثورة العربية الكبرى عام 

اسووم محموود ، ضعفووور العسووكري ودوره السياسوووي و : عوووالء ض نقالبيووين للتفاصووويل يراضووعقتوول علوووى ايوودي اال 9191عووام 
 . 9161، بغداد ،  9191العسكري في تاريخ العراق حتى عام 

 .999ص ،  9199عبد الرزاق الحسيني ، تاريخ الوزارات العراقية ، الطبعة االولى ، الجزء االول ، صيدا لبنان ،  (6)
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   كبأن  تييأأق بأاجملي   نأه يرأأدحمعقأد كانأت دأأا  ىل  ارأا  ،(1)عيأا  حمقائمقأام  ىل قةأأية 
 نيابية عااظي  ىلحليا  ىلعسياسية يف ىلعررىلق  ةحم اية ديئيلرية  أحم 

قاصأأأاعية يف  ىلعرأأأرىلق حمتقريأأأر مصأأأن    تاريأأأق مبسأأأاقب  ىلحليأأأا  ىلعسياسأأأية حمىلحممااقشأأأة ىلعقةأأأايا ىلعأأأيت
 .(9)حمتةع عسادر  حمقاندنه ىل ناخايب 

ىيا سأن يأؤحم  ىلعدحمعأة ىلةيك حتيص  خطا  ىل حتااا  قائ  )) ىلما برد : ىل د ىل  ترا   اىلعق   
إ  حم  ،عىأائ  ىلةميكأةىلعأاي ىلربامأع عاتسأي  باوا  حمىيا ىلعررةة ىلعيت ىلتيةأت يل باحتااأا  ىلجمليأ  

يف ىلمأأدر ربددريأأة حمدأأ  ىل سأأ  ىلةاياأأة ىلعأأيت ياشأأت ىييهأأا بايأأا   عياظأأردياك  ىليهأأا ىلعاأأدىل  ىل مأأة ىلتاأأ
 .(2)نظامها حمىلساق هلا (( 

 يأأأأ  ىلةيأأأأك حتيصأأأأ  مأأأأن ىلىةأأأأاء ىلجمليأأأأ  ىل  ياةيأأأأدىل باعصأأأأب حمىلعشأأأأواىة حمىلحلكمأأأأة يف ىلعقيأأأأا     
 باعدىلرببا  ىلعيت ىلحمكياها هل  ىل مة حمد  : 

 ىلعبت يف ىلةرادد  ىلعررىلقية ىلعبيطانية عاثبت سياساها ىل ارربية . ضرحمر  -1
 ماىا  حمتثبيت سياساها ىلعدىلخيية. سن ىلعدسادر ىلعررىلق  عاتم   قدق ىل حترىلع حمىلر -2

 .(8)ة حميرىلق  سياسة ىلحلكدمةأد  ىل ناخابا  ىلعايايب ىلعاي جيامع عياد  ىل مأسن قان -3

حتد ىت نسخة  9122ة حمبريطانيا تقرر مااقشة مشرحمع مرادد  ىا  حمعااظي  ىلعر قة ب  ىلحلكدمة ىلعررىلقي     
ىلعرتكيأأة ع  أأ ع قبأأ   ،ىلعكرعيأأة ،ىل نكييزيأأة ،ىلعاأأدىل  باعيغأأا  ىل ربرأأة ىلعرربيأأة حمم  قهأأا ىيأأا ،(4)ىلةرادأأد  
 .(1) آخرىم   بتيىلعقيا  

                                                 

 . 11، ص  91، المصدر السابق ، و  9699ة ، رقم الملفة د.ك.و. ، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلي (7)

  .  9111اذار  16بتاريخ  9961ضريدة العراق ، العدد  (1)
، الوقائع العراقية ، العودد  1، ص  9111اذار  11المذكرات ، الجزء االول ، الجلسة االفتتاحية المنعقدة بتاريخ  (2)

  9111اذار  99بتاريخ  919

 . 1، ص  9111آذار  11لجزء االول ، الجلسة االولى ، بتاريخ المذكرات ، ا (3)

عوون مووواد المعاهوودة ومةوومونها ينظوور : عبوود الوورزاق الحسووني ، العووراق فووي ضوول المعاهوودات ، الطبعووة الثانيووة ، صوويدا   (4)
 . 96-91، ص ص  9116لبنان ، 

 9بتووواريخ  9969دة العوووراق ، العووودد ؛ ضريووو 9111آذار  99( ، بتووواريخ 9الموووذكرات ، الجوووزء االول ، الجلسوووة ) (5)
 . 111؛محمد مظفر االدهمي ، المصدر السابق ، ص  9111نيسان 
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هب تشكي  راة تدقيق ىلةرادد   ، ابيطانية حمىل تراقا  ىلةيةقة ىلبادأ ىلجملي  مبااقشة ىلةرادد  ىلعررىلقية ىلع      
 حمىلخاي  ىلىةاء ىلجملي  يف يك  ىلعيواة حم ريقة تكدياها حمكانت دااحم ا اة ىلشادا  حمد  :  ،

 ىلقرتىل  يلاىة من ندىل  ىلعرشائر باشكي  راة ىيا ىلساس ىلخايارد  ىلعشخص  . -1
 ىلقرتىل  باشكي  راة خبىلء حمىلخاصاةي  .  -2

 اخ  من ك  عدىلء ىةدىل  .أي يا ،ىلقرتىل  باشكي  راة ىلعدية  -3

ما ىدىل ىلةدة  حتقأد مثيأت برةأدين  ،ىلل حمىل د ىلل ا ىلساس ىل  اث  ك  عدىلء ىةد هب ىد  ىي    
سأأاس تشأأكيت ىلعيواأأة حمكأأا   بيأأ  ىل يأأزرىل  نائبأأال دأأاىل ىل حمىيأأا  ،(9)ر دأأاىل ىل قأأرتىل  قأأحمقأأد ىل

 .(2)ىن عيا  
ىلمأا  ىلجمليأ  ىلعااسيسأ   ىلعقا  بيأ  ىل يأزرىل  خطابأال  9124يف ىلعااسع من  زيرىل  ىا       

 هلا حتقا  : ىلعيت ىرضت ىيا ىلجملي  حمكا  مرارضتطرق حتيه ىل  مدضدع ىلةرادد  
)) ىل  تاريأا مثأأ  دأا  ىلةرادأأدىل  ىلةاأدي ىقأأددا بأأ  بريطانيأا حمىلعرأأرىلق بكأ  يأأر  حمىلمانأأة   
اكأأن ىلىاباردأأا مرادأأد  ًأأاع  مأأامل يسأأاخر   يسأأاا ىلعرأأايل خ ةأأة قأأرىلر  مأأن رحم  ىلعشأأر  

  باته((حمر 
)) ةا كا  ىلةدضدع ىل ةي  ىن ىلةرادد  حمىلعبحمتدكد  حمىل تراقيأا  حتأ  بأد حمىلضا  يقد      

 حتيها حمىلترق ىلعشر  حمىلعصأ  ىليلأع ىيأا ىل  ىلةرادأد  دأا  يتحمىلقد  كيم ،من ىلىاع  ىلعاظر هلا 
حمىلىأرت   ،دي  اعأ  ىيأا مغيأد  ضأري عيست مبرادد  حمىلمنأا دأ  يأرحمط اقييأة ىليأرت ها قأ

ىلعيواة ىلعيت ىلنا ىل د ىلىةائها ضةت بقس  كبأن مأن ماأاحتع ىلعأب ع ىلةهمأة  رةأال ىلمامك  ىل  
حمىييأأه   اكأأن ىلبأأرىل  ىلةرادأأد  حمتررىاحنأأا بصأأدر   ،ىيأأا  يأأد  ىلعصأأدىلقة ىلةطيدبأأة مأأع بريطانيأأا 

 .(8)قطرية مامل تقب  ىلعاردي   ىلع  مة حمحتق ما رباء يف تقرير ىلعيواة ىلةاكدر  (( 

                                                 

 . 999رضاء حسين العطاب ، المصدر السابق ، ص  (1)

؛ رضواء حسوين العطواب ، المصودر  11، ص  9111نيسوان  1( ، بتواريخ 1المذكرات . الجزء االول ، الجلسوة ) (2)
 . 991السابق ، ص 

 . 916محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ، ص  عن: نقالع  (3)
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اقدحم  ىلةرادد  حمم  قها حميشنحم  ىل  حم ت  ىل كامها حميدىلحترد  ىأن حمىلنبى ىلعادىل  يا      
يف ىلعدقت ىلعاي كانأت حتيأه ىلرمأادن  اضأبة ًأيت بأاجملي  حمتطاعأ  برأد   ، قدق ىلعشر  

 .(9)تصديق ىلةرادد  ىل     ىلناهاء مشكية ىلةدة  
 اها : حمقا  ى (2)تطرق ىلعاائ   بي  ىل يزرىل  ىل  مشكية ىلةدة       
صأن ىلةكأ  حميابأدع ىلحليأا  ىل قاصأاعية (( حمىلدأا  مأن زعة ىلعرأس مأن ىلرسأد حمىلهنأا ىلحلأا مبا)) ىلهن

بريطانيأأأا ىل    ترسأأأ  عيطأأأامر  ىلجملأأأا  ىل  يغاصأأأبدىل دأأأاىل ىلرأأأزء ىل طأأأن ىلعشأأأت  مأأأن ىلةميكأأأة 
 .(8)من ىلعررىلق  مدق  بريطانياحم اع  ىلجملي  ىل  يبت يف ىلةرادد   ل ياةدع  ،ىلعررىلقية 
مأن برأ  ىلعاأدىل   ،قأدمت تقأارير ربديأد   9124سة ىلةارقد  يف ىلعراير من  زيرىل  ىأا  يف ىلري     

حمىلقأرت  رئأي  ىلجمليأ  تتربيأ  ىلريسأأة  ،يطيبأد  تتربيأ  ىلعبأت يف ىلةرادأد  ىل   أ  ىلناهأاء قةأية ىلةدةأ  
ةيأك حمبيا ىل مر ىليد خطدر  ىادما تدربه ىلةادحم  ىلعسام  ىل  ىلعب ط ىلةيكأ  حمسأي  ىل ،ىل  ىلعيد  ىلعاايل 

عق ىلىةأاء ايصأىلذ مل  9124حتيص  ىلناىلرىلل  ي  حتيه حب  ىلجملي  مااصأ  عييأة ىلعرايأر مأن  زيأرىل  ىأا  
عىأأا ىلجمليأأ  عرقأأد  ربيسأأة ىلسأأاثاائية ممأأا ىلضأأطر رئأأي  ىلجمليأأ  ىل  تدربيأأه ىلعأأدىدى ىل  ىلجمليأأ  ىيأأا ىلةرادأأد  

 .(4)عييية تيك ىل من مساء ىلعساىة ىلعراير  حمىلعاص  ىل ىةاء  اعبال  ةدرد  يف ىلجملي  يف
برأد ضأا  عارأدييها قد  رئي  ىلعأد رىلء حمرحتاقأه تقريأرىلل يؤكأد قبأد  ىلةرادأد  هب ىلعأدخد  يف مراحم       

 ىةأأدىلل يأأا دأأاىل ىلعاقريأأر حتةصأأيت مدىلحتقأأة سأأبع حما اأأ حمربأأرى ىلعاصأأديت ى ،ىلةصأأاعقة ىييهأأا
 ىلعأاي حمقأد قبأ  دأاىل ىلعاقريأر ، ىةأدىلل ىلربع حمىشأرين ىةأدىلل مأن  مأدع تسأع حمسأا حمىارضها 

رحتأأأ   بيأأأ  ىل يأأأزرىل  دأأأاىل ىلعاقريأأأر ىلمأأأا  ،(1)يرأأأد مبثابأأأة ىلةدىلحتقأأأة ىيأأأا ىلةرادأأأد  حمىلعبأأأت حتيهأأأا 
 يف مدضدع  رأيهباعاسبة ىل  ىلعاائ  رمدع ىلحتادي ىلعاقي  حتانه مل يبدي 

                                                 

-911، ص ص  9111، النجوووف ،  9199-9119عبووود االميووور هوووادي العكوووام ، الحركوووة الوطنيوووة فوووي العوووراق  (1)
911. 

 –لالطوووالع علوووى مشوووكلة الموصووول يراضوووع : فاضووول حسوووين ، مشوووكلة الموصووول ، دراسوووة فوووي الدبلوماسوووية العراقيوووة  (2)
 . 9111، بغداد ،  9تركية وفي الراي العام ، طال –االنكليزية 

 . 919محمد حسين الزبيدي ، المصدر السابق ،  (3)

 . 16ص  الجزء االول ، عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، (4)

 . 191، ص  9111حزيران  91/99( ، 11المذكرات ، الجزء االول ، الجلسة ) (5)
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لحووادي والعشورين موون تموووز وافووق مجلوس العموووم البريطواني علووى تصووديق هوذه المعاهوودة فوي ا ،(9)التصوويت 
وذلووك فووي السووابع  ،(1)جلووس عصووبة االمووم علووى احووالل المعاهوودة محوول االنتووداب ووافووق م ،9111عووام 

 .(9) 9111والعشرين من ايلول عام 
  9191 – 9111نواب ديالى في البرلمان العراقي  – ب

باالنتعواب بنسوبة واحود مون   ان مجلوس النوواب علوى (1)ضاء في نص المادة السادسة والثالثين مون الدسوتور       
وبوين الدسوتور ايةواع بالموادة الثامنوة  ،(1)ي مجلوس النوواب العراقوي والوف نسومة مون الوذكور لتمثويلهم فول عشورين وك

وبموضوب ذلوك فواز عون لوواء ديوالى  (1)ن بأن النائب يعد ممثالع للمملكة العراقية عاموة ال لمنطقتوه العاصوة يواالربع
وداود النقيووب   ،واليووار النقيووب منوودلي  ،(6)ونصوورت الفارسووي  ،(1)حكمووت سووليمان  :اربعووة مرشووحين هووم كوول موون

 .(1) 9111كاعةاء في المجلس النيابي العراقي في عام 
  .ة المعروضة على البرلمانيدور نواب ديالى في معالجة القةايا الداخل -9

يارحم ندىل  عيا  يف مااقشة بر  ىلعقةايا ىلعيت كانت تطر  عياقا  يف ىلعبةا  حتقد بأ   كمأت 
ىلعاائأأ  ىأأن بغأأدىلع بشأأت  مدضأأدع ىلةيأأا   ،(92) ر أأة حتخأأري ىلعأأدين يليأأ   سأأييما  رعىلل ىيأأا سأأؤىل 

 حمىلحلاعة ىلعزرىلىية يف عدىلء عيا  ىل  ىلةيا  يف داىل ىلعاهر كانت قييية ربدىلل 
                                                 

 . 911ص  الجزء االول ، تاريخ الوزارات العراقية ،عبد الرزاق الحسني ،  (1)
 .111محمد مظفر االدهمي ، المصدر السابق ، ص  (2)
 .  119منتشا شفيلي ، المصدر السابق ، ص  (3)

م وتكوون مون عشورة ابوواب ، للمزيود  9111صدر القانون العراقي )الدستور ( فوي الحوادي والعشورين مون اذار عوام  (4)
 . 191 – 111ص  اقية ، الجزء االول ، الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العر عنه يراضع : عبد 

  . 111المصدر نفسه ، ص  (5)

 . 11، ص 9169و موقف ضماعة االهالي منها ، بغداد ،  9111 – 9111ضميل ، الحياة النيابية في العراق ، حسين  (6)

ى تعليمه فوي بغوداد ثوم اكمول الجانوب االهوم فوي اسوطنبول ، شوغل م ، تلق 9661ولد في مدينة بغداد عام حكمت سليمان :  (7)
، ص  169، البصورة ،  9191العديد من المناصب للمزيد عنه : ينظر نجدت فتحي صفوت ، العوراق فوي الوثوائق البريطانيوة لسونة 

11 . 

بالتحصيل المعرفي ،  ، واكمل دراسته بمدرسة الحقوق وقد كان شغوفاع  9611نصرت الفارسي : ولد في بغداد عام  (8)
حميد المطبعي ، موسوعة اعالم العوراق فوي القورن  ؛ 19شغل العديد من المناصب للمزيد عنه ينظر المصدر نفسه ، ص 

 . 119، ص  9111، بغداد ،  الجزء الثانيالعشرين ، 

 . 1صباح مهدي رميض ، نواب ديالى في البرلمان العراقي ، ص  (9)

م ، وهوو يملوك اراضوي واسوعة علوى نهوري دضلوة والعوالص ، عوين 9611فوي بغوداد عوام  فعر الدين ضميل : ولود (11)
للمزيد عنه ينظر : نجدت فتحي صفوت ،  9111وزيراع بال وزارة في حكومة النقيب المؤقتة االولى في تشرين الثاني عام 

 . 19المصدر السابق ، ص 
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يأا  تقريبأال ىلةحمىلعسادىل  ىلعسابقة حمعاىل كا  ماسد  هنأر عيأا  صاأدي ىيأا نصأ   ،9121عرا  
ىلعسأأأكا  يف دأأأاىل ىلعيأأأدىلء حمقأأأد يكأأأد  مأأأن  حمدأأأاىل ىل مأأأر ىلعى ىل  يأأأيدع  اعأأأة ىل ضأأأطرىل  عأأأدى

حمعكن مع ذعك ربأر  ىلعرأاع  ىيأا  ،ىلةقدحمر ىيا ىلحلكدمة ىل  شد سبي  عدرء خطر قية ىلةيا  
 ديأأت  قأأرر  حم ىلر  ىلةاعيأأة حمىلعدىلخييأأة بأأت  بارسأأا عقأأد  ،تقسأأي  ميأأا  هنأأر عيأأا  ىل   انيأأة ىلقسأأا  
حمباعررأأ  قأأد حمةأأيت  ،  هنأأر عيأأا  سأأاراع  مأأن ميأأاحتايأأة ىلحم يخصأأه مهماهأأا ىلعاظأأر يف كيريأأة ىل

قبأأأ  نائأأأ  بغأأأدىلع حتخأأأري  يأأأت ىلربابأأأة نائأأأ  عيأأأا  با رتيأأأا  مأأأنقبحم زعربأأأاط قىل  ماطقأأأة  يأأأت ىلهل
 ر  نائأ  عيأا  ىلعيأاس نقيأ  ماأديل سأؤىل   ،(9)حمبشت  مشكية ىلةيا  يف ماديل  ،ىلعدين يلي 

يف ماأديل ةأا كاكأن (   ىيا رئي  ىلجمليأ  مدضأةال حتيأه ضأرحمر  ىلعاظأر مبسأتعة مرارأة ميأا  ) هنأر
رىلضأأأأ  حمىلمأأأأا خبصأأأأدل ترأأأأدي  ىل  ،هلأأأأا  ىلةسأأأأتعة مأأأأن ىل يأأأأة باعغأأأأة يف  يأأأأا  سأأأأكا  ىلعقةأأأأاء 

حتقأأد ىأأارض ىلعرارسأأ  رأي  مييأأه ىل أأد ىلعأأدىلحمع نائأأ  ) بغأأدىلع (  ،ىلة ةأأقة ع رىلضأأ  ىلةررحمسأأة
ىل  ىل حم  كأأأد  ىلعقأأأاند  يشأأأوع ىلعرمأأأ  حممبأأأا  :حمقأأأا  ىلنأأأا   ىليأأأارحم  مييأأأ  يف رىليأأأه مأأأن حمربهاأأأ 

حتيو  تشويره  ةةا  ىلعرقأار ىلعأاي   ى قأة  ،ض ىلعرام  دد ىلةزىلرع ىلةرااع يف تيك ىل رىل
تكد  خيأ  ىلعبسأات  مأاحماانيأا جنأد ىل  دأا  ىل رض  اعبأا  ،عه بأا رض سأدى ىلسأايراء ىلعرقأار 

ىلعيت د  من ربهة ىلعشت حت  اكن ىل  جند   ل  سايرائها ىل  ىأن  ريأق دأا  ىلعبسأات  حمهلأاىل 
تأد ع دأا  ىل رض مأن قبأ  ىلةأةا  ىلعبسأات  حمهلأاىل   ىلحمىلحتأق ىيأا مأا  ىيأاىلعرأاع   حتقأد ربأر 

حتقد ىيق ىلعاائ   كمت سأييما  ىلما باعاسبة ىل  ىلعاريي  حمىلةرار   ،(2)تكي  به ىلعشيخ ىل د 
بشأأأأأك  خأأأأأال  أأأأأد  ميزىلنيأأأأأة كييأأأأأة ىلحلقأأأأأدق حم بيرأأأأأة ىيأأأأأا مأأأأأاكر  ميزىلنيأأأأأة حم ىلر  ىلةرأأأأأار  
بأاعقد  )) مأا كاأت ىلحمع ىل  ىلتكيأ  يف دأاىل ىلةدضأدع ها ىلخاصاةا  حمكراء  ىلعادريسي  حتي

حمعكأن مبأأا ىلين مااسأأ  ىل  دأأا  ىلعكييأة يف دأأاىل ىلعأأدحمر حمىلعأأدحمر ىلعرثمأاين ىلعسأأابق حتتنأأا  بأأدر 
ىلعريميأأأة مأأأع  ىل  ىلتكيأأأ  حمىلقأأأد  مأأأع ىل سأأأ  ىل  كييأأأة ىلحلقأأأدق ىلعررىلقيأأأة   يف ىأأأ  ىلعسأأأدية 

 كييا  ىلعب ع ىلعرىلقية

                                                 

 . 11-11المندالوي ، المصدر السابق ، ص ص  للمزيد عن مشكلة المياه في مندلي يراضع : عمران موسى (1)

 . 99-6صباح مهدي رميض ، نواب ديالى في البرلمان العراقي ، ص ص  (2)
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ىل     ،ييأة جيأ  ىييهأا  ىلعكإا  ىلعريميأة يف ىلحمربأا هلأاىل حتأحم  ىلعدرىلسة حتيهأا مراععأة عيدرىلسأ
تاهو  ىيا بر  ىلعشخصيا  ىلعسياسية  هنأا ىلبارأد  ىأن عحمردأا ىلعريمأ  حمىلعخيأت يف 

 (( (9)ىلجملا  ىلعسياس  حمداىل   يارق مع مهامها ىل كاعمية 
سأ  ىلعرار   ر صأبشأؤحم  ىلعاريأي  )ىلةأدىلرس ىلعصأااىية ( بأ  نحميف ىل أار مااقشأا  ىلجمليأ       

رأيأأأه  أأأاىل ىلعشأأأت  حممراعدأأأا ىل  ىلحلقيقأأأة ىلعريميأأأة ىلةريأأأد  جيأأأ  ىل  تكأأأد  ىلةأأأدىلرس ىلعصأأأااىية 
رصأأأدر  يف ىلعراةأأأمة  نأأأه عأأأي  يف ب عنأأأا ماأأأا ق  ايرأأأة اكااأأأا ىل  جنرأأأ  ىلةأأأدىلرس ىلةاررقأأأة  

ىيأأأا ىل  كمدرسأأأة ىلحلأأأدىلعين حممدرسأأأة ىلعغأأأز  حم ندأأأا بأأأ  ىيياأأأا ىل  جنمرهأأأا مبدرسأأأة حمىل أأأد  
عقأأأأد يأأأأارحم ىلعيأأأأاس ىلعاقيأأأأ  يف ىلعيواأأأأة ىل اةأأأأة بدرىلسأأأأة  ،عاشأأأأكي  تكأأأأد  يأأأأامية عكأأأأ  ىل

 كمأا  ًصأييه  ىلعدرىلسأ  يف مأدىلرس    اعبأال ى حم س ىل د بإرسا ىلةاعية حم ىلر   مقرت ا 
 صصأأا   صأأيصحمكأأاعك عرىلسأأة ىلمكانيأأة ت ،دريا حممصأأرسأأحمبرأأ  ىلعبيأأدىل  ىلعرربيأأة كىلعغأأر  

حمعحمردأا يف باأاء  ىلما خبصدل ىل يأة ىلةأدىلرس  ،ةدىلرس حمىلعيدىل   ىلةدرسية حم نداىلعارمن حمىلااث ىل
ىلعرأأي  ىلعيأأد  يادقأأ  حمىل   ،ىلعرارسأأ  ىيأأا ىلهنأأا حمىلسأأطة ىلحليأأا   كيأأا  ىلعدحمعأأة حتقأأد ىلكأأد نصأأر 

يف عحمر نأأدىل  عيأأا   حمىلمأأا باعاسأأبة ىل ، (2)ىلعظرأأر حتيأأه ىيأأا ىلعسأأ   حمىلعسأأ   دأأد ىلعريأأ  حمىلةررحتأأة 
 .(8)ررىلةااقشا  ىلعيت ربر  يف  ي  ىلعادىل   د  مشرحمع يركة ىلة

ىأأن  ،ا حم يأأر ىلةاعيأأة رءحم  بأأك ىلرأأاعررب حتقأأد  أأر  نائأأ  عيأأا  نصأأر  ىلعرارسأأ  سأأؤىل ل ىيأأ    
حتتربأأ  حم يأأر ىلةاعيأأة  ،ر  ىلةاعيأأة يف ىلجنأأا  دأأاىل ىلةشأأرحمعقبأأ  حم ىلمأأن مأأدى ىل مكانيأأا  ىلةطرحم أأة 

ىل ربابة ىيا ىلعسؤىل  ىل  ىليرار ىلخأر حمبرأد مةأ   سأة ىشأر يدمأال ىلكأد ىلعرارسأ  اانيأة بأت  
  ،ةدر يف ىلعيد  ىلعاايل ىل  ىلجملي حمىد  باحلحم حم ير ىلةاعية ىل  جيي  ىيا 

                                                 

 . 9111تشرين الثاني  19في  919الوقائع العراقية ، العدد  (1)

 . 99صباح مهدي رميض ، نواب ديالى في البرلمان العراقي ، ص  (2)

من نجيب اصفر اللبناني االصل وحمدي الباضه ضي وثابت  9111ركة في اوائل عام شركة اصفر : تتألفت هذه الش (3)
عبد النور الموصلي للقيام ببعض االعمال الزراعية من بينها تجربة زراعة القطون وكانوت مشواريع الشوركة تنطووي علوى اقاموة 

انشاء سد على نهر ديالى وانشواء خوزان سد عند الفلوضة وتحويل الحبانية الى خزان للمياه وايصاله الى هور ابي دبس ، و 
 .  169، ص  9111الى سنة  9111لعزن مياه ديالى ، ستيفن همسلي لونكريك ، العراق الحديث من سنة 
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حتقأأا  ىلعرارسأأ  ىل  ىلعأأد ير ياةمأأ  مسأأؤحمعية كبأأن  يف ضأأرر ىل مأأة حمىلين ىلقأأد   ،حمعكاأأه مل صةأأر
حتا ي  من ىلعرئاسأة ىل  تطيأ  مأن حم يأر ىلةاعيأة  ،داىل ىلجملي دا  ىل سئية  ظهار ىلحلقيقة يف 
 . (9) يا  ىلعقييية ىلعقاعمة با  جيي  ىيا داىل ىلعسؤىل  يف ىل

ر مدربأدع حممسأامر يف رىلرباباه عيةاضرين ىل  ممث  يأركة ىلةأ ا  يف ةر حم ير ىلةاعية حمق      
ىلعرارسأ  حمىلكأد بةأرحمر  ىل  ىلحلكدمأة  نصر ىلنزى   ،ةراحمضة حمىلعبةث يسن بشك  مادىلة ىل

  يكأد  ربأدىل  جي  ىل  تاار ممث  ىلعشركة حمىل  حتت  ىلةستعة كما نراقد  اعرة عيقأدىلن  حمقأد 
  ىل  ىلعاائأأ  تبأأمأأن دأأاىل حم  ،  مئاأأا   هنأأا تأأص ماررأأة ىلعأأب عحم يأأر ىلةاعيأأة مقارأأال ىلحم كأأا  ع

مأن رئأي  ىلجمليأ  نصر  ىلعرارس  مل يقااع باربابا  حم ير ىلةاعيأة حمىلرىلع ىل  صأارا حبقأة حتطيأ  
  نرأ  حتتيد  رئي  ىلجملي  حمقا  تطبع حمتد ع ىيا ىل ىةاء حتتربابه ىلعاائ ،بت  يثبت ىل سئية

 .(2)مدىلحتق 
ىقأأد ىلجمليأأ  ىلعايأأايب ىلعأأدحمر  ىل ناخابيأأة ىلعثاعثأأة ربيسأأاه ىل حم  يأأد  ىلعسأأبت ىلةصأأاع  ىل حم      

   حمقد مث  عدىلء عيا  ىلعادىل  ىلعااعية ىلمساءد  : 9182من تشرين ىلعثاين ىا  
  اء ىلعدين سريد ىلعاقشبادي  -1
 ىز ىلعدين ىلعاقي   -2

 قاس  ىل ةني  -3

 (8)ر  ىلعدين ىل يا   -4

حمنأأاق   يأأ  ىلعاأأدىل  يف ىلعأأدحمر  ىل ناخابيأأة ىلعثاعثأأة، ىلعقةأأايا ىلعدىلخييأأة ىلةررحمضأأة ىييأأه        
حتقد  صيت مدىلحتقة  ي  ىلعادىل  با كثرية ىيا قاند  ىلةيزىلنيأة ىلعرامأة عشأهري تشأرين ىلعثأاين 

حمقأأأرر  يأأأ   (4)حمقأأأد ةأأأد  نأأأدىل  عيأأأا  عصأأأاحل دأأأاىل ىلعقأأأاند   9182حمكأأأاند  ىل حم  عرأأأا  

                                                 

 . 9111تشرين االول  11بتاريخ  919الوقائع العراقية ، العدد  (1)

 . 1صباح مهدي رميض ، نواب ديالى في البرلمان العراقي ، ص  (2)

 . 9-1، طبعة ملحقة ص ص  9191تشرين الثاني  1بتاريخ  199ئع ، العدد الوقا (3)

 . 91، ص  9191تشرين الثاني  1م . م. ن ، الجلسة الثانية ، االضتماع االعتيادي ،  (4)
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اأأأة حتايأأأة قدىلمهأأأا  انيأأأة ىلىةأأأاء  ربأأأ  ًريأأأر ىلعرريةأأأة ىلردىلبيأأأة ىيأأأا خطأأأا  ىلعاأأأدىل  تأأأتعي  ر
 .(9)ىلعرر  حمىلناخ  نائ  عيا   اء ىلعدين سريد ىةدىلل حتيها 

كما حمل تدقيق ىلةةابت ىل ناخابيأة عاأدىل  عيأا  حتيأ  جيأري ىلي ىلىأرتىلض ىييهأا حتدىلحتأق          
 . (2)ىييها ىلىةاء  ي  ىلعادىل  

حمذعأك عرةأد مبيأا  9189ىلةيزىلنيأة ىلعرامأة عشأهر كأاند  ىلعثأاين عرأا   عقد ىرض قاند         
 . (8)( رحمبية حتدىلحتق ىلىةاء  ي  ىلعادىل  ىيا ىلةيزىلنية با يلاع 4111392)
  .دور نواب ديالى في معالجة القةايا العارضية المعروضة على البرلمان -1
ةرادأد  بأ  ىلعرأرىلق حمبريطانيأا ىاد مااقشة  ي  ىلعادىل  مدضأدع مصأاعقة  يأ  ىل مأة ىيأا ىل     
ىلعرارس  بةأرحمر   بأع ىلعقأرىلر حمتد يرأه  ن ىا  ىيق نصر حمةد     حمىشري 9124ىلييد   91يف 

 .(4)ىيا ىل ىةاء عدرىلساه بصدر  ربيد  حم ة  ىل قرتىل  باعقبد  
 بأأأأ    ،بشأأأأك  رأأأأدع يف ىلةااسأأأأبا  ىل ارربيأأأأةيأأأأ  ىل أأأأاررب  عيدحمعأأأأة ىلعررىلقيأأأأة حم ثحميف ميأأأأدىل  ىلعام      

حم  ىلةرأأأأأأام   ىلعسياسأأأأأأية ىل  :صأأأأأر  ىلعرارسأأأأأأ  ىل  ىلةدضأأأأأدع يأأأأأأرتبت بأأأأأث ث مرأأأأأأام   رئيسأأأأأيةن
حميقأأأع  ،ترريأأأ  ىلنرسأأأاا يف ىلعأأأب ع ىلعرربيأأأة ضأأأرحمر ىلعثاعثأأأة حم حمىلعثانيأأأة ىلةرأأأام   ىل قاصأأأاعية  ،ىل ارربيأأأة

ىلمأأأأأا يف مدضأأأأأدع  ،(1)ىيأأأأأا عحمر ىلعقاصأأأأأييا  ىلعررىلقيأأأأأة يف ىل أأأأأار  ىلعثقأأأأأ  ىل سأأأأأاس يف دأأأأأاىل ىل شأأأأأا  
ادأأأأأدىل  ىل ارربيأأأأأة قأأأأأا  ىلعرارسأأأأأ  ىل  ىلةيأأأأأك يدقأأأأأع ىيأأأأأا ىلةرادأأأأأد  حمعكأأأأأن   يرقأأأأأد حم  صةأأأأأر ىلةر

جيأ  ىل  يبأ  حمربهأا  حمعكأن اثيأه يأخص مسأؤحم   ،ىل اةة باعادقيع حمىلةصاعقة ىييهاىلريسا  
حميف ميأأدىل  ىلعر قأأا  ىلعرربيأأة ىليأأار  ، (8)ىلعاظأأر ىلعأأيت  صأأيت ىل  ديئأأة ىلربرىلئيأأة عغأأرض ىلعبيأأا  

 . (1)رحمر  تاميها حمىل داما   ا  كمت سييما  ىيا ض
                                                 

 . 91، ص  9191تشرين الثاني  1م . م. ن ، الجلسة الثانية ، االضتماع االعتيادي ،  (1)

 . 911، ص  9191تشرين الثاني ،  99، االضتماع االعتيادي ، م.م.ن ، الجلسة العامسة  (2)

 . 111، ص  9191تشرين االول   11م.م.ن ، الجلسة العشرون ، االضتماع االعتيادي ، (3)

 . 91صباح مهدي رميض ، نواب ديالى في البرلمان العراقي ، ص  (4)

 .611، ص  9111كانون الثاني 11م .م .ن ، الجلسة السابعة ، االضتماع الغير االعتيادي ،  (5)

 . 11، ص  9111كانون الثاني   11م . م. ن ،الجلسة السابعة ، االضتماع غير االعتيادي ،  (6)

 . 911، ص  9116كانون الثاني   1م . م. م . ن ، الجلسة العاشرة االضتماع غير االعتيادي ،  (7)
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حمقأد سأاد   (9)نيأا ابأ  ىلعرأرىلق حمبريط 9182ربر  مااقشا  مساريةأة  أد  مرادأد       
نأأدىل  عيأأا  يف ىلةااقشأأا  حمربأأرى يف  يأأ  ىلعاأأدىل  ىلعاصأأديت ىيأأا تصأأديق ىلةرادأأد  حتكأأا  

رضد  هلا ا اة ىشر حمىلةرا ال  نائب حمسا د  تسعحمكا  ىلةدىلحتق، ال  نائب ىلااا  حم ان ت ىدع ىلةصد 
 . (2)حمقد ةد  ندىل  عيا  عصاحل ىلعاصديق ىيا ىلةرادد   ال،نائب
حمىرض ىيا  ي  ىلعادىل  قاند  ىلنظمأا  ىلعرأرىلق ىل  برحمتدكأد  ًأرمي ىلعغأا ىل  ىلعسأامة يف      

حتكانأت مدىلحتقأة نأدىل  ىلجمليأ   9121ىلحلرحم  ىلةدقع ىييه يف ىلعسابع ىشأر مأن  زيأرىل  ىأا  
نأأأدىل  عيأأأا   أأأاء ىلعأأأدين سأأأريد حمقاسأأأ  ىل ةأأأري حمرأأأ  ىلعأأأدين ىل يأأأا   با كثريأأة حمقأأأد ةأأأد 

 .(8)عصاحل ىلعقاند  حمكا  ىز ىلعدين ىلعاقي   ائبال ىن  ةدر ربيسة  ي  ىلعادىل  
 (4)قبأأأ  ىلعرأأأرىلق ىةأأأدىلل يف ىصأأأبة ىل مأأأ   9182حميف ىلعثاعأأأث مأأأن تشأأأرين ىل حم  ىأأأا          

 ع  ب  ىلعررىلق حمبريطانيا ىلةرقدع  يفحمباعك ىلناها ىهد ىل نادىل  حمبدأ نراذ مرادد  ىلعاةا
 .(1) 9182ىا   

 

                                                 

البريطانية حيوث  –ف عن سابقاتها من المعاهدات العراقية عقدت هذه المعاهدة بعد ضغوط من بريطانيا ، ولم تعتل (1)
ابقت النفوذ البريطاني في العراق وللمزيد عن المعاهدة انظر : عبد الرزاق الحسني ، العراق في ضل المعاهدات ، بيروت 

  111-111ص ص  9161، 

 . 11-19ص ، ص  9191تشرين الثاني  91تيادي ، العم.م.ن الجلسة السابعة ، االضتماع ا (2)

  161، ص  9199شباط  16م.م.ن ، الجلسة السابعة والثالثون ، االضتماع االعتيادي ،  (3)

عصبة االمم : وهي منظمة دولية سياسية انشوتت بعود انتهواء الحورب العالميوة االولوى كوان الغورض منهوا حفو  السوالم  (4)
محموود شووفيق غربووال واخوورون ، المصوودر السووابق ، ص الوودولي والتسوووية السووليمة للمنازعووات الدوليووة للمزيوود عنهووا ينظوور 

9191 . 

 .  991حسين ضميل ، المصدر السابق ، ص  (5)
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 الفصل الثالث 
 التنظيمات االدارية في ديالـــى

 (9191 – 9191  ) 
 

  9119بحث االول : لمحة تاريخية عن النظام االداري في العراق حتى عام مال
  9191 – 9191بحث الثاني : النظام االداري في ديالى مال      
  9191 – 9191بحث الثالث : التشكيالت واالجهزة االدارية في ديالى مال    

 
 الشرطة -أ            
 مديرية السجون -ب          
 المؤسسات الصحية -ت          
 التعليم الحديث في ديالى  -ث         

 الخدمات البلدية في ديالى -ج         
 الزراعة والري في ديالى -ح        
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  9119ق حىت عام يف العرا : حملة تارخيية عن النظام االداريحبثث االل امل
ت اقدامهم أرض العراق واستقر هبم احلال يف اول مدنه أجهد الربيطانيون منذ ان وط     

يف اجياد نظام اداري مرن ترتكز فيه السلطات االساسية يف  9191املهمة البصرة يف عام 
 يف ايدي احلكام السياسني ومعاونيهم وهم من الربيطانني عادة مع حماولة اشرتاك العراقيني

 .  ( 9) الوظائف الثانوية وبصورة تدرجيية 
كشفت أحدى الدراسات التأرخيية الربيطانية املتخصصة بتاريخ االحتالل الربيطاين للعراق      

اثناء احلرب العاملية االوىل عن تباين وجهيت نظر احلكومة الربيطانية وحكومة اهلند الربيطانية 
العثمانية ، اذ كان رأي احلكومة الربيطانية ان تشكل فيها حول املستقبل االداري هلذه الوالية 

  اواذ ،داري مؤهل الدارهتاإادارة عسكرية لتجنب اثارة ازمة مع احللفاء فضاًل عن عدم توفر كادر 
هنا تفضل ان تكون ادارهتا على غرار النمط املعمول به يف مصر والسودان إكان والبد ف

مط االداري اهلندي يف بلد مثل العراق الذي لكي تتخلص من احتمال عدم جناح الن
جتماعيًا عن اهلند ، واما رأي حكومة اهلند فكان ينصب إخيتلف تأرخييًا وحضاريًا وثقافيًا و 

يث عن فشل النموذج وهو مل دانه احلو يف صاحل تطبيق منوذجها وهي ترى ان من السابق أل
لقيادته من اجلهاز العسكري ،  على تفعيله وخلق العناصر املؤهلة وهي حترص ،يطبق بعد

 عن النمط ولكنهما متفقان من حيث املبدأ على ضرورة نيخمتلف نيومن الواضح ان الطرف
ء الفراغ السياسي واالداري الذي خلفه االنسحاب العثماين وتأمني ياقامة ادارة مدنية ملل

 .  ( 2) ظيم العالقة باالهايل نمتطلبات اجليش احملتل وت
االهايل يف البداية النظام العسكري الذي أقامه الربيطانيون دون تذمر وذلك  لقد قبل     

 الن السلطات الربيطانية رغبة منها يف اجتذاب االهايل وتفويض نفوذ العثمانيني كانت يف
االشهر االوىل حترص على ان تسدد امثان املواد الغذائية وتدفع نقدًا اجيار املساكن اليت 

                                                 

 . 93عبد الرحمن البزاز ، المصدر السابق ، ص (  9 )

، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية  9191 – 9113عدنان هرير جودة الشجيري ، النظام االداري في العراق (  1) 
 . 12، ص  1332االداب ، جامعة بغداد ، 
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ن إلية وعلى الرغم من ذلك فومل تكن ختل باالعراف الدينية واحمل ،ن االرضزلون فيها وامثاـين
، لقد بذل الضابط ه االهايل كان معاديًا بشكل ظاهرتصرف اجليش الربيطاين ككل جنا

ومساعدوه كل اجلهود القامة percy z. cox(9)برسي كوكس   السر السياسي االول
االخرى يف اجملتمع ، ولقد كانت االدارة عالقات ودية مع الشيوخ والشخصيات املؤثرة 

 . (2)العرب بأهنم افضل من العثمانيني الربيطانية حتاول ان توحي اىل السكان
العراق اداريًا اىل عشرة ألوية وااللوية اىل  9121قسمت احلكومة العراقية املؤقتة عام      

ين اانبه مشاور بريطأقضية واالقضية اىل نواح ، وجعلت على رأس كل لواء متصرف اىل ج
ولكل مشاور سكرتريه وموظفيه ودائرته املستقلة وتوىل القائمقام ادارة القضاء ويف الناحية 

صطلح لواء وكان عدد االقضية ، وقد ابدل مصطلح سنجف عثماين مب(3)مدير الناحية 
 .  (1)وثالثون قضاء وعدد النواحي مائة وستة عشر ناحية  مخس

بني الشخصيات العراقية ذات النفوذ ممن اشغلوا يف فرتة العهد العثماين  أختري املتصرفون من   
 . (5)وظائف ادارية متقدمة ولذلك فقد كان لديهم خربة معينة يف التعاون مع االجانب

بني واجه التشكيل االداري اجلديد عوامل ضعف متعددة ابرزها : عدم توفر الثقة الكاملة      
تشارين الربيطانيني وحداثة تكوين النظام والتداخل يف املسؤوليات املوظفني العراقيني واملس

 مجة عن املناخ السياسي يف، واملشاكل الناالعمل االداري لدى طريف االدارة واختالف دوافع

                                                 

                                                     في مدينة هيرونكيث 9621ن الثاني عام ولد في العشرين من تشري(،  9191 – 9621برسي كوكس )  (1)
(Hero ngate  )  أصبح ضابطاً عمل في الخليج العربي   احدى مدن مقاطعة اسكس الواقعة في جنوب شرق انكلترا

وعمل في عدة العربي  رافق الحملة البريطانية على العراق ، عمل في الخليج 9191وفي عام ، في الجيش البريطاني 
، توفي في العشرين من  9119نيسان  13حتى  9113، شغل منصب المندوب السامي في العراق من عام  مناصب
 – 9621العراقية ي كوكس ودوره في السياسية سللمزيد من التفاصيل يراجع منتهى عذاب ذويب ، بر  9191نيسان 
 .  9112، جامعة بغداد ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االداب 9119

 . 929 – 921منتشا شغيلي ، المصدر السابق ، ص ص  (2)

 . 131، ص  9121عبد الرزاق الحسني ، تاريخ العراق السياسي الحديث ، الجزء االول ، الطبعة الثانية لبنان ،  (3)

 . 61ودة ، المصدر السابق ، ص جعدنان هرير  (4)

 . 962ق ، ص منتشأ شغيلي ، المصدر الساب (5)
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، فحني تشتد احلماسة الوطنية ونزعة املعارضه كان املوظف العراقي اليعلق امهية على العراق
يء طبيعي فقد كان املوظف العراقي يفهم بأنه موظف وهذا شمشورة املستشار الربيطاين 

 .(9)ما املوظف الربيطاين اال رمز لالحتالل الربيطاينو يعمل لصاحل العراق 
ن من آب عام يعندما توج فيصل بن احلسني ملكًا على العراق يف الثالث والعشر      

ى موظفني اكفاء كان يصعب على مؤسسات ودوائر احلكومة احلديثة احلصول عل  9129
االوضاع االدارية يف  نعكس سلبًا علىوهذا االمر ا (2)وخملصني ملمارسة العمـل االداري 

 .  (3)بغداد وااللوية االخرى اليت شهدت حماوالت للنمو والتطور 
لقد كان يدير اللواء متصرف يعني بأرادة ملكية بناء على اقرتاح وزير الداخلية      

ان يتصلوا احلق ء ، ومرجع املتصرفيني كلهم وزارة الداخلية اال أن هلم ومصادقة جملس الوزرا
، اما القضاء فيحكمه للواء املختلفة ودوائره املتشيعةكم واليتهم على أمور احبببقية الوزارات 

قائمقام مرتبط باملتصرف املختص فال جيوز له ان يتصل بوزارة الداخلية وال ببقية الوزارات 
خاصة يف القضاء ويعني القائمقام بأرادة ملكية بناء على اقرتاح وزير الداخلية اليت هلا دوائر 

وموافقة رئيس الوزارء فقط ، اما الناحية فيحكمها مدير يعني بأمر وزير الداخلية ويتصل 
   . (1)بالقائمقام التابع له

 
 
 
 . 9191 – 9119حبثث الثاني : النظام االداري يف دياىل امل

                                                 

 . 133رجاء حسين الخطاب ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 92ي غوري ، المصدر السابق ، ص الد در ج (2)

 9191 – 9112قحطان حميد كاظم العنبكي ، وزارة الداخلية الهيكل الوظيفي وتطور مؤسسات العمل التخصي  (3)
 . 91، ص  1339، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية جامعة ديالى ، 

 . 19 – 13عبد الرزاق الحسني ، العراق قديماً وحديثاً ، ص ص ،  (4)
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 ( 9) من االقضية والنواحي التالية  9121 – 9129تكون لواء دياىل للمدة من      
 (2جدول رقم )

 الناحية القضاء اللواء
 قزلرباط،  بلدروز  شهربان دياىل

 ديل عباس دلتاوة
 - خانقني
 - منديل

 
،  شكلت االدارة يف دياىل من متصرف ومستشار اداري بريطاين وموظفني اخرين     

وقد   9129الت بن سلمان من اهل حملة الفضل ببغداد متصرفًا للواء عام حوعني امحد 
( مستشاًر  C . G.paraitكان عارفًا بأمور االدارة وعني امليجر سي جي باريت )

وقد جاء بعده مفتشاً  ( 2) وقد كان يسمونه اهل بعقوبة امليجربارد 9121اداريًا للواء عام 
ومن العشرين من كانون (  A.G.apmpanأي . جي . جامببان )للواء دياىل املسرت 

مث توىل املفتش االداري للواء  ( 3)  9121ولغاية الثاين من نيسان عام  9121الثاين عام 
لغاية  9121( للمدة من الثاين من نيسان عام  A.F.Miller. اف . ميلر )ياملسرت  آ

 ر .آاملسرت ، وخلفه  ( 1)  9139االول من تشرين االول عام 
 
، وقد عني عمر نظمي بك يف  (9) 9139لغاية عام ( R.S.Staford)أس . ستافورد  

 . (2)مفتشاً ادارياً للواء دياىل  9132االول من كانون الثاين عام 
                                                 

 . 91قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص (  9) 

 . 92، ص  الجزء الثانياحمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ، (  1) 

 . 992قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص (  9) 

 . 96، ص  9199مطبعة الحكومة ،9199اخلية ،سجل الحكومة لسنة الوحدة الوثائقية ، وزارة الدد . ك . و ، (  1) 

 . 119قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (1)
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وفيما  9122جرى تشكيل جملس االدارة للواء دياىل يف السادس عشر من آب عام      
 اليت حصلوا عليها : يلي امساء املرشحني وعدد االصوات 

 (  2جدول رقم ) 
 اعضاء مجلس مركز اللواء

 المالحظات عدد األصوات أسماء المرشحين للعضوية
 قبل للعضوية 7 عبد العزيز افندي
 قبل للعضوية 7 عبد اهلادي افندي
 قبل للعضوية 7 سيد خطاب افندي
 قبل للعضوية 1 احلاج شاكر افندي
 لعضويةقبل ل 1 حممد افندي الرهيب

 قبل للعضوية 1 ابراهيم افندي يوسف
 مل حيصل على اكثرية االصوات 1 حممد افندي عيدان

 مل حيصل على اكثرية االصوات 1 حسون افندي الدروشلي
 (3)مل حيصل على اكثرية االصوات  3 حممد اخلميس

 
 

 ( اعضاء مجلس ادارة قضاء مندلي  1جدول رقم ) 
 المالحظات د األصواتعد أسماء المرشحين للعضوية

 تعني عضواً  91 سيد صاحل اغا الرفاعي

                                                                                                                                                         

 . 911، ص  99/1/9191بتاريخ  9996جريدة الوقائع العراقية ، العدد  (2)

مجلس  9111، لسنة  6966، التسلسل  G/  92قم د . ك . و ، الوحدة الوثائفية ، وزارة الداخلية ، ملفة ر  (3)
 . 12، ص   13ادارة لواء ديالى ، وثيقة رقم  
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 اعفى الشرتاكه يف االلتزام      91 موسى افندي آل معروف                  
 تعني عضواً           91 عبد الوهاب افندي                  

 تعني عضواً بداًل من موسى افندي 8 يوسف افندي عباوي           
 مل حيصل على االكثرية 1 مسلم اغا                      حسني

 مل حيصل على االكثرية 1 معلم مري افندي                      
 مل حيصل على االكثرية   3 قاسم افندي                          
 (9)مل حيصل على االكثرية  3 مجيل كيم                            

      

 ( اعضاء مجلس ادارة قضاء شهربان 6قم ) جدول ر 
 المالحظات عدد األصوات أسماء المرشحين للعضوية
 تعني عضواً  91 خورشيد جليب     

 تعني عضواً  98 غيدان طلعت                      
 تعني عضواً  98 مال حبيب                         

 عضواً تعني  91 الشيخ جميد العزاوي                
 مل حيصل على االكثرية 93 حممد اغابن امساعيل      

 مل حيصل على االكثرية 93 سلمان افندي ال فدعم            
 مل حيصل على االكثرية 99 عبد الرمحن افندي                
 (2)مل حبصل على االكثرية  1 عبد الرزاق افندي               

 س ادارة قضاء خانقين( اعضاء مجل 1جدول رقم ) 
 المالحظات عدد األصوات أسماء المرشحين للعضوية

                                                 

 .11، ص13، المصدر السابق، وثيقة رقم 6966، التسلسل  G/92د.ك.و، الوحدة الوثائقية، وزارة الداخلية، ملفة رقم  (1)

 . 16، ص  13المصدر نفسه ، وثيقة رقم  (2)



 الفصل الثالث                                                                 9191 – 9191مات االدارية يف دياىل يالتنظ

 09 

 قبل للعضوية 97 عبد اهلل بك أل عثمان باشا     
 قبل للعضوية 97 سعد اهلل افندي                        

 قبل للعضوية 97 مروان افندي ال رستم اغا            
 قبل للعضوية 97 شوعة افندي كرشوف                

 احتياط 95 عاكف افندي ال صاحل اغا           
 احتياط 91 صاحل افندي الدباغ                   

 احتياط 93 علي صائب افندي ال طه             
 ( 9) احتياط  93 توفيق افندي ال امحد بزاز             

 ( اعضاء مجلس ادارة قضاء دلتاوة 93جدول رقم ) 
 المالحظات عدد األصوات المرشحين للعضوية أسماء

 تعني عضواً  3 عبد العزيز افندي     
 تعني عضواً  3 عبد الباقي جليب اخلاصكي              

 تعني عضواً           3 جعفر الفرج                             
 تعني عضواً  3 جميد علي عدوان                        

 تعني عضواً  3 ي اليوسف                  صاحل املهد
 استقال بعد املصادقة على تعينه 3 محودي احلاج داود                     
 ( 2) استقال بعد املصادقة على تعينه 3 صباح حسن الضايع                    

 الى( اسماء المتصرفون الذين تولوا على متصرفية لواء دي 99يمثل الجدول رقم ) 
 

 تاريخ استالمه لمهامه اسم المتصرف

                                                 

 .11، ص13، المصدر السابق، وثيقة رقم 6966، التسلسل  G/92وثائقية، وزارة الداخلية، ملفة رقم د.ك.و، الوحدة ال ( 9) 
 . 93، ص  13المصدر نفسه ، وثيقة رقم  ( 1) 
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 (9) 9129 امحد حالت بن سلمان
    (3) 9121اخلامس عشر من ايلول عام                         (2)علي جودة االيويب 

 (1) 9128الرابع من كانون االول عام  عبد الرمحن بك كاظم
 (5)9131عشر من نيسان عام السادس  عبد اهلل بك الدليمي                         

 (1) 9132الثامن من حزيران عام  حممود فخري بك
 

                       
   
    

 
 
 
 
 

 ( اسماء القائمقامون الذين اداروا اقضية اللواء 91يمثل الجدول رقم ) 
 تاريخ استالمه لمهامه قاماسم القائم القضاء

 (9) 9121االول من شباط           عارف افندي العاين منديل                

                                                 

 . 92ص  الجزء الثاني،احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ،  (9)
لجيش العثماني وشـغل مناصـب اداريـة مهمـة م ، تعين ضابط في ا 9662علي جودة االيوبي ، ولد في الموصل عام  (1)

منذ تأسيس الدولة العراقية .  للمزيد عنه يراجع : جمعة عليوي الخفاجي ، علي جودة االيوبي ودوره في السياسة العراقية 
 م . 9111، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ،  9126حتى عام 

 . 9111أيلول  12خ بتاري 111الوقائع ، العدد  (9)
 . 926قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 9193ايار  1بتاريخ  626الوقائع ، العدد  (2)
 . 113قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (2)
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 (2) 9125التاسع عشر من ايلول  مصطفى افندي العمري      منديل                
 (3) 9127التاسع من كانون الثاين  حسن بك غصيبة            منديل                
 (1) 9121الرابع من كانون االول  خريي بك اهلنداوي منديل                
 (5) 9131الثامن عشر من آيار  موسى كاظم افندي         منديل                
 (1) 9139اخلامس والعشرين من تشرين االول  امني بك قفطان             منديل                

 (7) 9122الرابع والعشرين من كانون الثاين  يوسف افندي               خانقني
 (8) 9123الثامن والعشرين من كانون الثاين  ندي الطبقجلي      حممد اف خانقني
        (1) 9121االول من آب  جالل بك                    خانقني
 (91) 9125الثالثون من آب  خليل افندي                  خانقني
 (99) 9121احلادي والعشرين من آيار  عبد الرمحن بك كاظم       خانقني

 (92) 9127الرابع من كانون االول  حممد فخري افندي          نيخانق
 (93) 9132االول من متوز  حممد وفيق بك              خانقني
 (9) 9125اخلامس عشر من نيسان  عبد اهلل بك مظفر            شهربان

                                                                                                                                                         

 . 1، ص  9111شباط  19بتاريخ  913الوقائع ، العدد  (9)
 . 9، ص  9112ايلول  13بتاريخ  912الوقائع ، العدد  (1)
 . 921قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (9)
 . 912، ص  9111كانون االول   1بتاريخ  691الوقائع ، العدد  (1)
 . 132قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (2)
 . 111المصدر نفسه ، ص  (2)
 . 93، ص  16، وثيقة رقم  9112-111ات لواء ديالى ، ايرد 192، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفه د . ك . و . (1)
 . 9، ص  9119شباط  9بتاريخ  11الوقائع ، العدد  (6)
 . 11، ص  96، المصدر السابق وثيقة رقم  9699د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفه  (1)
 . 9، ص  9112ايلول  96بتاريخ  919الوقائع ، العدد  (93)
 . 1، ص  9112ايلول  93بتاريخ  113الوقائع ، العدد  (99)
 . 131قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (91)
 . 111المصدر نفسه ، ص  (99)
تعـين قائمقـامين ، االرادة الملكيـة رقـم  9112،  196د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، ملفة رقـم  (9)

 . 9112ن نيسا 99في  219
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 (2) 9121احلادي عشر من نيسان  حممد عارف بك             شهربان              
 (3) 9125الثالثون من آب  حممد يس افندي             دلتاوة  

 (1) 9125الثامن عشر من كانون االول  عبد الرمحن بك كاظم       دلتاوة
 (5) 9128السادس عشر من آب  عبد الرزاق حلمي بك       دلتاوة
 (1) 9121الرابع من كانون االول  صربي بك سعيد             دلتاوة

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نواحي اللواء ( اسماء مدراء  99يمثل الجدول رقم ) 
 تاريخ استالمه لمهامه اسم مدير الناحية الناحية

                                                 

 . 921قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (1)
 9، ص  9112ايلول  99بتاريخ  992الوقائع ، العدد  (9)
 . 1، ص  9112كانون الثاني   9بتاريخ  961الوقائع ، العدد  (1)
 . 923قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (2)
-116،  تعين قائمقامين ، بأرادة ملكية ، لسنة  921داخلية ، ملفة رقم د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، وزارة ال (2)

 . 9، ص  9111
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 (9) 9121الرابع من كانون الثاين  علي غالب شهربان
 (2) 9122الثالثون من تشرين االول  مجيل افندي التكرييت           ديل عباس
 (3) 9123الثامن من آب  ت بك الزهاوي         حكم ديل عباس
 (1) 9125الثاين عشر من متوز  سليمان افندي الدخيل         ديل عباس
 (5) 9121الثالث عشر من كانون الثاين  امني خالص افندي            ديل عباس
       (1) 9127االول من آب  امساعيل حقي                  ديل عباس

 (7) 9121اخلامس من شباط  امحد افندي الربزجني         اسديل عب
 (8) 9125الرابع عشر من كانون االول  ابراهيم افندي صاحل         قزلرباط
 (1) 9128االول تشرين االول  حممد شاكر افندي          قزلرباط

 (91) 9121السابع من متوز  حممد فائق افندي           خان بين سعد
 (99) 9125الثامن من آب  محيد افندي ن شيخانهوري

 (92) 9121السادس عشر من آذار  حسني افندي              بلدروز
العديد من التغريات يف الوحدات االدارية  9127 – 9125شهدت االعوام من      

 .(9)من استحداث ودمج والغاء خصوصاً االقضية والنواحي 
                                                 

 . 16، ص  1احمد الرجيبي  ، تاريخ بلدية بعقوبا ، ج (9)
 . 11قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (1)
 . 9، ص  9119ايلول  2بتاريخ  11الوقائع ، العدد  (9)
 . 9، ص  9112آب  99يخ بتار  916الوقائع ، العدد  (1)
 . 12، ص  9111، بغداد ،  9111د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، سجل الحكومة لسنة  (2)
،  9116 – 9112، تقارير لواء ديالى لسنة  9231د . ك . و . ،الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفة  (2)

 .29،ص12وثيقة رقم 
 . 921ن حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص قحطا (1)
 . 9، ص  9112كانون االول   11بتاريخ  969الوقائع ، العدد  (6)
 . 912قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (1)
 . 926المصدر نفسه ، ص  (93)
 . 9، ص  9، وثيقة رقم ، المصدر السابق  192د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفة  (99)
 . 2، ص  2المصدر نفسه ، وثيقة رقم  (91)
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بالغاء قضاء شهربان وجعله  9125ة امر يف آذار عام حيث اصدرت وزارة الداخلي     
 (3) 9125( التقسيمات االدارية يف لواء دياىل لعام  91وميثل اجلدول رقم ) .  (2)ناحية 

 (91جدول رقم )
 الناحية القضاء
 شهربان دلتاوة
 بلدروز خانقني
 ديل عباس منديل
 قزلرباط 

الذي سعى اىل ربط االلوية  9127لعام  58صدر قانون االلوية رقم  9127يف عام     
، كما صدرت واجبات اجلهاز االداري يف اللواء ابتداء من عراقية مركزيًا بالسلطة احلكوميةال

املتصرف والقائمقامني ومدراء النواحي فكان هلذا القانون اثره يف توسيع التشكيالت 
 . (1)فيها  االدارية يف االلوية العراقية مع اتساع الوحدات االدارية 

 . (5) 9125اعيد استحداث قضاء شهربان بعد ان مت الغاءه عام  9127ويف عام      
 . (1) 9121( التقسيمات االدارية يف لواء دياىل لعام  95وميثل اجلدول رقم )  

 
 (95جدول رقم )

                                                                                                                                                         

، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية  9126 – 9119ذنون يونس الطائي ، االوضاع االدارية في الموصل  (1)
 . 131، ص  9116االداب ، جامعة الموصل 

 61، ص  9112، بغداد ،  9112و شباط و آذار  م . م . و ، قرارات مجلس الوزارء الصادرة في كانون الثاني (2)
. 

 . 69المصدر نفسه ، ص  (3)

 . 131ذنون يونس الطائي ، المصدر السابق ، ص  (4)

 . 912، ص  9111، بغداد ،  9111م . م . و ، قرارات مجلس الوزارء الصادرة في نيسان و آيار و حزيران  (5)

ة المالية ، مديرية الواردات العامة ، تقرير عن اعمال مديرية الواردات العامة د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، وزار  (6)
 . 232، ص ص  9192بغداد ،  9191آذار  99لغاية  9116للفترة من نيسان 



 الفصل الثالث                                                                 9191 – 9191مات االدارية يف دياىل يالتنظ

 999 

 الناحية القضاء
 بلدروز،ديل عباس شهربان
 مهروت، خان بين سعد دلتاوة
 ط، هورين شيخانقزلربا خانقني
 تو، قزانيه قره منديل

 
 .  (9) 9132وبداية عام  9139كانت التقسيمات االدارية يف اللواء اواخر عام       

 ( 92وحسب الجدول رقم ) 
 الناحية القضاء
 مهروت، قزانية شهربان
 بلدروز، ديل عباس، خان بين سعد دلتاوة
 قزلرباط، هورين شيخان، قره تو خانقني
 - منديل

 
 
 
 
 
 . 9191 – 9119يف دياىل  اإلدارية لاألجهزةحبثث الثالث : التشكيالت امل

 أ : الشرطة 

                                                 

التشكيالت االدارية لعام  6269د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، البالط الملكي، وزارة الداخلية ، ملفة رقم  (9)
 .  91، ص  99، وثيقة رقم  9191 – 9199
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 ، حيث أصدر جملس الوزراء يفبناء على مقرتحات وزارة الداخليةتشكلت قوة الشرطة      
اململكة العراقية  أحناءالتعليمات اخلاصة بتشكيل شرطة نظامية يف مجيع  9129العام 

وقد حظيت  (9)مفتش الشرطة العام   Prescoteراف العقيد بريسكــوت شإوتكون ب
 9121 – 9123وخالل املدة  (2)مؤسسة الشرطة بدعم امللك فيصل بن احلسني 

شهدت الشرطة العراقية تطورًا ملحوظًا يف كادرها الوظيفي السيما بعد صدور تعليمات 
 . (3) 9121الشرطة العامة عام 

( يوضح ذلك  97د من مدراء الشرطة على لواء دياىل واجلدول رقم ) لقد تواىل العدي     
: 

 ( 91جدول رقم ) 
 تاريخ االنفكاك تاريخ أشغاله المنصب االسم

 (1) 9127لغاية شباط  9122من شباط  األول أفنديحممود شكري 
 (5) 9131لغاية حزيران  9128اخلامس والعشرين من آب  أفنديعبد اهلل عوين 

 (1) 9133لغاية  9131من حزيران  األول أفنديري حممود شك
والنظــــام الــــداخلي وحســــم  األمــــنلقــــد كــــان مــــن اهــــم واجبــــات الشــــرطة احملافظــــة علــــى      

 .  (9)زعات اليت تقع بني العشائر وتأمني حسن العالقات بني العشائر العراقية ـالن
                                                 

، مالك وزارة الداخلية  1211د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، البالط الملكي، وزارة الداخلية ، رقم الملفه (1)
 . 99( ، ص  1)   ، وثيقة رقـم  9111 – 9119

 . 12قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (2)

 9191ينظر : كريم حيدر خضير ، تاريخ الشرطة العراقية 9126حتى عام وطنية للمزيد من التفاصيل عن الشرطة ال (3)
 . 1333، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة كلية التربية ) ابن رشد ( ، جامعة بغداد ،  9126 –

-9112، موظفو الشرطة  9931د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، البالط الملكي، وزارة الداخلية ، رقم الملفه  (4)
 1ص 1، وثيقة رقم  9111

 . 911، ص  9193حزيران  2بتاريخ  622الوقائع ، العدد  (5)

 1، ص  9191بغداد ،  9191د . ك . و . ، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، قائمة كبار موظفي الدولة لسنة  (6)
. 
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       ب : مديرية السجون 
والسجون هي  (2)شراف على عمل السجون كافة اضطلعت مديرية السجون مبهام اال    

لهم اعضاء عاحملالت اليت يودع هبا اجملرمون على انواعهم فيلتمس فيها هتذيبهم وتثقيفهم جل
انتقلت ادارة السجون العراقية من الربيطانني اىل  9122يف العام  (3)صاحلني للمجتمع 

ريصة ، وكانت مديرية السجون ح(1)العراقني وقد قلص عدد املوظفني الربيطانني تدرجييا 
 . (5) على االهتمام بالسجون

يوجد يف لواء دياىل سجن مركزي هو سجن بعقوبة وكان املالك الوظيفي لسجن      
 ( .    98يوضحه اجلدول رقم )  9121-9123بعقوبة 

 (96جدول رقم )
 بيةو الراتب بالر  العدد الوظيفة
 913-923 9 مأمور
 63-23 9 عريف

 13-23 9 عريف نائب
 913-933 9 نائب سجان

 (2)22-12 91 منظف
وكان شاكر افندي مأمور لسجن بعقوبة وقد استلم مهام عمله يف الثالث والعشرون      

 .  ( 9)  9121من كانون االول 
                                                                                                                                                         

، 9111عامة، التقرير السنوي لشرطة العراق لسنة د . ك . و .،الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية، مديرية الشرطة ال (1)
  11،ص 9193بغداد ،

، 9111 – 9119، مراسالت السجون تاريخها  199د . ك . و .،الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، ملفه رقم  (2)
 29، ص 29وثيقه رقم 

 . 11ذنون يونس الطائي ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 929، ص  9122معجم العراق ، الجزء الثاني ، بيروت ، عبد الرزاق الهاللي ،  (4)

 . 92، ص  9، حقوق المساجين وتشغيلهم وثيقة رقم  9111،  121د . ك . و .،الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، ملفه رقم  (5)

 9111-9119لوية ، تشكيالت السجون باال 112د . ك . و .،الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، ملفه رقم  (6)
 . 9، ص  991وثيقة رقم 
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 :  9125( حالة السجن امللكي يف بعقوبة لشهر متوز  91وميثل اجلدول رقم )      
 (91جدول رقم )

 المجموع االناث الذكور مسجونينعدد ال
 918 - 918 املدور من الشهر املاضي

 911 9 913 الوارد اىل السجن خالل الشهر
 12 9 19 اخلارج من السجن خالل الشهر

 (  21اما اصناف احملكومني فيوضحها اجلدول رقم ) 
 (13جدول رقم )

 المجموع االناث الذكور الصنف
 1 - 1 باالشغال الشاقة

 917 - 917 بس الشديدباحل
 91 - 91 باحلبس البسيط

غري كافيًا الستيعاب  9125اما بالنسبة اىل حالة السجن فقد اصبح يف عام      
 . ( 2) املسجونني بالنسبة اىل عددهم لذلك فأن الضرورة دعت اىل توسيعه 

 9121ر عام ن من آذايمبناسبة أفتتاح اجمللس التأسيسي العراقي يوم السابع والعشر      
خاص فأصاب هذا العفو  صدرت ارادة ملكية باالفراج عن بعض املسجونني مبوجب قانون

سبيل مخسة منهم والباقي  يخلأ مسجونًا من املسجونني بسجن بعقوبة و أربعة ومخسني
 .  ( 3) زيل املدة ـاصاهبم تن

                                                                                                                                                         

 . 19، ص  9، وثيقة رقم  9699د . ك . و .، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفة (  9) 

 .  9، ص  9المصدر نفسه ، وثيقة رقم (  1) 

 . 23، ص  91المصدر نفسه ، وثيقة رقم (  9) 
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كانون   من الثامن عشر من ةبعقوبة عيسى افندي مخيس للمد ناستلم مأمور سج     
، وجاء بعده حسن صربي افندي لغاية  (9) 9121ولغاية االول من متوز  9121الثاين 

 . (2) 9132الثامن عشر من تشرين االول عـام 
 ت : المؤسسات الصحية 

 9121ارتبطت االمور الصحية مبديرية الصحة التابعة لوزارة الصحة العراقية من عام      
 . (3) 9122حىت حزيران عام 

عام            مث احلقت اداريًا بوزارة الداخلية بعدما ألغيت وزارة الصحة يف حزيران     
ضعت هذه املديرية برناجماً كمديرية عامة بأسم ) مديرية الصحة العامة ( وو   (1) 9122
 . (5) 9132      ة الصحة ملدة عشر سنوات وقد نفذ هذا الربنامج حىت هناية عاملسياس
إذ صدر عدد ، العشرينات يف العراق اللبنات االوىل للخدمات الصحية  دةملقد شهدت      

عامة ومن من القوانني الصحية والتعليمات انسجامًا مع الربنامج الذي وضعته مديرية الصحة ال
 9123وقانون االعمال الصيدالنية عام ،  9122يح الصادر عام قلهذه القوانني قانون الت

 9128وقانون االمراض املعدية عام ،  9125سة املهنة الطبية عام فضاًل عن صدور قانون ممار 
والذي خول وزير الداخلية اصدار كافة التعليمات ،  9121وقانون محاية الصحة العامة عام ، 

 . (1)املتعلقة بأمور الصحة العامة 
ور كتكان مقر رئاسة صحة دياىل يف خانقني ويدير شؤوهنا طبيب بريطاين هو الد       

لغاية العشرين من كانون  9129للمدة من التاسع من شباط عام  Altonyanتونيان ال

                                                 

 . 919قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (1)

 . 11، ص  9191بغداد ،  9191د . ك . و .، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، سجل الحكومة لسنة  (2)

محمد صالح العجيلي ، الخدمات الصحية لمدينة بغداد ، دراسة في جغرافية المدن ، رسالة ماجستير غير منشورة    (3)
 . 19، ص  9161كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

 . 16ن حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص قحطا (4)

 . 911، ص  9162طالب ابراهيم العقابي ، الخدمات الصحية ، حضارة العراق ، الجزء الثالث عشر ، بغداد ،  (5)

 . 912المصدر نفسه ، ص  (6)
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ريدج جونس ده لرئاسة صحة دياىل الدكتور أي وقد جاء بع،  (9) 9121االول عام 
(A.Redge Jones لغاية عام )ايضاً      وكان مقر رئاسة الصحة يف خانقني،9132
(2)  . 

ثالثة  9121ولغاية عام  9122 للمدة من عام ولقد كان عدد االطباء يف دياىل     
 . (3)اطباء فقط 

ن يف صحة دياىل على اختاذ اجراءات لتقدمي اخلدمات الصحية و عمل املسؤول     
ويف عام  (1)أفتتحت صيدلية يف املستوصف امللكي يف بعقوبة  9129للمواطنني ففي عام 

كانت توجد   9125يف عام و  (5)كان هناك صيديل واحد ومساعد صيديل واحد   9121
بعض املراكز الصحية يف  أنشئتمستشفى يف مدينة خانقني واخرى يف مدينة بعقوبة كما 

 .  (1)نواحي دياىل 
كما اختذت بعض التدابري الصحية يف دياىل وعلى الرغم من ذلك ظهرت بعض       

ظهر  9131أنتشر مرض الطاعون ويف عام  9127االمراض االنتقالية يف دياىل ففي عام 
 . (7)مرض املالريا مما ادى اىل وفاة العديد من الناس 

 
 ث : التعليم الحديث في ديالى 

يف بداية االحتالل الربيطاين للعراق ظهر بعض االهتمام بالتعليم قياسًا اىل مدة احلكم      
دورات  9197العثماين ، وظهرت احلاجة اىل الكادر التعليمي املؤهل ففتحت يف عام 

                                                 

 مذكرات احمد الرجيبي ، مخطوط . (1)

 . 966قحطان حميد كاظم ، المصدر السابق ، ص  (2)

 . 92ص  9111، بغداد ،  9111 – 9119السنوي لمديرية الصحة العامة التقرير  (3)

 مذكرات احمد الرجيبي ، مخطوط . (4)

 . 91، المصدر السابق ، ص  9111-9119التقرير السنوي لمديرية الصحة العامة  (5)

 . 91، ص  9وثيقة رقم ، المصدر السابق  9699د . ك . و .، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفة  (6)

 . 1خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (7)
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ة االمد العداد املعلمني مدهتا ثالثة اشهر زيدت اىل ستة اشهر وكان عدد املنتمني قصري 
 .  ( 9) اليها مئة ومثانية وستني طالباً خترج منها مئة واربع طالب فقـط 

مت وضع مناهج للدراسة االبتدائية ويعد ذلك من ابرز االجنازات  9191ويف العام      
لقد كان هذا التطور  ( 2) ملعارف يف عهد االحتالل الربيطاين التعليمية اليت حققتها وزارة ا

يف اعداد املعلمني ووضع مناهج للدراسة االبتدائية ورغبة االهايل يف تعليم ابنائهم القراءة 
والكتابة قد ساعد على تأسيس مدارس جديدة يف دياىل مع تطور املدارس اليت كانت 

تأسست يف قزلرباط مدرسة ابتدائية  9191عام تأسست يف االعوام السابقة ، ففي اوائل 
وكان عدد تالميذها اثنا عشر تلميذًا واصبحت مدرسة دلتاوة االبتدائية اكثر حداثة بعد 

تأسست مدرسة خانقني االبتدائية  9191تعني معلمني مؤهلني تربويًا ويف نيسان عام 
نب ا اللب  كانت مبنية فتحت مدرسة ابتدائية يف منديل و  9121، ويف عام  ( 3) للبنني 

 .  ( 1) واجلدوع 
وميكن اعتبار بدء احلكم الوطين يف العراق االساس او اجلذر الذي استمد منه التعليم منوه      

 ( تلميذ للعام  8119فقد ارتفع جمموع تالميذ املدارس االبتدائية الرمسية يف العراق عن حنو ) 
 

 . ( 5)  9122-9129ميذ للعام الدراسي ( تل 95275اىل حنو )  9129-9121الدراسي 
كان عدد املدارس االبتدائية يف دياىل تسعة   9122-9129ففي العام الدراسي      

وسبعون تلميذاً وقد ازداد عدد التالميذ  د التالميذ من البنني ستمئة ومخسمدارس وكان عد
 .  ( 1)  9123-9122ام الدراسي ـوتسعون تلميذاً يف الع ن البنني اىل ستمئة وسبعـم

                                                 

 . 1محمد عصفور سلمان ، تطور التعليم الرسمي الحديث في ديالى ، ص (  9) 

 .  121ص  9121، الجزء االول ، بيروت ،  9119 – 9119ساطع الحصري ، مذكراتي في العراق (  1) 

 . 1الرسمي الحديث في ديالى ، ص  محمد عصفور سلمان ، تطور التعليم(  9) 

 . 123عمران موسى المندالوي ، المصدر السابق ، ص (  1) 

،  9111صالح فليح حسن الهيتي ، جغرافية التعليم االبتدائي في العراق دراسة في الجغرافية التطبيقية ، بغداد ، (  2) 
 . 22ص 

 . 992ساطع الحصري ، المصدر السابق ، ص (  2) 
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ائية يف قرية اهلويدر التحق للدراسة فيها عند دمدرسة ابت 9129فتحت يف عام      
ية كان عدد تأسست يف قرية خرنابات مدرسة ابتدائ 9123افتتاحها ستني تلميذاً ويف عام 

، واما بالنسبة اىل مدارس االناث فقد فتحت يف بعقوبة  (9) تلميذ  وثالثنيتالميذها اثنني
فقد كان يوجد بيتًا يف حملة التكية  (2) 9121درسة هلن يف الرابع من تشرين االول عام م

غرف وايوان واسع وبعد اجراء الكشف عليه من قبل املختصني تبني انه  ةحيتوي على ثالث
وكانت هذه املدرسة هي  (3)حيتاج اىل بعض الرتميمات ليصلح ان يكون مدرسة للبنات 

ي املعرفة والتعليم لقحيدة اليت اتيحت الفرصة من خالهلا اىل الفتيات لتاملؤسسة الثقافية الو 
(1) . 

كان عدد املدارس االبتدائية يف دياىل سبعة عشر   9125-9121ويف العام الدراسي      
مدرسة للبنني ومدرسة واحدة للبنات وكان عدد املعلمني اثنان ومخسني معلمًا ومعلمتان 

 .  (5)من البنات  78من البنني و  9272غ واما عدد التالميذ فقد بل
لقد اخذ اهايل دياىل على عاتقهم تأسيس مدارس ابتدائية جديدة وذلك بتخصيص بعض      

الدور السكنية مكانًا لتعليم التالميذ بعد اخذ موافقة وزارة املعارف على ختصيص مستلزمات 
يف مناطق خمتلفة من دياىل  ثالث مدارس ابتدائية 9121الدراسة االخرى فتأسست يف عام 

   .(1)ففتحت االوىل يف بين سعد والثانية يف قرية منصورية اجلبل والثالثة يف قرية السادة 
ز التحق للدراسة فيها اثنان  االوىل يف هبر مدرستني ابتدائينت 9125تأسست يف عام      

املدارس احلديثة بأجور واملدرسة الثانية يف قرة تو ، لقد كان التعليم يف  اً  تلميذوسبعني
قرر جملس الوزراء  9121حتددها وزارة املعارف ويف الثامن عشر من كانون االول عام 

                                                 

 . 9عصفور سلمان ، تطور التعليم الرسمي الحديث في ديالى ، ص محمد  (1)

 . 16، ص  1، المصدر السابق وثيقة رقم  9699د . ك . و .، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفة  (2)

 . 19، ص  6المصدر نفسه ، وثيقة رقم  (3)

 . 19عالوي الخشالي ، المصدر السابق ، ص  (4)

 . 291لحصري ، المصدر السابق ، ص ساطع ا (5)

 . 9محمد عصفور سلمان ، تطور التعليم الرسمي في ديالى ، ص  (6)
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العراقي اعفاء تالميذ الصفني اخلامس والسادس االبتدائي من دفع االجور الدراسية ومع بداية 
 . (9)اصبح التعليم االبتدائي يف العراق جمانياً  9128-9127العام الدراسي 

افتتحت مدرسة ابتدائية يف ديل عباس  9128 من كانون االول عام نييف احلادي والثالثو      
 اثنني 9128-9127اىل للعام الدراسي لقد كان عدد املدارس االبتدائية للبنني يف دي (2)

واما  (3) اً تلميذ 9711وعدد التالميذ  اً  معلمنين مدرسة وكان عدد املعلمني اربعة وسبعيوعشر 
معلمات  ن مدرسة واحدة وعدد املعلمات مخسمدارس البنات للعام الدراسي نفسه فكاعدد 

 .  (1)وعدد الطالبات مائة ومخسة عشر طالبة 
 اً تلميذ 9791فقد أصبح عدد التالميذ  9121-9128واما بالنسبة للعام الدراسي      

 .  (5) معلماً نيوازداد عدد املعلمني ليكون مخسة وسبع
ويف العام  9121صدر قانون املعارف العام رقم مثانية وعشرون لعام  9121 يف عام     

) نظام املدارس االبتدائية احلكومية (  9131صدر قانون رقم تسعة عشر لعام  9131
كما   () ان يكون التعليم جماين جلميع التالميذ ()قد نصت املادة الرابعة منه على:مادة و ( 998من) وتألف

) ان تكون اللغة العربية هي لغة التدريس يف مدارسها بقرار من جملس )ونصت املادة السادسة منه على : 
 .  (1)( (الوزراء 

االمتحانات العامة للصفوف املنتهية ) البكلوريا ( يف لقد كان مجيع تالميذ دياىل يؤدون       
 قة معلميهم من مدارسهم وامافار ئية ومبمركز مدينة بعقوبة ويف مدرسة بعقوبة االوىل االبتدا

 دروس االمتحان الوزاري العام فكانت تشمل اللغة العربية واللغة االنكليزية واالجتماعيات

                                                 

 . 2 – 1ص ص   تطور التعليم الرسمي في ديالى، ،محمد عصفور سلمان (1)

 .13، ص  92در السابق ، وثيقة رقم ، المص 1392د . ك . و .، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفة  (2)

 . 1 – 9، ص ص  9193، بغداد ،  9111-9116وزارة المعارف ،  التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (3)

  . 9المصدر نفسه ، ص  (4)

 . 6المصدر نفسه ، ص  (5)

، ص  9116محمود شهاب احمد ، واخرون ، مجموعة القوانين واالنظمة والتعليمات لوزارة المعارف ، بغداد ،  (6)
191 . 
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والرياضيات والصحة وبعد جناح هؤالء التالميذ تطلب االمر بأفتتاح متوسطة يف بعقوبة 
 ولكن عدم توفر الكادر التدريسي والبناية اخلاصة هبا 

على ان  9132 – 9139قرر أفتتاح صف لالول املتوسط يف العام الدراسي فقد ت
 ىترتبط ادارته مبدرسة بعقوبة االوىل االبتدائية وكان عدد طلبة الصف االول املتوسط احد

 .  (9) جتويشرف على ادارهتم السيد سعيد هب اً  طالبوثالثني
أسست ثالث مدارس جديدة يف عام واما بالنسبة اىل املدارس االبتدائية للبنات فقد ت     

وكانت اول مديرة  (2)فكانت االوىل يف خانقني والثانية يف بلدروز والثالثة يف دلتاوة  9132
 . (3)هلذه املدرسة هي الست نعيمة العاين 

 ج : الخدمات البلدية في ديالى 
دارة الشؤون البلدية املعمول عليه يف تنظيم ا 9877كان قانون ادارة البلديات العثماين لعام      

يف العراق خالل مدة االنتداب الربيطاين وبعده ، وتطورت اخلدمات اليت تقومها دوائر البلدية  
 بلدية ، اصبح نيثالثة وسبع 9121كما ازداد عدد الدوائر البلدية يف العراق حىت اصبح عام 

 . (1)  بلديـةنيد عشر سنوات مئة واربعبع
ها وحتديد مسؤولياهتا الكبرية ات تطورًا نوعيًا من خالل تصنيفلبلديلقد شهدت مؤسسة ا     

والذي صنف البلديات اىل اربعة  (5) 9139( لعام  81فقد صدر قانون ادارة البلديات رقم ) 
 أصناف وحسب ايراداهتا وهي:

 بلديات الصنف االول وهي اليت تكون وارداهتا مأيت الف روبية فأكثر سنوياً .  -9
صنف الثاين وهي اليت تتجاوز وارداهتا مخسني الف روبية ولكنها تقل عن مأيت بلديات ال -2

 .الف روبية سنوياً 
                                                 

 . 1محمد عصفور سلمان ، تطور التعليم الرسمي الحديث في ديالى ، ص  (1)

 . 2المصدر نفسه ، ص  (2)

 . 992خضير العزاوي ، المصدر السابق ، ص  (3)

 . 966منتشا شغيلي ، المصدر السابق ، ص  (4)

،المادة 9111(لسنة 13ية رقم )،نظام وزارة الداخل911د. ك. و، الوحدة الوثائقية ، البالط الملكي،ملفة رقم  (5)
  96ص  11االولى،وثيقة رقم 
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بلديات الصنف الثالث وهي اليت تتجاوز وارداهتا عشرة االف روبية ولكنها تقل عن  -3
 مخسني الف روبية سنوياً . 

 . (9)سنوياً  بلديات الصنف الرابع وهي اليت تقل وارداهتا عن عشرة االف روبية -1
ومن أبرز  (2)ان سلطة البلدية تتمثل بالرئيس واجمللس البلدي فضاًل عن املوظفني      

 الدوائر البلدية يف دياىل كانت بلدية بعقوبة . 
توىل رئاسة بلدية بعقوبة وكالة مصطفى افندي بن بندر ابن كاظم  9129يف اوائل عام و      

احلاج صاحل ابن احلاج مهدي السعد ومكث  ناهلادي اب دوجاء بعده عضو اجمللس البلدي عب
 . (3)مث استقال  9129يزاول اعماله اىل اواخر عام 

كان رئيس بلدية بعقوبة علي غالب بن غائب وقد كان اعضاء   9122يف اوائل عام و      
 اجمللس البلدي هم كل من : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (19جدول رقم )
 االسم ت

                                                 

 . 11 – 12احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ، الجزء الثاني ، ص ص ،  (9)

للمزيد عن صنوف البلديات وكيفية ادارتها وتعين موظفيها يراجع : د . ك . و ، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ،  (1)
 . 93 – 1، ص ص  9123عامة ، مجموعة القوانين واالنظمة المتعلقة بأمور البلديات ، بغداد ، مديرية البلديات ال

 . 11احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ، الجزء الثاني ، ص  (9)



 الفصل الثالث                                                                 9191 – 9191مات االدارية يف دياىل يالتنظ

 999 

 يل .مهدي ابن درويش علي اخلشا 9
 شهاب ابن السيد امحد . 2
 عبد اهلادي ابن صاحل ابن احلاج مهدي السعد . 3
 مهدي ابن حممد سعيد ابن احلاج راضي . 1
 سيد عثمان ابن عبد القادر . 5
 صاحل ابن حممود . 1
 امساعيل ابن نصيف السجان . 7
 عبد الرزاق ابن سعودي اخلشايل . 8
 حممود ابن احلاج شكر . 1
 (9)عبد الوهاب بن سلمان اجلبوري  91

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9121استقال علي غالب بن غالب من رئاسة بلدية بعقوبة يف يوم الرابع من كانون الثاين 
توىل و  (9)، وعني عثمان بن عبد القادر وكياًل لرئاسة بلدية بعقوبة لتعينه مديرًا لناحية شهربان

                                                 

 01-04. المصدر نفسه ، ص  1)
 . 16، ص  الجزء الثانياحمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ،  (9)
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لغاية احلادي  9121يف االشهر االواخر من عام  سعيد فهمي عواد رئيسًا لبلدية بعقوبة
 .  (2) 9128 من كانون االول عام نيوالثالث
وقد كان اعضاء  9121توىل رئاسة بلدية بعقوبة حممد توفيق ابن عيدان يف كانون الثاين و      

 اجمللس البلدي يتكون من : 
 (22جدول رقم )

 االسم ت
 عبد الرمحن بن قاسم . 9
 علي اخلشايل . حممد درويش 2
 خليل بن ثابت ابراهيم . 3
 شاكر افندي . 1
 عمار ابن عباس . 5
 ابراهيم ابن قاسم . 1
 امساعيل ابن نصيف السجان . 7
 عبد القادر بن حممد حسن 8
 (3)عبد الرزاق بن سعودي اخلشايل  1

اىل  9197دياىل عام لقد كانت ايردات بلدية بعقوبة من بداية االحتالل الربيطاين ل         
وهذا يبني ان صنف بلدية  (1)ثالثني الف روبية  اىلترتاوح من عشرة االف روبية  9132عام 

 .  (5)بعقوبة من الصنف الثالـث 
  9125 – 9121( اهم ايرادات بلدية بعقوبة للعام  23يبني اجلدول رقم )      

 (  19جدول رقم ) 
                                                 

 . 29، ص  9116كانون الثاني   12بتاريخ  296 الوقائع ، العدد (1)

 . 29 – 29، ص  ص ،  الجزء الثانياحمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ،  (9)

 . 11المصدر نفسه ، ص  (1)
 . 19المصدر نفسه ، ص  (2)
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 نوع الرسم روبية
 قوبةرسوم ذجية بع 3351
 رسوم ذجية اهلويدر 9151
 رسوم ذجية هبرز 151
 رسوم ذجية خرنابات 551
 رسوم عبور اهلويدر 3131
 رسوم قفه خرنابات 9111
 رسوم داللية علوة اخلضراوات 5251
 رسوم داللية احليوانات 9111
 رسوم داللية االثاث 5111
 رسوم حمالت بيع االغنام واالبقار 9191
 (9)ية االحطاب رسوم ارض 151

ومن اخلدمات اليت تقدمها بلدية بعقوبة اىل الدوائر احلكومية وبعض املواطنني ان      
كانت مدينة   9125املناطق القريبة من الدوائر احلكومية فحىت عام  إنارةعملت على 

يح النفطية النارة شوارعها بعقوبة تعاين من ضعف انارة الطرقات إذ كانت تستخدم املصاب
، وقد شاءت الصدف ان يتفق الياس دولت من أهل بغداد مع بلدية بعقوبة على الً لي

ليت تستهلك تأسيس مشروع الكهرباء على حسابه على ان تدفع البلدية اجرة الوحدات ا
 مستهلكة  أهناال إمن بغداد  ةلب الياس دولت مكينجم، عن تنوير طرق املدينة

د اسالك رديئة على اعمدة من خشب ومد مو ونصبها يف غرفة من غرف سراي احلكومة 
 9121قسما من االسالك على جوانب الدور املواجهة للطرق ، فتح املشروع يف اوائل عام 

واوصلت القوة الكهربائية اىل الشوارع العامة والطرق اخلاصة وقد اشرتك يف املشروع رؤساء 

                                                 

 . 16، ص  9112شباط  12بتاريخ  112الوقائع ، العدد  (9)
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 مننت ضعيفة ، وبعد سنتني الدوائر واملوظفني وقليل من االهايل الن القوة الكهربائية كا
ثانية  ينة) ام النوة ( واشرتى مك فيف طر  بنايةتاريخ افتتاح املشروع شيد الياس دولت 

 .( 9) ونصبها فيها وقد كان مدير املشروع االسطة حممد بن جاسم بن عيسى الديري
حيث  9139استمر تزويد الدوائر احلكومية بالكهرباء عن طريق هذه املاكنة حىت عام      

هربائية تعود اىل حممد الديري مت االستغناء عن املكينة وجلبت ماكنة لتوليد الطاقة الك
، واما الدوائر الرمسية والشوارع العامة إنارةمنه باالتفاق مع بلدية بعقوبة لغرض  فاستؤجرت

م البيوت واحملالت العامة فقد جرى باالتفاق مع صاحب املاكنة اليصال الكهرباء اليه إنارة
 .  ( 2) ة مقطوعة شهرية وبدون مقياسر وكانت االج

بلدية بعقوبة كانت توجد يف دياىل العديد من البلديات يف اقضية اللواء  باالضافة اىل      
بكر بك بن حممد بن  9121ومنها بلدية منديل حيث كان رئيس البلدية فيها يف العام 

 9121عام  آبكان رئيسها يف ، وتوجد كذلك بلدية خانقني والذي  ( 3) حيدر باشا
وذلك بسبب  9125قني ضائقة مالية يف العام وقد مرت على بلدية خان ( 1) سعيد افندي

 . ( 5) قلة االيرادات مما ادى اىل ضعف اخلدمات اليت تقدمها اىل املواطنني
 
 

 ح : الزراعة والري في ديالى
القطن أكثر من أي شيء اخر اهتم الربيطانيون بالزراعة حيث تركز اهتمامهم على      

فوضعت بريطانيا يف السنوات االوىل اليت اعقبت احلرب العاملية االوىل خططًا الستغالل 
ت يف العراق مزرعة جتريبية حتت ادارة احد أانش 9198ارض العراق لزراعة القطن ففي عام 

                                                 

 . 11 – 12، الجزء الثاني ، ص ص ،  احمد الرجيبي ، تاريخ بلدية بعقوبا ( 9) 

 . 12عالوي الخشالي ، المصدر السابق ، ص  ( 1) 

 . 921عمران موسى المندالوي ، المصدر السابق ، ص  ( 9) 

 . 11، ص  1المصدر السابق ، وثيقة رقم  ؛9699د . ك . و .، الوحدة الوثائقية ، وزارة الداخلية ، رقم الملفة  ( 1) 

 . 93، ص  9سه ، وثيقة رقم المصدر نف ( 2) 
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اذج من القطن نقلت اىل بريطانيا من 9191ويف عام  ،الربيطانيني املتخصصني بزراعة القطن
العراقي فأثارت هناك اهتماما كبريا ، وتال ذلك ارسال بعثة خاصة اىل العراق اوفدهتا مجعية 

حللج  الً اسست هذه اجلمعية يف العراق معم 9121ويف عام  ،زراعة القطن الربيطانية
القطن ويف السنة نفسها عينت املناطق اليت تكثر فيها القنوات على ضفة الفرات اليسرى 

 . ( 9) يف حوض دياىل لزراعة القطـنو 
اختذت بريطانيا بعض االجراءات اليت من شأهنا ان تساعد على اعادة انتاج احلرير يف      

بيوض دود القز اىل بعقوبة لكن هذا مل يؤد اىل نتيجة تذكر الن  9121العراق فجلبت يف عام 
افتتح الربيطانيون حمطة  9122احداث ثورة العشرين قد أدت اىل تلف االنتاج ، ويف العام 

جتريبية لرتبية دودة القز يف بعقوبة كانت جتهز االنتاج احمللي بالبيوض ويف الوقت نفسه كان 
العاملون فيها يتحرون عن أفضل انواع دود القز مالئمة للظروف احمللية واصبح انتاج احلرير اخلام 

 .( 2) يسد حاجة الطلب احمللي 9121يف عام 
( ظلت الزراعة غري مستقرة 9122-9129لفرتة االوىل لتأسيس احلكومة الوطنية )خالل ا     

فيصل ابن احلسني ملكاً على العراق اهتم بتحسني  االمريوعند جمئ  ( 3) ودون املستوى املطلوب
طرق الزراعة يف العراق وسعى تطبيقها حىت على مقربة من بالطه يف بغداد ، كما وجه بأنشاء 

 . ( 5) واقبل على زراعتها باالساليب احملسنة  ( 1) خاصة له يف خانقنيمزرعة منوذجية 
ويقول أمني الربت الرحياين يف جمال اهتمام امللك فيصل بن احلسني بالزراعة مانصه: ))      

ذهب امللك فيصل بن احلسني اىل بعقوبة وهي جنة العراق الشمايل وبالقرب من بعقوبة 
هلويدر فيها البساتني وهي أمجل بقعة من أرض اهلل وقد بلدة على شاطئ النهر تدعى ا

 .(9)نصبت السرادق بني اشجار الليمون والرمان وفرش الطريق اليه بالسجاد (( 
                                                 

 . 113يلي ، المصدر السابق ، ص فمنتشا ش ( 9) 

 . 111 – 119المصدر نفسه ، ص ص ،  ( 1) 

 . 9، ص  9119شباط  2، بتاريخ  19الوقائع ، العدد  ( 9) 

 . 21جرالد دي غوري ، المصدر السابق ، ص  ( 1) 

 .163، ص  9123-9133ستيفن همسلي لونكريك ، العراق الحديث من سنة  ( 2) 

 . 696،ص9163الجزء الثاني، بيروت، البرت الريحاني ،  أمين (9)
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قد سعت وزارة الداخلية خالل كانت مديرية الزراعة مرتبطة بوزارة الداخلية ولذلك ف      
بذل موظفو دوائرها جهداً  اىل دعم الزراعة يف العراق و  9121-9129سنوات من  أربع

كبريًا يف تقدير البدالت وتعيني حدود االرض ومحاية الثروة السمكية ومسح االراضي 
 . (2)والبساتني واستخدام املضخات الزراعية 

شغل منصب معاون رئيس زراعة منطقة دياىل صاحب امحد علي صويف للمدة من      
 .(3)9127لغاية عام  9122الثاين عشر من شباط 

نه يؤدي دورًا مهمًا بالنسبة اىل الزراعة العراقية ومع ذلك فقد  إاما بالنسبة اىل الري ف     
الري عشية االحتالل الربيطاين مهملة اىل حد كبري فالقنوات الرئيسية  كانت حالة نظـام

 خمربة واالهنار غاصة باالقذار ومليئة بالطمى وان السدود اليت اقيمت للوقاية من الفيضان مل
تكن معززة بشكل كايف او مل تكن يف املوقع الصحيح وبذل السكان جهودهم لتاليف هذه 

ون سدود هنرية من النواقص حبدود ماقدروا عليه فكانوا ينشئون قنوات غري كبرية للري ويبن
نتيجة للمطاليب  9121، ومل جيري حتريك هذه القضية اال يف عام القصب واالغصان

الرياف العراقيني حيث قررت احلكومة العراقية أن تبدأ ببناء امللحة من جانب سكان ا
منشأت للري على اسس أهلية فأعطت رجال االعمال من االهايل هلذا الغرض امتيازات 

 . (1)لبناء منشأت للري يف وسط العراق 
اقيم على هنر دياىل سد دياىل الثابت يف منطقة منصورية اجلبل لرفع  9128ففي العام      
م لتجهيز اجلداول الرئيسية املتفرعة من مقدمته  2.5ى املياه يف اجملرى امام السد اىل مستو 

                                                 

كريم حسن الجنابي ، وزارة الداخلية ) المرحلة التأسيسية ( دراسة في هيكلها التنظيمي واالداري ومسؤولياتها ماجدة   (1)
 . 911، ص  1331عة القادسية ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جام 9111-9119التخصصية 

 . 1، ص  9111حزيران  91بتاريخ  292الوقائع ، العدد  (9)
 . 119 – 111منتشأ شغيلي ، المصدر السابق ، ص ص ،  (1)
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، ولقد حل انشاء سد ثابت (9)خالل موسم الصيف حيث ينخفض مستوى املياه يف النهر 
 . (2)ة ـى هنر دياىل حمل االعمال اليت كانت جتري سنوياً لتجديد القنوات القدميـعل
    

            
 
 
 

                                                 

 . 911احالم عبد الجبار كاظم ، المصدر السابق ، ص  (9)
 . 921، ص  9123-9133ستيقن همسلي لوتكريك ، العراق الحديث من سنة  (1)
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 الرسالة :  إليهااالستنتاجات التي توصلت  مأه
كاندت ريادا ملقحم دل ملريايادا م  لقد كانت لمدد  دادالا ميمادا حم د ا ذ مند   -1

ملمريهددا ملدددا مادديم  ريدددي س رياددا  يمندددا  د حلددد ندددكنت مددد  دادددالا رحم دددل 
لداما حرشا ي ريياا حكيداا حريكماناا راشحم ينالم حم يا ريي كل مالزمدا  

ح دددي دادددالا ررندددح  ريك حميض مشدددريكا حم ددداي مشدددريك مشددد ايمعهدددم رددد يا 
ملثدديحمت مليشددياا حملماداددا حملزيمراددا حملنضراددا   ي ددها   دديا م  ر ددم ملنددهل 
حمله ددددديا حملييدددددل حماايهدددددا ح ادددددية  كاندددددت حمازملدددددت منرقدددددا ي ميدددددا اق دددددديا 

 ملعيملاح  . 
دام مل حظدا   دي ميدال رقد رردحيم   مأل اديشهدت داالا  ي مددة ملعهدد ملعثمداني  -2

د مرمادزم 1682-1681مل دمات للمحمرنا  حكا  رهد ملدحملي مدد ت ياشدا س 
 ي داالا م  ميرم ملحملي يااليم ي ملزيمراا حك لك  قد ميرم يدالريا ملريايادا 

كيمنشاه حيالد مدا  –ل ي شايا   – انقا   –حكا  رياا يغدمد ..  يمنا  
حلدد محلدا  ذحدحل م دي  ادا مدا ماديم  ي حيمء ملنهي مد  ميدم ملرديا ملريايادا ملي

ملددحملي مددد ت ياشددا ميرمامددا حم دد ا  ددي ميددال مليياددد حملرلغدديم  ذ   نشدد   ددي  
للرلغددددديم   دددددي يعقحيدددددا ح دددددانقا  حمنددددددلي حشدددددهييا  س ملمقدمدادددددا د حدلرددددداحة س 

ك ملمدد  ذ حلدد ميدرم ملدحملي مدد ت رلدمل الص د لر قاا مالر ال يا  يغدمد ح 
 .ثيحت حيحده يكماات كياية  ي داالا  ياشا  ي ميال ملرنقاب ر  ملنضر يعد

شدديرت ملقددحمت ملعنددكياا مليياراناددا يعملاارهددا ملعنددكياا ال ددرالل مددد  داددالا  -3
م ذ م  منررارت ملقحمت ملييارانادا  دي 1118من  ملثاني رشي م  م مي رام 

  مندارا دادالا يشدكل نهدا ي م م  ريد ملقدحمت ملعثمانادا مد1116نهااا رام 
 ة رلا ملمنرقا . حملناري 

 قددد ندايم م لددب مينداء مللددحمء  ذدادالا  أليددالييديحز ملدحري ملناانددي حملدحرني  -4
ح ققدحم منر دايمت رندكياا رلدا  ذ ي ثحية ملعشيا   د مال رالل ملييارداني 

كثاددددية حمررددددحية حشددددكلحم  كحمددددات م لاددددا الدمية شدددد ح   أنددددل الددددحمت رمرلددددك 
 منارقهم . 
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رندكياا مح ددة  ددي مالل داا حملندحم ي  ددي حرلدا ملدي م مدد  رددم حيدحد لاددادة  -5
داالا ذ حكانت ي ه م د ميم مندياب رددم نيدال ملثدحية رندكياا ذ مال م  مينداء 

 شددهي مدد  ددي ملعاشددي داددالا ثددايحم  ددد ملم رلددا  مليياردداناا   ددي حلددت حم ددد 
 م . 1121مب رام 

مزدادددداد ملددددحري ملضكدددديا حملثقددددا ي حملناانددددي اليددددالي داددددالا مندددد  م ددددي  يعددددض  -8
ت داددالا  ددي ملييلمددا  ملعيملددي ذ حميدددحم ميم هددم  ددي رلددك ملمح ددحرات حمنهددا ش  دداا

 .مليياراناا  –م ملعيملاا 1122مثال معاي ا ملر داا رلا معايدة 

رردددددحي ملم نندددددات مالدميادددددا حرشدددددكال لدددددحمء ي ندددددم س دادددددالا د مددددد  مالل ددددداا  -8
 حملنحم ي ملري كانت رريا م د ملحاا حالاا يغدمد . 

حمء داددالا حمالل دداا حملنددحم ي ملرايعددا لدد  مدد  مالدمياددا للددمنددرالم ملمندد حلاات  -6
  . ليل ملعيملاا  حي ضا  ا ا م  ميالي مللحمء

ماليرمام يرقدام مل ددمات ملعامدا كدالرعلام حمل د ا حمل ددمات مليلدادا حم احلدا  -1
 ر نا  حنا ل مليا حررحاي ملزيمرا . 



                      
 
 
 
 

 
 
 

 اخلامتـــة
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 )) الخاتمــــة (( 
يف تاريخ العراق على مر العصور التارخيية ، إذ تشكل  مهمةتُعد دياىل منطقة حيوية      

موقعًا سرتاتيجيًا مهمًا للعراق ، وقد ظهرت فيها حضارة عظيمة وعريقة اال وهي حضارة 
كتشف فيها قانون مملكة اشنونا يف مواده احلادية والستني واليت ونا ، واليت ا نمملكة اش

 عاجلت خمتلف شؤون احلياة . 
ضحة ، منذ كانت طريق القوافل التجارية املتجهة اىل القد كانت ملدن دياىل امهية و      

ايران عرب )) طريق خراسان (( وقد سكنت مدن دياىل عوائل قدمية وعشائر عربية وكردية 
ل االزمان جيمعهم تاريخ مشرتك وارض مشرتكة ومصري كة عاشوا بسالم وحمبة عرب  وتركماني

مشرتك ، ويف دياىل تتنوع الثروات البشرية واملادية والزراعية والنفطية فأرضها خصبة إذ تضم 
 السهل واهلضبة واجلبل ومياهها وفرية فكانت ومازالت منطقة جذابة يقصدها العراقيون . 

يف مدة العهد العثماين االخري تطورًا ملحوظًا يف جمال تقدمي اخلدمات شهدت دياىل      
( متميزًا يف دياىل إذ اهتم  9681 – 9681للمواطنني وكان عهد الوايل مدحت باشا ) 

قرار فيها واالهتمام االرض واالست ةحني على زراعالالوايل باالراضي الزراعية وتشجيع الف
خانقني  –خراسان  –لطرق التجارية وكان طريق بغداد ، وكذلك فقد اهتم بابوسائل الري

ة الربية مع ايران كرمنشاة وبالد ماوراء النهر من اهم الطرق التجاري  –قصر شريين  –
كوهنا تشكل مركزاً اهتمت احلكومة العثمانية مبنطقة احلدود عند خانقني  و ، والدول االخرى

من قبل الوايل مدحت  نال اهتمامًا واضحاً ، واما جمال الربيد والتلغراف فقد جتاريًا مهماً 
) املقدادية ( ودلتاوة )  وخانقني ومنديل وشهربان  بعقوبةنشأ فروع للتلغراف يفأ، فباشا

 اخلالص ( لتحقيق االتصال بني بغداد وتلك املدن .
وقد اوىل الوايل مدحت باشا اهتمامًا واضحًا يف جمال التنقيب عن النفط وشكل جلاناً      

، ومت استرياد االالت الالزمة اضي املمتدة من منديل اىل شهرزورحث عن النفط يف االر للب
بوشر  9689الستخراج النفط من خانقني بعد ثبوت وجوده بكميات كبرية ويف عام 

بأنشاء مصفى للنفط يف بعقوبة ، وذلك لتكرير النفط املستخرج من االبار يف خانقني ، 
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النشاء املصفى ولكن تلك املعدات وصلت بعد عزل الوايل  ومت استرياد املعدات اخلاصة
 مدحت باشا ومل يكتمل املشروع .

بلدية  9661، فقد تأسست يف عام دياىل العديد من الدوائر البلديةتشكلت يف مدن      
جمال التعليم افتتحت العديد من  ، ويفبتقدمي اخلدمات للمواطنني بعقوبة واليت اهتمت

رسة ابتدائية يف خانقني عام ة يف العهد العثماين االخري فقد افتتحت مداملدارس االبتدائي
رس ابتدائية يف بعقوبا وقد تواىل افتتاح املدا افتتحت مدرسة 9616، ويف عام 9668

، واما بالنسبة اىل اجلهاز العسكري فقد تواجدت قوات االبتدائية يف عموم مدن دياىل
ثماين يف مدن دياىل ففي عام الشرطة يف العديد من مدن دياىل وانتشرت وحدات اجليش الع

خانقني د من الوحدات العسكرية املنتشرة يف قضاء خراسان ويف عد، كانت هناك 9198
مانية يف مدن دياىل لكنها مل ، ولكن رغم تواجد القوات العسكرية العثومنديل ودلتاوة

، حيث شرعت القوات العسكرية على مدن دياىل تستطيع ان ترد هجوم القوات الربيطانية
إذ  9198الربيطانية بعملياهتا العسكرية الحتالل مدن دياىل منذ الثاين عشر من آذار عام 

من مناطق من طرد القوات العثمانية  9196استطاعت القوات الربيطانية يف هناية عام 
 دياىل بشكل هنائي والسيطرة على املنطقة .

وكانت ممارسات القوات الربيطانية من تعسف ومهجية ضد اهايل دياىل قد حدا بأهله      
ان يقفوا وقفه رجل واحد يف التصدي هلذه القوات احملتلة ، فقد شاركوا اخواهنم العراقيني يف 

دياىل نرباساً وعالمة مضيئة يف تاريخ دياىل ، وقد الثورة على احملتل فكانت ثورة العشرين يف 
شكل الثوار اكثر من حكومة حملية يف العديد من مدن دياىل وساهم العديد من رجاالت 

ضد  يف دياىل دورًا بارزًا يف الثورة املتواجدةدياىل يف الثورة ، وكذلك فقد كان للعشائر 
الوسائل من اجل  عملت على استخدام كافةالربيطانيني مما اغاظ ذلك القوات الربيطانية ، ف

مدهنا وقتلت االطفال والنساء والشيوخ  فهامجتاعادة السيطرة على دياىل مرة اخرى 
 ودمرت املنازل . 
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وعلى الرغم من عدم حتقيق ثورة العشرين اهدافها العسكرية إذ متكنت القوات      
لثورة وحدت الشعب العراقي على دياىل ، اال ان هذه ا الربيطانية من اعادة احتالل مدن

اختالف مذاهبه وقومياته ومتكنت من اهناء كل احتماالت االستعمار املباشر ، وادت اىل 
العراق اداريًا اىل عشرة  9119اقامة حكومة وطنية إذ قسمت احلكومة العراقية املؤقتة عام 

 الوية وكانت دياىل احدى تلك االلوية . 
دوراً بارزاً يف مسألة تنصيب االمري فيصل بن احلسني ملكاً على  لقد كان الهايل دياىل     

العراق ، فقد ارسل االهايل املضابط اليت تبايع االمري ملكًا على العراق ، ومنذ بداية احلياة 
النيابية يف العراق شارك نواب دياىل يف اجمللس التأسيسي العراقي الذي افتتح جلساته يف 

، وكذلك فقد شارك نواب دياىل يف الربملان العراقي 9111عام  لرابع والعشرين من آذارا
، وقد شاركوا يف املناقشات اليت دارت يف جملس النواب واليت ختص الشأن 9111عام  منذ

 العراقي . 
وبذلك تكون دياىل قد شهدت تطورًا ملحوظًا يف اجلانب السياسي واالداري يف مدة      

 نطاق البحث .
 
 



                                                            
 
 
 
 
 

 
 

                                                         
 

 

 
 

 

 قائمة 
 واملراجع املصـــادر
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 اواًل : الوثائق غير المنشورة 
 كتب والوثائق أ . الوثائق العراقية ، ملفات وزارة الداخلية المحفوظة في دار ال

 عنواهنا السنة رقم امللفه
 جملس بلدية بعقوبة 1931 32/3/9

 جملس ادارة لواء دياىل 1933 8288
 ايردات لواء دياىل 1931 – 1933 322

1821 1931 – 1931 
التقارير االدارية الشهرية والنصف شهرية 

 للواء دياىل
 تعني قائمقامني 1931 318
 لواء دياىل تقارير 1938 - 1932 3321
 تعني قائمقامني 1939 – 1938 123

 
 ثانياً : الوثائق المنشورة 

 أ . الوثائق العثمانية ، السالنامات 
 .  1هـ ، الدفعة  1391سالنامة واليت بغداد ،  -1     
 . 2هـ ، الدفعة  1292سالنامة واليت بغداد ، -3

ور ( ، ترمجة نوفل نعمة اهلل نوفل جمموعة التنظيمات العثمانية املنشورة بأسم ) الدست-2
 هـ.  1231دقيق خليل اخلوري، اجمللد االول، بريوت، مراجعة وت

 ب. سجل الحكومة العراقية 
احلكومة العراقية ، وزارة الداخلية ، جمموعة مذكرات اجمللس التأسيسي العراقي اجلزء  -1

 .  1931االول ، بغداد ، 
 .  1939، بغداد ،  1939سجل احلكومة العراقية لسنة  -3
 . 1921، بغداد ،  1921سجل احلكومة العراقية لسنة  -2
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 . 1923، بغداد ،  1923ومة العراقية لسنة كسجل احل -1
 ت. تقارير وزارة الداخلية والمعارف 

احلكومة العراقية ، وزارة الداخلية ، التقرير السنوي ملديرية الصحة العامة لسنة  -1
 . 1931، بغداد ،  1932-1931

حلكومة العراقية ، وزارة الداخلية ، مديرية الشرطة العامة  التقرير السنوي لشرطة  -3
 . 1923، بغداد ،  1939العراق لسنة 

-1938احلكومة العراقية ، وزارة املعارف ، التقرير السنوي عن سري املعارف لسنة  -2
 .  1923، بغداد ،  1939

لية ، مديرية البلديات العامة ، جمموعة القوانني الداخاحلكومة العراقية ، وزارة  -1
 . 1913واالنظمة املتعلقة بأمور البلديات ، بغداد ، 

 تقارير وزارة المالية ث. 
احلكومة العراقية ، وزارة املالية ، مديرية الواردات العامة ، تقرير عن اعمال مديرية -1

 .  1922، بغداد ،  1921آذار  21-1938نيسان  1الواردات العامة للفرتة من 

احلكومة العراقية ، وزارة املالية ، الئحة ميزانية الدولة العراقية ، القسم الثاين ،  -3
 . 1923، بغداد ، 1923  مفردات رواتب سنـة

 ج. قرارات مجلس الوزراء 
 .  1932، بغداد ،  1931قرارات جملس الوزراء الصادرة يف كانون الثاين وشباط وآذار  -1

 .  1939، بغداد ،  1931وآيار وحزيران رات جملس الوزراء الصادرة يف نيسان قرا-3
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  ح. ملفات وزارة الداخلية
 عنواهنا السنة رقم امللفه
 مالك وزارة الداخلية  1933 – 1931 3113
 مراسالت السجون 1931 – 1931 112
 تشكيالت السجون بااللوية 1931 – 1932 111
 ساجني وتشغيلهم حقوق امل 1931 311
 موظفوا الشرطة 1939 – 1932 1133
 نظام وزارة الداخلية   1939 211
 التشكيالت االدارية 1923 - 1921 8181

 
 خ. محاضر جلسات مجلس النواب

)       ، االجتماع غري االعتيادي اجللسة 1931حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -1
 . 1938، بغداد ،  1/1/1931( يف  2
)       ، االجتماع غري االعتيادي اجللسة 1931حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -3
 . 1938، بغداد ،  39/13/1931( يف  1
( يف  13، االجتماع االعتيادي اجللسة )  1938حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -2
 . 1939، بغداد ،  1/13/1938
( يف  3تماع االعتيادي اجللسة ) ، االج 1923حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -1
 . 1923، بغداد ،  1/11/1923
( يف  1، االجتماع االعتيادي اجللسة )  1923حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -1

 . 1923، بغداد ،  12/11/1923
( يف  1، االجتماع االعتيادي اجللسة )  1923حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -2

 . 1923، بغداد ،  12/11/1923
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( يف  9، االجتماع االعتيادي اجللسة )  1923حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -1
 . 1923، بغداد ،  31/11/1923
( يف  33، االجتماع االعتيادي اجللسة )  1923حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -8

 . 1923، بغداد ،  39/13/1923
( يف  21اع االعتيادي اجللسة ) ، االجتم 1921حماضر جلسات جملس النواب لسنة  -9

 .  1921، بغداد ،  38/3/1923
 

 ثالثاً : الرسائل العلمية غير المنشورة 
أمحد جميد محيد ، دراسات يف نصوص غري منشورة يف فرتة العهد البابلي القدمي منطقة  -1

 .  1993دياىل ، تل حرمل ، رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة بغداد ، 
م عبد اجلبار كاظم ، قضاء بعقوبة دراسة يف اجلغرافية االقليمية ، رسالة ماجستري احال -3

 .  1983، كلية االداب ، جامعة بغداد ، 
 -هـ  11ايوب عبد احلميد خملف االمحر ، معركة القادسية واثرها يف حترير العراق )  -2

 .  3331د ، م ( رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ) ابن رشد (  جامعة بغدا 222
العراقية حىت عام مجعة عليوي اخلفاجي ، علي جودة االيويب ودوره يف السياسة  -1

 . 1991ابن رشد ( ، جامعة بغداد ،  )، اطروحة دكتوراه ، كلية الرتبية  1918
 – 1228خليل علي مراد ، تاريخ العراق االداري واالقتصادي يف العهد العثماين  -1

 . 1912، جامعة بغداد ،  اآلدابكلية رسالة ماجستري ،   1113
راه و ، اطروحة دكت 1918-1931دارية يف املوصل ذنون يونس الطائي ، االوضاع اال -2

 .  1998، كلية االداب ، جامعة املوصل ، 
،  1911 – 1881الشطري ، الشطرة اواخر العهد العثماين شاكر حسني دمدوم  -1

 .  3331بغداد ، رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة 
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، اطروحة  1929-1933عدنان هرير جودة الشجريي ، النظام االداري يف العراق  -8
 . 3331دكتوراه ، كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

فخري صربي عباس العزاوي ، اهلجرة والتكيف االجتماعي دراسة أنثروبولوجية يف  -9
 . 3331عة بغداد ، مدينة هبرز ، اطروحة دكتوراه ، كلية االداب ، جام

،  1911 – 1829فوزي مطر نصيف الدليمي ، تغلغل النفوذ الربيطاين يف العراق  -13
 .  1989رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

محيد كاظم العنبكي ، وزارة الداخلية اهليكل الوظيفي وتطور مؤسسات  قحطان -11
، كلية الرتبية ، جامعة دياىل ،  رسالة ماجستري  1929-1931العمل التخصصي 

3332  . 
، اطروحة دكتوراه كلية  1918 – 1923كرمي حيدر خضري ، تاريخ الشرطة العراقية   -13

 . 3333الرتبية ) ابن رشد ( ، جامعة بغداد ، 
الداخلية املرحلة التأسيسية دراسة يف هيكلها كرمي حسن اجلنايب ، وزارة   ةماجد -12

، رسالة ماجستري ، كلية  1931-1931تخصصية ومسؤولياهتا الالتنظيمي واالداري 
 .  3333الرتبية ، جامعة القادسية ، 

يف جغرافية املدن ، رسالة ماجستري ،  ، مدينة جلوالء دراسة حمسن ابراهيم التميمي  -11
 .  3331كلية الرتبية ، جامعة دياىل ، 

دراسة يف جغرافية املدن ، اد حممد صاحل العجيلي ، اخلدمات الصحية ملدينة بغد -11
 .  1989رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

حممد عصفور سلمان ، حركة االصالح يف الدولة العثمانية واثرها يف املشرق العريب  -12
 .  3331، جامعة بغداد ، ة دكتوراه ، كلية االداب ح، اطرو  1938 – 1829

، رسالة  1813-1829يف عهد مدحت باشا  العراقحممد عصفور سلمان ،  -11
 .  1989ماجستري ، كلية االداب ، جامعة بغداد ، 
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،  1932-1821منتهى عذاب ذويب ، برسي كوكس ودوره يف السياسة العراقية  -18
 . 1991كلية االداب ، جامعة بغداد ،   ، غريمنشورة رسالة ماجستري ،

دراسة  1911-1812العهد العثماين ك اواخر و مهدي صاحل سعيد العباسي ، كرك -19
يف اوضاعها االدارية واالقتصادية والثقافية ، رسالة ماجستري ، كلية االداب ، جامعة 

 . 3331املوصل ، 
نغم سالم ابراهيم الطائي ، الدبلوماسية االوربية من حادثة سريايفو حىت اعالن  -33

ة ) ابن رشد ( ، جامعة بغداد ، احلرب العاملية االوىل ، رسالة ماجستري ، كلية الرتبي
1999 . 

 : الكتب العربية  رابعاً 
 .  1983ابراهيم خليل امحد ، تطور التعليم الوطين يف العراق ، البصرة ،  -1
 1913امحد الرجييب احلسيين ، تاريخ بلدية بعقوبا يف العهد العثماين ، اجلزء االول ،  -3
 . 
بعقوبا يف عهدي االحتالل الربيطاين وامللكي،اجلزء  امحد الرجييب احلسيين ،تاريخ بلدية -2

 .1913الثاين، بغداد، 
 . 1983امني الربت الرحياين، ملوك العرب ، اجمللد االول ، اجلزء الثاين ، بريوت ،  -1 
 امني سعيد ، الثورة العراقية الكربى ، القاهرة ، ) ال . ت ( .  -1
 . 1922الول ، بغداد ، جعفر اخلليلي ، هكذا عرفتهم ، اجلزء ا -2
 . 1993مجال اسد مزعل، نظام التعليم يف العراق ، املوصل ،  -1
 . 1989مجال بابان ، اصول امساء املدن واملواقع العراقية ، اجلزء االول ، بغداد ،  -8
 . 3331مجيل موسى النجار، االدارة العثمانية يف والية بغداد ، بغداد ،  -9

 1918 – 1829التعليم يف العراق يف العهد العثماين االخري مجيل موسى النجار،  -13
 .3333، بغداد ، 
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حسان علي ال بازركان، من احداث بغداد ودياىل اثناء ثورة العشرين يف العراق،  -11
 .  3333بغداد ، 

حسن االسدي ، ثورة النجف على االنكليز او الشرارة االوىل لثورة العشرين ، بغداد  -13
 ،1911  . 

وموقف مجاعة االهايل منها  1912-1931حسني مجيل ، احلياة النيابية يف العراق  -12
 . 1982، بغداد ، 

 .  1929خضري العزاوي ، هذا هو لواء دياىل ، بغداد ،  -11
دراسة يف تطور  1931-1931رجاء حسني حسين اخلطاب ، العراق بني  -11

لعراق السياسي مع دراسة يف الراي العام العراقي العالقات العراقية الربيطانية واثرها يف تطور ا
 . 1912، بغداد ، 

رشيد عبد علي احلاج حسني ، اخلالص من تاريخ اخلالص ، دراسة تارخيية وجغرافية  -12
 .  1913وسياسية واقتصادية واجتماعية ، بغداد ، 

 ، اجلزء االول ، بريوت ، 1911-1931ساطع احلصري ، مذكرايت يف العراق  -11
1921  . 

 . 1913سليمان فيضي ، يف غمرة النضال ، بغداد ،  -18
 . 1911شاكر ناصر حيدر ، احكام االراضي واالموال غري املنقولة ، بغداد ،  -19
، الطبعة الثامنة ، بغداد ،  1918-1911شكري حممود ندمي ، حرب العراق  -33

1911  . 
بتدائي يف العراق دراسة يف اجلغرافية صاحل فليح حسن اهلييت ، جغرافية التعليم اال -31

 . 1919التطبيقية ، بغداد ، 
 .1922طه اهلامشي ، أطلس العراق ، بغداد ،  -33
الطبعة  1918-1933طالب مشتاق ، اوراق ايامي بغداد والعراق والوطن العريب  -32

 .  1989الثانية ، بغداد ، 
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 .  1911اجلزء السابع ، بغداد ، عباس العزاوي ، تاريخ العراق بني احتاللني ،  -31
عباس علي ، زعيم الثورة العراقية صفحات من حياة الزعيم العظيم السيد الصدر ،  -31

 .  1913بغداد ، 
عبد الرمحن البزاز ، العراق من االحتالل حىت االستقالل ، الطبعة الثانية ، مصر ،  -32

1923 . 
 .  1922، بغداد ،  1933سنة  عبد اهلل فياض ، الثورة العراقية الكربى -31
، النجف ،  1922-1931عبد االمري هادي العكام ، احلركة الوطنية يف العراق  -38

1911 . 
 . 1918عبد الرزاق احلسين ، العراق يف ضل املعاهدات ، الطبعة الثانية ، صيدا ،  -39
 1911عبد الرزاق احلسين ، تاريخ العراق السياسي احلديث ، اجلزء االول ، لبنان ،  -23

. 
عبد الرزاق احلسين ، تاريخ الوزارات العراقية ، الطبعة االوىل ، اجلزء االول ، صيدا ،  -21

1922 . 
 . 1993عبد الرزاق احلسين ، الثورة العراقية الكربى ، الطبعة السادسة ، بغداد ،  -23
 . 1983عبد الرزاق احلسين ، العراق قدمياً وحديثاً ، الطبعة السادسة ، بغداد ،  -22
 . 1912عبد الرزاق الظاهر ، االقطاع والديوان يف العراق ، القاهرة ،  -21
، الطبعة  1911-1228عبد الرزاق اهلاليل ، تاريخ التعليم يف العهد العثماين  -21

 . 1919االوىل بغداد ، 
 . 1912الرزاق اهلاليل ، معجم العراق ، اجلزء الثاين ، بريوت ، عبد  -22
 .  1923عبد الكرمي العالق ، بغداد القدمية ، بغداد ،  -21
عالء جاسم حممد ، جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري يف تاريخ العراق  -28

 .  1981، بغداد ،  1922حىت عام 
 .  1983ت من تاريخ بعقوبة القدمي ، بغداد ، عالوي عبد الرزاق اخلشايل ، حملا -29
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 .  1913علي البازركان ، الوقائع احلقيقه يف الثورة العراقية ، بغداد ،  -13
علي الوردي ، حملات اجتماعية من تاريخ العراق احلديث ، اجلزء اخلامس ، القسم  -11

 .  1918الثاين ، بغداد ، 
 . 1932داد ، بغداد ، علي ظريف االعظمي ، خمتصر تاريخ بغ -13
 .  1918عمران موسى املندالوي ، منديل عرب العصور ، بغداد ،  -12
، اجلزء االول ،  1911-1891غامن حممد علي ، النظام املايل يف العراق مثانني عام  -11

 .  1993بغداد ، 
رتكية فاضل حسني ، مشكلة املوصل ، دراسة يف الدبلوماسية العراقية واالنكليزية وال -11

 .  1911ويف الرأي العام ، الطبعة الثالثة ، بغداد ، 
فريق املزهر ال فرعون ، احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية ونتائجها ، الطبعة الثانية  -12

 .1913بغداد ، 
 .  1913، اجلزء االول ، النجف ،  1933ثورة العراق التحررية عام  ،كاظم املظفر   -11
 .  1921حترير العراق من االنتداب ، بغداد ، جميد خدوري ،  -18
 .  1931حممد توفيق ال مال عيدان ، تقسيم مياه دياىل ، بغداد ،  -19
 .  1918حممد توفيق حسن ، هناية االقطاع يف العراق ، بريوت ،  -13
،  1933حممد حسني الزبيدي ، السياسيون العراقيون املنفيون اىل جزيرة هنجام  -11

 .  1981بغداد ، 
حممد سلمان حسن ، طالئع الثورة العراقية او العامل االقتصادي يف ثورة العشرين ،  -13

 . 1918بغداد ، 
حممد شهاب امحد واخرون ، جمموعة القوانني واالنظمة والتعليمات لوزارة املعارف ،  -12

 . 1918بغداد ، 
 .  1983بغداد ، حممد عبد املطلب البكاء ، مصطفى جواد وجهوده اللغوية ،  -11
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حممد علي كمال الدين ، معلومات ومشاهدات يف الثورة العراقية الكربى سنة  -11
 .  1911، النجف ،  1933

 .  1912حممد مظفر االدمهي ، اجمللس التأسيسي العراقي دراسة تارخيية ، بغداد ،  -12
  1993لندن ،  حممد مهدي البصري ، تاريخ القضية العراقية ، تقدمي غسان عطية ، -11
 .  1911حممد هادي الدفرت وعبد اهلل حسن ، العراق الشمايل ، بغداد ،  -18
مصطفى جواد وامحد سوسة ، دليل خارطة العراق املفصل يف خطط بغداد قدمياً  -19

 .  1918وحديثاً ، بغداد ، 
  1982، البصرة، 1922جندت فتحي صفوت ، العراق يف الوثائق الربيطانية لسنة  -23
 .  1993ندمي عيسى ، الفكر السياسي لثورة العشرين ، بغداد ،  -21
 1911هادي طعمة ، اخلليج العريب يف السرتاجتات االستعمارية الربيطانية ، بغداد ،  -23
 . 

هاشم الوتري ومعمر خالد الشابندر ، تاريخ  الطب يف العراق مع نشؤ الكلية الطبية  -22
 .  1929 امللكية العراقية ، بغداد ،

اجلذور السياسية والفكرية واالجتماعية  1933وميض مجال عمر نظمي ، ثورة  -21
 .  1981للحركة القومية العربية " االستقاللية " يف العراق ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 

،  1911-1911ياسني عبد الكرمي واخرون ، الدول الكربى بني احلربني العامليتني  -21
 .  1981املوصل ، 

 .  1919ياقوت احلموي ، معجم البلدان ، اجمللد االول ، بريوت ،  -22
 .  1933يوسف رزاق غنيمة ، جتارة العراق قدمياً وحديثاً ، بغداد ،  -21
 

 : الكتب المترجمة خامساً 
السر ارنلد .يت. ولسن ،بالد مابني النهرين بني والءين ، ترمجة فؤاد مجيل ، اجلزء الثاين  -1

  1913د ، ، بغدا
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الكسندر اداموف ، والية البصرة يف ماضيها وحاضرها ، ترمجة هاشم صاحل التكرييت  -3
 .  1983اجلزء االول ، البصرة ، 

 .  1921، ترمجة فؤاد مجيل ، بغداد ،  1933أملرهولدين ، ثورة العراق  -2
هاشم صاحل أ . م . منتشا شفيلي ، العراق يف سنوات االنتداب الربيطاين ، ترمجة  -1

 .  1918التكرييت ، بغداد ، 
اوينهامي . ليو ، بالد مابني النهرين ، ترمجة سعدي فيضي عبد الرزاق ، بغداد ،  -1

1981  . 
جري ترويد بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، الطبعة الثانية، ترمجة جعفر اخلياط ،  -2

 .  1911بريوت ، 
، الطبعة الثانية ترمجة  1918-1931بغداد دي غوري ، ثالثة ملوك يف الدجري  -1

 .  1991جعفر اخلياط ، بغداد ، 
جيمس بكنغهام، رحليت اىل العراق، ترمجة سليم طه التكرييت، اجلزء الثاين، بغداد،  -8

1929  . 
روبرت ماك ادمز ، اطراف بغداد تاريخ االستيطان يف سهول دياىل ، ترمجة صاحل امحد  -9

 .  1981د ، العلي واخرون ، بغدا
ستيفن مهسلي لوتكريك ، اربعة قرون من تاريخ العراق احلديث الطبعة الثالثة ، ترمجة  -13

 . 1923جعفر اخلياط ، بغداد ، 
اجلزء  1913اىل سنة  1933ستيفن مهسلي لونكريك ، العراق احلديث من سنة  -11

 .  1988االول ، ترمجة سليم طه التكرييت ، بغداد ، 
 .  1912وح كرمير ، السومريون ، ترمجة قظيل الوائلي ، الكويت ، صموئيل ن -13
ل . ن . كوتلوف ، ثورة العشرين الوطنية التحررية يف العراق ، الطبعة الثالثة ، ترمجة  -12

 .  1981عبد الواحد كرم ، بغداد ، 
 .  1912مذكرات مدحت باشا ، تعريب يوسف كمال حتاتة ، القاهرة ،  -11
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  باللغة االنكليزيةكتب ال -سادساً:
 

1- Geary Grattan , Throngh Asiatic Turkey London 

1818 . 

3- Littefeld , w. Henry , History of Europe since 1911 

New york , 1911 . 

2- Marriott , J . A . R . The Eastern Question “ An 

Historical stndy in European Diplomacy “ Oxford , 

The Clarendon press , 1911 . 

  

 : الدوريات  سابعاً 
 الصحف -أ

 هـ . 1381مجادي االول  1،  21الزوراء ، العدد  -1
 هـ . 1381مجادي االول  11،  28الزوراء ، العدد  -3
 هـ . 1381رجب  9،  82الزوراء ، العدد  -2
 هـ . 1381شعبان  3،  91الزوراء ، العدد  -1
 هـ . 1381ذو احلجة  31،  131الزوراء ، العدد  -1
 هـ . 1388صفر  32،  111الزوراء ، العدد  -2
 هـ . 1388 ربيع االخر 1،  111الزوراء ، العدد  -1
 هـ . 1388شعبان  3،  188الزوراء ، العدد  -8
 هـ . 1388شعبان  13،  193الزوراء ، العدد  -9

 م .  1933آب  31،  13العراق ، العدد  -13
 م . 1933 ايلول 11،  81العراق ، العدد  -11
 م . 1933ايلول  12،  88العراق ، العدد  -13
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 م . 1931آذار  38،  1183العراق ، العدد  -12
 م . 1931 نيسان 1،  1182العراق ، العدد  -11
الوقائع العراقية لسنوات  – 11

1923،1923،1939،1938،1932،1931،1931،1932      
 المجالت -ب
 . 1911، بغداد ،  33لعدد جملة عامل الغد ، ا -1
 .  1913، بغداد ،  83الدستور ، العدد  -3
 .  1913سومر ، اجمللد الثاين ، بغداد ،  -2
 . 1922، بغداد ،  1املناهل ، العدد  -1
 . 1982، بغداد ،  11احياء الرتاث العريب ، العدد  -1
 

 ًً  : البحوث والمقاالت المنشورة  ثامنًا
( ، بغداد ،  1املياح ، خانات بغداد ، جملة املورد العدد )  برهان نزار حممد علي -1

1919  . 
العدد اخلامس والعشرين حتسني محيد جميد ، دياىل والنهروان عرب التاريخ ، جملة دياىل ، -3
 .  3331كلية الرتبية ، جامعة دياىل ،   ،
)     عربية ، العدد مجال بابان ، اصول امساء مدن العراق واهناره الرئيسية ، جملة افاق -2
 .1983( ، بغداد ،  1
اخلامس  ، العدد يف جغرافية املدن ، جملة دياىل مجعة علي داي ، مدينة خانقني دراسة -1

 . 3331كلية الرتبية ، جامعة دياىل ،  والعشرين ،
)    يد ، العددغفور ، شهربان دىفء املاضي احلنون ، جريدة الربملان اجلدخالد حسني  -1

 .  3332ايلول  13االحد ، (  81
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 1918( ، بغداد ،  1ا حمسن القريشي ، خرنابات ، جملة الرتاث الشعيب العدد ) ضر  -2
 . 
 . 1981اق ، اجلزء االول ، بغداد صاحل حممد العابد ، النظام االداري ، حضارة العر  -1
تاريخ ، مهدي رميض ، ابراهيم ابن عبدكه يبني التعسف االجتماعي وانصاف الصباح  -8
 .  3333عة الريموك االهلية ، جامالعدد الرابع ،ة الريموك ، لجم
سنوات احلرب العاملية االوىل  صباح مهدي رميض وقحطان محيد كاظم ، دياىل يف -9

 . 3331كلية الرتبية االساسية ، جامعة دياىل ، العدد السابع والعشرين ،جملة الفتح ، 
رحلة التأسيسية ، جملة دياىل مليف الربملان العراقي اصباح مهدي رميض ، نواب دياىل  -13
 .  3333كلية الرتبية ، جامعة دياىل ، العدد اخلامس ،، 

العدد صربي فارس اهلييت ، ختطيط مدينة بغداد عرب العصور التأرخيية ، جملة املورد ،  -11
 .  1919( ، بغداد ،  1) 

حضارة العراق ، اجلزء الثالث عشر ، طالب ابراهيم العقايب ، اخلدمات الصحية ،  -13
 .  1981بغداد ، 

( ،  1ونا املكتشف يف تل حرمل ، جملة سومر العدد ) نطه باقر ، قانون مملكة اش -12
 .1918بغدد ، 

( ، االثنني  118عبد الكرمي جعفر ، مدينة هبرز ، جريدة الصباح اجلديد ، العدد )  -11
 .3331ايلول  19
 1( ، االربعاء  1118، خرنابات ، جريدة التأخي ، العدد )  عبد الكرمي جعفر -11

 .  3331حزيران 
( ، دياىل ،  3دلتاوة ، جملة االفاق اجلديدة ، العدد ) عبد الكرمي جعفر ، مدينة  -12

3331  . 
( ،  89علي الصويف ، منديل يف العهد العثماين ، جريدة الربملان اجلديد ، العدد )  -11

 .  3332ايلول  31االربعاء ، 
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طانية يف ثورة العشرين ، ، مذكرات زيتون بوكانن االسرية الربي كامل سلمان اجلبوري  -18
 . 1981( ، بغدا ،  1جملة افاق عربية ، العدد ) 

،  1929-1933حممد عصفور سلمان ، تطور التعليم الرمسي احلديث يف دياىل  -19
 . 1989جلامعة املستنصرية ، كلية الرتبية ، ا، العدد الرابع ،جملة دياىل 

 
 : الموسوعات العربية  تاسعاً 

ثامر عبد احلسني العامري ، موسوعة العشائر العراقية ، الطبعة االوىل ، بغداد ،  -1
1991  . 

محيد املطبعي ، موسوعة اعالم العراق يف القرن العشرين ، اجلزء الثاين ، بغداد ،  -3
1992 . 

 .  3331املدائن العراقية ، بغداد ،  سليم مطرواخرون ، موسوعة -2
عبد الرزاق حممد اسود ، موسوعة العراق السياسية ، اجمللد الثاين الطبعة االوىل ،  -1

 .  1982بريوت ، 
واخرون ، املوسوعة العربية امليسرة ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، حممد شفيق غربال  -1

1913  . 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املالحــــق
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 (1ملحق رقم )
خارطة ديالى

(1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .1391طه الهاشمي، اطلس العراق، بغداد،  



 421 

 (2ملحق رقم )

وثيقة رمسية صادرة من متصرفية لواء دياىل اىل وزير الداخلية حول انتخابات بلدية 
 بعقوبة

 متصرفية لواء دياىل
 بعقوبة     
 033/5العدد 
  3293الول / / تشرين ا03التاريخ 

 
 حلضرة صاحب املعايل وزير الداخلية االفحم

 
تعظيماااو واحماماااو وبعااد ء اثداااء املداولااة بشاابل انتخابااات بلديااة بعقوبااة صااادفتدا املشاا لة     

( ماان نااانول الةلديااة يمكااحم ماان نيااىت الاا  كخصاا  حاا  ا ا 93االتيااة و ااء يفاااء ء املااادة  
عةااارة عاان التاا  اثداا  فقااا ونااد ف رنااا ال  ة بعقوبااةصااةعاان عشاارين كااخ  ف ألنااىتايفتما  

احمللتاا  جويفااب تعريااة املااادة ون مااىت بااانء االكااخا  ماان نبخااش كخصاا  ماان نيااىت  ااشين 
ا ايل القرى اجملااورة وعلاه  اشل الة ارة حصاىت اعاماه مان ا اايل بعقوباة وخذصات  ال  اشل 

وبة عةاارة عان االنتخابات  و حق من حقوق املدل وليس ال ايل القرى نصيب في  وال بعق
 (3 الت  فيم ن تركيحم عشرة اكخا  من نيىت الة فيصري اجملموع عشرين.

 
 
 
 

 متصرف لواء دياىل                                                              
 امحد حالت                                                                

                                                 

، 11، مجلس بلدية بعقوبة، وثيقة رقم 1931، لسنة c/9/32د.ك.و، الوحدة الوثائقية، وزارة الداخلية، ملفة رقم  (1)
 .23ص
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 (3ملحق رقم )

( روبية  114701هي )  1331زانية ديالى للعام كانت مي
 (1 )

، وهي مقسمة على مركز  
 : ادناهاللواء واالقضية والنواحي وكما مبين في 

 

 النفقات الشهرية الراتب الشهري عنوان الوظيفة العدد
النفقات 
 السنوية

 مركز اللواء                   

  1111 1111 متصرف 1

  272 311-272 مدير التحريرات 1

  181 232-181 كاتب التحريرات  1

  171 141-171 كاتب مجلس العشائر  1

  31 131-31 كاتب التحريرات 1

  181 232-181 مأمور اوراق 1

  171 141-171 كاتب 1

  111 131-31 كاتب اوراق 1

  181 232-81 مترجم 1

  32 32 رئيس الفراشين 1

  121 31 فراشون 7

  21 21 ساع 1

                           2741            23071 

 قضاء شهربان                 

  731 221-731 قائمقام 1

  171 141-171 كاتب التحريرات 1

  31 131-31 كاتب ثاني  1

  01 31 فراشان 2

                       421                   8071 

  شهربانمركز ناحية               

  241 331-241 مدير ناحية 1

  31 131-31 كاتب  1

  31 31 فراش 1

                                                331              7081 
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