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التخطيط العمراني والسكاني لمدينة بغداد في عهد الوالي
العثماني محمد رشيد الكوزلكي 1857-1852
أ.م.د .احمد عبد الواحد عبد النبي
مركز إحياء التراث العلمي العربي
جامعة بغداد
الملخص
لقد تناول بحثنا الموسوم بــ (( التخطيط العمراني والسكاني لمدينة
بغداد في عهد الوالي العثماني محمد رشيد الكوزلكي  ))1857-1852ﺟمﻠة من
الوﻗاﺋﻊ والﺣوادث التاريﺧية ذات البعد العمراني والسكاني التي مرت عﻠى
تاريخ مدينة بغداد في العقد الخامس من القرن التاسﻊ عشر ﺧالل السيطرة
العثمانية عﻠى العراق والتي دامت ﻗرابة اربعة ﻗرون تقريبا  .وشمل بﺣﺛنا
اربعة محاور اساسية ﺣاولنا من ﺧاللها ﻗراءة وتتبﻊ سياسة الدولة العثمانية
وأدارتها في ايالة بغداد عبر التطورات العمرانية و السكانية لﻠمدينة ﺧالل توالي
الباشا محمد رشيد الكوزلكي مهام عمﻠه واليا عﻠى العراق عام  .1852وﻗد
انطﻠقنا في هذه الدراسة البﺣﺛية وفق مايﻠي  :المحور اﻷول شمل التخطيط
العمراني لمدينة بغداد اي بمعنى (وصف مركز االيالة ) ،في ﺣين اشتمل
المﺣور الﺛاني عﻠى التخطيط العمراني لمدينة بغداد من ﺧالل توضيح ( ﺣدود
مركز االيالة ) ،وﺟاء المحور الثالث ليشرح التخطيط العمراني لمدينة بغداد
معتمدا عﻠى (سطح ومناخ االيالة)  ،اما المحور الرابﻊ واالﺧير فقد تضمن
التخطيط السكاني والتوزيﻊ المجتمعي لمدينة بغداد  .1857-1852أعتمدت
الدراسة عﻠى مﺟموعة مهمة من المصادر والكتب الوﺛاﺋقية العربية والمترﺟمة
الى ﺟانب عددا من الرساﺋل واالطاريح الﺟامعية فضال عﻠى مﺟالت عﻠمية
ودوريات ﺟرى االستﻔادة كال منها ضمن الﻔترة التاريﺧية موضوعة البﺣث
.وﻗد توصل الباﺣث في نهاية دراسته لﺟمﻠة من النتاﺋﺞ المتﺣققة بعد بﺣث النمو
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السكاني والحركة العمرانية والمجتمعية في ايالة بغداد ﺧالل ﺣكم الوالي محمد
رشيد باشا الكوزلكي وكما يﻠي :













من ابرز الظواهر المهمة لﻠحكم العثماني عﻠى العراق كان  ،التغيير
المستمر لﻠوالة العثمانيين عﻠى بغداد  .ويبدو ان مقصد الدولة العثمانية
من تغيير والة بغداد هدفهُ ،كي ال يتمكن الوالي من ترسيخ اﻗدامه في
االيالة ويكون مصدر تهديد لها .
كان منصب الوالي ﻗد مثل اكبر واهم منصب في الجهاز اإلداري
الحكومي في ايالة بغداد ،وهو منصب إداري وسياسي بارزا كونه يمثل
ﺣكومة السﻠطة العثمانية في اﻷيالة .
اسس الوالي محمد رشيد الكوزلكي مجﻠس إدارة االيالة ما يعرف
بـ(المجﻠس الكبير) والذي يتألف من عدد من اﻷعضاء ،كان من بينهم
بعض كبار موظﻔي االيالة  ،وبعض وﺟهاﺋها ومنذ ذلك الوﻗت بدأ
المجﻠس يساهم بعالج مشاكل اإلدارة الحكومية .
تعد الحقبة الواﻗعة بين عامي 1852و 1857ﺣقبة متميزة من العهد
العثماني في ايالة بغداد  .اذ استطاع الوالي محمد رشيد الكوزلكي
السيطرة المباشرة عﻠى مناطق االيالة كافة بعد اعادة الحكم المباشر الى
واليها وتثبت اركان سﻠطة الحكومة بالقضاء عﻠى الزعامات المحﻠية
التي كانت تحكم بعض االﻗضية والنواﺣي التابعة لبغداد.
اتخذت الحركة العمرانية والسكانية لمدينة بغداد ﺧالل فترة ﺣكم الوالي
العثماني محمد رشيد الكوزلكي مناﺣي واتجاهات عديدة فظهرت
ﺧدمات البريد والتﻠغراف وتطورت كذلك ﺧدمات البرق وازدهر التعﻠيم
والطباعة وافتحتت العديد من المدارس والمؤسسات التعﻠيمية بالتعاون
مﻊ الكنيسة الكاﺛوليكية في بغداد الى ﺟانب المدارس الدينية المﻠحقة
بالجوامﻊ ودور العبادة .
انشأ الوالي محمد الكوزلكي مقاطعة المشيرية او ماتعرف اليوم بحي
الوزيرية في ﺟانب الرصافة ،وشق نهر الهارونية كما فتح نهر عذب
من ﺟهة ﺟزيرة البادية يجري فمه الماء ﻗرب بغداد عﻠى ان يزرع عﻠى
ضﻔتي النهر اشجار التوت لتربية دودة القز وعرف هذا النهر بـ نهر
السرية .
تمكن الوالي محمد رشيد باشا من معرفة طبيعة العراﻗيين وميولهم
ورغباتهم ﺛم عالجه االوضاع بحكمه تارة وشدة تارة اﺧرى ،ووسﻊ
المشاريﻊ العمرانية  ،فانتعشت البالد عﻠى يده في مختﻠف المجاالت
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واستمر هذا النشاط طيﻠة مدة ﺣكمه في بغداد  ،وكذلك وفر لﻠخزينة
العثمانية الكثير من االموال واستطاع ان يدفﻊ ما تراكم عﻠى الخزينة
من ديون ودفﻊ رواتب المواطنين المدنيين والعسكريين المتأﺧرة ،كما
اصﻠح الجهاز الضريبي والرسوم الكمركية .
المقدمة
الوالي محمد رشيد باشا الكوزلكي تركي االصل من استانبول نشأ وترعﻊ
فيها اكمل دراسته داﺧل الكﻠية العسكرية وتخرج فيها ضابطا في الجيش
العثماني  ،ﺣيث اوفد إلى فرنسا الكمال دراسته العسكرية ،وبقي فيها عدة
سنوات تخصص بﻔنون المدفعية ،وﻗد ﺣصل عﻠى شهادة أُﺧرى من فرنسا ايضا ً
في عﻠم اإلدارة والسياسة وعند عودته اسندت اليه المدفعية ونال ترﻗية برتبة
يوزباشي ﺛ م اصبح فريق في الجيش العثماني ومن ﺛم تقﻠب في عدد من
المناصب الكبيرة في الدولة العثمانية فأنيطت به ايالة ﺧربوط ( .)1وفي 21
ايﻠول عام  1852عين واليا عﻠى بغداد ومشيرا ً لﻔيﻠق العراق والحجاز  ،وكان
هذا الوالي يﻠقب بـ الكوزلكي أي صاﺣب النظارات وسماه البغداديون ابو
المناظر والظاهر انه اول من استعمل النظارات الطبية في البالد العثمانية اذ
ﺟاء بها من فرنسا واشتهر بها( .)2وكان منصب الوالي ﻗد مثل اكبر واهم
منصب في الجهاز اإلداري الحكومي في ايالة بغداد ،وهو منصب إداري
وسياسي في الوﻗت نﻔسه ،إذ كان والي بغداد يمثل ﺣكومة الدولة العثمانية -
داﺧل االيالة – في تعامﻠها مﻊ ﻗناصل الدول االﺟنبية ورعاياها ( .)3وﻗد اﺧتﻠﻔت
مهام الوالي اإلدارية ﺧالل هذه الﻔترة  1857-1852والتي كانت تتحدد،
وتتقﻠص من ﻗبل الحكومة المركزية في استانبول  ،ﺣيث شمﻠت مهام الوالي
محمد رشيد باشا الكوزلكي ،اإلشراف والسيطرة عﻠى ﺟميﻊ الدواﺋر الرسمية
بما فيها الدواﺋر العسكرية ،والقضاﺋية ،والمالية ،وتعيين الموظﻔين لها ،فهو
الممثل المحﻠي إلدارة العاصمة التي لها دواﺋر فرعية في بغداد وله ﺣق تطبيق
االنظمة والقوانين واﻗامة الدولة وفرض الضراﺋب ،وعﻠى عاتقه تقﻊ اشاعة
النظام واستباب االمن وعﻠى كاهﻠه يرتكز عبء تنﻔيذ االشغال العامة وإدارة
االعمال الحكومية ،والتعامل مﻊ شيوخ العشاﺋر والوﺟهاء وعﻠية القوم و رؤساء
اﻷﻗﻠيات الدينية في بغداد( .)4الى ﺟانب تأسيس مجﻠس إدارة االيالة عام 1853
او ما يعرف بـ( المجﻠس الكبير) والذي يتألف من عدد من اﻷعضاء ،كان من
بينهم بعض كبار موظﻔي االيالة  ،وبعض وﺟهاﺋها ومنذ ذلك الوﻗت بدأ المجﻠس
يساهم بعالج مشاكل اإلدارة الحكومية( .)5وكان عمل مجﻠس ادارة االيالة محددا
ضمن التوزيﻊ الجغرافي والمكاني الذي كانت تشكﻠه مساﺣة بغداد ﺣينذاك،
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استنادا ً لﻠمخططات الهندسية والعمرانية لحدود ايالة بغداد ﺧالل ﺣكم الوالي
محمد رشيد باشا الكوزلكي والذي ظهر عﻠى نحو ما يﻠي:
أوالً  :التخطيط العمراني لمدينة بغداد ووصف مركز االيالة :1857-1852
تقﻊ مدينة بغداد عﻠى نهر دﺟﻠة الذي يشطر المدينة إلى ﺟزأين الجانب الشرﻗي
يسمى الرصافة والجانب الغربي يسمى الكرخ  ،فكانت بغداد ﺧالل الﻔترة
العثمانية يخيم الخراب عﻠى معظم اﺟزاﺋها واالزﻗة ضيقة وأكثر بيوتها متهدمة،
وفيها عدد من االضرﺣة والقبور لبعض اولياء و مشاهير المسﻠمين ،وبعض
االﺛار العباسية والشواﺧص العمرانية كالمدرسة المستنصرية و المدرسة
النظامية وبعض ﻗصور الخﻠﻔاء واﻷمراء( ،)6والجزء الثاني من المدينة الذي يقﻊ
في الجانب الغربي فهو اشبه بالضاﺣية أو القرية فيه سوق وﺧان ،وبيوتها أكثر
تهدمها وﺧرابا ً من الجانب الشرﻗي الذي يتركز فيه العمران ومؤسسات الدولة
والقﻠعة والحي التجاري ويربط الجانبين الشرﻗي والغربي من مدينة بغداد ﺟسر
بسيط من الدوب ،وتتميز المدينة بكثرة ﺟوامعها ومساﺟدها ( .)7وتقﻊ في الجانب
الشرﻗي المؤسسات الحكومية المهمة مثل القﻠعة والسراي والقشﻠة في الشمال
الغربي وهي عﻠى شكل مربﻊ يحيط بها سور المدينة من ﺟهة الشمال ،ومن
ﺟوانبها اﻷُﺧرى محاطة بسور فردي معزز بعدد من اﻷبراج وعﻠى كل برج
مدفﻊ ،وبجانبها عدد من اﻷبراج الصغيرة مخصصة لرمي البنادق وهذا السور
يﻔصﻠ ها عن المدينة نﻔسها ،وتضم القﻠعة عدد من اﻷبنية والمرافق المهمة في
المدينة اال انها فقدت هذه اﻷهمية بسبب تدهور وتﻔسخ نظام االنكشارية (،)8
فتحول الثقل العسكري واإلداري إلى السراي واصبحت القﻠعة مخزنا ً لﻠذﺧيرة
والمؤونة العسكرية وفيها دار لسك النقود والخزانة .وتقﻊ السراي ﺟنوب القﻠعة
وتضم مجموعة من المباني الﻔخمة وظل السراي مدة طويﻠة في ﺣالة يرﺛى لها
من التردي واالهمال بسبب فيضان نهر دﺟﻠة وﺣوادث عام  ،)9(1832ﺣتى
مجيء الوالي محمد رشيد باشا الكوزلكي عندما اﺟرى بعض التعديالت عﻠى
السراي من ﺣيث بناؤه وتعميره ،فيصﻔه الرﺣالة الهولندي نيجهولت عام 1855
ﻗاﺋال  (( :ان اإلصالﺣات كانت سطحية وتوسيﻊ السراي الذي يﻔتقد إلى الدﻗة
والتنظيم))( .)10وظل السراي عﻠى شكﻠه المتردي ﺣتى اواﺧر ﺣكم رشيد باشا
الكوزلكي  .اما القشﻠة فهي من المباني العسكرية وتعد مقرا ً لﻠجنود وشيدت في
العقد الرابﻊ من القرن التاسﻊ عشر وتقﻊ القشﻠة في ﺟانب الرصافة مالصقة
لﻠسراي عﻠى نهر دﺟﻠة ،وفي وسطها ﺣديقة ذات أشجار باسقة ،وكان بناؤها من
ٌ
سجن لﻠهاربين من الجند ،والذين
تأﺛير بغدادي وتأﺛير تركي ،وكان بداﺧﻠها
يرتكبون الجراﺋم ( .)11ويحيط ببغداد أسوار في الجانبين الشرﻗي والغربي
فاﻷسوار الموﺟودة في الجانب الشرﻗي مبنية من االﺟر عرضا 2.5م وطولها
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9688م ،ويوﺟد عدد من اﻷبراج الصغيرة والكبيرة فوق السور ،ويتخﻠﻠه ﺧمسة
ابواب الباب :االول ﻗريب من القﻠعة ويسمى باب المعظم النه يؤدي إلى ضريح
اإلمام اﻷعظم ،والثاني في اعﻠى السور الشرﻗي يسمى الباب الوسطاني وإلى
الجنوب منه يقﻊ الباب الثالث ويسمى باب الطﻠسم الذي اغﻠق بعد فتح السﻠطان
مراد الرابﻊ لبغداد ﺛم الباب الرابﻊ الذي يقﻊ في الجنوب الشرﻗي وسمي باب
المظﻠم أو ﻗرة ﻗابي والباب الخامس يسمى صوفابي أي باب الشط والذي يؤدي
إلى الجسر الذي يربط بين الرصافة والكرخ وهذه اﻷسوار متصﻠة ويحيط
بجانب الرصافة من اربﻊ ﺟهات وكما يظهر في الخريطة ادناه (: )12

ويكتنف اﻷسوار ﺧندق يحيط بها من ﺛالث ﺟهات متصل بنهر دﺟﻠة بدايته
شمال السور ونهايته ﺟنوب السور ،وﻗد تعرضت هذه اﻷسوار إلى االنهيار
والتآكل بسبب اﻷﺣوال الطبيعية أو بسبب الحروب ،وتقوم الدولة العثمانية
بإصالح اﻷسوار من وﻗت آلﺧر ،ﺣيث رممه الوالي محمد رشيد الكوزلكي عام
 1856عﻠى الرغم مما تعرض له السور من هدم بﻔعل الﻔيضان  ،فيصف لنا
الرﺣالة االسكتﻠندي فريزر ﺣالة السور عام  1856بالقول ((:أما سور المدنية
من كال الجانبين فهو متهدم ،ومتداعٍ وال تزال تظهر فيه الثغرات الكبيرة التي
تدﺧل منها ماء الﻔيضان)) ( .)13وظل سور بغداد عﻠى ﺣاله ﺣتى اواﺧر ﺣكم
الوالي رشيد باشا الكوزلكي .أما سورها الغربي فهو االﺧر لم يكن بافضل من
سورها الشرﻗي وكان طول هذا السور 3.1م وعرضه 1.5م ويتخﻠل السور
اربعة ابواب  :االول يقﻊ شمال السور يسمى باب الكاظمين الن الخارج منه
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يتجه إلى اإلمام الكاظم (عﻠيه السالم) والثاني يقﻊ مقابل ضريح الشيخ معروف
الكرﺧي فسمي باب الشيخ معروف ،والثالث يسمى باب الحﻠة ،والرابﻊ يسمى
باب الكريعات وهو يقﻊ عﻠى ضﻔة نهر دﺟﻠة في نهاية السور من الجهة الجنوبية
وﺟميﻊ هذه االبواب كانت مﻔتوﺣة بوساطة أبراج كبيرة( .)14وﻗد ﺟرت عدة
محاوالت لترميمه واصالﺣه عام  1856ﺧالل ﺣكم الوالي رشيد الكوزلكي،
بسبب الﻔيضانات المتكررة لنهر دﺟﻠة .ويوﺟد داﺧل هذا السور عدد كبير من
المحالت ،ﺣﻠزونية الشكل ،وتتكون المحﻠة من شارع عريض نسبيا ً وازﻗه
ضيقة تعرف بالعقد وهو اشبه بالنﻔق الذي يمتاز بجوه الهادئ وظﻠه الوفير
وعرضه ال يتجاوز 2م أو 3.5م ويرﺟﻊ سبب بناء االزﻗة بشكل ضيق إلى انه
لم تكن هناك ﺣاﺟة فيها الزﻗة واسعة فضال عن كونها تحميهم من اشعة الشمس
في فصل الصيف ﺣيث المارة يسيرون في ظل البيوت الموﺟودة عﻠى ﺟانبي
االزﻗة الضيقة ( .)15وتختﻠف المحالت من ﺣيث السعة ،وتضم المحﻠة في الغالب
ﺟامعا ً وﺣماما ً وسوﻗا ً ومقهى فضالً عن وﺟود اصناف مختﻠﻔة من اهل الحرف
داﺧل المحﻠة ،فيختص كل عقد في المحﻠة بصنف معين من الحرف مما يولد
ﺣاله من االكتﻔاء الذاتي في كثير من االمور ولذلك نالﺣظ طغيان اسم الصنف
عﻠى اسم المحﻠة ،فعرفت الكثير من العقود باسم االصناف التي اﺧتصت بها،
مثل عقد الصابونجية ،وعقد الحاﺋكين ،وعقد الخبازين ،وعقد النجارين ...الخ
(. )16
ثانيا ً  :التخطيط العمراني لمدينة بغداد وحدود مركز االيالة :1857-1852
تحد مدينة بغداد من ﺟهة الشمال مدينة الموصل وامارة بابان ،وكانت الموصل
تحت نﻔوذ االسرة الجﻠيﻠية (،)17وبقية الموصل مستقﻠة عن بغداد وكان يعين
الوالي عﻠيها من ﻗبل العاصمة استانبول ﺣتى عام  1851اعيدت إلى ايالة بغداد
واصبحت سنجقا ً تابعا ً لاليالة ﺧالل ﺣكم الوالي رشيد باشا الكوزلكي ﺣيث
سميت ﻗاﺋمقامية الموصل  .اما امارة بابان( )18فتقﻊ شمال شرق ايالة بغداد وﻗد
ﻗامت الدولة العثمانية بوضﻊ ﺧطة النهاء ﺣكم االسرة البابانية والتي اتت اكﻠها
بعد عقد معاهدة ارضروم الثانية عام  .)19(1847أما من ناﺣية الشرق فيحد
مدينة بغداد بالد فارس ومن ﺟهة الغرب تحدها بادية الشام ،ومن الجنوب تحدها
متسﻠمية البصرة ( )20وامارة المنتﻔك وهي عبارة عن اتحاد عشاﺋري رﺋيس
مؤلف من بني اﺟود وبني مالك وبني سعيد  .وهي العشاﺋر المكونة لالتحاد وﻗد
انطوت تحت لواﺋهم عشاﺋر عدة منها بنو ركاب وﺧﻔاﺟة و الشويالت
والجميعات والماﺟد وال صالح وشمر والعبيدات وبنو تميم والسﻠمان وبنو فهد
وامارة ربيعة وغير هذه العشاﺋر وﻗد يصل عدد العشاﺋر إلى أكثر من 37
عشيرة ،وسميت المنتﻔك نسبة إلى اتﻔاق العشاﺋر فيما بينها ،وﻗد اتخذوا مدينة
80

مجلة التراث العلمي العربي

فصلية ،علمية ،محكمة

العدد االول 2017

سوق الشيوخ مركزا ً لهم اذ تتوسط مناطق نﻔوذهم ،وﻗد سكن عشاﺋرهم عﻠى
طول ضﻔتي نهر الﻔرات شماالً وﺟنوبا ً وكان اﺧتيار مدينة سوق الشيوخ مقرا ً
لهم بسبب وﻗوعها عﻠى ضﻔة نهر الﻔرات والذي يمكن استخدامه الغراض
دفاعية في ﺣالة تعرضهم لضغط معا ٍد وذلك بان يحدﺛوا كسره في النهر ولتغرق
المنطقة المحيطة بالمدينة فيخﻠق عازالً امنيا ً ضد اﻷعداء(.)21
ثالثاً :التخطيط العمراني لمدينة بغداد سطح ومناخ االيالة :1857-1852
يتكون معظم سطح مدينة بغداد وﺣسب وﺛاﺋق الدولة العثمانية لﻠمسح العمراني
اراض سهﻠية
والسكاني ﺧالل الﻔترة موضوعة البحث  ، 1857-1852من
ٍ
تعرف هذه المنطقة بالسهل الرسوبي وهذا السهل عﻠى شكل مستطيل باتجاه
شمال غرب – ﺟنوب شرق والغريب ان ﺣدود السهل من ﺟهة الشرق تشكل
ﺧط مستقيم ،بسبب انكسارات في ﻗشرة االرض ،وسطح االيالة منبسط بسبب
ترسبات االنهار مما ﺟعل نهر دﺟﻠة والﻔرات بطيء الجريان داﺧل ايالة بغداد
فيبﻠغ اﻗصى انحدار لمياه دﺟﻠة ﺣوالي 6.9سنتمترا ً والﻔرات 10.5سنتمتر في
الكيﻠو متر الواﺣد.
ويجري نهر دﺟﻠة والﻔرات داﺧل مدينة بغداد من الشمال إلى الجنوب ويصب
في نهر دﺟﻠة داﺧل ﺣدود االيالة رافدان هما العظيم و ديالى ،إذ يصب نهر
العظيم بنهر دﺟﻠة ﺟنوب بﻠد ،ونهر العظيم هذا تزداد فيه كمية المياه ﺧالل
اﻷمطار اما باﻗي ايام السنة فتقل كمية المياه او تجف ويدﺧل نهر دﺟﻠة بغداد
فيقسمها إلى ﻗسمين :القسم االكبر يسمى الرصافة و االﺧر الكرخ ،وفي ﺟنوب
بغداد يصب نهر ديالى بدﺟﻠة ويكون مجرى نهر دﺟﻠة بين بغداد والكوت كثير
االلتواء لكونها ارضا ً سهﻠية ( .)22اما الﻔرات فيدﺧل ايالة بغداد من الجهة
الشمالية الغربية وعند غرب بغداد يقترب نهر الﻔرات من دﺟﻠة ،وفي ﺟنوب
المسيب ينقسم نهر الﻔرات إلى فرعين الﻔرع الشرﻗي يعرف بشط الحﻠة والغربي
بشط الهندية وفي شمال السماوة يجتمﻊ الﻔرعان باتجاه الجنوب الشرﻗي مارا ً
بالناصرية وسوق الشيوخ ﺛم ينعطف نحو الشرق فيمر بهور الحمار و الجبايش
ﺣتى يﻠتقي بدﺟﻠة في الجنوب عند القرنة ونالﺣظ ان سرعة ﺟريان مياه دﺟﻠة
داﺧل ﺣدود ايالة بغداد اسرع من سرعة ﺟريان مياه الﻔرات ويعود ذلك إلى
كثرة روافد دﺟﻠة وهي الزاب االعﻠى والزاب االسﻔل والعظيم وديالى كما وان
نهر الﻔرات بين الﻔﻠوﺟة والديوانية اعﻠى من سطح نهر دﺟﻠة بين بغداد والكوت
( .)23ومن االهمية بمكان وصف مناخ ايالة بغداد لﻠﻔترة موضوعة البحث
 1857-1852من اﺟل االﺣاطة بالظروف الطبيعية والمناﺧية وما اﺛرت عﻠيه
لمرﺣﻠة العمران والصيانة لبعض مباني االيالة  ،ﺣيث يوصف مناخ مدينة بغداد
بالمناخ البري أو القاري عﻠى الرغم من وﻗوع االﺟزاء الشمالية من المدينة في
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المنطقة المعتدلة الشمالية واﺣاطة المنطقة التي تقﻊ فيها االيالة ببحار ،اال ان
تأﺛير البحار ال تصل االيالة وسبب ذلك يعود إلى بعد االيالة عن البحار ووﺟود
ﺣواﺟز طبيعية(. )24ويمتاز المناخ القاري في بغداد باالﺧتالف الكبير في درﺟة
الحرارة في الﻠيل والنهار وفي الشتاء والصيف وﻗﻠة الرطوبة في الجو وندرة
المطر وتنخﻔض درﺟة الحرارة إلى ادنى مستوى لها في شهر كانون الثاني
لتصل إلى ما تحت الصﻔر في بعض المناطق ،وال ترتﻔﻊ هذه الدرﺟة إلى أكثر
من  17درﺟة مئوية في الشهر نﻔسه وان التﻔاوت الكبير بين الدرﺟتين يمثل
الﻔرق بين اﻗل درﺟة تصل اليها الحرارة ليالً واعﻠى درﺟة تصل اليها الحرارة
في الظهيرة وفي شهر تموز ترتﻔﻊ درﺟة الحرارة ليصل معدلها في هذا الشهر
إلى  44درﺟة مئوية ،وﻗد تصل درﺟة الحرارة في بعض أيام شهر تموز إلى
أكثر من  50درﺟة مئوية ،وال تنخﻔض درﺟة الحرارة في الشهر نﻔسه إلى اﻗل
من  24درﺟة مئوية والﻔرق في معدل درﺟة الحرارة العظمى واﻗل درﺟة
ﺣرارة يصل اليها المناخ في هذا الشهر يمثل التﻔاوت بين درﺟة الﻠيل
والنهار(. )25اما الرياح الساﺋدة التي تهب عﻠى االيالة ﺧالل أشهر السنة هي
الرياح الشمالية الغربية ،فهي تمتاز بانخﻔاض درﺟة ﺣرارتها النسبي وﺟﻔافها
وتكون السماء صافية ﺧالل مرورها في فصل الشتاء ،اما في فصل الصيف
فيؤدي هبوبها إلى انخﻔاض درﺟات الحرارة العالية ويسود نوع آﺧر من الرياح
فوق ارض االيالة هي الرياح الشرﻗية والشمالية الشرﻗية ،وتهب في فصل
الشتاء وتؤدي إلى انخﻔاض شديد في درﺟة الحرارة وتكون السماء وﻗت هبوبها
صافية ،كما تهب عﻠى ﺟنوب االيالة في فصل الصيف رياح ﺟنوبية ﺣارة
ورطبة يطﻠق عﻠيها محﻠيا ً (منضجة التمر أو طباﺧة الرطب) وتكون ﺣارة
ورطبة.اما اﻷمطار فانها تسقط عﻠى االيالة ﺧالل النصف البارد من السنة
وتشمل الخريف والشتاء والربيﻊ ،وتختﻠف كمية اﻷمطار من منطقة إلى أُﺧرى
فتزداد كمية اﻷمطار الساﻗطة عﻠى االيالة كﻠما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال
الشرﻗي وهذا يعني ان وسط وﺟنوب االيالة يسقط عﻠيهما ﺣوالي  10عقدة سنويا ً
اما في الشمال والشمال الشرﻗي من االيالة فيزداد المطر ﺣتى يصل مداه
السنوي من  10إلى  40عقدة (. )26
رابعاً :التخطيط السكاني لمدينة بغداد :1857-1852
يمكن تقسيم سكان مدينة بغداد من ﺣيث الديانة إلى ﺛالﺛة أﻗسام هم :المسﻠمون
والنصارى واليهود ،وكان المسﻠمون يشكﻠون الغالبية العظمى من سكانها ،اما
اليهود والنصارى فكانوا اﻗﻠيات اال انه كان لهم كيانهم الديني المعترف به
رسميا ً وكانوا يتمتعون بنوع من االستقالل الذاتي داﺧل االيالة وفق الشريعة
اإلسالمية ،وكانت تﻔرض عﻠيهم ضريبة الجزية بحسب تعاليم اإلسالم كونهم
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من اهل الذمة ﺛم ابدلت بـ بدل الخدمة العسكرية في عهد الوالي محمد رشيد
الكوزلكي عام  1856النهم معﻔون من التجنيد االﺟباري ويعهد إلى رؤساﺋهم
الروﺣانيين بإدارة شؤونهم الداﺧﻠية وتنظيم عالﻗتهم بااليالة وموظﻔيها(،)27وهذه
االﻗﻠيات تعيش داﺧل محالت بغداد بصﻔة منعزلة ﺧاصة بهم ،ولهم اعيادهم
الخاصة التي يحتﻔﻠون بها ،وكان سكان بغداد يتحدﺛون الﻠغة العربية بﻠهجات
مختﻠﻔة عﻠى الرغم من تعدد اديانهم وسنتحدث عن وضﻊ كل طاﺋﻔة لوﺣدها التي
يتكون منها المجتمﻊ البغدادي ﺧالل الﻔترة موضوعة البحث : 1857-1852
المسلمون  :يشكل المسﻠمون الغالبية العظمى من سكان االيالة ،وينقسم
المسﻠمون في االيالة عﻠى مذهبين فقهيين رﺋيسيين هما  :مذهب السنة والجماعة
ومذهب الشيعة اإلمامية ،وهو تقسيم ﻗديم وكان لهذا التقسيم بعض االﺛر في
البناء االﺟتماعي لاليالة ،وتجمﻊ اتباع كل مذهب بعض العالﻗات والسمات
الﻔكرية والثقافية ويتوزع المسﻠمون ﺣول المراﻗد المقدسة عﻠى ﺟانبي نهر دﺟﻠة،
فكانت هذه المراﻗد مثابات تزدﺣم ﺣولها مساكن السكان لﻠتبرك واالتجار وطﻠب
العﻠم ويحتﻔل المسﻠمون بعده مناسبات دينية مثل اعياد الﻔطر واالضحى،
والهجرة النبوية الشريﻔة ،ويوم عاشوراء،والمولد النبوي الشريف ،ويقام فيها
اﺣتﻔال كبير يشارك فيه الوالة واعيان االيالة(. )28
اليهود  :وهم من اتباع النبي موسى (عﻠيه السالم) وﻗد ازداد عددهم في بغداد
عن طريق الهجرة من إيران بسبب السياسة المعادية لهم من ﻗبل الشاه عباس
االول الصﻔوي( )29وﻗد ﻗدر عددهم في فترة ﺣكم الوالي رشيد باشا الكوزلكي
بـ( )15000نسمة تقريبا ً ويميل اليهود لﻠعيش في تجمعات منعزلة متجانسة
عنصريا ً وﺛقافيا ً تسمى الكيتو (الغيتو) ،وﻗد تركز اليهود وسط الرصافة من
منارة سوق الغزل نحو الشمال الشرﻗي باتجاه منطقة الشيخ عمر
السهروردي( ،)30ويمكن تميز محالتهم من النظرة اﻷولى كما تذكر الكاتبة
الﻔرنسية ديوالفوا بالقول (( فﻠمنازلهم شبابيك ومشارف ذات سياج ﺣديد تطل
عﻠى االزﻗة ،وإلى الشمال من محالتهم يقﻊ سوق اليهود الذي تُبَاع فيه المواد
الغذاﺋية المختﻠﻔة)) ( .)31وكان اليهود يحتكرون التجارة وكان من بينهم كبار
تجار االيالة وتجارتهم واسعة النطاق وتمتعوا بنﻔوذ واسﻊ بسبب عالﻗتهم
المتميزة مﻊ الوالي رشيد باشا الكوزلكي وكبار الموظﻔين ،ﺣيث يتمتعون
باستقالل ذاتي في االشراف عﻠى امورهم الدينية وإدارة معابدهم ،ومؤسساتهم
التعﻠيمية ﺧاصة بعد صدور ﺧط همايون عام  .)32( 1856الى ﺟانب ماذكر فقد
كان لﻠوالي رشيد الكوزلكي دور بارز بتعيين الحاﺧام باشي إلدارة االمور
الدينية ،ولم يكن الحاﺧام باشي زعيما ً روﺣيا ً فقط بل كان رﺟل اعمال من
الدرﺟة اﻷولى أيضا ً ويقوم باالشراف عﻠى ﺟميﻊ الشؤون الدينية والمدنية
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لﻠطاﺋﻔة في بغداد  ،ويأتي بعده النسئ وهو من ارفﻊ االسر اليهودية البغدادية
مكانةً ﺣيث يتولى مهام رﺋيس الطاﺋﻔة وتصريف شؤون اليهود من الناﺣية
المالية وعمﻠه هذا ليس رسمياً ،ويأتي بعدهم المجﻠس المالي ويتكون من عشرة
رﺟال ومحكمة ﺣاﺧامية برﺋاسة ﺣاﺧامي باشي ،وكان زعماء الطاﺋﻔة اليهودية
مسؤولين عن دفﻊ الضراﺋب المتوﺟبة لحكومة الوالي الكوزلكي التي كانت
تتألف من ضريبة الجزية تدفﻊ عن كل ذكر يبﻠغ الثانية عشر فما فوق وهي
ضريبة سنوية وﻗد أُع ِﻔي منها اليهود مقابل دفﻊ بدل العسكرية (.)33
النصارى  :يعيش النصارى مجتمعين في محالت ﺧاصة وال يﻔصﻠهم عن
المحالت البغدادية اﻷُﺧرى أي شيء إذ يتركز معظمهم في منطقة الميدان ﻗرب
القﻠعة الداﺧﻠية ،ويمتد القسم االﺧر في محﻠة سوق الغزل من ﻗبل المدينة ﺣتى
يتصل في تجمﻊ آﺧر في محﻠة رأس القرية ،وﺣتى في داﺧل محالتهم فهم ايضا ً
ينقسمون ﺣسب القوميات ،والمذاهب التي ينتمون اليها ،فنحاول توضيح كل
ﻗومية ،يأتي في مقدمتهم االرمن الذين يشكﻠون االغﻠبية من نصارى بغداد وﻗد
تحول كثير من االرمن إلى المذهب الكاﺛوليكي ويرﺟﻊ سبب ذلك لعدم وﺟود
كنيسة ارﺛوذكسية ﺣتى عام  .1846فاضطر االرﺛوذكس ممارسة شعاﺋرهم مﻊ
الكاﺛوليك وهذا يﻔسر لنا تحول مذهبهم ( .)34ولم يتمتﻊ االرمن الكاﺛوليك في
بغداد بالحرية الدينية اال في عهد الوالي رشيد الكوزلكي عام  1853ﺣيث
صدرت اﻷوامر السﻠطانية بالسماح لالرمن الكاﺛوليك ببناء كنيسة لهم وكانت
نﻔقات البناء تبرعات من االرمن الكاﺛوليك ،وافتتحت عام  1854باسم "سيدة
االنتقاء" في عقد النصارى واصبحت اكبر واﺟمل كنيسة في بغداد( .)35ويأتي
بعد االرمن من ﺣيث العدد الكﻠدان وهم من السريان النسطوريين وﻗد اعتنقوا
المذهب الكاﺛوليكي ،فاطﻠق عﻠيهم الكﻠدان المتحدين ،وكانوا يمارسون طقوسهم
الدينية في كنيسة االباء الكرمﻠين ببغداد ،وفي عام  1853افتتحوا كنيسة ﺧاصة
بهم عرفت بكنيسة االﺣزان ،وفي عام  1855ﺣصﻠت الموافقة من الدولة
العثمانية باالعتراف بالكﻠدان كطاﺋﻔة مستقﻠة ( .)36ويأتي بعدهم طاﺋﻔة السريان
الكاﺛوليك ويرﺟﻊ اصﻠهم إلى السريان اليعاﻗبة االرﺛوذكس ،وﻗد اعتنقوا المذهب
الكاﺛوليكي وﻗد بنيت اول كنيسة لهم عام  1851في عقد النصارى عرفت بمريم
العذراء وفي عام  1853افتتحت كنيسة ﺟديدة عرفت بكنيسة المحبول بال دنس
في عقد النصارى ايضا ً ( .)37وهذه اهم الطواﺋف المسيحية ،كما توﺟد بعض
االﻗﻠيات مثل الالتين و االغريق ،التي ال تشكل نسبة كبيرة من سكان بغداد .
والى ﺟانب ماذكر فقد اتخذت الحركة العمرانية والسكانية لمدينة بغداد ﺧالل
فترة ﺣكم الوالي العثماني محمد رشيد الكوزلكي مناﺣي واتجاهات عديدة
فظهرت ﺧدمات البريد والتﻠغراف في ايالة بغداد بعد افتتاح ﺧط بغداد دمشق
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ومنها الى اوربا عام  1854وبريد السعاة المعروفين بــ (التاتارية) الذي يقوم
بنقل الرساﺋل بين بغداد ،واستانبول ،ويستغرق ذلك مدة تتراوح بين 20-12
يوما ً يُؤ ّمن ﺧدمة بريدة لـ( )42مدينة بين بغداد ،واستانبول( .)38وتطورت كذلك
ﺧدمات البرق فقد شهدت بغداد ايصال اول ﺧط برﻗي عام  1857عن طريق
بريطانيا باالتﻔاق مﻊ الدولة العثمانية ،وكان الخط ﻗادما ً من الهند في طريق
البصرة ،ومن ﺛم إلى بغداد ممتدا ً في ﻗاع نهر دﺟﻠة( .)39واما بالنسبة لﻠتعﻠيم فقد
كان ﺣتى اواسط القرن التاسﻊ عشر يتمثل بالدروس الدينية والﻠغوية وكانت
تﻠقى في مدارس مستقﻠة مﻠحقة بالجوامﻊ والمساﺟد وكان لهذه المدارس التي
انتشرت في بغداد دور أساسي في ﺣﻔظ الﻠغة العربية وآدابها من الضعف
واالندﺛار ،ومن المدارس الدينية الموﺟودة في بغداد ﺧالل فترة البحث -1852
 1857مدرسة االمام االعظم والمدرسة الكاظمية ومدرسة المرادية ومدرسة
ﺟامﻊ االﺣمدية والمدرسة القادرية( .)40اما المدارس اﻷﺟنبية فتمثﻠت في مدارس
االرساليات التبشرية والجاليات االﺟنبية في ايالة بغداد  ،ومن هذه االرساليات
الكرمﻠيين واالباء الدومنيكان الﻔرنسيين والبروتستانت االمريكيين والهولنديين
وغيرهم .وكانت هذه المدارس ﻗد تأسست منذ اواﺋل القرن الثامن عشر اال انها
انتعشت كثيرا ً في هذه المرﺣﻠة من الدراسة  ، 1857-1852وكانت تطبق
المناهﺞ نﻔسها والكتب المقررة في الدول التي تعود اليها هذه المدارس ،ولم
تختص في مركز االيالة بل شمﻠت مختﻠف ارﺟاﺋها وﺧاصة في االماكن التي
يكون المسيحيون فيها نسبة عالية( .)41ومن اهم المدارس التي تأسست في بغداد
ّ
هي مدرسة القديس عام ، 1855الى ﺟانب مؤسسة كبيرة لتدريس البنات تدرس
فيها الﻠغة العربية والﻔرنسية والموسيقى والرسم واالعمال اليدوية .ومن الجدير
بالذكر ان هذه المدارس التي افتتحت ابان ﺣكم الوالي محمد رشيد الكوزلكي
تركت اﺛرا ً كبيرا ً في الحياة الﻔكرية في بغداد ولها يعود الﻔضل في ظهور اولى
المدارس الحديثة في تاريخ العراق الحديث(.)42
ومن االهمية بمكان ذكر الﻔن المطبعي الذي وصل بغداد متأﺧرا ً السباب عديدة
اهمها تأﺧر البالد ﺛقافيا ً واﺟتماعيا ً واﻗتصادياً ،فضال عن ان الدولة العثمانية لم
تكن تشجﻊ عﻠى التطور الثقافي ﺧوفا ً من ﺣصول شعور انﻔصالي مناهض
لسياسة الدولة غير محمود العواﻗب( .)43وان اول مطبعة دﺧﻠت االيالة عام
 1853كانت في الكاظمية وتدعى (مطبعة دار السالم) لصاﺣبها الميرزا باﻗر
اليزدي  ،وطبﻊ فيها كتاب دوﺣة الوزراء وهو ذيل لﻠكتاب المعروف بـــ (كﻠشي
ﺧﻠﻔا من تاريخ العراق) ،لﻠشيخ رسول ﺣاوي الكركوكﻠي ،وﻗد تم طباعة هذا
الكتاب في عام  .)44(1854وترسخت اصول الطباعة في االيالة منذ عام 1853
في عهد الوالي رشيد باشا الكوزلكي الذي عرف بحبه لﻠعﻠم والثقافة ورغبته في
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تطوير االيالة ،إذ ﺟﻠب اﺣد الرعايا االيرانيين مطبعة ﺣجرية في كربالء
بتشجيﻊ من الكوزلكي  ،وﻗد ﻗامت هذه المطبعة بطبﻊ منشورات تجارية وكتب
ورساﺋل دينية ،ﺛم طبﻊ فيها كتاب( مقامات ابن االلوسي ) لمؤلﻔه ابي الثناء
االلوسي ،ويقﻊ في  131صﻔحة ،كما طبﻊ في هذه المطبعة اكثر من  179كتابا ً
 ،اال ان المطبعة ﻗد تركت واهمﻠت لخﻠل ظهر فيها او في ادارتها ،ولم نعثر بعد
ذلك عﻠى كتب أُﺧرى غير هذه ( .)45وفي عام  1855انشئت المطبعة الحجرية
في منطقة الكريعات بادارة كمال التبريزي وطبﻊ فيها كتاب( زبدة المبادئ في
ﻗواعد الﻠغة العربية) وطبﻊ منه  600نسخة ،وكما ﺟﻠب الوالي الكوزلكي
مجاميﻊ من الحروف العربية والعثمانية والﻔرنسية من المطبعة االهﻠية بباريس
اذ ﺣولت المطبعة في عام  1857إلى مطبعة ﺣرفية  ،ﺛم اصبحت المطبعة
تمتﻠك مسبكا ً لصب الحروف وﻗسما لتجﻠيد الكتب بالطرق الﻔنية الحديثة ،وﻗد
تولت هذه المطبعة مهمة طبﻊ عدد من الكتب بﻠغات مختﻠﻔة منها العربية
والتركية والﻔرنسية ،فضال عن طبﻊ االوراق والسجالت الرسمية اليالة
بغداد( .)46واما في الجانب االﻗتصادي فقد ادﺧﻠت تعديالت عﻠى السياسة
الضريبية من ﺣيث فرضها وطريقة ﺟمعها وﻗد صدرت ﺧالل المدة ما بين
االعوام  1861-1850عدة تشريعات ﺣددت بموﺟبها ضراﺋب الدولة ورسومها
( .)47وفي العام  1856تأسس البنك المركزي العثماني باسطنبول والذي فتح له
فرعا ً في ايالة بغداد ليساهم في تدعيم االﻗتصاد العثماني(. )48
ومها يكن من اﻷمر تعد الحقبة الواﻗعة بين عامي 1852و 1857ﺣقبة متميزة
من العهد العثماني في ايالة بغداد كما يذكر الكاتب سﻠيمان فاﺋق ( ،)49اذ
استطاعت الدولة العثمانية السيطرة المباشرة عﻠى مناطق االيالة كافة بعد اعادة
الحكم المباشر الى واليها وتثبت اركان سﻠطة الحكومة بالقضاء عﻠى الزعامات
المحﻠية التي كانت تحكم بعض االﻗضية والنواﺣي التابعة لبغداد منذ زمن عﻠي
رضا باشا الالظ ( )50واﺣالل المؤسسات االدارية محﻠها .وكذلك فأن التغيير
المستمر لﻠوالة العثمانين عﻠى بغداد كان ابرز الظواهر المهمة لﻠحكم العثماني
ﺣينذاك  ،ويبدو ان مقصد الدولة العثمانية من تغيير والة بغداد  ،ﺣتى ال يتمكن
الوالي من ترسيخ اﻗدامه في االيالة ويكون مصدر تهديد لها( .)51وتاسيسا عﻠى
ذلك فقد تمكن الوالي محمد رشيد باشا في مدة ﺣكمه في العراق وكما يذكر
الكاتب االنكﻠيزي ستيﻔن همسﻠي لونكريك ،من معرفة طبيعة العراﻗيين وميولهم
ورغباتهم ﺛم عالجه االوضاع بحكمة ووسﻊ المشاريﻊ العمرانية فانتعشت البالد
عﻠى يده في مختﻠف المجاالت واستمر هذا النشاط طيﻠة مدة ﺣكمه ،وكذلك وفر
لﻠخزينة الكثير من االموال واستطاع ان يدفﻊ ما تراكم عﻠى الخزينة من ديون
ودفﻊ رواتب المواطنين المدنيين والعسكريين المتأﺧرة  ،كما اصﻠح الجهاز
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الضريبي والرسوم الكمركية ( . )52وﻗد كثرت في ايامه الواردات المالية محقق
موردا ً داﺋما ً لﻠحكومة العثمانية عن طريق ﺟمﻊ االعانات من االهالي ،بسبب
ﺣرب القرم( ،)53التي ﺣدﺛت بين الدولة العثمانية وروسيا  .ومن اصالﺣات
الوالي الكوزلكي البارزة ،فتح نهر عذب من ﺟهة ﺟزيرة البادية يجري فمه
الماء ﻗرب بغداد عﻠى ان يزرع عﻠى ضﻔتي النهر اشجار التوت لتربية دودة
القز وعرف هذا النهر بـ السرية نسبة إلى ﻗاﺋمقام الديﻠم سري باشا ،واتخذ ما
يﻠزم لكري الدﺟيل وعدد غير يسير من انهار الحﻠة المعروفة مثل النيل
والظﻠمية والشومﻠي والجربوعية ( .)54كما ﻗام الوالي رشيد الكوزلكي ببناء
مقاطعة المشيرية او الوزيرية في ﺟانب الرصافة ،وشق نهر الهارونية في لواء
الحﻠة ،وفي عام  1856تعاﻗد الوالي مﻊ شركة بﻠجيكية لشراء باﺧرتين لنقل
بضاﺋﻊ التجار ،سمى اﺣداهما بغداد ،واﻷُﺧرى البصرة  .ويذكر الكاتب ﺟعﻔر
الخياط بأن الوالي ﻗام ببناء مسجدا باسمه في بغداد من ماله الخاص ،ﺛم اشترى
مكتبة المﻔتي ،وهي مكتبة غنية بالكتب ،فاوﻗﻔها عﻠى المسجد( .)55ومﻊ كل ما
ﻗام به الوالي الكوزلكي من اعمال نافعة ومشاريﻊ مﻔيدة ،اال انه كان ﺣريصا
عﻠى ﺟمﻊ الثروة والمال ،ﻗديرا ً في ابتداع الوساﺋل العمﻠية البتزاز المبالغ
الطاﺋﻠة والدﺧول في مداﺧل شتى من اﺟﻠها ،فقد استغل ﻗرار الدولة العثمانية
بجمﻊ تبرعات من ﺟميﻊ انحاء االمبراطورية بعد ﺣرب القرم  ،ﺣيث ﺟعل
عمﻠية التبرع عادة ً مستديمة له يكررها في كل عام ويتبرع لها مختﻠف الوساﺋل
والحجﺞ ،فقد ﺟمﻊ في عام  1856ايضا ً ﺛالﺛة اضعاف ما كانت تحتاﺟه عمﻠية
ترميم المسناة المحاذية لشاطئ دﺟﻠة في االعظمية ،مﻊ ان هذه المسناة ،وهي
ترﺟﻊ في ﻗدمها إلى ايام العباسيين ،كان يصرف عﻠى ترميمها سنويا من اوﻗاف
مسجد ابي ﺣنيﻔة او من مال السﻠطان( .)56كما كان الوالي الكوزلكي عﻠى اتصال
وﺛيق باليهود من ابناء دانيال في عكد اليهود ببغداد ﺣتى عظمت منزلتهم لديه،
وﻗد ادى هذا التقارب إلى انتﻔاع هذه االسرة المشهورة في عالم المال وﺛراﺋها
ﺛراءا ً فاﺣشا ً وفي المقابل كان الوالي يستﻔيد منهم استﻔادة مادية كبيرة ،ورغم كل
ما ﺟمﻊ من ﺛروة ومال عﻠى هذه الشاكﻠة وغيرها ومعظم ما اتصﻔت به مقرة
من ﺛروة وبهاء لم بعثه نﻔعا ً او يجديه فتيالً فقد وافاه االﺟل المحتم في -10آب-
 1857وارتحل عن هذه الدنيا بعد ان ساهم في تنظيم شؤون ايالة بغداد ﺧالل
الخمس سنوات من واليته عﻠيها (. )57
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ﺣدود لترسيم كامل الحدود بين الدولتين  ،ينظر  :عالء نورس ،المصدر السابق ،ص .120
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( )20اطﻠق عﻠى البصرة ﺧالل تﻠك الﻔترة عدة تسميات فكانت تسمى المتسﻠمية وأ ُﺧرى
بالقاﺋمقامية ،والثالثة بـ المتصرفية أو السنجق ،فسميت متسﻠمية في السنوات (-1831
 )1869-1864(،)1847وﻗاﺋمقامية في السنوات ( )1860-1840(،)1847-1850واطﻠق
عﻠيها اسم متصرفية في االعوام ( )1852-1857وكل هذه التسميات تمثل شكالً إداريا ً واﺣدا ً
 :ينظر ،ﺟميل موسى النجار ،المصدر السابق ،ص.77
( )21عباس العزاوي  ،موسوعة عشاﺋر العراق ،ص.478
( )22سعاد هادي العمري ،بغداد كما وصﻔها السواح االﺟانب في القرون الخمسة االﺧيرة ،
ص.301
( )23المصدر نﻔسه  ،ص. 302
( )24ﺟمس فﻠوكس،المصدر السابق  ،ص.91
( )25بيير دي فوصيل ،الحياة في العراق منذ ﻗرن  ،1914-1814ص. 55-47
( )26المصدر نﻔسه  ،ص .56
( )27عﻠي ظريف االعظمي ،مختصر تاريخ بغداد ،ص.44
( ) 28عبد الوهاب القيسي ،ﺣركة االصالح في الدولة العثمانية وتأﺛيرها عﻠى العراق
 ، 1877-1839ص.112
( )29يوسف رزق هللا غنيمة،نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ،ص .161-160
( )30عﻠي الوردي ،اليهود العراﻗيون ،ص. 112
( )31ديوالفوا ،رﺣﻠة مدام ديوالفوا إلى كﻠده العراق  ،1858ص. 109
( )32الخط الهمايونى هو ﻗانون عثمانى وضعه السﻠطان عبد المجيد اﻷول في الرابﻊ من
شباط  ، 1856الغرض منه تنظيم بناء دور العبادة في ﺟميﻊ الواليات التابعة لﻠدولة العثمانية،
يطبق عﻠى كل المﻠل واﻷديان غير اإلسالمية  ،ينظر ،اﺣمد عبد الرﺣيم مصطﻔى ،المصدر
السابق  ،ص.107
( )33يوسف رزق هللا غنيمة،المصدر السابق  ،ص.167
( )34فرنسيس صاﺋغيان البغدادي ،تاريخ االرمن الكاﺛوليك في العراق ،ص.5
( )35المصدر نﻔسه  ،ص . 7-6
( )36االب اغناطيوس ديك ميشيل تيم ،تاريخ الكنيسة الشرﻗية واهم اﺣداث الكنيسة الغربية،
ص. 278
( )37المصدر نﻔسه  ،ص. 230-279
( )38سعاد هادي العمري ،المصدر السابق ،ص. 45
( )39عﻠي ظريف االعظمي ،المصدر السابق  ،ص.161
( )40فاضل مهدي بيات ،التعﻠيم في العراق في العهد العثماني ،ص. 29
( )41عبد الرزاق الهاللي،تاريخ التعﻠيم في العراق في العهد العثماني ،1917-1638
ص. 26
( )42ابراهيم ﺧﻠيل اﺣمد ،المصدر السابق ،ص. 300-299
( )43بهنام فضيل عﻔاص ،تاريخ الطباعة العراﻗية منذ نشؤها ﺣتى الحرب االعظمى
االولى ،ص. 225
( )44المصدر نﻔسه  ،ص.257
( )45ابراهيم ﺣﻠمي العمر ،الطباعة في دار السالم والنجف وكربالء ،ص .111
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( )46بهنام فضيل عﻔاص ،المصدر السابق  ،ص .243
( )47ومن تﻠك الضراﺋب والرسوم التي كانت موﺟودة في العهد العثماني هي :نظام تحصيل
االعشار ،وضريبة الدﺧل ونظام االيرادات الرسومية ،فضالً عن مجموعة أُﺧرى من
الرسوم كالبدل العسكري ،ورسوم الكمارك ،ورسوم الطابو ،ورسوم البﻠديات وغير ذلك من
الضراﺋب والرسوم ،ولﻠتﻔاصيل عن تﻠك الضراﺋب والرسوم  ،ينظر  :عباس العزاوي ،تاريخ
الضراﺋب العراﻗية،ص.51-48
( ) 48محمد عصﻔور سﻠمان ،ﺣركة االصالح في الدولة العثمانية واﺛرها عﻠى المشرق
العربي  ،1908-1839ص.190
( )49سﻠيمان فاﺋق ،تاريخ بغداد ،ص. 167
( )50عﻠي رضا باشا الالظ او الالز كما يﻠﻔظ بالعثمانية هو والي بغداد لﻠﻔترة 1841-1831
اتسمت فترة ﺣكمه بالقضاء عﻠى المماليك في العراق ،المصدر نﻔسه  ،ص.200
( )51محمد انيس ،المصدر السابق  ،ص.159
( )52ستيﻔن همسﻠي لونكريك ،المصدر السابق  ،ص .376
( )53هي ﺣرب ﻗامت بين اإلمبراطورية الروسية والدولة العثمانية في عام ، 1853
واستمرت ﺣتى  ، 1856وكان أسبابها اﻷطماع اإلﻗﻠيمية لروسيا عﻠى ﺣساب الدولة
العثمانية وﺧاصة في شبه ﺟزيرة القرم ،ينظر  :محمد عصﻔور سﻠمان ،المصدر السابق ،
ص.205
( )54عباس العزاوي ،العراق بين اﺣتاللين ،المصدر السابق ،ص. 110-109
( )55ﺟعﻔر الخياط ،المصدر السابق ،ص. 328
( )56سﻠيمان فاﺋق  ،المصدر السابق  ،ص.209
( )57عباس العزاوي ،العراق بين اﺣتاللين ،المصدر السابق ،ص.123
المصادر والمراجع :
الكتب العربية والمترجمة:
 ابراهيم ﺧﻠيل اﺣمد ،ﺣركة التربية والتعﻠيم والنشر ،بحث ضمن كتاب ﺣضارة
العراق ،ج ،11بغداد. 1985 ،
 ابراهيم الدروبي ،البغداديون اﺧبارهم ومجالسهم ،بغداد. 1958 ،
 اﺣمد عبد الرﺣيم مصطﻔى ،في اصول التاريخ العثماني ،دار الشروق،بيروت ،
.1982
 االب اغناطيوس ديك ميشيل تيم ،تاريخ الكنيسة الشرﻗية واهم اﺣداث الكنيسة
الغربية ،ﺣﻠب. 1963 ،
 بهنام فضيل عﻔاص ،تاريخ الطباعة العراﻗية منذ نشؤها ﺣتى الحرب االعظمى
االولى ،بغداد. 1984 ،
 بيير دي فوصيل ،الحياة في العراق منذ ﻗرن  ،1914-1814ترﺟمة الدكتور اكرم
فاضل ،بغداد. 1968 ،
 ﺟيمس بيﻠي فريزر ،رﺣﻠة فريزر إلى بغداد سنة  ،1834ترﺟمة ﺟعﻔر الخياط،
بغداد.1964 ،
 ﺟعﻔر الخياط ،صور من تاريخ العراق في العصور المظﻠمة ،ج ،1بيروت1971 ،
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ﺟميل موسى النجار ،اإلدارة العثمانية في والية بغداد من عهد الوالي مدﺣت باشا
إلى نهاية الحكم العثماني  ،1917-1869ط ،2بغداد. 2001 ،
عﻠي ظريف االعظمي ،مختصر تاريخ بغداد ،بغداد.1926 ،
عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين اﺣتاللين ،ج ،6بغداد.1954 ،
عباس العزاوي  ،موسوعة عشاﺋر العراق ،المجﻠد االول،الدار العربية لﻠموسوعات
 ،بيروت . 1976 ،
عباس العزاوي ،تاريخ الضراﺋب العراﻗية ،بغداد.1959 ،
عالء نورس ،أﺣوال بغداد في القرنين الثامن عشر والتاسﻊ عشر ،بغداد.1989 ،
عماد عبد السالم رؤوف ،الموصل في العهد العثماني فترة الحكم المحﻠي -1139
1429هـ1834-1726/م ،النجف. 1975 ،
عبد الرزاق الهاللي ،تاريخ التعﻠيم في العراق في العهد العثماني 1917-1638م،
بغداد.1959 ،
ستيﻔن همسﻠي لونكريك ،اربعة ﻗرون من تاريخ العراق الحديث ،ترﺟمة ﺟعﻔر
الخياط ،ط ،3بغداد.1962 ،
سعاد هادي العمري ،بغداد كما وصﻔها السواح االﺟانب في القرون الخمسة
االﺧيرة ،ترﺟمه وﺟمعه عن االلمانية سعاد هادي العمري ،بغداد.1954 ،
ساطﻊ الحصري ،البالد العربية والدولة العثمانية ،بيروت. 1960 ،
سﻠيمان فاﺋق ،تاريخ بغداد ،ترﺟمة موسى كاظم نورس ،بغداد.1962 ،
محمد انيس ،الدولة العثمانية والمشرق العربي  ،1914-1514القاهرة.1993 ،
مصطﻔى ﺟواد واﺣمد سوسه ،دليل ﺧارطة بغداد ،بغداد. 1958 ،
ديوالفوا ،رﺣﻠة مدام ديوالفوا إلى كﻠده العراق  ،1858ترﺟمة مير البصري،
بغداد.1958 ،
فرنسيس صاﺋغيان البغدادي ،تاريخ االرمن الكاﺛوليك في العراق ،بيروت. 1944 ،
كﻠيمان هوار ،ﺧطط بغداد ،ترﺟمة ناﺟي معروف ،بغداد.1961 ،
يوسف رزق هللا غنيمة ،نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ،بغداد.1924 ،

الرسائل واالطاريح الجامعية :
 عماد عبد السالم رؤوف ،الحياة االﺟتماعية في العراق ابان عهد المماليك
 ،1831-1749اطروﺣة دكتوراه ،مقدمة إلى ﺟامعة القاهرة.1975 ،
 محمد عصﻔور سﻠمان ،ﺣركة االصالح في الدولة العثمانية واﺛرها عﻠى المشرق
العربي  ،1908-1839اطروﺣة دكتوراه غير منشورة ،مقدمة الى كﻠية االداب،
ﺟامعة بغداد. 2005 ،
 فردوس عبد الرﺣمن كريم الالمي ،الحياة االﺟتماعية في بغداد ،1917-1831
اطروﺣة دكتوراه غير منشورة ،مقدمة إلى كﻠية التربية ،ﺟامعة بغداد.2002 ،
المجالت الدورية والصحف :
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ابراهيم ﺣﻠمي العمر ،الطباعة في دار السالم والنجف وكربالء ،مجﻠة لغة
العرب ،السنة ( ،)2العدد السابﻊ ،كانون الثاني  ،1913بغداد .
ﺟمس فﻠوكس ،بغداد سنة  ،1853ترﺟمة عبد الوهاب االمين ،مجﻠة المورد،
العدد ،2المجﻠد الثالث. 1974 ،
مير البصري ،اهم واطرف رﺣﻠة إلى العراق ﻗبل مئة عام لﻠرﺣالة نجهولت،
ﺟريدة البﻠد ،العدد  20 ،807كانون الثاني  ،بغداد. 1967 ،
عﻠي الوردي ،اليهود العراﻗيون ،مجﻠة مركز الدراسات الﻔﻠسطينية ،بغداد،
عدد ،22ايار-ﺣزيران. 1977 ،
عبد الوهاب القيسي ،ﺣركة االصالح في الدولة العثمانية وتأﺛيرها عﻠى العراق
 ،1877-1839مجﻠة كﻠية االداب ،ﺟامعة بغداد ،العدد ،3كانون االول. 1961 ،
فاضل مهدي بيات ،التعﻠيم في العراق في العهد العثماني ،القسم االول بحث
منشور في مجﻠة الورد ،المجﻠد الثاني والعشرين ،العدد االول. 1994 ،
ناﺟي معروف ،ﺧطط بغداد ،مجﻠة كﻠية اآلداب ،بغداد ،العدد الرابﻊ ،آب 1961
.

The Architecture and population planning of Baghdad city
through the reign of ottoman Mohammad Rasheed AlKozalki
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Abstract
I've dealt with my research is marked by ((urban and
population planning for the city of Baghdad, during the
reign of the Ottoman governor Muhammad Rashid Alkozlki
1852-1857)), a set of facts and incidents historical with the
physical and demographic dimension, which passed on the
history of the city of Baghdad on the fifth of the nineteenth
century the contract during the Ottoman control Iraq, which
lasted almost nearly four centuries. This included our
research four main points we tried through which to read
and follow the Ottoman state policy and management in
Baghdad Eyalet through urban developments and population
of the city through a succession of Basha Mohamed Rachid
Alkozlki his duties ruler of Iraq in 1852 has embarked on
this study research in accordance with the following: The
first axis included planning Urban to the city of Baghdad
has any meaning (description Center Alayalh), while the
second axis included the urban planning of the city of
Baghdad by clarifying (limits Alayalh center), came third
axis to explain urban planning for the city of Baghdad,
relying on (the surface and atmosphere Alayalh), while the
fourth axis and last it has included planning and population
distribution community for the city of Baghdad from 1852
to 1857. The study relied on a mission range of sources,
books, documentaries Arabic and translated along with a
number of letters and Alatarh university as well as the
scientific journals and periodicals benefit both of which
were within the period laid historical research.
The researcher reached at the end of his studies for a
number of the results achieved after considering population
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growth, urbanization and community in Baghdad Eyalet
during the rule of the governor Mohammad Rashid Pasha
Alkozlki, as follows:
• of the most important phenomena of Ottoman rule in Iraq
was, the constant change of the governors of the Ottomans
to Baghdad. It seems that the intent of the Ottoman Empire
to change the governors of Baghdad goal, not to be able
governor of the sure footing in Alayalh and be a source of
threat to them.
• The post of governor may like the largest and most
important position in the government administrative
apparatus in Baghdad Eyalet, an administrative and political
position as a prominent represents the Government of the
Ottoman power in Aloaalh.
• foundations governor Mohamed Rachid Alkozlki Board of
Directors Alayalh what is known as (grand council), which
consists of a number of members, of whom some senior
staff Alayalh, some Jhaiha Since that time, the Council
began to contribute to the treatment of government
management problems.
• The period between the years 1852 and 1857 era distinct
from the Ottoman period in Baghdad Eyalet. As could the
governor Mohammad Rashid Alkozlki direct control over
all areas Alayalh after the re-direct rule and to prove to them
and staff of the authority of the government to eliminate the
local leaders that were some of the districts and areas of the
control of Baghdad.
• Urban and population movement to the city of Baghdad,
taken during the reign of the Ottoman governor Muhammad
Rashid Alkozlki walks several trends showed the e-services
and the telegraph and developed as well as lightning
services and flourished education, printing and Avcant
many schools and educational institutions in collaboration
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with the Catholic Church in Baghdad, along with attached
religious schools Paljoama and houses of worship.
• set up the governor Mohammad Alkozlki Almhirih
province or Mataraf today Waziriya district of Rusafa,
construction Alharonih River also opened tortured River
from the point of desert island being mouth water near
Baghdad that is grown on the banks of the river mulberry
trees for silkworm breeding and knew this river to river
confidentiality.
• enable the governor Mohammad Rashid Pasha from
knowing the nature of the Iraqis and their preferences and
desires and then treat the situation wisely and sometimes the
intensity at other times, and expanded construction projects,
rebounded country on his hand in various fields and
continued this activity for the duration of his reign in
Baghdad, as well as providing for the treasury of the
Ottoman lot of money and was able to what drives the
accumulation of Treasury debt and the payment of military
and civilian citizens overdue salaries, as reformed tax
system and customs fees .
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