)صالح الدين )محافظة

محافظة صالح الدين
استحدثت في السبعينات من القرن الماضي باقتطاع مساحات كيبرة العراق أحد المحافظات في وسط محافظة صالح الدين
التي تقع ضمن حدود المحافظة والتي كان مسقط راس تكريت  ،ذاع صيتھا بسبب مدينة كركوك وأيضا من بغداد جدا من
.وصدام حسين صالح الدين األيوبي

نبذة عن محافظة صالح الدين
تقريبا ً وقد استمر تاريخھا مارا بكافة العصور صالح الدين من المحافظات العريقة ابتداء من بدء الحضارة قبل  8000سنه
صالح الدين االيوبي سميت المحافظة بھذا االسم نسبة إلى .اإلسالم القديم وحتى عصر ما قبل العراق التاريخية التي عرفھا
ويتبعھا من بغداد وتبعد محافظة صالح  175شمال القدس والذي وحد العرب وحرر تكريت الذي ولد على ترابھا في مدينة
والضلوعية واالسحاقي ويثرب وھي نواح تابعة لقضاء بلد والطوز وقضاء بلد وسامراء والدور تكريت االقضية ومدن
.والصينية وامرلي وسليمان بيك والتاجي والمعتصم وبيجي والمشاھدة والشرقاط وفارس
و]المأذنه الملوية[و)الجمعة العباسى( تشتھر محافظة صالح الدين بوجود مرقدي األمامين العسكريين ) ع (في سامراء
دجلة وجامع بو دلف ومن اآلثار مدينة اشور التاريخية وتقع في الشرقاط على نھر العباسية وقصر العاشق وقصر الخالقة
وتطل من جھة الشمال على سھل فسيح في نھايته مدينة الشرقاط الحالية وسور تكريت ودير الراھبات من الكنائس والواقعة
الحالية قرب قصر العاشق .ووجود مرقد سامراء والقبة الصليبية وتقع شمال مدينة تكريت في مدينة دجلة على جانبي نھر
السيد محمد بن االمام علي الھادي ) ع ( في مدينة بلد وھو من المعالم الدينية المھمة في المحافظة

السكان
سكان العراق :مقالة رئيسية
أن مجموع سكان لواء سامراء )الذي يشمل محافظة صالح م 1920يذكر إحصاء أجرته السلطات قبل إبريل/نيسان عام
]: [1ألف و  970نسمة .وقد توزع السكان وفقا ً للمجموعات الدينية التالية الدين حاليا ً( كان 80
المجموع

ديانات آخرى مسيحيين يھود

نسمة  80,970غير محدد
100%

غير محدد

مسلمين شيعة مسلمين سنة الفئة

غير محدد نسمة  300نسمة  14,215نسمة  70,455العدد
غير محدد 0.4%

17.5%

82.1%

النسبة المئوية

.وغيرھم والصابئة المندائيون اليزيديون خانة ديانات آخرى تشمل

•

].[2عدد السكان اإلقضية )المناطق اإلدارية( لمحافظة صالح الدين حسب تقديرات منظمة األمم المتحدة عام 2003م
المجموع

طوز خورماتو الدور

103,400 1,042,200

الشرقاط

بيجي

بلد

تكريت

سامراء

اإلقضية

 348,700 180,300 107,600 134,000 121,500 46,700العدد

