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�ض البحث ملخَّ

يتناول البحث دراسة النخبة اإلدارّية يف مدينة احلّلة خالل العهد العثمين 1870-
1917م، واملقصود بالنخبة هنا هي الطبقة اإلدارّية احلاكمة التي يقف عىل رأسها متّرف 
اللواء أو قائممقام القضاء، إذ مل تكن الدرجة أو الصنف اإلداري ملدينة احلّلة خالل العهد 
العثمين األخري ثابتة، فقد تعّرضت إىل التغرّي يف عام 1870م حينم رفعت درجتها اإلدارّية 
من قضاء مرتبط بلواء الديوانّية إىل لواء مرتبط بوالية بغداد، وبقيت عىل هذا املس��توى 
حت��ى عام 1894م حينم أنزلت درجتها اإلدارّية إىل قض��اء مرتبط بلواء الديوانّية. وقد 
توىّل إدارة لواء احلّلة خالل هذه املّدة تسعة عرش متّرًفا كان أّوهلم مظهر باشا، وآخرهم 
 عل رضا بك، ثّم تس��عة ع��رش قائممقاًم��ا، أّوهلم عارف حكمت اآلل��ويس، وآخرهم 

أمحد تركي أفندي الذي انسحب من مدينة احلّلة بتاريخ 11 آذار 1917م.
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Abstract

This study deals with the elite Ottoman administrators of 

Hillah during the Ottoman reign (1870-1917) in their various 

statuses including the Ottoman governor. During that period, 

many administrative changes had taken place to Hillah 

considering it once a district belonging to Dewaniyah Province 

then to Baghdad Province and relegating it back to Dewaniyah 

Province. Meanwhile, Hillah was administrated by nineteen 

governors beginning with Mudhhir Pasha and ending with Ali 

Ridha Bey. That reign ended in the eleventh of March 1917.
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املقّدمة

ة  حظ��ي تاريخ احلّلة يف العهد العثمين األخري باهت��مم الباحثني، وقد كتبت عنه عدَّ
دراس��ات متنّوعة، س��واء أكانت رس��ائل جامعي��ة أم بحوًثا ودراس��ات وكتًبا وغريها، 
وع��ىل الرغ��م من تعّدد هذه الكتاب��ات إاّل أّن موضوع النخبة اإلدارّي��ة العثمنّية املتمّثلة 
باملس��ؤولني اإلداريني يف مدينة احلّلة كان يف بعض األحيان يشوبه النقص، وذلك لعدم 
وف��رة املصادر أو ندرهت��ا يف املكتبات العراقّي��ة، وإن وِجدت فه��ي ال تعطي معلومات 

دقيقة ومتكاملة عن تلك النخبة اإلدارّية.

وم��ن هنا جاء اختيار ه��ذا البحث، لإلس��هام يف إكمل بعض النق��ص املوجود يف 
املعلومات املتعّلقة باإلدارّيني العثمنّيني يف مدينة احلّلة، وال س��يم يف املّدة الزمنّية الواقعة 
بع��د ع��ام 1911م، حينم تّم إيقاف صدور س��النامة والية بغداد الت��ي كانت متّثل أهّم 
املص��ادر العثمنّي��ة عن والية بغداد خ��الل العهد العثمين األخري، وذل��ك باالعتمد عىل 
املص��ادر العثمنّية األصيّل��ة التي تّم احلصول عليها من بع��ض املكتبات يف تركيا وأمّهها 

اجلريدة الرسمّية العثمنية، وهي تقويم وقايع.

وقد اعتمد البحث عىل مصادر خمتلفة ومتنّوعة يف مقّدمتها املصادر العثمنّية س��واء 
كان غري املنش��ور منها أم املنش��ور، وكان يف مقّدمتها احلولّيات العثمنّية أو الس��النامات 
والصحف العثمنّية، ومنها الصحيفة الرس��مّية لوالية بغداد )الزوراء(، فضاًل عن عدد 

آخر من الكتب والبحوث يمكن للقارئ الكريم االّطالع عليها يف قائمة املصادر.
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املح�ر الأول

ا مفه�م النخبة لغةاً وا�صطالحاً

1. لغًة:

مفردة النخبة مش��تّقة من اجلذر )نخب(، وقد وردت يف بعض معاجم اللغة، ففي 
مِّ والنَُّخَبُة كُهَمَزٍة األَّوُل قوُل َأيِب منصور وغرِيه والّثاين قوُل  تاج العروس: »النُّْخَبُة بالضَّ
األَْصَمِع��ّي وهي اللَُّغة اجلَيِّ��دة: امُلْخَتاُر ومجع األَخرِي: ُنَخٌب كُرْطَب��ة وُرَطب. واْنَتَخَبُه: 

اْخَتاَرُه. وُنْخَبُة الَقْوِم وُنَخَبُتُهْم ِخياُرهم«)1(.

أم��ا يف خمتار الصحاح فقد ورد: »االْنتِخ��اُب االختيار والنَُّخَبُة مثل النَُّجَبة واجلمع 
ُنَخٌب كُرطبة وُرطب يقال جاء يف ُنخب أصحابه أي يف ِخيارهم«)2(.

2. اصطالًحا:

ع��ّرف بعض عل��مء االجتمع مفه��وم النخبة، فذك��ر بوتومور أّن أقدم اس��تخدام 
لكلمة نخبة )Elite( يف اللغة اإلنجليزّية وفًقا لقاموس أكس��فورد كان يف سنة 1823م، 
إذ تّم توظيف مفهوم النخبة يف القرن الس��ابع عرش للميالد لوصف السلع ذات النوعّية 
املمتازة، ثّم اّتسع ذلك املفهوم للداللة عن اجلمعات االجتمعّية العليا كبعض الوحدات 
العس��كرّية العليا أو املراتب العليا من النبالء)3(. وأش��ار بارتي��و إىل أّن النخبة هم أفراد 
تواف��رت فيهم رشوط التمّيز والنجاح يف إطار نش��اط اجتمعي معنّي فقال: »لنضع إذن 
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طبقة من الذين يتمّتعون باملؤرّشات األكثر ارتفاًعا يف الفرع الذي يؤّدون فيه نش��اطهم، 
ولنعط هلذه الطبقة اسم النخبة«)4(.

ومن هن��ا فإّن النخب��ة اإلدارّية تتأّلف من جمموع األش��خاص الذي��ن حيتّلون أهم 
املواقع الرس��مّية داخل املؤّسس��ات اإلدارّية التابعة للدولة، ويمكن تقسيم هذه النخبة 

عىل فئتني رئيستني، مها فئة املسؤولني اإلدارّيني، وفئة أعوان السلطة.

كانت مرحلة النشوء واالرتقاء والتطّور ملفهوم النخبة يف الدولة العثمنّية قد عّدت 
الدين اإلس��المي العقيدة السياسّية والرسمّية لنظام احلكم يف الدولة العثمنّية، ومتّكنت 
النخبة العثمنّية اإلدارّية بجناحيها العس��كري واملدين يف التمحور حول املركز السيايس 
الدولة، بسبب شعور العثمنيني بأهنم مسلمون، وارتباط اهلوّية العثمنّية باإلسالم إىل حّد 
االندماج، وصار الدين اإلس��المي أحد املرتكزات األساس��ّية للقومّية الركّية العثمنّية 
 الحًقا)5(. وقد تأّلفت النخبة اإلدارّية العثمنّية احلاكمة )املدنية- العسكرية( من رجال الدين 

ك األرايض )6(. والعسكريني وكبار املوظفني املدنّيني، وأعيان الريف وُمالَّ
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املح�ر الثاين

ة ملدينة احِللَّة 1870-1914م الدرجة الإداريَّ

1. درجة احللَّة اإلدارّية 1870-1894م

يف عام 1869م ويلِّ مدحت باشا)7( عىل بغداد، وقد وصلها يف 30 نيسان 1869م 
)18 حم��ّرم 1286ه���(، وكان م��ن بني أه��ّم أعمله يف الع��راق تطبيق قان��ون الواليات 
العث��مين الص��ادر عام 1864م، فف��ي 17 أيار بعث رس��ائل إىل القنصلّيات األجنبّية يف 
بغ��داد يعلمها بإعادة تنظيم اإلدارة احلكومّية والتقس��يمت اإلدارّية يف والية بغداد وفق 

ذلك القانون)8(.

ويف هذا القانون تّم تقسيم الوالية إىل ألوية، واأللوية إىل أقضية، ثّم نواٍح، وقرى)9(، 
وقد قّلص مدحت باش��ا عدد ألوية والية بغداد من أربعة عرش)10( إىل عرشة ألوية، هي 
بغداد، وش��هرزور، والس��ليمنّية، واملوص��ل، والدليم، والبرة، والع��مرة، واملنتفك، 

ا بلواء الديوانّية. وكربالء، والديوانّية )11(، وكانت مدينة احلّلة قضاًء مرتبًطا إدارياًّ

2. ثورة الّدغارة )12( وتشكيل لواء احللَّة عام 1870م

عانت مدن الفرات األوس��ط، حاهلا حال املدن العراقّية األخرى، من السياس��ات 
القمعّية لوالة بغداد الذين فش��لوا يف اّتباع سياس��ة لكس��ب معظم العش��ائر من خالل 
توطينها، ومن ثّم استقرارها، بل العكس من ذلك اّتبعوا سياسة تقوم عىل بّث أو تأجيج 
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النزاعات واخلالفات الداخلّية بني تلك العشائر)13(، كم استخدموا القّوة العسكرّية ضّد 
تلك العشائر)14(، وخاّصة يف حالة عدم دفع تلك العشائر الرضائب والرسوم، فتتعرض 
إىل محالت عس��كرية يتّم خالهلا مص��ادرة أمالكها بالقّوة)15(، ك��م حدث حينم امتنعت 
عش��ائر عفك ع��ن دفع الرضائب والرس��وم املفروضة عليها، والت��ي كانت تثقل كاهل 
الفاّلحني، فأرس��لت السلطات العثمنّية قوة عس��كرّية مؤّلفة من )380( جندي بقيادة 
عدد من الضّباط األتراك، وبإرشاٍف من توفيق بك )ابن أخت مدحت باش��ا( متّرف 
لواء الديوانّية الذي كان مقّره يف احلّلة)16(، وقد عسكرت تلك القّوات يف عفك، ونتيجة 
لعدم توافق الطرفني حدثت اش��تباكات عس��كرّية بني عشائر عفك والدغارة من جهة، 
والقّوات العثمنّية من جهة أخرى، كان من نتائجها مقتل متّرف الديوانّية توفيق بك، 
األمر الذي أّدى إىل تفاقم األوضاع يف تلك املناطق، ممَّا اس��تدعى تدّخل مدحت باش��ا 

وايل بغداد للسيطرة عليها)17(.

كانت ُأوىل إجراءات مدحت باشا هو إرسال برقّية مستعجلة إىل احلكومة العثمنّية 
يف اس��طنبول أوضح فيها طبيعة األوضاع يف ل��واء الديوانّية، مبّينًا أّنه تّم تعيني متّرف 
جديد للواء هو فهد باش��ا الس��عدون)18(، ألّنه كان عىل علم ودراية بأحوال العشائر يف 
اللواء)19(، وهبذا الصدد أشار مصطفى نور الدين الواعظ يف كتابه قائاًل: »ويف زمن الوايل 
األس��بق مدحت باش��ا اخّتذت الديوانية مركز لواء، وح��دث أّن املترف )توفيق بك( 
كان قد اس��تصحب معه مفرزة من اجلنود النظامّية ألجل القيام بإجراء التحصيالت... 
فهامجته العشائر وقتلته مع القسم األعظم من جنود املفرزة، األمر الذي حدا باملشار إليه 
)مدحت باشا( إىل تأديب املتجارسين بالذات، حيث استصحب معه قّوة عسكرّية كاملة 
 فقص��د الديوانية وهناك وبعد أن أجرى التحقيقات وأعدم بعض رؤس��اء العش��ائر... 

وأصلح لواء الديوانية، اضطّر إىل إعادة مركز اللواء إىل احلّلة«)20(.
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وبعد القضاء عىل حركة العشائر يف الدغارة أوائل عام 1870م، قّرر مدحت باشا 
إن��زال درج��ة الديوانّية اإلدارّية م��ن لواء إىل قضاء، وكان اهلدف من ق��راره التقليل من 
ش��أن املدينة اإلداري، بس��بب األح��داث التي وقعت يف بعض مناطقه��ا عام 1869م، 
وهي ما ُيطلق عليها )ذبحة املتّرف()21(، ما بني القوات احلكومّية العثمنّية بقيادة وايل 
بغداد مدحت باشا وعشائر عفك والدغارة)22(. وهناك من يرى أّن مدحت باشا أراد أن 
يعل من احلّلة مركًزا للواء كبري، وذلك الزدياد أمهّيتها االقتصادّية نظًرا لسعة أراضيها 
الزراعّي��ة، وازدهار جتارهتا مع املناطق املجاورة، ومن ثّم ارتفاع حجم الرضائب املتأّتية 
خلزين��ة الدولة)23(، وكان أّول مترف يعنيَّ للواء احلّلة هو مظهر باش��ا )متّرف لواء 

السليمنّية السابق( يف حزيران 1870م)24(.

3. إنزال درجة احللة إىل قضاء وربطها إدارًيا بلواء الديوانية 1894-1917م

اختلف��ت اآلراء يف حتدي��د تاريخ دقيق لنقل مركز اللواء م��ن مدينة احلّلة إىل مدينة 
الديوانّي��ة، وبمعن��ى آخر إن��زال درجة احلّلة اإلدارّي��ة من لواء إىل قض��اء، إذ حّدد أحد 
الباحث��ني ع��ام 1891م تارخًي��ا لذل��ك النق��ل)25(، ورى باحث آخر أّنه ح��دث يف عام 
1892م)26(، وأش��ار ثالث إىل ع��ام 1893م)27(، وهناك من مل حيّدد عاًما معّينًا، واكتفى 

بالقول إّن النقل تّم يف عهد الوايل حسن رفيق باشا )1891-1896م()28(.

إّن س��بب ذلك االختالف يكمن يف استخدام الدولة العثمنّية آنذاك تقويمني يف آن 
واحد، مها التقويم املايل- الرومي)29(، والتقويم اهلجري يف معظم مؤّسساهتا أو دوائرها 
الرس��مّية كتحرير الكتب واملعامالت الرس��مّية وجباية الرضائ��ب وغريها من األمور، 
 لذلك نجد أحياًنا أّن بعض الوثائق واملطبوعات العثمنّية كانت تصدر بالتاريخ اهلجري، 

والبعض اآلخر منها كان يصدر بالتاريخ املايل– الرومي، أو التارخيني مًعا.
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أّم��ا الباحث فقد حّدد ع��ام 1894م تارخًيا لنقل مركز الل��واء إىل قضاء الديوانّية، 
معتمًدا يف ذلك عىل الدالئل اآلتية:

أشارت سالنامة الدولة العثمنّية العمومّية لعام 1893م إىل أّن مدينة الديوانّية . 1
كانت بدرجة قضاء ضمن لواء احلّلة)30(.

ورد أيًض��ا يف س��النامة والي��ة بغداد لع��ام 1893م أّن الديواني��ة كانت قضاًء . 2
ا بلواء احلّلة)31(. يرتبط إدارياًّ

أشارت معظم سالنامات والية بغداد التي صدرت يف عام 1894م وبعده إىل . 3
أّن مدينة الديوانية قد اخّتذت مركًزا للواء حيمل اس��مها يف عام 1309 مالية-

رومية)32(.

ذك��ر الواعظ ما نّصه: »يف صبيح��ة الليلة توّجه الق��ايض إىل الديوانّية ليلتحق . 4
بمركز اللواء... نقل املركز إىل الديوانّية، وكان يوم 9 كانون الثاين 1309«)33(. 
وه��ذا التاري��خ وفًق��ا للتقويم امل��ايل- الرومي، وبع��د مقارنته م��ع التقويمني 
اهلج��ري وامليالدي، فإّن تاريخ 9 كانون الثاين 1309 يوافق يوم الس��بت 14 

رجب 1311ه�/21 كانون الثاين 1894م)34(.

أش��ار وّداي العطّية إىل أّن أول متّرف يعنيَّ يف لواء الديوانّية كان سعيد باشا . 5
املوصّل يف 12 كانون الثاين 1309 مالّية، وعند مقارنة هذا التاريخ بالتقويمني 
اهلجري وامليالدي نج��ده يوافق يوم الثالثاء 17 رجب 1311ه�/24 كانون 

الثاين 1894م)35(.

ذك��ر احلّل بخص��وص عملّية نق��ل الل��واء: »...، فلم يبَق للموظف��ني بدٌّ من . 6
االنتق��ال إىل الديوانّي��ة، فانتقلوا إليه��ا مع عوائلهم حتملهم الس��فن يف أواخر 
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كان��ون الث��اين 1309 مارتّي��ة«)36(، واملارتية هي الس��نة الرومّي��ة املالّية، وقد 
سّميت بذلك، ألّن أول شهر منها هو )مارت(.

وم��ن هنا يمكن القول إّن فكرة نقل مركز اللواء من احلّلة إىل الديوانّية قد ُطرحت 
من��ذ منتصف عام 1893م، وهذا ما أكّدته إحدى الوثائق العثمنّية التي أصدرها جملس 
الوكالء العثمين يف اسطنبول يف 14 مايس 1893م بخصوص توفري ختصيص مايل لنقل 
مركز اللواء من احلّلة إىل الديوانّية )37(. ومن ثّم يمكن القول إّن فكرة النقل دخلت حّيز 
التنفي��ذ أوائل عام 1894م، وهبذا فإّن التقس��يمت اإلدارّية للواء احلّلة ش��هدت تغيرًيا 
مهماًّ عام 1894م، متّثل بإصدار قرار من قبل احلكومة العثمنّية بنقل مركز لواء احلّلة من 

مدينة احلّلة إىل مدينة الديوانية، وصار اللواء يعرف بلواء الديوانّية)38(. 

ومل تذكر احلكومة العثمنّية املسّوغات أو األسباب التي دعتها إىل اخّتاذ ذلك القرار، 
األمر الذي حدا بعدد من الباحثني إىل تعليل أسباب ذلك النقل، أو رفع درجة الديوانّية 

اإلدارّية من قضاء إىل لواء إىل العوامل اآلتية: 

أ. العامــل االقتصادي: مف��اده أّن احلّلة فقدت أمهّيتها االقتصادّية، بس��بب تدهور 
إنتاجه��ا الزراع��ي، نتيجة حتّول جمرى الفرات الرئيس من ش��ط احلّلة إىل هنر اهلندّية، ممّا 

أّدى إىل عدم توّفر كمّيات املياه الكافية لذلك اإلنتاج)39(.

غ��ري أّن هذا العامل ال ُينظ��ر إليه بعني األمهّية، ألّن النش��اط الزراعي يف احلّلة عاد 
إىل س��ابق عه��ده، وبدأت احلي��اة االقتصادّية يف املدينة واملناط��ق املحيطة هبا تنتعش من 
جدي��د ع��ام 1890م، بعد االنتهاء من إكمل بناء الس��ّد الذي ق��ّررت احلكومة العثمنّية 

بناءه لتنظيم تدّفق املياه إىل احلّلة واهلندّية)40(.

ب. العامل اجلغرايف الســّكاين: يعلَّل س��بب نق��ل مركز اللواء بزيادة عدد س��ّكان 
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الديوانّي��ة بص��ورة ملحوظة يف هذه املّدة من جهة، وتناقص عدد س��ّكان احلّلة من جهة 
أخ��رى)41(. ويب��دو أّن هذا العامل ليس له ما يس��ّوغه، فمن خالل مقارنة عدد س��ّكان 
مدينة احلّلة بس��ّكان مدينة الديوانّية يف العام الذي سبق نقل مركز اللواء، فقد بلغ تقدير 
عدد س��ّكان احلّلة والديوانّية من الذكور، بحسب س��النامة والية بغداد لعام 1893م، 
حوايل )20239( نسمة يف مدينة احلّلة، وحوايل )3258( نسمة يف مدينة الديوانّية)42(.

ت. العامــل اجلغرايف الســيايس: بس��بب ازدياد أمهّي��ة الديوانية ملوقعه��ا اجلغرايف، 
لتوّس��طها مراكز التجّمع العش��ائري يف الدغارة والشامّية والس��موة، ممّا يعطي اإلدارة 
العثمنّي��ة القدرة عىل تثبيت س��يطرهتا املركزّية ع��ىل تلك املناطق)43(، س��يم إذا ما عرفنا 
أّن مس��احة قضاء احلّلة كانت أصغر مس��احات األقضية األربع��ة يف اللواء، فقد بلغت 
)3000( ك��م2 مقارنًة مع كل من مس��احة قضاء الديوانّية الت��ي بلغت )6000( كم2، 
ومس��احة قضاء الس��موة )7500( كم2، ومس��احة قضاء الش��امّية )4500( كم2)44(، 
وهذا يعني أّن صغر مساحة قضاء احلّلة وُبعد موقعه اجلغرايف الواقع يف شمل اللواء كانا 
سببني مهّمني يف نقل مركز اللواء إىل قضاء الديوانّية، لتوّسطه بني أقضية احلّلة والشامّية 
ا  والس��موة، كم أّن قرب اإلدارة احلكومّية من مراكز جتّمع الس��ّكان ص��ار أمًرا رضورياًّ

آنذاك، بسبب بطء وسائل النقل وبدائّيتها)45(. 

وقد أكّدت السالنامات التي أصدرهتا والية بغداد عىل العامل اجلغرايف، فذكرت: 
»كان مرك��ز اللواء قصبة احلّلة، بينم متّتعت الديوانّية بموقع متوّس��ط لذلك صرّيت عام 
1309)46( مركًزا للواء، وكان ذلك بسبب جودة هوائها، ولطافة موقعها، ومها يكسبان 

املدينة العمران والرقي«)47(.

وهك��ذا كان العامل اجلغرايف وراء نقل مركز الل��واء من احلّلة إىل الديوانّية، هبدف 
السيطرة عىل عشائر الديوانّية والدغارة وعفك وآل بدير والشامّية والسموة التي كانت 
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متتنع عن دفع الرضائب والرسوم واالنخراط يف خدمة التجنيد اإلجباري.

أصدرت احلكومة العثمنّية عام 1894م أوامرها إىل وايل بغداد حس��ن رفيق باش��ا 
بش��أن إجراءات نقل مرك��ز اللواء إىل الديوانّية، وح��ّددت مصاريف تغطية ذلك النقل 
ب��م ال يزي��د عن )1000( لرية ذهبّي��ة)48(، عىل الرغم من أّن جمل��س الوكالء العثمين قد 
ق��ّدر نفقات عملّية النقل بحوايل )2500( لرية، ويبدو أّن ترّدي األوضاع املالّية للدولة 
العثمنّية آنذاك حال دون رصد املبلغ املايل املطلوب)49(، فقام وايل بغداد بإبالغ متّرف 
احلّل��ة عل رضا بك بذلك، لكّن األخري أب��دى امتعاضه قائاًل: »كيف ينقل مركز اللواء 
)السنجق( من مدينة عامرة حتيط هبا بساتني النخيل والفاكهة إىل قرية قليلة املاء والكأل، 
إضافة إىل ذلك أن ليس للحكومة رساي يّتسع لدوائر احلكومة وثكنات عسكرّية كافية 

للجنود واأللف لرية ال تفي بذلك«)50(.

ويف احلقيق��ة ال ُيع��رف مدى دّق��ة قول متّرف احلّل��ة أعاله، وال��ذي ذكره احلّل 
والعطّي��ة يف كتابيهم، والل��ذان مل يبّينا املصدر الذي اعتم��داه يف رسد ذلك القول، لعّدة 
أسباب، منها أّن الديوانّية مل تكن تعاين من نقص يف املياه، وذلك لوجود هنري الديوانّية 
والدغارة، كم أّن الديوانية مل تكن قرية، بل كانت قضاًء تتبعه ناحيتان وعّدة قرى، ومن 
ا يهل الوضع  غ��ري املعقول أّن متّرف لواء احللة الذي يرتبط به قض��اء الديوانّية إدارياًّ

اإلداري للمدينة فيصفها بالقرية.

فض��اًل عن أّن احلّل��ة مل تكن بأفضل حال من الديواني��ة، ففي عام 1893م وصف 
أح��د الرّحالة األجانب احلّلة قائاًل: »... مكان بائس ليس فيه ما يس��تحّق املش��اهدة... 

يبدو يل أّن احلّلة ال حتمل ميزة حسنة خاّصة هبا«)51(.

أّما موظفو اللواء وضباط موقع احلّلة العسكري فقد أبدوا تذّمرهم، فقام املوّظفون 
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 برفع بعض الطلبات إىل وايل بغداد التمسوا فيها منه العدول عن قرار النقل، كوهنم ال يرغبون 
بمفارقة عوائلهم)52(، يف حني طلب ضّباط اجليش من قائد اجليش العثمين السادس يف بغداد 
 املشري رجب باشا التدّخل باملوضوع، فأجرى اتصااًل مع وايل بغداد قال فيه: »كيف ترسل 

جيًشا إىل بلد ليس فيه ثكنات عسكرّية فيبقى حتت رمحة احلّر والربد«)53(.

وقد عّلل أحد الباحثني سبب تذّمر املوظفني وضّباط اجليش إىل عدم توافر اخلدمات 
يف الديوانّية، وافتقارها لألبنية أو الثكنات التي تؤّمن احلمية للجنود من الظروف الطبيعّية 
 الصعبة، فضاًل عن أّن املبارشة ببناء ثكنات جديدة يتطّلب مبالغ مالّية طائلة قد ال توافق 

احلكومة العثمنّية عىل رصفها ألسباب تتعّلق بأوضاعها املالّية آنذاك)54(.

وع��ىل الرغم م��ن ذل��ك، أرّص وايل بغداد عىل موقف��ه، فأصدر أم��ًرا يقيض بتعيني 
حماس��ب أوقاف بغداد واصف ب��ك متّرًفا بالوكالة للواء الديوانّي��ة، وأوفده إىل احلّلة 
لإلرشاف عىل عملّية االنتقال، كم أنذر وايل بغداد موظفي اللواء كافة برضورة اإلرساع 
ا املتخّلف من املوظفني بمثابة املس��تقيل من الوظيفة،  يف تنفيذ أمر االنتقال الصادر، عاداًّ
ف��م كان للموظفني إاّل االلتح��اق بمقّر عملهم اجلديد، وتّم نقله��م عن طريق النهر إىل 
الديوانية)55(، وبعد أن متّت عملية نقل مركز اللواء، صدرت األوامر بتعيني س��عيد باشا 

املوصّل متّرًفا للواء الديوانّية)56(.
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املح�ر الثالث

النخبة الإداريَّة يف ل�اء احِللَّة 1870-1894م

نّص��ت املادة )29( من قانون الوالي��ات لعام 1864م عىل أن يرشف موّظف كبري 
يدع��ى املتّرف عىل رأس اجلهاز اإلداري يف اللواء، يتّم تعيينه بموجب فرمان يصدره 
الس��لطان العثمين)57(. عل��ًم أّن قان��وين إدارة الواليات العمومّية لع��ام 1871م، وعام 
1913م مل حيّددا بالضبط اجلهة الرس��مّية التي تق��وم بتعيني املتّرفني، لذا فإّن متّريف 
األلوي��ة يف والية بغداد كانوا غالًبا ما تص��در أوامر تعيينهم وعزهلم عن وزارة الداخلية 

يف اسطنبول)58(.

إّن م��ن أبرز مه��ام املتّرف اإلرشاف عىل أمور اإلدارة املدنّي��ة واملالّية واألمنّية يف 
الل��واء، وتنفي��ذ األوام��ر والتعليمت التي تبّل��غ إليه من قبل وايل بغداد، وهو مس��وؤله 
املب��ارش، وتنفي��ذ األحكام اجلزائّي��ة واحلقوقّية الت��ي تصدرها املحاك��م يف ضمن لوائه، 
وت��رأس جملس إدارة الل��واء وتعيني أوقات انعق��اده، وتعيني انعق��اد جمالس اإلدارة يف 
أقضية اللواء ونواحيه، وتنفيذ القرارات التي تتخذها تلك املجالس اإلدارّية والتي تقع 

ضمن نطاق صالحّياته، وحفظ األمن والنظام يف اللواء)59(.

كان املتّرف يدير ش��ؤون الل��واء من بناية حكومّية تدع��ى )حكومت قوناغى(، 
أي دار احلكوم��ة، وموقعها يف مركز اللواء، ويف لواء احلّلة كان مقر احلكومة يف اجلانب 
الرشق��ي م��ن املدينة، ث��ّم نقل يف ع��ام 1881م إىل اجلان��ب الغريب بعد بن��اء مقر جديد 

للمترفّية )60(. 
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وللمت��ّرف معاون وهو قائممقام قض��اء مركز الل��واء)61(، ويعاون املتّرف يف 
األمور العاّمة، إاّل أّن منصب معاون الوايل ُألغي يف مطلع سبعينّيات القرن التاسع عرش 
للمي��الد)62(. أّما راتب املتّرف فكان حيّدد وفًقا لدرج��ة أو صنف اللواء، وبم أّن لواء 
كرب��الء صنفه كان م��ن الدرجة الثاني��ة. ويف عام 1909م خّفض رات��ب متّرف لواء 
كرب��الء من )7500( قرش إىل )6000( قرش)63(، م��ع إضافة خمّصصات مالّية قدرها 
)1000( ق��رش)64(، ويف أواخر عام 1915م خّفض راتب املتّرف من الصنف الثاين 
إىل )5000( قرش)65(. وكان متّرفو لواء احلّلة بني عامي 1870-1893م عىل النحو 

اآليت)66(:

جدول رقم )1(
مترّصفو لواء احلّلة 1870–1893م

املالحظاتتاريخ تعيينهاملترّصف

حزيران 1870ممظهر باشا
كان يشغل وظيفة متّرف لواء 

السليمنّية)67(

1871محمّمد رشيد باشا

1872ممراد أفندي العزي 
شبل باشا العريان)86(

)مرة ثانية(
ترشين الثاين 

1872-1875م
كان يشغل وظيفة متّرف لواء 

املوصل)96( 

1875مخملص باشا )وكالة( )07( 

1875-1878محمّمد باشا الباباين
1879-1880مأرشف باشا)71(
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1881مصالح بك)72(

1882معبد الغني باشا

حمّمد باشا الباباين 
)مرة ثانية(

1883م

حمّمد رشيد باشا 
)مرة ثانية(

1884-1885م

1886مصالح بك النفطجي

1887مزكي أفندي

1888–1891محييى نزهت بك
ُنقل من لواء احلّلة إىل لواء 
شهرزور )كركوك( يف أيار 

1891م)73(
1891مصالح باشا)74(

1891محممود بك

حزيران 1891مجالل بك
كان يشغل وظيفة مترف لواء 

جبل بركت )75(

1892معبد القادر باشا )وكالة(

عل رضا بك
ترشين األول 

1892م
كان يشغل وظيفة معاون الوايل 

يف والية اليمن)76(

وكان مت��ّرف لواء احلّلة قد اضطل��ع بمهام أخرى، كان من بينه��ا قيادة القوات 
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العس��كرية س��واء كانت من اجليش أم الضبطي��ة )اجلندرمة(، لتحصي��ل الرضائب من 
عشائر اللواء وملحقاته، ومجع اإلعانات املالّية إلنشاء بعض املشاريع خدمية يف اللواء. 
وقد شهد لواء احلّلة عدًدا من األعمل املهّمة يف عهد بعض مترفيه ففي عهد املتّرف 
مظهر باشا تّم تفويض أو توزيع األرايض الزراعية عىل أهايل احلّلة)77(. كم قام املتّرف 
م��راد بك يف ترشين الثاين 1872م بفتح باب التربع باألموال ألهايل احلّلة من اجل فتح 
مدرسة رشدّية يف املدينة)78(. ويف عام 1875م قام املتّرف شبل باشا بجمع الرضائب 
من أهايل لواء احلّلة، بمرافقة القوات العسكرّية فاجرب األهايل عىل دفع مبالغ مالّية كبرية 

قدرت بحوايل )1000( كيس)79(.

ويف عام 1881م قام املترف حمّمد رش��يد باشا بإنشاء بناية كبرية ذات طابقني يف 
اجلانب الكبري من مدينة احلّلة، وقد اخّتذها مركًزا إدارًيا للمترفّية بعد أن نقل إليها كّل 

الدوائر احلكومّية التي كانت يف اجلانب الرشقي من املدينة)80(.
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املح�ر الرابع

النخبة الإدارّية يف ق�صاء احِللَّة 1894-1914م

القائممقامون

القائممق��ام هو أكرب موظف إداري يف القض��اء، يعنّي مبارشة من احلكومة املركزّية 
يف اس��طنبول، أّما رئيس��ه املبارش فهو املتّرف، وهو املسؤول عن األمور املدنّية واملالّية 
واألمنّي��ة يف وحدت��ه اإلدارّية، كم أّن عليه تنفيذ مجيع أوام��ر الدولة وتعليمهتا التي ترده 

من مترفّية اللواء التابع له)81(.

وكان مق��ر إدارة القائممقام يق��ع يف مركز القضاء ضمن جمم��ع للدوائر احلكومّية 
يس��ّمى )ال��ساي(، وأّن رات��ب القائممقام قد ُحّدد أيًضا حس��ب الصن��ف أو الدرجة 
اإلدارّي��ة للقضاء، ففي مطلع الق��رن العرشين بلغ )2500( قرًش��ا لقائممقامي أقضية 
الصن��ف أو الدرج��ة األوىل، و)1750( ق��رش لقائممقام��ي أقضي��ة الدرج��ة الثانية، 
و)1250( لقائممقام��ي الدرج��ة الثالث��ة)82(. ويف أواخ��ر ع��ام 1915م كان رات��ب 
قائممقام الصن��ف األول )3000( قرش، والصنف الثاين )2250( قرًش��ا، والصنف 
الثال��ث )1500( قرش)83(. وكان قائممقامو قض��اء احلّلة بني عامي 1894-1917م 

عىل النحو اآليت)84(:
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جدول رقم )2(
قائممقامو قضاء احلّلة 1894-1917م

املالحظاتتاريخ تعيينهالقائممقام

1894معارف حكمت االلويس

راقم أفندي )وكالة(
1895-1897مشوكت اآللويس)85(

1898مأمحد بك الربيعي )وكالة( )86( 

1898مخليل راسخ أفندي
ُنقل إىل قضاء اهلندية ضمن 
لواء كربالء يف شهر كانون 

األول 1899م)87( 

1900مشوكت بك )مرة ثانية( )88(

ُعني يف كانون األول 
1899م وكان قبل ذلك 
يشغل وظيفة مكتوبجي 

والية بغداد)89( 

1901 – 1903مخريي أفندي

ُعني يف شهر حزيران 
1901م وكان يشغل قبل 

ذلك وظيفة قائممقام 
قضاء خراسان ضمن لواء 

ووالية بغداد)90(
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1905–1906مصالح خلوص باشا

1907محممد عل بك

1909مإسمعيل أفندي

1910–1911مهناد أفندي 
ُنقل يف 31 آب 1911م 

إىل قضاء راوندوز)91(

27 آب 1911مراشد باشا

تم تعيينه يف 27 آب 
1911م وكان قبل 
ذلك يشغل وظيفة 

قائممقام قضاء النجف 
االرشف)92(، ويف 29 

ترشين األول 1911م تم 
نقله إىل قضاء خانقني)93(

راسم بك
29 ترشين األول

1911م

كان يشغل وظيفة 
قائممقام قضاء 

خانقني)94(، ويف 22 نيسان 
تم نقله من قضاء احللة إىل 

قضاء رانية)95(

12 أيار 1912م احلاج نامق أفندي
كان يشغل وظيفة قائد 

جاندرمة قضاء الدليم)96(
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راسم بك )مرة ثانية(
20 كانون األول

1912م

كان يشغل قائممقام قضاء 
رانية )97(، ويف حزيران 

1914م تم نقله من قضاء 
احللة إىل قضاء بيت الفقيه 

يف والية اليمن )98(

رفعت أفندي
14 حزيران

1914م

كان يشغل وظيفة 
قائممقام قضاء حران يف 

والية حلب )99(

أيلول 1915مخالد بك

كان يشغل وظيفة 
قائممقام قضاء سامراء 

ضمن لواء ووالية 
بغداد)100(

أواخر عام 1915مسلطان )سلتان( بك
كان يشغل وظيفة 

قائممقام قضاء احلي يف 
والية البرة )101(

1916-1917مامحد تركي أفندي

هو آخر قائممقام عثمين يف 
قضاء احللة وقد انسحب 

من املدينة يف 11 آذار 
1917م)102(

وق��ام قائممقام��و قض��اء احلّلة بعدد م��ن األعمل فف��ي 9 كان��ون األول 1900م 
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ق��ام قائممقام قضاء احلّلة ش��وكت ب��ك اآللويس بافتتاح هن��ر املحاويل، والذي أرشف 
ش��خصًيا عىل أعمل ش��ّقه، وجنّد اآلالف من األيدي العاملة إلنج��ازه)103(، فضاًل عن 
جهوده يف إنشاء بناية جديدة لصيدلّية قضاء احلّلة)104(، كم قام بفرض األمن يف القضاء 
بعد اضطرابه بسبب وجود عصابات للسقة والنهب)105(، ويف عهد القائممقام خريي 

بك تّم افتتاح هنر الشومل)106(.

ويف عام 1909م قاد القائممقام إس��معيل أفندي محلة عسكرّية ضد بعض عشائر 
مدينة احلّلة إلجبارها عىل دفع الرضائب)107(.
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املح�ر اخلام�ض

عالقة اأهايل احللَّة من النخبة الإدارّية العثمانّية

ا جت��اه اإلداري��ني العثمني��ني )املتّرف��ني  كان موق��ف أه��ايل مدين��ة احلّل��ة متغ��رّيً
والقائممقام��ني( يف املدينة تبًعا للسياس��ة أو اإلجراءات الت��ي اخّتذها أولئك اإلداريني، 
فع��ىل س��بيل املث��ال ُعرف ع��ن مت��ّرف ل��واء احلّلة حمّمد رش��يد باش��ا قيام��ه ببعض 
اإلصالحات التي نتج عنها عالقات جّيدة مع أهايل املدينة، لذا تقّرب إليه بعض شعراء 

.)108( احلّلة ومدحوه وأشادوا بمنجزاته، وكان من بينهم الشاعر الكبري حيدر احلّلّ

كم حظي قائممقام احلّلة راقم أفندي بعالقات طّيبة مع أهايل املدينة، واس��تطاع أن 
ينال كس��ب رضاهم، وقد مدحه بعض ش��عراء احلّلة ومنهم الش��اعر جعفر كمل الدين 
احل��ّلّ الذي نعته بأحس��ن النع��وت ووصفه عهده باملس��اواة والعدل)109(. واس��تقطب 
القائممقام ش��وكت اآلل��ويس أهايل احلّلة، وقد مدحه بعض ش��عراء احلّلة، ملا قّدمه من 
أعمل خمتلفة يف املدينة، وكان من بينهم الشاعر يعقوب احلاج جعفر)110(. أما القائممقام 
نام��ق أفندي فقد ُعرف عن��ه بعالقاته الوطيدة مع أهايل املدينة، إذ كان حيرض جمالس��هم 

ودواوينهم)111(.
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ال�صتنتاجات

مّثل��ت النخب��ة اإلدارّية يف مدين��ة احلّلة أعىل مس��ؤول إداري فيه��ا من حيث . 1
املنص��ب والصالحّية، وكان املت��ّرف حينم كانت احلّلة ل��واًء، والقائممقام 

عندما تّم إنزال درجتها اإلدارّية إىل قضاء.

تعّرض��ت الدرج��ة اإلدارّية ملدين��ة احلّلة للتغي��ري مّرت��ني األوىل كانت يف عام . 2
1870م يف عه��د وايل بغ��داد مدحت باش��ا، إذ تّم رفع درجته��ا اإلدارّية من 
قضاء إىل لواء بعد أن ُنقل إليها مركز اللواء، وتعيني مظهر باشا متّرًفا عليها 
يف ماي��س 1870م، وكان هذا النقل وإن��زال درجة الديوانّية اإلدارية من لواء 
ا بلواء احلّلة، بمثاب��ة عقوبة من الدول��ة العثمنّية للواء  إىل قض��اء مرتب��ط إدارياًّ
الديوانّية، بسبب األحداث التي ش��هدهتا ناحية الدغارة، والتي ُعرفت آنذاك 
بحرك��ة الدغارة. وامل��رة الثانية كانت يف ع��ام 1894م عندما قّررت احلكومة 
العثمنّي��ة إنزال درج��ة احلّلة اإلدارّية من لواء إىل قض��اء مرتبط بلواء الديوانّية 
ال��ذي ُأعيد تش��كيله مّرة أخرى، وكانت هناك أس��باب ع��ّدة لذلك القرار يف 

مقّدمتها األسباب السياسّية واجلغرافّية.

تعاق��ب عدد كبري م��ن املتّرفني ع��ىل إدارة ل��واء احلّلة بني عام��ي 1870-. 3
1894م، فنج��د تعيني أكثر من متّرف خالل الس��نة الواحدة، وهذا يّتصل 
بسياسة الدولة العثمنّية املتمّثلة بالتغيري الدائم ملوّظفيها من مسؤويل الوحدات 
اإلدارّي��ة يف الدولة، بس��بب قلقها من عدم تعاون أولئ��ك املتّرفني يف تنفيذ 
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سياس��تها اخلاّص��ة م��ن جهة، وع��دم إتاحة الفرصة هلم لالس��تئثار بالس��لطة 
لتحقيق املنافع الشخصّية من جهة أخرى، لكّن هذا مل يمنع وصول متّرفني 
أكف��اء أثبتوا مهارة وقدرة ع��ىل إدارة اللواء، لذا فقد تّم إع��ادة تعيني بعضهم 
ملّرتني بمنصب املتّرف كشبل باشا العريان وحمّمد باشا الباباين وحمّمد رشيد 

باشا.

كان متّرف��و ل��واء احلّلة من قومّيات خمتلف��ة، إاّل أّن غالبّيتهم العظمى كانت . 4
م��ن األت��راك، ووجد بينهم عدد قليل من الكرد وال��دروز، كم توىّل عدد كبري 
أيًض��ا من القائممقامني إدارة قضاء احلّلة بني عامي 1894-1917م، وكانوا 
من قومّيات خمتلفة أيًضا، فوجد فيهم الركي والكردي، وقد شغل عدد قليل 
من العرب قائممقامية قضاء احلّلة ومنهم عارف حكمت اآللويس وش��وكت 

اآللويس وأمحد الربيعي.

كان موق��ف أهايل احلّلة من النخب��ة اإلدارّية العثمنّية احلاكم��ة يف مدينة احلّلة . 5
ا وفًقا لسياس��ة املتّرف��ني أو القائممقامني من خالل م��ا يقّدمونه من  متغ��رّيً

خدمات وإصالحات يف املدينة.
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وثيقة رقم )1(
مترّصف لواء احلّلة )حمّمد رشيد باشا( كام ورد يف سالنامة الدولة العثامنية العمومية لعام 1871م)112(
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وثيقة رقم )2(
مترصف لواء احللة )شبل باشا( كام ورد يف سالنامة الدولة العثامنية العمومية  لعام 1873م)113(
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وثيقة رقم )3(
إرادة سنية بتعيني نامق أفندي قائد جندرمة قضاء الدليم قائممقامًا لقضاء احلّلة يف 12 أيار 1912م 

كام وردت يف اجلريدة الرسمية العثامنّية)114(
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والنرش والتوزيع، )دمشق: 2008(، ص13.
)10( كان��ت ايال��ة بغداد تضم أربع��ة عرش لواء ه��ي: بغداد، خراس��ان )بعقوبة(، الدلي��م، البرة، 
املوصل، العمرة، س��امراء، بدرة، خانقني، رواندوز، السليمنية، شهرزور، وكربالء، والديوانية. 

ينظر: سالنامة دولت علية عثمنية لسنة 1286ه�، دفعة 24، ص202-201.
)11( مجيل موسى النجار، اإلدارة العثمنية يف والية بغداد من عهد الوايل مدحت باشا إىل هناية احلكم 

العثمين 1869-1917، ط2، دار الشؤون الثقافية، )بغداد: 2001(، ص116.
)12( ناحي��ة ملحقة بقضاء املركز يف ل��واء الديوانية، والية بغداد اس��تحدثت إدارًيا يف عام 1869م، 
واحتفظت بدرجتها اإلدارية حتى هناية احلكم العثمين. هناك رائيني يف تس��ميتها، الرأي األّول: 
غار( التي أطلقت عىل النهر وهي تعني الدفاع، ألن النهر يدفع الس��د  أهن��ا جاءت من صفة )الدَّ
ال��ذي يقام عليه ويرف��ه لتدفق املياه بسعة ثم أطلقت هذه الصفة اس��ًم للمدينة فقيل الدغارة. 
والثاين: أن امرأة اسمها دغارة قامت بكري النهر إال أن هذا الرأي ضعيف جًدا. ُصنفت الدرجة 
اإلداري��ة للناحية يف عام 1907م بالصنف )1(. ينظر: س��النامة الدولة العثمنية العمومية لس��نة 
1286ه�، ص 202؛ عبد الرزاق احلس��ني، موجز تاريخ البلدان العراقية، ط1، مطبعة النجاح، 
)بغ��داد: 1930(، ص82؛ اللجن��ة اإلعالمية ملهرجان القادس��ية، حمافظة القادس��ية بني املايض 

واحلارض، مطبعة الديواين، )بغداد: 1988(، ص97.
(13) BOA (Basbakanlik Osmanli Archive), I. DH, 14081, 21 C., 1267.

(14) BOA, I. DH, 579/40335, 2, 20 RA, 1285.

(15) BOA, I. DH, 14081, 21 C., 1267.

)16( محود الس��اعدي، صحائف مطوية من تاريخ العراق القريب )ثورة عفك واألقرع يف أيام والية 
مدحت باشا(، جملة العدل النجفية، السنة اخلامسة، آب 1965، ص21.

)17( عب��اس العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج7، رشكة التجارة والطباعة املحدودة، )بغداد: 
1955(، ص220-207.

)18( فهد بن عل بن ثامر الس��عدون من أمراء مش��يخة املنتفق، ُعني مترًفا للواء الديوانية يف أيلول 
1869م أثناء حوادث حركة الدغارة، وبقي يف منصبه ملدة مخس��ة أش��هر حتى ش��باط 1870م. 
ينظ��ر: الزوراء، العدد 16، 22 مُجادى األخرى 1286ه���؛ الزوراء، العدد 37، 28 ذي القعدة 

1286ه�.
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)19( سامي ناظم حسني املنصوري، الديوانية وتوابعها يف وثائق األرشيف العثمين 1865-1917م، 
دار املدينة الفاضلة، ط1، )بغداد: 2015(، ص64.

)20( مصطف��ى ن��ور الدين الواعظ، الروض األزهر يف تراجم آل الس��يد جعفر، عني بنرشه وأضاف 
عليه وعلق حواشيه: إبراهيم الواعظ، )املوصل: 1948(، ص248.

)21( جعفر اخلياط، صور من تاريخ العراق يف العصور املظلمة، )بريوت: 1971(، ص357-351.
)22( ملزيد من التفصيل حول تلك احلركة ينظر: يوسف كمل بك حتاته وصديق الدملوجي، املصدر 
الس��ابق، ص226-229؛ عب��د الكريم حس��ني عبد الش��باين، أضواء عىل حرك��ة الدغارة ضد 

العثمنيني 1869م، ط1، )بغداد: 2011(.
)23( ع��ل ه��ادي عباس املهداوي، احلل��ة يف العهد العثمين املتأخ��ر 1869-1914م، بيت احلكمة، 

ط1، )بغداد: 2002(، ص13.
)24( تقويم وقايع، العدد 1238، 18 ربيع األول 1287ه�.

)25( حمم��د حس��ن عل جمي��د، والة احللة وحكامها يف القرن التاس��ع عرش حتى هناي��ة احلكم الركي 
يف الع��راق 1800-1917 وأثرهم يف الش��عر، جملة املؤرخ العريب، الع��دد 20، بغداد، 1981، 

ص283.
)26( عل هادي عباس املهداوي، املصدر السابق، ص30.

)27( مجيل موسى النجار، املصدر السابق، ص119.
)28( سلطان بك الشاوي، ذيل مطالع السعود أو تاريخ الشاوي، حتقيق عبد اجلبار العمر، جملة آفاق 

عربية، السنة السادسة، العدد 6-7، شباط/آذار 1981، ص82.
)29( التقويم املايل- الرومي أو السنة الرومية أو املالية: اسم للتاريخ املستخدم عند العثمنيني منذ عام 
1205ه�/1790م، ويذكر يف الوثائق الرس��مية بالس��نة املالية، ونظًرا لتقيده بالشهور الشمسية 
واعتبار بداية الس��نة فيه )شهر مارس/آذار( فيطلق عليه أيًضا التاريخ الرومي، والفرق بني هذا 
التاري��خ والتاري��خ امليالدي هو )584( س��نة. فإذا أضي��ف للتاريخ الرومي – امل��ايل هذا الرقم 
سوف نحصل عىل التاريخ امليالدي، وإذا طرحنا هذا الرقم من أي تاريخ ميالدي سوف نحصل 
ع��ىل التاريخ الرومي- املايل، وملن يريد مقارنة أو حتويل ب��ني التواريخ الرومية- املالية واهلجرية 
وامليالدية فرياجع كل من: حممد صديق اجلليل، التقويم الش��ميس العثمين املسمى بالسنني املالية 

الرومية، جملة املجمع العلمي العراقي، مج23، بغداد، 1973م، ص227 ؛ 
Faik Resit Unat, Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Cevirme Kilavuzu, (Ankara: 1988).

)30( س��النامة دولت علية عثمنية، س��نة هجرية س��نة خمصوص 1311ه�، قرق س��كزنجي سنه، در 
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سعادت، مطبعة عامرة، ده طبع اولنمشدر، ص524.
)31( بغداد واليتنه خمصوص سالنامة، بغداد سالنامة يس سنة هجرية 1311، ص208.

)32( سالنامة والية بغداد لسنة 1323ه�، ص335؛ بغداد واليت جليلة سنة خمصوص سالنامة در، 
يكرمنجي دفعة در، سنة هجرية 1324، رومية 1321-1322، مطبعة واليتده طبع اوملنشدر، 

ص305.
)33( الواعظ، املصدر السابق، ص412.

)34( ت��م االعت��مد يف حتويل التواريخ عىل التقويم الوارد يف س��النامة الدولة العثمنية العمومية لس��نة 
1311ه�، وهو تقويم لسنة 1309 املالية– الرومية وما يقابلها يف التقويمني اهلجري وامليالدي، 

فضال عن التقويم الشميس العثمين للسيد حممد صديق اجلليل.
)35( وداي العطية، تاريخ الديوانية قديًم وحديًثا، املطبعة احليدرية، )النجف: 1954(، ص68.

)36( يوسف كركوش احلل، تاريخ احللة، ق1، ط1، املطبعة احليدرية، )النجف: 1965(، ص154.
)37( لالطالع عىل نص الوثيقة ينظر: سامي ناظم حسني املنصوري، املصدر السابق، ص156.

)38( مجيل موسى النجار، املصدر السابق، ص127.
)39( وداي العطية، املصدر السابق، ص68.

)40( عل هادي عباس املهداوي، املصدر السابق، ص31.
)41( املصدر نفسه، ص31 ؛ وداي العطية، املصدر السابق، ص68.

)42( سالنامة والية بغداد لسنة 1311ه�، ص227-226.
)43( وداي العطية، املصدر السابق، ص68.

(44) Vital Cuinet, La Turguie D Asia, tome troisieme, (Paris: 1894), p 5. 
)45( مجيل موسى النجار، املصدر السابق، ص127.

)46( وفًقا للتقويم الشميس )املايل– الرومي( فإن سنة 1309 مالية تقابل 1311 هجرية/أواخر عام 
1893- أوائل 1894 ميالدية، وكم أوضحنا سابًقا.

)47( بغداد واليت جليلة س��نة خمصوص س��النامة در، دفعة 19، س��نة هجرية 1323، وس��نة مالية 
1321، مطبع��ة واليت��ده طبع اولنمش��در، ص335 ؛ س��النامة والي��ة بغداد لس��نة 1324ه�، 

ص305.
)48( وداي العطية، املصدر السابق، ص69.

)49( سامي ناظم حسني املنصوري، املصدر السابق، ص 156.
)50( يوسف كركوش احلل، املصدر السابق، 153 ؛ وداي العطية، املصدر السابق، ص69.
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)51( أ.ج، سوانس كوبر، رحلة يف البالد العربية اخلاضعة لألتراك، ترمجة: صادق عبد الركايب، ط1، 
األهلية للنرش والتوزيع، )عمن: 2004(، ص246.

)52( يوسف كركوش احلل، املصدر السابق، ص154.
)53( وداي العطية، املصدر السابق، ص69.

)54( عل هادي عباس املهداوي، املصدر السابق، ص34.
)55( وداي العطية، املصدر السابق، ص69؛ يوسف كركوش احلل، املصدر السابق، ص154.

)56( وداي العطية، املصدر السابق، ص70.
)57( الدس��تور، ترمجه من اللغ��ة الركية إىل العربية: نوفل أفندي نعم��ة اهلل نوفل، بمراجعة وتدقيق: 

خليل أفندي اخلوري، مج1، املطبعة األدبية، )بريوت: 1301ه�(، ص386.
)58( مجيل موسى النجار، املصدر السابق، ص181.

)59( املصدر نفسه، ص182.
)60( عل هادي عباس املهداوي، املصدر السابق، ص79.

)61( الدستور، مج1، ص387.
)62( مجيل موسى النجار، املصدر السابق، ص187-186.

)63( تقويم وقايع، العدد 240، برنجي سنة، 24 مجادى األوىل 1327ه�/31 مايس 1325ر.م.
)64( الزوراء، العدد 2219، 21 رجب 1327ه�.

)65( تقويم وقايع، العدد 2373، س��كزنجي سنة، 2 صفر 1334ه�/27 ترشين الثاين 1331ر.م؛ 
لوريمر، املصدر السابق، القسم اجلغرايف، ج3، ص1042. 

)66( س��النامة دولت علية عثمنية لس��نة 1288ه�، دفعة 26، ص169؛ س��النامة دولت علية عثمنية 
لسنة 1289ه��، دفعة 27، ص159؛ سالنامة دولت علية عثمنية لسنة 1298ه�، اوتوز التنجي 
دفعه، اس��تانبول، بكك مطبعة يس سنده، طبع اوملنشدر، ص145؛ سالنامة دولت علية عثمنية 
س��نة هجرية سنة خمصوص 1304ه�، دفعة 42، در سعادت، حممود بك مطبعة يس، ص431؛ 
س��النامة دولت علية عثمنية س��نة هجرية س��نة خمص��وص 1305ه�، قرق اوجنج��ي دفعة، در 
س��عادت، حممود بك مطبعة يس، 339؛ س��النامة دولت علية عثمنية سنة هجرية سنة خمصوص 
1306ه�، دفعة 44، در سعادت، حممود بك مطبعة يس، ص422؛ سالنامة دولت علية عثمنية 
س��ن هجرية سنة خمصوص 1307ه�، قرق بشنجي سنة، در سعادت، مطبعة عامرة، ص467؛ 
س��النامة والي��ت بغداد لس��نة 1292ه���، دفع��ة 1، مطبعة والي��ت بغداد، ص109؛ س��النامة 
واليت بغداد لس��نة 1299ه�، دفعة 3، ص84؛ بغداد واليتي س��النامة سيدر، سنة هجرية سنة 
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خمص��وص 1300، دفعة 4، مرتبي بغداد مكتوبجييس مصطف��ى ذهني بكدر، ص140؛ بغداد 
واليتي س��النامة سيدر، 1301 س��نة هجرية س��نة خمصوص، دفعة 5، ص142؛ بغداد واليتي 
س��النامة سيدر، س��نة هجرية سنة خمصوص 1302، دفعة 6، ص116؛ س��النامة واليتي بغداد 
لس��نة 1303ه�، دفعة 7، ص115؛ س��النامة واليت بغداد، 1309 سنة هجرية سنة خمصوص 
در، دفعة 8، واليت مطبعة س��نده طبع اولنمش��در، ص236؛ بغداد س��النامة يس، سنة هجرية 
1310، واليت مطبعة س��ندة طبع اولنمشدر، ص192؛ س��النامة والية بغداد لسنة 1311ه�، 

ص202.
)67( تقويم وقايع، العدد 1238، 18 ربيع األول 1287ه�.

)68( شبل باشا: درزي من لواء حوران املرتبط بوالية سوريا، ُلّقب بشبل العريان، وكان من األشقياء 
وقط��اع الطرق فتم إلقاء القبض عليه وتس��فريه إىل اس��طنبول فحكم عليه بالس��جن املؤبد وأن 
توضع يف عنقه األغالل ويف رجليه السالسل. وحينم اندلعت احلرب العثمنية- الروسية يف عهد 
الس��لطان العثمين حممود خان، كان قائد القوات العثمنية السدار األكرم عمر باش��ا، وقد سمع 
ش��بل بخرب احلرب بني الدولة العثمنية وروس��يا القيرية فأرس��ل طلب اسرحام لقائد اجليش 
العثمين بإطالق رساحه والسمح له باملشاركة هبذه احلرب موضًحا أنه يف حال عدم ثبات جدارته 
فيه��ا فيتم إرجاعه للس��جن، فواف��ق السدار األكرم وطلب من الس��لطان العث��مين إصدار أمًرا 
بإطالق رساح ش��بل، وتم تعيينه قائًدا عىل فرس��ان عساكر اهلايتة )قوات عسكرية غري نظامية(، 
وقد اثبت ش��جاعة كب��رية يف تلك احلرب. وحينم تم تعيني السدار األكرم عمر باش��ا والًيا عىل 
إيالة بغداد يف عام 1856م استقدم معه شبل إىل العراق وعينه )رس كودة( أي زعيًم عىل عساكر 
اهلايت��ة لقتال وإخضاع العش��ائر العربية يف لواء الديوانية لس��لطة اإلدارة العثمنية، ونتيجة هلمته 
وش��جاعته يف إخضاع تلك العش��ائر فقد تم تعيينه مترًفا للواء الديوانية عام 1867م، ش��غل 
مترفي��ة عدد من األلوية العثمنية كان آخرها مترفي��ة لواء احللة حتى وفاته يف عام 1875م. 
ينظر: تقويم وقايع، العدد 872، 9 ش��وال 1283ه� ؛ حممود بن س��لطان بك الش��اوي، املصدر 

السابق، ص72.
)69( الزوراء، العدد 298، 11 رمضان 1289ه�.

)70( الزوراء، العدد 579، 10 شوال 1292ه�.

)71( الزوراء، العدد 862، 10 شوال 1296ه�.
)72( الزوراء، العدد 1036، 13 رمضان 1299ه�.

)73( تقويم وقايع، العدد 18، 26 رمضان 1308ه�.
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)74( الزوراء، العدد 1464، 2 رمضان 1308ه�.
)75( تقويم وقايع، العدد 31، 2 ذو القعدة 1308ه�.

)76( الزوراء، العدد 1529، 8 ربيع اآلخرة 1310ه�.
)77( الزوراء، العدد 276، 23 مجادى اآلخرة 1289ه�.

)78( الزوراء، العدد 298، 11 رمضان 1289ه�.
)79( الزوراء، العدد 526، 3 ربيع اآلخر 1292ه�.

)80( يوسف كركوش احلل، املصدر السابق، ص151.
)81( ملزيد من التفصيل ينظر: مجيل موسى النجار، املصدر السابق، ص191-190.

)82( ج. ج. لوريمر، املصدر السابق، القسم اجلغرايف، ج3، ص1042.
)83( تقويم وقايع، العدد 2373، سكزنجي سنة، 2 صفر 1334ه�/27 ترشين الثاين 1331ر.م.

)84( بغداد واليتنه خمصوص سالنامه 1312 سنة هجرية، اوزره واليت مطبعة سنده طبع اولنمشدر، 
ص233؛ بغداد واليت جليلة س��نة خمصوص سالنامة در، دفعة 12، سنة شمسية 1312، سنة 
قمرية 1313-1314، ص303؛ بغداد واليت جليلة س��نة خمصوص س��النامة در، دفعة 13، 
س��نة قمرية 1315، وشمس��ية 1313، واليت مطبعة سندة طبع اولنمش��در، ص276؛ بغداد 
واليت جليلة س��نة خمصوص س��النامة در، دفعة 14، س��نة قمرية 1316، وشمس��ية 1314-
1315، بغ��داد واليت��ي مطبعة س��ندة، طب��ع اولنمش��در، ص252؛ بغداد واليت جليلة س��نة 
خمص��وص س��النامة در، اون التنجي دفعة در س��نة قمري��ة 1318 وشمس��ية 1317-1316، 
واليت مطبعة س��نده، طبع اوملنش��در، ص316؛ بغداد واليت جليلة س��نة خمصوص س��النامة 
سيدر، اون يدنجي دفعة در، سنة قمرية 1319، وشمسية 1317-1318، واليت مطبعة سنده 
طبع اولنمشدر، ص 345؛ بغداد واليت جليلة سنة خمصوص سالنامة در، اون سكزنجي دفعة 
در س��نة قمرية 1321، و1319 مالية، واليت مطبعة س��ندة طبع اوملنشدر، ص322؛ سالنامة 
والية بغداد لس��نة 1323ه�، ص237؛ س��النامة والية بغداد لس��نة 1324ه�، ص191؛ بغداد 
واليتنه خمصوص س��النامة در، يكرمي برنجي دفعة در، س��نة هجري��ة 1325، رومية 1322-
1323، ص177؛ بغداد واليت جليلة س��النامة در، س��نة هجرية 1329، س��نة رومية 1327، 

بغداد شابندر مطبعة، سندة طبع اولنمشدر، ص147.
)85( ش��وكت باش��ا بن رفعت بك االلويس، ولد يف بغ��داد عام 1854م وتعلم فيه��ا، ُعني قائمقاًما 
لقض��اء الكوت عام 1889م، فقضاء احللة للم��دة 1892-1897م، ثم صار مديًرا لتحريرات 
والي��ة بغداد، فقائمقاًما لقضاء احللة مرة ثانية، انتخب نائًبا عن لواء الديوانية يف جملس املبعوثان 
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العث��مين ع��ام 1908م، ث��م أعيد انتخاب��ه يف جملس املبعوثان ع��ن بغداد ع��ام 1914م، تويف يف 
بغ��داد عام 1916م. ينظ��ر: جملس مبعوثان، برنجي دورة اجتمعي��ة 4 كانون األول 5-1324 
كانون الثاين 1327، مطبعة عامرة، )استانبول: 1328ر(، ص269-276؛ مري بري، أعالم 

السياسة يف العراق احلديث ج1، ط1، دار احلكمة، )لندن: 2005(، ص292.
)86( الزوراء، العدد 1765، 15 ذو القعدة 1315ه�.

)87( الزوراء، العدد 1844، 10 شعبان 1317ه�.

)88( الزوراء، العدد 1844، 10 شعبان 1317ه�.
)89( املصدر نفسه.

)90( الزوراء، العدد 1906، 21 صفر 1319ه�.
)91( تقويم وقايع، اوجنجي سنة، 925، 20 رمضان 1329ه�.

)92( تقويم وقايع، اوجنجي سنة، العدد 919، 13 رمضان 1329ه�.
)93( تقويم وقايع، دردنجي سنة، العدد 968، 14 ذي القعدة 1329ه�.

)94( املصدر نفسه.
)95( تقويم وقايع، دردنجي سنة، العدد 1111، 9 مجادى األوىل 1330ه�

)96( تقويم وقايع، دردنجي سنة، العدد 1144، 17 مجادى اآلخرة 1330ه�.
)97( تقويم وقايع، بشنجي سنة، العدد 1327، 20 حمرم 1331ه�.

)98( تقويم وقايع، آلتنجي سنة، العدد 1847، 20 رجب 1332ه�.
)99( املصدر نفسه.

)100( الزوراء، العدد 2530، 15 شوال 1333ه�.
)101( تقويم وقايع، سكزنجي سنة، العدد 2377، 6 صفر 1334ه�.

)102( عبد العزيز القصاب، مذكرات عبد العزيز القصاب، إعداد وحتقيق خالد عبد العزيز القصاب، 
املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط1، )بريوت: 2007(، ص135.

)103( الزوراء، العدد 1888، 30 شعبان 1318ه�.
)104( الزوراء، العدد 1885، 9 شعبان 1318ه�.

)105( احلل، املصدر السابق، ج 1، ص 158-157.

)106( الزوراء، العدد 1921، 17 رمضان 1319ه�.
)107( عل هادي عباس املهداوي، املصدر السابق، ص50.

)108( حي��در احلل، ديوان الس��يد حيدر احلل، نرشه عل اخلاق��اين، ج2، املطبعة احليدرية، )النجف 
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االرشف: 1950(، ص162.
)109( جعفر كمل الدين احلل، ديوان سحر بابل، مطبعة العرفان، )صيدا: 1331ه�(، ص407.

)110( يعق��وب احل��اج جعفر، دي��وان يعقوب احل��اج جعفر، مطبع��ة النعمن، )النج��ف: 1962(، 
ص106-105.

)111( يوسف كركوش احلل، تاريخ احللة، ج1، ص158.
)112( سالنامة دولت علية عثمنية لسنة 1288ه� ، ص169.
)113( سالنامة دولت علية عثمنية لسنة 1290ه� ، ص158.

)114( تقويم وقايع ، دردنجي سنة ، العدد 1144 ، 17 مجادى اآلخرة 1330ه�.
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قائمة امل�صادر

: ال�ثائق العثمانّية اأّولاً

أ. الوثائق غر املنشورة
1. BOA, I. DH, 14081, 21 C., 1267.

2. BOA, I. DH, 579/40335, 2, 20 RA, 1285.

ب. الوثائق املنشورة:
سالنامة دولت علية عثمنية لسنة 1286ه�، دفعة 24.. 1
سالنامة دولت علية عثمنية لسنة 1288ه�، دفعة 26.. 2
سالنامة دولت علية عثمنية لسنة 1289ه��، دفعة 27.. 3
سالنامة دولت علية عثمنية لسنة 1298ه، اوتوز التنجي دفعه، استانبول، بكك مطبعة يس . 4

سنده، طبع اوملنشدر.
س��النامة دولت علية عثمنية س��نة هجرية سنة خمصوص 1304ه�، دفعة 42، در سعادت، . 5

حممود بك مطبعة يس.
س��النامة دولت علية عثمنية سنة هجرية سنة خمصوص 1305ه�، قرق اوجنجي دفعة، در . 6

سعادت، حممود بك مطبعة يس.
س��النامة دولت علية عثمنية س��نة هجرية سنة خمصوص 1306ه�، دفعة 44، در سعادت، . 7

حممود بك مطبعة يس.
س��النامة دولت علية عثمنية س��ن هجرية س��نة خمصوص 1307ه�، قرق بشنجي سنة، در . 8

سعادت، مطبعة عامرة.
سالنامة دولت علية عثمنية، سنة هجرية سنة خمصوص 1311ه�، قرق سكزنجي سنه، در . 9

سعادت، مطبعة عامرة، ده طبع اولنمشدر.
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سالنامة واليت بغداد لسنة 1292ه، دفعة 1، مطبعة واليت بغداد.. 10
سالنامة واليت بغداد لسنة 1299ه�، دفعة 3.. 11
بغداد واليتي س��النامة سيدر، س��نة هجرية س��نة خمصوص 1300، دفعة 4، مرتبي بغداد . 12

مكتوبجييس مصطفى ذهني بكدر.
بغداد واليتي سالنامة سيدر، 1301 سنة هجرية سنة خمصوص، دفعة 5.. 13
بغداد واليتي سالنامة سيدر، سنة هجرية سنة خمصوص 1302، دفعة 6.. 14
سالنامة واليتي بغداد لسنة 1303ه�، دفعة 7.. 15
سالنامة واليت بغداد، 1309 سنة هجرية سنة خمصوص در، دفعة 8، واليت مطبعة سنده . 16

طبع اولنمشدر.
بغداد سالنامة يس، سنة هجرية 1310، واليت مطبعة سندة طبع اولنمشدر.. 17
بغداد واليتنه خمصوص سالنامة، بغداد سالنامة يس سنة هجرية 1311.. 18
بغ��داد واليتنه خمصوص س��النامه 1312 س��نة هجري��ة، اوزره واليت مطبعة س��نده طبع . 19

اولنمشدر.
بغداد واليت جليلة سنة خمصوص سالنامة در، دفعة 12، سنة شمسية 1312، سنة قمرية . 20

.1314 – 1313
بغداد واليت جليلة س��نة خمصوص س��النامة در، دفعة 13، س��نة قمرية 1315، وشمسية . 21

1313، واليت مطبعة سندة طبع اولنمشدر.
بغداد واليت جليلة س��نة خمصوص س��النامة در، دفعة 14، س��نة قمرية 1316، وشمسية . 22

1314–1315، بغداد واليتي مطبعة سندة، طبع اولنمشدر.
بغداد واليت جليلة س��نة خمصوص س��النامة در، اون التنجي دفعة در س��نة قمرية 1318 . 23

وشمسية 1316–1317، واليت مطبعة سنده، طبع اوملنشدر.
بغ��داد والي��ت جليلة س��نة خمصوص س��النامة س��يدر، اون يدنجي دفعة در، س��نة قمرية . 24

1319، وشمسية 1317 – 1318، واليت مطبعة سنده طبع اولنمشدر.
بغداد واليت جليلة سنة خمصوص سالنامة در، اون سكزنجي دفعة در سنة قمرية 1321، . 25

و1319 مالية، واليت مطبعة سندة طبع اوملنشدر.
بغداد واليت جليلة سنة خمصوص سالنامة در، دفعة 19، سنة هجرية 1323، وسنة مالية . 26

1321، مطبعة واليتده طبع اولنمشدر.
بغداد واليت جليلة س��نة خمصوص س��النامة در، يكرمنجي دفعة در، سنة هجرية 1324، . 27
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رومية 1321-1322، مطبعة واليتده طبع اوملنشدر.
بغداد واليتنه خمصوص س��النامة در، يكرمي برنجي دفعة در، س��نة هجرية 1325، رومية . 28

.1323–1322
بغداد واليت جليلة س��النامة در، س��نة هجرية 1329، س��نة رومية 1327، بغداد شابندر . 29

مطبعة، سندة طبع اولنمشدر.
الدستور، ترمجه من اللغة الركية إىل العربية نوفل أفندي نعمة اهلل نوفل، بمراجعة وتدقيق . 30

خليل أفندي اخلوري، مج 1، املطبعة األدبية، )بريوت: 1301ه�(.
جمل��س مبعوثان، برنج��ي دورة اجتمعية 4 كان��ون األول 1324–5 كانون الثاين 1327، . 31

مطبعة عامرة، )استانبول: 1328ر(.

ا: الكتب العربّية واملعّربة ثانياً
أ.ج. س��وانس كوبر، رحلة يف البالد العربي��ة اخلاضعة لألتراك، ترمجة صادق عبد الركايب، . 1

ط1، األهلية للنرش والتوزيع، )عمن: 2004(.
أنكه هلارد، تاريخ اإلصالحات والتنظيمت يف الدولة العثمنية، نقله إىل العثمنية عل رشاد، . 2

ترمج��ه إىل العربية حممود عل عامر، قدمت له وعلقت عليه س��مر هبلوان، ط1، دار الزمان 
للطباعة والنرش والتوزيع، )دمشق: 2008(.

ب��ودون ريمونو وبوريكو فرانس��وا، املعجم النق��دي يف علم االجتمع، املؤسس��ة اجلامعية . 3
للدراسات والنرش )جمد(، ط2، )بريوت: 2007(.

توم��اس بوتوم��ور، الصف��وة و املجتمع: دراس��ة يف عل��م االجتمع الس��يايس، ترمجة حممد . 4
اجلوهري وآخرون، دار املعرفة اجلامعية، )اإلسكندرية: 1988(.

ج. ج. لوريمر، دليل اخلليج، القس��م التارخيي، ترمجة قسم الرمجة بمكتب أمري دولة قطر، . 5
ج4، مطابع عل بن عل، )الدوحة: د. ت(.

جعفر اخلياط، صور من تاريخ العراق يف العصور املظلمة، )بريوت: 1971(.. 6
جعفر كمل الدين احلل، ديوان سحر بابل، مطبعة العرفان، )صيدا: 1331ه�(.. 7
مجيل موس��ى النجار، اإلدارة العثمنية يف والية بغداد من عهد الوايل مدحت باش��ا إىل هناية . 8

احلكم العثمين 1869 – 1917، ط2، دار الشؤون الثقافية، )بغداد: 2001(.
حيدر احلل، ديوان السيد حيدر احلل، نرشه عل اخلاقاين، ج2، املطبعة احليدرية، )النجف . 9

االرشف: 1950(.
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س��امي ناظم حس��ني املنصوري، الديوانية وتوابعها يف وثائق األرش��يف العثمين 1865 – . 10
1917م، دار املدينة الفاضلة، ط1، )بغداد: 2015(.

عب��اس الع��زاوي، تاريخ العراق بني احتالل��ني، ج7، رشكة التج��ارة والطباعة املحدودة، . 11
)بغداد: 1955(.

عبد الرزاق احلسني، موجز تاريخ البلدان العراقية، ط1، مطبعة النجاح، )بغداد: 1930(.. 12
عب��د العزي��ز القصاب، مذكرات عب��د العزيز القص��اب، إعداد وحتقيق خال��د عبد العزيز . 13

القصاب، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط1، )بريوت: 2007(.
عبد الكريم حس��ني عبد الشباين، أضواء عىل حركة الدغارة ضد العثمنيني 1869م، ط1، . 14

)بغداد: 2011(.
ع��ل هادي عب��اس امله��داوي، احللة يف العه��د العث��مين املتأخ��ر 1869 – 1914م، بيت . 15

احلكمة، ط1، )بغداد: 2002(.
اللجنة اإلعالمية ملهرجان القادسية، حمافظة القادسية بني املايض واحلارض، مطبعة الديواين، . 16

)بغداد: 1988(.
حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، )بريوت: 1989(.. 17
حمم��د مرت� احلس��يني الزبيدي، تاج الع��روس من جواهر القاموس، حتقي��ق عبد العليم . 18

الطحاوي، ج4، مطبعة حكومة الكويت، ط2، )الكويت: 1987(.
19- مصطفى نور الدين الواعظ، الروض األزهر يف تراجم آل الس��يد جعفر، عني بنرشه . 19

وأضاف عليه وعلق حواشيه إبراهيم الواعظ، )املوصل: 1948(.
مري بري، أعالم السياسة يف العراق احلديث ج1، ط1، دار احلكمة، )لندن: 2005(.. 20
وداي العطية، تاريخ الديوانية قديًم وحديًثا، املطبعة احليدرية، )النجف: 1954(.. 21
يعقوب احلاج جعفر، ديوان يعقوب احلاج جعفر، مطبعة النعمن، )النجف: 1962(.. 22
يوسف كركوش احلل، تاريخ احللة، ق1، ط1، املطبعة احليدرية، )النجف: 1965(.. 23
يوس��ف كمل بك حتاته وصديق الدملوجي، مدحت باش��ا حيات��ه – مذكراته – حماكمته، . 24

ط1، الدار العربية للموسوعات، )بريوت: 2002(.

ا: الكتب الأجنبية ثالثاً
1. Ergun Ozbudun, Social Change and Political Participation in Turkey, 

Princeton University Press, (N.Y: 1976). 
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2. Faik Resit Unat, Hicri Tarihleri Miladi Tarihe Cevirme Kilavuzu, 

(Ankara: 1988).

3. Vital Cuinet, La Turguie D Asia, tome troisieme, (Paris: 1894).

ا: الدوريات رابعاً

أ. املجالت
محود الس��اعدي، صحائف مطوية من تاريخ العراق القري��ب )ثورة عفك واألقرع يف أيام . 1

والية مدحت باشا(، جملة العدل النجفية، السنة اخلامسة، آب 1965.
عصم��ت بره��ان الدين عبد القادر ، تطور الظاهرة الدينية – السياس��ية يف تركيا املعارصة ، . 2

جملة دراسات إقليمية ، العدد )4( ، كانون األول 2005.
حممد حسن عل جميد، والة احللة وحكامها يف القرن التاسع عرش حتى هناية احلكم الركي . 3

يف الع��راق 1800 – 1917 وأثره��م يف الش��عر، جمل��ة املؤرخ العريب، الع��دد 20، بغداد، 
.1981

حممد صديق اجلليل، التقويم الش��ميس العثمين املسمى بالسنني املالية الرومية، جملة املجمع . 4
العلمي العراقي، مج 23، بغداد، 1973م.

حممود بن س��لطان بك الش��اوي، ذيل مطالع الس��عود أو تاريخ الشاوي، حتقيق عبد اجلبار . 5
العمر، جملة آفاق عربية، السنة السادسة، العدد 6 - 7، شباط / آذار 1981.

ب. الصحف
تقويم وقايع، العدد 1238، 18 ربيع األول 1287ه�.. 1
تقويم وقايع، العدد 18، 26 رمضان 1308ه�.. 2
تقويم وقايع، العدد 31، 2 ذو القعدة 1308ه�.. 3
تقوي��م وقاي��ع، الع��دد 240، برنج��ي س��نة، 24 مج��ادى األوىل 1327ه��� / 31 ماي��س . 4

1325ر.م.
تقويم وقايع، اوجنجي سنة، العدد 919، 13 رمضان 1329ه�.. 5
تقويم وقايع، اوجنجي سنة، 925، 20 رمضان 1329ه�.. 6
تقويم وقايع، دردنجي سنة، العدد 968، 14 ذي القعدة 1329ه�.. 7
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