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تجور فكخة البحث عمى التخكيد عمى مخحمة تاريخية ميسة مؼ عسخ الجولة

العثسانية وىي فتخة تؽلي الدمطان عبج العديد عخش الجولة العثسانية وما رافق ذلغ

مؼ اصالحات اثخت عمى احؽال ييؽد العخاق .وييجف البحث الى مشاقذة فخضيات

عجة تحاول ايجاد الحمؽل وىي تبيؼ االثخ الحي أحجثتو االصالحات العثسانية عمى

اوضاع االقمية الييؽدية في الؽاليات العخاقية الثالث .وتأتي أىسية البحث مؼ

خالل تدميط الزؽء عمى االصالحات العثسانية دورىا في تحديؼ اوضاع ييؽد

العخاق خالل حكػ الدمطان عبج العديد مؼ خالل تطبيق القؽانيؼ االصالحية .أما

محاور البحث فيي اوالً .قانؽن الؽاليات عام  ,1864ثانياً .قانؽن الطائفة
الييؽدية في الجولة العثسانية عام 1865م واثخه في ييؽد العخاق ,ثالثا .إصالحات

مجحت باشا 1872-1869م واثخىا في ييؽد العخاق ,رابعاً عشاية مجحت باشا
بالسجالذ البجلية وخجمتيا خامداً :خط اإلصالحات والتشعيسات عام 1874م.
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Abstract
The research studies an important historical stage of the life of
the Ottoman Empire, the period of Sultan Abdul Aziz assuming the
throne of the Ottoman Empire, and the accompanying reforms that
affected the status of the Jews of Iraq. The research aims to discuss
several hypotheses trying to find solutions and show the impact that
the Ottoman reforms had on the status of the Jewish minority in the
three Iraqi states (Wilayat).The research studies the Ottoman
reforms and their role in improving the status of the Jews of Iraq
during the rule of Sultan Abdul Aziz through the application of
reform laws. The research includes five sections; the first one deals
with the state's law in 1864. The second section involves the Law of
the Jewish Community in the Ottoman Empire in 1865 and its
impact on the Jews of Iraq. The third one contains the reforms of
Midhat Pasha (1869-1872) and their impact on the Jews of Iraq. The
fourth one comprises Midhat Pasha's concern for municipal councils
and their services. The fifth section covers the reforms and
organizations in 1874.
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السقجمة
ساد العخاق نػع مغ االستقخار الشدبي انعكدت عمى اوضاع الييػد في العخاق,

إذ لعبت االصالحات العثسانية دو اًر في تحديغ أوضاعيع ,اال ان اثخىا ضيخ بذكل

اكثخ وضػحاً خالل حكع الدمصان عبج العديد وبعج تػلية مجحت باشا والياً عمى

العخاق ,مغ خالل تصبيق القػانيغ االصالحية التي اعتسجت عمى مبجأ الحخية السداواة

والعجالة بيغ الخعايا العثسانييغ السدمسيغ وغيخ السدمسيغ ,فكانت فتخة ايجابية بحق

الييػد مغ حيث الحقػق السحخوميغ مشيا .وكان الييػد في العخاق محل اىتسام
سالشيغ العثسانييغ وحطػا بكثيخ مغ التذخيعات التي تكفل ليع حقػقيع ,ويتزح ىحا

في محاوالت الدمصان مرصفى الثالث اإلصالحية ( )7171-7171ومخسػم

الدمصان عبج الحسيج الرادر يػم  3تذخيغ الثاني /نػفسبخ  7731ومخسػمو الرادر
عام 7771م .وبجأت أوضاع الييػد العخاقييغ تديخ في شخيقيا إلى األفزل
واستصاعػا خالل فتخة الحكع العثساني أن يسارسػا أمػر حياتيع بحخية تامة ,واتدعت

الصائفة وتعاضست وعاش أفخادىا جشباً إلى جشب مع مدمسي العخاق الحيغ كانػا يخون
أنفديع مدؤوليغ عغ حساية جيخانيع وأصجقائيع مغ الييػد.

فخضية البحث:

ييجف البحث إلى ابخاز مجى تأثيخ اإلصالحات العثسانية التي أنتيجيا الدمصان

عبج العديد عمى العخاق وانعكاساتيا عمى األحػال الدياسية واالقترادية واالجتساعية

لألقمية الييػدية في واليات بغجاد والبرخة والسػصل ,باعتبار أن الييػد كانػا يسثمػن

اكبخ

أقمية ديشية متػاججة في واليات العخاق الثالث ,ليا تأثيخىا الػاضحة عمى

األحػال االقترادية بل درجة األساس أضافة الى الجانب الدياسي والتعميسي.

هيكمية البحث:

قدع البحث الى خسدة محاور رئيدة ,تشاول األول قانػن الػاليات العثساني لعام

 ,7711في حيغ بحث السحػر الثاني قانػن الصائفة الييػدية في الجولة العثسانية عام
7717م واثخه في ييػد العخاق ,وتصخق السحػر الثالث ألى إصالحات مجحت باشا
:

157

7711-7711م واثخىا في ييػد العخاق ,أما السحػر الخابع فقج درس معالجة الػالي
مجحت باشا لمسجارس البجلية وخجمتيا ,أما السحػر الخامذ واألخيخ فقج تشاول خط

اإلصالحات والتشطيسات لعام 7711م ,أضافة إلى جسمة مغ االستشتاجات تع التػصل

الييا في نياية البحث.
ً
اوال :قانىى الىالية عام 1864م:

صجر ىحا القانػن في الثامغ مغ تذخيغ الثاني /نػفسبخ  7711في عيج

الدمصان عبجالعديد (7711-7717م) لتشطيع عسمية اشخاك األىالي في إدارة أمػر

البالد بالتعاون مع الدمصات الحاكسة والييئات اإلدارية السختمفة (عبيجات,1007 ,
َّ ,)717
وعج ىحا القانػن خصػة ىامة خزعت بسػجبيا الػاليات لمدمصة السخكدية
واستيجفت الئحة القانػن تصبيق اإلصالحات في جػانب مختمفة متسثمة بتحديغ

مدتػى أداء السؤسدات اإلدارية في كل الػاليات .ويالحظ ان تصبيق ىحا القانػن في
الػاليات العخبية جاء برػرة متبايشة ,فقج شبق في واليات الذام بدخعة اال انو تأخخ

تصبيقو في العخاق واليسغ والحجاز ومرخ (تقػرت & أوسال.)11 ,1077 ,

وىجفت الجولة مغ وراء سغ ىحا القانػن جسمة مغ األىجاف في مقجمتيا تشطيع

اإلدارة السحمية عمى أسذ وقػاعج ججيجة ,وإصالح أحػال الػاليات مغ الشػاحي
الدياسية واالقترادية واالجتساعية جسيعيا ,واشخاك األىالي في الػاليات في تخصيط

سياسة الجولة ,فزالً عغ بحث السدائل الخاصة بػالياتيع بالتعاون مع الدمصات

الحكػمية والييئات اإلدارية (.)11 , 1998,Yazbak

وبسػجب ىحا القانػن قدست واليات الجولة العثسانية الدبع والعذخون الى ثالثيغ

والية ,وصيغ ىحا القانػن في ثسان وسبعيغ مادة ,وبسػجبو ُقدست الػاليات الى
وحجات إدارية سسيت والية ,وعمى راس كل والية وأل ,كسا قدست الػالية الى وحجات
إدارية اصغخ مشيا تعخف بالدشجق( ,)7يحكع فيو مترخف ويشقدع الى اقزية وكل

قزاء تحت رئاسة مػضف اداري يجعى قائسقام ,ويتكػن القزاء مغ الشػاحي والقخى
ولكل مشيا مختار (عبجالكخيع.)731 ,1071 ,
:
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حجد قانػن الػاليات وضائف واختراصات كل مغ السترخفيغ والقائسقاميغ

والسختاريغ ورؤساء الجوائخ القزائية والسالية فزالً عغ دوائخ الجولة األخخى وتصخق
القانػن الى كيفية تذكيل مجالذ اإلدارة في الػحجات اإلدارية األربع التي تتألف مشيا
الػالية وشخيقة انتخاب أعزائيا (كػثخاني.)77 ,7177 ,

ومغ الجػانب السيسة في ىحا القانػن ىػ مذاركة أىالي الػالية لمدمصة الخسسية

في تدييخ دفة الجياز اإلداري الحكػمي ومؤسداتو ,وكان محاولة إلضفاء قجر مغ
الالمخكدية عمى اإلدارة العثسانية في واليات الجولة والجسع بيغ الشطاميغ السخكدي
والالمخكدي في اإلدارة ,ونز القانػن في مادتو الثالثة عذخ بتحجيج أعزاء مجالذ
الػالية بأربعة أعزاء اثشان مغ غيخ السدمسيغ حتى يتع تسثيل جسيع عشاصخ الدكان

(مرصفى.)117 ,7171 ,

في حيغ نرت السادة ( )11-11ان مجمذ القزاء يتألف مغ ستة أعزاء

نرفيع مغ السدمسيغ والشرف الثاني مغ األقميات ويتبعيع عجد مغ السػضفيغ
اإلدارييغ ومػضفي القزاء ومفتي البمج ورجال الجيغ الخوحانييغ لألقميات الجيشية

(الخػري.)371 ,7773 ,

وفيسا يخز المػاء فقج نرت السادة ( )33مغ القانػن عمى ان السجمذ يتكػن

مغ محاكع المػاء ومفتي البمجة ورؤساء األقميات الجيشية ومجيخ التحخيخات والسحاسب

وستة أعزاء دائسيغ ثالثة مشيع مغ األقميات الجيشية وثالثة مغ السدمسيغ (الخػري,

.)371 ,7773

ومغ السالحظ عمى ىحا القانػن ىػ ضسان حقػق التسثيل الدياسي واإلداري

لألقميات الجيشية في الػاليات العثسانية ,وبالخغع مغ صجور ىحا القانػن في عام
7711م اال انو تأخخ تصبيقو في العخاق الى عام 7711م ,ولكشو أسذ ألشخاك أبشاء

األقميات في مجالذ الػاليات واالقزية والشػاحي ,وقج نال الييػد في العخاق نريبيع

مغ ىحا التسثيل عمى جسيع السدتػيات في مختمف مجن العخاق كسا سشخى ذلظ.

:
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أصجرت الجولة العثسانية وبالتدامغ مع قانػن الػاليات عام 7711م الالئحة

التشطيسية لمػاليات في الػاليات وااللػية واالقزية ,وقج جخى بسػجبيا في كل قزاء
تذكيل مجمذ عخف بـ (مجمذ الجعاوي) يخأسو قاضي وثالثة أعزاء مغ السدمسيغ

وغيخ السدمسيغ وفي االلػية جخى تذكيل مجمذ عخف ب ـ (مجمذ التسييد) يخأسو

قاضي وستة أعزاء نرفيع مغ السدمسيغ والشرف االخخ مغ غيخ السدمسيغ

ومػضف يجخي تعيشو مغ قبل الحكػمة العثسانية .اما في الػاليات فقج جخى تذكيل

(ديػان التسييد) الحي ضع مفتر وقاضي رئيداً وستة أعزاء مشاصف ًة مغ السدمسيغ
وغيخ السدمسيغ ومػضف يتع تعيشو مغ قبل الجولة (السشرػري.)731 ,1070 ,
وقج تزسشت األسذ الحجيثة لمسحاكع في العخاق وفق نطع وقػانيغ ججيجة عخفت

بـتأسيذ العجلية في بغجاد عام 7711م لتشطيع عسل السحاكع وكان مغ بيشيا
(السشرػري:)737 ,1070 ,

 .1السحاكػ الخاصة :سسيت بالسحاكع الخاصة ألنيا خررت لمصػائف الجيشية

وتشقدع الى قدسيغ ىسا:

أ .السحاكػ الخوحية :ىي السحاكع الخاصة بالصػائف الجيشية مغ الييػد والشرارى

فقج مشحتيع الجولة حق اختيار القاضي في الجعاوي الخاصة بيع (األعطسي,7111 ,

 ,)113وعشجما اعيج تشطيع الجياز العخبي العثساني في عام 7711م حجد نصاق
االمتيازات القزائية الخاصة بيحه الصػائف عمى أمػر الدواج والصالق واألمػر

العائمية األخخى ,اما مدائل التخكة والسيخاث فكانت تبت بيا السحاكع اإلسالمية
بسػجب قػاعج الذخيعة اإلسالمية وكانت تمظ السحاكع ال تشطخ في أي دعػى مالع تكغ

بسػافقة أشخافيا (B.O.A., 1911؛ الخبابعة17 ,1007 ,؛ السشرػري,1070 ,

737؛ يعقػب.)117 ,1071 ,

إن وجػد قزاة ومػضفيغ ييػد في السحاكع يزسغ نػعاً مغ العجالة ليع بػجػد

قزاتيع ومحاكسيع الخاصة ,فقج اشارت الػثائق العثسانية الى وجػد كثيخ مغ

الجعاوى بحق الييػد في الػاليات العخاقية ,مشيا قزية في مجمذ والية السػصل
:
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بتاريخ  1اذار /مارس  ,7771تع فييا اثبات قيام شالػم مغ الصائفة الييػدية بدب

أثشيغ مغ السدمسيغ ,وعمية وحدب السخسػم العثساني ,فقج تقخر اصجار حكع االعجام
عمية .وبعج االشالع عمى افادة شالػم وتقجيع افادتو تقخر تعجيل الحكع الى الدجغ,

وعمية تع تشفيح حكع الدجغ بحقة مسا يجل عمى وجػد عجالة في االحكام والجعاوى

ضج الييػد (.)B.O.A., 1865

ب .محاكػ القشرمية :جاءت ىحه السحاكع نتيجة لالمتيازات األجشبية في الجولة
العثسانية والتي حجت مغ الدمصة القزائية العثسانية عمى األجانب في الجولة واتخحت

ىحه السحاكع مغ القشرميات األجشبية في الجولة العثسانية مق اًخ ليا وكانت صالحياتيا
واسعة شسمت القزايا الجشائية والتجارية دون أي تجخل مغ جانب الدمصات القزائية
العثسانية وتعسل وفق البمج الحي تسثمو (السشرػري.)731–737 ,1070 ,

وكانت الجولة قج عقجت معاىجة مع كل مغ بخيصانيا وفخندا ودول أخخى تستع

دبمػماسيييع بسػجبيا برالحيات قزائية وأول مخسػم بخرػص الدمصات القزائية

لمقشاصل البخيصانييغ في عام 7713م وتع تصبيق ىحا السخسػم مغ خالل عجة قػانيغ
صجرت في أعػام ,7717 ,7711 ,7717 ,7710 ,7771 ,7711 ,7713

7711م (يػسف.)337 ,1071 ,

وقج مارست الجول االوربية ضغػشاً والحاحاً مدتس اًخ عمى الجولة العثسانية

إلرغاميا عمى قبػل قػانيشيا وتذخيعاتيا وذلظ لتحقيق اىجاف عجة مشيا إيجاد أسػاق
لسشتجاتيا الستدايجة وتأميغ تجارتيا مع الجولة العثسانية والبحث عغ مكانة حقػقية

معتبخة عغ شخيق فخض قػانيشيا ومحاولتيا تأميغ حقػق وامتيازات ججيجة لألقميات

القخيبة مشيا في الجولة العثسانية والسيسا في مجال القانػن العام لديادة مكانتيا لجى

األقميات غيخ السدمسة بػضع تشطيسات تتعمق بغيخ السدمسيغ (بكخ.)317 ,1071 ,

:
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ججول ()1
األعزاء الييؽد في ميجان القزاء في والية بغجاد (1911-1875م)
ت
1
2

3
4
5

6

الدشة

اسػ العزؽ

ىػجة معتػق (س.و.ب,.

7717م

.)11 ,7717

حدقيل افشجي (س.و.ب,.

7717م

.)77 ,7717

حدقيل سػميخ افشجي

-7771

(س.و.ب,7710 ,7771 ,.

7711م

.)7711

كالػش افشجي (س.و.ب,.
.)17 ,7771

مػشى افشجي (س.و.ب,.
.)71 ,7773

مشاحيع صالح دانيال

(س.و.ب,71 ,7773 ,.

مكان العسل

مجمذ تسيد حقػق وجشايات
بغجاد

ديػان تسييد والية بغجاد

محكسة استئشاف بغجاد

7771م

محكسة استئشاف بغجاد

7773م

محكسة استئشاف بغجاد

7771م

(*)

محكسة استئشاف بغجاد

.)71 ,7771
7
8
9

حدقيل افشجي (س.و.ب,.
.)71 ,7711 ,71 ,7777
مػشى اقصان افشجي
(س.و.ب.)71 ,7777 ,.

7777م

محكسة استئشاف بغجاد

7777م

محكسة بجاءة بغجاد

حدقيل مشاحيع افشجي

-7717

(س.و.ب.)7711 ,7717 ,.

7711م

:

محكسة استئشاف بغجاد
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حدقيل خزػري افشجي

-7717

( 10س.و.ب,710 ,7717 ,.

.)70 ,7711 ,771 ,7711

11

غدرة غالة افشجي (س.و.ب,.

7711م

-7711
7717م

.)770 ,7711

محكسة بجاءة بغجاد

محكسة جداء بغجاد

حدقيل عاني افشجي

12

(س.و.ب,731 ,7711 ,.

7100م

,7711 ,710 ,7717

محكسة بجاءة بغجاد

.)711
13
14
15
16

يعقػب سػميخ افشجي
(س.و.ب.)110 ,7100 ,.
رحسيغ افشجي (س.و.ب,.
.)17 ,7107
افخائيع افشجي (س.و.ب,.
.)11 ,7107

7107م

محكسة استئشاف بغجاد

7107م

محكسة استئشاف بغجاد

7101م

محكسة استئشاف بغجاد

روبيغ عاني افشجي (س.و.ب,.

-7717

.)73 ,7101

7101م

محكسة استئشاف بغجاد

رحسيغ عاشيخ افشجي
17

(س.و.ب,731 ,7717 ,.

7177م

,17 ,7107 ,711 ,7711
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.)71 ,7101 ,711 ,7107
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7177م

.)17 ,7177
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19
20
21
(*)

مشذى حكيع افشجي (س.و.ب,.
.)17 ,7177
دروير دانر افشجي
(س.و.ب.)11 ,7177 ,.
إسحاق عاني افشجي(س.و.ب,.
.)13 ,7177

7177م

محكسة بجاءة بغجاد

7177م

محكسة بجاءة بغجاد

7177م

محكسة جداء بغجاد

الججول مؼ اعجاد الباحث باالعتساد عمى الدالشامات العثسانية.

يتزح مغ الججول أعاله ان الييػد احتمػا مكانة مسيدة في القزاء ,فقج

اشارت سالشامات والية بغجاد الى اشغال األعزاء الييػد في السحاكع مشح تأسيديا
الى عام 7177م مسا يجل عمى أىسية الييػد في ىحا السجال كسا يجل عمى تصبيق

اإلصالحات القزائية التي جعمت لمييػد حرة في ىحا السجال فزالً عغ ذلظ فأن
األعزاء الييػد كانػا يعسمػن في أكثخ مغ محكسة كسا تع نقل بعزيع في محاكع

الػاليات العخاقية وحتى الى واليات أخخى في الجولة العثسانية.
ججول ()2

األعزاء الييؽد في ميجان القزاء لؽاليتي السؽصل والبرخة (1912-1890م)
ت
1
2
3

اسػ العزؽ
يػنا افشجي (س.و.م,.
.)71 ,7711

داؤود يػسف (س.و.م,.
.)771 ,7101

نعػم يػسف افشجي

(برخي.)710 ,1001 ,

الدشة

مكان العسل

7711م

محكسة بجاءة السػصل

7701م

محكسة استئشاف السػصل

7701م

محكسة جداء السػصل

:

(*)
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4
5

نعيع زلخة (برخي,
.)71 ,1001
يػسف الياس (برخي,
.)710 ,1001

7701م

محكسة استئشاف السػصل

7771م

السحكسة العجلية في السػصل

الياىػ افشجي (س.و.ب,.

,7717 ,17 ,7710 6
.)311

7710م

محكسة بجاءة البرخة

داؤود حي افشجي

7

(س.و.ب,7713 ,.

,11 ,7711 ,711

7717م

محكسة حقػق البرخة

)131 ,7100
الياىػ اخخائيع افشجي

( 8س.و.ب,7101 ,.
)711

9

يػسف الياس (برخي,
)710 ,1001

7101م

محكسة بجاءة البرخة

7107م

محكسة استئشاف البرخة

(*) الججول مؼ اعجاد الباحث باالعتساد عمى الدالشامات العثسانية.

يتبيغ مغ الججول ان عجد الييػد في سمظ القزاء في والية السػصل والبرخة

اقل مغ والية بغجاد وىحا امخ شبيعي الن الييػد في بغجاد يذكمػن أكثخية بيغ

الصػائف األخخى ,كسا ان بغجاد ىي مخكد تػشغ الييػد فزال عغ ان اإلصالحات

كانت تصبق في بغجاد ثع في الػاليات األخخى كحلظ قمة اعجاد الدالشامات لػاليتي
السػصل والبرخة بالسقارنة مع بغجاد التي اعصتشا معمػمات واحرائيات وافية عغ

الييػد.

:

165

ً
ثانيا :قانىى الطائفة اليهىدية يف الدولة العثوانية عام 1865م واثره يف
يهىد العراق :
لقج أدت االتجاىات اإلصالحية والفكخية الحجيثة التي انتذخت في الذخق

برفة عامة والعخاق برفة خاصة مشح الشرف الثاني مغ القخن التاسع عذخ الى
حجوث تغيخات في البشية التشطيسية لمصائفة الييػدية كسا اثخت في تدايج قػة ومكانة

السثقفيغ واالثخياء الييػد (اتيشجخ.)73 ,7117 ,

ونتيجة ليحه التغيخات فقج أصجرت الجولة العثسانية عام 7717م قانػناً لتشطيع

شؤون الصائفة الييػدي عخف بـ مؤسدة الحاخامية) بعج ضغط مغ قبل السدتشيخيغ
مغ الييػد الحيغ عارضػا سياسة الحاخامات التقميجية ,وتزسغ ىحا القانػن خسدة

فرػل تشاولت ما يمي:

 .1الفرل األول مشيا حجد شخيقة انتخاب كبيخ الحاخامات وإقخار كبيخ حاخامات

الييػد في العاصسة إسصشبػل الخئيذ الخسسي لييػد الجولة العثسانية الحي سيتػلى

االشخاف عمى كل القزايا الخاصة بييػد الجولة (عبجالدالم.)117 ,1007 ,

 .2يجب ان يكػن كبيخ الحاخامات مغ رعايا الجولة وال يقل عسخه عغ  30عاماً وال

يديج عغ  10عاماً ,كسا يجب ان يترف بالرفات الحسيجة جدسياً وروحانياً

(عبجالدالم.)711 ,1007 ,

 .3تذكيل لجشة ديشية لمصائفة الييػدية تقػم باختيار خسدة مخشحيغ مغ بيغ كل

حاخامات الجولة عمى ان تتكػن لجشة مكػنة مغ ( )710عزػاً الختيار

الحاخامات ,وكانت ىحه المجشة تزع ( )70عزػاً مغ ييػد إسصشبػل و()10

عزػاً مغ ييػد واليات الجولة (عبجالدالم.)117 ,1007 ,

 .4حجد الفرل الثاني مغ ىحا القانػن ميام رئيذ الحاخامات ,وكان عمى رأسيا
ضخورة العسل بسا يتساشى مع قػانيغ الجولة ومع الق اخرات التي تتخحىا لجان

الصائفة ,ولكغ القانػن مشح الحاخام في نفذ الػقت مغ حق اتخاذ بعس الق اخرات
:
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بسفخده ,والسيسا تمظ الستعمقة بالقزايا العاجمة وكحلظ حق فرل وتعييغ أعزاء

المجان (اتيشجخ.)100 ,7117 ,

 .5وفي الفرل الثالث مغ ىحا القانػن مشع الحاخام مغ تعييغ أي فخد مغ افخاد
عائمتو في السشاصب اليامة وعجم تػريث مشربو الحج ابشاءه او ازواج بشاتو او

اقاربو ولكغ اذا كان احج ىؤالء قج أوكمت اليو احج السشاصب الجيشية ,ففي ىحه

الحالة جاز لو ان يتػلى السشاصب الخفيعة ومشيا مشرب (الحاخام باشي)

(اتيشجخ.)100 ,7117 ,

 .6الدام الحاخام ان يكػن مكتبو في مشصقة ييػدية حتى يربح بسقجور الييػد التػجو
اليو دون عشاء ,كسا نز القانػن عمى انو يحق لمجان البحث في االتيامات

السػجية الى الحاخام ,اما عغ راتب الحاخام ونفقات مكتبو فترخف مغ صشجوق
الصائفة وفي حالة وفاتو او فرمو يحق لمجان انتخاب نائبو بجالً مشو (عبجالدالم,
.)111 ,1007

 .7بحث الفرل الخابع اختراصات لجشة الذؤون الجيشية وان مياميا سيقترخ عمى
االشخاف عمى القزايا الجيشية وان قادتيا سيكػنػن عمى اترال دائع بحاخامات

الييػد في كل السشاشق في الجولة (اتيشجخ.)711 ,7117 ,

 .8الفرل الخامذ تشاول اختراصات لجشة الذؤون الجنيػية السكمفة في بحث
القزايا التي تسذ الحياة اليػمية لمييػد ,ويجب ان تكػن عالقات ىحه المجشة

قػية مع الدمصة ,كسا يجب ان يكػن أعزاء ىحه المجشة مغ السػثػقػن لجى

الجولة (عبجالدالم.)110 ,1007 ,

ومغ ابخز التغيخات القانػنية التي حجثت في اعقاب صجور قانػن عام

7717م (السؤسدة الحاخامية) ان الجولة العثسانية مشحت رعاياىا مغ غيخ السدمسيغ

حق شخاء األراضي في الجولة (اتيشجخ , )107 ,7117 ,ومغ تأثيخات ىحا القانػن

ايزاً اضعاف مكانة حاخامات الييػد في السجتسع الييػدي وزيادة قػة رؤساء
الصائفة ,كسا زاد مغ تجخل الدمصات في شؤون الصائفة مسا اضخ باالستقالل الحاتي
:
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الحي نعست بو الصائفة شيمة الفتخة الدابقة ليحا القانػن وىػ ما سيمقي بزاللة عمى
ييػد العخاق (عبجالدالم.)110 ,1007 ,

ومغ تأثيخات ىحا القانػن عمى الييػد في العخاق ضعف مكانة الحاخامات

بالسجتسع الييػدي العخاقي وىػ ضعف تجريجي إذ كان يتع اختيار الحاخامات مغ

أبشاء الصبقة العميا وذي السكانة والسعخفة بعمػم الجيغ والذخيعة الييػدية والحيغ ليع

مكانة بارزة في السجتسع الييػدي ومع اتزاح أىسية الجانب اإلداري لمييػد مغ ىحا

السشرب اصبح أبشاء الصائفة يشتخبػن الحاخامات الحيغ يكػنػن عمى قجر كبيخ مغ
الثقافة بالسعخفة والسقخبيغ مغ الدمصة وسادت الخالفات حػل مغ يحق لو شغل ىحا

السشرب (اتيشجخ.)707 ,7117 ,

وفي السثاليغ سشػضح تأثيخ ىحا القانػن عمى واقع ييػد العخاق ,ففي عام
()1

7771م تع انتخاب الحاخام (يػسف حاييع)

زعيساً روحانياً وديشياً ألكثخ الجساعات

الييػدية في العخاق وعج مرج اًر ديشياً لتػاضعو وحبو لمعمع وحساسو الكبيخ لفمدصيغ
مسا عدز ذكخه لفتخة شػلية ,كسا انو كان رجالً عفيفاً استصاع ان يكخس وقتو لمعسل
الجيشي وتقجيع الخجمات ألبشاء الصائفة الييػدية (عبجالدالم )117 ,1007 ,وىحا يؤكج

لشا أىسية الجانب الجيشي في اختيار الحاخامات لجى الييػد في العخاق في ىحه الفتخة.
اما السثال الثاني فيػ الحاخام (ساسػن بغ الياىػ سسػحة)

()3

مغ أىالي بغجاد

وقج عسل لسجة ( )37عاماً كحبخ ثع حاخام باشي خالل القخن التاسع عذخ حتى عام

7711م عشجما انقمبت الصائفة الييػدية في العخاق ضجه وأرسمػا التساساً الى والي
بغجاد آنحاك عبجالخحسغ باشا

()1

الستبعاده بعج اتيامو بالخشػة واختالس ضخيبة البجل

العدكخية ,وعمى الخغع مغ اعتخاف الػالي بالخجمات الجميمة التي قجميا الحاخام
لمدمصة العثسانية اال انو خزع في الشياية لخغبة الجساعة في استبعاده ليحل محمو

الحبخ (اليذع بغ نديع دانغػر) (اتيشجخ171 ,7117 ,؛ عبجالدالم.)111 ,1007 ,

كان عدل الحاخام ساسػن نتيجة التغيخات التي ضيخت مشح نرف القخن

الثاني صعػداً الى القخن العذخيغ ,حيث ضعفت مكانة الحاخامات حتى لع يعج احج
:
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يدتذيخىع في القزايا ,كسا تدايجت الشداعات بيغ الحاخامات والجوائخ الييػدية

السختمفة ,وكحلظ بيغ الحاخامات وافخاد الصائفة لجرجة استمدم تجخل الدمصات العثسانية
(عبجالدالم.)117 ,1007 ,

وال بج مغ اإلشارة ان مشرب الحاخام باشي في العخاق كان يدتمدم مػافقة

الدمصات العثسانية مع تأييج قيادات الصائفة الييػدية في واليات الجولة ,وكحلظ
حرػل مػافقة كبيخ حاخامات الييػد في إسصشبػل ,وكانت ىحه السػافقات تعشي

حرػل الحاخام عمى قجر كبيخ مغ الرالحيات ,ولكغ لع تكغ مصمق حيث كان يتع
تعييغ مخاقبيغ لألشخاف عمى أنذصة الحاخام باشي (عبجالدالم.)111 ,1007 ,

كسا كان مغ تجاعيات قانػن السؤسدة الحاخامية عمى العخاق ىػ انذاء عجد

مغ ىحه السؤسدات في الػاليات العثسانية ,كان مغ بيشيا مؤسدة الصػائف الييػدية
في بغجاد والسػصل وكانت صالحيات رئيذ ىحه السؤسدة الحاخام باشي تذسل كل

الصػائف الييػدية التابعة لسشصقتو ادارياً ,فكانت سمصات حاخام باشي تذسل كل
الييػد التابعيغ لػالية بغجاد ,كسا شسمت صالحيات الحاخام باشي في السػصل كل

ييػد كخدستان (اتيشجخ.)707 ,7117 ,

ومغ الججيخ ذكخه ان ىحا القانػن استسخ العسل بو في تشطيع شؤون الصائفة

الييػدية في العخاق حتى سقػط الجولة العثسانية وتأسيذ السسمكة العخاقية الى عام

7137م (اتيشجخ.)701 ,7117 ,
ً
ثالثا :إصالحات هدحث باشا 1872-1869م واثرها يف يهىد العراق
()7

يعج الػالي مجحت باشا

مغ الػالة البارزيغ الحي شيجتيع الجولة العثسانية

 )(B.O.A., 1869في فتخة حكسيع لمعخاق ,وذلظ لسا كان يتستع بو مغ خبخة إدارية

ومقجرة في بث روح اإلصالح والتججيج ,وكان اشالعو عمى التقجم الحي شيجه العالع

الغخبي ,ساعجه عمى انجاز كثيخ مغ اإلصالحات واإلعسال اليادفة لتحديغ واقع والية

:
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بغجاد ورقييا وازدىارىا ,ويعج مغ ابخز الداسة العثسانييغ الجاعيغ الى اصالح أجيدة

الجولة اإلدارية وفق نطام دستػري عمى الشسط األوربي (الشعيسي.)30 ,7177 ,

كان تعييغ مجحت باشا ضسغ خصة الجولة لتحجيث العخاق وتصبيق

اإلصالحات ,ودخل العخاق بعج تعييغ مجحت باشا والياً عميو في  30نيدان /أبخيل

7711م مخحمة ججيجة تعج فتخة تحػل تاريخي حيث وضع بخنامجاً اصالحياً

لدياستو اإلدارية أوضح فيو مدؤوليتو في ضخورة تحقيق التصػر االقترادي
واالجتساعي وتصبيق القػانيغ بسا يخجم العخاق ,كسا اكج عمى دور العخاقييغ في تحقيق

ىحا التصػر مغ خالل تعاونيع مع الدمصة ومدؤولية السػضفيغ وتقجيع الخجمات

لألىالي ومحاسبة السقرخيغ مشيع امام الدمصة (ساسػن.)777 ,7170 ,

وفيسا يتعمق بتأثيخ إصالحات مجحت باشا عمى الييػد ,فعمى الخغع مغ ان

الييػد في العخاق شعخوا بتأثيخ اإلصالحات العثسانية مشح بجاية إصجارىا اال ان
تصبيقيا برػرة فعمية في العخاق قج تأخخ سشػات عجة ,ويخجع الفزل في تصبيقيا الى

الػالي مجحت باشا ,وكان قانػن الػاليات مغ اشيخ القػانيغ اإلصالحية التي شبقيا
في العخاق والحي نتج عشو مداىسة الييػد في اإلدارة برػرة فعمية (B.O.A.,

).1892a; B.O.A., 1892b

قام مجحت باشا بتأليف مجمذ إدارة لػالية بغجاد عام 7711م وتع تعييغ
()1

مشاحيع صالح دانيال

عزػاً فيو ومسثالً عغ الصائفة الييػدية فكان ذلظ بجاية عيج

ججيج مغ التسثيل الخسسي لمصائفة الييػدية في العخاق عمى صعيج إدارة الػاليات ,وفي

انتخابات عام 7717م تع انتخاب يػسف كخجي عزػاً في مجمذ إدارة والية بغجاد

ومسثالً عغ الييػد في العخاق (معخوف.)10 ,7117 ,

وقج تأخخ تسثيل الييػد في مجالذ إدارة الػاليات في كل مغ السػصل

والبرخة ,ويخجع ذلظ الى قمة أعجاد الييػد في ىاتيغ الػاليتيغ فزالً عغ ضعف
امكانياتيع االقترادية بالسقارنة مع ييػد بغجاد وكحلظ وجػد أقميات أخخى مثل

الشرارى الحيغ يفػقػىع عجداً في والية السػصل ,عمى سبيل السثال وىػ ما جعل
:
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تسثيل الييػد فييا يتأخخ الى عام 7710م حدب احرائيات الدالشامات العثسانية

).(B.O.A., 1892a

ومغ الججيخ باإلشارة ان صجور قانػن (التبعة العثسانية) (قانػن الجشدية)

عام 7711م ,أي مع تػلي مجحت باشا والية العخاق ,قج اشتسل ىحا القانػن عمى تدع

مػاد تحجد أىسية الجشدية العثسانية وشخوط الحرػل عمييا ,وىحا القانػن يدتػقف في

رحابتو ومخونتو في تحجيج التبعية العثسانية وكانت مػاد ىحا القانػن (كػثخاني,
:)1 ,1073

 السادة األولى :االفخاد السػلجون في الجولة العثسانية مغ والج مغ التبعة العثسانية
يحسمػن الرفة العثسانية.

 السادة الثانية :يحق لألفخاد الحيغ ولجوا في الجولة العثسانية مغ والجيغ اجشبييغ ان
يصمبػا ان يربحػا مغ تبعة الجولة العثسانية خالل ثالثة أعػام مغ بمػغيع سغ

الخشج.

 السادة الثالثة :يجػز ألجشبي بالغ سغ الخشج واقام في الدمصشة العثسانية خسدة
أعػام ان يتقجم الى و ازرة الخارجية شخراً او بػاسصة وكيل يصمب الحرػل عمى

التبعة العثسانية.

 السادة التاسعة :كل مغ يكيع في الجولة العثسانية يعج مغ التبعة العثسانية ويعامل
كخعية مغ رعايا الجولة (الخػري.)7773 ,

انعكذ ىحا القانػن عمى أوضاع ييػد الجولة العثسانية بذكل عام والييػد في

العخاق بذكل خاص ,إذ ان التبعة العثسانية كانت أحج الذخوط األساسية في كل
وضائف الجولة ولػال حرػل الييػد في العخاق عمى الجشدية العثسانية لسا استصاعػا

تػلي السشاصب الدياسية واإلدارية السختمفة في أجيدة الجولة العثسانية.

:
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ججول ()3

أعزاء مجمذ إدارة والية بغجاد مؼ الطائفة الييؽدية مؼ عام  1875الى عام
1914م

ت
1
2
3
4
5
6
7

اسػ العزؽ
يػسف كخجي (س.و.ب,.
.)11 ,7717
يػسف كخجي (س.و.ب,.
.)77 ,7711
يػسف كخجي (س.و.ب,.
.)31 ,7771
يػسف كخجي (س.و.ب,.
.)73 ,7773
يػسف ششصػب
(س.و.ب.)70 ,7771 ,.
يػسف ششصػب (س.و.ب,.
.)11 ,7777

(*)

الدشة

السالحعات

7717م
شغل يػسف كخجي مقعج

7711م

الييػد في والية بغجاد مشح

7771م

عيج مجحت باشا الى عام

تأسيدو عام 7711م في

7773م.

7773م
7771م
7777م

مشاحيع صالح دانيال
(س.و.ب,7711 ,.

.)730 ,7711 ,701

عد ار مشاحيع دانيال

8

(برخي301 ,1001 ,؛

9

حدقيل شػيق افشجي

س.و.ب.)77 ,7107 ,.

7711م

7107م

شغل عد ار مشاحيع دانيال
عزػ مجمذ إدارة بغجاد مغ

(7171-7107م)

7101م

:
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(س.و.ب.)11 ,7101 ,.
10

داؤود ششصػب افشجي

7177م

(س.و.ب.)17 ,7177 ,.

(*) الججول مؼ اعجاد الباحث باالعتساد عمى الدالشامات العثسانية.

يتزح لشا ان الييػد قج شغمػا عزػية في مجمذ إدارة والية بغجاد مشح
تأسيدو حتى الحخب العالسية األولى وبعجىا ,كسا يجل ىحا عمى ان الييػد في والية
بغجاد كان ليع حزػر سياسي واداري في الػالية ,فزال عغ انيع كانػا أكثخية في
ىحه الػالية مغ األقميات األخخى كحلظ السالحظ عمى ىؤالء األعزاء عمى انيع مغ
اغشياء الصائفة لحلظ ارتقػا الى عزػية ىحا السجمذ.
ججول ()4
أعزاء مجمذ إدارة واليتي السؽصل والبرخة مؼ الييؽد 1902-1890م
ت

الؽالية

اسػ العزؽ

الدشة

 1السػصل 7710م اسحق افشجي (س.و.ب.)73 ,7710 ,.
 2السػصل 7711م
 3السػصل 7711م

داؤود سسيح افشجي (س.و.ب,7711 ,.
.)11
اسحق افشجي (س.و.ب,7711 ,.
.)717
ييػدا افشجي (س.و.ب,77 ,7710 ,.

 4البرخة

7710م

 5البرخة

7711م

 6البرخة

7711م مشذى كارج افشجي (س.و.ب,7711 ,.

.)771 ,7713 ,310 ,7717
مشذى كارج افشجي (س.و.ب,7711 ,.
.)71

:

(*)

السالحعات
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
ـــــــــ
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.)713
 7البرخة

7101م

مشذى كارج افشجي (س.و.ب,7100 ,.
.)713 ,7101 ,111

ـــــــــ

(*) الججول مؼ اعجاد الباحث باالعتساد عمى الدالشامات العثسانية.

يالحظ ان تسثيل الييػد في واليتي السػصل والبرخة قج تأخخ عمى عكذ
والية بغجاد وىحا راجع الى تأخخ تصبيق اإلصالحات في ىحه الػاليات مغ جية وقمة

اعجادىع بالسقارنة مع ييػد بغجاد فزالً عغ تخكيد اغشياء الصائفة في والية بغجاد.
ً
رابعا :عناية هدحث باشا باجملالش البدلية وخدهتها:

بعج صجور الئحة التشطيسات لمػاليات العثسانية لعام 7711م ,تقخر بسػجبيا

تذكيل السجالذ البمجية باالنتخاب في مخاكد الػاليات غيخ ان تمظ السجالذ لع تحظ
بالذخرية السعشػية في الػضائف ونطام العسل ,كسا انو لع يجخ في تذكيل ىحه

السجالذ في الػاليات (نرار.)701 ,1007 ,

ففي العخاق كانت الجوائخ البمجية مفقػدة قبل عام 7711م ,لحلظ كان ضسغ

نذاشات واصالحات مجحت باشا تفعيل ىحا القانػن وانذاء دوائخ بمجية في السجن
الخئيدية فقج شخع مجحت باشا انذاء دوائخ البمجية في اىع مشاشق بغجاد ,وشيج بشاية

خاصة لجائخة بمجية بغجاد عام 7711م (سمسان.)771 ,1070 ,

لع يقترخ ىحا االمخ عمى بغجاد فقج شخع مجحت باشا بتأسيذ بمجية السػصل

ومجالديا عام 7711م ,اما البرخة التي شيجت نػعاً مغ االستقخار واستتباب االمغ
بعج تػلي مجحت باشا فقج تقخر انذاء بمجيتيا عام 7711م بعج زيارة مجحت باشا ليا

(األعطسي.)771 ,7111 ,

وكانت مجالذ البمجية تتألف مغ رئيذ ومعاون واحج ومجمذ يتكػن مغ ستة

أعزاء ثالثة مغ السدمسيغ وثالثة مغ غيخ السدمسيغ يسثمػن الصائفة التي يشتسػن

:
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الييا ,وكانت البمجية تزع شبيب لمسجيشة وميشجساً ,كسا يػجج كاتب واميغ صشجوق
وعزػية السجمذ تكػن فخخية بجون راتب (سمسان.)771 ,1070 ,
اما اختراصات السجمذ فكانت تتمخز باألش اخف عمى انذاء كافة األبشية

في البمجة وعمى األمػر الستعمقة بالسياه والعسل عمى تدييل السخور واعسال الشقل
والسػاصالت ضسغ دائخة البمجية واالشخاف عمى السقاييذ واالوزان واالسعار ومشع

التالعب بيا ونطافة السجيشة وتحجيج الزخائب وفخض الجداء الشقجي عمى السخالفيغ

لمتعميسات وأنطسة السجمذ (سمسان .)771–771 ,1070 ,وصجرت تعجيالت عمى

ىحا القانػن كان مغ بيشيا زيادة عجد أعزاء السجمذ ليبمغ مغ ( )71-1عزػاً ,كسا

حجدت شخوط االنتخابات والذخوط التي يجب تػفخىا في العزػ (بكخ,1071 ,

.)11شغل الييػد في العخاق مقاعج مجالذ البمجية في كل مجن وقربات العخاق تقخيباً
وحدب ندبتيع في السجيشة وكثافتيع الدكانية.

ججول ()5

األعزاء الييؽد في السجمذ البمجي لؽالية بغجاد (1911-1875م)
اسػ العزؽ

ت

(*)

الدشة

السالحعات

7717م

ـــــــــ

7773م

ـــــــــ

7771م

ـــــــــ

 5ىارون ناثان افشجي (س.و.ب.)703 ,7101 ,.

7107م

ـــــــــ

7101م

ـــــــــ

 6روبيل افشجي (س.و.ب.)11 ,7177 ,.

7177م

ـــــــــ

 1سمتان بظ افشجي (س.و.ب.)17 ,7717 ,.
2
3

خاجيظ افشجي (س.و.ب,7773 ,11 ,7771 ,.
.)777
ىػجة يػسف فخج (س.و.ب,771 ,7771 ,.
.)13 ,7771 ,10 ,7777

 4افخائيع افشجي (س.و.ب.)11 ,7107 ,.

(*) الججول مؼ اعجاد الباحث باالعتساد عمى الدالشامات العثسانية.

:
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يتزح مغ الججول أعاله ان الييػد كان ليع مقعج في مجمذ بغجاد البمجي مغ

اصل ثسان مقاعج ,ويالحظ ان الييػد شغمػا عزػية ىحه السجالذ مشح تأسيديا مسا
يجل عمى أىسية ىحه الصائفة واحتخام حقػقيا مغ قبل الدمصات العثسانية ,وكسا ان

بعس الدشػات التي لع يخد فييا ذكخ اسع أعزاء ييػد ال يعشي عجم وجػدىع

فالدالشامات العثسانية أوردت أسساء دون ذكخ الصائفة ,كسا ان أسساء بعس الييػد
تتذابو مع أسساء السدمسيغ لحلظ اوردنا ما ىػ ييػدي باالعتساد عمى أسسائيع وبعس

السرادر.

ججول ()6
مؽظفي دائخة بمجية بغجاد مؼ الييؽد (1907-1882م)
ت
1
2

الدشة

اسػ العزؽ
حدقيل افشجي (س.و.ب.)13 ,7771 ,.
يػسف حدقيل ششصػب افشجي (س.و.ب,.
.)17 ,7771

(*)

عشؽان

الؽظيفة

7771م كاتب عقػد
7771م تخامػاي بغجاد
معاون رئيذ

3

راجي افشجي (س.و.ب.)13 ,7771 ,.

7771م

4

مشذي افشجي (س.و.ب.)11 ,7771 ,.

7771م

5

مػشي افشجي (نرار.)711 ,1007 ,

7773م

6

راجي افشجي (س.و.ب.)11 ,7771 ,.

7771م قمع البمجية

قمع البمجية
صيجلي
مدتذفى
الغخباء التابع
لبمجية بغجاد

:

كاتب ايجارات

عقارات البمجية
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7
8
9

فتػحي افشجي (نرار.)713 ,1007 ,
ناحػم افشجي (س.و.ب,710 ,7711 ,.

.)731 ,7713

خػاجو يػسف عدره سػميخ (س.و.ب,.
.)713–711 ,7711

 10شاؤول افشجي (س.و.ب.)137 ,7713 ,.
11

الياىػ افشجي (س.و.ب,717 ,7711 ,.
.)110 ,7717
حدقيل افشجي (س.و.ب,717 ,7100 ,.

,771 ,7101 ,11 ,7107 ,777 ,7107 12
)13 ,7177 ,701 ,7101

7717م مذغل ماكشة
7711م اميغ صشجوق
7711م
7711م

تخامػاي
الكاضسية
تخامػاي
الكاضسية

7711م اميغ صشجوق
7100م اميغ صشجوق

(*) الججول مؼ اعجاد الباحث باالعتساد عمى الدالشامات العثسانية.

يتبيغ مغ الججول ان الييػد قج شغمػا وضائف عجة في بمجية بغجاد مسا يجل

عمى اىسيتيع في ىحه الػضائف كسا يجل عمى انيع متعمسػن يجيجون الػضائف الكتابية

لحلظ اعتسجت الجولة عمى تػلييع عجة وضائف في دائخة البمجية.

ومغ الججيخ بالحكخ ان الذباب الييػدي لع يكغ يسيل الى الػضائف الحكػمية

في العيج العثساني اال ان وجيائيع اصبحػا اغزاء في مجالذ إدارة الػاليات
والسحاكع التجارية وبعس مخافق دوائخ الجولة ولكشيع اقبمػا عمى الػضائف الخسسية بعج

صجور دستػر عام 7107م (برخي.)11 ,1001 ,

:
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ججول ()7

أعزاء السجمذ البمجي لؽاليتي السؽصل والبرخة (1912-1875م)
ت

ساسػن افشجي (س.و.ب.)71 ,7717 ,.

الدشة

الؽالية

7717م

السػصل

2

نعػم بخىػم افشجي (س.و.م.)71 ,7713 ,.

7713م

السػصل

3

نعػم افشجي (س.و.م.)731 ,7717 ,.

7717م

السػصل

4

داؤود قشجال (س.و.م.)11 ,7107 ,.

7101م

السػصل

5

نعػم افشجي (س.و.م.)711 ,7171 ,.

7171م

السػصل

6

حدقيل افشجي (س.و.م)711 ,7171 ,.

7171م

السػصل

7710م

البرخة

7710م

البرخة

1

7
8

اسػ العزؽ

(*)

ىارون زالئط افشجي (س.و.ب,7710 ,.
13؛ س.و.م.)311 ,7717 ,.

داؤود افشجي (س.و.م.)711 ,7713 ,.

(*) الججول مؼ اعجاد الباحث باالعتساد عمى الدالشامات العثسانية.

يتبيغ ان الييػد شغمػا عزػية السجمذ البمجي في والية السػصل مشح تأسيديا

تقخيباً الى عام 7171م مسا يجل عمى اىسيتيع في ىحه الػالية كسا ان عجدىع كان
اكثخ مغ اعجاد األعزاء الييػد في البرخة وىحا امخ شبيعي الن ييػد السػصل كانػا

اكثخ مغ ييػد البرخة.
ً
خاهضا :خط اإلصالحات والتنظيوات عام 1874م.

صجر ىحا الخط في أواخخ عيج الدمصان عبجالعديد (7711-7717م) في

 71كانػن األول عام 7711م /وتزسغ حاجة الجولة الى اإلصالح والتأكيج عمى ما

جاء في خصي كمخانة وىسايػن والتأكيج عمى تأميغ حقػق األىالي والتدام العجل في
معاممة جسيع الخعايا بجون استثشاء وتشطيع إدارة الحكػمة وتزسغ عجة نقاط مشيا

(الجبػري700 ,1077 ,؛ بمعيالي:)11 ,1071 ,

:
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 .1االىتسام بالجانب القزائي عغ شخيق إقامة نطام انتخابي يكفل الحخية لجسيع
رعايا الجولة انتخاب أعزاء مسيديغ وانتخاب أعزاء السحاكع الشطامية وأعزاء

مجمذ اإلدارة وحق تعيشيع مغ السدمسيغ وغيخ السدمسيغ (العبيجي,1077 ,

.)770

 .2التأكيج عمى السداواة بيغ جسيع أصشاف رعايا الجولة مع استسخار االمتيازات
لمصػائف غيخ اإلسالمية (حبيب.)131 ,1001 ,

 .3التأكيج عمى حخية مذاركة األقميات الجيشية في أجيدة الجولة والتأكيج عمى السداواة
العامة لجسيع رعايا الجولة العثسانية (العبيجي770 ,1077 ,؛ حبيب,1001 ,

.)131

 .4تأكيج السخسػم عمى تشطيع قانػن استيفاء بجل الخجمة العدكخية الحي يؤخح مغ
غيخ السدمسيغ بزػابط ججيجة تزسغ استيفاءهُ بذكل أقداط مخيحة وغيخ مكمفة
ليع (بمعيالي.)13 ,1071 ,

 .5تحقيق العجالة في تعيغ عشاصخ ذات كفاءة في مجال القانػن وإيجاد سبل زيادة
واردات الجولة واالىتسام بالدراعة والتجارة وضخورة تحقيق العجالة في تػزيع الجخل

بيغ الخعايا والسداواة في تحريمو (الجبػري707 ,1077 ,؛ بمعيالي,1071 ,
.)13

 .6تذكيل لجشة مؤلفة مغ خسدة عذخ عزػاً بخئاسة الرجر األعطع ميستيا الشطخ
في كيفية تصبيق مخاسع اإلصالح ويكػن ستة أعزاء مشيا مغ األقميات الجيشية
(العبيجي.)770 ,1077 ,

 .7وعج الدمصان بالسحافطة عمى أمػال وارواح واعخاض جسيع رعايا الجولة واعتبخ
ذلظ مغ اسسى مقاصج الجولة (بعيػ.)717 ,1001 ,

 .8ضسان الحقػق الدياسية لكافة السػاششيغ مغ جسيع السحاىب واألديان في مخاكد
الجولة وجسيع مؤسداتيا وحق انتخاب أعزاء السجالذ السحمية والسحاكع مغ قبل

األىالي (ليارد.)111 ,1007 ,

:
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 .9تأكيج صالحيات وحقػق الخؤساء الخوحانييغ وتصبيق حخية العبادة واستقالليا في
األمػر العائجة لصػائفيع وتقجيع كافة التدييالت ليع ألنذاء مجارسيع ومعابجىع

الخاصة (ليارد.)111 ,1007 ,

وعمى الخغع مغ ان ىحا الخط كان اصالحياً شامالً اال ان نتائجو لع تطيخ

في عيج الدمصان عبجالعديد عمى اعتبار انو صجر في نياية عيجه ,كسا يسكغ اعتباره
تأكيج لسا جاء في السخاسيع الدابقة (عػض ,د.ت.)31 ,

الخاتسة:

نالحظ مسا تقجم  ,ان العخاق شيج نػعاً مغ التحجيث خالل فتخة حكع الدمصان
عبج العديد مغ خالل اصجر عجد مغ القػانيغ االصالحية مشيا قانػن الػاليات عام

7711م وقانػن الصائفة الييػدية عام 7717م وجاء تعيغ مجحت باشا والياً عمى
العخاق لتشفيح ىحه االصالحات عمى ارض الػاقع وفي مقجمتيا قانػن الػاليات الحي
ضسغ لمييػد حق التسثيل الدياسي واالداري والسذاركة في الحكع  ,وما تختب عمى
ذلظ مغ تأسيذ محاكع خاصة بالصائفة الييػدية ومذاركتيا في ميجان القزاء عمى

مدتػى الػاليات العخاقية وتصبيق قانػن الجشدية العثساني ,والحي سسح لمييػد ان

يكػنػا رعايا عثسانييغ ومكشيع مغ تدمع السشاصب والػضائف السيسة وقانػن البمجية
ومجالديا عام 7711م الحي عدز مذاركة الييػد في السجالذ البمجية ويخجع الفزل
الى الػالي مجحت باشا بتصبيق ىحه القػانيغ ووضعيا مػضع التشفيح حيث كانت فتخة

حكع مجحت باشا مغ اكثخ الفتخات ايجابية عمى الييػد في العخاق مسا عدز مكانتيع
وضسغ مذاركتيع الدياسية واالقترادية والثقافية في فتخات الحقة

:
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مخترخات الدالشامات العثسانية
س .ن .م .ع

سالشامة نعاره السعارف العسؽمية

س .و .م

سالشامة واليت مؽصل

س .و .ب

سالشامة واليت بغجاد

س .و .ب

سالشامة واليت برخه
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قائسة السخاجع
( )1الدشجق كمسة عثسانية معشاىا المغؽي العمػ والمؽاء الخاص بالجولة ثػ خز بياا الماؽاء الاحي يسشحاو
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تختااع عمااى ىااحا الشحااؽ سااشجق ,قزاااء ناحيااة وكااان الدااشجق يزااػ مااؼ  15-10قزاااء( .صااابان,

.)136 ,2000

( )2ىؽ يؽسف حاييػ الياىؽ مؽشي حييػ مؼ اكابخ عمساء الجيؼ السؽسؽي (الييؽدي) فاي عراخه يشتساي
الى اسخة عخفت بآل حاخام انجبت عجداً كبي اًخ مؼ االحبار في القاخنيؼ التاساع عذاخ والعذاخيؼ ماشيػ

جاااجه الحاخاااام مؽشاااي حيااايػ عباااج
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إباخاهيػ يؽسااف ساؽميو الستاؽفي ساشة 1889م وكااان ألساختو تجاارة واساعة وامااالك

زاىااجة فعاااش فااي نعسااة وانقطااع عااؼ التااجريذ والتااألي

والااؽع واالفتاااء وزار بياات السقااجس سااشة

1869م تؽفي في الحمة عام 1909م ونقل جثسانو الاى بغاجاد حياث دفاؼ ىشااك( .براخي,2009 ,
.)103–102

( )3ساسؽن بؼ الياىؽ بؼ مؽشي ىميؽي ساسؽحة تمسياح الحاخاام عباج

ساؽميو ولاج فاي عاام 1820م

ودرس العمؽم الجيشي واصبح عزاؽاً فاي السحكساة الجيشياة لمطائفاة الييؽدياة ساشة 1841م الاى ساشة
1876م ثػ عيؼ حاخام باشي الاى أيماؽل عاام 1879م تاؽفي فاي بغاجاد  23كاانؽن األول 1910م
(برخي.)104 ,2009 ,

( )4تؽلى عبج الخحسؼ باشا والية بغجاد مختيؼ االولى (1877-1875م) ثػ ُنقال الاى دياار بكاخ ثاػ عااد
الى بغجاد في واليتو الثانية (1880-1879م) وفي عيجه حجثت مجاعة في مشطقة كخدساتان ُعادل
الؽالي لفذمو في حل قزية تسخد عذائخ آل الدعجون في جشؽب العخاق ( ,الخسيدي ,د.ت) .

( )5ولج مجحت باشا في اسطشبؽل عام 1822م واسسو احسج شفيق نذأ تشذئة ديشية فحف القاخان وىاؽ
فااي العاشااخة مااؼ عسااخه وصااار يعااخف الحاااف احسااج شاافيق ودرس مبااادا االنذاااء والخااط الااجيؽاني
والشحؽ والسشطق والسعاني والفقو والحكسة وتعمػ المغتيؼ العخبية والفارساية تشقال ماع والاجه فاي العجياج

مؼ الؽاليات العثسانياة وتاؽلى العجياج ماؼ السشاصاع فاي العاصاسة اساطشبؽل والؽالياات االخاخ وعايؼ

والياً عمى والية نير وواليات الجانؽب ووالية بغجاد ووالية سؽرية وتبشى عسمية االصالح فاي الجولاة

العثسانية كسا تػ تعييشو صجر اععػ ألول مخة عام 1872م ويعتباخ ماؼ اىاػ السرامحيؼ فاي الجولاة
:
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بغااجاد فااي  2تذااخيؼ الثاااني  1940ودفااؼ فااي مقااام الكفاال وقااج رثاااه شااعخاء الع اخاق فقااال الذاااعخ
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