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عج مدألة الدجػف كما يتعّمق بيا مغ السػضػعات السفيجة نط اًخ لمتصػر الكبيخ
تُ ُ
الحاصل في مجاؿ حقػؽ اإلنداف .كقّمسا نجج بحػثاً تشاكلت قزية الدجػف في
تاريخ الجكلة العثسانية مقارنة بالتاريخ العخبي كاإلسبلمي .كييجؼ البحث الى تدميط

الزػء عمى اكضاع الدجػف في سشجق السػصل في اكاخخ الجكلة العثسانية السيسا

في عيج الدمصاف عبج الحسيج الثاني  .ٜٜٔٓ-ٔٛٚٙكتكسغ أىسية البحث في كػف
مػضػعُ تاريخ الدجػف في الجكلة العثسانية ُيعج ِمغ الجراسات القميمة؛ في حيغ تُعج
دراسة السػضػع ذاتو في كاليات الجكلة العثسانية بعيجاً عغ السخكد مغ الجراسات
الشادرة ججا .كالتاريخ العثساني لو مداس قخيب بالحاضخ العخبي لكػف الببلد العخبية

خزعت لمديصخة العثسانية ألكثخ مغ اربع قخكف مسا تخؾ اث اًخ عمى كافة السدارات
في كافة الببلد العخبية ،كىحه الجراسة جاءت عمى كفق ما تقجمت بو الػثائق
كالسرادر ذات الرمة بالسػضػع كالتي اسيست بإيزاح الرػرة عغ اكضاع

الدجػف برػرة جمية في تمظ الفتخة.

الكمسات السفتاحية :إصبلح الدجػف؛ سشجق السػصل؛ مخكد الػالية؛ عبجالحسيج

الثاني.
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Abstract
The issue of prisons and what is related to them is a useful
topic in view of the great development that has taken place in the
field of human rights. Rarely do we find research that includes the
matter of prisons in the history of the Ottoman State compared to
Arab and Islamic history. The research aims to shed light on the
prison conditions in the Sanjak of Mosul in the Late Ottoman State,
especially during the reign of Sultan Abdulhamid II 1876-1909. The
importance of the research lies in the fact that the subject of the
history of prisons in the Ottoman State is one of the few studies,
While the study of the same subject in the provinces of the Ottoman
State away from the center is one of the very rare studies. The
Ottoman history has a close touch with the Arab present because the
Arab countries were under Ottoman control for more than four
centuries, which left an impact on all tracks in all Arab countries.
This study came according to what was presented by documents and
sources related to the subject, which contributed to clarifying the
situation of prison conditions in a clear way during that period.
Keywords: prison reform; sanjak of Mosul; state center; Abdul
Hamid II.
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مقجمة

يخ مغ العمػـ اإلندانية السيسة كلو خرػصية كبيخة كفائجة
تُعج كتابة التار ِ
عطيسة في تػثيق االحجاث التاريخية كاالستفادة مغ التجارب كمقارنتيا قجيساً
ٍ
مداحات كاسعة ِمغ الحػادث كالػقائع كاألخبار التي ال
بالحاضخ ،مغ حيث تشاكليا
ِ
السجاؿ الدياسي كاالقترادي كاالجتساعي فحدب بل مجسل الشذاط
تقترخ عمى

االنداني حدب السشاىج الحجيثة في كتابة التاريخ .كالتاريخ االجتساعي بات لو أىسية
كبيخةٌ كفائجة عطيسة في رسع معالع االجتساع البذخي كاإلفادة مغ تجارب الساضي،
كالسقارنة التصػرية بيشو كبيغ الحاضخ.

عج مػضػع تاريخ الدجػف كما يتعّمق بالحقػ ِؽ السجنية مغ السػضػعات
كي ُ
السفيجة نط اًخ لمتصػر الكبيخ الحاصل في مجاؿ حقػؽ اإلنداف .كقّمسا نجج بحػثاً
تشاكلت قزية الدجػف في التاريخ العخبي كاإلسبلمي.

ؼيعج ِمغ الجراسات القميمة؛ في
أما مػضػعُ تاريخ الدجػف في الجكلة العثسانية ُ
ّ
حيغ تُعج دراسة السػضػع ذاتو في كاليات الجكلة العثسانية بعيجاً عغ السخكد مغ
الجراسات الشادرة ججا .كالتاريخ العثساني لو مداس قخيب بالحاضخ العخبي بل أف

التغيخات كالتحػالت الكبيخة كالدخيعة التي حجثت ؼيو مؤخ اخ أثخت عمى االحجاث

الدياسية االقترادية كاالجتساعية كالثقاؼية في عسػـ العالع عخبي.

بعج سيصخة العثسانييغ عمى العخاؽ عاـ ٖٗ٘ٔـ كضعػا تقديساً ادارياً ججيجاً

سسي بشطاـ االياالت (كتعشي ايالة اكبخ كحجة إدارية في الجكلة العثسانية .اما الدشجق
يعشي كحجة ادارية اصغخ مغ االيالة محجكدة الخقعة ،ككاف عمى الدشجق ميخ لػاء

الحي عميو اف يقجـ اثشاء الحخب عجداً مغ الجشج حدب دخل اقصاعو الخاص) التي

تتبعيا "الدشاجق" .كتتألف كل كالية مغ الػالي كمػضؽيو .كقدع العخاؽ الى خسذ
كاليات ،بغجاد – السػصل – البرخة – شيخزكر – كاالحداء ،كاصبحت كخكػؾ مخكد

كالية شيخزكر ،كاستبجلت اسع شيخزكر الى كخكػؾ في ٕ٘ شعباف ٖٓٔٔ " ٗٔ

مارس /اذار ٖ " ٜٔٛبدبب كقػع التباس في تذابو االسع بيغ سشجق زكر الػاقعة في
:
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سػريا ،فكانت السػصل كاحجة مغ اىع الػاليات التابعة كالتي قدست الى ثبلثة سشاجق

ميسة تأتي بعج السخكد (السػصل) كل مغ كخكػؾ كالدميسانية .

تشاكلت الجراس ُة شبيع َة الدجػف كضخكفيا العسخانية كاإلندانية في سشجق /لػاء
السػصل (مخكد الػالية ) ،ككحلظ االقزية كالشػاحي التابعة ليا ،كالتي مغ السسكغ أف
تكػف نػاة لجراسات أخخى تخز كاليات أخخى في قابل األياـ .كشخعت الجراسة

بػصف عاـ لكشو مكثف لمتاريخ الدياسي لدشجق السػصل كتقمّبيا بيغ كالية كلػاء؛ ثع

كصف لصبيعة ىحا الدشجق كخرػصيتو في السشصقة كأىسيتو الدياسية لجى
أعؿبو
ٌ
الجكلة العثسانية؛ األمخ الحي اقتزى اإلشارة إلى العػامل الصبػغخاؼية كالدكانية
كالجغخاؼية.

اعتسجت الج ارسة عمى كثائق رسسية كذفت الكثيخ مغ السعمػمات حػؿ كاقع

الدجػف في سشجق السػصل ككضعيا اإلداري كاإلنداني كالرحي ،في كافة االقزية
كالشػاحي التابعة ليا ،كىي معمػمات عمى قجر كبيخ مغ األىسية يكذف بعزيا عغ

مجى التخدي في األحػاؿ الرحية كاإلدارية لمدجشاء كالسػقػفيغ .كىحه األكضاع تأزمت
بتأزـ حالة الجكلة العثسانية في أكاخخ عيجىا.

كتشاكلت الجراسة أيزا كاقع أحػاؿ السخأة الدجيشة في تمظ األزماف ،كما كانت

تعانيو مغ عػائق اجتساعية كإدارية ليا خرػصيتيا كشبيعتيا.

كخمز البحث بالجسمة إلى تخدي أكضاع الدجػف كمعاناة الدجشاء مغ

اإلىساؿ كالفقخ في التغحية كالشػاحي الرحية؛ مسا يعج مغ احج أسباب انييار الجكلة
العثسانية عمى الرعيج االجتساعي؛ السيسا كاف حالة السػصل كاف عيشة مغ عيشات

الػاليات األخخى؛ عمى الخغع مغ التفاكت كالتبياف بحكع القخب كالبعج مغ مخكد الجكلة

العثسانية؛ فسا تخدي الدجػف إال انعكاس ٍ
لتخد اكبخ شاؿ عسػـ شخائح الشطع
االجتساعية في كاليات الجكلة العثسانية.

:
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تسييج:
اء أكانت
يخ العثساني
لمتار ُ
نريب ك ٌ
ٌ
افخ في الجراسات بسختمف السدتػيات سػ ٌ
سياسية كعدكخية كثقاؼية أك غيخ ذلظ ،لكغ ىشاؾ بعس االمػر لع يتع التصخؽ الييا
في دراسات بحثية مفرمة.
كمغ خبلؿ ىحا البحث نحاكؿ التعخؼ عمى احػاؿ الدجػف في سشجق
السػصل كأقزيتو كنػاحيو السيسا ما تػفخ مغ معمػمات غشية ككثائق األرشيف
العثساني التابع لخئاسة الػزراء في اسصشبػؿ التي تع الحرػؿ عمييا مغ ترشيفات
مختمفة كأساس ،أيزا سجبلت رسسية لمجكلة العثسانية مشيا سالشامات السػصل ،التي
تعج مغ الػثائق السيسة لتاريخ الػاليات بالفزبلً عغ ذلظ ،فقج تع االعتساد عمى العجيج
مغ السرادر الستعمقة بالدجػف كاستخجاميا كسرادر ثانػية.
في الػاقع كانت الدجػف تعاني مغ العجيج مغ االمػر الدمبية؛ فقج لػحع في
كثيخ مغ األحياف في قػاعج الرخؼ الرحي أنيا كانت غيخ مبلئسة ،كسا كانت ىشاؾ
أي دع ٍع لعجـ تػفخ
مصالب بإعادة إصبلح الدجػف أك إعادة بشائيا كلكغ لع يكغ ىشاؾ ّ
السػارد الكاؼية لمؿياـ بحلظ كيخجع ذلظ الى االكضاع الديئة التي باتت عمييا الجكلة
العثسانية في اكاخخ عيجىا.
كاف معجؿ الجخيسة بالشدبة لمشداء مشخفزاً لمغاية بدبب البشية االجتساعية

كالثقاؼية السحافطة لػالية السػصل ،لحلظ كاف عجد سجػف الشداء قميل مقارنة بدجػف
الخجاؿ.

عبلكة عمى ذلظ ،ككػ ٍ
احجة مغ خصػات إصبلح الدجػف ،كاف ىشاؾ جيػد مغ

أجل إصبلح مػضفي الدجغ ،لكغ كبدبب الشطاـ اإلداري الفاسج فقج اكتذف أيزا أف
مػضفي الدجغ كانػا متػرشيغ في بعس السسارسات الخاشئة ججا.
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إف معجؿ الجخيسة األعمى في سشجق السػصل لع يشعكذ بذكل مباشخ مغ
ّ

لجف عجد مغ الدجشاء عمى السجتسع مغ خبلؿ البيانات اإلحرائية السدتسجة مغ
كثائق رسسية في األرشيف العثساني ،تع التعخؼ عمى االكضاع االجتساعية لمدجشاء.

تشاكؿ البحث أكضاع الدجػف في احجى كاليات الجكلة العثسانية السيسة
السيسا في عيج الدمصاف عبج الحسيج الثاني ،كقج حجدت الجراسة البحث في الجانب
اإلداري كالجانب الرحي ألكضاع الدجػف آنحاؾ كذلظ باالعتساد عمى ما تػفخ مغ
معمػمات مغ الػثائق العثسانية غيخ السشذػرة التي اسعفت الجراسة بسعمػمات غشية
بيشت دكر الحكػمة العثسانية في الشرف الثاني مغ القخف التاسع عذخ ،كمغ ثع نبحة
عغ السفاـيع الجشائية كالجخائع ككيؽية الحج مشيا كايجاد العقػبة السشاسبة ككحلظ الػضع
العاـ في الدجػف السيسا في سشجق السػصل .اف سبب اختيار الدشػات -ٔٛٚٙ
 ٜٜٔٓىػ كاقع سشجق (مقخ الػالية) في عيج الدمصاف عبج الحسيج الثاني ككحلظ
الخجػع قميبل كتحجيجا الى عاـ ٗ ٔٛٙبعج صجكر قانػف الػاليات آنحاؾ ككحلظ جشبا
إلى جشب مع التغييخات اإلدارية كاالجتساعية في الجكلة العثسانية ،مخك ار حتى العاـ
 .ٜٜٔٓكبجاية عيج ججيج ؼيسا بعج كدخػؿ العثسانييغ الحخب العالسية االكلى كمغ ثع
االشبلع عمى الػضع العاـ ،كالعسل اإلصبلحي كالتعخؼ عمى السمف االجتساعي
داخل مرمحة الدجػف ،كتشتيي ىحه الجراسة مع نياية حكع الدمصاف العثساني
عبج الحسيج الثاني عاـ  ٜٜٔٓبعج اعبلف خمعو في نيداف مغ العاـ ذاتو عقب
االنقبلب عميو عاـ  ٜٔٓٛحتى دخػؿ العثسانييغ الحخب العالسية االكلى ،كتع اختيار
كالية السػصل  ،بػصفيا كاحجة مغ أىع الػاليات في اإلمبخاشػرية العثسانية كالتعخؼ
عمى االحػاؿ كالطخكؼ في سجػف السػصل.
سشعخض في ىحا البحث نبحة عغ اكضاع الدجػف في سشجق السػصل خبلؿ
الدشػات اعبله ،فزبلً عغ البحث عغ الجافع الخئيذ إلصبلح ىحه السؤسدة ككحلظ
:
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مجى تأثيخ ذلظ اإلصبلح ،كما أسباب التشفيح؛ فزبل عغ تقييع االكضاع العامة
لمدجػف كاكضاع الدجشاء فييا ،التي تعج احجى اىع الدشاجق السيسة التابعة لمجكلة
العثسانية في السشصقة العخبية ،كنحاكؿ تدميط الزػء عمى ما اذا كانت تمكع الدجػف
ٍ
مؤسدات اصبلحي ًة فعبل؛ أـ عبارة عغ مكاف أك مجارس لتعمع الجخيسة اذا صح القػؿ.

مغ البجييي اف ُيدأؿ عغ سبب اختيار ىحا السػضػع ،فحدب رأيشا اف
اختيارنا ليحه الجدئية مغ تاريخ سشجق السػصل لع يتع التصخؽ الييا كجراسة مغ جية
ككحلظ تدميط الزػء عمى تبياف كاقع حاؿ الدجػف في تمظ الفتخة بذكل عاـ مغ جية
اخخى .كعمى الخغع مغ بحؿ الجيػد البلزمة إال انو لع يتع بحث السػضػع برػرة كاؼية
لطخكؼ الدجػف؛ بدبب فقجاف الػثائق الخاصة بالدجػف في الدشػات االخيخة عمى
رغع مغ أف الجراسات عغ سجػف الجكلة العثسانية قج ازدادت مقارنة بالدشػات الدابقة،
اال انشا حاكلشا تقجيع دراسة تخز الدجػف في سشجق

السػصل ،كذلظ لحاجة

الجراسات التاريخية الييا .
اكتدبت دراسة الييكل االجتساعي كالدياسي كاالقترادي لمتاريخ العثساني
فزبلً عغ بشيتو االجتساعية أىسية في الدشػات األخيخة ،كبالتالي لػحطت زيادة في
دراسات التاريخ االجتساعي.
كمغ اجل تدميط الزػء اكثخ كالقتخاف الدجػف بالعقػبة ،فبلبج مغ تقجيع نبحة
غالبا ما يأتي
عغ الجخيسة التي ىي االساس مختبصة بشذػء الدجػف مشح أمج بعيج ،لحا ً
اسع "الجخيسة" مقخكنا بالدجغ ،ككاف حيد الجراسة يتشاكؿ الفتخة السستجة ما بيغ القخف
التاسع عذخ كنياية العقج االكؿ مغ القخف العذخيغ ،لمبحث في مدتػى الجخيسة آنحاؾ
كالكذف عغ محاكالت نذخ الشطاـ مشح بجاية القخف التاسع عذخ كانعكاس ذلظ في
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الدجػف ،كحجدنا لحلظ احػاؿ سجػف سشجق السػصل ( )ٜٜٔٓ-ٔٛٚٙالسيسا في
عرخ حكع الدمصاف عبج الحسيج الثاني .
يسكغ تعخيف العقػبة عمى أنيا الثسغ الحي دفعو الجاني في مقابل الجخيسة
التي اقتخفيا ،كنتيجة لؤلفكار كالشطخيات حػؿ ىحه القزية ،كلجت فكخة سجغ السجخـ
كإبقائو تحت السخاؾبة ،فالدجػف أماكغ يتع فييا إضفاء الصابع السؤسدي عمى الجخيسة
كالعقاب ،كمع ذلظ ،فإف "إضفاء الصابع السؤسدي" عمى الدجػف في الغخب كلجى
العثسانييغ لع يبجأ إال في التاسع عذخ ،كمغ السسكغ أف نقػؿ إف ىشاؾ خصػات في
الغخب حػؿ إصبلح الدجغ مشح نياية القخف الثامغ عذخ.
كمغ محاكالت اصبلح الدجػف كانت ىشاؾ شخكط مشيا :تجريب الدجشاء
شكمت مخاجعة نطاـ الدجػف
كإشخاكيع في اإلنتاج مغ أجل سج الحاجة إلى العسل .ك ّ

في الجكلة العثسانية مػضع شظ خبلؿ فتخة التشطيسات كعقب إعبلف التشطيسات أدخمت

بعس التغييخات في نطاـ العقػبات عمى غخار نطاـ الدجػف في أكركبا .كقج لعب
مرمحػ الدجػف ،دك اًر رئيداً في مخاجعة نطاـ الدجػف .كقامػا بخصػات إصبلحية
ممسػسة في عيج عبج الحسيج الثاني ،أما في عرخ االتحاد كالتخقي فقج اكتدبت زخساً

كبيخا .ككاف لزعف الجكلة العثسانية في اكاخخ عيجىا كقعاً سمبياً عمى الدجػف؛ إذ

انخفزت عسمية االصبلح كتصػيخ الدجػف ،ككاف ىحا كاضحا مع ضعف الجكلة
العثسانية مغ خبلؿ ىحه الجراسة .في تقجيع افزل الدبل لمشدالء في الدجػف السشتذخة
في االقزية كالشػاحي التابعة لػاليات ميسة لمجكلة العثسانية .
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السبحث األكؿ
مفيػـ الدجػف كالجخيسة كالعقاب
اكال :الدجغ لغة كاصصالحا

أ .الدجغ لغة :الدجغ لغة بكدخ الديغ مػضع الحبذ(رضا ،ٜٔٛ٘ ،مجٕ،)ٕٔ/
أي السحبذ (البدتاني ،)ٕٖٚ ،ٜٔٛٓ ،كىػ فعل السحابذ(األكبخ،)ٕٔٓ ،ٜٔٚٓ ،
كعشج فتح الديغ يعشي الحبذ نفدو (مشطػر ،)ٕٓٗ-ٕٖٓ/ٖٔ ،ٜٔ٘ٙ ،كبحلظ

يربح الدجغ لغة السشع (الفيخكزآبادي ،)ٕٖٔ/ٕ ،ٜٕٔ٘ ،كاالمداؾ (الدبيجي،

 ،)ٕٔٗ/ٗ ،ٜٔٙٙكالدجغ مذتق مغ الحرخ (الديػشي ،د.تٕٖٛ ،؛ الصخابمدي،
ٖٓٔٔىػٕٖٕ ،؛ الفارابي ،)ٕٜ٘/ٕ ،ٜٔٚ٘ ،لقػلو تعالى(( :كجعمشا جيشع لمكافخيغ

حريخا)) (سػرة اإلسخاء ،اآلية  ،)ٛاي سجشاً (الخزٕٔٗ٘ ،ىػ )ٕٖٛ ،كمحبداً

(القالي ،د.تٖٓٙ/ٕ ،؛ ىبيخة )ٕٖٜ/ٕ ،ٜٜٖٔ ،كيعشي الحبذ مشع الذخز مغ
الخخكج إلى اشغالو كميامو كافة كتعػيقو اي مشعو مغ الترخؼ بشفدو (أبػ حداف،

 ،)ٔٓٗ ،ٜٔٛٚاي بسعشى حبدو (سجشو) (الخازئٕٓ ،ٜٖٔٛ ،؛ الصائي.)ٕٜٓٓ ،

ب .الدجغ اصصالحا :ىػ السكاف الحي جخى اعجاده لتشفيح االحكاـ عمى االشخاص
الستيسيغ كالسخاد حبديع كيدسى بالسؤسدات العقابية؛ ألنيا األماكغ التي تشفح فييا

العقػبات الدالبة لمحخية (حدشي ،)ٖ ،ٜٔٚٓ ،إذ ِ
كجج الدجغ ليكسل االىجاؼ السخاد
تحؿيقيا مغ كراء ذلظ كالستسثمة بخدع السخالفيغ لمذخائع الدساكية كالخارجيغ عغ

القػانيغ التي كججت لتحقيق االمغ كاالماف كالعير بخفاـية كسبلـ لمبذخية (غانع،

٘.)ٕ٘ ،ٜٔٛ

كقبل التصخؽ الى الدجػف في سشجق السػصل .سششاقر مفاـيع الجخيسة

كالعقاب كالدجغ ،ثع مدار إصبلح الدجػف في أكركبا كفي الجكلة العثسانية .ككحلظ

التصخؽ لسفاـيع الجخيسة كالعقاب كالسمفات اإلجخامية في الػالية مخك ار بالتصخؽ
لؤلكضاع العامة لػالية السػصل ،مغ مػقع جغخافي

:
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كاالقتراد؛ ككحلظ سػؼ نتصخؽ الى سجغ -اكضاع الشداء( -اإلناث) في الدجغ،
ككحلظ مدؤكليات السػضفيغ ،فزبل لسا تعخفػا عمية خبلؿ فتخة محكػميتيع.
ثانيا :مفيػـ الجخيسة:

شػر عمساء االجتساع العجيج مغ الشطخيات ككضعػا التعخيفات ككتبػا حػؿ

مفيػـ الجخيسة .عمى الخغع مغ اف الجخيسة في الحؿيقة مفيػـ غيخ متفق عميو.

ؼبحدب الذخيعة اإلسبلمية " كل عسل يخالف الحؿيقة كالعجالة كالصخيق الرحيح
يسكغ تدسيتو (جخيسة) .إذف ندتصيع القػؿ اف الجخيسة كحكع شخعي ىي معارضة كل

عسل أمخه بو هللا سبحانو كتعالى" ) .(Zehra, 1994, 23–24كإذا ألقيشا نطخة الى تاريخ

الفمدفة " كفقاً ألفبلشػف فاف الجخيسة ىي نػع مغ امخاض الخكح كليا ثبلثة مرادر:
الصسػح (الخغبة كالتصمع كالغيخة كالغزب كالخ )...البحث عغ المحة كالجيل .كيتع

عبلج ىحه السرادر الثبلثة بالعقاب ،فالعقاب يشػر الجاني كيرمحو .اما ابقخاط فانو
بحث عغ أسباب الجخيسة في الييكل الجدجي لمشاس كادعى كجػد عبلقة بيغ اشكاؿ

الجدع كشخرية االنداف .كعمى الخغع مغ ادعاء ارسصػ فاف البؤس يكػف سبباً
لبلختبلؿ كالجخيسة؛ اال انو اعتبخ السجخميغ أعجاء السجتسع كدافع عغ ضخكرة

معاقبتيع بجكف رحسة" ).(Eren, 1994, 26–27

عخؼ القانػف
ُع ِّخفت الجخيسة بصخؽ مختمفة كفقاً لآلراء الفمدؽية؛ فبيشسا ُي َّ
الجشائي الجخيسة بأنيا (الفعل الحي يحطخه الشطاـ القزائي مع التيجيج بالعقػبة) ،يشز

القانػف الخاص عمى أنيا (الفعل الحي يعاقب عميو القانػف يعج جخيسة) ،اما كفقاً
لشطخية العجالة فاف الجخيسة ىي (جسيع أنػاع األفعاؿ كاالعساؿ التي تتعارض مع

الػضعيػف الجخيسة عمى أنيا (فعل ضج متػسط مفيػـ
كعخؼ
األخبلؽ كالعجالة)َّ .
ّ
األخبلؽ لذعب معيغ في كقت معيغ) ).(Boynukalın, 2009, 453–457
ٍ
محجد لسفيػـ الجخيسة ،ؼيسكششا القػؿ انيا (كل
كإذا أردنا كضع تعخيف

سمػكيات األفخاد اك السجسػعة التي تكػف عمى عكذ األعخاؼ التي يحجدىا السجتسع

الحي يعيذػف ؼيو كتشتيظ حقػؽ السجتسع اك الفخد) .كاليػـ يتع تحجيج العػامل التي
:
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تحجد الجخيسة مغ خبلؿ نصاؽ الجخيسة كالقػانيغ كالحقػؽ .كإف الصابع العالسي لمجخيسة
تسشع الجاني مغ تبخئتو مغ قبل مجتسع آخخ.

فزبل عغ مفيػـ الجخيسة ،كانت أسباب الجخيسة كمرجرىا مػضػع نقاش

أيزاً .كفقاً ألبقخاط ،فإف الجافع الرتكاب الجخيسة فصخي كيشتج عغ عجد مغ السذكبلت
الييكمية كالفديػلػجية) . (Eren, 1994, 26–27كمع ذلظ فإف الديادة اك الشقراف في

معجالت الجخيسة كفقاً لمتػتخات االقترادية كاالجتساعية السختمفة يجؿ عمى أنيا ليدت
مدتقمة عغ األسباب االقترادية كاالجتساعية .كاألكاديسيػف الحيغ يعتقجكف أف الجخيسة
شكل مغ اشكاؿ الدمػؾ غيخ الصبيعي لع يتجاىمػا أف الجافع كراء ىحا الدمػؾ غيخ

الصبيعي قج اكتدب بعجاً مختمفاً ايزاً .الجخيسة بأنػاعيا كتػاتخىا ىي مخآة لمسجتسع.
فالجخيسة قج تكػف ردة فعل ضج السجاعة كاألكبئة كالبصالة كالحخكب كالرجمات
االجتساعية كاالقترادية ) .(R.Weisse, 1982, 2كإف فكخة الجخيسة تجمب العقػبة
بغس الشطخ عغ االختبلفات السفاـيسية فقج تع تحجيجىا مغ خبلؿ القػانيغ كاألعخاؼ،

كبالتالي أصبحت العقػبة حتسية.

ثالثا :مفيػـ العقػبة

ِ
العقػبة بأنيا دفع الثسغ مغ قبل السجخـ مقابل جخيستو كتحت
يسكغ تعخيف

إشخاؼ الحكػمة في إشار حكع جخيستو .كالعقػبة كفقا لمذخيعة اإلسبلمية:

"ىػ الكبلـ الحي يعادؿ أفعاؿ الشاس كسمػكياتيع في الجنيا كاآلخخة ،كالسرصمح

الفقيي بسعشى الجداء السادي كالسعشػي الحي يصبق عمى الجاني .اما السعشى
االصصبلحي يعشي " دفع ثسغ مقابل لذيء ما" .كنبلحع أف العقػبة تدتخجـ في

معشييغ رئيديغ في األدب اإلسبلمي أحجىسا عاـ كاآلخخ خاص؛ فالعقػبة بالسعشى

العاـ كالتي تختبط بالسعشى االصصبلحي أيزا عبارة عغ حافد اك اجخاءات رادعة ذات
شبيعة دنيػية كاخخكية .أما السعشى الخاص يذيخ إلى العقػبة السادية كالسعشػية التي
يجب أف يصبقيا الشطاـ القانػني في العالع عمى السجخـ" ).(Bebek, 1993, 469–470

:

71

كالعقػبة ضاىخة نػقذت كثي اخ مغ حيث جانبيا التأديبي إذ بجأت أساليب

العقػبة تخفف ،فقبل القخف الثامغ عذخ كانت العقػبة تدتيجؼ جدج السجخـ مباشخة،
كبالتالي فيي عسمية انتقامية مشو .ككاف يتع عخض أساليب العقاب القائسة عمى

التعحيب في مكاف عاـ ،كبالتالي كانت بسثابة اردع ألكلئظ الحيغ يفكخكف في ارتكاب

الجخيسة نفديا كبسثابة اضيار لقػة الدمصة ايزاً .كسا عجت الجخائع في تمظ الفتخة
بسثابة ىجػـ مباشخ عمى الحكػمة ،لحلظ تع تصػيخ عقػبات مغ قبل الحكػمة لغخض

االنتقاـ مغ السجخـ .فكاف أكثخ ىحه العقػبات ممفتاً لمشطخ ىػ عقػبة داميانذ

( )Damiensبتاريخ ٕ اذار /مارس  ٔٚ٘ٚفي باريذ الحي تعخض لمتعحيب لقتمو كالج

السمظ إذ تع سحب لحع داميانذ بالكساشة الداخشة كسكب الديػت الداخشة عميو ،ثع تع
سحب جدجه في اتجاىات مختمفة بػاسصة ٗ خيػؿ كقصع أجداء جدجه التي لع يتع

فرميا بػاسصة فأس كبعج ذلظ القيت األج ادء الستبؿية مغ جدجه في الشار كتحػؿ إلى

رماد ).(Foucault, 2006, 33–35

كلكغ بعج ذلظ بجأ القانػف الجشائي الحجيث الحي كاف سيدار بيكاريا ( Cesare

 )Beccariaرائجا ؼيو ،في معارضة التعحيب كعقػبة اإلعجاـ بحجة أنو يشبغي فخض

العقػبة كفقاً لمجخيسة كأف العقػبات يجب أف تكػف مكافئة لمجخائع .بالصبع مبجأ السعادلة
العادلة بيغ الجخيسة كالعقاب معخكؼ مشح العرػر القجيسة لمتاريخ .ففي التػراة ذكخ انو

تتع السعاؾبة حدب الخصيئة السختكبة .كجاء في القخآف الكخيع " ...كمغ جاء بالديئة

فبل يجدى اال مثميا كىع ال يطمسػف" ( .)ٔٙٓ/ٙكسا ذكخ أفبلشػف في كتابو السدسى
(القػانيغ) أف العقػبة عمى كل جخيسة يجب أف تُعاقب عمى أساس الخصأ (Beccaria,

أف معادلة العقػبة بالجخيسة ليدت في الػاقع معيا ار
) .2004, 49كعمى الخغع مغ ّ
يصخحو القانػف الحجيث ،فقج تع شخحيا عمى ججكؿ األعساؿ كبجأت مشاقذتيا مغ لجف
العجيج مغ عمساء االجتساع كالقانػف مع المػائح كالتحديشات القانػنية .كمغ السيع أيزا

أف تكػف العقػبة رادعة ككحلظ معادلة لمجخيسة.
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اف التػازف بيغ الجخيسة كالعقاب كحتى نطخيات الخدع كالتأديب كاإلصبلح

الخاصة بالعقاب قج أثارت حؿيقة أف العقػبة تدتيجؼ الخكح كليذ الجدج .في الػقت
الحي تصػرت ؼيو العقػبة مغ مبجأ االنتقاـ إلى مبجأ اإلصبلح كالتأديب ،فإف نطخيات

إبقاء جدج كعقل الجاني تحت السخاؾبة جمبت معيا "الدجػف" .إذ يسكغ تمخيز

"نطخية الدجػف" عمى الشحػ التالي( :كسا أف االمتثاؿ لؤلعخاؼ يجمب معو جائدة
(ثػاب) فإف الترخؼ ضج ىحه األعخاؼ يجمب معو العقاب) .إذاً السكاف الحي يتع ؼيو
إضفاء الصابع السؤسدي عمى الجخيسة كالعقاب ىػ "الدجػف" ).(Beccaria, 2004, 46
رابعا :نبحة عغ مذخكعية الدجػف في اإلسالـ

أف الدجػف كاف ليا ارث كاسع في تػاريخ األمع كالحزارات كفي
الشظ في ّ
اإلسبلـ تصػر مفيػـ الدجغ كأحكامو بتصػر الحزارة اإلسبلمية التي بجأت اكال في

مجتسع لو جحكر في البجاكة كلع يكغ لمدجػف كجػد ما قبل اإلسبلـ بالسفيػـ
االصصبلحي.

بشاء السجتسعات السجنية
كحيغ أتى اإلسبلـ كتذكمت الجكلة اإلسبلمية كتعقج ُ
كتػسع ضيػر الحاجة إلى إنذاء الدجػف ،كاف السػقف مغ إنذاءىا بجاية مػضع أخح

كرد مغ لجف العمساء ،لكغ الخاجح ىػ مذخكعيتيا كضخكرتيا.
ِ
الدجغ في اإلسبلـ
كإلثبات مذخكعية عسارة الدجغ مغ السفيج مغ إثبات مذخكعية َ
أكال ،كؼيسا يمي لسحة عغ حكع الدجػف.
أكال -مغ القخآف :استجؿ العمساء عمى مذخكعية ِ
الدجغ بعجة آيات نحكخ مشيا :قػلو

يأتيغ الفاحذ َة مغ ندائكع فاستذيجكا ِ
عميي َّغ أربع ًة مشكع فإف َش ِيُجكا
تعالى(( :كالبلتي َ
ِ
البيػت حتى َّ
السػت أك يجعل هللاُ َّ
يتػفا َّ
ليغ سبيبل)) (سػرة الشداء،
ىغ
ػى َّغ في
ُ
ُ
فأمدك ُ
إف السخأة كانت في صجر اإلسبلـ إذا زنت ،كشيج عمييا أربعة ،حبدت
اآلية ٘ٔ) .إذ ّ

َّ
الحيغ
اء
دتجؿ عمى
َ
ّ
في البيت ُ ..
كي ّ
مذخكعية الحبذ كحلظ بقػلو تعالى(( :إنسا جد ُ
األرض فداداً أف يَقَّتمػا أك يرمَّبػا أك تُ َّ
ِ
قصع أيجييع
كيدع ْػ َف في
ُيحاربػ َف هللاَ كرسػَل ُو
ُ ُ
ُ
َ

:
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ٍ
ِ
األرض)) (سػرة السائجة ،اآلية ٖٖ)ُ ،يخاد بالشفي
خبلؼ أك ُي ْشَفػا مغ
كأرجميع مغ
ُ
الحبذ لجى بعس العمساء" (القخشبي ،د.ت.)ٖٔ٘/ٙ ،
ُ
كمغ الحجيث الذخيف :عغ بيد بغ حكيع عغ أبيو عغ ججه أف الشبي (صمى

مذخكعية الحبذ كلػ بتيسة.
هللا عميو كسمع) حبذ رجبل في تيسة ثع خمى عشو كؼيو
ّ
ككجو الجاللة ؼيو :أف الشبي كسمع حبذ رجبلً في تيسة كىحا فعل مشو كفعمو سشة

(الجدري.)ٜٜٜٔ ،

كذىب بعس أصحاب االماـ أحسج كغيخىع إلى أنو ال يشبغي لمحاكع أف يتخح

مكاناً يخررو لمحبذ؛ ألنو لع يكغ لمخسػؿ (صمى هللا عميو كسمع) كال لخميفتو أبي
يعػؽ بسكاف مغ األمكشة أك يأمخ ....
بكخ رضي هللا عشو سجغ ،كلكغ إذا لدـ األمخ ّ
الغخيع بسبلزمة غخيسو كسا فعل الشبي(صمى هللا عميو كسمع) (الصخابمدي ،د.ت) .لكغ

الحكع الداري ىػ مذخكعية إنذاء الدجػف لزخكرات ذكخىا السذخعػف كتػسعػا فييا.

العمساء كالفقياء عمى مذخكعية الحبذ مغ القخآف الكخيع
كبالعسػـ فقج " استجؿ
ُ
كمغ الدشة الشبػية فقج حبذ الخسػؿ كحبذ مغ بعجه الخمفاء الخاشجكف كتػسعػا بحلظ

كالشرػص التي استجؿ بيا الفقياء كالتي كردت في القخآف الكخيع متعجدة ،فقج كرد في

القخآف مخادفات لسعشى الحبذ أك التعػيق أك الشفي أك الحرخ عمى الخغع مغ أف
القخآف لع يزع الحبذ كعقػبة ألية جخيسة مغ جخائع الحجكد أك القراص كلع يشز

عمييا مباشخة في التذخيع العقابي ،إال أف العمساء كالفقياء كججكا في تفديخ بعس
االيات اصل مذخكعية الحبذ الستخجامو كػسيمة عقاب لبعس الجخائع التي نذأ

حػليا خبلؼ في الخأي" (التسيسي.)ٕٜٛ ،ٜٜٔٚ ،

كتجعػ الحاجة عقبلً إلى إقخار الحبذ لمكذف عغ حاؿ الستيع السجيػؿ الحاؿ

حتى يشكذف أمخه كال يزيع الحق ،كإف كاف معخكفا بالفداد كالجخيسة فحبدو أكلى،

كلكف أىل الجخائع السشتيكيغ لمسحارـ ،الحيغ يدعػف في األرض فدادا كيعتادكف ذلظ،

أك يعخؼ مشيع  ،كلع يختكبػا ما يػجب الحج كالقراص (ضاىخ.)ٜ–٘ ،ٕٓٔٗ ،
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خامدا :الجخيسة كالعقاب في قانػف الجكلة العثسانية
كانت الجكلة العثسانية تصبق احكاـ الذخيعة االسبلمية كاالحكاـ العخؼية معاً.

عخؼ بأنيا عسل
الجخـ ،كتُ َّ
كيصمق عمى (الجشاية) في الذخيعة االسبلمية الجخيسة اك ُ
يحخمو هللا كيعاقب عميو .كمغ السسكغ التعبيخ عشيا أيزا عمى أنيا "الشػاىي التي

يعاقب هللا عمييا بالحج كالتعديخ" ).(Akgündüz, 2006, 106–107

عقػبات التعحيب التي كانت تصبق في اكركبا عمى مبجأ ضخكرة تػجيو العقػبة

عمى الجدج ،نخاىا استسخت في الجكلة العثسانية حتى القخف الدادس عذخ ،كمغ أكثخ

شخؽ العقاب لفتاً لبلنتباه جعل السجخـ يقعج عمى كتج كتعميقو مغ ُخصاؼ.

"التعميق مغ ُخصاؼ :كاف يتع سحب السجخـ عمى عسػد عغ شخيق حبل
مخبػط عمى معرسيو كيسخ مغ بكخة مػجػدة في اعمى العسػد تع يتخؾ فجأة ليدقط

بدخعة عمى ُخصاؼ حاد كمجبب في مشترف العسػد مغ جانب جدسو كيتخؾ في تمظ
الحالة حتى كفاتو ،كغالباً ما كاف يتع إجخاء ىحا التعحيب في بارماؾ كابي
بإسصشبػؿ"). (Sertoğlu, 1958, 65

سادسا :الدجغ كذكل مغ اشكاؿ العقػبة كنذأة الدجػف:
الدجغ يعشي تثبيت الفخد في مكاف ما مغ خبلؿ تقييج حخيتو الجدجية في

الحخكة كندع مفيػـ إدارة الػقت مشو ايزاً ،ككمسة الحبذ تعشي الحجد اك السشع في

العخفي ليا حبذ شخز اك كائغ حي اك شيء ما كاحتجازه
القامػس التخكي ،كالسعشى ُ
لبعس الػقت ،كفي لغة القانػف تعشي " تقييج الحخية الذخرية عغ شخيق االحتجاز
القدخي لمستيع اك السجخـ في مكاف معيغ ،كيأتي الحبذ في مقجمة أنػاع الحخماف مغ

الحخية ).(Bardakoğlu, n.d., 54–64

كمشح انتقاؿ السجتسعات إلى الحياة السدتقخة كاستخجاـ الدجػف السغمقة مغ
أشخافيا األربعة بججراف كسكاف الحتجاز السجخميغ كالدجػف التي ندتخجميا اليػـ ىسا
ضاىختاف مختمفتاف تساماً ،كمغ أجل إدراؾ مفيػـ الدجغ مغ الزخكري الشطخ في
التسييد الحي أجختو جػلتكيغ يمجز بيغ "السحبذ" ك "الدجغ" .ألف الدجغ بجأ يدتخجـ
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بالسعشى السعخكؼ في يػمشا ىحا في القخف الدادس عذخ ،كبجأ يشتذخ في القخف التاسع
عذخ .كتقػؿ يمجز إف أماكغ مثل القبلع اك القرػر اك البخكج اك الحرػف إلخ ليا
خرائز السحبذ كأنيا ليدت سجػنا تعسل كضيفة االحتجاز كالعقاب .كالسحبذ ليذ
مكاف مغمق فحدب بل يسكغ أف يكػف جحكع األشجار التي تخبط فييا االيجي كاالرجل
اك األغبلؿ اك الدبلسل كما إلى ذلظ .كالعقاب ليذ فقط مغ اجل العبخة كالحاجة إلى
اإلصبلح بل لتصسيغ شعػر الزحية باالنتقاـ أيزا ،يدتخجـ الدجغ كسكاف يتع ؼيو
إضفاء الصابع السؤسدي عمى مفيػـ العقػبة الشاتجة عغ الجخيسة ،كييجؼ إلى إعادة
تأىيل كاصبلح الدجيغ عغ شخيق إبقائو تحت اإلشخاؼ لسشعو مغ ارتكاب الجخيسة
نفديا مخة أخخى .ككسا أسمفشا ؼبفزل اسيامات مفكخيغ مثل بيكاريا ()Beccaria
كفػلتيخ ( )Voltaireتغيخ مفيػـ العقػبة في القخف الدادس عذخ ،كاسيست ىحه
التغيخات في نذأة القانػف الحجيث .كمع ضيػر القانػف الحجيث انتقمت عسمية السحاكسة
التي تؤدي الى عقػبة اإلعجاـ الى عسمية محاكسة أسفخت عغ عقػبات ممدمة لمحخية.
كلقج كاف عشرخ إقامة التػازف بيغ العقػبة كالجخيسة كمفيػـ إعادة التشذئة االجتساعية
لمجاني كإعادة تأىيمو بجالً مغ االنتقاـ مشو فاعبلً في عسمية االنتقاؿ إلى الدجػف
بالسعشى الحالي ).(Yıldız, 2012, 8–10
سابعا :االكضاع العامة لػالية السػصل
أ .األكضاع االدارية

كانت السػصل قجيسا تحت سيادة السسمكة البابمية كالسيتانية كاالشػرية كميجيا
(السيجيػف) كالفارسية في العرػر القجيسة ،ؼيسا سيصخ العخب عمى السشصقة عاـ ٔٗٙ
ق كاصبحت مخكد مشصقة الجديخة في العيج االمػي .ثع بعج ذلظ سيصخ العباسيػف
عمييا ثع الدبلجقة كبالتالي االتخاؾ عاـ ٘( ٜٔٓحجي–ٖٔٔ ،ٜٔٚٛ ،
ٕٗٔ؛ .)Marufoğlu, 1998, 25كلسػقعيا كمشاخيا الستسيد بيصػؿ االمصار ككفخة
مرادر السياه اعصاىا سسة مسيدة عغ باقي الػاليات التي كانت تحت إدارة الجكلة
العثسانية .ككالية السػصل محاشة مغ الذخؽ بإيخاف كمغ الذساؿ بػالية ديار بكخ كمغ
الجشػب ببغجاد كمغ الغخب بالذاـ (دمذق) كمغ الذساؿ الغخبي بحمب كلػاء زكر (ديخ
الدكر) (الجشابئٕ–ٛ ،ٜٕٔٛ ،؛ الخمفٚ٘ ،ٜٔ٘ٙ ،؛ عبلكي ،)ٕٕٓٓ ،كبعج
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الديصخة العثسانية عمى العخاؽ عاـ ٖٗ٘ٔـ ربط الدمصاف العثساني سميساف القانػني
(ٕٓ٘ٔٔ٘ٙٙ-ـ) السػصل بػالية ديار بكخ كمشحيا صفة سشجق تابع ليا لكغ االمخ
لع يدتسخ حتى العاـ  ٖٔ٘ٛـ ،إذ اضحت كاحجة مغ الػاليات التابعة لئلدارة العثسانية
(رؤكؼٜٔٚ٘ ،؛.)Kunt, 1983, 107
كمغ السعخكؼ اف "إيالة" ىي اكبخ كحجة في الجكلة العثسانية ،بيشسا الدشجق
ىػ كحجة ادارية اصغخ مغ االيالة محجكدة الخقعة ،ككاف عمى الدشجق ميخ لػاء الحي
عميو اف يقجـ اثشاء الحخب عجداً مغ الجشج حدب دخل اقصاعو الخاص التي تتبعيا
"الدشاجق" كتتألف كل كالية مغ الػالي كمػضؽيو .كالسػصل كاحجة مغ خسذ كاليات
ىي  :بغجاد – السػصل – البرخة – شيخزكر – كاالحداء(لػنكخيظ.)ٜٗ ،ٜٔٛ٘ ،
كضست السػصل (مخكد القزاء) بعج عاـ ٖٔ٘ٛـ ناحيتيغ ىسا ناحية
الذيخاف كالعذائخ الدبعة ك ٘ٓٙقخية .ككاف يػجج داخل السػصل في ذلظ الحيغ
ٗٔ ٚٚخانة (دار) ،كٖٕ ندؿ (فشجؽ) ،ك ٕٙٚٚدكاف كمخدف ،ك ٖٙحساـ ،كٕٜٔ
جامع كمدجج ،كٕٔ مجرسة ،ك ٙصيجليات ،كمجرسة رشيجية كاحجة (مجرسة
متػسصة) ،كمجرسة كمجانية كسخيانية كييػدية كاحجة ،كمجرسة الربياف (مجرسة
تكية كزاكية (خمػة) ،ك  ٔٚكشيدة كديخ ،كٖ قذمة ،ك ٜمخاكد شخشة،
ابتجائية) ،كٗ ّ
كبصخيكية كاحجة ،كمدتذفى كاحجة ،كٖ٘ٔ شاحػنة ،كمصبعتاف (Eroğlu et al.,
).2012, 16
كندتصيع القػؿ اف السػصل كانت في الفتخة اعبله مخك اًد لمػالية كالتي قدست
قزاء كاثشتيغ كعذخيغ
كسا اسمفشا سابقاً السػصل ككخكػؾ كالدميسانية كثسانية عذخ
ً
ناحية كثبلثسائة ككاحج كثبلثػف قخية كنريب السػصل كاف سبعة اقزية كسا مػضح
في الججكؿ في الرفحة التالية (الند.)ٜ ،ٜٖٔ٘ ،
كؼيسا يتعمق بالقخف التاسع عذخ نبلحع أف السػصل تحػلت مغ كالية إلى
مترخؼية تابعة لػالية بغجاد عاـ ٓ٘ ٔٛكبعج مجة قريخة عادت لتتحػؿ إلى كالية مخة
اخخى عاـ  .ٔٛٚٛكفي اكاخخ القخف التاسع عذخ كمصمع القخف العذخيغ كبحدب
االحراء الدشػي (سالشامة) السؤرخ عاـ ٖٖٓٔ ىجخي (ٕٜٔٔـ) كانت كالية
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السػصل تتذكل مغ لػاء السػصل ككخكػؾ كالدميسانية ؼيسا كانت اعجاد االقزية
كالشػاحي كالقخى التابعة ليا عمى الشحػ التالي:
التقديع االداري لػالية السػصل

اسع المػاء

القزاء

الشاحية

القخية

لػاء السػصل

6

15

1598

لػاء كخكػؾ

6

17

1712

لػاء الدميسانية

5

11

1082

السجسػع

17

43

4392

ككاف مخكد الػالية لػاء (سشجق) السػصل يتذكل مغ  ٚاقزية ىي :السػصل

كالعسادية كزاخػ كسشجار كدىػؾ كعقخة .كزيبار الػاقعة بيغ راكنجكز شخقا كالعسادية

غخبا كعقخة جشػبا كحكاري شساال اما لػاء كخكػؾ فكاف يتذكل مغ االقزية التالية
راكنجكز كاربيل كصبلحية (كفخي) ككػيدشجق كرانية .ؼيسا كاف المػاء الثالث لمػالية

الدميسانية تزع داخل حجكدىا ٗ اقزية ىي الجػالف بخ كبازياف كشيخ بازار
كالسعسػرة (معسػرة حسيج) ).(Eroğlu et al., n.d., 222

االقزية كالشػاحي كالقخى التابعة لمػاء السػصل)(Eroğlu et al., n.d., 17

اسع القزاء

القزاء

الشاحية

القخية

قزاء السػصل

1

4

602

قزاء عقخة

1

2

214

قزاء دىػؾ

1

1

215

قزاء العسادية

1

5

366

قزاء زاخػ

1

2

181

قزاء سشجار

1

1

49

ريباز

3

2

185

السجسػع

9

17

1812
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تزع مجيشة السػصل مخكد كالية السػصل مجيشة دىػؾ كزاخػ شساالً كاربيل
غخباً ككخكػؾ كالدميسانية في الجشػب الذخقي كيحجىا مغ الجشػب مجيشتا تكخيت

كبغجاد(ٔ)).(Cevad, 1997, 40; Hut, 2006, 14; Nasrullah et al., 2003, 103
تأثيخ االحجاث كالتصػرات التاريخية التي شيجتيا السشصقة اك
كمغ السعمػـ ُ
السجيشة ما عمى التخكيبة االجتساعية كالثقاؼية كعمى األمغ بذكل مباشخ .كبيحا الرجد
مغ السفيج التصخؽ بإيجاز إلى الػضع التاريخي لمسػصل ،كتأسيذ السحاكع العثسانية
السؤقتة في السػصل عاـ  ٔ٘ٔٚاثشاء الحسبلت االيخانية التي نطسيا ياككز سمصاف
سميع مغ اجل القزاء عمى الخصخ الرفػي .إال اف تأسيذ الحاكسية فعمياً في
اقيغ) (Öke, 2003, 13التي قادىا الدمصاف
السػصل كاف عاـ ٖٗ٘ٔ بعج حسمة العخ ّ

سميساف القانػني). (Paşa, 1997, 219

كعمى الخغع مغ اف السػصل كانت تحت سيادة الجكلة العثسانية كلكغ كدياسة
عثسانية عامة لع ُيسشع الدعساء االكخاد الحيغ كاف ليع نفػذ في السشصقة مغ الحفاظ
عمى مكانتيع ،ككحلظ لع يتع السداس بالتخكيبة السحمية شالسا تع مخاعاة شخكط الصاعة
كدفع الزخائب). (Bayatlı, 1999, 4
بعج أف أصبحت السػصل تحت حكع الجكلة العثسانية ،كانت متأرجحة في
االرتباط إداريا ما بيغ بغجاد كما بيغ شيخزكر ،ثع تحػلت ؼيسا بعج كتحجيجاً في عاـ
 ٔ٘ٛٙإلى كالية (مقاشعة) ،كعمى اثخ ذلظ شيجت السػصل تغييخات متكخرة في
التقديع االداري في تمظ الدشػات )، (Marufoğlu, 1998, 27–28ككانت السػصل مخكد
ٍ
جحب عبخ التاريخ لسا تسمظ مغ ثخكات جػؼية كسصحية كنديج تاريخي ككػنيا رعية
األنبياء) (Al- Muqaddasi, 1994, 124–125فزبلً عغ كػنيا مشصقة عازلة لمجكؿ
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الػاقعة تحت سيصختيا بدبب مػقعيا الجغخافي .كذلظ لع يخف التػتخ في السػصل،
ككانت في كثيخ مغ االحياف كسط الحخكب كالتسخدات). (Moltke, 1969, 170
ب .السشاخ
يشبغي التصخ ُؽ لسشاخ كالية السػصل بذكل مخترخ لسا لمطخكؼ السشاخية

التي تعج احج العػامل الجغخاؼية السيسة في حياة االنداف كالسجتسع .فسشاخ مشصقة
السػصل حار جاؼ صيفاً كبارد مسصخ ندبياً في الذتاء ) ، (Hut, 2006, 6كيقػؿ

السقجسي عالع الجغخاؼية العخبي الحي عاش في القخف العاشخ اف السػصل مجيشة رائعة
مبشية بذكل جسيل كتتستع بسشاخ لصيف كمياه صحية .كإلى جانب ذلظ يقػؿ أيزا اف
مجيشة السػصل مددىخة بحجائقيا كفػاكييا السجىذة كمياىيا السعجنية الخائعة كبيػتيا

الداحخة كلحػميا الجيجة ).(Paşa, 1997, 222
كسا يكػف السشاخ معتجالً عمى شػؿ نيخ دجمة .كبيحا الرجد فاف مشصقة
السػصل -كخكػؾ مشاسبة لدراعة محاصيل زراعية مختمفة كلتخبية الحيػانات .فػفخة
السخاعي كاتداع مداحتيا تػفخ الطخكؼ السبلئسة لتخبية الساشية كاالبقار

(Al-

) .Muqaddasi, 1994, 130كعمى الخغع مغ كػف قزاء دىػؾ كزاخػ مدتشقعات
كبالتالي تؤثخ عمى الصقذ قميبلً إال اف شقذ بؿية السشاشق صحي كجسيل .كليحا
الدبب لع يتع رصج االمخاض التي مرجرىا الصقذ في ىحه السشصقة (Eroğlu et al.,

).2012, 116
ال يسكغ إنكار تأثيخ السشاخ عمى سمػؾ البذخ كالسجتسع .ؼيقػؿ السدؤكؿ
العثساني دمحم خػرشيج باشا الحي اتيحت لو فخصة التجػؿ في السشصقة جيجاً كالتعخؼ
عمييا" :اف مشاخ السػصل يؤثخ عمى مػاقف كسمػؾ البذخ الحيغ يعيذػف في ىحه

الجغخاؼية لكػف ماء السػصل كشقديا معتجالً يػجج فييا اشخاص اذكياء كبارعيغ،
فالذجيج مشيع شجيج كال يػجج فييع حالة كسصية .عمى سبيل السثاؿ لجييع فكخ مقخط في
:
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ُّ
كيعج مشاخ
الحكاء كالػباء كفي االخبلص كالغجر")، (Tepeyran, 1998, 356–357
مشصقة السػصل-كخكػؾ معتجالً لمغاية ،كتطيخ خرائز مشاسبة ججاً لدراعة
محاصيل زراعة متشػعة كلتخبية الحيػانات ،كالسياه الجارية التي تسخ مغ السشصقة مثل
نيخ دجمة كالخػصخ كالخازر كالداب ليا تأثيخ ايجابي عمى الحياة االقترادية برخؼ
الشطخ عغ الدراعة كتخبية الحيػانات .فزبل عغ كػف السػارد الجػؼية فييا غشية كعمى
رأسيا الشفط مسا جعل السشصقة محط اىتساـ عمى مخ األزمشة).(Es-Sakkar, n.d., 362
ج .االقترادية:
كاف لطيػر مجاالت مختمفة عمى صعيج االنذصة االقترادية في سشجق
السػصل ذات الجغخاؼيا الػاسعة اثخ كاسع .كتطيخ البيانات الػاردة اليشا مغ
االحراءات الدشػية (سالشامات) اف االنذصة الدراعية كالحيػانية كانت تذكل الجدء
االكبخ مغ اقتراد كالية السػصل(ٕ) .كلقج اشتق مغ كمسة السػصل (كبالفخندية مغ
الشداجػف في السػصل يشتجػف
كمسة  mousse-line) "muslinمػصميغ" .كلع يعج ّ
(مػصميغ تػؿ بانت) الشديج الخقيق الحي جعل السجيشة مذيػرة ذات يػـ(ٖ)" .كيعدز

عمي بيظ سبب تخاجع الرشاعة السحمية كاالنتاج السحمي في السػصل عمى الخغع مغ
كػنيا في اكج تصػرىا إلى عجـ القجرة عمى مشافدة البزائع االكربية ).(Hut, 2006, 8
ثع يزيف دمحم خػرشيج باشا اف سبب تػقف انتاج قساش مػصميغ (الشديج الخقيق)
جاء نتيجة كثخة انتاج االقسذة االكربية كرخريا بعج الثػرة الرشاعية (Eroğlu et al.,

).2012, 4–13

:
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السبحث الثاني
أكضاع الدجػف في كالية السػصل في عيج الدمصاف عبج الحسيج الثاني
أكال :الػضع العاـ في سجػف سشجق السػصل

لع تكغ أكضاع الدجػف في سشجق السػصل مختمفة عغ أكضاع الدجػف في

بؿية السجف الػاليات العثسانية .إذ يحكخ في جسيع السخاسبلت التي تخز أكضاع

الدجػف كما يجب الؿياـ بو ،أنيا سجػف متيالكة كفي كضع م ٍ
در كمخالف لمذخكط
ُ
الرحية .كسا يحكخ مؤرخ التاريخ العثساني حدغ شاف انو كاف يتشاكؿ في ججكؿ

اعسالو مػضػع نطافة األماكغ السغمقة مثل الدجػف كمصابقتيا لمذخكط الرحية مغ

عجميا كخاصة في الفتخة األخيخة مغ حكع الجكلة العثسانية .ؼيقػؿ اف االمخ كاف متعمقاً
بعبلقة تمظ األماكغ بالعالع الخارجي أكثخ مغ التفكيخ بحياة الدجشاء كالتخػؼ مغ
تحػؿ ىحه األماكغ الى أماكغ تيجد الرحة العامة ،فكانت بسثابة تجبيخ لسشع انتذار

األكبئة مشيا .كسا يبيغ حدغ شاف اف مػضػع "الشطافة" الحي تجاكؿ تدامشاً مع فتخة

الحجاثة في الجكلة العثسانية كاف مختمفاً عغ مفيػـ الشطافة الحي يدتشج الى السخاجع

التقميجية كاإلسبلمية كانو مػضػع يشبغي دراستو بذكل مشفرل )،(Şen, 2005, 82–92

كنخى استسخار تجاكؿ مػضػع "الشطافة" في سجػف سشجق السػصل كتػابعيا في جسيع
انحاء الجكلة العثسانية الى نياية فتخة بحثشا عاـ (ٗ) ٜٜٔٓ؛ ففي عاـ ٘ ٜٔٛتع تقديع

سجغ السػصل السخكدي الى قدسيغ احجاىا لمسػقػفيغ (السحتجديغ) كاألخخى لمدجشاء،
كسا تع تقجيع شمب لتخريز خسدة عذخة ألف قخش لبشاء كاضافة محل لعبلج
السخضى .كيسكغ القػؿ اف القانػف الحي اُ ِعَّج عاـ ٓ ٔٛٛلفرل دكر التػؾيف
كالدجػف عغ بعزيا لع يشفح في مخكد السػصل حتى ذلظ التاريخ ).(BOA, 1895

كقبل ذلظ يحكخ اف الػ ازرة كانت تُبّمغ بالذكاكى الستكخرة بذأف تجاكز عجد
الدجشاء لمصاقة االستيعابية لمدجػف ،كإحجى ىحه الذكاكى كانت عاـ ٔ ٜٔٛحيث

كاف عجد الدجشاء يتجاكز الصاقة االستيعابية لدجغ السػصل ،ككاف الدجشاء يتفقػف

ؼيسا بيشيع عمى افتعاؿ الذغب يػمياً ،فكاف يؤثخ سمباً عمى الػضع األمشي كالرحي
:
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في الدجغ ،كلع يكغ ىشالظ اقداـ أخخى لفرميع عغ البعس فقجمػا شكػى مفادىا
ضخكرة نقل ٖٓ ٗٓ-شخز محكػـ عمييع بالدجغ مع االعساؿ الذاقة الى سجغ
بغجاد ،كلعل أبخز مثاؿ ليحه السعزمة ىػ ارساؿ بخؾية مغ كالية بغجاد الى ك ازرة العجؿ

بخرػص السخاشخ السػجػدة لشقل الدجشاء مغ سجغ كخكػؾ الى سجغ بغجاد عاـ

 ٜٜٔٓكالحي كاف عجد الدجشاء ؼيو يتجاكز الػ ٓٓ ٙسجيغ ،كبدبب السخض

خرػصاً في فرل الذتاء كتعخضيع لسخاشخ صحية ) ،(BOA, 1909فكاف تخد
معمػمات عجيجة أف عجد الدجشاء في سجػف الػية السػصل ككخكػؾ كالدميسانية
كسجػف االقزية التابعة ليحه االلػية في الفتخة السحكػرة أكثخ مغ شاقتيا االستيعابية،
ككانت في كضع عسخاني متيالظ ،كسا اُعمِ َع بزخكرة بشاء سجغ ججيج لحل ىحا
الػضع ،كتع شمب تحػيل السبمغ الزخكري لبشاء الدجغ آنف الحكخ .كعمى الرعيج
نفدو أبمغت ك ازرة العجؿ ك ازرة الجاخمية في عاـ ٓٓ ٜٔأف اكضاع سجػف مخكد كالية

السػصل كلػاء كخكػؾ كسجػف االقزية زاخػ كالعسادية كدىػؾ كأربيل كراكنجكز كرانية
ككػيدشجق كالربلحية غيخ مصابقة لمذخكط الرحية كأف سجغ رانية غيخ كاؼ

الستيعاب عجد الدجشاء الحالي إذ كانت الدجػف في مخكد السػصل كاقزية دىػؾ

كزاخػ رشبة لمغاية كال تجخميا اشعة الذسذ كدرجة الح اخرة مختفعة فييا كاالجشحة

مددحسة لمغاية ككانت تتكػف مغ غخفة كاحجة اك غخفتيغ غيخ مصابقة لمذخكط
الرحية ،فقج كانت تحتاج الى اصبلح لحلظ تع اإلببلغ بزخكرة معالجتيا ،كلع يكغ

سجغ العسادية حالو افزل مغ مسا كرد ذكخه انفا فمع يكغ الدجغ مصابقا لمذخكط

الرحية كال تجخمو اشعة الذسذ كال يحتػي عمى ججراف ،لحلظ ابمغ بزخكرة بشاء سجغ
ججيج كارساؿ االمػاؿ البلزمة لبشائو عمى كجو الدخعة كىحا ما اشارت اليو العجيج مغ
( )

الػثائق السعتسجة

).(BOA, 1898, 1900, 1906

كيتزح مغ ىحا انو في تمظ الفتخة كاف يتع معالجة الديادة في عجد الدجشاء
مغ خبلؿ ارساليع الى سجػف أخخى .كلكغ ىحا االجخاء لع يكغ حبلً جحرياً بل َّ
شك َل
عبئاً عمى الدجػف السشقػلة الييا.

:
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ثانيا :الدجػف في عيج الدمصاف عبج الحسيج الثاني:
أ .بجايات االصالح

كانت ىشاؾ محاكالت عجيجة لئلصبلح في كالية السػصل في سشػات حكع

الدمصاف عبج الحسيج الثاني ساعجىا العجيج مغ الحكاـ كالػالة كنست في صجر ىحه

الحؿبة التاريخية .فقج كاف لػالية السػصل سيع في االصبلح الحي ش أخ خبلؿ فتخة

الػالي مجحت باشا حيغ عسل جاىجاً عمى اصبلح ادكات الحكػمة كتػشيغ العذائخ
كاخزاعيسا لمقػانيغ ككحلظ شارد الخارجيغ عغ القانػف كالعراة إضافة إلسياماتو

االخخى في االدارة كالدراعة كاالقتراد كالدياسة ( أميغ٘ٚ–٘٘ ،ٕٓٔٓ ،؛ غخايبة،
ٕٖٓ٘–ٕٖٖ ،ٜٔٙ؛). BOA, 1891, 1907

ط ممحػضاً في
كسا شيجت كالية السػصل خبلؿ حكع االسخة العسخية نذا ً
االصعجة االدارية كالثقاؼية كاالقترادية كالدياسية كاالجتساعية كافة (البجراني،

ٕٓٓٙ؛ الجمبيٖ٘ٓ–٘ٓٓ ،ٕٓٓٗ ،؛ .)BOA, 1905

لقج كاف عمى الحكػمة العثسانية كضع قػانيغ صارمة كعادلة السيسا بعج
تفذي الخشػة كاالختبلس عمى ٍ
نحػ كبيخ ،ككانت ىحه محاكلة مشيسا لسعالجة تمظ
االكضاع في مشترف القخف التاسع عذخ ..لكغ دكف فائجة تحكخ (الجسيل،ٜٜٜٔ ،
.)ٔٙٙ

حكاـ (قزاة) يعيشػف بفخماف
السحاكع في الػالية يخأسيا كيجيخىا
ككانت
ٌ
ُ
سمصاني قج صجر مشح زمغ الدمصاف عبج السجيج (ٔٛٙٔ-ٖٜٔٛـ) الحي استيجؼ

مغ خبللو اصبلح الشطاـ القزائي ككاف ىحا الفخماف قج صجر بتاريخ  ٔٚرجب مغ

العاـ ٕٔٔٚىػ السػافق ٘٘ٔٛـ (الرخاؼ.)ٔٗٚ ،ٕٜٓٓ ،

ككانت العقػبات الرادرة بحق السخالفيغ جاءت كفق ما نرت عميو الذخيعة

كالقػانيغ السعتسجة كمشيا الفخندية ،ككانت تمظ السحاكع مشتذخة في سشجق السػصل
مشيا الذخعية كالتسييد كاالستئشاؼ كمحاكع البجاءة ،كعمى سبيل السثاؿ كانت السحكسة

الذخعية في بشاية مدتقمة عغ سخاي (قرخ) الحكػمة في محمة باب لكر في

السػصل القجيسة(الرػفي ،)٘ ،ٜٜٔٗ ،ككانت تمظ السحاكع مذيػد ليا بعجالة

:
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القزاء كاغمب قزاتيا ىع مغ اىل السجيشة يتستعػف بسكانة رؼيعة مخمػقة لجى الػالي
كليع احتخاـ كشأف في دار القزاء آنحاؾ ،عمى العكذ مغ بعس الػاليات االخخى

التابعة لمجكلة العثسانية فأف قزاتيا مغ اصػؿ غيخ عخبية (الرخاؼ.)ٖٗ ،ٕٜٓٓ ،

بجأ اصبلح الدجػف يكتدب السديج مغ األىسية في عيج الدمصاف عبج الحسيج

الثاني .كفي عاـ ٓ ٔٛٛنذخت الئحة مغ القػانيغ التي تخز إدارة الدجػف بعشػاف
"قػانيغ الدجػف كالدجػف اإلصبلحية" .ككانت تتكػف مغ سبع ٍة كتدعيغ مادة تتعمق
بالرحة كالشطافة كتشطيع األحػاؿ السعيذية لمدجػف كحبذ السحكػميغ بقزايا مختمفة

في اقداـ مشفرمة ككاجبات مػضفي الدجػف (السجيخ ،السػضف ،حخاس الدجػف،

الحكيع) كاالعساؿ التي يشبغي لمسحكػميغ الؿياـ بيا كالػتيخة الجاخمية لمدجػف .ككاف

أساس ىحه التشطيسات الججيجة ىي قػانيغ الدجػف األكركبية السعسػؿ بيا في إيصاليا
كفخندا كسػيدخا .إذ كانت ىحه بسثابة خصػة ميسة في تذكيل الدياسة الجدائية في

الجكلة العثسانية) . (Düstur & ITertip, 1297, 6–10كالسدائل السيسة األخخى التي
كردت في البلئحة ىي :تأميغ اجشحة مشفرمة لؤلشفاؿ دكف سغ  ٔٛكلمشداء كتشطيع
الحياة اليػمية لمسػقػفيغ كالسحكػميغ كعبلقاتيع مع الخارج كإلداـ السحكػميغ بالعسل.

كسا تع في ىحا التاريخ تحػيل الدجػف التابعة لػ ازرة العجؿ الى مؤسدات تابعة لػ ازرة

الجاخمية تشفيح العقػبات .كفي ىحا الدياؽ تع تحجيج نػعيغ مغ مذاريع الدجػف كىسا
"الدجػف" السقخر بشاؤىا في مخكد كل قزاء كلػاء ككالية ك"الدجػف العامة"
لمسحكػميغ ألكثخ مغ خسذ سشػات مع االعساؿ الذاقة في أماكغ مشاسبة (Schull,

).n.d., 220

كلع تجخ التعجيبلت في عيج الدمصاف عبج الحسيج الثاني عمى السؤسدات فقط

كانسا تعجت الى تغييخ قػانيغ العقػبات أيزا .كمشيا يجفع الجاني الستيع بإصابة

دية اك مغ السسكغ اف يكػف عقػبتو الدجغ إذا
شخز بجخكح شؽيفة اثشاء الذجار ّ
قاـ بزخب الزحية بذجة اثشاء الذجار فزبلً عغ كػنو ممدماً بجفع جسيع نفقات
السدتذفى لمزحية ،كإذا كقع االعتجاء بالدبلح يعاقب الجاني بالدجغ عجة سشػات
بغس الشطخ إذا كاف جخكح الزحية شؽيفة اك شجيجة .كإذا نتجت عغ االصابة مػت

:
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الزحية فتدداد ىحه العقػبة .كيشطخ الى االعتجاء عسا إذا كاف عسجاً أـ ال؛ فحلظ يكػف
سبباً في تشفيح احكاـ مختمفة عمى الجاني في قانػف العقػبات .عمى سبيل السثاؿ إذا
نتج عغ الذجار باستخجاـ الدكيغ اك الدبلح مػت الزحية مغ غيخ قرج فاف عقػبة

الجاني تكػف ٘ٔ سشة مع االعساؿ الذاقة ،اما إذا كاف االعتجاء عسجاً فتكػف عقػبتو
اإلعجاـ .كفي الغالب يتع تغييخ الحكع الى الدجغ السؤبج .كلكغ مغ السسكغ اف تشتيي
ىحه العقػبات بفتخة قريخة بفزل العفػ الخاص باألشخاص اك العفػ العاـ (Deal,

).2010, 49

نخى اف الكثيخ مغ الخصػات التي تع اتخاذىا مغ اجل تغييخ كاقع سجػف

الجكلة العثسانية كإدارتيا لع تتحقق في عيج الدمصاف عبج الحسيج الثاني .كأسباب عجـ

تصبيق اإلصبلحات في السؤسدات الجدائية ىي :إدارة الجيػف العامة كجيػد عبج

الحسيج الثاني إلضعاؼ الباب العالي .كقج تع اتخاذ الخصػات الكبيخة كالجائسة بذأف

تحديغ كاصبلح أكضاع الدجػف في الفتخة الجستػرية (السذخكشية) الثانية (Schull,

).n.d., 222

كنتيجة لسشاقذة ميدانية عاـ  ٜٜٔٓتع اتخاذ قخار في مجمذ السبعػثاف بإنذاء

"إدارة الدجػف" شخط ارتباشيا بػ ازرة الجاخمية .كبحلظ تع نقل السدائل الستعمقة ببشاء
السجسعات الحكػمية في السجف كتعسيخىا كإيجاراتيا الى ىحه اإلدارة .كسسيت ىحه

اإلدارة بػ"السباني االميخية كإدارة الدجػف" .فكانت مدؤكلة عغ مدائل كثيخة كتأميغ
السأكل كالسمبذ لمسػقػفيغ كالسحكػميغ ككحلظ عغ ركاتب السػضفيغ ايزاً .ككانت
السباني االميخية كاإلدارة العامة لمدجػف تجار مغ قبل مجيخ قدع كمعاكنو (Ö. Şen,

).2007, 52–53

كبعج االنقبلب االتحادي عاـ ٜٔٓٛـ عمى الدمصاف عبجالحسيج الثاني كخمعو

 ٜٜٔٓـ تغيخت جحريا ادا ارت الدجػف كاصبحت تجار ضسغ سياقات كاجشجة ججيجة
بعيجة كل البعج عغ االصبلحات حيث اكتدبت زخسا كبي اخ كبسخكر الػقت كانت ذات
تاثيخ سمبي عمى الدجشاء كاصبح ىحا جميا مع ضعف الجكلة العثسانية (Demirel,

).2010, 296–300

:
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مغ خبلؿ ما تقجـ نحاكؿ إعصاء صػرة لؤلكضاع العامة في سجػف الجكلة

العثسانية كمجى تشفيح اإلصبلحات في الدجػف كتأثيخىا عمى السجتسع .كمحاكلة
لسعخفة اإلصبلحات التي قامت بيا الجكلة العثسانية تجاه الدجػف برػرة عامة،

كانعكاساتيا عمى الدجػف في سشجق السػصل في الفتخة (Ö. Şen, ٜٜٔٓ -ٔٛٚٙ

).2007, 52–55; Yauz & Selanik’ten, 2000, 167

ججكؿ يبيغ عجد الشفػس السدجميغ في الدشجق باإلحراء الدشػي (سالشامة)

لعاـ ٕٖٔٔىػ (ٜٗٔٛـ) ).(Musul Vilâyeti Salnâmesi (MVS), 1312, 335
القػمية

لػاء السػصل

لػاء كخكػؾ

لػاء الدميسانية

السجسػع

السدمسػف

962،63

909،73

267،40

2,139,43

الكمجاف

322،1

---

---

322،1

الدخياني القجيع

159،1

---

---

159،1

كاثػليظ

482،4

117،1

54

653،5

األرمغ

83

---

---
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بخكتدتانت

135

---

---

135

الخكـ

13

---

---

13

الييػد

388،2

854،1

433

675،4

االيديجية

358،5

---

---

358،5

السجسػع

2,903.6

2,761.69

754.4

:

4,539.03
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يحكخ كساؿ كاربات السؤرخ التخكي اف ىحا التعجاد لع يذسل الشداء كالؿبائل

البجكية ) .(Karpat, 2010, 315فإذا اضفشا الشداء كالؿبائل الى ىحا التعجاد ندتصيع
القػؿ اف عجد الدكاف سيكػف ما يقارب ٓٓٗ ألف ندسة(٘).

كيحكخ في جسيع السخاسبلت التي تخز أكضاع الدجػف كما يجب الؿياـ بيا،

اف الدجػف متيالكة كفي كضع م ٍ
در كمخالف لمذخكط الرحية .كسا يحكخ حدغ شاف
ُ
انو كاف يتشاكؿ في ججكؿ اعسالو مػضػع نطافة األماكغ السغمقة مثل الدجػف
كمصابقتيا لمذخكط الرحية مغ عجميا كخاصة في نيايات حكع الجكلة العثسانية.

ؼيقػؿ اف االمخ كاف متعمقاً بعبلقة تمظ األماكغ بالعالع الخارجي أكثخ مغ التفكيخ
بحياة الدجشاء كالتخػؼ مغ تحػؿ ىحه األماكغ الى أماكغ تيجد الرحة العامة،

يبي ُغ حدغ شاف أف مػضػع
فكانت بسثابة تجبيخ لسشع انتذار األكبئة مشيا .كسا ّ
"الشطافة" الحي تجاكؿ تدامشاً مع فتخة الحجاثة في الجكلة العثسانية كاف مختمفاً عغ مفيػـ
الشطافة الحي يدتشج الى السخاجع التقميجية كاإلسبلمية كانو مػضػع يشبغي دراستو بذكل

مشفرل) . (H. Şen, 2005, 80–94كمغ الججيخ بالحكخ اف االىتساـ بشطافة كدعع
الدجػف في كالية السػصل كالدشاجق التابعة ليا استسخ حتى نياية الجكلة العثسانية .

)(ٙ

كفي عاـ ٘ ٜٔٛتع تقديع سجغ سشجق السػصل السخكدي الى قدسيغ احجاىا

لمسػقػفيغ (السحتجديغ) كاألخخى لمدجشاء ،كسا تع تقجيع شمب لتخريز خسدة عذخة
ألف قخش لبشاء كاضافة محل لعبلج السخضى .كيسكغ القػؿ اف القانػف الحي اُ ِعَّج عاـ
ٓ ٔٛٛلفرل دكر التػؾيف كالدجػف عغ بعزيا تساماً لع يشفح في مخكد السػصل

حتى ذلظ التاريخ ).(BOA, 1895

ب – اىع الدجػف في سشجق السػصل

 .1سجغ قزاء السػصل

بحدب السعمػمات التي تع الحرػؿ عمييا ،يقع الدجغ في مجيشة السػصل

مخكد كالية كلػاء السػصل .كيتكػف مغ دار (خاف) كاحجة مغ جدئيغ جدء لمخجاؿ

كجدء لمشداء كال يػجج لو اسع خاص .كمسمػؾ لمجكلة ،كاعتبا اًر مغ اليػـ األكؿ لذيخ
:
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كانػف األكؿ مغ عاـ ٖٕٖٔقٜٔٓٚ /ـ كاف يتػاجج في الدجغ ٖٔٗ رجل كامخأتاف

فكاف السجسػع ٘ٔٗ سجيغ .كلكػف قصعة ارض الدجغ في مخكد السجيشة كانت مكمفة

عمى الجكلة .ككاف خارج السجسع الحكػمي بسدافة ٘ ٙ-دقائق في الجية الذخؾية

لمسجيشة .ككاف شػؿ قصعة األرض السبشي عمييا الدجغ  ٘،ٚٙذراع (Kubbealtı

) ٜ،٘ٚ( Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 2008, 3553متخ) كعخضيا ٖٗ ذراع
(ٕ٘ ٚ،متخ) اي بسداحة قجرىا ٔ ٜٙٛ،متخ مخبع .ككانت ؾيسة كل ذراع (متخ) تبمغ

كدك َف السدؤكلػف
ٓٓٔ قخش ،فالؿيسة التقخيبية ألرض الدجغ تكػف ٘ ٜٚٓ،قخشَّ .
الحيغ اجابػا لؤلسئمة مبلحطة مفادىا ،كػف بشاية الدجغ قجيسة ججاً كضيقة فبل يسكغ
اعسارىا بالتخميسات كالتعجيبلت كلكغ يسكغ بيع قصعة ارض الدجغ كبشاء كاحجة ججيجة
بالصخاز الحجيث كفي مػقع ججيج يحجد مغ قبل إدارة الػالية ،كسا اعمسػا أيزا بػجػب

إضافة كبشاء مشدليغ لفحز كعبلج الدجشاء السخضى كلسسارسة الدجشاء الفشػف التي
يجيجكنيا ،كبشاء مغتدل عمى شكل حسامات ككاحجة اك اثشتاف مغ الحػانيت كمشدؿ

مكػف مغ غخفتيغ كباحة لدجغ الشداء كاربع غخؼ كجشاح يتدع لػ ٖٓ ٗٓ-شخز

لمسػضفيغ اإلدارييغ كلمسكمفيغ بحساية الدجشاء كلمجرؾ) . (BOA, 1323كسا نخى كاف
سجغ مخكد الػالية في كضع سيء كغيخ مبلئع لمغاية ،فكيف ىػ الحاؿ في بؿية

الدجػف .كليحا الدبب شمبػا إعادة بشائو في مكاف آخخ.
ٕ .سجغ قزاء عقخة

بحدب السعمػمات التي تع الحرػؿ عمييا مغ الػثائق العثسانية  ،لع يكغ
لدجغ قزاء عقخة التابع الى لػاء السػصل اسع خاص–(Musul-Kerkük, n.d., 28

) .29ككاف داخل السجسع الحكػمي .كال يػجج سجغ مخرز لمشداء ،كاعتبا اًر مغ
اليػـ األكؿ لذيخ كانػف األكؿ مغ عاـ ٖٕٖٔ ق ٜٔٓٚ /كاف يتػاجج في الدجغ ٘
رجاؿ كامخأة كاحجة فكاف السجسػع  ٙسجشاء .ككانت ؾيسة قصعة األرض السبشي عمييا

الدجغ مكمفة ،اما شػلو كاف ٗ أمتار كعخضو ٕ ٘،متخ .فكانت مداحة الدجغ

:

89

صغيخة ججاً كغيخ كاؼية الستيعاب الدجشاء الستػاججيغ ،كليحا الدبب أرسمػا مصالعة

إلى الػالي بزخكرة بشاء سجغ ججيج ).(BOA, 1325
ٖ .سجغ قزاء العسادية

قزاء كبي اًخ كميساً لمغاية؛ كحدب
قزاء العسادية) (MVS, 1325, 196كاف
ً
السعمػمات التي تع الحرػؿ عمييا مغ السرادر ذات الرمة لع يكغ لمدجغ اسع

خاص .كمسمػؾ لمجكلة كال يػجج ؼيو سجغ مخرز لمشداء .كاعتبا اًر مغ اليػـ األكؿ
لذيخ كانػف األكؿ مغ عاـ ٖٕٖٔ  ٜٔٓٚ /كاف يتػاجج في الدجغ  ٔٚرجل سجيغ.
ككاف الدجغ داخل السجسع الحكػمي ،كبشايتو ٕٓ ذراع (٘ٔ ٔ٘،متخ) ككانت ؾيسة

كل ذراع تبمغ خسدة قخكش .ككتبػا مبلحطة ألجل سجغ العسادية " مػجػد مشح القجـ"

كىحه السعمػمة تؤيج كػف القزاء قجيع كميع .كلكغ لكػف الدجغ في كضع متيالظ لع
يكغ يرمح لئلقامة .كقج خرز غخفة كاحجة داخل السجسع الحكػمي .كتع شمب

تخريز مبمغ قجره ٓٓٓ ٙقخش إلعسار كبشاء الدجغ مغ ججيج). (BOA, 1325

ٗ .سجغ قزاء زاخػ

تقع مجيشة زاخػ شساؿ لػاء السػصل) .(MVS, 1325, 198ككانت كاحجة مغ
االقزية الرغيخة التابعة ليا .كلع يكغ لدجشو اسع خاص .كال يػجج ؼيو سجغ
مخرز لمشداء .كلعجـ كجػد بشاية مخررة لمدجغ في القزاء فقج تع استئجار

بشاية داخل القزاء الستخجاميا كدجغ .كاعتبا اًر مغ اليػـ األكؿ لذيخ كانػف األكؿ

مغ عاـ ٖٕٔٙق ٜٔٓٛ /كاف يتػاجج في الدجغ ٘ رجاؿ سجشاء .ككانت بشاية سجغ
قزاء زاخػ عمى كشظ االنييار خاصة في السخاحل االخيخة لمجكلة العثسانية كالتي

كانت تذكل خص اًخ عمى حياة الدجشاء آنحاؾ ،كليحا تع نقميع الى غخفة في السشدؿ
السدتأجخ لجار القزاء .كتع شمب تخريز مبمغ قجره ٘ٔ ألف قخش إلعسار

الدجغ).(BOA, 1325

:
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٘.سجغ قزاء دىػؾ

ُّ
تعج مجيشة دىػؾ ) .(MVS, 1325, 204احج اقزية لػاء السػصل كالتي في

شساؿ المػاء .كحدب الدجبلت ،لع يكغ لدجشو اسع خاص .كال يػجج سجغ مخرز
لمشداء كعشج الحاجة كانت الشداء تدجغ في محل مخرز ليع .ككاف الدجغ داخل
السجسع الحكػمي في غخفة كاحجة .ككانت كاحجة مغ الغخؼ السيجمة (الخخبة)

السػجػدة في ممحقات السجسع الحكػمي تدتخجـ كدجغ ،كليحا الدبب لع يكغ الخاف

ميساً ابجاً .ككاف شػؿ قصعة األرض السبشي عمييا الدجغ ٗ ذراع (ٖ ٖٓٓ،متخ)
كعخضيا ٖٓ ذراع (ٕٕ ٚ،متخ) أي بسداحة قجرىا ( ٚٛٔ،ٙٛمتخ مخبع) ،ككانت

ؾيسة كل ذراع تبمغ خسدػف قخشاً .كلع تكغ الغخفة السخررة لمدجغ مصابقة لمذخكط
الرحية ككانت مطمسة كفي حالة سيئة .فكاف السجسع الحكػمي في كضع سيء

كيتصمب اعساره كإعادة بشاءه). (BOA, 1914

ثالثا :سجػف الشداء في كالية السػصل

السػضػع الخئيذ الحي سشتصخؽ اليو ىػ سجغ الشداء في كالية السػصل عاـ

 ٔٛٛٙكالحي كاف عبارة عغ مشدؿ (خاف) مدتأجخ غخب السجيشة ،كنفيع كجػد الدجغ
مغ التخريرات التي تع شمبو لجفع بجؿ االيجار البالغ ٓ ٙقخشاً كراتب حارس

الدجغ السكمف بحخاسة الدجغ البالغ ٓ ٛقخشاً ) .(BOA, 1886ككحلظ نفيع كجػد

سجغ الشداء بتمظ الفتخة في قزاء الدميسانية مغ الصمب السقجـ مغ قبل مجيخ الدجغ
عاـ  ٜٔٛٛبػجػب تكميف حارس لدجغ الشداء لعجـ كجػد حخاس الى ذلظ الحيغ

كتخريز راتب لو مغ تخريرات الدجغ البالغ سبع كعذخكف ليخة كثبلثسائة كأربعة

كعذخكف قخش ) .... (BOA, 1889كنعخؼ إغبلؽ سجغ الشداء في الدميسانية في

الدشػات البلحقة مغ كثيقة عائجة الى عاـ ٔٓ .ٜٔكسا نخى في ىحه الػثيقة ،عجـ

تصبيق االحكاـ الى ذلظ الحيغ بحق الشداء التي تدتػجب سجشيع اك تػؾيفيع بدبب

عجـ كجػد سجغ مخرز لمشداء ليغ .كىحا الػضع كاف مخالفاً لمقانػف ،فحكخ
بزخكرة استئجار مشدؿ الستخجامو سجشاً لمشداء كتخريز بجؿ لئليجار ٕ٘ قخش
:
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كٕ٘ قخش راتب لحارس الدجغ ؼيكػف مجسػع التخريرات الذيخية التي تع شمبيا

بأف العقػبات لع تصبق اك لع
ٓ٘ قخشا). (BOA, 1901
كبشاء عمى ذلظ يسكغ القػؿ ّ
ً
يكغ باإلمكاف تصبيقيا عمى الشداء في الفتخة اعبله ،كالدبب األكبخ في ذلظ ىػ ببل
شظ عجـ كجػد سجػف مخررة لمشداء التي تست ادانتيع لدجشيع اك لتػؾيفيع.

رابعا :مػضفػ سجػف سشجق السػصل (الكادر االداري لمدجػف)

بحمػؿ عاـ  ٔٛٚٙنذخت ألكؿ مخة الئحة تخز السػضفيغ العامميغ في

الدجػف .اال اف الئحة التعميسات ىحه كالسؤرخة بتاريخ  ٙنيداف  ٔٛٚٙالغيت مع

نذخ قانػف الدجػف عاـ ٓ، (Atar, 2013, 225; Demirel, 2007, 205, 258)ٔٛٛ
كالسادة التاسعة مشو ترشف السػضفيغ الحيغ يدتػجب تػاججىع في الدجػف عمى الشحػ

التالي :مجيخ كرئيذ كتّاب ككتّاب حدب الحاجة كرئيذ حخاس كحخاس سجغ حدب
الحاجة أيزا كشبيب كعامل لغدل السبلبذ كمػضفي خجمة لمسدتذفى حدب الحاجة

كشباخ كإماـ فزبلً عغ رجل ديغ لغيخ السدمسيغ لكل سجغ كحخاس نداء مغ اجل
ّ
سجػف الشداء ) .(Demirkol, 2012, 70كعمى الخغع مغ عجـ تزسيشيا في ىحا القانػف
فقج تست إضافة كضيفة ججيجة في كقت الحق الى كادر السػضفيغ كىي مفتذية

الدجغ .كلكغ ال يسكششا القػؿ انو تع استخجاـ ىحا الكادر السػسع لسػضفي الدجػف في

الػقت نفدو كبذكل مشتطع في الدجػف السػجػدة في عسػـ الجكلة .كسا تبيغ مغ

الذكاكى السخسمة الى ك ازرة الجاخمية انو ال يػجج عجد كافي مغ الحخاس في الدجػف
كاحياناً ال يػجج حخاس اك مػضفيغ اصبلً في بعس الدجػف.
كأدناه نسػذج ججكؿ مػضفي سجػف السػصل ككخكػؾ كالدميسانية يبيغ

الخكاتب التي كانػا يتقاضػنيا عاـ .ٜٔٓٛ

:
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الججكؿ  :3.3مػضفػ سجػف سشجق السػصل
ركاتب

مخكد

السػضفيغ
750

الػالية
السػصل

نػع الػضيفة

أسساء

تاريخ التعييغ

مالحطات

السػضفيغ

17

مجيخ الدجغ

األكؿ

تذخيغ

دمحم نػري أفشجي

1908/1326
400

=

كاتب سجغ

 1أيار 1908/1326/

دمحم صادؽ أفشجي

300

=

رئيذ حخاس الدجغ

14تسػز 1908/1326

رضا بيظ

300

=

كاتب في دار التػقيف

 9حديخاف 1908 /1326

محسػد أفشجي

150

=

حارس سجغ

150

=

 15كانػف/1326 1

1908

عديد الخاكنجكزي

حارس سجغ

 1أيار 1908 /1326

فاشسة بغ دمحم

150

حارس سجغ

 1أيار 1908 /1326

خميل

150

حارس سجغ

 1أيار 1908 /1326

قاسع بغ حديغ

150

حارس سجغ

 1أيار 1908 /1326

حاجي عبج الحسيج

150

حارس سجغ

 1أيار 1908 /1326

عمسجار شيخ إبخاليع

 1تذخيغ األكؿ /1326

نعيع بغ حدغ

بغ دمحم
150
150

مػضف

خجمة

في

الدجغ

1908

عامل غدل السالبذ

 12أيار 1908 /1326

150

حارس

150

حارس

12

أيار

لصيفة بغ حفيطة
دمحم اميغ

/1326

دار التػقيف

1908
12

أيار

/1326

1908

حاجي دمحم بغ
إبخاليع

150

مػضف خجمة في

 4أيار 1908 /1326

عبج الباقي بغ

150

شبيب الدجغ

 1أيار 1908 /1326

خاخيات أفشجي

دار التػقيف

مرصفى

250
السجسػع

3650

كتبيغ مغ خبلؿ الججكؿ اف تعييغ السػضفيغ في سجػف السػصل بجأ مع بجاية

شيخ أيار عاـ  ٜٔٓٛثع في االشيخ البلحقة مغ العاـ نفدو.
:

93

الخاتسة

مغ خبلؿ ما تقجـ فقج تع التعخؼ عمى جسمة مغ االمػر الستعمقة بالدجػف

السيسا في فتخة حكع العثسانييغ لمػاليات العخبية كتحجيجاً كالية السػصل.
فقج تع التػصل إلى معمػمات خاصة بأكضاع الدجػف كأعجادىا كأماكغ

تػاججىا؛ فزبلً عغ التعخؼ عمى شبيعة كنػع الجخائع السختكبة في حيشيا؛ كالخجمات
السقجمة لمشدالء خبلؿ فتخة محكػميتيع ،ناـيظ عغ العقػبات التي كانت ترجر بحق

مختكبي تمظ الجخائع عمى كفق الذخيعة اإلسبلمية.

كسا بيشت الجراسة محاكالت االصبلح التي شخأت عمى تمظ الدجػف في فتخات

زمشية متعاؾبة كاف آخخىا في فتخة حكع الدمصاف عبج الحسيج الثاني.

كسا ّبيشت الجراس ُة أنو كّمسا اشتجت االكضاع باالنحجار كالدػء كمسا كانت ىشاؾ
اعجاد مغ السخالفيغ كمختكبي الجخائع كالخارجيغ عغ القانػف ،كاتزح مغ خبلؿ

الفتخات الستعاؾبة أف ثسة ازدياد كانت ممحػظ بعجد الستيسيغ كالخارجيغ عغ القانػف
كاالعخاؼ الجيشية كاالجتساعية.

كمغ خبلؿ ىحه الجراسة تبيغ لشا نذأة الدجػف كإصبلحيا في ضػء مفاـيع

مثل العقػبة كالدجغ ،كسا بيشا االسباب التي تؤدي الرتكاب تمظ الجخائع ادارية
كاقترادية كاجتساعية؛ إضافة لمجانب االجتساعي ،كسا تصخقت الجراسة الى الػضع

العسخاني لدجػف كالية السػصل كاألعساؿ اإلصبلحية كسجػف الشداء كمػضفي

الدجػف كالسمف االجتساعي لمدجشاء ،كتع تقجيع مػجد عغ إصبلح الدجػف في

الػاليات البعيجة في سجػف كالية السػصل.

إلى جانب ذلظ ال يسكغ مصابقة إصبلح الدجػف في أكركبا بإصبلح الدجػف

العثسانية ،ألف األسذ كالطخكؼ التي تع فييا مسارسة اإلصبلح؛ فالسجتسعات التي

مػرست فييا كانت ذات شبيعة مختمفة .كمغ السفيج تحكخ مقػلة ركديارد كيبميشج

غخب ،كىحاف االثشاف لغ يمتؿيا أبجاً".
(" ،)Rudyard Kiplingالذخؽ شخ ٌؽ كالغخب
ٌ
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كليحا الدبب فإف مقارنة مدار إصبلح الدجػف في الجكلة العثسانية بسدارىا في أكركبا

يسشع مغ استخجاـ معيارية كاحجة لمكل.

عمى الخغع مغ أف الجكلة العثسانية عسمت جاىجة عمى إصبلح الدجػف إال

أنيا لع تدتصع كضع ىحه السداعي مػضع التشفيح بذكل صحيح .كمغ خبلؿ ما تقجـ

تبيغ لشا اف الدجػف في البجاية كانت تكتع بالدجشاء في جسيع أنحاء كالية السػصل
كأنيا مجمخة كميجمة كغيخ مصابقة لمذخكط الرحية .كعمى الخغع مغ أف سمصات

أف الزائقة
الدجػف كانت تقجـ شكاكى متكخرة إلى ك ازرة الجاخمية كك ازرة العجؿ إال ّ
االقترادية التي عانت مشيا بدبب نقز السيدانية كحخب البمقاف كالحخب العالسية
األكلى كانت تذكل مانعاً لبللتفات إلى الدجػف .ليحا الدبب لع يكغ باإلمكاف الخد

الجشاة عمى الشحػ السحجد
عمى أغمب ىحه الصمبات بذكل إيجابي .كلع يتع الفرل بيغ ُ
في المػائح في أغمب سجػف االقزية التابعة لػالية السػصل ،كسا كاف السعتقمػف الحيغ
لع يثبت إدانتيع يؿيسػف مع الدجشاء السجانيغ بشفذ األجشحة أيزا؛ بعكذ ما
مشرػص عميو في القػانيغ .كبدبب التفاكت كالتبايغ االجتساعي كالثقافي لؤلف اخد في
كالية لمسػصل ،كانت معجالت الجخيسة بيغ الشداء مشخفزة؛ ألف الشداء لع تكغ في
بيئة تختكب فييا الجخائع؛ كليحا الدبب لع يكغ ىشاؾ مكاف لمجخيسة في الحياة اليػمية

التي يسارسػنيا .كلحلظ كانت تأتي شمبات فرل سجػف الشداء عغ العجيج مغ
االقزية اك شمبات الستئجار مشازؿ يسكغ استخجامو كدجػف لمشداء ،كلقمة عجد
الدجيشات كالشفقات اإلضاؼية بخرػص ىحا االمخ جعمت الػ ازرة تقخر ضخكرة

تخريز جشاح مشفرل لمشداء في سجػف الخجاؿ إ ْذ لع يكغ باإلمكاف تخريز بشاية

لحلظ.

بعج تحديغ مباني الدجػف أصبح مغ الزخكري إصبلح مػضفي الدجػف قبل

إصبلح الدجشاء (إصبلح البذخ قبل الحجخ) .ألنو كسا ىػ الحاؿ في السجتسع عسػماً
فالخمل يشتقل مغ األعمى إلى األسفل كبالتالي فإف الزخر يرل إلى أبعاد ال مفخ مشيا

كال رجعة فييا .كاستشاداً الى ما قج سمف تع االىتساـ باختيار حخاس الدجػف الحيغ
:
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لعبػا دك اًر ميساً في ىخكب الدجشاء ،ككاف السعيار األساسي في اختيار رئيذ الحخس
ىػ اجادتيع القخاءة كالكتابة .كتع التأكيج عمى مدألة اختيار كل مغ الحخاس كمجراء

الدجػف مغ بيغ الحيغ يستمكػف خمؽيات العدكخية .ألنو كفقاً لسفيػـ حكػمة االتحاد
كالتخقي بذكل خاص ،فإف الجشػد كمػضفي الدجػف الحيغ يسكشيع تأديب أنفديع
كتأديب اآلخخيغ يسكشيع تأديب الدجشاء كإصبلحيع لكػنيع مػضفيغ مثالييغ في

الدجػف .كعمى الخغع مغ اتخاذ خصػات ممسػسة في ىحا االتجاه إال أف ىحا الشطاـ لع
يتع تشفيحه بذكل صحيح بدبب عجـ كفاية ركاتب السػضفيغ كعجـ قجرتيع عمى استبلـ

ركاتبيع في الػقت السحجد اك عمى اإلشبلؽ كتجشيجىع بدبب الحخب العالسية األكلى.

عشج الشطخ إلى الػالية بذكل عاـ نخى اف أغمب الدجشاء ىع مدارعػف اك

عاشمػف عغ العسل ،كىحا دليل عمى أف معجؿ الجخيسة كاف أكثخ شيػعاً في الصبقات

االجتساعية الجنيا .ككاف عسخ الدجشاء يتخاكح بيغ سغ ٕٓ ٗٓ -عاماً ،أي نخاه قج

ازداد بيغ الذباب كمتػسصي العسخ حدب ضخكؼ الػقت الحالي .كمع ذلظ فإف الشقصة
التي ال يشبغي نديانيا ىي أف ندبة الدجشاء تعكذ نرف معجؿ الجخائع في السشصقة.

ألف السجخميغ كانػا ييخبػف قبل اك بعج الؿبس عمييع ألسباب مشيا التػجو نحػ الػحجة

اإلسبلمية لمدمصاف عبج الحسيج الثاني كالتي غالباً ما كاف يشتج عشيا العفػ ،كفي
بعس األحياف لع تكغ الدمصات السخترة تبمغ بالحػادث التي كانت تذكل جخيسة،

فيحه كميا تدببت في عجـ التشاسب بيغ معجؿ الجخائع كعجد السدجػنيغ في كالية

السػصل.

بعج ما بيشا أسباب الجخيسة كالتي تعػد إلى العجيج مغ االمػر مشيا :اقترادية

كاجتساعية كامشية لمػالية ،ندتصيع القػؿ انو تع تحجيج االسباب السػجبة التي تجفع

السجتسع الى الجخيسة في كالية السػصل .كلكغ بالشطخ إلى الطخكؼ غيخ السػاتية

كغيخ اإلندانية في الدجػف كعجـ القجرة عمى تمبية االحتياجات األساسية لمدجشاء مثل
الصعاـ كالػقػد كالسمبذ ،يسكششا القػؿ اف دكافع الجخيسة كانت مدتسخة في الجاخل أيزا

كبالتالي فإف الدجػف كانت تعسل كسجارس جشائية بجالً عغ كػنيا مجارس إصبلحية.
:
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بالجشح كاالحكاـ الخؽيفة يؿيسػف بشفذ الجشاح مع السجانيغ بأحكاـ
ككاف السجانػف ُ
جشائية في السجارس الجشائية ىحه ،كاحياناً أخخى كاف السعتقمػف الحيغ لع تثبت ادانتيع
بعج يتػاججكف مع ىؤالء بالجشاح نفدو ايزاً ،مسا كاف يؤثخ سمباً عمى أكضاعيع.
أدى االنفبلت األمشي كاالىساؿ السػجػد في بعس الدجػف إلى إساءة

استخجامو مغ قبل الدجشاء كإحجاث الفػضى في داخميا ،كسا كاف عجـ كجػد تحريغ

في الدجػف سبباً في فخار ىؤالء الدجشاء بذكل متكخر .كالدجشاء الحيغ تحػلػا إلى آلة
لمجخيسة كىع ال يدالػف بجاخل الدجػف لع يقصعػا عبلقتيع بالجخيسة كعشجما أخمي
سبيميع عادكا بجخائع أكبخ اك لع يتع الؿبس عمييع رغع ارتكابيع جخائع كبخى.

كرغع ما بحلتو الجكلة العثسانية مغ اىتسامات في دكائخ الدجػف بسختمف

احجاميا ككحلظ السداعي الحثيثة لتصبيق القانػف إال أف أغمب الجيػد كانت عبارة عغ
محاكالت فقط لع تشفح بالذكل الكامل الحي تصسح لو الجكلة العثسانية إلصبلح مؤسدة

الدجػف.

:
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السالحق
نساذج مغ الػثائق السعتسجة
كثيقة رقع ()1

معمػمات تخز الدجػف مقجمة إلى كزارة الجاخمية )(BOA, 1326
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كثيقة رقع ()2

كثيقة تبيغ احرائيات الدجػف )(BOA, 1908
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اليػامر كالسرادر
 مػصل كاليتي سالشامو سي،  سالشامت،23 ص،1305،1890 ، (ٔ) سالشامت دكلت عمية عثسانية
،73 ص،1892 ،1310  مػصل كاليتي سالشامو سي،122ص-108 ص، 1890-1308

 سالشامت دكلت عمية عثسانية،534ص،1311،1893 سالشامت دكلة عمية عثسانية

 ص، 1894-1312  مػصل كاليتي سالشامو سي،541ص-530  ص، 1311،1893
 سالشامت دكلت عمية،210-194  ص1325،1907  سالشامت دكلت عمية عثسانية،1546

.727-726 ص1908 ،1326 عثسانية
(2) Osmanlı ordusunun bu sefer sırasında izlediği güzergah ve sefer
hakkında ayrıntılı bilgileri ve seferi anlatan minyatürler için. bkz.
(Matrakî, 1976, 114)
(3) Ayrıca: I. Selim’in 1514 yılında Çaldıran’daki galibiyeti, bilhassa
Irak ve Cezire bölgesindeki Şii olmayan topluluklar tarafından
sevinçle karşılandı. Osmanlı sultanının hakimiyetini ilk kabul eden
Kürtler oldu. Kürt emirlerinden en yaşlısı olan Bitliste’ki Kürt
emirlikleriyle birlikte, Amid, Cezire, Ardalan emirleri Osmanlı’nın
hakimiyetini kabul etmişlerdi. (a.g.e. s.62). )92–83 ،1988 ،(إيفانػؼ
(4) "1918 tarihinde işgal subaylarından oluşan İngiliz sıhhıye ve askeri
heyetinden Miralay Johnson, aralarında Türk doktor Zeki Bey’in de
bulunduğu bir heyetle birlikte hapishaneleri teftiş etmiş ve acilen
düzeltilmesi gereken hususları şu şekilde tespit etmişti:
1. Hapishane derununda toplanan çöplerin (süprüntülerin) derhal
kaldırılması, yeni süprüntülerin oluşmasına izin verilmemesi.
2. Meydana atılmış eski tabakların yakılması, civardaki molozların
kaldırılması.
3. Hapishane hastanesinin tıkanmış lağımlarının temizlettirilmesi ve
helaların sık sık yıkanması.
4. Hapishanenin hastanesinde bir yatakta iki hasta yattığından dolayı
yeterli miktarda karyola ilavesinin yapılması.
5. Zaptiye Nezaretindeki tevkifhanenin, değil insanın hayvanın bile
kalabileceği yer olmadığı için mahkumların acilen üç ay sonra
biteceği tahmin olunan yeni tevkifhane binası yapılıncaya kadar
münasip bir yere nakilleri isteniyordu" (Sofuoğlu, n.d., 166).
1325 ) َكصف شبيب بمجية السػصل أيػب نجع الجيغ الحالة الرحية لمسػصل في سالشامة عاـ(
 إال أنيا مكاف، عمى الخغع مغ اف السػصل تذتيخ بصقديا المصيف:) عمى الش حػ التالي1907(
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:

تخى فيو تحػؿ الصقذ بذكل متكخر .حيث تختفع درجات الحخارة إلى  42درجة مئػية في فرل
الريف كتشخفس إلى ما دكف الرفخ في فرل الذتاء ،كتشخفس بذكل خاص إلى 16- ، 14-

درجة مئػية مشح بزع سشػات كتدػدىا فرػؿ الذتاء القاسية .كإذا قسشا بتقييع الصقذ في الخبيع
كالخخيف ،نفيع أف الصقذ في السػصل غيخ مشتطع .فاألجداـ التي تحكب مع حخارة الريف
الذجيجة تفقج مقاكمتيا الصبيعية كسا تفقج تػازنيا مع بخكدة اياـ الذتاء الذجيجة .ليحا الدبب

نالحظ حجكث ندالت بخد مختمفة ،مثل " ندلة األنف كندلة الرجر كااللتياب الخئػي كالتياب الرجر

كاالنفمػن اد كأمخاض الخئة األخخى" .كإذا أضفشا الى ىحه االسباب عجـ كجػد السباني السزادة

لمخشػبة كالبخكدة كسا أسمفشا سابقا يسكششا بديػلة فيع كيفية ضيػر األمخاض السحكػرة .كسا
نذاىج في السػصل أمخاض البمجاف الحارة بكثخة مثل الدحار (االسياؿ الذجيج) كالحسى (السالريا)
كالتيفػئيج (السالريا الدػداء) كاألمخاض السعجية السختمفة .كيعتبخ ىحا السكاف مػششا لسخض

السالريا كيعدى الدبب الخئيدي لحلظ نسػ األشجار عمى ضفاؼ نيخ دجمة كتكػيشيا غابات بسخكر

الػقت ثع تتحػؿ إلى مدتشقعات مع انحدار السياه في فرل الريف ،كالبعػض الحي يتكاثخ فييا

يمجغ الشاس الحيغ يشامػف عمى األسصح خالؿ أياـ الريف ).( MVS, 1325, 107–118

( )5يقػؿ عمي جػاد اف عجد سكاف السػصل يبمغ  300,280ندسة .راجع السرجر (Cevad,

) .1997, 73شكمت اليػيات كالخكابط األسخية كالسحمية كالقبمية حياة أكلئظ الحيغ يعيذػف في
السشاشق التي تتحجث بالمغة الكخدية في شساؿ شخؽ السػصل .كفي الػقت نفدو كاف تأثيخ التعاليع

الرػفية ميسا لمغاية كأبخزىا تعميع الصخيقة القادرية كالصخيقة الشقذبشجية التي كاف نفػذىا يتدايج

في السشصقة .كبحلظ زادت ىحه الصخائق مغ نفػذ كقػة الذيػخ كالدادة األكخاد في السشاشق .اما في
السشاشق التي كانت تتحجث سكانيا العخبية في السػصل فتع تقديع الدكاف السحمييغ الحيغ كانػا

يدتفادكف مغ تجارة العبػر (التخانديت) كالحيغ يعسمػف في الدراعة كتخبية الحيػانات إلى
مجسػعات قبمية مدتقخة كمجسػعات بجكية .كأدت الخكابط القبمية كالسحمية القػية ىشا ايزا إلى

تمػيغ الحياة اليػمية كسا ساعجت عمى إنذاء مجتسع مسيد بيػيات كمسارسات محجدة تتذكل مغ

ركابط الجـ الحكيكية اك غيخ الحكيكية ).(Tripp, 2000, 10

( )6قاـ العقيج جػندػف مع الػفج الصبي كالعدكخي السكػف مغ ضباط االحتالؿ البخيصاني كالحي كاف
يزع الصبيب التخكي زكي بظ ايزا بتفتير الدجػف عاـ  1918كحجدكا الجػانب التي تحتاج إلى
معالجة فػرية عمى الشحػ التالي:

 .1اإل زالة الفػرية لمشفايات الستكجسة في الدجػف كعجـ الدساح بتكجسيا مخة اخخى.

:
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 .2حخؽ االشباؽ القجيسة التي ألقيت في الداحة كإزالة األنقاض السجاكرة ليا.

 .3تدميظ مجاري مدتذفيات الدجػف السدجكدة كتشطيف السخاحيس بذكل متكخر.

 .4يشبغي إضافة عجد كاؼ مغ االسخة نط اخ لخقػد مخيزيغ في سخيخ كاحج في مدتذفيات الدجػف.
شِم َب نقل الدجشاء بذكل فػري إلى مكاف مشاسب حتى االنتياء مغ بشاء السخفق الججيج كالحي مغ
ُ .5
الستػقع بشاءه خالؿ ثالثة شيػر ).(Sofuoğlu, n.d., p. 166
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