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كلية اآلداب /جامعة البصرة

الممخص
يكتسب موضوع األوضاع اإلدارية أىمية خاصة لكونو يمثؿ فمسفة
النظاـ السياسي ونظرتو إلى مؤسسات الحكـ ،والكيفية التي تعمؿ بيا إلشباع
الحاجات العامة وتقديـ الخدمات ذات النفع العاـ.
يتناوؿ البحث األوضاع اإلدارية في قضاء القرنة في المدة ما
بيف( )9994-9869وتشكيالتو والكيفية التي ظير فييا النظاـ اإلداري في
القضاء والتقسيمات اإلدارية فيو والقرى التابعة لو والمنشئات الحكومية ودورىا
في القضاء .
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Abstract
The issue of administrative conditions is particularly
important because it represents the philosophy of the
political system and its view to the institutions of
governance, and how it works to satisfy public needs and
provide services of public benefit.
The research deals with the administrative situation in
the district of Al-Qarnhah in the period between 1869-1914
and its composition and how the administrative system in
the judiciary, administrative divisions, the villages affiliated
with it and the governmental institutions and their role in the
judiciary appeared.
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األوضاع اإلدارية في قضاء القرنة في العهد العثماني

المقدمة
صنفت البصرة منذ االحتالؿ العثماني ليا سنة 9546ـ مف واليات ،

الساليانة( )9وا ّف أغمب ألوية والية( أيالة) البصرة ىي عبارة عف قالع حربية سيطرت
عمييا القوات العثمانية لمحفاظ عمى البصرة والمالحة في شط العرب( )2نتيجة
االنتفاضات العشائرية المتكررة فييا(.)3

وكانت حدود ىذه الوالية في القرف السابع عشر ىي والية بغداد مف الشماؿ ،
والكوفة والنجؼ مف الغرب واإلحساء مف الجنوب وبالد فارس مف الشرؽ

()4

وظؿ

الوضع اإلداري عمى ىذا الشاكمة حتى منتصؼ القرف التاسع عشر ،أي في عيد
الوالي نامؽ باشا

() 4

الذي أحدث تغييرات ميمة في اإلدارة ،إذ جعؿ البصرة والية

آمنو ،وذلؾ عمى أثر فشؿ المتسمميف في الوالية في القضاء عمى الثورات العشائرية

المتكررة ،ولتسييؿ إدارة أمور البالد فييا(.)6

وفي سنة 9862ـ أصبحت والية البصرة متسمميو ،ومف ثـ عادت إلى والية

بعد سنة مف ىذا التاريخ ،وفي عيد مدحت باشا

()7

أصبحت والية البصرة لواء تابع

إلى والية بغداد( ،)7وفي سنة  9875أصبحت البصرة والية إالَ ّإنيا سرعاف ما أنزلت
مرة أخرى إلى درجة متسمميو  ،وفي حدود سنة  9884أصبحت والية  ،واحتفظت
بوصفيا والية ،ولـ تنظـ إلى والية بغداد حتى سقوط الدولة العثمانية عمى يد القوات
البريطانية سنة 9998

() 8

أوال -الجهاز اإلداري في قضاء القرنة :
كاف النظاـ اإلداري قبؿ إدخاؿ التنظيمات

()91

أشبو بنظاـ األعراؼ والتقاليد

العشائرية الموروثة ،وكانت معظـ المناطؽ العشائرية واقعة تحت نفوذ وسيطرت،

الش يوخ الذيف سيطروا عمى بعض المناصب مقابؿ حفظ األمف وتسديد الضرائب
وتسمى ىذه الطريقة بنظاـ االلتزاـ(،)22في إدارة المقاطعات( )92وكانت القرنة

()93

واقعة

تحت سيطرت عشائر المنتفؽ وتحت ىيمنة شيوخيا مف بيت السعدوف وا ّف ىذا يدؿ
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عمى عدـ وجود طريقة حكـ عثماني واضحة بسبب ضعؼ السمطة المركزية
العثمانية ،وا ّف ىدؼ الوالة العثمانييف إرساؿ أكبر كمية مف األمواؿ إلى االستانة  ،مف
فأف جميع القوانيف واألنظمة كانت مجرد حبر
أجؿ أرضاء السمطاف العثماني ،لذا ّ
عمى ورؽ .

وقد ذىبت كؿ المحاوالت العثمانية لإلصالح سدى بسبب سياسة الوالة
المستبديف والمسرفيف

()23

ظيرت في خضـ ىذه األوضاع التي مرت بيا الدولة

العثمانية فئة مف المثقفيف الشباب الذيف تأثروا بالثقافة الغربية والذيف لـ يكتفوا بمفاىيـ

االصالح واجراءاتو التي طبقيا بعض السالطيف(.)24

وعندما تولى مدحت باشا والية بغداد( )9872-9869ـ شرع بإدخاؿ قانوف

الواليات الذي كاف قد صدر سنة 9864ـ ،وبموجبة ألغيت التقسيمات اإلدارية السابقة

لمواليات واستبدلت بقانوف جديد( ،)96واحتفظت الوحدات اإلدارية بأسمائيا القديمة

()28
()98
()26
فإف والية البصرة عمى
السنجؽ (المواء) والقضاء والناحية بتسمياتيا القديمةّ ،
وفؽ ذلؾ تألفت مف أربعة ألوية ىي البصرة والعمارة والمنتفؽ ونجد ،وأربعة وعشريف

قضاءا وثالثيف ناحية(،)10عمى وفؽ االتفاؽ الذي جرى بيف مدحت باشا والشيخ

ناصر السعدوف( )12مف أجؿ تشكيؿ لواء المنتفؽ ،وترؾ األراضي الواقعة عمى ضفاؼ

شط العرب ونيري دجمة والفرات واعادتيا إلى لواء البصرة  ،حيث تّـ أنتزاع موقع
مزيرعة والشرش وبني منصور والمدينة مف نفوذ المنتفؽ والحاقيا في البصرة وتأسيس
قضاء تابعاً إلى لواء البصرة ،ويديرىا قائمقاـ،
قضاء القرنة ( )11وبذلؾ أصبحت القرنة
ً
اح أربعة ىي المدينة والنشوة وبني منصور و( الدير والشرش)(.)23
وارتبطت بيا نو ً
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ثانياً التشكيالت اإلدارية في قضاء القرنـــة :
أ – مركز إدارة القضاء :
يقوـ الوالي بتعيف قائممقاـ عمى كؿ قضاء

()13

وعدت القرنة قائممقامية مف

الصنؼ األوؿ ،ومركز قضائيا في قصبة القرنة( )25وكاف رفعت بيؾ أوؿ قائممقاـ تّـ
تعيينو في القضاء مف قبؿ مدحت باشا سنة 9869ـ(. )26وبنيت في وسط قصبة
القرنة دار لمحكومة  ،وضمت ىذه الدائرة إلى جانب القائممقاـ بعض موظفي الدولة
مف مساعدي القائممقاـ ،وىـ نائبو ومدير الماؿ (ماؿ مديري) وكاتب التحريرات
(تحريرات كاتبي) وأميف الصندوؽ (صندوؽ أميني)

()16

وتكونت القصبة مف عدة

أحياء أىميا العقيد الذي يقع قرب شاطئ نير دجمة  ،والسوؽ الذي يقع وسط

القصبة ،وفييا شوارع ترابية ضيقة وغير منتظمة

()28

منزالً ،وبناء ىذه المنازؿ مف الحجارة  ،والقصب(1)29
()31

وفييا مائتاف واربع وثمانوف

لواء البصرة في جميع األمور

ويعد قائممقاـ القرنة مسؤوالً أماّـ متصرؼ
ّ
إف ميامو
اإلدارية والمالية واألمنية ،و ّ
يعد أكبر موظؼ إجرائي في القضاءّ ،
()22
ومف
ومسؤولياتو متشابية مع تمؾ التي يودييا المتصرؼ لكف بحدود قضائو

صالحياتو ترأس مجمس إدارة القضاء  ،والعمؿ عمى تنفيذ مقرراتو بعد أخذ اإلذف مف

متصرؼ المواء ،وتفتيش دوائر القضاء ،والنواحي التابعة لمقضاء ،وىو المسؤوؿ عف

تحصيؿ واردات القضاء والنواحي،وارساليا إلى مركز المواء واستيفاء ،المصروفات

()32

وذلؾ بموجب المادة  44مف نظاـ الواليات لسنة 9864ـ(.)22

وقد ُيسند منصب القائمقاـ مرتيف لشخص واحد ،فقد أسند منصب قائمقاـ
القرنة إلى حمزة أفندي مرتيف ،األولى سنة  ،9918والثانية سنة  ،9992ويبدو إف
إسناد المنصب لو لممرة ثانية كاف لمواقفو السياسية تجاه جمعية االتحاد والترقي ،إذ

كاف داعما ليـ في عممية انتخابات مجمس المبعوثاف(.)34
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ويعد القائممقاـ أمر القوة الضابطة
ّ
()25
إف قائمقامية القرنة المصنفة مف الدرجة
أمور مديري النواحي  ،وأعماليـ وبما ّ

األولى

()37

،في القضاء فضال عف إشرافو عمى

لذلؾ يكوف راتب القائممقاـ فييا ( )2511قرش أي ما يعادؿ ( )25ليرة

عثمانية(1)38

وكاف تأكيد الحكومة العثمانية عمى تعيف القائممقاـ ذو السمعة الحسنة
وصاحب الخبرة اإلدارية في منصبة ،وقد بينت لنا السالنامات العثمانية لسنة
 9884ـ عف إدارة قائمقامية القرنة ،والذي كاف كماؿ أفندي ونائبو محمد لطيؼ،
()39
يعد أحد أركاف النظاـ
ومدير الماؿ الحاج عمي أفندي وأماّ المجمس اإلداري الذي ّ
اإلداري في الدولة العثمانية في الواليات وااللوية واالقضية فتشكؿ المجمس اإلداري

في قضاء القرنة( )41سنة 9879ـ ( )49ليكوف عونا لقائمقاـ القضاء1

تكوف مجمس قضاء القرنة مف ثمانية أعضاء  ،وىـ عمى قسميف :األوؿ غير
المنتخبيف األعضاء الطبيعيوف(دائميوف)  ،وىـ كبار موظفي القضاء ابتداء مف القائممقاـ

(مدير المجمس) ونائب القائممقاـ ومدير المالية وكاتب التحريرات(.)31

أماّ القسـ الثاني فيـ األعضاء غير الدائميف (المنتخبوف) ويختار األعضاء

الطبيعيوف في مجمس إدارة القضاء مف لدف موظفي المالية في إدارة لواء البصرة بالتنسيؽ

()32
إف يكونوا مف المواطنيف العثمانييف مف يدفعوف
مع وجياء القضاء ويشترط الختيارىـ ّ
ضريبة سنوية ال تقؿ عف مائة وخمسيف قرشاً والتقؿ أعمارىـ عف الثالثييف سنة(.)33

وكاف األعضاء المنتخبوف ىـ أربعة أعضاء وضعت الدولة العثمانية شروطاً

ترشحيـ في مجمس إدارة القضاء ،وا ّف يكونوا مف مواطني الدولة العثمانية ،وممف يدفعوف
()34
اف التقؿ أعمارىـ عف
ضريبة الويركو التي ال تقؿ عف مائة وخمسيف قرشا سنويا ،و ّ
الثالثيف سنة ،ومف تكف لدييا القدرة عمى القراءة والكتابة  ،ولـ تشترط في ىؤالء

إف يكونوا مف سكنة قضاء القرنة بؿ يجوز لكؿ شخص يحمؿ ىذه المؤىالت
المرشحيف ّ
إف يرشح نفسو( )35وا ّف طريقة انتخاب ىؤالء تتّـ عف طريؽ تشكيؿ لجنة تسمى(لجنة
ّ
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التفريؽ)

()36

في القضاء وتقوـ كؿ سنتيف بترشيح ثالثة أمثاؿ العدد المطموب لعضوية

المجمس ،وتبعث بأسمائيـ لمجمس االختيارية في القرى ويقوـ مجمس االختيارية في
القرية ،بالتصويت عمييا وارجاعيا إلى مركز القضاء،إذ تطرح المجنة أسماء الثمث مف
المرشحيف والذيف حصموا عمى أقؿ األصوات في القرية ،وترفع أسماء الثمثيف مف
المرشحيف إلى متصرؼ المواء في البصرة،ليقوـ بانتقاء األعضاء المطموبيف لعضوية

مجمس إدارة القضاء في القرنة ،ويصدر بيـ أمر او يسمـ لكؿ عضو مف قبؿ
القائممقاـ

()37

وذكرت السالنامات العثمانية لسنة  9884أسماء أعضاء مجمس إدارة

القرنة وىـ عبد العطية آغا  ،وخميؿ الحاج حسف آغا ،والحاج جعفر اغا ومنشد الفرج

()38
إف في عضوية إدارة مجمس
آغا
مف خالؿ األسماء التي ذكرت في السالنامات ّ
أعضاء مف وجياء القضاء مثؿ حمزة الحاج عباس  ،وجابر أفندي( )51كما
قضاء القرنة
ً

إف بعض األعضاء شاركوا أكثر مف مرة مثؿ إبراىيـ أفندي .لـ تكف االنتخابات
لوحظ ّ
تضـ
تّمثؿ رغبة جميع المواطنيف في الترشيح فضالً عف ذلؾ ،فإف لجنة التفريؽ التي
ّ

كبار موظفي القضاء كانوا يمثموف الحكومة ،وليس عامة الشعب ،وىـ حريصوف عمى

مصالحيـ وامتيازاتيـ عمى حساب عامةالشعب1
وكاف مجمس اإلدارة يجتّمع أربع مرات في السنة،ويرأسيا القائممقاـ أو
نائبو( )59أماّ األعماؿ التي كاف يقوـ بيا المجمس،فيي تدقيؽ ميزانية القضاء ،وتقسيـ

التكاليؼ المفروضة بقرار مجمس إدارة المواء عمى القرى في القضاء كما يقوـ المجمس
بالنظر في التيـ الموجية إلى موظفي القضاء ،وكذلؾ مف أعمالو تنمية القضاء مف

الجانب الزراعي والتجاري ،والمحافظة عمى أمواؿ الحكومة مف خالؿ المراقبة عممية

تحصيؿ األمواؿ في القضاء والنظر في أمور الممكية والمالية والضبطية(.)41

ب -مركز إدارة الناحية :
اح ىي المدينة وبنو منصور والنشوة،
كاف قضاء القرنة يتكوف مف أربع نو ٍ

و(الدير والشرش)

()53

وغطت تمؾ النواحي جميع القرى التابعة لقضاء القرنة1مع العمـ

إف عدد النواحي لـ يكف ثابتا  ،إذ أضيفت الشرش الذي كانت قرية تابعة إلى القرنة
ّ
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حتى سنة  9891إلى ناحية الدير وأصبحت الدير والشرش ناحية واحدة ومركزىا في
الشرش  ،ويديرىا مدير وأحد

()54

1)55( 9918

وكذلؾ تّـ إلحاؽ ناحية الحمار إلى قضاء القرنة سنة

وعيف عمى كؿ ناحية في القرنة مدير ،والذي يمثؿ رأس اليرـ الوظيفي في
إف
الناحية ،وىو المسؤوؿ أماّـ قائممقاـ القرنة 1ويتّـ تعيينو مف قبؿ والي البصرة بعد ّ
تصادؽ عمية نظارة الداخمية (و ازرة الداخمية) في االستانة( )45وكذلؾ يعزؿ مدير
الناحية مف قبؿ والي البصرة بمصادقة نظارة الداخمية 1

إف يكوف مف أصحاب السيرة الحسنة ،وا ّف يكوف مف
ويشترط في مدير الناحية ّ
القادريف عمى القراءة والكتابة ويكوف عمره قد تجاوز العشريف سنة( )57وكاف مف ميامو
نشر القوانيف ونظـ الدولة في الناحية ،واعالف أحكاميا وقوانينيا ،وارساؿ قيود المواليد
والوفيات إلى مركز القضاء

()47

وكاف ىمزة الوصؿ بيف مركز القضاء والمختاريف

يشرؼ عمى تحصيؿ األمواؿ وارساؿ الضرائب إلى مركز القضاء ومف ميامو أيضا
ويعد مدير الناحية
إجراء التحقيقات ألولية بالجنايات ،ثـ يخطر مركز القضاء بيا
ّ
أكبر موظؼ إجرائي في الناحية  ،فيو المسؤوؿ عف األمف في الناحية( )59ونظ ار
لتشعب ميامو وسنوح الفرصة أمامو الستغال ؿ سمطتو ضد مصالح الناس والدولة،
فإف المادة  51مف نظاـ الواليات منعت مدير الناحية مف توقيع العقوبات الجزائية
ّ
مثؿ السجف  ،والتوقيؼ  ،والنظر في الدعاوي  ،والتدخؿ في مجمس االختيارية

القرية(1)61

وكاف راتب مدير الناحية يتبايف تبعا الختالؼ درجة الناحية  ،فقد كاف راتب

مدير الناحية مف الدرجة األولى  751اقجة  ،والدرجة الثانية  511اقجة  ،والدرجة

الثالثة  451اقجة(1)69

وصنفت نواحي القرنة حسب أىميتيا  ،إذ كاف تصنيؼ ناحية المدينة وناحية
(الدير والشرش) مف الدرجة األولى أما بنو منصور والنشوة مف الدرجة الثانية
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ويساعد مدير الناحية كاتب ناحية الذي يقوـ باألعماؿ الكتابية  ،وحفظ سجالت

الناحية  ،وكاف في نواحي القضاء تمثيؿ بسيط لبعض الدوائر الحكومية مثؿ (التمغراؼ
والكمارؾ والحجر الصحي) ،حيث كانت توجد في ناحية المدينة دائرة كمرؾ ونقطة
مف الضابطة (الجندرمة) البالغة عددىـ ( )41شخصاَ وفي ناحية النشوة حجر صحي

ودائرة كمرؾ  ،وكذلؾ في ناحية بني منصور دائرة كمرؾ( )52وكاف ىذا التمثيؿ حسب
عدد سكاف الناحية وأىميتيا 1

وأماّ مجمس إدارة الناحية الذي ضـ أربعة أعضاء مف مجمس اختيارية القرى

وكاف يعقد أربع دورات سنويا برئاسة مدير الناحية،ال تتجاوز مدة االنعقاد أسبوعا

وأحد في دورتيا( ، )53وأىـ واجباتيا البحث في الوسائؿ التي منشأىا تطوير الناحية
ومناقشة االقتراحات التي ترفعيا مجالس االختيارية في القرى بشاف تطوير األوضاع

االقتصادية في القرية ،وكذلؾ النظر في األمور التي تخص تحديد حدود األراضي

الزراعية والمراعي المشتركة( )54وتبيف عند دراسة السالنامات إ ّف جميع مديري النواحي
ىـ غرباء ،وليسوا مف أبناء النواحي ،وذلؾ ألىميتيا العسكرية واألمنية ألف نواحي
القرنة مثؿ المدينة وبني منصور ىي ،أساسا ،قالع حربية ،تستخدميا الدولة العثمانية

إف تتحصف فييا
بصورة دائمة  ،لصد االنتفاضات المتكررة في المنطقة ومف العادة ّ
العشائر لقربيا مف األىوار(1)66

ج – مركز إدارة القرية :
ضمت القرنة عدداً كبي اًر مف القرى لكونيا أراضي زراعيو الذي جعؿ منيا

منطقة تفرض سيطرتيا اإلدارية عمى المناطؽ والقرى المجاورة ليا  .وعمى سبيؿ
المثاؿ ال الحصر نذكر بعضاً مف ىذه القرى  ،وىي قرية السويب الوقعة شماؿ
البصرة في الجية الشرقية مف شط العرب جنوب شرقي القرنة وعمى بعد ( )7كـ عف

القرنة

()56

والنييرات الواقعة عمى الضفة الشرقية لنير دجمة شماؿ شرقي القرنة

()68

وقرية الفتحية التي تقع عمى الضفة الشمالية لنير الفرات ،أي غرب ناحية المدينة

وقرية الرحمانية التي تقع عمى الضفة الجنوبية لنير الفرات  ،وكذلؾ قرية الخاص
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1027

158

أ.م.د .نجاة عبدالكريم عبدالسادة

التي تقع شماؿ شرؽ ناحية المدينة

عمى شاطئ نير الشافي

()71

()58

الباحث.سعد خمف جبر

وقرية الشافي التي تقع جنوب ناحية الدير

وقرية مزيرعة التي تقع شرؽ القرنة قرب نير السويب ،

وجزيرة الحمراء التي تقع عمى نير السويب غرب أىوار الحويزة  ،وقرية اـ الشاممي

التي تقع جنوب المزيرعة وعمى ضفة نير السويب الجنوبية(1)79

وكاف في كؿ قرية مختار ىو المسؤوؿ عنيا ،وىو أصغر موظؼ في المواء

()72

وكاف يتّـ اختياره عف طريؽ االنتخابات التي تجري في القرية  ،وكاف حؽ االشتراؾ
إف
في االنتخابات قد اقتصر عمى المواطنيف ممف يدفعوف الضرائب لمحكومة عمى ّ

()73
إف يكوف مف رعايا الدولة
ال تقؿ عف خمسوف قرشا سنويا
ومف شروط اختياره ّ
العثمانية  ،وممف يدفعوف الضرائب إلى الحكومة العثمانية  ،والتي ال تقؿ عف مائة
()63
إف يتّـ انتخاب المختار مف
قرش سنويا  ،وال تقؿ أعمارىـ عف ثالثيف سنة
وبعد ّ
قبؿ أىؿ القرية يصادؽ القائممقاـ عمى انتخابو ومدة وجودة في المنصب كانت سنة

واحد فقط 1

ومف مسؤولياتو جمع الضرائب مف أىالي القرية وتنفيذ القوانيف واألنظمة ُويبمغ

مدير الناحية بكؿ ما يحدث في القرية مف والدات ووفيات
ما يصدر مف مدير الناحية مف أوامر

()65

()75

ويبمغ أىؿ القرية بكؿ

والى جانب مدير الناحية كاف يوجد في كؿ

قرية مجمس إدارة القرية  ،ويسمى بمجمس االختيارية  ،وكاف عدد أعضائو يتراوح مف

ثالثة إلى اثني عشر عضواً ويتألؼ مف كبار السف  ،ومف وجياء القرية ،ينتخبيـ
سكاف القرية  ،ومدة عضويتيـ سنة واحدة

()66

ضريبة الدخؿ الويركو ،والنظر في النزاعات

()78

أماّ واجباتيـ  ،فكانت تعيف مقدار
فمثالً عندما حدث نزاع بيف عشيرة

السعد وعشيرة األمارة سنة  9918فقد كاف لمجالس االختيارية دور في حميا
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ثالثاً -التقسيمات اإلدارية في قضاء القرنة :
ا -ناحية المدينة :
تقع ناحية المدينة غرب القرنة عمى بعد  96كـ  ،وتقع عمى الضفة الغربية
لنير الفرات  ،وكانت تسمى في القرف السادس عشر الميالدي مدينة القالع  ،وكانت

حينذاؾ مركز أماّرة اؿ عمياف( )70وتحيط بيا األىواز الواسعة مف آجاـ وقصب وبردي
ومستنقعات ،وىي تقع عمى ىور الحمار ،ويمحؽ بيا قرى كثيرة في شرؽ الفرات
وغربو وىي كثيرة النخيؿ قميمة الفواكو

()89

وفييا سوؽ نشط  ،فيو عدد مف الحوانيت

عد ناحية المدينة مف أكبر
يشتري منو السكاف ما يحتاجونو مف مأكؿ وممبس  ،وت ّ
نواحي القرنة( )71وتـ إلحاقيا بقضاء القرنة سنة ،9869إذ أصبحت ناحية تابعة
إدارياً لقضاء القرنة  ،وكاف مدير ناحيتيا في سنة ( )9899ساقي أفندي  ،وكاتب
الناحية ابراىيـ أفندي ،وىـ غرباء ليسوا مف أبناء الناحية
الصيامر ،وشيوخيـ مف عشيرة األمارة

()84

()72

ويطمؽ عمى عشائرىا

ويعمؿ مدير ناحيتيا عمى إدارتيا ويساعده

كاتبو الذي يقوـ باألعماؿ الكتابية وحفظ سجالت الناحية  ،وفييا ثكنة عسكرية

لمجيش العثماني النظامي  ،ودائرة كمارؾ وظيفتيا متابعة السفف الياربة مف تسديد

الكمارؾ عند القرنة(.)85

ب  -ناحية (الدير والشرش) :
تقع ناحية الدير شماؿ مدينة البصرة وتبعد عنيا ( )41كـ ،وىي األراضي
المحصورة بيف ضفاؼ نير الفرات شماال  ،وضفاؼ شط العرب شرقا وبني منصور
غربا وتـ إلحاقيا إداريا بقضاء القرنة سنة 1)75(9869

إف الدير ىو أحد النواحي
وقد ذكرت السالنامات العثمانية لسنة 9891ـ ّ
التابعة إلى قضاء القرنة وكاف مديرىا حسف جمبي زىير  ،وكاتبو سميـ أفندي( )87وفي
سنة 9895ـ أصبح الدير والشرش ناحية واحدة  ،ومركز مدير الناحية في الشرش
الذي كاف يعمؿ عمى إدارتيا ،ويساعده كاتب ميمتو األعماؿ الكتابية وحفظ سجالت
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()78
وتعد
الناحية( )77وكاف بناءىا مف القصب والطيف ،وتزرع فييا الحبوب والنخيؿ
ّ
الشرش قرية  ،ومؤسسيا الشيخ فضؿ وبمساعدة الشيخ ناصر باشا السعدوف الذي

كاف متصرؼ لواء البصرة حينيا عندما قاـ الشيخ فضؿ بجمع األسر الساكنة في
منطقة الشرش مف أجؿ تحويميا إلى قرية وعقدة اجتماعا مما ّأدى ىذا األمر إلى

التفاؼ أىؿ القرية حوؿ فضؿ وأصبح ممثال عنيـ في إدارة شؤونيـ االجتّماعية(.)80

ج  -ناحية النشوة :
تقع الناحية شماؿ شرؽ البصرة ،يحدىا مف الغرب شط العرب  ،ومف الشرؽ

إيراف ومف الشماؿ نير السويب ،ىي ناحية مكونة مف عدد مف الجزر ،وىي مركز
إلدارة الناحية وألحقت أداريا بقضاء القرنة 9869
يقوـ

()99

 1وفييا مدير لمناحية الذي كاف

بإدارة أوضاعيا  ،ويساعده كاتب يقوـ باألعماؿ الكتابية وحفظ سجالت

الناحية ،وكاف مديرىا سنة 9899ـ ميدي أفندي وكاتبو سمماف أفندي

()81

وىي ناحية

زراعية تكثر فييا زراعة النخيؿ والحبوب ،وفييا دائر كمرؾ تفرض فيو الضرائب
السيما عمى الزوار اإليرانييف الوافديف إلى زيارة العتبات المقدسة في العراؽ وفييا
وتعد محطة لمقوافؿ التجارية القادمة
سوؽ صغير يحتوي عمى عدد مف الحوانيت ّ ،
مف الحويزة إلى البصرة (.)82

د -ناحية بني منصور:
ىي عبارة عف قمعة تقع عند الفرات وعمى جية مقابؿ القرنة( ،)83أنشأىا

العثمانيوف لصد انتفاضات العشائر العربية في شماؿ البصرة  ،تقع ىذه الناحية عمى

ضفة الفرات الشرقية( )84وفييا مدير ناحية ويساعده كاتب ،وتكثر فييا زراعة النخيؿ،

متعددة ،وألحقت بقضاء القرنة سنة
وتسكف فييا عشائر بني منصور ،وليا قرى
ّ
 9869ـ ،ومديرىا محمد أفندي وكاتبو أحمد أفندي(.)85
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رابعاً -المنشآت الحكومية في قضاء القرنة :
أ -دائرة البمدية :
شكمت المجالس البمدية في مراكز الواليات واالقضية  ،بموجب الئحة

()97
إف الدولة العثمانية لـ تتجو اتجاىا جادا إلى تأسيس
التنظيمات سنة 9864
إال ّ
()98
.
البمديات ّإال بعد صدور قانوف خاص بالبمديات ،سنة 9877ـ

وحدد ىذا القانوف شروط وآلية العمؿ في البمديات وتذكر السالنامات العثمانية
أف بمدية القرنة أسست سنة  ، 9891وقد تألفت دائرتيا مف رئيس  ،وثالثة أعضاء،
وعدد مف الموظفيف مثؿ كاتب البمدية وأميف الصندوؽ وكاف مدير البمدية في قضاء

القرنة سنة  9891ـ جعفر ألجمبي واألعضاء ىـ عمي مختار أفندي وحافظ أفندي
،وسيد أحمد أفندي ،وكاتب البمدية حيدر أفندي ،وأميف الصندوؽ حسيف الحاج خميؿ

أفندي(.)99

وكانت تعقد اجتماعات المجمس البمدي اسبوعيا ،وكانت بمدية القرنة تخضع
لمجمس بمدية لواء البصرة ،ومف واجباتو اإلشراؼ عمى الشؤوف الصحية  ،والتنظيؼ
والطرؽ ،والمواصالت ،وكذلؾ المقاييس والموازيف

()911

وكانت التخصيصات المالية

لبمدية القرنة التي يتـ استالميا مف رسوـ البمدية والمبالغ المستحصمة مف بيع
األراضي داخؿ الناحية ،وكذلؾ جباية ضريبة الكودة مضافا إلييا الضريبة التي
فرضت عمى الحيوانات التي يتّـ جمبيا إلى السوؽ مف أجؿ ذبحيا ومقدارىا خمس
قروش إذا كانت كبيرة ،وثالثة قروش إذا كانت صغيرة  ،وكاف أميف الصندوؽ يقوـ
باستالميا وتسميميا يوميا إلى رئيس البمدية مع تقديـ خالصات الواردات

والمصروفات

()919

1

وبمرور الزمف حصؿ تطور في دائرة البمدية ،ففي سنة  9893استحدثت في

الدولة العثمانية وظيفة (تحصيمدار) أي جابي الضرائب في كؿ قضاء ومنيا القرنة

تنتخبو لجنة تضـ القائممقاـ ،ومدير المالية  ،ورئيس الجندرمة ،ومف حؽ التحصيمدار
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في حدود قضائو اعتقاؿ دافعي الضرائب المتّمرديف وبيع أمالكيـ المنقولة وغير
المنقولة (. )912
وكاف ألىالي القرنة دور في بمدية القرنة ،فقد كاف نفاوة أفندي

()913

سنة

9911ـ مدير لبمدية القرنة ،وىو مف وجيائيا إالّ ّإنو( )203لـ تكف في القرنة مؤسسات

أو مشاريع خدمية تقوـ بتقديـ الخدمات الالزمة لمواطني القضاء  ،وذكر الرحالة

كرستيجي( )Carstejeخالؿ رحمتو مف بومباي إلى البصرة سنة ()9997-9996
عف تعجب الجنود البريطانيوف عند رؤيتيـ القرنة مف خالؿ شوارعيا الضيقة والترابية
وبأنيا جنة
وانتشار النفايات في الطرقات عكس ما كانت توصؼ باليمجية
ّ
عدف( ، )915إذ كانت بمدية القرنة عاجزة عف تأدية واجباتيا بشكؿ الصحيح نتيجة
ضعؼ اإلدارة العثمانية  ،في القضاء فقد ظمت األوضاع الخدمية متردية جدا حتى

إف نواحي قضاء القرنة
بعد مجيء االحتالؿ البريطاني سنة  .9994ومف المالحظ ّ
ظمت بال دوائر بمدية  ،وكانت تمؾ النواحي تعاني رداءة الطرؽ وانتشار األوبئة
واألمراض نتيجة عدـ توفر ماء نقي وعدـ وجود صرؼ صحي ما أثقؿ مف عبئ

المواطنيف 1

ب الدائرة المالية :
تكونت الدائرة المالية في قضاء القرنة مف مدير الماؿ وأميف الصندوؽ
وبمساعدة قائمقاـ القضاء ،وكاف مدير الماؿ ىو رئيس الدائرة المالية في القضاء وىو
موظؼ مختص بشؤوف المالية في القضاء  ،وتسوية حساباتيا الرسمية مف الواردات

والمصروفات.
وتولى مدير الماؿ في قضاء القرنة سنة 9874ـ الحاج عمي أفندي وكاف
تابعاً لمحاسب

()205

المواء في البصرة وممتزما بتنفيذ تعميماتو وأوامره التي كاف يبمغيا

إلى القائممقاـ عف طريؽ والي الوالية الذي يقوـ بتعيينو وبترشيح مف دفتر دار

الوالية

()917

.
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وأماّ وظيفة أميف الصندوؽ في القضاء فيي استحصاؿ أمواؿ الدولة في القضاء
وكاف أميف صندوؽ قضاء القرنة سنة 9874ـ ىو يوسؼ أفندي

()919

()918

وكاف يشترؾ

إف يمسؾ ثالثة
مع مدير الماؿ في ختّـ األوراؽ المتعمقة وصرؼ األمواؿ وكاف عمية ّ
دفاتر (سجالت) األوؿ ىو الدفتر اليومي ( الروزنامة) وتسجؿ فيو جميع اإليرادات
الداخمة إلى الصندوؽ والمصروفات الخارجة منو مع بياف نوعية كؿ منيا الدفتر

الثاني كاف لإليرادات فقط ،والدفتر الثالث وىو سجؿ خاص لممصروفات تنقؿ إليو
المعمومات المفصمة مف الدفتر األوؿ وتوضع ىذه الدفاتر (السجالت ) الثالث مع

األمواؿ في الصندوؽ( .)220وكاف مركز المواء يبعث في بداية كؿ سنة دفتر (سجال)
مف أجؿ تدويف اإليرادات مف جية والنفقات مف جية أخرى وتعرؼ صورة ميزانية

القضاء

()222

إما اإلدارة المالية في النواحي فقد تكونت مف مدير الناحية وكاتب

الناحية (1)992

أماّ في القرية فجميع األمور المالية بيد المختار

في قضاء القرنة

()222

وكانت واردات المالية

تتكوف مف ضريبة العشر التي تفرض عمى محاصيؿ اإلنتاج

الزراعي وكانت نسبتيا  % 91مف مجموع إنتاج المحاصيؿ وضريبة الويركو وضريبة
الكودة ورسوـ الكمرؾ التي تفرض عمى السمع التجارية الداخمة إلى المدينة والخارجة

منيا والتي تدار مف قبؿ مأمور الكمارؾ( .)223وكاف يجري تسمـ األمواؿ مف مركز

إف يؤخذ بيا سند مف محاسب المواء ويجري دفع
قضاء القرنة إلى المواء شيريا عمى ّ
رواتب موظفي القضاء وسائر النفقات مف أمواؿ صندوؽ القضاء( )224أماّ اآلليات

التي كانت متبعة في قضاء القرنة بخصوص إدارة الواردات والمصروفات فيي عمى

قسميف1
القسـ األوؿ  :عممية جباية األمواؿ  ،وتتّـ عف طريؽ االلتزاـ أو الجباية مف موظفي
الدولة عف طريؽ جمع األمواؿ بواسطة وصوالت خاصة( تذاكر القبض) يزود بيا
إف تسمـ األمواؿ خالؿ مدة أقصاىا ثالثة أياـ مف تاريخ
المختار مركزيا عمى ّ
تحصيميا إلى صندوؽ ماؿ قضاء القرنة مقابؿ وصؿ استالـ  ،يسمـ مف أميف
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الصندوؽ ،وتختّـ جميع األوراؽ المتعمقة بقبض األمواؿ مف مدير الماؿ والقائممقاـ
ُوتسجؿ في سجالت أميف الصندوؽ ومف ثـ ترسؿ إلى محاسب المواء شيريا(.)996
القسـ الثاني :عممية صرؼ األمواؿ وتكوف مف خالؿ صرؼ المستندات التي يراد

إف تّمر بمدير الماؿ أوال ويكتب عمييا(يمزـ الصرؼ) ويختّميا ثـ ترسؿ
صرفيا بعد ّ
إلى القائـ مقاـ الذي يكتب عمييا كممة (يعطى) مع ختميا بختـ خاص باألمواؿ لتعاد
بعد ذلؾ إلى مدير الماؿ فيضع إشارة (صح) ويتّـ بعد ذلؾ تسجيميا في سجؿ أميف
الصندوؽ مع تبياف اسـ القابض ثـ تختّـ بعد الصرؼ بختّـ أميف الصندوؽ وتحفظ
بنسخة مف وصؿ الصرؼ في الصندوؽ أماّ صور الصرؼ فيي الرواتب والنفقات
وترسؿ ىذه المعمومات إلى إدارة المواء عف طريؽ دفتر(صور الميزانية) (1)226

ج -محكمة البداءة :
تعد السمطة القضائية ذات أىمية في المجتمع وا ّف المحاكـ العثمانية كانت
ّ
محاكـ شرعية،وفي مطمع سنة 9872ـ أصدرت الدولة العثمانية قانوف المحاكـ

إف مؤسسات القضاء المدني في الواليات تتألؼ مف درجتيف
النظامية الذي نص عمى ّ
مف المحاكـ ىي محكمة البداءة ومحكمة االستئناؼ( )998وكاف في القرنة سمطة
قضائية (بداية محكمة سي) سنة 9876ـ وكانت تتألؼ مف قاضي رئيسا ليا
عضويف وكاف القاضي حسف جمبي والحاج خنجر اغا عضو في المحكمة

()228

وفي

وسنة 9884ـ أصبحت محكمة القرنة تتكوف مف قاضي وعضويف وكاتب أوؿ وكاتب
ثاني ومستنطؽ معاوف (محقؽ) وكاف األعضاء ىما سيد بدر أفندي ،وجابر أفندي
والكاتب األوؿ محمود أفندي والكاتب الثاني عبد الكريـ أفندي والمستنطؽ محمود

أفندي (1)210

وكاف والي الوالية يقوـ بتعييف القاضي أماّ أعضاء المحكمة في القضاء فكانوا

ينتخبوف مف بيف األعياف والوجياء المسمميف بطريقة مشابية لعممية انتخاب مجمس
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إدارة القضاء(األعضاء المنتخبيف) ،ويصادؽ الوالي عمى عضويتيـ في المحكمة
إف يكونوا مف أصحاب العفة والمياقة والسمعة الحسنة واالستقامة .)212( ،
ويجب ّ

إف مدة
وكانت واجبات محكمة البداءة ىي النظر في القضايا المدنية عمما ّ
عضوية رئيس المحكمة ىي سنة ونصؼ أماّ األعضاء فمدة عضويتيـ سنة

()922
إف عموـ السكاف في المدينة مف أبناء العشائر لـ
واحدة
والبد مف اإلشارة إلى ّ
إف المغة المستخدمة ىي
يمجاؤا إلى المحاكـ الحكومية ،وذلؾ لعدة أسباب منيا ّ :

المغة التركية التي كانت تستخدـ في المرافعات

()212

ىذا ما دفع النائب سميماف فيضي

الذي كاف عضواً في مجمس المبعوثاف سنة 9994ـ إلى مطالبة السمطات العثمانية
باستخداـ المغة العربية في المحاكـ

()213

واستخداـ المذىب الحنفي في أصوؿ المحاكـ

إف الغالبية العظمى مف سكاف القرنة عمى المذىب الجعفري
الشرعية عمماً ّ

()925

1

وكذلؾ عدـ وجود سمطة فعمية قوية في المدينة  ،فضال عف االنتماء القوي

لسنف القبيمة ،وا ّف لمعشائر العراقية أعرافا وتقاليد تسمى السنايف( مفردىا سنينو ) وىي
تنظـ العالقة بيف ابنا ء العشيرة  ،سواء كانت مف عشيرة واحدة أـ أكثر(. )215

كانت طريقة حسـ النزاعات تسمى (الفصؿ ) وتتّـ مف خالؿ اجتماع طرفي
النزاع ويتّـ الفصؿ عف طريؽ أخذ الدية 1والحوادث التي تستدعي الفصؿ ىي القتؿ ،
والسرقة والجروح الناتجة عف شجار ،وكانت ىناؾ طريقة أخرى لحؿ المشاكؿ

العشائرية عف طريؽ الفريضة إذ يذىب المتخاصماف إلى شخص متخصص في
المنازعات العشائرية
وكانت الفريضة في القرنة محصورة في شيوخ األمارة والسعد وكاف فريضة القرنة

الشيخ حبيب السعد ػ ومف بعده الشيخ كباشي السعد  ،و مف شيوخ األمارة حمود
الجابر

()216

والحاج سويمـ مطيمب المشعؿ  ،وىو مف أىالي المدينة

()217

وأماّ النزعات

التي كانت تحدث في داخؿ قصبة القرنة أي في مركز القضاء ،فقد كاف لمحاج نفاوة

دو اًر ميما في حميا لما لو مف دور اجتماعي في القصبة
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1027

()218

أماّ في عقود الزواج
166

أ.م.د .نجاة عبدالكريم عبدالسادة

الباحث.سعد خمف جبر

()220
إف األىالي
فقد كانت لجأت عشائر القرنة إلى الشيخ محمد حسيف المظفر
مع ّ
يجدوف أنفسيـ مجبريف في حاالت معينة إلى مراجعة المحاكـ القضائية في المدينة

مثؿ حاالت القتؿ المتعمد ،فتصدر أوامر إلقاء القبض لممثوؿ أماـ قاضي
المحكمة

()222

1

إف السمطات العثمانية كاف ليا عمـ بيذا النوع مف القضاء
ومف الجدير بالذكر ّ
واألعراؼ العشائرية ،لكف موقفيا كاف متذبذباً فيي لـ تسمح لو في بعض األحياف،

ألنيا تعتقد ّإنو مخالؼ لمشرع والقوانيف وفي أحياف أخرى كانت تراه منسجما مع
سياستيا القضائية( )221وبقى ىذا النوع مف القضاء حتى نياية الحكـ العثماني في
العراؽ ومجيء سمطات االحتالؿ البريطاني وأصدرت قانوناّ خاصاً لدعاوي العشائر
المدنية والجزائية سنة 9996ـ

()222

1

د  -دائرة النفوس (األحوال المدنية والشخصية) :
عندما تولى مدحت باشا في سنة  9869مقاليد االمور في والية بغداد بصفة
واؿ لموالية عزـ عمى تطبيؽ قانوف الخدمة اإللزامية العسكرية ،وبدء باتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتسجيؿ النفوس ،وكانت دائرة النفوس في بغداد حتى سنة  9883ـ دائرة
صغيرة ،عنوانيا قمـ النفوس تابعة لمشعبة الثانية مف دائرة أركاف حرب الفيمؽ
السادس

()934

وكانت تنحصر ميمة ىذه الدائرة في تسجيؿ المواليد والوفيات ،وتثبيت

البيانات الشخصية لمواطني الدولة  ،السيما التي تخص الزواج والطالؽ ومحؿ

السكف وتاريخ الميالد( )224أصبحت منذ سنة  9884دائرة مستقمة تتبعيا دوائر صغيرة
باالقضية

()225

أُسست دائرة نفوس القرنة سنة  ، 9891وكاف مأمور النفوس في القرنة
مصطفى أفندي ،وكاتب النفوس عثماف نوري أفندي

()226

وارتبط تأسيس دائرة النفوس

بعمميات التجنيد اإلجباري ومحاولة تطبيؽ قوانيف الخدمة اإللزامية التي شرعت الدولة

العثمانية إصدارىا قبؿ حموؿ منتصؼ القرف التاسع عشر (.)938
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عدت ىذه المحاولة مف األمور اإلصالحية التي جاء بيا مدحت باشا لنقؿ
ُو ّ
العراؽ مف الفوضى اإلدارية إلى نظاـ اإلدارة المركزية ،وكانت أعماؿ ىذه الدائرة ىو
إصدار البطاقة الشخصية (ىوية األحواؿ المدنية)

()228

لكؿ مواطف كانت دائرة نفوس

قضاء القرنة تقوـ بتسجيؿ نفوس القضاء ،سواء في مركز القضاء أو النواحي والقرى
التابعة لمقضاء1
وقد جرى إحصاء تخميني لنفوس قضاء القرنة في أواخر القرف التاسع عشر
()941

بينيـ مائة وخمسوف مف

إف نفوس قضاء القرنة ىو( )99،267نسمة
وتبيف ّ
()232
إف عدد نفوس قضاء
الصابئة ،وأحدى عشر ألفا مف المسمميف
بينما ذكر لوريمر ّ
القرنة ىو ( )31،111نسمة(.)231
إف عممية التسجيؿ لـ تكف دقيقة بسب الخوؼ مف عممية التجنيد اإلجباري
ّ
والمحافظة عمى اإلناث عمى اعتبار تسجيؿ اإلناث في سجؿ النفوس عمؿ غير جيد.

هـ -القوة الضـابطة :
ىي الق وة األمنية التي كانت تفرض األمف والنظاـ في قضاء القرنة  ،وقسـ
مدحت باشا نظاـ إدارة الضابطة (الجندرمة )
المشاة

()233

()232

عمى قسميف :قسـ الخيالة ،وقسـ

ونظـ ىذه القوة في طوابير(أفواج) وبموكات (فصائؿ) ،يتراوح عدد

البموكات في الطابور الواحد مف أربعة إلى عشرة بموكات  ،ويتراوح عدد الرجاؿ في
البموؾ الواحد مف عشريف إلى مائة رجؿ حسب سعة المنطقة وينتمي معظـ رجاؿ

الجندرمة إلى الجيش الرديؼ(.)945

وكانت أسمحة قوات الجندرمة ،سواء أكاف مف المشاة أو الخيالة نوعاً مف البنادؽ

يسمى (المارتيني)

()235

وكاف يدير كؿ طابور ضابط عثماني يتقاضى راتباً مقداره

حسب الصنؼ  ،إذ كاف الضابط النقيب (يوزباشي) يتقاضى  471قرشاً والمالزـ

(سواري) يتقاضى  281قرشاً ،والجندي الخيالة يتقاضى مائة وثمانيف قرشا  ،وجندي
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المشاة يتقاضى ثمانيف قرشا ومف الواضح إف الخيالة يتقاضوف راتبا اكبر مف أجؿ

أطعمة حيواناتيـ وشراء السروج ليا (. )947

كاف عدد الجندرمة في قضاء القرنة ( )941فرد ،يقودىـ ضابط عثماني

()237

وأماّ المياـ التي كانت تقوـ بيا الضابطة في القرنة فيي نشر األمف وتطبيقو في
القضاء والقياـ بأعماؿ الحراسة الميمية  ،ومطاردة األشقياء( )238إلى جانب ىذه القوة
كانت ىناؾ قوة عساكر بحرية موجودة في القرنة ،سواء كانت في شط العرب أو في

نيري دجمة والفرات أو في األىواز مف أجؿ مراقبة القنوات النيرية واألىوار( )951التي
كانت تستخدـ كأوكار لقرصنة السفف ومف واجباتيـ أيضا حراسة طرؽ البريد والقوافؿ

ويولوف كذلؾ حراسة ألكمرؾ في مواقع متفرقة (. )242

وكانت السمطة العثمانية مدركة أىمية منطقة القرنة ونواحييا مف الجوانب

األمنية بسبب األىوار المحيطة بيا،والتي كانت مركز االنتفاضات ضد الحكومة
العثمانية ،لذلؾ احتفظ العثمانيوف بنقاط حراسة عمى ضفاؼ نيري دجمة والفرات
ابتداء مف الجبايش حتى القرنة ونواحييا وصوال إلى الحدود اإليرانية وجميع النواحي
ً
()241
ولكف رغـ ذلؾ بقيت منطقة
التابعة لمقرنة مف أجؿ توطيد سمطة الحكومة فييا
امتداد نيري دجمة والفرات سواء كاف مف جية المنتفؽ وصوال إلى القرنة وكذلؾ مف
القرنة إلى شطرة العمارة (قمعة صالح )  ،منطق ة غير أمنو بسبب كثرة انتفاضات

شيوخ عشائر تمؾ المنطقة

()953

1

وكذلؾ كانت في القرنة دائرة موانئ (ليماف دائرة سي ) ،وىي تابعة لممؤسسة
البحرية العثمانية  ،وكاف مقرىا في البصرة ،وليا فرع في القرنة تقوـ بواجبات جمع

رسوـ الشحف مف القوارب المحمية (.)243
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و -إدارة الدفتر الخاقاني (الطابو) :
أولت الدولة العثمانية أىمية خاصة ليذه الدائرة لكونيا المسؤولة عف تسجيؿ
األراضي وتنظيـ ممكيتيا  ،وفتحت ىذه الدائرة في بغداد سنة 9869ـ
فتحت ليا فروعاً ليا في ألوية العراؽ وأقضيتو سنة 9886م

الطابو

()246

()245

()955

ومف ثـ

ويدير دائرة

في قضاء القرنة كاتب الطابو سميماف أفندي( )247انحصر واجبة تسجيؿ

كؿ المعمومات عف األراضي بصفة عامة وكذلؾ يقوـ بتسجيؿ األمالؾ ،إذ يسجؿ

المسؤوؿ السندات الخاصة بممكية المنازؿ والعقارات وكاف الموظؼ يأخذ ضريبة بدؿ

تسجيؿ مقدارىا %5مف قيمة األراضي(.)959

ز -البريد والتمغراف :
فتتحت المقيمية البريطانية سنة 9868ـ مكتبيف لمبريد :األوؿ في البصرة

والثاني  ،في بغداد نتيجة عدـ وجود مكاتب عامة لمبريد العثماني ،وعدـ وجود
معارضة سياسية عثمانية لذلؾ

()961

وكانت المراسالت العامة لبعض دوائر الحكومة

العثمانية وموظفييا تحمؿ مجاناً بواسطة البريد البريطاني بيف بغداد والبصرة وحتى

بومباي ،وا ّف
الضرورية إالّ

الحكومة العثمانية لـ تكف تيتّـ بأمر البريد كخدمة مف الخدمات
في سنة 9869حينما أصدرت إدارة البريد (إدارة سي نظامنو)( )252ومف

ثـ انتظمت الخدمات البريدية في الواليات العراقية  ،إذ كانت شركة عماف عثماني
وشركة لنج يقوماف بنقؿ البريد مف البصرة إلى بغداد

()251

وأماّ المناطؽ الواقعة بيف

القرنة والمدف الواقعة عمى شواطئ دجمة والفرات فكانت تستخدـ المشحوؼ(زورؽ

صغير) في نقؿ البريد الداخمي بيف القرنة وسوؽ الشيوخ ،والقرنة وقمعة صالح (.)252

وسرعاف ما انتشرت المكاتب البريدية في مدف العراؽ  ،ومنذ سنة 9871
ارتبطت المكاتب البريدية باإلدارة العامة لمبرؽ والبريد في بغداد

()253

وفي سنة 9876

تّـ االستغناء عف الموظفيف األجانب العامميف في الدوائر البريدية العثمانية واستبداليـ
بموظفيف عثمانييف .
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شيد العراؽ في السنوات األخيرة مف القرف التاسع عشر توسعا في الخدمات
البريدية حتى شممت معظـ المدف واالقضية مف خالؿ تأسيس عدة دوائر بريدية

()965

ومنيا الخط البريدي الذي يمتد مف البصرة والقرنة ثـ العمارة والكوت وبغداد أماّ الخط
الثاني فيمتد مف البصرة والقرنة ومف ثـ سوؽ الشيوخ والناصرية والحمة والى
بغداد

()255

إذ كاف ىذا الخط يقوـ بنقؿ األمانات والرسائؿ و حدد يوـ االربعاء مف كؿ

اسبوع موعداً لمغادرة السفينة مف شركة عماف عثماني البصرة إلى بغداد ،ويوـ
االثنيف عودتيا مف بغداد إلى البصرة(.)967
أماّ التمغراؼ ونتيجة ألىمية العراؽ السياسية والتجارية فقد ربط بالتمغراؼ مع
بأف تكممة شبكة تمغراؼ اليند األوربية قد تّـ
أوربا واليند سنة  ،9865فقد بيف لوريمر ّ

في  27كانوف الثاني سنة 9866ـ ،وأرسمت الرسالة بنجاح مف نقطة االتصاؿ في
إف ىذا لـ يمنع مف حدوث
القرنة إلى بريطانيا مف جية والى اليند مف جية أخرى إال ّ
صعوبات عديدة في الخط بسبب عدـ كفاية الموظفيف في األقساـ العثمانية(.)257

وكاف خط التمغراؼ مف البصرة يمتد إلى القرنة ،ومف القرنة يفترؽ إلى
خطيف :أحدىما يمر إلى سوؽ الشيوخ والناصرية ومف ثـ إلى الحمة فبغداد ،والخط
الثاني مف القرنة إلى العمارة وبعدىا إلى الكوت وحتى بغداد  ،وكاف مأمور التمغراؼ
في القرنة سنة  9899شوقي أفندي(.)258
كانت ىناؾ مشاكؿ عديدة أثرت في عمؿ دوائر البريد والبرؽ ،وكاف مف بينيا
تعرض خطوط البرؽ إلى ىجمات العشائر ،والسيما في أوقات تدىور عالقتيا مع
السمطة العثمانية ومثاؿ عمى ذلؾ عندما قاـ كؿ مف الشيخ غضباف البنية شيخ عشيرة
بني الـ وفالح الصييود شيخ عشيرة البو محمد سنة9991ـ عمى قطع خطوط البرؽ،
بيف القرنة والعمارة ولـ ينتو ذلؾ األبعد استخداـ السمطة المحمية القوة العسكرية معيـ،
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1027

171

األوضاع اإلدارية في قضاء القرنة في العهد العثماني

ومف ثـ قامت بفرض غرامات ماليو عمى األشخاص الذي يقوموف بتخريب خطوط
البرؽ وتراوحت تمؾ الغرامات بيف (5و ) 51ليرة عثمانية ،فضال عف وضعيـ في
السجف بصورة مؤقتة

()260

واجيت الخدمات البريدية العثمانية أيضا مشاكؿ عدة ،

إف التجار فضموا التعامؿ مع البريد
منيا تأخر وصوؿ البريد في الوقت المحدد حتى ّ

البريطاني النتظاـ مواعيده(.)262

إف مدينة القرنة قد احتمت مكانة ميمة ومميزة بعد سنة
يتضح مما سبؽ ّ

9869ـ فقد أصبحت مرك اًز ادارياً ميما يضـ عدداً مف النواحي والقرى ،وعمى اتصاؿ
مباشر بسنجؽ البصرة  ،ويديرىا جيازىا إداري و عدد مف الموظفيف الذيف ىـ في
الغالب مف خارج المدينة ،لذلؾ أصبحت مدينة القرنة مرك از لجذب السكاف وفي
طبيعة الحاؿ كاف ليذه األوضاع اإلدارية انعكاس عمى األوضاع االجتّماعية
واالقتصادية لممدينة 1
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الخاتمة
أدخمت مؤسسات الحكـ العثمانية الحديثة في العراؽ في عيد مدحت باشا
،وعد عاـ 9869البداية الحقيقية
بعداف كانت عبارة عف ممارسات قبمية موروثة ُ
لظيور القرنة كقضاء ولو توابع مف النواحي والقرى ،كاف الجياز اإلداري مف الناحية
النظرية متكامال إال انو مف الناحية العممية لـ يبد الجياز أي بادرة خدمية سوى جمع
الضرائب والتسمط عمى شؤوف عشائر القضاء.
كاف القسـ األعظـ مف المسؤولييف اإلدارييف في القضاء ىـ مف العثمانييف

الذيف اتصفوا باإلىماؿ والالمباالة في تنفيذ ق اررات السمطة المركزية لذا أصبحت
المؤسسات اإلدارية في ألقرنو يعترييا الوىف واالنحطاط ولـ تنجح خطط اإلصالح

التي وضعيا الوالة العثمانييف المصمحيف كمدحت باشا1
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الهوامش
()9الساليانة :تعني المرتب السنوي مف واردات االرض المخصص لمقادة العسكرييف
العثمانييف مثؿ امير ميراف (أمير األمراء ) وميرلوا (امر لواء) والفائض منيا يرسؿ الى

العاصمة العثمانية  ،فاضؿ بيات  ،دراسات في تاريخ العرب في العيد العثماني  ،بيروت،
 ،2113ص  ،993مصطفى بركات  ،األلقاب والوظائؼ العثمانية  ،دار غريب لمطباعة
والنشر ،القاىرة ،2111 ،ص 68

()2خميؿ عمي مراد  ،تاريخ العراؽ اإلداري واالقتصادي في العيد العثماني الثاني-9638 ،
 ،9751رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب – جامعة بغداد ،9975 ،ص .55

( )3طارؽ نافع الحمداني  ،انتفاضات القبائؿ العربية عمى الحكـ العثماني في منطقة
الجزائر ،خالؿ القرف السادس عشر ،مجمة المعمـ الجديد ،بغداد ،المجمد ،46،ج ،3كانوف
األوؿ ،9989ص.98

()4خميؿ عمي مراد ،ألمصدر السابؽ  ،ص .56
( )5نامؽ باشا  ،ىو مف أىالي قونية ،قدـ إلى اسطنبوؿ  ،وتدرج في المناصب العسكرية
حتى ناؿ منصب مشير العراؽ والحجاز ،وتولى والية بغداد مرتيف ()9859-9851
و( )9876-9862لممزيد ينظر ،أيناس عبد اهلل السعدي ،تاريخ العراؽ الحديث (-9258
 )9998ط ،9دار عدناف  ،بغداد  ، 2194ص .399

()6إلياـ محمود كاظـ  ،تاريخ البصرة في العيد العثماني  ،)9869-9813(،ط ،9الميزاف
لمطباعة ،بغداد،2195 ،ص .62
( )7مدحت باشا  :ولد في تشريف األوؿ سنة 9822ـ في االستانة  ،وتوفي في الطائؼ في
ويعد مدحت باشا مف أبرز المصمحيف العثمانييف ،وقاـ بعدة
 8مايس سنة 9883ـ
ّ
نشاطات ،كاف أوليا القضاء عمى التّمرد في بمغاريا سنة 9857ـ ،وأصبح بعد ذلؾ واليا
برتبة وزير ،ومف ثـ كمفة السمطاف عبد العزيز بوالية بغداد ،واستّمر حتى سنة 9872ـ ،قاـ
بعدة اصالحات في العراؽ أبرزىا تطبيؽ نظاـ الواليات الصادر 9864ـ بعد ذلؾ أصبح
صد ار أعظـ لمدة ثالثة أشير ،ثـ عيف وزي ار لمعدؿ ،فتحالؼ مع وزير الحربية والصدر
األعظـ وقاموا بعزؿ السمطاف عبد العزيز في ( ،31مايس 9876ـ) ونصب مكانو أخوه

فحؿ محمة السمطاف عبد
السمطاف مراد الخامس ،لكنة عزؿ في (آب  )9876بسبب جنونو ّ
الحميد في ( ،23كانوف األوؿ ، ) 9876وأصبح مدحت باشا الصدر األعظـ (رئيس
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الوزراء) وفي شباط 9877ـ نفاه السمطاف خارج الدولة إالّ ّأنو استدعيو وقدـ لممحكمة بتيمة
قتؿ السمطاف عبد العزيز وحكـ عمية باإلعداـ  ،لكف تدخؿ الحكومة البريطانية حوؿ العقوبة
إلى السجف مدى الحياة ،لممزيد مف التفاصيؿ ينظر :يوسؼ كماؿ بؾ حتاتة و صديؽ
الدمموجي  ،مدحت باشا – حياتو -ذاكرتو –محاكمتو ،ط ،9الدار العربية لمموسوعات ،

بيروت 2112 ،

()8عيد العظيـ عباس نصار ،بمديات العراؽ في العيد العثماني ( )9998-9534ط،9
مطبعة تشريعت ايراف  2115 ،ص .289
()9ابف الغمالس ،والة البصرة ومتسمموىا ،منشورات دار البصري ،بغداد،9962 ،ص 89

()91التنظيمات:ىي اإلصالحات العثمانية التي حصمت في المدة مف(9839ىػ9918-ـ)،
وىي بمنزلة الدستور الذي يسير عمية نظاـ الحكـ العثماني  ،وقد استندت التنظيمات عمى
مرسوميف سمطانييف األوؿ صدر في سنة 9839ـ ،وعرؼ ىذا المرسوـ( بخط شريؼ
كالخانة) .أماّ الثاني فكاف يعرؼ ب(خط شريؼ ىمايوف) الذي أصدر سنة 9856ـ ،لممزيد
مف التفاصيؿ عف التنظيمات ينظر :محمد عصفور سمماف ،حركة االصالح في الدولة
العثمانية وأثرىا في المشرؽ العربي  ،9918 -9839أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية

اآلداب – جامعة بغداد  ،2115 ،ص .42-31
()99االلتزاـ  :كممة فارسية تعني اإلياالت غير المقسمة إلى تيمارات أو زعامات .أي ّأنيا

إف واردات كؿ سنجؽ منيا تعطي بااللتزاـ ،وكانت
لـ يطبؽ عمييا اإلقطاع العثماني بؿ ّ
واردات تمؾ اإليالة تذىب إلى خزينة الدولة بعد استقطاع مصاريؼ الوالة وبقية الموظفيف

وكانت إيالة البصرة مف ىذا النوع أي (ساليانو) ،عبد العظيـ نصار ألمصدر السابؽ ،ص
.53
()92عدناف ىرير جودة الشجيري ،النظاـ اإلداري في العراؽ ،9939-9921 ،أطروحة
دكتوراه ،غير منشورة  ،كمية اآلداب-جامعة بغداد ،2115،ص.2

( )93تقع في الجزء الشمالي الشرقي مف البصرة وتحيط بيا العمارة مف جية الشماؿ وايراف
مف جية الشرؽ وسوؽ الشيوخ مف جية الغرب والبصرة والزبير مف الجنوب  ،يتظر:
ج.جموريمر  ،دليؿ الخميج ،القسـ الجغرافي ،ج  ،6ترجمة مكتب امير دولة قطر ،ص
.9999

( )94حميد حمود السعدوف ،أمارة المنتفؽ وأثرىا في تاريخ العراؽ والمنطقة اإلقميمية
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( )9998-9546ط ،9دار وائؿ لمنشر ،عماف  ،9999ص .74
( )95وىـ مجموعة مف الشباب الذيف سنحت ليـ الفرصة السفر إلى الغرب وأغمبيـ مف
أبناء األسر البارزة  ،ومف موظفي الحكومة  ،وكانوا مدركيف لتخمؼ بالدىـ وفقرىا مقارنة

بأوروبا  ،وكثير منيـ كانوا يعمموف سابقا في مكتب الترجمة بالمغة الفرنسية ،وأبرزىـ (نامؽ
كماؿ ) الذي حاوؿ مع زمالئو نشر أفكارىـ في المجتّمع العثماني فأسسوا في سنة 9865ـ
جمعية الشباب العثماني ،لممزيد ينظر :أحمد عبد الرحيـ مصطفى  ،في اصوؿ التاريخ
العثماني ،ط ،9دار الشروؽ ،القاىرة،9982 ،ص .227

( )96فردوس عبد الرحمف كريـ ،لواء العمارة في العيد العثماني  ،9994-9869رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،ابف رشد،جامعة بغداد ،9998،ص .48
()97السنجؽ :ىو مصطمح تركي يعني لواء يطمؽ عمى الوحدات اإلدارية األصغر مف
األيالة محددة الرقعة وكاف عمى رأس السنجؽ مير لواء  ،ينظر ،عمي شاكر عمي  ،تاريخ

العراؽ في العيد العثماني  )9751-9638( ،دراسة في األحواؿ السياسية ،ط ،9بغداد
.922 ، 9985
إف ىذا المصطمح يستعمؿ عمى الوحدات اإلدارية التابعة لمواء  ،وىذا يعني
()98القضاءّ :
إف القضاء لـ يكف يستخدـ كوحدة إدارية إال في القرف التاسع عشر  ،والتي أطمؽ عمى
ّ

الوحدات اإلدارية التي ىي أصغر مف السنجؽ ،ينظر :فاضؿ بيات ،الدولة العثمانية في

المجاؿ العربي (دراسة تاريخية في األوضاع اإلدارية في ضوء الوثائؽ والمصادر العثمانية)
ط ،9مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت2117 ،ص.64
()99الناحية  :ىو مصطمح تركي تعني طرؼ منطقة  .أماّ داللتيا مف الناحية الجغرافية،
فأنيا تستخدـ لمداللة عمى مجموعة مف القرى والمزارع التابعة لمقضاء  ،فاضؿ البيات،
ّ
ألمصدر نفسو  ،ص.63

( )21بصرة واليتي سالنامة ،سنة (9318ىػ9891-ـ)دفعة(، )9ص .74
()29الشيخ ناصر السعدوف :ىو ناصر بف راشد بف ثامر السعدوف أصبح أمير عمى المنتفؽ
سنة ()9874-9866وأصبح واليا عمى البصرة سنة ()9876-9875وقد سميت الناصرية
نسبة اليو سنة 9869ـ ،لممزيد مف التفاصيؿ ينظر،عمي ناصر حسيف ،شيوخ وعشائر لواء
المنتفؽ في الوثائؽ البريطانية  ،دراسة الحواؿ عشائر المنتفؽ منذ أواخر العيد العثماني إلى
نياية عيد الممؾ فيصؿ األوؿ  ،9933بغداد ، 2118ص .73
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( )22سميماف فائؽ ،عشائر المنتفؽ ،تقديـ عبد الرزاؽ الحسني ،

ط ،9الدار العربية

لمموسوعات ،بيروت ،2113،ص .68
( )23مصطفى كاظـ المدامغة  ،نصوص مف الوثائؽ العثمانية عف تاريخ البصرة في
سجالت المحكمة الشرعية في البصرة ،9331-9981ط ‘9منشورات مركز دراسات الخميج
العربي  ،9989،ص.37

( )24جميؿ موسى النجار ،اإلدارة العثمانية في والية بغداد مف عيد الوالي مدحت باشا
إلى نياية الحكـ العثماني ،9997-9869ط ،9مكتبة مد بولي ،القاىرة  ،9999 ،ص
.291

( )25بصرة واليتي سالنامة  ،سنة (9318ىػ9891-ـ)  ،دفعة ( ،)9ص .78
( )26سميماف فائؽ  ،ألمصدر السابؽ ،ص .67
( )27بصرة واليتي سالنامة ،سنة(9319ىػ9899-ـ) ،دفعة ( )2ص .94
( )28مصطفى كاظـ المدامغة  ،ألمصدر السابؽ ،ص . 37
( )29بصرة واليتي سالنامة ،سنة(9399ىػ9893-ـ)الدفعة( )3ص. 951

سمطإني
()31المتصرؼ :ىو أكبر موظؼ إداري في المواء ويعيف بأمر
ّ

والمتصرؼ مسؤوؿ أماّـ الوالي ،جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ ،ص . 292

(فرمإف)
ّ

()39عدناف ىرير جودة ،ألمصدر السابؽ ،ص . 9

( )32جميؿ موسى النجار ،اإلدارة العثمانية في والية بغداد مف عيد الوالي مدحت باشا إلى
نياية الحكـ العثماني ( )9997 -9869ط ،9مكتبة مدبولي  ،القاىرة  ، 9999ص. 297

( )33محمد عصفور سمماف ،ألمصدر السابؽ  ،ص . 212
()34حميد رزاؽ نعمة الموسوي ،دور نواب البصرة،9958-9925،أطروحة دكتوراه  ،غير
منشورة ،كمية اآلداب – جامعة البصرة،9997،ص. 3

()35القوة الضابطة  :وىي قوة أمنية التي كانت تفرض األمف والنظاـ في قضاء القرنة وكاف
ىذا الجياز االمني قبؿ عاـ  9869يتألؼ مف قوات غير نظامية تسمى اليايتة او
الباشبوزغ ،لممزيد ينظر  :عدناف ىرير جودة  ،المصدر السابؽ  ،ص .93
( )36جاسـ محمد حسف ،العراؽ في العيد الحميدي،9919-9876 ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية األداب ،جامعة بغداد،9975،ص .219

( )37بصرة واليتي سالنامة ،سنة(9318ىػ9891-ـ) دفعة()9ص. 87
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()38ج.ج ،لوريمر ،دليؿ الخميج ،القسـ الجغرافي ،ترجمة مكتب امير قطر، 9971ج،3
ص 9142

( )39بغداد سالنامة واليتي ،سنة (9292ىػ9884-ـ) دفعة ( )9ص .918
( )41تشكؿ المجمس اإلداري في قضاء القرنة عمى غرار مجمس إدارة الوالية ومجمس إدارة
السنجؽ  .جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ  ،ص .229
()49مصطفى المدامغة  ،ألمصدر السابؽ ،ص .43

( )42بصرة واليتي سالنامة ،سنة (9319ىػ )9899-دفعة(،)2ص.955
()43جاسـ محمد حسف  ،ألمصدر السابؽ ،ص .294
( )44جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ  ،ص .243
()45الويركو  :وىي الضريبة المفروضة عمى األراضي واألبنية وضريبة الدخؿ وتقدير
الضريبة المفروضة عمى االمالؾ والمؤسسات التجارية  ،اإلنتاجية والذي يقوـ بجمعيا في

قرى القرنة المختاروف  ،لممزيد ينظر :سعيد عبود السأمرائي  ،النظاـ المالي (،حضارة
العراؽ) ج  ،92بغداد،9985 ،ص .21
()46عدناف ىرير جودة ،ألمصدر السابؽ ،ص 99؛ بصرة واليتي سالنامة (-9318
9891ـ) دفعة( )2ص .978

( )47لجنة التفريؽ  :ىي لجنة مكونة مف األعضاء الدائميف في مركز القضاء والذي
يترأسيا القائـ مقاـ  ،ينظر جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ  ،ص .244
( )48جميؿ موسى النجار  ،ألمصدر نفسو ،ص .246
( )49بغداد سالنامة واليتي ،سنة 9292(،ىػ9884-ـ) دفعة()9ص .978

( )51بصرة سالنامة واليتي سنة 9318(،ىػ9891-ـ) دفعة ( )9ص .77
()59عبد العزيز سميماف نوار ،تاريخ العراؽ الحديث ،دار الكاتب العربي لمطباعة ،
القاىرة،9968،ص.365
( )52ناصر حسيف  ،اإلدارة البريطانية في العراؽ 9929-9994 ،ـ دراسة في تاريخ
العراؽ الحديث  ،منذ أواخر العيد العثماني  ،إلى تتويج األمير فيصؿ ممكا عمى العراؽ ،

مطبعة الكتاب ،بغداد ،2119 ،ص49

( )53بصرة سالنامة واليتي ،سنة(9318ىػ9891-ـ) دفعة( )9ص .78
( )54ينظر بصرة سالنامة واليتي ،سنة(9318ىػ9891-ـ) دفعة ( )9ص78؛ بصرة
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سالنامة واليتي سنة(9394ىػ9896-ـ) دفعة (، )9ص .939
( )55محمد أحمد محمود ،احواؿ العشائر العراقية وعالقتيا بالحكومة-9872 ،
،9998رسالة ماجستير غير منشور ،كمية اآلداب،جامعة بغداد،9981 ،ص .278
()56جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ؛ عبد القادر باش عياف  ،موسوعة البصرة ،ج
 ،7ص .915
( )57عبد العزيز سميماف نوار ،تاريخ العراؽ الحديث ،دار الكتاب العربي لمطباعة  ،القاىرة
 ،9968ص .364
( )58جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ ،ص .298
()59عدناف ىرير جودة ،ألمصدر السابؽ  ،ص .99
( )61جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ ،ص .222
()69ج.ج ،لوريمر ،ألمصدر السابؽ ،القسـ الجغرافي  ،ج،3ص . 9142
( )62بصرة سالنامة واليتي ،سنة(9318ىػ9891-ـ) دفعة( )9ص ،77بصرة سالنامة
واليتي ،سنة(9394ىػ9896-ـ)دفعة( )9ص.941
()63عبد اهلل رمضاف الرفاعي ،تراث البصرة أنيار البصرة وقراىا ومقاطعاتيا الزراعية ،
ط ، 2199 ،9ص .93
()64عبد العزيز سميماف نوار ،تاريخ العراؽ الحديث ،ألمصدر السابؽ ،ص 363؛فردوس
عبد الرحمف  ،ألمصدر السابؽ ،ص.46
( )65فردوس عبد الرحمف ،ألمصدر نفسو،ص47؛ جميؿ موسى النجار ،ألمصدر
السابؽ،ص.344
( )66خميؿ عمي مراد ،ألمصدر السابؽ  ،ص .61
()67عبداهلل رمضاف الرفاعي ،ألمصدر السابؽ ،ص .96
()68عبد عمي بف رحمة الحويزي ،ألمصدر السابؽ  ،ص .235
()69الحويزي  ،ألمصدر نفسو ،ص .268
()71عبداهلل رمضاف الرفاعي ،ألمصدر السابؽ ،ص .97
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()79عبد عمي بف رحمة الحويزي  ،تاريخ الدولة االفراسيابية  ،تحقيؽ سعدوف جاسـ محمد
الحويزي  ،ط ،9مؤسسة النبراس ، 2193ص 269؛ عبداهلل رمضاف الرفاعي ،ألمصدر
السابؽ ،ص.97
()72عبد العزيز سميماف نوار ،تاريخ العراؽ الحديث ،ألمصدر السابؽ ،ص. 366
()73جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ ،ص .223
()74عدناف ىرير جودة ،ألمصدر السابؽ  ،ص.93
()75عمي ناصر حسيف  ،اإلدارة البريطانية في العراؽ ،ألمصدر السابؽ  ،ص .33
( )76فردوس عبد الرحمف ،ألمصدر السابؽ ،ص .48
()77جاسـ محمد حسف ،ألمصدر السابؽ ،ص .293
()78جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ ،ص .231
()79عبد الزىرة األمارة  ،عشيرة األمارة وعشائر قضاء المدينة  ،ط ،9مكتبة الحكمة ،
كربالء  ،2192 ،ص.941
()81عبد القادر باش عياف  ،تاريخ البصرة الكبير ،ج  ،93ورقة . 59
()89ج.ج ،لوريمر ،دليؿ الخميج  ،القسـ الجغرافي ،ترجمة مكتب أمير قطر ،ج  ، ،2ص
.652
()82عبد الرزاؽ الحسني  ،تاريخ البمداف العراقية  ،ط ، 9مطبعة النجاح  ،بغداد ،9936 ،
ص .997
( )83بصرة سالنامة واليتي  ،سنة ( 9319ىػ9899 -ـ) الدفعة ( ،)9ص .953
()84عبد القادر باش عياف  ،ألمصدر السابؽ  ،ج  ،93ورقة .52 ،
()85عبد اهلل رمضاف  ،ألمصدر السابؽ  ،ص . 93
( )86أسامة إسماعيؿ عثماف الراشد  ،مدينة الدير دراسة في جغرافية الحضر  ،مجمة آداب
البصرة  ،كمية اآلداب ،جامعة البصرة العدد  ،2118 ،47ص .217
( )87بصرة سالنامة واليتي  ،سنة ( 9318ىػ9891 -ـ) الدفعة ( )9ص .955
( )88بصرة سالنامة واليتي  ،سنة( 9394ىػ9895 -ـ) الدفعة ( )9ص .941
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()89عبد القادر باش عياف  ،ألمصدر السابؽ  ،ج ،93ورقة .56
()91عبد عمي سمماف عبد اهلل  ،دراسة ّإنثروبولوجيو لقرية الشرش  ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،كمية اآلداب -جامعة بغداد  ، 9975 ،ص .913

()99ج.ج،دليؿ الخميج،القسـ الجغرافي،ترجمة مكتب أمير قطر ،ج ،9،9971ص .925
( )92بصرة سالنامة واليتي  ،سنة ( 9319ىػ9899-ـ) الدفعة ( )9ص .955
()93عبد اهلل رمضاف  ،ألمصدر السابؽ  ،ص.94
()94خميؿ عمي مراد ،ألمصدر السابؽ ،ص .59
()95عبد القادر باش عياف  ،ألمصدر السابؽ  ،ج ،93ورقة .61
( )96بصرة سالنامة واليتي  ،سنة ( 9319ىػ9899 -ـ) الدفعة ( )9ص .954

( )97رجب بركات  ،بمدية البصرة 9989 -9869ـ ،دار البصائر  ،لبناف  ،2193،ص
. 38
( )98لمى عبد العزيز مصطفى  ،الخدمات العامة في العراؽ  ،9998-9869أطروحة
دكتوراه  ،غير منشورة ،كمية اآلداب -جامعة الموصؿ  ،2113،ص.933

( )99بصرة سالنامة واليتي ،سنة(9318ىػ9891-ـ)دفعة(،)9ص . 77
()911عبد العظيـ نصار  ،ألمصدر السابؽ  ،ص .948
( )919رجب بركات  ،ألمصدر السابؽ  ،ص .45

()912البرت ـ منتشاشفيمي ،العراؽ في سنوات االنتداب البريطاني  ،ترجمة ىاشـ صالح
التكريتي ،مطبعة جامعة بغداد  ،بغداد  ،9978ص . 23

()913آؿ نفاوه  :ىـ أسرة عربية تنتّمي إلى عشيرة المياح وقد سكنت القرنة منذ العيد
العثماني وقد كانت والدة الحاج نفاوة في القرنة سنة  9879ونشأ فييا ولو منزلة اجتّماعية

فييا فضالً عف مركزة التجاري ومف ثـ أصبح مدير البمدية القرنة في العيد العثماني وكاف
لو عدة أبناء مف بينيـ الحاج عبد الوىاب نفاوة.

( )914بصرة سالنامة واليتي ،سنة( 9398ىػ9911-ـ) دفعة( )9ص.241
إف القرنة ىي موقع جنة عدف  ،وىذا بطبيعة الحاؿ غير وارد ألف
( )915مف الشائع محميا ّ
تكويف ىذا الجزء مف أرض بابؿ السفمى يختمؼ عما كاف عمية في األزمنة القديمة اختالفا
حقيقيا 1عامر حسؾ ،اىوار جنوب العراؽ  ،بغداد ،9979 ،ص.59
()916المحاسب :ىو مدير الماؿ في المواء ومسؤوؿ عف ماليو المواء أماـ الدفتر دار ،وىو
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نفسو خاضع لسمطات المتصرؼ واشرافو  ،ويرشح عف طريؽ نظارة المالية ( و ازرة المالية)
يعد مف كبار موظفي المواء وعضو دائـ في مجمس إدارة المواء ،
في الحكومة المركزية لذلؾ ّ
لممزيد ،ينظر :صالح محمد العابد ،النظاـ اإلداري  ،حضارة العراؽ؛ ج  ، 91دار الحرية
لمطباعة  ،بغداد ،9985 ،ص .27
( )917جاسـ محمد حسف ،ألمصدر السابؽ ،ص.295
()918غانـ محمد عمي  ،النظاـ المالي العثماني في العراؽ  ،9994 -9839رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب – جامعة الموصؿ ،9989 ،ص .58
( )919بغداد سالنامة واليتي سنة(9292ىػ9884-ـ) ،الدفعة( )9ص .918
( )991بثينو عباس  ،نظـ الحكـ وإلدارة العثمانية في الوطف العربي  ،مجمة كمية التربية
ألساسية  ،العدد  ،79لسنة 2199؛ غانـ محمد عمي  ،ألمصدر السابؽ  ،ص .941
( )999جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السبؽ ،ص .356
()992غانـ محمد عمي ،ألمصدر السابؽ ،ص.943
( )993جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ  ،ص .358
()994الكودة :وىي الضريبة التي تخص األغناـ والمواشي ،وىذه ضريبة معروفة منذ القدـ
إذ كانت تفرض عمى األغناـ واألبقار واإلبؿ ،وتأخذ ىذه الضريبة بالقوة والقسوة لذ سميت
بالكودة أي ّأنيا توخذ قس ار مف العشائر  ،عباس العزاوي  ،تاريخ العراؽ بيف االحتالليف  ،ج
 ، 7الدار العربية لمموسوعات  ،بيروت  ،ص .279

( )995محمد عصفور سمماف  ،العراؽ في عيد مدحت باشا ( ،)9872-9869رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب -جامعة بغداد  ،9989 ،ص.79
()996غانـ محمد عمي  ،ألمصدر السابؽ  ،ص .949
()997ألمصدر نفسو ،ص .943
( )998جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ ،ص.334
( )999بغداد سالنامة واليتي ،سنة(9292ىػ9884-ـ) الدفعة( )9ص .919
( )921بغداد واليتي سالنامة  ،سنة (9299ىػ9884-ـ) الدفعة ()3ص.955
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( )929صالح عبد اليادي حميحؿ الجبوري ،تاريخ القضاء في العراؽ في عيد االحتالؿ
البريطاني ،9929-9994رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية ،ابف رشد،جامعة
بغداد ،2112 ،ص.95
( )922نوزاد عباس أحمد اليموندي،النظاـ القضائي في الدولة العثمانية -9839
،2826رسالة ماجستير غير منشورة ،معيد التاريخ والتراث العالمي لمدراسات العميا ،بغداد،
 ،2113ص .63
()923؛صالح عبد اليادي  ،ألمصدر السابؽ  ،ص .23
()924سميماف فيضي :ىو سميماف بف الحاج داود المشيداني  ،ولقب بالفيضي نسبة إلى
المشير أحمد فيضي باشا وذلؾ لمتّميز بينة وبيف أحد الطالب في المدرسة اإلعدادية
العسكرية  ،وكاف لفيضي نشاط سياسي كبير ،كما ّأنو تأثر بثورة االتحادييف ( )9918لذلؾ

مثؿ العراؽ عف مدينة البصرة في مجمس المبعوثاف في سنة 9994ـ ،فانتقد إجراءات
إف المحاكمات ماتزاؿ تجري في
المحاكـ ومنيا استخداـ المغة التركية في المحاكـ فقاؿ( ّ
العراؽ بالمغة التركية وليس بيف أىؿ العراؽ وأحد مف مائة يفيـ المغة ) لممزيد ينظر :خولو

طالب لفتة،سميماف فيضي ودورة السياسي والثقافي واالجتّماعي في العراؽ(،)9959-9885
مطبعة األديب البغدادي  ،2113 ،ص. 75
( )925نوزاد عباس أحمد اليموندي  ،ألمصدر السابؽ  ،ص .61
()926حمود حمادي الساعدي  ،دراسات عف عشائر العراؽ  ،ط ،9مكتبة النيضة ،بغداد،
،9988ص 5ص8
( )927مقابمة شخصية مع بندر جاسـ السعد بتاريخ .2196 /99 /28
( )928كاظـ وىيـ الخفاجي ،تاريخ مدينة المدينة ،ط ،9مطبعة حداد ،البصرة2119 ،ص
.82
( )929مقابمة شخصية مع األستاذ معف عبد الوىاب نفاوه بتاريخ .2196 /99 /25
()931ىو الشيخ محمد حسيف بف يونس بف أحمد المظفر ،ولد في الشرش ،وسافر إلى
النجؼ مف أجؿ االلتحاؽ بحوزتيا و درس عمومو الفقيية واألدبية فييا ،وتخرج عمى يد
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أعالميا ،ولما اتّـ دروسو رجع إلى القرنة ،ينظر ،نزار المنصوري ،النصرة لشيعة البصرة ،ط
 ،2مكتبة مدبولي ،القاىرة  ،2114،ص .485
()939الزوراء ،العدد،9293جمادي اآلخرة \9312 ،نيساف .9885 ،
( )932نوزاد عباس أحمد  ،ألمصدر السابؽ ،ص .62
()933المس بيؿ ،فصوؿ مف تاريخ العراؽ القريب ،ترجمة جعفر الخياط  ،ط  ،2بيروت ،
 ،9979ص .59
( )934عمي ظريؼ األعظمي ،مختصر تاريخ بغداد ،مطبعة الفرات ،بغداد ،ص -249
249
( )935جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ ،ص.319
( )936ماريا حسف مغتاض التّميمي  ،التجنيد في العراؽ  9935 -9869دراسة تاريخية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية  ،جامعة
المستنصرية  ،2115 ،ص .27
( )937بصرة سالنامة واليتي  ،سنة( 9318ىػ9891-ـ) دفعة ( )9ص .78
( )938جميؿ موسى النجار  ،ألمصدر السابؽ ،ص .399
( )939ماريا حسف التّميمي ،ألمصدر السابؽ ،ص .39
( )941بصرة سالنامة واليتي ،سنة (9399ىػ9893-ـ) دفعة( )9ص .93
( )949بغداد واليتي سالنامة 9299( ،ىػ9889-ـ) دفعة ( )3ص .995
()942ج.ج ،لوريمر ،دليؿ الخميج

 ،القسـ الجغرافي ،ج ، 5ترجمة مكتب أمير

قطر،9971،ص .9999
( )943استبدلت تسمية الجندرمة ب(الضابطة) في سنة  9916ـ  ،عدناف ىرير ،ألمصدر
السابؽ ص . 94
()944ج .ج ،لوريمر  ،دليؿ الخميج  ،القسـ التاريخي  ،ج  ،6ترجمة مكتب أمير قطر ،
ص .3493
()945عدناف ىرير جودة ،ألمصدر السابؽ ،ص .93
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()946ج .ج ،لوريمر ،دليؿ الخميج ،القسـ الجغرافي  ،ج ،3ترجمة مكتب أمير قطر،
 ،9971ص .9145
()947ج  .ج ،لوريمر ،ألمصدر نفسو ،ص .9147
( )948بصرة سالنامة واليتي  ،سنة()9895-9394دفعة()9ص. 999
()949عمي ناصر حسيف  ،اإلدارة البريطانية في العراؽ  ،ألمصدر السابؽ ،ص . 59
( )951بصرة سالنامة واليتي ،سنة( )9912-9321دفعة( )5ص .978
( )959زوراء العد  3( 363جمادي األوؿ  28\9291حزيراف . )9873
( )952زوراء  ،العدد  29(، 962ربيع الثاني  96\9288تّموز .)9879
( )953سمير عباس ريكاف العبودي  ،األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتّماعية في قمعة
صالح  ، 9958-9929رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية األساسية – جامعة
المستنصرية،2199،ص . 44
()954ج.ج ،لوريمر  ،ألمصدر السابؽ  ،القسـ الجغرافي ج. 9147 ، 3
()955سيار كوكب الجميؿ،تكويف العرب الحديث،دار الشروؽ ،عماف ،9997،ص.396
( )956جميؿ موسى النجار ،ألمصدر السابؽ ،ص .418
( )957الطابو :نظاـ التصرؼ باألرض أو جعؿ الحكومة العثمانية ،تخوؿ بموجبو التصرؼ
باألراضي العائدة رقبتيا لمخزينة العامة بعد وضعيا بالمزايدة العمنية ،وتفوض مف تؤوؿ إليو
قطعة مف األرض األميرية حؽ االنتفاع بيا بعد دفع البدؿ  ،ويبقى الممؾ لمحكومة  ،ويرث
األبناء حؽ االنتفاع عف ابائيـ ،واذا أىمؿ أصالح األرض أربع سنوات تعطى لغيره أماّ
سندات الطابو فقد دعت الحاجة إلعطاء االىميف وثائؽ خاصة مف أجؿ طمأنتيـ عمى
أمواليـ غير المنقولة  ،وكانت ىذه الوثائؽ تسمى سابقا بالحجج الشرعية  ،فمما صدرت
قوانيف األرض سميت الوثائؽ (سندات الطابو) ،لممزيد ينظر : ،سيار كوكب الجميؿ ،
ألمصدر السابؽ . 397 ،
( )958بصرة سالنامة واليتي ،سنة( )9895-9394دفعة ( )9ص .987
()959الزوراء  ،العدد  94(999شعباف \9288تشريف الثاني .)9879
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()961عمر إبراىيـ محمد الشالؿ  ،التطورات االقتصادية واالجتّماعية في العراؽ (-9869
 ،)9994أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب -جامعة بغداد،2118،ص.975
()969عمي حمزة سمماف  ،تطور الخدمات البريدية في العراؽ  ،9945-9929دراسة
تاريخية رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية األداب-جامعة بغداد  9991ص .9
()962ج،ج ،لوريمر دليؿ الخميج  ،القسـ التاريخي الجزء األوؿ ترجمة مكتب أمير قطر ،
ص . 377
( )963بصرة السالنامة واليتي ،سنة(9319ىػ9899-ـ) دفعة ( )2ص . 97
()964ج .ج  ،لوريمر  ،دليؿ الخميج ،القسـ التاريخي  ،ج ، 6ترجمة مكتب أمير قطر ،
ص . 3311
( )965لمى عبد العزيز ،ألمصدر السابؽ ،ص. 984
( )966بصرة سالنامة واليتي ،سنة( )9899-9319دفعة ( )2ص . 97
()967عمر إبراىيـ الشالؿ  ،ألمصدر السابؽ  ،ص . 978
()968عمر إبراىيـ الشالؿ  ،ألمصدر السابؽ ص . 978
( )969بصرة سالنامة واليتي  ،سنة (-9319ىػ9899ـ) دفعة ( )2ص . 97
()971لمى عبد العزيز  ،ألمصدر السابؽ  ،ص . 986
()979عمر إبراىيـ شالؿ  ،ألمصدر السابؽ ص . 981
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قائمة المصادر:

السالنامات

9ػ بصرة واليتي سالنامة ،سنة (9318ىػ9891-ـ)دفعة(.)9
2ػ بصرة واليتي سالنامة ،سنة(9319ىػ9899-ـ) ،دفعة (.)2
3ػ بصرة واليتي سالنامة ،سنة(9399ىػ9893-ـ)الدفعة(.)3
الرسائل واالطاريح الجامعية:
9ػ جاسـ محمد حسف ،العراؽ في العيد الحميدي،9919-9876 ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد. 9975،
2ػ حميد رزاؽ نعمة الموسوي ،دور نواب البصرة،9958-9925،أطروحة دكتوراه  ،غير
منشورة ،كمية اآلداب – جامعة البصرة9997.،
3ػ خميؿ عمي مراد  ،تاريخ العراؽ اإلداري واالقتصادي في العيد العثماني الثاني -9638 ،
 ،9751رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب – جامعة بغداد 9975. ،

4ػ سمير عباس ريكاف العبودي  ،األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتّماعية في قمعة
صالح  ، 9958-9929رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية األساسية – جامعة
المستنصرية2199.،

5ػ صالح عبد اليادي حميحؿ الجبوري ،تاريخ القضاء في العراؽ في عيد االحتالؿ
البريطاني ،9929-9994رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية ،ابف رشد،جامعة
بغداد.2112 ،
6ػ عبد عمي سمماف عبد اهلل  ،دراسة ّإنثروبولوجية لقرية الشرش  ،رسالة ماجستير غير

منشورة  ،كمية اآلداب -جامعة بغداد . 9975 ،

7ػ عدناف ىرير جودة الشجيري ،النظاـ اإلداري في العراؽ ،9939-9921 ،أطروحة
دكتوراه ،غير منشورة  ،كمية اؿ-غانـ محمد عمي  ،النظاـ المالي العثماني في العراؽ

 ،9994 -9839رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب – جامعة الموصؿ 9989. ،
8ػ عمي حمزة سمماف  ،تطور الخدمات البريدية في العراؽ  ،9945-9929دراسة تاريخية
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب-جامعة بغداد 9991.

9ػ عمر إبراىيـ محمد الشالؿ  ،التطورات االقتصادية واالجتّماعية في العراؽ (-9869
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 ،)9994أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب -جامعة بغداد2118.،
91ػ فردوس عبد الرحمف كريـ ،لواء العمارة في العيد العثماني  ،9994-9869رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،ابف رشد،جامعة بغداد 9998.،

99ػ لمى عبد العزيز مصطفى  ،الخدمات العامة في العراؽ  ،9998-9869أطروحة
دكتوراه  ،غير منشورة ،كمية اآلداب -جامعة الموصؿ 2113.،
92ػ ماريا حسف مغتاض التّميمي  ،التجنيد في العراؽ  9935 -9869دراسة تاريخية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية  ،جامعة
المستنصرية  ،2115 ،ص 27.
93ػ محمد أحمد محمود ،أحواؿ العشائر العراقية وعالقتيا بالحكومة،9998-9872 ،رسالة
ماجستير غير منشور ،كمية اآلداب،جامعة بغداد.9981 ،

94ػ محمد عصفور سمماف  ،حركة اإلصالح في الدولة العثمانية وأثرىا في المشرؽ العربي
 ،9918 -9839أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية اآلداب – جامعة بغداد 2115. ،
95ػ  ، -------------العراؽ في عيد مدحت باشا ( ،)9872-9869رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب -جامعة بغداد 9989. ،
96ػ نوزاد عباس أحمد اليموندي ،النظاـ القضائي في الدولة العثمانية ،9997-9839رسالة
ماجستير غير منشورة  ،معيد التاريخ والتراث العالمي لمدراسات العميا  ،بغداد .2113 ،

الكتب العربية والمعربة:
9ػ ابف الغمالس ،والة البصرة ومتسمموىا ،منشورات دار البصري ،بغداد9962. ،
2ػ أحمد عبد الرحيـ مصطفى  ،في اصوؿ التاريخ العثماني ،ط ،9دار الشروؽ ،القاىرة،
. 9982
3ػ ألبرت ـ منتشاشفيمي ،العراؽ في سنوات االنتداب البريطاني  ،ترجمة ىاشـ صالح
التكريتي ،مطبعة جامعة بغداد  ،بغداد .9978

4ػ المس بيؿ  ،فصوؿ مف تاريخ العراؽ القريب ،ترجمة جعفر الخياط  ،ط  ،2بيروت ،
.9979
5ػ إلياـ محمود كاظـ  ،تاريخ البصرة في العيد العثماني  ،)9869-9813(،ط ،9الميزاف
لمطباعة  ،بغداد2195. ،
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6ػ إيناس عبد اهلل السعدي  ،تاريخ العراؽ الحديث ( )9998-9258ط ،9دار عدناف ،
بغداد . 2194
7ػ ج،ج ،لوريمر دليؿ الخميج  ،القسـ التاريخي الجزء األوؿ ترجمة مكتب أمير قطر.
8ػ  ، ----------دليؿ الخميج  ،القسـ التاريخي  ،ج  ،6ترجمة مكتب أمير قطر.

9ػ ،----------دليؿ الخميج  ،القسـ الجغرافي ،ترجمة مكتب أمير قطر ،ج.9،9971
91ػ ،----------دليؿ الخميج  ،القسـ الجغرافي ،ترجمة مكتب أمير قطر ،ج .2
99ػ ،-----------دليؿ الخميج  ،القسـ الجغرافي  ،ج ، 3ترجمة مكتب أمير قطر،
9971

92ػ ،----------دليؿ الخميج

 ،القسـ الجغرافي ،ج ، 5ترجمة مكتب أمير

قطر9971.،
93ػ جميؿ موسى النجار ،اإلدارة العثمانية في والية بغداد مف عيد الوالي مدحت باشا إلى
نياية الحكـ العثماني ،9997-9869ط ،9مكتبة مدبولي ،القاىرة 9999. ،
94ػ حمود حمادي الساعدي  ،دراسات عف عشائر العراؽ  ،ط ،9مكتبة النيضة ،بغداد،

9988

95ػ حميد حمود السعدوف ،أمارة المنتفؽ وأثرىا في تاريخ العراؽ والمنطقة االقميمية
( )9998-9546ط ،9دار وائؿ لمنشر ،عماف 9999.
96ػ خولو طالب لفتة  ،سميماف فيضي ودورة السياسي والثقافي واالجتّماعي في
العراؽ( ،)9959-9885مطبعة األديب البغدادي 2113. ،
97ػ رجب بركات  ،بمدية البصرة 9989 -9869ـ ،دار البصائر  ،لبناف 2193.،
98ػ سعيد عبود السامرائي  ،النظاـ المالي (،حضارة العراؽ) ج  ،92بغداد9985. ،
99ػسميماف فائؽ ،عشائر المنتفؽ ،تقديـ عبد الرزاؽ الحسني ،
لمموسوعات ،بيروت 2113.،

ط ،9الدار العربية

21ػ سيار كوكب الجميؿ ،تكويف العرب الحديث ،دار الشروؽ  ،عماف 9997.،
29ػ صالح محمد العابد  ،النظاـ اإلداري  ،حضارة العراؽ؛ ج  ، 91دار الحرية لمطباعة ،
بغداد. 9985 ،
22ػ عامر حسؾ ،اىوار جنوب العراؽ  ،بغداد9979. ،

23ػ عباس العزاوي  ،تاريخ العراؽ بيف االحتالليف  ،ج  ، 7الدار العربية لمموسوعات ،
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بيروت.
24ػ عبد الرزاؽ الحسني  ،تاريخ البمداف العراقية  ،ط ، 9مطبعة النجاح  ،بغداد 9936. ،

25ػ عبد الزىرة األمارة  ،عشيرة األمارة وعشائر قضاء المدينة  ،ط ،9مكتبة الحكمة ،
كربالء 2192. ،
26ػ عبد العزيز سميماف نوار ،تاريخ العراؽ الحديث ،دار الكاتب العربي لمطباعة ،
القاىرة9968.،

27ػ عبد عمي بف رحمة الحويزي  ،تاريخ الدولة االفراسيابية  ،تحقيؽ سعدوف جاسـ محمد
الحويزي  ،ط ،9مؤسسة النبراس . 2193
28ػ عبد اهلل رمضاف الرفاعي ،تراث البصرة أنيار البصرة وقراىا ومقاطعاتيا الزراعية ،
ط. 2199 ،9

29ػ عبد العظيـ عباس نصار ،بمديات العراؽ في العيد العثماني ( )9998-9534ط،9

مطبعتشريعت ايراف . 2115
31ػ عمي شاكر عمي  ،تاريخ العراؽ في العيد العثماني  )9751-9638( ،دراسة في
االحواؿ السياسية  ،ط ،9بغداد 9985.
39ػ عمي ظريؼ األعظمي ،مختصر تاريخ بغداد ،مطبعة الف ارت ،بغداد .

32ػ عمي ناصر حسيف  ،اإلدارة البريطانية في العراؽ 9929-9994 ،ـ دراسة في تاريخ
العراؽ الحديث  ،منذ أواخر العيد العثماني  ،إلى تتويج األمير فيصؿ ممكا عمى العراؽ ،
مطبعة الكتاب  ،بغداد 2119. ،
33ػ ، ----------شيوخ وعشائر لواء المنتفؽ في الوثائؽ البريطانية  ،دراسة األحواؿ
عشائر المنتفؽ منذ أواخر العيد العثماني إلى نياية عيد الممؾ فيصؿ األوؿ  ،9933بغداد،

2118
34ػ فاضؿ بيات ،الدولة العثمانية في المجاؿ العربي (دراسة تاريخية في األوضاع اإلدارية
في ضوء الوثائؽ والمصادر العثمانية )ط ،9مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.2117 ،
35ػ كاظـ وىيـ الخفاجي ،تاريخ مدينة المدينة ،ط ،9مطبعة حداد ،البصرة2119. ،

36ػمصطفى بركات،األلقاب والوظائؼ العثمانية،دار غريب لمطباعة والنشر،القاىرة2111. ،
37ػ مصطفى كاظـ المدامغة  ،نصوص مف الوثائؽ العثمانية عف تاريخ البصرة في سجالت
المحكمة الشرعية في البصرة ،9331-9981ط ،9منشورات مركز دراسات الخميج العربي،
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.9989
38ػ نزار المنصوري  ،النصرة لشيعة البصرة  ،ط  ،2مكتبة مدبولي ،القاىرة 2114.،
39ػ يوسؼ كماؿ بؾ حتاتة وصديؽ الدمموجي ،مدحت باشا– حياتو -ذاكرتو –محاكمتو،
ط ،9الدار العربية لمموسوعات  ،بيروت .2112 ،
البحوث والمقاالت:
9ػ أسامة إسماعيؿ عثماف الراشد  ،مدينة الدير دراسة في جغرافية الحضر  ،مجمة آداب
البصرة  ،كمية األداب ،جامعة البصرة العدد .2118 ،47

2ػ بثينو عباس ،نظـ الحكـ وإلدارة العثمانية في الوطف العربي ،مجمة كمية التربية ألساسية ،
العدد  ،79لسنة . 2199
3ػ طارؽ نافع الحمداني  ،انتفاضات القبائؿ العربية عمى الحكـ العثماني في منطقة الجزائر،
خالؿ القرف السادس عشر ،مجمة المعمـ الجديد ،بغداد ،المجمد ،46،ج ،3كانوف األوؿ

.9989

الصحــف:
9ػ زوراء  ،العدد  29(، 962ربيع الثاني  96\9288تّموز .)9879
2ػ زوراء  ،العدد  94(999شعباف \9288تشريف الثاني .)9879

3ػ زوراء العد  3( 363جمادي األوؿ  28\9291حزيراف . )9873
4ػ زوراء ،العدد،9293جمادي اآلخرة \9312 ،نيساف .9885 ،

المقابالت الشخصية:
9ػ مقابمة شخصية مع األستاذ بندر جاسـ السعد بتاريخ 2 196/99 /28
2ػ مقابمة شخصية مع األستاذ معف عبد الوىاب نفاوه بتاريخ .2196 /99 /25
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