
  
  

  مكتبة الروضة الحیدریة اعداد 
  

  الرقمیةالمكتبة            
           
 الجامعیة الرسائل          



  
   جامعة الكوفة   

  قسم التاریخ - كلیة اآلداب 
  

  شرف في األرشیف الوثائقي العثمانيالنجف األ

١٩١٥ – ١٨٦٩  
  دراسة تحلیلیة

  

  ) حسن ویّس یعقوب(رسالة قدَّمھا 
  جامعة الكوفة  –الى مجلس كلیة اآلداب 

  وھي من متطلبات درجة الدكتوراه في التأریخ الحدیث
  
  

  بإشراف

  راألستاذ الدكتو

  عالء حسین عبد األمیر الرھیمي

  م٢٠١٤ھـ                                                              ١٤٣٥



  

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  ]سوف يرى ا ما سعى  وأَن سعيهوأَن لَّيس للْإِنسانِ إِلَّ[

  
  صدق هللا العلي العظیم

  ٤٠ -٣٩سورة النجم آیة 

  

  

  

  

  

  



 ( أ) 

     

 

  داء ــــــــــــاإلھ
  

  إلى

  عتبة  
  أمیر المؤمنین الوصي منار اإلیمان سید النجباء

  ) علیھ السالم (اإلمام علي  بن أبي طالب  

  

  على أمل الشفاعة
  

  

  حسن
  

  

  

  

  

  



( ب) 

  

  شكر وعرفان
والعرفان إلى استاذي الفاضل االستاذ الدكتور عالء حسین عبد  أتقدم بجزیل الشكر             

ً الختیاره موضوع االطروحة إذ یعد من المواضیع النا: االمیر الرھیمي ، أوالً  : درة ، ثانیا

فقد كان لجھوده العلمیة الرصینة وتوجیھاتھ وآرائھ السدیدة االثر الكبیر  باإلشرافلتفضلھ 

  .في إظھار االطروحة بھذا المستوى العلمي

وأخص بالذكر   في السنة التحضیریة أساتیذيكما اتوجھ بالثناء واالمتنان إلى               

وكذلك اتقدم بالثناء الى االستاذ الدكتور ، كریم سلمان ر المرحوم عبد الھاديالدكتومنھم 

االستاذ إلى  وعرفاني أقدم شكري و  ،جاسب عبد الحسین الخفاجي رئیس قسم التاریخ

في جامعة مرمرة في تركیا والسید یوسف بنلي  رئیس قسم التاریخ  الدكتور زكریا قورشون

في الوصول الى الوثائق ، وأشكر مدیر متحف سراي طوب قابى في استانبول لتوجیھاتھما 

  .أیضاً الدكتور عماد عبد العزیز یوسف في جامعة الموصل لتوفیره بعض المصادر 

العثماني في استانبول   األرشیفوعرفاناً بالجمیل أثمن جھود وإخالص العاملین في            

جب ، وكذلك أرفع لما قدموا من مساعدة متمیزة للباحث ، وأخص بالذكر منھم السید  فؤاد ر

ثنائي الى العاملین في مكتبة خزانة كتب اتاتورك في استانبول ومكتبة مركز االبحاث للتاریخ 

في قصر یلدز في استانبول ، وأتقدم بامتناني الى ) إرسیكا(والفنون والثقافة االسالمیة 

ة المقدسة مكتبة الروضة الحیدریة في العتبة العلوی: العاملین في مكتبات النجف االشرف 

علیھ (ومكتبة االمام الحسن ) علیھ السالم(ومكتبة امیر المؤمنین ) قدس(ومكتبة االمام الحكیم 

ومؤسسة كاشف الغطاء العامة ، كما اقدم شكري الى العاملین في مكتبة العتبة ) السالم

الحسینیة المقدسة ومكتبة العتبة العباسیة المقدسة ومكتبة متحف الموصل الحضاري ، 

الشكر الجزیل الى االستاذ محمد علي حمد واالستاذ عدنان مردان عبود وتوجھ بالثناء وا

 إعدادإذ أنھم تحملوا مشقات  السیما زوجتي لموقفھما المعنوي ، وأثمن صبر عائلتي الكریمة

  .االطروحة 

و ،  ةاألطروحھذه  نجازإل وأخیراً أقدم أمتناني لكل من قدم ید العون والمساعدة              

  .فاتني ذكر أسمائھم 
  



( ت) 

  ومن هللا التوفیق 

  الباحث                                                                                           

  المحتویات 

  الصفحة  الموضوع
  أ           إقرار المشرف العلمي                                                                   

  ب  شھادة الخبیر اللغوي  

  ت  شھادة الخبیر العلمي 

  ثإقرار لجنة المناقشة                                                                                

  ج اإلھداء

  ح شكر وعرفان

  ذ –خ   المحتویات

  ر  فھرست الخرائط 

  ز                                                              فھرست جداول االطروحة         

  س  فھرست مخططات تاریخ النجف االشرف الحدیث في االرشیف الوثائقي العثماني

  ع –ش قائمة الرموز                                                                                        

  ٩ – ١ المقدمة

       في التاریخ الحدیث   االرشیف الوثائقي العثماني مصدر: الفصل االول 

  للنجف االشرف                 

٧١ – ١٠  

  ٢٣ – ١٠  المفھوم والمصطلح واالھمیة في الدراسات التأریخیة : الوثائق :المبحث االول 

  سیس االرشیف الوثائقي العثماني دراسھ اولیة في التأ :المبحث الثاني 

  واالھمیة                   

٤٠ – ٢٤  

  تاریخ النجف األشرف الحدیث في األرشیف  الوثائقي : المبحث الثالث 

  قراءة تعریفیة :العثماني                  

٦١ - ٤١  

  ٧١ -٦٢  لمحات من تاریخ االدارة العثمانیة في النجف األشرف:المبحث الرابع 

  كانیة والواقع االجتماعي في النجف االشرف التركیبة الس: الفصل الثاني 

  دراسة وثائقیة  ١٩١٥-١٨٦٩                  

١١٨ – ٧٢  

  ٨٣ – ٧٢  التركیبة السكانیة والعشائر :المبحث االول 



( ث) 

  ٩٥ – ٨٤  والشمرت في الوثائق العثمانیة )الزگرت( الزقرت :المبحث الثاني 

  ١٠٥ – ٩٦  الواقع االمني :المبحث الثالث 

  ١١٨ – ١٠٦  األوضاع الصحیة :لمبحث الرابع ا

            - ١٨٦٩االدارة العثمانیة ومؤسساتھا في النجف االشرف :الفصل الثالث 

  م١٩١٥                  

١٦٥ – ١١٩  

  ١٣٦ – ١١٩  قائممقامیة النجف االشرف دراسة وثائقیة :المبحث االول 

  ١٤٨ – ١٣٧  القضاء في النجف االشرف :المبحث الثاني 

  ١٥٨ - ١٤٩  الجیش والقوات االمنیة  :المبحث الثالث 

  ١٦٥ - ١٥٩  بلدیة النجف االشرف :المبحث الرابع 

  النجف االشرف في ضوء في اإلعمار والواقع الخدمي  :الفصل الرابع 

  ١٩١٥ -١٨٦٩األرشیف الوثائقي العثماني                 

٢١٠- ١٦٦  

  ١٧٦ – ١٦٦ في النجف االشرف وثائقیاً  عملیات اإلعمار :المبحث االول 

  ١٨٧ - ١٧٧  دراسة وثائقیة: إیصال الماء للنجف االشرف  :المبحث الثاني 

  ١٩٨ - ١٨٨  والبرید) البرق(التلغراف  :المبحث الثالث 

  ٢١٠ - ١٩٩  ) القطار والترامواي(مشاریع السكك الحدید  :المبحث الرابع 

  صاد النجفي في االرشیف الوثائقي لمحات من أسس االقت :الفصل الخامس 

  ١٩١٥ -١٨٦٩العثماني                    

٢٦١ - ٢١١  

  ٢٢٤ - ٢١١  صناعیة الحرف الالزراعة والتجارة و :المبحث األول 

  ٢٤٢ - ٢٢٥  نموذجا ً أاألوقاف دراسة وثائقیة في وقف أوده  :المبحث الثاني 

  ٢٥٠ - ٢٤٣  زوار العتبة العلویة المقدسة  :المبحث الثالث 

  ٢٦١ - ٢٥١  نقل الجنائز ورسوم الدفن  :المبحث الرابع 

  نواٍح معرفیة وفكریة وسیاسیة للنجف االشرف في  :الفصل السادس

  ١٩١٥-١٨٦٩االرشیف الوثائقي العثماني                    

٣٠١ - ٢٦٢  

  ٢٧٢ - ٢٦٢  التعلیم الحدیث في النجف االشرف  :المبحث االول 

  التغلغل األجنبي في النجف االشرف في الرصد الوثائقي  :المبحث الثاني 

  العثماني                    

٢٨٠ - ٢٧٣  

  ٢٩١ – ٢٨١  حوزة النجف االشرف ومواقفھا من التغلغل األجنبي :المبحث الثالث 

  ٣٠١ - ٢٩٢   حریة االنتماء والمواقف السیاسیة في النجف االشرف  :المبحث الرابع 



 ( ج) 

ً وثائقی                      ا

٣٠٥ - ٣٠٢  خالصة واستنتاج   

٣٣٤ - ٣٠٦ المالحق   

٣٧٧ - ٣٣٥  المصادر والمراجع   

Abstract  A- C 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ( ح) 

 
 
 
الخرائط فھرست  
 

 الصفحة الخرائط ت
 النجف فیھا وتظھر إیران من قسم مع العراق خریطة ١

 العامة الحربیة األركان مطبعة في طبعت،  االشرف
بولاستان في  

٣٠٧ 

 من قسم مع العراق أجزاء بعض عن عسكریة خریطة ٢
 في طبعت،  االشرف النجف فیھا وتظھر ایران

استانبول في العامة الحربیة األركان مطبعة  

٣٠٨ 

 الطرق فیھا وتظھر االناضول في الطرق عن خریطة ٣
االشرف بالنجف المرتبطة  

٣٠٩ 

 بغداد بین ما والطرق المناطق توضح خریطة ٤
 وبحر والكوفة االشرف النجف فیھا وتظھر البصرةو

 النجف

٣١٠ 

خانقین – بغداد – االشرف النجف:  الطریق خریطة ٥  ٣١١ 
 والمناطق المدن من لعدد والعرض الطول خطوط ٦

االشرف النجف مدینة بینھا ومن  
٣١٢ 

 كفري:  حدید سكة مشروع توضح خریطة ٧
 لنجفا – المقدسة كربالء – بغداد –) صالحیة(

 االشرف

٣١٣ 

 سكة بشبكة العثمانیة الدولة أجزاء ربط مشروع ٨
  الشبكة ھذه ضمن االشرف والنجف،  حدیدیة

٣١٤ 

 
  

  

  

  

  

  

  



 ( خ) 

  

  فھرست جداول االطروحة

  الصفحة                                      عنوان الجدول  ت



( د) 

 
العثماني الوثائقي األرشیف في الحدیث االشرف النجف تاریخ مخططات فھرست  

المخطط رقم التركیة باللغة التصنیف  التصنیف عنوان   الصفحة 
١ A.AMD  قلم اآلمدي/ الباب اآلصفي  ٤١ 
٢ A.MKT  قلم التحریرات(قلم المكتوبي / الباب اآلصفي(  ٤٢ 

لقبض المحكومون والمتھمون في قضاء النجف االشرف الذین تم القاء ا  ١

  )ةالضبطی(علیھم من قبل الجندرمة 

١٠٤  

  ١١٦  مبالغ تعمیر دائرة الحجر الصحي في النجف االشرف  ٢

حاالت االصابة والوفاة بمرض الكولیرا في النجف االشرف خالل شھر   ٣

  م١٩٠٤حزیران 

١١٧  

  ١٢٤ -١٢٢  قائممقامو قائممقامیة قضاء النجف االشرف  ٤

  ١٢٨ -١٢٦  امیة النجف االشرفمجلس إدارة القضاء في قائممق  ٥

ووظائفھم في قائممقامیة) الموظفین (المأمورین  أسماء  ٦  

  قضاء النجف االشرف

١٣١ -١٢٩  

  ١٣٣  مدراء ناحیة الكوفة في قضاء النجف االشرف  ٧

  ١٣٤  في قضاء النجف االشرف ةمدراء ناحیة الرحب  ٨

  ١٣٥ -١٣٤  مدراء ناحیة ھور الدخن في قضاء النجف االشرف  ٩

)محكمة البداءة(قضاة وأعضاء وكتّاب مجلس الدعاوى   ١٠  

  في قضاء النجف االشرف

١٤٣ -١٣٩  

 نماذج من أحكام محكمة بداءة النجف االشرف  ١١

  م ١٩١١آب  –في المدة حزیران 

١٤٧ -١٤٥  

 رؤساء واعضاء وكتّاب مجلس  ١٢

  بلدیة قضاء النجف االشرف

١٦١ -١٦٠  

  ١٧٢  لصحي في النجف االشرفمناقصة تعمیر دائرة الحجر ا  ١٣

١٤ 

  

 تكالیف نقل الماء من الكوفة الى النجف االشرف

  باستخدام المضخات واالنابیب

١٨٤  

١٥ 

  

علیھ (لمرقد اإلمام علي ) رسوم دفن الجنائز (نماذج عن األموال الموقوفة 

  )السالم

٢٢٦  

م ١٩١٤اسماء المتبرعین ومقدار المبالغ المالیة المتبرعة في سنة   ١٦    

ومنھا قضاء النجف االشرف ، لبناء مدارس ابتدائیة في بغداد وتوابعھا 

  ،وكذلك یبین الجدول بعض اسماء المتبرعین النجفیین

٢٦٩ -٢٦٧  



( ذ) 

٣ A.MKT.MHM ٤٢ اوراق قلم المھمة في قلم مكتوبي الصدارة 

٤ A.MKT.MVL ٤٣ اوراق مجلس الوالء في قلم مكتوبي الصدارة 

٥ A.MKT.NZD ةاوراق النظارات والدوائر في قلم مكتوبي الصدار  ٤٣ 

٦ A.MKT.UM ٤٤ اوراق عموم الوالیات في قلم مكتوبي الصدارة 

٧ BEO ٤٤ غرفة اوراق الباب العالي 
٨ C.AS ٤٥ جودت عسكریة 

٩ C.EV ٤٥ جودت اوقاف 

١٠ C.HR ٤٥ جودت خارجیة 
١١ C.ML ٤٦ جودت مالیة 

١٢ DH.EUM.4.Şb  الشعبة الرابعة/ االمن العام / نظارة الداخلیة  ٤٦ 
١٣ DH.EUM.5.Şb  الشعبة الخامسة/ االمن العام/نظارة الداخلیة  ٤٧ 

١٤ DH.EUM.6.Şb  الشعبة السادسة/ االمن العام/نظارة الداخلیة  ٤٧ 
١٥ DH.EUM.7.Şb  الشعبة السابعة/ االمن العامة/نظارة الداخلیة  ٤٧ 
١٦ DH.EUM.MH  اوراق قلم المحاسبة/االمن العام /نظارة الداخلیة  ٤٨ 
١٧ DH.EUM.THR  اوراق قلم التحریرات/االمن العام/نظارة الداخلیة  ٤٨ 

١٨ DH.H  أوراق الحقوق/نظارة الداخلیة  ٤٨ 

١٩ DH.İD  اوراق االدارة/ نظارة الداخلیة  ٤٩ 
٢٠ DH.MB.HPS  اوراق مدیریة السجون/ آمریة المباني / نظارة الداخلیة  ٥٠ 
٢١ DH.MKT  يقلم المكتوب/ نظارة الداخلیة  ٥٠ 

٢٢ DH.MTV  االوراق المتنوعة/ نظارة الداخلیة  ٥٢ 

٢٣ DH.MUİ  اوراق ادارة المخابرات العامة/ نظارة الداخلیة  ٥٢ 
٢٤ DH.SYS  اوراق القسم السیاسي/ نظارة الداخلیة  ٥٢ 

٢٥ DH.ŞFR  اوراق الِشفـَْرة/ نظارة الداخلیة  ٥٣ 
٢٦ EV.d ٥٣ دفاتر االوقاف 
٢٧ HAT ونيالخطالھمای  ٥٤ 
٢٨ HR.HMŞ.İŞO اوراق غرفة االستشارة/ مستشاریة الحقوق / رجیة انظارة الخ  ٥٤ 
٢٩ HR.MKT  اوراق قلم المكتوبي/ نظارة الخارجیة  ٥٥ 

٣٠ HR.SYS  أوراق القسم السیاسي/ نظارة الخارجیة  ٥٥ 
٣١ HR.TO  اوراق غرفة الترجمة/ نظارة الخارجیة  ٥٦ 
٣٢ İ ٥٦ اإلرادات 

٣٣ MF.MKT  قلم المكتوبي/ نظارة المعارف  ٥٧ 
٣٤ MV ٥٧ مضابط مجلس الوكالء 

٣٥ ŞD ٥٨ اوراق شورى الدولة 
٣٦ TS.MA.d  دفاتر ارشیف المتحف/ طوب قابى " قصر " سراي  ٥٨ 
٣٧ YIldIz ٥٩ یلدز 

٣٨ ZB ٦٠ اوراق نظارة الضبطیة 

 

 

 قائمة الرموز
:قائمة الرموز العربیة: أوال  



( ر) 

  اریخدون ت    ت.د  

  دون مطبعة    ط. د 

        دون مكان    م.د 

  التاریخ المیالدي    م 

  التاریخ الھجري    ھـ 

  تاریخ الوفاة    ت 

  الطبعة    ط 

  الجزء    ج

  الصفحة    ص

:قائمة الرموز العثمانیة: ثانیا   

ب    بغداد والیتى سالنامھ سى     سالنامة والیة بغداد.و.س  

 

)ھذه القائمة باالعتماد على دلیل األرشیف العثماني  تم إعداد( :قائمة الرموز التركیة: ثالثا  

  : رموز الوثائق  - أ

A.AMD   Bab –I Asafi Amedi Kalemi    قلم اآلمدي/ الباب اآلصفي  

A. MKT  Bab –I Asafi Mektubi Kalemi 

)قلم التحریرات(قلم المكتوبي / الباب اآلصفي   

A. MKT. MHM Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme Kalemi EvrakI 

 أوراق قلم المھمة في مكتوبي الصدارة

A.MKT. MVL  Sadaret Mektubi Kalemi Meclis – i Vala EvrakI 

 أوراق مجلس الوالء في قلم مكتوبي الصدارة

A. MKT.UM  Sadaret Mektubi Kalemi Umum Vilayat EvrakI 

 أوراق عموم الوالیات في قلم مكتوبي الصدارة

ay. göm AynI Gömleği     المصدر نفسھ(الملف نفسھ(  

BEO  BabIali Evrak OdasI        يغرفة أوراق الباب العال  



( ز) 

BOA  BaşbakanlIk OsmanlI Arşivi الوزراء التابع لرئاسة االرشیف العثماني  

 

DH. EUM. 4. şb Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye  

Dördüncüşube                                     الشعبة الرابعة / األمن العام/ نظارة الداخلیة

DH. EUM.7.şb Dahiliye Nezareti Emniyet –i Umumiye Yedincişube 

ةالشعبة السابع/األمن العام / نظارة الداخلیة   

DH. EUM. EMN Dahiliye Nezareti Emniyet –i Umumiye Emniyet 

şubesi EvrakI                                أوراق شعبة األمن/ األمن العام / نظارة الداخلیة  

DH. EUM. KADL Dahiliye Nezareti Emniyet –i Umumiye KIsm- I 

Adli Kalemi                                 قلم قسم العدلیة/ االمن العام/ نظارة الداخلیة  

DH. EUM. KLU Dahiliye Nezareti Emniyet–i Umumiye kalemi 

Umumi                                              القلم العام/ األمن العام / نظارة الداخلیة  

DH. EUM. MH   Dahiliye Nezareti Emniyet–i Umumiye muhasebe 

kalemi EvrakI                       أوراق قلم المحاسبة/ األمن العام / نظارة الداخلیة  

DH. EUM. MTK Dahiliye Nezareti Emniyet–i Umumiye muhaberat 

ve Tensikat müdüriyeti EvrakI 

  أوراق مدیریة المخابرات والتنسیقات/ االمن العام / نظارة الداخلیة 

DH. EUM. THR Dahiliye Nezareti Emniyet–i Umumiye Tahrirat 

Kalemi EvrakI                      راق قلم التحریراتأو/األمن العام/ نظارة الداخلیة  

DH. EUM. VRK Dahiliye Nezareti Emniyet –i Umumiye EvrakI 

OdasI Kalemi EvrakI      قلم غرفة األوراق أوراق/ األمن العام / نظارة الداخلیة  

 

DH. İ. UM  Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye EvrakI 

أوراق اإلدارة العامة/ نظارة الداخلیة   



( س) 

DH. İD   Dahiliye Nezareti İdare EvrakI     اإلدارة أوراق /نظارة الداخلیة  

DH. MB. HPS  Dahiliye Nezareti Mebani-i Emiriye– 

Hapishaneler Müdüriyeti EvrakI  

أوراق مدیریة السجون/ آمریھ المباني / نظارة الداخلیة   

DH. MKT     Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi 

)قلم التحریرات(قلم المكتوبي  /نظارة الداخلیة  

DH. MTV  Dahiliye Nezareti Mütenevvia EvrakI 

األوراق المتنوعة/ نظارة الداخلیة   

DH. MUİ  Dahiliye Nezareti Muhaberat-I Umumiye İdaresi 

EvrakI.                                    العامة أوراق إدارة المخابرات/ نظارة الداخلیة  

DH. SYS  Dahiliye Nezareti Siyasi KIsIm EvrakI 

أوراق القسم السیاسي/ نظارة الداخلیة   

DH. ş FR  Dahiliye Nezareti şifre EvrakI 

اوراق الشفرة/ نظارة الداخلیة  

DH. TMIK  Dahiliye Nezareti Tesri-i Muamelat ve Islahat 

Komisyonu معامالتلجنة اإلصالحات وتسریع ال/ نظارة الداخلیة                      

DH. UMVM   Dahiliye Nezareti Umur- I Mahalliye ve Vilayat 

Müdürlüğü EvrakI          أوراق مدیریة الوالیات واألمور المحلیة/نظارة الداخلیة 

EV.d           Evkaf  Defterleri دفاتر األوقاف                                  

HR. HMş. İşo  Hariciye Nezareti Hukuk Müşavirliği İstişare 

OdasI EvrakI     أوراق غرفة االستشارة/ مستشاریة الحقوق/ نظارة الخارجیة  

 

HR.SYS    Hariciye Nezareti Siyasi KIsIm EvrakI 

اوراق القسم السیاسي/ نظارة الخارجیة   



( ش) 

HR. TO    Hariciye Nezareti Tercüme OdasI EvrakI 

اوراق/ ارة الخارجیة نظ  غرفة الترجمة 

HRT    Haritalar                                                     الخرائط 

İ.AS     İrade Askeri                                عسكریة           إرادة

İ. AZN     İrade Adliye ve Mezahib               عدلیة ومذاھبإرادة  

İ.DA    İrade Divan-I Ahkam - I Adliye  أحكام عدلیة   دیوان إرادة

İ.DH    İrade Dahiliye                                              إرادة داخلیة 

İ.EV     İrade Evkaf                                             إرادة أوقاف 

İ. HR    İrade Hariciye  ةإرادة خارجی                                     

 İ.HUS   İrade Hususi                                      خصوصیة إرادة  

İ. İMT  İrade İmtiyazat ve Mukavelat   ومقاوالت إرادة امتیازات  

İ.ML  İrade Maliye                                             إرادة مالیة 

İ.MLU  İrade Meclis-i Umumi                  إرادة مجلس عمومي 

İ. MMS  İrade Meclis-i Mahsus              إرادة مجلس مخصوص  

İ.MVL  İrade Meclis-i vala                           إرادة مجلس والء 

İ. PT    İrade posta ve Telgraf      البرق(إرادة البرید والتلغراف(  

İ.SH   İrade SIhhiye                                          صحیة إرادة  

İ.TAL  İrade Taltifat                   مكافأة/ تكریم (إرادة التلطیفات(  

MF.MKT  Maarif Nezareti Mektubi kalemi 

                                                                     قلم المكتوبي/ نظارة المعارف 

MV                    Meclis-i Vükela MazbatalarI    كالءمضابط مجلس الو  

şD   şura-yI Devlet                                      شورى الدولة 

 

TS. MA.d  TopkapI SarayI Müzesi Arşivi Defterleri 

                                                           دفاتر ارشیف متحف سراي طوب قابي



( ص) 

Ves.nu  Vesika NumarasI                                      رقم الوثیقة 

Y.A. HUS  YIldIz Sadaret Hususi Maruzat EvrakI 

                                                  أوراق المعروضات الخصوصیة/صدارة یلدز

Y.A.RES  YIldIz Sadaret Resmi Maruzat EvrakI 

                                                       اوراق المعروضات الرسمیة/صدارة یلدز

Y.EE                YIldIz  Esas EvrakI   اوراق یلدز االساسیة                     

Y.MTV         YIldIz Mütenevvi Maruzat EvrakI 

                                                                وراق یلدز المعروضات المتنوعةأ

Y.PRK. ASK YIldIz Perakende EvrakI Askeri Maruzat 

                                                   المعروضات العسكریة/ أوراق یلدز المتفرقة 

Y.PRK. AZJ YIldIz Perakende EvrakI Arzuhal Jurnal 

                                                        عرضحال جورنال/ أوراق یلدز المتفرقة 

Y.PRK. E şA YIldIz Perakende EvrakI Elçilik şehbenderlik ve 

Ateşemiliterlik                                  القنصلیةالسفارة و/أوراق یلدز المتفرقة  

Y.PRK. PT YIldIz Perakende EvrakI posta Telgraf Nezareti 

MaruzatI                     معروضات نظارة البرید والتلغراف/ أوراق یلدز المتفرقة  

Y.PRK. TNF YIldIz Perakende EvrakI Ticaret ve Nafia 

Nezareti MaruzatI        النافعةورة التجارة معروضات نظا/ أوراق یلدز المتفرقة  

ZB       Zabtiye Nezareti                                     نظارة الضبطیة 

 

:رمز السنة الھجریة والرومیة -ب  

h.  HicrI    ھجري 

r.  RumI    رومي 

:رموز األشھر الھجریة -ج  

M.  Muharrem           محرم 



( ض) 

S.  Safer    صفر 

Ra.  RebIülevvel  ألولربیع ا  

R.  RebIülahir   ربیع اآلخر 

Ca.  Cemaziyelevvel  جمادى األولى 

C.  Cemaziyelahir  ةجمادى اآلخر  

B.   Receb   رجب 

Ş.   şaban   شعبان 

N.  Ramazan   رمضان 

L.  şevval   شوال 

Za.  Zilkade   ذي القعدة 

Z.   Zilhicce   ذي الحجة 

 

:في األطروحة رموز األشھر الرومیة المستخدمة -د  

Ni.  Nisan                   نیسان 

My.  MayIs                      أیار 

H.  Haziran                 حزیران 

T.  Temmuz                    تموز 

Te.  Teşrin-i Evvel  تشرین األول 

Ts.  Teşrin-i Sani  تشرین الثاني 

:رموز المصادر - ھـ   

a.g.e.  AdI Geçen Eser  المصدر السابق  

s.  Sayfa                              الصفحة  



 )

   -:نطاق البحث وتعریف بالمصادر: المقدمة 
ً  االشرف النجف لدراسة تصدى ً  وعقائداً  وفكراً  تأریخا  أكادیمیین الباحثین من العدید وأدبا

 النجف وان خاصة،  وصوب حدب كل من وأجانب ومسلمین وعرب عراقیین أكادیمیین وغیر

 امتدادات تصل حیثما اتسع فقد،  الجغرافي بعدھا والفكري التأریخي أفقھا تجاوز االشرف

ً  الفكریة – العقائدیة إشعاعاتھا ً  شرقا   . وغربا

 وتطورات مستجدات كل مع والبحث بالدراسة جدیر ینضب ال معرفة منبع فھي لذا  

 في ٢٠٠٣ نیسان"التغییر" أعقبت التي التطورات بالتأكید ومنھا،  معھا "تتفاعل" ومعطیات

 عامة بصورة التأریخ لقراءة التصدي في وموضوعي فاعل ثرأ من ذلك ترك وما،  الحبیب عراقنا

 بعد، علمیة موضوعیة قراءة تحدیداً  أدق بصورة االشرف والنجف خاصة بصورة العراق وتأریخ

 الحقائق وتصبح،  بعینھا مؤدلجة بقوالب تصب حتى تحذف أو تزور أو الحقائق تطوى كانت ما

 للقاصي معروفة باتت واالسباب،  فیھ مشكوك أمر فیھا والمصداقیة،  ھةمشو والوقائع مبتورة

  . عجاف أربعة عقود قرابة االستبدادي والتسلط "  الفكري القھر"  أقلھا لیس،  والداني

 النجف: (  الدكتوراه الطروحة بحثي موضوع الختیار دفعني الذي األول الحافز ذلك كان

 امكانیاتي وقدر لعلني،  ) تحلیلیة ةدراس ١٩١٥ – ١٨٦٩ العثماني الوثائقي االرشیف في االشرف

 االشرف النجف تأریخ موضوعیة قراءة سبیال لھ)  تعالى هللا(  أمكنني ما اقرأ أن،  والعلمیة البحثیة

  . ذلك الى فیقيتو قدر الباحثین تفید أن عسى الذكر آنفة الزمنیة المدة ضمن

ً  ھذا االختیار عزز ما ثم ومن أوالً  العلمیة األمانة تقتضیھ وما  اختیار ان ھو ثانیا

 وثائق على الرھیمي حسین عالء الدكتور االستاذ المشرف أستاذي طالعإ بعد جاء الموضوع

 مختلف علىو،  كبیر وثائقي حجم من االشرف النجف تاریخ یخص ما وأھمیة،  العثماني االرشیف

 إیفاده خالل وذلك،  رفیةالمعو الفكریة و السیاسیة و االداریةو االقتصادیة و االجتماعیة:  الصعد

 ضیةواألق المدن من وسواه بالموضوع المعنیة الوثائق من آالف عدة وجلبھ ٢٠٠٨ سنة العلمي

 ألي أھمیتھ وعلى ھذا الموضوع یعط لم المشرف استاذي وان خاصة،  االشرف للنجف المجاورة

،  معرفتھا في الكمال عيأد وال،  األطروحة لدراسة األساسیة المادة لغة العثمانیة یجید ال باحث

 في ثانیا حافزا ذاتھ بحد ذلك كان ،نادرة االحیان بعض وفي ، قیمة معلومات من تحتویھا ولما

  . االختیار على التصمیم

 العھد في االشرف النجف لتأریخ تصدت التي والبحوث الدراسات من العدید ان كما

 استانبول في التركیة الوزراء لرئاسة التابع العثماني االرشیف وثائق على تعتمد لم العثماني

BaşbakanlIkOsmanlIArşivi) ( مصدرا االرشیف ھذا یعد إذ  ً  الدولة تاریخ لدراسة  أساسیا

 علمیة – أكادیمیة دراسة كتابة الصعب ومن،  حكمتھا التي والشعوب والمناطق والمدن العثمانیة



 )

 الدراسة اختیار في ثالثا سببا ذلك فكان ، االرشیف ھذا لوثائق الرجوع دون العثمانیة المدة ضمن

  . العثماني العصر وثائق األساس رافدھا والتي ھذه

 كتبت)  منشورة غیر( ونادرة مھمة وثائق من الباحث علیھ اطلع ما ھو الرابع السبب أما

 في تحتوي الوثائق ھذه ان مع،  فیھا الخوض الباحثین من الكثیر على یصعب التي العثمانیة باللغة

،  الحدیث االشرف النجف تاریخ تناولت التي المحلیة المصادر في متداولة غیر معلومات طیاتھا

 والمشاریع االمني والواقع الصحة :مضامینھا خصت قضایا تفاصیل في للخوض مدعاة ذلك فكان

 لتمثیلوا الحدیث والتعلیم واالوقاف والبرید والتلغرافوالتراموای الحدیدیة ةوالسك واالعمار الخدمیة

  . فیھا االجنبي الدبلوماسي

 في " االوراق خزینة" بعنوان تأسس الذي العثماني الوثائقي األرشیف أھمیة ان وأخیرا

 م١٧٩٠ سنة الفرنسي القومي األرشیف بعد یتأسس عالمي أرشیف ثالث یعد إذ م١٨٤٦ سنة

 وتنوع لوثائقھ لضخما بالعدد ویتمیز،  م١٨٣٨ سنة) العامة الوثائق دار( البریطاني واألرشیف

  ھذه الحقیقة وتناغمت،  وثیقة"ملیون وخمسین مئة" من یقارب ما على یحتوي إذ،  تصانیفھ

 في االشرف النجف تاریخ عن موضوعیة كتابة وان خاصة االطروحة موضوع اختیار مع تماما

ً  استناداً  تتطلب العثماني العھد ً  واسعا   . المذكور االرشیف یتضمنھ ما على ودقیقا

 غمار خوض في وسیلة أو جھداً  خرذی أال الباحث دفعت وسواھا ھذه االسباب كل

 فصول في ومعالجتھا وسبكھا مضامینھا وتحلیل وتصنیفھا الوثائق ترجمة من اھذ الموضوع

 الموضوع  وحدة بناء وعلى أوالً  المحتوى معالجة في الموضوعي التسلسل على إرتكزت ومباحث

 ً   . ثانیا

،  خاتمة و فصل لكل مباحث أربعة بواقع ستة فصول و مقدمة من روحةاالط تكونت لذا

إذ ) األرشیف الوثائقي العثماني مصدر في التاریخ الحدیث للنجف االشرف (:  األول الفصل جاء

ً في اللغة العربیة وداللتھا اللفظیة في اللغة االنجلیزیة  بین فیھ معنى الوثیقة لغة واصطالحا

وأسالیب ) علم الوثائق (ومن ثم تطرق الى ، والعثمانیة والتركیة الحدیثة  والفرنسیة واأللمانیة

ومراحل إنتاج الوثائق وحفظھا في األراشیف وتم التركیز على أھمیة الوثائق في الدراسات 

وكذلك درس ،  مھمةوھي مادة خام تحوي حقائق  األممإذ ھي صورة حیھ تعكس تطور ، التاریخیة 

مریكي والمجلس الدولي للوثائق ألرشیف الفرنسي والبریطاني واألالباحث مراحل تأسیس ا

ومعھد )  ARBICAعربیكا ( والفرع اإلقلیمي العربي للمجلس الدولي للوثائق )   ICAآیكا(

وتناول الفصل مراحل تأسیس األرشیف العثماني بالتفصیل ، الوثائقیین العرب الذي أفتتح في بغداد 

ً أن الدولة العثمانیة منذ تأسیسھا وذلك من خالل النظم التي إتبعتھا في  أرشیفیاامتلكت فكراً  مبینا

وان ، في عواصمھا بورصة وادرنھ واستانبول  أرشیفاوأسست ، تنظیم وحفظ الوثائق بعنایة فائقة 



 )

الباب ( صفي الباب اآل، الدیوان الھمایوني : الوثائق العثمانیة ھي نتاج مؤسسات الدولة المعروفة 

باب (المؤسسة العلمیة ، المؤسسة العسكریة ، لخاقاني االدفتر ، ) المالیة ( الباب الدفتري ، )العالي 

في ھذا الفصل  أیضاوبین الباحث ، واألقالم التي كانت تتبع ھذه المؤسسات ، ) المشیخة اإلسالمیة 

لمحات  وكذلك، تصانیف األرشیف العثماني التي احتوت وثائق عن تاریخ النجف االشرف الحدیث 

      .م ١٨٦٩م الى سنة ١٥٣٤من تاریخ اإلدارة العثمانیة في النجف االشرف منذ سنة 
        

   CCل الثCCا الفصCCوم أمCCكانیة( اني الموسCCة السCCرف  التركیبCCف االشCCي النجCCاعي فCCع االجتمCCوالواق

فقد عرض سكان النجف االشرف والعشCائر العربیCة القاطنCة فCي ، ) دراسة وثائقیة  ١٩١٥ -١٨٦٩

حCد أوركCز الفصCل فCي ، الصCراع   إلنھCاءلمنطقة وصراعھا فیما بینھCا وتCدخل الحكومCة العثمانیCة ا

وتCرك ھCذا ، والشCمرت والقتCال الCذي كCان یCدور بینھمCا باسCتمرار  )الزگرت( مباحثھ على الزقرت

غلCق كانCت األسCواق ت إذ، لنجفي في الواقع االجتماعي واالقتصCادي االقتال آثار سلبیة على المجتمع 

وفضCCالً عCCن القتCCال الCذي وقCCع بCCین الطCCرفین دار ایضCCاً ، والتجCارة تتعطCCل والحركCCة العلمیCCة تتوقCف 

صراع بینھما وبین الحكومة العثمانیCة فسCاقت قCوات اضCافیھ  الCى مدینCة النجCف االشCرف وتأزمCت 

ة وقطCع أما الواقع األمني كCان قلقCاً ومضCطرباً فالجریمCة منتشCرة مCن قتCل وسCرق، األوضاع العامة 

ونھب وسلب الزوار واالعتداء علCى األجانCب والمسCافرین ) االتصاالت البرقیة ( خطوط التلغراف 

وكCCذلك ضCCم الفصCCل ، وحاولCCت الحكومCCة العثمانیCCة معالجCCة األوضCCاع األمنیCCة ولكCCن دون جCCدوى ، 

 األوضاع الصحیة وبین مراحل بناء مستشفى النجف االشرف وتعمیر دائرة الحجر الصحي وتعیین

  .طبیب في المدینة وانتشار مرض الكولیرا وحاالت اإلصابة والوفاة 
  

 -١٨٦٩اإلدارة العثمانیCCة ومؤسسCCاتھا فCCي النجCCف االشCCرف ( وعنCCون الفصCCل الثالCCث بCCـ 

، ووضCCح الھیكلیCCة اإلداریCCة لقضCCاء النجCCف االشCCرف وتبعیتCCھ والنCCواحي المرتبطCCة بCCھ ، ) م ١٩١٥

لCCى الدرجCCة األولCCى وتحدیCCد راتCCب القائممقCCام بمبلCCغ قCCدره ورفCCع درجCCة قائممقامیCCة النجCCف االشCCرف ا

قائممقCامو قائممقامیCة : وبین الباحCث فCي ھCذا الفصCل ومCن خCالل جCداول ، قرش عثماني ) ٢٥٠٠(

واسCCماء المCCأمورین ، القضCCاء  أدارةومجلCCس ، قضCCاء النجCCف االشCCرف وسCCنوات تسCCنمھم المنصCCب 

، اء مCCدراء نCCواحي الكوفCCة والرحبCCة وھCCور الCCدخن وأسCCم، ووظCCائفھم فCCي القائممقامیCCة ) المCCوظفین (

ونمCاذج مCن ،في قضاء النجف االشCرف ) محكمة البداءة ( اب الدعاوى واسماء قضاة وأعضاء وكتّ 

وتناول الفصل تطبیق التجنید اإللزامي في النجف االشرف عCن طریCق نظCام ، أحكام محكمة البداءة 

 ،ني في القضاء و ایجابیات وسلبیات ھذه القطعات ووجود قطعات الجیش العثما، القرعة العسكریة 

    نفـالص:نفین ـى صـت علـانـوك یةـنـأمقوات  أیضااء ـوفضالً عن قطعات الجیش وجدت في القض



 )

أفواج وطCوابیر  علىانقسمتا  اللتینوتتكون من الخیالة والمشاة ) الجند رمة ( قوات الضبطیة: األول

وكCذلك ، وھي قوة أمنیة خاصCة بالمCدن ) البولیس (الشرطة : ي أما الصنف الثان، وبلوكات وطواقم 

Cّاء وكتCاء وأعضCاً رؤسCة مبینCرة البلدیCل دائCدولضم الفصCي جCیمھم فCم تنظCة إذ تCس البلدیCاب مجل، 

ومCن ثCم مراقبتھCا مCن خCالل الرقابCة ، وتطرق الى المشCاریع الخدمیCة التCي قامCت بھCا دائCرة البلدیCة 

  .العثمانیة 

النجCف االشCرف فCي ضCوء في اإلعمار والواقع الخدمي ( لرابع المعنون وتطرق الفصل ا

: قسCCمین  علCCىعملیCCات اإلعمCCار والتCCي انقسCCمت  إلCCى) ١٩١٥ -١٨٦٩األرشCCیف الوثCCائقي العثمCCاني

ولم یكن إعمار المرقد مقتصراً على الحكومة العثمانیCة ، القسم األول اعمار  المرقد العلوي المقدس 

ً بل أن الحكومة ، فقط  م قCدم شCاه إیCران طلبCاً ١٨٨٦ایCار  ١٢ففCي ، حاولCت إعمCاره  اإلیرانیة ایضCا

أمCا ، وقد وافقت الحكومة العثمانیة على الطلب بعCد تCردد ، العلویة المقدسة  ةرسمیاً لتعمیر قبة العتب

ومCن المشCاریع الخدمیCة فCي ، القسم الثاني من اإلعمار تركز في إعمار الدوائر والمبCاني الحكومیCة 

وتCم حفCر اكثCر مCن ، شرف من الكوفCة ذا الفصل مشروع إیصال الماء العذب الى مدینة النجف األھ

كانCت تنCدرس بسCبب عوامCل الطبیعCة وعCدم تنظیفھCا وینقطCع المCاء عCن  أنھCا أال، قناة لھذا الغرض 

وبعCCد دراسCCة المشCCروع ، فلCCذلك تCCم التخطCCیط لنقCCل المCCاء باسCCتخدام المضCCخات واألنابیCCب ، المدینCCة 

م ١٩١١فلCCذلك أسسCCت شCCركة تجاریCCة أھلیCCة فCCي سCCنة ، وتحدیCCد تكالیفCCھ لCCم تنفCCذه الحكومCCة العثمانیCCة 

، وبعد توزیCع االسCھم وجلCب االنابیCب وقعCت الحCرب  العالمیCة األولCى وأفشCلت المشCروع ، لتنفیذه 

شCرف تم تأسیس تلغCراف النجCف األ  إذ، والبرید ) البرق ( وتطرق ھذا الفصل الى خدمة التلغراف 

أمCCا البریCCد فقCCد فتحCCت الحكومCCة ، م ١٨٩٤ایCCار  ٢٨بموجCCب إرادة سCCنیة سCCلطانیة صCCدرت بتCCاریخ 

موحCدة مCع خدمCة  دارةإوكانCت فCي ، م ١٨٩٥العثمانیة دائرة للبرید في قضاء النجف االشرف سCنة 

ودرس ھCCذا الفصCCل أیضCCاً تفاصCCیل ترامCCواي النجCCف ، ) دائCCرة التلغCCراف البریCCد ( التلغCCراف باسCCم 

كCربالء  -بغCداد  -وكCذلك مشCروع السCكة الحدیCد المخطCط أن تمتCد مCن خCانقین ، الكوفة  –شرف اال

  .غیر انھ لم ینجح ، النجف االشرف  -المقدسة 

لمحCCات مCCن اسCCس االقتصCCاد النجفCCي فCCي األرشCCیف الوثCCائقي ( وتنCCاول الفصCCل الخCCامس 

وھCي أراضCي : ضCي السCنیة ودرس الباحث فیھ األراضي ومنھا األرا، )  ١٩١٥ -١٨٦٩العثماني 

  ،وكانCCت تابعCCة الCCى الخزینCCة الخاصCCة ، ) م ١٩٠٩ -١٨٧٦(خاصCCة بالسCCلطان عبCCد الحمیCCد الثCCاني 

و كذلك تطرق الفصل الى الزراعة فان مدینCة النجCف االشCرف اعتمCدت ،وتمتعت بامتیازات خاصة

التى ، ة بحر  النجف تنتج من توابعھا ومن منطق في سد احتیاجاتھا من المحاصیل الزراعیة على ما

فCCأ نتجCCت القمCCح والشCCعیر والCCرز والتمCCر ، جفCCاف مCCاء البحCCر  فیھCCا ارض سCCھلة واسCCعة حCCدثت مCCن

، اخلیةأما التجارة فقد أسست النجف االشرف عالقات تجاریة خارجیة ود، والرمان والتین وغیرھا 



 )

تجاریCة مCع عCدد مCن  أمCا داخلیCاً فقCد أقامCت عالقCات، وتمیزت تجارتھا الخارجیة مCع نجCد والحجCاز

، شCرف بCالحرف الصCناعیة وعرفCت النجCف األ، المدن العراقیة وبالخصCوص مCع بغCداد والبصCرة 

، وكCCذلك اشCCتھرت بدباغCCة الجلCCود  ،وتمیCCزت بصCCناعة المنسCCوجات وال سCCیما الحریریCCة والصCCوفیة 

وقCف ( ى وركCز علC، وبحث ھذا الفصل أیضاً األوقاف وال سCیما موقوفCات المرقCد العلCوي المقCدس 

الCCذي أوقفCCھ احCCد ملCCوك مملكCCة أوده الشCCیعیة علCCى العلمCCاء والطCCالب والفقCCراء فCCي ، نموذجCCاً أ) أوده 

ونCCاقش الباحCCث فCCي ھCCذا الفصCCل واردات زوار العتبCCة العلویCCة ،  شCCرف وكCCربالء المقدسCCةالنجCCف األ

ي االقتصCCاد إذ كانCCت لھCCذه الCCواردات والرسCCوم أثCCر كبیCCر فCC، المقدسCCة ونقCCل الجنCCائز ورسCCوم الCCدفن 

  .النجفي 

شCCرف فCCي األرشCCیف نCCواح معرفیCCة وفكریCCة وسیاسCCیة للنجCCف األ(ودرس الفصCCل السCCادس 

التعلCCCیم الحCCCدیث فCCCي النجCCCف  وركCCCز فCCCي احCCCد مباحثCCCھ علCCCى، ) ١٩١٥ -١٨٦٩الوثCCCائقي العثمCCCاني 

م مدرسة رشدیة فCي القضCاء تألفCت مCن سCتة ١٨٨٢فقد أسست الحكومة العثمانیة في سنة ، شرفاأل

وكانCت فCي ھCذه المدرسCة دروس ، بتدائیة واثنان لمن تخرج من الصفوف االبتدائیة إأربعة  صفوف

أن فتحCCت الحكومCCة العثمانیCCة فCCي سCCنھ ، ومCCن نتCCائج الثCCورة الدسCCتوریة العثمانیCCة ، نھاریCCة ومسCCائیة 

واھتمامCاً بCالتعلیم  الحCدیث تبCرع ، شCرف وأخCرى فCي الكوفCةم مدرسة ابتدائیة في النجCف األ١٩٠٩

Cالغ مالیCید  ةبعض النجفیین مبCة السCة المقدسCة  العلویCدار العتبCنھم كلیCن بیCة ومCدارس ابتدائیCاء مCلبن

فلھCذا منحتCھ الحكومCة العثمانیCة ، لیCرة عثمانیCة ) ٣٥٠٠(تبCرع مبلغCاً قCدره  إذ، محمد حسCن أفنCدي 

بریطانیCCا (بCCـوتمثCCل ، وعCCرض ھCCذا الفصCCل التغلغCCل األجنبCCي ، وسCCام المعCCارف مCCن الدرجCCة الثانیCCة 

وبCین ھCذا الفصCل ایضCاً حریCة االنتمCاء ،  ھCذاوكانت للحوزة العلمیة مواقف من التغلغل ، )وروسیا 

شرف كانCت لھCا مواقCف مCن أحCداث سیاسCیة مھمCة كCالثورتین إذ أن النجف األ، والمواقف السیاسیة 

وأخیراً إعالن ، م ١٩١٤الدستوریتین اإلیرانیة والعثمانیة وسیاسة التتریك وقیادة حركة الجھاد سنة 

  .شرف م وبھا  كانت نھایة العثمانیین في النجف األ١٩١٥االنتفاضة النجفیة سنة 

بلCCغ مجمCCوع  ملCCف مCCن ملفCCات األرشCCیف العثمCCاني)  ٨٣٨( واعتمCCدت األطروحCCة علCCى 

  :وتوزعت على التصانیف اآلتیھ  وثیقة ) ٢٠٤٨(وثائقھا 

  ) .قلم التحریرات ( قلم المكتوبي ، قلم اآلمدي : الباب اآلصفى  -١

 .عموم الوالیات ، مجلس الوالء، قلم المھمة : الصدارة  -٢

 .غرفة اوراق الباب العالي  -٣

 .عسكریة ، اوقاف ،خارجیة ،مالیة :جودت  -٤

/ العCام  األمCن،الشعبة السCابعة / العام  األمن، الشعبة الرابعة / األمن العام : نظارة الداخلیة  -٥

/ العCCام  األمCن، القلCCم العCام / العCام  األمCن، قلCم قسCم العدلیCCة / ام األمCن العCC، أوراق شCعبة األمCن 



 )

أوراق / العCام  األمCن، أوراق مدیریة المخابرات والتنسیقات /العام  األمن، قلم المحاسبة  أوراق

 ،أوراق اإلدارة،ق اإلدارة العامCة أورا، أوراق قلم غرفة األوراق /األمن العام ، قلم التحریرات 

CCCة المبCCCجون / اني آمریCCCة السCCCوبي ، أوراق مدیریCCCم المكتCCCة ، قلCCCإدارة  أوراق، األوراق المتنوع

لجنCCCھ اإلصCCCالحات وتسCCCریع ، أوراق الشCCCفرة ، أوراق القسCCCم السیاسCCCي ، المخCCCابرات العامCCCة 

 . مدیریة الوالیات واألمور المحلیة  أوراق، المعامالت 

  .دفاتر االوقاف  -٦ 

 .الخط الھمایوني  -٧

 أوراقالقسم السیاسي ،  أوراقغرفة االستشارة ،  أوراق/ مستشاریة الحقوق : خارجیة نظارة ال -٨

  .غرفة الترجمة 

إرادة عسكریة ، إرادة عدلیة ومذاھب ، إرادة دیوان أحكام عدلیة ، إرادة داخلیة ، : اإلرادات  -٩

ادة مالیة ،  إرادة إرادة خارجیة ، إرادة خصوصیة ، إرادة أمیتازات ومقاوالت ، إر إرادة اوقاف ،

، ) البرق(مجلس عمومي ، إرادة مجلس مخصوص ، إرادة مجلس والء ،إرادة البرید والتغلراف 

  ) .مكأفاة ،تكریم(ة صحیة ، إرادة التلطیفات إراد

  .قلم المكتوبي : نظارة المعارف  -١٠

  .مضابط مجلس الوكالء  -١١

  .شورى الدولة  -١٢

  .ارشیف متحف سراي طوب  قابى  -١٣

المعروضات  أوراق/ المعروضات الخصوصیة ، صدارة یلدز  أوراق/ صدارة یلدز:یلدز  -١٤

/  یلدز المتفرقة   أوراقیلدز المعروضات المتنوعة ،  أوراقیلدز االساسیة ،  أوراقالرسمیة ، 

السفارة / یلدز المتفرقة  أوراقعرضحال جورنال ، /المعروضات العسكریة ، أوراق یلدز المتفرقة 

/ یلدز المتفرقة  أوراقمعروضات  نظارة البرید والتلغراف ، / یلدز المتفرقة  أوراقوالقنصلیة ، 

  .معروضات نظارة التجارة والنافعة 

  .نظارة الضبطیة  -١٥
  

ً خرائط من  العثماني ، وضحت بعض مواضیع  األرشیفواستخدم الباحث ایضا

قائمة (ناوین ھذه التصانیف مع رموزھا في وقد تم تثبیت ع. االطروحة ، وثبتناھا في المالحق 

وعانى الباحث معاناة . باللغة التركیة الحدیثة كما ھي مصنفة في االرشیف العثماني ) الرموز 

  : اآلتیة  لألسباب، وكانت عملیة صعبة جداً )الوثائق العثمانیة(ھذه الملفات كبیرة في ترجمة وثائق 

  .یة لغة قدیمة غیر متداولة لغة الوثائق التي ھي اللغة العثمان -١



 )

  .كتبت الوثائق بخطوط متنوعة بعضھا صعبة القراءة جداً كخط سیاقت  -٢

بجھاز الحاسوب  خطوط بعض الوثائق ردیئة  غیر واضحة وناعمة فلذلك إستعان الباحث -٣

  .للتوضیح والتكبیر

الوثائق ، وھذا یحتاج  وجود كلمات فارسیة وانجلیزیة وفرنسیة وایطالیة ورومانیة ویونانیة في -٤

  .الى جھد اضافي في الترجمة ، فضال عن ان بعض الكلمات العثمانیة غیر موجودة في القوامیس 

نیھا المستخدمة في اللغة خدم العثمانیون في لغتھم بعض الكلمات العربیة في غیر معاتاس -٥

  .في اللغة العربیة  استخدمھا بمعانیھا المعروفة إذا، وھذا یوقع الباحث في الخطأ العربیة

، وكل قراءة تغیر معنى الكلمة ،  أصواتقراءات او  بأربعتقرأ الكاف والواو في اللغة العثمانیة  -٦

معروفة في اللغة  تاإشارعلى الكاف او الواو ، وھي  إشاراتوال تتمیز القراءة اال بوضع 

ما ندر ، مما  إال اإلشاراتمن ھذه الواوات والكافات في الوثائق العثمانیة تخلو  إن إالالعثمانیة، 

  .معرفة المعنى المقصود من الكلمة تصعب

  .بعض الوثائق متآكلة بسبب سوء التخزین وعوامل البیئة  -٧
  

واستعان الباحث بعدد من القوامیس والمعاجم في ترجمة الوثائق وفي تعریف 

  :نادرة، وھي المصطلحات العثمانیة والفارسیة في ھوامش االطروحة ، والتي بعضھا 

و أشھر قاموس في عثماني للمؤلف شمس الدین سامي ، وھ –بمجلدین ، عثماني ) قاموس تركي (

 –عثماني   )رفیق العثماني (عثماني  لمؤلفھ معلم ناجي ، -عثماني )  لغت ناجي (، اللغة العثمانیة

 –عثماني ) ة المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التأریخی(عربي للمؤلف امین خوري ، 

عربي  –عثماني ) المعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة (عربي للدكتور سھیل صابان ، 

د ــــھ محمـــي لمؤلفـــعرب –فارسي ) يـــالمعجم الذھب(للدكتورین حسان حالق وعباس صباغ، 

" ربي ع–ل تركي ـامــم الشــجــالمع"  (Türkςe- Arapςa Kapsamll Sözlük)ي ،ــجـــالتون

  .)(Emrullah İŞLER ve İbrahim öZAYن ـللدكتوری

  

في إغناء مواضیع االطروحة وال سیما في الجوانب ) سالنامات والیة بغداد(واسھمت 

، بمؤسساتھا او بوالیة من والیاتھاوھي وثائق رسمیة أصدرتھا الدولة العثمانیة للتعریف ، االداریة  

سالنامھ من ) عشرین ( ة في المصادر، واستخدم الباحثوتتضمن معلومات مھمة اغلبھا غیر وارد

  :مات والیة بغداد وھذه ھي سنواتھاسالنا

١٨٩٣، ١٨٩٢، ١٨٩١، ١٨٨٥، ١٨٨٤، ١٨٨٣، ١٨٨٢، ١٨٨١، ١٨٧٧، ١٨٧٥ ،

١٩٠٦، ١٩٠٣، ١٩٠١، ١٩٠٠، ١٨٩٩،  ١٨٩٨، ١٨٩٧، ١٨٩٦ - ١٨٩٥، ١٨٩٤ ،



 )

الصناعات والمھن الشعبیة في (وأفادت االطروحة مخطوطتا كاظم محمد علي شكر ،.١٩١١

وكذلك أغنى االطروحة ). شرفتاریخ حركة الشمرت والزكرت في النجف األ(و ) النجف االشرف

المؤلَّف باللغة التركیة )دلیل االرشیف العثماني(وال سیما في مبحث االرشیف العثماني كتاب 

)BaŞbakanllk Osmanll ArŞivi Rehberi   ( تالیف ،Yusuf İhsan GENς ve BaŞkalarl.  
  

واعتمد الباحث على مجموعة من الكتب العربیة والمعربة لربط المعلومات الوثائقیة  

للمؤلف جمال ) بین النظریة والتطبیق  اإلداریةالوثائق ( أبرزھامفاصل االطروحة من  وإتمام

االسر الحاكمة (الجزء الثاني والثالث للوثائقي سالم االلوسي ، ) التشریعات الوثائقیة(الخولي ، 

للدكتور ) م١٩١٨-١٢٥٨/ھـ ١٣٣٧- ٦٥٦ورجال االدارة والقضاء في العراق في العھود المتأخرة 

) م١٨٧٢-١٨٦٩/ ھـ١٢٨٩- ١٢٨٦العراق في عھد مدحت باشا (عماد عبد السالم رؤوف ، 

لمؤلفھ محمد علي كمال ) ١٩٠٨النجف في  ربع قرن منذ سنة (للباحث محمد عصفور سلمان ، 

للمؤلفین نجاتي اقطاش وعصمت ) العثماني  األرشیف(اما الكتب المعربة فمن ابرزھا كتاب .  الدین

للباحثة دیلك قایا ، ) م١٨٧٦-١٨٤٠كربالء في االرشیف العثماني دراسة وثائقیة (بینارق ، وكتاب 

دم في الثاني أستخ أماالعثماني  األرشیفموضوع  األولابان معربان عن التركیة ، وقد أفاد توالك

  . األطروحةعدة مواضیع من 
  

للمكاتبات  األساسیةالخصائص (عدد من البحوث الوثائقیة منھا ،  األطروحةوأفاد 

الوثائق العثمانیة في  أھمیة(للباحث زكریا كورشون ، ) الرسمیة في وثائق االرشیف العثماني 

الوثائق "ران في مجلة نشوللباحث بھاء عبد القادر االبراھیم ، وھما م) العربیة  األرشیفات

السالنامات العثمانیة واھمیتھا لتاریخ (، وكذلك بحث الدكتور فاضل مھدي بیات الموسوم "العربیة

" مھمة دفترلري ( "، وبحث الباحث شامل الشاھین المعنون" المورد"المنشور في مجلة ) العراق 

وكذلك رفدت " .العادیات"المنشور في مجلة ) سلسلة الدفاتر المھمة في االرشیف العثماني 

الصادرة  في بغداد ، وبالتحدید في " ١١٣"العدد ) جریدة الریاض(بمعلومات مھمة  األطروحة

  .موضوعي وقف أوده والتغلغل االجنبي في النجف االشرف 
  

 الوثائق ترجمة في الباحث معاناة مقدمتھا وفي،  صعوبات من الدراسة ھذه اعداد یخلُ  لم

 الوثائق طباعة في صعوبة الباحث واجھ وكذلك،  المعاناة ھذه اسباب بیان دمتق وقد،  العثمانیة

 تركیا الى الباحث وسافر،  الدقیق بالشكل بعناوینھا إظھارھا على وحرص الحدیثة التركیة باللغة

 في الوثائق وسحب جرد في فعمل،  أسابیع أربعة زھاء منھا رحلة كل استغرقت،  برا مرات أربع

،  الخاصة نفقتھ على استانبول مدینة في والسكن السفر وكان،  المدة ھذه خالل مانيالعث االرشیف



 )

ً  مكلفة عملیة فكانت،  مالیة بمبالغ تمنح االرشیف في الوثائق ان عن فضال ً  مرھقة مادیا ،  جسدیا

 مدینة في سكناه حیث الباحث بین یحول قلیلة غیر أحیان في  " االرھاب"  كان واألمر واألدھى

 حد الى وعرقلتھ وقتھ من الكثیر ھدر مما االشرف النجف دراستھ موطن الى والمجيء فرتلع

 استشھاد حیث نكبات من سبب وما مدینتھ في االمن حبل فاضطراب،  االطروحة إنجاز في ملموس

 أیادي بین الدراسة ھذه أضع وأخیرا.  وانسانیا معنویا البالغ األثر لھ كان الغدر ید على االحبة

 في ستسھم والتي العلمیة وتوجیھاتھم مالحظاتھم إلبداء المناقشة لجنة وأعضاء رئیس یذيأسات

  . تقویمھا

 التوفیق ولي وهللا                                       

 
 الباحث  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )

  -:المفھوم والمصطلح واالھمیة في الدراسات التأریخیة :الوثائق: المبحث األول 
خCذ (ویقCال ، ة في اللغة العربیة مؤنث الوثیق جمعھا َوثائق معناھا اإلحكام في األمرالوثیق

َّقCCـُْت الشCCيء توثیقCCا ً فھCCو ُموثCCـّْق أي محكCCم.  )١(أي باالّشCCد واالحكCCم )األمCCر بCCاالوثق وقCCال .  )٢(و َوثـ

)٣(تعالى﴿فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقََى﴾
واوثقCھ فCي الوثCائق أي .  )٤(ذي ال ینفصمأي بالعقد المحكم ال،  (٣

وا اْلَوثَاَق﴾،  )٥(شده   . )٧( )وفُكني ِمْن ّشدِّ َوثاقي( وبھذا المعنى جاء في الدعاء ،  )٦(قال تعالى ﴿فَُشدُّ

فCCCCي اللغCCCCات االخCCCرى فانھCCCCا تقابCCCCل كلمCCCCة " الوثیقCCCCة"امCCCا عCCCCن المعنCCCCى اللغCCCCوي لكلمCCCة 

"Document "مCCCCبح العلCCCCد اصCCCCة وقCCCCي االنجلیزیCCCCا  فCCCCب الیھCCCCذي ینسCCCCق الCCCCم التوثیCCCCو علCCCCھ "

Documentation ")وكلمة .  )٨ "Document " مشتقة من االصل الالتیني "Docere  " بمعنى

 "مقابلCCCة كلمCCCة  أنإال انCCCھ ھنCCCاك مCCCن یCCCرى . )٩(وقCCCد اسCCCتخدمھا الیونCCCانیون منCCCذ القCCCدم، " یُعلCCCـّم"

Document  "ر دقیCـقــلكلمة الوثیقة في اللغة العربیة غیCــCأنا ً ـة مبین " Document "ـقصCد ـــــ

  كنـات التي یمــرب الكلمــرھا واقــفقط دون غی )١٠("داتـــــالمستن" ة ــــق الرسمیـــائــا الوثـــــبھ

                                                 
  . ٨٨٧ص ، ) ١٩٩٦، مطبعة غزل باران : طھران ( ،  ٣٥ط، لغة المنجد في ال، لویس معلوف   )١(

: بیCروت ( ، تحقیCق عCامر احمCد حیCدر ، لسان العرب ، ) م١٣١١/ھــ٧١١ت( ، جمال الدین أبو الفضل ابن منظور  ) ٢(

 .١٠٩٥ص ،  ٥مج)  ٢٠٠٥، دار الكتب العلمیة

 . ٢٥٦اآلیة : سورة البقرة ) ٣(

  . ٨٨٧ص ، ابق المصدر الس، لویس معلوف ) ٤(

 . ١٠٩٥ص ،  ٥مج، المصدر السابق ، جمال الدین أبو الفضل ابن منظور ) ٥(

  . ٤اآلیة : سورة محمد  ) ٦(

وقد علمھ أمیCر المCؤمنین " علیھ السالم "وھو من الدعوات المعروفة وھو دعاء الخضر " رض"دعاء كمیل بن زیاد  ) ٧(

، ویدعى بھ في لیلة النصCف مCن شCعبان ولیلCة الجمعCة، خواص اصحابھكمیالً  وھو من " علیھ السالم " االمام علي 

، مفCاتیح الجنCان ، عبCاس القمCي : ینظCر . وفي غفCران الCذنوب ، وفي فتح باب الرزق، ویُجدي في كفایة شر االعداء

 .١٠١-٩٦ص ، )  ٢٠٠٣،مؤسسة االعلمي : بیروت ( ، ٢ط

، )  ١٩٩٦، عCالم الكتCب : القCاھرة (، تبCات والتوثیCق والببلیوجرافیCا دراسCات فCي علCوم المك، عبد الوھاب أبو النور  ) ٨(

  . ٦٣ص 

 . ١٤٥ص ، )٢٠٠٤، دار النھضة العربیة : بیروت( ، مناھج تحقیق التراث والمخطوطات العربیة ، حسان حالق  ) ٩(

تCCي یتعCCین علCCى ھCCي الوثCCائق المنصCCوص علیھCCا فCCي عملیCCة االعتمCCاد المسCCتندي وال" : Documents"المسCCتندات ) ١٠(

كمسCتندات التCأمین والمسCتندات المالیCة والمسCتندات التجاریCة ومسCتندات ، المستفید تقدیمھا مقابCل اسCتعمال االعتمCاد 

، اصCول فحCص المسCتندات المقدمCة بموجCب االعتمCادات المسCتندیة ، یعقوب الیاس السCفري :للتفاصیل ینظر . النقل 

، الموسCوعة االقتصCادیة ، ؛ سCمیح مسCعود )  ٢٠٠٤، لCدار العربیCة للعلCوم ا: بیروت (، دققھ الیاس یعقوب السفري 

  . ٢٥٣ص ، )  ١٩٩٣، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر : بیروت (



 )

  .)١١("Recordes" اعتمادھا كمقابل لكلمة الوثیقة ھي  

ومصCCCCCدرھا "  Recordari" مشCCCCCتقة مCCCCCن الفعCCCCCل الالتینCCCCCي "  record"وكلمCCCCCة 

"Recordum" ، االول یتذكر ، وقد استخدم ھذا الفعل في اللغة االنجلیزیة للداللة على معنیین"to 

remember  "الذكرى  يوالثاني یحی"to recall " مCرف االسCوع"Record " ھCجل" بانCاو " الس

معناه كل مCا ھCو مكتCوب " Documente"وبُیّن في اللغة الفرنسیة بھذا اللفظ.  )١٢(المذكرة الرسمیة

وفي اللغة االلمانیة جاء لفظ الوثیقة .  )١٣(معلومة دون النظر الى خصائص التسجیل والتدوینیحوي 

ویعنCCي كCCل مCCا مكتCCوب او مرسCCوم او مطبCCوع قCCد صCCدر مCCن الCCدوائر او " urkunde" بھCCذه العبCCارة 

  . )١٤(المؤسسات الرسمیة

 فCCان" الحدیثCCة "واللغCCة التركیCCة " القدیمCCة " فCCي اللغCCة العثمانیCCة " الوثیقCCة"عCCن لفCCظ  مCCاأ

كما ھCي فCي اللغCة العربیCة لفظCاً  وشCكالً  بCل " العربیة" العثمانیین استخدموا في لغتھم كلمة الوثیقة 

قCاموس " إذ بین ھذا شمس الدین سامي في قاموسھ المشھور بـCـ ، ھنفسالمعنى حتى في الداللة على 

" اسCم مؤنCث عربCي جمعھCا  -" :  وثیقCة: " قCال فقCد" القدیمCة " نیCة والمصنف باللغCة العثما" تركي

" الحدیثCة " و  فCي اللغCة التركیCة .   )١٥(الحجCة، السCند ، الدلیل ، االعتماد ، معناھا الوثوق " وثائق 

 األكثCCروھCCي " Belge"كلمCCة  األتCCراكوكCCذلك یسCCتخدم ،" Vesika" اسCCتمر اسCCتخدام كلمCCة الوثیقCCة 

  . )١٦(الوثیقة او المستند: وھو  شیوعا ً واستعماال ً واللفظان یدالن على معنى واحد

الن اإلنسCCان مCCا ان ، لغویCا ً  " الوثیقCCة " واتضCح مCCن خCCالل مCا تقCCدم  مفھCCوم ومعنCى لفCCظ 

وبھCCذا .  )١٧(" علCCم المنطCCق " ھCCذه مسCCألة منطقیCة فCCي لذھنCCھ المعنCى تلقائیCCاً ، و یسCمع بCCاللفظ یتبCCادر 

فCي الدراسCات العلمیCة سCواء أكانCت عربیCة أم للوثائق حیزا ً مھمCا ً  إنیظھر  اللغوي للوثیقة مفھومال

  .اتماما ً للفائدة " اصطالحا ً " وعلیھ یجب توضیح معنى الوثیقة  ،اجنبیة 
                                                 

 . ٢٦ص ،)  ١٩٩٣، الدار المصریة البنانیة : القاھرة ( ، الوثائق االداریة بین النظریة والتطبیق ، جمال الخولي ) ١١(

 . ٢٦ص ، المصدر نفسھ  ) ١٢(

رسCالة " دراسCة تحلیلیCة " وثائق ثورة العشرین في كتابات كامل سCلمان الجبCوري ، وسن صاحب عیدان الجبوري  ) ١٣(

 . ٢ص ، )  ٢٠١١، كلیة التربیة للبنات : جامعة الكوفة (، ماجستیر 

  . ٣ص ، المصدر نفسھ ) ١٤(

  .١٤٨٦ص،ایكنجي جلد   ،)evik 0Matbaaclllkς: İstanbul ,(2010,قاموس تركي، شمس الدین سامي ) ١٥(
  

(16) Emrullah İŞLER ve İbrahim öZAY , Türkςe- Arapςa Kapsamll Sözlük ,2. Baskl, 

(Ankara:kalkan Matbaaclllk , 2010),s.152,1140;Ferit DEVELLİOĞLU ,Osmanllca-

Türkςe AnsikloPediklügat,26.Baskl,(Ankara:Aydln0Kitabevi Yaylnlarl,2010),s.1338. 

للتفاصCیل عCن ھCذا العلCم وعCن عالقCة اللفCظ " . ألھ قانونیة تعصم مراعاتھا الذھن عن الخطأ في الفكCر :  علم المنطق)١٧(

  . ٣-١ج، ) ھــ ١٤٢٦، دار الغدیر : قم ( ،  ٤ط، المنطق ، محمد رضا المظفر : ینظر . بالمعنى 



 )

  : الوثیقة اصطالحا ً ھي 
ن طریقة او خصائص التسجیل بصرف النظر ع، مكتوب یحوي معلومة او معلومات "

  . )١٨("والقید

العتمCاد علیCھ فCي الوقCوف علCى حقیقCة معینCة ویمكن القول بان الوثیقة ھي كCل مCا یمكCن ا

اعتبCCار كCCل المصCCادر المادیCCة مCCن اثCCار وعمCCارة ونقCCوش واختCCام  وشCCواھد قبCCور  یمكCCن ومCCن ثCCم

مCCن الوثCCائق وكCCذلك  أنمCCاطاالسCCتعمال الیCCومي وآالت الحCCرب واللبCCاس ھCCي  وأدواتومسCCكوكات 

حتCى االفCالم المصCورة  بCل،)١٩( وثCائق ً أیضاالمصادر الروائیة من مخطوطات وكتب وصحف ھي 

المعلومCCCات المسCCCجلة صCCCوتیا ً علCCCى آالت التسCCCجیل تعCCCد مCCCن  أواو الفیCCCدیو  األفCCCالمعلCCCى اشCCCرطة 

معلومCCات  تCCدل علCCى كCCل األصCCول التCCي تحتCCوي علCCى عCCامأي ان الوثCCائق فCCي المعنCCى ال. )٢٠(الوثCCائق

وبالتحدیCCد عنCCد  ولكنھCCا فCCي المعنCCى  الCCدقیق. تاریخیCCة دون ان ینحصCCر ذلCCك فیمCCا دون علCCى الCCورق 

والقCCرارات والمعاھCCدات  األوامCCر: ھCCي الكتابCCات الرسCCمیة أو شCCبھ الرسCCمیة مثCCل ،بCCاحثي التCCاریخ 

والكتابCCات التCCي تتنCCاول مسCCائل االقتصCCاد أو عCCادات الشCCعوب ، واالتفاقیCCات والمراسCCالت السیاسCCیة 

أو المCذكرات أو ، إلCیھموتقالیدھم أو المشروعات التي تصدر عن المسؤولین في الدولة أو التي تقCدم 

  . )٢١(الیومیات

، اللفCCائف :  بأنھCCابریطانیCCا نCCوع الوثCCائق  أصCCدرتھالCCذي )   ١٤/٨/١٨٣٨(حCCدد قCCانون و

قوائم ، اللوائح ،  األوامر، البیانات ، محاضر جلسات االجتماعات ، الكتب ، المستندات ، السجالت 

فت الوثائق . )٢٢(الحسابات   : بأنھاوكذلك ُعرِّ

  "سجل كتابة بغرض الحفظ للتذكرة أي شيء ی"

 . )٢٣(التCي تخلCو مCن الكتابCة خارجCا ً مCن الوثCائق  األشCیاءففي ضوء ھCذا التعریCف تكCون 

  :ضیق أھل القانون معنى كلمة الوثیقة الذین یرون و

  

  

                                                 
 . ٢٧ص ، المصدر السابق ، جمال الخولي ) ١٨(

  . ٢٧ص ، فسھ المصدر ن) ١٩(

 . ١٥ص ، )  ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة : بیروت ( ، االرشیف والوثائق والمخطوطات ، حسان حالق ) ٢٠(

 . ٩ص ، )  ٢٠٠٨، دار المعرفة الجامعیة : االسكندریة ( ، في الوثائق والمخطوطات ، نبیلة حسن محمد ) ٢١(

 . ٢٨ص ،  ٢ج، )  ١٩٨٨، ار الحریة د: بغداد ( ، التشریعات الوثائقیة ، سالم االلوسي ) ٢٢(

  . ٢٧ص ، المصدر السابق ، جمال الخولي ) ٢٣(



 )

 "sssرعیةـان الوثیsssن الشsssا مsssھ  نوعsssل بطبیعتsssذي یحمsssرر الsssي المحsssقة ھ  

  خssالف یمكssن حسssمھ بssالرجوعكssان ھنssاك  حیثمssا ،الخاصssة كssدلیل اثبssاتي 

)٢٤("الیھsssssssا واالقتنsssssssاع بھsssssssا كمsssssssا یحsssssssدث فsssssssي سsssssssاحة المحكمsssssssة 
.  

 

علCم " أصCبح باالمكCان التطCرق الCى ،تبیََّن مفھوم وماھیة الوثیقة لغCة واصCطالحا ً  أنبعد 

  " .علم التوثیق " ومن ثم الى " الوثائق 

ق ودراسCCة المعلومCCات وھCCو العلCCم المخCCتص بالشCCكل المCCادي المفCCرد للوثCCائ: علCCم الوثCCائق 

أي ان الدراسة تقوم على الشكل الخارجي والمضمون الداخلي للوثائق ولھذا ، الموجودة في الوثائق 

التخصCص فیھCا ضCرورة تملیھCا نوعیCة الوثCائق وھCذه العلCوم  وأصCبحالسبب تعCددت علCوم الوثCائق 

 ولإلحاطة. )٢٥(ائص معینة ھي علوم مستقلة تتمیز بخص أنما" علم الوثائق " لیست علوم مساعدة لـ 

والمصCطلحات الخاصCة  األسCلوبینبغي على المخCتص بدراسCة الوثCائق ان یCتعلم " علم الوثائق "بـ 

المسCتعمل فCي الكتابCة وكCذلك معرفCة االوراق  واألقCالموالبد لھ من ان یعرف نوع المداد ، بالوثائق 

فبواسCCطة العدسCCات ، الCCورق والحبCCر و)٢٦(وخصائصCCھا وان یسCCتعین بالوسCCائل العلمCCة لفحCCص الخCCط

 یمكCن  ًوأحیانCا، المكبرة والمجھر یمكن تحدید ضغط القلم ومیل الكتابCة والصCفات الخاصCة بالكاتCب

المغیCCرة الحمCCراء والبنفسCCجیة الظھCCار الخطCCوط غیCCر الواضCCحة أو  األشCCعةاالسCCتعانة بCCبعض أنCCواع 

  .)٢٧(من صحة الوثائق أو عدمھا ھذه المعلومات تساعد الباحث المختص بالوثائق على التثبت. عمدا

فن تجمیع وتصنیف كل سجالت أنواع النشاط العقلي وجعلھا میسورة أو : اما علم التوثیق 

  : فن یتألف من 

  

  استنساخ الوثائق -١

 توزیع الوثائق  -٢

عملیة یتم عن طریقھا تجمیCع وتصCنیف وتوزیCع جمیCع الوثCائق : االستفادة من الوثائق أو بأنھ  -٣

 . )٢٨(مجال من مجاالت المعرفة من كل نوع وفي كل

                                                 
 . ٢٧ص ،  جمال الخولي ، المصدر السابق ) ٢٤(

 . ١٨ص ، )  ١٩٩٢، دار الجیل : بیروت ( ، ادارة الوثائق االرشیفیة ، محمد محجوب مالك ) ٢٥(

دار العلCCوم : بیCCروت ( ،  ٢ط، مصCCور الخCCط العربCCي ، نCCاجي زیCCن الCCدین : ینظCCر . لالطCCالع علCCى أنCCواع الخطCCوط  ) ٢٦(

  ) . ٢٠٠٢، مطبعة المرؤة : بغداد (، قواعد الخط العربي ، ؛ھاشم محمد الخطاط  )  ١٩٧٤، الحدیثة 

  . ٩ص ، المصدر السابق ، نبیلة حسن محمد  ) ٢٧(

  . ٨٩-٨٨ص ، المصدر السابق ، عبد الوھاب أبو النور ) ٢٨(



 )

عملیCCة جمCCع الوثCCائق العلمیCCة والتقنیCCة منشCCورة أو غیCCر : وفCCي تعریCCف اخCCر علCCم التوثیCCق 

  . )٢٩(منشورة في مركز تخصصي

ومCن "  Documentation" في العصر الحدیث مقابال ً لكلمCة " توثیق " وتستخدم كلمة 

" اللغCCCات االوربیCCة كتابCCCات بCCCول  اوتلیCCCھ  الكتابCCCات التCCCي اسCCتعملت فیھCCCا كلمCCCة التوثیCCق فCCCي أوائCCل

paulotlet  " وھنري الفونتین "Henry la fontaine")نة  )٣٠Cي سCان فCم ١٨٩٤وقد التقى العالم

"  Institute0International0de8Bibilographie" المعھCCCCد الCCCCدولي للببلیوجرافیCCCCا   وأسسCCCCا

)I.I.B (في بروكسل)م ،  )٣١Cد باسCا بعCرف فیمCذي عCد" والCق  المعھCدولي للتوثیCن " الCد مCذا یعCوبھ

  . )٣٢(اوائل المؤسسات التي حملت في اسمھا لفظ التوثیق

لكCCل منھCCا دوره  أطCCوارتمCCر بثالثCCة  األرشCCفةولكCCي تصCCل الوثیقCCة الCCى مرحلCCة التوثیCCق او 

  : ھي  األطوارھذه " االراشیف" المؤثر في تزوید وتنمیة 

  

  

  

  

  : اإلنتاج واالستخدام الجاري : اوال ً
د بھذه المرحلة بدایة اعداد الوثیقة وتحمیلھا المعلومات والبیانCات التCي یCتم بھCا انجCاز یقص

المصالح المختلفة حكومیة وغیر حكومیة النشطتھا المتعددة من خCالل اجCراءات معینCة وھنCا تكCون 

  . )٣٣(الوثیقة مجرد اداة لتحقیق ھدف معین في ذھن منتجھا ویتم تجمیعھا في ملفات تنمو زمنیا ً
                                                 

  . ١٩ص ، المصدر السابق  ،محمد محجوب مالك ) ٢٩(

وھي فكرة طموحة جCدا ً " universal Bibilography"عالمان بلجیكیان ھما من دعاة إنشاء الببلیوجرافیة العالمیة )٣٠(

كانت تستھدف اعداد ببلوجرافیة تضم اإلنتاج الفكري في كل الموضCوعات وبكCل اللغCات وفCي جمیCع العصCور وفCي 

محCCامیین یھویCان جمCع الببلیوجرافیCCات فCي مجCال تخصصCCھما اوال ً ثCم نمCت ھCCذه وقCCد كCان الCرجالن  . كCل االشCكال 

 ٨٨-٨٧ص ، المصدر السابق ، عبد الوھاب أبو النور : ینظر . الھوایة لتشمل ھذا الھدف وھو الببلیوجرافیة العالمیة

. 

، ملكCي  دسCتوري  برلمCاني النظCام السیاسCي فCي بلجیكCا  ،  ١٤٤،  ٧٨٤تبلCغ نسCمتھا   ، عاصمة بلجیكا : بروكسل  )٣١(

دار عویCCدات للنشCCر : بیCCروت (، اطلCCس بلCCدان العCCالم : ینظCCر . االلمانیCCة والفرنسCCیة والھولندیCCة : واللغCCات الرسCCمیة 

، منشCورات جامعCة المرقCب : م .د(، جغرافیا العالم الحدیث ، ؛ سالم علي الحجاجي  ٢٣٢ص، )  ٢٠١٠،والطباعة 

  . ١٦٨ص ، ) ت .د

  . ٨٨-٨٧ص ، المصدر السابق ، ب أبو النور عبد الوھا) ٣٢(

  . ١٥ص، ) ١٩٩٦، دار الكتب المصریة : القاھرة ( ،المقتنیات االرشیفیة تكوینھا وتنمیتھا ، ناھد حمدي احمد  ) ٣٣(



 )

  :االستخدام المؤقت والتخزین : ثانیا ً 
تتوقCCف حاجCCة العمCCل الجCCاري عCCن االسCCتعانة بالوثیقCCة وتحCCتفظ بھCCا لCCبعض االسCCتخدامات 

تظل فائدة الوثیقة قائمة لفترة  األحیانففي بعض ، العرضیة ویتفاوت ھذا االستخدام المؤقت اإلداریة

ة قصیرة تبعا ً لنوعیة الوثیقة ومCدى ونسCبة وفي حاالت أخرى تكون فائدة حیاة الوثیق، زمنیة طویلة

 أداءاعتبCارات أخCرى سCوى   بأیCةوفي ھCذا الطCور ال یعCبء منCتج الوثیقCة والمسCتفید . الحاجة الیھا 

تخزینھCا  إلCىبالنتیجCة فھCو ینظCر و ، عملھ و حصولھ على المعلومات فCي متنCاول یCده عنCد الحاجCة 

  . )٣٤(على ضوء ھذا المنظور

  :ین والحفظ الدائم التسك: ثالثا ً 
بعدما تحقق الوثائق الحاجة المباشرة والمؤقتة تكون قد اجتازت مرحلة التقییم وانتقلت الى 

 اإلداریCةھCو صCاحب الوصCایة  األرشCیفویكCون ،  األرشCیفطورھا النھائي وھو الحفظ الدائم فCي 

تنظیمCات المالئمCة و ھCذه ل معھCا وفقCا ً للتشCریعات والعامCوالقانونیة علیھCا والسCلطة الوحیCدة فCي الت

 نفسCھا  الوثائق وان كان قد توقف ھدف االستخدام االساسي الذي انتجت من اجلھ إال ان ھCذه الوثCائق

  . )٣٥(ستكون بمضي الزمن ذات فوائد وقیمة ھامة في الدراسات العلمیة

ومCCن عصCCر الCCى عصCCر حسCCب التطCCور  آلخCCرتختلCCف عملیCCات حفCCظ الوثCCائق مCCن وقCCت 

وتنقسCم الوثCائق اثنCاء . اللیات خلق الوثائق من الناحیCة المادیCة واللغویCة والعلمیCة  الحضاري وتبعا ً 

  :الحفظ الى ثالثة اقسام 

  . الوثائق التي تحفظ بصفة دائمة -١

 .الوثائق التي تحفظ بصفة مؤقتة -٢

 .الوثائق التي تعدم  -٣

  . )٣٦("تقییم الوثائق " ویطلق على ھذا التقسیم عملیات  

ولكCCن . بصCCفة مؤقتCCة بالنتیجCCة تتحCCول الCCى وثCCائق تحفCCظ بصCCفة دائمCCة الوثCCائق التCCي تحفCCظ 

الكCCالم فCCي الوثCCائق التCCي تعCCدم فلCCیس مCCن الصCCواب اعCCدام او اتCCالف أیCCة  وثیقCCة مھمCCا كCCان نوعھCCا او 

الن الوثیقة قد تكون لیس ذات اھمیة في عصرھا إال انھا بعد مضي الزمن الشك سCتكون ،  بساطتھا

علمیCة والباحCث المCتمكن یسCتطیع ان یسCتفید مCن كCل صCغیرة وكبیCرة فCي ذات قیمة فCي الدراسCات ال

  .الوثیقة بل حتى من توقیع ٍ في ورقة 

                                                 
 . ١٦ص ، المصدر نفسھ ) ٣٤(

  . ٢٠ص ،  المصدر نفسھ )٣٥(

  . ٢٩ص، المصدر السابق ، محمد محجوب مالك  ) ٣٦(



 )

ل لھCا اثCر فCي ال تتوقف عند الدراسات التاریخیCة فقCط بC أھمیتھاالوثائق فان  أھمیةعن  أما

  : إذ شتى مجاالت الحیاة 

  

ة في مؤسسات الدول ودراساتھا                              ـوالعلمیة ـال االداریـل االعمـان ك"                        

  المختلفة ووثائقھا المحررة لتطبیق النظم والقوانین انما تحفظ كلھا                            

  . )٣٧("ا ـــھــــــفـــــــــي ارشیـــا او فـــھــــقـــــي دار وثائـــــف                         

فCان ، )٣٨(وھي مCادة خCام تحCوي حقCائق ھامCة األممفالوثائق ھي صورة حیة تعكس تطور 

فالبحوث التي تتم حول موضوعات  األممالتي یعتمد علیھا تاریخ  األساسیةدور الوثائق ھي الركیزة 

وانسCاب الحكCام والصCناعة  عCالماألوالسیاسة والقضاء والجیش واالقتصاد والCدین وتCراجم   اإلدارة

ال یمكCCن التعCCرف علیھCCا إال مCCن خCCالل دور ،والفCCن المتعلقCCة بحیCCاة المجتمعCCات  واألدب حصCCاءواإل

  . )٣٩(الوثائق وھذا یدل على ان دور الوثائق ھي نقطة البدایة في العلوم والمعارف

إذمCCا كCCان ھنCCاك خCCالف یمكCCن حسCCمھ "  إثبCCاتدلیCCل " وتبCCرز اھمیCCة الوثCCائق عنCCدما تكCCون 

مCن الوثCائق  أنCواعوتبلCغ القیمCة االثباتیCة قمتھCا فCي بعCض . فCي المحCاكم بالرجوع الیھCا كمCا یحCدث 

وكثیCCرا ً مCCا یتوقCCف ،التCCي تحسCCم حقCCوق الملكیCCة والعقCCود واالیجCCارات " المسCCتندات " الرسCCمیة مثCCل 

  . )٤٠(اكتساب حق من الحقوق الخاصة باالفراد او الھیئات على وجود مستند رسمي

" شCھادة الCوالدة " نسان یاتي الCى الCدنیا مصCحوبا ً بوثیقCة ویكفي لبیان قیمة الوثائق ان اإل

فCاالولى تثبCCت وجCود الشCCخص وتكسCCبھ حقوقCا ً فCCي المجتمCCع " شCCھادة الوفCCاة " ویخCرج منھCCا بوثیقCة 

وما بین ھCاتین ، والثانیة تثبت  ان الشخص لم یعد على قید الحیاة وتكسب ورثتھ حقوقاً  في المجتمع

اإلنسان تصاحب دائماً  مجموعة من الوثائق التي تمنحھCا حقوقCا ً متعCددة  الوثیقتین فان مراحل حیاة

  . ) ٤١(وتفرض علیھ التزامات محددة

وھناك زاویة أخرى تبین اھمیة الوثائق تتمثل في توثیق االختراعCات والنظریCات العلمیCة 

ل السابقة قCد یCؤدي فان عدم معرفة اإلنسان لما تم التوصل الیھ في االجیا، التي یتوصل الیھا العلماء

                                                 
مركCز االبحCاث : اسCتانبول (، ترجمة صالح سعداوي صCالح ، االرشیف العثماني ، ش وعصمت بینارق نجاتي اقطا) ٣٧(

  .المقدمة ، )  ١٩٨٦، مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة االردنیة : َعمان ، للتاریخ والفنون والثقافة االسالمیة 

وثائقیCCة ارشCCیفیة لسCCجالت محكمCCة الصCCالحیة  دراسCCة: القضCCاء والتوثیCCق فCCي العصCCر العثمCCاني ، سCCلوى علCCي مCCیالد ) ٣٨(

  . ٧ص ، )  ٢٠٠٨، دار الثقافة العلمیة : االسكندریة ( ، النجمیة

  .المقدمة ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق ) ٣٩(

 . ٦٥ص ، المصدر السابق، جمال الخولي   ) ٤٠(

 . ٦٦ص ، المصدر نفسھ )٤١(



 )

طریقCة لدراسCة  إلCىان توصCل طبیبCان  م١٩١٩وقCد حCدث فCي سCنة. الى وقوعھ في اخطار جسیمة 

مCرة ثانیCة وھCذه الطریقCة ھCي التCي  نفسCھا تم اكتشCاف الطریقCةم  ١٩٥٤وفي سنة ،  )٤٢(الفیروسات

اف العلمCاء الفیروسCیة وقCد كCان مCن الممكCن انقCإذ مالیCین مCن البشCر لCو ان اكتشC األمCراضعالجت 

  . )٤٣(السابقین كان مؤثقا ً بصورة تسمح باالستفادة من نتائجھ

فCي قCراءة  األسCاس –الوثCائق   –الوثCائق فCي الدراسCات التاریخیCة فالریCب تعCد  أھمیة أما

إذا ضCاعت االصCول (( ، ودراسة التCاریخ ومCن ثCم كشCف الحقCائق التCي تبقCى مطمCورة لCوال وثائقھCا

فCCي " الوثCائق" األصCCول أھمیCةمCن ھCCذه القاعCدة العلمیCCة والتاریخیCة تتبCCین  انطالقCCا ً)) ضCاع التCاریخ 

فCاق مسCتقبل آوبھCا ماضCي وحاضCر و واألمCمالدراسات التاریخیة النھا تمثCل الCذاكرة الحیCة لالفCراد 

الً  اساسیاً  في عاماالمة وبواسطتھا یمكن الحفاظ على التراث والحقوق الن الوثائق التاریخیة تمثل 

 اان دراسة الوثائق كانت وما تزال من االھمیة انھC. )٤٤(لدول والحفاظ على حقوقھا المشروعةكیان ا

فالوثCائق التاریخیCة  ، من خاللھا یمكن معرفة مدى ما وصلت الیھ كل امة من حضارة عبCر التCاریخ

ة تعكCCس حضCCارات الشCCعوب وتطورھCCا وھCCي تحCCوي حقCCائق تخCCدم الدراسCCات التاریخیCCة آھCCي مCCر

  :ویقال ، )٤٥(االخرى واالختصاصات

  . )٤٦("ان تاریخ الدول واالمم محفوظ في دور وثائقھا " 

  

اھتمCت  –سواء في الدرسات التاریخیة أم غیرھا من الدراسات العلمیCة –وألھمیة الوثائق 

الشCCھیرة منCCذ العھCCود  )٤٧(فقCCد كCCان فCCي مكتبCCة االسCCكندریة، المكتبCCات بارشCCفتھا علCCى مCCدى التCCاریخ 

اعتمCCد العدیCCد مCCن  واإلسCCالمیةوفCCي الحضCCارة العربیCCة ، اص لحفCCظ الوثCCائق خCC أرشCCیفالیونانیCCة 
                                                 

وھsي كائنsات دقیقsة لدرجsة انھsا ال تsرى بواسsطة ، دیsة لھsا المقsدرة علsى التكsاثر الsذاتي داخsل الخالیsا فقsط ادق الكائنات المع: الفیروسات ) ٤٢(

. یتكsون الفیsروس مsن لsب مsن الحمsض النsووي محsاط بغطsاء بروتینsي وقsد یحsاط بعsض الفیروسsات بغطsاء دھنsي. المیكروبات الضوئي 

ممsدوح احمsد زكsي وعsز الsدین : ینظsر . زا والحصبة والجدیري وشsلل االطفsال تسبب الفیروسات حدوث العدید من االمراض مثل االنفلون

 . ٤٥٢ص ، ) ت.د، دار الكتاب الجامعي : القاھرة (، المعجم الموضوعي للمصطلحات الطبیة ، الدنشاري 

 . ٦٧-٦٦ص ، المصدر السابق ، جمال الخولي ) ٤٣(

 . ٥ص ، االرشیف والوثائق والمخطوطات ، حسان حالق ) ٤٤(

 . ٧ص ، المصدر السابق ، سلوى علي میالد ) ٤٥(

 .المقدمة ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  ) ٤٦(

مؤسsس مدینsة االسsكندریة إال انsھ لsم " االسsكندر األكبsر "تذكر المصادر ان الذي خطط النشاء مكتبة االسsكندریة ھsو : مكتبة االسكندریة ) ٤٧(

والتsي تعsد اشsھر ،م .ق٢٨٥ھم الذین اسسوھا بناءً  على ما وضsعھ لھsا مsن خطsط فقsد تsم تأسیسsھا سsنة  یقم بتأسیس المكتبة بل خلفاؤه

وكsان ، واضخم المكتبات في العصور القدیمة إذ  كانت مركزا ً ضخما ً ومنظما ً للتراث االغریقsي ضsمت مsا یقsرب مsن نصsف ملیsون مجلsد

. عشsر قاعsات واسsعات كانsت جsدرانھا مقسsمة الsى خزانsات مرقمsة ومعنونsة مبنى المكتبة من الحجsر االبsیض والرخsام االبsیض وضsمت 

الsدار المصsریة  : القsاھرة ( ، مكتبة االسكندریة القدیمة ومشروع احیائھا في الوقت الحاضsر ، شعبان عبد العزیز خلیفة : للتفاصیل ینظر 

، دار الفكsssر : عمsssان(  ٣ط، المكتبsssات والمعلومsssات  مقدمsssة فsssي علsssم، ربحsssي  مصsssطفى علیsssان وامsssین النجsssداوي  ؛)  ٢٠٠٢، اللبنانیsssة

  . ١٣ص ، )٢٠٠٥



 )

او المحفوظات في توثیق وثائقھCا كمكتبCات بغCداد ودمشCق  األرشیفوالخاصة نظام  عامةالمكتبات ال

فCي مصCر فCي القCرن التاسCع عشCر مركCزا ً لحفCظ  )٤٨(وأسCس محمCد علCي باشCا. وبیCروت والقCاھرة 

وفCي اوربCا . )٥٠(تاریخیCة التCي ضCمت كلھCا فیمCا بعCد الCى قصCر عابCدینوالوثائق ال )٤٩(المخطوطات

وبالتحدید في العصور الوسطى كانت الكنائس مراكز لحفظ الوثائق وقد تكCون أھCم مCا ورثتCھ اوربCا 

عن العصCور الوسCطى ھCي وثCائق الكنCائس فقCد كانCت الكنCائس فCي تلCك العصCور بعیCدة عCن نكبCات 

  . )٥١(الحروب وبمأمن من السلب والنھب

والشاھد على ذلك اھتمام الملك الفرنسي ،و الفرنسیون سبقوا غیرھم في االھتمام بالوثائق 

فCي " الوثCائق " أي الكنCز  –انھ یعتCز بكنCزه ھCذا : بالوثائق إذ قال )م١٣٨٠-١٣٦٤(شارل الخامس 

تCـُحفظ " ثCائق الو"  عینیة ففي ھذا الكنCز  ٌ أشیاءاكثر من اعتزازه بكنوزه التي ھي  –خزانة الوثائق 

متفرقCة وقCد بلCغ عCدد  )٥٣(مراكCز الوثCائق قبCل الثCورة الفرنسCیة وكانCت.)٥٢(االمتیازات وحقوق التاج

                                                 
ضابط عثماني من اصل الباني جاء الى مصر مع القوات االلبانیة ضمن الجCیش ) : ١٨٤٩-١٧٦٩(محمد علي باشا ) ٤٨(

مؤسCس مصCر الحدیثCة " ولقب ،)م١٨٤٨-١٨٠٥(حكم مصر للفترة . م ١٨٠١العثماني الخراج الفرنسیین منھا سنة 

تCوفي فCي . وذلك العمالھ في االصعدة العسكریة واالداریة واالقتصادیة والتعلیمیة في مصCر ، من لدن المؤرخین  "

قCCاموس تCCراجم مصCCر الحدیثCCة ترجمCCة وتحقیCCق عبCCد ، " االبCCن" ارثCCر جولCCد شCCمیت : ینظCCر " . رأس التCCین " قصCCر 

تCCاریخ الCCوطن ، ابCCراھیم خلیCCل احمCCد  ؛   ٦٤٤ص ، ) ٢٠٠٣، المجلCCس االعلCCى للثقافCCة : القCCاھرة ( ، الوھCCاب بكCCر 

 .  ١٦٧- ١٣٩ص ، ) ٢٠٠٥، دار ابن االثیر : الموصل ( ، ١٩١٦-١٥١٦العربي في العھد العثماني 

مطبعCة : الربCاط (، المخطوط العربCي وعلCم المخطوطCات ، احمد شوقي بنبین : ینظر . لالستزادة عن المخطوطات ) ٤٩(

: دمشCCق ( ، اسCماعیل اسCماعیل مCروة فCCي المخطوطCات العربیCة قCراءات تطبیقیCة   ؛)  ١٩٩٤، المحمدیCة  –فضCالة 

  ) . ١٩٩٧، المطبعة العلمیة 

دار : بیCCروت (  ٤ط، منCCاھج الفكCCر والبحCCث التCCاریخي والعلCCوم المسCCاعدة وتحقیCCق المخطوطCCات ، حسCCان حCCالق  ) ٥٠(

 . ٢١٠ص ، )  ٢٠٠٤، النھضة العربیة 

 . ١٥ص ،  ٢ج،ابق المصدر الس، سالم االلوسي ) ٥١(

 . ١٥ص ، المصدر نفسھ ) ٥٢(

، م ١٧٨٩ادت عوامل فكریة وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ان یقوم الشعب الفرنسي بالثورة سCنة : الثورة الفرنسیة )٥٣(

العقCد " وكCان لكتCاب االخیCر ، فCولیتر ومونتسCكیو وجCان جCاك رسCو : وكان للمفكرین دورٌ  في تحریك الثورة امثال 

-١٧٨٩(تCCاریخ اوربCCا فCCي العصCCر الحCCدیث ، ل فِشCCر .أ.ھCCـ:للتفاصCCیل ینظCCر .اثCCر كبیCCر فCCي الثCCورة " مCCاعي االجت

 ؛ ١٦-٥ص ، )  ١٩٥٨، دار المعCCارف : القCCاھرة ( ، ٣ط، ترجمCCة احمCCد نجیCCب ھاشCCم و ودیCCع الضCCبع ، )م١٩٥٠

: القCاھرة ( ، تCى الحCرب البCاردة تCاریخ اوربCا مCن النھضCة ح، شوقي عطا هللا الجمل وعبد هللا عبد الCرزاق ابCراھیم 

 .٩١-٨٣ص ،  ٢ج،)  ٢٠٠٤، المكتب المصري 



 )

م ما یقرب ١٧٧٠وكان في باریس وحدھا الى سنھ ، االف مركز ) ١٠(مراكز الوثائق ما یزید على 

  . )٥٤(مركز) ٤٠٥(من 

إذ ان الثCورة  )٥٥(ئق وادراتھCاكبCرى فCي تنظCیم الوثCا إصCالحیةو بعد الثCورة قامCت حركCة 

ھCCذا الصCCرح العلمCCي ،  )٥٦("الفرنسCCي  األرشCCیف"  األرشCCیف تأسCCیسعلCCى عاتقھCCا  وأخCCذتبCCادرت 

فقCد ،" مھCد االرشCیف " الذي یعد من المفاخر التي تعتز بھCا فرنسCا التCي تسCمى ، الثقافي االكادیمي 

جبھ ارشCیف ھCذه الجمعیCة نCواة قانونا ً جعلت بمو ١٢/٩/١٧٩٠في " الجمعیة التأسیسیة "  أصدرت

صدر قرار جعل االطالع على الوثائق من حق  ٢٥/٦/١٧٩٤وفي . )٥٧(لالرشیف القومي في فرنسا

الوكالCة " كل مواطن ونص ایضCاً  علCى ان تقCوم لجنCة االرشCیف بتشCكیل لجنCة مؤقتCة یطلCق علیھCا 

  . )٥٨(تتولى مھمة تقییم الوثائق في كل انحاء فرنسا" المؤقتة للوثائق 

قCرارا ً  ١٨٠٨من المھتمین بالوثائق واالرشیفات فاصدر سنھ  )٥٩( وكان نابلیون بونابرت

بعد ان كان محفوظا ً فCي  Hotel soubise" سوبیز   " تم بموجبھ نقل االرشیف القومي الى فندق 

ر ومن القرارات ذات الشأن التي ارست قواعد العمل في االرشیف القومي الفرنسي القرا. )٦٠(اللوفر

وعلCCى ھCCذا المنCCوال اسCCتمرت القCCرارات  بالصCCدور مCCن اجCCل تنظCCیم ، م ٢٢/١٢/١٨٥٥الصCCادر فCCي 

قCCCCCرار ،  ٢٣/٢/١٨٩٧قCCCCCرار ،  ١٤/٥/١٨٨٧قCCCCCرار : فمنھCCCCCا ، االرشCCCCCیف  القCCCCCومي الفرنسCCCCCي 

                                                 
  .١٨ص، ٢ج، المصدر السابق ، سالم االلوسي )٥٤(

  . ١٨ص ، ٢ج، المصدر نفسھ   ) ٥٥(

ص ،  ١ج، ) ت .د،عCالم الكتCب : م.د( ، دراسات مختارة في المكتبات والتوثیCق واالعCالم ، عبد هللا عمر البارودي ) ٥٦(

٣٣٧ .  

  .١٨ص ، ٢ج، المصدر السابق ، سالم االلوسي )٥٧(

  . ١٩ص،المصدرنفسھ )٥٨(

واسم ابیھ شارل بونابرت واسم امھ ، ولد في مدینة اجاكسیو بجزیرة كورسیكا ) : م١٨٢١-١٧٦٩(نابلیون بونابرت ) ٥٩(

نتخابCھ قنصCال ً مCدى دخل الكلیة العسكریة في باریس قاد معارك عدیدة الCى ان تCم ا ١٧٨٤في سنة . التیسیارامولینو

وبعد ان اصCبح نCابلیون بونCابرت امبراطCورا ً خCاض  ١٨٠٤توج امبراطورا ً على فرنسا سنة ، م ١٨٠٢الحیاة سنة 

معارك عدیدة كان فیھا بین منتصرٍ  ومنھزم منھا معركة الطرف االغر ومعركة یینا ومعركتCي الندشCوت وفریدالنCد 

للتفاصCیل . وبعCدھا تCم نفیCھ الCى جزیCرة سCانت ھیالنCھ وتCوفي فیھCا . رلCو ومعركة سمولنسك واخیرا ً ھزیمتھ فCي وات

،  ٣-١ج،) ١٩٨١، دار ومكتبCCة الھCCالل : بیCCروت ( ، تCCاریخ نCCابلیون االول، الیCCاس طنCCوس الحویCCك اللبنCCاني : ینظCر 

، فِشCCر . ل .أ.ھCCـ  ؛)  ١٩٨٠، المؤسسCCة العربیCCة للدراسCCات والنشCCر : بیCCروت ( ، نCCابلیون بونCCابرت ، بسCCام العسCCلي 

  . ٧٣-٤٥ص ، المصدر السابق 

  . ١٣ص،المصدرالسابق ، وسن صاحب عیدان الجبوري ؛ ١٩ص،  ٢ج، المصدر السابق ، سالم االلوسي ) ٦٠(



 )

وكCان لھCذا القCرار االخیCر األثCر األكبCر فCي تنظCیم االرشCیف  ٢١/٧/١٩٣٦قرار ،  ١٤/١٢/١٩١١

  . )٦١(بادئ واضحة محددةالقومي الفرنسي وفق م

ن فرنسCا فCي البرنCامج الوثCائقي إال انھCا لCم تغیCب مCن السCاحة عCاما بریطانیا وان تCاخرت 

م شكلت  ١٨٠٠ففي سنة ،  الوثائقیة فقد اصدرت التشریعات وشكلت اللجان من اجل تنظیم الوثائق 

ن اھمیة دور الوثCائق ثCم وقدمت ھذه اللجنة تقریرھا ع،  لجنة في مجلس العموم لبحث حالة الوثائق 

جنCة لالتCي شCغل اعضCاؤھا بنشCر الوثCائق التاریخیCة وقCدمت ھCذه ال" لجنة الوثائق " شكلت بعد ذلك 

فیھCCCCا تحدیCCCCد المCCCCاكن حفCCCCظ الوثCCCCائق ووصCCCCف  ١٨٣٧،  ١٨١٩،  ١٨١٢ثالثCCCCة تقCCCCاریر سCCCCنة 

  .)٦٢(لمحتویاتھا

دار " تCم تأسCیس فبموجبCھ ) ١٤/٨/١٨٣٨(وكان أھم قانون صدر في بریطانیا ھو قCانون 

قاضي القضCاة الCذي خCول لوضCع اللCوائح والقCوانین لصCیانة الوثCائق  إشرافتحت "  عامةالوثائق ال

الوثCائق التCي ال تجCد عنایCة  إنم قرر قاضي القضCاة  ١٩٢٤وفي سنة  . )٦٣(وعرضھا على البرلمان

مختصCین المتخCرجین مCن دار الوثائق وعینت لھا المCوظفین ال إلىتنقل فورا ً  اإلقلیمیةمن السلطات 

م صCCدر قCCانون تCCم ١٩٥٨وفCCي سCCنة ، م ١٩١٩الCCذي تأسCCس بجامعCCة لنCCدن سCCنة" المعھCCد الوثCCائق والمكتبCCات 

  . )٦٤(العمل في النظام الوثائقي البریطاني ةلیآبموجبھ تعدیل 

م وصCدر القCانون المCنظم  ١٩٣٤فقد تأسس كمؤسسة مستقلة سCنة  األمریكيالقومي  األرشیفاما 

القCومي  األرشCیفوتم تعدیل ھCذا القCانون بCان یقCوم رئCیس الجمھوریCة بتعیCین مCدیر ،  ١٩/٦/١٩٣٤لھا في 

" وصCCدر قCCانون . )٦٥(األرشCCیف علCCى مبCCادئ  ًأیضCCاونCCص " وثCCائق الوالیCCات المتحCCدة  أمCCین" ویطلCCق علیCCھ 

ة االتحادیCة وثCائق الحكومC" ومن ثم صCدر قCانون ، م ١٩٤٩في سنة "  اإلداریةالملكیة االتحادیة والخدمات 

فقCCد كCCان لھCCذین القCCانونین اثCCر كبیCCر فCCي تغییCCر الكثیCCر مCCن الCCنظم االداریCCة فCCي االرشCCیف ، م  ١٩٥٠سCCنة "

ادارة الخCCدمات " المتصCCلة بالوثCCائق تابعCCة الCCى مؤسسCCة تسCCمى  اإلداراتكCCل  أصCCبحتبعCCد ان ، االمریكCCي 

إذ كانCCت االسCCبیقة ، لCCى الوثCCائق وبموجCCب القCCانون االخیCCر تCCم وضCCع التعلمیCCات بشCCأن االطCCالع ع"  عامCCةال

  . )٦٦(للباحثین  الرسمیین كالموظفین ثم الباحثین لالغراض القضائیة ثم القائمین باالبحاث العلمیة

الدولCة بCل  إطCارودور الوثائق التي تأسست داخCل  األرشیفاتالوثائق لم تقف عند حدود  أھمیةان 

CCات والمنظمCCي الھیئCCع فCCا موقCCون لھCCان یكCCا بCCعت ثقلھCCة وضCCة ، ات العالمیCCة الثانیCCرب العالمیCCاء الحCCد انتھCCفبع

                                                 
 . ٢١-١٩ص،  ٢ج، المصدر السابق، سالم االلوسي : ینظر . لالطالع على تفاصیل ھذه القرارات ومبادئھا ) ٦١(

 .(http:// repository.ya.edu)ئقیة ، الموقع ،  ، التشریعات الوثا"انترنت"  )٦٢(

  . ٢٨ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، سالم االلوسي  ) ٦٣(

 . ٣١، ٢٩ص ، المصدر نفسھ ) ٦٤(

  .التشریعات الوثائقیة ، الموقع السابق، "انترنت" )٦٥(

 .المصدر نفسھ ) ٦٦(



 )

ذھCان أفكCرة ایجابیCة فCي التمعCت ، على المجتمعCات البشCریة من دمار ونكبات ألحقتھوما ) م١٩٤٥-١٩٣٩(

اخطار الحروب التي قد تقع في المستقبل ھي فكرة اعتماد الثقافة والعلوم فCي  إبعادبعض المفكرین في سبیل 

على عاتقھا تنظیم العالقCات  أخذتفسارعوا الى تأسیس الھیئات والمنظمات العالمیة التي  ،العالقات الدولیة 

والمجلCCس الCCدولي  )٦٨(ومنظمCCة الیونسCCكو،  )٦٧(المتحCCدة األمCCموالCروابط بCCین دول العCCالم فتأسسCCت منظمCCة 

العدیCد  وقبل التطرق الى المجلس الدولي للوثائق نبCین ان. )٦٩(للوثائق وغیرھا من المنظمات الدولیة

بحاجتھCCا الCCى المعلومCCات والوثCCائق المتصCCلة  أحسCCتمCCن الCCدول بعCCد انتھCCاء الحCCرب العالمیCCة الثانیCCة 

  :بتاریخھا المعاصر من باب 

  اھمیة الوثائق والسجالت كأدوات للبحث والدراسات الرصینة" 

  . )٧٠("ائقـدون وثــخ بــال تاری: دأ ــالقا ً من المبــوثقة انطــالم 

- ssس الssائق المجلssیف( دولي للوثssارا ً ) لالرشssرف اختصssا "ویعssآیكICA "International 

Council on Archieves  ىCCھ الCCیفات وتتوجCCتم باالرشCCة تھCCة دولیCCر حكومیCCة غیCCو منظمCCھ

تأسCس بعCد جھCود بCذلھا نخبCة ) ٧٢(و یعد احد فروع منظمة الیونسCكو،)  ٧١(في العالم اجمع األرشیفیین

                                                 
دة تصCریحات مCن بعCض دول العCالم تؤكCد علCى فCي اثنCاء الحCرب العالمیCة الثانیCة صCدرت عC: منظمة االمم المتحدة ) ٦٧(

ضرورة قیام نظام جدید یحفظ السلم ویمنع الحروب في المستقبل ضمن ھذه التصریحات تصCریح االمCم المتحCدة فقCد 

م ویعد اول تصریح یتضمن اقتراح اسم  االمم المتحCدة وفCي مCؤتمر سCان ١٩٤٢صدر في واشنطن في كانون الثاني 

مادة موزعCة ) ١١١(م تم اعالن میثاق االمم المتحدة وتألف المیثاق من دیباجة و ١٩٤٥ حزیران ٢٦فرانسیسكو في 

 -٤االمانCة العامCة    -٣مجلCس االمCن     -٢الجمعیCة العامCة    -١: اما اجھزة االمم المتحدة ھي . فصالً  ) ١٩(على 

فخCري رشCید : للتفاصCیل ینظCر . ة محكمة العدل الدولیC -٦مجلس الوصایة    -٥المجلس االقتصادي واالجتماعي    

 ؛ ٢٩٢-٢٦٣ص ، )  ٢٠٠٧، العائCك لصCناعة الكتCاب : القCاھرة (، المنظمات الدولیة ، المھنا وصالح  یاسین داود 

، مجCد المؤسسCة الجامعیCة للدراسCات والنشCر والتوزیCع : بیCروت ( ،دمقرطCة منظمCة االمCم المتحCدة  ، عمیمر نعیمة 

  ) . ٢٠١٠، دار اثراء : عمان ( ، المنظمات الدولیة ، العطا ریاض صالح أبو   ؛)  ٢٠٠٧

تشCCرین ٤تأسسCCت فCي لنCدن فCي ، منظمCة االمCم المتحCCدة للتربیCة والعلCوم والثقافCة ) : UNESCO(منظمCة الیونسCكو ) ٦٨(

. م واقCCر المCCؤتمرون فCCي المCCؤتمر التأسیسCCي ان یكCCون مقCCر ھCCذه المنظمCCة العاصCCمة الفرنسCCیة بCCاریس ١٩٤٦األول

ادارة المنظمCات الدولیCة المتخصصCة بالتربیCة والثقافCة والعلCوم ، عبد المجید سعید مصلح العسCالي : فاصیل ینظر للت

، حسCن نافعCة  ؛ ٢-١ج، )  ٢٠١٠، المركز القومي لالصCدارات  القانونیCة : م.د( ، االیسیسكو  -االلكسو –الیونسكو 

الیونسكو والصراع الدولي حCول االعCالم ، اسكندر الدیك ؛ )١٩٨٩، مطابع الرسالة : الكویت ( ، العرب والیونسكو 

  ).١٩٩٣، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع : بیروت ( ، والثقافة 

  ١٢ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، سالم االلوسي ) ٦٩(

 . ١٤ص ، المصدر نفسھ ) ٧٠(

  ).http://ar.wikipedia.org(، الموقع، سوعة الحرة المو، ویكیبیدیا  –المجلس الدولي لالرشیف ، "انترنت " ) ٧١(

  ).(http://blogs.najah.edu، الموقع ، محاضرات دورة تنظیم السجالت وادارة االرشیف ،"انترنت " )٧٢(

http://ar.wikipedia.org
http://blogs.najah.edu)


 )

انتھCCز ھCCؤالء فرصCCة انعقCCاد مCCؤتمر الیونسCCكو فرفعCCوا  ثاشCCیف حیCCمCCن علمCCاء الوثCCائق وخبCCراء االر

المتحدة تتكفCل بالتعCاون الفنCي  األمممطالبین بتأسیس ھیئة خاصة ضمن تشكیالت منظمة   أصواتھم

والوثCائق  األرشCیفاتواتبCاع الوسCائل المتطCورة فCي ادارة  األرشCیفیةوالمھني في میادین التنظیمات 

وفCCي سCCنة ، لوثCCائق الدولیCCة بشCCأن صCCیانة وثائقھCCا وكیفیCCة التصCCرف بھCCا وتقCCدیم المشCCورة الCCى دور ا

م خالل اجتماع منظمة الیونسكو تمت الموافقة على تأسیس المجلس الCدولي للوثCائق واعCداد  ١٩٤٨

لیكCون ھCذا التCاریخ ،  ١٠/٨/١٩٥٠فCي بCاریس بتCاریخ  األولوعقCد المجلCس المCؤتمر )٧٣(دستور لھ

  . )٧٤(ریس مقرا ً  دائما ً للمجلسبا وأصبحت، بدایة للتأسیس 

تأسCیس  أبرزھCاو حقق المجلس الدولي للوثائق منCذ تأسیسCھ العدیCد مCن االعمCال كCان مCن 

الفCCرع " وكCCان مCCن بینھCCا ، الفCCروع االقلیمیCCة للمجلCCس فCCي عCCدد مCCن المنCCاطق الجغرافیCCة مCCن العCCالم 

 )ARBICAعربیكا " ( االقلیمي العربي للمجلس الدولي للوثائق 
)٧٥( The Arab Regional Branch of the International council on Archive٧٥.  

العربي للوثائق في المؤتمر التأسیسي الذي عقد في مدینة رومCا فCي  اإلقلیميتأسس الفرع 

واقر المؤتمرون القانون التأسیسي لھ وعقCد المCؤتمر الثCاني فCي .  ١٩٧٢تموز  ٢٩و٢٥ایطالیا بین 

Cان  )٧٧(م١٩٧٥والمؤتمر الثالث في طرابلس في لیبیCا سCنة ،  )٧٦( م ١٩٧٣بغداد سنة والرابCع فCي َعمَّ

واصCدر الفCرع مجلCة . م والخامس وھو مؤتمر اسCتثنائي فCي مدینCة اشCبیلیة فCي اسCبانیا  ١٩٨٠سنة 

بCاللغتین العربیCة واالنكلیزیCة ) مجلCة الوثCائق العربیCة (والوثCائق باسCم  باألرشیفسنویة متخصصة 

  . )٧٨( م ١٩٧٥ول منھا سنة صدر العدد اال

یھتم الفرع االقلیمي العربي للوثائق بتعزیز التعاون بین دور الوثائق العربیCة والتعCاون فیمCا بینھCا 

جCاد وعCي وثCائقي فCي كما یھتم بالعمل على الحفCاظ علCى التCراث العربCي وای، وبین المجلس الدولي للوثائق 

                                                 
 . ١١٨ص ،  ٣ج)  ١٩٨٨، دار الحریة : بغداد ( ، التشریعات الوثائقیة ، سالم االلوسي ) ٧٣(

صCیانھ وتCرمیم الوثCائق والخCرائط والكتCب ،" انترنCت " ؛ ٢١٢ص ، حCث التCاریخيمنCاھج الفكCر والب، حسان حالق )٧٤(

الموسCوعة ، ویكیبیدیا  –المجلس الدولي لالرشیف ،" انترنت" ؛ )(http://alyaseer.net، الموقع ، والمخطوطات 

  .الموقع السابق ، الحرة 

الفCCرع االقلیمCCي العربCCي للمجلCCس الCCدولي ، "انترنCCت"   ؛ ١٢٠-١١٩ص ،  ٣ج، المصCCدر السCCابق ، سCCالم االلوسCCي ) ٧٥(

 ) .http://ar.wikipedia.org(، الموقع ، الموسوعة الحرة ، ویكیبیدیا –لالرشیف 

  . ١٩ص ، االرشیف والوثائق والمخطوطات ، حسان حالق ) ٧٦(

، ع الموقCCCC، قCCCCانون تصCCCCدیق النظCCCCام االساسCCCCي للفCCCCرع االقلیمCCCCي العربCCCCي لمجلCCCCس الCCCCدولي للوثCCCCائق ، " انترنCCCCت)٧٧(

)http://iragilaws.doroar-alirag.net( . 

  .١٢٠ص،  ٣ج، المصدر السابق ، سالم االلوسي ) ٧٨(

http://alyaseer.net)
http://ar.wikipedia.org
http://iragilaws.doroar-alirag.net


 )

وتفعیCCل الدراسCCات الوثائقیCCة فCCي الجامعCCات ، واالنتفCCاع منھCCا  والتأكیCCد علCCى صCCیانة الوثCCائق، الCCدول العربیCCة

  . )٧٩(العربیة

یعد ھذا المعھد من أھم المشروعات التي حققھCا الفCرع االقلیمCي العربCي للوثCائق :  معھد الوثائقیین العرب -

نت الدراسCة فیCھ كا، وفیة والوثائقیة نظریا ً وعملیا ًلدراسة العلوم االرشی، م في بغداد ١٩٧٧الذي افتتح سنة 

واول دورة تخرجCCت منCCھ سCCنة ،  )٨٠()دبلCCوم فCCي الوثCCائق( سCCنتین یحصCCل الطالCCب المتخCCرج علCCى شCCھادة 

م صدر قرار نقل معھCد الوثCائقیین العCرب الCى وزارة التعلCیم العCالي والبحCث  ١٩٨٣وفي سنة   )٨١(م١٩٧٩

  . )٨٢("قسم الوثائق" باسم ، مؤسسة المعاھد الفنیة /العلمي 

مCCا تقCCدم ان الداللCCة  اللغویCCة للوثیقCCة فCCي اللغCCة العربیCCة تختلCCف عCCن الداللCCة  محصCCلة  یبCCدو مCCنو

اما الداللة االصطالحیة تدل علCى ان ، االحكام والشد: االصطالحیة فالداللة اللغویة تدل على ان الوثیقة ھي 

مسCموع كCاالفالم  كل مكتوب سواء كان في ورقCة ٍ او حجCر ٍ او معCدن ٍ بCل حتCى كCل مرئCي او: الوثیقة ھي 

اما من وجھ أخر نستطیع ان نسCتنتج انCھ رغCم االخCتالف بCین . واالصوات في اجھزة التسجیل ھذا من وجھ 

امCا . شCد الداللتین  یبقى ھناك نوع من التقCارب بینھمCا الن بمفCردات الداللCة االصCطالحیة تحكCم البحCوث وتُ 

ى اللغCة العربیCة تظھCر انھCا تقتCرب مCن االصCطالح ال مفھوم وداللة الوثیقة في اللغات االخرى فبترجمتھا ال

  ). ٨٣(اللغة

الCذاكرة وھCي  ، آلCة علمیCة تنقCل حضCارة اإلنسCان بإیجابیاتھCا وسCلبیاتھا : الوثیقCة فانھCا  أھمیةاما 

بالغCCة لمCCا تسCCابقت الCCدول الحضCCاریة فCCي  أھمیCCةولCCو لCCم تكCن للوثCCائق ، الحیCة التCCي بھCCا تتجCCدد قCCراءة التCCاریخ 

" م بعنCCوان ١٧٩٠ارشCCیف فCCي العCCالم سCCنة  أولتأسCCس "  األرشCCیفمھCCد " ففCCي فرنسCCا  ،راشCCیف تأسCCیس اال

ثCم الدولCة ،)٨٤(م ١٨٣٨سCنة "  عامCةدار الوثCائق ال"  أسستثم تلتھا بریطانیا إذ " القومي الفرنسي  األرشیف

   ).٨٥(م ١٨٤٦سنة " خزینة االوراق " العثمانیة التي أسست 

  .في التأسیس واالھمیة : دراسة " خزینة االوراق " شیف العثماني فالمبحث القادم سیعالج االر

  

  

                                                 
، االرشCCیف والوثCCائق والمخطوطCCات ، حسCCان حCCالق  ؛ ٢١٤ص ، منCCاھج الفكCCر والبحCCث التCCاریخي، حسCCان حCCالق ) ٧٩(

  . ١٩ص

 .١٢٠ص،  ٣ج، المصدر السابق ، سالم االلوسي  )٨٠(

  .الموقع السابق ، ات دورة تنظیم السجالت وادارة االرشیف محاضر، "انترنت ") ٨١(

، الموقCCCCCع، قCCCCCرار نقCCCCCل معھCCCCCد الوثCCCCCائقین العCCCCCرب الCCCCCى وزارة التعلCCCCCیم العCCCCCالي والبحCCCCCث العلمCCCCCي ، " انترنCCCCCت") ٨٢(

(http://iragilaws.dorar-alirag.net) .  

  .٢٧ص، المصدر السابق ، جمال الخولي  (٨٣)

  .٢٨، ١٨ص،  ٢ج، بق المصدر السا، سالم االلوسي  )(٨٤

 . ٤٠ص، المصدر السابق ،  نجاتي اقطاش وعصمت بینارق)(٨٥

http://iragilaws.dorar-alirag.net)


 )

  -:االرشیف الوثائقي العثماني دراسھ اولیة في التأسیس واالھمیة : المبحث الثاني 
مبنCCى  أي  Arkheion " "مشCCتقة مCCن الكلمCCة الیونانیCCة "  Archives"  أرشCCیفكلمCCة 

و انتشCر . )٨٦(الحكومیة والمؤسسات اإلداراتستندات واستخدم ھذا اللفظ في الداللة على م،  اإلدارة

ففي االنجلیزیة ، الحدیثة منذ القرن التاسع عشر المیالدي  األوربیةفي اللغات  أرشیفاستخدام كلمة 

وفCCCي االیطالیCCCة  "Archiv" تكتCCCب األلمانیCCCةوفCCCي اللغCCCة " Archivs" تسCCCتخدم بصCCCیغة الجمCCCع 

) ش(ینطق مثلما ینطق حرف ) ch(غة الفرنسیة فالمقطع واما الل، " Archiveo" واالسبانیة تكتب 

  .     )٨٧(" Archief" وتكتب بالھولندیة ، بالعربیة 

) Ş(والحCCرف " ArŞiv"بھCCذا اللفCCظ )  الحدیثCCة(ووردت كلمCCة ارشCCیف فCCي اللغCCة التركیCCة 

" ارشCCیف"مثلمCCا تلفCCظ كلمCCة " ArŞiv"فCCتلفظ  ، فCCي اللغCCة العربیCCة ) ش(ینطCCق كمCCا ینطCCق الحCCرف 

إذ ،  أرشCیفیبدو ان العثمCانیین لCم یسCتخدموا كلمCة ، ) القدیمة (اما في اللغة العثمانیة . )٨٨(العربیة ب

فلCم  )٨٩()قاموس تركCي(قاموس مصنف باللغة العثمانیة  أشھران الباحث دقق وجود ھذه المفردة في 

.  )٩٠(عثمCCانيال) لغCCت نCCاجي(وكCCذلك ال توجCCد كلمCCة ارشCCیف فCCي قCCاموس ، یجCCد اثCCرا ً لھCCذه المفCCردة 

 )٩١("خزینCCة االوراق"م سCCموه ١٨٤٦والCCدلیل علCCى ذلCCك ان العثمCCانیین عنCCدما اسسCCوا ارشCCیفھم سCCنة 

  . )٩٢("خزینة"وقد جاءت في القاموسین المذكورین كلمة . ولیس ارشیفا ً 

فلCذلك ، الى اللغة العربیة  وھCي تنطCق علCى غCرار النطCق الفرنسCي  أرشیفودخلت كلمة 

وال یستبعد انھا دخلت الCى اللغCة ، )٩٣(عن الفرنسیین أخذوھاالُخولي ان العرب یرجح الدكتور جمال 

ویقتCرح احCد االرشCیفیین ،  )٩٤(وتغیر النطق طلباً  للخفة وسھولة اللفCظ، العربیة من غیر الفرنسیین 

نحCاول اشCتقاق االفعCال الثالثCة منھCا : الCى معCاجم اللغCة العربیCة فیقCول  أرشCیفالعرب ادخال كلمCة 

                                                 
  . ٢٠٧ص ، مناھج الفكر والبحث التاریخي، حسان حالق  ؛٤٤ص ، المصدر السابق ، جمال الُخولي ) ٨٦( 

  . ٤٦ص، المصدر السابق ، جمال الُخولي  )٨٧(

: اسCCCCCCCCتانبول (، ٣ط، " Türkςe-Arapςa:Sözlük" عربCCCCCCCCي  –تركCCCCCCCCي : المعجCCCCCCCCم االساسCCCCCCCCي ، إلیCCCCCCCCاس قارصCCCCCCCCلي ) ٨٨(

EmreMatbaasi،٣٠ص ، )  ٢٠٠٤ ; Emrullah İŞLER ve İbrahim öZAY , a.g.e. ,s.78.  

  .برنجى وایكنجي جلد ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي ) ٨٩(

  ) .İstanbul:Enes ofset , 2006(، لغت ناجي ، معلم ناجي  ) ٩٠(

، العثمCCانیون اسCCتعملوا الكثیCCر مCCن الكلمCCات العربیCCة فCCي لغCCتھم ، عربCCي كمCCا ھCCو واضCCح لفCCظ : خزینCCة االوراق   ) ٩١(

 . برنجى و ایكنجى جلد ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي : ینظر . لالستزادة

  . ٣٨١ص ، المصدر السابق ، ؛ معلم ناجي  ٥٨٠ص ، برنجى جلد ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي  )٩٢(

 . ٤٦ص ، المصدر السابق ، ي جمال الخول) ٩٣(

جCواھر البالغCة فCي المعCاني والبیCان ، احمCد الھاشCمي : ینظر . لالطالع على الخفة وسھولة اللفظ في اللغة العربیة  ) ٩٤(

  . ١٩-٨ص ، )  ١٣٧٩، مؤسسة الصادق : طھران ( ، والبدیع 



 )

وأرِشCْف فCي االسCتقبال واالمCر ومCن ، یؤرِشُف في الحال والمضارع ، أرَشَف في الماضي : ول فنق

  . )٩٥(ھنا نشتق كلمة المؤرشف وزن مؤرخ

وعت االراء في تعریف فقد تن، اما فیما یخص التعریفات واالراء لتحدید مفھوم االرشیف   

القومیCة بمدرسCة الوثCائق ببCاریس إذ تعریCف شCارل سCامران مCدیر دار الوثCائق : منھCا ، ھذا المفھوم

  :یعرف 

  ف ھو كل االوراق والوثائق المكتوبة الناتجة  عن نشاط جماعي او    فردي       ــاالرشی"  

  وان تكون قد  ، بشرط ان تكون قد نظمت لیسھل الرجوع الیھا عند الحاجة في البحث     

  . )٩٦("دة ــــــــــــة واحــــــــــــــل منظمـــــــــــــي داخـــــھا فـــــــــــن حفظـــــــاحس    

  

  :وعّرف العالم االنجلیزي شلنبرج االرشیف بانھ 

  التي اعتبرت جدیرة بالحفظ            ، او خاصة  عامةة ـــدات ایة مؤسســـــــمستن"              

  و اختیرت لتودع واودعت ا، الدائم بغرض الرجوع الیھا او بغرض البحث             

  . )٩٧("ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــفیــــــیــــة ارشـــــــــؤسســــــــــي مـــــــف         

  

الفنیة التCي تتخCذ لحصCر وجمCع  اإلجراءات: بانھ  األرشیفخر جاء مفھوم آ  وفي تعریفٍ 

سCطة البCاحثین فCي جمیCع المجCاالت الوثائق والمحافظة علیھا وترتیبھCا ووضCعھا لالسCتفادة منھCا بوا

  . )٩٨(المعرفة االنسانیة

،  األرشCیفوقوع تضارب او ازدواجیة في معنى كلمCة  إلىویشیر الدكتور جمال الخولي 

أي ان ھذه الكلمة تستخدم للداللة على كل من الوثائق ، تستخدم للداللة على معنیین  ھانفسفان الكلمة 

" فحین نسمع كلمCة : ویقول ، ى المكان الذي تحفظ فیھ ھذه الوثائق التاریخیة ذاتھا وكذلك للداللة عل

ویذكر ان العالم االنجلیزي شلنبرج استطاع ، الوثائق أم المكان : المقصود  أیھماال ندري "  أرشیف

، للداللCة علCى الوثCائق التاریخیCة " Archives" أرشیفان یضع حداً  لھذا التداخل إذ استخدم كلمة 

                                                 
  . ٤٧ص، المصدر السابق ، جمال الخولي  )٩٥(

،  ٢٠٠٤، ) مجلCة" (الوثCائق العربیCة " ، اھمیة الوثائق العثمانیة في االرشCیفات العربیCة ، یم بھاء عبد القادر االبراھ)٩٦(

االرشCCیف ، ؛ حسCCان حCCالق  ٢٠٨ص ، منCCاھج الفكCCر والبحCCث التCCاریخي  ، ؛ حسCCان حCCالق  ١٩٣ص ،  ٢٢العCCدد

 .١٤ص ، والوثائق والمخطوطات 

 .٥٢ص ، المصدر السابق ، جمال الخولي  ) ٩٧(

  .١٨-١٧ص ، المصدر السابق ، جوب مالك محمد مح)٩٨(



 )

للداللCة علCCى المكCان الCCذي یحCوي ھCCذه " Archival Institution" " األرشCCیفیةسCة المؤس" واسCم 

  . )٩٩(الوثائق

الى المكCان ال الCى مCا  – األغلبفي  –لذھنلیتبادر  أرشیفولكن الظاھر عندما نسمع لفظ 

في  –على اقل تقدیر  –ھذا ، اما الوثائق او الوثائق التاریخیة فانھا تطلق على الذي في المكان . فیھ 

الوثCائق او الوثCائق التاریخیCة فCي االرشCیف العثمCاني او فCي االرشCیف : فلCذلك یقCال ، اللغة العربیة 

  .البریطاني مثال ً 

العثماني تأسیسا ً  األرشیفالتطرق الى  باإلمكاناصبح  األرشیفبعد توضیح ماھیة كلمة 

  . وأھمیة

وذلك من خالل النظم ، تأسیسھا  منذ  ًأرشیفیاتمتلك فكرا ً  )١٠٠(كانت الدولة العثمانیة

في المحافظة علیھا بعنایة فائقة بصCرف النظCر عCن  وأسلوبھا، التي اتبعتھا في تنظیم الوثائق 

الCCCدیوان  : التCCCي ھCCCي نتCCCاج مؤسسCCCاتھا المعروفCCCة  األرشCCCیفیةھCCCذه المCCCادة ، مCCCدى اھمیتھCCCا 

الCدفتر ، )١٠٣("المالیCة" البCاب الCدفتري ،  )١٠٢("البCاب العCالي"الباب اآلصفي ،  )١٠١(الھمایوني

                                                 
  .١٩٣ص ، المصدر السابق ، ؛ بھاء عبد القادر االبراھیم  ٥٩،  ٥٧ص ، المصدر السابق ، جمال الخولي  ) ٩٩(

عصCCور تCCاریخ الدولCCة العثمانیCCة فCCي ال، محمCCود محمCCد الحCCویري : ینظCCر . الدولCCة العثمانیCCة  لالطCCالع علCCى تCCاریخ)١٠٠(

تاریخ الدولة العثمانیة مCن النشCوء الCى ، ؛ خلیل اینالجیك ) ت.د، مكتب المصري للمطبوعات ال: القاھرة (، الوسطى

دونالCCد ، ؛ خلیCCل اینCCا لجیCCك )  ٢٠٠٢، دار المCCدار االسCCالمي : بیCCروت (، االرنCCاؤوط . ترجمCCة محمCCد م، االنحCCدار 

( ، جمCCة عبCCد اللطیCCف الحCCارس تر، م ١٦٠٠-١٣٠٠التCCاریخ االقتصCCادي واالجتمCCاعي لللدولCCة العثمانیCCة ، كCCواترت 

التCاریخ االقتصCادي واالجتمCاعي للدولCة ، ؛ ثریCا فCاروقي وآخCرون ١ج، )  ٢٠٠٧، دار المCدار االسCالمي : بیروت 

  . ٢ج،)   ٢٠٠٧، دار المدار االسالمي : بیروت (، ترجمة قاسم عبده قاسم ، م ١٩١٤-١٦٠٠العثمانیة 

وكانCCت ھCCذه ، علCCى المجلCCس الCCذي یقCCوم بمھمCCة تسCCییر االمCCور فCCي الدولCCة  االسCCم الCCذي اطلCCق: الCCدیوان الھمCCایوني ) ١٠١(

، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق : ینظر . المؤسسة تؤدي الدور الذي یؤدیھ االن مجلس الوزراء 

 .٤-٣ص

ف فCي البدایCة باسCم وقCد عCر، " رئیس الوزراء " المقر الرسمي للصدر االعظم " : الباب العالي " الباب اآلصفي ) ١٠٢(

حتCى تغیCر االسCم فCي " باشCا قابسCي " ثم بCاب الباشCا " باب اصفي " ثم الباب اآلصفي " وزیر قابسي " باب الوزیر 

: ینظCCر ) . م١٧٨٩– ١٧٧٤(علCCى عھCCد السCCلطان عبCCد الحمیCCد االول " بCCاب عCCالي " فاصCCبح البCCاب العCCالي ، النھایCCة 

 . ١٤ص، ابقالمصدر الس، نجاتي اقطاش و عصمت بینارق 

ھو التنظیم الذي كان یقوم بمھمة ادارة االمور المالیة فCي الدولCة " باب الدفتر دار" او " : المالیة " الباب الدفتري  ) ١٠٣(

فتطورت واتسع مجال نشاطھا الى ان شكلت ، ومع مرور الزمن تعرضت ھذه المؤسسة المالیة لتعدیالت ، العثمانیة 

 . ٢٠ص، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش و عصمت بینارق : ینظر   .م١٨٣٨سنھ " نظارة المالیة " 



 )

 –بCاب المشCیخة "المؤسسة العلمیة ،  )١٠٥(المؤسسة العسكریة،  )١٠٤("ةعامرالدفتر خانة ال"الخاقاني 

  . )١٠٧(واالقالم التي ارتبطت بھذه المؤسسات ،  )١٠٦("باب الفتوى
امCCا الCCدفاتر ، الرسCCمیة بعنایCCة كبیCCرة داخCCل اكیCCاس وصCCنادیق  األوراقحفCCظ العثمCCانیون 

كانCت تخCزن فCي خزنیCة الCدفتر ، فCي الدولCة العثمانیCة  األراضيي تحدد قیود وسجالت الت األساسیة

فبھCCذه الطریقCCة ، نCCة دفCCاتر المالیCCة یالمختلفCCة فCCي خز بأقالمھCCاوتحفCCظ دفCCاتر المالیCCة ، رة عCCامخانCCة ال

" وشCCكل العثمCCانیون . )١٠٨(األخCCرىمؤسسCCات الدولCCة  وأوراقتCCم حفCCظ دفCCاتر  األرشCCیفیة

                                                 
المكCان الCذي تحفCظ فیCھ الCدفاتر التCي تضCم قیCود وسCجالت االراضCي فCي " : الدفتر خانة العامرة" الدفتر الخاقاني ) ١٠٤(

طلCق علCى آمCر كCان ی، التیمار والخاص والزعامCھ والملCك والوقCف وغیرھCا : مثل ، الدولة العثمانیة وتعین اجناسھا 

نظCارة " م تغیر اسCم الCدفتر خانCة فاصCبح ١٨٧١وفي سنھ " . امین الدفترخانھ " او " امین الدفتر " الدفتر خانة اسم 

نجCاتي اقطCاش و عصCمت : ینظCر " . نCاظر الCدفتر الخاقCاني " اسCم " امCین الCدفتر " واطلCق علCى " الدفتر الخاقاني 

  . ٣٤-٣٢ص، المصدر السابق ، بینارق 

م الجCیش االول فCي العCالم ،واھتمCت المؤسسCة ١٤٤٧اصبح في سCنة ، أسس العثمانیون جیشاً :المؤسسة العسكریة  )١٠٥(

فقCCد كانCCت منتخبCCة ومروضCCة للعملیCCات العسCCكریة ، العسCCكریة العثمانیCCة اھتمامCCا ً بالغCCا ً باالسCCتخبارات ، امCCا الخیCCول 

م ، وبCدأ سCلیم الثالCث فCي  ١٧٠٠فعیات فCي العCالم حتCى سCنة واحدة من  ارقCى المCد، " المدفعیة العثمانیة " ،وكانت  

إذ اسCCس جیشCCا ً ، وخCCرج ضCCباطا ً مCCزودین بCCالعلوم الحدیثCCة ، م بتأسCCیس جCCیش وفCCق االنظمCCة الحدیثCCة  ١٧٩١سCCنة 

الCذي اسسCھ " جCیش االنكشCاریة " حدیثاً َ◌ على الطCراز االوربCي ، وكCان مCن ضCمن المؤسسCة العسCكریة العثمانیCة 

، ترجمCة عCدنان محمCود سCلمان ، تاریخ الدولة العثمانیة ، یلماز اوزتونا : للتفاصیل ینظر . ورخان االول ً السلطان ا

؛ محمد  ٤٥٧-٣٧١ص ،  ٢ج، )  ١٩٩٠، مؤسسة فیصل للتمویل : استانبول ( ، مراجعة وتنقیح محمود االنصاري

، )  ٢٠٠٦، دار النفCائس: بیCروت ( ،  ١٠ط، قCي تحقیق احسCان ح، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ، فریدبك المحامي 

دار : بیCروت (،  ٢ط، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة الى االنقالب علCى الخالفCة ، ؛ محمد سھیل طقوش  ١٢٣ص 

  . ٣٨-٣٣ص ، )  ٢٠٠٨، النفائس 

العلCCوم  –" ة العلمیCCة المؤسسCC" ان شCCیخ االسCCالم ھCCو رئCCیس " :  -بCCاب الفتCCوى–بCCاب المشCCیخة " المؤسسCCة العلمیCCة ) ١٠٦(

واھCم مCا یوصCف بCھ شCیخ االسCالم فCي . بترشیح الصدر االعظCم ، ویصدر أمر تعیینھ من السلطان نفسھ  –الشرعیة 

فتCاوى جوابCا ً عCن  -أوھي علCى نCوعین ، فجواب شیخ االسالم على المسائل ھي فتاوى ، الدولة العثمانیة ھو االفتاء 

ھي في الغالب جCواب شCرعي عCن مسCألة سCنھة بنCاء " الفتوى الشریفة "  -ب . مسائل سألھا بعض الناس او القضاة 

واقترنت ، بھا " فتوى شریفة " وتسلم ، فاذا طلب السلطان جواباً  شرعیاً  عن مسألة اجتھادیة ، على طلب السلطان 

الدولCة ، ید اوزتCورك احمCد آق كونCدز وسCع: ینظCر . فقد تحولCت الفتCوى الCى حكCم قCانوني ، بالفتوى " إرادة سنیة " 

وقCCف البحCCوث : اسCCتانبول (، سCCؤال وجCCواب توضCCح حقCCائق غائبCCة عCCن الدولCCة العثمانیCCة  ٣٠٣العثمانیCCة المجھولCCة 

 . ٥٨٢-٥٧٨ص ، )  ٢٠٠٨، العثمانیة 

 . ٣٧،  ٣ص ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق )١٠٧(

 . ٣٧ص ، المصدر نفسھ )١٠٨(



 )

عاصCCمة الدولCCCة العثمانیCCCة ز وقCCCد تCCم تCCCدمیره مCCCع غCCCزو  )١٠٩(ینCCCة بورصCCCةفCCCي مد" أرشCCیفا ً 

علCCى مجمCCوع وثCCائق الدولCCة " أرشCCیف" ویبCCدو ان اسCCتخدام .  )١١١(لألناضCCول )١١٠(تیمورلنCCك

الن القCاموس العثمCاني یخلCو ، العثمانیة في مدینة بورصة اصطالح حدیث من لCدن البCاحثین 

كانCCت  )١١٣(أدرنCCھعثمانیCCة بعCCد بورصCCة مدینCCة وفCCي عاصCCمة الدولCCة ال، )١١٢(" أرشCCیف" مCCن كلمCCة 

                                                 
شھیرة بجودة ھوائھا وجمال مناظرھCا .  ٢كم١١.٠٤٣تقع في غربھا وتبلغ مساحتھا ، ا احدى مدن تركی: بورصة  ) ١٠٩(

فتحتھCا الدولCة العثمانیCة فCي عھCد السCلطان عثمCان االول سCنة . الطبیعیة وبھا میاه عدیدة شCافیة لكثیCر مCن االمCراض 

ومنھCCا انتقلCCت ، م ١٣٦١ومنCCذ ھCCذا التCCاریخ اصCCبحت مدینCCة بورصCCة عاصCCمة الدولCCة العثمانیCCة الCCى سCCنة ، م ١٣٢٦

الدولCة العثمانیCة والغCزو الفكCري حتCى سCنھ ، خلف بن دبالن بن خضر الوذیناني : ینظر . العاصمة الى مدینة ادرنھ 

، ؛ محمد فرید بك المحامي ٣٥ص ،)  ٢٠٠٣، مطابع جامعة أم القرى : مكة المكرمة ( ،  ٢ط، م ١٩٠٩/ھــ١٣٢٧

، الموقCCع ، الموسCCوعھ الحCCرة ، ویكیبیCCدیا  –قائمCCة مCCدن تركیCCا : ملحCCق  ،" انترنCCت " ؛ ١١٩ص ، المصCCدر السCCابق 

(http://ar.wikipedia.org)  .  

بسبب اصCابتھ بجCرح " االعرج" كلمة فارسیة تعني " لنك"الن ، او تیمور االعرج ) : م١٤٠٥-١٣٣٦(تیمورلنك  )١١٠(

زم وقشCعر وفCارس ووصCل بحمالتCھ سCیطر علCى خCوار. ولد في كیش بCالقرب مCن سCمرقند . م ١٣٦٥في ساقھ سنة 

 ١٤٠٢دخل في صراع مع العثمانیین فانتصر علیھم في معركCة انقCرة سCنة ، العسكریة الى سوریة ومصر والعراق 

عنCدما كCان یشCن حملCة ) اترار(توفي في اطرار . اتخذ سمر قند عاصمة لھ . م واسر السلطان العثماني بایزید االول 

؛ كCCCارل )  ١٩٩٠، دار النفCCCائس : بیCCCروت (، تیمورلنCCCك ، محمCCCد اسCCCد هللا صCCCفا  :للتفاصCCCیل ینظCCCر . علCCى الصCCCین 

دار العلCم للمالیCین : بیCروت (، ٤ط، ترجمة نبیھ امین فارس ومنیر البعلبكي ، تاریخ الشعوب االسالمیة ، بروكلمان 

؛ شCمس  ٢٠٠ص ،)  ١٩٨٢، دار المشCرق : بیCروت (،  ١٢ط، ؛ المنجد في االعCالم  ٤٢٣-٤٢١ص ،)  ١٩٦٥، 

 . ١٢٤٦ص ، ایكنجى جلد ، المصدر  السابق ، الدین سامي 

مركCCز االبحCCاث : اسCCتانبول (، ترجمCCة صCCالح سCCعداوي ، دلیCCل االرشCCیف العثمCCاني ، یوسCCف احسCCان كCCنج وآخCCرون )١١١(

  ؛  ٧ص ، )  ٢٠٠٨، " إرسیكا" للتاریخ والفنون والثقافة االسالمیة 

Yusuf İhsan GENς ve BaŞkalarl , BaŞbakanllk Osmanll ArŞivi Rehberi ,3.Baskl, (Ankara : 

BaŞbakanllk BasImevi , 2010 ) ,s.xxIx.                                                                            

  .برنجى وایكنجى جلد ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي ) ١١٢(

اقصCى الجھCة الشCمالیة الغربیCة مCن القسCم الواقCع فCي اوربCا قریبCا ً مCن حCدود  احدى مCدن تركیCا وتقCع فCي: ادرنھ  ) ١١٣(

م فCي ١٣٦١فتحتھCا الدولCة العثمانیCة سCنة . اسس الرومان مدینة ادرنھ فCي القCرن الثCاني المCیالدي . بلغاریا والیونان 

الى ان تCم فCتح القسCطنطینیة  والھمیة موقعھا الجغرافي نقل الیھا السلطان عاصمة الدولة، عھد السلطان مراد االول 

وكCان قCد صCممھ ، م ١٥٧٥من اشھر مبانیھا المسجد الذي بناه السCلطان سCلیم الثCاني سCنة . م ١٤٥٣سنة ) استانبول(

؛ خلCف بCن دبCالن بCن  ١٢٩ص ، المصCدر السCابق ، محمد فریCد بCك المحCامي : ینظر . المعماري الشھیر سنان آغا 

، الموقCCع ، الموسCCوعة الحCCرة ، ویكیبیCCدیا  –ادرنCCھ ، " انترنCCت" ؛  ٥٢ص  ،المصCCدر السCCابق ، خضCCر الوذینCCاني 

)http://ar.wikipedia.org ( الموقع ، المعرفة  –ادرنھ ، " انترنت " ؛ ،)http://www.marefa.org. (  

http://ar.wikipedia.org)
http://ar.wikipedia.org
http://www.marefa.org


 )

قلعCة " كانCت  )١١٤()اسCتانبول(وبعCد فCتح القسCطنطینیة . العاصCمة " قصCر"الدفاتر تحفظ في سCراي 

  . )١١٥(األوراقبمثابة مخزن " البروج السبعة
م ١٥١٦سCنة  إلCىویرجع الدكتور حسان حالق اھتمCام الدولCة العثمانیCة بوثائقھCا وحفظھCا 

 أسسCCتوقCCد تبCCین ان الدولCCة العثمانیCCة ، )١١٦(ت تسCCتقر فCCي بCCالد الشCCام ومصCCرم عنCCدما بCCدأ١٥١٧و

أرشCCیفا ً او مخزنCCا ً او خزینCCة لمجمCCوع وثائقھCCا فCCي عواصCCمھا بورصCCة التCCي اتخCCذت عاصCCمة سCCنة 

م وأخیرا ً استانبول التي أصبحت العاصمة بعد فتحھا سنة ١٣٦١العاصمة منذ سنة  وأدرنھم ١٣٢٦

قبل الزمان وفي غیر المكان المذكورین عند  أرشیفیةالعثمانیة كانت دولة  فعلیھ ان الدولة. م ١٤٥٣

  .حالق 

الCى الموضCع الCذي عCرف باسCم " قلعCة البCروج السCبعة " مCن  األرشCیفیةو تم نقل المCادة   

واسCتمر . عقCب االنتھCاء مCن بنائCھ  )١١٧(سCراي طCوب قCابي إلCىثCم منCھ " ات میCداني" ساحة الخیل 

                                                 
ینCة صCغیرة كانCت مد، تقع على ملتقCى قCارتي اسCیا واوربCا ، اشھر واجمل مدینة تركیة ) : استانبول( القسطنطینیة ) ١١٤(

وقCد بقیCت زھCاء ، لتكCون عاصCمة لCھ ) م٣٣٧-٣٠٦( م قسCطنطین االول ٣٣٠بدأ باعمارھا سCنة ، اسمھا بیزانطیوم 

ومنذ العھود االسالمیة بدات الحمالت االسCالمیة العربیCة . احد عشر قرناً  عاصمة لالمبراطوریة الرومانیة الشرقیة 

ان یCCدخل ) م١٤٨١-١٤٥١)  (الفCاتح( ان العثمCCاني محمCد الثCCاني الCى ان اسCCتطاع السCلط، لفتحھCا ولكCن دون جCCدوى 

ومنذ . بعد حصار ومعارك عنیفة بین قواتھ والقوات البیزنطیة ، م فاتحاً  مظفراً  ١٤٥٣/ ایار/ ٢٩القسطنطینیة  في 

لعثمانیة فCي الدولة ا، ضیاء محمد جمیل  عباس علي : للتفاصیل ینظر . ھذا  الفتح اصبحت عاصمة الدولة العثمانیة 

جامعCCة ( ، رسCCالة ماجسCCتیر ، دراسCCة فCCي التCCاریخ السیاسCCي ) م١٤٨١-١٤٥١(عھCCد السCCلطان محمCCد الثCCاني الفCCاتح 

، صCCراعات الكنیسCCة وسCCقوط القسCCطنطینیة ، ؛ نجیCCب اسCCطیفان  ٩٤-٥٢ص ، )  ٢٠٠٢، كلیCCة االداب : الموصCCل 

المي  للقسCCCطنطینیة یومیCCCات الحصCCCار العثمCCCاني الفCCCتح االسCCC، ؛ نیقولCCCو باربCCCارو )  ٢٠٠١،دار التكCCCوین : دمشCCCق (

  ) . ٢٠٠٢، دار روتابربنت للطباعة : م.د(، دراسة وترجمة وتعلیق حاتم عبد الرحمن الطحاوي ، م١٤٥٣

 . ٧ص ، المصدر السابق ، یوسف احسان كنج وآخرون ) ١١٥(

، ف والوثCائق والمخطوطCات األرشCی، ؛ حسCان حCالق  ٢١٧ص ، مناھج الفكر والبحث التCاریخي  ، حسان حالق ) ١١٦(

  . ٢٥ص

ویعCCد مCCن اشCCھر ، یقCCع ھCCذا القصCCر فCCي مدینCCة اسCCتانبول ویطCCل علCCى بحCCر مرمCCره : طCCوب قCCابي " قصCCر " سCCراي ) ١١٧(

وقCد شCید السCلطان . القصور التاریخیة التي شھدت مجد واقامة السالطین العثمانیین وكان مركCزاً  لCالدارة العثمانیCة 

. ثم تطور الى مجموعة كبیرة من المباني واالفنیCة والحCدائق . م ١٤٧٠ل مبنى للقصر سنة او) الفاتح ( محمد الثاني 

، محمCCد یسCرى ابCCراھیم دعCCبس : ینظCر . ومCCا زال كCCذلك ، وبعCد تأسCCیس الجمھوریCة التركیCCة تCCم تحویلCھ الCCى متحCف 

شCركة الجCالل : دریة االسCكن(، "دراسات وبحCوث فCي انثروبولوجیCا المتCاحف" متاحف العالم والتواصل الحضاري 

، الموقCCCع ، الموسCCCوعھ الحCCCره ، ویكبیCCCدیا  -البCCCاب العCCCالي ، " انترنCCCت " ؛  ٢٤٩-٢٤٥ص، )  ٢٠٠٤، للطباعCCCة 

)http://ar.wikipedia.org . (  

http://ar.wikipedia.org


 )

ان تCم تخصCیص مبنCى  إلCى األرشCیفیةراي طCوب قCابي للحفCاظ علCى المCادة استخدام بعض مباني س

  . )١١٨(حجري في الباب العالي لھذا الغرض

م فCي عھCد السCلطان عبCد الحمیCد االول ١٧٨٥في سCنة " ى الحجري بنالم" وولدت فكرة   

 دارةإالCCCذي یقCCCوم علCCCى  –الصCCCادر الCCCى رئCCCیس الكتCCCاب  األمCCCرإذ یCCCذكر ،  )١١٩()م١٧٨٩-١٧٧٤(

الحفCاظ بصCورة مسCتمرة علCى الوثCائق المحCررة  أمرانھ لما كان  –تبات في الدیوان الھمایوني المكا

فقCد وجCدنا مCن المناسCب تخصCیص ، الھامCة  األمCوروالدفاتر والرسائل والمعاھدات ھCو مCن صCمیم 

وتCذكر الوثیقCة . لھCذا الغCرض  األعظCمالمخزن الحجCري الجCاري تعمیCره فCي حدیقCة قصCر الصCدر 

انCCھ لمCCا كانCCت الحاجCCة ماسCCة للرسCCائل الھمایونیCCة القدیمCCة الموجCCودة فCCي قلCCم ، بھCCذا الصCCدد الصCCادرة 

ً  إلیھاوكان الرجوع الدیوان الھمایوني ودفاتر المھمة القدیمة ودفاتر ارباب المصالح   امرا ً ضCروریا

  . )١٢٠(وجب ان تحفظ جمیع ھذه الدفاتر وغیرھا في صنادیقھا في المخزن المذكور

م مCن خCالل مCذكرة مرفوعCة مCن نCاظر ١٨٤٥ثیق بمفھومھ الحCدیث فCي سCنة وحدث التو  

الموجCودة فCي الخزینCة قCد وصCلت  األوراقمCن المعلCوم ان : جCاء فیھCا ،  األعظمالصدر  إلىالمالیة 

والجل الحفاظ علیھا تم فرزھا وفحصھا واحدة واحدة وفصCل مCا یخCص ، درجة من التلف التام  إلى

وتCم فصCل مجموعCة مCن ، في العنابر التCي اقیمCت حCدیثا ً  األكیاساخل كل قلم على حدة ووضعت د

رى فCان قسCما ً خCومCن ناحیCة أ.تحسباً  النھا قCد تكCون الزمCة فCي المسCتقبل ، االوراق في محل أخر 

و حظیCت ھCذه المCذكرة ، عن طریق حرقھCا فCي افCران السCراي  لإلعدامخصصت  األوراقخر من آ

إال ان حرق قسم  األرشیفیةھذه العملیة  أھمیةعلى الرغم من . )١٢١(ء فیھابتنفیذ ما جا واألمربالقبول 

                                                 
 . ٧ص ، المصدر السابق ، یوسف احسان كنج وآخرون ) ١١٨(

كCان  محجCوزاً  مCدة حكCم اخیCھ ، د الثالCث ھCو ابCن السCلطان احمC) : م١٧٨٩-١٧٢٤( السلطان عبCد الحمیCد األول ) ١١٩(

كوجCك " ومCن  ثCم توقیCع معاھCدة ، دخلت الدولة العثمانیة في عھده في صراع مع روسیا . السلطان مصطفى الثالث 

) قبرطCاي ( والواقCع ان الحكومCة العثمانیCة تنازلCت فCي ھCذه المعاھCدة لروسCیا عCن قبرطCھ ، م ١٧٧٤سCنة " قینارجھ

فسCلخت ، واسCتغلت النمسCا ھCذه المحنCة . وسمحت السطولھا بالمرور في  الدردنیل ، القوقاز الكبرى والصغرى في 

واھتمت الدولة فCي عھCده ایضCا ً باالصCالحات الداخلیCة وارسCلت القCوات العسCكریة . عن الدولة العثمانیة ) بوكوفینا(

تاریخ الدولCة ( میة في تاریخ الدولة العلیة الحلی التحفة ،ابراھیم بك حلیم : ینظر . الى بالد الشام ومصر الصالحھما 

، المصCدر السCابق ، ؛ كCارل بروكلمCان  ٢٧٠-٢٦٧ص ،)  ٢٠٠٤، ة المختCار سCمؤس: القاھرة (، ) العثمانیة العلیة 

  . ٣٦٢-٣٤١ص ، المصدر السابق ، ؛محمد فرید بك المحامي  ٥٣١ص 

، المصCدر السCابق ، سCف احسCان كCنج وآخCرون ؛ یو ٣٨ص ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق ) ١٢٠(

   .Yusuf İhsan GENς ve BaŞkalarl,a.g.e. ,s . XXXII؛                                                  ١٢ص 

 . ٢٠٢ص ، المصدر السابق ، بھاء عبد القادر االبراھیم ) ١٢١(



 )

التي ال فائدة لھا في وقتھا ستكون لھا فائCدة فCي  األوراقالن ، لیست بالعملیة الصحیحة  اقراألومن 

  . عامةالمستقبل سواء في الدراسات التاریخیة او المعرفیة بصورة 

بالمفھوم الحCدیث فCي ایCام صCدارة الصCدر "  راقاألوخزینة " العثماني  األرشیفوتأسس 

مثCCل فرنسCCا ،  ربCCاوأالCCذي عمCCل بالسCCفارات العثمانیCCة فCCي بCCالد ،  )١٢٢(مصCCطفى رشCCید باشCCا األعظCCم

فاصCدر القCرار عقCب ،  )١٢٣(الموجودة ھناك لألرشیفاتالتي یولونھا  األھمیةمدى  ورأى، وانجلترا 

"  األوراقخزینCة " علیھCا اسCم  أطلCقمؤسسة  بإقامةم ١٨٤٦ایلول  ٢٨تولیھ منصب الصدارة في  

  . )١٢٤( للدولة ًأرشیفاتكون 

وجاء في مضبطتھ المؤرخة " المجلس األعلى لإلحكام العدلیة " وتم تناول الموضوع في 

الوثCائق الھامCة الخاصCة بالدولCة والمحفوظCة فCي المخCازن  إن: م ما یلي ١٨٤٦تشرین االول٣١في 

حتCى وصCل ، الً  عن أنھCا اختلطCت ببعضCھا بسCبب ضCیق المكCان فض، تبلى بسبب الرطوبة  أخذت

ونCرى مCن ، مع ھذا االخCتالط الCى اسCتحالھ العثCور علCى الوثیقCة المطلوبCة عنCد البحCث عنھCا  األمر

تكCون مطابقCة لمثیالتھCا ، داخCل البCاب العCالي " خزینة األوراق" المناسب إنشاء مبنى حجري باسم 

" أوراق األمور الدیوانیة " و " أوراق الداخلیة " الداخلي للمبنى إلى  وان ینقسم الترتیب، في اوربا 
                                                 

ولد في استانبول وظھCرت مواھبCھ ، العثمانیین من المفكرین والمصلحین ) : م١٨٥٨-١٨٠٠(مصطفى رشید باشا  )١٢٢(

وقCد ، وھو كاتب صغیر في احد اقالم الباب العالي ما لبث ان تقلد مناصب سیاسیة كبیرة واتصل بكبار رجال الدولCة 

ي ثم عCین سCفیرا ً لCبالده فC، انصرف منذ نشأتھ الى دراسة العلوم الدینیة والمدنیة واتقن اللغتین الفرنسیة واالنكلیزیة 

فCي الدولCة العثمانیCة سCت " رئاسCة الCوزراء " وتسCنّم منصCب الصCدارة العظمCى ، لندن وبCاریس واسCتوز للخارجیCة 

  ) :١٨٦١-١٨٣٩(مرات في عھد السلطان عبد المجید 

٢٨/٤/١٨٤٨-٢٨/٩/١٨٤٦( -١(  

٢٦/١/١٨٥٢-١٢/٨/١٨٤٨( -٢( 

٥/٨/١٨٥٢-٥/٣/١٨٥٢( -٣( 

٢/٥/١٨٥٥-٢٣/١١/١٨٥٤( -٤( 

١٨٥٧/ ٦/٨-١/١١/١٨٥٦( -٥( 

؛  Yusuf İhsan GENς ve BaŞkalarl,a.g.e. ,s. 467-468: ینظCر ).  ٧/١/١٨٥٨-٢٢/١٠/١٨٥٧( -٦

، ؛ عمCCاد عبCCد العزیCCز یوسCCف  ١٩٠ص ، تCCاریخ الCCوطن العربCCي فCCي العھCCد العثمCCاني ، ابCCراھیم خلیCCل احمCCد 

، دكتCوراه  أطروحCة،  ١٨٦١-١٨٣٩األوضاع الداخلیة في الدولة العثمانیة في عھد السلطان عبد المجید األول 

  .٨٧ص،)  ٢٠١٣، كلیة اآلداب : جامعة الموصل (

  . ٣٩ص ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  )١٢٣(

الوثCCائق الیمنیCCة والعربیCCة فCCي ، ؛ علCCي احمCCد أبCCو الرجCCال وفCCؤاد عبCCد الوھCCاب الشCCامي  ٣٩ص ، المصCCدر نفسCCھ ) ١٢٤(

،   ٢٢العCدد ،  ٢٠٠٤، ) مجلCة " (الوثCائق العربیCة " ، ھCا االرشیف العثماني وتجربة الیمن فCي الحصCول علCى وثائق

  . ٣٢٨ص



 )

وتوضع فCي كCل حجCرة خCزائن ، وتخصص حجرات مستقلة لكل نوع من األوراق " الخارجیة " و 

ویلصCق علCى الخCزائن جCداول ، یتم ترتیب األوراق الھامة داخلھCا فCي صCورة مجموعCات ، منظمة 

، المطلوبCCة عنCCد البحCCث عنھCCا  األوراقلCCك فCCي العثCCور بسCCھولة علCCى للقCCوائم واالرقCCام حتCCى یسCCاعد ذ

  . )١٢٥(یجب تھویتھا بالشكل المناسب حسب كل موسم األوراقولتالفي تلف 

وتCCم تقCCدیم القCCرار الصCCادر عCCن المجلCCس االعلCCى لالحكCCام العدلیCCة مCCع المCCذكرة التCCي قCCدمھا 

م الCCى السCCلطان عبCCد ١٨٤٦تشCCرین الثCCاني ٦الصCCدر األعظCCم مصCCطفى رشCCید باشCCا المؤرخCCة فCCي 

واكتسب القرار صفتھ الرسمیة بصCدور اإلرادة السCنیة المؤرخCة فCي ) م١٨٦١-١٨٣٩( )١٢٦(المجید

بدأ المھنCدس المعمCاري االیطCالي فوسCاتي واخCوه ، وبموجب ھذه اإلرادة ، م ١٨٤٦تشرین الثاني ٨

 –م ١٨٤٧سCCنھ  واسCCتمرت عملیCCة البنCCاء طCCوال، فCCي انشCCاء مبنCCى االرشCCیف علCCى الطCCراز الحCCدیث 

وجاؤا علCى رأسCھا برجCل ،  األوراقتم تشكیل الفریق الذي سیعمل في خزینة  –واثناء عملیة البناء 

، ) محرر أو كاتب الصدارة " (مكتوبجي الصدارة "یوثق في كفاءتھ وھو السید حسن محسن افندي 

ومCن ثCم تCم تغییCر االسCم ، " مدیریة خزینة االوراق " وقد اطلقوا في البدایة على ھذه المؤسسة اسم 

و بCCدأ النCCاظر محسCCن افنCCدي مCCع بعCCض المCCوظفین باعمCCال الفCCرز " .  األوراقنظCCارة خزینCCة "   إلCCى

إذ اقیم مبنى خزینة األوراق مCن ، م ١٨٤٨البناء في اوائل سنھ  أعمالوتم االنتھاء من . والتصنیف 

عمCCل فCCي االسCCتفادة مCCن خدماتCCھ وتCCم تجھیCCزه بCCالرفوف وبCCدأ ال، طCCابقین داخCCل حدیقCCة البCCاب العCCالي 

  . )١٢٧(م١٨٥٠اعتبارا ً من سنھ  األرشیفیة

" ارشCیفاً  كCامال ً فCي سCراي ) م١٩٠٩-١٨٧٦( )١٢٨(وأسس  السCلطان عبCد الحمیCد الثCاني

وقد تجمعت في ھذا االرشیف خCالل مCدة سCلطنة السCلطان ، " یلدز أرشیف" یلدز وقد سمي " قصر 

                                                 
المصCCدر ، ؛ یوسCCف احسCCان كCCنج وآخCCرون  ٤٠- ٣٩ص ، المصCCدر السCCابق ، نجCCاتي اقطCCاش وعصCCمت بینCCاررق  )١٢٥(

  .١٧-١٦ص ، السابق 

مCCن تعلCCم الفرنسCCیة اول . تلقCCى منCCذ حداثتCCھ الثقCCافتین الغربیCCة والشCCرقیة ) : م١٨٦١-١٨٢٢(السCCلطان عبCCد المجیCCد ) ١٢٦(

تCولى . لCھ المCام بالموسCیقى الغربیCة ، حصل علCى اجCازات فCي خCط الثلCث والجلCي والرقعCة ، بطالقة من بني عثمان

وفCي عھCده وقعCت . السلطنة والحكومCة فCي غایCة االضCطراب بسCبب انتصCار جیCوش محمCد علCي باشCا فCي نصCیبین 

سنة " كـُلخانھ " مانیة اصدر مرسومین ھما خط شریف ومن اجل اصالح الدولة العث). م١٨٥٦-١٨٥٣(حرب القرم 

-٤٥٥ص ، المصCدر السCابق ، محمCد فریCد بCك المحCامي : ینظCر . م ١٨٥٦سنة " ھمایون " خط شریف ، م ١٨٣٩

  . ٦٢-٢٤ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، یلماز اوزتونا   ؛٥٢٩

 . ٤١-٤٠ص ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  )١٢٧(

)١٢٨ (CCاني السCCد الثCCد الحمیCCلطان عب)د ) : ١٩١٨-١٨٤٢CCلطان عبCCو السCCده ھCCون والCCع والثالثCCاني الرابCCلطان العثمCCو السCCھ

اتى السCلطان الCى الحكCم فCي مCدة مضCطربة جCدا ً مCن تCاریخ . وھي جركسیة " تیري موجكان" ووالدتھ ھي ، المجید

إال انCھ ، م ١٨٧٧سCنة ) المبعوثCون(المبعوثCان  ما ان جلس في السلطة أعلن الدستور وافتتح مجلس. الدولة العثمانیة 



 )

التي تكونت من االوراق الرسمیة ،  )١٢٩(موعة كبیرة من الوثائق مج ًةسن) ٣٣(عبد الحمید الثاني ال

والتقCاریر المقدمCة مCن ، المعروضة على السراي من دوائر الدولة وعلCى رأسCھا الصCدارة العظمCى 

نقCCل ھCCذا ،  ١٩٠٩وعقCCب خلCCع السCCلطان عبCCد الحمیCCد الثCCاني سCCنھ . ومؤسسCCات مختلفCCة  أشCCخاص

تم فصل الكتب والتقاریر السریة من قبل لجنة تشCكلت لھCذا وبعد  ان ، الى نظارة الحربیة  األرشیف

  . )١٣٠(سلمت الوثائق الباقیة الى خزینة االوراق، الغرض 

م تCم تشCكیل خزینCة االوراق ١٩٢٣وعقب إلغاء السلطنة وقبل اعالن الجمھوریة في سCنھ 

لرئاسCة  مدیریCة القلCم المخصCوص" مرتبطCة بـCـ" ادارة فCرز مخCزن االوراق " من جدید تحت اسCم 

م ١٩٢٧وفCي سCنھ . وذلك من اجل الحفاظ على اوراق الصدارة الملغاة ) رئاسة الوزارء" (الوكالء 

خزینCة " (دائرة معCاون مCدیر خزینCة االوراق " تحت اسم " مستشاریة رئاسة الوكالء" تم ربطھا بـ

إال أنھا " كالء الت رئاسة الوعاممدیریة م" تم ربطھا بـ ١٩٢٩وفي سنھ ) . اوراق مدیر معاونلكي 

م ١٩٣٣ایCار ٢٠المؤرخ في  ٢١٨٧وبصدور  القانون رقم . لم تقطع صلتھا الفعلیة مع المستشاریة 

الموجCCودة فCCي " دائCCرة معCCاون مCCدیر خزینCCة االوراق " فCCي انقCCرة مCCع "  األوراقمدیریCCة " تCCم دمCCج 

وبمقتضCى " . الوراق مدیریة اوراق رئاسة الوكالء وخزینة ا" استانبول في ادارة واحدة تحت اسم 

 لإلدارة"  األساسيم دخلت ضمن إطار القانون  ١٩٤٣الصادرة في ) ٤٤٤٣(قانون التنظیمات رقم 

  . )١٣١("رئاسة الوكالء  ألرشیفالعامة 

وتCاریخ  ٨/٤٣٣٤رقCم " وبموجب الئحة القرار الخاصة باسس عمل وتنظیم الوزارات من جدید 

وباللغCCة " ائCCرة االرشCCیف العثمCCاني التCCابع لرئاسCCة الCCوزراء رئاسCCة د"  األرشCCیفم أصCCبح اسCCم ٢٧/٢/١٩٨٢

ویكتCب اختصCارا ً باللغCة التركیCة "  BaŞbakanllk Osmanll ArŞiv Dairesi BaŞkanllğl"التركیة 

"BOA")ر )١٣٢Cمختص " BaŞbakanllk Osmanll ArŞivi "  یف" أيCة  األرشCابع لرئاسCاني التCالعثم

                                                                                                                                               
ادخCل اصCالحات . مCع روسCیا ) سCان سCتیفانو(عقد الصلح مع الیونCان وكCذلك عقCد معاھCدة . م ١٨٧٨عطلھ في سنة 

م قام االتحادیون باالنقالب ١٩٠٨وفي سنة " . الجامعة االسالمیة"وقد اقترن اسمھ بــ. سیاسیة واقتصادیة وعسكریة 

للتفاصCیل ینظCر . ثم نقلوه الى استانبول إذ توفي فیھا ، ونفوه الى سالنیك ، م  ١٩٠٩وه عن السلطة سنة وخلع، علیھ 

؛ یوسCCف )٢٠٠٨،دار النیCل: القCCاھرة (، ه الحمیCد الثCCاني حیاتCھ واحCCداث عھCد السCلطان عبCCد، اورخCان محمCد علCCي : 

  ) .٢٠٠٥، دار الكتاب الثقافي : اربد (، ) ١٩٠٩-١٨٧٦(اسباب خلع السلطان عبد الحمید الثاني ، حسین عمر 

  . ١٩٩ص ، المصدر السابق ، بھاء عبد القادر االبراھیم ) ١٢٩(

 . ٤٢ص ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  )١٣٠(

المصدر السابق ، ؛ نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  ١٩-١٨ص ، المصدر السابق ، یوسف احسان كنج وآخرون ) ١٣١(

  . ٢٠٣ص ، المصدر السابق ، اء عبد القادر االبراھیم بھ؛  ٤٣-٤٢ص ، 
  .٤٣ص ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  )١٣٢(



 )

التCCاریخي  )١٣٤("یاصCCوفیا آ) " متحCCف( الیCCا ً بCCالقرب مCCن مسCCجد ح األرشCCیفویقCCع ھCCذا .  )١٣٣("الCCوزراء 

  . )١٣٥(المعروف في استانبول القدیمة

فبھCCCذا یعCCCد ، م ١٨٤٦تأسCCCس سCCCنة " خزینCCCة االوراق " وعلCCCى اعتبCCCار ان االرشCCCیف العثمCCCاني 

م وبعCد االرشCیف ١٧٩٠القومي الفرنسي سCنة  األرشیفاالرشیف العثماني ثالث ارشیف عالمي یتأسس بعد 

  . )١٣٦(م١٨٣٨سنة "  عامةدار الوثائق ال" لبریطاني ا

ومCن ، )١٣٧(منظم في العCالم االسCالمي أرشیفالذي یعتبر اول ، العثماني  األرشیفاما عن اھمیة 

 األرشCیفإذ یحتCوي  )١٣٩(ویتمیز بالعدد الضخم لوثائقھ وتنوع تصانیفھ،  )١٣٨(اكبر دور االراشیف في العالم

والنCادرة التCي  األصCلیةالوثCائق التاریخیCة مCن  )١٤٠("◌ً  وخمسsین ملیونsا مئsة" العثماني على ما یقCرب مCن 

ویذھب بعض الدارسCین الCى ان . )١٤١(من ستة قرون ألكثرتعایشت مع تاریخ الدولة العثمانیة 
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مبراطsور الرومsاني جوسsتینان كsان كنیسsة بناھsا اال، وھو اثر مsن آثsار البیsزنطیین ، من ابرز معالم مدینة استانبول التركیة : آیاصوفیا ) ١٣٤(

وأضsیف إلیھsا ، بتحویلھا الى مسsجد ) الفاتح(م امر السلطان محمد الثاني ١٤٥٣وبعد الفتح العثماني لمدینة استانبول سنة . م ٣٢٦سنة 

اتsاتورك ھsذا  وجعsل مصsطفى كمsال. ثsم ثsالثٌ  أخsر فsي عھsد سsلیم  الثsاني وخلفائsھ ، نفسsھ ) الفsاتح(ُرفعت اوالھا فsي عھsد ، اربع مآذن 

، المصsدر السsابق ، ؛ محمsد فریsد بsك المحsامي  ٤٣٣ص ، المصsدر السsابق ، كارل بروكلمان : ینظر . المسجد متحفاً  وھو ما زال كذلك 

  )http://arabic.bayynat.org.lb(، الموقع ، مسجد آیاصوفیا ، "انترنت" ؛ ١٦٥ص 

یsة فsي االرشsیف العثمsاني فsي اسsتانبول بsین السsھل الممتنsع والممكsن المسsتحیل مsن الوثیقة التاریخیة العثمان، عایض بن خزام الروقي )١٣٥(

  . ٣٩٦ص ،  ٢٢العدد ،  ٢٠٠٤، ) مجلة " (الوثائق العربیة " ، خالل التجربة العملیة المباشرة 

 . ٢٨،  ١٨ص،  ٢ج، المصدر السابق ، سالم اآللوسي ) ١٣٦(

العثمانیsة مsن القsرن السsادس عشsر الsى القsرن  -مsاني فsي كتابsة تsاریخ العالقsات المغربیsة مسsاھمة االرشsیف العث، عبد الرحیم بنحsادة  ) ١٣٧(

منشsورات كلیsة : الربsاط (، تنسsیق عبsد الsرحمن المsودن ، بحsث منشsور فsي كتsاب المغsارب فsي العھsد العثمsاني ، التاسع عشر المیالدي 

 .  ١٢ص، )  ١٩٩٥، االداب والعلوم االنسانیة 

 . ٣٩٦ص ، المصدر السابق ، م الروقي عایض بن خزا ) ١٣٨(

فعلى سبیل المثsال ال الحصsر یبلsغ ، وفي داخل كل تصنیف ھناك تصانیف أخرى ، تصنیفا ً )) ٣٣((یبلغ عدد تصانیف االرشیف العثماني ) ١٣٩(

، تصsنیفا ً )) ٦٦" ((خلیsة نظارة الدا" و ، تصنیفا ً )) ٤٠١" ((الباب الدفتري "و ، تصنیفاً  )) ٩٠" ((الباب اآلصفي " عدد تصانیف 

  :ینظر . تصنیفا ً )) ٤١" ((یلدز"و، تصنیفا ً )) ٨٦" ((االوقاف "و
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امsا . ملیsون تقریبsا ً ) ٥٠(یبلغ عدد صفحاتھا ، الف دفتر ) ٣٥٠(عدد الدفاتر : ق تنقسم الوثائق في االرشیف العثماني الى دفاتر واورا) ١٤٠(

امssا االوراق ، الssدفاتر كلھssا مصssنفة . ملیssون وثیقssة تقریبssا ً ) ١٥٠(فیكssون المجمssوع ، ملیssون ورقssة تقریبssا ً ) ١٠٠(االوراق فمجموعھssا 

  :ینظر.قد بدأ تصنیفھا " نظارة المالیة "التي ھي اوراق ملیون ورقة ) ٤٠(اما العدد الباقي ، ملیون ) ٦٠(فالمصنف منھا 
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" الوثCائق العربیCة " ، الخصCائص االساسCیة للمكاتبCات الرسCمیة فCي وثCائق االرشCیف العثمCاني ، زكریا كورشCون ) ١٤١(

  ؛ ٣٩٦ص ، المصدر السابق ، ایض بن خزام الروقي ؛ ع ٤٤١ص،  ٢٢العدد،  ٢٠٠٤، ) مجلة(
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 )

.  )١٤٢(إذا اكمCل تنظیمھCا "ثالثین كیلsو متsراً  مsن الرفsوف " الوثائق العثمانیة یمكن ان تمأل 

ویعCد الوثCائقیون والمؤرخCون .  )١٤٣(ثائق یعد انجازاً  في حد ذاتCھوان مجرد التخزین لھذه الو

  . )١٤٤(االرشیف العثماني من أھم المصادر التاریخیة في العالم

الوثCCائقي العثمCCاني مCCن أھCCم المیCCزات الحضCCاریة التCCي انبثقCCت مCCن  األرشCCیفویعCCد   

ارسCات التCي قامCت لم تقتصCر علCى المعلومCات والمم األرشیفإذ ان وثائق ، الدولة العثمانیة 

  : بل شملت ، بھا الدولة العثمانیة فحسب 

                                       

  سواء   - وما تحتویھ من وثائق ، سجالت الدول التي ورثتھا " 

  .)١٤٥(" -  إسالمیةر ـأم غی إسالمیةانت ــك                                           

  : لعثمانیة التي وصلت  محفوظة بشكل دقیق وعنایة فائقة اما السجالت ا           

  ل والمرآة التي تعكس تفكیر  وتخطیط وانشطة  ــل الشامـــي السجــھ"              

  االدارات والتشكیالت العثمانیة وتنظیماتھا  ونجاحات واخفاقات جمیع               

  .)١٤٦("ة ـــــــــــــــــــــلفــــــــختـــة المــــــــــیــــومــــــــــكــــالح                     

  

  

  

لیس من اجCل الوقCوف علCى التCاریخ والحضCارة  أھمیتھالعثماني  األرشیفویكتسب 

بCCل النھCCا تعCCد مصCCدرا ً ً مھمCCا ً فCCي فھCCم ودراسCCة االوضCCاع السیاسCCیة ،   )١٤٧(التركیCCة فحسCCب

                                                 
،  ٢٠٠٤، ) مجلCCة " (الوثCCائق العربیCCة " ، لبنCCان فCCي ارشCCیف رئاسCCة الCCوزراء باسCCتنبول ، عصCCام كمCCال خلیفCCة ) ١٤٢(

  . ١٠١ص ،  ٢٢العدد

" الوثCائق العربیCة " اھمیة التعاون بین الCدول العربیCة لالسCتفادة مCن األرشCیف العثمCاني ، محمد الطاھر الجراري  )١٤٣(

  . ٣٨٣ص ،  ٢٢العدد،  ٢٠٠٤، ) مجلة (

 .  ١٩٠ص ، المصدر السابق ، بھاء عبد القادر االبراھیم  )١٤٤(

، حلCب ، ) مجلة " (العادیَّات " ، سلسلة الدفاتر المھمة في االرشیف العثماني " مھمة دفترلري " ، شامل الشاھین  )١٤٥(

 .٤٢ص،  ١العدد – ٦السنة ،  ٢٠٠٩ربیع 

 .  ٤٢ص ، المصدر نفسھ )١٤٦(

االوضCCاع السیاسCCیة واالجتماعیCCة فCCي العCCراق خCCالل العھCCد : العCCراق فCCي الوثCCائق العثمانیCCة ، سCCنان معCCروف أغلCCو  )١٤٧(

ان(، العثماني    .١٩ص، )  ٢٠٠٦، دار الشروق :  عمَّ



 )

التCي كانCت واقعCة ضCمن  واألقالیم األقطاركافة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والصحیة ل

 وإفریقیCCاكبیCCرة مCCن القCCارات الCCثالث آسCCیا  أجCCزاءالتCCي حكمCCت ،  )١٤٨(حCCدود الدولCCة العثمانیCCة

ومن خالل ھCذه القCارات انضCوى تحCت نفCوذ الدولCة .  )١٤٩(ةلمدة تزید على ستمائة سن وأوربا

ذات ثقافCCCات  )١٥٠(وال ً مسCCتقلةالیCCوم د أصCCCبحتالتCCي  واألمCCمالعثمانیCCة العدیCCد مCCن الشCCCعوب 

  . )١٥٢(الوثائق العثمانیة إلىوال یمكن لھذه الدول كتابة تاریخھا بدون العودة ،  )١٥١(متباینة

دان ـCCـوالبل،  )١٥٣(فتعتبCCر الوثCCائق العثمانیCCة مصCCدرا ً تاریخیCCا ً مھمCCا ً لجمیCCع دول البلقCCان

العثمCCاني المصCCدر  األرشCCیفد العثمانیCCة وكCCذلك یعCC ةالتCCي كانCCت لھCCا عالقCCات مCCع الدولCC اإلسCCالمیة

یحتCوي علCى  األرشCیفإذ ان ھCذا ،  )١٥٤(للدول العربیة بصورة خاصة األول –الحدیث  –التاریخي 

، الحكCCم العثمCCاني  ثنCCاءأاعCCداد كبیCCرة مCCن الوثCCائق التCCي تتنCCاول االوضCCاع السCCائدة فCCي الCCدول العربیCCة 

ونتیجة لذلك فCان الوثCائق . لة العثمانیة والسیما ان الوالیات العربیة كانت تشكل جزءا مھما من الدو

  ودة في االرشیف العثماني لھا اھمیة كبیرة من النواحيــوجــة المــدول العربیـة بالـالعثمانیة الخاص

والجغرافیCة وغیرھCا مCن جوانCب ، والزراعیCة ،والعسكریة ،واالقتصادیة ، واالجتماعیة ، السیاسیة 

  .  )١٥٥(الحیاة

انھا لم تكتب من الطCرف ، رشیف العثماني المتعلقة بالدول العربیة وتبرز اھمیة وثائق اال

بل انھا محررة ایضCاً  مCن قبCل المسCؤولین العCاملین فCي الوالیCات العربیCة او شCیوخ ، العثماني فقط 

  :لذلك تعد ھذه الوثائق . القبائل العربیة او وجھاء وكبار الشخصیات المؤثرة في المناطق العربیة 

                                                 
) مجلCة " (الوثائق العربیCة " ، تجربة دارة الملك عبد العزیز في تصویر الوثائق العثمانیة وجمعھا ، سھیل صابان  )١٤٨(

 .١٩ص ، المصدر السابق ، ؛ سنان معروف أغلو  ٢٧٤ص ،  ٢٢العدد ،  ٢٠٠٤،

 .١٩ص ، المصدر السابق ، سنان معروف أغلو ؛  ٣٩٦ص، المصدر السابق ، عایض بن خزام الروقي  ) ١٤٩(

  .المقدمة، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  )١٥٠(

 . ٣٢٧ص ، المصدر السابق ، علي احمد أبو الرجال وفؤاد عبد الوھاب الشامي ) ١٥١(

 . ١٠١ص ، المصدر السابق ،  عصام كمال خلیفة)١٥٢(

) ٢٣٨٥( تحدھا من الشمال جبال البلقان التي یبلغ ارتفاعھCا . ي جنوب اوربا منطقة جبلیة ف، البلقان : دول البلقان  )١٥٣(

أھCم جبالھCا . ویحCدھا مCن الشCرق البحCر االسCود . وتضیق في الجنوب بCین االدریاتیCك وبحCر ایجCة ومرمCره ، متراً  

، رومانیا: ودولھا ھي . صو  اما انھرھا الدانواب وماریتزا وفاردار وقره. البلقان وااللب الدیناریة والبیند و ردولف 

خضCعت للسCیطرة العثمانیCة ) الھرسCاك ، بوسCنیا ، الجبCل االسCود ، صCربیا(یوغوسCالفیا ، الیونCان ، بلغاریCا ، البانیا 

-٢١٠ص ، ؛ اطلس بلدان العالم  ١٤١ص ، المنجد في االعالم : ینظر . والروسیة والنمساویة على فترات متفاوتھ 

٢٧٨  . 

 . المقدمة ، المصدر السابق ، ش وعصمت بینارق نجاتي اقطا ) ١٥٤(

 . ٣٣٠ص ، المصدر السابق ، علي احمد أبو الرجال وفؤاد عبد الوھاب الشامي ) ١٥٥(



 )

  

  جامعة لوجھات النظر المختلفة او المتفق علیھا حول الحدث التاریخي  "              

  . )١٥٦( "ة بوقائع  موضوع الوثیقةــــالقــراف ذات العــــل االطـــــمن قب                 
  

أي التCأثیر ، " التفاعCل الثقCافي " انھCا تكشCف ، ومن الجوانب المھمة في الوثائق العثمانیة 

إذ ان التحCCول الثقCCافي فCCي تCCاریخ الدولCCة . بCCادل بCCین الثقافCCة العثمانیCCة والثقافCCة الغربیCCة والتCCأثر المت

فقCCد عاشCCت تحCCت الحكCCم العثمCCاني امCCم مختلفCCة ذات ، العثمانیCCة خCCالل سCCتة قCCرون ملمCCوس وواضCCح 

م تحت ولكن في النھایة وقع العثمانیون انفسھ. ثقافات متشابھة او متباینة ثم تأثرت بالثقافة العثمانیة 

توجCCد وثائقCCھ االصCCلیة فCCي ، وھCCذا التحCCول الملحCCوظ فCCي الثقافCCة العثمانیCCة ، تCCأثیر الثقافCCة الغربیCCة 

  . )١٥٧( األرشیف العثماني

فكمCا ھCو معCروف ،  )١٥٨(بأنھا كتبت بلغCات وخطCوط متنوعCة، وتمیزت الوثائق العثمانیة 

والى جانبھCا لغCات أخCرى كتبCت ، نیة ان اللغة المستخدمة في كتابة الوثائق العثمانیة ھي اللغة العثما

فضCال ً عCن ، والفرنسCیة ، والصCربیة ،  واألرمینیCة، وتأتي في مقCدمتھا اللغCة العربیCة ، بھا الوثائق 

  . )١٥٩( لغات ٍ أخرى بالخصوص لغات الشعوب التي كانت تحت نفوذ الدولة العثمانیة

Cَّنـُوا في استخدام انواع م إذ ، وثCائقھم  ةن الخطCوط فCي كتابCاما الخطوط فان العثمانیین تفنـ

بینمCا سCجالت ، خط التعلیق كسCمة ممیCزة لھCا  األغلباو المشیخة اتخذت في  اإلسالمان دائرة شیخ 

، وقیود حسCابات  الCدول كتبCت بخCط السCیاقات ، المحاكم كانت تكتب عادة بالخط الدیواني المكسور 

  . )١٦٠( كتب بھ بعض الدفاتر والوثائق المتفرقةاما خط الرقعة ، وبالخط الدیواني كتب معظم الدفاتر 

كلمة فارسیة " : سالنامھ" و، من الوثائق المھمة في االرشیف العثماني" السالنامات"وتعد 

" تعني  )١٦١"(نامھ " و " السنة " بمعنى " سال " تتكون من مقطعین ، استخدمھا االترك العثمانیون 

                                                 
  . ١٩٢ص ، المصدر السابق ، بھاء عبد القادر االبراھیم )١٥٦(

 .المقدمة ، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق )١٥٧(

  : ینظر . وكذلك تعلم كیفیة قراءتھا، ط التي كتبت بھا الوثائق العثمانیة للوقوف على تفاصیل الخطو) ١٥٨(

Mehmet Eminoĝlu , Osmanll Vesikalrlnl Okumaya GiriŞ,10 Baskl , (Ankara : Türkiye 

Diyanet Vakfl,2010).                                                                                                         

  . ٤٤٢-٤٤١ص ، المصدر السابق ، زكریا كورشون ) ١٥٩(

 . ٤٤٤ص ، المصدر نفسھ ) ١٦٠(

فھCي تCأتي منفCردة او تلحCق باحCCدى . ورقCة ، تقCویم ، وثیقCة ، كتCاب ، خطCاب ، رسCالة : تCأتي بعCدة معCاني :  نامCھ  )١٦١(

، ملكCCـنامھ ، عھCد نامCھ ، امCر نامCCھ ، ) مبCارك(یون نامCCھ ھمCا، قانوننامCھ ، توصCCیھ نامCھ ، تشCكرنامھ : الكلمCات مثCل 

: ینظCCر . محبتنامCCھ ، صCCلحنامھ ،شCCھادتنامھ ، شCCاھنامھ ، تلغرافنامCCھ ، تعلیمنامCCھ ، تعریفنامCCھ ، بیاننامCCھ ، حكمنامCCھ 



 )

من كونھا وثائق رسمیة ، السالنامات  أھمیةوتأتي . )١٦٢( "الكتاب السنوي " فیكون المعنى " الكتاب 

وتحCCوي ھCCذه ، الدولCCة العثمانیCCة للتعریCCف بمؤسسCCاتھا او للتعریCCف بوالیCCة مCCن والیاتھCCا  أصCCدرتھا

واقتصCCادیة واجتماعیCCة وتعلیمیCCة وعسCCكریة واغلCCب ھCCذه  وإداریCCةالسCCالنامات معلومCCات سیاسCCیة 

سCCCالنامامة عثمانیCCCة رسCCCمیة فCCCي سCCCنة  أولر وصCCCد. )١٦٣( المعلومCCCات غیCCCر واردة فCCCي المصCCCادر

ثCم صCدرت السCالنامات . سالنامھ الدولCة العثمانیCة ) سالنامھ دولت علیھ عثمانیة (باسم  )١٦٤(م١٨٤٧

امCا السCالنامات الخاصCة بCالعراق إذ صCدرت . )١٦٥( م١٨٦٥الخاصة بالوزارات والوالیات فCي سCنة 

  :فیھ ثالث سالنامات 

م  ١٩١١واستمرت حتCى سCنة ، م ١٨٧٥لعدد االول منھا سنة صدر ا: والیة بغداد  ةسالنام -١

  .عددا ً باللغة التركیة العثمانیة" ٢١"فكان مجموع ما صدر منھا 

م او ١٩٠٣-١٨٩٠عCدداً بCین سCنتي " ١١" أو" ٩"صCدرت منھCا : والیCة البصCرة  ةسالنام -٢

درت فیما بعد باللغCة وكانت تصدر باللغتین العربیة والتركیة العثمانیة في بدایتھا ثم ص، م ١٩١١

 .التركیة العثمانیة فقط 

وكانCCت ، م ١٩١٢-١٨٩٠بCCین سCCنتي  أعCCداد" ٥"صCCدرت منھCCا : والیCCة الموصCCل  ةسCCالنام -٣

 . )١٦٦( تصدر باللغة التركیة العثمانیة 

والوثCائق الھائلCة التCي یحویھCا فCي ، البالغCة لألرشCیف العثمCاني  األھمیCةوعلى الرغم من 

وتلCك  األھمیCةفCان ھCذه ، رون من تCاریخ الCبالد العربیCة فCي الحكCم العثمCاني ق ألربعةالفترة الممتدة 

كثیCر مCن البCاحثین العCرب المختصCین فCي التCاریخ الحCدیث للCبالد  أنظارالكنوز الوثائقیة غائبة عن 

                                                                                                                                               
؛ نجCCاتي اقطCCاش وعصCCمت  ١٤٥٢،  ٧٠١ص ، برنجCCي وایكنجCCي جلCCد ، المصCCدر السCCابق ، شCCمس الCCدین سCCامي 

 .٤٧٩-٤٧٨ص، لسابق المصدر ا، بینارق

 . ٧٠١ص، برنجى جلد ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي  ) ١٦٢(

المجلCد ،  ١٩٨٨، بغCداد ، ) مجلCة " (المCورد" ، السالنامات العثمانیة واھمیتھا لتاریخ العراق ، فاضل مھدي بیات ) ١٦٣(

 . ٤٣ص ،  ٢العدد،  ١٧

  . ٢٠٩ص ، المصدر السابق ، بھاء عبد القادر االبراھیم ) ١٦٤(

 . ٤٤ص ، السالنامات العثمانیة، فاضل مھدي بیات ) ١٦٥(

  . ٤٦ص،المصدر نفسھ  )١٦٦(



 )

ان السCبب یتعلCق بالدرجCة االولCى بعCدم معCرفتھم اللغCة : ویقول الدكتور فاضل بیات ،  )١٦٧( العربیة

  .)١٦٨( العثمانیة

إذ أنھCا فضCالً ، منذ نشأتھا  أرشیفیةتبیَّن من خالل ما تقدم ان الدولة العثمانیة دولة          

وان العقلیCة العثمانیCة اسCتخدمت ، فقد حفظت وثائق دول سCبقتھا بعCد ان ورثتھCا ، عن حفظ وثائقھا 

ھCCا فCCي اكیCCاس فCCي فCCرز وتصCCنیف الوثCCائق ومCCن ثCCم جمع –قیاسCCا ً الCCى زمانھCCا  –طرقCCا ً متطCCورة 

  .)  ١٦٩(وصنادیق وحفظھا في خزائن ومباني حجریة 

یبCCدو انCCھ جCCاء  –بCCالمفھوم الحCCدیث  –" خزینCCة االوراق " العثمCCاني  األرشCCیفامCCا تأسCCیس 

إذ ان الدولCة ، "التنظیمات " بأسم  ١٨٣٩كنتیجة من نتائج االصالحات العثمانیة التي سمیت منذ سنة 

مCن " االرشیف " ففعالً ولدت فكرة ، داریة الحدیثة من الدول االوربیة العثمانیة بدأت تقتبس النظم اال

مصCطفى رشCید باشCا الCذي كCان " رئCیس الCوزراء " لدن المفكCر والمصCلح العثمCاني الصCدر االعظCم 

ورأى مCدى اھمیCة ، متأثراً  بالحضارة االوربیة الحدیثة بعد ان عمل سفیرا ً لبالده فCي لنCدن وبCاریس 

سCCنة " خزینCCة االوراق " وعلیCCھ تأسCCس االرشCCیف العثمCCاني بعنCCوان ، جCCودة ھنCCاك االرشCCیفات المو

  .)١٧٠( م١٨٣٨م و البریطاني سنة  ١٧٩٠م بعد االرشیفین الفرنسي سنة ١٨٤٦

إذ انھ یمثل حضCارة " واجھة حضاریة عالمیة "وتأتي أھمیة األرشیف العثماني من كونھ 

مCCن " مئCCة وخمسCCین ملیونCCا ً " ائقCCھ الCCذي یقCCرب مCCن الدولCCة العثمانیCCة او الحضCCارة التركیCCة بعCCدد وث

وكCCذلك یمثCCل حضCCارة جمیCCع الCCدول والشCCعوب واالمCCم التCCي كانCCت تحCCت النفCCوذ ، الوثCCائق النCCادرة 

والتCي شCاركت فCي تصCنیع وتكCوین ھCذا العCدد الھائCل مCن الكنCوز  –منھا الدول العربیة  –العثماني 

لCدول العالمیCة الكبCرى التCي كانCت لھCا عالقCات مCع فضالً  من انھ یعكس بعض جوانCب ا، الوثائقیة 

كبریطانیCا وفرنسCا وروسCیا والوالیCات ، الدولة العثمانیة على مدى اكثر من ستة قCرون مCن حیاتھCا 

یعكCس ان الوثCائق العثمانیCة " شCركاء الوثCائق "وھCذا التنCوع فCي ، )١٧١( وغیرھCا األمریكیةالمتحدة 
                                                 

 . ٢٧٥ص ، تجربة دارة الملك عبد العزیز في تصویر الوثائق العثمانیة وجمعھا ، سھیل صابان  )١٦٧(

ضCCوء الوثCCائق دراسCCة تاریخیCCة فCCي االوضCCاع االداریCCة فCCي : الدولCCة العثمانیCCة فCCي المجCCال العربCCي ، فاضCCل بیCCات  )١٦٨(

مركCCز دراسCCات : بیCCروت (، ) اواسCCط القCCرن التاسCCع عشCCر  –مطلCCع العھCCد العثمCCاني (والمصCCادر العثمانیCCة حصCCرا ً 

 ١٥ص، )  ٢٠٠٧،الوحدة العربیة 

  ٣٨-٣٧ص، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق )١٦٩(

 . ٢٨,١٨ص، ٢ج، المصدر السابق ، سالم األلوسي )١٧٠(

)١٧١(CCة العثمانیCCة الدولCCا الدولیCCر . ة وعالقاتھCCي : ینظCCر رائسCCس الناصCCة ، ادریCCات العثمانیCCرن  –العالقCCي القCCة  فCCاالوربی

ترجمCة ایمCن ، م ١٩٢٢-١٧٠٠الدولة العثمانیة ، ؛ دونالد كواترت )  ٢٠٠٧، دار الھادي : بیروت (، السادس عشر

-١٩٣٠ت العثمانیCCCCة االمریكیCCCCة العالقCCCCا، ؛ سCCCCلوى سCCCCعد الغCCCCالبي )  ٢٠٠٤، العبیكCCCCان : الریCCCCاض (، ارمنCCCCازي 

 ) . ٢٠٠٢،عربیة للطباعة والنشر : م.د(، ھــ ١٣٣٧-١٩١٨/١٢٤٦



 )

جرد تخزین ھذا الكم الھائل من الوثCائق یعCد حالCة حضCاریة وان م.تحمل في طیاتھا ثقافات متنوعة 

  . )١٧٢(في الدراسات التاریخیة والمعرفة اإلنسانیة  أھمیتھافضال ً عن ، تراثیة مھمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاریخ النجف األشرف الحدیث في األرشیف  الوثائقي العثماني: المبحث الثالث 
  -:قراءة تعریفیة 

  

"  أجھCزةالعثمCاني المبرمجCة فCي  األرشCیفھCذا المبحCث علCى تصCانیف  أعCدادفCي  -الباحث  -مد أعت          

) ١٧٤( وكCCCCCCCذلك علCCCCCCCى دلیCCCCCCCل االرشCCCCCCCیف العثمCCCCCCCاني ،  )١٧٣( الموجCCCCCCCودة فCCCCCCCي األرشCCCCCCCیف" الحواسCCCCCCCیب 

                                                 
  .المقدمة، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  )١٧٢(



 )

"BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ REHBERİ . " بCCات حسCCداد المخططCCیتم اعCCوس

  .تسلسل حروف اللغة التركیة 

  

  )١( مخطط رقم

 A.AMD:التصنیف 

(Bab-l Asafi Amedi Kalemi)  

  قلم اآلمدي/ الباب اآلصفي 

  
  التأریخ                               عدد الملفات                                   عدد الوثائق                          

  تنحصر ملفات                          )                   ٥(                                )             ٥(                

  ھذا التصنیف في                                                                                                               

  التأریخیة مدة ال                                                                                                                

  م١٨٥٧-١٨٤٩                                                                                                               

  

  

بنCCاء مدرسCCة مCCن قبCCCل ، بالء المقدسCCة والنجCCف األشCCCرف ترفیCCع رتبCCة قائممقCCCام كCCر: مواضCCیع الوثCCائق  -

  .تعمیر سور النجف األشرف ، اإلیرانیین

  

  

  

  

  

  )٢(مخطط رقم 

  A.MKT: التصنیف 

(Bab-l Asafi  Mektubi kalemi)  

  )قلم التحریرات(قلم المكتوبي / الباب اآلصفي 

                                                                                                                                               
فCCي حCCوزة الباحCCث فھرسCCت وتصCCانیف الوثCCائق المتعلقCCة بتCCاریخ النجCCف االشCCرف الحCCدیث فCCي االرشCCیف الوثCCائقي ) ١٧٣(

  .ھا من اجھزة حواسیب االرشیف إذ تم سحب، العثماني

(174)Yusuf İhsan GENς ve BaŞkalarl,a.g.e.  



 )

  التأریخ                عدد الوثائق                                                 عدد الملفات                       

  تنحصر ملفات                  )                       ٧(                             )                      ٥(           

 ھذا التصنیف في                                                                                                             

 التأریخیة لمدة ا                                                                                                              

  م١٨٤٩-١٨٤٤                                                                                                              

االیرانیCCون فCCي ، قائممقCCام كCCربالء المقدسCCة والنجCCف األشCCرف محمCCد صCCادق : مواضCCیع الوثCCائق  -

  .قائممقام النجف األشرف ، الدفن ، النجف األشرف االوقاف 

  

  )٣(مخطط رقم 

 A.MKT.MHM:التصنیف 

(Sadaret Mektubi Kalemi Mühimme kalemi Evrakl)  

  اوراق قلم المھمة في قلم مكتوبي الصدارة

  التأریخ                عدد الملفات                                   عدد الوثائق             

 تنحصر ملفات                        )٥٤(                                         )١٦(  

 ھذا التصنیف في                                                                                        

  التأریخیة مدةال                                                                                          

  م١٩١١-١٨٤٩                                                                                        

" علیCھ السCالم " علCي  اإلمCامفCي مرقCد ) الموقوفCات(الھCدایا الثمینCة ،  األوقاف: مواضیع الوثائق  -

تعمیCر دائCرة الحجCCر ، الCدفن ، الحجCاج المCارون مCن النجCف األشCرف االھتمCCام بصCحتھم وحمCایتھم 

تشكیل لجنة من اجCل تنظCیم دفتCر التبرعCات ، انشاء مستشفى ، نقل موتى االیرانیین الصحي و منع 

  " .علیھ السالم " علي  اإلماماو الھدایا الخاص بضریح 

  

  

  )٤(مخطط رقم 

 A.MKT.MVL:التصنیف 

(Sadaret Mektubi kalemi Meclis-i vala Evrakl)  

 مجلس الوالء في قلم مكتوبي الصدارة أوراق



 )

  التأریخ            عدد الملفات                                   عدد الوثائق                           

تنحصر ملفات                                             )             ٨(                                )               ٨(          

 ھذا التصنیف في                                                                                                    

  خیةالتأری مدةال                                                                                                   

  م١٨٦٠-١٨٤٩                                                                                                     

عCCزل مCCدیر قصCCبة النجCCف ، عCCزل قائممقCCام النجCCف األشCCرف وتعیCCین آخCCر : مواضCCیع الوثCCائق  -

تأسCیس بریCد ، النجف األشرف  اموال في ذمة قائممقام، األشرف صالح أغا وتعیین احمد بدال ً عنھ 

  .بین المدینة المنورة والنجف األشرف 

  

  )٥(مخطط رقم

 A.MKT.NZD: التصنیف 

(Sadaret Mektubi kalemi Nezaret ve  Devair Evrakl)  

  اوراق النظارات والدوائر في قلم مكتوبي الصدارة

التCCCأریخ                  عCCCدد الوثCCCائق                        عCCCدد الملفCCCات                       

  تنحصر ملفات ھذا  التصنیف         ) ٢(                           )                   ٢(             

  التاریخیة مدةفي ال                                                                               

  م١٨٥٣-  ١٨٥١                                                                               

  .موقف القوة العسكریة منھا واحداث في النجف األشرف : مواضیع الوثائق  -

  

  

  

  

  )٦(مخطط رقم

  A.MKT.UM :التصنیف 

(Sadaret Mektubi kalemi Umum Vilayat Evrakl)  

  الیات في قلم مكتوبي الصدارةعموم الو أوراق



 )

  التأریخ                  عدد الوثائق                   عدد الملفات                                  

  لفات ھذا              تنحصر م                 )           ٧(                          )                    ٥(           

  التاریخیة مدةالتصنیف في ال                                                                                     

  م١٨٥٨- ١٨٤٩                                                                                   

  .الدفن ، مدرسة ومسجد  إنشاء، في النجف األشرف  وناإلیرانی: مواضیع الوثائق  -

  )٧(مخطط رقم 

 BEO:التصنیف 

(Bablali Evrak Odasl) 

  غرفة اوراق الباب العالي

  خالتأری                        عدد الملفات                                   عدد الوثائق                   

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف           )        ٤٨٦(                                       )    ٢٠٥(      

  التاریخیة لمدةفي ا                                                                                          

  م١٩١١- ١٨٩١                                                                                         

، النجCCف األشCCرف  إلCCىالمCCاء  إیصCCال، العشCCائر ، علمCCاء النجCCف األشCCرف : مواضCCیع الوثCCائق  -

جCامع ، القCوة العسCكریة ، " علیCھ السCالم " تعمیر ضCریح االمCام علCي ، القائممقامیة والقائممقامون 

، انشCCاء سCCكة حدیدیCCة ، فCCي النجCCف األشCCرف  اإلیرانCCيالوجCCود ،  باألجانCC،  األراضCCي، الحیدریCCة 

الCCCزوار ، االوقCCCاف ، المجتھCCCدون ، المCCCدارس ، الطCCCالب ، المCCCذھب الجعفCCCري ، الوضCCCع االداري 

القنصCلیة الروسCیة فCي ، الوجود االنجلیCزي فCي النجCف األشCرف ، " الدرك"الجندرمة ،  وناالیرانی

انشCCاء ، الزقCCرت والشCCمرت ، تبCCدیل قائممقCCام النجCCف األشCCرف ، االمCCن ، الCCدفن ، النجCCف األشCCرف 

تأسCCیس ، الصCCحیة  واألوضCCاع دائCCرة الحجCCر الصCCحي،ترامCCواي بCCین النجCCف األشCCرف والكوفCCة 

  " .البرق"التلغراف ، الزراعة في النجف األشرف ، مستشفى

  

  )٨(مخطط رقم 

 C.AS:التصنیف 

(Cevdet Askeriye) 

  جودت عسكریة



 )

  التأریخ                       عدد الوثائق                   عدد الملفات                                    

  م١٨٥٦،م١٨٥٢                          )     ٢(            )                                   ٢(          

الفCCوج / الكتیبCCة االولCCى : عسCCكریة فCCي النجCCف األشCCرف عCCن القCCوة ال: موضCCوع الCCوثیقتین  -

  .من تشكیالت المشاة ضمن جیش الحجاز والعراق ، الثاني 

  )٩(مخطط رقم 

  C.EV: التصنیف 

(Cevdet Evkaf) 

  أوقافجودت 

  التأریخ                             عدد الوثائق                    عدد الملفات                               

  م  ١٨٤٧، م ١٧٦٨                        )        ٢(         )                                      ٢(         

                                                                                                

تعیین مدیر ألوقاف كCربالء المقدسCة ، " علیھ السالم " علي  اإلمامأوقاف : ن موضوع الوثیقتی -

  .والنجف األشرف 

  )١٠(مخطط رقم                                      

 C.HR:التصنیف 

(Cevdet Hariciye) 

  جودت خارجیة

  التأریخ                        عدد الوثائق                     عدد الملفات                                 

  م١٨٤٧                          )            ١(                                      )       ١(           

  . اإلیرانیة  –العالقات العثمانیة : موضوع الوثیقة 

  )١١(مخطط رقم 

  C.ML: التصنیف 

(Cevdet Maliye) 

  جودت مالیة



 )

  التأریخ                                 عدد الوثائق           عدد الملفات                                     

  م١٧٩٢                               )           ٢(                                       )        ١(           

  .النجف األشرف " سور"مبالغ مالیة تخص قلعة : موضوع الوثیقتین  -

  )١٢(مخطط رقم 

  DH.EUM.4.Şb:التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Dördüncü Şube)  

  الشعبة الرابعة/  عامال األمن/ نظارة الداخلیة 

  التأریخ          عدد الوثائق                                                            عدد الملفات     

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف          )       ٤٧(                                  )              ٩(        

  التاریخیة  مدةفي ال                                                                                           

  م١٩١٥-١٩١٤                                                                                                 

النجCف  حCداثأ، فCي النجCف األشCرف  )١٧٥(" القوقCازیین " طالب القفقاصیین : مواضیع الوثائق  -

 أھCاليالقCوة العسCكریة وفCرار  بعCض ، " االنتفاضة" الحركة العشائریة ،  ھالياألاألشرف وحركة 

  .النجف األشرف من الخدمة العسكریة وموقف الحكومة 

  )١٣(مخطط رقم 

  DH.EUM.5.Şb :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye BeŞinci Şube)  

  الشعبة الخامسة/ عامال األمن/نظارة الداخلیة 
                                                 

التي تقع بین البحر االسود وبحر ازوف من الغرب وبحر قCزوین مCن الشCرق ، نسبة الى بالد القوقاز : القوقازیون ) ١٧٥(

ء ان بالد القوقاز كانCت مصCدرا ً واشار العلما. ھذا الموقع الجغرافي جعل من القوقاز حلقةً  تربط بین اوربا واسیا . 

  : تنقسم بالد القوقاز الى قسمین. للجنس االبیض 

  .كباردیا بلكاریا ، اوسیتیا الشمالیة ، داغستان ، انجوشیا ، الشیشان ، ویضم : القوقاز الشمالي   - أ

تCCاریخ ،  محمCCود عبCCد الCCرحمن: للتفاصCCیل ینظCCر . ارمینیCCا ، اذربیجCCان ، جورجیCCا ، ویضCCم : القوقCCاز الجنCCوبي   -  ب

، ؛ سعید عبد الحكیم زیCد )  ٢٠٠٣، دار النفائس : بیروت (، القوقاز نسور الشیشان في مواجھة الدب الروسي 

، وھبCCة للطباعCCة والنشCCر : القCCاھرة (، مأسCCاة القوقCCاز المسCCلمة وملحمCCة الشیشCCان الصCCامدة الجCCذور واالسCCباب 

ت االسالمیة فCي اسCیا الوسCطى والقوقCاز الحاضCر الجمھوریا، ؛ احمد فؤاد متولي وھویدا محمد فھمي ) ٢٠٠٠

 ) .٢٠٠٠،مطبعة العمرانیة : القاھرة (، والمستقبل 



 )

  عدد الملفات                                   عدد الوثائق                                       التأریخ     

  م١٩١٤                              )           ٢)                                               (١(         

تعیCCین موظCCف یُجیCCد اللغCCة الفارسCCیة مCCن اجCCل قCCراءة التلغرافCCات والرسCCائل : ین موضCCوع الCCوثیقت -

  .المكتوبة باللغة الفارسیة الخاصة بالنجف األشرف 

  )١٤(مخطط رقم 

  DH.EUM.6.Şb :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Emniye-i Umumiye Altlnci Şube)  

  الشعبة السادسة/ عامال األمن/نظارة الداخلیة 

  التأریخ            عدد الملفات                                   عدد الوثائق                                  

  م١٩١٤             )                               ٣٠)                                              (١(       

الفتاوى الصادرة من علماء الشCیعة مCن اجCل الCدفاع عCن الدولCة العثمانیCة ضCد : ئق مواضیع الوثا -

   .بریطانیا في الحرب العالمیة األولى

  )١٥(مخطط رقم

  DH.EUM.7.Şb :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Yedinci Şube)  

  الشعبة السابعة/ عاماالمن ال/نظارة الداخلیة 

  التأریخ                عدد الملفات                                   عدد الوثائق                               

  م١٩١٤            )                                 ٤(                       )                       ٢(          

  .فتاوى علماء الشیعة للوقوف الى جانب الدولة العثمانیة ضد بریطانیا  :مواضیع الوثائق  -

  

  

  )١٦(مخطط رقم 

  DH.EUM.MH :التصنیف

(Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Muhasebe Kalemi Evrakl) 

  قلم المحاسبة أوراق/عام ال األمن/نظارة الداخلیة 



 )

  التأریخ                 عدد الوثائق                                                          عدد الملفات     

  م١٩١٥،م١٩١٢                   )               ٥(                                )              ٣(          

 .نجف األشرف ال" شرطة"ھذه الوثائق تخص دائرة بولیس : مواضیع الوثائق  -

  )١٧(مخطط رقم 

 DH.EUM.THR :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Tahrirat Kalemi Evrakl)  

  قلم التحریرات أوراق/عامال األمن/نظارة الداخلیة 

  التأریخ                               عدد الملفات                                   عدد الوثائق             

  م١٩١٠                              )            ١٢(             )                               ٢(          

محكCومین الاسCماء ، مفوض الشرطة في دائCرة شCرطة النجCف األشCرف : مواضیع الوثائق  -

  .في محكمة النجف األشرف 

  )١٨(مخطط رقم 

  DH.H :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Hukuk Evrakl) 

  أوراق الحقوق/نظارة الداخلیة 

  التأریخ                          عدد الوثائق                             عدد الملفات                          

  تنحصر ملفات ھذا  التصنیف               )    ٤٠(                          )                    ٨(         

  التاریخیة  مدةفي ال                                                                                             

  م١٩١٣-١٩١٠                                                                                              

تلغCراف مCن النجCف األشCرف ، الكوفCة  –ترامواي النجف األشCرف ، العشائر : مواضیع الوثائق  -

  . األراضيالى نظارة الداخلیة یخص 

  )١٩(مخطط رقم 

  DH.İD :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti İdare Evrakl)  

  اإلدارة أوراق/ نظارة الداخلیة 



 )

  التأریخ                  عدد الملفات                                   عدد الوثائق                        

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف              )  ١٧٣(                     )                       ٢٠(       

  التاریخیة  لمدةفي ا                                                                                         

  م١٩١٤-١٩١٠                                                                                          

، یCCCة البلد،  أفنCCCديالنجCCف األشCCCرف جCCواد  )١٧٦( كلیCCCدار، القCCوات الضCCCبطیة : مواضCCیع الوثCCCائق  -

االھتمCام بسCور ، الترامCواي ، العتبCات المقدسCة  إلCىنقل الجنائز ، المدارس ، المنازعات العشائریة 

المCاء  إیصCال، قائممقام النجف األشCرف السCید عزیCز ، والتاریخیة  األمنیة ألھمیتھالنجف األشرف 

بسCCبب مCCرض منCCع نقCCل الجنCCائز مCCن كCCربالء المقدسCCة الCCى النجCCف األشCCرف ، الCCى النجCCف األشCCرف 

، مقبCرة وادي السCالم ، زوار مCن الھنCد ، االیرانیون في النجف األشرف، مستشفى  إنشاء، الكولیرا 

  .وقف أوده 

  
                                                 

فCي عبCارة تركیCة مركبCة تعطCي ، تCأتي بعCدة معCاني : دار ، ) مفتاح(كلید ، كلمة فارسیة مركبة ) : كلید دار(كلیدار )١٧٦(

. أي مصCلوب ) دار آغاجنCھ جكلمCش(، )  آغCاجى دار( معنى االعدام او الصلب او عمود الصلب أي مكان االعCدام 

وھCذا المعنCCى . مسCCؤول ، حامCل ، مالCCك ، صCاحب : والمعنCCى االخیCر ھCCو . الغوغCاء ، الحCCرب : وكCذلك تCCأتي بمعCى 

أي مالCك الحكCم  أي الحCاكم او السCلطان " عربیCة " حكCم ) : حكمدار : (امثلة ، االكثر استخداماً  مركباً  مع الكلمات 

مسCؤول الCرأس أي القائCد وبالتحدیCد كلمCة سCردار  ىتعني الرأس فیكCون المعنC" فارسیة " سر ) : َسردار. (او الملك 

أي مسؤول العلم أي حامل العلم او اللCواء " عربیة " علم ) : علمدار " . (عسكر باشى " تطلق على القائد العسكري 

او اللCواء او الرایCة فیكCون المعنCى مسCؤول العلCم أي حامCل تعني العلم " تركیة " بایراق ) : بایراقدار او بیراقدار. ( 

) " علیCھ السCالم(حامCل مفتCاح ضCریح االمCام علCي " تعنCي حامCل المفتCاح ) : كلیCدار(فان : فالنتیجة . العلم او الرایة 

سCیة الفار" دار"ویتعامCل بعCض البCاحثین مCع كلمCة . واطلقت على بقیة السدنة في األضرحة االخCرى ، وھو السادن 

ومن ھذا الباب وقع الدكتور حسان حالق فCي الشCبھة ، فیقع في االشتباه عند الترجمة ، العربیة " دار"على انھا كلمة 

ھنCا فارسCیة ولیسCت عربیCة فCالمعنى ) دار (والصCحیح ان ) نقیCب الCدار(عندما ترجم كلمCة الَسCردار علCى انھCا تعنCي 

فان الدكتور ) تربتدار(اما في كلمة .  -كما بینا  –) نقیب الدار (س ولی) القائد العسكري(ھو ) سردار(الصحیح لكلمة 

صCحیح ) مسCؤول(علCى انھCا فارسCیة فCالمعنى ) دار( ،) مسؤول التCرب(حالق اصاب واخطأ إذ انھ ترجم الكلمة الى 

لكCن بعCض ھCذه فان االتراك العثمانیین  اسCتخدموا الكثیCر مCن الكلمCات العربیCة فCي لغCتھم و، " الترب"اما الكالم في 

اسCتخدمت للداللCة علCى القبCر او المCزار او المرقCد ) تربCت او تCـُربھ(الكلمات استخدموھا في غیر معناھCا العربCي فCـ 

مسCؤول (ولCیس ) خCادم المرقCد( ھCو ) تربتCدار(فیكون المعنى مسؤول المرقCد او المCزار أي المعنCى الصCحیح لكلمCة 

،  ٥٥٥،  ٣٩٤-٣٩٣، ٢٧٨ص ، برنجCي وایكنجCي جلCد ، السCابق المصCدر ، شCمس الCدین سCامي : ینظر ) . الترب

، ؛ حسCCان حCCالق  ٢١٨ص، منCCاھج الفكCCر والبحCCث التCCاریخي  ، ؛حسCCان حCCالق  ١١٨٠، ٩٤٨، ٧١٦، ٧١٣، ٥٩٧

 . ٢٦ص ، االرشیف والوثائق والمخطوطات 



 )

  )٢٠(مخطط رقم 

 DH.MB.HPS :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Mebani-i Emiriye- Hapishaneler Müdüriyeti Evrak l)  

  ریة السجونمدی أوراق/ آمریة المباني / نظارة الداخلیة 

  التأریخ                   عدد الوثائق                        عدد الملفات                               

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف                 ) ١٣)                                              (٥(        

  التاریخیةمدة في ال                                                                                               

  م١٩١٥-١٩١٢                                                                                                

  .رف تعمیر سجن قضاء النجف األش: مواضیع الوثائق  -

  

  )٢١(مخطط رقم 

 DH.MKT :التصنیف 

 (Dahiliye Nezareti Mektubi kalemi)  

  قلم المكتوبي/ نظارة الداخلیة 

  التأریخ                       عدد الوثائق                    عدد الملفات                                    

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف            )      ٣٥٧(                                        ) ١٨٩(         

  التاریخیة مدةفي ال                                                                                              

  م١٩٠٩-١٨٨٠                                                                                                 

دائCرة ، القائممقامیCة ، فCي قضCاء النجCف األشCرف  )١٧٧( صنع البCارود، األمن : مواضیع الوثائق  -

موظف دائرة الحجر الصحي في النجف  إلىوسام من ایران ، االوضاع الصحیة ، البلدیة ، النفوس 

المCاء مCن نھCر الفCرات الCى النجCف  إیصCال، ي النجCف األشCرف المجتھدون االیرانیون ف، األشرف 

                                                 
" وفCCي اللغCCة التركیCCة الحدیثCCة  "بCCاروت"وتلفCCظ فCCي اللغCCة العثمانیCCة القدیمCCة ، كلمCCة یونانیCCة او فارسCCیة : البCCارود ) ١٧٧(

Barut . " م ،  ٪١٢.٥كبریت ،   ٪٧٥نترات البوتاسیوم "تركیبة كیمیائیةCحوق الفحCي " .  ٪١٢.٥مسCدخل فCادة تCم

فالدولة العثمانیة بمCدافعھا الناریCة المتطCورة ھCدمت اسCوار القسCطنطینیة . صناعة االسلحة الناریة والتي منھا المدفع 

شCCمس الCCدین  ; Emrullah İŞLER ve İbrahim öZAY,a.g.e.,s.130: ینظCCر . م ١٤٥٣سCCنة ) اسCCتانبول(

  . ٤٠٤-٤٠٣ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، ؛ یلماز أوزتونا ٢٦٢ص ، برنجي جلد ، المصدر السابق ، سامي 



 )

إرسCال طبیCب الCى النجCCف ،الزراعCة ، قتCال بCین الزقCرت والشCمرت ، تأسCیس مستشCفى ، األشCرف 

فCتح ، تعمیCر مبنCى حكومCة قضCاء النجCف األشCرف ،  خCرآنقل او عزل قائممقام وتعیCین ، األشرف 

، المCدارس ، قتCل ونھCب الCزوار اإلیCرانیین،شCائر الع، مركز للتلغCراف فCي قضCاء النجCف األشCرف 

، االثCار  التاریخیCة ، وسام من ایران الى قائممقام النجCف األشCرف ، نواحي قضاء النجف األشرف 

،  األراضCCي، وسCCام  مCCن ایCCران الCCى رئCCیس بلدیCCة قضCCاء النجCCف األشCCرف ، تحقیCCق مCCع القائممقCCام 

الھیئCCة ، التجCCارة ، انتشCCار مCCرض الكCCولیرا فCCي تعیCCین طبیCCب فCCي النجCCف األشCCرف بسCCب  اإلسCCراع

  . )١٧٩( والشیخ عبد هللا المازندراني )١٧٨( ُمال كاظم الخراساني، العلمیة

  )٢٢(مخطط رقم 

  DH.MTV :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Mütenevvia Evrakl)  

  المتنوعة  األوراق/ نظارة الداخلیة 

  التأریخ                            ات                                   عدد الوثائق            عدد الملف        

  م١٩١٢-١٩١١                        )            ٨(                            )              ٤(             

                                                 
مرجع دینCي ومصCلح كبیCر ولCد فCي مشCھد ونشCأ ) : م١٩١١-١٨٣٩"(محمد كاظم اآلخوند " ُمال كاظم الخراساني ) ١٧٨(

ثم سافر الى النجف االشCرف مCن اجCل مواصCلة ، درس في حوزة مشھد العلمیة ، في اسرة متدینة معروفة بالصالح 

درس على ید الشیخ مرتضى االنصاري والسید محمCد حسCن الشCیرازي والشCیخ راضCي والسCید . دراستھ الحوزویة 

الى سامراء استقل االخونCد بالتCدریس فCي وبعد ھجرة استاذه السید محمد حسن الشیرازي . مھدي القزویني وغیرھم 

وكان المنـَظر للثورة الدستوریة . والف العدید من الكتب  في االصول والفقھ ، النجف االشرف واثبت وجوده علمیاً  

للتفاصCیل .ولھ مواقف مشھورة من الثورة الدستوریة العثمانیCة والغCزو االیطCالي للیبیCا والروسCي الیCران ، االیرانیة 

مؤسسCة دلتCا : بیCروت (، م دراسCة تاریخیCة١٩١١-١٨٣٩محمCد كCاظم االخونCد ، عدي محمCد كCاظم السCبتي : ینظر 

، دار المحجCة البیضCاء : بیCروت (، من اعالم الفكCر والقیCادة المرجعیCة ، ؛ عبد الكریم ال نجف )  ٢٠١٠، للطباعة 

  . ١١٣-٩٣ص ، )  ١٩٩٨

العالمCCة الفقیCCھ المحقCCق االصCCولي الشCCیخ عبCCد هللا بCCن مCCال نصCCیر :  )م١٩١٢-١٨٤٠(الشCCیخ عبCCد هللا المازنCCدراني ) ١٧٩(

تتلمذ على ید الشیخ مھدي كاشCف الغطCاء و المCال محمCد فاضCل ، " بارفروش" ولد في بالد . الطبرسي المازندراني 

عCCرف بغCCزارة علمCCھ وتصCCدى ، كCCان احCCد اعCCالم االمامیCCة فCCي النجCCف االشCCرف . االیروانCCي والشCCیخ حبیCCب الرشCCتي 

، محمCد حCرز الCدین : ینظCر . وكان من المؤیدین للثCورة الدسCتوریة االیرانیCة . واصبح من مراجع التقلید ، لتدریس ل

؛ محمCد ھCادي  ٢٠-١٨ص،  ٢ج، ) ھCـ١٤٠٥، مطبعCة الوالیCة : قCم (، معارف الرجال في تراجم العلماء  واالدبCاء 

،   ٣ج، ) ١٩٩٢، ط.د:م.د(، ٢ط، الCCف سCCنة  معجCCم رجCCال  الفكCCر واالدب فCCي النجCCف االشCCرف خCCالل، االمینCCي 

 . ١١٣٨ص



 )

  .ن والتلغراف ھذه الوثائق تتضمن نقل بعض الموظفی: مواضیع الوثائق  -

  )٢٣(مخطط رقم 

  DH.MUİ :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Muhaberat-lUmumiye İdaresi Evrakl)  

   عامةالمخابرات ال إدارة أوراق/ نظارة الداخلیة 

  التأریخ                        عدد الوثائق                                       عدد الملفات                   

  م١٩١٠-١٩٠٩                         )     ٨٥(               )                               ١٧(        

محاولCة ، تحقیق مع القائممقCام ، تعیین اطباء ، راتب قائممقام النجف األشرف : مواضیع الوثائق  -

نقCل الجنCائز مCن ، رع حزب االتحاد والترقCي فCي النجCف األشCرف ف، اغتیال الُمال كاظم الخراساني

  .الكوفة  –تشكیل لجنة من اجل معاینة خط ترامواي النجف األشرف ، العتبات المقدسة  إلى إیران

  )٢٤(مخطط رقم 

  DH.SYS :التصنیف 

(Dahiliye Nezareti Siyasi Klslm Evrakl)  

  اوراق القسم السیاسي/ نظارة الداخلیة 

  التأریخ                                عدد الوثائق                                    عدد الملفات               

  م١٩١٢-١٩١٠                       )          ٢٣(                  )                           ٦(         

  .مسائل مذھبیة، علماء الشیعة ، العشائر: ائق مواضیع الوث -

  

  

  )٢٥(مخطط رقم 

  DH.ŞFR :التصنیف 

Evrakl) )١٨٠(Dahiliye Nezareti Şifre١٨٠  

                                                 
)١٨٠(Şifre   : كلمة فرنسیة في)ع(كلمة المرور ، معناھا رموز ، ) اللغة التركیةCـْرَ ) .للموقCلَّ الشـِّفCـَكَّ َحCوز فCة او الرم ،

  ؛  ٥٧٥ص ، المصدر السابق ، الیاس قارصلي : ینظر . Şifreyi Klrmak فك نصاً موضوعاً بالرموز

Emrullah İŞlER ve İbrahim öZAY,a.g.e.,s.1031.                                                           

                                                                                                  



 )

َرة/ نظارة الداخلیة    اوراق الِشفـْ

  التأریخ                                                  عدد الوثائق                  عدد الملفات                                   

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف                  )              ٨٩(                  )                                 ٥١(         

  التاریخیةمدة في ال                                                                                                                    

  م١٩١٧-١٩١٣                                                                                                                    

بCCین الحلCCة  خCCط تلغCCراف، تعیCCین بھCCیج بCCك فCCي قائممقامیCCة النجCCف األشCCرف : مواضCCیع الوثCCائق  -

 إحCداث، طالب العلوم الدینیCة ، القنصل الروسي أبو القاسم في النجف األشرف ، والنجف األشرف 

، رسCCوم الCCCدفن ،  ١٩١٥متابعCCة والCCي بغCCداد  إلحCCCداث سCCنة ، م١٩١٥النجCCف األشCCرف فCCي سCCCنة 

  . إداریةتغییرات ، الكلیداریة 

  )٢٦(مخطط رقم 

 EV.d:التصنیف 

(Evkaf Defterleri)  

  األوقافر دفات

  عدد الدفاتر                                                                          المدة التاریخیة للدفاتر     

  م١٨٩٨-١٨٨٤                     )                                                        ١٢(          

  ). علیھ السالم ( تحتوي ھذه الدفاتر معلومات عن اوقاف االمام علي  -

  

  

  

  )٢٧(مخطط رقم 

 HAT:التصنیف 

(Hatt-I Hümayun)  

  الخط الھمایوني

  تأریخال                     عدد الملفات                                   عدد الوثائق                    

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف             )      ١٦)                                            (١٣(        



 )

  التاریخیة مدةفي ال                                                                                              

  م١٨٣٦-١٧٣٤                                                                                              

في  اإلیرانیون،  األوقاف، العشائر ، الى النجف األشرف  إیراننقل جنائز من : مواضیع الوثائق  -

  . "مؤتمر النجف " العقائدي والمذھبي  )١٨١( مؤتمر نادر شاه، النجف األشرف 

  )٢٨(مخطط رقم 

  HR.HMŞ.İŞO:التصنیف 

(Hariciye Nezareti Hukuk MüŞavirliĝi İstiŞare Odasl Evrakl)  

 غرفة االستشارة أوراق/ مستشاریة الحقوق / رجیة انظارة الخ

  التأریخ                            عدد الملفات                                   عدد الوثائق                

  م١٩١١-١٩٠٩                         )          ٤(                                    )       ٣(         

  

  .ضریبة الدفن ، ) وقف اوده(علماء النجف األشرف  إلىأموال من الھند : مواضیع الوثائق  -

  )٢٩(مخطط رقم 

 HR.MKT: التصنیف 

(Hariciye Nezareti Mektubi kalemi Evrakl) 

  قلم المكتوبي أوراق/ نظارة الخارجیة 

  التأریخ                      عدد الملفات                                   عدد الوثائق                    

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف             )         ١٤(              )                              ٦(        
                                                 

من عشیرة كیركلCو التCي انضCوت تحCت لCواء عشCیرة ینتمي نادرشاه الى اسرة فقیرة ) : م١٧٤٧-١٦٨٨(نادر شاه  )١٨١(

دخCCل الخدمCCة العسCCكریة تحCCت لCCواء حCCاكم ابیفCCارد ومCCن ثCCم اصCCبح . امCCتھن مھنCCة الرعCCي وجمCCع االخشCCاب . االفشCCار 

فدخل نیسابور ثم مشھد ثم ھCرات وسCیطر علCى اصCفھان ، بدأ بحمالتھ العسكریة باسم الشاه طھماسب . حاكماً علیھا 

ابعCCد الشCCاه طھماسCCب مCCن السCCلطة . أي عبCCد طھماسCCب "طھماسCCب قCCولى"ولقCCب بـCCـ ، غCCانیین منھCCا بعCCد ان اخCCرج االف

، وحاصCر بغCداد والموصCل ، خCاض معCارك مCع العثمCانیین . م١٧٣٢ونصب ابنھ الطفل واصCبح وصCیا ً علیCھ سCنة 

عبCد العزیCز : نظCر ی. وكانCت نتیجتCة ان اغتیCل َ، واخیCراً  اصCبح شCاھاً  علCى ایCران . ودخل في صراع مع الCروس 

دار النھضCCCة : بیCCCروت (، مسCCCلمو الھنCCCد  –الفCCCرس  –الشCCCعوب االسCCCالمیة االتCCCراك العثمCCCانیون ، سCCCلیمان نCCCوار 

ذرائع العصبیات العنصریة في اثارة الحروب وحمCالت ، ؛ محمد بھجة االثري ٣٢٢ -٣٠١ص ، )  ١٩٩١،العربیة

 ) .  ١٩٨١، مطبعة المجمع العلمي العراقي : بغداد (، نادر شاه على العراق في روایة شاھد عیان 



 )

  التاریخیة مدةفي ال                                                                                             

  م١٨٦٠-١٨٤٩                                                                                              

  

  .بناء مدارس من قبل االیرانیین في النجف األشرف ، ضریبة الدفن : ضیع الوثائق موا -

-   

  )٣٠(مخطط رقم 

 HR.SYS:التصنیف 

(Hariciye Nezareti Siyasi Klslm Evrakl) 

  أوراق القسم السیاسي/ نظارة الخارجیة 

  عدد الوثائق                                   التأریخ          عدد الملفات                               

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف              )        ٣٩)                                          (٧(          

  التاریخیة مدةفي ال                                                                                              

  م١٩١٥-١٨٧٧                                                                                               

  

فتCاوى علمCاء ، الحركCات العشCائریة ، في النجف األشCرف ١٩١٥سنة  حداثأ: مواضیع الوثائق  -

الوجCCود البریطCCاني فCCي النجCCف ، وقCCف أوده ، النجCCف األشCCرف للجھCCاد ضCCد االحCCتالل البریطCCاني 

  .األشرف 

  

  

  

  )٣١(مخطط رقم 

  HR.TO:التصنیف 

(Hariciye Nezareti Tercüme Odasl Evrakl) 

  اوراق غرفة الترجمة / نظارة الخارجیة 

  التأریخ                              عدد الملفات                                   عدد الوثائق            

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف            )        ٢٨)                                         (١٦(           



 )

  التاریخیةمدة ال                                                                                                  

  م١٩١٠-١٨٥٢                                                                                                 

تسھیالت للقنصل البریطاني فCي بغCداد الCذي ، في النجف األشرف  االیرانیون : مواضیع الوثائق  -

مسCCألة الخدمCCة العسCCكریة ،  وقCCف أوده، الCCزوار االیCCرانیین ، یریCCد الCCذھاب الCCى  النجCCف األشCCرف 

  .بالنسبة ألھالي النجف األشرف 

  )٣٢(مخطط رقم 

  İ :التصنیف 

( İRADELER) 

  )١٨٢( اإلرادات

  التأریخ                               عدد الملفات                                   عدد الوثائق            

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف         )       ٢٤٨(                                         ) ١٠١(       

  التاریخیة مدة في ال                                                                                               

  م١٩١٤-١٨٥٠                                                                                               

، والعدلیCCCة ،العسCCCكریة :  إلCCCىتتCCCوزع اإلرادات المتعلقCCCة بCCCالنجف األشCCCرف : مواضCCCیع الوثCCCائق  -

، والمالیCة ، واالمتیCازات والمقCاوالت ، والخاصCة ، والخارجیCة ، والحربیCة ، واالوقCاف، والداخلیة 

" والتلطیفCCات ، والصCCحیة ، " البCCرق" والبریCCد والتلغCCراف ،  والمجلCCس الCCوالء، والمجلCCس الخCCاص 

  .والتقاعد ، " مكافأة /تكریم 

  )٣٣(مخطط رقم 

 MF.MKT:التصنیف 

(Maarif Nezareti Mektubi Kalemi) 

  قلم المكتوبي/ نظارة المعارف 

  التأریخ                     عدد الوثائق                       عدد الملفات                                  

                                                 
إذ كانCCت تCCذاكر العCCرض تكتCCب موجھCCة الCCى الكاتCCب الخصوصCCي ، تعنCCي امCCر السCCلطان وفرمانCCھ ورغبتCCھ : إرادة ) ١٨٢(

للسلطان ویقوم الكاتب بدوره فیقرؤھا على السلطان الذي یذكر لھ رأیھ فیھCا شCفویا ً ویقCوم الكاتCب بكتابCة ھCذا الCرأي 

" . إرادة"وھCذا الشCكل اطلCق علیCھ كلمCة . لعرض بشكل مائل وموجھاً الخطاب فیھ الى الصدر االعظم اسفل تذكرة ا

 . ٤٦٤-٤٦٣ص ، المصدر السابق، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق : ینظر 



 )

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف         )       ٥٥(     )                                      ١٢(         

  التاریخیة دة مفي ال                                                                                             

  م١٩١٤-١٨٨٣                                                                                               

تكریم كلیدار النجف األشرف بوسام المعارف ، تأسیس مدارس حدیثة ، ثار اآل: مواضیع الوثائق  -

  .مالیة المدارس الحدیثة،

  )٣٤(مخطط رقم 

 MV:التصنیف 

(Meclis-i Vükela Mazbatalarl) 

  مضابط مجلس الوكالء

  التأریخ                                عدد الوثائق        عدد الملفات                                      

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف             )     ٩(                                             )     ٨(       

  التاریخیة مدةفي ال                                                                                               

  م١٩١٣-١٨٨٥                                                                                                   

المرقد العلوي المقدس ) موقوفات(طلب فتوى من المجتھدین الشیعة لبیع ھدایا : مواضیع الوثائق  -

خCCط سCCكة حدیدیCCة مCCن  إنشCCاء، طCCالب العلCCوم الدینیCCة، رسCCوم الCCدفن، مCCن اجCCل بنCCاء مستشCCفى بثمنھCCا 

  " .لسالم علیھ ا" تعمیر ضریح االمام علي ، النجف األشرف -كربالء المقدسة  -بغداد -خانقین 

  

  

  

  )٣٥(مخطط رقم 

 ŞD:التصنیف 

(Şura-yl Devlet Evrakl) 

  شورى الدولة أوراق

  التأریخ                        عدد الوثائق                 عدد الملفات                                     

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف         )        ٤٤(                     )                       ٤٤(         

  التاریخیة لمدةفي ا                                                                                              



 )

  م١٩١٤-١٨٨٥                                                                                               

  

ترامواي بین النجف األشرف ، سكة حدیدیة بین بغداد والنجف األشرف  إنشاء: مواضیع الوثائق  -

علمCCاء  إلCىمCن الھنCد  أمCCوال، ) علیCھ السCالم (علCي  اإلمCامتعمیCر ضCCریح ، رسCوم الCدفن ، والكوفCة 

دائCCرة ، انشCاء مبنCى حكCومي ، یة الجوانCب الصCح،  اإلداريالھیكCل ، )وقCف أوده(النجCف األشCرف 

  .إرسال طبیب ، تعیین قائممقام ، الحجر الصحي 

  

  )٣٦(مخطط رقم 

 TS.MA.d:التصنیف 

(Topkapl Sarayl Müzesi ArŞivi Defterleri) 

  دفاتر ارشیف المتحف / طوب قابى " قصر " سراي 

  التأریخ                                                                     عدد الدفاتر                        

  م١٥٩٠، م ١٥٦٤                                                                                    )٢(

محاسبة مالیة لمتولي النجف األشCرف : األول ، في ھذین الدفترین موضوعان : الموضوع  -

 . باألوقافیتعلق : الثاني ، وكربالء المقدسة 

  

  

  

 

  )٣٧(مخطط رقم 

 YIldIz:التصنیف 

  یلدز

  التأریخ                    عدد الملفات                                   عدد الوثائق                 

  تنحصر ملفات ھذا التصنیف           )      ١٤٥(             )                             ٧٨(         

  التاریخیة مدةفي ال                                                                                             

  م١٩٠٩-١٨٨٠                                                                                                



 )

لتCي فیھCا وثCائق تخCص والتصCانیف ا، تصCنیفا ً ) ٤١" (یلCدز"یحتوي تصنیف : مواضیع الوثائق  -

اوراق ، المعروضCCات الخاصCCة الصCCادرة عCCن الصCCدارة العظمCCى  أوراق: ھCCي ، النجCCف األشCCرف

المعروضات  أوراق، أوراق یلدز االساسیة ، المعروضات الرسمیة الصادرة عن الصدارة العظمى 

، )١٨٤( جCCCور نCCCال)١٨٣(عرضCCCحال ، المعروضCCCات العسCCCكریة ، یلCCCدز المتفرقCCCة  أوراق، المتنوعCCCة 

  .معروضات نظارة التجارة والنافعة، معروضات نظارة البرید والتلغراف 

القCوة ، زعCات العشCائریة المنا، الصحة : اما موضوعات الوثائق  في ھذه التصانیف فھي 

صCناعة البCارود ، الشمرت والزقرت  ، االوضاع االداریة ، الترامواي ، السكة الحدیدیة ، العسكریة

تجھیCز قCوة عسCكریة لحمایCة حجCاج النجCف ، تعیین قائممقام ، الدفن ، التجارة، في النجف األشرف 

  .األشرف 

  

  

  

  

  

  )٣٨(مخطط رقم 

 ZB:التصنیف 

(Zabtiye Nezareti Evrakl) 

  نظارة الضبطیة أوراق

  التأریخ                                عدد الوثائق                                 عدد الملفات                  

  م١٩١٠-١٩٠٨                       )             ٦(                          )                 ٤(            

  .ھذه الوثائق معلومات عن شرطة قضاء النجف األشرف  تتضمن: مواضیع الوثائق  -
                                                 

) Arzuhâl(تلفCCظ بالتركیCCة الحدیثCCة ، اسCCتخدمھا االتCCراك العثمCCانیون " حCCال –عCCرض "كلمCCة عربیCCة مركبCCة : عرضCCحال ١٨٣)( 

ص  ، ایكنجCي جلCد ، المصCدر السCابق ، شCمس الCدین سCامي : ینظCر . طلCب ، عریضCة ، مCذكرة ، حCال  –بیCان : مقصود ال

  Emrullah İŞlER ve İbrahim öZAY,a.g.e.,s.80 ؛ ٩٣٣

، باریCة إخ: معناھCا ) Jurnal(تلفCظ بالتركیCة الحدیثCة ، كلمة فرنسیة اسCتخدمھا  االتCراك العثمCانیون : ورنال ژجورنال او  )١٨٤(

برنجCي ، المصCدر السCابق، شCمس الCدین سCامي : ینظCر . أي التقاریر الیومیة ، الدفتر الیومي ، یومیة ، تقریر سري 

  Emrullah İŞlER ve İbrahim öZAY,a.g.e.,s. 597 ؛ ٦٩٥ص ، جلد 

  



 )

  

وتتفرع ھذه ، تبین من خالل ما تقدم ان للنجف األشرف ثقل وثائقي في االرشیف العثماني            

وكCذلك ھنCاك وثCائق ، سیاسیة واداریة واقتصCادیة وثقافیCة وعسCكریة وصCحیة ودینیCة : الوثائق الى 

ویبCدو ان .فضال ً عCن الوثCائق الخاصCة بالمرقCد العلCوي المقCدس ، ف عن العشائر واألعمار واألوقا

  :والتي ھي ، ھذا الثقل الوثائقي جاء َ بسبب الخصائص التي تتمیز بھا النجف األشرف 

  ) .علیھ السالم ( قدسیة النجف األشرف بسبب وجود ضریح أمیر المؤمنین اإلمام علي : اوال ً 

  .وجود الحوزة العلمیة : ثانیا ً 

  .وجود المرجعیة الدینیة : ثالثا ً 

مركزا ً روحیا ً للمسلمین بصCورة عامCھ وللشCیعة  –وما زالت  –ان النجف األشرف كانت : رابعاً  

  . )١٨٥( بصورة خاصة

الCCى جمیCCع  –بالتبCCاین  –وان الوثCCائق العثمانیCCة لتCCأریخ النجCCف األشCCرف الحCCدیث انقسCCمت ْ 

CCة بCCى  المدینCCاني علCCم العثمCCرات الحكCCیالدي فتCCر المCCادس  عشCCرن السCCن القCCیطرة  –دء ً مCCة السCCبدای

بدایات القرن العشرین المیالدي التCي ھCي اواخCر ایCام  إلىانتھاءً   –النجف األشرف  على  العثمانیة

وان اكبCر عCدد مCن الوثCائق یتركCز فCي العھCد العثمCاني .  )١٨٦( الوجود العثماني في النجCف األشCرف

ویبCدو . م ١٩١٥الى سCنة  ١٨٦٩الفترة التأریخیة لالطروحھ من سنة ومن ھنا جاء تحدید ،  األخیر

فضCال ً مCن ان الدولCة العثمانیCة بCدأت تصCنف ، ان الفCارق الزمنCي لCھ دور فCي تحدیCد كمیCة الوثCائق 

  . )١٨٧(م١٨٤٦سنة  أرشیفھا أسستبعد ان  –بالمفھوم الحدیث  –وثائقھا 

                                                 
: نجف االشCرف ال(،  ٢ط، ماضي النجف وحاضرھا ، جعفر باقر محبوبھ : ینظر . للتفاصیل عن ھذه الخصائص ) ١٨٥(

تCCاریخ المرقCCد : المفصCCل فCCي تCCاریخ النجCCف االشCCرف ، ؛ حسCCن عیسCCى الحكCCیم  ٣-١ج، )  ١٩٨٥، مطبعCCة اآلداب 

النظCام :  حوزة النجف االشCرف ، ؛ عبد الھاي الحكیم  ٢ج، ) ھـ ١٤٢٧، مطبعة شریعت : قم (، الحیدري الشریف 

  ) . ٢٠٠٧،ة للطباعة والنشر مطبعة شركة مجموعة العدال: بغداد (، ومشاریع االصالح

والمبحCث االول مCن ، المبحث الرابCع مCن ھCذا الفصCل : ینظر . بدایة ونھایة الوجود العثماني في النجف االشرف ) ١٨٦( 

 .الفصل الثالث 

  .٣٩ص ، المصدر السابق ، نجاني اقطاش وعصمت بینارق  )١٨٧(



 )

  - :انیة في النجف األشرف لمحات من تاریخ االدارة العثم: المبحث الرابع 

بCCن ابCCي  علCCي اإلمCCامالمCCؤمنین  ألمیCCرالنجCCف األشCCرف مدینCCة ٌ احتضCCنت الجثمCCان الطCCاھر 

وھCCي مدینCCة تاریخیCCة عریقCCة اشCCتھرت بالمرجعیCCة الدینیCCة والحCCوزة العلمیCCة ،  )علیCCھ السCCالم( طالCCب

فضCال ً ،  واألصولقھ وعلى مدى قرون ھي منبع الف، وتمیزت بالعلماء والفقھاء والشعراء واالدباء 

وأسست عالقCات مCع العواصCم والمCدن ، السالطین والحكام  أنظارعن ثقلھا السیاسي إذ كانت محط 

  . )١٨٨( العربیة واالجنبیة

والجمCCع نََجCCٌف ، ة مشCCرفة أرض مسCCتدیر: النَّْجفCCة : نجCCف ، عCCن التسCCمیة والموقCCع  أمCCا

َ : ونِجافٌ   . )١٨٩( شCبھ التCل أو التCل: والنََّجفCَة ُ . بطن الوادي  ة ُ مكان ال یعلوه الماء فيالنجف والنَجفـ

، اي عند الحافة الشرقیة للصحراء الغربیة ، وتقع مدینة النجف األشرف على حافة الھضبة الغربیة 

 التي تفصل العراق عن الحدود الشرقیة للمملكة العربیة السعودیة إذ یحCدھا مCن الغCرب بحCر النجCف

ویحCدھا ، ومCن الشCمال ھضCبة النجCف ، الجنوب الحیرة وابو صخیر  ومن، والھضبة الغربیة  )١٩٠(

  . )١٩٢( ومناخ النجف األشرف صحراوي حار صیفا ً وبارد شتاء ً.  )١٩١( من الشرق مدینة الكوفة

  ان ـــان سلیمـــلطـاد السـد ان قـبع، )١٩٣( انيــم العثمــت الحكـــداد تحــة بغــت مدینــدخل

 م إذ ان المدینCCة كانCCت تحCCت السCCیطرة الصCCفویة١٥٣٤سCCنة  إلیھCCاحملCCة  )١٩٤( )م١٥٦٦-١٥٢٠(يـCCـونــانـالق

، ومCا ان لمCح القبCة الحیدریCة الشCریفة ،  )١٩٦( القانوني الCى النجCف األشCرف السلطان سلیمان وتوجھ.  )١٩٥(
                                                 

؛ حسCCن عیسCCى ٣-١ج، السCCابق  المصCCدر، حبوبCCة جعفCCر بCCاقر م: ینظCCر . لالسCCتزادة عCCن تCCاریخ النجCCف االشCCرف ) ١٨٨(

؛ عبCد الحكCیم بCن طCCاووس  ١ج، ) ھـCـ١٤٢٧، مطبعCة شCریعت : قCCم (،المفصCل فCي تCاریخ النجCف االشCرف، الحكCیم

: م.د(، تحقیCCق تحسCCین آل شCCبیب الموسCCوي، ) علیCCھ السCالم (فرحCCة الغCCري فCCي تعیCین قبCCر أمیCCر المCCؤمنین ، الحسCني 

 ) . ١٩٩٨، مطبعة محمد 

: م.د(، ٢ط، تحقیCق مھCدي المخزومCي وابCراھیم السCامرائي ، العCین ، ) ھـCـ١٧٥:ت(، الخلیل بن احمد الفراھیCدي  )١٨٩(

؛ لویس ٧١٥ص ،  ٥مج، المصدر السابق ، ؛ جمال الدین أبو الفضل ابن منظور  ١٤٤ص، )ھـ،    مطبعة الصدر 

  . ٧٩٢ص ، المصدر السابق ، معلوف 

النجCف (، بحCر النجCف دراسCة فCي الجغرافیCة التاریخیCة ، حسن عیسى الحكCیم : ینظر . للتفاصیل عن بحر النجف ) ١٩٠(

 ) .٢٠٠٦، مطبعة الغري الحدیثة : االشرف 

 . ٢٩ص، ) ٢٠٠٥، دار الرافدین : بیروت (، تاریخ النجف حتى نھایة العصر العباسي ، محمد جواد فخر الدین ) ١٩١(

: النجCCف االشCCرف (، خ والتCCراث الجیولCCوجي والثCCروات الطبیعیCCةالتCCاری: ارض النجCCف ، موسCCى جعفCCر العطیCCة  ) ١٩٢(

مطبعCة دار : بیCروت (،  ٧ط، العراق قدیما ً وحCدیثا ً ، ؛ عبد الرزاق الحسني  ٢٦ص، )  ٢٠٠٦، مؤسسة النبراس 

 . ١٣٣ص، )  ١٩٨٢، الكتب 

، وثCائق والمصCادر العثمانیCةدراسات في تاریخ العرب في العھCد العثمCاني رؤیCة جدیCدة فCي ضCوء ال، فاضل بیات ) ١٩٣(

-١٥١٦الفCتح العثمCاني لالقطCار العربیCة ، ؛ نیقوالي ایفانوف  ٣٧ص ، )  ٢٠٠٣، دار المدار اإلسالمي : بیروت (

 . ١٠٩ص، )  ٢٠٠٤، دار الفارابي : بیروت (،  ٢ط، ترجمة یوسف عطا هللا ، م ١٥٧٤



 )

وقCال لCھ بعCض . اھتزت لمرأى ھذه القبCة  أعضائيان : ترجل عن فرسھ واخذ یمشي على قدیمھ وھو یقول 

فقCال ، ان المسافة بعیدة الى النجف األشرف وقد یصعب على السلطان الوصCول بھCذه الحالCة : ن معھ من كا

 "فَاْخلَْع نَْعلَْیَك إِنََّك بِاْلَواِد اْلُمقCَدَِّس طCًُوى"وإذا باالیة الكریمة ، نتفاءل بكتاب هللا تعالى فلما تفاءلوا : السلطان 

وھCذه الزیCارة .  )١٩٨( دخCل الروضCة الحیدریCة  المقدسCةحتCى ، فركب بعCض الطریCق ومشCى بعضCھ،  )١٩٧(

  .العثمانیة بعد ان كانت تحت الحكم الصفوي  الدولة دلت على ان النجف األشرف أصبحت في دائرة

،  الCى خمCس عشCرة منطقCة  ًإداریCاالقانوني فCي بغCداد تCم تقسCیمھا  سلیمان وخالل وجود السلطان

المقدسCCة  )١٩٩( "اآلسCCتانة) "علیCCھ السCCالم (باسCCم مشCCھد علCCي  وقCCد وردت النجCCف األشCCرف فCCي ھCCذا التقسCCیم

                                                                                                                                               
بلغCت الدولCة العثمانیCة فCي عھCده اوج عظمتھCا ، الطین العثمانیین من اشھر الس) : م١٥٦٦-١٤٩٥(السلطان سلیمان القانوني ) ١٩٤(

فقد حاصCر القCانوني فینCا وحقCق انتصCارا ً علCى النمسCاویین فCي عCدة وقCائع وسCیطر علCى مدینCة بلغCراد . ووصلت الى ذروتھا 

وفCي . ن الفCاتح مCن ادخالھCا وادخل جزیرة رودس في الدائرة العثمانیة التCي لCم یCتمكن السCلطا. ومدینة تمسفار ومدینة سكدوار 

م لصCد ھجمCات النمسCا عCن بCالد المجCر ١٥٥٣وقCد عقCدتا معاھCدة سCنة ، عھده بدأت المراسCالت بCین الدولCة العثمانیCة وفرنسCا 

سCلطان الشCرق ، ھارولCد المCب : للتفاصCیل ینظCر . سCنة " ٤٦"وقCد حكCم ، توفي بعد ان اشCتد مرضCھ .التابعة لسیادة القانوني 

؛ محمCد فریCد )  ٢٠٠٧، الدار العربیة للموسCوعات : بیروت (، ترجمة شكري ندیم ، م ١٥٦٦-١٥٢٩ن القانوني العظیم سلیما

  . ٢٥٢- ١٩٨ص، المصدر السابق ، بك المحامي 

 العCراق بCین االحتاللCین العثمCانیین، حسین محمد القھواتي : ینظر . تفاصیل  الحملة واحوال العراق في العھد العثماني األول ) ١٩٥(

جامعCCة ( ، رسCCالة ماجسCCتیر ، دراسCCة فCCي االحCCوال السیاسCCیة واالقتصCCادیة : ھـCCـ ١٠٤٨-٩٤١، م ١٦٣٨-١٥٣٤األول والثCCاني 

 ) . ١٩٨٥، كلیة اآلداب : بغداد 

، ؛ محمCCد فریCCد بCCك المحCCامي  ٢٦٨ص ،  ٢ج، ) ھـCCـ١٤٢٧، ارش گCCن: قCCم (، تCCاریخ النجCCف االشCCرف، محمCCد حCCرز الCCدین  )١٩٦(

 . ٢٢٣ ص، المصدر السابق 

  . ١٢اآلیة : سورة طھ ) ١٩٧(

السCیطرة  –م ١٦٣٨الذي استعاد بغداد من الصفویین سنة ) ١٦٤٠-١٦٢٣(ھناك من یروي ھذه الحادثة للسلطان مراد الرابع  )١٩٨(

حسCن :  ینظCر" . علیCھ السCالم " وزار مرقد أمیر المؤمنین االمام علCي . بعد ان قاد الحملة بنفسھ  –العثمانیة الثانیة على بغداد 

، النجCف فCي المراجCع الغربیCة ، ؛ جعفر الخیCاط  ٣٤٧ - ٣٤٦ص ،  ١ج، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، عیسى الحكیم 

 .  ٢٧٣ص ،  ٤ج، )  ١٩٩٤دار االضواء : بیروت (، بحث في موسوعة النجف االشرف  

كرسي الحكومة أو : وكذلك تأتي بمعنى . العتبة : تعني كلمة فارسیة األصل استخدمھا االتراك العثمانیون و، آستانة: اآلستانة ) ١٩٩(

فلCذلك ، اي المقCر أو المدینCة التCي یقCیم فیھCا الحCاكم أو السCلطان الCذي یحكCم منھCا السCلطنة ، كرسي السلطنة أو مركCز السCلطنة 

" ظCرف مكCان " أو اداة ظرفیCة ایضا ً كلمة ، " ستان"اما " . استانبول " علماً  لعاصمة الدولة العثمانیة " اآلستانة " أصبحت 

كلمCة " ـُل گC: ـُلستان گCفمCثال ً ، األرض أو المنطقCة أو المكCان : وتCأتي بمعنیCین األول ، فارسیة اسCتخدمھا االتCراك العثمCانیون 

تان اي ھندوستان أو ھندس: ومنھا " . منطقة الورد أو األرض التي تكثر فیھا الورود " فیكون المعنى ، الورد : تعني " فارسیة 

: منھCا ایضCا ً . اوزبكسCتان ، افغانسCتان ، تركمانسCتان ، كردسCتان ، بلغارسCتان : وقس علCى ذلCك ، " الھند " ارض الھنود اي 

بمعنى القابض أو اآلخذ : الثاني ) . مستشفى ( دار الشفاء : فیكون المعنى ، مریض : تعني ) كلمة فارسیة ( بیمار : بیمارستان 

 . ٧٠٨،  ٣٤٨، ٣٣٤،  ٣٣ص،برنجي جلد ، المصدر السابق ، سامي   شمس الدین: ینظر . 



 )

الرغم من ان على " : كربالء في األرشیف العثماني " وتقول دیلك قایا صاحبة كتاب .  )٢٠٠(العلویة

ظھر في التقسیم على انھ وحدة اداریة مستقلة إال ان اغلب الظن ان ) علیھ السالم (مشھد سیدنا علي 

مسCتقلة لوجCود العدیCد مCن االضCرحة والزوایCا والمCزارات فCي المنطقCة  ریCةإداالمشھد لم یكن وحدة 

مشCھد " النجCف األشCرف " ان . )٢٠١( وكان یُدار من بغCداد ولCم یكCن یحمCل صCفة السCنجق المنفصCل

ولكCن یبCدو انCھ ورد . كان یُدار من بغداد ولم یكن یحمل صفة السنجق المنفصCل ) علیھ السالم(علي 

 السCCلطان سCCلیمان وأمCCر. )٢٠٢( وال یقCCاس ببقیCCة المCCزارات، بسCCبب قدسCCیتھ كوحCCدة اداریCCة مسCCتقلة 

 شCرفالقانوني بتحریر وتسجیل األوقCاف الموجCودة فCي بغCداد وكCان مCن ضCمنھا أوقCاف النجCف اال

النجCCف األشCCرف و كCCربالء " و اشCCارت الوثCCائق العثمانیCCة الCCى ان المتCCولي علCCى المشCCھدین . )٢٠٣(

  . )٢٠٤( ادس عشر المیالدي كان جعفر جلبيفي نھایة القرن الس" المقدسة 

واشار الى ،  )٢٠٥( م الرحالة البرتغالي تكسیرا١٦٠٤ووصل الى النجف األشرف في سنة 

انھا تخضع الى العثمانیین الذین یدفع لھم امیرھا العربي ناصر بن مھنا رئیس آل قشعم شCیئا ً قلCیال ً 

وكانCت ، فیھCا  األمCنن ان یھمCھ اسCتتباب تCاوات دواذ فرض على النجف األشCرف األ، من األتاوى 

  . )٢٠٦( في النجف األشرف حامیة عثمانیة صغیرة عددھا خمسون جندیا ً

إذ ان القوات الصفویة سیطرت مCن ، العثمانیة  اإلدارةولم تستمر النجف األشرف في ظل 

ط إال ان طمCCوح الCCبال. )٢٠٧( م١٦٢٣جدیCCد علCCى النجCCف األشCCرف بعCCد ان اسCCتولت علCCى بغCCداد سCCنة 

                                                 
ترجمCCھ عCCن التركیCCة حCCازم سCCعید ، ) م١٨٧٦-١٨٤٠(كCCربالء فCCي االرشCCیف العثمCCاني دراسCCة وثائقیCCة ، دیلCCك قایCCا ) ٢٠٠(

 .  ٢٧٦-٢٧٥ص ، )  ٢٠٠٨، الدار العربیة للموسوعات : بیروت (، منتصر ومصطفى زھران

 . ٢٧٦ص ، ر السابق المصد، دیلك قایا  )٢٠١(

فضCائل أمیCر المCؤمنین علCي ، احمد بCن حنبCل : ینظر " . علیھ السالم " لالطالع على مكانة وفضائل االمام علي  ) ٢٠٢(

؛ محمد حسن المظفر ) ق .ھــ١٤٢٥، مطبعة لیلى : قم (، تحقیق حسن حمید السنید ، " علیھ السالم " بن أبي طالب 

 . ٣-١ج، )  ١٩٩٢، دار احیاء التراث العربي : بیروت (، ل الصدق ئمن دال فضائل أمیر المؤمنین وإمامتھ، 

  . ٩٤ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا  )٢٠٣(
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شCرف رحالة برتغالي كتب رحلتھ باللغة البرتغالیة في وصف الخلیج العربCي والبصCرة والنجCف اال: بیدروتكسیرا ) ٢٠٥(

، جعفر الخیاط : ینظر . م ١٩٠٢وقد ترجمت الى االنجلیزیة وطبعت في لندن سنة . وكربالء المقدسة وبغداد وعانھ 

،  ٤ج، )  ١٩٩٤، دار االضCCواء : بیCCروت (، بحCCث فCCي موسCCوعة النجCCف االشCCرف ، النجCCف فCCي رحCCالت الغCCربیین 

  . ١٩١ص

النجCف فCي رحCالت ، ؛ جعفر الخیCاط  ٣٥٠ص ،  ١ج، ف المفصل في تاریخ النجف االشر، حسن عیسى الحكیم ) ٢٠٦(

 . ٩٣ص ، الغربیین 

  . ٣٥٢ص ،  ١ج، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم ) ٢٠٧(



 )

 م الCى حCافظ احمCد باشCا١٦٢٥وقد عھد بتحقیق ذلك في سنة ، العثماني كان ملحاً  في استعادة بغداد 

وقد ، و الذي فشل في استرداد بغداد بعد وقائع واشتباكات كثیرة بین قواتھ والصفویین ، إْبَن المَؤذن 

انCCت النجCCف فك، تخلCCل ھCCذا الصCCراع مفاوضCCات بCCین الطCCرفین  مCCن اجCCل الوصCCول الCCى حCCل نھCCائي 

إذ ان المفاوض الصفوي قبل  ،  )٢٠٨(األشرف من اھم مواضیع البحث والمناقشة في ھذه المفاوضات

  :فكان جواب ابن المَؤذن ، ابقاء بغداد على العثمانیین اذا ما اعطیت النجف األشرف مكانھا 

  بغداد  وما ، إن كل حجر من النجف یعادل عنده ألف إنسان "                            

  . )٢٠٩( "إال حماھا                                                

ولCم ، م حملة الCى بغCداد ١٦٣٠ابن المَؤذن خسرو باشا في سنة  حافظ احمد باشا و قاد بعد

 )٢١٠( وبقیCت الحالCة علCى مCا كانCت علیCھ الCى ان قCاد السCلطان مCراد الرابCع، یكتب لھ النجاح ایضCاً  

م مCع خیCرة القCوات العثمانیCة وسCیطر علCى  ١٦٣٨بنفسھ حملة الى العراق سنة  )م١٦٤٠ -١٦٢٣(

مCCن بغCCداد لزیCCارة  مCCراد الرابCCع وتوجCCھ السCCلطان. )٢١٢( وبعCCد حصCCار دام أربعCCین یومCCا ً)٢١١( بغCCداد

وكتCب . وبصحبتھ القادة والباشCوات  ) علیھما السالم(بن علي والحسین بن ابي طالب االمامین علي

  .العثمانیة  اإلدارةوبھذا أصبحت النجف األشرف تحت .  )٢١٣( لنجف األشرفأمانا ً لسكان ا

م   ١٦٨٢وثیقCة عثمانیCة مؤرخCة فCي " مباحCث عراقیCة " ونشر یعقوب سCركیس فCي 

إذ اشCارت الوثیقCة ان والCي بغCداد إبCراھیم باشCا قCام ، تعالج مشكلة الماء فCي النجCف األشCرف 

" وبCھ نجCى قصCبة النجCف األشCرف مCن محنCة  –حسCب تعبیCر الوثیقCة  –بتطھیر وحفCر نھCر 

                                                 
دار : بیCروت ( ،  ٢ط، ترجمCة جعفCر الخیCاط ، اربعة قرون من تاریخ العراق الحCدیث ، ستیفن ھیمسلي لونكریك ) ٢٠٨(

  .  ٢٧٥ص ، النجف في المراجع الغربیة ، ؛ جعفر الخیاط ٥٩-٥٦ص ، )  ١٩٤٩، الكشاف 

 . ٥٩ص، اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ، ستیفن ھیمسلي لونكریك  )٢٠٩(

قاد بنفسCھ حملCة . ھو ابن السلطان احمد األول ابن السلطان محمد الثالث ) : م١٦٤٠-١٦٠٩(السلطان مراد الرابع ) ٢١٠(

وفCي عھCده قتلCت االنكشCاریة . م ١٦٣٥لى مدینCة اریCوان ومدینCة تبریCز فCي سCنة عسكریة الى بالد فارس وسیطر ع

وشدد على االمن وساد االستقرار في ، وبسبھ تعامل في مجازاة االنكشاریة بحزم ٍ وقوة ، الصدر األعظم حافظ باشا 

محمCد فریCد بCك : نظCری. شCھراً  " ١١"سCنة و" ١٦"بعCد ان حكCم ، توفي وھCو ال یCزال شCاباً  . استانبول وضواحیھا 

  . ١٩٣-١٨٥ص ، المصدر السابق ، ؛ ابراھیم بك حلیم  ٢٨٥-٢٨٠ص ، المصدر السابق ، المحامي 

 . ٥٦ص، اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ، ستیفن ھیمسلي لونكریك  )٢١١(

: بغCداد (، م ١٨٠٠-١٧٠٠العراق في العھد العثمCاني دراسCة فCي العالقCات السیاسCیة  ، عالء موسى كاظم نورس ) ٢١٢(

 . ٥٩ص ، )  ١٩٧٩، دار الحریة 

 . ٢٧٦ص ، النجف في المراجع الغربیة ، جعفر الخیاط ) ٢١٣(



 )

 )٢١٤( السCCید عبCCد الرسCCول افنCCدي: وبینCCت الوثیقCCة اسCCماء بعCCص االداریCCین " . الظمCCأ العظیمCCة 

الكلیدار مال محمود  ، خطیب الجامع مال حسین ، ) " علیھ السالم" (علي  اإلماممتولي قصبة 

.  )٢١٥( الخCادم الحCاج حسCن، رضCاالمؤذن مال علي ، حسین افندي الخادم مال ، بن مال طاھر 

" علCیھم السCالم " تCم تCرمیم مراقCد األئمCة ) م١٧٢٣-١٧٠٤(وفي عھد والي بغداد حسن باشا 

فCCي الكاظمیCCة وكCCربالء المقدسCCة والنجCCف االشCCرف وتشCCیید خCCان جدیCCد بCCین مCCدینتي النجCCف 

 وأشCCCارت. االشCCCرف وكCCCربالء المقدسCCCة  السCCCتراحة الCCCزوار وتعیCCCین حCCCراس للحفCCCاظ علیCCCھ 

م تولى السCید مCراد وھCو احCد العلCویین المنفCذین یشCغل حكومCة ١٧١٨المصادر انھ  في  سنة 

  . )٢١٦( النجف األشرف من قبل العثمانیین

و ظھر في أواسط القرن الثCامن عشCر المCیالدي علCى مسCرح الحCوادث الجاریCة فCي 

وخCالل ھCذا ، الذي دخل فCي صCراع مریCر مCع الدولCة العثمانیCة )٢١٧( نادر شاه وإیرانالعراق 

وبعد ان حقق نادرشاه .  )٢١٨( الصراع كان اسم النجف األشرف یتردد في كل فرصة ومناسبة

كCCانون األول  ٨دخCCل مدینCCة النجCCف األشCCرف فCCي ، انتصCCارات سCCاحقة علCCى الدولCCة العثمانیCCة 

مما یعني ان اإلدارة العثمانیCة . )٢١٩("مؤتمر النجف"مؤتمر دیني سمي بــ وعقد فیھا ،م١٧٤٣

  .ة مدلھا وجود في النجف األشرف خالل ھذه ال لم یكن

                                                 
وھي في االصCل ، من اشھر الكلمات استخداماً  في اللغة العثمانیة واللغة التركیة ) Efendi(تلفظ بالتركیة : افندي ) ٢١٤(

فCCي ( سCCید ، مCCوال ، مالCCك ، صCCاحب : والمعنCCى . یCCة والتركیCCة حسCCبما تCCذكر القCCوامیس العثمان) رومیCCة او یونانیCCة (

. مھCCذب ، لطیCCف ، ظریCCف ، زوج ، سCCید : ایضCCا ً اسCCتخدمت بعCCدة معCCاني منھCCا ) التركیCCة الحدیثCCة (وفCCي ) العثمانیCCة 

ص ، المصCدر السCابق ، ؛ الیCاس قارصCلي  ١٣٨ص ، برنجCي جلCد ، المصCدر السCابق ، شمس الدین سامي : ینظر 
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ص ، القسCCم الثCCاني ، )  ١٩٥٥، شCCركة التجCCارة والطباعCCة المحCCدودة :بغCCداد (، مباحCCث عراقیCCة ، یعقCوب سCCركیس ) ٢١٥(

  . ١٩٥ص ، النجف في رحالت الغربیین ، ؛ جعفر الخیاط  ٦٢-٦١

 . ٣٥٩-٣٥٨ص ،  ١ج، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم ) ٢١٦(

الفقھCCاء حكCCام ٌ علCCى الملCCوك علمCCاء ، ؛ سCCعد االنصCCاري  ٢٨٣ص ، النجCCف فCCي المراجCCع الغربیCCة ، جعفCCر الخیCCاط ) ٢١٧(

 . ٦١-٥٧ص ، )  ١٩٨٦، دار الھدى : م .د(،  ١٩٧٩-١٥٠٠ایران من العھد الصفوي الى العھد البھلوي 

 . ٢٨٣ص ، النجف في المراجع الغربیة ، جعفر الخیاط  )٢١٨(

 .٣٦٢ – ٣٦١،ص ١حسن عیسى الحكیم ، المفصل في  تاریخ النجف األشرف ، ج ) ٢١٩(



 )

ة ـCـع والیـــــCـرف تتبـCـف األشــت النجـانـك) ١٨٣١-١٧٥٠( )٢٢٠( كـد الممالیـوخالل عھ

ت ـــCCـــإذ حكم،  )٢٢٢( يــCCـالل النسبـن االستقCCــCCت بشCCيء مــCCـد ان تمتعــCCـبع،  )٢٢١( ا ًــCCـداد اداریـCCـبغ

، جانCب وظیفCة سCدانة المرقCد العلCوي المقCدس  إلCى )٢٢٤( اتیCا ًحكمCا ً ذ )٢٢٣( )أسرة الماللي (ة ـالمدین

فقد ، باستثناء فترة وجیزة ،  )٢٢٥(التي انیطت الى االسرة منذ منتصف القرن السادس عشر المیالدي

 )٢٢٦( من ید أسCرة الماللCي الCى احCد زعمCاء الزقCرت" السدانة وحكومة المدینة " خرجت الوظیفتان 

  . )٢٢٧( م١٨١٨م الى سنة ١٨١٦ما من سنة وھو عباس الحداد الذي توالھ

منتصف  إلىوبعد عھد الممالیك استمرت أسرة الماللي في حكم المدینة مع وظیفة السدانة 

 مCن ھCذا المنتصCف بCدأت الدولCة العثمانیCة بالسCیطرة المباشCرة  ً االقرن التاسع عشر المیالدي ، فبCدء

" م بأسCم ١٨٣٩التCي  سCمیت منCذ سCنة  )٢٢٩( تطبیقاً  للحركCة االصCالحیة )٢٢٨( على النجف األشرف

                                                 
وادخلھCCم فCCي ، " تفلCCیس " مCCن اسCCواق ) م١٧٢٣-١٧٠٤(ھCCم العبیCCد البCCیض فقCCد اشCCتراھم والCCي بغCCداد حسCCن باشCCا : الممالیCCك ) ٢٢٠(

وبعCد وفCاة احمCد باشCا سCنة . داریة في بغداد وسار والي بغCداد احمCد باشCا علCى نھCج ابیCھ حسCن باشCا المؤسسات العسكریة واال

فلCذلك اسCندت حكومCة بغCداد الCى سCلیمان باشCCا ،م حCدثت اضCطرابات فCي العCراق لCم تسCتطیع الدولCة العثمانیCCة معالجتھCا ١٧٤٧

إذ كCان اخCر ، م ١٨٣١واسCتمروا فCي الحكCم الCى سCنة . لیكون مؤسساً  لحكومة الممالیك فCي بغCداد ) ١٧٦٢-١٧٥٠( المملوك 

الذي ارسل  الى استانبول بعCد ان اعCادت الحكومCة العثمانیCة السCیطرة المباشCرة علCى ، ) م١٨٣١-١٨١٧(والیھم ھو داود باشا 

الء موسCى عC:للتفاصCیل ینظCر . وقCاموا باصCالحات عدیCدة . وشھد العراق في عھدھم حركات عشائریة وتدخل ایراني . بغداد 

  ) . ١٩٧٥، دار الحریة : بغداد ، م ١٨٣١-١٧٥٠حكم الممالیك في العراق ، كاظم نورس 

رسالة ماجسCتیر ، ) م١٨٣١-١٧٥٠/ھــ١٢٤٧-١١٦٣(تاریخ النجف الفكري في عھد الممالیك ، سیف نجاح مرزة أبو صیبع ) ٢٢١(

 . ٣٠ص ، )  ٢٠٠٥، ة المعھد العالي للدراسات السیاسیة والدولی: الجامعة المستنصریة (، 

 . ٣٧٤ص ،  ١ج، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم  )٢٢٢(

اشتھرت بالنسبة الCى المCال عبCد هللا بCن شCھاب الCدین . من اسر العلم والفضل استمرت ثالثة قرون في السدانھ : أسرة الماللي ) ٢٢٣(

 . ٢٦١-٢٦٠ص ،  ١ج، المصدر السابق ، حبوبھ جعفر باقر م: ینظر . في المنطق " الحاشیة " حسین صاحب 

جامعة بغداد (، اطروحة دكتوراه ، م ١٩١٧-١٨٣١تاریخ النجف في العھد العثماني االخیر ، ناھدة حسین علي جعفر ویسین ) ٢٢٤(

الخیCر مجتمCع مدینCة النجCف فCي العھCد العثمCاني ا، ؛ جمیل موسى النجCار  ١٥-١٤ص ، )  ١٩٩٩، ) ابن رشد (كلیة التربیة : 

، الكلمCة الطیبCCة : النجCCف االشCرف (،  ١٩١٨-١٨٣١وموقفCھ مCن االحCتالل البریطCCاني للعCراق خCالل الحCCرب العالمیCة االولCى 

 .  ٣٤، ١٢ص ، )  ٢٠١٠

 . ٣٤ص ، مجتمع مدینة النجف  في العھد العثماني االخیر  ، جمیل موسى النجار ) ٢٢٥(

 .الثاني  المبحث الثاني من الفصل: ینظر . عن الزقرت ) ٢٢٦(

 . ١٥ص ، المصدر السابق ، ناھدة حسین علي جعفر ویسین  )٢٢٧(

 . ٣٦- ٣٥ص ، مجتمع مدینة النجف  في العھد العثماني االخیر  ، جمیل موسى النجار ) ٢٢٨(

ة حركCة االصCالح فCي الدولC، محمد عصCفور سCلمان االمCوي : ینظر . لالستزادة عن الحركة االصالحیة في الدولة العثمانیة ) ٢٢٩(

 ) . ٢٠٠٥، كلیة اآلداب : جامعة بغداد ( ، اطروحة دكتوراه ،  ١٩٠٨-١٨٣٩العثمانیة واثرھا في المشرق العربي 



 )

م، وعCرف باسCم خCط ١٨٣٩مرسCومین إصCالحیین صCدر األول سCنة  إلىالتي تستند ، " التنظیمات 

  .)٢٣٢(م١٨٥٦لذي صدر سنة ، ا )٢٣١(عرف باسم خط شریف ھُمایونوالثاني ،  )٢٣٠( شریف گـُلخانھ

ریCCین إلدارة النجCCف فقCCد بCCدأت العاصCCمة اسCCتانبول وبالتنسCCیق مCCع والیCCة بغCCداد بتعیCCین إدا

وكCان ،  )٢٣٣( م تCم تعیCین یوسCف بCك مCدیرا ً فCي قصCبة النجCف األشCرف١٨٥١ففي سنة ، األشرف 

و اشCار بعCض المصCادر الCى تطCور نسCبي فCي .  )٢٣٤( م١٨٥٢شاكر افندي مدیراً  للقصCبة فCي سCنة 

قاض ، صبة إذ كان الى جانب عثمان بك مدیر الق، م ١٨٥٤الھیئة االداریة للنجف األشرف في سنة 

،  )٢٣٥( وسCتة أعضCاء مCن أھCل المدینCة،  نرسمي یتألف من المدیر والقاضCي والسCاد إدارةومجلس 

  . )٢٣٦( مدیرا ً في القصبة أفنديم كان یعقوب ١٨٥٥وفي سنة 

الھدایا الموجودة فCي الخزینCة الجلیلCة لضCریح االمCام "  إحصاءو تبین من خالل ذیل دفتر 

  :وھم " مجلس النجف األشرف " م   ١٨٥٨في المؤرخ ) " علیھ السالم( علي 

  .یوسف مظھر أفندي : مدیر النجف األشرف  -

 .سید رضا ) : علیھ السالم ( علي  اإلمامحامل مفتاح ضریح –السادن  –الداعي كلیدار  -

 .علي : العضو  -

 . محمد جواد : العضو  -

 .محمد : الداعي نائب  -

 .عبود : العضو  -

                                                 
. مسCكن ، دار ، بیت : خانھ تعني ، الورد : ـُل تعني گ، كلمة فارسیة مركبة استخدمھا االتراك العثمانیون : ـُلخانھ گ)٢٣٠(

" ، عربیCة " كتCب" كلمCة مركبCة مCن : ومنھCا كتبخانCھ ، " قصCر الCورد "بعبCارة أخCرى ، دار الورد : فیكون المعنى 

برنجCي ، المصCدر السCابق ، شCمس الCدین سCامي : ینظCر " . المكتبCة " دار الكتCب " فیكون المعنCى ، فارسیة " خانھ 

  . ١١٧٤، ٥٧١ص، وایكنجي جلد 

أردوى :منھCCا  –مCCن السCCعادة  –مسCCعود ، رك مبCCا: تعنCCي ، كلمCCة فارسCCیة اسCCتخدمھا االتCCراك العثمCCانیون : ھُمCCایون ) ٢٣١(

اي " فارسCCیة " سCCراي ، سCCراي ھُمCCایون : ومنھCCا . الجCCیش المبCCارك ، فیكCCون المعنCCى ، الجCCیش : أردوى : ھُمCCایون 

، شمس الدین سCامي : ینظر . واطلقت كلمة سراي ایضاً  على مقر الحكومة ، " القصر السلطاني " القصر المبارك 

 .  ١٥١٠،  ٧١٤،  ٨٩ص ، نجي وایكنجي جلد بر، المصدر السابق 

  .١٩١ص، تاریخ الوطن العربي  في العھد العثماني ، ابراھیم خلیل احمد  ٢٣٢)(

 . ٢١ص، المصدر السابق ، ناھدة حسین علي جعفر ویسین  )٢٣٣(

نCة مجتمCع مدی، ؛ جمیل موسCى النجCار  ٣٧٩ص ،  ١ج، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم )٢٣٤(

  . ٣٦ص ، النجف في العھد العثماني األخیر  

 . ٣٨ص ، المصدر نفسھ) ٢٣٥(

 . ٢٩٠ص، المصدر السابق ، دیلك قایا  )٢٣٦(



 )

 .سلیمان : العضو  -

 .العزیز عبد : العضو  -

 .علي : العضو  -

 .موسى : العضو  -

 . )٢٣٧( حسین: العضو  -

م عCزل یوسCف مظھCر أفنCدي مCدیر ١٨٥٩فCي سCنة " اآلسCتانة" وقررت حكومCة اسCتانبول     

ودخCل ھCذا القCرار حیCز التنفیCذ بعCد ،  )٢٣٩( وتعین صالح أغا خلفاً  لCھ،  )٢٣٨( قصبة النجف األشرف

إال ان ھCذه ،  )٢٤٠( ارة المالیة ووالیCة بغCداد بھCذا القCراروبُلغت نظ، من السلطان بذلك  إرادةصدور 

امCا صCالح ،  )٢٤١( وتعیین احمCد بCدال ً عنCھ، م ١٨٦٠الوظیفة لم تدْم لصالح أغا إذ تم عزلھ في سنة 

  . )٢٤٢( م١٨٧٠م الى سنة ١٨٦٤بك فقد كان یُدیر النجف األشرف منذ سنة 

CCاني علCCل االداري العثمCCدم التمثیCCا تقCCالل مCCن خCCین مCCبة تبCCتوى القصCCي ، ى مسCCح فCCواتض

ان النجف األشرف مع كCربالء المقدسCة كCان " العثماني  األرشیفالمحفوظة في " الوثائق العثمانیة 

إذ ان قائممقCCام النجCCف األشCCرف وكCCربالء ، العثمانیCCة بدرجCCة قائممقCCام  اإلدارةلھCCا ممثCCل رسCCمي فCCي 

م كCان طلعCت باشCا قائممقامCا ً ١٨٤٥وفي سنة ،  )٢٤٣( )محمد صادق(م كان ١٨٤٤المقدسة في سنة 

،  )٢٤٥( م للمCدینتین المقدسCتین١٨٤٩وكان عفCت بCك قائممقامCاً  فCي سCنة ،  )٢٤٤( للمدینتین الشریفتین

تبCین ان یعقCوب أفنCدي " اوراق مجلCس الCوالء " ومن طیات الوثCائق المCذكورة وبالتحدیCد مCن ثنایCا 

وتم عزلھ وتعیین بCدال ً  ،  م ١٨٥٨سنة  تولى منصب قائممقام النجف األشرف وكربالء المقدسة في

 . )٢٤٦( عنھ قربي أفندي

والتCCي ، ) م١٨٣١-١٧٥٠(للنجCCف األشCCرف بعCCد عھCCد الممالیCCك  اإلداریCCةعCCن التبعیCCة  أمCCا

بعCض المصCادر الوثائقیCة  تأشCارفقCد   -كمCا بینCا  –كانت تقع ضمن تبعیة والیة بغداد طیلة عھدھم 
                                                 

  . ١٧٥-١٧٤،  ١١٩ص ، المصدر نفسھ ) ٢٣٧(

  . ٢٩٢ص، المصدر نفسھ )٢٣٨(

.(1859).(239)BOA,İ.MV L,433/19095/15.Z.1276h 

  . ٢٩٢ص، المصدر السابق ، ك قایا لدی )٢٤٠(
  

      (241)BOA,A.MKT.MVL,128/93/14.Z.1277h(1860). 

  .٢٨٩ص ، المصدر السابق ، ناھدة حسین علي جعفر ویسین  )٢٤٢(

  ).1844. (BOA,A.MKT, 11/25/27.Ra.1260h )243(  

  . ٢٨٩ص ،المصدر السابق ، ك قایا لدی )٢٤٤(

   ).1849(A.AMD, 13/13/29.Z.1265h. BOA,   );  1849 ( BOA,A.MKT, 194/29/7.C.1265h)245(  
                      

   ).1858.( BOA,İ.MVL, 408/17710/10.R.1275h (1858); BOA,A.MKT.MVL ,103/59/25.R.1275h)246(  
  



 )

، )٢٤٧( بع قائممقامیة كربالء المقدسة في بدایة عھد التنظیماتإلى إن مدیریة النجف األشرف كانت تت

" قصCبة الحیدریCة " م كانت قصبة النجCف االشCرف  ١٨٥٢وفي سنھ ، م ١٨٣٩والذي بدأ منذ سنة 

وفCCي سCCنة ،  )٢٤٨( تابعCCة الCCى قضCCاء كCCربالء المقدسCCة  الCCذي یقCCع ضCCمن والیCCة بغCCداد" ناحیCCة"بمثابCCة 

  . )٢٤٩( نفسھا ودرجتھا االداریة نفسھا م ظھرت النجف األشرف بالتبعیة١٨٥٥

 –إال ان تعیین قائممقام واحد على المدینتین المقدستین النجف األشCرف وكCربالء المقدسCة 

بعCد عھCد  –یCدل علCى ان النجCف األشCرف ، مCن خCالل االعتمCاد علCى الوثCائق العثمانیCة  –كما بینCا 

فCCي بعCCض األحیCCان عCCن طریCCق ادارة الممالیCCك وخCCالل فتCCرة التنظیمCCات كانCCت تتبCCع والیCCة بغCCداد 

والیCCة بغCCداد سCCنة  )٢٥٠( وعنCCدما تسCCنم مCCدحت باشCCا.قائممقامیCCة موحCCدة بینھCCا وبCCین كCCربالء المقدسCCة 

واسCCCCعة فCCCCي العCCCCراق وفCCCCي شCCCCتى  بإصCCCCالحاتقCCCCام ، م ١٨٧٢م واسCCCCتمر فیھCCCCا الCCCCى سCCCCنة ١٨٦٩

والذي بموجبھ تCم ، م ١٨٦٤طبق قانون الوالیات الصادر سنة  اإلداريففي الجانب ، )٢٥١(المجاالت

، بدء ً من الوالیة ـــــ اللواء ـــــــ القضاء ـــــ الناحیCة ـــــCـ القریCة ، تقسیم الوحدات االداریة ھرمیا ً 

وعلى ضCوء ھCذا التقسCیم االداري أصCبحت النجCف . )٢٥٢( التي تعتبر اصغر وحدة اداریة في الوالیة

  الء ـربـمن لواء كـض )٢٥٣( دادــى والیة بغـا ً الـاء ً تابعـا قضـت باشـوالي مدحـد الـاألشرف في عھ

                                                 
  . ٢٩٣ص ،المصدر السابق ، دیلك قایا  )٢٤٧(

 . ٣٨ص ، مجتمع مدینة النجف في العھد العثماني األخیر  ، جمیل موسى النجار  )٢٤٨(

 . ٢٩٠ص ،المصدر السابق ،  دیلك قایا )٢٤٩(

ولCد فCي اسCتانبول وكCان . صدر اعظم ووزیر ووالCي واداري ودسCتوري ومصCلح ) : ١٨٨٤-١٨٢٢(مدحت باشا ) ٢٥٠(

أصCبح والیCا ً علCى . بCدأ حیاتCھ االداریCة فCي احCد اقCالم الحكومCة . والده الحCاج حCافظ محمCد اشCرف قاضCیاً  شCرعیا ً 

ثCم . م في عھد السلطان عبد العزیCز ١٨٧٣تسنم منصب الصدارة العظمى سنة ،م ١٨٦٩الدانواب ثم على بغداد سنة 

وبعد ان رفع تقریراً  عن االصالح الى السلطان عبد العزیز عزلھ عCن الCوزارة وعینCھ والیCا ً ، أصبح وزیراً  للعدل 

واعلن الدسCتور ،  م في عھد السلطان عبد الحمید الثاني١٨٧٦وتولى الصدارة العظمى من جدید سنة . على سالنیك 

، ثCم عCاد الCى بCالده بعCد ان إذن لCھ السCلطان . م والغCى الدسCتور ١٨٧٧العثماني فأقالھ السلطان ونفاه الى اوربا سنة 

واخیCرا ً حكCم علیCھ فCي محكمCة یلCدز باالعCدام ثCم خفCف الCى السCجن المؤبCد . واستلم والیة سوریة ومن بعدھا ازمیر 

مCدحت باشCا أبCو الدسCتور العثمCاني ، قCدري قلعجCي : للتفاصیل  ینظCر . ت فیھوما، م ١٨٨١وسجن في الطائف سنة 

 . ٦٤٥ص ، ؛ المنجد في االعالم )  ١٩٥٨، دار العلم للمالیین : بیروت (،  ٣ط، وخالع السالطین 

خ تCاری، ؛ ابراھیم خلیل احمCد  ٢٨٦-٢٨٤ص ، اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ، ستیفن ھیمسلي لونكریك ) ٢٥١(

 . ٢٢٥-٢٢١ص ، الوطن العربي في العھد العثماني 

 . ٢٠١-٢٠٠ص ، المصدر نفسھ )٢٥٢(

االدارة العثمانیة في والیة بغCداد مCن ، جمیل موسى النجار : ینظر . للتفاصیل عن االدارة العثمانیة في والیة بغداد  )٢٥٣(

 ) . ١٩٩١، مكتبة مدبولي :  القاھرة(، م ١٩١٧-١٨٦٩عھد الوالي مدحت باشا الى نھایة الحكم العثماني 



 )

  .  )٢٥٤(المقدسة

ان ، م ١٥٣٤تبین من خالل مسار الوجود العثماني في النجف األشرف الذي بدأ منذ سCنة 

إذ ان المدینة كانت تحت ادارة عثمانیة شدیدة بعCد ان ، " انتقالیة  إدارة" العثمانیة فیھا كانت  اإلدارة

ثCم انتقلCت ادارة . والیة بغداد خالل وجCوده فیھCا  إدارة أركانن القانوني بنفسھ وضع السلطان سلیما

المدینة الى الحكومة الصفویة وعادت الى الحكومة العثمانیة ومن ثم الى حكومCة نCادر شCاه ومCن ثCم 

التCCي حكمCCت منCCذ عھCCد الممالیCCك الCCى منتصCCف القCCرن التاسCCع عشCCر  " الذاتیCCة " الحكومCCة المحلیCCة 

المنسCقة بCین اسCتانبول ووالیCة  –ومن ھذا المنتصف بدأت الحكومCة المركزیCة العثمانیCة ، المیالدي 

ویبCCدو ان ھCCذه التقلبCCات االداریCCة .تحكCCم المدینCCة والتCCي جCCاءت كسیاسCCة مركزیCCة فCCي االدارة  –بغCداد 

  . )٢٥٥( "خصوصیة النجف األشرف " جاءت بسبب 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
مدینCة النجCف عبقریCة المعCاني وقدسCیة ، ؛ محسCن عبCد الصCاحب المظفCر  ٢٩٨ص ،المصدر السCابق ، دیلك قایا  ٢٥٤)( 

  . ١٦٢ص ، )٢٠١١، دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد (، المكان
 

  .   ٦٧-١٢ص،  ١ج،  المصدر السابق، جعفر باقر محبوبة : ینظر . عن خصوصیة النجف االشرف ) ٢٥٥(



 

 

)

  -:التركیبة السكانیة والعشائر : المبحث األول 
 أمDا،   )٢( وتنوع عشDائره،  )١( تمیز المجتمع العراقي بتعدد دیاناتھ ومذاھبة وقومیاتھ

ھDDذه النسDDمة  وتوزعDDت، م لDDم یتجDDاوز الملیDDون والربDDع إال قلDDیال ً ١٨٦٧عDDدد سDDكانھ ففDDي سDDنة 

  :تیة أآلثالث فئات وعلى النسبة  إلىالسكانیة 

  .٪ من مجموع السكان ٣٥: ائل البدویة القب - ١

 .٪ من مجموع السكان ٤١: القبائل الریفیة  - ٢

 . )٣( ٪ من مجموع السكان٢٤: أھل المدن  - ٣

ً◌  أیضDDDاشDDرف كجDDDزء مDDDن المجتمDDع العراقDDDي عDDDرف امDDا مجتمDDDع النجDDDف األ             

  : تیھاآل الفئات إلىالذي انقسم ، بتنوعھ

  .السدنة وخدمة الروضة الحیدریة - ١

 .)٤(ماء الدین وطالب العلوم الدینیةعل - ٢

 .التجار والوجھاء - ٣

 .)٥( العامة وارباب المھن والصنائع - ٤

كمDا  -فقد كان العرب ، اما عن التركیبة السكانیة النجفیة في ضوء الوثائق العثمانیة 

ثDم یلDیھم ، بالمرتبDة االولDى فDي التركیبDة السDكانیة  -سیتضح عند الحدیث عن العشائر العربیDة

فDي المجتمDع النجفDي الDى درجDة ان القDرارات العثمانیDة كانDت  وجودانیین الذین كان لھم االیر

والDي بغDداد مDدحت باشDا بتطبیDق نظDام القرعDة  أالوثDائق انDھ عنDدما بDد أشDارتاذ . تقع علDیھم 

رفDDDع علمDDDاء المDDDدینتین ، م ١٨٦٩العسDDDكریة فDDDي كDDDربالء المقدسDDDة والنجDDDف االشDDDرف سDDDنة 
                                                 

)١( DDDات العراقیDDDذاھب والقومیDDDان والمDDDن االدیDDDیل عDDDر . ة للتفاصDDDاطو : ینظDDDا بطDDDراق ، حنDDDات : العDDDالطبق    

DDام الجمھوریDDى قیDDاني حتDDد العثمDDن العھDDة مDDات الثوریDDة والحركDDرزاز ، ة االجتماعیDDف الDDة عفیDDترجم ،

العDDراق ، الكتDDاب األول ؛ سDDتیفن ھمسDDلي لونكریDDك ، ) ١٩٩٠، مؤسسDDة االبحDDاث العربیDDة : بیDDروت(

ترجمDة سDلیم طDھ ، اقتصDادي ، اجتمDاعي ، یاسDي تDاریخ س ١٩٥٠الDى سDنة  ١٩٠٠مDن سDنة : الحدیث 

 . ٣٣-٢٦ص،  ١ج، )  ١٩٨٨،منشورات الفجر   :بغداد ( ، التكریتي 

  ،)  ١٩٧٣، مطبعDة بغDداد : بغDداد (، عشDائر العDراق ، عباس العDزاوي : ینظر . عن العشائر العراقیة ) ٢(

 . ٤-١ج

 . ١١٩ص، ) ھـ١٤١٣،  مطبعة أمیر : م ق(، دراسة في طبیعة المجتمع العراقي ، علي الوردي ) ٣(

  .  ٤٠١-٤٠٠ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبھ ) ٤(

  . ١٧-١٦ص،مجتمع مدینة النجف في العھد العثماني االخیر  ، جمیل موسى النجار )٥(



 

 

)

وذلDك مDن اجDل إعفDاء أھDالي المDدینتین ، الى السلطان العثماني " برقیةً   "المقدستین تلغرافاً  

المقدستین من الخدمة العسكریة وبالخصوص اساتذة وطالب الحوزة العلمیDة وخدمDة العتبDات 

طDالبوا اإلعفDاء : األول ، وانقسم الرعایا اإلیرانیون في ھذه المسDألة الDى قسDمین .  )٦( المقدسة

: امDا الثDاني . اسDاتذة وطDالب الحDوزة العلمیDة وخدمDة العتبDات المقدسDة  على انھDم ایضDاً  مDن

إال ان الحكومDDة ، طDالبوا اإلعفDDاء علDى أنھDDم یتبعDDون الحكومDة اإلیرانیDDة ال الحكومDة العثمانیDDة 

م قدمت الحكومة االیرانیة ١٨٧٣وفي سنة . العثمانیة لم توافق على مطلب الرعایا اإلیرانیین 

العثمانیDDة  تتعلDDق بتطبیDDق الخدمDDة العسDDكریة علDDى رعایاھDDا فDDي النجDDف  شDDكوى الDDى الخارجیDDة

  . )٧( االشرف وكربالء المقدسة 

شرف وبأسDالیب تحاولً  اثبات وجود رعایاھا في النجف األ اإلیرانیةكانت الحكومة            

 مطلDع بعض المصادر الوثائقیDة ان مDع تأشارفقد ، الوقف وبناء المدارس الدینیة ، عدة منھا 

،  )٨( شDرف وبكثDرةببناء المدارس الدینیة في النجDف األ اإلیرانیةم بدأت الحكومة ١٨٨٠سنة 

ویظھر ان السیاسة العثمانیة قد ارتضت خالل ھذه الفترة بناء المدارس بعد ان كانت ترفضھا 

م قDد اإلیرانDيغرفة الترجمة ان الطرف / وتبین من خالل وثائق نظارة الخارجیة .  )٩( وبشدة

بیDDت  )١٠( )انھـDDـخ(كDDربالء المقدسDDة تتعلDDق بوقDDف  ةم مDDذكرة الDDى متصDDرفی١٨٨٢فDDي سDDنة 

   . )١١( رفـــــف االشــن في النجـلالیرانیی

                                                 
(6)BOA,HR.TO,549/20/ves.nu1-3,25.5.1869.  

 . ٣٢١-٣٢٠ص، المصدر السابق ، دیلك قایا ) ٧(

 . ٣٤٤ص، لمصدر نفسھ ا) ٨(

تؤكDد أن البDاب العDالي رفDض  م١٨٥٢م وسDنة١٨٥٠ھنDاك وثDائق فDي االرشDیف العثمDاني مؤرخDة فDي سDنة ) ٩(

  :ینظر. س الدینیة في النجف االشرف الخاصة ببناء المدار الطلبات االیرانیة

BOA,A.AMD,25/38/ves    nu1,12.M.1267h.(1850);BOA,A.AMD, 39/93/ves.nu1,     

       20.Z.1268h.(1852);BOA,A.MKT.UM,110/46/ves.nu1,5.M.1269h.(1852).  

وكذلك تDأتي . منزل ، سكن ، دار ، بیت : تأتي بمعنى ، االتراك العثمانیون  اكلمة فارسیة استخدمھ: خانھ ) ١٠(

، سDابق المصDدر ال، شDمس الDدین سDامي : ینظDر ) . دار الكتDب(كتبخانDھ اي ، مركبة مع كلمات أخرى مثDل 

المستشDDاریة الثقافیDDة : م .د(، عربDDي  -المعجDDم الDDذھبي فارسDDي ، ؛ محمDDد التDDونجي  ٥٧١ص، برنجDDي جلDDد 

 . ٢٥٨ص،)  ١٩٩٣، للجمھوریة اإلسالمیة االیرانیة بدمشق 

 (١١)BOA,HR.TO,389/47/ves.nu1,30.10.1882.  



 

 

)

وكDذلك الصDادرة فDي ، م ١٨٨٤والیDة بغDداد الصDادرة فDي سDنة  ةوذكرت سالنام

مDن لDیس .  )١٢( النجف االشرف یتكلمDون اللغDة الفارسDیة أھاليان اغلب ، م ١٨٨٥سنة 

وان الوافDDد الDDى النجDDف ، الDDدقیق اعتبDDار اللغDDة الفارسDDیة ھDDي االغلDDب فDDي مجتمDDع عربDDي

 أكثDرشرف ھو الDذي یتDأثر بعDادات وتقالیDد وثقافDة المدینDة ولDیس العكDس والسDیما ان األ

النجف االشDرف كDانوا یDأتون للدراسDة فDي حوزتھDا العلمیDة والمعDروف ان  إلىالوافدین 

  .  )١٣( ة العربیةلغة التدریس فیھا ھي اللغ

 إذ،بعیة االیرانیة فDي النجDف االشDرف تابعت الحكومة العثمانیة بجدیة وجود الت

م الDDى وجDDود ھDDذه ١٨٩٧م وسDDنة ١٨٩١والیDDة بغDDداد العثمانیDDة لسDDنة سDDالنامة  أشDDارت

وان الدولة العثمانیDة قلقDة مDن الوجDود اإلیرانDي فDي ھDذه المدینDة ،  )١٤(التبعیة في المدینة

م من الباب العالي الى نظDارة الداخلیDة ١٩٠٠أشارت وثیقة صادرة في سنة  المقدسة فقد

وھذا سDیؤدي الDى ، ان ھناك زیادة في نسبة التبعیة االیرانیة والمجتھدین اإلیرانیین فیھا 

سDنة " رئاسDة الDوزراء " وفي كتDاب صDادر مDن الصDدارة العظمDى .  )١٥( انتشار التشیع

وفDي سDنة ،  )١٦( شDرففي النجDف األ اإلیرانییناء م اكدت على المجتھدین والعلم١٩٠٦

عDDن عDDدد نفDDوس  إحصDDائیة إعطDDاءم طالDDب البDDاب العDDالي مDDن نظDDارة الخارجیDDة ١٩٠٧

 اإلیرانیDةو یظھر ان قلق الدولة العثمانیة من التبعیة . )١٧( شرففي النجف األ اإلیرانیین

  .من كونھ قلقا ً سیاسیا ً  أكثركان قلقا ً مذھبیا ً 

                                                 
، یتDDDDى سDDDDالنامة سDDDDى ؛ بغDDDDداد وال ١٤٠ص ، ) م١٨٨٤(ھـDDDDـ ١٣٠٢، سDDDDى  ةبغDDDDداد والیتDDDDى سDDDDالنام) ١٢(

  . ١٣٨ص، ) م١٨٨٥(ھــ١٣٠٣

، الحDوزة العلمیDة فDي النجDف االشDرف ، محمDد الغDروي : ینظDر .عن الحوزة العلمیة في النجDف االشDرف ) ١٣(

 ) . ١٩٩٤، دار االضواء : بیروت (

)١٤ (DDداد والیتDDى ى بغDDالنامة سDDـ١٣٠٩، سDDھـ)ى  ٣٢٠ص، ) م١٨٩١DDالنامھ سDDي سDDداد والیتDDـ ١٣١٥،؛ بغDDھـ

 . ٢٦٧ص، ) م١٨٩٧(

  BOA,BEO,1534/114991/ves.nu1,18.R.1318h.(1900).  (15) 

BOA,BEO, 2741/205544/ves.nu1-2,19.Za.1323h.(1906). (16) 

  BOA,BEO,3093/231969/ves.nu1,8.Ca.1325h.(1907). (17) 



 

 

)

DDDم المجتمDDDكانیة ضDDDھ السDDDي تركیبتDDDي فDDDرانیین  -ع النجفDDDرب واإلیDDDن العDDDالً عDDDفض-  

ود ـDـنــوالھ )٢٠( یزـDـواالنجل )١٩( روسـDـوال )١٨( ونـانیDــالعثم راكـاألتD: رى وھDم ــقومیات أخ

مDDوظفي  العثمDDانیون یبDDدو انھDDم كDDانوا فDDاألتراك. )٢٢( )القوقDDازیون(والقفقاصDDیون  )٢١(واالفغDDان

،  )٢٣( -الھیكلیة االداریة  إلىكما سیتضح عند التطرق  -نجف االشرف االدارة العثمانیة في ال

اذ اشDارت الوثDائق العثمانیDة ، اما الروس واالنجلیز فان وجودھم من اجل المصالح السیاسDیة 

االنجلیزیDة كانDت فDي كDل  واألھDداف،  )٢٤( الى وجود القنصلیة الروسDیة فDي النجDف االشDرف

القوقازیون فقDد بینDت الوثDائق و )٢٦(واألفغانوالھنود ،  )٢٥( انيأنحاء العراق خالل العھد العثم

  . )٢٧( طالب في الحوزة العلمیة في االغلب انھم
  النفوس مع )٢٨( فعلى الرغم من وجود مأمور، شرف عن عدد سكان النجف األ أما

                                                 
 . ٣٢٩ص، المصدر السابق ، ؛ دیلك قایا ٢٣٠ص، ) م١٨٩١(ھــ١٣٠٩، ب.و.س ) ١٨(

 (19)BOA,BEO,2347/175989/ves.nu12,23.Ra.1322h.(1904);BOA,BEO,2581/193541/       

      ves.nu1,16.Ra.1323h.(1905). 

  . ٢٦٧ص، ) م١٨٩٧(ھــ١٣١٥، ؛ س وب  ٣٢٠ص، ) م ١٩٨١(ھــ١٣٠٩، ب .و .س) ٢٠(

 . ٨ص، مجتمع مدینة النجف في العھد العثماني االخیر  ، جمیل موسى النجار ) ٢١(

 (٢٢)BOA,DH.EUM.4.Şb,1/38/6.C.1333h. (1915) ; BOA,DH.ŞFR,467/91/ves.nu1,2.Ni.       

                                                                                      1331r. (1915).     

  .روحة الفصل الثالث من األط: ینظر . لعثماني في النجف االشرف اعن الجھاز االداري )٢٣( 

 (٢٤)BOA,BEO,2347/175989/ves.nu1-2,23.Ra.1322h.(1904). 

تDDاریخ ، عبDDد العزیDDز سDDلیمان نDDوار : ینظDDر . عDDن المصDDالح االنجلیزیDDة فDDي العDDراق خDDالل العھDDد العثمDDاني ) ٢٥(

، دار الكاتDDب العربDDي : القDDاھرة (،العDDراق الحDDدیث مDDن نھایDDة حكDDم داود باشDDا الDDى نھایDDة حكDDم مDDدحت باشDDا 

  . ٣٢٤-٢٣٩ص، ) ١٩٦٨

الحDوزة العلمیDة ، علي احمDد البھDادلي : ینظر . عن تنوع القومیات في الحوزة العلمیة في النجف االشرف ) ٢٦(

Dف ومعالمھDي النجDالحیة  افDا االصDـ١٤٠١-١٣٣٩وحركتھDروت (، م ١٩٨٠-١٩٢٠/ھـDراء : بیDدار الزھ ،

 . ٣٥٨ص، )  ١٩٩٣

(٢٧)BOA,DH.ŞFR,467/91/ves.nu1,2.Ni.1331r.(1915). 

فھDي كلمDة عربیDة ) مDأمور(امDا كلمDة ) . مدیریDة(ولیسDت ) مأموریة (اي ان دائرة النفوس كانت : مأمور ) ٢٨(

شDمس الDدین : ینظDر ) . الموظDف(اسDتخدمھا االتDراك العثمDانیون للداللDة علDى ) مDأمورة(من األمر ومؤنثھا 

  . ١٢٦١ص، ایكنجى جلد ، المصدر السابق ، سامي 



 

 

)

،  )٢٩( م طبقاً  للمعلومات الواردة في سDالنامة عثمانیDة١٨٨٥كاتب واحد في القضاء منذ سنة  

ویقDDول  ،واالرقDDام التDDي سنشDDیر الیھDDا فھDDي تخمینیDDة، إال انDDھ ال توجDDد احصDDائیة سDDكانیة دقیقDDة 

  :لونكریك بھذا الصدد 

  .)٣٠" ( هالنفوس في العھد التركي كان یتم بشكل وا إحصاء "                    

  

عن السكان والبیوت في قضاء النجDف  اإلحصائیاتوذكرت الوثائق العثمانیة بعض 

م كDDان عDDدد البیDDوت فDDي مركDDز قضDDاء النجDDف  ١٨٨٥م وسDDنة ١٨٨٤ففDDي سDDنة ، شDDرف األ

" ٣٠٠٠"شرف تضم م كانت مدینة النجف األ١٨٩٠وفي سنة ،  )٣١( بیتا ً " ٣٥٠٠"شرف األ

نفسDھ الى الرقم األول  شارتاأم فقد ١٨٩٧م و ١٨٩١وسالنامتا والیة بغداد للسنتین ،  )٣٢( بیتا ً 

DDز قضDDي مركDDوت فDDدد البیDDي عDDف األفDDرف اء النجDDرقم  أيشDDا ً" ٣٥٠٠"الDDدد . )٣٣( بیتDDا عDDام

فقد اشDار بعDض المصDادر الوثائقیDة ان عDدد سDكان مدینDة النجDف االشDرف فDي سDنة ، السكان 

م نسDمة ١٨٩١وقDدرت الوثDائق العثمانیDة فDي سDنة ،  )٣٤( نسDمة" ٣٠.٠٠٠"م بلغ نحDو ١٨٩٠

وفDDي سDDنة ،  )٣٥( ذكور فقDDطوھDDذا الDDرقم یشDDمل الDD، " ٦٣٨٥"مركDDز قضDDاء النجDDف االشDDرف 

ویبDDدو ان رقDDم االنDDاث غیDDر ،  )٣٦( "٣٢"اإلنDDاثوعDDدد " ٦٤٦٢"م كDDان عDDدد الDDذكور  ١٨٩٧

قDدر عDدد : ویقDول نقDاش . ُسDجل اعتباطDاً  أو وقDع سDھو أثنDاء الكتابDة أو الطبDع  فإما، صحیح 

وذكDDرت وثیقDDة عثمانیDDة . )٣٧( نسDDمة" ٣٠.٠٠٠"م بDDـ ١٩٠٨شDDرف فDDي سDDنة سDDكان النجDDف األ

العدید من المDدارس " علیھ السالم " علي  اإلمامم انھ یوجد في صحن ١٨٩٩ؤرخة في سنة م

                                                 
 . ١٣٥ص، ) م١٨٨٥(ــھ١٣٠٣،ب .و. س) ٢٩(

 . ٢٧ص،  ١ج، العراق الحدیث  ، ستیفن ھمسلي لونكریك ) ٣٠(

  . ١٣٨ص، ) م ١٨٨٥(ھــ  ١٣٠٣،ب .و. ؛ س ١٤٠ص، ) م ١٨٨٤(ھـ  ١٣٠٢، ب .و. س) ٣١(

، م دراسDة تاریخیDة وثائقیDة ١٩١٨-١٥٣٤بلDدیات العDراق فDي العھDد العثمDاني ، عبد العظیم عباس نصDار ) ٣٢(

 . ٢١٩ص، ) ھـ ١٤٢٧، عتمطبعة شری: قم (

 . ٢٦٧ص، ) م١٨٩٧(ھــ١٣١٥، ب .و. ؛ س ٢٣٠ص، ) م١٨٩١(ھـ ١٣٠٩،ب .و. س) ٣٣(

  . ٢١٩ص، المصدر السابق ، عبد العظیم عباس نصار )٣٤(

 .٢٣٤ص، ) م١٨٩١(ھـ ١٣٠٩،ب .و. س)٣٥(

 . ٣٢٣ص، ) م١٨٩٧(ھــ١٣١٥، ب .و. س)٣٦(

 . ٣٣٧ص، )١٩٩٨،أمیر:قم (،شیعة العراق ،اسحاق نقاش ) ٣٧(



 

 

)

طالDDDب فضDDDال ً عDDDن الكثیDDDر مDDDن االسDDDاتذة " ٥٠٠٠"الدینیDDDة الشDDDیعیة ویبلDDDغ عDDDدد طالبھDDDا 

  . )٣٨(والمجتھدین

،ان م١٩٠٣الDى سDنة  ١٨٩٩العثماني المؤرخة مDن سDنة  األرشیفأشارت وثائق و

یت علDى موظفیھDا و منتسDبیھا مDن اثDر االسDتقطاب العقائDدي الشDیعي ، السلطات العثمانیة خش

،  )٣٩( قDرش) ٦٠٠(وبراتDب قDدره ، تم تعیین محمد سعید أفنDدي مدرسDا ً وواعظDا ً لھDم  فلذلك

كتابDا ً بھDذا " رئDیس الDوزراء " وجاء تعیینھ بموافقة السلطان بعد ان رفع لDھ الصDدر األعظDم 

ھDDذا ان راتDDب  إذ، كانDDت لDDھ اھمیDDة لDDدى الحكومDDة العثمانیDDة یبDDدو ان ھDDذا الموضDDوع . الشDDأن 

بDل ان ، والمشیخة اإلسالمیة العثمانیة  األوقافكان یدور بین نظارة الداخلیة ونظارة الواعظ 

  .  )٤١( قسم دائرة المالیة )٤٠( "شورى الدولة" لراتب نوقش حتى في مسألة ا

 إذ، لھا حسابات من الفكر الشDیعي كانتان الدولة العثمانیة  ویظھر من خالل ما تقدم 

وقد صDرحت ،في النجف االشرف موظفیھا ومنتسبیھاانتشار المذھب الشیعي بین  خشیت من 

یجDب  -شDرف النجف األ أجواء -ذكرت ان في اجواء شیعیة  إذ، بھذا الوثائق العثمانیة نفسھا 

                                                 
(٣٨)BOA,İ.ML,31/1316Za-18/ 16.Za.1316h.(1899). 

وكDل قDرش یسDاوي ، وھي عملة عثمانیة مصنوعة مDن الفضDة الخDالص ، اصلھا المانیة أو التینیة : قرش ) ٣٩(

المصDدر ، شDمس الDدین سDامي : ینظDر . قرش یساوي لیDرة عثمانیDة ذھبیDة واحDدة ) ١٠٠(وكل ، باره )٤٠(

  . ١٢٥٠، ٩٦٥ص ،ایكنجي جلد ، السابق 

سDDنة " المجلDDس االعلDDى " اي " مجلDDس واال " ھDDو التشDDكیل الDDذي تDDم تاسیسDDھ بعDDد الغDDاء : شDDورى الدولDDة ) ٤٠(

" . المجلDس االستشDاري االعلDى " اي " دانشتاي" م وتغیر اسمھ بعد قیام الجمھوریة التركیة فاصبح ١٨٦٧

لكیDDة والمعDDارف والنافعDDة ومحDDاكم الDDنقض دوائDDر التنظیمDDات والمالیDDة والم: وینقسDDم الDDى عDDدة اقسDDام ھDDي 

، المصDدر السDابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینDارق : ینظر. واالستئناف والمحاكم االبتدائیة وھیئة إالدعاء 

  . ١١٨ص

(٤١)BOA,BEO,1289/96615/ves.nu12,21.Za.1316h.(1899m.);BOA,DH.MKT,2189/85/ve  

nu1,2.Z.1316h.(1899);BOA,DH.MKT,2251/94/ves.nu1,21.Ca.1317h.(1899);BOA,DH.

MKT,2206/67/ves.nu1,14.M.1317h.(1899);BOA,İ.ML,31/1316Za.Za.1316h.(1899);BO 

A,DH.MKT,2302/72/ves.nu1,7.L.1317h.(1900);BOA,BEO,1690/126718/28.Ra.1319h.(

1901);BOA,BEO,1701/1273/ves.nu1,22.R.1319h.(1901);BOA,DH.MKT,535/9/29.Ra.1

320h.(1902);BOA,DH.MKT,531/6/ves.nu1,22.Ra.1320h.(1902);BOA,BEO,1981/14378

1/ 8.C.1320h.(1902);BOA,BEO,1971/147773/ 5.L.1320h.(1903). 



 

 

)

وفDي كتDب ،  )٤٢(على المذھب الحنفي لتدریس ھؤالء الموظفین والمنتسبین تخصیص مدرس 

فیھDDا الDDى اتخDDاذ  أشDDار، دائDDرة المشDDیخة اإلسDDالمیة العثمانیDDة  إلDDىصDDادرة مDDن البDDاب العDDالي 

ونDود ان .)٤٣(الالزمة لمنع انتشار المDذھب الشDیعي ومتابعDة طDالب العلDوم الدینیDة  االجراءات

مDذھبا ً وانھDا اتخDذت المDذھب الحنفDي ، نشیر ان الدولة العثمانیة لم تعترف بالمDذھب الشDیعي 

  . )٤٤( رسمیا ً للدولة

فقد كان لعدد من العشائر العربیDة ، وفیما یتعلق بالعشائر في ضوء الوثائق العثمانیة 

والسDیما ، مDن خDالل ھDذه الوثDائق  إحDداثھاحضور في منطقة النجف االشرف والمشاركة في 

حیDث ، الیھDا  ان الحكومة العثمانیة كانت تتارجح في موقفھا من العشائر وحسب مدى حاجتھا

فمDن ھDذا البDاب بینDت الوثDائق الصDادرة مDن البDاب ، أنھا كانت تستعین بھا في بعض االحیDان 

) السDDلطاني -المبDDارك (العDDالي الDDى والیDDة بغDDداد وكDDذلك الصDDادرة مDDن قائDDد الجDDیش الھمDDایوني 

نیDة فDي ان الحكومDة العثما، الشDعبة الرابعDة / الحربیDة العامDة  األركDاندائDرة  إلDى)٤٥( السادس

المتواجDDدة فDDي جDDوار  )٤٦( م علDDى مسDDاعدة عشDDیرة شDDمر١٩٠٥والیDDة بغDDداد اعتمDDدت فDDي سDDنة 

                                                 
(٤٢)BOA,İ.ML,31/1316Za-18/ 16.Za.1316h.(1899).  

(٤٣)BOA,BEO,1500/112494/ves.nu1,13.S.1318h.(1900);BOA,BEO,2213/165904/ves. 

nu1,15.Ş.1321h.(1903);BOA,BEO,2223/166666/ves.nu1,29.Ş.1321h.(1903). 

جدلیة الدین والسیاسة فDي ایDران الصDفویة : الفقیھ والسلطان ، وجیھ كوثراني : ینظر . عن ھذا الموضوع ) ٤٤(

 . ٧٧ص، )  ٢٠٠١، دار الطلیعة : بیروت ( ،  ٢ط، القاجاریة والدولة العثمانیة  -

م وكDان مقDره والیDة ١٨٤٨الDذي تأسDس فDي سDنة ) آلتنجDى اردوى ھمDایوني : (یوني السادس الجیش الھما) ٤٥(

  .بغداد 

نDزح قسDم كبیDر منھDا ، فDي نجDد ) أجا وسDلمى(من العشائر العربیة كانت مساكنھا في جبلي : عشیرة شمر ) ٤٦(

امDا امDراء ) . اء آل الجربD(وكDان امDراء شDمر فDي العDراق ھDم . الى العراق وسكنت في منDاطق متعDددة منDھ 

آل (وال تختلDف شDمر ، نسبة الى الجبلین المDذكورین ) شمر الجبل(وسموا بـ ، ) آل الرشید(شمر في نجد ھم 

فDي نجDد بعDد ان اسDتولى ) آل الرشDید(وقد انتھDى حكDم . من بقیة شمر إال في مواطن سكناھا الجبلیة ) الرشید

، ٢ج،١ج، عشDDائر العDDراق، عبDDاس العDDزاوي : ینظDDر  للتفاصDDیل.  -امDDارة الرشDDید -آل سDDعود علDDى امDDارتھم 

؛  ثDDامر عبDDد  ١٦٩-١٤٩ص، تDDاریخ العDDراق الحDDدیث، ؛ عبDDد العزیDDز سDDلیمان نDDوار  ٣-٢،  ١٧٤-١٢٧ص

،  ١ج،)  ١٩٩٢، مطDDDابع دار الشDDDؤون الثقافیDDDة العامDDDة : بغDDDداد (، موسDDDوعة العشDDDائر العراقیDDDة، الحسDDDن 

،  ١ج، ) ٢٠٠٥،دار المحجDة البیضDاء : بیDروت (، العراقیةمعجم العشائر ، ؛ ماجد الزبیدي ٢٠٣-١٣١ص

 . ٩٣ص



 

 

)

الواقعDة  )٤٧( القDوة العسDكریة فDي القصDیم إلDىوالDذخائر  األرزاقشرف من اجل نقل النجف األ

  .)٤٨(في نجد 

والDذي مDن خاللDھ سیُسDلط ، اما عن الصراع العشائري فDي منطقDة النجDف االشDرف 

ففDDي سDDنة ، لمنطقDDة غیDDر عشDDیرة شDDمر اً◌ علDDى حضDDور عشDDائر أخDDرى فDDي  أیضDDاالضDDوء 

الباب العالي في اسDتانبول  إلىشرف م اشارت وثیقة مرفوعة من قائممقامیة النجف األ١٨٩١

 حسب تعبیر الوثیقة بین عشیرة شمر بزعامDة األمیDر محمDد بDن الرشDید" قتال عظیم"انھ وقع 

عDDن  وإیضDDاحاتالحكومDDة العثمانیDDة معلومDDات طلبDDت  أثDDرهوعلDDى ،  )٥٠( وعشDDیرة عنDDزه )٤٩(

  . )٥١( وحركات األمیر المذكور أحوال

                                                 
وھي اكبر مدنھا من حیث المسDاحة ) مدینة بریدة(احدى المناطق االداریة في السعودیة ومركزھا : القصیم (٤٧)

وكDذلك تنDتج ، وغنیDة بزراعتھDا فھDي تنDتج اجDود انDواع التمDور ، تتمیز بوفرة المیاه الجوفیة ، وعدد السكان 

فیھDDا شDDجر الفاكھDDة مDDن التDDین والخDDوخ والعنDDب ، القصDDیم : ویقDDول یDDاقوت الحمDDوي . خضDDروات والفواكDDھ ال

أھم ظاھرة طبیعیDة فDي منطقDة ) الرمة(ویعد وادي الرما ، مناخھا حار صیفا ً وبارد ممطر شتاء ً . والرمان 

معجDم ، ) ھDـ٦٢٦ت (وي یDاقوت الحمD: ینظDر . إذ یمDر فDي المنطقDة كلھDا مDن الغDرب الDى الشDرق ، القصیم 

؛ فتحDي  ٤١٧ص،  ٤ج، ) ت.د، دار الكتDب العلمیDة : بیروت (، فرید عبد العزیز الجندي : تحقیق ، البلدان 

 ،)  ٢٠٠٧، دار المعرفDDDة الجامعیDDDة : االسDDDكندریة (،  ٧ط، جغرافیDDDة الDDDوطن العربDDDي ، محمDDDد أبDDDو عیانDDDھ 

  .(http://ar.wkipedia.org)، الموقع ، وعة الحرة الموس، ویكیبیدیا -منطقة القصیم ، " انترنت"؛  ١٤٩ص
 .  

 

 (48)BOA,BEO,2544/190757/ves.nu1-3,29.M.1323h.(1905). 

اسDتولى علDى امDارة الرشDید فDي ، ھو محمد بن عبد هللا بن علي بDن رشDید )  : م  ١٨٩٧ -؟  (محمد الرشید)٤٩(

وقDد امتDد ، فDي نجDد ) أجDا وسDلمى(فDي جبلDي األمDارة التDي تأسسDت ، م بعد ان قتل ابن أخیھ بندر١٨٧٥سنة 

حكمھ الى اطراف العراق والى مشارف الشام وسDیطر علDى نجDد كلھDا وادخDل ابDن سDعود فDي طاعتDھ وكDان 

 . ٢٢٠-٢١٨ص،  ١ج، عشائر العراق ، عباس العزاوي : ینظر . صارما ً في حكومتھ

وموطنھDDا ، سDDوریة ونجDDد والحجDDاز منتشDDرة فDDي العDDراق و، مDDن عشDDائر العDDرب الكبDDرى : عشDDیرة عنDDزه ) ٥٠(

، لعراق دخلت في صراع مع عشDیرة شDمروبعد ان نزحت الى ا، االصلي الحجاز في انحاء المدینة المنورة 

م ١٨٢٤وفDي سDنة ، م انتصDرت فیھDا شDمر ١٨٢٣ووقعت بینھمDا وقDائع عدیDدة منھDا وقعDة یDوم بصDالھ سDنة 

ینھمDا حتDى تDدخلت الدولDة العثمانیDة بعDد حDرب واسDتمر الصDراع ب. انتصرت ھي على شمر في یوم سDبیخة 

،  ١ج، عشDDائر العDDراق، عبDDاس العDDزاوي : للتفاصDDیل ینظDDر .  -اي عنDDزه -القDDرم مDDن اجDDل ایقDDاف تحركاتھDDا 

  . ١٥٢-١٥١ص، تاریخ العراق الحدیث ، ؛ عبد العزیز سلیمان نوار  ٢٦٣- ٢٥٨ص

(51) BOA,DH.MKT,1825/52/ 25 . Ş.   1308h.(1891). 

http://ar.wkipedia.org)


 

 

)

التابعDDة الDDى قضDDاء  )٥٢( "ھDDور الDDدخن " م فDDي ناحیDDة ١٩١١و حDDدث نDDزاع فDDي سDDنة 

بسبب األراضDي وأدى الDى  )٥٤( وعشیرة الحواتم )٥٣( بین عشیرة بني حسن، شرف النجف األ

یة بغداد من نظارة الداخلیDة التDدخل لمعالجDة و طلبت وال، مقتل شخص وجرح بعض اإلفراد 

/ وردت نظDارة الداخلیDة . والنظDر للقضDیة فDي المحDاكم  أمنیDةقDوة  إرسالالموقف عن طریق 

والتقالیDDد لDDدى العشDDائر فDDي  األعDDرافانDDھ علDDى الDDرغم مDDن وجDDود ، دائDDرة المخDDابرات العامDDة 

لرسDمیة وفDي المحDاكم الحكومیDة معالجة المشاكل إال انھ یجب تدارك القضیة حسب القDوانین ا

وأیDDدت نظDDارة العدلیDDة والمDDذاھب ھDDذا الDDرأي مبینDDة انDDھ سDDوف تعDDالج المسDDألة فDDي . العثمانیDDة 

  .)٥٥(المحاكم وبالتنسیق مع والیة بغداد

 )الحیDرة(م علDى عشDیرة شDمر فDي الجعDارة١٩١٢في سنة  )٥٦( وھاجمت عشیرة الغزاالت

DDـالتابعDDى قضDDـاء النـة الDDف األـجDDرف ـش ،DDلبت " ٥٠"تلت ـوقDDا ً وسDDت " ٧٠٠"شخصDDة ونھبDDخیم

ورفDDع رئDDیس .  )٥٧( لیDDرة" ٣١.٠٠٠"حیDDث قDDدرت قیمتھDDا ، األمDDوال والجمDDال والخیDDول واالغنDDام 

                                                 
تبعDد ، مDن توابDع قضDاء الكوفDة حالیDا ً ، م ١٩٣٥فDي سDنة ) ناحیة العباسDیة(اطلق علیھا اسم : ور الدخن ھ ٥٢)(

فھDي منطقDة زراعیDة ، تقDع علDى جھتDي شDط الشDامیة بDین الكوفDة والكفDل ، عن مركز القضاء ) كم٥(مسافة 

محافظDة ، لتمیمDي جعفDر صDادق حمDودي ا: ینظDر ) . ٨٠٧٢٠(ونسمة سكانھا  ٢كم) ٥٨(مساحتھا . واسعة 

ناحیDDة العباسDDیة ھDDور ، " انترنDDت"؛  ١٠ص، ) ٢٠١٠،دار الضDDیاء :النجDDف االشDDرف (، النجDDف االشDDرف

 .(http://ar.alnajaf2012.com)، الموقع ، الدخن 

وقیDل انھDم مDن ، من العشائر العربیة وقDد ذكDر الDبعض انھDم مDن بنDي ھDالل القحطانیDة : عشیرة بني حسن ) ٥٣(

ماجDد : للتفاصDیل ینظDر. عت مساكنھا ما بین نھر الھندیة واریاف الكفل ومنطقة  العباسیات وقد توز. زغبة 

  . ٥٠٨-٤٩٠ص،  ١ج، المصدر السابق ، الزبیدي 

واطلق علیھم ھذا االسم نسبة الى جدھم حDاتم احDد كرمDاء ، من عشائر بني حسن العربیة : عشیرة الحواتم ) ٥٤(

. شDرت مسDاكنھم مDا بDین قضDاء الكوفDة وناحیDة العباسDیة وناحیDة الحریDة وقDد انت. بني حسDن ایDام العثمDانیین 

 . ٥٠١-٥٠٠ص،  ١ج، المصدر السابق ، ماجد الزبیدي : للتفاصیل ینظر 

  (55)BOA,DH.İD,182/3/ves.nu1-4,9.R.1329h.(1911). 

ھDم مDن وائDل مDن وقال آخDرون ان، من العشائر العربیة اصلھم من بني صخر من جذام  :عشیرة الغزاالت ) ٥٦(

. وقد انتشرت مساكنھم في النجف االشرف وبغداد والقادسDیة وبابDل . مشھورون بالجمال والشجاعة ، عنزه 

معجDم العشDائر ، ؛ ماجDد الزبیDدي ١٥٥-١٥٤ص،  ٤ج، عشائر العDراق ، عباس العزاوي : للتفاصیل ینظر 

  . ١٢٩٨-١٢٩٧ص،  ٢ج، ) ٢٠٠٥، دار المحجة البیضاء : بیروت (، العراقیة

، شDDمس الDDدین سDDامي : ینظDDر . قDDرش )١٠٠(وھDDي عملDDة عثمانیDDة ذھبیDDة تسDDاوي ،كلمDDة ایطالیDDة : لیDDرة ) ٥٧(

 . ١٢٥٠ص، ایكنجى جلد ، المصدر السابق 

http://ar.alnajaf2012.com)


 

 

)

بغداد لمعالجDة ھDذه والیة  إلى األوامر إصدارعشیرة شمر مذكرة الى الصدارة العظمى طالباً  فیھا 

، دائرة المخابرات العامDة / وزارة الداخلیة  و فاتحت، المسالة واسترجاع األموال المغصوبة 

  .)٥٨(شرف من اجل معالجة ھذه المسألةوالیة بغداد لكي تقوم باشعار قائممقام النجف األ

ان الصDDراع العشDDائري كDDان قائمDDا ً حتDDى فDDي داخDDل ، الوثDDائق العثمانیDDة  أشDDارتو 

الشDعبة الرابعDة / العامDة الحربیDة  األركانحیث جاء في البالغ الصادر من ، العشیرة الواحدة 

م من القوة العسDكریة فDي والیDة ١٩١٣انھ ذكر التلغراف الوارد في سنة ، الى نظارة الداخلیة 

شDرف وقتلDت ثالثDة قضDاء النجDف األ أطDرافوقوع صراع فDي عشDیرة الحDواتم فDي ،  د ابغد

/ ة ومDDن طرفھDDا قامDDت نظDDارة الداخلیDD، و تDDدخلت قDDوة عسDDكریة لمعالجDDة الموقDDف ،  أشDDخاص

بDDDابالغ  والیDDDة بغDDDداد لمتابعDDDة اسDDDباب حDDDدوث الحادثDDDة وإعطDDDاء ، دائDDرة المخDDDابرات العامDDDة 

ویبDDدو ان . )٥٩( واتخDDاذ تDDدابیر جدیDDة لمنDDع وقDDوع صDDراعات بDDین العشDDائر، تفصDDیالت عنھDDا 

لعثمانیDDة حاولDDت ان تفDDرض سDDیطرتھا ووجودھDDا علDDى العشDDائر بالتDDدخل لمعالجDDة االحكومDDة 

) الDDوزارات (یا ً وعلDDى مسDDتوى التنسDDیق بDDین البDDاب العDDالي والنظDDارات مشDDاكلھا امنیDDا ً وعDDدل

  .والوالیات 

مكتDوبي " قلDم دائDرة/ فقد ذكرت وثائق الباب العالي ، اما عن االعتداءات العشائریة 

عشیرة عنDزه وعشDیرة شDمر قDاموا  أفرادان بعض ،  )٦٠( محرر أو كاتب  الصدارة العظمى" 

،  )٦١( شDDDرفالنجDDDف األ أطDDDراففDDDي  اإلیDDDرانیینى الDDDزوار م باالعتDDDداء عل١٩٠١DDDفDDDي سDDDنة 

واحتجDDت السDDفارة االیرانیDDة فDDي اسDDتانبول علDDى ھDDذا التجDDاوز بمDDذكرة مرفوعDDة الDDى الصDDدر 

 وأمDوال أرواحمDن اجDل الحفDاظ علDى  األمDنحیDث طلبDت معاقبDة المعتDدین وتDوفیر ، األعظم 

اد التبعیDة الروسDیة الDى عملیDة م تعرض عدد من افDر ١٩٠٤وفي سنة . )٦٢( اإلیرانیینالزوار 
                                                 

  (58)BOA,DH.SYS,25/55/ 28.Z.1330h.(1912).  

M.1331h.(1913) .    ves.nu1-3,23. (59) BOA,DH.SYS,25/63/  

  

ھDو القلDم الDذي كانDت تكتDب وتحفDظ فیDھ التحریDرات الموجھDة الDى مختلDف : العظمى  قلم مكتوبي الصدارة) ٦٠(

. ھي االسDم الDذي اطلDق علDى اآلمDر الDذي یDرأس القلDم "مكتوبي"وكلمة ، الجھات من طرف الصدر األعظم 

بتلخDDیص المحDDررات والتقDDاریر القادمDDة مDDن الوالیDDات والDDدوائر ویقDDدمھا مDDع " مكتDDوبي" ویقDDوم آمDDر القلDDم 

  . ١٦ص، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق : ینظر . ولھا للصدر األعظم اص

  (61)BOA,BEO,1737/130270/ 10.B.1319h.(1901).  

(62)BOA,ay.göm.   



 

 

)

و ُسDرقت منDھ ، العشائر وكان من بینھم شخص یدعى مھدي قDولى  أفرادسرقة من قبل بعض 

  .)٦٤(أشیاءوكل ما في حوزتھ من ،  )٦٣( "االقجة"لیرة وبعض " ٢٧"ساعھ ذھبیة و 

حیDث اشDارت ، ) البDرق(ووصلت التجاوزات العشائریة حتى الى خطوط التلغDراف 

  ، " د ـــریـــرق والبــــوزارة الب " اي "  يــارتـــنظ )٦٥( ھــتــوســوب راف ــلغـت  "ق ــائــوث

م بالتجاوز على خط التلغDراف فDي ١٩٠٤وعشیرة عنزه قاموا في سنة  )٦٦( ان عشیرة صلیب

لتجDاوز الDوزارة المDذكورة فDي كتDاب مرفDوع الDى اعلDى ھDذا  وأكDدت، شDرفجوار النجف األ

والیDDة بغDDداد  إبDDالغ انDDھ یجDDب معاقبDDة المتجDDاوزین ومDDن ثDDم  ًأیضDDاوبینDDت ، نظDDارة الداخلیDDة 

وفعالً  فاتحDت نظDارة الداخلیDة والیDة بغDداد للقیDام ، الصالح الخط وتوفیر االمن للحفاظ علیھ 

  . )٦٧( بواجباتھا

انھ من خالل وثائق االرشیف العثماني تبDین ان ، ونشیر في نھایة موضوع العشائر 

وظھDر مDن خDالل ،  "البDارود"شDرف صDنعوا مDادة ئر فDي قضDاء النجDف األالعشا أفرادبعض 

انDDھ یDتم توزیDDع ھDDذه ، ً بول نالصDدارة العظمDDى فDي اسDDتا إلDDىم ١٨٩٣تلغDراف أرسDDل فDي سDDنة 
                                                 

وال ، وھDي عملDة عثمانیDة مDن الفضDة . وتعنDي االبDیض أو البیDاض "  آق"كلمDة عثمانیDة مشDتقة مDن :آقجة )٦٣(

وكانDت تسDتخدم فDي الغالDب فDي . من الوزن الكلي  ٪٩٠وتكون نسبة الفضة فیھا  یزید وزنھا عن ربع مثقال

تDاریخ مشDكلة ، عمDاد احمDد الجDواھري : ینظDر ) . التیمDار، الزعامة ، الخاص ( حسابات واردات األراضي

، ) ١٩٧٨، دار الحریDDة : بغDDداد (،  ١٩٣٢-١٩١٤األراضDDي فDDي العDDراق ودراسDDة فDDي التطDDورات العامDDة 

  . ٤٤-٤٣ص، برنجى جلد ، المصدر السابق ، مس الدین سامي ؛ ش ٤٧٥ص

(64)BOA,BEO,2347/175989/ves.nu1-2,23.Ra.1322h.(1904). 

، شمس الدین سDامي: ینظر .كلمة ایطالیة ،  Posta:بوستھ . كلمة فرنسیة او یونانیة ،  Telgraf: تلغراف )٦٥(

  ؛٤٣٤، ٣٦١ص، برنجي جلد ، المصدر السابق 

Emrullah İŞLER ve İbrahim öZAY,a.g.e. ,s.915,1067. 

، وھم بDدو منتشDرون فDي العDراق ، انھم من العشائر المتحیرة : یقول العزاوي ، أو صلبھ : عشیرة صلیب ) ٦٦(

سDبب ولكDن نسDي اصDلھم أو اخفDوه ل، نسDب اي من العDرقین فDي ال) صلیبھ، صبھ (وھم انفسھم یعتقدون انھم 

وال یحملDDون السDDالح للحDDرب أو الغDDزو ، یسDDتخدمون النباتDDات فDDي العDDالج  یعملDDون فDDي الطDDب إذ. أو آلخDDر 

وھDم اعDرف النDاس ، یصیدون الغزالن والحیوانات الوحشیة ومن جلودھا یتخذون لباسھم وبیوتھم ، والنھب 

، عشDائر العDراق ، عبDاس العDزاوي : للتفاصDیل ینظDر . بمسالك الصحراء ومواطن المیاه ومنDازل االمطDار 

المصDDدر ،  ؛ماجDDد الزبیDDدي١٦١،صتDDاریخ العDDراق الحDDدیث، ؛ عبDDد العزیDDز سDDلیمان نDDوار  ٣٢٦-٣١١ص

  . ١٤٤٠-١٤٣٩ص،  ٢ج، السابق 

(67)BOA,DH.MKT,871/89/ves.nu1-2,7.Ca22h.(1904). 



 

 

)

مبینا ً ان ھذا یحدث بعلم ، وھذا یساعد على قیام العشائر باالضطرابات ، المادة على العشائر 

وعلDى اثDر ھDذا .  )٦٨( لیDرة شDھریا ً" ٤٠"مبلغاً  قDدره  طاءهإعقائممقام النجف االشرف مقابل 

  . )٦٩( الالزم وإجراءبلغت الصدارة والیة بغداد لكي تقوم بمتابعة ھذه المسالة ، البالغ 

تبین من خالل ما تقدم ان التركیبة السكانیة النجفیDة كانDت تركیبDة متنوعDة ویبDدو ان 

الحوزة العلمیة أو لمجاورة المرقد العلوي المقدس ھذا التنوع جاء بسبب القادمین للدراسة في 

علDDى موظفیھDDا وظھDDر مDDن الوثDDائق ان الحكومDDة العثمانیDDة خشDDیت  ،او للمصDDالح السیاسDDیة 

وفDي المقابDل راقبDت وبشDدة ، من الفكDر الشDیعي فخصصDت لھDم مدرسDا ً وواعظDا ً  ومنتسبیھا

وكDDذلك تبDDین مDDن خDDالل الوثDDائق   ،المDDدارس الدینیDDة الشDDیعیة وطالبھDDا والعلمDDاء والمجتھDDدین 

فكانت اما عونDاً  للحكومDة العثمانیDة أو ، حضور عدد من العشائر في منطقة النجف االشرف 

والدولDDة العثمانیDDة حاولDDت معالجDDة المشDDاكل العشDDائریة عسDDى ان تسDDتمر ، تتصDDارع فیمDDا بینھDDا

  . )٧٠(سیاستھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

(68)BOA,BEO,153/11434/ 24.B.1310h.(1893). 

(69)BOA,ay.göm. 

(٧٠)BOA,DH.İD,182/3/ves.nu1-4,9.R.1329h.(1911). 



 

 

)

  -:ت في الوثائق العثمانیة والشمر  )الزگرت( الزقرت: المبحث الثاني 

ان مجموعDDة مDDن ، جDDاءت ھDDذه التسDDمیة كمDDا تDDذكر المصDDادر ) الزگDDرت( الزقDDرت 

شDDDرف ویتصDDDیدون الصDDDقور الشDDDبان النجفیDDDین كDDDانوا یخرجDDDون خDDDارج مدینDDDة النجDDDف األ

أو " زقرتDي" صقرتي وتلفظ بDالزاء : وكان الرامي منھم عند صید الصقر یقول ، )٧١(والظباء

لمؤنDة افي اللغة العامیة الدارجDة یسDمون الشDخص خفیDف ، خر آي أوعلى ر . )٧٢( "زگرتي" 

، اي الDDذي ال عDDدة لDDھ وال عیDDال ،  )٧٣( "زگDDرت" و" زقDDرت" فDDإذا كثDDر العDDدد قDDالوا " زقرتDDي

فقDد ذكDروا فDي التسDمیة أنDھ ، اما الشمرت . )٧٤( ویحتمل ان ھؤالء كانوا في بدایة أمرھم كذلك

والمفرد " شمرت" والجمع " الشمردل" على الفتى الشجاع السریع في اللغة الدارجة یطلقون 

  . )٧٥( "شمرتي " 

، اما نشأة الفرقتین الزقرت والشمرت ترجع الى مطلع القرن التاسع عشر المDیالدي 

لحمایDDة النجDDف ،  )٧٧(فرقDDة الزقDDرت  )٧٦( ذ  تأسسDDت علDDى یDDد الشDDیخ جعفDDر كاشDDف الغطDDاءإ
                                                 

العبقDات العنبریDة ، ؛ محمد الحسDین كاشDف الغطDاء  ٣٣١ص،  ١ج،المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ٧١(

؛ محمDDد كDDاظم  ١٢٩ص، ) ١٩٩٨، ط .د: بیDDروت (، تحقیDDق جDDودت القزوینDDي ، فDDي الطبقDDات الجعفریDDة 

 . ٢٧١ص، )٢٠٠٢دار الھادي ،:بیروت (النجف االشرف مدینة العلم والعمران ،، الطریحي 

، " بحDث"، الزقرت والشDمرت نھضDة عشDائریة بوجDھ الحكDم العثمDاني البغDیض ، علي كاظم ھاني الحداد ) ٧٢(

  . ٤ص، اتحاد المؤرخین العرب 

النجDDف (، " مخطDDوط" تDDاریخ حركDDة الشDDمرت والزكDDرت فDDي النجDDف االشDDرف ، كDDاظم محمDDد علDDي شDDكر ) ٧٣(

 . ٢ورقة ، ) طوطات قسم الذخائر للمخ/مؤسسة كاشف الغطاء العامة : االشرف  

 .٣٣١ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ٧٤(

 . ٢ورقة ، تاریخ حركة الشمرت والزكرت في النجف االشرف ، كاظم محمد علي شكر ) ٧٥(

الشیخ االكبDر جعفDر بDن الشDیخ خضDر بDن الشDیخ یحیDى الجنDاجي ) : م١٨١٢-١٧٤١(جعفر كاشف الغطاء )٧٦(

لDھ مواقDف مشDھودة مDع ملDوك ، الفقیھ المشھور شیخ الطائفة في عصDره . االشرف ولد في النجف ، النجفي 

درس على ید والده ثم تتلمذ على اسDاطین عصDره مDنھم الشDیخ محمDد مھDدي الفتDوني ، عصره من المسلمین 

.  وتتلمذ على یده الكثیDر مDن العلمDاء، والسید صادق الفحام وغیرھم ، والشیخ محمد تقي الدورقي ، العاملي 

والحDق المبDین فDي الDرد علDى االخبDاریین ، ورسالة في مناسك الحج ، وبھ اشتھر ) كشف الغطاء(الف كتاب 

معارف ، محمد حرز الدین : ینظر . توفي في النجف االشرف ودفن في مقبرتھ في محلة العمارة . وغیرھا 

  . ١٥٧-١٥٠ص،  ١ج ،) ھـ١٤٠٥، مطبعة الوالیة : قم ( ، الرجال في تراجم العلماء واالدباء 

مجتمع مدینة النجف فDي العھDد ، ؛ جمیل موسى النجار  ٢٧١ص، المصدر السابق ، محمد كاظم الطریحي )٧٧(

 . ٢٣ص، العثماني االخیر  



 

 

)

وتمكنDDت قDDوة الزقDDرت مDDن صDDد الھجمDDات عDDن ،  )٧٨( شDDرف مDDن ھجمDDات الوھDDابییناأل

واتھDام الزقDرت ، )٨٠(  م ١٨١٣وبعد مقتل السید محمود الرحبDاوي فDي سDنة . )٧٩(المدینة

حاكم النجف االشرف وسادن العتبة العلویة المقدسDة  -تزعم المال محمد طاھر  )٨١( بقتلھ

  . )٨٢( "الشمرت"وھؤالء سموا بـ ، المطالبین بثأر الرحباوي  -

ولكونDDھ حاكمDDا ً للنجDDف ، لمDDال محمDDد طDDاھر یتDDربص الDDدوائر بDDالزقرت وبDDدأ ا
شDDرف كDDان یجلDDس علDDى بDDاب الصDDحن العلDDوي الشDDریف مDDن جھDDة بDDاب الطوسDDي مDDع األ

عDDدا البDDاب الDDذي ھDDو جDDالس علیDDھ فینحصDDر  األبDDوابویDDأمر بغلDDق ، جماعتDDھ المسDDلحین 
یDا زقرتDي : ول لDھ كDان یقD، فاذا مر رجل من ھذا الباب وھDو مDن الزقDرت ، الطریق بھ 

ولDم یDزل علDى ھDذا الحDال ، بضDربھ حتDى یتDاذى  فیDأمر، ان في رقبتك دم السید محمود 
حتDDى رمDDاه رجDDل مDDن الزقDDرت برصاصDDة وھDDو فDDي الحDDرم العلDDوي المقDDدس فمDDات مDDن 

، بDDدا الصDDراع بDDین الزقDDرت والشDDمرت ، ومDDا ان قتDDل المDDال محمDDد طDDاھر . )٨٣(سDDاعتھ
Dرن مDزمن الصراع الذي استمر زھاء قDت ، ن الDة كانDدة الطویلDذه المDالل ھDسوخDاألنف 

وفضDالً  .  )٨٤(تتعطDل والمحDالت تغلDق والتجDارة تتوقDف والعلDم یتDأخر واألعمDالتزھق 

                                                 
؛ محمDد الحسDین  ٢ورقDة ، تاریخ حركة الشمرت والزكDرت فDي النجDف االشDرف، كاظم محمد علي شكر ) ٧٨(

  . ٣١ص، المصدر السابق ، ؛ اسحاق نقاش  ١٢٨ص، المصدر السابق ، كاشف الغطاء 

 . ٩٣ص، تاریخ العراق الحدیث ، عبد العزیز سلیمان نوار ) ٧٩(

وقعت حادثة قتلھ بعد ان ذھبت جماعDة مDن الزقDرت بDأمر مDن الشDیخ جعفDر كاشDف الغطDاء الحضDاره الDى )٨٠(

مشاكل بینDھ وبDین بنDي وكان سبب إحضاره الى المجلس ل، مجلس الشرع بعد ان امتنع من الحضور طوعاً  

منطقDة  -فضالً عن  ان الوھابیین اذا جاؤا للھجوم على مدینة النجف االشرف نزلوا عنده فDي الرحبDة ، عمھ 

: للتفاصDیل ینظDر . حتى قیل انھ ھو الDذي ارشDدھم الDى غDزو النجDف االشDرف  -في جنوب النجف االشرف 

  . ٣٣٣-٣٣٠ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة 

 . ٢٣ص، مجتمع مدینة النجف في العھد العثماني األخیر ، جمیل موسى النجار ) ٨١(

المصDدر ، ؛ محمDد الحسDین كاشDف الغطDاء  ٣٣٤-٣٣٣ص،  ١ج، المصDدر السDابق ، جعفر باقر محبوبة ) ٨٢(

 . ٩٤ص، تاریخ العراق الحدیث ، ؛ عبد العزیز سلیمان نوار١٣٢ص،السابق 

  . ٣٣٤-٣٣٣ص،  ١ج، در السابق المص، جعفر باقر محبوبة ) ٨٣(

؛ محمDDد كDDاظم  ١ورقDة، تDDاریخ حركDة الشDDمرت والزكDDرت فDي النجDDف االشDDرف، كDاظم محمDDد علDي شDDكر ) ٨٤(

  . ٢٧٦-٢٧٤ص، المصدر السابق ، الطریحي 



 

 

)

كانDا یتصDDارعان مDع الحكومDDة العثمانیDDة  إذ، الصDDراع الDذي كDDان یDدور بینھمDDا عDن 
  . )٨٥(  اما معا ً أو احدھما ضد القوات العثمانیة ًأیضا

سDDنة  أحDDداث، حDDوادث التDDي وقعDDت بDDین الزقDDرت والشDDمرت ال أشDDھرومDDن 
 مأسDأویة  ً أوضDاعام وعاشت النجف االشرف خالل ھاتین السنتین ١٨٥٤-١٨٥٢

إال ان األمDDر ، بقDDوة  األحDDداثھDDذه  إلنھDDاءوتDDدخلت الحكومDDة العثمانیDDة وقواتھDDا ، 
مانیDDة الحكومDة العث وأقDدمت،  )٨٦( تطDور الDى قتDال بDین القDDوتین والقDوات العثمانیDة

ومDن الحDوادث المعروفDة .  )٨٧(م١٨٥٤على قتل سDبعة مDن زعمDاء الشDمرت سDنة 
الحادثة التي قتل فیھا عبد هللا وھب مDن رؤسDاء الشDمرت ، رت شمبین الزقرت وال

والحادثDDة .  )٨٩(١٨٧٧وحادثDDة البِْركDDة سDDنة ، وحادثDDة الجنDDائز ،  )٨٨( م١٨٧٦سDDنة 
دى أو، الفDریقین فDي ھDذه السDنة  فقد اشDتد الصDراع بDین، م ١٨٧٨التي وقعت سنة 

فكتب السید جعفر بن احمDد النجفDي الشDھیر بالخرسDان رسDالة . حوادث مؤلمة  إلى
االزمDة الDدائرة بDین  إلنھDاءشDرف النجDف األ إلDىالى والي بغداد یطلب منھ المجئ 

شDرف مجتمDع النجDف األ إلیھDاوقد صور في الرسالة الحالة التي وصل ، الطرفین 
  :وھذا بعض من نص الرسالة ، لزقرت والشمرت بسبب احداث ا

  
  
  
  
  

                                                 
تDاریخ حركDة الشDمرت ، ؛ كDاظم محمDد علDي شDكر  ١٠-٧ص، المصدر السابق ، علي كاظم ھاني الحداد ) ٨٥(

 . ١ورقة ، االشرفوالزكرت في النجف 

  . ٣٩١-٣٨١ص،  ١ج، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم ) ٨٦(

النجDف ( ، رجال المقاومة العربیة في النجف اواسط القرن التاسDع عشDر ، محمد علي رشید ظاھر الملحة ) ٨٧(

 . ٥٥ص، )  ١٩٩٨، مطبعة اآلداب : 

 .٥٣٧ص،  ٢ج، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین ) ٨٨(

 . ٢٧٦ص، المصدر السابق ، محمد كاظم الطریحي ) ٨٩(



 

 

)

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

الحDوادث للزقDرت والشDمرت فDي  وأشDھربعد العDرض المتقDدم عDن التسDمیة والنشDأة 

ذ إ، العثمDDاني  األرشDDیفحDDوادث أخDDرى مDDن خDDالل وثDDائق  إلDDىسDDنتطرق ، شDDرف النجDDف األ

تلغDراف وارد مDن  -اي الوثیقDة  -والتDي ھDي ، م١٨٩٤حزیDران ٢١مؤرخة في  اشارت وثیقة

قلDم التحریDرات / الجیش الھمایوني السادس في والیة بغداد الى القیادة العسDكریة  )٩١( مشیریة

شDرف حDدث قتDال بDین الزقDرت ان فDي النجDف األ، الخاص فDي العاصDمة العثمانیDة اسDتانبول 

االزمDDة  أدراكفیجDDب ، لوضDDع فDDي المدینDDة واخDDتالل االمDDن تDDأزم ا إلDDى أدىوقDDد ، والشDDمرت 

وتأمین الوضع وزیادة القوة العسكریة ومن ثم اجراء تحقیق  األمن إعادةومعالجتھا من خالل 

                                                 
 .٥٤٣،  ٥٤٠، ص٢محمد حرز الدین ، تاریخ النجف االشرف ، ج)  ٩٠(

أعلDى رتبDة فDي ، ) ُمشDیرة(ومؤنثھDا ، ) الشDور(كلمة عربیة فDي اللغDة العثمانیDة مDن ) ُمشیر(من : مشیریة ) ٩١(

؛  ١٣٥٤ص، ایكنجDي جلDد ، المصDدر السDابق ، ین سDامي شDمس الDد: ینظDر . الجیش تعDادل درجDة الDوزیر 

 . ٧٨٤ص، المصدر السابق ، معلم ناجي 

  ،والس_____یوف مس_____لولة ... كتب_____ت الی_____ك اس_____عدك هللا "

  والن_____اس ، والعق_____ول مذھول_____ة ، وال_____دماء مطلول_____ة   

  والخل____________ق ، والنف____________وس س____________ایلة ... ح____________ائرة   

  ،وك_________انھم م_________ن الدھش_________ة س_________كارى ، حی_________ارى   

  والس___ماع دون العی___ان، واالجم___ال یغن___ي ع___ن البی___ان،  

  م__ن ص__غیر م__ذعور،وكبیر منح__ور، ودم مس__كوب فك__م  

  وق____د س____رقوا وحرق____وا ومرق____وا، ونھب____وا وس____لبوا،...  

  ،وس__فكوا وملك__وا، وھ__دموا وھجم__وا ، ونقب__وا وقلب__وا   

  فب___العزیز  ، واب___احوا واس___تباحوا، وانتھك___وا واش___ركوا   

  علیك ان ترى حرم أمیر المؤمنین وإمام المتق_ین وس_ید  

  ،وغلق___وا ابواب___ھ ، ا حجاب___ھ كی___ف ھتك___و... الوص___یین   

  
  . )٩٠(...."وانتھك_______وا حرمت_______ھ ، وأزعج_______وا س_______كنتھ

  



 

 

)

" وطلبت والیة بغداد مDن خDالل مDذكرة معالجDة الحادثDة بالسDرعة الممكنDة و . )٩٢( في الحادثة

ویبDدو مDن خDالل .  )٩٣( ذ تDدابیر حاسDمة النھاءھDاواتخDا -حسب تعبیر المDذكرة  -" فوق العادة

  .لغة ھذه المذكرة ان الموقف كان متأزما ً جدا ً 

الDى  )٩٥( عابدین أفنDدي مDن الھندیDة )٩٤( "بیكباشى" إرسالتم ، وللتحقیق في الحادثة 

بDدأ الصDراع بDین الطDرفین بعDد ان : وجاء فDي تقریDر عابDدین بعDد التحقیDق . شرف النجف األ

وبسDبب ، ) الشDمرت(وقامت الحكومة العثمانیة بتوقیDف القDاتلین ، مرت من الزقرت قتلت الش

وعلیDھ تDم سDجن شخصDین مDن ،  -انتقامDا ً -ھذا التوقیف قامت الشمرت بقتل فرد من الزقرت 

الزقDرت یسDیطرون علDى داخDل  وأصDبح، وعلى ھذا المنوال تأزم الوضDع ، رؤساء الشمرت 

وقDد : ویقDول عابDدین فDي تقریDره ، اصDروھا مDن الخDارج مدینة النجف االشرف والشمرت ح

والتبعیDDة ، وباتDDت نصDDائح حكومDDة النجDDف ورئDDیس البلدیDDة ال تنفDDع ،  أبوابھDDاالمحDDالت  أغلقDDت

غیر نافDذة وكDأن  واإلجراءات، االیرانیة استغلوا الوضع وزادوه تأزماً  ببعض االضطرابات 

فDان الوضDع مؤسDف جDدا ً ویحتDاج الDى .  الحكومة العثمانیة غیر موجودة في النجف االشرف

  . )٩٦( فعلى الجھات العلیا متابعة المسالة بدقة ونظر، تدابیر مؤثرة وجدیة 

وللقضاء على االضطرابات تم سوق قوة عسكریة من الدیوانیة الى النجف االشرف 

ومDDا ان ، م ١٨٩٤تمDDوز  ٨كمDDا ھDDو واضDDح مDDن خDDالل وثDDائق القیDDادة العسDDكریة المؤرخDDة فDDي 

                                                 
(92)BOA,Y.MTV,98/87/ 27.Z.1311h.(1894). 

(٩٣)BOA,ay.göm.   

وھDي كلمDة تركیDة عثمانیDة مركبDة مDن بیDك ، ) بینباشDى(فتقDرأ ، " نDون"حرف الكاف ھنا یلفDظ :  ىبیكباش) ٩٤(

الDDف فDDرد (وبعبDDارة أخDDرى ) الDDف رأس(فیكDDون المعنDDى ) الDDرأس(اش وتعنDDي وبDD، ) ١٠٠٠(وتعنDDي العDDدد 

) . الرائDDد(انیDDة تقابDDل رتبDDة وھDDي رتبDDة عسDDكریة عثم) : بیكباشDDى(فالشDDخص المسDDؤول عDDنھم ھDDو ) عسDDكري

  . ٣٣٢ص، برنجي جلد ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي : ینظر

ناحیDة  -بناحیة الخیرات    -أ: وتتبعھ ،الء المقدسة حالیاً  من توابع محافظة كرب، قضاء الھندیة : الھندیة ) ٩٥(

الجدول الغربي وسمي بالھندیة  لوقوع اراضیھ على ضDفتي نھDر الھندیDة الDذي انفDق علDى حفDره احDد امDراء 

حسین علDي : ینظر . م الیصال الماء الى النجف االشرف فنسب الیھ ١٨٩٣سنة ) آصف الدولة(الھنود وھو 

، ) ٢٠٠٨، العربیDDة للموسDDوعات الDDدار : بیDDروت (، عامDDا ً  ٧٥الدیوانیDDة قبDDل -الحلDDة -ء كDDربال، النجفDDي 

؛  ١٠ص، )  ٢٠٠١، دار المرتضDى : بیDروت (، دلیDل كDربالء المقدسDة ، ؛ سلمان ھDادي آل طعمDة ٥١ص

 . ١٤٥ص، المصدر السابق ، عبد الرزاق الحسني 

(96)BOA,Y.MTV,98/87/ 27.Z.1311h.(1894). 



 

 

)

، اختبأ في وسDط العشDائر  اآلخرت القوة العثمانیة فرَّ بعض الزقرت والشمرت والبعض وصل

وقDDد بDDدأت ، المدینDDة  إلDDىاألمDDن  أعDDادت، وبعDDد ان اتخDDذت القDDوة العسDDكریة التDDدابیر المطلوبDDة 

ویظھDر ان  ھDذه الوثDائق .  )٩٧( وكذلك بدأ التجار بالتجارة، الزیارة في العتبة العلویة المقدسة 

  .كانت مسألة وقتیة  األمنوان مسألة ، وجھات نظر عثمانیة عسكریة  تعكس

الخارجیDة لیتDدخل  طDرافاألالزقرت والشمرت تفتح الباب امام بعDض  أحداثكانت 

 ١٥فقد رفعDت سDفارة طھDران فDي اسDتانبول رسDالة مؤرخDة فDي ، شرف في شؤون النجف األ

ان : وجDاءت فDي الرسDالة ، لطان السD )٩٨( م  الى محمد عارف بك قرناى١٨٩٤تشرین األول 

وقDع عDدد  أثرھDاشDرف وعلDى الزقرت والشمرت قاموا بحركات غیDر مرضDیة فDي النجDف األ

وكذلك ھرب من السجن احد رؤسDاء الشDمرت الDذي كDان موقوفDا ً فDي . من  القتلى والجرحى 

كافیDة وال توجDد فDي المدینDة قDوة عسDكریة ، بغداد وقدم الى النجف االشرف وارتكب الجDرائم 

: وتقول السفارة. لقائممقام معزول وفي ھذه األثناء فان ا، لإلغاثة ومتابعة الزقرت والشمرت 

ترجDDو معالجDDة ھDDذه  -اي السDDفارة - وإنھDDا. ان ھDDذه المعلومDDات وردت مDDن بغDDداد الDDى طھDDران 

ویبDDDدو ان طھDDDران حصDDDلت علDDDى ھDDDذه المعلومDDDات عDDDن طریDDDق الدبلوماسDDDیین . )٩٩( المسDDDائل

وان ھذه الرسالة موجھة الى السلطان العثماني بوسDاطة ، یرانیین في والیة بغداد والرعایا اال

 اإلیرانیDةیDأتي فDي إطDار السیاسDة  األحDداثبھDذه  اإلیرانیDةواھتمDام الدبلوماسDیة ، احد مقربیھ 

  .شرف التي تھدف الى وضع ثقلھا في النجف األ

ذكDDرت مDDذكرة  إذ، الزقDDرت والشDDمرت النDDاس فDDي السDDراء والضDDراء  أیDDاديطالDDت 

تشDرین الثDاني  ٥مؤرخDة فDي ، قلDم التحریDرات الDى والیDة بغDداد /صادرة من نظارة الداخلیDة 

یظلمDDون ویعتDDدون علDDى النDDاس ویقتلDDون " شDDرف م  ان الزقDDرت فDDي قضDDاء النجDDف األ١٩٠٢

رفعھDDا التDDاجر الحDDاج سDDلیمان مDDن أھDDالي قضDDاء  )عرضDDحال(حسDDب تعبیDDر مDDذكرة ، النفDDوس 

سلیمان مذكرة الداخلیDة ) عرضحال(وقد أشارت الى ، لى الصدارة العظمى النجف االشرف إ

                                                 
(97)BOA,Y.MTV,99/33/ves.nu1-2,4.M.1312h.(1894). 

  

المقDرب أو (كلمة عربیة استخدمھا االتDراك العثمDانیون للداللDة علDى ، قرین : مفردھا ، اي قَُرناْء : قرناى ) ٩٨(

ایكنجDي ، المصDدر السDابق ، شDمس الDدین سDامي : ینظر ) . قرناى بادشاھى(من السلطان العثماني ) القریب

  . ٥٩٠ص، المصدر السابق ، ناجي  ؛ معلم ١٠٦٥ص، جلد 

(99)BOA,Y.PRK.EŞA,20/55/ 14.R.1312h(1894). 



 

 

)

ومن ثم أمرت نظارة الدخلیة والیDة بغDداد علDى متابعDة الموضDوع ، الصادرة الى والیة بغداد 

  . )١٠٠( واجراء الالزم

بسDبب اعتDداءات  أمDرھمشDرف كDانوا فDي حیDرة ٍ مDن یظھر ان الناس في النجDف األ 

واال لما اضطر تاجر مDن قضDاء النجDف ،  أموالھمالسیما التجار بسبب و، الزقرت والشمرت 

وھDDذه ، العثمانیDDة ) رئاسDDة الDDوزراء(الDDى الصDDدارة العظمDDى ) عرضDDحال(شDDرف ان یرفDDع األ

  .الوثیقة من وجھة نظر نجفیة تعكس واقع المجتمع النجفي في تلك الفترة العثمانیة 

من قیادة الجیش الھمیDوني السDادس فDي اشارت الوثائق العثمانیة العسكریة الصادرة 

م  انDھ كDDان ١٩٠٥تشDDرین الثDاني  ١بغDداد الDى القیDDادة العسDكریة فDي اسDDتانبول والمؤرخDة فDي 

وأكDدت ھDذا الصDلح ایضDا ً الصDدارة العظمDى ،  )١٠١( ھناك عقد صلح بین الزقDرت والشDمرت

وبحجDة .   )١٠٢( م١٩٠٥تشDرین الثDاني  ٨نظارة الداخلیة بتاریخ  إلىمن خالل كتابھا المرسل 

،  )١٠٣( المسDلحة شDرف وقDد تزایDدت قDوتھمة النجDف األالصلح المعقود دخل الشمرت الى مدین

وتDدخلت القDوات العسDكریة ،  )١٠٤( وكانت النتیجة ان وقع قتال بین الطرفین في داخDل المدینDة

  . )١٠٥( العثمانیة وتمكنت من إنھاء الصراع الدائر بین الفریقین

انھ تم قبول لجوء اثنین من رؤساء ، السادس من خالل وثائقھا وذكرت قیادة الجیش 

 أشDھرواالDرغم مDن ھDذا وعلDى ،  )١٠٦( الشمرت مع ان الشمرت ال یطیعون الحكومة العثمانیDة

ان یدور القتال ھDذه المDرة بDین الشDمرت والقDوات  إلى أدىمما ، مام القوات العثمانیة أالسالح 

ت العسDDكریة العثمانیDDة تفDDرق الشDDمرت خDDارج المدینDDة وبعDDد وصDDول اإلمDDدادا، )١٠٧( العثمانیDDة

                                                 
(100)BOA,DH.MKT,607/15/ves.nu1,3.Ş.1320h.(1902). 

(101)BOA,Y.MTV,280/31/ves.nu2,8.N.1323h.(1905);BOA,Y.MTV,280/93/ves.nu1,17.N

.1323h.(1905)         

(102)BOA,BEO,2701/202536/ 10.N.1323h.(1905) .  

(103)BOA, ay.göm.  

(104)BOA,Y.MTV,280/31/ves.nu2,8.N.1323h.(1905);BOA,BEO,2703/202700/ves.nu 

        1,17.N.1323h.(1905);BOA,BEO,2751/206262/ 2.Z.1323h.(1906).   

(١٠٥)BOA,Y.MTV,280/31/ves.nu2,8.N.1323h.(1905).  

(١٠٦)BOA,Y.MTV, 280/93/ves.nu1,17.N.1323h.(1905). 

(١٠٧)BOA,Y.MTV, 280/31/ves.nu2,8.N.1323h.(1905).   



 

 

)

، خیالDة /الفDوج الثDاني والثالثDین  )١٠٩( ىوجرح في ھذه الحادثة رضا یDوز باشD. )١٠٨( وداخلھا

وثDائق  وأشDارت.  )١١٠( جDروح خفیفDةبأفندي من الفوج نفسھ وثالثDة جنDود  إسماعیلوالمالزم 

 أعDDادتم الDDى ان القDDوات العثمانیDDة ١٩٠٥تشDDرین الثDDاني  ١٥القیDDادة العسDDكریة المؤرخDDة فDDي 

الDDزوار بالزیDDارة أ وبDDد) المرقDDد العلDDوي المقDDدس (وفDDتح الحDDرم الشDDریف ، الDDى المدینDDة  األمDDن

  .  )١١١( وكذلك فتحت المحالت، تامة  بأمنیة

دون  إلیDDDھالوثDDDائق العثمانیDDDة  أشDDDارت، الصDDDراع المتقDDDدم بDDDین الزقDDDرت والشDDDمرت 

واقعDDة أوالد عزیDDز " يء مDDن التفصDDیل وسDDماه بDDـ امDDا بعDDض المصDDادر ذكDDر بشDD، تفاصDDیلھ 

فعندما بدأت ھذه الحادثة كان زعیم الشDمرت عزیDز بقDر الشDام و الDى . )١١٢( "الشام ) باقر(بقر

ودار بDDDین الفDDDریقین صDDDراع عنیDDDف فDDDي االزقDDDة والشDDDوارع ، جانبDDDھ ولDDDداه صDDDكبان ومحمDDDد 

،  )١١٣( ھوا النزاع بعDد جھDد كبیDرلوال تدخل العلماء وسطاء بینھما فان أیھد وما كان ، والبیوت

و قتل في ھذه الحادثة زعیم الشمرت عزیز بقر الشام بعد ان قتل رجاال ً مشھورین بالشجاعة 

عDن " ماضDي النجDف وحاضDرھا " ویقول الشیخ جعفر باقر محبوبھ فDي كتابDھ ،  من الزقرت

  :الحادثة 
  وق___د ش___اھدتھا بعین___ي وكن___ت إذ ذاك ص___غیرا ً ورأی___ت "

  الزق_____رت االف_____رش الثمین_____ة الت_____ي انتھبھ_____االث_____اث و  

  

                                                 
(108)BOA,ay.göm.  

) الDرأس(وبDاش وتعنDي ، ) ١٠٠(یوز وتعني العدد ، كلمة تركیة عثمانیة مركبة من كلمتین :  ىیوز باش) ١٠٩(

رتبة  وھي) : یوز باشى(والمسؤول عنھم ھو ) مئھ فرد عسكري(وبعبارة أخرى ) مئھ رأس(فیكون المعنى 

، ایكنجDDى جلDDد ، المصDDدر السDDابق ، شDDمس الDDدین سDDامي : ینظDDر  .) النقیDDب(عسDDكریة عثمانیDDة تقابDDل رتبDDة 

  . ١٥٦٢ص
   

(110)BOA,Y.MTV,280/31/ves.nu1,8.N.1323h.(1905);BOA,BEO,2713/203421/ 

6.L.1323h.(1905).          

(١١١) BOA,Y.MTV, 280/93/ves.nu1,17.N.1323h.(1905).   

المصDDدر ، ؛ ناھDDدة حسDDین علDDي جعفDDر ویسDDین  ٣٣٩ص،  ١ج، المصDDدر السDDابق ، عفDDر بDDاقر محبوبDDھ ج) ١١٢(

 . ١٤١ص،السابق 

 . ١٤١ص، المصدر نفسھ ) ١١٣(



 

 

)

)١١٤" (للزق__رت  آنئ__ذم__ن الش__مرت وك__ان النص__ر فیھ__ا 
.   

.      

كانDDت األوضDDاع العامDDة فDDي النجDDف االشDDرف تتDDوتر فDDي كDDل صDDراع بDDین الزقDDرت  

ففDDي ، فكDDل سDDاكن فDDي المدینDDة یتDDأذى حتDDى رعایDDا الDDدول اإلسDDالمیة واألجنبیDDة ، والشDDمرت 

بDل وصDل األمDر ،  )١١٥( ینواإلیDرانی )التبعیة االنجلیزیDة( الھنود أموالالصراع األخیر نھبت 

فDي اسDتانبول تقریDراً  الDى البDاب  اإلیرانیDةفلDذلك رفعDت السDفارة ،  اإلیDرانیینالى قتل بعDض 

  : م جاء فیھ ١٩٠٦كانون الثاني  ٢العالي في 

یرانیDة في اثناء الصراع الذي كان دائراً  بین الزقرت والشمرت قتلت من التبعیDة اإل

فیجب استرجاع األموال المنھوبة ومعاقبة المعتDدین ، الكثیرین منھم  أموالونھبت  فرادأثالثة 

وطلبDت السDفارة ، لالیرانیین وبالخصوص للعلماء اإلیرانیین  األمنوتوفیر ، قانوناً  وشرعاً  

وذكDرت . )١١٦( ھDذه المطالیDب الDى والیDة بغDداد أبDالغمن الباب العالي من خالل ھDذا التقریDر 

تDم اسDترجاع بعDض األمDوال : الصدارة العظمى من خالل مذكرتھا الى نظDارة الخارجیDة انDھ 

  .  )١١٧( المنھوبة والبقیة سوف تسترجع تدریجیا ً

شDDرف بدقDDة مDDن خDDالل ممثلیھDDا تابعDDت اإلطDDراف الخارجیDDة  أوضDDاع النجDDف األ  

ان األوضDDاع األمنیDDة فDDي : ي اذ جDDاء فDDي تقریDDر والیDDة بغDDداد الDDى البDDاب العDDال، الدبلوماسDDیین 

عDن طریDق المخبDرین  والمعلومDات الDواردة الDى القنصDلیات، شرف في حالDة جیDدة النجف األ

ویبدو ان المعلومDات الDواردة الDى القنصDلیات مDن .  )١١٨(شرف غیر دقیقة الذین في النجف األ

خمDاد القتDال الن األوضاع األمنیة كانت تبقى متDوترة حتDى بعDد ا، شرف ھي االدق النجف األ

  .بل كان یتجدد بین حین ٍ وآخر ، الدائر بین الزقرت والشمرت 

فقDد جDاء فDي ، حتDى یبDدأ صDراع جدیDد بDین الزقDرت والشDمرت ، ما أْن یھدأ صراع 

التلغDDراف الDDوارد مDDن قیDDادة الجDDیش الھمDDایوني السDDادس فDDي بغDDداد الDDى القیDDادة العسDDكریة فDDي 

                                                 
 . ٣٣٩ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبھ )١١٤(

(115) BOA,BEO,2751/206262/2.Z.1323h.(1906). 

 (116)BOA,ay.göm. 

 (117)BOA,ay.göm. 

(١١٨)BOA,BEO,2844/213260/ves.nu1-4,13.R.1324h.(1906). 
 



 

 

)

شDرف مDات بعDد ان حد زعماء الشمرت في النجف األم  ان ا١٩٠٦ایار  ٢١استانبول بتاریخ 

والدراك الموقDف تDم سDوق قDوة ، وعلى اثره بدأ القتال بDین الطDرفین ، جرح من قبل الزقرت 

وكانDت ، الطرفین على ترك السالح  جبارإعسكریة عثمانیة التي تمكنت من انھاء النزاع بعد 

ً جریحD)) ١٧((،  قتDیالً )) ١٦((الخسDائر  ، مDDرأةارجDالن و قتDلومDن غیرھمDDا ،  مDDن الفDریقین ا

قوة عسكریة من كربالء المقدسDة الDى النجDف  إرسالوكان البرنامج العسكري بعد ھذا النزاع 

وبینت الحكومDة العثمانیDة ان السDبیل للحفDاظ علDى الوضDع .  )١١٩( شرف للحفاظ على األمناأل

مDع  آخDرینومعاقبDة ، شرف ھو نفي المتجاوزین من الزقرت والشمرت في النجف األ األمني

  . )١٢٠( بقاءھم  في المدینة

وتطبیDق ، الحكومDة العثمانیDة والسDیما العسDكریة منھDا  إجDراءاتعلى الDرغم مDن    

إال أنھا كانت ال تجدي نفعاً  مDع الزقDرتیین والشDمرتیین الDذین كDانوا یعتDدون ، بعض القوانین 

التقریDر  اإلیرانیینالفرقتین على  تجاوز أكدحیث ،  اإلیرانیینعلى النجفیین وغیرھم والسیما 

حزیDران  ١٩في استانبول الى الصDدارة العظمDى العثمانیDة فDي  اإلیرانیةالمرفوع من السفارة 

شDDرف قDDاموا بDDالھجوم علDDى فقDDد ذكDDر التقریDDر ان الزقDDرت والشDDمرت فDDي النجDDف األ، م١٩٠٦

وا اربعDDة اشDDخاص ونھبDDوا األمDDوال والسDDیما النقدیDDة منھDDا وقتلDD، بیDDوت ومحDDالت االیDDرانیین 

  :غ والیة بغداد لتنفیذ ھذه األمورو طلبت السفارة من الصدارة في ھذا التقریر إبال.  )١٢١(منھم

  .معاقبة المعتدین  - ١

 .ان تدفع دیات المقتولین الى اولیاءھم الشرعیین  -٢

 .استرجاع األموال المنھوبة الى اصحابھا  -٣

 . )١٢٢( توفیر االمن للتبعیة االیرانیة-٤

  :محبوبھ عن حوادث الزقرت والشمرت  جعفر ویقول                 
  وك___م نھب___ت ام___وال وعطل___ت االس___واق "

  
  وكان___ت النج___ف. وھ___دمت دور بس___ببھا 

  
                                                 

(١١٩)BOA,Y.MTV,286/183/ 29.Ra.1324h.(1906). 

(١٢٠)BOA,BEO,2834/212532/ 30.Ra.1324h.(1906). 

(١٢١)BOA,BEO,2853/213212/ 26.R.1324h.(1906). 

(١٢٢)BOA,ay.göm. 



 

 

)

  ف__ي ذل__ك العص__ر فوض__ى تعب__ث بھ__ا ای__دي

  
  .) ١٢٣("  الفس_________اد م_________ن الط_________ائفتین

           

فمDDا ان اتDDت ، كDDان الزقDDرت والشDDمرت یتربصDDون بعضDDھم بعضDDا ً باسDDتمرار 

اذ ، وما كانوا یراعون حتى حرمة المرقد العلوي المقدس ، الفرصة فاذا بھم بدأوا بالقتال 

وقد ، م ١٩٠٨نیسان  ٦اشار تقریر نظارة الداخلیة المرفوع الى الصدارة العظمى بتاریخ 

ان الزقDرت قتلDوا احDد ، اعتمد التقریر في معلوماتھ على التلغراف الوارد من والیة بغداد 

وبسDببھ تسDلح الطرفDان وكDاد ان تكDون حادثDة قتDال ، مرت امام المرقDد الشDریف افراد الش

لوال تدخل القوات العثمانیة اذ تم إرسال قسم مDن القDوة العسDكریة المتواجDدة ،  )١٢٤(بینھما 

شرف مؤقتDاً  بعDد مفاتحDة قائDد الجDیش الھمDایوني السDادس الى النجف األ )١٢٥( في الشامیة

  . )١٢٦( في بغداد

ن قوة الزقرت تأسست من اجل الدفاع عن مدینة النجDف االشDرف ضDد ال ینكر ا

الھجمات الوھابیDة ان الجمیDع كDانوا فDي  أمامویبدو من خالل الوقوف ، الھجمات الوھابیة 

ولكDن ، حتى بعض أھل العلم كانوا معھم من اجDل الوقDوف امDام الوھابیDة ،  تالبدایة زقر

 عودار الصDرا  ،دة للزقرت وھDم الشDمرت واقع المجتمع فرض ان تظھر قوة جدیدة مضا

بینھمDDا زھDDاء قDDرن مDDن الDDزمن سDDال فیDDھ الكثیDDر مDDن الDDدماء فضDDال ً عDDن الخسDDائر المادیDDة 

    . )١٢٧(والعلمیة  

                                                 
  . ٣٣٦ص،  ١ج، المصدر السابق ،  ةجعفر باقر محبوب) ١٢٣(

(١٢٤)BOA,DH.MKT,1244/76/ves.nu1,4.Ra.1326h.(1908).  

م فDي عھDد السDلطان ١٨٩٧سDنة  نئانشD، یقDع حالیDاً  ضDمن محافظDة القادسDیة ، قضاء الشDامیة : الشامیة ) ١٢٥(

) الشDامیة(ثم ابدلتDھ الحكومDة العراقیDة باسDم ، ) الحمیدیة(وسمي باسمھ ) م١٩٠٩-١٨٧٦(عبد الحمید الثاني 

 كیلDومتر ٤٨وعن مدینة النجف االشرف ، كیلو مترا ً  ٣٧الدیوانیة غرباً   یبعد عن مدینة. م ١٩٢٤في سنة 

 ً عبDد الDرزاق : ینظDر . وتحیط بھ البسDاتین مDن كDل الجھDات ، اراضیھ ممتدة على ساحل نھر الشامیة ، تقریبا

 . ١٧ص، المصدر السابق ، ؛ حسین علي النجفي  ١٥٩ص، المصدر السابق ، الحسني 

(126)BOA,DH.MKT,1244/76/ves.nu1,4.Ra.1326h.(1908). 

 . ٥ -٢ورقة ،  تاریخ حركة الشمرت والزكرت في النجف االشرف، كاظم محمد علي شكر ) ١٢٧(



 

 

)

وثDDائق  -علDDى االغلDDب  -الوثDائق العثمانیDDة التDDي اعتمDدنا علیھDDا فDDي ھDDذا المبحDث 

یل الصDDراع بDDین فھDDي ال تDDذكر تفاصDD، عسDDكریة تعكDDس وجھDDات نظDDر عثمانیDDة عسDDكریة 

الزقرت والشمرت بقDدر ذكDر العDروض العسDكریة وانھDا سDیطرت علDى المدینDة واعDادت 

بعDض الوثDائق  توعكسD.واألمن الذي یتحقق لم یكن إال امناً  وقتیاً  ونسDبیاً  ، االمن الیھا 

بسبب حDوادث الزقDرت والشDمرت  -شرف األوضاع المتردیة في مجتمع مدینة النجف األ

  . )١٢٨(مرفوعة من بعض سكان المدینة) عرضحال(كرة من خالل مذ -

فDي اوضDاع النجDف  تبسDبب حDوادث الزقDرت والشDمرت تDدخل ایرانوظھر ان 

وتبDین ان .شرف وبصورة رسمیة عن طریق العالقات الدبلوماسیة مع الدولة العثمانیة األ

یرھم والسیما الزقرتیین والشمرتیین استھدفوا الجمیع في المدینة سواء أكانوا نجفیین ام غ

  . )١٢٩(اإلیرانیین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

(128)BOA,DH.MKT,607/15/ves.nu1,3.Ş.1320h.(1902).  

(129)BOA,BEO,2844/213260/ves.nu1-4,13.R.1324h.(1906).  



 

 

)

  -:الواقع االمني : المبحث الثالث 

القDDDرن التاسDDDع عشDDDر المDDDیالدي قلقDDDا ً  خDDDرآأوفDDDي العDDDراق فDDDي  األمنDDDيكDDDان الواقDDDع 

واالمتیDDازات والخDDدمات بDDل حتDDى اطDDالق ،  )١٣٠( ذ كانDDت الجریمDDة منتشDDرةإ، ومضDDطربا ً 

ولDم یكDن ،  )١٣١( حرمة العدالة تنتھك بالمال والمحسDوبیةو، الحریات تباع بالمال في السجون 

وفي ھكDذا ظDروف متأزمDة وصDل الDى العDراق والDي .)  ١٣٢(یرام حتى في المدن على ما األمن

وخDالل ، ) م١٨٧٢-١٨٦٩( حقبDةاال وھDو مDدحت باشDا الDذي حكDم العDراق لل وأداريسیاسي 

العامDDة والسDDیما األوضDDاع  حكمDDھ قDDام بالعدیDDد مDDن األعمDDال سDDعیا ً منDDھ الصDDالح األوضDDاع

،  )١٣٣( في والیة بغداد بنظDام القرعDة العسDكریة اإللزامياذ طبق التجنید ،  واألمنیةالعسكریة 

  . )١٣٤( شرف من المدن التي تم تطبیق القرعة العسكریة فیھاوكانت النجف األ

بدایات  و في نھایة القرن التاسع عشر المیالدي األمنالرغم من ذلك فان على ولكن 

الDى المسDتوى   لDم یتDرق -اي نھایة الوجDود العثمDاني فDي العDراق  -القرن العشرین المیالدي  

واشDرنا فDي المبحثDین المتقDدمین مDن ، المطلوب في والیة بغداد والسیما في النجDف االشDرف 

ھذا الفصل ومن خالل الوثائق العثمانیة الى األوضاع األمنیDة المتأزمDة فDي االنجDف االشDرف 

وفضالً  عن ھDذا سنسDلط الضDوء علDى ، حوداث الزقرت والشمرت  دث العشائر وبسبب حوا

  .في النجف االشرف من خالل وثائق عثمانیة أخرى  األمنياالضطرابات األمنیة والواقع 

كان سوء األوضاع األمنیة سببا ً الى ان یتعDرض زوار مرقDد أمیDر المDؤمنین االمDام 

فقDد بینDت وثیقDة مDن وثDائق نظDارة الخارجیDة ، نھDب لحDوادث السDلب وال" علیھ السDالم" علي 

م ان زوار النجDف االشDرف اإلیDرانیین ١٨٧٨أیلول ١٩غرفة الترجمة مؤرخة في / العثمانیة 

                                                 
 . ٤٣ص،  ١ج، العراق الحدیث، ستیفن ھمسلي لونكریك ) ١٣٠(

 . ٣٧٩ص، قرون من تاریخ العراق الحدیث ةأربع، ستیفن ھمسلي لونكریك )١٣١(

 . ٤٣ص،  ١ج، العراق الحدیث، ستیفن ھمسلي لونكریك  ) ١٣٢(

العDراق فDي عھDد مDدحت ، محمDد عصDفور سDلمان : ینظDر . للتفاصیل عن والیة مدحت باشا في العDراق ) ١٣٣(

 ) . ٢٠١٠، جعفر العصامي للطباعة الفنیة الحدیثة : بغداد(، م ١٨٧٢-١٨٦٩/ھـ١٢٨٩-١٢٨٦باشا 

(134)BOA,HR.TO,549/20/ves.nu1-3,25.5.1869; 

: ینظر. تطبیق نظام القرعة العسكریة في النجف االشرف.  ٣٢١-٣١٩ص،المصدر السابق، دیلك قایا         

  ).٧(أنموذج رقم ) ١١(الملحق رقم



 

 

)

مما دعت الى ان ترفع السفارة اإلیرانیة في استانبول مDذكرة إلDى ، تعرضوا الى حادثة سرقة 

  .)١٣٥(قة وتوفیر الحمایة للزوار اإلیرانیینالحكومة العثمانیة من اجل استرداد األموال المسرو

اذ بینDت ، شDرف فDي النجDف األ األمDنصDفو  اإلداریDةوعكرت الجرائم والمساويء  

م  وقDDوع حادثDDة قتDDل فDDي قضDDاء النجDDف ١٨٧٩ایDDار  ٢٦رادة سDDنیة سDDلطانیة مؤرخDDة فDDي إ

ائDDرة د/ وقامDDت نظDDارة العدلیDDة بمتابعDDة ھDDذه الحادثDDة عDDن طریDDق محكمDDة التمییDDز ، شDDرف األ

، ) رئاسDة الDوزراء العثمانیDة (الصدارة العظمى  إلىذ رفعت النظارة ھذه الجریمة إ، الجزاء 

ھDذه القضDیة الDى السDلطان العثمDاني الDذي ) رئDیس الDوزراء العثمDاني (ورفع الصدر األعظDم 

وھDDDذا التDDDدرج فDDDي الكتDDDب الرسDDDمیة العثمانیDDDة أو .  )١٣٦( اصDDDدر ارادة سDDDنیة بھDDDذا الموضDDDوع

اال انDھ مDع ، أو األحكام كانت متبعة في سیاق اإلدارة العثمانیة في كثیر من األمDور القرارات 

ذلك یدل ان الحكومة العثمانیة تابعت المسألة األمنیة والقضائیة والسیما جریمة القتل بدقة في 

الDDرغم مDDن ذلDDك كDDان الوضDDع علDDى اال انDDھ ، شDDرف ومDDن أعلDDى المسDDتویات قضDDاء النجDDف األ

  .ولم تجِد ھذه المتابعة نفعا ً ،  مضطربا ً األمني

جDاء فDي  إذ، فDي المدینDة  األمDنوالتDي لھDا اثDر فDي اخDتالل  اإلداریة ئاما المساو    

م ان المDDدعو عبDDد هللا قDDدم مDDذكرة الDDى الصDDدارة العظمDDى ١٨٨٦تمDDوز  ٢٧وثیقDDة مؤرخDDة فDDي 

ة الموضDوع ولمعالجD،شDرف وھیئDة المحكمDة مشتكیاً  فیھا مسDاويء قاضDي قضDاء النجDف األ

تمDDت مخاطبDDة نظDDارة العدلیDDة و والیDDة بغDDداد مDDن اجDDل متابعDDة ھDDذه القضDDیة وفDDتح تحقیDDق فDDي 

فكیDDف ، حسDDب ھDDذه المDDذكرة  اإلدارةفDDأذا أتھDDم القاضDDي وھیئDDة المحكمDDة بسDDوء ،)١٣٧( الشDDكوى

  . األمنیرجى العدل الذي بھ یبسط 

فقDDد اشDDارت  ،شDDرف مربكDDة للحكومDDة العثمانیDDة كانDDت حDDوادث القتDDل فDDي النجDDف األ

م  الDى وقDوع حDوادث قتDل ادت الDى ١٨٩٠تشرین األول  ٨الوثائق العثمانیة المؤرخة في في 

شDرف فلذلك بینت الوثDائق انDھ یلDزم تبDدیل قائممقDام قضDاء النجDف األ، تأزم األوضاع األمنیة 

و یظھDر ان حDوادث القتDل كانDت ،)١٣٨( وضابط الجیش ومأمور الضبطیة بسبب ھذه الحDوادث

  .تؤدي الى ان اركان االدارة والقوات األمنیة العثمانیة تتبدل بدرجة 

                                                 
(135) BOA,HR.TO,266/37/ves.nu1,19.9.1878. 

(136)BOA,İ.DA,19/851/ 4.C.1296h.(1879).  

(137)BOA,DH.MKT,1357/72/ves.nu1,25.L.1303h.(1886). 

(١٣٨) BOA,DH.MKT,1768/78/ 23.S.1308h.(1890). 



 

 

)

رفعت  أثرھام وعلى ١٨٩٤في النجف االشرف في سنة  أمنیةوحدثت اضطرابات 

الذي وقع فDي النجDف  األمنيبسبب االختالل : والیة بغداد تلغرافاً  الى الباب العالي جاء فیھ 

،  )١٣٩( م تDوقیفھم فDي مركDز والیDة بغDدادوتD، شخصDاً  )) ٣٨((القي القبض على ، شرف األ

الDى والیDات  وتDم نفDیھم، )١٤٠(كانوا وراء االختالل االمنDي   أشخاص)) ٩((ومن بین ھؤالء 

ووافDق السDلطان ،  )١٤١( سDبیلھم خDالءإ تDم  ))٢٩((امDا البDاقون آل، دیاربكر وحلب وسوریة 

  . )١٤٢( م١٨٩٤تشرین األول  ١٨العثماني على النفي بموجب إرادة سنیة بتاریخ 

مبینا ً ان مدینة حلب ، واعترض والي حلب على الذین سوف ینفون الى والیة حلب 

وذكDDر ان ، وھDDذا سیسDDاعدھم علDDى الفDDرار ، األطDDرافغیDDر محاطDDة بسDDور ومفتوحDDة مDDن كDDل 

إال ان البDاب ،  )١٤٣( لھؤالء ان ینفون الى إحDدى الجDزر أو منطقDة فیھDا قلعDة أو سDور األفضل

موضDحاً  ان المنفیDین سDوف یكونDون ، لDى اعتDراض واقتDراح والDي حلDب العالي لDم یوافDق ع

وذكDDر ان عDDدد مDDن المنفیDDین كDDانوا فDDي . )١٤٤( تحDDت مراقبDDة قDDوات الضDDبطیة فDDي مدینDDة حلDDب

  .  )١٤٥(الموصل 

كانDDت التجDDاوزات المسDDتمرة علDDى الDDزوار وعلDDى رعایDDا الDDدول األجنبیDDة وعملیDDات  

فقDد اشDارت إحDدى وثDائق نظDارة الداخلیDة ، شDرف السرقة مقلقة للوضع االمني في النجDف اال

م ان الزوار اإلیرانیین تعرضوا لحادثة قتل ونھب اموالھم بین ١٨٩٩نیسان  ١٠المؤرخة في 

                                                 
  (139)BOA,İ.DH,1317/1312R-50/ 17.R.1312h.(1894). 

(١٤٠)BOA,ay.göm;BOA,BEO,498/37343/20.R.1312h.(1894);BOA,DH.MKT,318/   

45/15.C.1312h.(1894);BOA,BEO,535/40080/18.C.1312h.(1894);BOA,BEO,636/47

33/ves.nu2,9.Z.1312h.(1895).   

(١٤١)BOA,İ.DH,1317/1312R-50/17.R.1312h.(1894);BOA,BEO,498/37343/20.R.131h. 

         (1894);BOA,BEO,535/40080/ 18.C.1312h. (1894). 

(142)BOA,İ.DH,1317/1312R50/17.R.1312h.(1894);BOA,BEO,530/39710/ves.nu1,10.C.1  

  .312h.(1894)   

(١٤٣)BOA,DH.MKT,318/45/15.C.1312h.(1894);BOA,BEO,535/40080/18.C.1312h. 

 (1894).  

(144)BOA,DH.MKT,318/45/15. C.1312h.(1894). 

(١٤٥)BOA,BEO,516/38629/16.Ca.1321h.(1894);BOA,BEO,536/40153/19.C.1312h. 

 (1894);BOA,BEO,644/48293/1.M.1313h.(1895). 



 

 

)

وتبDDین مDDن الوثیقDDة ان السDDفارة االیرانیDDة أحتجDDت علDDى ، النجDDف االشDDرف وكDDربالء المقدسDDة 

ارة الداخلیة انھ بعد التحقیق في وذكرت نظ. )١٤٦( الحادثة ورفعت مذكرة الى نظارة الخارجیة

ویظھDر .  )١٤٧( لم تظھر اثر لھا، كربالء المقدسة  ةالحادثة بالتنسیق مع والیة بغداد ومتصرفی

المعتدین لم یتركوا اثراً َ◌ للحادثDة أو ان التحقیDق لDم یكDن بالمسDتوى المطلDوب إن من ھذا اما 

النجف  إلىالقادمون  اإلیرانیینزوار م ایضاً  تعرض ال١٩٠٥وفي سنة .أو ان الحادثة لم تقْع 

فلذلك ، في استانبول  اإلیرانیةوكالمعتاد احتجت السفارة ، شرف أثناء الطریق الى حوادث األ

  . )١٤٨( أرسلت الصدارة العظمى تلغرافا ً الى والیة بغداد من اجل اتخاذ التدابیر الالزمة

فقDDد ذكDDرت وثیقDDة ، لسDDرقة امDDا التبعیDDة الروسDDیة لDDم یكونDDوا بعیDDدین عDDن االعتDDداء وا 

، م  ان المDDدعو عبDDود قاسDDم النجفDDي وھDDو مDDن التبعیDDة الروسDDیة ١٩٠٥ایDDار  ٢١مؤرخDDة فDDي 

، ) اللیDرة(تعرضت لDھ مجموعDة مسDلحة علنDاً  فسDرقت منDھ سDاعتھ الذھبیDة ونقDوده العثمانیDة 

 . )١٤٩( وبسDببھا ارسDل القنصDل الروسDي فDي بغDداد برقیDة الDى السDفارة الروسDیة فDي اسDتانبول

اصDDدرت الصDDدارة العظمDDى امDDرا ً الDDى نظDDارة ، وبتحریDDك مDDن التمثیDDل الدبلوماسDDي الروسDDي 

،  )١٥٠( الداخلیة لكي تقوم باشعار والیة بغداد من اجل اجراء الالزم وارسال النتیجDة تلغرافیDا ً

م ١٩٠٥ایDار  ٢٥وفDي .یدل على ان الواقع االمني كDان مزریDا ً  -علنا ً  -قوع عملیة سرقة وو

الصDدارة ( تلغرافDا ً الDى البDاب العDالي ) ١٩٠٥-١٩٠٤(والي بغDداد عبDد الوھDاب باشDا  لأرس

شDرف القDي القDبض علDیھم روسي في النجف األالا على وان الذین تجاوز: جاء فیھ ) العظمى 

والبDاب العDالي بDدوره فDاتح نظDارة الخارجیDة .  )١٥١( وتم اجراء القانون علیھم في القائممقامیDة

  .  )١٥٢( فیر الروسي على ان القانون طبق على المتجاوزینبان تبلغ الس

                                                 
(146)BOA,DH.MKT,2188/97/ 29.Za.1316h.(1899). 

(147)BOA,ay.göm.   

(148)BOA,BEO,2727/204491/ 27.L.1323h.(1905). 

(149)BOA,BEO,2581/193541/ 16.Ra.1323h.(1905). 

  (150)BOA,ay.göm.   
  

(151)BOA,BEO,2587/193961/ 25.Ra.1323h.(1905). 

(152)BOA,ay.göm.   



 

 

)

خلخالي زاده عماد العلماء الDى  اإلیرانيشرف وھو وتعرض احُد علماء النجف األ  

في استانبول مذكرة الى الصدارة العظمى  اإلیرانیةرفعت السفارة  أثرھاوعلى ، حادثة سرقة 

  :م جاء فیھا  ١٩٠٥حزیران  ٩العثمانیة بتاریخ 

 األشDیاءقت مDن بیDت عمDاد العلمDاء فDي الكوفDة امDوال نقدیDة ومجDوھرات وسDائر سر

وذكDDرت السDDفارة ان السDDارق ،لیDDرة عثمانیDDة ) ١٠٠٠(وتقDDدر ھDDذه المسDDروقات بقیمDDة ، القیمDDة 

العثمانیDDة المحلیDDة لDDم تحDDرك المسDDروقة مازالDDت موجDDودة إال ان الحكومDDة  واألمDDوالمعلDDوم  

 ً األموال المسDروقة كاملDة ومجDازاة  إرجاعوالیة بغداد من اجل وبینت انھ یجب اشعار ، ساكنا

م ارسDDل قلDDم التحریDDرات فDDي الصDDدارة  ١٩٠٥حزیDDران  ١٠وفDDي .  )١٥٣( السDDارق وبسDDرعة

مبیناً  انھ یجب التحقیق في حادثDة سDرقة بیDت عمDاد العلمDاء ، العظمى بالغاً  الى والیة بغداد 

  . )١٥٤( ات العدلیةواسترداد المسروقات وتسلیم السارق الى الجھ

یفتح البDاب امDام العشDائر بDأن تتمDادى فDي التجDاوز حتDى  األمنیةكان سوء األوضاع 

بوسDDتھ وتلغDDراف وتلفDDون (وثDDائق  أشDDارتفقDDد ، ) االتصDDاالت البرقیDDة(الDDى خطDDوط التلغDDراف 

العام في نظارة الداخلیDة  األمنووثائق مدیریة ) وزارة البرید والبرق والھاتف( اي ) نظارتي

م  ان العشDDائر تجDDاوزات علDDى خDDط تلغDDراف النجDDف االشDDرف ١٩١٤ایلDDول  ١لمؤرخDDة فDDي ا

ان االتصDDاالت .  )١٥٥( وسDDرقوا االعمDDدة واالسDDالك بعDDد ان قDDاموا بالتخریDDب والقطDDع، والحلDDة 

وان الحكومة العثمانیة كانت بحاجة الیھا من اجDل ، البرقیة لھا أھمیة كبیرة قیاسا ً الى زمانھا 

وقطعھا بالطبع یؤدي الى تاخر وصول المعلومات سواء أكانDت امنیDة ام ، ات المعلوم إیصال

  .یؤدي الى ارباك األوضاع بصورة عامة والوضع االمني بصورة خاصة  ومن ثم، غیرھا 

فقد كان لھ وجود واضح في مجموعة ، أما فیما یتعلق بسجن قضاء النجف االشرف 

ففي تقریر مرفوع من مدیریة األمDور . العثماني من الوثائق العثمانیة الموجودة في األرشیف 

م تبDین ان ١٩٠٤شDباط  ١٨الجزائیة في نظارة العدلیة والمذاھب إلى نظDارة الداخلیDة بتDاریخ 

وانDھ ، بنایDة حكومDة القضDاء ویتكDون مDن غDرفتین  أسفلشرف یقع في سجن قضاء النجف األ

                                                 
(153)BOA,BEO,2595 /194565/6.R.1323h.(1905).  

(154)BOA,BEO,2581/193541/ 16.Ra.1323h.(1905).  

(155)BOA,DH.ŞFR,44/115/5.L.1332h.(1914);BOA,DH.EUM.KLU,1/36/ves.nu1-4,10  

.L.1332h.(1914). 



 

 

)

) المتھمDDون(ون والموقوفDDون والمحكومDD، والمكDDان ضDDیق جDDدا ً ، یخلDDو مDDن اللDDوازم الصDDحیة

  . )١٥٦( یسجنون مختلطین في ھذا السجن

وأوضحت نظارة العدلیة والمDذاھب ان ھDذا الوضDع المتDردي لسDجن القضDاء اكدتDھ  

وطلبDت مDن ، الخاصة لوالیات بغداد والبصرة والموصل مDن خDالل مDذكرة ) مفتشیھ العدلیة(

یDذاً  لمطلDب نظDارة العدلیDة والمDذاھب وتنف. )١٥٧( نظارة الداخلیة معالجة ھDذا الوضDع المDزري

فDي نظDارة الداخلیDة بالغDاً الDى والیDة بغDداد ) واإلصDالحاتلجنDة تسDریع المعDامالت ( أرسلت

ان اصDDالح سDDجن قضDDاء النجDDف االشDDرف سDDیكون امDDا : م بینDDت فیDDھ ١٩٠٤اذار  ١٠بتDDاریخ 

سجن وارسال االوراق فلتحدید احد االمرین یلزم اجراء كشف لل، بتعمیره أو بناء بنایة جدیدة 

  . )١٥٨( ةالكشفی

م الDDى نظDDارة الداخلیDDة مDDذكرة ١٩٠٥ایDDار  ٣نظDDارة العدلیDDة والمDDذاھب فDDي  وأرسDDلت

و جاء في ھذه المDذكرة ان سDجن قضDاء ، في والیة بغداد ) مفتشیھ العدلیھ(أخرى صادرة من 

فیجDDDب متابعDDDة الموضDDDوع واجDDDراء ، النجDDDف االشDDDرف غیDDDر كDDDافي السDDDتیعاب المسDDDجونین 

غیDDر ان والDDي بغDDداد عبDDد الوھDDاب باشDDا  اصDDدر تقریDDرا ً مرفDDوع مDDن قائممقامیDDة . )١٥٩(لDDالزما

فیDھ ان  أشDاركDربالء المقدسDة  ةشرف الDى والیDة بغDداد عDن طریDق متصDرفیقضاء النجف األ

، شDDرف أصDDبح كافیDDا ً السDDتیعاب المسDDجونین ویفDDي بDDالغرض حالیDDا ً سDDجن قضDDاء النجDDف األ

لجنDة تسDریع (وتم ابالغ ھDذا التقریDر الDى . )١٦٠( ي الوقت الحاضرولیس بحاجة الى التوسیع ف

 )١٦١( وبدورھا بلغت نظارة العدلیة والمDذاھب، في نظارة الداخلیة )  واإلصالحاتالمعامالت 

المنشود لسجن قضاء  النجف االشرف كانت فیDھ مماطلDة ألسDباب تسDتفید  اإلصالحیبدو ان . 

  .حكومة المحلیة منھا الحكومة العثمانیة وبالتحدید ال

حزیDDDDDDران  ٧بتDDDDDDاریخ ) م١٩١٥-١٩١٤(والDDDDDDي بغDDDDDDداد جاویDDDDDDد باشDDDDDDا  وأرسDDDDDDل

بDDین فیDDھ ان وضDDع سDDجن قضDDاء النجDDف ، تلغرافDDا ً الDDى نظDDارة الداخلیDDة   م ١٩١٤/ر١٣٣٠

                                                 
(156)BOA,DH.TMIK,51/53/22.Z.1321h.(1904). 

(157)BOA,ay.göm.  

(158)BOA,ay.göm. 

(159)BOA,DH.TMIK,58/19/10.Ra.1323h.(1905).  

(١٦٠)BOA,ay.göm. 

(161)BOA,ay.göm.  



 

 

)

وكDذلك ، وبصDورة عامDة یحتDاج الDى التعمیDر ، االشرف غیر الئق وتنقصھ اللDوازم الصDحیة 

DDة اذنDDالة البرقیDDذه الرسDDي ھDDب فDDالءا ً طلDDجونین إلخDD١٦٢( المس(  . تDDووافق) انيDDة المبDDمدیری

، شDDرف فDDي نظDDارة الداخلیDDة علDDى تعمیDDر سDDجن قضDDاء النجDDف األ) االمیریDDة وادارة السDDجون

م الDى والیDة بغDداد مبینDة تخصDیص ١٩١٤/ر١٣٣٠حزیDران  ١٤بذلك تلغرافاً  فDي  وأرسلت

  .)١٦٤(الى الوالیة  )١٦٣( قرش للتعمیر وان المبلغ سوف یرسل عن طریق حوالة) ٣٠٠٠(

تقریراً  مفصالً  عن وضع سDجن قضDاء النجDف ) الملكیة في بغداد ةالمفتشی(وقدمت 

ھDذا  أھمیDةاذ ذكرت ان سجن القضDاء الكDائن فDي بنایDة الحكومDة غیDر مناسDب مDع ، االشرف 

ومDن ، موضحةً  ان اسDتیعاب السDجن غیDر كDافي وضDیق وال یدخلDھ الھDواء والنDور ، القضاء 

واشDارت ، ارة فان المسجونین والموقوفین ینزعون مالبسھم وینامون على االبواب شدة الحر

  :المفتشیھ الى 

  .استئجار بنایة لجعلھا سجنا ً  -اوال ً 

  .  )١٦٥( التخاذ الالزم)السجون  وإدارة األمیریةمدیریة المباني (ابالغ  -ثانیا ً 

نظDDارة الداخلیDDة تقریDDر فDDي )  ةمدیریDDة األمDDور الملكیDDة والھیئDDة التفتیشDDی(ورفعDDت 

،  )١٦٦( م ١٩١٤/ر١٣٣٠حزیDران  ١٨الى الصدارة العظمى في ) الملكیة في بغداد ةالمفتشی(

 وإدارةمدیریDDة المبDDاني االمیریDDة (ارسDDلت ، وبتوجیھDDات الصDDدارة العظمDDى ونظDDارة الداخلیDDة 

  :م ١٩١٤/ر١٣٣٠تموز  ١كتابین بتاریخ ) السجون 

شDرف فDوراً  كشف على سDجن قضDاء النجDف األ إجراءنھا الى والیة بغداد وطلبت م: األول 

  .وذلك من اجل تعمیره  ةالكشفی األوراق وإرسال

                                                 
(١٦٢)BOA,DH.MB.HPS,7/32/2.N.1332h.(1914). 

وتDوفر ھDذه الخدمDة الوقDت والجھDد واالمDن ، ھي نقل األموال من بلد الى اخر داخلیاً  وخارجیا ً : حوالة  (١٦٣)

حسDن : ینظDر . وتشDجع المعDامالت التجاریDة والمالیDة ، لیف وضDمان تسDلیم الحوالDة الDى المسDتفید واقل التكا

؛ ٤٤٤ص، ) ١٩٧٨،دار الكتDDاب العربDDي : بیDDروت (، لمصDDرفیةامعجDDم المصDDطلحات التجاریDDة و، النجفDDي 

مطبعDDDة جامعDDDة : طDDDرابلس (، النقDDDود والمصDDDارف وعملیDDDات التحویDDDل الخDDDارجي ، حDDDافظ شDDDعیلي عمDDDرو 

 . ٢١٠ص، ) ٢٠٠٧،فاتحال

(164)BOA,DH.MB.HPS,7/32/2.N.1332h.(1914). 

(١٦٥)BOA,ay.göm. 

(١٦٦)BOA,ay.göm. 



 

 

)

وبلغتھا بانھا قامت بتبلیغ والیة بغداد )  ةاألمور الملكیة والھیئة التفتیشی ةمدیری(الى : الثاني  

  . )١٦٧( أوراقھ وإرسالالكشف على السجن  إلجراء

الDDDى غرفDDDة ، م ١٩١٥/ر١٣٣١المؤرخDDDة فDDDي سDDDنة  الوثDDDائق العثمانیDDDة وأشDDDارت   

شDرف بDاجراء كشDف علDى وقامت بلدیة النجDف األ، شرف منھدمة في سجن قضاء النجف األ

وتDDم ،  )١٦٨( بDDاره ١٥قDDرش و ١٣٩٩وبینDDت ان بناءھDDا یحتDDاج الDDى مبلDDغ قDDدره ، ھDDذه الغرفDDة 

، م ١٩١٥/ر١٣٣١نیسDان  ٣شDرف فDي تصدیق ھذا الكشف مDن قبDل مجلDس بلدیDة النجDف األ

  . )١٦٩( م١٩١٥/ر١٣٣١نیسان  ١٢وكذلك صدق على الكشف مجلس القضاء في 

وارسDل المبلDغ ، م ١٩١٥/ر١٣٣١وتم تخصDیص المبلDغ المDذكور مDن میزانیDة سDنة 

م والمرقمDة ١٩١٥/ر١٣٣١حزیDران  ٢٢شرف بحوالDة تDم تنظیمھDا فDي الى قضاء النجف األ

ذلك طلDDب والDDي بغDDداد عDDن طریDDق فلDD، وذكDDرت الوثDDائق ان الحوالDDة احترقDDت . )١٧٠( ٧/٥٢٣

مدیریDة (نسخة منھا مصدقة ورفعDت  إرسالم  ١٩١٥/ )١٧١( ر١٣٣١شباط  ١٧التلغراف في 

مذكرة الى نظDارة الداخلیDة مDن اجDل ارسDال نسDخة مصDدقة ) المباني االمیریة وادارة السجون

  . )١٧٢( من الحوالة الى والیة بغداد

ائق العثمانیDة بعDض اسDماء المحكDومین فقد ثبتنا من خDالل الوثD، اما عن المسجونین 

وبینDاھم مDع عنDاوینھم وبعDض ، أو المتھمین الذین تم سجنھم في سجن قضاء النجف االشرف 

ورفع القضاء ھذه األسماء الى لواء كربالء المقدسة واللDواء ) .١(التفصیالت في الجدول رقم 

  . )١٧٣( رفعھا الى والیة بغداد والوالیة رفعتھا الى نظارة الداخلیة
                                                 

(١٦٧)BOA,ay.göm. 

ُسDDكت فDDي البدایDDة مDDن الفضDDة ثDDم مDDن ، وھDDي اصDDغر عملDDة عثمانیDDة ) قطعDDة(كلمDDة فارسDDیة تعنDDي : بDDاره ) ١٦٨(

شDمس الDدین : ینظDر . ثمانیDة ذھبیDة وكل أربعین باره تساوي قرش وكل مئة قرش تسDاوي لیDرة ع، النحاس 

، المصDDدر السDDابق ، ؛ معلDDم نDDاجي  ٩٦٥،  ٣٤٣ص، برنجDDي وایكنجDDي جلDDد ، المصDDدر السDDابق ، سDDامي 

المعجDDم الجDDامع فDDي ، ؛ حسDDان حDDالق وعبDDاس صDDباغ  ١٤٤، المصDDدر السDDابق ، ؛ محمDDد التDDونجي  ١٨٥ص

  . ٣٤ص،   ) ٢٠٠٩دار النھضة العربیة ، :بیروت (المصطلحات العثمانیة ،

(١٦٩) BOA,DH.MB.HPS,153/9/ves.nu1-2,15.R.1333h.(1915). 

(١٧٠)BOA,DH.MB.HPS,10/24/ves.nu1-4,29. C.1334h.(1916).  

  ) .اذار( السنة الرومیة تبدأ من شھر مارت:  ةلحوظم(١٧١)

(١٧٢)BOA,DH.MB.HPS,10/24/ves.nu1-4,29. C.1334h.(1916). 

(173)BOA,DH.EUM.MTK,68/46/8.Ra.1333h.(1915).  



 

 

)

  )١(جدول رقم 

المحكومون والمتھمون في قضاء النجف االشرف الذین تم القاء القبض علیھم من 

   )١٧٤( ) ةالضبطی(قبل الجندرمة 
الناحیة أو   القضاء  الحكم  نوع الجریمة  التبعیة  االسم   ت

  المحلة
اسم   تاریخ القاء القبض

  السجن
عب___د عل____ي ب____ن عب____د   ١

  الرسول 
النجف   متھم  سرقة عادیة  انجلیزي

  االشرف
تشرین الثاني  ٢  محلة البراق

  م١٩١٤/ر١٣٣٠
سجن 

النجف 
  االشرف

النجف   متھم  قتل  إیراني  كاظم بن ابراھیم   ٢
 االشرف

تشرین الثاني  ٣  ناحیة الكوفة
  م١٩١٤/ر١٣٣٠

سجن 
النجف 
 االشرف

٣  
النجف  متھم  قتل  إیراني  حي بن علي 

 االشرف
تشرین الثاني  ٣ ناحیة الكوفة

  م١٩١٤/ر١٣٣٠
سجن 

النجف 
 االشرف

٤  
النجف  متھم  قتل  إیراني  منصور بن جاسم 

 االشرف
تشرین الثاني  ٣ ناحیة الكوفة

  م١٩١٤/ر١٣٣٠
سجن 

النجف 
 االشرف

٥  
  ضرب وجرح  إیراني  حي بن كریم 

  اشھر٦
النجف 
 االشرف

محلة 
  المشراق

تشرین الثاني  ١٣
  م١٩١٤/ر١٣٣٠

سجن 
النجف 
 االشرف

٦  
محم____د رض____ا الح____اج 

  ن حس
جرح   عثماني

  برصاصة
النجف   متھم

 االشرف
تشرین الثاني  ٢٧  محلة البراق

  م١٩١٤/ر١٣٣٠
سجن 

النجف 
 االشرف

٧  
النجف   متھم  قتل  عثماني  علي بن محمد حسین 

 االشرف
سجن   م١٩١٤ ناحیة الكوفة

النجف 
 االشرف

٨  
عب_____اس ب_____ن محم_____د 

  حسین 
النجف  متھم  قتل  عثماني

 االشرف
ن سج م١٩١٤ ناحیة الكوفة

النجف 
 االشرف

٩  
النجف  متھم  قتل  عثماني  رضا بن ابراھیم 

 االشرف
سجن  م١٩١٤ ناحیة الكوفة

النجف 
 االشرف

١٠  
النجف  متھم  قتل  عثماني  ) ؟(عباس 

 االشرف
سجن  م١٩١٤ ناحیة الكوفة

النجف 
 االشرف

    

 شDDرف كDDان واقعDDا ً سDDیئا ًفDDي النجDDف األ األمنDDيتبDDین مDDن خDDالل مDDا تقDDدم ان الواقDDع 

التجDاوز ، االعتDداء علDى الDزوار ، السDرقة ، القتل : الجریمة انتشرت بأنواعھا ، ومضطرباً  

وكانت ھنDاك .  األجانبوان سوء األوضاع األمنیة عم  الجمیع حتى ، على خطوط التلغراف 

إال أنھا ، شرف محاوالت من الحكومة العثمانیة للسیطرة على األوضاع األمنیة في النجف األ

كDان متأزمDاً  حتDى نھایDة الوجDود العثمDاني فDي  األمنDيوالدلیل علDى ذلDك ان الواقDع ، ر لم تثم
                                                 

       :من وثائق االرشیف العثماني ) ١(تم اعداد الجدول رقم  (١٧٤)

BOA,DH.EUM.MTK,68/46/8.Ra.1333h.(1915).  

 



 

 

)

اذ كDان ضDیقا ً جDدا ً یخلDو ،  األحDوال أسDوءشرف كDان فDي اما سجن قضاء النجف األ.المدینة 

وبعبDارة ، وال یفDرق بDین المحكDوم والموقDوف ، من القواعد الصحیة ال یدخلDھ الھDواء والنDور 

رفعDت تقاریرھDا مDن )  ةالھیئات التفتیشDی(والنفوس  إلزھاقالقضاء مركزا ً  أخرى كان سجن

  . )١٧٥(تثمر   ملإال أنھا ، اجل اصالح السجن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(١٧٥)BOA,DH.MB.HPS,7/32/2.N.1332h.(1914).  



 

 

)

  -:األوضاع الصحیة : المبحث الرابع 

كانت األوضاع الصحیة في العراق في أواخر القرن التاسع عشر المیالدي وبDدایات 

و ، عاني مDن قلDة النظافDة تفأن اغلب المدن العراقیة ، یالدي في حالة سیئة القرن العشرین الم

،  )١٧٦( آلبار الملوثة الموجودة داخل البیDوت السكان یتزودون بمیاه الشرب من األنھار ومن ا

مDراض متوطنDة وال یجDDري وكثیDر مDن األ، " السDDكان  أخمDاسسDوء التغذیDة یشDمل أربعDة " و

، والتیفوئیDDDد ، والDDDدزنتري ، والحمDDDى الصDDDفراء ، المالریDDDا  مDDDراضاألفمDDDن ھDDDذه ، عالجھDDDا 

وكان العDراق مفتوحDاً  امDام ،  )١٧٧( التناسلیة واألمراضواالنكلستوما ، والكولیرا ، والجدري 

أمDDا تقDDدیم .  )١٧٩( فضDDالً عDDن انعDDدام الDDوعي الصDDحي ً،  )١٧٨( الوافDDدة مDDن الخDDارج األمDDراض

وان جمیع العDاملین ، من وظائف دائرة البلدیة  الخدمات الصحیة والحفاظ على الصحة العامة

  . )١٨٠( في الجھاز الطبي یتم تعیینھم في ھذه الدائرة والتي تدفع رواتبھم جمیعا ً

صدرت في والیDة بغDداد  ةاول سالنام أشارفقد ، شرف أما عن الطبابة في النجف األ

فDي بلدیDة النجDف )  نجDف معاینDھ خانDھ سDى(الى وجود دائDرة المعاینDة الطبیDة ، م ١٨٧٥سنة 

وجود ھذه الDدائرة سDالنامة  وأكدت،  )١٨١( وكان احمد آغا المدیر وكالة لھذه الدائرة، شرف األ

وبینDت وثDائق قلDDم .  )١٨٢( م وان المDدیر بالوكالDة ھDDو احمDد آغDا نفسDDھ١٨٧٧والیDة بغDداد لسDDنة 

یDDة بغDDداد م ان وال١٨٨٨ایلDDول  ١٧التحریDDرات فDDي نظDDارة الداخلیDDة العثمانیDDة المؤرخDDة فDDي  

شرف حسب التحریDر الDوارد مDن قدمت طلباً  من اجل تعیین طبیب في بلدیة قضاء النجف األ

م ضDDم الكDDDادر الطبDDي فDDي النجDDف االشDDDرف  ١٨٩٣-١٨٩١وخDDالل سDDنوات ،  )١٨٣( الوالیDDة
                                                 

، لمى عبد العزیDز مصDطفى عبDد الكDریم  ؛ ٤٤-٤٢ص،  ١ج، العراق الحدیث، ستیفن ھمسلي لونكریك ) ١٧٦(

، كلیDDDة اآلداب : عDDDة الموصDDDل جام( ، اطروحDDDة دكتDDDوراه ،  ١٩١٨-١٨٦٩فDDDي العDDDراق  الخDDDدمات العامDDDة

  . ٣٠٣-٢٠٣ص ، )٢٠٠٣

  . ٤٣ص،   ١ج، العراق الحدیث، ستیفن ھمسلي لونكریك ) ١٧٧(

 . ٥١ص ، العراق في عھد مدحت شاه ، محمد عصفور سلمان ) ١٧٨(

 . ٣٠٣ص ، المصدر السابق ، لمى عبد العزیز مصطفى عبد الكریم ) ١٧٩(

 . ١٦١ص،  المصدر السابق ، عبد العظیم عباس نصار ) ١٨٠(

  . ١١٦ص، ) م١٨٧٥(ھــ ١٢٩٢، بغداد والیتى سالنامھ سى ) ١٨١(

 . ١٢١ص، ) م١٨٧٧(ھــ ١٢٩٤، بغداد والیتى سالنامھ سى ) ١٨٢(

(183)BOA,DH.MKT,1480/113/ 13.Ca.1305h.(1888); BOA,DH.MKT,1544/5/ 

 11.M.1306h .(1888); BOA,DH.MKT,1568/21/21.Ra.1306h.(1888).        



 

 

)

م كDان مDDأمور الصDDحة  ١٨٩٤وفDي سDDنة ، )١٨٤( الطبیDب غزالDDة أفنDدي والمDDأمور جعفDر أفنDDدي

  .)١٨٥( )جعفر أفندي(

فDDي  اإلسDDراعم الDDى ١٩٠٤حزیDDران  ١١الوثDDائق العثمانیDDة المؤرخDDة فDDي  رتوأشDDا

ذ ان المدینDDة توسDDعت وزاد عDDدد نفوسDDھا والDDزوار ال إ، تعیDDین طبیDDب فDDي النجDDف االشDDرف 

مدیریDة (وجDاء فDي مDذكرة .  )١٨٦( فضالً عDن وجDود مDرض الكDولیرا، ینقطعون عنھا وبكثرة 

تمDوز  ٢٩اھب الصادرة الى نظارة الداخلیة بتاریخ في نظارة العدلیة والمذ) األمور الجزائیة 

یقDوم الصDیدالني باصDدار ،  شDرف م ان  عدم وجود طبیب بلدیة في قضاء النجDف األ ١٩٠٤

وتقاریر الصیدالني في نظر القانون غیر معتبDرة ، ) القضائیة (التقاریر في المعاینة الجزائیة 

ھDذا  حسDبما ورد ، توقDف علDى ھDذه التقDاریروالسیما ان ثبوت وتعیین ماھیة اكثر الجرائم م، 

  . )١٨٧( )مفتشیة العدلیة في والیة بغداد ( في تقریر 

شDرف ھDو بعDد المسDافة وان سبب امتناع االطباء عن التعیDین والعمDل فDي النجDف األ

ح مكأفDاة الطبیDب الDذي یتعDین فDي اشرف فلذلك كان االقتDربین العاصمة استانبول والنجف األ

واخیرا ً اثمرت ،  )١٨٨( رفیعھ الى درجة ثانیة وبموجب ارادة سنیة سلطانیةالنجف االشرف بت

  . )١٨٩( الجھود االداریة العثمانیة بتعیین طبیب في قضاء النجف االشرف

تلغرافا ً الDى نظDارة   م ١٩١٠/ر ١٣٢٦نیسان  ٢٦وارسل والي بغداد ناظم باشا في 

) ١٥٠٠(وبراتDب قDدره ، شDرف جDف األالداخلیة طالباً  فیDھ تعیDین طبیDب فDي بلدیDة قضDاء الن

وتلبیDة .  )١٩٠( وان یكون التعیDین فDوراً  الن القضDاء بحاجDة ماسDة الDى خدماتDھ الطبیDة، قرش 

كما ھو وأضDح مDن ) رئاسة مجلس األمور الطبیة والصحة العامة (قررت ، لطلب ناظم باشا 

                                                 
، ؛ بغDDDDDداد والیتDDDDDى سDDDDDالنامھ سDDDDDى  ٢٢٦ص ) م١٨٩١(ھـDDDDDـ١٣٠٩، بغDDDDDداد والیتDDDDDى سDDDDDالنامھ سDDDDDى )١٨٤(

  . ٢٠٠ص، ) م١٨٩٣(ھــ١٣١١، بغداد والیتى سالنامھ سى ؛ ١٨٩ص، ) م١٨٩٢(ھــ١٣١٠

 . ٢٢٥ص، ) م١٨٩٤(ھــ١٣١٢، بغداد والیتى سالنامھ سى )١٨٥(

(١٨٦)BOA, ŞD,47/14/ves.nu1,27.Ra.1322h.(1904);BOA,DH.MKT,875/69/21. 

 Ca.1322h.(1904).         

(187)BOA,ay.gom. 
  

(188)BOA, ŞD,647/38/28.N.1322h.(1904).   

(189)BOA,DH.MKT,875/69/21.Ca.1322h.(1904). 

(190)BOA,DH.MUİ,100-1/30/24.Ca.1328h.(1910).  



 

 

)

یDب أجنبDي فDي قضDاء تعیDین طب -م ١٩١٠ایار  ٢٦خالل مذكرتھا الى نظارة الداخلیة بتاریخ 

علDى تنظDیم التقDاریر باللغDة  ةولDھ قابلیD، شرف مجاز في العمل في الدولة العثمانیDة النجف األ

.  )١٩١( وسDیكون تعیینDھ بالوكالDة الDى ان یعDین طبیDب مDن التبعیDة العثمانیDة، التركیة العثمانیة 

یبDDدو مDDن و.  )١٩٢( نظDDارة الداخلیDDة والیDDة بغDDداد بفحDDوى قDDرار مجلDDس األمDDور الطبیDDة وأعلمDDت

وذكDرت الوثDائق ان السDبب ھDو ، شDرف فDي النجDف األ ا یستقرو لم  األطباءخالل ما تقدم ان 

ونضDیف الDى ھDذا السDبب  - ـDّـاكمDا بین -شرف بعد المسافة بین العاصمة استانبول والنجف األ

  .ایضا ً سوء الواقع االمني الذي ما كان یھدأ 

  ان اول مستشDفى  إلDىنشیر  - التطرق الیھوقبل ا -شرف ما عن مستشفى النجف األأ

 األسDرةعDدد بلDغ و،  )١٩٣( م١٨٧٢سنة   ھاوافتتح، الوالي مدحت باشا  أسسھا  في والیة بغداد

وكانDت لDدى مDدحت .  )١٩٤( ھDي باطنیDة وجراحیDة وزھریDة ً  اوأقسDامھ،  افیھD خمسون سDریراً 

قتراحDاً  لبیDع ھDدایا مرقDد وذلDك عنDدما قDدم ا، شDرف باشا فكرة إنشاء مستشDفى فDي النجDف األ

و مDDن ضDDمن ھDDذه ، وإنشDDاء مشDDاریع بثمنھDDا ، " علیDDھ السDDالم" أمیDDر المDDؤمنین اإلمDDام علDDي 

  . )١٩٥( إال ان ھذا االقتراح لم ینجح، المشاریع بناء مستشفیات

شDDرف طلبDDا ً الDDى والیDDة بغDDداد عDDن طریDDق رفعDDت قائممقامیDDة قضDDاء النجDDف األو

ونظDم مجلDس ،شDرف ن اجل إنشاء مستشDفى فDي النجDف األكربالء المقدسة وذلك م ةمتصرفی

،  )١٩٦( م١٩٠٤اذار  ١٢إدارة والیة بغداد مضبطة بالطلب وقدمھا إلى نظارة الداخلیة بتاریخ 

  :وجاء في المضبطة 

إذ ال یوجDد مكDان خDاص لعالجھDم ، زوار النجف االشرف وبالتحدید المرضى منھم 

وھDDذا یDDؤدي إلDDى ، أبDDواب المسDDاجد  وأمDDاماألزقDDة وینDDامون فDDي األسDDواق و، أو معDDاینتھم طبیDDا
                                                 

(191)BOA,ay.gom.  

(192)BOA,ay.gom. 

لمDDى عبDDد العزیDDز مصDDطفى عبDDد  ؛ ٤٤٦ص، االدارة العثمانیDDة فDDي والیDDة بغDDداد، جمیDDل موسDDى النجDDار ) ١٩٣(

  . ٣٠٦ص،  المصدر السابق ، الكریم 

 . ٩٣ص ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان ) ١٩٤(

، لDي جعفDر ویسDین ناھDدة حسDین ع ؛٤٣٨-٤٣٧ص،  تDاریخ العDراق الحDدیث، عبد العزیز سلیمان نوار ) ١٩٥(

  . ١٢٩ص ، المصدر السابق 

(196)BOA,BEO,2320/173934/ 10.S.1322h.(1904);BOA,ŞD,169/35/21.M.1323h.(1905).   

                                



 

 

)

، اظ على صحة الزوار وتأمین حیاتھمولعالج ھذا األمر وكذلك للحف، إضرار بالصحة العامة 

وان یكDون استحصDال ، شDرف یجDب إنشDاء مستشDفى فDي النجDف األ، والوقایة مDن األمDراض 

الDذي یDدخل إلDى خزینDة  الرسDم، تكالیف بناءه بإضافة عشرة قDروش إلDى رسDم دفDن األمDوات 

وتقDDرر أن یكDDون عDDدد أسDDرة ،  )١٩٧( لیDDرة سDDنویا ً تخمینDDا ً) ١٥٠٠(وسDDیبلغ المبلDDغ ، األوقDDاف

  . )١٩٨( المستشفى ثالثین سریرا ً

وحسب سیاقات اإلدارة العثمانیة رفعت نظارة الداخلیة مضبطة مجلDس والیDة بغDداد 

وقاف من اجل مطالعة الموضDوع والصدارة بدورھا فاتحت نظارة األ، إلى الصدارة العظمى 

وبعDد أن تمDت ، وبعد المطالعة حولت نظارة األوقاف الموضDوع بمDذكرة إلDى شDورى الدولDة،

قراءة المذكرة في الدائرة المالیة وافق مجلس شورى الدولDة علDى إنشDاء مستشDفى فDي النجDف 

مDن مDأموري  إلDى تشDكیل لجنDة  ً أیضDاوأشار المجلس .  )١٩٩( شرف وفق البرنامج المذكوراأل

وكDذلك تنظDیم كشDف بالتكDالیف ، األوقاف والبلدیة لمتابعDة إنشDاء المستشDفى وصDرف المبDالغ 

  . )٢٠٠( م١٩٠٥اذار  ٢٨وكان انعقاد مجلس شورى الدولة بتاریخ ، وإرسالھ 

م تأسDیس المستشDفى بعDد أن ١٩٠٦كانون الثاني  ١واقر مجلس الوكالء الخاص في 

السلطانیة من السلطان  ةوصدرت اإلرادة السنی،  )٢٠١( لةعلى قرارات مجلس شورى الدو أكد

وتDم إبDالغ .  )٢٠٢( م لتنفیذ بناء مستشفى النجف االشDرف١٩٠٦كانون الثاني  ٢٢العثماني في 

  . )٢٠٣( النظارتین الداخلیة واألوقاف الھمایونیة للمباشرة بالمشروع بالتنسیق مع والیة بغداد

  

  

                                                 
   ,2320/173934/ 10.S.1322h.(1904).  (197)BOA,BEO 

  (198)BOA,DH.MKT,843/56/4.S.1322h.(1904).                    

(199) BOA,ŞD,169/35/21.M.1323h.(1905); BOA,İ.DH,1441/1323Za35/26.Za.1323h. 

        (1906).            

(200)BOA,SD,169/35/21.M.1323h.(1905)   

(201)BOA,İ.DH,1441/1323Za-35/26.Za.1323h.(1906).  

(202)BOA,ay.gom.   

(203)BOA,A.MKT.MHM,588/38/5.Z.1323h.(1906).    



 

 

)

 ٢٥مؤرخة في  )٢٠٤( )یلدز سراي ھمایون ( وثیقة صادرة من قصر یلدز  شارتأو 

-١٨٧٦(م انDDDھ بموجDDDب ارادة سDDDنیة تسDDDمیة اسDDDم السDDDلطان عبDDDد الحمیDDDد الثDDDاني ١٩٠٨اذار 

اذار  ٢٦وفDي . )٢٠٦( فDي النجDف االشDرف  اي یDتم إنشDاءھتال،  )٢٠٥(على المستشفى ) م١٩٠٩

یDرة أعلمDت واألخ،  )٢٠٧( م بلغت الصدارة العظمى نظارة الداخلیة بصدور ھذه اإلرادة١٩٠٨

قیDد البنDاء  تونستنتج من خالل ھذه الوثائق أن المستشفى كان،  )٢٠٨( والیة بغداد لتنفیذ اإلرادة

  .م ١٩٠٨في اذار 

فDي الدولDة العثمانیDة فDي جلسDتھ ) مجلDس الDوزراء( وناقش مجلDس الDوكالء الخDاص 

میDDر المDDؤمنین م مسDDألة الھDDدایا الثمینDDة المھDDداة إلDDى مرقDDد أ١٩١١نیسDDان  ٢٥المنعقDDدة بتDDاریخ 

وقرر السعي للحصول على فتوى من العلمDاء الشDیعة بجDواز بیDع ، )علیھ السالم( اإلمام علي 

وصDDرف ثمنھDDا إلتمDDام بنDDاء مستشDDفى النجDDف ، غیDDر المسDDتخدم فDDي شDDؤون المرقDDد المقDDدس 

وبDDین المجلDDس أن القسDDم األعظDDم مDDن ھDDذه الھDDدایا مھDDداة مDDن قبDDل اإلیDDرانیین ،)٢٠٩(شDDرف األ

وال یجDDوز التصDDرف بھDDا إال ، وھDDذه الھDDدایا تعDDد وقفDDا ً للمرقDDد العلDDوي المقDDدس . )٢١٠( والھنDDود

  . )٢١١( بجواز شرعي من العلماء المجتھدین

                                                 
سDDراى كلمDDة . كوكDDب ، نجDDم : كلمDDة تركیDDة تعنDDي ، یلDDدیز اوییلDDدز ) : سDDراى ھمDDایون زیلد(قصDDر یلDDدز ) ٢٠٤(

المقDر الرسDمي ) سDراي یلDدز( قصDر یلDدز . مبDارك : ھمDایون كلمDة فارسDیة تعنDي . القصر  : فارسیة تعني 

الھامDDة فDDي االرشDDیف وارشDDیف یلDDدیز ھDDو احDDد التصDDانیف ) . م١٩٠٩-١٨٧٦(للسDDلطان عبDDد الحمیDDد الثDDاني 

التDDي ھDDي فتDDرة حكDDم ، یحتDDوي علDDى الوثDDائق والDDدفاتر التDDي تراكمDDت خDDالل ثالثDDة وثالثDDین عامDDا ً ، العثمDDاني 

،  ٧١٤ص، برنجDDى جلDDد ، المصDDدر السDDابق ، شDDمس الDDدین سDDامي : ینظDDر . السDDلطان عبDDد الحمیDDد الثDDاني 

، تي اقطDDDاش وعصDDDمت بینDDDارق ؛ نجDDDا ٦٨١ص ، المصDDDدر السDDDابق ، ؛ محمDDDد التDDDونجي  ١٥٥٣،  ١٥١٠

  . ١٠٨ص ، المصدر السابق 

(205)BOA,İ.HUS,164/1326S-59/ 21.S.1326h.(1908).    

(206) BOA,BEO,3280/245999/ 22.S.1326h.(1908).   

 (207) BOA,BEO,3279/245892/ 22.S.1326h.(1908).   

 (208)BOA,DH.MKT,1243/77/27.S.1326h.(1908).  

(209)BOA,MV,151/52/25.R.1329h.(1911). 

(210)BOA,ay.göm. 

                      كDربالء ( ،  نمنھDاج الصDالحی، علDي الحسDیني السیسDتاني : ینظDر . للوقوف على مسDائل الوقDف الشDرعیة ) ٢١١(

  .٤٢١-٣٨٨ص ،  ٢ج، ) ت.د، دار السالمي : المقدسة 



 

 

)

، الدولة العثمانیة لم تنفذ الفتوىإال ان ، وذكرت قایا ان الفتوى صدرت بجواز البیع  

، ھدي من اإلیرانیین والھنودالن اغلبھا قد أ، لم ترغب ببناء المستشفى بثمن ھذه الھدایا  ألنھا

ان الدولDDة العثمانیDDة لDDم تقDDم بDDالبیع ولDDم تمDDْس یDDدھا الھDDدایا الحترامھDDا وتقDDدیرھا : وتقDDول قایDDا 

لDم یكDن سDبباً  وحیDداً  لعDدم تنفیDذ  لألضDرحةغیران سبب االحترام والتقDدیر .  )٢١٢( لالضرحة

د الدولDة العثمانیDة مDن إثDارة وھو ابتعDا -على ما یبدو  -بل ھناك سبب آخر أیضا ً ، المشروع 

  .الن اغلب الھدایا مھداة منھم ، حفیظة اإلیرانیین والھنود 

مDن ، و یظھر ان سعي مجلس الوكالء الخاص لبیDع ھDدایا المرقDد العلDوي المقDدس   

كان بسبب عدم االستمرار في تأمین تكDالیف البنDاء ، شرف بناء مستشفى النجف األ تمامإاجل 

 ١٠الوثائق ان والي بغداد رفع مذكرة الى نظDارة الداخلیDة بتDاریخ  أشارت إذ،من رسوم الدفن

وردت نظارة الداخلیة على ،)٢١٣( -تأمین التكالیف -م بھذا الموضوع اي ١٩١٣/ ر١٣٢٩اب 

م بعدم الموافقة على استمرار تأمین تكالیف المستشDفى ١٩١٣/ر  ١٣٢٩ أیلول ١المذكرة في 

وان ، شDرف كDان متلكئDا ً سDبق ا ن بنDاء مستشDفى النجDف األتبین ممDا .  )٢١٤( من رسوم الدفن

والوثائق التي في ایدینا ال تشیر الى افتتاح المستشDفى ، العائق المالي ھو السبب في ھذا التلكؤ

  .حتى نھایة الوجود العثماني في النجف االشرف 

یة بغDداد كانت في وال ) :خانھ سى )٢١٥( قرانتینھ( شرف دائرة الحجر الصحي في النجف األ -

وفDDي عھDDد الDDوالي ، )٢١٦( دوائDر  للحجDDر الصDDحي منDDذ منتصDDف القDDرن التاسDع عشDDر المDDیالدي

 السلیمانیة وراوندوز وخانقین ومندلي والبصDرة أطرافمدحت باشا انتشرت ھذه الدوائر في 

مدیریة الحجر الصحي فDي مركDز والیDة بغDداد علDى دوائDر الحجDر الصDحي  وأشرفت،  )٢١٧(

تسDمى  وأصبحت، و تغیر عنوان الدائرة فیما بعد من مدیریة الى مفتشیة، یة الواقعة في الوال
                                                 

  .١١٨-١١٧ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا ) ٢١٢(

(213)BOA,DH.İD,54-2/66/12.L.1331.(1913). 

(214)BOA,ay.göm.  

وتكتDDب باالیطالیDDة ، ) الحجDDر الصDDحي ( كلمDDة ایطالیDDة اسDDتخدمھا االتDDراك العثمDDانیون وتعنDDي : قرانتینDDھ ) ٢١٥(

(Quarantina)  وبالتركیة الحدیثة(Karantina)  . ي ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي : ینظرDایكنج

  Emrullah İŞLER ve Ibrahim öZAy,a.g.e.,s.637                                ؛١٠٦١ص ، جلد 

.                                                                                 

 . ٤٤٣ص ، االدارة العثمانیة في والیة بغداد  ، ر اجمیل موسى النج) ٢١٦(

 . ٩٤ص ، باشا  العراق في عھد مدحت، محمد عصفور سلمان ) ٢١٧(



 

 

)

وقامDت دوائDر ،  )٢١٨( مفDتش بDدالً  مDن مDدیر أدارتھDاوتDولى ، ) صحة الوالیة  ةمفتشی( 

وار والجنDائز وفرضDت والسDیما الDز واألشDخاصالحجر الصDحي بمھمDة فحDص السDفن 

  . )٢١٩(علیھا رسوما

 أشDارتفقDد ، شDرف ر الصحي في قضDاء النجDف األاما فیما یتعلق بدائرة الحج

وكDDان مDDأمور ، م إلDDى وجDDود ھDDذه الDDدائرة فDDي القضDDاء١٨٨٢سDDالنامة والیDDة بغDDداد لسDDنة 

والكاتDب ) لDوییج أفنDدي( م كDان المDأمور١٨٨٣وفDي سDنة ،  )٢٢٠) (حسین أفنDدي( الدائرة

) أفنDDديسDDالم (م تبDDین ان المDDأمور كDDان ١٨٨٤ومDDن سDDالنامة سDDنة ،  )٢٢١()محمDDد أفنDDدي(

م أصDبح الكاتDب محمDد أفنDدي ١٨٨٥وفي سنة ،  )٢٢٢( أیضا ً ) ھو محمد أفندي(والكاتب 

م كان جعفDر أفنDدي مDأمورا ً لDدائرة ١٩٠١الى ١٨٩٥من  مدةولل،  )٢٢٣( مأموراً  للدائرة

وكDان عبDد الDرحمن أفنDدي مDأمورا ً ،  )٢٢٤( شDرفالحجر الصDحي فDي قضDاء النجDف األ

  . )٢٢٥(م١٩٠٣لھذه الدائرة في سنة 

و تبDDین مDDن خDDالل مDDذكرة مرفوعDDة مDDن نظDDارة الصDDحة إلDDى الصDDدارة العظمDDى 

م ان مDDأمور دائDDرة الحجDDر الصDDحي فDDي النجDDف ١٩٠٤آب  ٢٧بتDDاریخ  ) البDDاب العDDالي(

كربالء المقدسة رفعDت  ةمتصرفی نإوذكرت النظارة ، االشرف ھو محمد نوري أفندي 

                                                 
 .٤٤٤ص ، االدارة العثمانیة في والیة بغداد ، جمیل موسى النجار ) ٢١٨(

 .٣٢١- ٣٢٠ص ، المصدر السابق ، لمى عبد العزیز مصطفى عبد الكریم ) ٢١٩(

  . ١٦٣ص ،) م١٨٨٢(ھــ١٣٠٠، بغداد والیتى سالنامھ سى ) ٢٢٠(

 . ١٦٥ص ،) م١٨٨٣(ھــ١٣٠١، بغداد والیتى سالنامھ سى )٢٢١(

 . ١٣٨ص ،) م١٨٨٤(ھــ١٣٠٢، بغداد والیتى سالنامھ سى )٢٢٢(

 . ١٣٥ص ،) م١٨٨٥(ھــ١٣٠٣، بغداد والیتى سالنامھ سى )٢٢٣(

؛ ٢٩٠ص، ) م١٨٩٦-١٨٩٥(شمسDDDDDDیة  ١٣١٢/ھـDDDDDDـ١٣١٤-١٣١٣، بغDDDDDDداد والیتDDDDDDى سDDDDDDالنامھ سDDDDDDى )٢٢٤(

؛  ٢٤٥ص، ) م١٨٩٩(ھـDDDDDـ ١٣١٧؛ ٢٣٩ص، ) م١٨٩٨(ھـDDDDDـ١٣١٦؛ ٢٦٣ص ، ) م١٨٩٧(ھـDDDDDـ١٣١٥

  . ٣٢١ص، ) م١٩٠١(ھــ ١٣١٩؛  ٣٠٩ص، ) م١٩٠٠( ھــ١٣١٨

 . ٢٩٩ص، ) م١٩٠٣(ھــ ١٣٢١، بغداد والیتى سالنامھ سى)٢٢٥(



 

 

)

مأمور محمد نوري أفندي لھ خDدمات حسDنة ان ال، طریق والیة بغداد مبینة فیھا  المذكرة عن

  . )٢٢٧( من الدرجة الرابعة )٢٢٦( )نشان مجیدي( فیجب مكأفأتھ بوسام مجیدي ، في الوظیفة 

وقدم الصDدر األعظDم المDذكرة إلDى السDلطان العثمDاني الDذي وافDق علDى مDنح الوسDام 

افأتھ الحكومة وكذلك ك،  )٢٢٨( م١٩٠٤تشرین األول  ٣١بإصداره إرادة سنیة سلطانیة بتاریخ 

عنDدما كDان ، م ١٩٠٦مDن الدرجDة الرابعDة فDي سDنة  )٢٢٩( )شDیر وخورشDید ( اإلیرانیة بوسام 

و وافقDت الحكومDة العثمانیDة علDى مDنح ھDذا الوسDام اإلیرانDي الDى محمDد ، )٢٣٠( خارج الوظیفة

 وصDدرت االرادة، شDرفنوري أفندي المأمور السDابق لDدائرة الحجDر الصDحي فDي النجDف األ

وعلDDى الDDرغم مDDن ھDDاتین الھDDدیتین إال ان . )٢٣١( م١٩٠٦ایلDDول  ١٦علDDى تعلیقDDھ فDDي  السDDنیة

سDDالنامة والیDDة بغDDداد الصDDادرة فDDي سDDنة  وأشDDارت.  )٢٣٢( الحكومDDة العثمانیDDة الحقتDDھ قانونیDDا ً

  . )٢٣٣( ) علي أفندي(شرف كان ان مأمور دائرة الحجر الصحي في النجف األ، م ١٩٠٦

اذ بینDت وثDائق الصDدارة ، شDرف حي في النجDف األعن تعمیر دائرة الحجر الص أما

م ١٨٩٤شDباط  ١٢المرسلة من الصدارة الى نظارة المالیة بتDاریخ ) رئاسة الوزراء(العظمى 

من اجل تعمیر حجر النجف االشرف ) باره ٣٠قرش و٥٣٢(انھ تم صرف مبلغ بحوالة قدره 
                                                 

نسDDبة الDDى : مجیDDدي ، ھDDدف ، رمDDز ، عالمDDة ، وسDDام : كلمDDة فارسDDیة تعنDDي ، ) NiŞan(نشDDان : نشDDان مجیDDدي ) ٢٢٦(

،  ١٢٩٥ص ، ایكنجي جلDد ، السابق المصدر ، شمس الدین سامي : ینظر ) . م١٨٦١-١٨٣٩(السلطان عبد المجید 

  ؛  ٨٩٩ص ، المصدر السابق ، ؛ معلم ناجي  ١٤٥٩

Emrullah İŞLER ve İbrahim öZAY ,a.g.e.,s.843.                                                                            

(227)BOA,Y.A.RES,128/85/19.N.1322h.(1904). 

(228)BOA,İ.TAL,347/1322Ş-35/ 21.Ş.1322h.(1904). 

وسDام ) االسDد والشDمس ( الشDمس اي : خورشDید تعنDي . االسDد : شDیر تعنDي ، كلمتان فارسیتان : شیر وخورشید ) ٢٢٩(

، المصدر السDابق ، ؛ محمد التونجي  ٥٩١ص ،برنجى جلد ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي : ینظر . ایراني 

  ؛  ٤٤٢ص 

BOA, İ. TAL, 57/ 1312M- 68/ 3.M.1312h. (1894); BOA, İ. TAL, 266/1319 Ş- 185/ 19. 

Ş.1319h. (1901); BOA, İ. TAL, 482/1331Ra- 21/26. Ra. 1331h. (1913).  

(٢٣٠)BOA,DH.MKT,1102/72/3.C.1324h.(1906);BOA,BEO,2906/217938/ves.nu1,21. 

 B.1324h.(1906). 

(٢٣١)BOA,İ.TAL,405/1324B-161/17.B. 1324h.(1906). 

(٢٣٢)BOA,ŞD,2200/6/27.S.1327h.(1909);BOA,BEO,3521/264034/ves.nu12,3.Ra.1327h. 

(1909);BOA,ŞD,2786/9/ves.nu1,9.Ca.1327h.(1909). 

 . ١٨٥ص  ،) م١٩٠٦(ھــ ١٣٢٤، بغداد والیتى سالنامھ سى ) ٢٣٣(



 

 

)

فلDذلك طلبDت الصDدارة مDن نظDارة ، إال ان ھذا المبلغ لم یكDن كافیDا ً التمDام التعمیDر ، الصحي 

وفقDDا ً ) بDDاره ١٠قDDرش و ٤٣٩( بموجDDب الكشDDف الثDDاني قDDدره  أضDDافيالمالیDDة صDDرف مبلDDغ 

على ان یصرف المبلغ من میزانیDة والیDة بغDداد للسDنة ، ) صحة والیة بغداد  ةمفتشی( لتقریر 

م حوالDة بDالمبلغ وان یDتم تنظDی - )٢٣٤( م١٨٩٤/  رومیDة مالیDة ١٣٠٩اي سDنة  -المالیة الحالیة 

  . )٢٣٥( وترسل الى والیة بغداد

وذلDك ، م١٨٩٧كانون الثاني  ٢٠ورفع ناظر الصحة مذكرة الى الصدر األعظم في 

وبین ان التعمیر بحاجDة الDى مبلDغ ، شرف من اجل تعمیر دائرة الحجر الصحي في النجف األ

، ة والمالیة والصDحةبین الصدار ریةاإلداوبعد السیاقات ، )٢٣٦() باره ١٠قرش و١٨١٠(قدره 

 ١٣١٢وافق ناظر المالیة على تخصDیص المبلDغ المDذكور مDن میزانیDة الصDحة للسDنة المالیDة 

  . )٢٣٧(م على ان یكون الصرف من مخصصات والیة بغداد١٨٩٧/رومیة مالیة ّ

نDاقش  إذ، بDین حDینٍ  وآخDر  عمDاراإلشرف الصحي قید كانت دائرة حجر النجف األ

م مضDبطة كشDDف تعمیDر دائDDرة ١٩٠٤شDDباط ٢سDDتھ المنعقDدة فDي مجلDس شDورى الدولDDة فDي جل

 أجDزاءوبینت المضبطة ان بعDض  ، الحجر الصحي المحولة من نظارة الصحة الى الشورى 

ووافق مجلس شورى الدولDة علDى . )٢٣٨( )قرش١٥٥٠(الدائرة بحاجة الى التعمیر بمبلغ قدره 

 ١٣١٩للسDDنة المالیDDة الحالیDDة  التعمیDDر وصDDرف المبلDDغ المDDذكور  مDDن میزانیDDة الصDDحة إجDDراء

شDDباط  ٧وفDDي ،  )٢٣٩( علDDى ان یحDDول المبلDDغ بحوالDDة الDDى والیDDة بغDDداد، م ١٩٠٤/رومیDDة مالیDDة

م أمDDرت الصDDدارة العظمDDى النظDDارتین الصDDحة والمالیDDة لتنفیDDذ مDDا صDDدر مDDن شDDورى ١٩٠٤

  . )٢٤٠(الدولة

                                                 
) . اذار( یDة التDي تبDدأ مDن شDھر مDارت كانت حسابات الدولة العثمانیة المالیDة حسDب السDنة الرومیDة المال) ٢٣٤(

 .  ١١٩ص، المصدر السابق ، حسان حالق وعباس صباغ : ینظر 

(235)BOA,A.MKT.MHM,571/3/6.Ş.1311h.(1894).  

(236)BOA,ay.göm. 

(237)BOA,ay.göm. 

(238)BOA,ŞD,2734/8/ 17.Ş.1321h.(1903); BOA,A.MKT. MHM, 586/34/20. 

 Za.1321h.(1904). 

(239)BOA,ay.göm. 

(240)BOA,ay.göm. 



 

 

)

ایلDول  ٢٥قامت بلدیة النجف االشDرف فDي ، وإلكمال تعمیر دائرة الحجر الصحي   

التعمیDر بحاجDDة الDى مبلDغ قDDدره  أكمDالوتبDDین ان ، م بDاجراء الكشDف االولDي ١٩٠٥/ر ١٣٢٠

و صDادق علDى الكشDDف ،  )٢٤١( )قDDرش ١٩سDیم مجیDدي (بحسDDاب ) بDاره ٢٠قDرش و  ١٧٥٤(

و حصDDل علیھDDا ، وأجریDDت مناقصDDة للتعمیDDر . )٢٤٢( شDDرفمجلDDس بلدیDDة النجDDف األ األولDDي

، ) قDDDرش ١٩سDDDیم مجیDDDدي (بحسDDDاب ) قDDDرش١٦٧٠(لغ حمDDDود بDDDالمب )٢٤٣( المعمDDDاري اوسDDDتھ

وبھDذا التDاریخ نفسDھ ، م ١٩٠٥/ر ١٣٢٠ایلول  ٢٧وصادق مجلس البلدیة على المناقصة في 

تشDرین  ٢٣وفDي . )٢٤٤( والمناقصDة األوليشرف على الكشف صادق مجلس قضاء النجف األ

ولDي فDي تحدیDد وطDابق الكشDف اال، اجرت البلدیة الكشف الثDاني ، م  ١٩٠٥/ر ١٣٢٠األول 

وكذلك صDادق المجلسDان البلDدي والقضDاء علDى ، ) باره ٢٠قرش و ١٧٥٤(المبلغ الذي قدره 

وبعد االجراءات االداریة والمالیة تم صرف المبلغ الذي تم تحدیده بالمناقصة ، الكشف الثاني 

  . )٢٤٥( من میزانیة الصحة) قرش١٦٧٠(

كمDا ، مDن الDداخل والخDارج  كانت دائرة الحجر الصحي في النجف االشرف منھدمة

وبموجDب الكشDف ، م١٩٠٨نیسDان  ٢٦اتضح من خDالل وثDائق نظDارة الصDحة المؤرخDة فDي 

وُحDDول ھDDذا . )٢٤٦( )بDDاره  ١٠قDDرش و٦٥٦٩(الDDذي اجDDري تبDDین ان التعمیDDر یDDتم بمبلDDغ قDDدره 

                                                 
نسDبة الDى السDلطان ، مجیDدي أو مجیدیDة . الفضDة : كلمDة فارسDیة تعنDي ، سیم ) : قرش ١٩سیم مجیدي () ٢٤١(

ضDربت فDي عھDد ھDذا ، وھي عملة عثمانیة فضیة ) مجیدیة من الفضة ( اي ) م ١٨٦١-١٨٣٩(عبد المجید 

وربDع مجیDدي ، قروش  ١٠ك نصف مجیدي یساوي وكذل، قرشا ً  ٢٠وھي تساوي ، م ١٨٤٤السلطان سنة 

قرشDاً  التDي ھDي مجیدیDة ذھبیDة  ١٠٠وایضDاً  مجیدیDة بقیمDة . والقرشین والقرش الواحد ، قروش  ٥یساوي 

) قرشDDا ٢٠ً(اي ان المجیDDدي آل) قDDرش ١٩(امDDا . وھDDي اللیDDرة العثمانیDDة الذھبیDDة ) آلتDDون أو آلتDDین مجیدیDDة (

ص ،ایكنجDى جلDد ، المصDدر السDابق ، شDمس الDدین سDامي : ینظر ) . قرش١٩(كانت قد ھبطت بقیمتھا الى 

 . ٢٠٣ص ، المصدر السابق ، ؛ حسان حالق وعباس صباغ  ١٢٩٥

(242)BOA,A.MKT.MHM,588/18/19.Ra.1323h.(1905). 

واسDتخدمت ، ) اسDتاذ(وھDي فDي األصDل مDن كلمDة  ،كلمDة فارسDیة اسDتخدمھا االتDراك العثمDانیون :اوستھ )٢٤٣(

 ىبرنجD، المصدر السDابق ، شمس الدین سامي : ینظر . المعلم أو الماھر في الصنعة أو المھنة :اللة على للد

  . ٢٠٦ص ، جلد 

(244)BOA,A.MKT.MHM,588/18/19.Ra.1323h.(1905). 

(٢٤٥)BOA,ay.göm. 

(246)BOA,ŞD,2771/11-1/ves.nu1,24.Ra.1326h.(1908). 



 

 

)

 ،وبعد القراءة في الدائرة المالیة والمناقشة في المجلس ، الموضوع الى مجلس شورى الدولة 

م علDDى تخصDDیص المبلDDغ المDDذكور مDDن ١٩٠٨ایDDار  ٢٦مجلDDس الشDDورى فDDي  أعضDDاءوافDDق 

وقDدم الصDدر األعظDم . )٢٤٧(م ١٩٠٨/رومیDة مالیDة  ١٣٢٤میزانیة الصحة لھذه السنة المالیDة 

م ارادة ١٩٠٨حزیDران  ٣الDذي اصDدر فDي، نتائج مناقشة مجلس شورى الدولة الDى السDلطان 

حزیDDران  ١٠التحریDDرات فDDي الصDDدارة العظمDDى بتDDاریخ واصDDدر قلDDم ،  )٢٤٨( سDDنیة لتنفیDDذھا

  . )٢٤٩( م أمرا ً الى نظارة المالیة ونظارة الصحة من أجل تنفیذ ارادة السلطان السنیة١٩٠٨

شرف عمار المتواصل ان بنایة دائرة الحجر الصحي في النجف اإلیظھر من ھذا اإل

یDاتي فDي إطDار  عمارھDاإبثمانیDة وان اھتمDام الدولDة الع، مDن الDداخل والخDارج ، كانت متآكلة 

ان ھذه الدائرة كانت تجمع اموال كثیرة للدولة العثمانیة من خالل : األول  -كما یبدو  -أمرین 

  .والسیما الوافدة ، دورھا في تقلیل االمراض : الثاني ،فرضھا الرسوم على الزوار والجنائز 

  )٢(جدول رقم 

  )٢٥٠( االشرفمبالغ تعمیر دائرة الحجر الصحي في النجف 

  المالحظات السنھ المبلغ  ت

  لم یكن ھذا المبلغ كافیا ً الكمال التعمیر ١٨٩٣ باره ٣٠قرش و ٥٣٢  ١

  مبلغ اضافي الكمال التعمیر ١٨٩٤ باره ١٠قرش و ٣٤٩  ٢

حسDDب ھDDذا المبلDDغ مDDن مخصصDDات والیDDة  ١٨٩٧ باره ١٠قرش و ١٨١٠  ٣

  بغداد

  تعمیر بعض اجزاء الدائرة ١٩٠٤ قرش ١٥٥٠  ٤

  )قرش ١٦٧٠(واصبح المبلغ بالمناقصة  ١٩٠٥ باره ٢٠قرش و ١٧٥٤  ٥

  تعمیر الدائرة من الداخل والخارج  ١٩٠٨ باره ١٠قرش و ٦٥٦٩  ٦

  
                                                 

(٢٤٧)BOA,İ.SH,5/1326Ca-1/3.Ca1326h.(1908).  

(٢٤٨)BOA,ay.göm.  

(٢٤٩)BOA,BEO,3331/249806/ 10.Ca.1326h.(1908). 

 : من وثائق االرشیف العثماني ) ٢(تم اعداد الجدول رقم  ) ٢٥٠(

BOA,A.MKT.MHM,571/3/6.Ş.1311h.(1894);BOA,ŞD,2734/8/17.Ş.1321h.(1903);B

OA,A.MKT.MHM,588/18/19.Ra.1323h.(1905) ; BOA,ŞD,2771/111/ves.nu1,24. 

Ra.1326h.(1908).  



 

 

)

وقDام رئDیس بلدیDة ، م  ١٩٠٤نیسDان  ٢٩الكولیرا في كربالء المقدسة فDي  تانتشر  

لمDرض الDى النجDف شرف محمود أفندي باتخاذ إجراءات صحیة لمنع سDریان ھDذا االنجف األ

شDرف فDي شDھر حزیDران ظھر الكولیرا فDي النجDف األ، الرغم من ذلكعلى و . )٢٥١( االشرف

كمDDا ھDDي مبینDDة فDDي ، وحDDاالت وفDDاة خDDالل ھDDذا الشDDھر  إصDDاباتالDDى حDDدوث  أدى و، م ١٩٠٤

  ) .٣(الجدول رقم 

  )٣(جدول رقم 

حزیران حاالت االصابة والوفاة بمرض الكولیرا في النجف االشرف خالل شھر 

  )٢٥٢(م١٩٠٤

  وفاة  إصابة  شھر حزیران

٤  ٤  ١٥-١٣  

٢  ٢  ١٦-١٥  

١  ١  ١٧-١٦  

٢  ٧  ٢٠-١٧  

  

واھتمDDت الدولDDة العثمانیDDة بحجDDاج بیDDت هللا الحDDرام وبالخصDDوص عنDDد عDDودتھم مDDن 

وأكدت وثیقة صادرة من والیDة بغDداد مؤرخDة ، اذ قدمت لھم المعاینة الطبیة ، الدیار المقدسة 

شDرف وانھDم دخلDوا الDى م  تقدیم الخدمات الصحیة الى حجاج النجDف األ١٨٦٧موز ت ٢٤في 

وكDDان الفحDDص الطبDDي یجDDرى علDDى حجDDاج قضDDاء . )٢٥٣( مDDراضالمدینDDة وھDDم سDDالمون مDDن األ

الخاصة لقافلDة حجDاج ) الھیئة الصحیة(فقد قامت ، شرف قبل وصولھم الى القضاء النجف األ

، ) رسDDیلھ(شDDرف فDي منطقDDة لDDى حجDDاج النجDف األالفحDDص الطبDي ع بDإجراءبغDداد والبصDDرة 

من  خDالل تلغرافDھ الDى الصDدارة العظمDى ) م١٨٩٩-١٨٩٦(وأكد والي بغداد عطاء هللا باشا 

                                                 
(251)BOA,DH.MKT,846/40/ves.nu1,13.S.1322h.(1904).       

 :من وثائق االرشیف العثماني ) ٣(تم اعداد الجدول رقم (٢٥٢)  

       BOA,DH.MKT,2605/38/15.R.1322h.(1904).;BOA,DH.MKT,2605/42/18 .   

       R.1322h. (1904);BOA,DH.MKT,2605/48/20.R.1322h.(1904);BOA,DH.MKT, 

2605/46/20.        R.1322h.(1904).         

(253) BOA,A.MKT.MHM,387-B/27/ves.nu1,22.Ra.1284h.(1867).  



 

 

)

شرف دخلوا الى المدینة بعد المعاینDة ان حجاج النجف األ، م ١٨٩٨/ر١٣١٤تموز  ٧بتاریخ 

الل تلغDراف والیDة بغDداد الDى و تبین مDن خD.  )٢٥٤( ولم تسجل ایة حالة مرضیة بینھم، الطبیة 

ان دائDDرة الحجDDر الصDDحي فDDي النجDDف ، م ١٩٠٢/ر ١٣١٧حزیDDران  ٢٣نظDDارة الداخلیDDة فDDي 

واعطDت لھDم تDذكرة السDالمة ،وذكرت انھم في حالة صحیة جیDدة  ، شرف فحصت الحجاجاأل

  . )٢٥٥(الصحیة 

تبDDین ممDDا سDDبق ان المؤسسDDات الصDDحیة العثمانیDDة كDDان لھDDا حضDDور فDDي النجDDف    

دائDDرة الحجDDر (و ، شDDرف فDDي إطDDار بلدیDDة النجDDف األ) دائDDرة المعاینDDة الطبیDDة (شDDرف مثDDل ألا

كتمDل حتDى تلDم  اإال انھD، شDرف وكذلك  تمت المباشرة ببنDاء مستشDفى النجDف األ، ) الصحي 

فDي الوقDت الDذي كDان ھنDاك بعDض ، وعانت  المدینDة مDن نقDص الطبیDب. نھایة العھد العثماني

فDي المدینDة كغیرھDا مDن المDدن  تاما الكDولیرا فقDد انتشDر. خدمات الصحیة الموظفین لتقدیم ال

وبصDDورة عامDDة فDDان األوضDDاع الصDDحیة فDDي النجDDف االشDDرف كانDDت فDDي حالDDة ، العراقیDDة 

  . )٢٥٦(سیئة

واھتمت الحكومة العثمانیة اھتماماً  خاصDا ً بحجDاج بیDت هللا الحDرام عنDد عDودتھم    

أو )  دائDرة الحجDر الصDحي( امDا بواسDطة ، الطبDي  فDي مجDال الفحDص، شDرفالى النجف األ

  :وان سبب ھذا االھتمام جاء في مجالین ، خاصة ) ھیئة صحیة(

  .بواسطة الحجاج  األمراضمنع انتقال : المجال األول 

  . )٢٥٧(الحفاظ على سالمة الحجاج انفسھم : المجال الثاني 

  

 

                                                 
(254)BOA,A.MKT.MHM,576/25/28.M.1316h.(1898). 

(255)BOA,DH.MKT,539/71/6.R.1320h.(1902). 

(٢٥٦)BOA,DH.MKT,2605/38/15.R.1322h.(1904).   

(257)BOA,DH.MKT, 539/71/6.R.1320h.(1902). 



 )

  - :شرف دراسة وثائقیة قائممقامیة النجف األ: ول المبحث األ

، بدرج<ة قائممقامی<ة بك<ربالء المقدس<ة  إداریةشرف الى وحدة رتبط رفع النجف األأ

إذ أشارت وث<ائق األرش<یف العثم<اني ان وال<ي بغ<داد م<دحت باش<ا رف<ع تقری<راً ال<ى الص<دارة 

مواق<<ع ك<<ربالء المقدس<<ة والنج<<ف  أھمی<<ةم ذك<<ر فی<<ھ ان ١٨٦٩حزی<<ران  ١٦العظم<<ى بت<<اریخ 

ش<رف والھندی<ة والنج<ف األ) ل<واء ك<ربالء المقدس<ة (تشكیل  األمرشرف والھندیة اقتضى األ

عظم تقریر م<دحت باش<ا ال<ى الس<لطان العثم<اني دم الصدر األ  و ق، )١(قضائین في ضمنھ 

م ١٨٦٩حزیران  ٢١سنیة سلطانیة بتاریخ  رادةإخیر واصدر األ، م ١٨٦٩حزیران  ٢٠في 

ش<رف قض<اًء ف<ي النج<ف األ وأص<بحت، حی<ز التنفی<ذ  اإلداري اإلج<راءوبموجبھا دخل ھذا ، 

 ً   .  (٢)تشكلیة لواء كربالء المقدسة ضمن رقعة والیة بغداد رسمیا

م ١٨٧٤فف<ي س<نة ،شرف الى لواء كربالء المقدسة لم تستمر تبعیة قضاء النجف األ

ان ت<م  اإلداريوكان من نتائج ھذا التغیی<ر ، )٣(حلة تم تحویل اللواء الى قضاء والحق بلواء ال

رب<<ط قائممقامی<<ة النج<<ف االش<<رف بل<<واء الحل<<ة ایض<<اً كم<<ا اش<<ارت س<<النامة والی<<ة بغ<<داد لس<<نة 

  . )٤(م ١٨٧٥

م ب<<ان االھ<<الي والعلم<<اء ف<<ي ١٨٧٦ش<<باط  ٤وبلغ<<ت والی<<ة بغ<<داد الب<<اب الع<<الي ف<<ي 

أي الح<<<اق النج<<<ف االش<<<رف  –ي الجدی<<<د ك<<<ربالء المقدس<<<ة اش<<<تكوا م<<<ن ھ<<<ذا التنظ<<<یم االدار

ش<رف وك<ربالء المقدس<ة النج<ف األ إدارةوان  –وكربالء المقدسة كقض<ائین ال<ى ل<واء الحل<ة 

  .)٥(والھندیة كلواء واحد كان تنظیماً ضروریاً للمنطقة ألھمیتھا وحساسیتھا 

وعل<<ى اثرھ<<ا حول<<ت ك<<ربالء ، وتم<<ت مناقش<<ة الموض<<وع ف<<ي العاص<<مة اس<<تانبول 

ومن اقضیتھ قض<اء النج<ف االش<رف ض<من والی<ة بغ<داد كم<ا ، )٦(ة الى لواء من جدید المقدس

واس<تمرت النج<ف االش<رف بدرج<ة . )٧(م ١٨٧٧اتضح من خالل س<النامة والی<ة بغ<داد لس<نة 

                                                 
(1 )  BOA, İ . DH, 1294/101710/12. R.1286h. (1869) . 

(2) BOA, ay. gő m .  

  . ٣٠٥ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا  )٣(

 .  ١١٦ص ، ) م١٨٧٥(ھـ ١٢٩٢، ب . و .س) ٤(

 .١١٦ص، المصدر السابق ، دیلك قایا  )٥(

  .٣٠٧ص، ر نفسھ المصد )٦(

 ١٢٠ص ، ) م١٨٧٧(ھـ ١٢٩٤، ب . و .س)٧(



 )

ویب<دو ان ، )٨(م ١٩١٥قائممقامیة في اطار ھذه التبعیة اإلداریة الى نھایة الوجود العثماني فیھا سنة 

س<یطرتھا عل<ى المنطق<ة   إلحك<امكان<ت تس<عى  اإلداری<ةمانیة من خ<الل ھ<ذه التغیی<رات الحكومة العث

إذ انھما من المدن الدینی<ة الش<یعیة الحساس<ة ، وبالخصوص على النجف االشرف وكربالء المقدسة 

  . في المنطقة 

فم<ن خ<الل ق<انون ، عن النواحي التي كانت تقع ض<من رقع<ة قض<اء النج<ف االش<رف  أما

بقض<اء  ألحق<ت، م ١٨٦٩م ال<ذي طبق<ھ ال<والي م<دحت باش<ا ف<ي الع<راق س<نة ١٨٦٤لس<نة  الوالیات

وف<ي ، )١١()الحی<رة(الجع<ارة -ج<ـ  )١٠(ش<فاثى  –ب  )٩(الكوف<ة  -أ : شرف ثالث نواح ھي النجف األ

  .  )١٣(وناحیة التاجیة )١٢(م الحقت بالقضاء ناحیة الرحبة ١٨٨٢سنة 
                                                 

، ) م١٩٠١(ھ<<ـ ١٣١٩؛  ٢٢٤ص ، ) م١٨٩٤(ھ<<ـ ١٣١٢؛ ٩٣ص ، ) م١٨٨١(ھ<<ـ ١٢٩٩، ب . و . س   )٨(

ص ، المص<<در الس<<ابق ، ؛ ناھ<<دة حس<<ین عل<<ي جعف<<ر ویس<<ین  ١٨٤ص ، ) م١٩٠٦(ھ<<ـ ١٣٢٤؛ ٣٢٠ص 

٢١، ١٢  . 

) علی<ھ الس<الم(ھـ واتخذھا امیر المؤمنین االمام علي  ١٧تأسست سنة ، یة من اشھر المدن االسالم: الكوفة ) ٩(

م<ن  –مس<جد الكوف<ة  –ویع<د مس<جدھا . ھـ قادماً م<ن البص<رة ٣٦عاصمة للعالم االسالمي بعدما دخلھا سنة 

علی<ھ (وق<د اس<س مدرس<تھا العلمی<ة االم<ام الص<ادق . ولھ قدسیة ومكانة روحی<ة ، اعظم  المساجد االسالمیة 

 -٢مرك<ز قض<اء الكوف<ة  - ١وحالیاً الكوفة قض<اء ض<من اط<ار محافظ<ة النج<ف االش<رف ویتبع<ھ ) . السالم

، الكوف<ة : عربیة االس<المیة نشأة المدینة ال، ھشام جعیط : للتفاصیل ینظر . ناحیة الحریة  -٣ناحیة العباسیة 

ین العم<<ق الت<<اریخي والتط<<ور الكوف<<ة ب<<، ؛ حس<<ن عیس<<ى الحك<<یم )  ٢٠٠٥، دار الطلیع<<ة : بی<<روت(،  ٣ط 

، المص<در الس<ابق ، ؛ جعفر صادق حم<ودي التمیم<ي )  ٢٠٠٩، المعارف للمطبوعات : بیروت (، العلمي 

 .  ١٠ص 

، قضاء عین التمر ویتبع محافظة كربالء المقدسة : ھذه الناحیة حالیاً ھي ) : شفایتة ، شفاثة (شفاثى ) ١٠(

، یشتھر بأشجار النخیل والزیتون والرمان ، كربالء المقدسة كم جنوب غرب مدینة  ٨٦ویقع على بعد 

؛  ١٣٠ص ، المصدر السابق ، عبد الرزاق الحسني : ینظر . وكذلك یعرف بالمیاه المعدنیة الكبریتیة 

 ١٢ص ، المصدر السابق ، ؛ حسین علي النجفي  ٤٣، ١٠ص ، المصدر السابق ، سلمان ھادي اَل طعمة 

. 

 .  ١٠٣ – ١٠٢ص ، العراق في عھد مدحت باشا ، ن محمد عصفور سلما) ١١(

تتبع قضاء ، ) ٥٤٠١٦(ومجموع سكانھا ) ٢كم ٧٩(ومساحتھا ) ناحیة القادسیة (تسمى حالیاً بـ : الرحبة ) ١٢(

. وتقع على طریق الحج الذي یربط النجف االشرف بالمدین<ة الن<ورة ، المناذرة في محافظة النجف االشرف 

، مطبع<<<ة ش<<<ریعت : ق<<<م ( ، الحی<<<رة ج<<<ذوة الحض<<<ارة واص<<<الة الت<<<راث ، ك<<<یم حس<<<ن عیس<<<ى الح: ینظ<<<ر 

  . ١١ص، المصدر السابق ، ؛ جعفر صادق حمودي التمیمي  ٣٩ص،)ھـ١٤٣١

  .  ١٦٢ص ، ) م١٨٨٢(ھـ ١٣٠٠، ب . و . س )١٣(



 )

ھ<<<ور ال<<<دخن وربطتھ<<<ا بقض<<<اء احی<<<ة م ن١٨٩٥وش<<<كلت الحكوم<<<ة العثمانی<<<ة س<<<نة 

نیس<<ان  ٣٠ق<<رر ش<<ورى الدول<<ة ف<<ي ، وبموج<<ب مض<<بطة مجل<<س والی<<ة بغ<<داد ،  ) ١٤(الھندی<<ة

قض<<<اء النج<<<ف ل  وإلحاقھ<<<ام ف<<<ك ارتب<<<اط ناحی<<<ة ھ<<<ور ال<<<دخن م<<<ن قض<<<اء الھندی<<<ة ١٩٠٠

 الذي وافق على تنفیذه، ورفع الصدر األعظم ھذا القرار الى السلطان العثماني ، )١٥(شرفاأل

وبلغت نظارة الداخلیة من خالل قلم تحریراتھا والیة بغ<داد بت<اریخ ، )١٦(بإصداره إرادة سنیة 

شرف قضاء النجف األلالسلطانیة بإلحاق ناحیة ھور الدخن  اإلرادةم تطبیق ١٩٠٠تموز  ٢٢

ش<رف بقضاء النج<ف األ)١٨(وكذلك تم ربط ناحیة الرحالیة . )١٧(بعد فصلھا من قضاء الھندیة 

  . )٢٠(م١٩١٥في سنة )١٩(ا من قضاء الدلیم بعد فصلھ

فق<د ن<اقش مجل<س ش<ورى الدول<ة ، ش<رف اما عن درجة قائممقامیة قضاء النجف األ

وق<<رر ،م مض<<بطة مجل<<س والی<<ة بغ<<داد الخاص<<ة بدرج<<ة القائممقامی<<ة ١٨٩١اذار  ٢٣بت<<اریخ 

ب وان یك<<ون رات<<، ش<<رف إل<<ى قائممقامی<<ة م<<ن الدرج<<ة االول<<ى رف<<ع درج<<ة قض<<اء النج<<ف األ

عل<ى ق<رار ) مجلس ال<وزراء (ووافق مجلس الوكالء الخاص . )٢١(قرش ) ٢٥٠٠(القائممقام 

                                                 
  ).  ( http: // ar. alnajaf 2012. com، الموقع ، ناحیة العباسیة ھور الدخن ، " انترنت") ١٤(

(15) BOA, İ . DH, ١374/1318M- 49/ 30M. 1318h. (1900).    
(16) BOA, ay. gő m . 
(17 )  BOA,  DH. MKT, 2377 /98/24 Ra. 1318h. (1900).    

وقد ك<ان االخی<ر یتب<ع ، م ناحیة تابعة الى قضاء كربالء المقدسة ١٨٧٥كانت الرحالیة في سنة : الرحالیة ) ١٨(

وبعدما تم تحویل كربالء المقدسة م<ن قض<اء ال<ى ل<واء كان<ت الرحالی<ة ، غداد لواء الحلة ضمن اطار والیة ب

اال ان ھ<ذه التبعی<ة ل<م تس<تمر اذ ت<م نق<ل  ٠) مرك<ز الل<واء (من نواحیھ<ا التابع<ة ال<ى قض<اء ك<ربالء المقدس<ة 

الدارة ا، جمی<ل موس<ى النج<ار : ینظ<ر . م من كربالء المقدسة الى قضاء ال<دلیم  ١٨٩٥ناحیة الرحالیة سنة 

  .  ١٣٦ -١٣٤ص ، العثمانیة في والیة بغداد 

وعن<دما . مدینة الرمادي حالیاً وس<مي القض<اء بھ<ذا االس<م نس<بة ال<ى تمرك<ز قبیل<ة ال<دلیم فی<ھ : قضاء الدلیم )١٩(

م اذ ١٨٦٩م ف<ي والی<ة بغ<داد وذل<ك ف<ي س<نة ١٨٦٤طبق ال<والي م<دحت باش<ا نظ<ام الوالی<ات الص<ادر س<نة 

وق<<د الغ<<ي ل<<واء ال<<دلیم او اخ<<ر س<<نة . وك<<ان منھ<<ا ل<<واء ال<<دلیم ، والی<<ة ال<<ى عش<<رة الوی<<ة بموجب<<ھ ت<<م تقس<<یم ال

ال<<روابط المناطقی<<ة ، " انترن<ت : " ینظ<<ر ) . مرك<ز الوالی<<ة (م واص<بح قض<<اًء تابع<<اً ال<ى ل<<واء بغ<<داد ١٨٧٠

  ، الموقع ، منطقة االنبار نموذجاً : والعشائریة ودورھا في تشكیل العراق الحدیث

                                                                                  httP :// www. Mesopot. Com)  . (  

  . ٢١ص ، المصدر السابق ، ناھدة حسین علي جعفر ویسین )٢٠(
(21) BOA, İ . DH,1296/130M- 35/ 11M. 1310h. (1892).    



 )

، ورف<ع الص<در األعظ<<م ھ<ذا الق<رار ال<ى الس<لطان العثم<<اني ،  )٢٢(م١٨٩٢آب  ٤الترفی<ع ف<ي 

وام<ر الب<<اب الع<<الي نظ<ارة الداخلی<<ة للقی<<ام ، )٢٣(ال<ذي  واف<<ق عل<<ى تنفی<ذه بموج<<ب إرادة س<<نیة 

وذكرت الوثائق العثمانیة ان سبب الترفیع ھو اھمیة القض<اء وان<ھ .    )٢٤(فیع بإجراءات  التر

  . )٢٥(مكان مقدس بالنسبة للشیعة 

اھم من شرف بینّ القائممقامون واإلداریون ووظائفھم في قضاء النجف األ أما         

  : خالل الجداول اآلتیة 

  )٤(الجدول رقم 

  )٢٦(ف قائممقامو قائممقامیة قضاء النجف االشر

سنوات تسنمھ   اسم القائممقام  ت

  المنصب

  عدد

  السنوات

  مالحظات

  ـــــــــــــــ  ١  ١٨٧٢ -١٨٧١  عارف أفندي  ١

  ـــــــــــــــ  ـــــــ  ١٨٧٢  عزیز أفندي  ٢

  ـــــــــــــــ  ـــــــ  ١٨٧٢  عبد الوھاب أفندي  ٣

                                                 
(22) BOA, ay. gő m .  

(23) BOA, ay. gő m .  

(24) BOA, BEO, 49/3674/ 20 M. 1310h. (1892).    

(25 )BOA, İ . DH, 1296/130M- 35/ 11M. 1310h. (1892).       

  ) :األسر الحاكمة (ومن كتاب ، من وثائق االرشیف العثماني ) ٤(تم اعداد الجدول رقم ) ٢٦(

BOA,İ . DH, 784/ 63746/ 27. R. 1296h. (1879) ; BOA,İ . DH, 782/ 69699/ 26. S. 

1300h. (1883) ; BOA, DH. MKT, 1643/ 47/ 29. Za. 1306h. (1889) ; BOA,İ . DH, 

1325/ 1313S- 11/ 5. S. 1313h. (1895) ; BOA,İ . DH, 1368/ 1317C- 17/ 4. C. 

1317h. (1899) ; BOA,İ . DH, 1435/ 1323R- 40/ 24. R. 1323h. (1905) ; BOA,İ . 

DH, 1465/ 1326R- 35/ 19. R. 1326h. (1908) ; BOA, BEO,  3933/ 294928/ 5. N. 

1329h. (1911) ; BOA,İ . DH, 1499/ 1331C- 7/ 5. C. 1331h. (1913) ; BOA,İ . 

DH,1508/ 1332B- 19/ 12. B. 1332h. (1914) ; BOA,İ . DH, 1515/ 1333L- 7/ 4. L.   

1333h. (1915) ;  

 -٦٥٦ر الحاكم<<ة ورج<<ال االدارة والقض<<اء ف<<ي الع<<راق ف<<ي العھ<<ود المت<<أخرة االس<<، عم<<اد عب<<د الس<<الم رؤوف 

  .  ٣٤٨ – ٣٤٧ص ، )  ١٩٩٢، دار الحكمة : بغداد ( ، م  ١٩١٨ -١٢٥٨/ ھـ  ١٣٣٧



 )

  ـــــــــــــــ  ١  ١٨٧٨ -١٨٧٧  الحاج مصطفى أفندي  ٤

  ـــــــــــــــ  ١  ١٨٧٩ -١٨٧٨  في أفنديعمر لط  ٥

  كان قائممقاماً في قضاء عقرة  ٢  ١٨٨١ -١٨٧٩  علي أفندي  ٦

  كان قائممقاماً في قضاء الھندیة  ـــــــ  ١٨٨١  احمد نظیف أفندي  ٧

كان قائممقاماًفي قضاء سوق   ٣  ١٨٨٤ -١٨٨١  عبد الفتاح بك  ٨

  الشیوخ

  ـــــــــــــــ  ٥  ١٨٨٩-١٨٨٤  عبد الوھاب أفندي  ٩

  كان قائممقاماًفي قضاء السماوة  ــــــ  ١٨٨٩  یعقوب أفندي  ١٠

  كان قائممقاماًفي قضاء السماوة   ٢  ١٨٩١-  ١٨٨٩  بكر أفندي  ١١

  نقل الى قضاء القطیف   ٣  ١٨٩٤ -١٨٩١  خیري أفندي  ١٢

  كان قائممقاماًفي قضاء الھندیة  ١  ١٨٩٥ -١٨٩٤  رشید أفندي  ١٣

  ـــــــــــــــ  ١  ١٨٩٦ -١٨٩٥  محمد شفیق أفندي  ١٤

  ــــــــــــــــ  ١  ١٨٩٧ -١٨٩٦  )ثانیة(رشید أفندي  ١٥

  كان قائممقاماًفي قضاء الھندیة  ١  ١٨٩٨ -١٨٩٧  جمعة أفندي  ١٦

١٧  

  ــــــــــــــــ  ٢  ١٩٠٠ -١٨٩٨  محمد أفندي

١٨  

  كان قائممقاماًفي قضاء السماوة  ٥  ١٩٠٥ -١٩٠٠  )ثم باشا(راشد أفندي

١٩  

  كان قائممقاماًفي قضاء الدلیم  ١  ١٩٠٦ -١٩٠٥  بد هللا رمزي أفنديع

٢٠  

  ١٩٠٦  شوكت باشا

  ـــــ

  كان قائممقاماًفي قضاء خراسان

٢١  

  ـــــــــــــــــ  ١  ١٩٠٧ -١٩٠٦  عبد العزیز بك

٢٢  

  كان قائممقاماًفي قضاء الھندیة  ١  ١٩٠٩ -١٩٠٨  بھجت أفندي

٢٣  

  كان قائممقاماًفي قضاء الدلیم  ١  ١٩١٠ -١٩٠٩  )ثانیة(راشد باشا



 )

٢٤  

  ١٩١٠  احسان سلیم بك

  ــــــ

  كان قائممقاماًفي قضاء خراسان

٢٥  

  ـــــــــــــــــ  ٢  ١٩١٢ -١٩١٠  )ثانیة(عبد العزیز بك 

٢٦  

  كان قائممقاماًفي قضاء الكاظمیة  ١  ١٩١٣ -١٩١٢  ناجي بك إبراھیم

٢٧  

  اًفي قضاء الھندیةكان قائممقام  ١  ١٩١٤ -١٩١٣  راغب بك

٢٨  

حسني عبد الھادي 

  أفندي

١٩١٤  

  ــــــ

  كان قائممقاماًفي قضاء الشطرة

٢٩  

  كان مدیرشرطة البصرة  ١  ١٩١٥ -١٩١٤  بھیج بك

٣٠  

رمضان أفندي 

  )بالوكالة(

١٩١٥  

  ــــــ

  ضابط جندرمھ

٣١  

  ١٩١٥  )بالوكالة(شكري بك 

  ــــــ

  ـــــــــــــــــ

٣٢  

بك محمد امین 

  الطرابلسي

١٩١٥  

  ـــــــ

  كان قائممقاماًفي قضاء الكاظمیة

     

وم<<ن خ<<الل االعتم<<اد عل<<ى الوث<<ائق العثمانی<<ة ان تعی<<ین ) ٤(تب<ین م<<ن الج<<دول رق<<م  

ك<<ان ی<<تم م<<ن  –ش<<رف ومنھ<<ا قض<<اء النج<<ف األ –الدول<<ة العثمانی<<ة  أقض<<یةالقائممق<<امین ف<<ي 

التابع<ة ال<ى  الب<اب ) لجنة المأمورین (وكانت  ،)٢٧(العاصمة استانبول وبإرادة سنیة سلطانیة 

  . ) ٢٨(لتسنم منصب القائممقامیة  األسماءالعالي ھي التي تقوم بترشیح 

                                                 
(27 )  BOA,İ . DH, 1468/ 1326C- 54/ 29. C. 1326h. (1908) ; BOA,İ . DH, 1476/ 

1327Ş-11/7 . Ş . 1327h. (1909).  
 

(28)BOA,İ . DH, 14٣٥/ 1323R- 40/ 24. R. 1323h. (1905) ;  BOA,İ . DH, 1445/ 

1324R- 20/ 6. R. 1324h. (1906) .   



 )

شرف بقصر م<دة بق<اءھم ف<ي المنص<ب وتمیز القائممقامون في قائممقامیة النجف األ

ى فم<<ن ھ<<ذا یظھ<<ر ان الحكوم<<ة العثمانی<<ة كان<<ت تس<<ع، ف<<البعض م<<نھم الیتع<<دى بض<<عة اش<<ھر 

الحكام سیطرتھا على ھذه المدینة الحساس<ة الت<ي ال تتف<ق معھ<ا ف<ي الخ<ط الفك<ري م<ن خ<الل 

تغییر رأس الجھاز اإلداري بفترات وجیزة أو ان التغییر كان ی<أتي بس<بب الفس<اد اإلداري او 

ش<رف ل<دیھم م ان القائممق<امین ف<ي النج<ف األ١٨٩٣فقد جاء في تقری<ر ص<ادر س<نة ، المالي 

ومن<ھ خ<الل تقری<ر . )٢٩(م<ن العش<ائر  األم<والیقوم<ون باالرتش<اء بأخ<ذھم  وإنھم ،فساد مالي 

م تب<ین ان بع<<ض  ١٩٠٥نیس<<ان  ٢٤آخ<ر مرف<وع م<<ن والی<ة بغ<<داد ال<ى الب<اب الع<<الي بت<اریخ 

  . )٣٠(القائممقامین في قائممقامیة قضاء النجف االشرف یتصفون بأحوال سیئة وفساد إداري 

اء النجف االشرف كان یتم نقلھم م<ن أقض<یة والی<ات ئممقامین في قضاوظھر ان الق

ان الحكوم<<ة العثمانی<<ة كان<<ت تم<<نح منص<<ب عل<<ى  وھ<<ذا ی<<دل ، بغ<<داد والبص<<رة والموص<<ل 

شرف الى من لدیھ خبرة في مجال منص<ب القائممقامی<ة ول<ھ القائممقامیة في قضاء النجف األ

  .ممارسة في المجتمع العراقي

ب منص<ب القائممقامی<ة ف<ي قض<اء النج<ف م اض<طرا١٩١٥و  ١٩١٤وشھدت س<نة 

ویظھ<<<ر ان ھ<<<ذا ، ش<<<رف إذ تس<<<نم ع<<<دد م<<<ن القائممق<<<امین المنص<<<ب بالوكال<<<ة واألص<<<الة األ

الت<<ي وقع<<ت ف<<ي النج<<ف االش<<رف بس<<بب االنتفاض<<ة الت<<ي  األح<<داثاالض<<طراب ك<<ان نتیج<<ة 

  .  )٣١(م ١٩١٥اخرجت العثمانیین من القضاء سنة 

فبموج<<ب ق<<انون ، ش<<رف ئممقامی<<ة النج<<ف األالقض<<اء ف<<ي قا إدارةام<<ا ع<<ن مجل<<س 

م تأسست  ١٨٦٩م والذي طبقھ مدحت باشا في العراق سنة ١٨٦٤الوالیات الصادر في سنة 

ادارة أم<<وال القض<<اء وت<<دقیق میزانیت<<ھ : كان<<ت وظ<<ائف المج<<الس ھ<<ي . )٣٢(مج<<الس االقض<<یة 

م بالص<<<حة العام<<<ة واالھتم<<<ا،  )٣٣(ومراقب<<<ة المبایع<<<ات والمق<<<اوالت والمزای<<<دات الحكومی<<<ة ،

وكان<<ت ھ<<ذه المج<<الس برئاس<<ة القائممق<<ام م<<ع ع<<دد م<<ن األعض<<اء .  )٣٤(والش<<ؤون الزراعی<<ة 

                                                 
(29) BOA, BEO, 153/ 11434/ 24. B. 1310h. (1893) .  

(30 )  BOA, BEO, 2557/ 191765/ 18. S. 1323h. (1905) .  

   .٣٠٠ص: ینظر ، عن االنتفاضة ) ٣١(

 .  ١١١، ١٠٢ص ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان )٣٢(

 .  ٣٨٩ص ،  ١ج ، ) ھـ  ١٣٠١، المطبعة األدبیة: بیروت(، ترجمة  نوفل نعمة هللا نوفل ، الدستور ) ٣٣(

 .  ١١٤ص ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان ) ٣٤(



 )

القض<اء ف<ي قائممقامی<ة  إدارةمجل<س ) ٥(وبین<ا ف<ي الج<دول رق<م .  )٣٥(الطبیعیین والمنتخبین 

  . شرف النجف األ

  ) ٥(جدول رقم 

  )٣٦(شرف مجلس إدارة القضاء في قائممقامیة النجف األ
  المنتخبون  األعضاء  الطبیعیون  األعضاء  الرئیس   السنة   ت

  عبود أفندي   القاضي  شمس الدین أفندي  القائممقام الحاج علي اَغا   ١٨٧٥  ١

  حسن أفندي  مدیر المال حسین  أفندي

  محسن آغا  السید جواد أفندي

القائممقام الحاج مصطفى   ١٨٧٧  ٢

  أفندي 

  يفضل أفند  القاضي احمد أفندي

  أفندي الحاج حسین  مدیر المال عبد هللا أفندي

  عباس أفندي  السید جواد أفندي 

    القاضي محمد رشید أفندي   القائممقام عبد الفتاح بك   ١٨٨١  ٣

  مدیر المال سید صالح أفندي

  كاتب التحریرات علي أفندي

  الكلیدار السید جواد أفندي  نديالقاضي عبد الفتاح أف  القائممقام عبد الفتاح بك  ١٨٨٢  ٤

  حسن أفندي  مدیر المال سیدصالح أفندي

  فاضل أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي عبد الفتاح أفندي  القائممقام عبد الفتاح بك  ١٨٨٣  ٥

  حسن أفندي  مدیر المال محمد امین أفندي

  فاضل أفندي  أفنديكاتب التحریرات علي 

                                                 
 .  ٣٦٢ص ، تاریخ العراق الحدیث ، عبد العزیز سلیمان نوار ) ٣٥(

؛  ١١٦ص ، ) م١٨٧٥(ھ<ـ  ١٢٩٢، ب . و . س : م<ن س<النامات والی<ة بغ<داد ) ٥(تم اعداد الجدول رقم ) ٣٦(

؛ ١٦٢ص ، ) م١٨٨٢(ھ<<<<<ـ ١٣٠٠؛ ٩٣ص ، ) م١٨٨١(ھ<<<<<ـ ١٢٩٩؛  ١٢٠ص ، ) م١٨٧٧(ھ<<<<<ـ ١٢٩٤

؛ ١٣٥ص ، ) م١٨٨٥(ھ<<<<ـ ١٣٠٣؛ ١٣٧ص ، ) م١٨٨٤(ھ<<<<ـ ١٣٠٢؛ ١٦٤ص ، ) م١٨٨٣(ھ<<<<ـ ١٣٠١

؛ ١٩٨ص ، ) م١٨٩٣(ھ<<<<ـ ١٣١١؛ ١٨٨ص ، ) م١٨٩٢(ھ<<<<ـ ١٣١٠؛ ٢٢٥ص ، ) م١٨٩١(ھ<<<<ـ ١٣٠٩

؛  ٢٨٩ص ، ) م١٨٩٦ -١٨٩٥(شمس<<<<یة  ١٣١٢/ھ<<<<ـ ١٣١٤ -١٣١٣؛ ٢٢٥ص ، ) م١٨٩٤(ھ<<<<ـ ١٣١٢

؛ ٢٤٤ص ،) م١٨٩٩(ھ<<<ـ ١٣١٧؛ ٢٣٨ص ، ) م١٨٩٨(ھ<<<ـ ١٣١٦؛ ٢٦٢ص ، ) م١٨٩٧(ھ<<<ت  ١٣١٥

؛ ٢٩٨ص ، ) م١٩٠٣(ھ<<<<ـ ١٣٢١؛ ٣٢٠ص ، ) م١٩٠١(ھ<<<<ـ ١٣١٩؛ ٣٠٨ص ،) م١٩٠٠(ھ<<<<ـ  ١٣١٨

 . ١٨٥ص، )م١٩٠٦(ھـ ١٣٢٤



 )

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي ثابت أفندي  القائممقام عبد الوھاب أفندي   ١٨٨٤  ٦

  حسن أفندي  مدیر المال فتحي أفندي

  فاضل أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي ثابت أفندي  القائممقام عبد الوھاب أفندي  ١٨٨٥  ٧

  حسن أفندي  مدیر المال فتحي أفندي

  فاضل أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي

القاضي مصطفى واصف   القائممقام سید خیري أفندي  ١٨٩١  ٨

  أفندي

  الكلیدار السید جواد أفندي

مدیر المال الحاج محمد توفیق  

  الحاج عمران أفندي   أفندي

  كاتب التحریرات علي أفندي

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي محمد امین أفندي  القائممقام سید خیري أفندي  ١٨٩٢  ٩

مدیر المال الحاج محمد توفیق    

  الحاج عمران أفندي  أفندي

  كاتب التحریرات علي أفندي

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي محمد امین أفندي  القائممقام سید خیري أفندي  ١٨٩٣  ١٠

  الحاج عمران أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي عارف حكمت أفندي  القائممقام رشید أفندي  ١٨٩٤  ١١

  مدیر المال الحاج احمد  أفندي

  الحاج عمران أفندي

  كاتب التحریرات علي أفندي

١٨٩٥  ١٢- 

١٨٩٦  

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي عارف حكمت أفندي  القائممقام محمد شفیق أفندي

  الحاج باقر  أفندي  مدیر المال علي نوري   أفندي

  السید موسى أفندي

  الحاج عمران أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي عارف حكمت أفندي  القائممقام جمعة أفندي  ١٨٩٧  ١٣

  حاج عمران أفنديال

  السید موسى أفندي  مدیر المال علي نوري   أفندي

  الحاج باقر  أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي



 )

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي محمد علي أفندي  القائممقام جمعة أفندي   ١٨٩٨  ١٤
  محمد سعید أفندي   مدیر المال علي نوري أفندي 

  السید موسى أفندي   ات علي أفنديكاتب التحریر
  الحاج باقر أفندي 

  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي محمد علي أفندي  القائممقام محمد أفندي   ١٨٩٩  ١٥

  مدیر المال علي نوري أفندي
  

  محمد سعید أفندي

  السید موسى أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي
  الحاج باقر أفندي

  
  الكلیدار السید جواد أفندي  القاضي حسین عوني أفندي  القائممقام راشد أفندي   ١٩٠٠  ١٦

  مدیر المال كاني أفندي
  

  محمد سعید أفندي

  كاتب التحریرات علي أفندي
  

  الحاج عبود أفندي
  الحاج باقر أفندي

محمد حسن الكلیدار السید   القاضي حسین عوني أفندي  القائممقام راشد أفندي  ١٩٠١  ١٧
  أفندي

  مدیر المال كاني أفندي
  

  

  محمد سعید أفندي

  الحاج احمد  أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي

  الحاج باقر أفندي

الكلیدار السید محمد حسن   القاضي حسین عوني أفندي  القائممقام راشد أفندي  ١٩٠٣  ١٨
  أفندي

  مدیر المال كاني أفندي
  
  

  محمد سعید أفندي
  

  الحاج احمد  أفندي
  

  الحاج باقر أفندي  كاتب التحریرات علي أفندي

القاضي سید احمد شمس الدین   القائممقام شوكت باشا   ١٩٠٦  ١٩
  أفندي

  

  الكلیدار السید جواد أفندي
  

  مدیر المال عزت  أفندي
  
  

  محمد سعید أفندي
  

  كاتب التحریرات علي أفندي
  

  السید عزیز أفندي 
  الحاج باقر أفندي 

  

ان ع<<دد األعض<<اء المنتخب<<ین ف<<ي مجل<<س ادارة قض<<اء ) ٥(ظھ<<ر م<<ن الج<<دول رق<<م 

انم<ا اختی<ار م<ن ، وفي الحقیقة لم تكن ھناك انتخابات ) . ٤-٢(النجف االشرف تراوح مابین 



 )

اذ تقوم لجنھ في القضاء كل سنتین بترشیح ثالث<ة اض<عاف الع<دد المطل<وب لعض<ویة ، الدولة 

وكان االختیار یق<ع ، المطلوبین للعضویة  األعضاءومن ثم یختار متصرف اللواء ، مجلس ال

انم<<ا ، الطبیعی<<ون فھ<<م لیس<<وا اعض<<اء دائم<<ین  األعض<<اءام<<ا . )٣٧(عل<<ى الوجھ<<اء والمتنف<<ذین

فبالنتیج<ة ھ<و مع<زول م<ن ،أعضاء بطبیعة وظائفھم أي اذ عزل العضو الطبیعي من وظیفتھ 

ومّثّ◌ل العض<ویة الطبیعی<ة ف<ي مجل<س ادارة قض<اء النج<ف ، ضاء عضویة مجلس ادارة الق

  . شرف القاضي ومدیر المال وكاتب التحریرات األ

واألعضاء المنتخب<ون ، وظائف حكومیة  أصحابالطبیعیون ھم  األعضاءفاذا كان 

 فبالنتیجة ان الحكومة العثمانیة كانت ترید من ھذا المجلس ان یكون لھ دور، تختارھم الدولة 

وم<<ن جان<<ب اَخ<<ر وج<<ود م<<وظفین حك<<ومیین ف<<ي المجل<<س ، تنفی<<ذي اكث<<ر م<<ن ال<<دور الرق<<ابي 

ً ضمان . الستمرار سلطة الدولة في القضاء وال سیما ان رئ<یس المجل<س ھ<و القائممق<ام نفس<ھ  ا

ع<<دد م<<ن الم<<وظفین ف<<ي  أس<<ماءش<<رف وك<ذلك تب<<ین م<<ن خ<<الل مجل<<س إدارة قض<<اء النج<ف األ

  ) . ٦(اما بقیة الموظفین مع عناوینھم ثبتناھم في الجدول رقم  القضاء مع عناوین وظائفھم

  )٦(جدول رقم 

  ووظائفھم في قائممقامیة) الموظفین (المأمورین  أسماء

  )٣٨(قضاء النجف االشرف 

 سنة وظیفتھ  عنوانھ الوظیفي  اسم الموظف 

  ١٨٧٥ مأمور الرسوم  خمیس أفندي 

 ١٨٧٧ أمین الصندوق  حسقیل أفندي 

                                                 
 .  ٢٥٠ص ، االدارة العثمانیة في والیة بغداد ، جمیل موسى النجار ) ٣٧(

ھ<<ـ  ١٢٩٢، ب . و .  س: حس<<ب تسلس<<لھ الزمن<<ي م<<ن س<<النامات والی<<ة بغ<<داد ) ٦(ت<<م اع<<داد الج<<دول رق<<م ) ٣٨(

ھ<<<<<<ـ ١٣٠٠؛ ٩٣ص ، ) م١٨٨١(ھ<<<<<<ـ ١٢٩٩؛  ١٢١ص ، ) م١٨٧٧(ھ<<<<<<ـ١٢٩٤؛  ١١٦ص ، )م١٨٧٥(

؛ ١٣٧ص ، ) م١٨٨٤(ھ<<<<<<<<<<ـ ١٣٠٢؛ ١٦٤ص ، )م١٨٨٣(ھ<<<<<<<<<<ـ ١٣٠١؛  ١٦٣ -١٦٢ص ، ) م١٨٨٢(

ص ، ) م١٨٩٢(ھ<<<<ـ ١٣١٠؛  ٢٢٦ص ، ) م١٨٩١(ھ<<<<ـ ١٣٠٩؛ ١٣٥ -١٣٤ص ، ) م١٨٨٥(ھ<<<<ـ ١٣٠٣

 ١٣١٢/ ھ<<ـ  ١٣١٤ -١٣١٣؛  ٢٢٥ص ، ) م١٨٩٤(ھ<<ـ ١٣١٢؛ ١٩٩ص ، ) م١٨٩٣(ھ<<ـ ١٣١١؛ ١٨٩

ص ، ) م١٨٩٨(ھ<<<<ـ ١٣١٦؛ ٢٦٣ص ، ) م١٨٩٧(ھ<<<<ـ ١٣١٥ ؛ ٢٩٠ص ، ) م١٨٩٦ -١٨٩٥(شمس<<<<یة 

ص ، ) م١٩٠١(ھ<<<<ـ  ١٣١٩؛  ٣٠٩ص ، ) م١٩٠٠(ھ<<<<ـ ١٣١٨؛ ٢٤٥ص ،) م١٨٩٩(ھ<<<<ـ ١٣١٧؛ ٢٣٩

 .  ١٨٥ص ، )م١٩٠٦(ھـ ١٣٢٤؛  ٢٩٩ص ، ) م١٩٠٣(ھـ ١٣٢١؛  ٣٢١



 )

 ١٨٧٧ مأمور الرسوم طھ أفندي

 ١٨٨١ أمین الصندوق ابراھیم أفندي

مأمور الدیون العمومیة  مھدي أفندي

 العثمانیة

١٨٨٤ -١٨٨٢  

  ١٨٨٣ -١٨٨٢ أمین الصندوق حسن أفندي

  ١٨٨٥ مأمور النفوس  محمد بك 

  ١٨٨٥ أمین الصندوق روبیل أفندي

نفوس كاتب ال عبد الرحمن أفندي  ١٨٨٥ 

٠ 

مأمور الدیون العمومیة  احمد أفندي 

 العثمانیة

١٨٨٥ 

١ 

النفوس مأمور عبد القادر أفندي  ١٨٩٤ -١٨٩١  

٢ 

 ١٨٩١ كاتب النفوس محمد أفندي

٣ 

 ١٨٩١ كاتب الطابو  مصطفى أفندي

٤ 

مأمور الدیون العمومیة  حمدي أفندي

 العثمانیة

١٨٩٤ -١٨٩١  

٥ 

  ١٨٩٣ -١٨٩١  مأمور التبغ بكربك 

٦ 

١٨٩٣ -١٨٩٢ أمین الصندوق صالح أفندي  

٧ 

١٨٩٤ -١٨٩٢ كاتب النفوس یوسف أفندي  

٨ 

١٨٩٧ -١٨٩٢ كاتب الطابو  محمد بشیر أفندي  

١٨٩٦ -١٨٩٤ أمین الصندوق  رشید أفندي   



 )

٩ 

٠ 

١٩٠١ -١٨٩٥ مأمورالنفوس  محمد رشید أفندي  

١ 

١٨٩٧ -١٨٩٥ كاتب النفوس  موسى أفندي  

٢ 

مأمور الدیون العمومیة  خضر أفندي

 العثمانیة

١٨٩٧ -١٨٩٥  

٣ 

كاتب الدیون العمومیة  محمد جواد أفندي

 العثمانیة

١٨٩٧ -١٨٩٥  

٤ 

١٨٩٧ -١٨٩٥ مأمور التبغ  خمیس أفندي  

٥ 

١٩٠١ -١٨٩٥ خطیب مسجد الحیدریة  السید محمدسعید أفندي  

٦ 

١٨٩٨ -١٨٩٧ أمین الصندوق  عبد الوھاب أفندي  

٧ 

١٩٠٣ -١٨٩٨ كاتب النفوس  محمد علي أفندي  

٨ 

  ١٩٠١ -١٨٩٨ كاتب الطابو  السید حسین أفندي

٩ 

مأمور الدیون العمومیة  رشید أفندي

 العثمانیة

١٩٠٠ -١٨٩٨  

٠ 

كاتب الدیون العمومیة  علي أفندي

 العثمانیة

١٨٩٨ 

١ 

١٩٠١ -١٨٩٨ مأمور التبغ  علي داود أفندي  

٢ 

فنديعلي أ   ١٩٠٠ -١٨٩٩ أمین الصندوق 

١٩٠١ -١٨٩٩كاتب الدیون العمومیة  محمد أفندي  



 )

 العثمانیة ٣

٤ 

١٩٠٣ -١٩٠١ أمین الصندوق ابراھیم أفندي  

٥ 

مأمور الدیون العمومیة  السید سلیمان أفندي

 العثمانیة

١٩٠١ 

٦ 

١٩٠٦ -١٩٠٣ مأمورالنفوس عبد هللا أفندي  

٧ 

وكاتب الطاب حمید أفندي  ١٩٠٣ 

٨ 

مأمور الدیون العمومیة  عمر وھبي أفندي

 العثمانیة

١٩٠٦ -١٩٠٣  

٩ 

 ١٩٠٣ مأمور التبغ  خور شید أفندي

٠ 

 ١٩٠٣ خطیب مسجد الحیدریة  السید علي أفندي

١ 

 ١٩٠٦ أمین الصندوق  عبد الرزاق أفندي

٢ 

 ١٩٠٦ كاتب الطابو  محمد أفندي

٣ 

 ١٩٠٦ مأمور التبغ  محمد أفندي

  

  

  

  

ان اغلب ال<دوائر العثمانی<ة ك<ان لھ<ا حض<ور ف<ي قض<اء ) ٦(یظھر من الجدول رقم 

ویبدو ان ھدف الحكومة العثمانیة م<ن ھ<ذه ال<دوائر ھ<و بس<ط إدارتھ<ا عل<ى ، شرف النجف األ



 )

 اإلدارةوان وج<ود ھ<ذه ال<دوائر ش<كلت تط<ور ف<ي ، فرض سلطتھا المركزیة  ومن ثمالقضاء 

ل<م تخ<ل م<ن  أنھ<ااال ، وانعكست ایجابیاتھا على المجتمع النجفي   المدنیة في النجف األشرف

ال<دیون (استنزفت واردات األھالي وال سیما دائ<رة ) الضرائب(السلبیات اذ ان دوائر الرسوم 

م لتس<دید دی<ون الدول<ة ال<ى  ١٨٨٠التي تأسست في الدولة العثمانیة س<نة ) العمومیة العثمانیة 

وت<<دخلت ال<<دول الدائن<<ة م<<ن خ<<الل ال<<دیون العمومی<<ة ف<<ي كثی<<ر م<<ن ، ال<<دول األجنبی<<ة الدائن<<ة 

  .  )٣٩( الشؤون الداخلیة للدولة العثمانیة

ھذه الوظیفة كاتب فقط  تمثل إذ، كان بسیطاً جداً  )٤٠(وتبین ان تمثیل وظیفة الطابو 

كان<ت  أنھ<ادائ<رة النف<وس م<ع  أم<ا.  األراض<يمع انھا وظیف<ة مھم<ة للغای<ة لتعلقھ<ا بموض<وع 

ام<ا . وكاتب اال ان المصادر ال تشیر الى قیامھا بإحصاء للس<كان ) موظف(ممثلة من مأمور 

یبین ان الحكومة العثماینة كانت تس<عى للحف<اظ ) خطیب مسجد(تعیین موظف رسمي بعنوان 

ال س<<یما ان ھ<<ذا ، عل<<ى خطھ<<ا الفك<<ري والم<<ذھبي ف<<ي مدین<<ة تتع<<ارض معھ<<ا فكری<<اً وم<<ذھبیاً 

 ً   . )٤١(وواعظاً ایضاً  الخطیب كان مدرسا

  
  
  
  

  )٧(جدول رقم 

                                                 
محم<د حس<ن مراجع<ة عب<د ال<رازق ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التأریخی<ة ، سھیل صابان ) ٣٩(

 .  ١١٧ص ،  ) ٢٠٠٠، مكتبة الملك فھد الوطنیة : الریاض( ، بركات 

وتعني االرض وقیل انھ<ا ) طابوس(فذكرت أنھا رومیة أصلھا ) طابو(اختلف الباحثون في كلمة : الطابو ) ٤٠(

وھ<<و ، والمعن<<ى األول اق<<رب ، التبعی<<ة ، االنقی<<اد ،وتعن<<ي الطاع<<ة  ) ط<<ابوق(او ) ط<<ابوغ( عثمانی<<ة أص<<لھا 

واستخدمت في اللغة العثمانیة للداللة عل<ى س<ند . الثمن المعجل لألرض یؤخذ من المتصرفین في األراضي 

) . دائ<<رة تس<جیل العق<<ارات واألراض<<ي (یم<<ا بع<د عل<<ى فث<<م أطلق<ت ). ملكی<<ة األراض<ي والعق<<ارات (الملكی<ة 

المعج<<<م ، یل ص<<<ابان ؛ س<<<ھ ٨٥٧ص ، ایكنج<<<ى جل<<<د ، المص<<<در الس<<<ابق ، ش<<<مس ال<<<دین س<<<امي : ینظ<<<ر 

، المص<در الس<ابق ، ؛ حسان حالق وعباس ص<باغ ١٤٧ص ، الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة 

 .  ١٤٣ص 

(41) BOA, BEO, 1289/ 96615/ ves.nu1-2,21.Za. 1316h. (1899) ; BOA, DH. MKT, 

2189 / 85 / ves. nul, 2. Z. 1316h. (1899) .  



 )

   )٤٢(مدراء ناحیة الكوفة في قضاء النجف االشرف
 

 سنوات تسنمھ المنصب  المدیر 

 ١٨٧٨ شلش اَغا

١٨٨٥-١٨٨٢ علي بك   

١٨٩٥-١٨٩١ نعمان بك   

١٨٩٨ -١٨٩٥ محمود أفندي الجبھ جي  

١٩٠١ -١٨٩٨ محمود بك الربیعي   

وي احمد بك الشا  ١٩٠٦ -١٩٠٣  

١٩٠٧ -١٩٠٦ امین أفندي   

 ١٩٠٧ شوكت بك 

 ١٩١١ احمد بك 

٠ 

 ١٩١٤ حسن بك 

١ 

 ١٩١٤ محمد نوري أفندي 

٢ 

 ١٩١٥ سلیمان بك 

 
  

                                                 
 ١٣٠٠، ب . و. س) : االس<رالحاكمة (ومن كت<اب ، من سالنامات والیة بغداد ) ٧(م تم اعداد الجدول رق)  ٤٢(

ھ<ـ ١٣٠٣؛ ١٣٧ص ، ) م١٨٨٤(ھ<ـ ١٣٠٢؛  ١٦٤ص، ) م١٨٨٣(ھـ ١٣٠١؛  ١٦٢ص ، ) م١٨٨٢(ھـ 

ھ<<<<<<ـ ١٣١١؛ ١٨٩ص، ) م١٨٩٢(ھ<<<<<<ـ ١٣١٠؛ ٢٢٦ص ، )م١٨٩١(ھ<<<<<<ـ ١٣٠٩؛ ١٣٥ص ، ) م١٨٨٥(

 -١٨٩٥(شمس<<<<یة  ١٣١٢/ ھ<<<<ـ ١٣١٤ -١٣١٣؛  ٢٢٥ص ،) م١٨٩٤(ھ<<<<ـ ١٣١٢؛ ٢٠٠ص، ) م١٨٩٣(

ھ<<<ـ ١٣١٧؛ ٢٤٠ص ، ) م١٨٩٨(ھ<<<ـ  ١٣١٦؛  ٢٦٣ص ، ) م١٨٩٧(ھ<<<ـ  ١٣١٥؛ ٢٩٠ص ، ) م١٨٩٦

؛ ٣٢١ص، ) م١٩٠١(ھ<ـ ١٣١٩؛ ٣١٠ -٣٠٩ص ، ) م١٩٠٠(ھـ  ١٣١٨؛ ٢٤٦ -٢٤٥ص ، ) م١٨٩٩(

المص<<<در ، ؛ عم<<<اد عب<<<د الس<<<الم رؤوف  ١٨٦ص، ) م١٩٠٦(ھ<<<ـ  ١٣٢٤؛ ٣٠٠، ) م١٩٠٣(ھ<<<ـ ١٣٢١

 . ٣٥١ص ، السابق 
 



 )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٨(جدول رقم 

  )٤٣( شرففي قضاء النجف األ ةمدراء ناحیة الرحب

 سنوات تسنمھ المنصب  المدیر ت

 ١٨٧٧ حسن اَغا ١

١٨٨٢ -١٨٨١ سید ثویني أفندي ٢  

١٨٨٥ -١٨٨٢ مصطفى أفندي٣  

١٨٩٢ -١٨٨٥ عبد هللا أفندي٤  

١٨٩٣ -١٨٩٢ عبد الغني أفندي٥  

  ١٩٠٥ -١٨٩٤ عبد الرزاق أفندي٦

                                                 
 ١٣٠٠، ب . و. س) : االس<رالحاكمة (وم<ن كت<اب ، من س<النامات والی<ة بغ<داد ) ٨(تم اعداد الجدول رقم ٤٣)(

ھ<ـ ١٣٠٣؛ ١٣٧ص ، ) م١٨٨٤(ھ<ـ ١٣٠٢؛  ١٦٤ص، ) م١٨٨٣(ھـ ١٣٠١؛  ١٦٢ص ، ) م١٨٨٢(ھـ 

ھ<<<<<<ـ ١٣١١؛ ١٨٩ص، ) م١٨٩٢(ھ<<<<<<ـ ١٣١٠؛ ٢٢٦ص ، )م١٨٩١(ھ<<<<<<ـ ١٣٠٩؛ ١٣٥ص ، ) م١٨٨٥(

 -١٨٩٥(شمس<<<<یة  ١٣١٢/ ھ<<<<ـ ١٣١٤ -١٣١٣؛  ٢٢٥ص ،) م١٨٩٤(ھ<<<<ـ ١٣١٢؛ ٢٠٠ص، ) م١٨٩٣(

ھ<<<ـ ١٣١٧؛ ٢٤٠ص ، ) م١٨٩٨(ھ<<<ـ  ١٣١٦؛  ٢٦٣ص ، ) م١٨٩٧(ھ<<<ـ  ١٣١٥؛ ٢٩٠ص ، ) م١٨٩٦

؛ ٣٢١ص، ) م١٩٠١(ھ<ـ ١٣١٩؛ ٣١٠ -٣٠٩ص ، ) م١٩٠٠(ھـ  ١٣١٨؛ ٢٤٦ -٢٤٥ص ، ) م١٨٩٩(

المص<<<در ، ؛ عم<<<اد عب<<<د الس<<<الم رؤوف  ١٨٦ص، ) م١٩٠٦(ھ<<<ـ  ١٣٢٤؛ ٣٠٠، ) م١٩٠٣(ھ<<<ـ ١٣٢١

  .٣٤٩ص ، السابق 



 )

١٩٠٨ -١٩٠٥ اسماعیل بك٧  

 ١٩١١ حمید أفندي٨

  ١٩١٣ عبد الكریم أفندي٩

  ) ٩(جدول رقم 
  )٤٤(ي قضاء النجف االشرف مدراء ناحیة ھور الدخن ف

 
 سنوات تسنمھ المنصب المدیر 

١٩٠١ -١٩٠٠ محمد أفندي  
١٩٠٤ -١٩٠١ السید اسماعیل أفندي   

١٩٠٦ -١٩٠٥ عبد المجید أفندي   
 ١٩٠٦ علي أفندي 
 ١٩١١ خلیل أفندي  
الس<نة ال<ذي یجتم<ع أرب<ع م<رات ف<ي ،الناحی<ة  إدارةكان مدیر الناحیة رئیساً لمجلس 

ف<<ي  –ف<<ي مرك<<ز القض<<اء ویص<<در الق<<رارات باألغلبی<<ة ول<<ھ الح<<ق ف<<ي تنفی<<ذ قرارات<<ھ مباش<<رة 

وم<<ن اختصاص<<اتھ ، وھ<<ذا فی<<ھ ن<<وع م<<ن الت<<دریب عل<<ى نظ<<م الحك<<م المحل<<ي  –ح<<دود معین<<ة 

وض<م مجل<س ادارة الناحی<ة ، )  ٤٥(على المؤسسات الحكومیة والزراعیة والمراعي  اإلشراف

مجل<س (إذ كان لكل قریة مجل<س إلدارتھ<ا یس<مى ، ) ٤٦(س االختیاریة أربعة من أعضاء مجال

وواجبات ھذا ، عضواً حسب عدد سكان القریة )١٢-٣(یتراوح عدد أعضائھ بین ) اختیاریة 

وك<ذلك ، والتعلیمی<ة ف<ي القری<ة  واألمنی<ةعلى القضایا الزراعیة والتجاریة  اإلشرافالمجلس 

  .)٤٧(عن تجاوزات المختار في حالة حصولھا مدیر الناحیة او القائممقام  إبالغ

                                                 
 ١٣١٨، ب . و. س) : االس<رالحاكمة (وم<ن كت<اب ، من سالنامات والیة بغ<داد ) ٩(تم اعداد الجدول رقم ) ٤٤(

 ١٣٢٤؛ ٣٠٠، ) م١٩٠٣(ھ<<ـ ١٣٢١؛  ٣٢١ص، ) م١٩٠١(ھ<<ـ ١٣١٩؛ ٣١٠ -٣٠٩ص ، ) م١٩٠٠(ھ<<ـ 

  .٣٥٠ص ، المصدر السابق ، ؛ عماد عبد السالم رؤوف  ١٨٦ص، ) م١٩٠٦(ھـ 
 

 .  ٣٦٣ – ٣٦٢ص ، تاریخ العراق الحدیث ، عبد العزیز سلیمان نوار ) ٤٥(

مجل<<س (والن<<ھ ف<<ي الغال<<ب ك<<ان ی<<تم اختی<<ار اعض<<اء ، ) اخت<<ار(العربی<<ة  ةم<<أخوذة م<<ن الكلم<<: االختیاری<<ة ) ٤٦(

، ) قوج<ھ(في اللغة العثمانیة تدل على المتقدم في السن أي  )اختیار(من المسنین اصبحت كلمة ) االختیاریة 

، المص<<در الس<<ابق ، ش<<مس ال<<دین س<<امي : ینظ<<ر ) . مجل<<س االختیاری<<ة (فض<<الً ع<<ن داللتھ<<ا عل<<ى اعض<<اء 

 .  ١٧ص ، المصدر السابق ، ؛ حسان حالق وعباس صباغ  ٨٠ص ، برنجى جلد 

 . ١١٥ص ،  العراق في عھد مدحت باشا، محمد عصفور سلمان ) ٤٧(



 )

قضاء كنتیجة من نتائج ق<انون الوالی<ات  أصبحتشرف تبین مما سبق ان النجف األ

وألح<ق القض<اء ال<ى . م ١٨٦٩الذي طبقھ م<دحت باش<ا ف<ي والی<ة بغ<داد س<نة ، م ١٨٦٤لسنة 

 -١٨٧٤ باس<<تثناء الس<<نوات، ) م ١٩١٥ -١٨٦٩(ل<<واء ك<<ربالء المقدس<<ة ط<<وال فت<<رة البح<<ث 

. قضائیین تابعین الى لواء الحل<ة  –شرف وكربالء المقدسة أي النجف األ –م اذ كانتا ١٨٧٧

إذ ذكرت الوثائق العثمانی<ة ان ، شرف اثر في وضعھا اإلداري وكان لقدسیة مدینة النجف األ

م بق<<رار م<<ن مجل<<س الش<<ورى ١٨٩٢ترفعیھ<<ا ال<<ى قائممقامی<<ة م<<ن الدرج<<ة االول<<ى ف<<ي س<<نة 

وبموجب إرادة سنیة سلطانیة ك<ان بس<بب قدس<یة ) مجلس الوزراء (كالء الخاص ومجلس الو

وم<ن خ<الل الج<داول الت<ي أثبتناھ<ا ظھ<ر ان .  )٤٨(المدینة وانھا م<ن المراك<ز الش<یعیة المھم<ة 

  .  )٤٩(شرف كان متكامالً الى حد ما الجھاز اإلداري العثماني في قائممقامیة النجف األ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(48) BOA,İ. DH, 1296/ 130M- 35/ 11. M. 1310h. (1892) ; BOA, BEO, 49/ 3674/ 20 

. M. 1310h. (1892) . 

 ) .٩-٤(الجداول المرقمة  )٤٩(



 )

  

  

  

   -:شرف القضاء في النجف األ: ث الثاني المبح

ف<ان القض<اة ، طبقت الدولة العثمانیة النظام القض<ائي اإلس<المي من<ذ بدای<ة تأسیس<ھا 

ف<<ي المح<<اكم الش<<رعیة  اإلس<<المیةالش<<ریعة  حك<<امأباالس<<تناد ال<<ى  أعم<<الھمك<<انوا یمارس<<ون 

أت الدول<<ة العثمانی<<ة وحینم<<ا ب<<د. )٥٠(ف<<ي العاص<<مة اس<<تانبول ) المش<<یخة اإلس<<المیة ( بإش<<راف

م ال<ذي ك<ان مس<ؤوالً ع<ن مناقش<ة ١٨٣٨سنة )  العدلیة  حكاماألمجلس (باإلصالحات أنشأت 

خ<<ط ش<<ریف (س<<مي ب<<ـ  إص<<الحيم م ص<<در مرس<<و١٨٣٩وف<<ي س<<نة  ).٥١( الل<<وائح القانونی<<ة

وأك<د ، ) ھم<ایون(م وھ<و مرس<وم ١٨٥٦ث<اني س<نة  إصالحيومن ثم تبعھ مرسوم ، ) كلخانھ

فأصدرت الحكومة ،  )٥٢(لى تحدیث نظام قضائي مدني  وفقا للمفاھیم األوربیة المرسومان ع

م لیك<<ون البدای<<ة ف<<ي النظ<<ام ١٨٥٨حزی<<ران  ١٠ف<<ي ) ق<<انون الج<<زاء الھم<<ایوني(العثمانی<<ة 

  . )٥٣(القضائي المدني 

منھا قس<م خ<اص بالس<لطات  أقسامم ونص على ١٨٦٤وصدر قانون الوالیات سنة  

ف م<<ن القس<<م القض<<ائي  تط<<ویر النظ<<ام القض<<ائي الم<<دني ف<<ي الدول<<ة وك<<ان الھ<<د، القض<<ائیة 

، م ١٨٦٩وطبق والي بغداد مدحت باشا قانون الوالی<ات ف<ي والی<ة بغ<داد س<نة . )٥٤( العثمانیة

وتأسست بموجب القس<م القض<ائي م<ن الق<انون المح<اكم والمج<الس القض<ائیة ف<ي والی<ة بغ<داد 

مؤسسة قضائیة في والی<ة بغ<داد  أھمن التمییز اان دیووك،  )٥٥( واقضینھاوألویتھا ) المركز (

والقض<ایا الجنائی<ة الت<ي حكم<ت فیھ<ا  واألم<الكوظیفتھ النظر في الدعاوى الخاصة ب<األموال 
                                                 

 .  ٣٢٥ -٣٢٤ص ، االدارة العثمانیة في والیة بغداد ، جمیل موسى النجار  )٥٠(

م القض<<ائي ف<ي الموص<<ل ف<ي العھ<<د العثم<اني االخی<<ر النظ<ا، عب<د ال<<رحمن عب<د هللا محم<<د حس<ن الص<<راف  )٥١(

 .  ٨٥ص ، )  ٢٠٠٩، مركز البحوث والدراسات االسالمیة : بغداد ( ، م١٩١٨-١٨٣٤/ھـ١٣٣٧-١٢٤٩

 .  ١٧٥ص ، المصدر السابق ، محمد فرید بك المحامي ) ٥٢(

 .  ٣٢٤ص ، االدارة العثمانیة في والیة بغداد ، جمیل موسى النجار  )٥٣(

 -٣المج<<الس المحلی<<ة -٢التقس<<یمات االداری<<ة والم<<وظفین   -١: ثالث<<ة اقس<<ام  عل<<ىس<<م ق<<انون الوالی<<ات نقإ) ٥٤(

 -٣٥٦ص ، اریخ الع<<راق الح<<دیث ت<<، عب<<د العزی<<ز س<<لیمان ن<<وار : للتفاص<<یل ینظ<<ر . الس<<لطات القض<<ائیة 

٣٦٧ . 

 .١٢٠-١١٨،  ١٠٢ص  ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان  )٥٥(



 )

وكذلك ك<ان ف<ي الوالی<ة مجل<س الجنائی<ة ومجل<س  التج<ارة فض<الً ، محاكم األلویة واستؤنفت 

ی<<ة المس<<یحیة المأذون<<ة ب<<النظر ال<<ى األم<<ور ع<<ن المحكم<<ة الش<<رعیة اإلس<<المیة واإلدارات الدین

فان اغلب الدعاوى العشائریة كان  یحسم فیما ، اما القضاء العشائري .  )٥٦(الدینیة المسیحیة 

ول<م تك<ن الحكوم<ة العثمانی<ة ، العشائریة بعیداً ع<ن المح<اكم العثمانی<ة  األعرافبینھا بموجب 

  . )٥٧(لعشائریة التي بھا تحسم القضایا ا األعرافتتدخل في ھذه 

فان علماء ال<دین ك<انوا یتول<ون مھم<ھ القض<اء ، شرف اما عن القضاء في النجف األ

الحكم حت<ى وف<ق  إعطاءوكان بعضم یستطیع ، فیفصلون بالقضایا الشرعیة بین الناس ، فیھا 

وف<ي الوق<ت نفس<ھ ، ناف<داً ل<دى الجمی<ع  ھاالجتماعی<ة والعش<ائریة فل<ذلك یك<ون حكم< األعراف

س<النامة والی<ة  أش<ارتفق<د ،  )٥٨(ش<رف مح<اكم حكومی<ة ش<رعیة ومدنی<ة ي النجف األكانت ف

) مجل<<س ال<<دعاوى (م ال<<ى وج<<ود مؤسس<<ة قض<<ائیة ف<<ي النج<<ف االش<<رف بعن<<وان ١٨٧٥لس<<نة 

م تك<ون المجل<س م<ن ١٨٧٧وف<ي س<نة ،  )٥٩(وكاتب<اً  أعضاءوضم ھذا المجلس رئیساً وثالثة 

  . )٦٠(وكاتب  أعضاءالرئیس وخمسة 

م ال<<ى نھای<<ة ١٨٨١ش<<رف من<<ذ س<<نة ي الجھ<<از القض<<ائي ف<<ي قض<<اء النج<<ف األوس<<م 

وھي من المحاكم المدنیة التي ،  )٦١()محكمة البداءة (بــ١٩١٥العھد العثماني في المدینة سنة 

تنظر في المنازعات والخصومات والقضایا الحقوقیة باستثناء القضایا الشرعیة التي ھي من 

، و وجدت في كل والیات وألوی<ة واقض<یھ الدول<ة العثمانی<ة ، اختصاصات المحاكم الشرعیة 

وبع<<دما ص<<در ق<<انون المح<<اكم ، دائ<<رة الحق<<وق ودائ<<رة الج<<زاء : وانقس<<مت ال<<ى دائ<<رتین  
                                                 

  . ٣٦٦-٣٦٥ص، تاریخ العراق الحدیث، عبد العزیز سلیمان نوار  )٥٦(

 .١٢١ص  ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان )٥٧(

 .  ١١٩ص ، ٢٥ج ، ف االشرف جالمفصل في تاریخ الن، حسن عیسى الحكیم ) ٥٨(

 .  ١١٦ص ، ) م١٨٧٥(ھـ ١٢٩٢، ب. و. س) ٥٩(

 .  ١٢١ص ، ) م ١٨٧٧(ھـ ١٢٩٤، ب . و. س) ٦٠(

ھـ ١٣٠٣ ؛  ١٦٤ص ، ) م١٨٨٣(ھـ  ١٣٠١ ؛  ٩٣ص ، ) م١٨٨١( ھـ ١٢٩٩، ب . و. س) ٦١(

ھـ ١٣١٥ ؛ ٢٢٥ص ، ) م١٨٩٤( ھـ ١٣١٢ ؛  ٢٢٥ص ،) م١٨٩١(ھـ ١٣٠٩ ؛ ١٣٥ص ، )م١٨٨٥(

ھـ ١٣٢٤ ؛   ٢٩٩ص ، ) م١٩٠٣(ھـ ١٣٢١ ؛ ٢٤٥ص ، ) م١٨٩٩(ھـ ١٣١٧ ؛ ٢٦٣ص، ) م١٨٩٧(

 ؛  ١٨٥ص ، ) م١٩٠٦(

BOA,DH.EUM.KADL,12 / 43 /29. Ra.1329h. (1911);BOA, İ.AZN,118/1333B- 

8/25.B.1333h.(1915).    



 )

. )٦٢(م أصبحت لكل من محكمة البداءة ومحكم<ة الص<لح وظ<ائف معین<ة ١٩١٢الصلحیة سنة 

وم<ن ، رئیس<اً وعض<وین وك<اتبین  اإلداری<ةشرف في ھئیتھ<ا وضمت محكمة بداءة النجف األ

محكم<<ة ( وكت<<اب مجل<<س ال<<دعاوى  وأعض<<اءقض<<اة  أس<<ماءس<<نبین ) ١٠(خ<<الل الج<<دول رق<<م 

  .شرف في قضاء النجف األ) البداءة

  )١٠(جدول رقم 

  )محكمة البداءة(قضاة وأعضاء وكتّاب مجلس الدعاوى 

 )٦٣(في قضاء النجف االشرف 

 الكتّاب االعضاء القضاة السنة ت

 شمس القاضي ١٨٧٥ ١

 الدین

 افندي

  السید حسن افندي

محمد نجیب 

 افندي

 السید حبیب افندي

محمد صالح 

 افندي

القاضي احمد  ١٨٧٧ ٢

 افندي

  السید حسن افندي

محمد نجیب 

 افندي

 السید حبیب افندي

 حسن أفندي

محمد صالح 

 افندي

                                                 
  .  ١٣٢ص ، المصدر السابق ، عبد الرحمن عبد هللا محمد حسن الصراف )٦٢(

؛ ١١٦ص ، ) م١٨٧٥(ھـ ١٢٩٢، ب. و. س : من سالنامات والیة بغداد ) ١٠(تم اعداد الجدول رقم ) ٦٣(

؛ ١٦٣ص ، ) م١٨٨٢(ھـ ١٣٠٠؛ ٩٣ص ، ) م١٨٨١(ھـ ١٢٩٩؛ ١٢١ص ، ) م١٨٧٧(ھـ١٢٩٤

؛ ١٣٥ص ، ) م١٨٨٥(ھـ ١٣٠٣؛ ١٣٧ص ، ) م١٨٨٤(ھـ ١٣٠٢؛  ١٦٤ص ، ) م١٨٨٣(ھـ ١٣٠١

؛ ١٩٩ص ،) م١٨٩٣(ھـ ١٣١١؛ ١٨٩ص ، ) م١٨٩٢(ھـ ١٣١٠؛  ٢٢٥ص ، ) م١٨٩١(ھـ ١٣٠٩

؛ ٢٨٩ص ، ) م ١٨٩٦ -١٨٩٥(شمسیة  ١٣١٢/ ھـ  ١٣١٤ -١٣١٣؛  ٢٢٥، ) م١٨٩٤(ھـ ١٣١٢

؛ ٢٤٥ص ، ) م١٨٩٩(ھـ ١٣١٧؛ ٢٣٩ص ، ) م١٨٩٨(ھـ ١٣١٦؛ ٢٦٣ص ، ) م١٨٧٩(ھـ ١٣١٥

؛ ٢٩٩ص ، ) م١٩٠٣(ھـ١٣٢١؛ ٣٢١ص ، )م  ١٩٠١(ھـ ١٣١٩؛ ٣٠٩ص ، ) م١٩٠٠(ھـ ١٣١٨

  .   ١٨٥ص ، ) م١٩٠٦(ھـ ١٣٢٤

 



 )

 محمد سعید افندي

 

حمد القاضي م ١٨٨١ ٣

 رشید افندي

السید حسون 

 أفندي

الكاتب االول 

 برقي أفندي

الكاتب الثاني   السید رجب أفندي

 سعید أفندي

القاضي عبد  ١٨٨٢ ٤

 الفتاح افندي

الكاتب االول  السید حسین أفندي

محمد نجیب 

 أفندي

الكاتب الثاني  صالح أفندي

محمد رضا 

 أفندي

القاضي عبد  ١٨٨٣ ٥

 الفتاح افندي

الكاتب االول  السید حسین افندي

 احمد أفندي

الكاتب الثاني  صالح أفندي

عبد الرحمن 

 أفندي

القاضي ثابت  ١٨٨٤ ٦

 افندي

الكاتب االول  السید حسین افندي

 احمد أفندي

الكاتب الثاني  صالح أفندي

عبدالرحمن 

 افندي

القاضي ثابت  ١٨٨٥ ٧

 افندي

الكاتب االول  السید حسین افندي 

 احمد أفندي

الكاتب الثاني  صالح أفندي

عبد الرحمن 



 )

 أفندي

 

القاضي  ١٨٩١ ٨

مصطفى واصف 

 أفندي

الكاتب االول  جواد أفندي

ابراھیم صبري 

 أفندي

الكاتب الثاني  صالح أفندي

 حمدي أفندي

القاضي محمد  ١٨٩٢ ٩

 امین أفندي

الكاتب االول  حسون أفندي

محمد فھمي 

 أفندي

ديصالح أفن الكاتب الثاني  

 حمدي أفندي

القاضي محمد  ١٨٩٣ ١٠

 امین أفندي

الكاتب االول  حسون افندي

محمد فھمي 

 افندي

الكاتب الثاني  صالح أفندي

 حمدي أفندي

القاضي عارف  ١٨٩٤ ١١

 حكمت أفندي

الكاتب االول  حسون افندي

محمد فھمي 

 أفندي

الكاتب الثاني  صالح أفندي

 سعود أفندي

 

١٢ 

 

١٨٩٦-١٨٩٥  

 

القاضي عارف 

 حكمت أفندي

 

 حسن أفندي

الكاتب االول 

محمد فھمي 

 أفندي

الكاتب الثاني  



 )

محمد سعید  محمد أفندي

 أفندي

 

١٣ 

 

 

١٨٩٧ 

 

 

 

القاضي عارف 

 حكمت أفندي

الكاتب االول  حسن افندي 

محمد فھمي 

 افندي

 

 محمد أفندي

الكاتب الثاني 

محمد سعید 

 أفندي

١٤ 

 

 

 

 

١٨٩٨ 

القاضي محمد 

 علي أفندي

الكاتب االول  عطاء هللا أفندي

محمد فھمي 

 أفندي

 

 محمد أفندي

الكاتب الثاني 

محمد سعید 

 أفندي

القاضي محمد  ١٨٩٩ ١٥

 علي أفندي

الكاتب  االول  عطاء هللا افندي

محمد فھمي 

 أفندي

 

 محمد أفندي

الكاتب 

الثاني محمد 

 سعید أفندي

١٦  

١٩٠٠ 

حسین القاضي 

 عوني أفندي

 

 عطاء هللا أفندي

الكاتب االول 

 احمد أفندي

 

 محمد أفندي

الكاتب الثاني 

محمد سعید 

 أفندي

١٧ 

 

 

١٩٠١ 

 

القاضي حسین 

 عوني أفندي

 

 محمود أفندي

الكاتب االول 

 احمد افندي

الكاتب الثاني  



 )

محمد سعید  سعید أفندي

 أفندي

١٨ 

 

القاضي حسین  ١٩٠٣

 عوني أفندي

یشخ محمد ال

 أفندي

الكاتب االول 

 احمد افندي

 

 سعید أفندي

الكاتب الثاني 

محمد سعید 

 أفندي

القاضي السید  ١٩٠٦ ١٩

احمد شمس 

 الدین أفندي

الشیخ محمد 

 افندي

الكاتب االول 

 احمد افندي

الكاتب الثاني  سعید أفندي

محمد سعید 

 أفندي

  
شرف قد ط<رأ محكمة النجف األ وكتاب أعضاءان عدد ) ١٠(یظھر من جدول رقم 

ام<ا الكت<اب فك<ان الع<دد ، تغی<رت م<ن ثالث<ة ال<ى خمس<ة ث<م اثن<ین  األعض<اءفان ، علیھ تغییر 

فیب<<دو م<<ن اس<<تقرار ھیئ<<ة المحكم<<ة بعض<<وین وك<<اتبین ان الحكوم<<ة ، اثن<<ین  أص<<بحواح<<داً ث<<م 

 إنو . یھ<ا ش<رف بھ<دف االس<تحكام علالعثمانیة سعت الى تنسیق محدد في محكمة النج<ف األ

ف<ان القاض<ي حس<ین ع<وني أفن<دي كت<ب ف<ي ، كان<ت ل<ھ م<ؤھالت علمی<ة عالی<ة  ةبعض القضا

وھ<<ذا یع<<د م<<ن الممی<<زات االیجابی<<ة لمحكم<<ة النج<<ف ، )٦٤(المنط<<ق والمع<<اني والبی<<ان والنح<<و 

  .الحكم بالشكل الصحیح  إصدارشرف الن اإلمكانیات العلمیة لھا دور ھا في األ

ف<ان ك<ل ش<خص كام<ل االھلی<ة یح<ق ل<ھ ان  اءةدالبفي محكمة  الدعوى إقامةعن  أما

وتق<<وم المحكم<<ة بتبلی<<غ ، یق<<یم دع<<وى قض<<ائیة ف<<ي ھ<<ذه المحكم<<ة ع<<ن طری<<ق تق<<دیم عریض<<ة 

وبع<د . وعل<ى الم<دعي دف<ع الرس<وم القض<ائیة ، المدعى علی<ھ لیحض<ر ام<ام الح<اكم للمرافع<ة 

للمدعى علی<ھ ف<اذا  األسئلةھ الحاكم للمرافعة یوج) المدعي و المدعى علیھ (حضور الطرفین 

المدعى علیھ الدعوى یطلب  أنكراما اذا ، أقر بدعوى المدعي یصدر قراره  لصالح المدعي 

وبعد ، یطلب من المدعى علیھ الیمینالثبوتیة  او الشھود او  األوراقالحاكم من المدعي تقدیم 
                                                 

  . ١٢١ص ،  ٢٥ج ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم ) ٦٤(



 )

حاكم القرار وی<ذكر فی<ھ أس<باب یصدر ال أكثراتخاذ ھذه اإلجراءات من خالل جلسة واحدة او 

ویعط<<ي الكات<<ب للط<<رفین ص<<ورة الحك<<م ، الحك<<م وحكم<<ھ والم<<ادة القانونی<<ة الت<<ي یس<<تند الیھ<<ا 

  . )٦٥(مصدقة 

ف<ي محكم<ة ب<<داءة النج<ف االش<رف تص<<در حكم<اً عل<<ى  )٦٦() دائ<رة الج<<زاء(وكان<ت 

ئھم في قائمة فقد أصدرت حكماً على مجموعة من األشخاص وتم تنظیم أسما، جرائم مختلفة 

م ال<<ى مدیری<<ة االم<<ن ١٩١٠حزی<<ران  ٢٨ورفعتھ<<ا المحكم<<ة ف<<ي ، حس<<ب الح<<روف الھجائی<<ة 

اال ان ملف الوثائق الذي اعتم<دنا علی<ھ ف<ي نق<ل ھ<ذه المعلوم<ات ال ، العام في نظارة الداخلیة 

ء وكذلك تب<ین م<ن خ<الل الوث<ائق العثمانی<ة ان دائ<رة الج<زا.  )٦٧( األسماءیحتوي على قائمة  

م ١٩١١أصدرت خالل ظرف ثالثة اشھر من بدایة شھر حزیران ال<ى نھای<ة  ش<ھر اب س<نة 

 ،)١١(المحكومین في الجدول  رق<م ءأسماوثبتنا ، حكماً على مجموعة أخرى من األشخاص 

  .  )٦٨(شرف على الحكم صدق رئیس محكمة بداءة النجف األ و

ف<ي  )٦٩(م<دعي ع<ام  م ال<ى وج<ود١٩١٥حزی<ران  ٨الوثائق المؤرخة ف<ي  وأشارت

س<نیة ال<ى  إرادةوت<م نقل<ھ بموج<ب ، ش<رف وھ<و احم<د نش<أت أفن<دي  محكمة بداءة النج<ف األ

ف<ي ) مدیری<ة س<جل الم<أمورین (وذل<ك بع<د ان رش<حتھ ، بغداد   )٧٠(عضویة محكمة استئناف

                                                 
 .  ١٤٥ -١٤٢ص ، المصدر السابق ، عبد الرحمن عبد هللا محمد حسن الصراف  )٦٥(

وجاء في قانون اصول المحاكمات الجزائیة الصادر من . تقوم با صدر االحكام القضائیة : دائرة الجزاء ) ٦٦(

استثني بنص  وزارة العدل العراقیة ان المحاكم الجزائیة تختص بالنظر في جمیع الدعاوى الجزائیة اال ما

ص ، ) ١٩٧١، دار الحریة : بغداد(، قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، وزارة العدل : ینظر . خاص 

 .  ١٣٢ص ، المصدر السابق ، هللا محمد حسن الصراف  عبد عبد الرحمن؛٣٢

(67)  BOA ,DH .EUM. THR  ,42 / 37/ 10.B.1328h.(1910).  

(68 )  BOA ,DH .EUM. KADL  ,12 / 43/ 29 .Ra .1329h.(1911). 

ول<ھ ان یطل<ب اقام<ة ال<دعوى ب<الحق الع<ام وتعقیبھ<ا ، ھو الذي یتولى االدعاء ب<الحق الع<ام : المدعي العام ) ٦٩(

  .  ٩ص ، قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، وزارة العدل : ینظر . واالشراف على اعمال المحققین 

خطاء التي قد تقع في المحاكم االبتدائیة سواء أكان<ت األخط<اء االستئناف ھو تدارك األ:محكمة االستئناف ) ٧٠(

، االستئناف اال مرة واح<دة أي ان أحك<ام االس<تئناف التس<تأنف  زوال یجو، في اإلجراءات ام في الموضوع 

ام<ا المحكم<ة الت<ي حكم<ت ف<ي ال<دعوى ، وتسمى المحكمة التي یرفع الیھا االستئناف بمحكمة الدرجة الثانیة 

ویكون االستئناف عن طریق طعن ع<ادي یقدم<ھ ال<ذي خس<ر ال<دعوى ، فتسمى بمحكمة الدرجة االولى اوالً 



 )

و یظھر ان المدعي العام احمد نشأت أفندي كان على مس<توى ، ) ٧١(نظارة العدلیة والمذاھب 

  . ان یكون عضواً في محكمة استئناف بغداد  ھلھأی

  )١١(جدول رقم 

  شرفنماذج من أحكام محكمة بداءة النجف األ

  )٧٢(م ١٩١١آب  –في المدة حزیران 

 ت

 الحكم  أسباب الحكم  محل سكنھ  عمره  اسم المحكوم 

)مدة السجن(  

باقر بن سید  ١ 

 حبیب

 شھرین ونصف ضرب محلة الحویش ٢٠

محمدجاسم بن  ٢  اشھر ٤ غصب ناحیة التاجیة ٢٧   

 شھر واحد ضرب وجرح محلة الحویش ــــ جبر بن صالح ٣ 

اشھر ٣ ضرب وغصب ناحیة الكوفة ٥٥ حسون بن تقي ٤   

اشھر٦ غصب محلة الحویش ٢٥ حسین بن موسى ٥   

حسین بن  ٦ 

 عبادین

اشھر ٦ سرقة محلة الحویش ٣٥  

 اسبوع واحد ضرب محلة البراق ٢٨ حبیب بن فلیح ٧ 

حسن بن سید  ٨ 

 احمد

 

 اسبوع واحد ضرب محلة المشراق ٢٠

حسین بن الشیخ  ٩ 

 محمد

 اسبوع واحد ضرب محلة البراق ٣٠

 اسبوع واحد ضرب ناحیة الكوفة ٣٥حسین بن السید  ١٠ 

                                                                                                                                              
ش<رح أحك<ام ، عباس العب<ودي : ینظر . بكاملھا او بجزء منھا في الحكم الصادر من محكمة الدرجة االولى 

 . ٣٦٩ص ، ) ٢٠٠٧، دار الثقافة : عمان(، قانون أصول المحاكمات المدنیة 

(71) BOA,İ . AZN, 118/ 1333B- 8/ 25. B. 1333h. (1915) .  

  : من وثائق االرشیف العثماني ) ١١(تم اعداد الجدول رقم ) ٧٢(
BOA, DH. EUM.KADL, 12/ 43/ 29. Ra. 1329h. (1911).  



 )

 یاسین

 اسبوع واحد ضرب محلة البراق ٤٠ حسان بن حر ١١ 

بوع واحداس ضرب محلة البراق ٢٦ حسون بن علي ١٢   

 اسبوع واحد ضرب محلة البراق ٤٠ حمید بن علي ١٣ 

 اسبوع واحد ضرب محلة الحویش ٢٢ ركبان بن حبیب ١٤ 

مال رشید بن  ١٥ 

 شھیب

اشھر ٦ غصب ناحیة الكوفة ٥٠  

 سنتین سرقة محلة المشراق ٢٢ زبالة بن عزیز ١٦ 

 شھرین ضرب محلة الحویش ٣٥ سعید بن موسى ١٧ 

هللا سعید عبد ١٨   اسبوع واحد ضرب محلة البراق ٣٥ 

ایام ١٠ ضرب محلة البراق ٤٠ سلمان بن محمد ١٩   

 اسبوع واحد ضرب ـــــــ ـــــ سبتي بن جمعة ٢٠ 

شریف بن الحاج  ٢١ 

 عبود

یوم ١٥ ضرب ناحیة الكوفة ١٨  

 اسبوع واحد ضرب محلة الحویش ـــــ ظایف بن حسن ٢٢ 

الكوفة ناحیة ٦٠ عباس بن وكاع ٢٣   شھرین ضرب 

عبد الحسین بن  ٢٤ 

 وكاع

 شھرین ضرب ناحیة الكوفة ٣٠

عبد الرضا بن  ٢٥ 

 وكاع

 شھرین ضرب ناحیة الكوفة ٤٥

 شھرین ضرب ناحیة الكوفة ٤٠ علوان بن وكاع ٢٦ 

 اسبوع واحد ضرب ناحیة الكوفة ١٦ عبد بن حمیدان ٢٧ 

 سنتین سرقة محلة المشراق ٢٥ عزیز بن طاھر ٢٨ 

اسابیع ٣ ضرب ناحیة الكوفة ٢٤ علي بن حسین ٢٩   

 اسبوع واحد ضرب ناحیة الكوفة ٣٠ عبد هللا بن مجدم ٣٠ 

 اسبوع واحد ضرب محلة البراق ٤٢ عیسى بن احمد ٣١ 



 )

عباس بن عبد  ٣٢ 

 الحسین

ایام ١٠ ضرب محلة البراق ــــــ  

 شھر واحد تشھیر سالح ناحیة التاجیة ٣٥ عبود بن حسن ٣٣ 

 شھر واحد تشھیر سالح ـــــــ ٤٠ عبد بن علیوي ٣٤ 

عباس بن السید  ٣٥ 

 یاسین

 اسبوعین ضرب ناحیة التاجیھ ٤٨

عبود بن الشیخ  ٣٦ 

 جعفر

یوم ١٥ ضرب محلة العمارة ١٨  

اشھر ٤ غصب محلة العمارة ١٦ عباس بن عبود ٣٧   

 اسبوع واحد ضرب محلة البراق ٢٤ غازي بن علوان ٣٨ 

ظم بن حسنكا ٣٩   اسبوع واحد ضرب محلة الحویش ــــــ 

اشھر ٤ غصب ناحیة التاجیة ٢٥ كتان بن عباس ٤٠   

ةناحیة الجعار ــــــ كاظم بن فرج ٤١  ایام ١٠ ضرب   

اشھر ٦ غصب ــــــ ٣٨ كاظم بن كاھین ٤٢   

اشھر٦ غصب ــــــ ٣٠ كیطان بن علوان ٤٣   

محسن بن ابو  ٤٤ 

 شبع

 سنة واحدة سرقھ محلة الحویش ٣٥

اشھر ٦ سرقة ناحیة الجعاره ١٨ محسن بن محمد ٤٥   

محمد بن السید  ٤٦ 

 حاجي

 اسبوعین ضرب ناحیة الكوفة ٥٥

محمد سعید بن  ٤٧ 

 ھادي

 اسبوع واحد ضرب محلة البراق ٢٠

محمد جابر بن  ٤٨ 

 ھادي

 اسبوع واحد ضرب محلة البراق ١٨

بغص محلة المشراق ١٩ مھدي بن صالح ٤٩  اشھر ٣   

اشھر ٩ سرقة محلة المشراق ٢٠ محمد بن جبار ٥٠   

محمد علي بن  ٥١ 

 علي

اشھر ٩ سرقة محلة المشراق ٢٣  



 )

 اسبوع واحد ضرب ـــــــ ـــــــ موسى بن جاسم ٥٢ 

  

ان محكمة ب<داءة النج<ف االش<رف كان<ت تص<در ) ١١(یظھر من خالل الجدول رقم 

م<دة (واعل<ى م<دة حك<م ) تشھیر س<الح ، سرقة ، جرح ، ضرب(أحكاماً متعلقة بجرائم طفیفة 

ویب<دو ان ھ<ذه المحكم<ة ل<م تنظ<ر ف<ي . أصدرتھا المحكمة ھي سنتان بسبب الس<رقة ) السجن 

واألم<<وال المنقول<<ة وغی<<ر المنقول<<ة ) األم<<الك واألراض<<ي ( ج<<رائم القت<<ل ودع<<اوى العق<<ارات 

 )٧٣(تئناف في مرك<ز والی<ة بغ<داد وان قرارات محكمة البداءة كانت تستأنف في محكمة االس،

 .  

الج<دول حم<ل  إن  إذوتبین ان المحكمة كانت تنظ<ر ف<ي قض<ایا غی<ر الب<الغین أیض<ا 

المحك<<ومین ب<<ین مرك<<ز القض<<اء المع<<روف  أس<<ماءوتوزع<<ت ، س<<نة " ١٦"محك<<ومین بعم<<ر

، الكوف<<<ة ( وب<<<ین الن<<<واحي ) العم<<<ارة ، المش<<<راق ، الب<<<راق ، الح<<<ویش (  األربع<<<ةبمحالت<<<ھ 

  ). ةالجعار، لتاجیةا

وظھر م<ن خ<الل ھ<ذا المبح<ث ان المؤسس<ة القض<ائیة ك<ان لھ<ا حض<ور ف<ي قض<اء  

فق<د ك<ان ف<ي ھ<ذه المؤسس<ة ، مس<توى قض<اء  إل<ىوأركانھ<ا تكامل<ت قیاس<اً ، ش<رف النجف األ

ومارس القض<اء العثم<اني ف<ي النج<ف االش<رف دوره . قاضي ومدعي عام وأعضاء وكاتبان 

وعك<س ھ<ذا ال<دور ، جزائیة م<ن خ<الل دائ<رة الج<زاء ف<ي محكم<ة الب<داءة بإصداره األحكام ال

محكم<<ة ب<<داءة  إحك<<امش<<رف الن العثمانی<<ة ومركزی<<ة الدول<<ة ف<<ي النج<<ف األ اإلدارةالقض<<ائي 

الع<ام ف<ي نظ<ارة  األم<نشرف رفعت الى العاص<مة اس<تانبول بالتنس<یق م<ع مدیری<ة النجف األ

یذی<<ة تابع<<ت األحك<<ام القض<<ائیة الص<<ادرة م<<ن القض<<اء وھ<<ذا یعن<<ي  ان الس<<لطة التنف،الداخلی<<ة 

  . )٧٤(شرف بھدف تنفیذھا العثماني في النجف األ

                                                 
 .  ١٣٥ص، المصدر السابق ، عبد الرحمن عبد هللا محمد حسن الصراف )٧٣(

(74   ) BOA, DH. EUM. THR, 42/ 37/ 10. B. 1328h. (1910   )  .   



 )

   -:الجیش والقوات االمنیة : المبحث الثالث 
ً بالغا منذ نشأتھا      م الجیش ١٤٤٧فأصبح في سنة ، اھتمت الدولة العثمانیة بالجیش اھتماما

، واسعة من العالم  إنحاءدور في توسیع رقعة الدولة العثمانیة في وكان لھذا الجیش ال، في العالم  األول

تشكیل  أھموكانت االنكشاریة . ) ٧٥(وعرف بأصنافھ المتعددة ومعداتھ المختلفة وبالخصوص المدفعیة 

اذ كانت وراء االنتصارات التي حققھا الجیش العثماني على ، عسكري في المؤسسة العسكریة العثمانیة 

، وعرفت بالقوة واالنضباط ، بیة ابان القرنین الخامس عشر والسادس عشر المیالدیینالجیوش األور

السامیة ومراكز القیادة في  اإلداریةوفضالً عن دورھا العسكري فان أفرادھا كانوا یتقلدون الوظائف 

 . )٧٦(الدولة العثمانیة 

ى علیھ<ا الس<لطان محم<ود اذ قض، وكان ظھور الفوضى والفساد في االنكشاریة سبباً في إنھاءھا 

بع<<د أن كان<<ت عقب<<ة ف<<ي وج<<ھ اإلص<<الحات العس<<كریة ) ٧٧( م١٨٢٦ف<<ي س<<نة ) م ١٨٣٩ -١٨٠٨(الث<<اني 

واعتم<د الس<لطان ،  )٧٨(وعلى اثرھا تم تأسیس جیش جدید ال یختلف عن بقیة الجی<وش األوربی<ة ، الحدیثة 

فكان لھؤالء الضباط دور ، البروسي محمود الثاني في تنظیم الجیش العثماني الحدیث على ضباط الجیش 

وفي الوق<ت نفس<ھ ت<م اج<راء تع<دیالت ف<ي مناص<ب الدول<ة ، في زیادة قدرة الجیش العثماني على المقاومة 

  . )٧٩(أوضاع القوات العسكریة العثمانیةالعلیا السیاسیة والعسكریة وانعكست نتائجھا على تحسین وتطویر 

م وتولى السلطنة بعده ابنھ الس<لطان عب<د المجی<د ١٨٣٩ تموز ٢توفي السلطان محمود الثاني في 

م خ<ط ش<ریف ١٨٣٩ة فاص<در س<نة یالداخل اإلصالحاتوسار على خطة والده في ، ) م ١٨٦١ -١٨٣٩( 

المھمة فیجب على المواطنین تقدیم الجنود الالزمة  األمورمن  وإنھاوأكد فیھ على مسألة الجندیة ، كلخانھ 

ة ع<ن داعاة عدد السكان ف<ي ھ<ذه المس<ألة ف<ال یطل<ب م<ن بع<ض المن<اطق زی<اللمحافظة على الوطن مع مر

                                                 
وكان لدى الجیش العثماني ، من اشھر معدات الجیش العثماني وواحدة من ارقى المدافع في العالم : المدفعیة العثمانیة ) ٧٥(

للوقوف ، قذیفة في الدقیقة  ١٥أي كادران ذو نابضین وكذلك مدفع صاروخ خارق یقذف " إیكي یایلي كادران "مدفع 

 . ٤١٩ -٣٧١ص ،  ٢ج، المصدر السابق ، یلماز اوزتونا : ینظر ، العثماني واصنافھ ومعداتھ  على تفاصیل الجیش

دیوان المطبوعات : الجزائر ( ،  ١٩١٦ -١٢٨٨دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة والمشرق العربي ، الغالي غربي ) ٧٦(

 .  ٣٧ – ٣٦ص ، )  ٢٠٠٧، الجامعیة 

( ، ) م ١٩١٤ -١٨٣٩(موقف نصارى بالد الشام من االصالحات في الدولة العثمانیة  ،نایف عبد نایف نجم الجبوري ) ٧٧(

 .  ٧٣ص ، ) ٢٠١١، دار الحامد : عمان 

 .  ٤٢ص ، المصدر السابق ، الغالي غربي ) ٧٨(

 . ٥٥٨ -٥٥٧ص ، المصدر السابق ، كارل بروكلمان )٧٩(



 )

  واذا ل<م ت<راع، وان تكون الخدمة العس<كریة بطریق<ة المناوب<ة ، تحملھا ومن البعض اآلخر اقل مما تتحمل 

  .  ) ٨٠( ھذه الجوانب فسوف یؤدي الى اختالل النظام

( ال<<ذي س<<مي بج<<یش الع<<راق و الحج<<از ،م ١٨٤٨الدول<<ة العثمانی<<ة الفیل<<ق الس<<ادس س<<نة  وأسس<<ت

ال<ذي ، ودخلت بغداد وتوابعھا ضمن حمایتھ  ، واصبحت والیة بغداد مقراً لھذا الجیش ، ) الجیش السادس

إذ كان<ت ف<ي النج<ف االش<رف الكتیب<ة االول<ى والثانی<ة ، توزعت قطعاتھ العسكریة في انحاء ومدن الوالیة 

اكب<<ر الكتائ<<ب : والكتیب<<ة االخی<<رة ھ<<ي ، ى م<<ن الل<<واء الراب<<ع مش<<اة م<<ن الل<<واء الث<<اني مش<<اة والكتیب<<ة االول<<

وبلغ مقدار الرواتب المدفوعة للكتیبة في ، جندیاً ) ٣٢٦(كان یوجد بھا  إذ، شرف الموجودة في النجف األ

بغ<<داد : وك<<ان جن<<ود كتائ<<ب النج<<ف االش<<رف مجن<<دین م<<ن، ق<<رش )  ١٤، ٢٤٠(م ١٨٤٨ش<<ھر ای<<ار س<<نة 

  . )٨١(فضالً عن النجف االشرف، ز والحلة ودیار بكر واربیل ومندلي والسلیمانیة والموصل ورا وندو

وبدأ بتطبیق التجنید اإللزامي ع<ن ، م ١٨٧٢م الى سنة ١٨٦٩تسنم مدحت باشا والیة بغداد سنة 

وبعد تنفیذ ھذا البرنامج العسكري في مركز الوالی<ة ت<م تطبیق<ھ ، طریق نظام القرعة العسكریة في الوالیة 

فل<ذلك رف<ع علم<اء النج<ف االش<رف م<ع ،واث<ار ھ<ذا االم<ر حفیظ<ة العلم<اء .) ٨٢(في مدینة النجف االش<رف 

الى السلطان العثماني طالبین إعفاء أساتیذ وطالب الحوزة العلمیة ) برقیة (علماء كربالء المقدسة تلغرافاً 

  . )٨٣(وخدمة العتبات المقدسة من الخدمة العسكریة اإللزامیة 

وق<رر المجل<س ، ) رئاسة الوزراء العثمانیة ( ا الموضوع في مجلس الوكالء الخاص ونوقش ھذ

ام<ا أس<اتیذ وط<الب الح<وزة العلمی<ة فس<تتم مع<ا مل<تھم طبق<اً ، عدم اعفاء أي شخص من الخدم<ة العس<كریة 

د م<ن ابغدقام العلماء بالضغط على والیة  أثرهوعلى ، وأبلغت والیة بغداد بھذا القرار ، للقانون العسكري 

اج<<ل إعف<<اء خدم<<ة العتب<<ات المقدس<<ة م<<ن الخدم<<ة العس<<كریة فل<<ذلك فاتح<<ت والی<<ة بغ<<داد مجل<<س ال<<وكالء 

  وطل<<ب م<<ن، وبع<<د المناقش<ة واف<<ق المجل<<س عل<ى إعف<<اء ھ<<ؤالء الخ<دم م<<ن الخدم<<ة العس<كریة ،بالموض<وع 

األش<خاص یمك<ن أن یعف<وا وبین ان العدید من ، والیة بغداد تسجیل أسمائھم  ووظائفھم وإرسالھا للمجلس 

  . )٨٤(فلذلك طلب من والیة بغداد الدقة في التسجیل ، من الخدم  أنھممن الخدمة العسكریة بحجة 

شرف وكربالء المقدسة یتخوفون م<ن وكان العثمانیون بعد تطبیق التجنید اإللزامي في النجف األ

الجن<ود الش<یعة بجن<ود الس<نة م<ن الج<یش  فل<ذلك فك<روا باس<تبدال،  تأثیر الجنود الشیعة على الجن<ود الس<نة 

                                                 
 .  ٤٨٢،  ٤٨٠ص ، المصدر السابق ، محمد فرید بك المحامي ) ٨٠(
  . ٣١٤ – ٣١٣، ٣١١، ٣٠٩ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا ) ٨١(

(82 )  BOA, HR. TO , 549/ 20/ ves. nul- 3, 25. 5. 1869. 

(83   ) BOA, ay.gőm. 

 .  ٣٢٠ -٣١٩ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا  )٨٤(



 )

اال ان ھذه الفكرة كانت صعبة التنفی<ذ الحتم<ال ق<وي ان الجن<ود الش<یعة ، )٨٥(الرابع الذي مقره في خربوط 

  . )٨٦(لن یذھبوا الى خربوط 

العراقیین في الجیش بدالً من األت<راك ال<ذین ك<انوا ال یبق<ون  إدخالمدحت باشا من التجنید  وأراد

وك<ان ،) ٨٧(وھذا سیؤدي الى إتمام النقص الحاصل في عدد القوات العسكریة ، مدة وجیزة إال   قفي العرا

مدحت باشا یس<تخدم الق<وة العس<كریة كق<وة لتطبی<ق اإلص<الحات والقض<اء عل<ى االض<طرابات والحرك<ات 

د ش<یخ عش<<یرة ش<<مر الجرب<<ا ض<<  )٨٩(فعن<<دما فش<<لت حرك<<ة الش<یخ عب<<د الك<<ریم ب<<ن ص<<فوق ، )٨٨(العش<ائریة 

م مم<<ا ١٨٧١ش<<رف وذل<<ك ف<<ي س<<نة ال حقت<<ھ الق<<وات العس<<كریة حت<<ى ف<<ي النج<<ف األ، حكوم<<ة والی<<ة بغ<<داد 

  .)٩٠(اضطر الى مغادرتھا 

ش<رف خ<الل مس<ار وج<وده فیھ<ا تبع<اً كانت للجیش العثم<اني س<لبیات وایجابی<ات ف<ي النج<ف األ  

 ٣٠ث<ائق العثمانی<ة المؤرخ<ة م<ن الو أش<ارتفق<د ، والظروف التي تحدث في المدین<ة او المنطق<ة  لإلحداث

شرف والمناطق المحیطة بھا انھ عندما انتشر وباء في النجف األ، م ١٨٨١حزیران   ٦م الى ١٨٨١اذار 

                                                 
: وكانت تضم أربعة ألویة ، ) لاالناضو(والیة من والیات الدولة العثمانیة في تركیا االسیویة ) : خربوت(خربوط ) ٨٥(

وتقع مدینة خربوط حالیافي ، ودرسم ، وسورك ، ) مجتمعان ( وخربوط ومالطیة ، ) مركزه مدینة معدن أرغني (معادن 

ترجمة ،المعجم الجغرافي لإلمبراطوریة العثمانیة ، موستراس . س : ینظر ) . ایالزیغ( ىجنوب شرق تركیا وتسم

الموسوعة ، ویكیبیدیا –ایالزیغ ،" انترنت"؛ ٢٤ص ، )  ٢٠٠٢، دار ابن حزم : یروت ب(، عصام محمد الشحادات 

 .http://ar.m.wikipedia.org)(،  المواقع،الحرة 

  .٣٢٢ -٣٢١ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا  )٨٦(

    .  ١٧٨ص ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان  )٨٧(

 .  ٣٧٦ – ٣٥٨ص ، تاریخ العراق الحدیث ، عبد العزیز سلیمان نوار ) ٨٨(

واشتھر اسمھ ون<ال مكان<ة ، ھو ابن الشیخ صفوق من عمشھ زوجتھ العربیة الشمریة ) : م ١٨٧١ -؟ (الشیخ عبد الكریم ) ٨٩(

، ناً الوقوف امام سیاسة مدحت باش<اداد معلقام بحركة عشائریة ضد حكومة والیة بغ. وكانت مشیختھ في أورفھ ، معروفة 

مجل<س (فق<د ألق<ي الق<بض علی<ھ وق<دم للمحاكم<ة أم<ام ،اال ان ھذه الحركة لم یكتب لھا النجاح بعد أن تصدى لھ م<دحت باش<ا 

 فصدرت األوام<ر ب<ان یرس<ل ال<ى، وأرسلت أوراق الحكم الى العاصمة استانبول ، في بغداد فحكم علیھ باالعدام ) التمییز 

: ینظ<ر . م١٨٧١ف<ذ  اإلع<دام ف<ي الموص<ل س<نة وفي الطریق أثناء وصولھ الى الموصل جاء األمر بإعدام<ھ ون، العاصمة 

ص ،  ٧ج ، ) ١٩٥٥، ش<<ركة التج<<ارة والطباع<<ة المح<<دودة : بغ<<داد(،  االحتالل<<ینت<<اریخ الع<<راق ب<<ین ، عب<<اس الع<<زاوي 

تاریخ الع<راق الح<دیث ، ؛عبد العزیز سلیمان نوار  ١٦٠ ١٥٩ص ،  ١ج ، عشائر العراق ،؛ عباس العزاوي ٢٦٣ -٢٦١

 . ٣٧٢ – ٣٦٩ص ، 

   .  ١٩١ص ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان )٩٠(

http://ar.m.wikipedia.org


 )

سارع الجیش العثماني الى تشكیل حلقات حول المدن والمناطق لمنع انتقال الناس فیما بینھم سعیاً من اجل 

  .) ٩١(شرف او غیرھامن انتشاره سواء كان في النجف األاو على اقل تقدیر التقلیل ، منع انتشاره 

ب<<الھجوم عل<<ى التبعی<<ة ، م ١٨٩٦ش<<رف تم<<وز قام<<ت الق<<وات العس<<كریة العثمانی<<ة ف<<ي النج<<ف األ

، ش<رف ھذا التدخل العس<كري حفیظ<ة العلم<اء ف<ي النج<ف األ راثأو ، أموالھماإلیرانیة وقتلت منھم ونھبت 

وعلى إث<ره قام<ت ،  إیرانإذ ان العلماء قدموا شكوى الى شاه ، انیة ومن ثم احدث ضجة في السیاسة اإلیر

عن طریق سفارتھا في استانبول بتقدیم احتجاج ال<ى الخارجی<ة العثمانی<ة مطالب<ة متابع<ة  اإلیرانیةالحكومة 

  . )٩٢(الموضوع وفتح تحقیق فیھ وان ال یتكرر ھكذا حدث مرة اخرى 

اً خاص<<اً بحج<<اج بی<<ت هللا الح<<رام العائ<<دین ال<<ى النج<<ف اھتم<<ت الحكوم<<ة العثمانی<<ة اھتمام<<اً طبی<<

وفضالً  عن المعاینة الطبیة كانت الحكومة العثمانیة تجھز قوة عس<كریة ، ) ٩٣( شرف من الدیار المقدسةاأل

رئاس<ة (م ج<رى تنس<یق ب<ین الص<دارة العظم<ى ١٨٩٨فف<ي س<نة  ، ش<رف خاصة لحمایة حجاج النج<ف األ

األرك<ان الحربی<ة العام<ة ووالی<ة بغ<داد م<ن اج<ل تجھی<ز ق<وة عس<كریة لت<وفیر  ودائ<رة) الوزراء العثمانی<ة 

وفع<الً ت<م ، )٩٤() س<وار(جن<دي خی<ال ) ١٠٠(وكان المتفق علیھ ان تضم القوة العس<كریة  ، للحجاج  األمن

 ھذه القوة بعد صدور اإلرادة السنیة السلطانیة كما اتضح من خالل كتاب الشعبة الرابع<ة ف<ي دائ<رة إرسال

وجھ<زت ھ<<ذه الق<<وة مش<<یریة الج<<یش الھم<<ایوني ، م١٨٩٨تم<<وز  ١٦األرك<ان الحربی<<ة العام<<ة الم<<ؤرخ ف<<ي 

  . )٩٥(السادس في والیة بغداد 

                                                 
(91)BOA,Y.A. HUS, 166/ 141/ 28. R. 1298h. (1881) ;BOA, Y.A. HUS, 166/ 142/28.R. 1298h. 

(1881);  BOA, Y.A. HUS, 167/ 13/7 . Ca. 1298h. (1881); BOA, Y.A. HUS, 167/ 103/ 8. B. 
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(٩٢)BOA, BEO, 807 / 60471/ 26. M. 1314h. (1896) ;    BOA, BEO, 819/ 61386/ 21. S. 1314h.  

(1896).     

(93) BOA, A. MKT. MHM, 387- B/27/ves. nul , 22 Ra. 1284h. (1867) ; BOA, A. MKT. MHM, 

576/ 25 / 28. M. 1316h. (1898) ; BOA, DH. MKT , 539/ 71/6. R. 1320h. (1902).      
 

وف<ي جری<دة عس<كریة المانی<ة ). الف<ارس(العثمانیون للداللة عل<ى الجن<دي الخی<ال  ككلمة فارسیة استخدمھا االترا: سوار ) ٩٤(

، ٣٨١ص ،  ٢ج ، المصدر الس<ابق ، ا أوزتونیلماز : ینظر ". الخیال العثماني أمھر خیال في أوربا: " م ورد ١٧٨٩سنة 

  .  ١٢١ص ، المصدر السابق ، حسان حالق وعباس صباغ ،  ٤٥٠ص ، المصدر السابق ، محمد التونجي 

(95 )  BOA, A. MKT. MHM, 576/ 25 / 28. M. 1316h. (1898). 



 )

ك<<ان ف<<ي ، م ١٨٩٨ان ف<<ي س<<نة ، تب<<ین م<<ن خ<<الل وث<<ائق الص<<دارة والقی<<ادة العس<<كریة العثمانی<<ة 

وھ<ذا الط<ابور ، ) ش<رف ور النج<ف األط<اب( الراب<ع وك<ان یس<مى ) الكتیبة ( )٩٦(النجف االشرف الطابور 

أفن<دي ب<ن الح<اج ش<ریف  أم<ینوك<ان محم<د .  )٩٩() احتیاط()٩٨(ردیف  ٨٤) الفوج ( )٩٧(من وحدات آالي 

ف<ي  ةوذك<رت الوث<ائق العس<كریة المؤرخ<، طابور النجف االش<رف  )١٠٠() سر جاوش(من رؤساء عرفاء 

تنص<ره م<ن خ<الل اوراق  إثب<ات اً وق<د ت<منص<رانی أص<بح) السر جاوش(م ان ھذا ١٨٩٨ األولكانون  ٢٨

وانھ على اتصال مع دكتور أمریكي في والیھ  إنكارهذلك اال ان األوراق كانت تؤكد عكس  وأنكر، تخصھ

ش<رف ال<ى قی<ادة الج<یش الس<ادس ف<ي وأرس<ل م<ن النج<ف األ، وعن طریقھ تنص<ر ) وارل(البصرة یدعى 

  .  )١٠١(بعد أن أخرج من السلك العسكري ، أخرى  والیة بغداد على ان ینفى من الوالیة الى والیة

وث<ائق  أشارتفقد ، شرف مركزاً تنطلق منھ القوات العسكریة الى مناطق اخرىكانت النجف األ

ش<<رف ال<<ى م  ال<<ى توج<<ھ ق<<وة عس<<كریة م<<ن النج<<ف األ١٩٠٥ك<<انون الث<<اني  ٢٩الب<<اب الع<<الي بت<<اریخ  

                                                 
مكون<ة م<ن ، ي الج<یش العثم<اني صف من الناس یقف بعض<ھم وراء بع<ض أو الوح<دة العس<كریة م<ن المش<اة ف<: الطابور ) ٩٦(

، ش<<مس ال<<دین س<<امي : ینظ<<ر) . بیكباش<<ى(جن<<دي یق<<ودھم ض<<ابط برتب<<ة ) ١٠٠٠(ویت<<ألف الط<<ابور م<<ن ، اربع<<ة بلوك<<ات 

ص ،  ةالمعج<<م الموس<<وعي للمص<<طلحات العثمانی<<ة التاریخی<<، س<<ھیل ص<<ابان ، ٨٥٧ص ، ایكنج<<ى جل<<د، المص<<در الس<<ابق 

  . ١٤٣ص ، صدر السابق الم، ؛ حسان حالق وعباس صباغ  ١٤٧

) آالي الصدارة. (أطلقت على الوحدة العسكریة المؤلفة من أربعة طوابیر ، الحفل ، الفوج ،  بتعني الموك: آالي )٩٧(

الحفلة الرسمیة التي كانت تقام بمناسبة ) آالي المولد . (المراسیم التي كانت تقام بمناسبة تسنم الصدر األعظم الصدارة 

شمس الدین : ینظر . ي جامع السلطان احمد في استانبول بحضور السلطان العثماني وكبار رجال السلطنة المولد النبوي ف

، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة ، سھیل صابان ،  ٤٨ص ، برنجى جلد، المصدر السابق ، سامي 

 .  ٢٣ - ٢٢ص 

) خدمة احتیاطیة ( وھو ، ) عساكر ردیفة( صنف عسكري ، لراكب كلمة عربیة تعني التابع والراكب خلف ا: ردیف  (٩٨) 

المصدر ، معلم ناجي : ینظر . وكان ھذا الصنف یطلب للخدمة في حال وقوع حرب او التدریب ، في الجیش العثماني 

؛ حسان حالق  ١٢٣ص، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة ، ؛ سھیل صابان  ٤٣٥ص، السابق 

 . ١٠٢ص، المصدر السابق ، اس صباغ وعب

(99) BOA, DH. MKT. 2143/ 86 / 20. B. 1316h. (1898 ) ; BOA, BEO, 1249/93618/ 17.Ş.  
1316h. (1898) .  

ج<امع ، ال<دلیل ف<ي الح<روب ، ص<احب البری<د ، تعني الحاج<ب ) جاوش. (تعني الرأس او الرئیس ) : سر: (سر جاوش )١٠٠(

، ش<<مس ال<<دین س<<امي : ینظ<<ر . رئ<<یس العرف<<اء ) س<<ر ج<<اوش(فیك<<ون معن<<ى . ة أي العری<<ف وھ<<و رأس العش<<ر، االخب<<ار 

  . ٨٠ص، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة ، ؛ سھیل صابان ٧١٣ص، برنجي جلد ، المصدر السابق 

(101) BOA, BEO, 1249/ 93618/ 17. Ş . 1316h. (1898) ; BOA,BEO,1265/94838/28. N. 

1316h.(1899) ; BOA,DH.MKT ,2190/67/ 5.Z.1316h.(1899).   
 



 )

ً عس<كری) ٤٢(واثناء انطالق ھذه القوة ھرب منھ<ا ،  )١٠٢(القصیم والتج<أوا ال<ى العش<ائر ف<ي قض<اء س<وق  ا

) ٢٥(وب<اع ، ومع<داتھم العس<كریة  أس<لحتھمو اخ<ذوا معھ<م ،  )١٠٤(م<ن لواح<ق ل<واء المنتف<ق  )١٠٣(الشیوخ 

ویع<<د ھ<روب ھ<<ؤالء الجن<ود وم<<ن ث<<م بی<ع أس<<لحتھم م<ن الس<<لبیات عل<<ى . ) ١٠٥(م<نھم اس<<لحتھم ال<ى العش<<ائر 

  .شرف واجدة في النجف األالمؤسسة العسكریة العثمانیة المت

اذ بین<<ت ، كریة المتواج<<دة ف<<ي القص<<یم س<<ش<<رف بأنھ<<ا موق<<ع اس<<ناد للق<<وة العوتمی<<زت النج<<ف األ

وق<<د ت<<م ، ) التم<<وین( األرزاقم  ان ق<<وة القص<<یم كان<<ت بحاج<<ة ال<<ى ١٩٠٥اذار  ٢٤الوث<<ائق المؤرخ<<ة ف<<ي 

،  األرزاقالت<<ي قام<<ت بنق<<ل ،جم<<ل) ٣٠٠(وق<<د جھ<<زت والی<<ة بغ<<داد .  )١٠٦(ش<<رف م<<ن النج<<ف األ إرس<<الھا

                                                 
(102) BOA,BEO2494 / 186998/ves. nul, 23.Za.1322h.(1905).   

تقع عل<ى ، م كمدینة تجاریة حضریة ١٧٦٢تاسست في سنة ، تعد من المدن المھمة في جنوب العراق : سوق الشیوخ  ) ١٠٣(

وكانت مركزامارة المنتفق وعندما جعل وال<ي بغ<داد م<دحت ، اربعة ابواب  وكان یحیط بھا سور فیھ، ضفة الفرات الیمنى 

ام<ارة ، حمی<د حم<د الس<عدون : ینظ<ر . م اصبحت مدینة سوق الشیوخ قضاء تابعا ً الى اللواء ١٨٦٩باشا االمارة لواء سنة 

؛ عب<<د هللا ٢٠١ص، ) ١٩٩٩، دار وائ<ل : عم<<ان (، ١٩١٨-١٥٤٦المنتف<ق واثرھ<ا ف<<ي ت<اریخ الع<<راق والمنطق<ة االقلیمی<ة 

-دراسة وثائقیة في ت<اریخ المنتف<ك ال<وطني احوال<ھ االقتص<ادیة واالجتماعی<ة والسیاس<یة اواخ<ر العھ<د العثم<اني، الجوراني 

  . ٨٦،  ٨٣ص، )  ٢٠٠٨، بغداد دار الشؤون الثقافیة العامة ( ،  ١٩٥٨
 

وقد أخذت اس<مھا م<ن عش<ائر المنتف<ق ، ھا إمارة المنتفق ظھرت في العراق امارات عدیدة ومن أھم) : المنتفك(المنتفق  )١٠٤(

و اھتم<ت . وكانت وحدة العشائر لھا دور ف<ي ق<وة ھ<ذه االم<ارة ، وتعد ھذه العشائر من اعظم عشائر العراق ، التي تقطنھا 

فض<ال ً ، لع<راق الدولة العثمانیة بھذه االمارة بسبب مواردھا االقتصادیة وموقعھا الجغراف<ي وش<مولھا منطق<ة واس<عة م<ن ا

، قانون الوالیات في و الی<ة بغ<داد م طبق والي بغداد مدحت باشا١٨٦٩وفي سنة . عن وجود اتحادات عشائریة مھمة فیھا 

، واسند  مدحت باشا ادارة الل<واء ال<ى الش<یخ ناص<ر الس<عدون ، ضمن تبعیة والیة بغداد ) لواء المنتفق(وبموجبھ تم تشكیل 

وكان<ت تبعی<ة . التي اصبحت مرك<ز الل<واء ب<دال ً م<ن مدین<ة س<وق الش<یوخ مرك<ز االم<ارة الس<ابق  وتم بناء مدینة الناصریة

خال<د حم<ود : للتفاص<یل ینظ<ر . اللواء تدور بین ال<والیتین بغ<داد والبص<رة حس<ب التط<ورات االداری<ة ف<ي الدول<ة العثمانی<ة 

-١٣٢٦االخی<<<<ر واالح<<<<تالل البریط<<<<اني  االوض<<<<اع القبلی<<<<ة ف<<<<ي والی<<<<ة البص<<<<رة خ<<<<الل الحك<<<<م العثم<<<<اني، الس<<<<عدون 

والی<ة ، ؛ الكس<ندر ادام<وف  ٣٩-٢٤,٢٢ص، )٢٠٠٦، الدار العربیة للموسوعات : بیروت (، م ١٩١٨-١٩٠٨/ھـ١٣٣٧

؛ عب<<اس  ٤٣ص، )  ٢٠٠٩، دار ال<<وراق : لن<<دن (، ترجم<<ة  ھاش<<م ص<<الح التكریت<<ي ، البص<<رة ف<<ي ماض<<یھا وحاض<<رھا 

المص<<در ، المص<<در الس<<ابق ؛ عب<<د هللا الج<<وراني ، ؛ حمی<<د حم<<د الس<<عدون  ١٧-١٢ص،  ٤ج، عش<<ائر الع<<راق ، الع<<زاوي 

 .السابق  

(105)  BOA,BEO,2497/187259/26.Za.1322h.(1905). 

(106)  BOA,BEO,2534/190034/17.M .1323h.(1905). 



 )

كت<اب ) رئاس<ة ال<وزراء(وق<دمت الص<دارة العظم<ى .  )١٠٧(وعدت الوالی<ة بزی<ادة الع<دد اذا تطل<ب االم<ر و

  . )١٠٨(شكر الى والیة بغداد لتوفیرھا الجمال 

  ان تكون مركزاً  النطالق القوات العس<كریة العثمانی<ة ال<ى  أھلھاشرف یظھر ان موقع النجف األ

الن النجف االش<رف تق<ع عل<ى طری<ق الح<ج والقواف<ل التجاری<ة  ، تموینھا من الموقع نفسھ  ثم ومنالقصیم 

ویب<دو ان والی<ة بغ<داد اس<تأجرت الجم<ال م<ن . زراعی<ة  اط<راف مناطقھ<اوسوق تج<اري مھ<م  ھي وكذلك

الن الحكوم<<ة ،وعل<ى االغل<ب م<ن عش<یرة ش<<مر المتواج<دة ف<ي ج<وار النج<ف االش<رف ، العش<ائر العربی<ة 

العثمانیة في والیة بغداد اعتمدت على  مساعدة عشیرة شمر لنق<ل االرزاق وال<ذخائر ال<ى الق<وة العس<كریة 

  .المنقول من النجف االشرف ) التموین(ویدل ھذا العدد من الجمال على ضخامة ، )١٠٩(في القصیم

ھ ت<م م ان١٩٠٧حزیران  ٧المؤرخة في ) یلدز سراي ھمایون(وتبین من خالل وثائق قصر یلدز 

ردی<ف م<ن  ٨٣) الف<وج(ش<رف م<ن ط<ابور ال<دلیم الت<ابع ال<ى آالي ال<ى ط<ابور النج<ف األ أفندينقل محمد 

وبع<د نقل<ھ ت<م ترفیع<ھ رتب<ة واح<دة  )١١٠() ق<ول آغاس<ى(وكان محمد افندي برتبة ، وحدات الجیش السادس 

وم<<ن ھ<<ذا یظھ<<ر ان .  )١١١(وت<<م النق<<ل والترفی<<ع بموج<<ب ارادة س<<نیة س<<لطانیة ، ) بیكباش<<ى(فأص<<بح برتب<<ة 

دة س<نیة یص<درھا الس<لطان تعیین او نقل ضباط الطوابیر العسكریة كان ی<تم م<ن العاص<مة اس<تانبول وب<إرا

ومنھ<ا قض<اء ، الدول<ة  أقض<یةوھ<ذا ی<دل عل<ى اھتم<ام الدول<ة العثمانی<ة بالوح<دات العس<كریة ف<ي ، العثماني

إذ ذك<<رت الوث<<ائق ، إدارت<<ھ العس<<كریة ف<<ي   ءل<<ھ مس<<اوي أفن<<ديوك<<ان بیكباش<<ى محم<<د .ش<<رف النج<<ف األ

م<ن تعیین<ھ ف<ي ط<ابور النج<ف   أشھربدأ یظھر للعیان بعد  إدارتھم ان سوء ١٩٠٩تموز  ١٩المؤرخة في 

  .)١١٢(شرف األ

                                                 
(107)BOA,ay.gőm;BOA,Y.PRK.ASK,229/31/14.Ra.1323h.(1905);BOA,BEO,2591/194320/1.

R.1323h.(1905) ; BOA,Y.MTV,275/14/2.R.1323h.(1905) .  
 

(108)BOA,BEO,2534/190034/17.M .1323h.(1905). 

(109)   BOA,BEO,2544/190757/ ves. nul- 3, 29.M.  1323h.(1905). 

 المعج<م الموس<وعي للمص<طلحات، س<ھیل ص<ابان : ینظ<ر . تبة عسكریة بالدولة العثمانیة بمثاب<ة الرائ<در: قول آغاسى  )١١٠(

 . ١٨٦ص، العثمانیة التاریخیة 

(111) BOA,İ.AS,65/1325R-26/25.R.1325h.(1907). 

(112) BOA,DH.MKT,2880/66/1.B.1327h.(1909). 

 



 )

والش<<<رطة ،  )١١٣() الجندرم<<<ة(ق<<<وات الض<<<بطیة : الت<<<ي ھ<<<ي   األمنی<<<ةام<<<ا فیم<<<ا یتعل<<<ق ب<<<القوات 

م م<ن اج<ل الحف<اظ عل<ى ١٨٤٥في العاصمة اس<تانبول س<نة  )مشیریة الضبطیة ( لقد تأسست ، ) البولیس(

اال ، )١١٤(ف<ي والی<ات الدول<ة  األمنی<ةوخالل فترة قصیرة طبقت ھذه المؤسس<ة ، في الدول العثمانیة  األمن

 أثن<<اءف<<ي الوالی<<ة  أسس<<ھااذ ، ان ھ<<ذا التطبی<<ق ت<<أخر ف<<ي والی<<ة بغ<<داد ال<<ى مج<<يء ال<<والي م<<دحت باش<<ا 

  . )١١٥(والیتھ

وجم<<ع المكلف<<ین ال<<ذین یس<<تدعون للخدم<<ة  األم<<نحمای<<ة ، وكان<<ت واجب<<ات ق<<وات الض<<بطیة ھ<<ي 

وھ<ذه .)١١٦(العسكریة وحمایة قوافل المسافرین وجمع الضرائب ومطاردة قطاع الط<رق وحمای<ة الس<جون 

. )١١٨(وط<واقم  )١١٧(وطوابیر وبلوك<ات  أفواجالقوات على صنفین ھما الخیالة والمشاة واللتان انقسمتا الى 

شرف وكربالء المقدسة وغیرھما من الم<دن ف<ي الدول<ة في النجف األ األمنوقامت قوات الضبطیة بتوفیر 

اال ان لكل مؤسس<ة عس<كریة او ، في الوقت الذي كانت وحدات الجیش السادس حاضرة ایضا ً ، العثمانیة 

  . )١١٩(واجباتھا الخاصة  أمنیة

د قوة م<ن الض<بطیة ف<ي قض<اء النج<ف االش<رف م  وجو١٩٠٣وذكرت سالنامة والیة بغداد لسنة 

) ٢٠(وعددھم  )١٢٠() الشبانھ(صنف  األمنیةوكذلك كان ضمن ھذه القوة ، وكان ضابط القوة برتبة مالزم 

                                                 
كلمة فرنسیة استخدمھا االتراك العثمانیون للداللة على القوات العسكریة التي كان<ت ) جاندارمھ  –اندارمھ ژ: (الجندرمة )١١٣(

، المص<در الس<ابق ، ش<مس ال<دین س<امي : ینظ<ر ) . ال<درك(وك<ذلك ، ) الض<بطیة(ً◌  ى ایض<اتقوم بحفظ االم<ن والت<ي تس<م

 . ٣٦٤ص، المصدر السابق ، ؛ محمد التونجي  ٤٦٠ص، المصدر السابق ، ؛ معلم ناجي  ٦٩٥ص، برنجي جلد 

 . ٣١٦ص، المصدر السابق ، دیلك قایا  )١١٤(

 . ١٨١ص ،العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان  )١١٥(

 . ٦٥٩ص،  ٢ج، ) ھـ  ١٣٠١، المطبعة االدبیة : بیروت ( ، ترجمة  نوفل نعمة هللا نوفل ، الدستور  )١١٦(

وف<ي االص<طالح اطلق<ت عل<ى ، ج<زء ، قس<م، قطع<ة : تعني لغة ، كلمة تركیة عثمانیة : بُلك ، بولوك ، بلوك : بلوكات  )١١٧(

المص<در ، ش<مس ال<دین س<امي : ینظ<ر . عة بلوك<ات تش<كل ط<ابورا ً وكل ارب، وحدة عسكریة صغیرة في الجیش العثماني 

 . ٤٥ص، المصدر السابق ، ؛ حسان حالق وعباس صباغ  ٨٥٧و  ٣٢٢ص، برنجي وایكمنجي جلد ، السابق 

-١٢٤٩اقتص<<<<ادیة ، اداری<<<<ة ، سیاس<<<<یة : س<<<<نجار ف<<<<ي العھ<<<<د العثم<<<<اني دراس<<<<ة ، حس<<<<ن وی<<<<س یعق<<<<وب مص<<<<طفى  )١١٨(

 . ٨٦ص، ) ٢٠٠٠، كلیة اآلداب : جامعة الموصل (، الة ماجستیر رس، م١٩١٨-١٨٣٤/ھـ١٣٣٦

 . ٣١٧-٣٠٨ص، المصدر السابق ، دیلك قایا )١١٩(

وھ<ذا . وظیفة لیلی<ة : وھي .  لیلي ، وقت اللیل ، منسوب الى اللیل ) شبانھ(أي اللیل و) شب(كلمة فارسیة من : الشبانھ  )١٢٠(

، ش<مس ال<دین س<امي : ینظ<ر ) . ح<راس لیلی<ون(امنی<ة خاص<ة للحراس<ة اللیلی<ة  كانوا قوة) الشبانھ( المعنى یدل  ان ھؤالء 

المص<<در ، ؛ محم<<د الت<<ونجي ٤٩٥-٤٩٤ص، المص<<در الس<<ابق ، ؛ معل<<م ن<<اجي  ٧٦٨ص، برنج<<ي جل<<د ، المص<<در الس<<ابق 

 . ٤٢١ص، السابق 



 )

م ان ضابط الضبطیة في قضاء ١٩١٠تشرین الثاني ١٦وبینت الوثائق العثمانیة المؤرخة في ، )١٢١(فرداً  

  .  )١٢٢(ي شرف كان المالزم جواد افندالنجف األ

تأسس<ت ف<ي والی<ة بغ<داد ف<ي اواخ<ر  فأنھ<ا) الب<ولیس(الش<رطة : الثانیة التي ھي  األمنیةاما القوة 

ف<ي  األمن<يوت<ألف ھ<ذا الجھ<از ، خاص<ة بالم<دن  أمنی<ةوھ<ي ق<وة ، ثمانینات القرن التاسع عش<ر الم<یالدي 

ن الدرج<<ة الثالث<<ة م م<<ن مف<<وض ش<<رطة م<<ن الدرج<<ة الثانی<<ة ومف<<وض ش<<رطة م<<١٨٩١مرك<<ز الوالی<<ة س<<نة 

  . )١٢٣(وسبعة شرطیا  

مف<وض ش<رطة (ك<ان  أفن<ديم  ان عب<د هللا ١٩٠٣وتبین من معلومات سالنامھ والی<ة بغ<داد لس<نة 

ً ، شرف في قضاء  النجف األ) من الدرجة الثالثة وكان احمد عزت ، )١٢٤(ومعھ محمد صادق أفندي شرطیا

 )١٢٥(ش<رف في قض<اء النج<ف األ) لثالثة مفوض شرطة من الدرجة ا(م ١٩١٠و١٩٠٩خالل سنتي  أفندي

وذك<رت وث<ائق مدیری<ة .  )١٢٦(م كان محمد افندي بن ابراھیم شرطیاً  في القضاء نفس<ھ ١٩١٠وفي سنة  ،

م  ان<ھ ت<م نق<ل مف<وض الش<رطة احم<د ع<زت ١٩١٠آی<ار ١العام<ة ف<ي نظ<ارة الداخلی<ة المؤرخ<ة ف<ي  األمن

وترفیعھ م<ن مف<وض درج<ة ثالث<ة ال<ى درج<ة ، مقدسة افندي من قضاء النجف االشرف الى لواء كربالء ال

  . )١٢٧(ثانیة 

، ش<رفالعثمانیة ف<ي قض<اء النج<ف األ وتبین من خالل الوثائق العثمانیة ان في اواخر ایام الدولة

، واحترق<ت ھ<ذه ال<دائرة اثن<اء اح<داث النج<ف االش<رف  ،) ب<ولیس دائ<ره س<ى(كانت ھناك دائ<رة الش<رطة 

 ١١لواء كربالء المقدسة رفعت والیة بغداد مذكرة الى نظ<ارة الداخلی<ة بت<اریخوعلى إثره وبموجب تقریر 

ف<<ي قض<<اء النج<<ف االش<<رف بحاج<<ة ال<<ى أث<<اث بس<<بب ) دائ<<رة الش<<رطة(م ذك<<رت فیھ<<ا ان ١٩١٦ش<<باط  

  . )١٢٨(وطلبت الوالیة ارسال المبلغ بحوالة ، قرش ) ٨١٧(وتكالیف ھذه االثاث یقدر بمبلغ ، احتراقھا 

                                                 
 .٣٠٠ص،)م١٩٠٣(ھـ١٣٢١،ب . و.س  )١٢١(

(122)  BOA,BEO,3823/286714/13.Za.1328h.(1910). 

 . ٣١٨ص، االدارة العثمانیة في والیة بغداد ، جمیل موسى النجار  )١٢٣(

 .  ٣٠٠ص ، ) م ١٩٠٣(ھـ ١٣٢١، ب . و. س) ١٢٤(

(125)BOA,DH.EUM.VRK,1/26/15.N.1327h.(1909) ; BOA,ZB,440/123/22. H.1325r.(1910).  
 

(126  )  BOA,ZB,360/23/13.H.1325r.(1910) ;BOA,ZB,49/11/27.H.1325r.(1910). 

(127)BOA,DH.EUM.THR,32/22/20.R.1328h.(1910).  

(128)BOA,DH.EUM.MH,122/78/16.Ca.1334h.(1916);BOA,DH.EUM.MH,123/55/27.Ca.1334

h.(1916).  



 )

وت<م ، ق<رش ) ٥٠٠(ولكن بع<د ان قللت<ھ بمبل<غ ق<دره ، ة الداخلیة على إرسال المبلغ ووافقت نظار

.  )١٢٩(عل<ى ان ترس<ل ال<ى والی<ة بغ<داد ، ٤٥/٢م وب<رقم ١٩١٦/ر ١٣٣٢اذار  ١٠تنظیم حوالة بھ بت<اریخ

ف<ي قض<اء النج<ف االش<رف ی<أتي ف<ي اط<ار إثب<ات ) دائرة الش<رطة (ویبدو ان اھتمام الحكومة العثمانیة بـ 

ألنھا لم تكن تمتل<ك الق<درة عل<ى اس<تتباب ، القضاء ولو شكلیا ولیس بھدف الحفاظ على األمن في وجودھا 

  . أنفاسھا األخیرة في غمار الحرب العالمیة األولى  تلفظوھي  األمن

ف<<ي قض<<اء النج<<ف  اإللزام<<يتب<<ین م<<ن خ<<الل م<<ا س<<بق ان وال<<ي بغ<<داد م<<دحت باش<<ا طب<<ق التجنی<<د 

وان النج<ف ، وتواجدت قطعات للجیش الس<ادس ف<ي القض<اء .القرعة العسكریة  شرف عن طریق نظاماأل

وظھ<ر ان  لوح<دات الج<یش . شرف كانت مركزا تنطل<ق منھ<ا الق<وات العس<كریة العثمانی<ة ال<ى القص<یم األ

ففي الوقت الذي وفرت االم<ن أث<ارت ، شرف العثماني اثرھا السلبي واالیجابي على واقع مدینة النجف األ

 . )١٣٠(كل أیضا المشا

الق<وات الض<بطیة :  األولفكان<ت عل<ى ص<نفین ، ش<رف ف<ي قض<اء النج<ف األ األمنی<ةاما الق<وات 

وك<ان ھ<ذا الجھ<از ) البولیس( قوات الشرطة : والثاني . وقائد ھذه القوة ضابط برتبة مالزم ، ) الجندرمة(

ث<م تط<ور ال<ى ، ) رج<ة الثالث<ة مف<وض ش<رطة م<ن الد(ان المس<ؤول عن<ھ ھ<و  إذفي البدایة بس<یطاً   األمني

  . )١٣١()بولیس دائره سى(دائرة الشرطة 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(129  ) BOA, ay . gőm.  

(130) BOA,BEO,807/60471/26.M.1314h.(1896). 
(131)BOA,DH.EUM.MH,122/78/16.Ca.1334h.(1916).  



 )

   -: بلدیة النجف االشرف : المبحث الرابع 
فھي الت<ي تش<رف ، ھي التي تقوم بمھام البلدیات في الدولة العثمانیة ) مفتشیة االحتساب (كانت  

 -١٨٣٩(وف<ي عھ<د الس<لطان عب<د المجی<د . الواجب<ات م<ن على األسواق والم<وازین والمكایی<ل  وغیرھ<ا  

وق<دمت اللجن<ة ، تم تشكیل لجنة خاصة لدراسة استحداث دوائر بلدیة ف<ي م<دن الدول<ة العثمانی<ة ) م ١٨٦١

واس<<تجابت  .  )١٣٢(توص<<یة بتأس<<یس دوائ<<ر البل<<دیات عل<<ى ان یك<<ون لھ<<ا مالی<<ة مس<<تقلة فی<<ھ  تقری<<راً تض<<من 

بلدیة في الدولة العثمانی<ة ف<ي العاص<مة اس<تانبول  أولكورة وأسست الحكومة العثمانیة لتوصیة اللجنة المذ

ومع<اون ورئ<یس الكت<اب وام<ین الص<ندوق  أعض<اءوتكونت ھذه البلدیة من رئیس وثمانی<ة ، م ١٨٥٨سنة 

م ص<<در ق<<انون إلنش<<اء بلدی<<ة كب<<رى ف<<ي العاص<<مة ١٨٦٨وف<<ي س<<نة .  )١٣٣(ومت<<رجم ومھن<<دس ومعم<<اري 

سنة نفس<ھا مجموع<ة م<ن الق<وانین واألنظم<ة البلدی<ة الت<ي ح<ددت واجب<ات وكذلك صدرت في ال، استانبول 

  . )١٣٤(البلدیات 

عندما تسنم مدحت باشا منصب الوالی<ة و، م ١٨٦٨دائرة بلدیة في والیة بغداد سنة  أولوأنشيء 

ی<ة الوالی<ات العموم دارةإوصدر نظام ،  )١٣٥(م بدأ بإنشاء دوائرة بلدیة في اھم مدنھا ١٨٦٩في بغداد سنة 

ووظ<<ائف ،  )١٣٦(م ال<<ذي ن<<ص عل<<ى تش<<كیل مج<<الس بلدی<<ة ف<<ي الوالی<<ات واأللوی<<ة واألقض<<یة  ١٨٧٠س<<نة 

واالھتم<ام ، وتص<ریف وتوزی<ع المی<اه ، وط<رق المواص<الت  األبنیةعلى  اإلشراف: المجالس البلدیة ھي 

المؤسس<<ات  وإنش<<اء، ف<<ي األس<<واق  واألس<<عارومتابع<<ة المق<<اییس والم<<وازین ، بالنظاف<<ة والزین<<ة  واإلن<<ارة 

  . )١٣٧(الحرائق  وإطفاء، وتعیین الحراس اللیلیین ، الخیریة 

  :وتم تقسیم دوائر البلدیات الى شعب وھي 

، البنی<ة ایدیر شؤونھا مھن<دس ومعم<اري وع<دد م<ن الم<وظفین وواجب<اتھم تطبی<ق ق<انون : شعبة الھندسة  - ١

  . التي تقوم البلدیة بإنشائھا  ألبنیةواومنح إجازات البناء  وتنظیم الخرائط والمخططات للشوارع 

وكان مسؤوالً عن الش<ؤون المالی<ة ف<ي دائ<رة ، ) الصندوق أمین(مسؤول ھذه الشعبة ھو : شعبة المحاسبة  - ٢

 . البلدیة 

                                                 
 .  ١٣٢ص ، المصدر السابق ، صطفى عبد الكریم لمى عبد العزیز م) ١٣٢(

 .  ٩٨ص ، المصدر السابق ، عبد العظیم عباس نصار ) ١٣٣(

 .  ١٣٢ص ، المصدر السابق ، لمى عبد العزیز مصطفى عبد الكریم )١٣٤(

 .  ٩٨ص ، المصدر السابق ، عبد العظیم عباس نصار )١٣٥(

 .  ٤١٨ص ، ١ج ، الدستور) ١٣٦(

 .  ٤٢١ – ٤٢٠ص ، المصدر نفسھ) ١٣٧(



 )

، ) رئیس الكتاب( ویدیرھا ، الملفات وھي مختصة بتسجیل مقررات المجلس البلدي وتنظیم : شعبة التحریر   -٣

 . في األمالك واإلحصاء والنفوس وضمت ھذه الشعبة موظ

ومراقب<<ة   واإلن<<ارةعل<<ى النظاف<<ة  اإلش<<رافوواجباتھ<<ا ) رئ<<یس المفتش<<ین (وكان<<ت برئاس<<ة  : ش<<عبة التفت<<یش   -٤

 . المقاییس والموازین ومنع بیع األطعمة الفاسدة وحمایة الطرق العامة من التجاوز علیھا وغیرھا 

فكان على كل بلدیة ان تعین طبیب<ا ومعاون<اً ، اختصاص دوائر البلدیات ان المعاینة الطبیة من : طبابة البلدیة   -٥

 . )١٣٨(ومن مھام البلدیات ایضاً الطب البیطري ، لھ وان تفتح صیدلیة عامة 

فق<د اش<ار أول س<النامة ص<درت ف<ي والی<ة ، اما فیما یتعلق بدائرة بلدیة قضاء النج<ف االش<رف 

وبینا ف<ي الج<دول ،  )١٣٩(وكان لھا مجلسھا البلدي، ي القضاء م الى وجود ھذه الدائرة ف١٨٧٥بغداد سنة  

  .وكتاب ھذا المجلس  وأعضاءرؤساء  أسماء) ١٢(رقم 

  )١٢(جدول رقم 

  وكتّاب مجلس وأعضاءرؤساء 

  )١٤٠(شرف بلدیة قضاء النجف األ
 الكتاب االعضاء الرؤساء السنة ت

١٨٧٧-١٨٧٥ ١ أفندي حبیب مھدي اَغا الحاج عباس أفندي   

حمد اَغاا  

 السید محمد اَغا

 السید احمد اَغا

 السید ھاشم اَغا

                                                 
 .  ١٦١ -١٥٧ص ، المصدر السابق ، عبد العظیم عباس نصار )١٣٨(

 .  ١١٦ص ، ) م١٨٧٥(ھـ ١٢٩٢، ب . و. س) ١٣٩(

. و. س ) : المفص<ل ف<ي ت<اریخ النج<ف االش<رف (وم<ن كت<اب ، من س<النامات والی<ة بغ<داد  ) ١٢(تم اعداد الجدول رقم )١٤٠(

ھ<<<<ـ ١٣٠١؛ ١٦٣ص ، ) م١٨٨٢(ھ<<<<ـ ١٣٠٠؛ ١٢١ص ، ) م١٨٧٧(ھ<<<<ـ١٢٩٤؛ ١١٦ص ، ) م١٨٧٥(ھ<<<<ـ ١٢٩٢، ب

ص ، ) م١٨٩١(ھ<<ـ ١٣٠٩؛ ١٣٦ص ، ) م١٨٨٥(ھ<<ـ ١٣٠٣؛  ١٣٨ص ، ) م١٨٨٤(ھ<<ـ ١٣٠٢؛ ١٥٦ص ، ) م١٨٨٣(

 -١٣١٣؛  ٢٢٥، )  م١٨٩٤(ھ<<<<<ـ ١٣١٢؛ ١٩٩ص ، ) م١٨٩٣(ھ<<<<<ـ ١٣١١؛  ١٨٩ص ، ) م١٨٩٢(ھ<<<<<ـ ١٣١٠؛ ٢٢٥

، ) م١٨٩٨(ھ<<<ـ ١٣١٦؛ ٢٦٣ص ، ) م١٨٩٧(ھ<<<ـ ١٣١٥؛ ٢٩٠ص ، ) م ١٨٩٦ -١٨٩٥(شمس<<<یة  ١٣١٢/ ھ<<<ـ  ١٣١٤

؛ ٣٢١ص ، )م١٩٠١(ھ<<<<<<<<ـ ١٣١٩؛ ٣٠٩ص ، ) م١٩٠٠(ھ<<<<<<<<ـ ١٣١٨؛ ٢٤٥ص ، ) م١٨٩٩(ھ<<<<<<<<ـ ١٣١٧؛ ٢٣٩ص 

المفص<<<ل ف<<ي ت<<<اریخ النج<<<ف ، ؛ حس<<<ن عیس<<ى الحك<<<یم ١٨٥ص ، ) م١٩٠٦(ھ<<ـ ١٣٢٤؛ ٢٩٩ص ، ) م١٩٠٣(  ھـ١٣٢١

    .    ١٩ص ،  ٢٥ج ، االشرف 

 

 



 )

١٨٨٥-١٨٨٢ ٢  علي زبور أفندي السید احمد فندي محمد سعید أفندي 

 حاجم اَغا

 الحاج عمران أفندي

١٨٩٤-١٨٩١ ٣ سلیمان فائق أفندي عبد علي أفندي محمد سعید أفندي 

 سلمان أفندي

١٩٠١-١٨٩٥ ٤ الحاج شاكر أفندي السید حمید أفندي محمد جواد أفندي 

 سلمان أفندي

 محمد سعید أفندي

١٩٠٦-١٩٠٢ ٥   الكاتب السید حمید أفندي محمود أفندي 

االول كامل أفندي   
 سلمان أفندي

 الكاتب

 الثاني توفیق 

 أفندي
 محمد سعید أفندي

١٩١١- ١٩٠٦ ٦ رزةاحمد حسن م  ـــــــــــ ـــــــــــ  ـ 

١٩١٤- ١٩١١ ٧ محمد جواد أفندي  

)ثانیة(  

ـــــــــــ ـــــــــــ ـ 

  

ش<رف ت<راوح م<ا مجلس بلدیة قض<اء النج<ف األ أعضاءان عدد ) ١٢(ظھر من خالل الجدول رقم          

وكان محمود أفن<دي م<ن  .وكاتب ثاني  أولاثنین كاتب  أصبحاما عدد الكتاب فكان واحداً ثم ، ) ٥-٢(بین 

   )١٤١(وتم انتخابھ ، وھو في الوقت نفسھ رئیس المجلس البلدي ، شرف  البارزین رؤساء بلدیة النجف األ

  

  

                                                 
ب<ھ العق<ل  مواالختی<ار فھ<و مم<ا حك<. او موض<وع  ةوقد یك<ون لش<خص او جماع<، واالصطفاء ھو االختیار : االنتخاب  )١٤١(

اال انھ<<ا تط<<ورت ف<<ي فرنس<<ا وبریطانی<<ا والوالی<<ات ، وكان<<ت االنتخاب<<ات معروف<<ة حت<<ى ف<<ي الحض<<ارات القدیم<<ة. والش<<رع 

لی<ة میاجاتھ<ا ومتطلباتھ<ا تط<ورت العوم<ع تق<دم المجتمع<ات وتع<دد احت، في القرن التاسع عشر الم<یالدي  ةالمتحدة األمریكی

 تش<<ریعة االنتخاب<<ا، محم<<د ص<<ادق محم<<د الكرباس<<ي : ینظ<<ر . االنتخابی<<ة واص<<بحت لھ<<ا ش<<روطھا وقواع<<دھا وقوانینھ<<ا 

 .  ٨ص ، ) ت . د، م. د( ، االنتخابات ، ؛ محمد القیار ٣٧، ١٠ص ، )  ٢٠٠٥، بیت العلم للنابھین : بیروت (



 )

واعترض النجفیون على انتخابھ  وتسنمھ رئاسة البلدیة  ورفعوا ش<كوى . م ١٩٠٢في رئاسة البلدیة سنة 

  : وجاء في الشكوى ، م ١٩٠٢/ ر  ١٣١٨ر ایا ٧الى نظارة الداخلیة عن طریق التلغراف بتاریخ 

ونح<ن مج<اورو مرق<د س<یدنا ، ان الدولة العثمانیة أسست الدوائر الرسمیة م<ن اج<ل راح<ة الن<اس 

، شرف ھ<ذه الس<نة ف األجغبنا في انتخابات مجلس البلدیة في الن) علیھ السالم(المؤمنین  أمیرعلي  اإلمام

ضو في المحكم<ة وال یح<ق ل<ھ ال<دخول ف<ي انتخاب<ات المجل<س أفندي وھو ع ددخل في االنتخابات محمو إذ

واس<<تغل ، رئیس<<اً لبلدی<<ة النج<<ف االش<<رف  وأص<<بحوق<<د ف<<از ف<<ي االنتخاب<ات ، )١٤٢(البل<دي بموج<<ب الق<<انون 

، ف<ي االنتخاب<ات   األص<واتعضویتھ في المحكمة إذ قام بتھدی<د الفق<راء م<ن الن<اس وحص<ل عل<ى أكثری<ة 

وطل<ب النجفی<ون ف<ي ھ<ذه ، حسب تعبیر الش<كوى " بالجور والفساد "ألحوال وفضالً عن ھذا وھو معلوم ا

  .)١٤٣(الشكوى إعادة االنتخابات 

م بف<تح ١٩٠٢/ ر  ١٣١٨ای<ار  ١٣واستجابت نظ<ارة الداخی<ة للش<كوى وأم<رت والی<ة بغ<داد ف<ي 

، فع<<الً وھ<<ل ان أحوال<<ھ س<<یئة ، والتأك<<د م<<ن عض<<ویة محم<<ود أفن<<دي ف<<ي المحكم<<ة ، تحقی<<ق ف<<ي االنتخاب<<ات 

التحقی<ق  أج<راءول<م ت<ذكر الوث<ائق الت<ي ف<ي أی<دینا . )١٤٤(رسال نتیجة التحقیق إوطلبت النظارة من الوالیة 

م ان محمود أفندي ترك عضویة محكمة ١٩٠٣ولكن تبین  من خالل سالنامة والیة بغداد لسنة  ، ونتیجتھ 

بعد ان كان ظاھراً  )١٤٥(ذه السالنامة إذ ان إسمھ لم یظھر في قائمة األعضاء في ھ، شرف بداءة النجف األ

وف<<ي المقاب<<ل ك<<ان إس<<مھ موج<<وداً ف<<ي رئاس<<ة البلدی<<ة ف<<ي س<<النامة س<<نة  ، )١٤٦(م ١٩٠١ف<<ي س<<النامة س<<نة  

ویبدو من ھ<ذا ان محم<ود أفن<دي فّض<ل رئاس<ة البلدی<ة عل<ى عض<ویة محكم<ة ب<داءة النج<ف . )١٤٧(م ١٩٠٣

  . شرف األ

م  ان ١٩٠٣تش<رین الث<اني  ٢٠نظ<ارة الداخلی<ة بت<اریخ   وجاء في مذكرة رفعتھا والیة بغداد الى

  من الدرجة) شیر وخورشید(شرف محمود أفندي وسام دولة ایران منحت رئیس بلدیة قضاء النجف األ

                                                 
ومن ، ان محمود أفندي كان عضواً في محكمة بداءة النجف االشرف ، م ١٩٠١بغداد لسنة  ذكرت سالنامة والیة ) ١٤٢(

 .  ٣٢١ص ، ) م١٩٠١(ھـ ١٣١٩، ب . و . س: ینظر . شروط عضو المجلس البلدي ان الیكون في الجھاز القضائي 

(143) BOA, DH. TMIk, 124/ 58/17. S. 1320h. (1902) .  

(144 )  BOA, ay .g őm. 

 . ٢٩٩ص ، ) م١٩٠٣(ھـ ١٣٢١، ب . و . س   )١٤٥(

  .  ٣٢١ص ، ) م١٩٠١(ھـ ١٣١٩، ب . و . س)١٤٦(

  .  ٢٩٩ص ، ) م١٩٠٣(ھـ ١٣٢١، ب . و. س ) ١٤٧(



 )

ونس<<قت نظ<<ارة الداخلی<<ة م<<ع ، )١٤٨(س<<نیة س<<لطانیة  إرادةوت<<م القب<<ول وتعلیق<<ھ یتطل<<ب ص<<دور ، الرابع<<ة  

اذ قدم الصدر األعظم ، من اجل استحصال إرادة سنیة لتعلیق الوسام  )رئاسة الوزراء (الصدارة العظمى 

ك<انون الث<<اني  ٢٨یة بت<اریخ ال<ذي واف<ق عل<<ى التعلی<ق بإص<داره إرادة س<<ن، م<ذكرة ال<ى الس<لطان العثم<<اني 

  .)١٤٩(م١٩٠٤

م قام رئیس بلدیة النج<ف االش<رف  ١٩٠٤وعندما انتشر مرض الكولیرا في كربالء المقدسة سنة 

وطلب<ت والی<ة بغ<داد ،  )١٥٠(ش<رف ألاالنج<ف  إل<ىوبھا منع سریان الكولیرا ، فندي بتدابیر صحیةمحمود أ

من الدرجة الرابعة لجھوده ف<ي من<ع انتش<ار ) نشان مجیدي (من العاصمة استانبول مكافأتھ بوسام مجیدي 

  .  )١٥٢(وقد منحتھ الحكومة العثمانیة ھذا الوسام  ،  )١٥١(شرف الكولیرا في النجف األ

إذ كان<ت تق<وم ب<إجراء الكش<ف عل<ى األبنی<ة الت<ي ، ش<رف بلدی<ة قض<اء النج<ف األ أعم<الما عن ا

ش<رف أج<رت بلدی<ة النج<ف األ إن ١٩٠٥ای<ار  ٢٤فق<د ذك<رت الوث<ائق المؤرخ<ة ف<ي ، بحاجة الى التعمیر 

وتألف<<ت لجن<<ة الكش<<ف م<<ن رئ<<یس كت<<اب البلدی<<ة ، كش<<فین اول وث<<اني عل<<ى بنای<<ة دائ<<رة الحج<<ر الص<<حي 

دي ال<<<ذي ص<<<ادق المجل<<<س البل<<< إل<<<ىوت<<<م تق<<<دیم الكش<<<فین ، المجل<<<س البل<<<دي  أعض<<<اءلمعم<<<اري وأح<<<د وا

وق<<در تك<<الیف ، وك<<ذلك أج<<رى مھن<<دس البلدی<<ة كش<<فاً عل<<ى غرف<<ة منھدم<<ة ف<<ي س<<جن القض<<اء . )١٥٣(علیھم<<ا

  .  )١٥٤(وصادق المجلس البلدي على ھذا الكشف ، ) باره  ١٥قرش و  ١٣٩٩( بناءھا بمبلغ 

ة النجف االشرف لمعالجة مشكلة الماء في المدینة من خالل تعمیر وتنظیف مجرى وتصدت بلدی

إذ أن الم<اء ك<ان ینقط<ع بس<بب ت<راكم الت<راب ، القنوات التي تنقل الماء العذب من نھر الف<رات ال<ى المدین<ة

ات وك<<ذلك ك<<ان ل<<دائرة البلدی<<ة دور ف<<ي عملی<<ة نق<<ل الم<<اء باس<<تخدام المض<<خ،  )١٥٥(والرم<<ال ف<<ي القن<<وات 

م ع<ن إمكانی<ة نق<ل الم<اء م<ن الكوف<ة ال<ى مدین<ة ١٩٠٨فبعدما قدم المھندس كونین تقریراً سنة ، واألنابیب 

                                                 
(148 )  BOA, DH. MKT, 804/ 37/ 10. L. 1321h. (1903); BOA,İ . TAL, 323/ 1321 Za/ 10. Za. 

1321h. (1904)  

(149)  BOA, ay. göm .   

(150)  BOA, DH. MKT, 846/ 40/ / ves. nul , 13. S. 1322h. (1904) .  

(151) BOA, ay. göm .   

رئیس بلدیة النجف االشرف محمود أفندي وساماً ولباساً خاصاً ) م ١٩٠٩ -١٨٧٦(منح السلطان عبد الحمید الثاني ) ١٥٢(

: ینظر . االشرف  وعظمت شخصیتھ واصبح اآلمر والناھي في مدینة النجف، كان یستعملھما في المناسبات الخاصة 

  .  ٩٣ص ،  ٣ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین 

(153 )  BOA, A. MKT, MHM ,  588/ 18/ 19. Ra.1323h. (1905) .  

(154 )  BOA, DH. MB. HPS,  153/9  / ves. nul -2 , 15.R.  1333h. (1915) .  

(155 )  BOA, BEO , 2649/ 198610/ 21. C. 1323h. (1905).  



 )

شرف باستخدام مضخات ماء بخاریة وأنابیب حدیدیة وافقت دائ<رة بلدی<ة النج<ف االش<رف عل<ى النجف األ

 أس<سوعن<دما . )١٥٦(لبلدی<ة تأمین تكالیف ھذا المشروع م<ن خ<الل بی<ع بع<ض العق<ارات العائ<د ال<ى دائ<رة ا

 )١٥٧(م إلیص<ال الم<اء بتنص<یب المض<خات واألنابی<ب ایض<اً ١٩١١النجفیون شركة تجاریة أھلیة ف<ي س<نة 

من مجموع اسھم الشركة وقدمت مقابل %  ٢٥إذ ان أسھمھا بلغت ، دائرة البلدیة في ھذه الشركة  أسھمت

  .  )١٥٨(سبب أحداث الحرب العالمیة األولىنجح بولكن المشروع لم ی. تقریباً ) لیرة  ٣ ٠٠٠( ھذه األسھم 

تم<وز  ٩فق<د ذك<رت الوث<ائق المؤرخ<ة ف<ي، ش<رف فیم<ا یتعل<ق بتفت<یش دائ<رة بلدی<ة النج<ف األ أما

ورفع<ت ، شرف في والیة بغداد قامت بتفتیش دائرة بلدیة قضاء النجف األ) المفتشیة الملكیة (م ان ١٩١٤

ان بلدی<ة النج<ف : ف<ي نظ<ارة الداخلی<ة  وبین<ت فی<ھ ) الھیئ<ة التفتیش<یة الملكیة و األمورمدیریة (تقریراً الى 

ولمعالجة ھذه الحالة وتحسین ، وصرف مبالغ خارج نطاق الحاجة ،  أصولیةاالشرف فیھا معامالت غیر 

وبموجب ھذا التقریر أمرت نظارة الداخلیة . )١٥٩(المفتشیة بتعیین رئیس بلدیة جدید  أوصتوضع البلدیة  

  ). ١٦٠(شرف وان یكون مقتدراً غداد بتعین رئیس بلدیة جدید في قضاء النجف األوالیة ب

ھ<ذا  أھمی<ة أط<ارش<رف ی<أتي ف<ي یبدو ان اھتمام الحكومة العثمانیة بدائرة بلدیة قضاء النج<ف األ

ی<ة التي تقع على عاتقھا تقدیم الخدمات الى درجة ان المعاینة الطب، ھذه الدائرة ذاتھا  أھمیةالقضاء وكذلك 

فض<<الً ع<<ن دور طبی<<ب البلدی<<ة ف<<ي ، ) ١٦١(إذ ان الطبی<<ب ك<<ان موظف<<اً ف<<ي دائ<<رة البلدی<<ة ، م<<ن اختصاص<<ھا 

الن التق<اریر القض<ائیة المتعلق<ة ، فإن ع<دم وج<وده یش<كل خل<ل ف<ي االحك<ام القض<ائیة ، األوضاع الصحیة 

  .  )١٦٢(بالطب تقع على عاتقھ 

ش<<رف م<<ن خ<<الل ض<<رة ف<<ي قض<<اء النج<<ف األتب<<ین مم<<ا س<<بق ان دائ<<رة البلدی<<ة كان<<ت مؤسس<<ة حا

وبرز من رؤساءھا محمود أفندي ومنحت<ھ الحكوم<ة العثمانی<ة ، مجلسھا البلدي  وأعضاءرؤساءھا وكتابھا 

م<<ن ) ش<<یر وخ<<ور رش<<ید(م<<ن الدرج<<ة الرابع<<ة وك<<ذلك منحت<<ھ الحكوم<<ة اإلیرانی<<ة وس<<ام ) مجی<<دي (وس<<ام 

إذ ق<دمت كش<فاً ، وقامت البلدیة بأعمال عدی<دة . شرفاأل یعكس مكانة بلدیة النجف وھذا ، الدرجة الرابعة 

وك<ذلك تص<دت لعملی<ات ، عن بنایة دائرة الحجر الصحي وسجن القضاء  اللتین كانتا بحاجة ال<ى التعمی<ر 
                                                 

(156)   BOA, DH. MKT, 1241/ 44/ 16. S. 1326h. (1908).  

 .  ٢٠٥، ص  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ١٥٧(

دار : بی<<روت (، تحقی<<ق  كام<<ل س<<لمان الجب<<وري ،  ١٩٠٨النج<<ف ف<<ي رب<<ع ق<<رن من<<ذ س<<نة ، محم<<د عل<<ي كم<<ال ال<<دین ) ١٥٨(

 .  ١٢٢ص ، )  ٢٠٠٥، القاريء 

(159 )  BOA, DH. İ D, 161- 2/34  /15. Ş.1332h. (1914) . 

(160 )  BOA, ay. gő m .  

(161)  BOA, DH. MUİ, 100- 1/ 30/ 24. Ca. 1328h. (1910).  

(162 )  BOA, DH. MKT, 875/ 69/ 21. Ca. 1322h. (1904). 



 )

، شرف اما بتنظیف القنوات او المساھمة في تنص<یب المض<خات واألنابی<ب مدینة النجف األ إلىنقل الماء 

ول<م تك<ن . ختصت بتقدیم الخ<دمات الطبی<ة إذ أن الطبی<ب  ك<ان موظف<اً ف<ي ھ<ذه ال<دائرة ومن ثم أن البلدیة ا

ف<<ي والی<<ة بغ<<داد تقری<<راً ع<<ن ) المفتش<<یة الملكی<<ة ( إذ ق<<دمت ، دائ<<رة البلدی<<ةع<<ن المؤسس<<ات الرقابی<<ة بعی<<دة 

جود بعض الخلل فیھ<ا وبینت و، في نظارة الداخلیة ) مدیریة األمور الملكیة والھیئة التفتیشیة (الدائرة الى 

  .   )١٦٣(وأوصت بتعیین رئیس بلدیة جدید 

                                                 
(163) BOA,DH. İD,161-2/34/15. Ş . 1332h.(1914). 



  
  خطط الجھاز االداري لقضاء النجف االشرفم

  م  ١٩١٥ – ١٨٦٩
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجھاز القضائي الجھاز االمني دیةالبل        القائممقامیة

  الرئیس     االعضاء      االعضاء
 بیعیون      المنتخبونالط            

 االداریون

  تب          كاتب        كاتب                     كاتبالقائممقام         مدراء       مدیر        مأمور      امبن        مأمور         مأمور         مأمور           خطیب         كا            
  التحریرات             مال      الرسوم    الصندوق     الدیون           النفوس       التبغ            مسجد       النفوس      الطابو         الدیون   النواحي     ال                                

  العمومیة العثمانیة                                  الحیدریة                                العمومیة العثمانیة                                                                                    
                                                                                                

 مجلس القضاء

 )محكمة البداءة(ى مجلس الدعاو

 االداریون     التشكیالت

دائرة 
 الجزاء

دائرة 
 الحقوق

  القاضي     المدعي     االعضاء   الكاتب    الكاتب
 العام                        االول     الثاني              

 قوى االمن الداخلي الجیش

الرابع )الكتیبة (الطابور 
 )طابور النجف االشرف(

 )مةالجندر(الضبطیة
 )البولیس(الشرطة

 الخیالة  المشاة    الشبانھ

المجلس  الموظفون
 البلدي

 الطبیب   المھندس    المعماري

  رئیس المجلس    االعضاء         الكاتب      الكاتب
 االول      الثاني)                        یةرئیس البلد(

  دائرة الحجر
 الصحي

  دائرة التلغراف
والبرید )البرق(

 والبرید



  
  
  
  
  
  
  

 



 )

   -:شرف وثائقیاً عمار في النجف األعملیات األ: ول المبحث األ

الل الوث  ائق العثمانی  ة ال  ى انقس  مت عملی  ات االعم  ار ف  ي النج  ف االش  رف م  ن خ  

اعم ار ال دوائر الحكوم ة : القس م الث اني ، اعمار المرقد العلوي المقدس : القسم االول : قسمین

بنیت علیھ عمارات عدیدة منذ ظھ وره تختل ف ف ي  وفیما یتعلق بالمرقد المقدس فقد. العثمانیة 

ي أجری  ت ف  ي س  نوات متفرق  ة كتجدی  د أرض  یة ت  ال تفض  الً ع  ن الترمیم  ا، حجمھ  ا وأھمیتھ  ا 

والعم  ارة الحاض  رة ، الص  حن وزخ  ارف الروض  ة الش  ریفة وإعم  ار القب  ة والمن  ائر وغیرھ  ا 

وتت ألف م ن ، ر الص فوي للمرقد المطھر فخمة البناء والتصمیم یرجع تاریخ بنائھا ال ى العص 

  . )١(الصحن والرواق والروضة المطھرة 

اتبعت الدولة العثمانیة وسائل عدیدة من اج ل تثبی ت س لطتھا المركزی ة ف ي الم دن    

وال ، فكانت من ھذه الوسائل أعمال اإلصالحات والترمیمات على المراقد المطھ رة ، المقدسة

الوق وف ام ام السیاس ة اإلیرانی ة الت ي كان ت  سیما  ان ھذه اإلص الحات كان ت ت أتي ف ي إط ار

تس  عى إلعم  ار العتب  ات المقدس  ة ف  ي النج  ف االش  رف وك  ربالء المقدس  ة م  ن خ  الل طلباتھ  ا 

  .)٢(المتكررة والتي كانت ترفض اغلبھا من لدن الحكومة العثمانیة 

عتبات العلویة والحس ینیة لم بإجراء ترمیمات ل١٨٤٨قامت الدولة العثمانیة في سنة  

، قرش اً ) ٢٩٦٣٣٧(وقد بلغت كلفة ھذه العملیة االعماری ة مبلغ اً ق دره ، والعباسیة المقدسات 

م ت  م دف  ع ھ  ذا المبل  غ م  ن میزانی  ة ١٨٤٩نیس  ان  ٣وبموج  ب اإلرادة الس  نیة المؤرخ  ة بت  اریخ 

و جاءت ھذه الترمیمات بھدف انھاء مبادرة الحكوم ة اإلیرانی ة الت ي ق دمت طلب اً . والیة بغداد

ك  ان الط  رف اإلیران  ي یس  عى لبن  اء ، وفض  الً ع  ن إعم  ار العتب  ات المقدس  ة .  )٣(ام بھ  ا للقی  
                                                 

الكوف  ة م  ن قب  ل أب  ي العب  اس لمطھ  ر م  ن قب  ل داود اب  ن عل  ي العباس  ي وال  ي وض  ع أول ص  ندوق عل  ى القب  ر ا) ١(

" ثم كانت بعده الدكھ التي بناھا صفوان الجم ال ب أمر م ن االم ام الص ادق ، ھـ ١٣٣وكان ذلك سنة ، السفاح

وعم  ارة مل  ك طب  ر س  تان محم  د ب  ن زی  د ، ھ  ـ ١٧٥ث  م تلتھ  ا عم  ارة ھ  ارون العباس  ي س  نة ، " علی  ھ الس  الم

عم ارة و، ھ ـ ٣٦٦وعم ارة عض د الدول ة الب ویھي س نة ، ھ ـ ٢٨٣بال داعي الص غیر ح والي س نة المعروف 

وعمارة الش اه ص في س نة ، ھـ ودام العمل بھا ثالث سنین ١٠٣٣الشاه عباس الصفوي األول ابتدئ بھا سنة 

االم ام  مش ھد، محم د عل ي جعف ر التمیم ي : ینظر، للتفاصیل عن تاریخ المرقد العلوي المقدس . ھـ  ١٠٤٢

، ؛ محم د ح رز ال  دین  ٢٧١ -١٩٩ص ،  ١ج ، )  ١٩٥٥، مطبع ة الحیدری ة : النج ف (، او مدین ة النج ف 

  ٤٥٢ – ٣٦٤ص ،  ١ج ، تاریخ النجف االشرف 

 .١٠٠ – ٩٧ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا ) ٢(

 .   ٩٨ص ، المصدر نفسھ  )٣(



 )

ف ي بعض المصادر الوثائقی ة  تفقد أشار،  )٥(في النجف االشرف )٤(وإعمار المدارس الدینیة 

الدینی  ة ف  ي النج  ف االش  رف  م قام  ت الحكوم  ة اإلیرانی  ة ببن  اء الم  دارس١٨٨٠س  نة مطل  ع 

اإلیران ي ف ي النج ف األش رف ك ان ی دور  –تب ین ان الص راع العثم اني ومن ھ ذا ی. )٦(وبكثرة

  .حتى في مسألة عملیات االعمار 

م ان ش اه إی ران ق دم طلب اً ١٨٨٦ای ار  ١٢وأشارت الوثائق العثمانی ة المؤرخ ة ف ي  

رسمیاً ع ن طری ق التلغ راف ال ى الدول ة العثمانی ة م ن اج ل تعمی ر القب ة المن ورة لمرق د أمی ر 

، ، اال ان الدولة العثمانیة وكالع ادة رفض ت طل ب الش اه )٧()علیھ السالم( اإلمام عليالمؤمنین 

وقررت القیام بتعمیر القبة العلویة المقدسة على ان تصرف تكالیف التعمیر من میزانیة والیة 

الت  ي انتھجھ  ا الس  لطان عب  د الحمی  د ، )٩() الجامع  ة اإلس  المیة(ولك  ن كان  ت سیاس  ة .  )٨(بغ  داد 

فل ذلك كان ت ، اإلیرانی ة  –قد استوجبت تطویر العالقات العثمانی ة ) م ١٩٠٩ -١٨٧٦( الثاني

على الدولة ان تتصرف بمرون ة م ع رغب ات إی ران الخاص ة بعم ل أی ھ نش اطات ف ي العتب ات 

                                                 
: فم ن ھ ذه الم دارس ، م دارس الدینی ة ف ي النج ف االش رف أنشات السالطین والوزراء والعلماء الكثیر م ن ال٤) (

مدرس  ة ، مدرس  ة الص  در ،المدرس  ة الغروی  ة ، مدرس  ة الش  یخ م  ال عب  د هللا ، مدرس  ة المق  داد الس  یوري 

، مدرس ة القزوین ي، مدرس ة االیروان ي ، المدرس ة الس لیمیة، مدرسة القوام ، مدرسة الشیخ مھدي ، المعتمد

، مدرس ة الح اج می رزا حس ین الخلیل ي الص غیرة ،  يمدرس ة الش ر بی ان، الھنديمدرسة ، مدرسة البادكوبي

مدرس ة ، مدرس ة اآلخون د الوس طى، د الكب رى مدرسة اآلخون، مدرسة الحاج میزرا حسین الخلیلي الكبیرة 

. مدرس  ة البروج  ردي العلمی  ة ،مدرس  ة الس  ید محم  د ك  اظم الی  زدي ، مدرس  ة البخ  اري،اآلخون  د الص  غیرة 

 – ١٢٤ص ،  ١ج ، المص  در الس  ابق ، جعف  ر ب  اقر محبوب  ة :ینظ  ر، ع  ن ھ  ذه الم  دارس الدینی  ة  للتفاص  یل

١٤٦ .  

 

 (5)BOA, A. AMD, 25/ 38 /ves. nul, 12. M. 1267h. (1850) ;BOA, A. AMD, 39/ 93/ 

ves. nul, 20 .Z . 1268h. (1852) . 

 

 .  ٣٤٤ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا  )٦(

(7 )  BOA, MV, 9/96  /8.  Ş  .1303h. (1886) . 

(8 )  BOA, ay. gő m . 

الس لطان عب د الحمی د ، محمد عبد الرحمن یونس العبی دي  :ینظر) . الجامعة اإلسالمیة (لالطالع على سیاسة ) ٩(

 ) .٢٠٠٠، كلیة التربیة : جامعة الموصل (رسالة ماجستیر، ، م ١٩٠٩ -١٨٧٦الثاني والجامعة اإلسالمیة 



 )

فلھذا قررت الحكومة العثمانیة الرجوع من قرار الرفض والموافقة عل ى طل ب ،  )١٠(المقدسة 

  .)١١(شاه إیران 

تم   وز  ١١بت  اریخ ) مجل   س ال  وزراء العثم   اني(مجل  س ال   وكالء الخ  اص  واجتم  ع

 ، )١٢(م  واص در ق رار الموافق  ة عل ى طل  ب ش اه إی  ران لتعمی ر القب  ة العلوی ة المطھ  رة ١٨٨٦

القائد ( )١٣(سر عسكر ، رئیس شورى الدولة ، شیخ اإلسالم ، الصدر األعظم : وضم المجلس

ن   اظر ، ن   اظر العدلی   ة ، ن   اظر الخارجی   ة  ، ی   ة ن   اظر الداخل، ن   اظر البحری   ة ، ) العس   كري

مستش  ار ،  )١٤(ن  اظر النافع  ة، ن  اظر المالی  ة، ع  ةان  اظر التج  ارة والزر، االوق  اف الھمایونی  ة

واوضح المجلس في قراره أن ھذه الموافقة ستسھم في تحس ین العالق ات السیاس یة ، الصدارة 

  . )١٥(بین الدولتین العثمانیة واإلیرانیة 

بع د موافق  ة مجل س ال  وكالء ، األعظ  م تقری راً ال  ى الس لطان العثم  اني ورف ع الص در 

من اجل تعمیر القبة العلویة المقدسة نطلب م نكم إعط اء : جاء فیھ ، الخاص لطلب شاه ایران 

وبین الصدر االعظم ، الموافقة الى شاه إیران الذي قدم طلباً  رسمیاً بذلك الى الدولة العثمانیة 

التنسیق مع والیة بغداد ونظارة الداخلیة نقدم لك م مض بطة مجل س ال وكالء في تقریره انھ بعد 

                                                 
  .  ١٠٦ص ، المصدر السابق ،  دیلك قایا)١٠(

(11) BOA, İ . DH, 995/78544  /8. L.1303h. (1886) . 

(12) BOA, MV, 10/89/9. L .1303h. (1886) . 

فیك  ون ، وھ  ي كلم  ة  عربی  ة ) عس  كر( و، ) ال  رأس(الفارس  یة وتعن  ي ) س  ر(كلم  ة مركب  ة م  ن : سرعس  كر ) ١٣(

س  ر (أم  ا ، ) القائ  د العس  كري(م  انیون للدالل  ة عل  ى وق  د اس  تخدمھا األت  راك العث، ) رأس العس  كر(المعن  ى 

) . نظ ارة الحربی ة(م اس م ١٩٠٨وق د أطل ق عل ى ھ ذا المنص ب س نة ، ) القی ادة العس كریة(تعني ) عسكرلك

، ؛ نج اتي أقط اش وعص مت بین ارق ٧١٧ص ، برنجى جل د ،المصدر السابق ، شمس الدین سامي : ینظر 

 . ١٨ص ، المصدر السابق 

، اس  تحدثت ف  ي الق  رن التاس  ع عش  ر الم  یالدي مجموع  ة م  ن التغیی  رات ف  ي نظ  م الدول  ة العثمانی  ة : النافع  ة ) ١٤(

اإلنش  اء (أي ) وزارة النافع  ة(فكان  ت منھ  ا نظ  ارة النافع  ة ، ) وزارات(فتح  ول بع  ض ال  دوائر ال  ى نظ  ارات 

نج  اتي : ینظ  ر . م وكان  ت ت  دمج أحیان  اً م  ع نظ  ارة التج  ارة والزراع  ة ١٨٦٣وق  د أسس  ت س  نة ، ) والتعمی  ر

  . ١٩ – ١٨ص ، المصدر السابق ، أقطاش وعصمت بینارق 

(15) BOA, İ . MMS, 84/3626  /10. L .1303h. (1886) . 



 )

ووافق السلطان عل ى تنفی ذ التعمی ر بإص داره اإلرادة ،)١٦(الخاص من اجل إصدار إرادة سنیة 

  . )١٧(م  ١٨٨٦تموز  ١٢السنیة بتاریخ  

م ١٨٨٦ان  ھ ف  ي س  نة ، ) ت  اریخ النج  ف االش  رف(وذك  ر ص  احب كت  اب              

فقلع وا الص فائح )  علی ھ الس الم( تدئ بتعمیر القبة المنورة لمرقد أمیر المؤمنین اإلمام عل ي أُب

، ث م  أع ادوا علیھ ا الص فائح الذھبی ة ، وسدوا الشقوق ف ي القب ة ب الجص واآلج ر  )١٨(الذھبیة 

فأضیف الیھا ، فنقصت الصفائح الذھبیة بسبب مواضع الشقوق التي حشیت بالجص  واآلجر 

م ن خ الل ماتق دم یتب ین ان الدول ة العثمانی ة كان ت تواف ق   عل ى عملی ھ .)١٩(الص فائحعدد م ن 

فلذلك ك ان لعملی ة ، إعمار المراقد المقدسة وال سیما المرقد العلوي المقدس إلغراض سیاسیة 

  .اإلعمار األثر في تعمیق وتحسین العالقات السیاسیة 

ال  ى ذل  ك الوث  ائق  أش  ارت كم  ا، عم  ار إك  ان المرق  د العل  وي المق  دس بحاج  ة إل  ى 

ولتنفی  ذ ھ  ذا االعم  ار ت  م إج  راء الكش  ف ، م ١٨٩٨تش  رین الث  اني  ٢٩العثمانی  ة المؤرخ  ة ف  ي 

 . )٢٠(ورفع ت والی  ة بغ  داد مض  بطة ب ذلك ال  ى العاص  مة اس  تانبول، والمناقص ة عل  ى  المرق  د 

أن ،  وق  دمت نظ  ارة األوق  اف الھمایونی  ة تقری  راً إل  ى ش  ورى الدول  ة ع  ن اإلعم  ار بین  ت فی  ھ

 . )٢٢( األرض یة)٢١( إعمار العتبة العلویة المقدسة یشمل تعمیر الصحن والرواق وتجدید مرم ر

تقری  ر    –الت  ي ھ  ي دائ  رة م  ن دوائ  ر مجل  س الش  ورى  –) ال  دائرة المالی  ة(وبع  د أن ناقش  ت 

                                                 
(16) BOA, ay. gő m.  

(17) BOA, ay. gő m.  

وكان ت قب ل ت ذھیبھا مكس وة  بقاش اني أزرق ، م ١٧٤٣تم تذھیب القب ة الش ریفة م ن ل دن ن ادر ش اه ف ي س نة ) ١٨(

. وفضالً ع ن ت ذھیب القب ة المن ورة تص دى ن ادر ش اه لت ذھیب الم أذنتین واإلی وان أیض اً . لفسیفساء مطعم با

، ؛ محم د عل ي جعف ر التمیم ي ٦٧ -٦٤ص،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة : للتفاصیل ینظر 

ص ،  ١ج ، ت  اریخ النج  ف االش  رف ، ؛ محم  د ح  رز ال  دین  ٢٣٢ – ٢٣٠ص ،  ١ج ، المص  در الس  ابق 

٤٥٢ – ٤٥٠ .  

  .٩ص ،  ٣ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین  )١٩(

(20 )  BOA,ŞD,146/77/15.B.1316h.(1898). 

ایكنج ى جل د ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي : ینظر . نوع من األحجار النفیسة ، كلمة یونانیة :مرمر (٢١)

  . ١٣٢٨ص ، 

(22 ) BOA, İ . EV, 20/1316 B- 17 /28. B .1316h. (1898) . 



 )

وافق المجلس على إجراء اإلعم ار عل ى أن تص رف التك الیف م ن میزانی ة نظ ارة ، األوقاف 

  .            )٢٣(خالل سنتین مالیتین األوقاف و 

م  تقری  ر ١٨٩٨ك  انون األول  ٨بت  اریخ  ) رئ  یس ال  وزراء (وق  دم الص  در األعظ  م 

دائرة المالیة الصادر من خالل مجلس شورى الدولة الى الس لطان العثم اني م ن اج ل إص دار 

سنیة المؤرخة في وقد وافق السلطان على تنفیذ مشروع اإلعمار باإلرادة ال، .  )٢٤( إرادة سنیة

  . )٢٥(م١٨٩٨كانون األول  ١٢

فقد كانت قبل ورود الكھرباء تتم بواسطة ، المرقد العلوي المقدس  )٢٦(أما عن إنارة 

وكانت في الجھة الشرقیة للص حن م ا ، قنادیل موزعة في جوانب الصحن والروضة المقدسة 

كل فرع من البرج مح ل على ، وھي برج مشجر قائم على دكھ مربعة ) : المسرجة(یسمى بـ 

  . )٢٧(منھ الجانب الشرقي  من الصحن  ءشمعة تسرج لیالً فیضي

م  أن كلیدار المرق د العل وي ١٩٠٨اذار  ٢٤وأشارت الوثائق العثمانیة المؤرخة في 

وك  ان لھ  ذا ، )٢٨(المق  دس الس  ید ج  واد أفن  دي تعھ  د بإن  ارة المرق  د بالكھرب  اء وتس  دید التك  الیف 

إذ أنھا رفعت تلغرافاً الى العاصمة استانبول وبالتحدید ، والیة بغداد  المشروع اھتمام من لدن

ال  ى الص  در األعظ  م م  ن اج  ل استحص  ال إرادة س  نیة م  ن الس  لطان لتنفی  ذ مش  روع اإلن  ارة 

  .)٢٩(الكھربائیة 

الن بعض المصادر أشار ، او انھ نفذ ثم تعطل ، ولكن یبدو أن ھذا المشروع لم ینفذ 

، مع االخ تالف ف ي ت اریخ التأس یس ، ء بالكھرباء بعد العھد العثماني أن المرقد المقدس أضي

وك ان ، م ١٩٢٤ -١٩٢٣أن المش روع ت م س نة  ) ت اریخ النج ف االش رف(فقد ذكره  صاحب 

                                                 
(23) BOA, ay. gő m.  

(24 )  BOA, BEO, 1243/93156 /4. Ş .1316h. (1898) . 

(25) BOA, İ . EV, 20/1316 B- 17 /28. B .1316h. (1898) . 

ولك ن ھ ذه الف وانیس ل م تك ن ، إذ وض عت فیھ ا ف وانیس نفطی ة ، م ١٨٧٩بدأت إضاءة أزق ة بغ داد من ذ س نة  )٢٦(

دراسة ف ي طبیع ة ، علي الوردي : ینظر . ھي كانت ذات ضیاء خافت التضيء االنفسھا اذ ، وافیة بالمرام 

 . ١٢٢ – ١٢١ص ، المجتمع العراقي 

 .٤٦١ص ،  ١ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین )٢٧(

(28)  BOA,Y. A . HUS, 519/67  /20. S .1326h. (1908).  

(29) BOA, ay. gő m.  



 )

) ١٩٠٨النجف في ربع ق رن من ذ س نة (اما صاحب .)٣٠(مؤسس المشروع الحاج معین التجار

أن  ھ مش  روع : وق  ال ، مؤس  س نفس  ھ وذك  ر ال، م ١٩٢٥أش  ار أن المش  روع تأس  س ف  ي س  نة 

و ذكر العدید من الشعراء . )٣١(عمراني سبقت النجف االشرف فیھ أكثر المدن العراقیة المھمة

  .)٣٢(إضاءة المرقد الشریف بمصابیح كھربائیة

فعن دما تس نم ، وفیما یتعلق بإعمار الدوائر الحكومة العثمانیة ف ي النج ف االش رف   

وق د طب ق ، كان یحمل فكراً إص الحیاً وعمرانی اً ) م ١٨٧٢ -١٨٦٩(مدحت باشا والیة بغداد 

ف ي تط ویر وبن اء العدی د م ن  أس ھم إذ، ھذا الفكر في المؤسسات العثمانیة في بغ داد وتوابعھ ا 

فق د بن ى مستش فى ودوائ ر للحج ر الص حي ومراك ز للبری د والتلغ راف ، الدوائر والمؤسسات 

ي النج ف االش رف ح اول م دحت باش ا بی ع النف ائس وف .  )٣٣(وغیرھا من المشاریع العمرانیة 

وإنفاق مبالغھا " علیھ السالم" الموجودة في خزانة الحرم المطھر ألمیر المؤمنین اإلمام علي 

  .  )٣٤(اال أنھ لم یستطع تحقیق ذلك ، على المشاریع العمرانیة 

،  كانت دائرة الحجر الصحي في النجف االشرف م ن ال دوائر الت ي تعم ر باس تمرار

ق رش و  ٥٣٢( م بدأت الحكومة العثمانیة بتعمیر ھ ذه ال دائرة و بمبل غ ق دره  ١٨٩٤ففي سنة 

اال أن ھذا المبلغ لم یكن كافی اً إلتم ام التعمی ر فل ذلك أض یف إلی ھ مبل غ ث اني ق دره ،) باره  ٣٠

م رفع ت نظ ارة الص حة تقری راً ال ى الص دارة ١٨٩٧وفي سنة ،  )٣٥()باره ١٠قرش و ٤٣٩(

وفع الً ، أن دائرة الحجر الصحي في النجف االشرف بحاجة ال ى التعمی ر ، بینت فیھ العظمى 

                                                 
  .٤٦١ص ،  ١ج ، ریخ النجف االشرف تا، محمد حرز الدین )٣٠(

 . ١٢١ – ١٢٠ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین )٣١(

  : قال ، السید عبد المھدي بن راضي االعرجي : من ھؤالء الشعراء   )٣٢(

  لقد أضاء الكھرباء بعدما                         كانت لیالینا علینا مظلمة

  : وقال الشیخ قاسم حرج الوائلي 

  أدیسن فكره لما تحظى                       وزاول مستفیدا أو مفیدا                                                   

بھ الدنیا  وزودھا جھودا                  كقرن الشمس أفتق فاستنارت                                 

ااذا ماجست السلك المد ید                ي لیل مصر         بانملة  یجل                                          

  .٤٦٢ – ٤٦١ص ،  ١ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین : ینظر  -

 . ٩٧ – ٩٣ص ، محمد عصفور سلمان، العراق في عھد مدحت باشا ) ٣٣(

 . ٥١٧ص ،  ٢ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین  )٣٤(

(35)  BOA,A.   MKT. MHM. 571/3  /6. Ş .1311h. (1894). 



 )

ون  اقش مجل  س ش  ورى ،  )٣٦() ب  اره ١٠ق  رش و ١٨١٠(ت  م إج  راء التعمی  ر بع  د ص  رف مبل  غ ق  دره 

وبین انھا بحاجة الى تعمیر بعض أجزاءھا بمبلغ  ، م  ١٩٠٤الدولة مسألة تعمیر ھذه الدائرة في سنة 

  .  )٣٧(وقد تم تنفیذ التعمیر بعد صرف المبلغ من میزانیة الصحة ، ) رشق ١٥٥٠(قدره 

، م ١٩٠٥وقامت بلدیة النجف االشرف باجراء كشفین على دائرة الحجر الصحي في سنة 

وت م اج راء ،  )٣٨()باره ٢٠قرش و  ١٧٥٤(بمبلغ قدره  وتبین من خاللھما أن الدائرة بحاجة للتعمیر

  ).١٣(بینة في الجدول رقم كما ھي م، مناقصة لتعمیرھا 

  )١٣(الجدول رقم 

  )٣٩(شرف مناقصة تعمیر دائرة الحجر الصحي في النجف األ
  المناقص  المبلغ

  قرش

  اره

  

  المعماري حمود

١٧٥٤‚ ٢٠  

١٦ ‚ ٠٠  

١٧٣٨‚٢٠  

١٧٣٨‚٢٠  

٢٠‚٠٠  

١٧١٨ ‚ ٢٠  

  المعماري عبود

١٧١٨ ‚ ٢٠  

١٥‚٠٠  

١٧٠٣ ‚ ٢٠  

  المعماري حمود

  
    

١٧٠٣ ‚ ٢٠  

١٠ ‚ ٠٠  

١٦٩٣ ‚ ٢٠  

  المعماري عبود

١٦٩٣ ‚ ٢٠  

٢٣ ‚ ٢٠  
  المعماري حمود

                                                 
(36) BOA, ay. gő m.  

(37) BOA, A.  MKT. MHM ,586/34  /20. Za .1321h. (1904).  

(38 )  BOA, A.  MKT. MHM, 588/18  /19. Ra .1323h. (1905).  

 :  من وثائق االرشیف العثماني) ١٣(تم اعداد الجدول رقم) ٣٩(

BOA, A . MKT. MHM, 588/18  /19. Ra .1323h. (1905).  



 )

١٦٧٠‚ ٠٠  

  

أن المعم   اري حم   ود حص   ل عل   ى المناقص   ة بمبل   غ ) ١٣(واتض   ح م   ن الج   دول 

.  )٤٠(و لتنفی  ذ عملی  ة اإلعم  ار ت  م ص  رف المبل  غ م  ن میزانی  ة الص  حة ،) ق  رش ١٦٧٠(ق  دره

ر الص حي ف ي النج ف االش رف قی د اإلعم ار ب ین فت رة وعلى ھ ذا المن وال كان ت دائ رة الحج 

) ب  اره ١٠ق  رش و  ٦٥٦٩(م ت  م تعمی  ر ھ  ذه ال  دائرة بمبل  غ ق  دره ١٩٠٨فف  ي س  نة ، وأخ  رى 

  .   )٤١(وبموجب إرادة سنیة سلطانیة 

باش رت الحكوم ة ،كان مستشفى النجف االشرف مش روع عمران ي ص حي مھ م      

وقد تم تأمین  تكالیف البن اء م ن رس وم ،)٤٢(ثین سریراً وبثال،م ١٩٠٦العثمانیة ببناءه منذ سنة 

م تمت تسمیة المستشفى باس م الس طان عب د الحمی د الث اني ١٩٠٨وفي سنة ، )٤٣(دفن األموات 

م طلب ت والی ة بغ داد م ن ١٩١٣وف ي س نة ،  )٤٤(عند ما كان قی د اإلنش اء ) م١٩٠٩ -١٨٧٦(

تش فى النج ف االش رف م ن رس وم دف ن تك الیف  بن اء مس نظارة الداخلیة االستمرار في ت أمین

وعل ى ال رغم م ن أھمی ة ھ ذا المش روع وان مدین ة النج ف  )٤٥(األموات اال أن الطل ب رف ض 

اال أن الوث  ائق العثمانی  ة ل  م ت  ذكر افتتاح  ھ حت  ى نھای  ة الوج  ود ، االش  رف كان  ت بحاج  ة إلی  ھ 

  .م  ١٩١٥العثماني في المدینة سنة 

م أن مبن ى حكوم ة النج ف ١٨٩٠اذار  ٢٣ة ف ي أشارت الوثائق العثمانیة المؤرخ   

ورفع ت والی ة بغ داد م ذكرة ،  )٤٧(كان بحاج ة ال ى تعمی ر   )٤٦() يحكومت قونا غ(االشرف 

                                                 
(40)BOA, A.  MKT. MHM, 588/18  /19. Ra .1323h. (1905). 

(41)BOA,  ŞD, 2771/11- 1  / ves. nul, 24. Ra. 1326h. (1908); BOA, İ. SH,5 /1326 

       Ca- 1  /3. Ca .1326h. (1908).   

(42) BOA, İ ,  DH, 1441/1323Za- 35  /26. Za .1323h. (1906).   

(43) BOA, ay. gő m .  

(44 )  BOA, İ . HUS, 164/1326 S- 59  / 21. S .1326h. (1908). 

(45 )  BOA, DH. İD, 54-2/66  /12. L .1331h. (1913). 

ت أتي بع دة ، ھ ي كلم ة تركی ة عثمانی ة ) : قون اق(وكلم ة قون اغي او ، مقراو مبنى الحكم : حكومت قوناغي ) ٤٦(

ت بمعن ى ت أ) حكوم ت قون اغي(و .أي مك ان االقام ة ، فن دق ، دار ، من زل ، س كن م، ضیف : معاني منھا 

؛ أم ین  ١١١٥ص ، ایكنج ى جل د ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي : ینظر . مكان اقامة رجال الحكم 

 . ٢٤٦ص ، )  ١٨٩٤،مطبعة اآلداب: م . د(، ) قاموس(رفیق العثماني ، خوري 



 )

وأحت وت م ذكرة ، من اجل إج راء التعمی ر عل ى المبن ى ) وزارة الداخلیة(الى نظارة الداخلیة 

وعن د الت دقیق ، )٤٨(االعم ار الوالیة أوراق الكشف الذي أج ري عل ى المبن ى لتحدی د  تك الیف 

و علی  ھ یج  ب تنظ  یم كش  ف جدی  د م  نظم ومح  ددة فی  ھ ،تب  ین أن الكش  ف غی  ر دقی  ق وفی  ھ خل  ل 

  .)٤٩(تكالیف اإلعمار بصورة دقیقة من اجل البدء  بعملیة تعمیر المبنى الحكومي

م أن مجل س والی ة بغ داد رف ع ١٩٠٠ای ار  ٧و تبین من خالل الوثائق المؤرخ ة ف ي 

بین فیھا أن مبنى حكومة قضاء النج ف االش رف ض یق فبس ببھ ، ظارة الداخلیة مضبطة الى ن

، وبع د أن أطلع ت الداخلی ة عل ى مض بطة مجل س )٥٠(سوف یتم بیع المبنى وبن اء مبن ى  جدی د

  :والیة بغداد طلبت إرسال ملف یحتوي على ما یأتي 

  .المبلغ المخمن لبیع مبنى حكومة قضاء النجف االشرف  - ١

 .ناء المبنى الجدید كشف بتكالیف ب - ٢

 . )٥١(خارطة للمبنى الجدید   - ٣

وبعد دراسة ھذا المشروع ظھ ر أن عملی ة بن اء بنای ة جدی دة لحكوم ة قض اء النج ف 

فض الً ع ن المبل غ ال ذي س وف یستحص ل م ن بی ع البنای ة ، االشرف تحتاج الى مبالغ إض افیة 

وص درت . )٥٣(والی ة بغ داد وقد تقرر أن تصرف المبالغ اإلضافیة م ن میزانی ة ،  )٥٢(القدیمة 

  . )٥٤(م لتنفیذ المشروع١٩١٠/ ر  ١٣١٧أیلول  ٢٠اإلرادة السنیة السلطانیة بتاریخ 

وق  د ذك  رت ، وك  ان س  جن قض  اء النج  ف االش  رف ج  زء م  ن مبن  ى حكوم  ة القض  اء 

وف  ي س  نة .  )٥٥(الوث  ائق العثمانی  ة ان  ھ یق  ع أس  فل بنای  ھ حكوم  ة القض  اء ویتك  ون م  ن غ  رفتین 

ً م أصدرت ن١٩٠٤ ن س جن قض اء النج ف ا، الى والیة بغ داد وبین ت فی ھ  ظارة الداخلیة بالغا

                                                                                                                                               
(47) BOA, DH.  MKT, 1710/44  /1 . Ş.1307h. (1890). 

(48) BOA, DH.  MKT ,1726/88  / ves. nul, 9 . L .1307h. (1890). 

(49) BOA, ay. gő m. 

(50)BOA, DH.  MKT, 2341/79  /7 . M.1318h. (1900). 

(51)BOA, ay. gő m. 

(52)BOA, DH.  MKT, 2482/61  /22 . M.1319h. (1901). 

(53)BOA, DH.  MKT, 2551/54  /21 . B.1319h. (1901).   

(54)   BOA, ay. gő m. 

(55)BOA, DH. TM Ik. S,  51/53  /22 . Z.1321h. (1904).   



 )

وك  ذلك طلب  ت ، االش  رف بحاج  ة ال  ى إص  الح إم  ا بتعمی  ره أوبن  اء بنای  ة جدی  دة لتص  بح س  جناً 

  .)٥٦(النظارة من الوالیة إجراء كشف على السجن لمعرفة اَلیة اإلصالح 

قض اء النج ف االش رف ب ین ح ین كانت الحكومة العثمانیة تقوم بعملیة إعمار س جن 

م  رف  ع وال  ي بغ  داد تلغراف  اً ال  ى نظ  ارة الداخلی  ة ب  ین فی  ھ أن س  جن ١٩١٤فف  ي س  نة ، واَخ  ر 

مدیری ة المب اني األمیری ة وإدارة (وبعد دراسة الموضوع وافقت ، القضاء بحاجة الى التعمیر 

وقام ت . )٥٧(ق رش ) ٣٠٠٠(وبمبل غ ق دره ، في نظارة الداخلیة على إجراء التعمیر ) السجون

م ب إجراء كش ف عل ى غرف ة منھدم ة  ف ي س جن قض اء  ١٩١٥بلدیة النجف االشرف في سنة 

وبع د ، ) ب اره  ١٥ق رش و  ١٣٩٩(وبینت أن بناءھا یحتاج الى مبلغ قدره ، النجف االشرف 

ت م تخص یص المبل غ الم ذكور لتنفی ذ ، أن صدق على الكشف مجل س البلدی ة ومجل س القض اء 

  .)٥٨( عملیة البناء

وبس  بب ، ص والط  ابوق واآلج  ر الج  : أم  ا م  ادة البن  اء ف  ي النج  ف االش  رف ھ  ي 

الذي كان یحیط بالمدینة فان اكثر بیوتھا كانت صغیرة ضیقة المساحة تحتوي على  )٥٩(السور

وف ي اثن اء والی ة ن اظم باش ا .)٦٠(أكثر من طبقتین ومتالصقة بعضھا مع بعض وأزقتھا ضیقة 

  سواق سعت الحكومة العثمانیة بتوسیع األزقة والشوارع واأل، ) م١٩١١ -١٩١٠(على بغداد 

  

                                                 
(56)BOA, ay. gő m. 

(57)BOA, DH. MB. HPS, 7/32  / 2 . N.1332h. (1914).   

(58) BOA,DH.MB.HPS,153/9/ves.nu1-2, 15.R.1333h.(1915). 

ھو سور محمد بن زید الداعي فانھ لما عمر القب ة :السور األول ،  بنیت للنجف االشرف ستة أسوار: السور ) ٥٩(

الس ور . ھو سور ابي الھیجاء عب د هللا ب ن حم دان : السور الثاني . المنورة عمر سوراً حولھا لرد الھجمات 

الس ور . ھو سور عض د الدول ة فان ھ عن دما عم ر المرق د العل وي المق دس حص نھ ببن اء س ور منی ع : الثالث 

ھ و : الس ورالخامس . ھو السور ابي محمد الحسن بن سھالن وزیر سلطان الدولة بن بویھ ال دیلمي :  الرابع

بن ى : السور السادس . خطوة  ١٥٠وكان منخفضاً یبعد عن السور الرابع بـ ، بناء السلطان ویس الجالیري 

تح عل ي ش اه القاج اري ھذا السور الصدر األعظم نظام الدولة محمد حسین خان العالف األصفھاني وزیر ف

ش رقي وھ و المع روف : ولھ ذا الس ور ثالث ة أب واب . وھو سور عظیم عال محكم مبن ي ب الجص واآلج ر ، 

،  ١ج ، المص در الس ابق ، جعفر ب اقر محبوب ة : للتفاصیل ینظر . وجنوبي غربي ، وغربي ،بالباب الكبیر 

  .٣٨٥ص ،  ٢ج ، اریخ النجف االشرف ت، ؛ محمد حرز الدین  ٢١٤ -٢٠٨ص 

 . ٤٠٠ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة)٦٠(



 )

  .)٦٢(فقط  )٦١(ولكنھا لم تنجح في سعیھا اال في السوق الكبیر 

، تب ین مم  ا س بق أن الحكوم  ة العثمانی ة قام  ت بعملی ات إعم  ار ف ي النج  ف االش  رف 

اال أن ھ   ذه ، س   واء أكان   ت ف   ي المرق   د العل   وي المق   دس او ال   دوائر والمؤسس   ات العثمانی   ة 

وكان  ت اإلدارة العثمانی  ة تھ  دف م  ن إعم  ار المرق  د . العملی  ات ل  م تك  ن بالمس  توى المطل  وب 

العلوي المقدس إحكام س یطرتھا عل ى النج ف االش رف واثب ات وجودھ ا فیھ ا وابع اد السیاس ة 

االیرانیة منھا التي كان ت تس عى جاھ دة إلعم ار المرق د المق دس م ن خ الل طلباتھ ا المتك ررة 

اال ف ي بع ض األحی ان كان ت ، والتي كانت ترفض ف ي األغل ب ، لى الدولة العثمانیة ادمة المق

وتب ین م ن خ الل الوث ائق العثمانی ة وج ود . السیاس یة  تالموافقة تأتي من اجل تحسین العالق ا

اال أنھ لم یكتب ، ) اإلنارة الكھربائیة (مشروع حدیث وحیوي للمرقد العلوي المقدس اال وھو 

  .) ٦٣(احلھ النج

أما الدوائر الحكومیة فق د اھتم ت الحكوم ة العثمانی ة بإعم ار دائ رة الحج ر الص حي  

ویظھ  ر أن ھ  ذا االھتم  ام ك  ان بس  بب أن ھ  ذه ال  دائرة كان  ت ت  وفر األم  وال ، أكث  ر م  ن غیرھ  ا 

للحكومة العثمانیة من رس وم ال زوار والجن ائز ، وف ي المقاب ل ف ان مستش فى النج ف االش رف 

وكذلك قامت الحكومة العثمانیة بتعمیر مبنى حكومة قض اء . ببناءه  لم یر النور  الذي تم البدء

) ٦٤(النجف االشرف  وسجن القضاء بھدف تقویة سلطتھا المركزیة في القضاء
.  

  

  

  

  

  

  

                                                 
یبدأ بخط مستقیم من باب الصحن الشرقي وینتھي الى خارج البلدة وھو الفاص ل ب ین محلت ي : السوق الكبیر ) ٦١(

فالجھ ة الت ي تك ون عل ى یم ین الخ ارج من ھ ال ى خ ارج البل دة محل ة الب راق والت ي عل ى ،البراق والمش راق 

  . ٣٩٩ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة : ینظر . محلة المشراق  یساره

  . ٤٠٠ص ، المصدر نفسھ ) ٦٢(

(63) BOA,Y.A.HUS,519/67/20.S.1326h.(1908). 

(64  ) BOA, DH.MB.HPS,7/32/2.N.1332h.(1914). 



 )

   -:دراسة وثائقیة : شرف ایصال الماء للنجف األ:المبحث الثاني 
بس بب بع دھا ع ن ، ا الظم أشرف من شحة الماء العذب وقاسى أھلھ عانت النجف األ

وقد ، )٦٦(عن مستوى النھر ) متراً  ٤٣(وفضالً عن ارتفاع أراضیھا حوالى ، )٦٥(نھر الفرات 

،  )٦٧(اھتم بإیصال الماء الى المدینة كثیر من السالطین والوزراء والملوك والعلماء وغی رھم 

م ثھن د یح بع ض أعی ان الھ )٦٨(م راسل الشیخ محمد حس ن ص احب الج واھر ١٨٤٨ففي سنة  

وبع دما حص ل الش یخ عل ى ، على تقدیم االموال من اج ل إیص ال الم اء ال ى النج ف االش رف 

ولم ا ، وأوصلھ الى النجف االش رف  )٦٩(األموال جمع المھندسین وحفر نھراً من نھر الھندیة 

ف أمر الش یخ بحف ر النھ ر ، الرتفاع األرض) الطبیل(أجرى الماء فیھ وقف في موضع یقال لھ 

                                                 
 .  ١٨٣، ص  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة  ) ٦٥(

     . ١٢٤ص ، المصدر السابق ، جعفر ویسین ناھدة حسین علي  )٦٦(

وأول م اء .الحارث بن عمرو من ملوك الحیرة أول ماء جرى في النجف االشرف ھو قبل االسالم في زمن ) ٦٧(

: ث م تل ت القن وات واألنھ ر منھ ا ،جرى في النجف االشرف  بعد االسالم ھو الذي جاء بھ سلیمان ب ن أع ین 

جعف ر :  للتفاص یل ینظ ر . نھر المكری ة وغیرھ ا ، نھر الطھماسیة ، نھر الشاه  ،نھر التاجیة ، قناة اَل بویھ 

  ،المص  در الس  ابق ، ؛محم  د ك  اظم ألطریح  ي  ١٩٧ – ١٨٣، ص  ١ج ، المص  در الس  ابق ، ب  اقر محبوب  ھ 

 .٥٨- ٥٠ص 

عل ى الش یخ  تتلمذ، ھ األعظم أستاذ العلماء المحققین یالفق) : م١٨٩٤ -؟(الشیخ محمد حسن صاحب الجوھر ) ٦٨(

درس ب ین یدی  ھ ، جعف ر ص احب كش ف العظ اء وول ده الش یخ موس ى والس ید محم د ج واد ألع املي وغی رھم 

واظھ ر ، ))دائرة مع ارف الفق ھ الجعف ري((التي وصفت بأنھا ) الجواھر(واشتھر بموسوعتھ ، أكابرالعلماء 

ال  ذي س ن الخ روج ال ى مس  جد  وھ و، وك ان فخ م المنظ ر ذاھی  أة كھی أة المل وك ، ع ن الش ریعة وأبھ ة العل  م 

جعف ر : ینظ ر . ش رف ودف ن بمقبرت ھ الت ي أع دھا لنفس ھ توفي في النج ف األ، الكوفة والسھلة لیلة األربعاء 

 – ١٢٨ص ،  ٢ج ، ) ١٩٨٦دار األض  واء، : بی  روت(،  ٢ط ،ماض  ي النج  ف وحاض  رھا ، ب  اقر محبوب  ة

 .٢٢٩ – ٢٢٥ص ،  ٢ج ، معارف الرجال ، ؛ محمد حرز الدین  ١٣٥

انف  ق عل  ى حف  ره م  ن نھ  ر الف  رات ال  وزیر الھن  دي اَص  ف الدول  ة یحی  ى خ  ان ) : نھ  ر اآلص  في(نھ  ر الھندی  ة ) ٦٩(

وت دفق ، ویب دأ م ن جن وب مدین ة المس یب ، النیشابوري إلیصال الماء الى مدینة النجف االشرف فنسب الیھ 

منھ  ا بح  ر ، ال  ى اھ  وار عن  د جریان  ھ ص  ادف أراض  ي منخفض  ة تحول  ت ، م ١٨٠٠الم  اء فی  ھ بح  دود س  نة  

وحسن نھر الھندیة وضع مدینة النجف االش رف االقتص ادي  ،النجف وبحیرة یونس وبحرا الشنافیة وغیرھا 

مدین  ة الھندی  ة ، ف  الح محم  ود خض  ر البی  اتي : ینظ  ر . بع  د أن وف  ر الم  اء الع  ذب الھ  الي المدین  ة وال  زوار 

،  ١ج ، )  ٢٠٠٧، مطبع ة دار االرق م: حل ة ال(، م ١٩٢٠ -١٧٩٩نشأتھا وتطورھا الحض اري ) طویریج(

 . ٥٧ -٥٥ص ، المصدر السابق  ، ؛ محمد كاظم الطریحي  ١٤ -١٣ص 



 )

فلما بدأ الحفر توفي الشیخ فوقف العمل وتعطل المشروع ول م ، الموضوع من العمق  من ذلك

  .   )٧٠(یصل الماء الى النجف االشرف 

عل ى  )٧١(وعزم الس ید أس د هللا ب ن الس ید محم د ب اقر الموس وي الرش تي األص فھاني 

ف ي عھ د  إذ حفرت آبار بین المكان الذي وصل الیھ الماء، اتمام ما شرع بھ صاحب الجواھر 

وت م إیص ال ھ ذه اآلب ار فیم ا بینھ ا ، صاحب الجواھر وبین النج ف االش رف ف ي وس ط النھ ر 

فكان أروى وأعذب ماء ش ربتھ ،  )٧٢(م ١٨٧١بقناة تحت األرض وأجري الماء في القناة سنة 

وع  ادت ، اال أن عوام  ل الطبیعی  ة واالھم  ال ادت ال  ى أن تنھ  دم ھ  ذه القن  اة . النج  ف االش  رف 

  .)٧٣(الى حالتھا االولى تقاسي الظمأالمدینة 

اثن اء زیارت ھ  )٧٤(شرف الى والي بغداد مصطفى عاصم باشا وشكا اھالي النجف اال

 ،م ما تعانیھ المدینة من شحة الماء ١٨٨٧سنة ) علیھ السالم(لمرقد أمیرالمؤمنین اإلمام علي 

اً وب  ذل لھ  م فاس  تجاب ال  والي للش  كوى وجم  ع م  ن العش  ائر المج  اورة للنج  ف االش  رف جمع  

الكوف ة ال ى  الن نھ ر الھندی ة ك ان ق د اتس ع واجت از) الجع ارة (األموال لحفر نھر من الحی رة 

                                                 
 . ١٩٨-١٩٧، ص  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبھ )٧٠(

ص احب مناق ب ، من مشاھیر علماء عصره الشھیر بحجة اإلسالم ) : م١٨٧٤ -١٨١٢(اسد هللا األصفھاني ) ٧١(

وحضر عند فقائھ ا  وأس اتیذھا كالش یخ محم د حس ن ، لد في أصفھان وھاجر الى النجف االشرف و، ومآثر 

وبعدما  نال رتبة االجتھاد ع اد ال ى اص فھان س نة ، صاحب الجواھر والشیخ نوح القرشي الجعفري النجفي 

: ن مؤلفات ھ قضى حیاتھ في اداء رسالتھ اإلنسانیة وخدمة المجتم ع م ، وصار لھ فیھا شأن عظیم ، م ١٨٤٤

بع د وفات ھ حم ل جثمان ھ ال ى النج ف االش رف . ش رح زی ارة عاش وراء ، رسالة في التجوید ، مناقب االئمة 

، ؛ محم د ھ ادي االمین ي  ٩٨ -٩٤ص ،  ١ج ، مع ارف الرج ال ، و محمد ح رز ال دین :ینظر . ودفن فیھا 

 . ١٣٠ص ،  ١ج ، المصدر السابق 

 . ٥٢٤ص ،  ٢ج ، االشرف تاریخ النجف ، محمد حرز الدین ) ٧٢(

 . ٢٠٠ -١٩٩و ص   ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة )٧٣(

وق د ، م وھ و برتب ة مش یر١٨٨٧تسنم منصب والیة بغداد في  شباط ) : م ١٨٩١ -؟ (مصطفى عاصم باشا ) ٧٤(

الی ة عثماني ومدم علیھ السلطان بوسام وانع، وذھب لتفتیش عملیات سدة الھندیة ، ) اشقودرة(نقل من والیة 

وع زل . كان نزیھاً ول ھ ادارة حس نة. اعي وفي عھده أجریت التعمیرات على مرقد الشیخ أحمد الرف. ذھبیة 

، والتھ ا ،بغ داد خلفاؤھ ا ،باقر ام ین ال ورد المح امي : ینظر. م ١٨٨٩كانون األول  ١٢من والیة بغداد في 

دار : د بغ   دا( ،) م١٩٨٤(ھ   ـ ١٤٠٤ع   ام ال   ى ) م٧٦٢(ھ   ـ ١٤٥رؤس   اؤھا من   ذ تأسیس   ھا ع   ام ، ملوكھ   ا 

 . ٢٥٥ص ، )١٩٨٤، القادسیة



 )

وبعد عم ل لم دة ، عبد الغني أفندي  )٧٥()السنیة (ؤول سوبدأ حفرھذا النھر باشراف م، الحیرة

ب د نھ ر ع(وسمي ب ـ ، م ١٨٨٨یوماً صب النھر في بركة كبیرة في بحیرة النجف  سنة ) ٤٦(

، و استمر ھذا النھر یروي سكان النجف االش رف بالم اء )٧٦(نسبة الى مسؤول السنیة ) الغني

  . )٧٧(م ١٨٩١العذب الى أن اندرس بسبب عوامل الطبیعة سنة 

وق  دم ، بع  د م  ا ان  درس نھ  ر عب  د الغن  ي وانقط  ع الم  اء ع  ن مدین  ة النج  ف االش  رف 

حف ر نھ ر لرف ع معان اه المدین ة م ن ش حة النجفیون طلباً الى القائممقام خی ري أفن دي م ن اج ل 

. )٧٨() م١٨٩٦ -١٨٩١(ورفع القائممقام ھذا الطلب الى والي بغداد حس ن رفی ق باش ا ، الماء 

ای ار  ٣١ولتنفیذ ھذا المشروع رفع الوالي حسن باشا تلغراف اً ال ى العاص مة اس تانبول بت اریخ 

مھن دس عملی ات ) ش وندیرفر(لقد ت م تكلی ف المھن دس الفرنس ي : م بین فیھ ١٨٩٢/ ر ١٣٠٨

، ش رف إلجراء كشف ودراسة على مشروع حفر نھر الى مدینة النج ف اال )٧٩(سد شوندیرفر

أن مدین ة النج ف االش رف بحاج ة : وبعد أن أجرى كشفاً على المشروع ق دم تقری راً ج اء فی ھ 
                                                 

وقد ، ) م١٩٠٩ -١٨٧٦(وھي أراضي خاصة بالسلطان عبد الحمید الثاني ، أي األراضي السنیة : السنیة ) ٧٥(

في والیة بغداد  ھوصف بانھ اكبر مالكي االراضي في العراق فقد ذكر أن مساحة االراضي المسجلة باسم

) ٣٧٩٠٤(وكانت مساحة مقاطعة الجعارة ،تار مربع من أخصب األراضي الزراعیة كھ) ٥٤٦٢٠٠(فقط 

ونالت شھرة واسعة بكثرة عمرانھا ووفرة ، وكانت ھذه االراضي تتمتع بامتیازات خاصة . ھكتار مربع 

 ٤٢ص ، المصدر السابق ، لجواھري اعماد احمد : للتفاصیل ینظر . إنتاجھا مقارنة باألراضي االخرى 

– ٤٥ . 

 .  ٢٠٠ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ٧٦(

    ٢٦١ص ، المصدر السابق ، لمى عبد العزیز مصطفى عبد الكریم  ) ٧٧(

 . ٢٠١ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة)٧٨(

فك  ان ، س ب الی ھ انش ا ھ ذا الس د المھن دس الفرنس ي ش وندیرفر عل ى ص در نھ ر الھندی ة فن: س د ش وند یرف ر  )٧٩(

وقد صمم بجن احین منح رفین م ع فتح ة ، الھدف من بناءه ھو تنظیم ماء الفرات بین نھر الھندیة ونھر الحلة 

وی ذكر .الصیفیة ال ى نھ ر الحل ة  تمتراً وارتفاع یؤمن تحویل نصف كمیة میاه الفرا) ١٧(في وسطھ بطول

وت  م . لمس  تخرج م  ن آث  ار باب  ل النش  اءه مت  ر مكع  ب م  ن عتی  ق اآلج  ر ا) ١٦ ٠٠٠(أن  ھ أس  تعمل م  ا یق  ارب 

ولك  ن الس  د ل  م یص  مد ام  ام  ق  وة المی  اه إذ أص  ابھ . لی  رة عثمانی  ة ) ٨٠٠٠٠(م بكلف  ة ١٨٩٠إكمال  ھ ف  ي س  نة 

وازداد الوض ع ، م وانقط ع الم اء ع ن نھ ر الحل ة ف ي ص یف تل ك الس نة ١٩٠٤بلغ أشده ف ي س نة ، التصدع 

الف رات  يواد، احمد سوس ھ : للتفاصیل ینظر . م ١٩١٣ة سنة سوء سنة بعد أخرى حتى تم إنشاء سد الھندی

؛ ف  الح محم  ود  ٢٩٨ -٢٨٨ص ،  ٢ج ، )  ١٩٤٥، مطبع  ة المع  ارف : بغ  داد ( ، ومش  روع س  دة الھندی  ة 

  .  ١٥ – ١٤ص ،  ١ج ،المصدر السابق ، خضر البیاتي 



 )

ونھ  ر بھ  ذا  الع  رض والعم  ق س  ینقل ف  ي الثانی  ة ، س  م ٥٠امت  ار وعمق  ھ  ٣ال  ى نھ  ر عرض  ھ 

، عل  ى أن ینف  ذ ھ  ذا المش  روع م  ن نھ  ر الھندی  ة م  ن منطق  ة الجع  ارة ، لت  ر م  اء  ١٥٠لواح  دة ا

  .  )٨٠() لیرة  ٢٠٠٠ – ١٥٠٠( وبتكالیف 

أن متص   رفیة  ، م ١٨٩٢حزی   ران  ١٦وذك   رت الوث   ائق العثمانی   ة المؤرخ   ة ف   ي 

أن :  طریق والیة بغداد وذكرت فیھا نكربالء المقدسة رفعت مذكرة الى الصدارة العظمى ع

الحاج محمد حس ن آغ ا الطھران ي ق دم طلب اً لحف ر النھ ر ال ذي ت م اج راء الكش ف علی ھ وعل ى 

وب ین وال ى بغ داد حس ن ، اال أن الحكومة العثمانیة رفضت طلب الطھران ي ، حسابھ الخاص 

وصدر االمر م ن الس لطان . )٨١(باشا أن تنفیذ ھذا المشروع من لدن الحكومة العثمانیة أفضل 

وس مي ، بحفر ھذا النھ ر ب القرب م ن نھ ر عب د الغن ي ) م ١٩٠٩ -١٨٧٦(د الثاني عبد الحمی

وق د وص ل م اء ھ ذا النھ ر ال ى النج ف ،  )٨٣() الحیدری ة(وس مي ایض اً  )٨٢() الحمیدیة (بنھر 

  . )٨٤(م١٨٩٢االشرف سنة 

ما ) الحمیدیة(م  أن نھر ١٨٩٢ایلول  ٢٨وتبین من خالل وثیقة عثمانیة مؤرخة في 

ف  ي مج  راه بالش  كل الطبیع  ي وذل  ك بس  ببب الس  دود المقام  ة علی  ھ وف  تح  الج  داول ك  ان یج  ري 

فل  ذلك كان  ت  ،  فض  الً ع  ن ان ھ  ذا النھ  ر ك  ان یج  ري ف  ي ارض رملی  ة ،  )٨٥(من  ھ ةالفرعی  

األمطار وسیولھا والعواصف ورمالھا ت ودي  ال ى انقط اع الم اء ع ن مدین ة النج ف االش رف 

  .)٨٦(عذب  ءمن فیھا بال ماوتبقى المدینة و، وسكانھا وزوارھا 

تم وز  ٢١وذكر تلغراف مرفوع من النجف االشرف الى الص دارة العظم ى بت اریخ 

یقع على عاتق المسؤولین المحلی ین ) الحمیدیة(أن تعمیر وتنظیف نھر ، م ١٩٠٥/ ر  ١٣٢١

وق  د اس  تمر ھ  ذا العم  ل ، وتص  رف تك  الیف ھ  ذا العم  ل م  ن  میزانی  ة بلدی  ة النج  ف االش  رف 
                                                 

(80) BOA, BEO, 20/ 1447/ 20. Za. 1309h. (1892) . 

(81) BOA, ay. gő m.  

  ). م١٩٠٩ -١٨٧٦(الى  السلطان عبد الحمید الثاني   نسبة: الحمیدیة ) ٨٢(

حس ین اب راھیم : ینظ ر ) . علیھ الس الم(من القاب أمیر المؤمنین االمام علي ، ) حیدرة(نسبة الى : الحیدریة ) ٨٣(

، المرتض ى دار: بی روت ( ،  ٢ط ، مسیرة جھاد وعطاء ، انساني ) علیھ السالم(االمام علي ، الحاج حسن 

  .١٧، ص)٢٠٠٥

٨٤) BOA, BEO, 78/ 5830/ 6. Ra. 1310h. (1892) .      (   

(85) BOA, ay. gő m. 

(86) BOA, BEO, 2649/ 198610/ 21. C. 1323h. (1905) . 



 )

وكان  ت ، اال أن البلدی  ة قطع  ت المخصص  ات المالی  ة الخاص  ة للتعمی  ر والتنظی  ف ، لس  نوات 

، النتیج  ة أن انقط  ع الم  اء ع  ن المدین  ة بس  بب ت  راكم الت  راب والرم  ال وانھی  ار طرف  ي النھ  ر 

و طل  ب النجفی  ون م  ن .)٨٧(وع  ادت النج  ف االش  رف ال  ى مائھ  ا األج  اج وانتش  رت األم  راض 

ت نص عل ى أن تق وم بلدی ة ، ة سنیة من السلطان العثم اني الصدر االعظم السعي إلصدار إراد

م ن ) الحمیدی ة(النجف االشرف بصرف المخصص ات المالی ة الخاص ة بتعمی ر وتنظی ف نھ ر

  .)٨٨(وذلك من اجل الحفاظ على النھر من االندراس، میزانیتھا سنویاً وبال تأخیر 

س عى ، اني اآلخون دوذكرت الوثائق العثمانیة أن المرجع الدیني محمد ك اظم الخراس 

إذ رفع تلغرافاً الى الس فارة اإلیرانی ة ف ي اس تانبول ،لمعالجة مشكلة الماء في النجف االشرف 

الس عي ل دى  ةوطل ب م ن الس فار، بین فیھ أن مدینة النجف االشرف تع اني م ن انقط اع الم اء 

وم ة العثمانی ة وبدورھا رفعت الس فارة م ذكرة ال ى الحك، السلطان العثماني لرفع ھذه المعاناه 

م مبینة مطلب اآل خون د وان عل ى الحكوم ة العثمانی ة أن تق وم بواجبھ ا ١٩٠٥اَب  ١٤بتاریخ 

في إیصال الماء الى النجف األشرف وال سیما أن األھ الي یطلب ون م ن الس لطان العثم اني أن 

ى كان  ت مس  ألھ الم  اء ف  ي النج  ف االش  رف م  ن المس  ائل المعق  دة ال  ،  )٨٩(یع  الج ھ  ذه المش  كلة 

وبع د الجھ ود المبذول ة . درجة أن الدبلوماسیة تدخلت إلیجاد الحلول لھا وبضغط م ن العلم اء 

من النجفیین والعلماء والوساطات السیاسیة، طلبت الصدارة العظمى العثمانیة من والیة بغداد 

م إرس  ال معلوم  ات ع  ن مش  كلة الم  اء ف  ي النج  ف االش  رف وأس  باب ١٩٠٥اَب  ٢٣بت  اریخ 

  .)٩٠()الحمیدیة(ھر انقطاع ماء ن

وذك رت ، م ١٩٠٥اَب  ٢٥ردت والیة بغداد على طلب الصدارة العظمى بت اریخ  و

م ن ) الحمیدی ة(أن سبب انقطاع الماء عن مدینة النجف االشرف ھو عدم تنظیف مجرى نھ ر 

وان بلدی  ة النج  ف ، ال والت  راب الت  ي تراكم  ت بس  بب االمط  ار والس  یول والعواص  ف م  الر

الخزین ة (وإنما ھذه التك الیف تق ع عل ى ع اتق ، بصرف تكالیف التنظیف  نیةاالشرف غیر مع

                                                 
(87) BOA,  ay. g ő m .  

(88) BOA,  ay. g ő m . 

(89) BOA, BEO, 2649/ 198610/ 21. C. 1323h. (1905) .  

(90) BOA,  ay. g ő m . 



 )

یظھ ر أن ع دم وج ود التنس یق ف ي ص رف تك الیف . )٩٢(فعلیھا االلتزام بواجبھا  )٩١() الخاصة

وبالنتیجة كان ت اث ار ھ ذه االش كالیة ، تعمیر وتنظیف مجرى الماء كان سبباً في انقطاع الماء 

ومن ثم تتعدى ھ ذه الس لبیة ال ى ، الشرف الذین یبقون بدون ماءتقع على سكان مدینة النجف ا

  . سلبیات أخرى منھا اضطرار االھالي بان یشربوا الماء االجاج وانتشار االمراض وغیرھا 

فف ي الش تاء ، كان یجتاز أرض اً رملی ة منھ ارة ، ) الحمیدیة(عن نھر : یقول محبوبة 

وبھذه الحال ة ، یف تطمھ الریاح بما تحملھ معھا وفي الص، تملؤه االمطار بما تجترفھ السیول 

وأن الم  اء ،ینقط  ع الم  اء وتض  طر النج  ف االش  رف أن تس  تقي م  ن الكوف  ة مم  ا یحم  ل الیھ  ا 

المحم ول م ن الكوف ة الیكف ي لحاج ة االغنی اء فض الً ع ن الفق راء ،فأم ا ال ذي ال یحص ل عل ى 

  . )٩٣(الماء العذب فنصیبھ الماء األجاج 

، شرف على ھذه الحالة الى أن وص لت اَف اق العل م ال ى المدین ة واستمرت النجف اال

 )٩٤() طلومب ھ(بتنص یب مض خات م اء كوبدأ التفكیر باستخدام التقنیات الحدیثة لنقل الماء وذل

تلغراف اً ال ى نظ ارة الداخلی ة  )٩٥() م١٩٠٨ -١٩٠٧(فقد رفع والى بغ داد ح ازم ب ك ، وانابیب 

ب  إجراء ) الموس  یو ك  ونین(لق  د ق  ام مھن  دس س  دة الھندی  ة : م ب  ین فی  ھ ١٩٠٨اذار  ١٤بت  اریخ  

                                                 
، )الخزینة الخارجیة ( الخزینة المالیة : االولى: تاسست في الدولة العثمانیة خزینتان :الخزینة الخاصة ) ٩١(

خزینة خاصة : ، الخارجیة تابعة للدولة والداخلیة ھي)الخزینة الداخلیة( الخزینة الخاصة : الثانیة 

) م١٩٠٩ -١٨٧٦(لسلطان عبد الحمید الثاني المشھورة الخاصة با) األراضي السنیة(كانت بالسلطان ، و

؛ نجاتي أقطاش  ٤٢ص ، المصدر السابق ، عماد احمد الجواھري :ینظر . تابعة الى ھذه الخزینة 

؛ سھیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة  ١٩ص ، المصدر السابق ،وعصمت بینارق

  . ٩٩-٩٨التاریخیة ، ص

(92 )  BOA, BEO, 2649/ 198610/ 21. C. 1323h. (1905) .  

 . ٢٠٢ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة )٩٣(

ل  ة لض  خ الس  وائل ، كلم  ة ایطالی  ة ف  ي الق  اموس العثم  اني ) : طرمب  ھ: طولومب  ھ(طلومب  ھ ) ٩٤( فل  ذلك ، وھ  ي اَ

) . ج ي طولومبھ(یسمى  قوكان الموظف المختص بإطفاء الحرائ) . مضخات الماء(أستخدمت للداللة على 

، ؛حس  ان ح  الق وعب  اس ص  باغ ٩٠٩ص ، ایكنج  ى جل  د ، المص  در الس  ابق ، ش  مس ال  دین س  امي : ینظ  ر 

 . ١٤٥ص ، المصدر السابق 

وفي عھده ، م ١٩٠٧شباط  ١٦تركي األصل تولى منصب والیة بغداد في ) : ؟ - م ١٨٦٤(حازم بك  )٩٥(

وأسست مدارس ابتدائیة للذكور ، لنخیل ُشجعت زراعة ا، وأجریت مشاریع إروائیة، رممت  سدة الھندیة 

  . ٢٦٣ص ، المصدر السابق ، باقر امین الورد المحامي : ینظر . واالناث  



 )

ب ا إلمك ان : وعلى اثره قدم كونین تقریراً ذكر فیھ ، كشف إلیصال الماء الى النجف االشرف 

نقل الم اء م ن الكوف ة ال ى النج ف االش رف باس تخدام مض خات م اء بخاری ة وأنابی ب حدیدی ة 

  .)٩٦() لیرة ٧٥٠٠(وبتكالیف 

فل ذلك ت م ، اًً◌ مھماً إلخراج النج ف االش رف م ن أزم ة الم اء كان تقریر كونین أمر

بی ع بع ض العق ارات العائ د ال ى دائ رة : االتفاق على ت أمین ھ ذا المش روع م ن منف ذین األول 

الماء سنة مقدماً م ن االغنی اء ال ذین س وف یص ل  ةقبض أجر  :الثاني ،بلدیة النجف االشرف 

م  ١٩٠٨اذار  ٢٠داخلیة الى الصدارة العظمى بتاریخ ورفعت نظارة ال.   )٩٧(الماء الى بیوتھم

وبع د أن اطلع ت .  )٩٨(تقریر كونین والبرنامج الذي تم االتفاق علیھ لتأمین تك الیف المش روع 

ث م ، الصدارة على المشروع أج رت اتص االت م ع نظ ارة الداخلی ة ونظ ارة التج ارة والنافع ة 

رس  ال تفاص  یل المش  روع لعرض  ھ عل  ى م إ١٩٠٨ای  ار  ٢٨طلب  ت م  ن والی  ة بغ  داد بت  اریخ  

  . )٩٩(مجلس الوكالء الخاص 

ردت والیة بغداد على طلب الصدارة العظمى وأرسلت تفاصیل المشروع بت اریخ  و

ك   ان التنس   یق ف   ي البدای   ة عل   ى أنابی   ب قطرھ   ا : م إذ ذك   رت ١٩٠٨/ ر ١٣٢٤حزی   ران  ٩

ل  ن ت  ؤمن حاج  ة ) س  م١٥(اال ان  ھ تب  ین أن أنابی  ب بقط  ر ، ) لی  رة٧٥٠٠(وبتك  الیف ) س  م١٥(

وفي ھ ذه الحال ة ، ) سم٢٠(فلذلك تقرر جلب أنابیب قطرھا ، مدینة النجف االشرف من الماء 

وكذلك تم ) لیرة ٦١٧٥(ومجموع ثمن ھذه األنابیب ) متر أنبوب٩٠٠٠(یحتاج المشروع الى 

 )لی رة ١٣٥٠(بقیم ة ) حص ان ٢٠(قوة الواحدة منھ ا ) مضخات ماء ٣(االتفاق على تنصیب 

أم  ا نق  ل األنابی  ب والمض  خات ، تعم  ل ب  البترول) لی  رة ٤٥٠(أي أن س  عر المض  خة الواح  دة 

وتركی ب المض خات یحت اج ال ى ، ) لی رة ٣٢٥(وسائر األدوات من البصرة الى الكوفة یكلف 

، ) لی رة ٦٠٠( م اء  ف ي النج ف االش رف ب ـ  توسیتم إنش اء خزان ا، ) لیرة ٧٥٠(مبلغ قدرة 

وبھ ذا یك ون مجم وع كلف ة المش روع ، ) لی رة ٤٥٠(تفرقة والتي تقدر بـ فضالً عن المبالغ الم

                                                 
(96) BOA, DH. MKT, 1241/ 44/ 16.S. 1326h.(1908). 

(97) BOA, ,  ay. g ő m . 

(98 )  BOA,  ay. g ő m . 

(99 )  BOA, BEO , 3321/ 249018/ 26.R. 1326h.(1908). 



 )

 ٨٠٠٠ -٧٠٠٠( وقدرت حاج ة المض خات للبت رول م ع الل وازم األخ رى ب ـ ،) لیرة ٩٦٥٠(

 ).١٤(ونظمنا تكالیف ھذا المشروع في الجدول رقم .  )١٠٠(شھریاً ) قرش

  

  )١٤(جدول رقم

  رفتكالیف نقل الماء من الكوفة الى النجف االش

  )١٠١(باستخدام المضخات واالنابیب  

  

   

  توضیحات  المبالغ 

  سم  ٢٠متر انبوب بقطر  ٩٠٠٠  ٦١٧٥

 ٢٠منھا مضخات ماء قوة الواحدة  ٣  ١٣٥٠

ة ضخر المسع، حصان تعمل بالبترول 

  لیرة ٤٥٠الواحدة 

نقل االنابیب والمضخات وسائر االدوات   ٣٢٥

  من البصرة الى الكوفة

  المضخات  تركیب  ٧٥٠

  انشاء  خزانات ماء  ٦٠٠

  متفرقات   ٤٥٠

  لیرة ٩٦٥٠ :  المجموع      

  

على  واألنابیبوعرض مشروع نقل الماء الى النجف االشرف باستخدام المضخات 

                 ،)١٠٢( م ١٩٠٨حزی  ران ٢٩وبع  د قراءت  ھ أق  ره المجل  س بت  اریخ ، مجل  س ال  وكالء الخ  اص 

المشروع بعد اقراره في مجلس الوكالء الى السلطان العثماني  من اج ل وقدم الصدر االعظم 
                                                 

(100 )  BOA, Y. A. RES,157/ 122/ 30.Ca. 1326h.(1908). 

  :من وثائق االرشیف العثماني) ١٤(تم اعداد الجدول رقم) ١٠١(

BOA, Y. A. RES,157/ 122/ 30.Ca. 1326h.(1908).  

(102   ) BOA, ay. göm. 



 )

ویظھ ر أن ع دم ، ولكن االرادة السلطانیة لم تصدر ،  )١٠٣( هإصدار إرادة سنیة سلطانیة لتنفیذ

حداث واالض طرابات الت ي وقع ت ف ي الدول ة العثمانی ة بس بب ث ورة صدورھا كانت بسبب األ

  . )١٠٤(االتحادیین 

قضاء النجف االشرف عزیز بك تلغراف اً ال ى نظ ارة الداخلی ة بت اریخ  ورفع قائممقام

أن الحكوم ة المحلی ة ودائ رة البلدی ة ف ي قض اء النج ف : م بین فی ھ ١٩١١/ ر ١٣٢٧تموز  ٨

وطل ب ، االشرف تحاوالن نقل الماء من نھر الفرات الى مركز القضاء باس تخدام المض خات 

ف الس عي لتنفی ذ ھ ذا المش روع بالتنس یق م ع الش ركات القائممقام من النظارة ف ي ھ ذا التلغ را

فل  ذلك ك  رر القائممق  ام الن  داء ، اال أن نظ  ارة الداخلی  ة ل  م تس  تجب للطل  ب ،  )١٠٥(واألش  خاص 

م مبین  اً أھمی  ة المش  روع لمدین  ة النج  ف االش  رف وإنھ  ا ١٩١١/ ر  ١٣٢٧تم  وز  ١٢بت  اریخ 

   .تستجب النظارة أیضا  ولكن لم، )١٠٦(بحاجة ماسة إلیھ فیجب النظر الیھ فوراً 

بعدما انقطعت اآلمال من الحكومة العثمانیة ف ي تنفی ذ مش روع نق ل الم اء م ن ف رات 

ق   رر النجفی   ون التص   دي ، ب ش   رف باس   تخدام المض   خات واألنابی   الكوف   ة ال   ى النج   ف األ

فك ان .)١٠٧(م لتق وم بعملی ة نق ل الم اء ١٩١١فأسسوا ش ركة تجاری ة أھلی ة ف ي س نة ، للمشروع

                                                 
(103)  BOA,  ay. göm . 

مجموع ة م ن ط الب  كس یالنیأسس ت ھ ذه الجمعی ة ف ي ) الترق يوجمعی ة االتح اد (نسبة الى : االتحادیون ) ١٠٤(

 -١٨٧٦(م بھ  دف معارض  ة الس  لطان عب  د الحمی  د الث  اني  ١٨٨٩ای  ار  ٢١الكلی  ة الطبی  ة العس  كریة ف  ي 

ث  م أخ  ذت الجمعی  ة باالنتش  ار ب  ین ص  فوف ، تیم  و  مھیاذل  ك بمب  ادرة م  ن الطال  ب األلب  اني اب  ر، ) م١٩٠٩

لعثم انیین ف ي خ ارج الدول ة العثمانی ة اذ وكذلك نشرت نشاطھا ب ین ص فوف ا، المدارس العلیا في استانبول 

م ب  دأت ١٩٠٨ع بدای  ة ش  ھر تم  وز س  نة م  و، تش  كلت للجمعی  ة ف  روع ف  ي الق  اھرة ولن  دن وب  اریس وجنی  ف 

وھ دد الج یش ب الزحف ال ى اس تانبول مم ا جع ل الس لطان ، الحركة العسكریة لثورة االتحادیین ف ي مق دونیا 

وال دعوة الج راء  ١٨٧٦م إع ادة العم ل ب د س تور ١٩٠٨تم وز  ٢٤عبد الحمید الثاني یعلن في ی وم الجمع ة 

االتح  ادیون دراس  ة تاریخی  ة ف  ي ج  ذورھم االجتماعی  ة ، نادی  ة یاس  ین عب  د : للتفاص  یل ینظ  ر . االنتخاب  ات 

كلی  ة  :جامع  ة بغ  داد( ،هأطروح  ة دكت  ورا،)  ١٩٠٨ –أواخ  ر الق  رن التاس  ع عش  ر (الفكری  ة  موطروح  اتھ

 ) . ٢٠٠٦، اآلداب

(105 )   BOA. DH. İ D,32-1/ 42/ 29.B. 1329h.(1911)     . 

(106 )  BOA,  ay. g ő m.  

  . ٢٠٥ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة)١٠٧(



 )

وك ان برن امج ،  )١٠٨(شركة الكلیدار السید جواد وأمین صندوقھا عبد المحسن ش الش رئیس ال

وأن تبل غ أس ھم بلدی ة النج ف االش رف منھ ا ، ) لی رة ١٥ ٠٠٠(الشركة أن یك ون رأس مالھ ا 

زع ت وو، تقریب اً ) لی رة ٣ ٠٠٠(و قدمت البلدیة مقابل أس ھمھا ، من مجموع األسھم %  ٢٥

جل ب المض خة وأنابیبھ ا وتق رر  ،)١٠٩(راق وقبض ت أثم ان بعض ھا بقیة االسھم على تجار الع

  . )١١٠(لمانیاامن 

ونقل معظمھا الى الكوفة والنجف ، وأرسلت األنابیب الى البصرة وبقي بعضھا فیھا 

واذا ب الحرب ، ولك ن المض خة نفس ھا ل م تص ل ، وألقي على طول الطریق بینھم ا ، االشرف 

رف ص  وت. وفش  ل المش  روع ول  م ی  رى الن  ور، الع  راق العالمی  ة األول  ى خیم  ت عل  ى الع  الم و

البریطانیون المحتل ون ف ي األنابی ب الت ي ف ي البص رة والت ي ف ي النج ف االش رف حت ى تل ف 

  .)١١١(وبقي النجفیون یعانون أزمة الماء ، كثیر منھا 

ظھ  ر  مم  ا س  بق أن الحكوم  ة العثمانی  ة أسس  ت بع  ض المش  اریع إلیص  ال الم  اء ال  ى 

اال أن جری ان الم اء ف ي ارض رملی ھ ، ) الحمیدی ة(ونھ ر ) عبد الغن ي( النجف االشرف كنھر

 وم ن ث موقوة عوام ل الطبیع ة كالس یول والعواص ف الرملی ة ادت ال ى إن دارس مج رى الم اء 

ولم یكن ھناك برنامج منظم من الحكومة العثمانی ة لتعمی ر ، حرمان النجفیین من الماء العذب 

  . )١١٢(وتنظیف مجرى الماء

اعتم دت الحكوم ة ، ین عدم جدوى نقل الماء عن طری ق القن وات او األنھ ر بعدما تب

المحلیة بالتنسیق مع العاصمة استانبول التقنیات الحدیث ة لنقل ھ  وذل ك بتنص یب مض خات م اء 
                                                 

ث   م درس ، ول   د ف   ي النج   ف االش   رف ودرس ف   ي الكتاتی   ب ): م ١٩٤٨ -١٨٨٢(عب   د المحس   ن ش   الش ) ١٠٨(

وك ان ت اجراً وسیاس یاً ،مؤسس ات الدینی ة في تأس یس ع دد م ن ال أسھم، المقدمات في حوزة النجف االشرف 

وع ین عین اً ف ي ، اص بح عض واً ف ي مجل س الن واب العراق ي ف ي ال دورتین االول ى والثانی ة ، وذواقاً لالدب 

م وس نة ١٩٢٨وزی راً للمواص الت واالش غال س نة وم  ١٩٢٣واصبح وزی راً للمالی ة س نة ، مجلس االعیان 

ك انون  ٢٨ت وفي ف ي . وقد م استقالتھ من االخیرة بسبب مرض ھ ، م  ١٩٤٢م ووزیراً لالقتصاد سنة ١٩٢٩

 -١٨٨٢عب د المحس ن ش الش  ، أمی ر أحم د رح یم الش مري : التفاصیل ینظر .الثاني ودفن في مسقط رأسھ 

  ) . ٢٠١٢، كلیة االداب : جامعة الكوفة (،رسالة ماجستیر ، دراسة تاریخیة  ١٩٤٨

 .١٢٢ص ، بق المصدر السا، محمد علي كمال الدین ) ١٠٩(

 . ٢٠٥ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة)١١٠(

  .١٢٢ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین )١١١(

BOA,BEO,2649/198610/21.C.1323h.(1905). )(١١٢  



 )

، وق د ج اء ھ ذا المش روع الحی وي بموج ب كش ف وتقری ر مھن دس فرنس ي ، وأنابیب حدیدیة 

إذ  ، العثمانیةبسبب تغیر نظام الحكم في الدولة ، لتنفیذ توقف عن ا)مشروع االنابیب( غیر ان 

ورفع  ت الن  داءات ال  ى الس  لطة الجدی  دة لتنفی  ذه اال انھ  ا ل  م . وص  ل ال  ى الس  لطة االتح  ادیون 

وبع د توزی ع االس ھم ، مما سعى  النجفیون الى تنفیذه بتأسیس ش ركة تجاری ة اھلی ة ، تستجب 

  ) . ١١٣(ولى وافشلت المشروع وقعت الحرب العالمیة اال،وجلب األنابیب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .  ١٢٢ص، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین ) 113(



 )

   -: والبرید) البرق(التلغراف : المبحث الثالث 
خ  الل اح  داث ) التلغ  راف( تنبھ  ت الدول  ة العثمانی  ة ال  ى اھمی  ة االتص  االت البرقی  ة 

إذ قام البریطانیون والفرنسیون بم د أول خ ط برق ي م ن مدین ة أدرن ھ ال ى ،  )١١٤(حرب القرم 

وأوص  ل ھ  ذا الخ  ط أول رس  الة تلغرافی  ة ال  ى ، س  تانبول إلیص  ال اخب  ار المع  ارك العاص  مة ا

وبع  د انتھ  اء الح  رب منح  ت الحكوم  ة العثمانی  ة أح  د رج  ال . م ١٨٥٥اس  تانبول ف  ي أیل  ول 

وف ي ، امتی از بنش ر ع دد م ن الخط وط التلغرافی ة ف ي األراض ي العثمانی ة ناألعمال الفرنس یی

ون ص عل ى م نح األولوی ة لمراس الت الدول ة ) لتلغ رافنظ ام ا(م صدر  ١٨٥٩تشرین األول 

وأرسلت بعثات علمیة الى باریس لدراسة اس تخدام . )١١٥(والسفارات ومن ثم مراسالت التجار

  .  )١١٦(أجھزة التلغراف 

م ١٨٦١وف  ي س  نة ،  )١١٧(م   ١٨٦٠ف  ي بغ  داد س  نة ) ادارة التلغ  راف ( وتأسس  ت 

ومد البریطانیون خطاً من الھند ،  )١١٨(تلغرافیاً تحقق االتصال بین بغداد والعاصمة استانبول 

وارتبط  ت األخی  رة بالم  دن اإلیرانی  ة ع  ن طری  ق خ  ط ، )١١٩(ال  ى البص  رة وم  ن ث  م ال  ى بغ  داد 

  . )١٢٠(م ١٨٦٤خانقین كان قید االستعمال في سنة  –إذ ان خط بغداد ، خانقین 

                                                 
لدولة العثمانیة وروسیا بسبب النزاعات الدینی ة الت ي م بین ا١٨٥٣بدأت ھذه الحرب في سنة : حرب القرم ) ١١٤(

ث م انض مت بریطانی ا وفرنس ا ال ى جان ب الدول ة العثمانی ة س نة ، امتزجت بالمصالح السیاس یة واالقتص ادیة 

الت ي بموجبھ ا ت م  ١٨٥٦وبعد معارك  عنیفھ انتھ ت بھزیم ة روس یا وعق د  معاھ دة ب اریس س نة ، م ١٨٥٤

وع دت معاھ دة . لة العثمانیة وعدم تدخل أی ة دول ة اجنبی ة ب ین الس لطان ورعای اه  الحفاظ على استقالل الدو

: للتفاص یل ینظ ر  .في المحافظة عل ى س یادة الدول ة العثمانی ة ةباریس انتصاراً للسیاسة البریطانیة والفرنسی

)  ٢٠٠٢، مي المكت ب االس ال: بی روت (،  ٤ط ،  ةتاریخ الدولة العثمانیة وعالقاتھا الخارجی، علي حسون 

، ؛ محم   د س   ھیل طق   وش  ٥٥ – ٤٦ص ،  ٢ج ، المص   در الس   ابق ، ؛ یلم   از أوزتون   ا  ١٩٦ -١٨٧ص ،

 .   ٣٩٨ -٣٧٨ص ، المصدر السابق

 .  ٤٣٦ص ، االدارة العثمانیة في والیة بغداد ، جمیل موسى النجار ) ١١٥(

 . ٥٢٥ص ، المصدر السابق ، محمد سھیل طقوش) ١١٦(

؛  ١٣٢ص ،  ٧ج ، ) ھ ـ ١٤٢٥، مطبع ة ش ریعت : ق م(، ریخ العراق بین االحتاللین تا، عباس العزاوي ) ١١٧(

 .  ٣٢٧ص ، المصدر السابق، دیلك قایا 

 .  ٣٥٦ص ، اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ، فن ھیمسلي لونكریك تیس) ١١٨(

 .  ٣٢٧ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا  )١١٩(

 .  ٣٥٦ص ، ون من تاریخ العراق الحدیث اربعة قر، فن ھیمسلي لونكریك تیس )١٢٠(



 )

م بعد ان طلب ١٨٦٩سنة ) مركز تلغراف كربالء المقدسة (وفتح والى بغداد مدحت باشا 

وخصص  ت ، )١٢١(فرن  ك ) ١٨٠٠(وجھ  ز المرك  ز ب  أربع ماكین  ات بمبل  غ ، االذن م  ن الب  اب الع  الي 

واس  تمرت الحكوم  ة . )١٢٢(ق  رش ) ٤٠٠(ق  رش وللم  وظفین ) ١٠٠٠(لم  دیر المرك  ز رات  ب ق  دره 

م اراً العثمانیة بانشاء الخطوط التلغرافیة بین المدن العراقیة فتم مدخط من بغ داد ال ى ھی ت ث م عان ھ 

وكذلك أسس خ ط ب ین بغ داد وبعقوب ة الھمی ة االخی رة النھ ا تق ع عل ى طری ق القواف ل ، بالصقالویة 

 –سوق الش یوخ : ومن البصرة وصل التلغراف الى القرنھ ومنھا تفرع الى خطین االول ، االیرانیة 

–ب ي غرعل ي ال– العم ارة –الش طرة : بغداد الخط الث اني  –الحلة  –الدیوانیة –السماوة  –الناصریة 

ومع نھایة الق رن التاس ع عش ر الم یالدي فتح ت الدوائرالتلغرافی ة . )١٢٣(بغداد   –العزیزیة  –الكوت 

  . )١٢٤(في جمیع المدن العراقیة المھمھ لتصبح الخطوط التلغرافیة العراقیة شبكة متكاملة 

ذا المشروع فقد بدأت التنسیقات االداریة لتأسیس ھ، اما عن التلغراف في النجف االشرف 

فعھم  ا  رإذ ان االدارة العس  كریة والمدنی  ة ف  ي والی  ة بغ  داد نس  قتا  ب   )١٢٥(م ١٨٩٠الح  دیث من  ذ س  نة 

مرك ز (مذكرة الى العاصمة استانبول من اجل مد اسالك التلغراف الى قضاء النجف االشرف وفتح 

وس  وف تس  د ،  الھمی  ة المدین  ة وانھ  ا بجاج  ة ماس  ة لھ  ذا االتص  ال البرق  ي،  )١٢٦(فی  ھ ) للتلغ  راف 

ك ان ف ي برن امج الحكوم ة  و فضالً عن مركز النجف االش رف،)١٢٨(المركز حاجتھ  )١٢٧(واردات 
                                                 

، ٥(وھي من الفضة تع ادل ، ) فرانق(والعثمانیون یسمونھا ، عملة فرنسیة كانت متداولة في الدولة العثمانیة:فرنك ) ١٢١(

ت اریخ النق ود العراقی ة لم ا ، عب اس الع زاوي : ینظ ر . فرنك  تساوي لیرة فرنس یة )٢٠(وكل ، قرش تقریباً )  ٥ -٤

 ١٩٥٨، ش ركة التج ارة والطباع ة  طب ع: بغداد(، م  ١٩١٧- ١٢٥٨/ ھـ  ١٣٣٥ -٦٥٦ھد العباسیة من سنة بعد الع

ص ، المصدر الس ابق ، ؛ معلم ناجي ٩٨٧ص ، ایكنجى جلد ، المصدر السابق ، ؛ شمس الدین سامي  ١٦٧ص ، )

٥٦١.   

 . ٣٢٨ - ٣٢٧ص، المصدر السابق ، دیلك قایا  )١٢٢(

   .  ٩٦  - ٩٥ص، العراق في عھد مدحت باشا ،  محمد عصفور سلمان )١٢٣(

 . ٣٥٧ص ، اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ، ستیفن ھیمسلي لونكریك  )١٢٤(

(125) BOA, İ . DH , 1174/ 91769/ 10. Ş . 1307h. (1890) .  

(126) BOA, DH. MKT, 1720/33/ 3. N. 1307h. (1890).  

م تراوح  ت م  ابین ١٨٧١ف  ان ای  رادات تلغ  راف بغ  داد لس  نة ،  مالی  اً كبی  راً كان  ت دوائ  ر الب  رق والبری  د ت  در دخ  الً ) ١٢٧(

م أكث  ر م  ن  ١٩٠٧وك  ذلك بلغ  ت واردات الب  رق والبری  د ف  ي بغ  داد س  نة ، لی  رة عثمانی  ة ش  ھریاً ) ٥٠٠٠ -٤٠٠٠(

: نظ ر ی. ویرسل الباقي الى العاصمة استانبول ، تصرف منھا مصروفات الدائرة ورواتب موظفیھا  ،ملیونین قرش 

الع  راق ف  ي عھ  د ، ن ؛ محم  د عص  فور س  لما ٤٤١ص ، اإلدارة العثمانی  ة ف  ي والی  ة بغ  داد ، جمی  ل موس  ى النج  ار 

 .  ٩٦ص، مدحت باشا 

(128) BOA, DH. MKT, 1837/ 89/ ves. nul , 21. L. 1308h. (1891) ; BOA, DH. MKT, 1871/ 

9/18.S. 1309h. (1891) .  



 )

العثمانی  ة ف  تح مرك  زین آخ  رین ف  ي س  امراء  ومن  دلي ف  ي اَن  واح  د، فل  ذلك أش  ارت الوث  ائق 

م ان ھ ت م اج راء كش ف عل ى المراك ز الثالث ة ١٨٩١ك انون االول  ١٤العثمانیة المؤرخة ف ي  

فرن  ك و ) ٣٠٨٠٥(ش  اء ھ  ذه المراك  ز بحاج  ة ال  ى مبل  غ ق  دره إنفتب  ین ان ، التك  الیف  لتحدی  د

وزارة ( أي ) تلغ  راف وبوس  تھ نظ  ارتي (عل  ى ان یص  رف م  ن میزانی ة، ق رش ) ٢٧٨٩٣٤(

اال ان ال  وزارة ل  م تك  ن ل  دیھا امكانی  ة ، م ١٨٩١/ ر  ١٣٠٧للس  نة المالی  ة )الب  رق والبری  د 

  .  )١٢٩( لصرف ھذا المبلغ من میزانیتھا

بعد ما توقف المشروع بسبب عدم صرف المبالغ لض عف میزانی ة نظ ارة التلغ راف 

اقترحت والی ة بغ داد معالج ة المش روع ع ن طری ق تقلی ل التك الیف وذل ك ب التركیز ، والبرید 

ویب  دو  ان التركی  ز عل  ى ،  (١٣٠)عل  ى ف  تح مرك  زین ف  ي قض  ائي النج  ف االش  رف وس  امراء 

م ناقش مجلس ١٨٩٤شباط  ١٨وفي . ما من المدن الدینیة المقدسة ھاتین المدینتین جاء لكونھ

وم ن ث م رف ع نت ائح المناقش ة م ع الخ رائط ، ادارة نظارة التلغرف والبرید مقترح والیة بغداد 

واألخیرة بدورھا قدمت مذكرة الى مجلس شورى ،  )١٣١(ومذكرتي كشف الى نظارة الداخلیة 

وجاءت في نت ائج االجتم اع ان ف تح مرك زین ، م ١٨٩٤نیسان  ٢٥الدولة الذي اجتمع بتاریخ 

یكلف مبالغ كبیرة بسبب كلف ھ نق ل االدوات م ن أورب ا بح راً وب راً فض الً ع ن الرس وم ومب الغ 

فلذلك تقرر صرف النظر عن مركز سامراء وانش اء مرك ز النج ف ،شراء االدوات واالنشاء 

  .)١٣٢(االشرف فقط 

لھ  ا دور ف  ي تأس  یس المؤسس  ات وال س  یما اذا یظھ  ر ان مالی  ھ الدول  ة العثمانی  ة ك  ان 

الن االجھ زة التلغرافی ة تكل ف أم واال كبی رة فض الً ) كدوائر التلغراف(كانت مؤسسات حدیثة 

  ةـفي وقت كانت الحكومة العثمانیة تعاني من أزم، ة ــافات طویلــالك ولمســد األســن مــع

  

                                                 
(129 ) BOA, DH. MKT, 1900/ 117/ 12. Ca.  1309h. (1891) .     

(130 )  BOA, DH. MKT, 194/ 5/ 1. B. 1311h. (1894). 

(131 )  BOA, Ş D. 2633/ 37/ 12. Ş . 1311h. (1894) .  

(132 )  BOA, İ .  PT , 3/ 1311Za- 07/ 23. Za. 1311h. (1894). 



 )

مرك  ز تلغ  راف  فیھ  ا بس  بب ووق  ع التركی  ز عل  ى النج  ف االش  رف لف  تح . )١٣٣(ال  دیون 

قدسیة المدینة ومركزیتھ ا للمرجعی ة والعلم اء وك ذلك ثقلھ ا السیاس ي ،واش ارت الوث ائق 

)  نفوائ د ومحاس (العثمانیة الى اھمی ة إنش اء تلغ راف ف ي النج ف االش رف لم ا فی ھ م ن 

  . (١٣٤)حسب تعبیر الوثائق

ف تلغ  را(وبموج  ب  ق  رار مجل  س ش  ورى الدول  ة ال  ذي ن  ص عل  ى   تأس  یس 

فرن ك و ) ٧٢٠٤: (تم اجراء كشف لتحدید التكالیف فكانت كاآلتي  ، ) النجف االشرف 

ق    رش روات    ب ) ٢٦٣٦٠(فرن    ك و ) ٤٣٣(و ، ق    رش تك    الیف تأس    یس ) ٦٣٧٦٩(

. )١٣٥(م ١٨٩٤/ ر  ١٣١٠ومصروفات أخرى وتص رف ھ ذه المب الغ م ن میزانی ة س نة 

ال ى الس لطان العثم اني وقدم الصدر االعظ م ق رار مجل س الش ورى وتك الیف المش روع 

، م  ١٨٩٤ای   ار  ٢٨ال   ذي واف   ق عل   ى التنفی   ذ بإص   داره إرادة س   نیة س   لطانیة بت   اریخ 

ویب  دو ان . )١٣٦(وبموج ب ھ ذه اإلرادة قام  ت نظ ارة التلغ  راف والبری د بتنفی  ذ المش روع 

) ف االش رف ـخ النج ـاری ـت(اب ـاحب كت ـإذ ان ص ، انجاز ھذا العمل اس تمر لم دة س نة 

  فـجــنـة الـــنــدیـــط مـــم ربـــة تـــنــذه الســـي ھــھ فــان،م ١٨٩٥ة ــنـي ســر فـــذك

  

  

  
                                                 

االجنبی ة الدائن ة ش كلت ف ي س نة  ووصل االمر ان ال دول، كانت الدیون العثمانیة مشكلة كبیرة على الدولة ) ١٣٣(

وف ي الوق ت نفس ھ ، بھ دف اس ترجاع دیونھ ا م ن الدول ة العثمانی ة ) الدیون العمومی ة(م إدارة بعنوان ١٨٨٠

وفتحت ف روع . تدخلت الدول االجنبیة عن طریق ھذه االدارة في كثیر من الشؤون الداخلیة للدولة العثمانیة 

، ) م١٨٩٣(ھ ـ ١٣١١، ب . و . س : ینظ ر . نیة منھا النجف االش رف في المدن العثما) الدیون العمومیة (

المعج      م الموس      وعي ، ؛ س      ھیل ص      ابان  ٢٢٥ص ، ) م١٨٩٤(ھ      ـ  ١٣١٢، ب . و. ؛ س ١٩٩ص 

 . ١١٧ص ، للمصطلحات العثمانیة التاریخیة 

(134)BOA, DH. MKT, 2041/ 9/ 21. C.  1310h. (1893) ; BOA, BEO, 142/ 10603/ 2. B. 

1310h. (1893) ;BOA, DH. MKT, 2044/ 129/  4. B. 1310h. (1893) .     

(135 )  BOA, İ . PT, 3/ 1311Za.- 07/ 23. Za.  1311h. (1894) ;  BOA, DH. MKT, 3 / 72/ 

5. Z. 1311h. (1894) .  

(136 )  BOA, İ . OT, 3 / 1311Za- 07/ 23. Za. 1311h. (1894) . 



 )

  .  )١٣٧(مع المدن العراقیة ) التلغراف (االشرف بشبكة أسالك البرق  

فانھا كانت في ادارة واحدة مع خدمة البرید بعن وان ، اما فیما یتعلق بادارة التلغراف 

وتتب ع المدیری ة الرئیس یة للب رق ،  )١٣٨()قضاء النج ف االش رف دائرة التلغراف والبرید في (

واألخیر تابعة للمدیریة العامة للبرق والبرید في اس تانبول الت ي ھ ي ، والبرید في والیة بغداد 

  . )١٣٩()اإلنشاء والتعمیر (من مدیریات نظارة النافعة 

، )١٤٠(م١٩٠٦ -١٨٩٥النجف االش رف للفت رة وكان احمد بك مدیراً لتلغراف وبرید 

بان شعبان ، وتبین من خالل وثیقة عثمانیة ،  )١٤١(وتولى ادارة المدیریة من بعده زینل أفندي 

ر  ١٣١٦ایل ول  ٦في تلغراف النجف االشرف للمدة ) رقیب -جاوش(اَغا كان موظفاً بعنوان 

وبرات   ب ق   دره ) أی   ام  ٣أش   ھر  ٧س   نوات  ٥(م أي ١٩٠٧/ ر ١٣٢٢نیس   ان  ٨ –م ١٩٠٠/ 

) طل ب( لوبعد وفاتھ قدمت زوجتھ زمو وابنتاه حمدیة وفاطمة عرضحا،  )١٤٢(قرش ) ٢٥٠(

قرش  اً لك ل واح  دة م  نھن ) ٩٠(وت م التخص  یص بمبل  غ ق دره ، لتخص یص رات  ب تقاع دي لھ  ن 

ف  ي تلغ  راف النج  ف ) موص  ل تلغ  راف(أم  ا فی  روز اَغ  ا عم  ل ف  ي وظیف  ة .  )١٤٣(قرش  اً ) ٣٠(
                                                 

  : الى النجف االشرف قال ) التلغراف (كمال الدین سنة مد أسالك البرق  وقد أرخ السید جعفر أحمد اَل) ١٣٧(

  نفدي أمیر المؤمنین جمیعنا            باالھل واالموال واالعمار

  في كل یوم منھ تصدر منة             فأدام منتھ علیھ الباري

  )أجل یأتیك باالخبار(فالتلغراف لبلدة  النجف انتھى       أرخ 

  .  ٣٢ – ٣١ص ،  ٣ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین : ینظر  -

ھ         ـ  ١٣١٥؛  ٢٩٠ص ، ) م ١٨٩٦ -١٨٩٥(شمس         یة  ١٣١٢/ ھ         ـ  ١٣١٤ – ١٣١٣، ب .و . س) ١٣٨(

  . ٢٦٣ص ، ) م١٨٩٧(

 .  ٤٤١ -٤٤٠ص ، االدارة العثمانیة في والیة بغداد ، جمیل موسى النجار ) ١٣٩(

ھ          ـ  ١٣١٥؛  ٢٩٠ص ، ) م ١٨٩٦ -١٨٩٥(شمس          یة  ١٣١٢/ ھ          ـ  ١٣١٤ – ١٣١٣، و ب . س)١٤٠(

ھ    ـ  ١٣١٨؛ ٢٤٥ص ، ) م١٨٩٩(ھ    ـ ١٣١٧؛ ٢٣٩ص ، ) م١٨٩٨(ھ    ـ ١٣١٦؛ ٢٦٣ص ، )م١٨٩٧(

ھ   ـ ١٣٢٤؛ ٢٩٩ص ، ) م١٩٠٣(ھ   ـ  ١٣٢١؛ ٣٢١ص ، ) م١٩٠١(ھ   ـ ١٣١٩؛  ٣٠٩ص ، ) م١٩٠٠(

 . ١٨٥ص ، )م١٩٠٦(

 . ١٨٥ص ، ) م١٩٠٦(ھـ ١٣٢٤، ب . و . س) ١٤١(

/ ر  ١٣١٣اَب  ١اَغا قبل ان ینقل الى تلغراف النجف االشرف رقیباً في تلغراف بغداد للمدة  كان شعبان) ١٤٢( 

  : ینظر. قرش  )٣٠٠(وبراتب قدره )  ایام ٥شھر  ١سنوات  ٣(م أي ١٩٠٠/ ر  ١٣١٦ایلول  ٥-م ١٨٩٧

  BOA, ŞD, 1056 / 73/ 28. M. 1325h. (1907) .  

(143) BOA, ay . g őm. 



 )

) س  نوات ١٠(م أي ١٩٠٨/ ر ١٣٢٤ان نیس  -٣٠-١٨٩٨/ ر  ١٣١٤ای ار  ١االش رف للم دة 

  . )١٤٤(قرش ) ١٠٠(وقد أحیل للتقاعد براتب قدره ، قرشاً ) ١٥٠(وبراتب قدره 

 ٢٠وذكر تقریر مرفوع من قائممقامیة النجف االشرف ال ى نظ ارة الداخلی ة بت اریخ 

ان روح  ي أفن  دي موظ  ف ف  ي دائ  رة تلغ  راف قض  اء النج  ف ، م ١٩١١/ ر  ١٣٢٧حزی  ران 

) البرقی  ات (ب  ین التقری  ر ان روح  ي أفن  دي یق  وم بف  تح الرس  ائل التلغرافی  ة  وق  د، االش  رف 

واثب ت ھ ذا مف تش ،ویعطي معلومات واسرار الحكومة العثمانیة الى  نائ ب القنص ل الروس ي 

ومتابعة للموضوع أرس لت ،  )١٤٥(التلغراف بالتنسیق مع مجلس ادارة قضاء النجف االشرف 

ال ى ) ش یفرة ( يات العام ة ف ي نظ ارة الداخلی ة تلغ راف س رالشعبة الثانیة من دائ رة المخ ابر

أم رت فی ھ الوالی ة بمحاس بة ومعاقب ة روح ي ، م ١٩١١/ ر  ١٣٢٧تم وز  ٤والی ة بغ داد ف ي 

  .  )١٤٦(أفندي وفقاً للقانون 

تبین مما تقدم ان المؤسسة التلغرافیة في قضاء النجف االش رف كان ت مخترق ة ً م ن 

یوص ل  فیش كل خط ورة كبی رة عل ى الدول ة العثمانی ة الن التلغ راوھذا ، لدن الدول األجنبیة 

الكثیر من المعلومات الحساسة التي تھم الدولة وبالخص وص المعلوم ات السیاس ة والعس كریة 

وفي الوق ت نفس ھ ف ان ف تح الرس ائل التلغرافی ة م ن ل دن م وظفي التلغ راف ی دل ان ، واألمنیة 

وبھذا الص دد یق ول لونكری ك ف ي مع رض ، الطالع طنین لم تكن في مأمن   من اااسرار المو

  :حدیثھ عن التلغراف العثماني في العراق 

  

  .)١٤٧(" الموظفین الذین ال یعرفون فائدة لكتم األسرار دووجو" 

   

ح دوث الخل ل ف ي ، من سلبیات أخ رى منھ ا ) التلغراف(وعانت االتصاالت البرقیة 

وتع رض الخط وط للعط ب ، وائ ر التلغ راف وعدم تدریب الموظفین العاملین في د، األجھزة 

اذ ان االتص  ال ب  دول الع الم أص  بح س  ھالً ، م  ع ذل ك ف  ان للتلغ  راف ایجابی ات ، وع دم إدامتھ  ا 

                                                 
(144 )  BOA, ŞD, 1077 / 32/26. C. 1326h. (1908) .  

(145) BOA, DH. MTV, 19/ 16/ 30. Ca. 1329h. (1911) ;  BOA, DH. MTV, 21-1/ 81/ 

20 . B. 1329h. (1911) .  

(146) BOA, ay . g őm. 

  . ٣٥٧ص ، اربعة قرون من  تاریخ العراق الحدیث ، فن ھیمسلي لونكریك تیس )١٤٧(



 )

، وس  ریعاً بع  د ان رب  ط الخط  وط العثمانی  ة وال س  یما العراقی  ة بخط  وط إی  ران والھن  د وأورب  ا 

ع االمنی ة والعس كریة الن وكذلك أھمیتھ في السیطرة على األوضاع الداخلی ة خاص ة األوض ا

واس تفادت الش ركات التجاری ة م ن الخ دمات التلغرافی ة ف  ي ،  )١٤٨(جم ع الق وات أص بح یس یراً 

  . )١٤٩(التجارة الداخلیة والخارجیة

ول  م یس  لم التلغ  راف م  ن ھجم  ات العش  ائر خاص  ة عن  دما یقوم  ون باالض  طرابات إذ 

ألنھم یحسبونھا بمثابة ، أعمدتھا كانوا یسرعون الى الخطوط التلغرافیة فیقطعونھا ویحطمون 

وی  ذكر ان بع  ض اف  راد العش  ائر ، ال  ذي ینق  ل أخب  ارھم ال  ى الحكوم  ة العثمانی  ة " الجاس  وس"

النھا توص ل معلوم اتھم ال ى ، على محطة التلغراف في السماوة وكسر األلة التي فیھا  اھجمو

  . )١٥٠(الحكومة 

م ١٩٠٤ة ف ي س نة من عش یرتي ص لیب وعن ز ةوقامت في النجف االشرف مجموع

وعلى إثره أرس لت نظ ارة التلغ راف و البری د م ذكرة ، بقطع اسالك تلغراف النجف االشرف 

وم ن  ث م إب الغ والی ة بغ  داد ، ال ى نظ ارة الداخلی ة طلب ت فیھ ا معاقب ة ال  ذین قطع وا االس الك 

ذ م ا ج اء وقد أمرت نظارة الداخلیة والیة بغداد بتنفی ، إلصالحھا وتوفیر االمن للحفاظ علیھا 

وتم ادت أی ادي العش ائر ال ى خ ط تلغ راف النج ف . )١٥١(في م ذكرة نظ ارة التلغ راف والبری د 

وتابع ت ،فحطم وا االعم دة وقطع وا االس الك وس رقوھا ، م  ١٩١٤والحلة في س نة  االشرف 

مدیری  ة األم  ن الع  ام ف  ي وزارة الداخلی  ة ھ  ذ الموض  وع بالتنس  یق م  ع وزارة البری  د والب  رق 

ألنھا تمتد خارج المدن ،یظھر أن خطوط التلغراف كانت اھدافاً سھلة للعشائر  .)١٥٢(والھاتف 

ولمس  افات طویل  ة وف  ي من  اطق مفتوح  ة وعل  ى األغل  ب ف  ي من  اطق العش  ائرأو ب  القرب م  ن 

واإلضرار بخطوط التلغراف لم تكن نتائجھ تنعكس عل ى الحكوم ة فق ط ب ل ت نعكس ، سكناھم 

                                                 
 .  ٣٧٥ص ، المصدر نفسھ ) ١٤٨(

   .  ٩٧ص   ، العراق في عھد مدحت باشا ، حمد عصفور سلمان م )١٤٩(

م وھ و ١٩١٣فقد شوھد أحد المسافرین ف ي س نة ، لم تكن العشائر ھي الوحیدة التي تقطع اسالك التلغراف ) ١٥٠(

لمح ات اجتماعی ة ، عل ي ال وردي: ینظر .یتسلق عموداً للتلغراف لیقطع أسالكھ لیستعملھا في ربط األحمال 

 .  ٢٦٣ – ٢٦٢ص ،  ٣ج ، )  ٢٠٠٥، دار الراشد : بیروت (،  ٢ط ، العراق الحدیث  من تاریخ

(151 )  BOA, DH. MKT, 871/ 89/ ves. nul -2, 7. Ca. 1322h. (1904) .  

(152 )BOA, DH.Ş FR, 44/ 115/ 5. L. 1332h. (1914) ;  BOA, DH. EUM. KLU,1/36 / 

ves. nul -4, 10. L. 1332h. (1914) .  
 



 )

الن الجمی  ع یرس  لون ، الم  واطنین بص  ورة عام  ة ایض  اً عل  ى التج  ار وأص  حاب المص  الح و

  .  )١٥٣(رسائلھم بالتلغراف 

وأص بح ، وقدم  التلغراف خدمات كثیرة للمدن العرقیة ومنھا مدینة النجف االش رف 

االتص  ال ب  ین الم  دن العراقی  ة والعاص  مة اس  تانبول والع  الم الخ  ارجي أم  راً س  ریعاً ، وتعج  ب 

، ستانبول الى بغداد في لحظة واحدةأن الخبر یصل من االعراقیون من التلغراف حینما علموا 

وبھذا ك ان للتلغ راف دور ف ي أن یواك ب ، اال أن العجیب اصبح معتاداً بعد استعمالھ تدریجیاً 

  .  )١٥٤(العراقیون الحضارة الحدیثة 

فقد تأسست أول خدم ة بریدی ة منظم ة ف ي الع راق ف ي بغ داد ، اما فیما یتعلق بالبرید 

ول م تك ن تابع ة ال ى الحكوم ة العثمانی ة ب ل تابع ة ال ى الحكوم ة ، )١٥٥(م ١٨٦٨  والبصرة سنة

، )١٥٦(ولھا موزع ون وص نادیق منص وبة ف ي الش وارع وزوارق بریدی ة ، الھندیة البریطانیة 

  . )١٥٧(وشملت ببریدھا المدن الواقعة على نھري دجلة والفرات 

العامة الض روریة من ذ س نة  وبدأت الدولة العثمانیة تھتم بالبرید كخدمة من الخدمات

وأتبعت  ھ ، ) نظ  ام إدارة البری  د األساس  ي(فف  ي ش  ھر ای  ار م  ن ھ  ذه الس  نة أص  درت ، م ١٨٦٩

وبموج  ب ھ  ذین النظ  امین  فتح  ت ، ) نظ  ام البری  د (م س  مي ب  ـ ١٨٧١بنظ  ام ث  اني ف  ي تم  وز 

البریدی ة   م على االتفاقی ة١٨٧٨ووقعت في سنة ، لحكومة العثمانیة دوائر للبرید في والیاتھا ا

وعل ى إثرھ ا وس عت ال دوائر البریدی ة ف ي م دنھا ومنھ ا م دن ، الدولیة التي عقدت في باریس 

                                                 
وام  ا ) مدنی  ة وعس  كریة (والت  ي ھ  ي ام  ا حكومی  ة ،  تالعثم  اني اآلالف م  ن التلغراف  ا فیحت  وي األرش  ی )١٥٣(

  .یلدز، سر عسكرلك ، نظارة الداخلیة : ینظر على سبیل المثال تصانیف . خاصة بالمواطنین 

ق  رن الت  ي ھ  ي المخترع  ات وال  نظم األوربی  ة ال  ى الع  راق من  ذ منتص  ف ال، وص  لت الحض  ارة الحدیث  ة ) ١٥٤(

وكان ت الب اخرة أول اخت راع أورب ي وص ل ال ى ، وأث رت ف ي المجتم ع العراق ي ، التاسع عشر الم یالدي 

م بع د أن ت م ١٨٥٨إذ وصلت باخرتان ال ى الع راق ف ي س نة ، العراق خالل القرن التاسع عشر المیالدي 

یوس  ف كم ال ب  ك : ینظ ر . ث م تلتھ  ا العرب ات والمعام ل والمك  ائن وغیرھ ا ، ص نعھما ف ي معام  ل بلجیك ا 

ال   دار العربی   ة : بی   روت(، محاكمت   ھ  -مذكرات   ھ   –م   دحت باش   ا حیات   ھ ، حتات   ھ وص   دیق ال   دملوجي 

لع   راق لمح   ات اجتماعی   ة م   ن ت   اریخ ا، ؛ عل   ي ال   وردي  ٢٣٥ – ٢٣٤ص ، )  ٢٠٠٢، للموس   وعات 

 .٢٧٠ -٢٥٧ص ،  ٣ج ، الحدیث 

 . ٣٨٢ص ، راق الحدیث اربعة قرون من  تاریخ الع، فن ھیمسلي لونكریك یست )١٥٥(

 . ٢٦٨ص  ،  ٣ج ، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، علي الوردي  )١٥٦(

   .  ٩٥ص  ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان  )١٥٧(



 )

البریطانی ة بھ دف إیقافھ ا اال أنھ ا م ع  دوبدأت إدارة الوالیة بالضغط عل ى دوائ ر البری ، والیة بغداد 

  . )١٥٨(ذلك استمرت في العمل حتى قیام الحرب العالمیة األولى 

فلذلك فضل الناس إرسال رسائلھم عن ، برید العثمانیة یسودھا سوء التنظیم كانت دوائر ال

والت  ي تمی  زت ، الم  واني والم  دن المھم  ة العثمانی  ةطری  ق دوائ  ر البری  د األجنبی  ة المنتش  رة ف  ي اكث  ر 

ونقل ت الب واخر البریطانی ة الھندی ة ، )١٥٩(بالتنظیم واألمانة إذ ال یستطیع أحد أن یطلع عل ى م ا فیھ ا 

  . )١٦٠(د الھندي األوربي الى العراق عن طریق البصرةالبری

فق  د فتح  ت الحكوم  ة العثمانی  ة دائ  رة للبری  د ف  ي قض  اء ، ام  ا البری  د ف  ي النج  ف االش  رف 

دائ رة التلغ راف (كان ت ف ي إدارة واح دة م ع خدم ة التلغ راف باس م ، م ١٨٩٥النجف االش رف س نة 

  .)١٦٢(اني بنقل البرید الى النجف االشرف وقبل ھذا التأریخ قام البرید البریط،  )١٦١()دوالبری

إذ ، م ع بدای ة الق رن العش رین الم یالديواھتمت الحكومة العثمانیة ببرید النجف االش رف 

لنقل البرید بین كربالء المقدسة والنجف االشرف ب دالً  )١٦٣(م استخدام العربة ١٩٠٣قررت في سنة 

ویبدو أن الحكومة العثمانیة سعت الى إدخال .  )١٦٥(المعروفین بنقل البرید  )١٦٤() التاتار(من السعاة 

االھتم ام بالبری د ف ي  وقد ی أتي، اآلالت الحدیثة الى مواصالتھا من اجل تطویر إدارتھا واستحكامھا 
                                                 

 . ٤٣٨ص  ، االدارة العثمانیة في والیة بغداد ، جمیل موسى النجار  )١٥٨(

 . ٢٦٩ص  ،  ٣ج ، اریخ العراق الحدیث لمحات اجتماعیة من ت، علي الوردي  )١٥٩(

أوضاع والیة الموصل السیاس یة واالقتص ادیة واالجتماعی ة والثقافی ة م ن خ الل ، عصمت برھان الدین عبد القادر ) ١٦٠(

؛  ١٧٢، ص ، ٤٥م ،  ٢ج ،  ١٩٩٨، بغ داد ، ) مجل ة (" المجم ع العلم ي العراق ي "، س النامات الموص ل العثمانی ة 

 . ٥٢٢ص ، المصدر السابق  ،الكسندر أداموف 

 . ٢٩٠ص ، ) م ١٨٩٦ -١٨٩٥(شمسیة  ١٣١٢/ ھـ  ١٣١٤ – ١٣١٣، ب . و . س) ١٦١(

 . ٣٨٢ص ، اربعة قرون من  تاریخ العراق الحدیث ، فن ھیمسلي لونكریك تیس )١٦٢(

وھ ي ذات ، ھا م دحت باش ا س الت ي أس) ترام واي الكاظمی ة ( كان اولى العربات ف ي الع راق ھ ي عرب ات : العربة ) ١٦٣(

لمح ات ، عل ي ال وردي : ینظ ر . وأحضر الباشا ھذه العربات من لن دن ، طابقین تجرھا الخیول على سكة من حدید 

المص در ، ؛  یوس ف كم ال ب ك حتات ة وص دیق ال دملوجي  ٢٦٣ص  ،  ٣ج ، اجتماعیة من ت اریخ الع راق الح دیث 

 . ٢٣٤ص ، السابق 

ولش  ھرتھم أس  تعمل لف  ظ التت  ار مرادف  ا للف  ظ الت  رك ، ئ  ل التركی  ة ق  دیماً وح  دیثاً م  ن أش  ھر القبا: التات  ار او التت  ار ) ١٦٤(

وفي االصطالح أطلقھ العثمانیون على سعاة البرید نظ راً لقی امھم بوظیف ة نق ل البری د ف ي ، خصوصاً عند األوربیین 

، الرم زي . م . م : ینظ ر ) . تتار آًغاس ي (وسمي رئیس سعاة البرید ، وكانوا معروفین بسرعتھم ، الدولة العثمانیة 

دار الكت ب : بی روت (، تعلیق إب راھیم ش مس ال دین ،تلفیق االخبار وتلقیح االثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار

 ١٤٨،  ٧١ص ، العجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة ، ؛ سھیل صابان  ٢ – ١ج ، ) ٢٠٠٢العلمیة ،

 .  ٥٢ص، المصدر السابق ، ؛ حسان حالق وعباس صباغ 

(165) BOA, DH. MKT, 748/ 70 / 14. Ca. 1321h. (1903).  



 )

البری  د (وال س  یما أن اإلدارت  ین ) التلغ  راف(إط  ار موازات  ھ م  ع االتص  االت البرقی  ة الحدیث  ة 

ومن ثم أن البری د العثم اني ، نجف االشرف وغیرھا كانتا في ادارة موحدة في ال) والتلغراف 

، في والیة بغداد دخل في منافسة مع البرید البریطاني الذي كان یعمل في الوالیة ذاتھ ا ایض اً 

ویظھر أن المنافسة أشتدت بع د أن وقع ت الحكوم ة العثمانی ة عل ى االتفاقی ة البریدی ة العالمی ة 

وق  ت نفس  ھ ف  ان البری  د البریط  اني تص  دى لنق  ل وف  ي ال، م ١٨٧٨س  نة )  م  ؤتمر ب  اریس(ف  ي 

فل  ذلك ك  ان بری  د قض  اء النج  ف ، -ومنھ  ا النج  ف االش  رف  –البری  د ال  ى العتب  ات المقدس  ة 

  . )١٦٦(رة العثمانیةااالشرف من ضمن اھتمامات االد

 ٣١وفي مسار االھتمام ببرید النجف االشرف ن اقش مجل س ش ورى الدول ة بت اریخ  

وقرر الموافق ة ، شرف برید بغداد وكربالء المقدسة والنجف األم مشروع توحید ١٩٠٤تموز 

، على المشروع على ان تكون محطات استراحة سعاة البرید سبع محطات بین الم دن الثالث ة 

یظھ ر م ن .  )١٦٧(م راً  بالتنفی ذ أوبموجب ق رار مجل س الش ورى أص درت الص دارة العظم ى 

) بغ داد(نق ل مباش رة ال ى مرك ز الوالی ة خالل ھذا المشروع أن برید النجف االشرف اصبح ی

وج  اء ، مم  ا یب  ین اھمی  ة االتص  ال ب  ین الط  رفین ، بع  د الم  رور بك  ربالء المقدس  ة وب  العكس 

وك ذلك ، وص ول البری د  ءالتركیز على محطات االستراحة لما لھ ا م ن دور ف ي س رعة وب ط

ع  ن الرس  ائل وج  ود ھ  ذه المحط  ات ی  وفر الض  مان واآلم  ان للبری  د ال  ذي ك  ان  یحم  ل فض  الً 

  . )١٦٨(االموال ایضاً 

فق د رفع ت نظ ارة البری د والب رق ، عن تعرض العش ائر لبری د النج ف االش رف  أما

بین ت فیھ ا أن بع ض ، م ١٩١٣/ ر  ١٣٢٩ش باط  ١٦والھاتف مذكرة الى نظارة الداخلیة في 

 لی  رة) ٤ ٥٠٠(اف  راد العش  ائر ھجم  وا عل  ى بری  د النج  ف االش  رف وس  رقوا مبلغ  اً یزی  د عل  ى 

فأثر ھذا التعرض على حركة البرید س لباً ، فضالً عن إتالف مافي البرید من رسائل وغیرھا 

ونسقت مدیریة األم ن الع ام ف ي نظ ارة الداخلی ة م ع والی ة بغ داد ، فیجب معالجة النتائج أمنیاً 

من اجل توفیر قوة أمنیة لحمایة البرید وك ذلك مالحق ة الس راق لمع اقبتھم واس ترجاع األم وال 

                                                 
(166 )   BOA, ay. gö m. 

(167) BOA, BEO, 2384/ 178٧99 / ves. nul – 2, 24 .Ca. 1322h. (1904). 

(168) BOA, DH. EUM . EMN , 103/ 34/ 5. Ca. 1332h. (1914) .  



 )

وذل ك ، اال أن ھذه اإلجراءات االمنیة ما كانت تأتي بثمارھا وال تجدي نفع اً ،  )١٦٩(وقة رلمسا

  .)١٧٠( بسبب اضطراب األمن

م لف تح ١٨٩٤ایار  ٢٨ظھر مما تقدم ان السلطان العثماني أصدر إرادة سنیة بتاریخ 

 م ت م رب ط أس الك تلغ راف١٨٩٥وف ي س نة ، ف ي قض اء النج ف االش رف ) مركز للتلغراف(

بع د أن ، وكان التلغراف والبرید ف ي ادارة موح دة . مدینة النجف االشرف مع المدن العراقیة 

ویبدو ان الھدف م ن تأس یس ، م ١٨٩٥فتح العثمانیون مركزاً للبرید في النجف االشرف سنة 

لبری  د اومحاول  ة إلیق  اف نش  اط ، التلغ  راف والبری  د ھ  و تط  ویر االدارة العثمانی  ة ف  ي المدین  ة 

وق دم التلغ راف والبری د فوائ د كثی رة للمجتم ع  ،طاني الذي كان ینق ل البری د ال ى القض اءالبری

انھم ا ، لم یراع وا ھ ذه الفوائ د انم ا كان ت نظ رتھم إلیھم ا  راال أن بعض افرد العشائ، النجفي 

للبری    د وقطع    وا اس    الك   فل    ذلك تعرض    وا ، ی    نقالن األخب    ار  ال    ى الحكوم    ة العثمانی    ة

  .)١٧١(التلغراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(169) BOA, ay. gö m .  

  . ١١٨ص ،دراسة في طبیعة المجتمع العراقي ، ي علي الورد) ١٧٠(

(١٧١)BOA, DH.MKT, 871/89/ves.nu1-2, 7.Ca.1322h.(1904) . 

   



 )

   -):القطار والترامواي(مشاریع السكك الحدید : المبحث الرابع
وب  دأ بالمش  اریع ) م١٨٧٢ -١٨٩٦(تس  نم م  دحت باش  ا منص  ب والی  ة بغ  داد س  نة 

ك ربالء  –بغ داد  –وك ان م ن ض منھا مش روع الس كة الحدی د الممت دة م ن خ انقین ، العمرانیة 

م ١٨٧١حزی   ران  ٢٤بت   اریخ )١٧٢(ونش   رت جری   دة ال   زوراء، النج   ف االش   رف - ةالمقدس   

  : والتي ھي ، تفاصیل ھذا المشروع واألھداف المرجوة منھ 

نقل الزوار القادمین الى النجف االشرف وكربالء المقدسة من المدن اإلیرانی ة والروس یة  -١

وال سیما أن اعداد ھؤالء الزوار تزداد ف ي ، وسائر المدن وكذلك القادمین من بغداد وتوابعھا 

  .سبات الدینیة مما یتطلب األمر نقلھم عن طریق ھذه السكة الحدید بصورة أسرع المنا

و ھذا ،تسھیل وتسریع نقل المحاصیل الزراعیة بدالً من نقلھا على الدواب بعناء  ومشقة   -٢

  .سیزید اإلنتاج الزراعي 

، لحدیدیةطق التي تمر منھا السكة اوبالخصوص بین المدن والمنا، تطویر عملیة التجارة  -٣

  .والتي منھا مدینة النجف االشرف 

  .)١٧٣(مما سیسھم في تنشیط الحركة النھریة ، تقریب المسافة بین النھرین دجلة والفرات  -٤

  .ة العثمانیة وادارتھا في المنطقةوتقویة وجود الحكوم، تقلیل النفوذ اإلیراني واالنجلیزي  -٥

أن ھ ذه و،ن والمصالح العثمانیة في المنطقة استخدام ھذا الخط الحدیدي في حمایة الشؤو  -٦

  .)١٧٤(الحمایة تتحقق من خالل سرعة ایصال القوات العسكریة 

أن المش روع كان ت فی ھ مص الح سیاس یة وعس كریة ، یظھر من خالل ھذه األھ داف 

منافع للدول ة العثمانی ة وللمنطق ة  قومن خالل ھذه المصالح تتحق، وإداریة واقتصادیة ودینیة 

  .فضالً عن المنفعة بالنسبة للزوار والزراع والتجار–منھا مدینة النجف االشرف  والتي –

                                                 
، م ١٨٦٩حزی ران  ١٥صدرت ف ي ، من اھم اعمال مدحت باشا الثقافیة في والیة بغداد : جریدة الزوارء ) ١٧٢(

ك  انون الث  اني  ٥ول بت  اریخ انبوتب  ین م  ن خ  الل تلغ  راف أرس  لھ وال  ي بغ  داد ح  ازم ب  ك ال  ى العاص  مة اس  ت

اال ، ) دارالس الم(او ) بغ داد(ال ى ) ال زوراء(اقترح تغییر اس م جری دة  –أي الوالي حازم بك  –انھ م ١٩٠٨

  :                       .BOA, Y.MTV, 305/ 7/ 1. Z. 1325h.(1908)ینظر. أن ھذا االقتراح لم ینفذ 

  ) .١٨٧١( ١٢٨٨ربیع الثاني  ٥،  ١٥٥عدد ال، بغداد ، ) جریدة)) (الزوراء (() ١٧٣(

 .  ٣٢٥ -٣٢٣ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا  )١٧٤(

 



 )

) ٤٠٠٠(وتم تقسیم ھذا المبلغ ال ى ، لیرة ) ٢٠٠ ٠٠٠(وقدرت تكالیف المشروع بـ 

) ١٠٠٠(وأخ ذت الحكوم ة العثمانی ة رب ع األس ھم أي ، لی رة ثم ن ك ل س ھم ) ٥٠(سھم بواق ع 

س ھم س وف ) ٣٠٠٠(ما ثالثة أرب اع األس ھم الب الغ ع ددھا لیرة أ) ٥٠٠٠٠(سھم والتي ثمنھا 

  .)١٧٥( غیرھمم أتباع الى الناس سواء أكانوا من التبعیة العثمانیة 

، وتم االتفاق على تش كیل لجن ة مؤلف ة م ن خمس ة اعض اء لمتابع ة انج از المش روع 

ء ویس  تمر ھ  ؤال، عل  ى أن ینتخ  ب أعض  اء اللجن  ة بأص  وات ال  ذین ل  دیھم عش  رة اس  ھم ف  أكثر 

) ٢٥٠٠(ویع ین ف ي اللجن ة كاتب ان األول برات ب ، األعضاء ف ي عملھ م ال ى اتم ام المش روع 

م ن ) مجل س عم ومي (وفض الً ع ن ھ ذه اللجن ة سیش كل . ق رش ) ١٥٠٠(قرش أما الثاني ب ـ 

بأص وات  ھویجتمع المجلس في السنة م رة واح دة وتنف ذ قرارات ، الذین لھم عشرة اسھم فأكثر 

االنش اء ( ش راف الع ام عل ى المش روع یك ون م ن قب ل إدارة األم ور النافع ة أم ا اال. األكثریة 

والتي أعلنت الى ال ذین یری دون ش راء االس ھم ب ان یجتمع وا ف ي ، في والیة بغداد ) والتعمیر 

ویرس ل ، مدنھم ویسجلوا أسماءھم وعدد اسھمھم ف ي س جل م نظم م ع أمض اء وخ تم ك ل ف رد 

  . )١٧٦(السجل الى ادارة النافعة 

ولك  ن عل  ى ال  رغم م  ن اھمی  ة ھ  ذه الس  كة الحدی  د وحیویتھ  ا بالنس  بة لمدین  ة النج  ف 

ویبدو أن عدم انجاز ھذا المش روع .  )١٧٧(االشرف وغیرھا من المدن العراقیة اال أنھا لم تنفذ 

ك  ان بس  بب اعت  راض رج  ال الدول  ة ف  ي العاص  مة اس  تانبول عل  ى مش  اریع م  دحت باش  ا ف  ي 

الن م دحت ، مبالغ ال وفیرة الت ي كان ت ترس ل إل یھم م ن الع راق إذ انھ حرمھم من ال، العراق 

وھذا أمر لم یكن یرض ي ، باشا أنفق واردات البالد على المشاریع العمرانیة والخدمات العامة

  .)١٧٨(رجال الدولة فنقلوه من العراق وأوقفوا اعمالھ 

ف النج   –ك  ربالء المقدس  ة  -بغ  داد –بق  ي مش  روع م  دحت باش  ا س  كة حدی  د خ  انقین 

إذ ق دم ع دد م نھم طلب اً ال ى الحكوم ة العثمانی ة ، في اذھ ان التج ار لس نوات عدی دة ، االشرف 

  :لتنفیذه وھم 

  .الحاج عبد الرحمن سلیم الباجھ جى   - ١

                                                 
 ) .١٨٧١( ١٢٨٨ربیع الثاني  ٥،  ١٥٥العدد ،))الزوراء (( )١٧٥(

 .المصدر نفسھ) ١٧٦(

  .  ١٤٢ص ، العراق في عھد مدحت باشا ، محمد عصفور سلمان )١٧٧(

  . ١٣٦ص ، العراقي  دراسة في طبیعة المجتمع،  علي الوردي )١٧٨(



 )

 .الحاج احمد سلیم الباجھ جى  -٢

 . الحاج محمود سلیم الباجھ جى -٣

 . الحاج مصطفى كبھ  -٤

 . الحاج محمد حسن كبھ -٥

 . السید حسین السید یحیى  -٦

 . یوسف عزره كرجى  -٧

  .مناحیم سلمان دانیل  -٨

وبعد أن وافق ت الحكوم ة العثمانی ة ، وھؤالء التجار من اھالي بغداد ومن التبعیة العثمانیة 

وق د وق ع االمتی از م ن ط رف الحكوم ة ، م  ١٨٨٠تم وز  ١٥على طلبھم تم توقی ع االمتی از بت اریخ 

ون ص ، أم ا الط رف الث اني وق ع التج ار جمیع اً ، النافعة حسن فھم ي أفن دي ) وزیر(العثمانیة ناظر 

  : االمتیاز على مایأتي 

  . سنة ٩٩)قرار االمتیاز (مدة االمتیاز اعتباراً من تاریخ صدور  -١

 ) . سم٤٤م و ١(عرض السكة الحدید  -٢

عل ى ) قراراالمتیاز(على اصحاب االمتیاز تقدیم الئحة الكشف والخرائط اعتباراً من تاریخ صدور  -٣

 : تي المنوال اآل

  . كربالء المقدسة خالل سنة واحدة  –خط بغداد  - أ

 .النجف االشرف خالل ثالث سنوات  –خط كربالء المقدسة  - ب

  .خانقین خالل اربع سنوات  –خط بغداد  -ج

تدقق نظارة النافعھ الئحة الكشف والخرائط خالل ثالثة اشھر اعتباراً من تاریخ التقدیم ومن ثم تصدق  -٤

.  

  . بالعمل خالل سنة ونصف اعتباراً من تاریخ التصدیق على الئحة الكشف والخرائطتبدأ المباشرة  -٥

  . على أصحاب االمتیاز إكمال العمل خالل سنتین اعتباراً من تاریخ المباشرة  -٦

بجمیع مش تمالتھا وتفرعاتھ ا ال ى الدول ة العثمانی ة وب ال ) السكة الحدید (بعد انتھاء  مدة االمتیاز تنتقل  -٧

   .بدل 

ف ان المرج ع ،) ش روط االمتی از(اذا وقع خالف  بین الحكومة العثمانیة واصحاب االمتی از ف ي تفس یر  -٨

  . )١٧٩(القوانین العامة للدولة العثمانیة : لحسم الخالف ھو 

  

                                                 
(179) BOA,ŞD, 1203/ 47/ 29. M.1313h. (1895) .  



 )

، والزراع  ة ، التج  ارة :وب  ین أص  حاب االمتی  از أن لھ  ذا المش  روع فوائ  د ومحاس  ن ف  ي 

فضالً عن نقل الزوار الى النجف االشرف ،  )١٨٠(وإسكان العشائر ، واألمن العام ، والصحة العامة 

ویق در ع دد ھ ؤالء ، وكربالء المقدسة القادمین من إیران وروسیا والھند وكذلك من بغداد وتوابعھ ا 

ً ) ٥٠٠ ٠٠٠(الزوار  وعلى الرغم من انعكاسات فوائد ھذا المشروع على المنطقة . )١٨١(زائر سنویا

اال أن األخیرة كانت تسعى الى تحقیق ھدف مھم تع ود فائدت ھ لمص لحة الدول ة ، والحكومة العثمانیة 

 ویك ون امت داد الش  بكة، اال وھ  و رب ط أج زاء الدول ة بش بكة س  كة حدیدی ة ، العثمانی ة قب ل ك ل ش يء 

  :كاآلتي 

  

  

  

  

  

  

معلوم أن العاصمة استانبول تقع على بحر مرمره من الط رف االخ ر ف ي مقاب ل وكما ھو 

، النج ف االش رف باس تانبول –مما یعني أن اإلدارة العثمانیة خطط ت ل ربط ش بكة خ انقین ، اسكدار

 ةوفي الوقت نفسة فان انتھاء ھذا الشبكة ال ى البح رین االب یض المتوس ط ومرم ره تعك س إس تراتجی

  اال أن البعض ، )١٨٢(تطاعت الدولة العثمانیة ربط بعض ھذه الخطوط الحدیدیة وقد اس. المشروع 

  . )١٨٣(اآلخر لم یدخل حیز التنفیذ 

النج  ف االش  رف أم  االً  –عل  ق أص  حاب االمتی  از عل  ى مش  روع س  كة حدی  د خ  انقین 

ولتنفی ذه ، بصورة خاصة فضالً ع ن المنفع ة العام ة  مكبیرة لما فیھ من واردات مالیة تعود لھ

وم ن ث م ، سوا شركة في والیة بغداد بع د أن ب اعوا ورھن وا األم الك واستقرض وا األم وال اس
                                                 

(180) BOA, Y. PRK. AZJ , 29/ 11/ 29. Z. 1311h. (1894) .  

(181) BOA,ŞD, 2152/ 25/ 14. B. 1297h. (1880) . 

 -١٨٧٦(ي اھتمت الدولة العثمانیة ب الخطوط الحدیدی ة اھتمام اً واس عاً ف ي عھ د الس لطان عب د الحمی د الث ان) ١٨٢(

ال تمل ك الخب رات الفنی ة وال رؤوس   ولم ا كان ت الدول ة، النھ ا وس یلة فعال ة للنھ وض بالدول ة ، ) م ١٩٠٩

وبل غ ط ول ، الحدیدی ة  طاألموال لجأت الى الشركات األجنبیة وبالخصوص الش ركات األلمانی ة لم د الخط و

المص در ، محم د س ھیل طق وش : ینظ ر. كیل ومتراً ) ٥٨٨٣(م ١٩٠٨ھذه الخطوط في الدولة العثمانیة سنة 

  . ٥٢٥ -٥٢٤ص ، السابق 

 ).٩(ق رقم لحالم:  ینظر ، عن ھذه الشبكة الحدیدیة وشعبھا وجمیع المدن التي تمر منھا ) ١٨٣(

  



 )

غیر أن نظارة النافعة فأجئت أصحاب االمتیاز حینما أرسلت تلغراف اً . )١٨٤(أعلنوا بیع األسھم 

م بین ت فی ھ ع دم التص دیق عل ى النظ ام  ١٨٨٠/ ر ١٢٩٦ایل ول  ٢٤الى والیة بغداد بت اریخ 

كان في ھ ذا . )١٨٥(مما یعني تعلیق المشروع عن التنفیذ ، كة وإیقاف بیع األسھم الداخلي للشر

م  ذكرة ال  ى  ىفل  ذلك ق  دم عب  د ال  رحمن الباج  ھ ج  ، التعلی  ق ض  رر كبی  ر ألص  حاب االمتی  از 

بعد أن بین انھ تم بغیر حق وان نظ ارة النافع ة ل م ، السلطان العثماني طلب فیھا الغاء التعلیق 

وفض الً ع ن ھ ذه الم ذكرة ق دم ، حقیقیة التي ادت ال ى تعلی ق  المش روع تفصح عن االسباب ال

الن  ىاال انھ  ا كان  ت ب  ال ج  دو ةالباج  ھ ج  ى وش  ركاؤه م  ذكرات أخ  رى ال  ى الحكوم  ة العثمانی  

  .)١٨٦(نظارة النافعة أصرت على ایقاف المشروع 

 ویبدو أن عدم  التصدیق على النظام ال داخلي للش ركة ك ان حج ة لتجمی د ھ ذه الس كة

بإمكان نظارة النافعة أن تطل ب تع دیالً للنظ ام ال داخلي ب دالً م ن اإلص رار عل ى  إالو، الحدید 

، وف  ي المقاب  ل ف  ان نظ ارة النافع  ة ل  م تب  ین األس باب الحقیقی  ة الموجب  ة لھ  ذا التعلی  ق ، التعلی ق 

  . وھكذا اكتنف الغموض ھذا المشروع الحیوي 

النج ف االش رف تح ت  –الء المقدسة كرب –بغداد  –كان مشروع سكة حدید خانقین 

خران للحصول على امتیازه بعد أن تعرقل امتیاز عبد الرحمن آفقد قُدم طلبان ، أنظار التجار 

أم ا الث اني ، ص احب  دالباجھ جى وشركاؤه، فاالول قدم ھ الت اجر محم د مھ دي والت اجر محم 

اریة في بغداد یدعى الكساندر قدمھ تاجر من التبعیة االیطالیة مقیم في استانبول ولھ أعمال تج

بخاري على الس كة الحدی د ب دالً م ن  )١٨٧(وبین طونیتي انھ سیقوم بتسییر ترامواي ، طونیتي 

                                                 
(184) BOA, Y. EE, 1/ 57/ 6.R. 1327h.(1909). 

(185)BOA,ŞD, 1203/ 47/ 29.M. 1313h. (1895)  .  

(186 ) BOA, BEO, 1497/ 112246/ 6.S. 1318h. (1900); BOA,Y. PRK. AZJ, 51/ 43/ 

7.Za. 1323h.(1906).  

الكاظمی ة ال ذي انش اءه ال والي م دحت باش ا اول مش روع ترام واي ف ي  –یع د ت ر ام واي بغ داد : ترامواي ) ١٨٧(

الف س ھم للبی ع قیم ة الس ھم الواح د آوق د ت م انج ازه بتأس یس ش ركة اھلی ھ الت ي طرح ت  س تة ، والیة بغداد 

وب  دأ الترام  واي ، وقام  ت الش  ركة بش  راء العرب  ات واآلالت واألدوات م  ن لن  دن ، )ن ونص  ف اللی  رة لی  رتی(

م إذ كانت تس ییر عل ى س كتھ الحدیدی ة عرب ات تجرھ ا الخی ول مس افة س بعة كیل ومترات ١٨٧١بالعمل سنة 

ش ا ، ص محمد عص فور س لمان ،الع راق ف ي عھ د م دحت با: ینظر ، للتفاصیل . تقطعھا في عشرین دقیقة 

  . ٢٣٥ – ٢٣٤ص ، المصدر السابق ، ؛ یوسف كمال بك حتاتھ وصدیق الدملوجي  ١٤١ – ١٣٩



 )

 :سیمتد الى مندلى ، أما الث اني : وكذلك سیضیف فرعین الى المشروع الفرع األول ، القطار 

   .)١٨٨(الى الحلة 

مجل س (ى مجلس الوكالء الخ اص ال نوقدمت نظارة التجارة والنافعة مذكرة بالطلبی

ك انون الث اني  ١٠ون اقش المجل س الم ذكرة ف ي جلس تھ المنعق دة بت اریخ ، ) يالوزراء العثم ان

ھ ذه الس  كة  م  دمبین اً أن ، وق رر رف  ض الطلب ین وع  دم الموافق ھ عل  ى م نح االمتی  از ، م١٨٩٤

مانی ة بس بب بع د ترامواي  بخاري غیر مناسب لمص لحة الدول ة العث الحدیدیة لتسییر قطار او

المسافة بین بغداد ومركز السلطنة وكذلك بعد المسافة بالنسبة لدوائر الجیش ،وارسل المجلس 

  . )١٨٩(ھذا القرار الى  نظارة التجارة والنافعة جواباً لمذكرتھا 

ع  اد ط  ونیتي وق  دم طلب  اً جدی  داً ال  ى ، بع  د أن رف  ض مجل  س ال  وكالء م  نح االمتی  از 

ب  منھ  ا اع  ادة النظ  ر ف  ي فوائ  د المش  روع والت  ي س  تنعكس ثمرتھ  ا وطل  ، الحكوم  ة العثمانی  ة 

جن   ائز م   ن إی   ران ال   ى النج   ف والت   ي م   ن اھمھ   ا مس   ألة نق   ل ال ةللدول   ة العثمانی   ة والمنطق   

اال أن الحكومة العثمانیة لم تھتم بالطلب ألنھا كان ت ق د اتخ ذت ق رار ال رفض .  )١٩٠(االشرف

مم  ا أدت ال  ى فش  ل المش  روع ال  ذي ب  دأت ،  )١٩١(ن  اظرة ال  ى حس  اباتھا الخاص  ة دون العام  ة 

وحرم  ت الم  دن العراقی  ة وم  ن ض  منھا مدین  ة  النج  ف ، )١٩٢(فكرت  ھ من  ذ عھ  د م  دحت باش  ا 

ھذه الس كة الحدیدی ة الت ي تع د م ن ب واكیر الحض ارة الحدیث ة ف ي  ناالشرف من فوائد ومحاس

                                                 
(188) BOA, BEO, 345/ 25830/ 10.B.1311h. (1894) . 

(189) BOA, MV, 78/ 30/ 3. B. 1311h. (1894).  

می ة وال س یما  ى تث ار بص ورة دائت م ن المواض یع ال، موضوع نقل الجنائز من ایران الى النج ف االش رف ) ١٩٠(

عفنھ  ا اثن  اء النق  ل بواس  طة فإنھ  ا ت  ؤدي ال  ى انتش  ار األم  راض بس  بب ت، اذا كان  ت ھ  ذه الجن  ائز جث  ث ندی  ة 

النج ف االش رف نق ل الجن ائز ال ذي یك ون بطریق ة أفض ل  –فل ذلك م ن برن امج س كة حدی د خ انقین ، الدواب

والمدن العراقی ة كان ت ب أمس الحاج ة ، وأسرع من النقل بالدواب مما یؤدي الى الحفاظ على الصحة العامة 

، اس حاق نق اش : ظ ر ین، للتفاص یل ع ن نق ل الجن ائز . الى معالج ة أوض اعھا الص حیة ف ي العھ د العثم اني 

  . ٢٧٦ -٢٥٩ص ، المصدر السابق

(191 )  BOA, BEO, 609/ 45657/ 3. Za. 1312h. (1895); BOA, BEO, 829 /62130/ 12. Ra. 

1314h. (1896) . 

اال أن الصحیح المشروع لم . أي تم انجازھا ،م ١٨٩٣رت قایا أن ھذه السكة الحدیدیة قد تحققت سنة ذك) ١٩٢(

 ؛  ٣٢٦ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا : ینظر . ینجر ولم یكتب لھ النجاح 

BOA, MV, 78/ 30/ 3 .B. 1311h. (1894) .   



 )

النج  ف االش  رف  الع  راق ،فل  و تحقق  ت لكان  ت فیھ  ا ایجابی  ات كثی  رة عل  ى واق  ع مجتم  ع مدین  ة

  . )١٩٣(وغیرھا من المدن العراقیة 

بعد أن فشلت جھود عبد الرحمن الباجھ جى في  :الكوفة  –ترامواي النجف االشرف  –

قدم مع  محمد صالح الش اه بن در ، النجف االشرف  –الحصول على امتیاز سكة حدید خانقین 

 –ترام واي النج ف االش رف  طلباً الى نظارة التجارة والنافعة للحصول عل ى امتی از مش روع

 ١٥بت اریخ)رئاسة ال وزراء العثمانی ة (ورفعت النظارة الطلب الى الصدارة العظمى ، الكوفة 

مجل  س (وبع  د مناقش  ة المش  روع ف  ي مجل  س ال  وكالء الخاص  ة . )١٩٤(م١٩٠٣ك  انون األول 

ة ت   م م   نح االمتی   از بموج   ب االرادة الس   نیة الس   لطانی،  )١٩٥(واق   راره ) ال   وزراء العثم   اني 

یب دو أن الحكوم ة العثمانی ة وافق ت عل ى امتی از ھ ذا الترام واي . م١٩٠٦ایار  ٨المؤرخة في 

ك ان ممنوح اً النجف االش رف ال ذي ت م إلغ اءه بع د أن  –تعویضاًعن امتیاز سكة حدید خانقین 

  . )١٩٦(ى وشركائھ لعبد الرحمن الباجھ ج

جئ�ت : "داد ق ائالً وصرح عبد الرحمن الباجھ جى عند عودت ھ م ن اس تانبول ال ى بغ 

ویظھر انھ ،  )١٩٧(من المشروع  ةرباح المتوقعإشارة الى األ" من استانبول بمفتاح الكیمیاء 

الكاظمی ة ال ذي حق ق  –مشروع ترامواي بغداد  حاربابھذا الحدیث نتیجة اطالعھ على  تحدث

  . )١٩٨(% )  ١٠٠( رباحاً بنحوأفي البدایة 

                                                 
(193) BOA,Y. PRK. AZJ, 29/ 11/ 29. Z. 1311h. (1894) ;BOA, BEO, 867/ 65015/ 11.C. 

1314h.(1896); BOA, BEO, 2703/ 202682/ 16. N. 1323h . (1905) . 

(194) BOA, ŞD, 1221/ 18/ 10. M. 1322h. (1904) ;BOA, Y.A. RES, 129/ 31/ 18. L. 

1322h. (1904) . 

(195 )  BOA, BEO, 2840/ 212964/ ves. nul, 9 .R. 1324h. (1906) . 

(196) BOA, İ . İ MT, 5/ 1324 Ra -1/ 14. Ra. 1324h. (1906); BOA, BEO, 2867/ 215003/ 

17. Ca. 1324h. (1906) ;BOA, BEO, 2901/ 217513/  ves. nul , 11. B. 1324h. (1906); 

BOA, BEO, 3000/ 224964/ 11. M. 1325h. (1907) . 

؛  ١٥٥ص ، ٨ج ، ) ھ ـ ١٤٢٥، ت مطبع ة ش ریع: ق م(،   نتاریخ العراق بین اح تال ل ی، عباس العزاوي ) ١٩٧(

  . ٢٦٧ص ،  ٣ج ، ن تاریخ العراق الحدیث لمحات اجتماعیة م، علي الوردي 

، اشترت ال دور لتطوی ل الخ ط الحدی ديقد ، الكاظمیة  –وبسبب االرباح التي حققتھا شركة ترامواي بغداد ) ١٩٨(

محم  د : ینظ  ر . الترام  واي وك  ذلك أوص  ت عل  ى اس  تیراد األدوات م  ن أورب  ا إلض  افة عرب  ات جدی  دة ال  ى 

 . ١٤١ – ١٤٠ص ، العراق في عھد مدحت باشا ، عصفور سلمان 



 )

لش   ركة العثمانی   ة ترام   واي النج   ف ا(وتأسس   ت ش   ركة لتنفی   ذ المش   روع بعن   وان 

أن ش  ركة : م  وج  اء ف  ي الق  رار ١٩٠٦ای  ار  ٣٠بموج  ب الق  رار الم  ؤرخ ) الكوف  ة -االش  رف

الترامواي العثمانیة المتش كلة لنق ل الرك اب والبض ائع التجاری ة واألمتع ة وس ائر األش یاء م ن 

لی رة )  ٢٤  ٠٠٠(س نة ب رأس م ال ق دره ) ٥٠(النجف االشرف الى میناء الكوفة ممتاز لمدة 

  . )١٩٩( )لیرتین(سھم أي قیمة كل سھم ) ١٢ ٠٠٠(عثمانیة منقسمة على 

  :وتم تقسسیم رأس مال الشركة بین الشركاء كما یأتي                

  .ثلث رأس المال/ عبد الرحمن الباجھ جى  - ١

 . ثلث رأس المال/ محمد صالح الشاه بندر  - ٢

ینھم  ا الثل  ث الثال  ث م  ن رأس ناص  فة بم/ عب  د المحس  ن ش  الش والس  ید عل  ي الكلی  دار - ٣

 .  )٢٠٠(المال

واش   ترطت الحكوم   ة العثمانی   ة ب   ان یك   ون رئ   یس واعض   اء الش   ركة والموظف   ون 

وم ن ث م عل ى أص حاب االمتی از تق دیم الكش ف والخریط ة ع ن ، والعمال من التبعیة العثمانیة 

، ظ رف ثالث ة أش ھر  وتقوم نظارة التجارة والنافعة بالتدقیق ف ي، الترامواي خالل ستة اشھر 

ویبدو أن الحكوم ة العثمانی ة . )٢٠١(وان ال تباع أسھم الشركة اال للذین ھم من التبعیة العثمانیة 

 ركزت على مسألة التبعیة في كادر الشركة وبیع االسھم تخوفاً من استحواذ التجار اإلی رانیین

ي اط ار الص راع وھ ذا ی أتي ف ، في مدین ة النج ف االش رف  حضورالذین لھم  على المشروع

االیران  ي المس  تمر بإبع  اده االقتص  ادیة والسیاس  یة والفكری  ة ف  ي مدین  ة  تمی  زت  –العثم  اني 

  .  )٢٠٢(بوزنھا السیاسي وثقلھا الدیني

) ٨(بع   د إكم   ال اإلج   راءات اإلداری   ة والفنی   ة ب   دأ العم   ل بتنفی   ذ المش   روع بط   ول 

ث ار آَ الخ ط الحدی دي یم ر م ن وك ان ،  )٢٠٣(كیلومترات من النجف االشرف الى مین اء الكوف ة 

                                                 
 .  ٩٤ص ،  ٣ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین ) ١٩٩(

 . ٩٤ص ، المصدر نفسھ ) ٢٠٠(

(201 )  BOA, İ . İ MT, 5 / 1324Ra-1 /14 . Ra. 1324h. (1906).  

  .٧١ – ٦٦،  ٥٠ – ٤٦ص ، المصدر السابق ،محمد علي كمال الدین )٢٠٢(

(203) BOA, İ. İ MT, 5 / 1324Ra-1/  14 . Ra. 1324h. (1906).   



 )

تقری راً ) م وزه ھم ایون(فلذلك رف ع المتح ف الھم ایوني ،  )٢٠٤()مدینة الكوفة (المدینة القدیمة 

أن س  كة حدی  د : وق  د ج  اء ف  ي تقری  ر المتح  ف ، م١٩٠٨اَب  ٩ال  ى نظ  ارة المع  ارف بت  اریخ 

كیل ومتر تقریب اً ) ١/ ٥(الكوفة تمر من اَثار مدینة الكوفة لمس افة  –ترامواي النجف االشرف 

فل ذلك طل ب ، متر سیؤدي الى تفتیت اآلث ار ) ٣ -٢(وسیتم الحفر بعمق ، امتار) ٤(وبعرض 

بل غ وفع الً . زم المتحف من نظارة المعارف تبلیغ  نظارة التج ارة والنافع ة لتق وم ب إجراء ال ال

اَب  ١٨ قلم تحریرات نظارة المعارف نظارة التجارة والنافعة عن طری ق م ذكرة مؤرخ ة ف ي

الكوف   ة لمافیھ   ا م   ن ت   اریخ  م ب   أن تتخ   ذ إج   راءات جدی   ة للحف   اظ عل   ى اَث   ار مدین   ة١٩٠٨

  .  )٢٠٥(وحضارة

الكوف ة  –كان البرنامج المتفق علیھ بین اص حاب امتی از ترام واي النج ف االش رف 

لتقی   یم ) ال   وزارة (م   ن النظ   ارة ) لجن   ة وزاری   ة(ونظ   ارة التج   ارة والنافع   ة أن ی   تم تش   كیل 

عل  ى أن یتحم ل اص  حاب االمتی از تك  الیف ، للعم ل قب  ل افتتاح ھ  ھي وم  دى ج اھز یت  الترام وا

 ٢٩ خوتنفیذاً لھذا البرنامج رفعت والیة بغداد مذكرة  ال ى نظ ارة الداخلی ة بت أری، )٢٠٦(اللجنة 

) اللجن ة الوزاری ة (م بینت فیھا أن مشروع الترامواي تم إكمالھ والش ركة بانتظ ار ١٩٠٩اَب 

وبدورھا أرسلت نظارة الداخلیة تقری راً ع ن ، والمعاینة لتبدأ المباشرة بالعمل الجراء الكشف 

وعلى اثر التنسیقات التي جرت بین النظارتین بلغ ت ، الموضوع الى نظارة التجارة والنافعة 

م بان النافعة لن تشكل لجنھ من الوزارة بسبب بعد ١٩٠٩أیلول  ٢٠الداخلیة والیة بغداد  في  

العاصمة استانبول ومدینة النجف االشرف ، فعلى إدارة الوالیة تش كیل لجن ھ م ن المسافة بین 

یب  دو مم  ا تق  دم أن .  )٢٠٧(بغ  داد وإرس  ال نت  ائج الكش  ف والتقی  یم ال  ى نظ  ارة التج  ارة والنافع  ة 

                                                 
بس بب ان األھ الي یقوم ون بحفرھ ا إذ یس تخرجون ، كانت اَثار مدینة الكوفة في مع رض الض یاع والتل ف  )٢٠٤(

ذ ایة إجراءات لمن ع ھ ذا ویبیعونھا وبعلم الحكومة المحلیة التي ال تتخ، التي تستعمل في البناء ) اآلجر(مادة 

م  ١٩٠٨اَب  ٩ولمعالجة ھذا الموضوع رف ع المتح ف الھم ایوني م ذكرة ال ى نظ ارة المع ارف ف ي . العمل 

    :ینظر . عسى ان تحفظ ، وطلب منھا تبلیغ والیة بغداد لتقوم بمنع األھالي من حفر اآلثار 

 BOA,MF.  MKT, 1072/ 26/ 20 . B. 1326h. (1908).     

(205 )  BOA, MF. MKT, 1072/ 26/ 20.B. 1326h. (1908) . 

(206 )  BOA, İ . İ MT, 5/ 1324Ra- 1/ 14. Ra. 1324h. (1906) . 

(207 )  BOA, DH. MU İ , 7-3/12/ 3. N. 1327h. (1909) . 



 )

س تغرق اإذ أخذ بنظر االعتبار الوقت الذي ، م ١٩٠٩الترامواي قد بدأ بالعمل في أواخر سنة 

  . )٢٠٨(وإجراء الكشف وإرسال النتائج ومن ثم صدور قرار المباشرة بالعملفي تشكیل اللجنة 

تجرھ  ا الخی  ول عل  ى س  كة ،   )٢٠٩(ك  ان الترام  واي عب  ارة م  ن عرب  ات ذات ط  ابقین 

ممتدة بین النجف االشرف والكوفة ذھاباً وإیاب اً وباتج اھین مت وازیین ھم ا خ ط ،  )٢١٠(حدیدیة 

ی  د ع  ددھا عل  ى عش  رین رحل  ة یومی  اً بمواعی  د المواص  الت  ف  ي رح  الت الترام  واي الت  ي یز

ووزع  ت الش  ركة عل ى ط  ول امت  داد الخ  ط الحدی دي مختص  ین بالص  یانة لإلش  راف . منتظم ة 

، )٢١١(وك  ذلك عین  ت مفتش  ین لمراقب  ة م  دى نزاھ  ة الم  وظفین والع  املین ، عل  ى حرك  ة الس  یر 

  كبیرة لمدینة النجف وھذا یبین دقة عمل الشركة مما تعكس ایجابیات المشروع الذي قدم فائدة 

وق د تط ور ھ ذا المش روع ف ي أواخ ر عھ ده ال ى . )٢١٢(االشرف والكوفة حتى قی ل فی ھ ش عراً 

وبق ي یعم ل حت ى ، عرب ات دفع ة واح دة  ةبخاریة على الس كة الحدیدی ة تج ر ع د ھوضع ماكن

  . )٢١٣(م ١٩٤٨سنة 

  :ووصف كمال الدین الخط الحدیدي قائالً                   

                                                 
، ١٩٠٦: ذكرت تواریخ متفرقة ف، مل اختلفت المصادر في تحدید تأریخ تأسیس اوبدایة الترامواي بالع) ٢٠٨(

ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة : ینظر . ١٩١١، ١٩١٠،  ١٩٠٩،  ١٩٠٨، ١٩٠٧

، شرف النجف األ خ؛ محمد حرز الدین، تأری ١١٨ص ، المصدر السابق ، ؛ محمد علي كمال الدین  ٤٠٩

؛ لمى عبد العزیز  ١٠٠٩ص ، المصدر السابق ، ؛ ناھدة حسین علي جعفر ویسین ٩٥ -٩٣ص ،  ٣ج

ص ، المصدر السابق، لشمري ایم ؛ أمیر أحمد رح ٢١٥ص ، المصدر السابق ، الكریم  مصطفى عبد

٤٥.  

 .٢٦٧ص ،  ٣ج ، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، علي الوردي )٢٠٩(

 .٩٣ص ،  ٣ج، شرف النجف األ خمحمد حرز الدین، تأری)٢١٠(
 

 ١ج ، ) ٢٠٠٥،ر الضیاء اد: النجف (، نجف لوحة الشرف لرجال األعمال األوائل في ال،عبود الطفیلي ) ٢١١(

 .٢٠ -١٩ص ، 

  :الكوفة  –في ترامواي النجف االشرف  يقال الشاعر السید مھدي أبو الطابو البغداد )٢١٢(

  خلیفة هللا فینا                     سلمت عبد الحمید

  كل بعیدسعیت أفضل سعي              قربت                                         

  لكوفة الجند شدت                محجة من حدید                                         

  . ٩٥ص ،  ٣ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین : ینظر   -          
 

 . ٩٣ص ، المصدر نفسھ ) ٢١٣(



 )

  ط الحدیدي بین النجف والكوفةـدث الخاـان حـك "

   ،أعظم اَیة من اَیات المدینة فاجئت القوم مفاجئة 

  دل بینــاب الجــدي فتح بــادث جدیــو أول حــوھ 

  .)٢١٤("القدیم والجدید        

) ٥٩(وفي صدد باب الج دل كتب ت جری دة الرص افة الص ادرة ف ي بغ داد ف ي ع ددھا 

فأث ار ،وأن ھ موج ب النتھ اك ح رمتھن ،ف ي عرب ات الترام واي  مقاالً تنتقد فی ھ رك وب النس اء

ای ار  ١بت اریخ  )٢١٥(ردوداً عدیدة منھا رسالة وردت من بغداد الى السید محمد ك اظم الی زدي 

مس ألة رك وب النس اء ف ي ( طلب فیھا المرسل من الیزدي بی ان الحك م الش رعي ل ـ ، م ١٩١١

ال یتناسب  وھذا  ءة الترامواي وذكر لھا مساويمبیناً أن المقال ذم شرك، ) عربات الترامواي

  . )٢١٦(مع قدسیة مدینة النجف االشرف 

إذ لنجف االشرف عمرانی اً واقتص ادیاً،كان لھذا الخط الحدیدي االثر الكبیر في تقدم ا

وأص بحت ، وانتظم طریق المواص الت النھ ري ، ارتبطت بالكوفة وتوحدت تجارة المدینتین 

 ً ترس ي وتقل ع الس فن من ھ یومی اً وھ ي ،م ن طری ق الف رات ال ى البص رة  الكوفة مین اءً  تجاری ا

  . )٢١٧(محملة بالبضائع التجاریة 

س  واء أك  انوا م  ن التبعی  ة  –یظھ  ر مم  ا تق  دم أن إداری  ي الحكوم  ة العثمانی  ة والتج  ار 

ركزوا على مدین ة النج ف االش رف لجعلھ ا ف ي ض من الش بكة الحدیدی ة  - غیرھمم أالعثمانیة 

 –ك ربالء المقدس ة –بغ داد  –خ انقین (أج زاء الدول ة العثمانی ة  أوف ي والی ة بغ داد  الممتدة في

فضالً عن أن الدول ة العثمانی ة كان ت لھ ا ،ألسباب اقتصادیة وصحیة ودینیة  )النجف االشرف
                                                 

 . ١١٨ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین ) ٢١٤(

فیھ ا، ث م انتق ل ال ى  تول د ف ي ی زد وق رأً المق دما، مرج ع دین ي ) : م١٩١٩ -١٨٣٦(ی زدي محمد ك اظم ال) ٢١٥(

ش  رف س  نة س  افر ال  ى النج  ف األو، أص  فھان ودرس فیھم  ا الفق  ھ واألص  ول والفلس  فة  إل  ىمش  ھد ومنھ  ا 

ل ھ مؤلف ات ،م اس تقل بالمرجعی ة ١٩١١وبعد وفاة المرجع الدیني الشیخ محمد كاظم اآلخون د س نة ، م١٨٦٤

والھج  وم  اإلیرانی  ةكان  ت ل  ھ مواق  ف سیاس  یة ف  ي الث  ورة الدس  توریة ،) الع  روة ال  وثقى (دی  دة م  ن أش  ھرھا ع

: للتفاص یل ینظ ر ، ت وفي ب النجف االش رف ودف ن فیھ ا ، االیطالي على لیبیا والروسي على ایران وغیرھ ا 

ومواقف  ھ ووثائق  ھ س  یرتھ واض  واء عل  ى مرجعیت  ھ : الس  ید محم  د ك  اظم الی  زدي ، كام  ل س  لمان الجب  وري 

 ) . ٢٠٠٦، مطبعة برھان : قم (، السیاسیة 

  . ١٣٠ص ،  ٣ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین )٢١٦(

  . ١١٨ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین  ) ٢١٧(



 )

وم  ن اھ  م فوائ  د الش  بكة الحدیدی  ة ف  ي ، اھ  داف ومص  الح سیاس  یة وعس  كریة وأمنی  ة وإداری  ة 

الجنائز الى مدین ة النج ف االش رف بص ورة س ریعة مم ا یعن ي معالج ة  نقل، الناحیة الصحیة 

  . )٢١٨(انتشار األمراض المعدیة 

النجف االشرف الذي بدأت فكرتھ منذ عھد مدحت باشا لم  –اال أن مشروع خانقین 

  : یكتب لھ النجاح ألمرین 

یحرمون  ومن ثمخوف رجال الدولة من أن تصرف واردات العراق على انجازه  - ١

  .فلذلك أوقفوه  –أي من الواردات  - منھا

كما جاء في قرار مجلس الوكالء ، بعد المسافة بین والیة بغداد والعاصمة استانبول  - ٢

وھذا یعني تغلیب المصلحة الخاصة على المصلحة ) مجلس الوزراء العثماني (الخاص 

 .) ٢١٩(شرفومنھا النجف اال، الن المشروع لو نفذ كانت فوائد كثیرة للمنطقة ، العامة 

یب دو ان ھ ك ان كنتیج ة لفش ل مش روع س كة ، الكوف ة  –أما ترامواي النجف االشرف 

إذ أن الحكومة العثمانی ة وافق ت عل ى امتی از الترام واي بع د ،النجف االشرف  –حدید خانقین 

ویع د ھ ذا المش روع نقل ة نوعی ة ف ي . النج ف االش رف  –أن ألغت امتیاز س كة حدی د خ انقین 

مدین  ة ب وس ھل ارتباطھ اوق دم  فوائ د كثی  رة للمدین ة ، لنج ف االش  رف الح دیث ت أریخ مدین ة  ا

وعل ى ال رغم م ن االنتق ادات بق ي الترام واي یعم ل . البصرة نھریاً ع ن طری ق مین اء الكوف ة 

  .)٢٢٠(مما یعكس اھمیتھ وحاجة مدینة النجف االشرف الى خدماتھ ، م ١٩٤٨حتى سنة 

 
 

   
 

                                                 
(٢١٨) BOA,Y.PRK.AZJ,29 /11/29.Z.1311h.( 1894) .  

.٢١٩) BOA, ay. gő m(  

  .٩٣ص ،  ٣ج ، لنجف االشرف تاریخ ا، محمد حرز الدین  (٢٢٠)



 )

  -:صناعیة الحرف الالزراعة والتجارة و: المبحث األول 
فل5ذلك ینبغ5ي التط5رق إل5ى اراض5ي قض5اء  –كما ھ5و معل5وم  –ارتبطت الزراعة باالرض 

إذ تبین5ت إن جن5وب مدین5ة النج5ف االش5رف ، التي اشارت إلیھا الوثائق العثمانیة  ، النجف االشرف 

بی5ع  )٢(داد م5ن مدیری5ة ال5دفتر الخاق5اني ف5ي الوالی5ة ،وطلبت ادارة والیة بغ5  )١(كان اراضي امیریة 

االراضي إلى األھالي بعد أن نسقت مع نظارتي الداخلی5ة والمالی5ة ، ویظھ5ر إن الھ5دف م5ن ھ5ذا  هھذ

الن المدین5ة محاط5ة بس5ور ،المشروع جعل جنوب مدینة النج5ف االش5رف منطق5ة زراعی5ة وس5كنیة  

وم5ن .  )٣(ال ً عن إن الزراعة غیر ممكن5ة فیھ5ا أیض5ا ًفض،وضیقة المساحة مما یصعب فیھا السكن  

خالل النظ5ر إل5ى اط5راف مدین5ة النج5ف االش5رف تب5ین إن الجھ5ة الجنوبی5ة ھ5ي الوحی5دة الت5ي كان5ت 

م55ا الجھ55ة أ، )٤(الن الجھت55ین الش55مالیة والش55رقیة ممت55دة فیھم55ا مقب55رة وادي الس55الم، اراض55ي امیری55ة 

                                                 
وفیھ5ا طب5ق االقط5اع العثم5اني ال5ذي ، وتؤل5ف معظ5م اراض5یھا ، وھي التي تملكھا الدولة العثمانی5ة : االرضي االمیریة ) ١(

) ٣٠٠٠-٢٠٠٠(فكان االقطاع الذي یدر دخال ً یتراوح م5ا ب5ین ، الخاص ، ) زعامت(لزعامة ا، التیمار : انقسم إلى 

اقج5ة یس5مى ) ٩٩,٩٩٩(م5ا االقط5اع ال5ذي ی5در اكث5ر م5ن ذل5ك إل5ى أ، ) التیم5ار(اقجة س5نویاً  یس5مى ) ١٩,٩٩٩(إلى 

ھ5املتون ج5ب : یل ینظ5ر للتفاص5) . الخ5اص(ع5رف باس5م ) الزعام5ة(ما االقطاع الذي یف5وق دخل5ھ م5ن أ، ) الزعامة(

، مراجعة احمد عزت عبد الكریم،فى  ترجمة  احمد عبد المنعم مصط، المجتمع اإلسالمي والغرب ، وھارولد بوون 

؛  ٤٥،  ٣٠- ١٦ص، المص55در الس55ابق ، ؛ عم55اد احم55د الج55واھري  ٧١ – ٧٠ص،  ١ج)  ١٩٧١ط،.د: الق55اھرة (

؛ حس55555ن وی55555س یعق55555وب  ٢٧ص، ی55555ة نی55555ة التاریخالمعج55555م الموس55555وعي للمص55555طلحات العثما، س55555ھیل ص55555ابان 

 . ٩٤ص، المصدر السابق ،مصطفى

مدیری5ة مختص5ة بحف5ظ قی5ود وس5جالت االراض5ي ، تاسس5ت ف5ي الوالی5ة بع5د : مدیریة الدفتر الخاقاني ف5ي والی5ة بغ5داد ) ٢(

-١٨٦٩(وف55ي عھ55د م55دحت باش55ا ، ) دائ55رة ال55دفتر خان55ھ( وكان55ت تس55مى ، م ١٨٥٨تش55ریع ق55انون االراض55ي س55نة 

م ١٩٠٩وف5ي س5نة ، التي ھي من م5دیریات نظ5ارة ال5دفتر الخاق5اني ) مدیریة الدفتر الخاقاني ( اطلق علیھا ) م١٨٧٢

وكان5ت المدیری5ة المرج5ع ، ) امانھ الدفتر الخاقاني(الحقت المدیریة بنظارة المالیة واصبحت تتبع النظارة عن طریق 

                        ;BOA,DH.UMVM,76/3/9.B.1332h.(1914): ینظر . الوحید لكافة دوائر الطابو في العراق

                                            

  . ٣٣-٣٢ص، المصدر السابق ، ؛ نجاتي اقطاش وعصمت بینارق  ٤٥ص، المصدر السابق ، عماد احمد الجواھري 

(3     ) BOA,DH.UMVM,76/3/9.B.1332h.(1914). 

، إذ تضم مالیین الموتى الذین ھم من العراق ومن عدد من دول العالم ،تعد من اكبر مقابر العالم  : الم مقبرة وادي الس) ٤(

إذ إن اإلمام قد اوصى إن یدفن في ظھر الكوفة وتحدیداً في ربوة عالی5ة ، " علیھ السالم"بجوار مرقد اإلمام علي  عتق

: للتفاص55یل ینظ55ر ) . مقب55رة وادي الس55الم ( واد أص55بح وھ55ذه الرب55وة واقع55ة ب55القرب م55ن ، ) ال55ذكوات الب55یض(تس55مى 

مقب55رة النج55ف ، احب المظف55ر ؛ محس55ن عب55د الص55) ت .د، الفج55ر : بی55روت (، وادي الس55الم ، حس55ین نجی55ب محم55د 

  ) . ٢٠٠٨دار صفاء ،  : عمان (، الكبرى



 )

لن5اس والحكوم5ة لوعلى ما یب5دو إن المش5روع فی5ھ فوائ5د للط5رفین .  )٥(الغربیة فیقع فیھا بحر النجف

  . )٦(أما الطرف الثاني فانھ یفرض الضرائب، الن الطرف األول یصبح مزارعا ً ،العثمانیة  

حاول555ت الدول555ة العثمانی555ة معالج555ة مس555الة التص555رف ب555االرض الھمیتھ555ا بالنس555بة للدول555ة 

وج5اء ف5ي ،  )٧(م ١٨٥٨اصدرت قانون االراضي س5نة  فلذلك،وارتباطھا بحیاة الناس   واقتصادھم  

، واس5س  )٨(م5ادة ) ٣٣(ون5ص عل5ى ، م  ١٨٥٩وعلى اثره شرع قانون الط5ابو س5نة ، مادة ) ١٣٢(

س5جالت (أي تفویضھا إلى طالبیھا مقابل بدل وتسجیلھا في ) تفویض االراضي (قانون الطابو نظام 

النظ55ام إل55ى الع55راق ف55ي س55نة  ھ55ذا) م١٨٧٢-١٨٦٩(وادخ55ل وال55ي بغ55داد م55دحت باش55ا ، ) الط55ابو

ف555ي والی555ات بغ555داد والبص555رة ) س555ندات الط555ابو(وكان555ت دوائ555ر الط555ابو تق555وم باعط555اء ، م١٨٧١

ش5رف كج55زء م5ن تطبیق55ات والی55ة و ت55م تطبی5ق نظ55ام التف5ویض ف55ي قض5اء النج55ف اال.  )٩(والموص5ل

 . )١٠(الس5ید ج5واد افن5دي ومن الذین حصلوا على اراضي بالتفویض كلی5دار النج5ف االش5رف ، بغداد

ال الفالح5ین ال5ذین ، ھم الوجھاء واالغ5وات ) تفویضھا(مما یعكس إن الذین تقدموا لشراء االراضي 

وادى ھ5ذا األم5ر إل5ى ظھ5ور مالك5ین عرف5وا باس5م ، كانوا غیر قادرین عل5ى اس5تیعاب ھ5ذه السیاس5ة 

  .)١١(ن على االراضي الزراعیةواصبحوا یستحوذو) االقطاعیین (محل  االذین حلو) مالكي الطابو(

وھ55ي اراض55ي خاص55ة : االراض55ي الس55نیة ، وم55ن االراض55ي الممی55زة ف55ي الدول55ة العثمانی55ة 

واش55تھرت ، وكان55ت تابع55ة إل55ى الخزین55ة الخاص55ة، ) م١٩٠٩-١٨٧٦(بالس55لطان عب55د الحمی55د الث55اني 

ف55ي ناحی55ة  وبلغ55ت مس55احة ھ55ذه االراض55ي .وتمتع55ت بامتی55ازات خاص55ة ، ادارتھ55ا ب55القوة والتنظ55یم 

وبینت احدى .  )١٢(ھكتار مربع) ٣٧٩٠٤( –التي ھي من نواحي قضاء النجف االشرف  –الجعارة 

م  إن االراض5ي الواقع5ة عل5ى طرف5ي ١٨٨٨ایل5ول  ١٥مؤرخة في  ) سراي یلدز(وثائق قصر یلدز 

                                                 
(5)BOA,DH.UMVM,76/3/9.B.1332h.(1914). 
 

فمنھ55ا عل55ى س55بیل المث55ال ال ، عثمانی5ة رس55وما متنوع55ة عل55ى األرض وغیرھ5ا فرض55ت الدول55ة ال: الض5رائب أو الرس55وم ) ٦(

رس5م ، ) االحتط5اب(رسم بلطة ، رسم االغنام ، رسم الطاحونة ، رسم الطابو ، رسم الدونم ، رسم البستان : الحصر 

 ،یة التاریخی5ةللمصطلحات العثمان المعجم الموسوعي، سھیل صابان : للتفاصیل ینظر . الرسوم الشرعیة ، العروس 

  . ١٢٧-١٢٣ص

  ٢٨ص، المصدر السابق ، عماد احمد الجواھري ) ٧(

  ٥١-١٤ص، ١ج، الدستور ) ٨(

  . ٣٩-٣٠ص، المصدر السابق ، عماد احمد الجواھري (٩)

(10)BOA,ŞD,473/30/16.C.1332h.(1914). 

 . ٦٩ص، المصدر السابق ، حسن ویس یعقوب مصطفى ) ١١(

 ، ٤٣- ٤٢ص، المص55در الس55ابق ، عم55اد احم55د الج55واھري : ینظ55ر . مت55ر مرب55ع ) ١٠,٠٠٠(یس55اوي : ھكت55ار مرب55ع ) ١٢(

٤٨١ . 



 )

لس5نیة  تمت اضافتھا إلى االراضي ا )١٤(فدان ) ٢١٣(والبالغ مساحتھا اكثر من  )١٣()نھر عبد الغني(

وطلبت االرادة من الخزینة الخاصة القیام باجراءات االضافة مبینة  ً ، بموجب إرادة  سنیة سلطانیة 

إذ ل5م ، إن االضافة جاءت بھدف استثمار ھذه االراضي التي كانت مھملة من لدن الحكوم5ة المحلی5ة 

ي الزراعیة مع قربھا من وھذا یوضح إن الحكومة المحلیة لم تھتم باالراض.  )١٥(تسع لالستفادة منھا

ض5ي ف5ي من5اطق قض5اء النج5ف اخ5ر ف5ان تس5جیل بع5ض االرآماء النھر ھذا من جانب، وم5ن جان5ب 

االشرف باسم السنیة یبین أھمیة ومكانة ھذه االراضي التي اصبحت جزء م5ن االم5الك الس5نیة الت5ي 

  . )١٦(سع عشر المیالدي لحركة االقتصادیة في العراق في اواخر القرن التااكان لھا دور في تفعیل 

م  إن الحكوم55ة العثمانی55ة ١٩١٥اذار  ١٧وتبین55ت م55ن خ55الل وثیق55ة عثمانی55ة مؤرخ55ة ف55ي 

الكوف5ة بع5د ن رفع5ت متص5رفیة  –اھتمت باالراضي الواقعة على طرفي ترامواي النج5ف االش5رف 

لترام5واي إن االراض5ي الواقع5ة عل5ى ج5انبي ا، كربالء المقدسة مذكرة إلى والیة بغ5داد ذك5رت فیھ5ا 

فاألفضل افرازھا وتوزیعھا على الناس والسیما ال5ذین طلبوھ5ا ، واحت5وت الم5ذكرة ،  خالیة وواسعة

ویبدو إن الذین طلبوا ھذه االراضي أدركوا اھمیتھا بسبب وقوعھ5ا .  )١٧(على خارطة عن االراضي

، س5ھولة وس5رعة الن بواسطتھ تنقل المحاصیل الزراعیة إلى میناء الكوفة ب،على طرفي الترامواي 

  . )١٨(االنتاج وتحسین الحركة التجاریة وھذا یؤدي إلى تنشیط الزراعة وزیادة

ل5م تك5ن فیھ5ا  –مركز القض5اء  –فان المدینة ، ما عن الزراعة في قضاء النجف االشرف أ

فل5ذلك اعتم5دت ف5ي س5د ، ألنھا ضیقة المساحة ومس5ورة فض5ال ً ع5ن ع5دم ت5وفر الم5اء فیھ5ا ، زراعة 

على ما تنتج من توابعھا ومن ) الفواكھ والخضروات والحبوب ( ھا من المحاصیل الزراعیةاحتیاجات

فأنتج55ت القم55ح ، الت55ي فیھ55ا ارض س5ھلة واس55عة ح55دثت م5ن جف55اف م55اء البح5ر ، منطق5ة بح55ر النج5ف 

                                                 
الذي تم حف5ره ) نھر عبد الغني (والصحیح ھو ، ) نھر الحمیدیة (ذكرت الوثیقة العثمانیة النھر باسم : نھر عبد الغني ) ١٣(

وذل55ك ف55ي س55نة ، ھن55دي وس55مي باس55مم5ن الجع55ارة إل55ى مدین55ة النج55ف االش55رف باش55راف مس55ؤول الس55نیة عب55د الغن55ي اف

: ینظ555ر. م  ١٨٩٢حف555ر س555نة ) نھ555ر الحمیدی555ة (أم555ا . م وھ555ذا الت555اریخ مط555ابق لت555اریخ الوثیق555ة العثمانی555ة ١٨٨٨

BOA,İ.DH,1099/86119/9.M.1306h.(1888) ;                                                                 

  . ٢٠١-٢٠٠ص،  ١ج، بق المصدر السا، جعفر باقر محبوبة 

ش5مس : ینظ5ر . والدونم ال5ف مت5ر مرب5ع ،وتساوي دونم واحد ، ذراع ) ٤٠x٤٠(وحدة قیاس للمساحة تساوي : فدان ) ١٤(

المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانی5ة ، ؛  سھیل صابان   ٩٨٤ص، ایكنجي جلد، المصدر السابق ، الدین سامي

  . ١٦٢ص، المصدر السابق ، صباغ حسان حالق وعباس ،  ١٢٥ص، التاریخیة 

(15)BOA,İ.DH,1099/86119/9.M.1306h.(1888). 

 . ٤٤ص، عماد احمد الجواھري و المصدر السابق ) ١٦(

(17) BoA,DH.UMVM,76/4/1.Ca.1333h.(1915). 

  . ١١٨ص، المصدر السابق ،محمد علي كمال الدین  ) ١٨(



 )

فھ55و : والتم5ر والرم5ان والت55ین  والبق5ول والباذنج5ان والب5اقالء والخ5س  )٢٠(ورز نعیم5ة )١٩(والش5عیر 

وعل5ى ال5رغم م5ن قل5ة می5اة ھ5ذه المنطق5ة الزراعی5ة إال أنھ5ا .  )٢١(اوراقھ خفیفة وطعمھ لذیذ طري و 

  . )٢٢(في توفیر المادة الغذائیة لبعض سكان مدینة النجف االشرف  أسھمتانتجت محاصیل متنوعة 

اكبر كمی55ة م55ن المنتوج55ات وكان55ت تواب55ع مدین55ة النج55ف االش55رف ھ55ي الت55ي تجھزھ55ا ب55

زراع555ة الخض555روات والفواك555ھ الت555ي عرف555ت ب،الرحب555ة   –أي م555ن التواب555ع  –فمنھ555ا ، الزراعی555ة

وك5ذلك ،  )٢٤(إذ وص5فا بأنھم5ا م5ن الن5وع الجی5د ج5داً  ، وتمیزت بانت5اج الرق5ي والبط5یخ ،)٢٣(والنخیل

ویزرع فیھ5ا القم5ح والش5عیر ، أما الجعارة فیھا بساتیین ونخیل كثیرة .  )٢٥(زرع فیھا القمح والشعیر

اكثر احتیاجات مدینة النجف االشرف من المزروعات وخاصة الفواك5ھ ی5تم تامینھ5ا والرز والقطن و

وك55ذلك زودت الكوف55ة مدین55ة النج55ف االش55رف بالفواك55ھ والخض55روات والقم55ح والش55عیر ، )٢٦(منھ55ا

  . )٢٧(والرز

إذ ذك5رت الوث5ائق العثمانی5ة المؤرخ5ة  ، اھتم زراع قض5اء النج5ف االش5رف بزراع5ة ال5رز 

م  إن متص55رفیة ك55ربالء المقدس55ة رفع55ت تقری55را ً بوس55اطة والی55ة بغ55داد إل55ى ١٩٠٣حزی55ران  ٧ف55ي 

ب55ان األراض55ي االمیری55ة ف55ي ناحی55ة ھ55ور ال55دخن ع55امرة وج55اھزة : بین55ت فی55ھ  ، العاص55مة اس55تانبول 

و استجابت الصدارة العظمى ، ولكن الزراع ال یملكون رزا ً لزراعتھ فیجب توفیره ، لزراعة الرز 

وأم55رت نظ55ارة المالی55ة بموج55ب م55ذكرة مجل55س ال55وكالء الخ55اص تجھی55ز زراع   لطل55ب المتص55رفیة  ،

ولتنفی55ذ ھ55ذا األم55ر ، رز نعیم55ة  )٢٨() اس55تانبول(اوقی55ة اس55تانھ ) ٣٣,٦٠٠(ناحی55ة ھ55ور ال55دخن ب55ـ 

ویس55دد ال55ثمن نق55دا ً وق55ت ، اش55ترطت نظ55ارة المالی55ة عل55ى ال55زراع ب55ان إعط55اء ال55رز یك55ون بكفال55ة 

                                                 
  ٤٠٤ص،  ١ج، المصدر السابق ،جعفر باقر محبوبة  ) ١٩(

 ) . ١٨٨١(  ١٢٩٩رجب  ١٦،  ١٠٢٢العدد ،بغداد  ، ) جریدة" (الزوراء") ٢٠(

  شركة مجموعة :بیروت ( ، محمد الشیخ ھادي االسدي   ترجمة وتعلیق ، العراق في مشاھدات ناصر الدین شاه ) ٢١(

 . ١٠٦ص،)  ٢٠١١،العدالة         

 . ٤٠٤ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ٢٢(

 . ١٢٣،  ١٢٠ص، ناھدة حسین علي جعفر ویسین ، المصدر السابق  )٢٣(

 . ١٠٦ص،العراق في مشاھدات ناصر الدین شاه   ) ٢٤(

 . ٢٧٢ص،)  م١٩١١(ھـ ١٣٢٩،بغداد والیتى سالنامھ سى  ) ٢٥(

 . ١٠٦ص، العراق في مشاھدات ناصر الدین شاه ) ٢٦(

 . ١٢٢ص، المصدر السابق ، ناھدة حسین علي جعفر ویسین ) ٢٧(

وتع55ادل ، حق55ة اس55تانبول ) ٢,٥(وقی55ة واح55دة ف55ي ال55وزن المحل55ي تس55اوي ) : اس55تانبول(آس55تانھ ) أوق55ھ،وقی55ة  ( اوقی55ة ) ٢٨(

، ١٩١٤-١٨٦٩ي ف55ي الخل55یج العرب55ي دور البص55رة التج55ار، حس55ین محم55د القھ55واتي : ینظ55ر . كیل55و غ55رام ) ٣,٢٠(

 . ٤٩٠ص،)   ١٩٨٠مطبعة االرشاد ،: بغداد (



 )

فلھ5ذا یظھ5ر أنھ5ا كان5ت تعط5ي مب5الغ لل5زراع ، مالیة غیر معنی5ة بالزراع5ة إن نظارة ال.  )٢٩(الحصاد

  .ومن ثم في ھذه الحالة تحصل فائدة مالیة ، فلذلك اشترطت أن یسدد الثمن نقدا ً ، لیشتروا الرز 

إن انج55اح زراع55ة ال55رز ف55ي قض55اء النج55ف ، وج55اء ف55ي تقری55ر ص55ادر م55ن والی55ة بغ55داد 

وتابعت ، في المناطق الصالحة لزراعتھ  )٣١(د لرفع مستوى الماءبحاجة إلى انشاء سدو )٣٠(االشرف

 ٢٠الصدارة العظمى ھذا التقریر من خ5الل تكلی5ف نظ5ارة التج5ارة والنافع5ة بدراس5تھ وذل5ك بت5اریخ 

ھي سدود صغیرة بقدر رف5ع الم5اء الك5افي ، ، ویبدو إن المقصود من السدود  )٣٢(م  ١٩٠٩حزیران 

أما المن5اطق الص5الحة لزراع5ة ال5رز ف5ي قض5اء النج5ف . دود الكبیرة اء مزارع الرز ولیس السوإلر

وك5ان .  )٣٣(االشرف ھي المناطق الریفیة أو نواحي القضاء كالجعارة والكوفة وھور الدخن وغیرھا

  :الرز یزرع على طریقتین 

  .وھو أن ینثر البذر ویسقى حتى ینضج ، وثمر ھذه الطریقة یكون قلیال ً :النثار  -١

ھ55و أن تقل55ع خص55لة م55ن المنث55ور بع55د مض55ي ش55ھر عل55ى ال55زرع وتش55تل ف55ي مك55ان آخ55ر ، و: الش55تال  -٢

 . )٣٤(ویكون ثمر ھذه الطریقة خمسة اضعاف طریقة النثار تقریبا ً 

وتمیزت ، فان لھا عالقات تجاریة خارجیة وداخلیة ، وفیما یتعلق بتجارة النجف االشرف 

ر النجفی55ین أسس55وا مراك55ز تجاری55ة ف55ي حائ55ل إذ إن التج55ا، تجارتھ55ا الخارجی55ة م55ع نج55د و الحج55از 

ومن االسباب المھمة التي ادت إل5ى تحس5ین وتط5ویر تج5ارة ، والمدینة المنورة بعد أن توطنوا فیھما 

                                                 
(29) BOA,BEO,2086/156380/ves.nu 1-3,11.Ra.1321h.(1903). 

مبین5ا ً إن ، ذكر التقریر الصادر من والیة بغداد فض5الً  ع5ن قض5اء النج5ف االش5رف قض5اء الش5امیة وقض5اء الھندی5ة ) ٣٠(

وطلب5ت ، ق5رش ) ٢٤٥,٠٠٠(انجاح زراعة الرز في ھذه االقض5یة الثالث5ة بحاج5ة إل5ى انش5اء س5دود بتك5الیف ق5درھا 

  :ینظر . د من العاصمة استانبول تخصیص ھذا المبلغ والیة بغدا

BOA,BEO,3578/268295/ves.nu1,1.C.1327h.(1909). 

فلھ5ذا ی5زرع ف5ي االراض5ي ،تحتاج زراعة الرز إلى سقي الماء بدون انقطاع خاصة ن5وع العنب5ر حت5ى تنض5ج الحب5ة  ) ٣١(

ك5ي یس5لط الم5اء یج5ب إن یك5ون مس5تواه عالی5ا ً ف5ي القریبة من االنھار والجداول لتسلیط الماء على الزرع مباش5رة ول

وموسم زراعة ال5رز یب5دأ م5ن نھای5ة ش5ھر ای5ار حت5ى اواخ5ر ش5ھر . واال یلزم رفعھ بانشاء السدود أو غیرھا ، مجراه 

، المص5در الس5ابق ، حس5ین عل5ي النجف5ي : ینظر . وینضج في شھر ایلول ویحصد في شھر تشرین األول ، حزیران 

  . ٤٥ص

(32  ) BOA,BEO,3578/268295/ves.nu1 ,1.C.1327h.(1909). 

(33)BOA,BEO,2086/156380/ves.nul-3,11.Ra.1321h.(1903); 

  . ١٠٦ص، ؛ العراق في مشاھدات ناصر الدین شاه ) ١٨٨١(١٢٩٩رجب  ١٦،  ١٠٢٢العدد " الزوراء "

 

 . ٤٥ص، المصدر السابق ، حسین علي النجفي ) ٣٤(



 )

والت55ي ،  )٣٥(النج55ف االش55رف م55ع نج55د والحج55از ھ55ي اقام55ة النجفی55ین عالق55ات م55ع ام55ارة آل الرش55ید

  :  جف االشرف بأنھا ووصفت الن.  )٣٦(عرفت بأنھا عالقات متمیزة وحسنة

                                                     

  . )٣٧("میناء بري وھو الواسطة بین العراق ونجد "                               
  

، وصدرت النجف االشرف إلى نج5د والحج5از العب5اءات والتم5ور وال5رز والقم5ح والش5عیر

النجف االش5رف  أسست، وكذلك   والجلود واألغنام لخیولدت منھما وبالخصوص من نجد اواستور

حركة تجاریة مع إیران وعمان والكویت والبحرین والیمن، فانھا اشتھرت بتصدیرھا العب5اءات إل5ى 

وص5درت إل5ى ب5الد ال5روس قب5ل الح5رب العالمی5ة األول5ى الجل5ود غی5ر ، ھذه ال5بالد وبكمی5ات واف5رة 

، أما تجارتھا م5ع )٣٨(وكان سوقھا قائماً  ولھا تجارة خاصة المدبوغة وخاصة جلود صغار االغنام ،

ال55ذي تص55ل الی55ھ الس55فن وھ55ي تحم55ل المنتوج55ات الھندی55ة  )٣٩(فكان55ت بواس55طة مین55اء البص55رة ، الھن55د 

  . )٤٠(المتنوعة كالتوابل واالدویة واالقمشة الحریریة والقطنیة 

إذ اسس55ت عالق55ات ، ج55ف االش55رف الخارجی55ة كان55ت واس55عة نیظھ55ر مم55ا تق55دم إن تج55ارة ال

أما المنتوجات التي صدرتھا فانھا ل5م تك5ن م5ن انتاجھ5ا ،تجاریة مع بلدان بعیدة كبالد الروس والھند  
                                                 

وآل الرشید ام5راء عش5یرة ش5مر ف5ي نج5د ، ) جبلي اجا وسلمى(ارة آل علي في جبل شمر خلفت ام: امارة آل الرشید ) ٣٥(

واالم5ارة ھ5ي ام5ارة عش5ائریة ، ، م ١٨٣٦وتولى االمارة عب5د هللا ب5ن عل5ي ب5ن رش5ید س5نة ، ) شمر الجبل(بـ  وسموا

. لت على ابھة ومكانةإال انھ اعتزت بالدولة العثمانیة وحص، دخلت في صراع مع آل السعود وھي بین قوة وضعف 

وامت5دت بص5رامتھ إل5ى اط5راف الع5راق ، م ١٨٧٥وتوسعت في عھد محمد بن عبد هللا الرشید الذي تولى الحكم سنة 

م   بع55د أن اس55تولى علیھ55ا آل ١٩٢٢وق55د انتھ55ى حك55م االم55ارة ف55ي س55نة . ومش55ارف الش55ام وس55یطرت عل55ى نج55د كلھ55ا 

تاریخ العراق ، ؛ عبد العزیز سلیمان نوار  ٢٢٠-٢١٨ص،  ١ج،  عشائر العراق، عباس العزاوي : ینظر . السعود 

 . ١٦٩-١٤٩ص، الحدیث 

وال5دلیل عل5ى تم5تن العالق5ة ایف5اد آل الرش5ید وك5یال ً ع5نھم إل5ى النج5ف ، كانت العالقة بین النجفیین وآل الرش5ید متین5ة ) ٣٦(

الع5ائالت النجفی5ة ف5ي حائ5ل وتع5ددت وس5كنت ،االشرف یدعى ناص5ر الخش5مان ال5ذي س5كن فیھ5ا طیل5ة حیات5ھ تقریب5اً  

ولك5ن ھ5ذا التواص5ل ل5م یس5تمر بس5بب س5یطرة آل . وم5دح كثی5ر م5ن الش5عراء النجفی5ین ام5راء آل الرش5ید ، المصاھرة

: ینظ5ر  .ومن ثم ارغموا النجفیین الساكنین ف5ي حائ5ل عل5ى مغادرتھ5ا، سعود على حائل وانھاء امارة آل الرشید فیھا 

 . ٤٣-٤١ص، المصدر السابق ،محمد علي كمال الدین  

 . ٤٠٥ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة )٣٧(

 . ٤٠٤ص، المصدر نفسھ ) ٣٨(

(39) BOA,Y.PRK.TNF,3/75/30.Z.1310h.(1893) ; 

.١٠٩ص ،العراق  في مشاھدات ناصر الدین شاه    

 . ١٩٨ص،المصدر السابق ، خلیل اینا لجیك ) ٤٠(



 )

إذ أن االسواق النجفی5ة كان5ت ، بل انتاج المدن العراقیة والسیما مدن ومناطق الفرات االوسط ، فقط 

ومنھ5ا تت5وزع إل5ى ، ن ومن5اطق الع5راق مراكز للمنتوجات الزراعیة والصناعیة القادمة إلیھا من م5د

وعدت ،مختلف االسواق، وتمیزت النجف االشرف بان فیھا عدد كبیر من البیوت التجاریة والمالیة  

وجاءت ھذه المركزیة التجاریة المھمة لقدس5یة المدین5ة .  )٤١(من المراكز التجاریة المھمة في العراق

الذي یتواف5د لزیارت5ھ " علیھ السالم"منین اإلمام علي وذلك لوجود مرقد امیر المؤ، ومركزھا الدیني 

وك5ذلك الموق5ع الجغراف5ي للمدین5ة الواقع5ة عل5ى طری5ق ، الزوار م5ن جمی5ع انح5اء ال5بالد وباس5تمرار 

وانعكست ھذه الجوانب على  )٤٢(مما اصبحت منطلقا ً للحجاج في ذھابھم ومقصدا ً في ایابھم، الحج 

  . )٤٣(وداخلیا ً  تنشیط التجارة النجفیة خارجیا ً

إذ كان55ت لھ55ا تج55ارة م55ع ك55ربالء المقدس55ة والحل55ة ،تج55ارة النج55ف االش55رف الداخلی55ة   أم55ا

واس55توردت م55ن توابعھ55ا الكوف55ة والرحب55ة ،  )٤٤(فانھ55ا اس55توردت منھ55ا الحب55وب والتم5ور، والدیوانی5ة 

، وك5ذلك  )٤٦(ومن ھور الدخن الرز،  )٤٥(الفواكھ والخضروات والتمور والقمح والشعیر، والجعارة 

مع األخیرة وذلك عن طری5ق  -تجارتھا –وتمیزت ، والبصرة  )٤٧(أسست عالقات تجاریة مع بغداد 

  . )٤٨(میناء الكوفة 
                                                 

 ،)   ١٩٧٥،دار الحری5ة  : بغ5داد (، ف عل5ى االنكلی5ز أو الش5رارة األول5ى لث5ورة العش5رین ثورة النج، حسن االسدي ) ٤١(

 . ١٠٠ص

وف5ي زم5ن ام5ارة آل الرش5ید عل5ى ، كانت النجف االشرف محال لتلقي وتودی5ع الحج5اج ح5ین ورودھ5م ارض الع5راق ) ٤٢(

الرشید لنق5ل الحج5اج المجتمع5ین ف5ي حائل تأتي رایة خاصة مع قافلة كبیرة وزعیم خاص ممن یعتمد علیھ زعماء آل 

واستمرت النج5ف االش5رف عل5ى ھ5ذا الح5ال إل5ى ، التركي ، الفارسي ، العربي : النجف االشرف من سائر الشعوب 

وكانت شركة نجفیة تقوم بنقل الحجاج بالس5یارات م5ن خ5الل ھ5ذا ، المدینة المنورة  –تسییر السیارات منھا إلى حائل 

؛ محم55د ح55رز ال55دین  ،ت55اریخ النج55ف  ٤٠٥ص،  ١ج، المص55در الس55ابق ،اقر محبوب55ة  جعف55ر ب55: ینظ55ر . الطری55ق 

 . ٢٤١،  ١ج، االشرف 

م عن زیارة االیرانیین إلى النجف االش5رف وك5ربالء المقدس5ة ، وب5ین التقری5ر دور ھ5ؤالء ١٨٧٥اعد تقریر في سنة ) ٤٣(

) ال5ف١٠٠(إذ ذكر إن عددھم یبلغ في المتوس5ط ،ین  الزوار االیرانیین في تنشیط التجارة في ھاتین المدینتین المقدست

وھذا المبلغ لھ اثر في حركة تجارة النجف االشرف . تومان تقدیرا ً اجمالیا ً ) ٤,٢٥٠,٠٠٠(وینفقون ، زائراً سنویاً  

 . ٢٣٢-٢٣١ص، اسحاق نقاش ، المصدر السابق : ینظر .الخارجیة والداخلیة 

 . ١١٠ص،لمصدر السابق ناھدة حسین علي جعفر ویسین ، ا) ٤٤(

 .١٠٦ص ،؛ العراق في مشاھدات ناصر الدین شاه  ٢٧٢ص، ) م١٩١١(ھـ ١٣٢٩،ب.و.س) ٤٥(

(46) BOA,BEO,2086/156380/ves.nu1-3,11.Ra.1321h.(1903) . 

،  ٤ج، )  ٢٠٠٥،دار الراش555د : بی555روت (،  ٢لمح555ات اجتماعی555ة م555ن ت555اریخ الع555راق الح555دیث ، ط، عل555ي ال555وردي ) ٤٧(

  . ٢٢٤ص

(48) BOA,İ.MMS,103/4375/16.C.1306h.(1889). 



 )

كانت السفن التجاریة تنطلق من میناء الكوفة إل5ى البص5رة وھ5ي محمل5ة بالس5لع والبض5ائع 

م على ١٩٠٩تحركت سفن سنة  ففي ھذا الصدد، والمواد الغذائیة لتباع من ھناك إلى خارج العراق 

النج5ف االش5رف والھندی5ة  أقض5یةمتنھا التمر والشعیر والرز وغیرھا من المواد ، وتم ش5راؤھا م5ن 

  :وتعود ھذه المواد التجاریة والسفن التي تحملھا إلى ھؤالء التجار ، والشامیة والسماوة 

  .شائول قحطان -١

 .افرایم داود بلیول -٢

 . )٤٩(میر بابروخ -٣

الطریق وقبل وص5ول ھ5ذه الس5فن إل5ى البص5رة ھاجتمھ5ا العش5ائر ف5ي م5ا ب5ین  وفي أثناء   

وعل5ى اث5ر ھ5ذه  ،الناصریة وسوق الشیوخ وحاصرتھا ونھبت منھا كمی5ة كبی5رة م5ن الش5عیر وال5رز 

كانون الثاني  ٢١العملیة رفع التجار المذكورون تلغرافا ً من والیة بغداد إلى نظارة الداخلیة بتاریخ  

وا فیھ من النظارة إن تبلغ والیة البصرة لتتحرك من اجل اس5ترداد االم5وال التجاری5ة وطلب، م١٩٠٩

 ،ن وذلك من خالل توفیر قوة عسكریةالمنھوبة وانقاذ السفن من الحصار وایصالھا إلى البصرة باما

  . )٥٠(واستجابت نظارة الداخلیة لتلغراف التجار،  إذ أمرت والیة البصرة بتنفیذ مطالیبھم

فل55ذلك ك55رر التج55ار ، ذ والی55ة البص55رة األم55ر ال55ذي اص55درتھ نظ55ارة الداخلی55ة إلیھ55ا ل55م تنف55

م  مؤك5دین فی5ھ أن والی5ة ١٩٠٩ش5باط  ٢مطالیبھم من خالل تلغراف ثاني ارس5لوه إل5ى النظ5ارة ف5ي 

وم55ا زال55ت الس55فن محاص55رة واالم55وال منھوب55ة ، وم55ا أن علم55ت نظ55ارة ، البص55رة ل55م تح55رك س55اكنا ً 

م  ١٩٠٩ش5باط  ٧نفیذ األمر ارسلت بالغاً  ش5دیدا ً اللھج5ة إل5ى والی5ة البص5رة بت5اریخ الداخلیة بعدم ت

  . )٥١(مبلغةً ایاھا بتنفیذ ما صدر من أمر فیما سبق فورا ً وارسال نتائج التنفیذ

وھذا یدلل وجود تجار یھود كانوا ، یبدو مما تقدم ومن خالل اسماء التجار انھم من الیھود 

مما یعكس أھمیة ھذه التج5ارة ، البصرة  والنھریة ما بین قضاء النجف االشرف یعملون في التجارة 

أما تعرض العشائر على الخطوط التجاریة یعد من االمور السلبیة الت5ي ت5ؤدي إل5ى عرقل5ة ، النھریة 

والحكوم5ات المحلی5ة م5ا ، وتضعیف الحرك5ة التجاری5ة س5واء أكان5ت ف5ي النج5ف االش5رف ام غیرھ5ا 

أو أنھا ال تس5تطیع ، ءات صارمة بحق العشائر التي تتجاوز على الخطوط التجاریة كانت تتخذ اجرا

تنفیذ االج5راءات وذل5ك بس5بب ض5عفھا تبع5ا ً لض5عف الدول5ة العثمانی5ة الت5ي اص5بحت متخلخل5ة وھ5ي 

وكان5ت الحكوم5ة العثمانی5ة  ترق5ي االداری5ین ال5ذین ینجح5ون ف5ي اس5ترجاع . س5نواتھا   خ5رآأوتعیش 

                                                 
(49)BOA,DH.MKT,2720/67/4.M.1327h.(1909) . 

(50) BOA,ay.göm. 

(51) BOA,DH.MKT,2733/5/16.M.1327h.(1909 ). 



 )

ضائع المنھوبة من التجار أم5ا االداری5ون ال5ذین یقص5رون ف5ي ھ5ذا األم5ر یع5اقبون عل5ى االموال والب

  . )٥٢(تقصیرھم 

وانتظم55ت التج55ارة ب55ین مدین55ة النج55ف االش55رف والكوف55ة بع55د تاس55یس الترام55واي بینھم55ا    

واصبحت الكوفة مین5اًء تجاری5ا م5ن طری5ق الف5رات ال5ى  ،م  ١٩٠٩والذي بدأ بالعمل في اواخر سنة 

وتورد البض5ائع التجاری5ة وتص5درھا إل5ى الف5رات ، صرة ،وكانت السفائن ترسو وتبحر منھ یومیا ًالب

وتصدرت االقمشة صدارة البضائع المستورد من البصرة إلى النجف .  )٥٣(االوسط ووالیة البصرة 

  . )٥٥(إذ إن االقمشة الحریریة والقطنیة تأتي من الھند إلى میناء البصرة ،  )٥٤(االشرف 

إذ كان55ت س55وقا ً ، الت55ي ھ55ي تج55ارة ممنوع55ة، ھرت النج55ف االش55رف بتج55ارة األس55لحةواش55ت

وم55ن اراد ، لألس55لحة الناری55ة بالخص55وص االس55لحة البریطانی55ة وااللمانی55ة الت55ي جلب55ت إلیھ55ا بكث55رة

وكان5ت االس5لحة البریطانی5ة تھ5رب م5ن البص5رة إل5ى .  )٥٦(شراءھا أو بیعھ5ا قص5د النج5ف االش5رف 

وتزای5دت ھ5ذه ، جیع من البریطانیین بھدف استخدامھا ضد الحكوم5ة العثمانی5ة النجف االشرف وبتش

وتس55اھل الموظف55ون العثم55انیون ف55ي تطبی55ق ق55وانین منعھ55ا مم55ا ادى إل55ى ، م ١٩١٥التج55ارة ف55ي س55نة 

وتطورت ھذه التجارة في النجف االشرف واصبح لھا تجار متخصصون یعرف5ون ، سھولة تھریبھا 

إل5ى النج5ف  )٥٧(وك5ذلك وص5لت م5ن البادی5ة ، لعش5ائر یت5اجرون بھ5ا أیض5اً  وكان رؤساء ا، انواعھا 

  . )٥٨(االشرف أنواع من االسلحة التي تجلب على ظھور االبل 

إن وج55ود األس55لحة ف55ي ای55دي الن55اس وبكث55رة فیھ55ا آث55ار س55لبیة وایجابی55ة، وأثارھ55ا الس55لبیة 

في مدین5ة النج5ف االش5رف، ف5ان أما اآلثار االیجابیة وبالخصوص ، معروفة وخطیرة على المجتمع 

                                                 
 . ٥٥ص، المصدر السابق ،دیلك قایا  ) ٥٢(

 . ١١٨ص،المصدر السابق ،محمد علي كمال الدین  ) ٥٣(

 . ٥٤ص، المصدر السابق ، دیلك قایا ) ٥٤(

 . ١٩٨ص، المصدر السابق ،خلیل اینالجیك  )٥٥(

 . ٢٢٤ص،  ٤ج، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، علي الوردي ) ٥٦(

تق5ع غرب5ي الف5رات وتتص5ل ، ین سوریة والع5راق واالردن والس5عودیة والكوی5ت ،أم5ا البادی5ة العراقی5ة بتمتد ، البادیة ) ٥٧(

وتتص5ل بح5دود االردن ث5م ح5دود الس5عودیة ) التن5ف(وتمتد حتى قیع5ان ) البوكمال(طقة بالحدود السوریة ابتداء من من

وان ھ5ذه البادی5ة ، وتمت5د حت5ى الكوی5ت ش5رقا ً ، وھي النقطة التي تلتقي فیھا حدود العراق بنجد ) الركعي(حتى موقع 

ھض5بات ترابی5ة منف5ردة الم5اكن مرتفع5ات واتتخللھ5ا ف5ي بع5ض ، ذات صحراوات فس5یحة مس5تویة متش5ابھة المن5اظر 

، عب5د الجب5ار ال5راوي : للتفاص5یل ینظ5ر .ك5ام االودی5ة آلاومتموجة واكام صخریة متقطعة أو متسلسلة وتقع ب5ین ھ5ذه 

 ) . ١٩٤٩، مطبعة العاني : بغداد ( ٢ط، البادیة 

 .١١١-١١٠ص، المصدر السابق ، ناھدة حسین علي جعفر ویسین ) ٥٨(



 )

، م١٩١٥خرھا االنتفاضة النجفی5ة س5نة النجفي كان بحاجة إلیھا في كثیر من األحداث التي شھدتھا المدینة وآ

  . )٥٩(والتي بھا اخرج النجفیون العثمانیین من النجف االشرف بقوة السالح 

تض5عف أو تتوق5ف  تعرضت حركة التجارة في داخل مدین5ة النج5ف االش5رف إل5ى ازم5ات جعلتھ5ا

ا م5وكانت ھذه االزمات تتمثل بصراع القوات العثمانیة مع الزقرت والشمرت أو ص5راع االخی5رین فیم5ا بینھ

وف5ي ھ5ذا الس5یاق رف5ع اح5د ، أو اعتداءھما على التجار والسیما األجان5ب م5نھم ال5ذین امتلك5وا ث5روات كبی5رة 

إل55ى الص55دارة ) عرض55حال(االش55رف م55ذكرة التج55ار وھ55و الت55اجر الح55اج س55لیمان م55ن اھ55الي قض55اء النج55ف 

ویظھ5ر إن ھ5ذا ،م تحدث فیھ5ا ع5ن اعت5داءات الزق5رت  ١٩٠٢في سنة ) رئاسة الوزراء العثمانیة ( العظمى 

) العرض5حال(واال لم5ا أض5طر إل5ى رف5ع  ، التاجر كان ممن اعتدى علیھ الزقرتی5ون بس5بب ثروت5ھ التجاری5ة 

ال ھجم الزقرتیون والش5مرتیون عل5ى مح5الت اإلی5رانیین ونھب5وا ، وعلى ھذا المنو )٦٠(إلى الصدارة العظمى

وأك5دت ھ5ذه العملی5ة الس5فارة الیرانی5ة ف5ي اس5تانبول م5ن خ5الل م5ذكرتھا إل5ى ، اموالھم والسیما النقدی5ة منھ5ا 

 –ولو ل5م تحص5ل ھك5ذا ح5االت لكان5ت التج5ارة النجفی5ة . )٦١(م١٩٠٦حزیران  ١٩الحكومة العثمانیة بتاریخ  

وھ5ذه االنتكاس5ة التجاری5ة ھ5ي ، افضل بكثیر عما كانت علیھ  –والخارجیة الرتباطھما مع بعضھما الداخلیة 

  )٦٢(.من سلبیات االقتصاد النجفي التي افرزتھا حركة الزقرت والشمرت

فق5د تمی5زت بص5ناعة المنس5وجات ، وفیما یتعلق ب5الحرف الص5ناعیة ف5ي النج5ف االش5رف 

) ھبة الدین(ألھمیة ھذه الصناعة الحرفیة أكد السید محمد علي و،  )٦٣(والسیما الحریریة والصوفیة 

النجف  في على االھتمام بھا لما فیھا من أثر في تطویر الواقع االقتصادي )٦٤(الحسیني الشھرستاني 
                                                 

 .٣٠٠ص:ینظر ، م ١٩١٥عن االنتفاضة النجفیة سنة ) ٥٩(

(60) BOA,DH.MKT,607/15/ves.nu1,3.Ş.1320h.(1902). 

(61) BOA,BEO,2853/213212/ 26.R.1324h.(1906). 

  .تاریخ حركة الشمرت والزكرت في النجف االشرف، كاظم محمد علي شكر : ینظر  .عن حركة الزقرت والشمرت) ٦٢(

 . ٢٤٤ص،)  ١٩٣٨،المطبعة األمیركیة  : بیروت (، النظام االقتصادي في العراق ،سعید حماده  ) ٦٣(

ول5د بمدین5ة س5امراء ف5ي اس5رة عریق5ة ب5العلم واالدب والتق5وى انتق5ل إل5ى ): ١٩٦٧-١٨٨٤( الشھرستاني) ھبة الدین(محمد علي ) ٦٤(

الھیئ5ة (ا ل5ھ مؤلف5ات عدی5دة اش5ھرھ،م الستكمال تحصیلھ العلم5ي  ١٩٠٣كربالء المقدسة ومنھا ھاجر إلى النجف االشرف سنة 

ق5ام ب5رحالت إل5ى العدی5د م5ن ، م وھ5ي مجل5ة عربی5ة دینی5ة فلس5فیة سیاس5یة علمی5ة ١٩١٠س5نة ) العلم(اصدر مجلة ، ) واالسالم 

، لمؤی5دین للمش5روطة اكان5ت م5ن انص5ار الم5ال محم5د ك5اظم االخون5د الخراس5اني وم5ن ، العواصم والم5دن العربی5ة واإلس5المیة 

أص5بح ، م اس5ھاما ً ف5اعال ً  ١٩٢٠ف5ي الث5ورة العراقی5ة الكب5رى س5نة  أس5ھم، م  ١٩١٤س5نة  شارك ف5ي الجھ5اد ض5د البریط5انیین

لخامس5ة  اانتخب عضواً  في مجلس النواب العراقي في الدورة االنتخابیة ، م ١٩٢١وزیراً  للمعارف في الحكومة العراقیة سنة 

وكانت المكتبة مثواه األخیر  إذ دفن  ١٩٤١سنة ) السالم علیھما(في صحن االمامین الكاظمین ) ة الجوادین العامةبمكت( أسس ،

 – ١٨٨٤السید ھبة ال5دین الحس5یني آث5اره الفكری5ة ومواقف5ھ السیاس5یة ، محمد باقر احمد البھادلي : للتفاصیل ینظر . في وسطھا 

ي منھج5ھ ف5ي االص5الح ھب5ة ال5دین الشھرس5تان، ؛ اسماعیل ط5ھ الج5ابري )  ٢٠٠١،شركة الحسام للطباعة  : بغداد (، م ١٩٦٧

الس5ید ھب5ة ال5دین ، ؛ عبد الستار الحسني ) ٢٠٠٨،دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد (، والتجدید وكتابة التاریخ دراسة تحلیلیة 

 ١٤٢٩،مطبعة مكتب االع5الم اإلس5المي: قم (، ) ھـ ١٣٨٦ -١٣٠١(الحسیني الشھرستاني حیاتھ ونشاطھ العلمي واالجتماعي 

 ) .ھـ 



 )

الش55555تویة والص55555یفیة  الرجالی55555ة والنس55555ائیة  )٦٦(واش55555تھرت بنس55555ج العب55555اءات ،  )٦٥(االش55555رف 
وعم5ل ع5دد م5ن س5كان ،  )٦٨(التي صدرت منھا إلى الخ5ارج، وبالخصوص العباءات الحریریة ،)٦٧(

  . )٧٠(من خالل المصانع الیدویة ،  )٦٩(النجف االشرف في نسج العباءات 
  

س55نة ) الب55ارود(وص55نعت ف55ي قض55اء النج55ف االش55رف وبالتحدی55د ف55ي بس55اتین الكوف55ة م55ادة 

تفك والعم5ارة وغیرھ5ا م5ن وكانت تباع إلى العشائر في الدیوانیة والسماوة والشامیة والمن، م ١٨٩٣

ویبدو إن ھذه المادة صنعت بكمیات كبیرة واال لما وصلت إل5ى ھ5ذه المن5اطق والس5یما ، )٧١(المناطق

وكان5ت تص5نع بعل5م قائممق5ام قض5اء النج5ف ، المنتفك والعمارة اللتان ھم5ا م5ن تواب5ع والی5ة البص5رة 

المبل55غ یعك55س كث55رة ارب55اح ھ55ذه  وھ55ذا، لی55رة ش55ھریا ً ) ٤٠(االش55رف مقاب55ل اعط55اءه مبلغ55ا ً ق55دره 

وبعد أن علمت الصدارة العظمى في العاصمة استانبول بھذه الصناعة بلغت  والیة بغداد ، الصناعة 

  . )٧٢(النھا ستساعد العشائر على القیام باالضطرابات ، بمتابعتھا ومنعھا 
  

م5ن وص5نعت ،  )٧٣(دباغة الجل5ود: وكانت في النجف الشرف حرفة صناعیة معروفة ھي 

الجل55ود المدبوغ55ة عل55ى اختالفھ55ا االحذی55ة وال55دالء الت55ي ھ55ي عل55ى حجم55ین ال55دالء الص55غیرة وال55دالء 

،  )٧٤(أم55ا الكبی55رة اس55تخدمت لس55قي البس55اتین ، فالص55غیرة اس55تعملت لنق55ل الم55اء م55ن اآلب5ار ، الكبی5رة 

الشرف وانتجت معامل یدویة في النجف ا،  )٧٥(والتي صنعت بالخصوص من جلود االبل المدبوغة 

   وكذلك صنعت، دن العراقیة ـثر المـدرت إلى اكـوالتي ص، ة النحاسیة یاالدوات واالواني البیت

                                                 
 . ٤٠١ص،  ١٩١٢نیسان  ١٨، ٩العدد ،  ٢المجلد ، النجف االشرف ، ) مجلة" (العلم ") ٦٥(

، المص5در الس5ابق،  ؛ س5عید حم5اده ٢٦٨ص، ) م١٨٩٧(ھـ ١٣١٥؛ ٢٣٢ص، ) م١٨٩١(ھـ ١٣٠٩، ب . و . س    )٦٦(

 . ٢٤٤ص
 

مؤسس5ة : لنج5ف االش5رف ا(، " مخط5وط " الصناعات والمھن الشعبیة ف5ي النج5ف االش5رف ، كاظم محمد علي شكر )٦٧(

 . ٣ورقة ، )  ١٩٩٣، قسم الذخائر للمخطوطات / كاشف الغطاء العامة 

 . ٦٧ص، العراق في عھد مدحت باشا ،محمد عصفور سلمان  )٦٨(

 . ٣ورقة ، الصناعات والمھن الشعبیة في النجف االشرف ، كاظم محمد علي شكر ) ٦٩(

 . ١٠٨ص،؛ العراق في مشاھدات ناصر الدین شاه   ٤٠٣، ص١ج،جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ) ٧٠(

(71)BOA,BEO , 159/11890/5.Ş.1310h.(1893). 

(72) BOA,BEO ,153/11434/ 24.B.1310h.(1893) . 

وتع55د ، ) الث55روة الحیوانی55ة (بس55بب ت55وفر مص55درھا أي ، م55ن الح55رف الص55ناعیة القدیم55ة ف55ي الع55راق : دباغ55ة الجل55ود ) ٧٣(

  . ٢٥٣ص، المصدر السابق ،سعید حماده  : للتفاصیل ینظر . ھمة لكثرة انتاجھا صناعة وطنیة عراقیة م

 . ٤٠٣ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ٧٤(

 . ٧٤، ص) ٢٠١٢،دار الرافدین : بیروت (، معالم النجف االشرف ،عباس الترجمان  ) ٧٥(



 )

أم5ا العط5ور ص5نعت ف5ي معام5ل ،  )٧٦(النواعیر الحدیدیة التي ترفع الماء من االنھر لس5قي الم5زارع 

غیرھ5ا وفض5الً  ع5ن ھ5ذه الح5رف الص5ناعیة كان5ت ھن5اك ، بسیطة خاصة وعادة تك5ون ف5ي البی5وت 

  . )٧٧(كصناعة االختام وبیوت الشعر وفن الصیاغة 

وك5ان الص5رافون لھ5م ، فق5د ب5رزت فیھ5ا مھن5ة الص5یرفة ، أما المھن ف5ي النج5ف االش5رف 

مھن55ة الط55ب اعتم55ادا ً  )٨٠(وزاول الحكم55اء ،  )٧٩(والزراع55ة والص55ناعة  )٧٨(دورا ف55ي تنمی55ة التج55ارة 

ا م5ن معرف5ة بع5ض االم5راض ووص5فوا ل5ھ ال5دواء وتمكن5و، على الطب الیون5اني والھن5دي والعرب5ي 

وتعد مھنة تجلید الكتب من المھن المعروف5ة ف5ي مدین5ة النج5ف االش5رف ، باستحضاره من االعشاب 

و بسبب بع5د المدین5ة م5ن .والمجلدون كانوا یجلدون الكتب بمھارة رائعة، لكونھا مدینة علمیة وادبیة 

إذ كان السقاؤون یجلبون الماء العذب من نھر الفرات ،  نھر الفرات امتھن بعض الناس مھنة السقایة

إذ إن ، وعم55ل بع55ض النجفی55ین ف55ي مھن55ة المك55اراة ، عل55ى ظھ55ور الحیوان55ات ویبیعون55ھ إل55ى الن55اس 

اصحاب ھذه المھنة كانوا ینقلون المسافرین والبضائع من النجف االشرف إل5ى م5دن الع5راق أو إل5ى 

واس5تخدم المك5اري ف5ي المك5اراة إل5ى ، ان والش5ام وغیرھ5ا مدن في خارج العراق كاستانبول وخراس

أم55ا إل55ى الم55دن القریب55ة اس55تخدم ، الم55دن البعی55دة البغ55ال لق55درتھا عل55ى تحم55ل المش55قة والس55فر البعی55د  

وافض5ل الغ5زل ھ5و الخ55یط ، الحمی5ر ، وم5ارس بع5ض س5كان النج5ف االش5رف مھن5ة غ5زل الص5وف 

  . )٨١(بالوزن  المغزول رفیعا ً وھو االكثر ثمنا ً ویباع

ولم تكن الحرف الصناعیة والمھن مقتصرة على النجفیین بل وجد بی5نھم ص5ناع ومھنی5ون 

إذ زادت الوفود االجنبیة المھاجرة إل5ى النج5ف االش5رف بع5د منتص5ف الق5رن التاس5ع عش5ر ، اجانب 

لوج5ود وك5ان ، ونش5طوا التج5ارة والص5ناعات الحرفی5ة والمھ5ن ، المیالدي وجلبوا معھم ثروة ھائلة 

فم5ن الناحی5ة االیجابی5ة تط5ورت الحرك5ة االقتص5ادیة ف5ي مدین5ة ،ھؤالء األجانب اثر ایج5ابي وس5لبي 

أم5ا الناحی5ة الس5لبیة فق5د ن5افس ھ5ؤالء األجان5ب ،النجف االشرف وانعكس ذل5ك عل5ى خارجھ5ا أیض5ا ً 

ومھ5نھم  فلذلك اضطر بعض النجفی5ین عل5ى ت5رك ص5ناعاتھم، بمھارتھم الصناع والمھنیین النجفیین 

                                                 
 . ٤٠٣ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ٧٦(

 . ٢٠، ١٨،  ٣،  ١١ورقة ، الصناعات والمھن الشعبیة في النجف االشرف ، كاظم محمد علي شكر ) ٧٧(

 . ٣٧ورقة ، المصدر نفسھ ) ٧٨(

 . ١٧٦ص ، ١٩١١ایلول  ٢٥،  ٤العدد ،  ٢مجلد، " العلم " ) ٧٩(

لل5ذین درس5وا ) االطب5اء( واطلق5ت كلم5ة، للداللة على الذین یزاولون مھنة الط5ب ) الحكماء(استعملت كلمة : الحكماء ) ٨٠(

 .١٤٦ص،)  ١٩٦٧، مطبعة اسعد : بغداد (، تاریخ الطب العراقي ، عبد الحمید العلوجي : ینظر . الطب 

 .١٧، ١١-١٠، ٤-٣كاظم محمد علي شكر ، الصناعات والمھن الشعبیة في النجف االشرف ، ورقة  ) ٨١(



 )

وق555وف أم555ام  خب555رة واحت555راف النھ555م ل555م یتمكن555وا م555ن ال،واتخ555ذوا طرق555ا ً أخ555رى لت555امین حی555اتھم  

  . )٨٢(االجنبي

یظھر مما تق5دم إن الحكوم5ة العثمانی5ة حاول5ت االس5تفادة م5ن االراض5ي ف5ي قض5اء النج5ف 

الراض5ي كا، االشرف بھدف استثمارھا زراعی5ا ًاو س5كنیا ً وبطل5ب م5ن االھ5الي ف5ي بع5ض االحی5ان 

االمیری55ة الواقع55ة جن55وب مدین55ة النج55ف االش55رف ال55ذي یع55د المنف55ذ الوحی55د لتوس55یع المدین55ة م55ن وراء 

اسوارھا الن الجھة الغربیة یقع فیھا بحر النجف أما الجھت5ین الش5مالیة والش5رقیة ممت5دة فیھم5ا مقب5رة 

وق5د تق5دم ، القض5اء ف5ي ) تف5ویض االراض5ي( وطبق5ت الدول5ة العثمانی5ة نظ5ام الط5ابو ، وادي السالم 

الن الفالح5ین ك5انوا غی5ر ق5ادرین عل5ى اس5تیعاب  -كم5ا یب5دو –الوجھاء ) تفویضھا(لشراء االراضي 

أما االراضي السنیة كان لھا نصیب في بعض اجزاء قضاء النجف االش5رف وبالتحدی5د ، ھذا النظام 

  . )٨٣()نھر عبد الغني(في ناحیة الجعارة وطرفي 

أث55ر ف55ي جع55ل االراض55ي متمی55زة إذ إن االھ55الي ق55دموا طلب55ا ً إل55ى وك55ان للمش55اریع الحدیث55ة 

الكوف55ة  –الحكوم55ة العثمانی55ة لتوزی55ع  االراض55ي الواقع55ة عل55ى طرف55ي ترام55واي النج55ف االش55رف 

الترام5واي  –إذ كان لھ5ذه الواس5طة ، ألھمیتھا بسبب وقوعھا بالقرب من واسطة للمواصالت حدیثة 

  . )٨٤(ة في النجف االشرف دور في تفعیل الحركة االقتصادی –

، انواعھاو ب5ـ) الفواكھ والخضروات والحب5وب(انتج قضاء النجف االشرف ، أما زراعیاً  

،  ً  عن عدم وجود  الماء فیھغیر أن مركز القضاء لم تكن فیھ زراعة لضیق مساحتھ وتسوره فضال

القض5اء عل5ى زراع5ة ورك5زت تواب5ع ، فلذلك اعتمد في المحاصیل الزراعیة عل5ى اطراف5ھ ونواحی5ھ 

  .)٨٥(وقدمت الحكومة العثمانیة بعض الدعم النجاح زراعتھ ، الرز كالجعارة والكوفة وھور الدخن 

وتمیزت النجف االشرف بتجارتھ5ا الخارجی5ة والداخلی5ة فعل5ى المس5توى الخ5ارجي اسس5ت 

اخلی5ة فكان5ت أم5ا ف5ي التج5ارة الد، عالقات تجاریة مع روسیا والھند ونجد والحجاز وایران وغیرھا 

وق55د ارتبط55ت م55ع ، فض55ال ً ع55ن تجارتھ55ا م55ع بغ55داد والبص55رة ، س55وقا ً لمنتوج55ات الف55رات االوس55ط 

ترام5واي (األخیرة عن طری5ق مین5اء الكوف5ة ال5ذي ع5د مین5اء لمدین5ة النج5ف االش5رف بع5د أن تأس5س 

ین المدینتین الترامواي في تنظیم الحركة التجاریة ب اسھم، م  ١٩٠٩سنة ) الكوفة –الشرف االنجف 

واشتھرت النج5ف االش5رف بتج5ارة االس5لحة ، ومن ثم تطویرھا مع الفرات االوسط ووالیة البصرة 

وادى تس5اھل ، والسیما االس5لحة البریطانی5ة وااللمانی5ة الت5ي كان5ت تجل5ب م5ن البص5رة وم5ن البادی5ة 
                                                 

 . ٦٢- ٤٨ -٤٧ص، المصدر السابق ،محمد علي كمال الدین  ) ٨٢(

(83 )  BOA,İ.DH,1099/86119/9.M.1306,h.(1888). 

(84) BOA,DH.UMVM,76/4/1.Ca.1333h.(1915). 

(85)BOA,BEO,2086/156380/ves.nu1-3,11.Ra.1321h.(1903). 



 )

م5ور الت5ي ادت إل5ى وم5ن األ، الموظفین العثم5انیین ف5ي تطبی5ق ق5وانین منعھ5ا إل5ى انتش5ارھا بس5ھولة 

عرقلة التجارة النجفی5ة اح5داث الزق5رت والش5مرت وتعرض5ھما عل5ى التج5ار واستحص5الھما األم5وال 

  . )٨٦(وكذلك قیام العشائر  بقطع الطرق التجاریة ونھب األموال والبضائع ، منھم باالكراه 

عة كحرفة نسج العب5اءات وص5نا، ولم تخُل النجف االشرف من الحرف الصناعیة والمھن 

ومھن5ة ، والنواعیر الحدیدیة وال5دالء واالوان5ي البیتی5ة ودباغ5ة الجل5ود وف5ن الص5یاغة ) البارود(مادة 

ووجد في النجف االشرف حرفیون ومھنی5ون اجان5ب ، الصیرفة والطب والسقایة والمكاراة وغیرھا 

البعض منھم  ونافسوا بمھارتھم النجفیین مما اضطر، في تنشیط الصناعات الحرفیة والمھن  اسھموا

) لصناعیة والمھنالزراعة والتجارة والحرف ا(توفر ھذه المقومات ، وبعلى ترك الحرفة أو المھنة 

  . )٨٧(في قضاء النجف االشرف جعلت منھ مركزا ً اقتصادیا ً لعدید من المدن العراقیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(86)BOA,DH.MKT,2720/67/4.M.1327h.(1909). 

 . ٢٩٩-١٦٧، ص   المصدر السابق،سعید حماده  : ینظر ، لالطالع على اقتصاد المدن العراقیة ) ٨٧(



 )

  -: نموذجا ًأاألوقاف دراسة وثائقیة في وقف أوده : المبحث الثاني 
، م ١٥٣٤عل55ى بغ55داد س55نة ) م١٥٦٦-١٥٢٠(س55یطر الس55لطان العثم55اني س55لیمان الق55انوي 

وك55ذلك وق55ف ،  )٨٨(وام55ر بتس55جیل االوق55اف الموج55ودة بھ55ا والت55ي ض55منھا اوق55اف النج55ف االش55رف

وفض5ال ً ع5ن االراض5ي تكون5ت .  )٨٩(" علی5ھ الس5الم "األراضي لمرق5د أمی5ر الم5ؤمنین اإلم5ام عل5ي 

إال إن األراض5ي الزراعی5ة ،م5ن دك5اكین وخان5ات وبس5اتین " علیھ الس5الم "م علي اوقاف مرقد اإلما

، ھي االعلى نسبة بین ھ5ذه األوق5اف وتوزع5ت ھ5ذه االراض5ي ف5ي بغ5داد والحل5ة والنج5ف االش5رف 

 ، الذي یقع )  ٩٠()عجل هللا تعالى فرجھ الشریف (وخصص أیضاً وقف لمقام االمام المھدي المنتظر 

  .  )٩١(ربي من مدینة النجف االشرف في الجانب الغ 

والم55اس والی55اقوت والزبرج55د والزم55رد ،  )٩٢(وأوقف55ت عل55ى المرق55د المق55دس المص55احف

وح5اول ،  )٩٣(لؤلؤ والسجاد والستائر والمفروش5ات والرای5ات وغیرھ5االوالفیروز والذھب والفضة و

الت5ي ق5درت ، ) قوف5اتالمو(بیع ھذه النف5ائس ) م١٨٧٢-١٨٦٩(مدحت باشا خالل والیتھ على بغداد 

اثمانھ555ا عل555ى المش555اریع  وذل555ك لص555رف،  )٩٤(لی555رة عثمانی555ة تقریب555ا ً ) ال555ف٣٠٠،٠٠٠(قیمتھ555ا 

  .)٩٦(تب لھا النجاحإال إن المحاولة لم یك )٩٥(العمرانیة

                                                 
 . ٩٤ص، المصدر السابق ، دیلك قایا ) ٨٨(

 االجتماعی55ة ،وی55ة واالقتص55ادیة ارم دراس55ة ف55ي اوض55اعھا االد١٦٢٣-١٥٣٤:والی55ة بغ55داد ، یاس55ین ش55ھاب ش55كري ) ٨٩(

 . ٣٤، ص)٢٠١١كلیة اآلداب ،:جامعة الكوفة (اطروحھ دكتوراه ، 

ال55ذین ن55ص الرس55ول ) عل55یھم الس55الم (ي عش55ر م55ن ائم55ة أھ55ل البی55ت ھ55و اإلم55ام الث55ان)؟     -ھ55ـ   ٢٥٥( اإلم55ام المھ55دي)٩٠(

، ول5د ف55ي مدین5ة س5امراء وھ5و ح55ي ی5رزق ف5ي غیبت5ھ الكب55رى، عل5ى إم5امتھم " ص5لى هللا علی5ھ وآل55ھ "االعظ5م محم5د 

اإلم555ام المھ555دي ، أع555الم الھدای555ة : للتفاص555یل ینظ555ر . وس555یظھر ل555یمأل األرض ع555دال ً بع555د ان تم555أل ظلم555ا ً وج555ورا 

 . ١٤ج، )ھـ ١٤٢٧، مطبعة لیلى : قم المقدسة (،  ٣ط، )عجل هللا تعالى فرجھ الشریف " ( خاتم االوصیاء"تظرالمن

رس55الة ، م ١٦٢٣-١٥٣٤الوق5ف ف55ي ای5االت الع5راق ف55ي العھ5د العثم5اني األول ، عص5ام ص5الح ال5دین عل55ي البی5اتي   ٩١)(

  . ١٢٤،  ٧٧، ٧٥ص ، )  ٢٠١٠، كلیة التربیة : الجامعة المستنصریة (، ماجستیر 
 

 . ١١٥ص، المصدر السابق ،دیلك قایا ) ٩٢(

(93)BOA,A.MKT.MHM,735/25/26.Ra.1329h.(1911). 

  . ٤٣٧ص، تاریخ العراق الحدیث ، عبد العزیز سلیمان نوار ) ٩٤(

إل55ى خ5ط حدی55دي م5ن النج55ف االش5رف : المش5اریع العمرانی5ة الت55ي اراد م5دحت باش55ا انش5اءھا باثم55ان الموقوف5ات ھ55ي ) ٩٥(

محم55د : ینظ55ر  .الح55دود اإلیرانی55ة أو بن55اء مستش55فیات ف55ي الم55دن وخان55ات عل55ى ط55ول الطری55ق إل55ى العتب55ات المقدس55ة 

 . ٢١٠- ٢٠٩ص، العراق في عھد مدحت باشا ،عصفور سلمان  

 . ٥١٧ص،  ٢ج، الشرف اتاریخ النجف ، محمد حرز الدین ) ٩٦(



 )

إذ ، " علیھ الس5الم " كانت رسوم دفن الجنائز تعد من األموال الموقوفة لمرقد اإلمام علي 

وھ5ذه المب5الغ اآلتی5ة نم5اذج لھ5ذه ، ) دف5اتر االوق5اف(الوق5اف وتس5جل ف5ي تذھب إل5ى خزین5ة نظ5ارة ا

  ) .١٥(كما یتضح من خالل الجدول رقم ، االموال الموقوفة 

  ) ١٥(جدول رقم 

   )٩٧()علیھ السالم(لمرقد اإلمام علي  )رسوم دفن الجنائز (نماذج عن األموال الموقوفة 

  )ن الجنائزرسوم دف(مقدار األموال الموقوفة   السنوات

  قرش  باره

  ٨٦.٣٩٤  ٣٠  ١٨٨٥آیار  ١٢- ١٨٨٤تشرین الثاني  ١٣

  ٧٥.٧٥٨  -  ١٨٨٩آب  ١٢-  ١٨٨٩تموز  ١٣

  ٤٦.٠٤٨  ٣٠  ١٨٩٣أیلول  ١٢-١٨٩٣حزیران  ١٣

كانون األول  ١٢ -١٨٩٧أیلول  ١٣

١٨٩٧  

-  ٣٨.٢٦٠  

  

لمرق5د اإلم5ام علی5ھ ) ائزرس5وم دف5ن الجن5(واعتبرت  الحكومة العثمانی5ة األم5وال الموقوف5ة 

م ق5رر مجل5س ١٩٠٥آذار  ٢٨كخزینة مالیة استخدمتھا النشاء بعض المشاریع  ففي )  علیھ السالم(

 اش55ورى الدول55ة انش55اء مستش55فى ف55ي قض55اء النج55ف االش55رف عل55ى أن ی55تم استحص55ال تك55الیف بناءھ55

ھ55ا قائممقامی55ة وج55اء الق55رار بموج5ب م55ذكرة رفعت، باض5افة عش55رة ق55روش إل5ى رس55ول دف55ن الجن5ائز 

إذ وافقت على صرف األم5وال الموقوف5ة ، النجف االشرف والتي تمت مطالعتھا في نظارة االوقاف 

  .  )٩٨(النجاز ھذا المشروع

،  )٩٩()العش5رة ق5روش(وحینما توقف تامین تكالیف بناء المستش5فى م5ن األم5وال الموقوف5ة 

بی555ع ) رئاس555ة ال555وزراء(ظم555ى عل555ى الص555دارة الع) مأموری555ة أوق555اف ك555ربالء المقدس555ة (اقترح555ت 

وذل55ك ، الت55ي ھ55ي ھ55دایا نفیس55ة ون55ادرة " علی55ھ الس55الم"ات الموج55ودة ف55ي مرق55د اإلم55ام عل55ي ف55الموقو

                                                 
: االرشیف العثماني من دفاتر األوقاف في ) ١٥(تم إعداد الجدول رقم )  97) 

 

BOA,EV.d/25962/1302h.(1884);BOA,EV.d/25975/1302h.(1885);BOA,EV.d/26024/130

2h.(1885);BOA,EV.d/26113/1302h.(1885);BOA,EV.d/27378/1306h.(1889);BOA,EV.d/

28017/1310h.(1893);BOA,EV.d/28948/1315h.(1897). 

(98) BOA,ŞD,169/35/21.M.1323h.(1905). 

(99) BOA,DH.İD,54-2/66/12.L.1331h.(1913). 



 )

و قدمت المأموریة ھذا االقت5راح ، لصرف اثمانھا التمام انشاء المستشفى وكذلك بناء مدرسة أیضاً  

  . )١٠٠(م ١٩١١اذار  ١عن طریق والیة بغداد بتاریخ 

واف55ق مجل55س ال55وكالء  )١٠١(ین55ت نظ55ارة االوق55اف رایھ55ا االیج55ابي بالموض55وعو بع55دما ب

وق5رر الس5عي الستص5دار فت5وى م5ن علم5اء الش5یعة ، على بیع الموقوفات ) مجلس الوزراء(الخاص 

من صدور الفتوى بالجواز إال إن الحكومة العثمانیة لم تنفذ الفتوى  وعلى الرغم ، )١٠٢(لجواز بیعھا 

ویبدو إن الحكومة العثمانیة تراجعت من التصرف في موقوفات اإلم5ام عل5ي  .)١٠٣(ولم ترغب بالبیع

ظ55م م55ن الموقوف55ات ھ55م ال55ذین خوف55ا م55ن اث55ارة االی55رانیین والھن55ود الن القس55م االع" علی55ھ الس55الم" 

  .)١٠٤(اوقفوه

فل555ذلك بع555د تأس555یس نظ555ارة ، ول555م تخ555ُل الموقوف555ات النفیس555ة والثمین555ة م555ن التالع555ب    

،وقد حصل أن ت5م تب5دیل أو بی5ع ال5بعض م5ن  )١٠٦(ھا القیام بتفتیشھا بشكل دائم طلب من )١٠٥(االوقاف

وزارة  ( ، وعل55ى اث55ره ق55ررت نظ55ارة االوق55اف) علی55ھ الس55الم(الموقوف55ات  ف55ي مرق55د االم55ام عل55ي 

ویظھ55ر م55ن . )١٠٧(م تش55كیل لجن55ة وزاری55ة للتحقی55ق بالموض55وع١٩١٢نیس55ان  ٤بت55اریخ)االوق55اف 

 )١٠٨(بعض اداریي العتبة العلویة المقدسة كانوا یتالعبون بالموقوف5ات نصوص الوثائق العثمانیة إن 

،وك5ذلك ك5ان العلم55اء  )١٠٩(فل5ذلك قام5ت نظ5ارة االوق5اف بتس55جیلھا ف5ي دف5اتر خاص5ة وبش55كل من5تظم 

  .  )١١٠(یضعون اختامھم على الموقوفات

                                                 
التمام بناء مستشفى كربالء ) علیھما السالم (ونص االقتراح أیضا ً بیع موقوفات اإلمام الحسین واالمام العباس ) ١٠٠(

                  ,BOA,A.MKT.MHM,735/25/26.Ra.1329h.(1911) ; BOA,BEO :ینظر . المقدسة

3877/290702/4.R.1329h.(1911) .                                                             

(101) BOA,A.MKT.MHM,735/25/26.Ra.1329h.(1911). 

(102)BOA,MV,151/52/25.R.1329h.(1911). 

 . ١١٨-١١٧ص، المصدر السابق ، دیلك قایا ) ١٠٣(

(104) BOA,MV,151/52/25.R.1329h.(1911).   

وبھا توحدت ادارة االوقاف التي كانت ت5دار م5ن ل5دن أش5خاص ، م ١٨٢٦ي تشرین األول تأسست نظارة االوقاف ف) ١٠٥(

 . ١٩ص، المصدر السابق ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق : ینظر  .ومؤسسات مختلفة  

  . ١١٥ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا )١٠٦(

(107) BOA,A.MKT.MHM,741/7/21.Ca.1330h.(1912). 

(108) BOA,ay.gőm. 

  . ١١٦-١١٥ص، المصدر السابق ، قایا دیلك )١٠٩(

 . ٥٢٢ص،  ٢ج،تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین ) ١١٠(



 )

یرج55ع اص55ل ھ55ذا الوق55ف إل55ى أن اح55د مل55وك أوده وھ55و غ55ازي ال55دین  :) ١١١( أودهوقggف 

ملی55ون  خمس55ین(م مبلغ55ا ً ق55دره ١٨٢٥اق55رض الحكوم55ة البریطانی55ة ف55ي الھن55د س55نة  )١١٢(حی55در

واتف55ق الجانب55ان عل55ى بق55اء اص55ل الق55رض دون تس55دیده أب55دیا ً بش55رط أن تعط55ي ،  )١١٣()روبی55ھ

وحدد المل5ك غ5ازي ال5دین حی5در م5وارد ،  )١١٤(سنویا ً %) ٥(الحكومة البریطانیة فائدة بنسبة 

    ةــارسیــة الفــروط باللغــذه الشــبھة ــاقیـــان اتفـــرفــب الطـــتــوك، دة ــرف ھذه الفائــلص

  

                                                 
أسس5ھا أمی5ر ، مملكة شیعیة في اواسط الھند تقع بین نھري جمنا والغانج كان5ت تابع5ة لس5لطنة دلھ5ي : أوده ) ١١١(

، م ١٧٠٨ن نیش5ابور س5نة محمد امین النیشابوري الملقب سعادت خ5ان برھ5ان المل5ك ال5ذي ج5اء إل5ى اوده م5

م ومنح5وا ١٧٧٤واعت5رف بھ5ا االنكلی5ز دول5ة مس5تقلة س5نة ، م ١٧٢٤واعلن استقالل المملكة عن دلھي س5نة 

واخل5ص ملوكھ5ا للم5ذھب الش5یعي ، مركزاً  علمیاً  وثقافی5اً  ) لكناو(واصبحت عاصمتھا ) ملك(حاكمھا لقب 

واس55تمر ، والم5دارس وطبع5وا الكت5ب واكرم5وا العلم5اء  واق5اموا الش5عائر الدینی5ة وبن5وا الحس5ینیات والمس5اجد

: للتفاص5یل ینظ5ر . م ١٨٥٦ملوك اوده على الحكم إلى إن عزل االنكلی5ز اخ5رھم وھ5و واج5د عل5ي ش5اه س5نة 

؛ محم55د  ٢٤٦-٢٤٢ص، ) ١٩٨٧، دار الزھ5راء : بی55روت (،  ٢ط، ت55اریخ الش5یعة ، محم5د حس55ین المظف5ر 

؛  ١٢-١٠ص) ١٩٩٢، دار البالغ5ة : بی5روت (، ترجم5ة لجن5ة الھ5دى سیاحة في الش5رق، ، حسن القوجاني 

مؤسس5ة : بیروت (،  ٢ط، بحث في موسوعة العتبات المقدسة ،النجف في المراجع الغربیة  ،جعفر الخیاط  

، ؛ محم55د ك55اظم الطریح55ي ، المص55در الس55ابق  ٢١٧-٢١٤ص ،  ١ج، قس55م النج55ف ، ) ١٩٨٧، االعلم55ي 

 . ٢٠٨-١٩٩ص

ت5ولى حك5م مملك5ة اوده ف5ي ، ھو ابن سعادت علي خان بن آص5ف الدول5ة ) : م١٨٢٧ -؟( ن حیدر غاز الدی) ١١٢(

عاص5مة ) لكن5او(وبن5ى حس5ینیة مش5ھورة ف5ي ، وك5ان ش5دید التمس5ك بالم5ذھب الش5یعي ، م  ١٨١٤تم5وز  ١٠

حس5ین  محم5د: ینظ5ر ". علی5ھ الس5الم "نسبة إل5ى أمی5ر الم5ؤمنین اإلم5ام عل5ي ) شاه نجف(مملكة اوده سماھا 

 . ٢٠٨،  ٢٠٠ص، المصدر السابق ، ؛ محمد كاظم الطریحي  ٢٤٥ص، المصدر السابق ، المظفر 

ح5اكم الھن5د الع55ام ) امھرس5ت(وان الل5ورد ) عش5رة مالی5ین روبی5ھ (ذك5ر بع5ض المص5ادر إن الق5رض ك5ان ) ١١٣(

: ینظ5ر . م  ١٨٢٥استقرض الق5رض بس5بب الض5ائقة المالی5ة الت5ي حص5لت بنش5وب الح5رب ف5ي بورم5ا س5نة 

 . ٢٠١ص، المصدر السابق ، ؛ محمد كاظم الطریحي  ١١ص،  المصدر السابق ، محمد حسن القوجاني 

: لك5وك ) نص5ف ملی5ون روبی5ھ(بینت الوثائق العثمانیة إن نسبة الفائ5دة الس5نوي تك5ون خمس5ة لك5وك روبی5ة ) ١١٤(

  :ینظر  .ھي عملة ھندیة: والروبیھ ) روبیھ  ١٠٠٠٠٠ (وتساوي،كلمة ھندیة أو فارسیة ) لك(الواحدة 

BOA,HR.HMŞ.İŞO,205/41/16.Ş.1330h.(1912);BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h.(1913); 

، المص555در الس555ابق ، الت555ونجي  ؛ محم555د ١٢٤٤ص،ایكنج555ى جل555د  ، ش555مس ال555دین س555امي  ، المص555در الس555ابق 

 .٥٩٣، ٣٣٨ص



 )

  

تقریب5ا ً ) ال5ف روبی5ة ٦٠(، ومن الموارد والتي قررھا غاز الدین ارس5ال  )١١٥(م ١٨٢٥اب  ١٧في 

وكان5ت ل5دى الحكوم5ة البریطانی5ة  ).١١٦(سنویاً  إلى العلم5اء والط5الب والفق5راء ف5ي النج5ف االش5رف 

  . )١١٧(متراكمة من ھذا الوقفمبالغ 

  احب ــخ محمد حسن صــرف ھو الشیــوال وقف اوده في النجف االشـلم امـواول من تس

                                                 
كتبت األولى باللغة الفارسیة بتوقیع وخ5تم مل5ك اوده ، ن في نسختی) لكناو(تم انجاز االتفاقیة في عاصمة مملكة اوده ) ١١٥(

وكتب5ت الثانی5ة باللغ5ة ، وسلمت إلى المستر  ریكتس بصفتھ ممثل الحاكم البریطاني العام في الھن5د ، غاز الدین حیدر 

ین كتب5ت فضال ً عن ھ5اتین النس5خت، وسلمت إلى الملك غاز الدین حیدر ، الفارسیة أیضاً  ووقع علیھ المستر ریكتس 

 –ولك55ن النص55وص كان55ت مختلف55ة ف55ي النس55خ الثالث55ة، مم55ا ادخ55ل ، وب55اللغتین االنجلیزی55ة والفارس55یة ، نس55خة ثالث55ة 

ویب5دو إن البریط5انیین تالعب5وا بالنص5وص . وقف اوده في اشكالیة م5ن ھ5و الم5وزع وم5ن ھ5و المس5تحق  –االختالف 

ج . ج : ینظ55ر . ص55ل فع55ال ً وھ55ذا م55ا ح، الوق55ف لك55ي یت55دخلوا ف55ي ش55ؤون النج55ف االش55رف ع55ن طری55ق توزی55ع ھ55ذا 

القس55م ، ) ١٩٦٧، مط55ابع العروب55ة : الدوح55ة (، ترجم55ة مكت55ب الترجم55ة ب55دیوان ح55اكم قط55ر ، دلی55ل الخل55یج ، ل55وریمر

 . ٢٠٨٩ص،  ٤ج، التاریخي 

إن غازي : لى األو، نقل الخیاط في موسوعة العتبات المقدسة روایتین في موارد صرف وقف اوده ومنشأه ومبلغھ ) ١١٦(

روبیھ في السنة لتصرف صدقات إلى مس5تحقیھا ف5ي الم5دینتین ) ١٢١,٠٠٠(الدین حیدر ملك اوده اوقف مبلغاً  قدره 

إن مل5وك اوده وض5عوا لالس5تثمار ف5ي ق5روض حكومی5ة مبلغ5ا ً یق5در ب5ـ : الثانی5ة . النجف االشرف وك5ربالء المقدس5ة 

فك55ان نس55ل ھ55ؤالء .لیص55رف عل55ى اف55راد  اس55رھم ومتعلق55یھم ،)   ثالث55ة مالی55ین ونص55ف الملی55ون ب55اون اسس55ترلیني(

وبع5ض م5ن مس5تحقي ھ5ذا ، ) اربعة عشر لك5ا ً م5ن الروبی5ات (یتقاضون ربح المبلغ البالغ مجموعھ سنویا ً  اكثر من 

ما ً و الن قس5،لوقف كانوا یرسلون بعض المبالغ إلى العتبات المقدسة الموجودة في مكة والمدین5ة وك5ربالء والنج5ف ا

من المستحقین لم یخلف وریثاً  أو لم یوِص وصیة خاصة في ھذا الشأن فقد ظل ما یستحقونھ یبعث كل5ھ إل5ى العتب5ات 

اثنت5ان م5نھن م5ن زوج5ات ( اء وم5ن ب5ین المس5تفیدین م5ن فوائ5د الق5رض ارب5ع نس5: ویق5ول نق5اش . المقدسة الم5ذكورة 

لنساء االربعة یدفع ثلث مخصصاتھن لمن یحددنھ ف5ي وص5ایاھن بعد وفاة  ا" وانھ، فضالً  عن خدام احداھن  ) الملك

مع تسلیم الثلثین الباقیین للمجتھدین المقیمین في النجف وكربالء لتوزیعھ5ا عل5ى المس5تحقین ، وف5ي حال5ة ع5دم وج5ود  

 ،كذلك في حالة وفاة الخدام دون وج5ود ورث5ة لھ5م ف5ان مخصص5اتھم" وصیة یتسلم المجتھدون المخصصات باكملھا 

وك55ان الح55د االقص55ى للمبل55غ ال55ذي یص55ل إل55ى النج55ف ، تس55لم إل55ى المس55تحقین ف55ي النج55ف االش55رف وك55ربالء المقدس55ة 

وف5ي اواخ5ر عق5د الخمس5ینات م5ن الق5رن . س5نویا ً ) روبی5ھ  ١٨٦، ١٤٨(االشرف وكربالء المقدسة من ھ5ذا الوق5ف  

) ال5ف روبی5ھ  ١٢٠(المقدس5تین م5ن ھ5ذا الوق5ف التاسع عشر المیالدي كان المبلغ السنوي ال5ذي یص5ل إل5ى الم5دینتین 

وھي خیریة واسعة ولھا موارد للصرف ف5ي الھن5د اكث5ر بكثی5ر مم5ا ی5رد إل5ى : "وذكر المظفر عن وقف اوده  .تقریبا ً 

، النجف في المراج5ع الغربی5ة ، جعفر الخیاط : ینظر . واطلق على ھذا الوقف فلوس الھند أو خیریة اوده ، "العراق 

، المص55در الس55ابق ،؛ محم55د حس55ین المظف55ر   ٢٩٥- ٢٩٤ص، المص55در الس55ابق ، ؛ اس55حاق نق55اش  ٢١٦- ٢١٥ص

٢٤٣ . 
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 )

) روبی5ة١٢١,٠٠٠(وكان مقدار المبلغ الذي یس5تلمھ ،  )١١٨(م تقریبا ً ١٨٥٠الجواھر  وذلك في سنة 

 ً النج55ف االش55رف  ، ویظھ55ر  م55ن خ55الل ھ55ذا ال55رقم إن ص55احب الج55واھر ك55ان یس55تلم مب55الغ)١١٩(س55نویا

وذك55ر الخی55اط ھ55ذا ال55رقم ، إذ إن الوق55ف خص55ص للم55دینتین مناص55فة ، وك55ربالء المقدس55ة س55ویة ً 

وق55د تس55لم ، )١٢١(وبع55د وف55اة ص55احب الج55واھر تس55لمھا الش55یخ مرتض55ى االنص55اري.  )١٢٠(للم55دینتین 

  .  )١٢٢(حصة النجف االشرف فقط 

مھ وتوزیعھ السید علي بحر تصدى الستال،  )١٢٣(وبعدما انھى االنصاري عالقتھ بالوقف 

وعندما عرض ھذا الوقف على الشیخ محمد ،  )١٢٥(م١٨٥٩أو   ١٨٥٨وذلك منذ سنة ،  )١٢٤(العلوم

  . )١٢٧(رفضھ  )١٢٦(طھ نجف

                                                 
 . ٢٠٣ص، المصدر السابق ، محمد كاظم الطریحي ) ١١٨(

دار الق55ارئ : ی55روت ب(، م ١٩٣٢-١٩٠٨النج55ف االش55رف وحرك55ة التی55ار االص55الحي ، ع55دي ح55اتم عب55د الزھ55رة المفرج55ي ) ١١٩(

 . ١٤٢ص،) ٢٠٠٥، والمواھب 

 .٢١٥جعفر الخیاط ، النجف في المراجع الغربیة ، ص) ١٢٠(

ث5م ج5اء إل5ى الع5راق ، وق5رأ المق5دمات فیھ5ا عن5د عم5ھ الش5یخ حس5ین ، ولد في دزفول ) : م١٨٦٤-١٧٩٩(مرتضى االنصاري ) ١٢١(

ى الفقی5ھ الش5یخ موس5ى ب5ن الش5یخ جعف5ر الغ5روي ص5احب ودرس في كربالء المقدسة والنجف االشرف وحضر في األخیرة عل

ك5ان فقیھ5ا ً ، انتھت الیھ المرجعیة واطبقت الش5یعة االمامی5ة عل5ى تقلی5ده ف5ي ش5رق األرض وغربھ5ا إال ن5ادرا ً ، كاشف الغطاء 

. منطق والمع5اني والبی5ان واتقن النحو والصرف وال، واستاذاً  بارعاً  تتلمذ علیھ عیون العلماء ، اصولیاً  متبحراً  في األصول 

 . ٤٠٤-٣٩٩ص،  ٢ج، معارف الرجال ، محمد حرز الدین : ینظر . توفي في النجف االشرف بداره في محلة الحویش

ھن5اك ت5داخل ف5ي مس5الة وق5ف اوده ب5ین النج5ف االش5رف وك5ربالء . وتسلم حصة كربالء المقدسة السید علي نق5ي الطباطب5ائي ) ١٢٢(

  :   ینظر .لالطالع على ھذا التداخل ، سنركز على النجف االشرف  -دا ً بالبحثتقی -إال اننا ، المقدسة 

                                                        BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h.(1913).  
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عالم محق5ق ، بحر العلوم الطباطبائي النجفيھو ابن السید رضا بن السید محمد مھدي آل ) : م١٨٨١-١٨٠٩(علي بحر العلوم ) ١٢٤(

تتلمذ في الفقھ على الشیخ علي نجل الشیخ األكب5ر كاش5ف ، وكان كثیر الجد في المسائل الفقھیة ، وفقیھ برع في الفقھ واالصول 

 على  ًالف البرھان القاطع شرحا، وفي األصول على الشیخ مال مقصود علي ، والشیخ محمد حسن صاحب الجواھر ، الغطاء 

  . ١٠٩-١٠٧ص،  ٢ج، معارف الرجال ، محمد حرز الدین : ینظر . كتاب النافع في ثالثة مجلدات 

  . ٢٣٧٩ص،  ٤ج، القسم التأریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج )١٢٥(

، ابن الشیخ مھدي بن الش5یخ محم5د رض5ا ب5ن الش5یخ محم5د ب5ن الح5اج نج5ف ) : م ١٩٠٥-١٨٢٥( محمد طھ نجف ) ١٢٦(

اق55ر ل55ھ ،ك55ان فقیھ55ا ً اص55ولیا ً ادبی55ا ً ش55اعرا ً ، عل55ى الس55ید حس55ین الك55وھكمري والش55یخ مرتض55ى االنص55اري  تتلم55ذ

تتلمذ علیھ جمھرة من العلماء منھم الشیخ   حسن نجل صاحب الجواھر والس5ید ع5دنان ، المجتھدون بالزعامة الدینیة 

. دف5ن ف5ي حج5رة م5ن الص5حن الغ5روي المق5دس و، ف5ي النج5ف االش5رف  يت5وف. الغریفي والسید محمد سعید حبوبي 

 . ٣٠٤-٣٠٠ص،  ٢ج، محمد حرز الدین ، معارف الرجال : ینظر 

 . ١٠٨ص،  ٢ج، معارف الرجال ، محمد حرز الدین  ) ١٢٧(



 )

إذ ت55م اس55تقطاع ثل55ث مب55الغ النج55ف ،م  ١٨٦٠وأدخل55ت تغیی55رات ف55ي وق55ف أوده ف55ي س55نة 

لھن55ود ف55ي العتب55ات المقدس55ة اوذل55ك العان55ة فق55راء ،  )١٢٨(االش55رف وثل55ث مب55الغ ك55ربالء المقدس55ة 

، تقریب55ا ً س55نویا ً ) ال55ف روبی55ھ  ٤٠(وبل55غ مق55دار ھ55ذین الثلث55ین ، ) الكاظمی55ة ، ك55ربالء ، النج55ف(

ویع5د ،  )١٢٩(ك5ان بت5أثیر م5ن ن5واب اقب5ال الدول5ة ، مس5تقل ) صندوق ھن5دي(واستحداث اعانة للھنود 

لوص5یة مل5ك اوده غ5ازي  ة مخ5الفھذا التدخل في الوقف والسیما تخصیص مبالغ للكاظمی5ة المقدس5

م والتي ١٨٢٥اب  ١٧الدین حیدر ولالتفاقیة التي تمت بین الملك والحكومة البریطانیة في الھند في 

والمجتھدون ، بان الوقف مخصص ٌ للنجف االشرف وكربالء المقدسة ) الوصیة أو االتفاقیة(نصت 

وال یح5ق للحك5ام أو ال5والة أو ، مبالغ الوقف في ھاتین المدینتین المقدستین ھم الذین یقومون بتوزیع 

  . )١٣٠(غیرھم التدخل فیھ 

واشرف اقبال الدولة على توزی5ع األم5وال المخصص5ة للھن5ود بتأیی5د م5ن الوكی5ل السیاس5ي 

وخ5الل زیارت5ھ إل5ى لن5دن اقت5رح توزی5ع مب5الغ وق5ف اوده ف5ي الھن5د ب5دال ً م5ن ، البریطاني في بغ5داد 

إال إن اقتراح55ھ ، د المقدس55ة لبن55اء خان55ات ومستش55فیات لل55زوار الھن55ود الع55راق أو ص55رفھا ف55ي المراق55

لجع5ل  -بش5كل أو ب5آخر –وانما س5عى ، یظھر إن اقبال الدولة لم یھتم بوصیة ملك اوده . )١٣١(رفض 

  .اموال وقف اوده مخصصات للھنود سواء في الھند ام في العراق 

شكوى من النجف االشرف إلى  فعتفلھذا رُ ،عترض على توزیع السید علي بحر العلومأو

وبینت العاصمة انھا ال تعلم بمجریات ھذا الوقف ، م١٨٧٥تشرین الثاني  ٣٠العاصمة استانبول في 

، یة بغداد للتحقیق في ھذه المسالةفلذلك اصدر الصدر االعظم امراً  سامیاً  إلى وال،وكیفیة توزیعھ  

دل السید علي بحر العلوم بصرف مب5الغ وق5ف اع: ویقول حرز الدین .  )١٣٢(ومن ثم ارسال النتیجة 
                                                 

 .١٤ص،  ٢ج، ) ھـ ١٤٣١، مطبعة شریعت :قم (، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم ) ١٢٨(

أص55بح ملك55ا ً عل55ى مملك55ة اوده الی55ام ، ھ55و اب55ن اخ مل55ك اوده غ55از ال55دین حی55در ) : م١٨٨٧-؟( ن55واب إقب55ال الدول55ة ) ١٢٩(

ومن ث5م رح5ل منھ5ا إل5ى بغ5داد واس5تقر ف5ي الكاظمی5ة المقدس5ة الن الحكوم5ة البریطانی5ة ل5م تس5مح بحق5ھ ف5ي ، معدودة 

وك5ان ، دا ً حق5ھ ف5ي ع5رش أوده زار اوربا مرتین أو ثالث مرات ، وجادل مكتب الھند في لندن مؤك، وراثھ العرش 

س5بعة االف أو ثمانی5ة إالف (ودفعت الحكومة البریطانیة ل5ھ راتب5ا ً م5ن ام5وال وق5ف أوده مبل5غ ، ھذا الجدال بال ثمرة 

وھو رجل قوي االدراك ذو ذھن متقد ویفاجيء الم5رء باتجاھ5ات ، وكانت لھ امالك خاصة كبیرة ، شھریاً ً◌ ) روبیھ

وم5ن اص5دقاءه الش5یخ فرح5ان ش5یخ عش5یرة ش5مر، ت5وفي ف5ي الكاظمی5ة ، وتمتع بنف5وذ كبی5ر ، ر غیر متوقعة في التفكی

؛ اس5حاق  ٢٣٧٨- ٢٣٦٩ص،  ٤ج، القسم التاریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج : للتفاصیل ینظر . المقدسة 

 . ٢٩٧ص، المصدر السابق ، نقاش 

(130) BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h.(1913) . 

 . ٢٢٠٤-٢١٩٧ص، ٤ج، القسم التاریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج )١٣١(
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 )

ع55وا ش55كوى إل55ى بغ55داد ب55دعوى و رف، وھ55اج علی55ھ بع55ض ال55ذین اعتب55روا انفس55ھم ق55د غبن55وا ، اوده 

ل5ذلك رفعوھ5ا إل5ى العاص5مة ،، ویبدو أنھ5م ل5م یج5دوا اذان5اً  ص5اغیھ لش5كواھم ف5ي بغ5داد   )١٣٣(التظلم

  .استانبول 

في  )١٣٤(م خلفھ السید محمد بحر العلوم١٨٨١نة وبعد وفاة السید علي بحر العلوم في س

وفي ایامھ بدأت الدبلوماسیة البریطانیة في بغداد تتدخل في توزیع مبالغ ، )١٣٥(توزیع وقف اوده  

وكانت ،  )١٣٧(إذ صارت تتصرف في االعطاء والمنع وتتوسط عند التقسیم ،  )١٣٦(وقف اوده بقوة

وانھم ، إن السید محمد ال یعدل في التقسیم : ل ھي حجة الدبلوماسیین البریطانیین في بغداد للتدخ

          . )١٣٨(تلقوا شكاوى بھذا الصدد 

بزی5ارة إل5ى   -عم5ال المق5یم البریط5اني نیاب5ة ع5ن توی5دي أالذي كان قائما ً ب –وقام تالبوت 

ب5ان ی5وزع واقت5رح ، واطلع على شكاوى عدیدة قدمت بشأن التوزیع ،  ١٨٨٩النجف االشرف سنة 

الن اللجن55ة س55تكون اق55رب إل55ى العمومی55ة وافض55ل للتوفی55ق ب55ین المص55الح ، ع55ن طری55ق لجن55ة  الوق55ف

أي قی5ام ش5خص واح5د ب5التوزیع ، وبین إن التنظ5یم الح5الي ال یتف5ق م5ع ش5روط الوق5ف ، المتضاربة 
ول55یس ، واش55ارت الوث55ائق العثمانی55ة ب55ان م55ن ش55روط الوق55ف أن یتص55دى لتوزیع55ھ موزع55ون .  )١٣٩(

  .)١٤٠( موزعا ً واحدا ً

م إذ  ١٨٩٠مقت5رح ت5البوت ف5ي س5نة  –بعد عودتھ إل5ى منص5بھ م5ن العطل5ة  –ونفذ تویدي 

  :شكل لجنة في النجف االشرف تالفت من 

  .الموزع في مدینة النجف االشرف وھو السید محمد بحر العلوم  -١

 .الممثل البریطاني في كربالء المقدسة  -٢

 .وھو شخص نزیھ ، بغداد وكان تاجرا ً شیعیا ً من ، عضو ثالث غیر رسمي  -٣
                                                 

  . ١٠٨ص،  ٢ج، معارف الرجال ،محمد حرز الدین  ) ١٣٣(

ول5د ، ھدي بح5ر العل5وم ابن السید محمد تقي بن السید رضا بن السید محمد م) : م١٩٠٨-١٨٤٥(محمد بحر العلوم ) ١٣٤(

حض5ر ، وتحقیقاتھ في علم الكالم مشھورة ، نظره في اصول الفقھ صائب ، كان عالما ً محققا ً ، في النجف االشرف 

ت5وفي . األصول على السید الكوھكمري والفقھ على عمھ السید علي ص5احب البرھ5ان الق5اطع واج5ازه اج5ازة اجتھ5اد 

 . ٣٨٣- ٣٨١ص،  ٢ج، معارف الرجال ، الدین  محمد حرز: ینظر . في النجف االشرف 

 . ١٦-١٥ص،  ٢٠ج،المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم ) ١٣٥(

(136)BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h.(1913) . 

 ) .١٩١٢( ١٣٣٠ربیع الثاني   ٦،  ١١٣العدد ،بغداد  ، ) جریدة" (الریاض") ١٣٧(

  . ٢٣٨١-٢٣٨٠ص ، ٤ج، قسم التاریخي ال، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج )١٣٨(

 . ٢٣٨٤-٢٣٨٢ص ، المصدر نفسھ ) ١٣٩(

(140)BOA,HR.SYS,91/6/16.10.1912; BOA,DH.İD,84/12/13. Ca.1331h.(1913) . 



 )

إلى حكومة الھن5د یطل5ب ارسل تویدي  أثرهوعلى فشلت ھذه اللجنة في تقسیم أموال الوقف ،

  :شامال ً في نظام الوقف  واقترح   تغییراً 

  ) .الصندوق الھندي ( إلغاء اعانة الھنود  -١

ی5ھ أن یع5د ق5وائم كم5ا إن عل، إن على المقیم السیاس5ي البریط5اني ف5ي بغ5داد أن ی5وزع ام5وال الوق5ف  -٢

 .ولجان محلیة غیر رسمیة، ي مساعد وذلك بمساعدة ممثل سیاس، باسماء الذین توزع لھم األموال 

، م ١٨٩١ق55ام توی55دي ف55ي اوائ55ل س55نة ، ونظ55را ً لنف55ور حكوم55ة الھن55د م55ن تغیی55ر نظ55ام الوق55ف         

وصف السید  أثرهوعلى ، ح ولكن محاوالتھ لم یكتب لھا النجا ،بمحاولة جدیدة لتحسین ادارة الوقف 

 ،خ5ر آینھب من األموال اكثر م5ن أي وق5ت : انھ  –الموزع في النجف االشرف –محمد بحر العلوم 

ن5اقض ، م  ١٨٩٢ال5ذي زار بغ5داد ف5ي س5نة ، غیر إن جننجز الممثل السیاسي المساعد ف5ي البص5رة 

  :ة لتقصیاتھ قال فیھ إذ قام بتقصي حقائق وقف اوده وكتب تقریرا ً نتیج، تویدي في الرأي 

  

   لأفضف ــــــوزع  في النجـــــى مــــول علــــــانھ ال یمكن الحص"

  ، حسنة  إدارتھمن بحر العلوم القائم فعال ً بھذا المنصب والذي كانت 

  . )١٤١("ف توزیعات مرضیة ـــالنج... ات التي تتم في ـــوان التوزیع

  

أن یك5ون ، م  ١٨٩٤ف5ي س5نة  –ي ف5ي بغ5داد المفوض السیاسي البریطان –واقترح موكلر 

ویك5ون ) مش5رفین(وینبغي علیھم أن یدفعوا االنصبة في حضور نظ5ار ، لھ صالحیة تعیین مقسمین 

والت55ي ت55دفع ف55ي ، مس55ؤولین ع55ن تس55جیل االنص55بة ف55ي ق55وائم التوزی55ع ) المش55رفون(ھ55ؤالء النظ55ار 

وبھذا االقرار بدأت القنصلیة أو ،  )١٤٢(وأقرت حكومة الھند ھذا التنظیم كاجراء  مؤقت، حضورھم 

المفوضیة البریطانیة في بغداد بالتدخل في تقسیم مبالغ وقف اوده  في النجف االشرف اكثر م5ن ذي 

، فجعلت لكل مقسم دفتراً  خاص5اً  یحت5وي اس5ماء ال5ذین یتقاض5ون الروات5ب م5ن مب5الغ الوق5ف ، قبل 

  .)١٤٣(ن یجعل التقسیم في كل شھر تحت انظارھاثم الزمت المقسم أ، وان یعرض ھذا الدفتر علیھا 

وق55د اث55اره ، بع55د تعی55ین مقس55مین أو م55وزعین بق55ي وق55ف اوده راق55دا ً دون تغیی55ر لس55نوات 

ر ی5إذ وصف اح5وال الوق5ف بأنھ5ا غ، م  ١٩٠٢نیومارش بعد تعیینھ مفوض بریطاني في بغداد سنة 

، دون ان یعترض علی5ھ ، شھریاً   )روبیھ٦٣٠(فقد احتفظ كل من الموزعین لنفسھ بمبلغ ، مرضیة 

وك5ذلك تس5جیل اس5ماء وھمی5ة ف5ي ، فضالً  عن مبالغ كثیرة كانت تدفع ألقرب5اء ومتعلق5ي الم5وزعین 
                                                 

 .٢٣٩٥-٢٣٩٤، ٢٣٩١-٢٣٨٧ص ، ٤ج، القسم التاریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج )١٤١(

 .٢٣٩٦ص، المصدر نفسھ ) ١٤٢(

 ). ١٩١٢( ١٣٣٠ربیع الثاني  ٦،  ١١٣عدد ال، " الریاض" ) ١٤٣(



 )

وان بعض موظفي القنصلیة البریطانیة في بغداد الذین ال عالقة لھم بادارة الوقف ك5انوا ، الحسابات 

وحینما یذھب الممث5ل البریط5اني ف5ي ، الھنود  ةنیتلقون مكافآت  من االعتماد المالي المخصص العا

ف55ان رحلت55ھ عب55ارة ع55ن ، ك55ربالء المقدس55ة إل55ى النج55ف االش55رف لیش55رف عل55ى اج55راءات التوزی55ع 

.  )١٤٤(وبین نیوم5ارش إن تعی5ین  مش5رفین ل5م یثم5ر ، وھذا على حساب وقف اوده ، ) موكب ملكي(

ل5م یك5ن مقتص5را ً عل5ى  –ق ش5روطھ خارج نطا –یظھر مما تقدم إن التصرف في اموال وقف اوده 

بل إن بعض موظفي الدبلوماس5یة  البریطانی5ة ف5ي والی5ة بغ5داد تص5رفوا أیض5ا ً ف5ي ، الموزعین فقط 

  .اموال الوقف وبإسراف 

الغى في س5نة إذ  ،)١٤٥(حكومة الھند   ةوبدأ نیومارش بتنظیم ادارة وقف اوده و بموافق     

المس5تقل المخص5ص م5ن ) الصندوق الھندي(ل العانة الھنود م توزیع االعتماد المالي المنفص١٩٠٣

وق5د اعترف5ت حكوم5ة ) . الكاظمی5ة ، ك5ربالء ، النجف (اموال وقف أوده للھنود في العتبات المقدسة 

لیس لھ ما یبرره " الھند إن تخصیص مبالغ للھنود من الوقف والسیما الھنود في الكاظمیة المقدسة 

وھ55ذا یب55ین تج55اوز الس55لطات البریطانی55ة عل55ى ش55روط وق55ف اوده .  )١٤٦("طبقggا ً لشggروط الوقggف 

تقریب55ا ً ) روبی55ھ٤٠,٠٠٠(م وبملب55غ ١٨٦٠إذ إن ھ55ذا التخص55یص ت55م من55ذ س55نة ، ولس55نوات ط55وال 

  . )١٤٧(اسنوی

-١٨٦٠(إن مجموع ھذا الرقم یعتب5ر رقم5ا ً ض5خما ً م5ن خ5الل م5دة س5نوات التخص5یص 

  :وبالحساب الریاضي ) م ١٩٠٣

  مبلغ السنوي التقریبي روبیھ ال٤٠,٠٠٠

X م١٩٠٣-١٨٦٠(مدة سنوات التخصیص ، سنة  ٤٣ (  

  . )١٤٨(روبیھ تقریبا ً   ١,٧٢٠,٠٠٠

  .وقد صرفت السلطات البریطانیة ھذا المبلغ الكبیر خالفا ًَ◌ لشروط وقف اوده 

ھ55و معالج55ة بع55ض اخط55اء ) االعان55ة الھندی55ة(ویظھ55ر إن ھ55دف نیوم55ارش م55ن الغ55اء 

  :الن من اھداف خطتھ لتنظیم الوقف ، في وقف اوده  السلطات البریطانیة

  

  

                                                 
 .٢٤٠٠-٢٣٩٦ص، ٤ج، القسم التاریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج )١٤٤(

(145) BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h.(1913). 

 .٢٤٠٣-٢٤٠٢ص، ٤ج، القسم التاریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج )١٤٦(

 .٢٩٧-٢٩٦ص، المصدر السابق ، اسحاق نقاش  )١٤٧(

 .ھذا الحساب الریاضي من عمل الباحث )١٤٨(



 )

  . )١٤٩("الغاء المفاسد التي ترجع إلى تدخل السلطات البریطانیة في الماضي " 

ویبدو إن نیومارش اراد من الغاء مفاسد السلطات البریطانی5ة ف5ي وق5ف اوده الحف5اظ عل5ى 

بوقف اوده على البریط5انیین " السافر" النھ شعر بالقلق من أن یرتد التالعب السیاسي،البریطانیین  

وم55ن خ55الل ھ55ذا تب55ین أن الس55لطات البریطانی55ة كان55ت لھ55ا اخط55اء .  )١٥٠(انفس55ھم ف55ي نھای55ة المط55اف 

 –ھذا باعتراف دبلوماسي بریطاني في بغداد وھو نیومارش  –في توزیع اموال وقف اوده ) مفاسد(

  .اء الناس في التوزیع وانھا تدخلت في  إدارة الوقف  ألھداف سیاسیة ال إلرض

م ١٩٠٧ف5ي س5نة  )١٥١(واعترضا السید محمد كاظم الیزدي والشیخ میرزا حس5ین الخلیل5ي 

واطلقا تص5ریحات ق5اال ، على النظام المتبع في توزیع اموال وقف اوده واكدا على اجراء تغییر فیھ 

ل الش5یخ مرتض5ى واش5ار الی5زدي إل5ى عم5، فیھا إن مبالغ الوقف یج5ب إن ت5وزع كلھ5ا عل5ى الفق5راء 

قب5ول م رفض الیزدي ١٩٠٨وفي سنة ، االنصاري الذي كان یوزع اموال الوقف كلھا على الفقراء 

  .  )١٥٢( حصة من الوقف

ولذلك ، ویبدو إن االعتراضات على نظام توزیع اموال وقف اوده قد أثرت على االنجلیز 

وك55ان ، ف55رض اس55الیب جدی55دة م غی55ر المق55یم البریط55اني ف55ي بغ55داد نظ55ام التوزی55ع و ١٩١٠فف5ي س55نة 

التغییر االساسي عن القواعد السابقة ھو انھ على الم5وزع إن ی5وزع نص5ف الم5ال ال5ذي یتلق5اه ، ع5ن 

برئاسة ، طریق لجنة مؤلفة منھ ومن زمالئھ ، ومن عدد من اعضاء دار المقیم البریطاني في بغداد 

                                                 
 .٢٤٠٤ص ص، ٤ج، القسم التاریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج )١٤٩(

 . ٣٠٠ص، المصدر السابق ، اسحاق نقاش ) ١٥٠(

تخ5رج عل5ى العلم5اء االع5الم كالش5یخ ، ع5الم عاب5د ومحق5ق زاھ5د ) : م١٩٠٨-١٨٢٠(الشیخ می5رزا حس5ین الخلیل5ي ) ١٥١(

ص55ار مرجع55ا ً للتقلی55د بع55د وف55اة الش55یخ محم55د حس55ین ، الش55یخ محم55د حس55ن ص55احب الج55واھر مرتض55ى االنص55اري و

م أصبح زعیما ً للحوزة العلمیة في النجف ١٨٩٤وبعد وفاة السید محمد حسن الشیرازي سنة ،  ١٨٩٠الكاظمي سنة 

جل5س بحث5ھ ت5زدحم علی5ھ وك5ان م، وقلد في العراق وای5ران والھن5د ولبن5ان وغیرھ5ا م5ن البل5دان اإلس5المیة ، االشرف 

عرض5ت خیری5ة : وقال ح5رز ال5دین ، ثم عدل عن فتواه ، افتى بتأیید الثورة الدستوریة اإلیرانیة  . العلماء والفضالء 

فتردد في قبولھا ثم سال عن رأي ، أوده على األستاذ الشیخ میرزا حسین الخلیلي وكنت حاضرا ً في مجلسھ الخاص 

یحس5ن الت سیرة الشیخ األنص5اري باعط5اء ك5ل ذي ح5ق حق5ھ یج5ب علی5ك قبولھ5ا وإال إن سر" في ھذا األمر فاجبتھ 

 . ٢٨٢،  ٢٧٦،  ١٠٨ص ،  ٢-١ج ، معارف الرجال ، محمد حرز الدین : ینظر " . منك اخذھا

 . ٣٠٠ص، المصدر السابق ، اسحاق نقاش ) ١٥٢(



 )

ك5انوا یس5عون إل5ى توس5یع نف5وذھم ف5ي ، إال إن االنجلیز في كل نظام جدید  )١٥٣(احد ھؤالء االعضاء

  . )١٥٤(النجف االشرف 

وبدأت الدبلوماسیة البریطانی5ة تت5دخل ف5ي توزی5ع ام5وال وق5ف اوده مباش5رة بع5دما أص5بح  

إذ سافر من بغداد إلى كربالء المقدس5ة والنج5ف االش5رف س5نة ، لوریمر قنصالً  بریطانیاً  في بغداد 

إال انھ في الواقع ك5انوا ، روبیھ )٥٠٠(ى التوقیع الستالم ففي األولى اجبر الموزعین عل، م  ١٩١١

روبیھ جعلھا تحت تصرف نائ5ب القنص5ل البریط5اني ف5ي ) ٢٠٠(روبیھ  أما الباقي )٣٠٠(یستلمون 

أم55ا ، لیقس55مھا بنظ55ره ب55ین م55ن اراد   )١٥٥(النج55ف االش55رف وك55ربالء المقدس55ة محم55د حس55ن وی55س

وقس5م ، لوب الجدید قطع لوریمر مخصص5اتھم بالكام5ل الموزعین الذین امتنعوا عن تطبیق ھذا األس

ال5ذین اص5بحوا یعتق5دون إن ، عل5ى الفق5راء  )١٥٦(لوریمر بنفسھ في كربالء المقدسة مقداراً  من المال

بال55دعاء لحكومت55ھ  وی55أمرھموك55ان یقس55م بی55ده ، الحكوم55ة البریطانی55ة أول حكوم55ة تطل55ب لھ55م الخی55ر 

وبع5د أن ، عدیدة أثناء التقسیم واالجتماع5ات ) فوتوغرافیا ً(اً  والتقط صور، والنصر والتأیید لدولتھ 

، انھى لوریمر مھمة التقسیم في كربالء المقدسة سافر إلى النجف االشرف لتطبیق ھذه السیاسة فیھا 

  . )١٥٧(فرجع خائبا ً إلى بغداد ، غیر أن المال محمد كاظم الخراساني منعھ من ذلك 

ق5رر ، من الحكوم5ة العثمانی5ة " وال رقیب في البین" سعاً  ولما رأى لوریمر المجال وا   

م  قط5ع ١٩١١فف5ي ك5انون األول ، زیادة النفوذ البریطاني في النجف االشرف من خالل وق5ف اوده 

تالف اعضاءھا من التبعیة العثمانی5ة ) لجنة للتوزیع(حصص الموزعین واوقفھم عن التوزیع وشكل 

برئاس55ة محم55د حس55ن وی55س نائ55ب القنص55ل  البریط55اني ف55ي النج55ف  )الھن55ود(واالیرانی55ة واالنجلیزی55ة 

وان اعضاء ، وكان لوریمر ینظم ھذه اللجنة وھو في النجف االشرف ، االشرف و كربالء المقدسة 

ویس55ئلون ع55ن خصوص55یات ) دائ55رة تحری55ر النف55وس(اللجن55ة ص55اروا ی55دورون عل55ى ال55دور ك55انھم 
                                                 

ف55ي ) االس55تقاللیة (ك55ة القومی55ة العربی55ة الج55ذور السیاس55یة والفكری55ة واالجتماعی55ة للحر ،وم55یض جم55ال عم55ر نظم55ي ) ١٥٣(

 . ١٢٤ص،)١٩٨٦،مركز دراسات الوحدة العربیة  : بیروت (،  ٣ط، العراق 

 . ٦٨ص، محمد علي كمال الدین  ،المصدر السابق ) ١٥٤(

الص5دارة (تم انشاء وظیفة نائ5ب للقنص5ل البریط5اني ف5ي النج5ف االش5رف و ك5ربالء المقدس5ة بموافق5ة الب5اب الع5الي ) ١٥٥(

ام5ا محم5د .وذلك باقتراح من نیومارش المق5یم السیاس5ي البریط5اني ف5ي بغ5داد  ، م ١٩٠٣في سنة ) عظمى العثمانیة ال

وخص5ص ل5ھ ، وك5ان ذكی5ا ً ومثقف5ا ً وم5ن اس5رة افغانی5ة ، ولد في العراق وھو احد الرعای5ا البریط5انیین : حسن ویس 

  :ینظر . راتبا ً من وقف اوده 

 BOA,HR,SYS,91/5/28.7.1912; BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h.(1913);  

  .٢٣٦٢-٢٣٦١ص،  ٤ج، القسم التاریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر .ج

(156)BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h.(1913). 

 ) .١٩١٢( ١٣٣٠، ربیع الثاني  ٦،  ١١٣العدد ، " الریاض") ١٥٧(



 )

و وصل األمر إن القنصل البریطاني لوریمر ،  )١٥٩(ءوكاتب اللجنة یسجل أسماء الفقرا،  )١٥٨(الناس

وذل5ك لتوزی5ع ، عین مخاتیر من التبعیة االنجلیزیة في المحالت لیكونوا وسطاء بین اللجنة  والن5اس 

  .الھنود الساكنین في النجف االشرف، ویظھر إن ھؤالء المخاتیر ھم من  )١٦٠(اموال الوقف 

دس55ة عل55ى ھ55ذه اللجن55ة وت55دخل الس55لطات واعت55رض علم55اء النج55ف االش55رف وك55ربالء المق

) شیخ اإلسالم(ورفعوا رسالة إلى  ، البریطانیة والسیما القنصل لوریمر في توزیع مبالغ وقف اوده 

  : بینوا فیھا ١٩١٢حزیران  ٥في الدولة العثمانیة بتاریخ 

مل5ك  إن الدبلوماسیة البریطانیة في بغداد تدخلت في تقسیم اموال وقف اوده خالفاً  لوصیة

آب  ١٧اوده غازي الدین حیدر واالتفاقیة التي وقعت بین الملك والحكوم5ة البریطانی5ة ف5ي الھن5د ف5ي 

وان ، إذ نص55ت إن ل55یس لل55والة والمتس55لطین عل55ى مملك55ة اوده إن یت55دخلوا ف55ي وق55ف اوده ، م ١٨٢٥

اب المجتھ55دین ف55ي النج55ف االش55رف وك55ربالء المقدس55ة ھ55م ال55ذین یقس55مون مب55الغ الوق55ف ب55ین أرب55

وذك555ر العلم555اء إن الس555لطات البریطانی555ة تتج555اوز عل555ى حق555وق ، االس555تحقاق ف555ي ھ555اتین الم555دینتین 

ف5ي الوق5ت ال55ذي ، المجتھ5دین ووظ5ائفھم وت55تھمھم ب5انھم ال یقس5مون ام55وال الوق5ف بالوج5ھ الص55حیح 

ی55وزع المجتھ55دون ف55ي النج55ف االش55رف وك55ربالء المقدس55ة اض55عاف مب55الغ وق55ف اوده عل55ى الفق55راء 

وان  المجتھ5دین ف5ي الم5دینتین الم5ذكورتین مراج5ع دی5ن لعم5وم الش5یعة ف5ي ، ب ف5ي ك5ل س5نة والطال

فبن5اء عل5ى ھ5ذا ال ، منھم الرأي والفتوى  یأخذونوالشیعة ، واجتھادھم مسلم ، جمیع اقطار األرض 

ن تس5لم مب5الغ الوق5ف أب5ل تل5زم علیھ5ا ، یجوز للسلطات البریطانیة أن تت5دخل ف5ي حق5وق المجتھ5دین 

وبع5د ھ5ذا البی5ان طل5ب علم5اء النج5ف االش5رف وك5ربالء ، لمجتھدین لیتصرفوا فیھا طبقاً  للوص5یة ل

المقدس55ة م55ن ش55یخ اإلس55الم أن یمن55ع الس55لطات البریطانی55ة م55ن الت55دخل ف55ي وق55ف اوده والزامھ55ا عل55ى 

  . )١٦١(االلتزام بالوصیة واالتفاقیة المذكورتین فیما تقدم 

ازن5دراني عل5ى تش5كیل اللجن5ة م5ن خ5الل رس5الة ارس5لھا وكذلك اعترض الشیخ عبد هللا الم

  :م وضح فیھا  ١٩١٢إلى القنصل لوریمر في حزیران 

إن اللجنة التي شكلتموھا ف5ي النج5ف االش5رف الج5ل تقس5یم خیری5ة اوده م5ا ارتض5یتھا وال 

ل وذل5ك لمنافاتھ5ا ومخالفتھ55ا لوص5یة مل5ك اوده غ55ازي ال5دین حی5در جاع55، امض5یتھا وال امض5ھا اب55دا ً

الخیریة ال5ذي ائتم5نكم عل5ى الوص5یة بأنھ5ا ال تتغی5ر وال تتب5دل إل5ى أخ5ر االب5د ، ث5م ق5ال المازن5دراني 

                                                 
 ) .١٩١٢( ١٣٣٠، ربیع الثاني  ٦،  ١١٣العدد ، " الریاض")١٥٨(
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 )

من علماء الشیعة بحجة أنھ5م ال  –أي مبالغ وقف اوده  – )١٦٢(انكم قطعتم الدراھم: مخاطباً  القنصل 

 باني كنت اض5یف إل5ى  ًواعلم علما ً قطعیا،  )١٦٣(وھذا افتراء وتھمة علیھم ، یوصلونھا إلى الفقراء 

وب5ین المازن5دراني أن محم5د . مخصصاتي من مبالغ وقف اوده مب5الغ أخ5رى واعطیھ5ا إل5ى الفق5راء 

حسن ویس نائب القنص5ل البریط5اني ف5ي النج5ف االش5رف و  ك5ربالء المقدس5ة خ5الف بن5ود االتفاقی5ة 

ذا یب555ین إن و ھ555،  )١٦٤(وھ555ذا یع555د ھتك555ا ً وخروج555ا ً ع555ن الوص555یة ، لیحق555ق اغراض555ھ الشخص555یة 

الدبلوماس55یین البریط55انیین ارادوا م55ن التالع55ب ف55ي وق55ف اوده توس55یع النف55وذ البریط55اني ف55ي النج55ف 

  .وكذلك تحقیق اھدافھم الشخصیة ، االشرف وتطبیق سیاستھا فیھا 

تغاف5ل الحكوم5ة العثمانی5ة مجری5ات وق5ف اوده م5ن خ5الل  )١٦٥()جریدة الریاض( وانتقدت 

)  "خیریة ام سیاسیة" الوثیقة الھندیة : االنكلیز في العراق (بعنوان) ١١٣(مقال نشرتھ في العدد 

  :إذ ذكر 

  

بعن5وان الھدی5ة "  )١٦٦(ال5درھم وال5دینار " إن البلدان تستعمر باسالیب عدیدة منھ5ا اس5تخدام 

كم5ا دل ، ومن اعظم الدول مھارة في ھذا األس5لوب الدول5ة االنجلیزی5ة ، أو باسم الخیرات واالوقاف 

                                                 
اطل5ق االیرانی5ون ، ال5وزن حس5ب العص5ور  ةعمل5ة فض5یة متفاوت5: وھ5ي ) دراخم5ا(كلمة یونانیة م5ن ) درھم(المفرد : الدراھم ) ١٦٢(

 ٦٠٨ص، برنجي جلد ، المصدر السابق ، شمس الدین سامي : ینظر ) . دْرھَم(موھا بلفظ إما العرب استخد، ) درم(علیھا لفظ 

  . ٩١ص، المصدر السابق ، ؛ حسان حالق وعباس صباغ  ٢٩٦،  ٢٩٤ص، المصدر السابق ، ؛ محمد التونجي 

بأنھ ال یوزع مبالغ وقف اوده على بان الشیخ حسین المازندراني في كربالء المقدسة أتھم ، ذكر الشیخ عبد هللا المازندراني ) ١٦٣(

       :ینظر . إال إن شاھدة الناس تثبت انھ كان یوزع المبالغ على الزوار والفقراء لیال ً ونھارا ً ، ارباب االستحقاق 

                                                                             BOA,HR.SYS,91/5/28.7.1912.  

(164)BOA,ay.gőm. 

، م سلیمان الدخیل  ١٩١٠كانون الثاني  ٧اصدرھا في بغداد في ، وھي اسبوعیة ادبیة تجاریة باللغة العربیة : جریدة الریاض ) ١٦٥(

واتص5ل ب5المفكرین والسیاس5یین ، الذي جاء من القصیم إلى بغداد ودرس على بع5ض االس5اتیذ م5نھم  محم5ود ش5كري االلوس5ي  

؛ )١٩١٢(   ١٣٣٠ربیع الث5اني  ٦،  ١١٣العدد ، " الریاض : "ینظر . عمر في اصدار ھذه الجریدة واستعان بابراھیم حلمي ال

  . ٢٩-٢٨ص، )  ١٩٥٥، معھد الدراسات العربیة العالیة : القاھرة (، الصحافة في العراق ،رفائیل بطى  

ضربت الول مرة في الدولة العثمانی5ة  ،وھي عملة ذھبیة قدیمة االستعمال ، ) دیناریوس(كلمة یونانیة من : الدینار ) ١٦٦(

الفل5وري أو ، البن5دقي : واش5ھر ال5دنانیر االجنبی5ة ، ) م١٤٨١-١٤٥١(م أیام السلطان محمد الث5اني الف5اتح ١٤٧٨سنة 

برنج5ي ،المص5در الس5ابق ، ش5مس ال5دین س5امي : ینظر . الكراون أو الكرون ، المجري أو فلوري المجر ، الفلورین 

، المص55در الس55ابق ، ؛ محم55د الت55ونجي  ١٣١-١٢٩ص، ت55اریخ النق55ود العراقی55ة ، الع55زاوي  ؛ عب55اس ٦٤٥ص، جل55د 

 . ٣٢٢ص



 )

ول5م ت5زل الدول5ة االنجلیزی5ة تنظ5ر إل5ى الع5راق بع5ین السیاس5ة وتمھ5د ، ك تاریخ مس5تعمراتھا على ذل

  .)١٦٧(من اسباب بلوغ آمالھا في العراق األسباب إلى التوصل إلى استعماره فوجدت وقف اوده سببا ً

الحكومة العثمانیة من توسع النفوذ البریطاني ف5ي الع5راق والس5یما  ةواشار المقال إلى غفل

وھي ال تراقب اعمال القنصلیة البریطانیة في بغداد التي ، النجف االشرف من خالل ھذا الوقف  في

وطلب المقال من الحكومة العثمانیة أن تلزم القنصلیة البریطانی5ة . تجاوزت صالحیاتھا الدبلوماسیة 

اس5الت ب5ین وكذلك مراقب5ة المر، فان االوقاف حسبما وقفھا اربابھا ، بالعمل بوصیة صاحب الوقف 

، واال یبلغ األمر حدا ً غیر قاب5ل للت5دارك ، القنصلیة وماموریھا في النجف االشرف في شأن الوقف 

أن "وان دقیق النظر إذا امعن نظره في تقلبات ھذا الوقف یعل5م ،  "وستندم حین ال یجدیھا الندم " 

  . )١٦٨("وراء ھذا الستار امرا ً خفیا ً 

خ55الل نق55د الحكوم55ة العثمانی55ة كش55ف الس55تار ع55ن غای55ات  تب55ین مم55ا تق55دم إن المق55ال م55ن 

وبالخص5وص ف5ي النج5ف  الع5راق بریطانیا في وقف اوده التي ھي سیاسیة بھ5دف توس5یع النف5وذ ف5ي

مم55ا یعن55ي إن الوثیق55ة الھندی55ة ،  -أي اح55تالل الع55راق  –وق55د وق55ع فع55ال ً ، االش55رف ألج55ل االح55تالل 

أما طلب المقال م5ن الحكوم5ة العثمانی5ة  "ریة بل سیاسیةلم تكن خی"في نظر االنجلیز ) وقف اوده(

ألن ، ل55م یك55ن ف55ي محل55ھ ، أن تل55زم القنص55لیة البریطانی55ة ف55ي بغ55داد بالعم55ل بوص55یة ص55احب الوق55ف 

الحكومة العثمانیة لم تكن طرفاً في االتفاقیة التي بنیت على وصیة ص5احب الوق5ف ال5ذي ھ5و غ5ازي 

ب555ین المل555ك الم555ذكور والحكوم555ة  –أي االتفاقی555ة  –عق555دت والت555ي ، ال555دین حی555در مل555ك مملك555ة اوده 

فعلیھ فان الحكومة العثمانیة ال تمتلك الص5الحیة القانونی5ة ، م ١٨٢٥آب  ١٧البریطانیة في الھند في 

إللزام القنصلیة البریطانیة بالعمل بوصیة صاحب الوقف ،ولكن تستطیع الحكومة العثمانیة ان تل5زم 

ب55ان ال تتج55اوز ص55الحیاتھا الدبلوماس55یة ف55ي اط55ار الدول55ة  أودها بوق55ف القنص55لیة  ف55ي أثن55اء تص55رفھ

  .في غیرھا  أمالعثمانیة سواء في النجف االشرف 

تناقلت الدوائر العثمانیة في والیة بغداد والعاصمة استانبول رسالة علماء النجف االشرف 

ذي نش5رتھ جری5دة الری5اض وك5ذلك تناقل5ت المق5ال ال5) ش5یخ اإلس5الم (وكربالء المقدسة المرسلة إلى 

أي  –فق5د ك5ان لھم5ا ،  )١٦٩(" )خیریة ام سیاسیة " الوثیقة الھندیة : االنكلیز في العراق (المعنون 

إذ ب55دأت ، اث55ر ف55ي تحری55ك الحكوم55ة العثمانی55ة لتت55دخل ف55ي مجری55ات وق55ف اوده  –الرس55الة والمق55ال 

                                                 
 ) . ١٩١٢( ١٣٣٠ربیع الثاني  ٦،  ١١٣العدد ، " الریاض ") ١٦٧(

 .المصدر نفسھ ) ١٦٨(

ق5ال موض5ع وك5ان الم، نسخة من جریدة الریاض إلى العاصمة استانبول  وأرسلت، ترجم المقال إلى اللغة العثمانیة ) ١٦٩(

  :ینظر . مما تعكس صدى ھذا المقال على الحكومة العثمانیة ، حدیث بین نظارتي الداخلیة والخارجیة 

BOA,HR.SYS,91/6/16.10.1912; BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h. (1913).                                



 )

، وق5ف اوده ف5ي النج5ف االش5رف الحكومة العثمانیة تعترض على سیاسة بریطانی5ا ف5ي تقس5یم مب5الغ 

وكذلك عب5رت الس5لطات العثمانی5ة ، والتي كانت تقسم عن طریق اللجنة التي شكلھا القنصل لوریمر 

ف5ي مح5الت ) الھن5ود(عن استیائھا من قیام القنصلیة البریطانیة بتعیین مخاتیر من التبعیة االنجلیزیة 

  . )١٧٠(النجف االشرف 

برئاس5ة محم5د حس5ن وی5س نائ5ب القنص5ل البریط5اني ف5ي  كانت اللجنة التي شكلھا ل5وریمر

وم55ن اعض55اء م55ن التبعی55ة العثمانی55ة واالیرانی55ة واالنجلیزی55ة ، النج55ف االش55رف و ك55ربالء المقدس55ة 

فطلب5ت م5ن الس5لطات البریطانی5ة أن تك5ون ، فحاولت الحكومة العثمانیة تغییر ھذه اللجنة ، ) الھنود(

رف واالعض55اء م55ن التبعیت55ین العثمانی55ة واالیرانی55ة تخت55ارھم اللجن55ة برئاس55ة قائممق55ام النج55ف االش55

النج5ف االش5رف ك5ربالء المقدس5ة محم5د حس5ن  أما نائب القنص5ل البریط5اني ف5ي،الحكومة العثمانیة 

أي ال یت55دخل ف55ي عم55ل اللجن55ة   ویتب55ین إن ھ55دف ، وی55س یحض55ر أثن55اء توزی55ع مب55الغ الوق55ف فق55ط 

بع5د ، تقلیل دور السلطات البریطانیة في توزیع مبالغ الوقف  السلطات العثمانیة من تغییر اللجنة ھو

واقترحت أن یكون حضور ، من اللجنة ) الھنود(أن ظھر في طلبھا أنھا استبعدت التبعیة االنجلیزیة 

نائ55ب القنص55ل البریط55اني ف55ي النج55ف االش55رف و ك55ربالء المقدس55ة محم55د حس55ن وی55س حض55ورا ً 

  .ً◌ )١٧١(رمزیا

قدمت شروطا ً إل5ى ، لعثمانیة أن محاولتھا لتغییر اللجنة لم تنجح وبعد أن رأت الحكومة ا

  :القنصلیة البریطانیة في بغداد تخص تبعیتھا في اللجنة وعملھا وھي 

  .أن ال یكون في اللجنة عضو ٌ من التبعیة العثمانیة  -١

الحكوم5ة   التحقیق ف5ي اح5وال فق5راء التبعی5ة العثمانی5ة وتنظ5یم قائم5ة باس5مائھم یج5ب أن ی5تم ب5اطالع -٢

 ) .حكومة والیة بغداد ( العثمانیة المحلیة 

 –بع5د التص5دیق علیھ5ا  –قائمة اسماء فقراء التبعیة العثمانیة ترسل من القنصلیة البریطانیة ف5ي بغ5داد  -٣

 .إلى الحكومة العثمانیة المحلیة 

 .مانیة المحلیة توزیع مبالغ الوقف  على فقراء التبعیة العثمانیة یكون باطالع موظفي الحكومة العث -٤

یص555رف النظ555ر ع555ن توزی555ع المب555الغ عل555ى فق555راء التبعی555ة العثمانی555ة ف555ي ح555ال وج555ود أي م555انع أو  -٥

 . )١٧٢(محذور

تعرقلت تطبیقات اللجنة وواجھ5ت بع5ض الص5عوبات بس5بب ت5دخل الحكوم5ة العثمانی5ة ف5ي 

إذ ج5رت ، ة إال أن ھ5ذا ل5م یمن5ع ل5وریمر م5ن تس5ییر عم5ل اللجن5، عملھا وتق5دیمھا ش5روطاً  لنظامھ5ا 
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 )

) ٤٣٧٢(م ث5الث عملی5ات توزی5ع اس5تلم منھ5ا اش5خاص بل5غ مجم5وعھم  ١٩١٣- ١٩١٢خالل الم5دة 

وھذه ، تقریبا ً من المستلمین %) ٧٦(وشكلت التبعیة اإلیرانیة ، شخصا ً مبالغ من اموال وقف اوده 

  . )١٧٣(ھي نسبة المدینتین النجف االشرف وكربالء المقدسة  –على ما یبدو  –النسبة 

%) ٢٤(ش55كلتا نس55بة ) الھن55ود(ونس55تنتج م55ن ھ55ذا إن التبعی55ة العثمانی55ة والتبعی55ة االنجلیزی55ة 

وذل55ك بس55بب ، وعل55ى االغل55ب إن نس55بة التبعی55ة العثمانی55ة كان55ت ھ55ي االق55ل ، تقریب55ا ً م55ن المس55تلمین 

لغ الشروط التي قدمتھا الحكومة العثمانیة إل5ى القنص5لیة البریطانی5ة ف5ي بغ5داد بخص5وص توزی5ع مب5ا

  .وقف اوده على التبعیة العثمانیة 

وقبل انتھاء االحتالل البریطاني للعراق اح5تالال ً ، م ١٩١٥وقررت حكومة الھند في اذار 

، وھ5ذا اعت5راف م5ن  )١٧٤(الن فیھ5ا فوائ5د سیاس5یة ،االستمرار ف5ي توزی5ع مب5الغ وق5ف أوده  ،كامالً  

  .في نظرھا  "یا ً لم یكن خیریا ً بل سیاس" إن وقف أوده : حكومة الھند 

تكون55ت م55ن " علی55ھ الس55الم"اتض55ح مم55ا تق55دم إن اوق55اف مرق55د أمی55ر الم55ؤمنین اإلم55ام عل55ي 

واعتب55رت ، مص55احف ونف55ائس ثمین55ة واراض55ي وبس55اتین ودك55اكین وخان55ات ورس55وم دف55ن الجن55ائز 

في النج5ف إذ صرفت قسما ً منھ لبناء مستشفى ، الحكومة العثمانیة رسوم دفن الجنائز موردا ً مالیا ً 

وك55ذلك حاول55ت الحكوم55ة العثمانی55ة بی55ع النف55ائس الثمین55ة لص55رف ، االش55رف المش55روع ال55ذي ل55م ی55تم 

ول55م تخ55ل االوق55اف وبالتحدی55د النف55ائس الثمین55ة م55ن ، اثمانھ55ا ف55ي مش55اریع عمرانی55ة إال أنھ55ا ل55م ت55نجح 

  . )١٧٥(فلذلك سجلتھا نظارة االوقاف في دفاتر خاصة، التالعب 

وال5دلیل عل5ى ذل5ك تص5دي علم5اء أع5الم الس5تالمھ ، ن وقف5ا ً ص5حیحا ً ك5ا، أم5ا وق5ف أوده 

أما الذي اشاب الوق5ف ، وتوزیعھ كالشیخ مرتضى االنصاري والشیخ محمد حسن صاحب الجواھر 

ت55دخلت والس5یما قناص55لھا وموظفیھ55ا الدبلوماس55یین ف55ي ،إذ  )١٧٦( ھ55و الس55لطات البریطانی55ة بالش5وائب

م ب5ین الحكوم5ة البریطانی5ة ف5ي ١٨٢٥اب  ١٧تفاقی5ة الت5ي عق5دت ف5ي بغداد في وقف اوده خالف5اً  لال

مما یعني ، وقد انبنت االتفاقیة على وصیة الملك ، الھند وملك اوده غازي الدین حیدر جاعل الوقف 

ومن بنود الوصیھ إن المجتھدین في النج5ف ، إن الحكومة البریطانیة خالفت االتفاقیة والوصیة معاً  

وال یح55ق ، المقدس55ة ھ55م ال55ذین یوزع55ون ام55وال وق55ف أوده ف55ي ھ55اتین الم55دینتین  االش55رف وك55ربالء

وتدخلت القنصلیة البریطانیة في بغداد لتوزیع وقف اوده بحجة . لغیرھم التدخل في الوقف وتوزیعھ 

ورد الش5یخ عب5د هللا المازن5دراني ، ال یعط5ون مب5الغ الوق5ف إل5ى الفق5راء  إن علماء النجف االش5رف 
                                                 

  . ٣٠٧، المصدر السابق ، اسحاق نقاش ) ١٧٣(

 . ٣٠٧ص، المصدر نفسھ  )١٧٤(

(175 )  BOA,EV.d/25962/1302h.(1884). 

(176 ) BOA,HR.SYS,91/5/28.7.1912. 



 )

إن5ھ یض5یف إل5ى مخصص5اتھ م5ن وق5ف اوده مب5الغ أخ5رى ویعطیھ5ا إل5ى : االحتج5اج بقول5ھ على ھذا 

  . )١٧٧(الفقراء

إذ سعوا ب5ھ لتوس5یع نف5وذھم ، ولم یكن وقف اوده في نظر البریطانیین خیریاً  بل سیاسیاً   

إذ ، وك5ان ج5زءاً  م5ن مخطط5اتھم الح5تالل الع5راق ، في العراق وبالخصوص في النج5ف االش5رف 

أم5ا س5بب اش5تھار وق5ف اوده كون5ھ . ا بھ إلى درجة إن القنصل لوریمر وزعھ مباشرة وبنفس5ھ اھتمو

واال لما لم تشتھر اوقاف أو اموال أخرى كانت ، اخذ طابعاً  سیاسیا ً بتدخل السلطات البریطانیة فیھ 

  .)١٧٨( ◌ً تأتي إلى النجف االشرف اضعافا

ولم تت5دخل فیھ5ا بق5وة إال ، ن ضعیفا ً وموقف الحكومة العثمانیة من مجریات وقف أوده كا

الشرف وكربالء المقدس5ة ونق5د جری5دة الری5اض بع5د أن افي وقت متأخر وبضغط من علماء النجف 

ویب5دو إن الحكوم5ة العثمانی5ة ، نشرت مقاالً  عن وقف أوده وقع صداه حتى على العاصمة استانبول 

أو أنھ5ا ،جابھ5ة السیاس5ة البریطانی5ة  م5ا انھ5ا كان5ت تخش5ى مإ، غضت انظارھا عن مجریات الوق5ف 

الن الدول5ة العثمانی5ة كان5ت تختل5ف ، رضیت بتدخل السلطات البریطانیة في شؤون المذھب الشیعي 

وإال  م5اذا نعل5ل موق5ف دول5ة لھ5ا س5یادة وتتص5رف ، مع الخط الفكري لھذا المذھب بل لم تعترف بھ 

وأمام انظار الدوائر ) سافر(الدبلوماسیة وبشكل فیھا الدبلوماسیة البریطانیة خارج نطاق صالحیاتھا 

الن بریطانی5ا مض5ت ف5ي ، ومن ث5م ت5دخل الحكوم5ة العثمانی5ة المت5أخر ل5م یك5ن ل5ھ ج5دوى ، العثمانیة 

  .) ١٧٩(سیاستھا وحققت أھدافھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

(177 ) BOA,ay.gőm. 

(178   ) BOA,DH.İD,84/12/13.Ca.1331h.(1913). 

(179 ) BOA,ay.gőm. 



 )

   - :زوار العتبة العلویة المقدسة : المبحث الثالث 
  

، )علی5ة الس5الم (می5ر الم5ؤمنین اإلم5ام عل5ي احتضنت النجف االشرف الجثم5ان الط5اھر ال

ف5زاره الس5الطین ، فلذلك أصبحت مقصدا للزوار إذ یتوجھون  إلیھا لزی5ارة المرق5د العل5وي المق5دس 

ومم55ن زاره م55ن الس55الطین الس55طان  ، والمل55وك واألم55راء وال55وزراء وعام55ة الن55اس م55ن بق55اع الع55الم 

فبع555د إن احك555م س555یطرتھ عل555ى بغ555داد س555نة ،  )١٨٠() م ١٥٦٦ -١٥٢٠(العثم555اني س555لیمان الق555انوني 

  . )١٨٢(زار العتبة العلویة المقدسة ،  )١٨١(م١٥٣٤

وذكر الرحالة الذین زاروا النجف االشرف أو بغداد خالل العھد العثماني أرقاما ع5ن ع5دد 

م ع5دد ١٧٦٥زوار المرقد العلوي المقدس، فقد قدر نیبور األلماني ال5ذي زار النج5ف االش5رف س5نة 

م وأق5ام ١٨٠٧أما أدریین دوبریھ الفرنسي الذي مر ببغ5داد ف5ي س5نة ، زائرا سنویا) ٥.٠٠٠(الزوار 

فیھا مدة من الزمن أشار إلى إن عدد الزوار الذین كانوا یمرون ببغداد في طریقھم إل5ى زی5ارة مرق5د 

 وذك5ر فونتانیی5ھ، )١٨٣(زائ5را س5نویا )  ٢٠.٠٠٠ -١٥.٠٠٠(وح ب5ین ات5ر) علیة السالم (اإلمام علي 

م ق55در ١٨٥٣وف55ي س55نة ،  )١٨٤(زائ55را س55نویا )  ١٠٠.٠٠(م ع55دد ال55زوار ١٨٢٤الفرنس55ي ف55ي س55نة 

م ١٨٥٥وزار بغ55داد ف55ي س55نة ، زائ55را س55نویا )  ٨٠.٠٠٠(ل55وفتس االنجلی55زي مع55دل ع55دد ال55زوار 

واس55تنتج م55ن خ55الل ت55ذاكر الحج55ر الص55حي ف55ي خ55انقین أن ع55دد زوار النج55ف ، بیترم55ان االم55اني 

  .  )١٨٥(وكان اغلب الزوار ھم من اإلیرانیین ، زائرا سنویا )  ٦٠.٠٠٠(االشرف یبلغ 

وف5رض ، زائرا سنویا )  ٤٠.٠٠٠ -٣٠.٠٠٠(م بین ١٨٧٠وتراوح عدد الزوار في سنة 

وك5ان لل5زوار دور ، ق5روش للزائ5ر الواح5د ) ١٠(علیھم رسم الدخول إلى األراضي العثمانیة الب5الغ 

وأدت حركة ،  )١٨٦(ارجیة و التي تجلب للعراق مبالغ  كبیرة في تنشیط حركة التجارة الداخلیة و الخ

وم5ن ، التجارة و حركة الزوار إلى تحسین الواق5ع االقتص5ادي ف5ي النج5ف االش5رف ھ5ذا م5ن جان5ب 
                                                 

 . ٢٣٤ -٢١٤ص ، ١ج ،لمصدر السابق جعفر باقر محبوبة، ا) ١٨٠(

، المص55در الس55ابق ، الي أیف55انوف ؛ نیق55و٣٧ص ، دراس55ات ف55ي ت55أریخ الع55رب ف55ي العھ55د العثم55اني ، فاض55ل بی55ات ) ١٨١(

 .١٠٩ص

 . ٢٢٣ص، المصدر السابق، ؛ محمد فریدبك المحامي  ٢٦٨ص، ٢ج ، محمد حرز الدین، تاریخ النجف االشرف ) ١٨٢(

، ) ٢٠٠٦،مؤسس55ة االعلم55ي للمطبوع55ات : بی55روت (، لنج55ف االش55رف عاداتھ55ا وتقالی55دھا ا، طال55ب عل55ي الش55رقي ) ١٨٣(

  .٥١ص

 . ٢٤٥ص، ١ج ، تأریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین )١٨٤(

، النج55ف ف55ي رح55الت الغ55ربیین ، ؛ جعف55ر الخی55اط ٢٣٨ -٢٣٣ص، النج55ف ف55ي المراج55ع الغربی55ة ، جعف55ر الخی55اط ) ١٨٥(

 . ٢٢٣،  ٢٢٠ص

 . ١٦٣ص ، العراق في عھد مدحت باشا، سلمان محمد عصفور ) ١٨٦(



 )

جان55ب آخ55ر ف55ان رس55م ال55دخول ش55كل ج55زء م55ن اقتص55اد الحكوم55ة العثمانی55ة ، وفض55ال ع55ن ایجابی55ات 

راض تنتق5ل ع5ن ط5ریقھم ، فلھ5ذا من5ع دخ5ول ال5زوار إل5ى م5إذ إن األ، الزوار فان لھم سلبیات ایض5أ 

، العراق ما لم یتزودوا بشھادة السالمة الصحیة من دوائر  الحج5ر الص5حي الموج5ودة عل5ى الح5دود 

م م5ن مین5اء بن5در بوش5ھر اإلیران5ي ١٨٧٠الكولیرا أواخر س5نة  توعلى الرغم من ھذا اإلجراء انتقل

  .  )١٨٨(كومة العثمانیة دوائر الحجر الصحي في العراق وعلى أثره وسعت الح، )١٨٧(إلى البصرة 

إذ ك55ان بإمك55ان ك55ل زائ55ر أن یش55تري ت55ذكرة ، ول55م تعم55ل دوائ55ر الحج55ر الص55حي بمھنی55ة 

وھذا یبین إن ھذه الدوائر سعت إل5ى جم5ع ،  )١٨٩(الدخول أو شھادة السالمة الصحیة بدراھم معدودة 

ن سعیھا للحفاظ على سالمتھم وسالمة سكان األموال عن طریق فرض  الرسوم على الزوار أكثر م

ونستنتج مما تقدم أن زوار العتبة العلویة المقدسة فض5ال ع5ن ت5أثیرھم  عل5ى . مدن  العتبات المقدسة 

الواقع االقتصادي لمدینة النجف االش5رف إیجاب5ا  أث5روا عل5ى واقعھ5ا الص5حي س5لبا إذ إن اإلم5راض 

  .) ١٩٠( كانت تنتشر فیھا بین حین وآخر

، إنشاء مشروع حی5وي وھ5و ) ١٨٧٢-١٨٦٩(ل مدحت باشا أثناء  والیتھ على بغداد حاو

وأراد م5دحت م5ن ھ5ذا ، النج5ف االش5رف  –ك5ربالء المقدس5ة  -بغ5داد –سكة حدیدیة تمتد من خانقین 

المش55روع تحقی55ق أھ55داف عدی55دة م55ن ض55منھا نق55ل زوار العتب55ة العلوی55ة المقدس55ة الق55ادمین م55ن الم55دن 

وفي حوار تم مع مدحت .  )١٩١(سیة وسائر المدن وكذلك القادمین من بغداد وتوابعھا اإلیرانیة والرو

ب55ین أھمی55ة ھ55ذا الخ55ط ، م ١٨٧٠حزی55ران  ٦باش55ا نش55رتھ جری55دة ال55زوراء ف55ي ع55ددھا الص55ادر ف55ي 

 -٣٠.٠٠٠(ألن55ھ س55یوفر الراح55ة لرحل55ة ، الحدی55دي بالنس55بة لل55زوار و ال س55یما ال55زوار اإلی55رانیین 

نویا یف5دون م5ن إی5ران إل5ى النج5ف االش5رف، وس5یقلل ھ5ذا المش5روع م5ن نفق5ات زائرا س5) ٤٠.٠٠٠

                                                 
، ١٨٨٩، ١٨٨١، ١٨٧١،  ١٨٧٠،  ١٨٦٥،  ١٨٣٠،  ١٨٢٠: الك555ولیرا ف555ي الع555راق ف555ي الس555نوات   تانتش555ر) ١٨٧(

، ١٨٧٥، ١٨٧٤، ١٨٦٧، ١٨٣١،  ١٨٠٢، ١٧٨٣: فیما انتشر الط5اعون ف5ي الس5نوات ، ١٩١٧، ١٩١٦، ١٨٩٣

، لم5ى عب5د العزی5ز مص5طفى عب5د الك5ریم : ینظ5ر . اض األخ5رى فضال عن انتش5ار اإلم5ر، ١٨٨٢، ١٨٨١، ١٨٧٧

 .  ٣٠٤ص، المصدر السابق 

 . ٩٤ص ،المصدر نفسھ ) ١٨٨(

 .٣٨٠ص ،أربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ، ستیفن ھیمسلي لو نكریك ) ١٨٩(

(190) BOA , DH.MKT,2605 / 38 / 15. R.1322h .( 1904 );BOA , DH. MKT , 2605 / 42 / 18 . 

R . 1322h . ( 1904 ); BOA , DH. MKT , 2605 / 48/20 . R . 1322h . ( 1904 ) .   

190) BOA , DH.MKT,2605 / 38 / 15. R.1322h .( 1904 );BOA , DH. MKT , 2605 / 42 / 18 . R 

. 1322h . ( 1904 ); BOA , DH. MKT , 2605 / 48/20 . R . 1322h . ( 1904 ) .   

  ) . ١٨٧١(  ١٢٨٨ربیع الثاني  ٥، ١٥٥العدد ، ))اء رالزو) ((١٩١(

 



 )

ألنھم ل5ن یض5طروا ل5دفع أج5رة باھظ5ة للمن5ازل والخان5ات ف5ي النج5ف االش5رف أو ك5ربالء ، الزوار 

  . )١٩٢(إذ بإمكانھم أتمام الزیارة والعودة إلى بغداد واإلقامة فیھا بأجرة أقل ، المقدسة 

لھ اثر سلبي على اقتصاد النجف االشرف من ناحیة الزیارة لعدم وھذا  یعني إن المشروع 

غی5ر إن المش5روع ، وفي المقابل فیھ فائدة على الزوار لقلة نفقاتھم  وراحة تنقلھم ، بقاء الزوار فیھا 

فیھ فوائد أخرى تنعكس على االقتص5اد النجف5ي م5ن الناحی5ة التجاری5ة  والزراعی5ة م5ن خ5الل تس5ریع 

خ5الل  زإال أن المش5روع ل5م ی5نجح ول5م ینج5،  )١٩٣(سھیل نقل المنتوج5ات الزراعی5ة عملیة التجارة وت

  .)١٩٤(العھد العثماني في العراق 

م دور ال55زوار اإلی55رانیین ف55ي ت55دعیم اقتص55اد مدین55ة ١٨٧٥وب55ین تقری55ر أع55د ف55ي س55نة       

ن وینفق555و، زائ555را س555نویا) ١٠٠.٠٠٠(إذ  ذك555ر أن ع555ددھم یبل555غ ف555ي المتوس555ط ، النج555ف االش555رف 

إذ إن السلع الرئیسیة المستوردة ومنتجات مدینة النجف ،تقدیراً اجمالیاً  )١٩٥(تومان ) ٤.٢٥٠.٠٠٠(

فض5ال ع5ن الس5كن ف5ي الخان5ات وتق5دیم ، االشرف نفس5ھا كان5ت موجھ5ة باألس5اس الس5تھالك ال5زوار 

فائ55دة وفض55ال ع55ن . فل55ذلك ك55ان ال55زوار یص55رفون مب55الغ كبی55رة أثن55اء الزی55ارة ، العدی55د م55ن الخ55دمات 

استفاد اقتصاد والی5ة بغ5داد ، الزیارة على اقتصاد مدینة النجف االشرف وبقیة مدن العتبات المقدسة 

فلھذا ضغطت الحكومة اإلیرانیة على السلطات العثمانیة في العراق م5ن ، بصورة عامة من الزیارة 

م ١٨٧٧ب55ل أنھ55ا وجھ55ت ف55ي س555نة ، أج55ل تخف55یض الرس55وم المستخلص55ة م55ن ال555زوار اإلی55رانیین 

                                                 
 .٣٢٥-٣٢٤ص ،المصدر السابق ، دیلك قایا ) ١٩٢(

 ) . ١٨٧١(  ١٢٨٨ربیع الثاني  ٥، ١٥٥العدد ، ))اء رالزو)  ((١٩٣(

  .البصرة –بغداد –خانقین : نیون خالل احتاللھم للعراق خطوط سكك حدیدیة امتدت البریطا زأنج) ١٩٤(

وأض5یف بع5د س5نوات خ5ط أخ5ر ، م١٩٢٣ -١٩٢١وتم تحسین ھذه الخطوط ب5ین .كربالء المقدسة –الھندیة –بغداد  -         

  النجف االشرف –كربالء المقدسة : ھو

  : عداد التذاكر خالل السنوات اوبلغت ، لزوار في إیران والھندوباعت شركة السكك الحدیدیة العراقیة التذاكر ل

  . تذكرة ) ١٩١٦٠( م١٩٢٧- ١٩٢٦ 

  . تذكرة ) ٤٧ ٢٥٩(م ١٩٢٨ -١٩٢٧ 

 . ٢٣٦ص ، المصدر السابق ، إسحاق نقاش : ینظر. تذكرة ) ٧٥٤٤٧(م ١٩٢٩- ١٩٢٨  

األرض الت5ي تؤخ5ذ منھ5ا عش5رة أالف جن5دي وتطلق عل5ى مس5احة م5ن ، ) عشرة أالف (كلمة مغولیة تعني : تومان ) ١٩٥(

ش5مس ال5دین : ینظ5ر . ق5رش عثم5اني ) ٥٠ -٤٨(عمل5ة نق5د إیرانی5ة تع5ادل : وكذلك التومان ، وقت الحرب عند التتار

البص55رة التج55اري ف55ي الخل55یج ؛ حس55ین محم55د القھ55واتي، دور ٤٥٤ص ، برنج55ى جل55د ، المص55در الس55ابق ، س55امي 

 .  ٩٥المصدر السابق ، ص ، وعباس صباغ  ؛ حسان حالق٤٨٦، ٤٨١ص ، العربي



 )

ف5ي إی5ران ب5دالً م5ن ) علیھم5ا الس5الم ( )١٩٦(اإلیرانیین إلى زیارة مرقد اإلمام علي بن موس5ى الرض5ا

  . )١٩٧(إال إن  ھذه االستعاضة باءت بالفشل ، زیارة العتبات المقدسة في العراق 

وكان5ت  ،اإلیرانیة االقتصادیة والسیاس5یة  –وھذا یعكس أثر الزوار في العالقات العثمانیة 

العالقات یشوبھا التشنج  في كثیر من  األحیان بسبب تع5رض ال5زوار إل5ى ح5وادث قت5ل وس5رقة  ھذه

فعل55ى أثرھ55ا ق55دمت الس55فارة ، م س55رقت أم55وال زوار النج55ف االش55رف ١٨٧٨فف55ي س55نة ، وس55لب 

وطلب55ت منھ55ا اس55ترداد األم55وال ، اإلیرانی55ة ف55ي اس55تانبول م55ذكرة احتج55اج إل55ى الحكوم55ة العثمانی55ة 

  . )١٩٨(فیر الحمایة للزوار اإلیرانیین المسروقة وتو

ولم تقلل الح5وادث األمنی5ة م5ن نس5بة ال5زوار ب5ل إن الوث5ائق العثمانی5ة أش5ارت إل5ى ارتف5اع 

وھ5ؤالء ی5أتون لزی5ارة ، زائ5را س5نویا) ٥٠٠.٠٠٠(م ١٨٨٠فقد ق5در ع5دد ال5زوار ف5ي س5نة ، النسبة 

روسیا والھند وغیرھا من مدن ومناطق العتبة العلویة والعتبات األخرى في العراق من مدن إیران و

  . )١٩٩(وكذلك من بغداد وتوابعھا

ھ5م ف5ي اقتص5اد النج5ف االش5رف واقتص5اد والی5ة بغ5داد روبسبب ارتفاع نسبة ال5زوار ودو

حاول التجار االستفادة من ھذا االقتص5اد م5ن خ5الل س5عیھم لتأس5یس مش5اریع حدیث5ة ، بصورة عامة 

، إذ ق5دم الت5اجر الح5اج عب5د ) ٢٠٠(ا فعھ5ا ف5ي جوان5ب أخ5رى تحقق منفعة لھ5م ولل5زوار فض5ال ع5ن من5

وشركاؤه  طلبا إلى الحكومة العثمانیة النشاء سكة حدیدیة تمتد من خانقین  لباجھ جي االرحمن سلیم 

وم5ن ب5ین ، وھ5ذا المش5روع ك5ان فك5رة م5دحت باش5ا ، النجف االشرف  –كربالء المقدسة  –بغداد  –

، ف الع5راقیین والق5ادمین م5ن الخ5ارجل ال5زوار إل5ى النج5ف االش5رأھداف مشروع السكة الحدیدیة نق

وكان5ت ، م ١٨٨٠تم5وز ١٥ووق5ع االمتیازبت5اریخ ، ووافقت الحكومة العثمانیة على تنفیذ المش5روع 

                                                 
ول5دفي ، )عل5یھم الس5الم (ھ5و اإلم5ام الث5امن م5ن أئم5ة أھ5ل البی5ت ): ھ5ـ ٢٠٣ -١٤٨(اإلمام علي ب5ن موس5ى الرض5ا ) ١٩٦(

وق5د اعت5رف بعلم5ھ كب5ار علم5اء ، أعل5م أھ5ل زمان5ھ ، المدینة المنورة نشأ في بیت العلم والتقوى بیت النب5وة واإلمام5ة 

حس5ن المجالس5ة، ، ا ق5أفض5ل الن5اس خلق5ا وأحس5نھم أخال) عل5یھم الس5الم (ك5ان كآبائ5ھ الط5اھرین ، الم5ذاھب األدیان و

اإلمام ، أعالم الھدیة : للتفاصیل ینظر . توفي مسموما شھیدا بطوس من أرض خراسان ودفن فیھا ، لطیف المحادثة 

؛ محم5د الحس5یني  ١٠ج، )ھ5ـ ١٤٢٧، ع5ة لیل5ى مطب: ق5م المقدس5ة (،  ٣ط ، ) علیھما السالم (علي بن موسى الرضا 

 .  ١٠ج، ) ٢٠٠٨، مطبعة النجف االشرف : النجف االشرف(، ) علیھ السالم (من حیاة اإلمام الرضا ، الشیرازي 

 .  ٢٣٣ -٢٣١ص ، المصدر السابق ، إسحاق نقاش ) ١٩٧(

(198 )  BOA , HR . TO , 266 / 37 / ves . nul ,19. 9 . 1878.   

(199 ) BOA  , ŞD , 2152 / 25 / 14 . B . 1297 h . ( 1880 ) .  

 :ینظر  .إسكان العشائر، األمن العام ، الصحة العامة ، التجارة ،الزراعة : الجوانب األخرى ) ٢٠٠(

  BOA , Y. PRK . AZJ , 29 / 11 / 29 . Z . 1311 h .( 1894 ).                                                           



 )

 )٢٠٢(أوقفت5ھ ع5ن التنفی5ذووغیر إن الحكومة العثمانیة علقت المش5روع ،  )٢٠١(سنة )٩٩(مدة االمتیاز 

  . )٢٠٣(ولكن بال جدوى الن السلطات العثمانیة أصرت على الرفض  ،وحاول  تجار آخرون تنفیذه

وكان زوار العتبھ العلویة المقدسة یتعرضون إلى ح5وادث القت5ل والس5رقة والس5لب بش5كل  

ب5ل حت5ى بع5ض رج5ال ، ف5راد العش5ائر أو المتج5اوزین أولم یكن األمر مقتصرا على بع5ض ،مستمر 

أس5تاذ أمریك5ي وع5الم م5ن علم5اء  –إذ نق5ل ج5ون بیت5رز ، األمن تعرضوا للزوار في الط5رق العام5ة 

ال5ذي زار  – )٢٠٤(ف5ي الع5راق ) ن5ـِفر(ورئیس بعثة بنس5لفانیا للتنقی5ب ع5ن اآلث5ار ف5ي ، اآلثار القدیمة 

م555ا فع555ل ب555ھ رج555ال األم555ن  أن555ھ ش555اھد زائ555را ھن555دیا وھ555و یش555كو ، م ١٨٩٠النج555ف االش555رف س555نة 

وعندما یق5وم . بوا منھ جمیع ما عنده من مال وغیره فقد مسكوه في قارعة الطریق وسل، )الضبطیة(

ال ، الزوار بسبب ھذه  الحوادث بتقدیم شكوى إلى الس5لطات العثمانی5ة أو إقام5ة دع5وى ف5ي المح5اكم 

  . )٢٠٥(یحصلون على نتیجة ملموسة 

إذ تع5رض ، وبالخصوص على الزوار اإلی5رانیین ، وتوالت الحوادث األمنیة على الزوار 

، )٢٠٦(م لعملیة قتل ونھب األموال بین النجف االش5رف وك5ربالء المقدس5ة  ١٨٩٩سنة عدد منھم في 

م عل5ى ال5زوار  ١٩٠١ف5راد عش5یرة ش5مر وعش5یرة عن5زه ف5ي س5نة أوعلى ھذا المنوال ھ5اجم بع5ض 

وف5ي اإلط5ار ذات5ھ ت5م الھج5وم عل5ى ق5افلتین إی5رانیتین ،  )٢٠٧(النجف االش5رف  طرافأاإلیرانیین في 

ھ55ذه  أث55روعل55ى . وس55رقت األم55وال وقتل55ت األنف55س ،  ١٩٠٣ومن55دلي  س55نة   لل55زوار ف55ي قزلرب55اط

، كان55ت الس55فارة اإلیرانی55ة ف55ي اس55تانبول تق55دم م55ذكرات احتج55اج إل55ى الحكوم55ة العثمانی55ة ، الح55وادث 

                                                 
(201 )BOA,  Ş D,1203 / 47 / 29 .M . 1313 h . ( 1895 ) . 

(202 )BOA , BEO , 1497 / 112246 / 6.S. 1318 h .(1900 ). 

(203 )BOA , MV , 78 / 30/ 3. B . 1311 h . ( 1894 ) ; BOA , BEO , 345 / 25830 / 10 . B . 1311 

h .( 1894 ) .   

عرف5ت باس5م ،  م ١٨٨٤ع5ن آث5ار حض5ارة ب5الد وادي الراف5دین س5نة  وصلت أول بعثة أمریكیة إلى الع5رق للتنقی5ب) ٢٠٤(

زارت البعثة م5ا یق5ارب س5تة عش5ر موقع5ا ً اثری5ا ً ف5ي ، أوفدھا المعھد اآلثاري األمریكي في نیویورك ) بعثة وولف (

ق وض55مت أعض55اء م55ن جامع55ة بنس55لفانیا وص55ندو، م  ١٨٨٩ق55دمت إل55ى الع55راق س55نة ) بعث55ة بنس55لفانیا ( أم55ا . باب55ل 

إذ  حددت ھویة الحض5ارة الس5ومریة م5ن خ5الل التنقیب5ات ، التنقیبات البابلیة في فیالدلفیا، و لھذه البعثة أھمیة خاصة 

 ١٩٠٣ف5ي س5نة ) تقع جنوب بابل ( ونقبت بعثة آثاریة من جامعة شیكاغو في مدینة بسمایا ) . نفر ( التي أجرتھا في 

 – ١٨٣٠( نف55وذ الوالی55ات المتح55دة األمریكی55ة ف55ي الدول55ة العثمانی55ة تغلغ55ل ، ج55واد رض55ا رزوق55ي الس55بع : ینظ55ر . م 

 . ٢٣٣ – ٢٣٢ص ، )  ٢٠٠٦، كلیة اآلداب : جامعة بغداد (، رسالة ماجستیر ، )  ١٩٠٩

 . ٢٤١ – ٢٤٠ص ، النجف في المراجع الغربیة ، جعفر الخیاط ) ٢٠٥(

(206  ) BOA , DH . MKT , 2188 / 97 /  29. Za . 1316 h . ( 1899 ) . 

(207   ) BOA , BEO , 1737 / 130270/  10 . B . 1319 h . ( 1901 ) .   



 )

وتطل55ب منھ55ا معاقب55ة المعت55دین ودف55ع دی55ات المقت55ولین واس55ترجاع األم55وال المس55روقة وت55وفیر األم55ن 

رواحھ5م وأم5والھم، واحتكم5ت الس5فارة اإلیرانی5ة ف5ي معالج5ة ھ5ذه المس5ائل إل5ى للزوار للحفاظ على أ

  .)٢٠٩(المعقودة بین الدولتین العثمانیة و اإلیرانیة  )٢٠٨(المعاھدات 

اإلیرانی55ة وألق55ت بظاللھ55ا عل55ى  –وأث55رت الح55وادث الم55ذكورة عل55ى العالق55ات العثمانی55ة 

إن الحكوم5ة العثمانی5ة ال تلت5زم بالمعاھ5دات  وكان5ت الحكوم5ة اإلیرانی5ة ت5رى، األوضاع االقتصادیة 

إن الدول5ة العثمانی5ة تتعھ5د بحمای5ة ال5زوار ، والتي نصت ف5ي بع5ض بنودھ5ا ، المعقودة بین الطرفین 

وذك5رت الس5فارة اإلیرانی5ة ف5ي ، اإلیرانیین القادمین إلى العتبات المقدسة في أرجاء ال5دول العثمانی5ة 

ة في والیة بغداد قدمت مذكرة احتجاج إلى الوالیة تتعلق بقتل وسلب استانبول  بان القنصلیة اإلیرانی

فبس5بب ع5دم اس5تجابة والی5ة بغ5داد للم5ذكرة أخ5ذت ، غیر إن الوالی5ة ل5م تس5تجب ، الزوار اإلیرانیین 

السفارة اإلیرانیة على عاتقھا معالجة ھذه األمور عن طریق مخاطبة السلطات العثمانیة مباشرة ف5ي 

و لو عولجت ھذه المس5ائل ب5ین القنص5لیة و الوالی5ة ،  )٢١٠(ول و إلزامھا بالمعاھدات العاصمة استانب

و الشكاوى التي قدمھا الزوار إلى الجھ5ات العثمانی5ة . لما احتاجت أن تعالج بین السفارة و العاصمة 

  . )٢١٢(في وقت یستفید اقتصاد والیة بغداد عموما ً من الزیارة،  )٢١١(قوبلت بالسخریة 

لحكوم55ة اإلیرانی55ة كان55ت تجن55ي بع55ض الثم55ار م55ن ض55غوطاتھا عل55ى الحكوم55ة یب55دو إن ا

العثمانیة لحمایة الزوار وتأمین حیاتھم إذ إن األخیرة سعت لبناء مستشفى في النجف االشرف لعالج 

وعل55ى ،  )٢١٣(م١٩٠٦ك55انون الث55اني  ٢٢ف55ي  اوص55درت اإلرادة الس55نیة الس55لطانیة لتنفی55ذھ، ال55زوار 

                                                 
وتكونت ، م  ١٨٤٧معاھدة ارضروم الثانیة سنة ، من أھم المعاھدات التي عقدت بین الدولتین العثمانیة و اإلیرانیة ) ٢٠٨(

ات الالزم5ة لت5أمین زی5ارة ال5زوار ونص البند السابع منھا بان الدولة العثمانی5ة تتعھ5د باتخ5اذ اإلج5راء، من تسعة بنود 

اإلیرانیین إل5ى العتب5ات المقدس5ة ف5ي أرج5اء الدول5ة العثمانی5ة بموج5ب م5ا نص5ت علی5ھ معاھ5دة ارض5روم األول5ى س5نة 

  : للتفاصیل ینظر . م  ١٨٢٣

BOA , DH . MKT ,799/ 39 / 15 .N . 1321 h . ( 1903 ) ;                                                  

  .  ٢٢٦ -٢٢٣ ص، المصدر السابق  ، دیلك قایا 

(209)BOA , DH . MKT ,799/ 39 / 15 . N . 1321 h . ( 1903 ) ; BOA , BEO , 2727 / 204491 / 

27. L . 1323 h . ( 1905 ) .     

(210   ) BOA , DH . MKT ,799/ 39 / 15 . N . 1321 h . ( 1903 ). 

  . ٢٤٠ص، اجع الغربیة النجف في المر، جعفر الخیاط  ) ٢١١(

  .  ٢٣٣ص ، المصدر السابق ، إسحاق نقاش  ) ٢١٢(

(213) BOA ,  İ . DH , 1441 / 1323 Za – 35 / 26 . Za . 1323 h . ( 1906 ) . 



 )

ول5و اكتم5ل وأفت5تح لتحقق5ت من5ھ ،  )٢١٥(اال ان المشروع لم یكتمل ،  )٢١٤(التنفیذ من المباشرة ب الرغم

  . فضال ً عن أھمیتھ  في الواقع الصحي ، فوائد اقتصادیة للحكومة العثمانیة ولمدینة النجف االشرف 

فالق5ادمون م5ن ش5مال ، وسلك الزوار ثالثھ ط5رق رئیس5یة للوص5ول إل5ى العتب5ات المقدس5ة 

فیم5ا ، بغداد البوابة الرئیسیة للزوار اإلی5رانیین إل5ى الع5راق  –موا طریق خانقین غرب إیران استخد

وال5زوار الھن5ود س5لكوا طری5ق ، كان طریق الخلیج العربي یخدم الزوار الق5ادمین م5ن جن5وب إی5ران 

،وم5ن من5اطق  )٢١٦(واغلبھم كانوا یأتون من أوتار برادیش و البنجاب وبومباي ، البحر إلى البصرة 

  .  )٢١٧(من الھند أخرى 

  إلى میناء الكوفة للوصول إلى النجف )٢١٨(وینطلق الزوار من البصرة عن طریق النھر 

                                                 
(214)  BOA , A . MKT . MHM , 588 / 38 / 5 . Z . 1323 h . ( 1906 ) ; BOA , BEO , 3280 / 

245999 /   22 .S  . 1326  h . ( 1908 ) .     

  . فتتاح  المستشفى حتى نھایة الوجود العثماني  في النجف االشرف االوثائق العثمانیة اكتمال أولم تذكر  ) ٢١٥(

 . ٢٣٠ص ، المصدر السابق ، إسحاق نقاش  ) ٢١٦(

، وق5دمت خ5دمات للعتب5ات المقدس5ة ف5ي الع5راق ، نش5رت م5ذھب األمامی5ة ، تأسست في الھند إم5ارات ودول ش5یعیة ) ٢١٧(

  :منھا ، تمیزت بطابعھا الخاص في شتى مجاالت العلوم و المعرفة و العمران و

و ) كولكن5ده ( وكان5ت العاص5مة ، م  ١٥١٢ال5ذي ت5ولى الحك5م س5نة ، كان أول ملوكھا عل5ي قط5ب ش5اه : القطب شاھیة  -١

  ) .حیدر أباد (

 .م  ١٥٢٨أسسھا یوسف عادل شاه في سنة : العادل شاھیة  -٢

وذل5ك س5نة ، واستقل بالحكم م5ن بع5ده برھ5ان نظ5ام ش5اه ال5ذي ج5اھر بالتش5یع ، حسن نظام الملك  أسسھا: النظام شاھیة  -٣

 ، م  ١٥٣٧

أسسھا أمیر محمد أم5ین  النیش5ابوري  الملق5ب س5عادت خ5ان برھ5ان )  : وقف أوده (المعروفة بـ ، أوده ) مملكة ( دولة  -٤

 .وأعلن استقاللھا الذاتي ، كما ً مركزیا ً فیھا وأسس ح، م  ١٧٠٨الذي جاء من نیشابور إلى أوده سنة ، الملك 

بعد إن اس5تقل ع5ن المل5وك ،  )هللا وردي خان (أسسھا أمیر إیراني وھو شاب نبیھ اسمھ) : بنغال وبھار واریسة ( دولة  -٥

 .المغولیة 

 . أسسھا في جنوب الھند األمیر محمد علي : دولة ترجنابلي  -٦

 .میر جندا صاحب أسسھا في جنوب الھند األ: دولة أركات  -٧

 ٢٤٢ص ، المص5در الس5ابق ، محم5د حس5ین المظف5ر : ینظر . أسسھا في جنوب الھند األمیر حیدر علي : دولة میسور  -٨

 .  ١٩٩ – ١٩٨ص ، المصدر السابق ، ؛ محمد كاظم ألطریحي  ٢٤٨ –

ا وفد من النجف بینم،  م ١٨٦٠شخصا في سنة )  ٥٢٨٥( وفد من البصرة إلى النجف االشرف عن طریق النھر )٢١٨(

ولیسوا زوارا ً ، وعلى األظھر ھؤالء كانوا زوارا ً وتجارا ً وغیرھم ، شخصا ً )  ٣٩٦٥( االشرف إلى البصرة 

 . ٥٤ص، المصدر السابق  ، دیلك قایا  :ینظر . فقط كما یذكر المصدر 



 )

الكوف5ة س5نة  –الكوف5ة بع5د تأس5یس ترام5واي النج5ف االش5رف  ءوزادت أھمیة مین5ا.  )٢١٩(االشرف  

م5ن وكان ھ5ذا الترام5واي واس5طة نق5ل حدیث5ة تنق5ل ال5زوار وغی5رھم ب5ین الم5دینتین ،  )٢٢٠(م  ١٩٠٩

وكان55ت الس55فن ترس5ي ف55ي المین55اء ،  )٢٢١(خ5الل أكث55ر م5ن عش55رین رحل55ة یومی5ا ً و بمواعی55د منتظم5ة 

وم55ن ھ55ذا یظھ55ر إن .  )٢٢٢(وعل55ى متنھ55ا ال55زوار و التج55ار و البض55ائع و الس55لع ، وتقل55ع من55ھ یومی55ا ً 

واق5ع تنعكس آثار ھ5ذه الحرك5ة عل5ى ال من ثمو ، وسائل الحضارة الحدیثة لھا دور في حركة الزوار 

  .االقتصادي لمدینة النجف االشرف 

وكان55ت نس55بة زوار المرق55د العل55وي المق55دس ف55ي المناس55بات الدینی55ة قب55ل الح55رب العالمی55ة 

زائراً  أحیاناً  غالبیتھم من  سكان الری5ف  و )  ١٥٠.٠٠٠( تصل إلى ، م  ١٩١٨ – ١٩١٤األولى 

تماعی5555ة و العقائدی5555ة و جوأدت ھ5555ذه النس5555بة م5555ن ال5555زوار إل5555ى تقوی5555ة الص5555الت اال، العش5555ائر 

  .)٢٢٣(االقتصادیة

كان دورھم واض5حا ً ف5ي ت5دعیم اقتص5اد ، یتضح مما تقدم إن زوار العتبة العلویة المقدسة 

فلذلك ضغطت الحكوم5ة ، بل حتى تدعیم اقتصاد والیة بغداد بصورة عامة ، مدینة النجف االشرف 

وف5ي أحی5ان ، ف5رض عل5ى ال5زوار اإلی5رانیین اإلیرانیة على الحكومة العثمانیة لتقلی5ل الرس5وم الت5ي ت

اإلیرانیة بسبب الزوار والسیما حینما تعرضوا  لحوادث القتل و  –كثیرة توترت العالقات العثمانیة 

وان العثم55انیین ل55م یلتزم55وا ببن55ود المعاھ55دات الت55ي نص55ت عل55ى حمای55ة ال55زوار و ، الس55رقة و الس55لب 

  . )٢٢٤(تأمین حیاتھم 

رھم االقتصادي حاول بعض اإلداریین و التجار االستفادة من ھذا وبسبب ثقل الزوار ودو

غی5ر إن ،  الدور من خالل السعي ال نشاء مشاریع حدیثة وعمرانی5ة كس5كك حدیدی5ة وبن5اء مستش5فى 

وتب5ین إن الزی5ارات و بالخص5وص ف5ي المناس5بات الدینی5ة ت5ؤدي إل5ى تقوی5ة . النجاح ما كان حل5یفھم 

إال أنھ5ا ل5م تخ5ل م5ن الجان5ب ، فض5الً  ع5ن الص5الت االقتص5ادیة ، اعی5ة الصالت العقائدی5ة و االجتم

 وم55ن ث55م ، والس55یما األم55راض الواف55دة ، م55راض كان55ت تنتش55ر بواس55طة ال55زوار إذ ان  األ، الس55لبي 

  .  )٢٢٥(تنعكس آثارھا على الواقع االجتماعي

                                                 
(219  ) BOA , İ . MMS , 103 / 4375 / 16 .C. 1306  h . ( 1889 ) .  

(220) BOA , DH . MU İ ,7 -3  / 12 / 3 . N . 1327 h . ( 1909 ) . 

  . ٢٠ – ١٩ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، عبود  الطفیلي  ) ٢٢١(

 . ١١٨ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین  ) ٢٢٢(

 .    ٢٥١،  ٢٤٨ص ، المصدر السابق ، إسحاق نقاش ) ٢٢٣(

(224)BOA , DH . MKT ,799/ 39 / 15 .N . 1321 h . ( 1903 ) . 

(225  ) BOA , DH.MKT,2605 / 38 / 15. R.1322h ( 1904 ) . 



 )

  -:نقل الجنائز ورسوم الدفن : المبحث الرابع 
ف5ي فض5ل ال5دفن ف5ي النج5ف " عل5یھم الس5الم " اھ5ل البی5ت  وردت احادیث كثیرة عن ائم5ة

فلھذا نقل المسلمون الشیعة امواتھم ، "علیھ السالم "االشرف بجوار مرقد أمیر المؤمنین االمام علي 

إذ نقل5ت ، وض5مت النج5ف االش5رف ُرف5اة المالی5ین م5ن الن5اس ،  )٢٢٦( المقدسة   للدفن في ھذه البقعة

فض5ال ً ع5ن النق5ل م5ن الم5دن ، دول العالم تأتي ف5ي مق5دمتھا ای5ران والھن5د الجنائز الیھا من عدید من 

  . )٢٢٨(ودفن فیھا العلماء والسالطین واالمراء والوزراء ،  )٢٢٧(العراقیة 

م عدد الجن5ائز الت5ي ت5ؤتى م5ن ام5اكن مختلف5ة ١٧٦٥وقدر الرحالة االلماني نیبور في سنة 

وذك5رت احص5ائیة عثمانی5ة ،  )٢٢٩(جن5ازة س5نویاً  ) ٢٠٠٠(انھا تتجاوز ، لتدفن في النجف االشرف 

-٥٠٠(م ب55ین ١٨٤١ع55دد الجن55ائز الت55ي كان55ت تص55ل ال55ى النج55ف االش55رف وك55ربالء المقدس55ة س55نة 

وس5عت الحكوم5ة العثمانی5ة الدخ5ال رس5وم  ھ5ذه الجن5ائز ال5ى الخزان5ة بش5كل ،جنازة سنویاً  ) ١٠٠٠

وذك55ر الرح55ال االنجلی55زي .ان55ة العثمانی55ة م55ا یب55ین أث55ر وفائ55دة ھ55ذه الرس55وم عل55ى الخز،  )٢٣٠(من55تظم 

-٥٠٠٠(ان ع55دد الجن55ائز ت55راوح ب55ین ، م ١٨٥٣ل55وفتس حینم55ا زار مدین55ة النج55ف االش55رف س55نة 

بل5غ الع5دد م5ا ، ) م١٨٧٢-١٨٦٩(وخالل والیة مدحت باشا ف5ي بغ5داد ،  )٢٣١(جنازة سنویا ً ) ٨٠٠٠

وف5رض رس5م عل5ى الجث5ث ،  جن5ازة س5نویا ً ) ١٠٠٠٠(ووصل احیاناً  الى ، ) ٦٠٠٠-٥٠٠٠( بین 

وكان55ت دوائ55ر ،  )٢٣٢(قرش55ا ً عل55ى ك55ل جث55ة ) ٥٠(الت55ي ت55دخل ال55ى االراض55ي العثمانی55ة بل55غ مق55داره 

وتم5نح ش5ھادة الس5المة ،  )٢٣٣(الحجر الصحي الموجودة على الحدود ھي التي تفرض رس5م ال5دخول 

  . )٢٣٤(الصحیة

                                                 
 . ٢٤٤ص،  ١ج، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین ) ٢٢٦(

، المص55در الس55ابق ، ؛ حس55ین نجی55ب محم55د  ١٥٤-١٥١ص، المص55در الس55ابق ، محس55ن عب55د الص55احب المظف55ر ) ٢٢٧(

 . ٥٨-٥٧ص

 . ٢٤٥-٢٣٤ص،  ١ج، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ٢٢٨(

 . ٥٣ص، المصدر السابق ، ؛ طالب علي الشرقي  ٢٤٤ص،  ١ج، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین )٢٢٩(

 .٢٦٥-٢٦٤ص، المصدر السابق ،دیلك قایا  ) ٢٣٠(

 . ٢٢٠، ٢١٧ص،النجف في رحالت الغربیین  ، جعفر الخیاط ) ٢٣١(

 . ١٦٣ص،العراق في عھد مدحت باشا  ،محمد عصفور سلمان  ) ٢٣٢(

 . ٣٥ص،  ١ج، العراق الحدیث ، ستیفن ھمسلي لونكریك ) ٢٣٣(

 . ٩٤ص،العراق في عھد مدحت باشا  ،محمد عصفور سلمان  )٢٣٤(



 )

دس5ة ف5ي الع5راق اثن5اء زی5ارة ونوقشت مسالة نقل الجثث الندیة من ایران ال5ى العتب5ات المق

تش55رین الث555اني  ٢٢إذ وص555لھا ف55ي ، ال55ى بغ55داد  )٢٣٥() م١٨٩٦-١٨٤٨(ش55اه ای55ران ناص55ر ال555دین 

وقد أثارت الحكوم5ة العثمانی5ة ف5ي والی5ة بغ5داد موض5وع ،  )٢٣٧(وزار العتبات المقدسة،)٢٣٦(م١٨٧٠

دت اتفاقیة بھذا الشأن وعق، )٢٣٨(النھا تنقل االمراض وتؤدي الى  مشاكل صحیة ،نقل الجثث الندیة  

م ب55ین وال55ي بغ55داد م55دحت باش55ا والس55فیر االیران55ي ف55ي اس55تانبول حس55ین ١٨٧١ك55انون الث55اني  ٥ف55ي 

على ان ال تنقل الجثث الى العتبات المقدسة لل5دفن اال بع5د م5رور ث5الث س5نوات : ونصت،  )٢٣٩(خان
یم ال5ى مرق5دھا الجدی5د ف5ي واذا مرت ھذه المدة یسمح بنقلھ5ا م5ن مرق5دھا الق5د،  )٢٤١(على الوفاة )٢٤٠(

وعل55ى ال55رغم م55ن انتش55ار ،  )٢٤٢(وص55در مرس55وم ش55اھي ف55ي ای55ران بھ55ذا الش55أن ،العتب55ات المقدس55ة 

اال ان الجان55ب ، وال55ذي یع55د جانب55ا ً س55لبیا ً ، االم55راض ف55ي مدین55ة النج55ف االش55رف بس55بب الجن55ائز 

                                                 
م ف5ي اج5واء ١٨٤٨تش5رین األول  ٢٠توج شاھاً  على الع5رش االیران5ي ف5ي ) : م١٨٩٦-١٨٣١( ناصر الدین شاه ) ٢٣٥(

غی5ر إن الش5اه ش5تتھم وف5ر القس5م األكب5ر ، حركة الب5ابیین  ففي عھده استفحلت، تسودھا االضطرابات والفتن الداخلیة 

وك5ان حك5ام القاج5ار ی5رون الس5فر إل5ى ، زار اوربا أكث5ر م5ن م5رة ، حكم إیران حكماً  استبدادیا ً ، منھم خارج إیران 

ز التب5غ وم5نح امتی5ا، وخالل حكم5ھ اص5بحت إی5ران می5داناً  لالمتی5ازات االجنبی5ة ، ) ابھة الملك(اوربا من مستلزمات 

إال إن ، جنی5ھ اس5ترلیني ) ١٥,٠٠٠(سنة مقابل مبلغ ق5دره ) ٥٠(م لمدة  ١٨٩٠والتنباك إلى شركة بریطانیة في سنة 

الشاه اضطر إلى الغاء االمتیاز  بعد أن اص5در المرج5ع ال5دیني محم5د حس5ن الش5یرازي فت5وى بتح5ریم اس5تعمال التب5غ 

فص55ول م55ن ت55اریخ إی55ران الح55دیث ، مظل55وم فرح55ان الب55دیري  خض55یر: للتفاص55یل ینظ55ر . والتنب55اك  ب55أي نح55و ك55ان 

- ٧٤ص، ١ج،)  ٢٠٠٨، مطبع55ة دار الض55یاء : النج55ف االش55رف (، ) ١٩٢٥-١٧٩٦(والمعاص55ر العھ55د القاج55اري 

 ،مطبع5ة دار الض5یاء : النجف االشرف (، التاریخ المعاصر الیران وتركیا ، ؛ خضیر مظلوم فرحان البدیري  ١٠٠

 . ٢٤-١٩ص، ) ٢٠٠٩

داب5ة ً ) ٤٠,٠٠٠(مع مجموعة من الدواب ق5درت ب5ـ ، شخصا ً ) ٢٠٠٠(كان برفقة ناصر الدین شاه حشد كبیر بلغ ) ٢٣٦(

وق5د ، وبقي الشاه في العراق ثالثة اشھر تقریبا ً ، )القصر الناصري( وانشأ مدحت باشا مقراً  القامتھ سمي ، تقریباً  

للتفاص5یل . ب5اون ) ٣٠,٠٠٠(وبلغ5ت نفق5ات زیارت5ھ ، ام5ة والتنق5ل رافقھ مدحت باشا وبقي في صحبتھ طول مدة اإلق

 . ٢١١- ٢٠٦ص، العراق في عھد مدحت باشا ،محمد عصفور سلمان  : ینظر 

 . ٢٠٩-٢٠٧ص، المصدر نفسھ ) ٢٣٧(

 . ٢٧٣ص، المصدر السابق ، اسحاق نقاش ) ٢٣٨(

 . ٢٦٦ص، المصدر السابق ،دیلك قایا  ) ٢٣٩(

 . ٢٢٤ص، النجف في رحالت الغربیین ،جعفر الخیاط  : ینظر . سنة واحدة  وذكر بعض المصادر المدة) ٢٤٠(

 .٤٣٧ص، تاریخ العراق الحدیث، عبد العزیز سلیمان نوار ) ٢٤١(

 . ٢٠٩ص،العراق في عھد مدحت باشا  ،محمد عصفور سلمان  ) ٢٤٢(



 )

اذ ان قسما ً حیویا ً من النجفیین اعتمد في رزقھ على حركة الجن5ائز ، االیجابي كان حاضراً  ایضاً  

  . )٢٤٣(من خالل تجھیزھا ودفنھا 

: ارت5بط ببع5دین االول ، لجن5ائز ال5ى النج5ف االش5رف لل5دفن فیھ5ا یتضح مما تقدم ان نق5ل ا

فاالول در ام5واالً  للنجفی5ین ال5ذین یعمل5ون ف5ي تجھی5ز ، والثاني البعد االجتماعي ، البعد االقتصادي 

فلھذا اص5درت الدول5ة العثمانی5ة ، وكذلك حقق دخالً  مالیاً  لخزانة الحكومة العثمانیة ، ودفن الموتى 

) ٥٠(أكدت فی5ھ ان رس5م الجن5ائز القادم5ة م5ن الخ5ارج ھ5و ذات5ھ ، م  ١٨٨٠تموز  ١٣تاریخ قراراً  ب

ویب5دو ان ھ5ذا التاكی5د ج5اء بس5بب ،وتستحصلھ دوائر الحجر الصحي الموجودة في الح5دود  ، قرشاً  

  .)٢٤٤(رسوم الجنائز لالضغوطات على الحكومة العثمانیة لتقلی

وك5ان ھن5اك ، الص5حیة الناجم5ة م5ن حرك5ة الجن5ائز اما البعد االجتماعي تمثل في المشاكل 

م قدم التاجر الكساندر طونیتي طلبا ً ١٨٩٤ففي سنة ، محاوالت بشكل او باخر لمعالجة ھذا الجانب 

 - كربالء المقدسة –بغداد  –الى الحكومة العثمانیة للحصول على امتیاز مشروع سكة حدید خانقین 

ال5ى   )٢٤٦(ومن اھمھ5ا نق5ل الجن5ائز ، لمشروع فوائد عدیدة وبین طونیتي ان ل،  )٢٤٥(النجف االشرف

اذ ان نقلھ5ا وبالخص5وص الجث5ث الندی55ة ، والس5یما الجن5ائز االیرانی5ة م5ن خ5انقین ، النج5ف االش5رف 

غی5ر ان النق5ل بواس5طة الس5كة ، بواسطة الدواب یؤدي ال5ى تعفنھ5ا بس5ب ط5ول المس5افة وب5طء النق5ل 

  . )٢٤٧(الى الحفاظ على الصحة العامة واالوضاع االجتماعیة  مما یؤدي، الحدیدیة یكون سریعا ً 

فعن5دما انتش5ر  م5رض الط5اعون ف5ي ، وكانت االمراض تتسبب في توق5ف حرك5ة الجن5ائز 

 ١٩٠٥-١٩٠٤وفي سنة ، منعت حكومة الھند نقل الموتى الى النجف االشرف ، م ١٨٩٦الھند سنة 

اصدرت الحكومة العثمانیة اوامرھ5ا بع5دم نق5ل ف، اجتاحت مدینة النجف االشرف موجة من الكولیرا 

الجن55ائز ، ب55ل منع55ت اھ55ل المدین55ة انفس55ھم م55ن ال55دفن ف55ي الص55حن العل55وي المق55دس ، وك55ذلك منع55ت 

ولكن على الرغم من المن5ع  ف5ان الجث5ث ، الحكومة االیرانیة نقل الجنائز الى النجف االشرف لدفنھا 

                                                 
 . ٢٦٧-٢٦٦ص، المصدر السابق ، اسحاق نقاش ) ٢٤٣(

(244) BOA,ŞD,2787/50/15.B.1327h.(1909). 

(245) BOA,MV,78/30/3.B.1311h.(1894);BOA,BEO,345/25830/10.B.1311h.(1894). 

فك5ان أھ5ل ، ث5م بواس5طة ال5زوارق ، إذ نقلت بالحمیر والجم5ال ، أستخدمت وسائل متعددة لنقل الجنائز على مراحل ) ٢٤٦(

ومن5ھ ، ف5رات حت5ى مین5اء الكوف5ة البصرة والناصریة والعمارة والدیوانیة ینقلون جنائزھم بالزوارق من خ5الل نھ5ر ال

وكان5ت ، وس5ھل القط5ار نق5ل الجن5ائز م5ن الم5دن العراقی5ة الجنوبی5ة وم5ن بغ5داد ، تنقل بالعربات إلى النجف االش5رف 

. الس5یارات ف5ي نق5ل الجن5ائز  وأخی5را ً أس5تخدمت، الجنائز تفرغ ف5ي محط5ة مدین5ة الحل5ة لتنق5ل إل5ى النج5ف االش5رف 

  . ١٥٥-١٥٤ص، المصدر السابق ، مظفر محسن عبد الصاحب ال: ینظر

(247)BOA,BEO,609/45657/3.Za.1312h.(1895);BOA,BEO,829/62130/12.Ra.1314h.(1896). 



 )

ان5ھ ت5م ، م ١٩٠٥اذار ١٣ائق العثمانی5ة المؤرخ5ة ذكرت الوث5 إذ،  )٢٤٩(وتنقل سرا ً  )٢٤٨(كانت تھرب

) ٥٠(وك5ذلك ھ5رب االیرانی5ون ،  )٢٥٠(وقد ماتوا بالكولیرا ، جثة الى مقبرة وادي السالم ) ١٤(نقل 

الصدارة العظم5ى العثمانی5ة نظ5ارة  أمرت أثرھافعلى ، جثة تقریبا ً من خانقین الى المقبرة المذكورة 

  .)٢٥١(بان تتخذ  تدابیر شدیدة وسریعة لمنع ھذه الحالة ، م  ١٩٠٥ تشرین االول ٢٣الداخلیة بتاریخ 

تق55دم ان الحكوم55ة الھندی55ة  ق55ررت من55ع نق55ل الجن55ائز ال55ى النج55ف االش55رف بس55بب انتش55ار 

غی55ر ان ھ55ذا الق55رار فق55د مفعول55ھ بق55رار م55ن الحكوم55ة ، م  ١٨٩٦م55رض الط55اعون ف55ي الھن55د س55نة 

ج55ف االش55رف عل55ى مس55ؤولیتھا الخاص55ة وذل55ك ف55ي س55نة اذ س55محت بنق55ل الجن55ائز ال55ى الن، العثمانی55ة 

وارتف5ع ،واسفر القرار العثماني عن ازدیاد في ع5د الجن5ائز المنقول5ة عب5ر مین5اء البص5رة  ، م ١٩٠٩

والذي ،  )٢٥٢(جثة في السنوات التالیة ) ١٥٥٢(ثم الى ) ٨٩٩(ثم  الى ) ٧٣٠(العدد من الصفر الى 

غی5ر ، نة النجف االشرف فیھ فائدة على واقع المدینة الصحي یظھر مما تقدم ان منع الجنائز الى مدی

الن العاملین في نقل وتجھیز ودفن ، ان واقع المدینة االقتصادي كان یتضرر بسبب انقطاع الجنائز 

  .الموتى یتوقفون عن عملھم 

لم تكن الرسوم التي فرضتھا الحكومة العثمانیة على نقل الجنائز مقتصرا ً بالتي تؤتى م5ن 

بل شملت الرسوم ایضاً  الجنائز التي تنقل من داخل الدولة العثمانیة الى مدینة النجف ، خارج فقط ال

تب5ین م5ن  إذ، وق5د اعت5رض الش5یعة م5ن التبعی5ة العثمانی5ة عل5ى ف5رض الرس5وم لجن5ائزھم ، االشرف 

یب والحل5ة والمس5) بعقوب5ة(م ان الش5یعة ف5ي خراس5ان ١٩٠٩حزی5ران  ٧خالل الوثائق المؤرخة في 

قدموا خمس مذكرات الى الحكومة العثمانیة الجل اعفاء ام5واتھم م5ن رس5وم ، والمحاویل والدیوانیة 

وتل5ت ھ5ذه الم5ذكرات م5ذكرة اخ5رى بالمض5مون نفس5ھ موقع5ة باس5م الش5یعة م5ن التبعی5ة ،  )٢٥٣(النقل 

  .   )٢٥٤(العثمانیة في والیة بغداد 
                                                 

إذ ص5در ق5انون ،لم تتخذ االجراءات  الفعالة للسیطرة على تھریب الجنائز إال بع5د تأس5یس الدول5ة العراقی5ة الحدیث5ة  ) ٢٤٨(

واص5بح م5دیر الص5حة العام5ة ھ5و ، لج5ة الع5دد الكبی5ر م5ن الجن5ائز المھرب5ة م لمعا١٩٢٤نقل الجنائز في اواخ5ر س5نة 

والملح55ق ال55ذي اض55یف الی55ھ س55نة  ١٩٢٤وبق55ي ق55انون ، المس55ؤول ع55ن تحدی55د ش55كل النق55ل واص55دار تص55اریح ال55دفن 

  .٢٧٤-٢٧٣ص، المصدر السابق ، اسحاق نقاش : ینظر . سنة ) ٤٣(م ساري المفعول  ١٩٤٣

 . ٨٦-٨٥،  ٣٨ص،  ٣ج، ریخ النجف االشرف تا، محمد حرز الدین )٢٤٩(

(250) BOA,DH.MKT,950/35/6.M.1323h.(1905). 

(251)BOA,A.MKT.MHM,588/31/23.Ş.1323h.(1905). 

؛ ٧٨ص، )  ١٩٧٣دار النھ5ار ،: یروت ب(دور الشیعة  في تطور العراق السیاسي الحدیث ، ، عبد هللا فھد النفیسي ) ٢٥٢(

 . ١١١،  ٣٨ص،  ٣ج، االشرف تاریخ النجف ، محمد حرز الدین 

(253)BOA,DH.MKT,2835/45/18.Ca.1327h.(1909). 

(254)BOA,ŞD,2787/50/15.B.1327h.(1909). 



 )

عثمانی5ة ع5دم اس5تیفاء الرس5وم م5ن اذ ق5ررت الحكوم5ة ال، وأثمرت المذكرات بعض الثمار 

م5ع ان المطالی5ب كان5ت ، جنائز الشیعة من التبعیة العثمانیة المنقولة من بغ5داد ال5ى النج5ف االش5رف 

اوسع من دائرة  بغداد اال ان الحكومة العثمانیة آثرت عل5ى نفس5ھا ان ال تواف5ق اال عل5ى ھ5ذه ال5دائرة 

لما لھذه الرسوم من دور في تفعی5ل ، ة بغداد وغیرھا ویبدو ان عدم موافقتھا على مناطق والی، فقط 

وعلى اثر ھذا القرار قدمت السفارة االیرانیة في استانبول م5ذكرة ال5ى الخارجی5ة ، الخزانة العثمانیة 

طلبت فیھا اعفاء التبعیة االیرانیة في بغداد م5ن رس5وم نق5ل الجن5ائز ال5ى النج5ف االش5رف ، العثمانیة 

  . )٢٥٥(انیة اسوة ً بالتبعیة العثم

و اس55تقر ال55رأي ،تناقش55ت الخارجی55ة م55ع الداخلی55ة ووالی55ة بغ55داد بش55أن الم55ذكرة االیرانی55ة  

م على عدم اعفاء االیرانیین م5ن رس5وم نق5ل جن5ائزھم م5ن بغ5داد ال5ى ١٩١٠تشرین الثاني  ٦بتاریخ 

م5وردا ً  ان ھ5ذه الرس5وم تع5د: ویبدو ان قرار عدم االعفاء جاء المرین االول ،)٢٥٦(النجف االشرف 

فق5ة عل5ى طل5ب الس5فارة االیرانی5ة اان المو: اما الثاني ، فال یمكن الغائھا ، مالیا مھماً َ◌ لوالیة بغداد 

ربما تدفع بسفارات اخ5رى لتتق5دم بطلب5ات  ال5ى الحكوم5ة العثمانی5ة إلعف5اء رعایاھ5ا م5ن رس5وم نق5ل 

  .الجنائز 

،    )٢٥٧(م ١٩١١لعامة في س5نة اعدتھ رئاسة االركان البریطانیة ا، وذكر تقریر عسكري 

وبحس55ب ،  )٢٥٨(جث55ة س55نویا ً تقریب55ا ً) ٦٠٠٠(ان ع55دد الجث55ث الت55ي تص55ل ال55ى النج55ف االش55رف 

م بل5غ ع55دد الجث5ث المنقول55ة م5ن خ55ارج النج5ف االش55رف ١٩١٣-١٩١٢االحص5اءات العثمانی5ة لس55نة 

 . )٢٥٩(جثة) ٧٥٥٨(لتدفن فیھا 

ق5دموا طلب5ا ً ال5ى الحكوم5ة  إذ،الندی5ة   م مس5الة نق5ل الجن5ائز ١٩١٤وأثار الش5یعة ف5ي س5نة 

: وذك5ر ان الق5انون ی5نص .  )٢٦٠(لجنائز الندیة  الى النجف االش5رف االعثمانیة اللغاء قانون منع نقل 

واال ف5ال یس5مح ،س5اعة  ) ١٢(اذا كان5ت المس5افة ، یجوز نقل المیت بعد الوفاة ال5ى العتب5ات المقدس5ة 
                                                 

(255)BOA,DH.İD,54-2/66/12.L.1331h.(1913). 

(256) BOA,ay.gőm. 

الغراض ویرد فیھ ذكر النجف االشرف ، تم اعداد التقریر عن المنطقة الممتدة من بغداد إلى الخلیج العربي  )٢٥٧(

وتقوم على ھضبة وھي محاطة باسوار یبلغ ،فقد ورد أنھا تقع على مسافة ثالثین میالً  عن الحلة  ، عسكریة 

وفي التقریر بعض التفصیالت عن الطریق الممتد ما بین ،  من دون إن یحیط بھا أي خندق ، قدما ً ) ٢٥(ارتفاعھا 

وكذلك ذكر التقریر معلومات عن طریق النجف االشرف ، ت والسیما عن الخانا، النجف االشرف وكربالء المقدسة 

 . ٢٤٦- ٢٤٥ص،النجف في المراجع الغربیة  ، جعفر الخیاط : ینظر  .بغداد –

 .٢٤٥ص ، المصدر نفسھ ) ٢٥٨(

 . ٧٧ص، المصدر السابق ، عبد هللا فھد النفیسي )٢٥٩(

(260)BOA,DH.İD,203/2/12.B.1332h.(1914). 



 )

والمص55دق م55ن ش55ورى الدول55ة والمق55ر ف55ي مجل55س ،لوف55اة  بنقل55ھ اال بع55د م55رور ث55الث س55نوات عل55ى ا

وبین55ت الحكوم55ة العثمانی55ة ان الھ55دف م55ن تش55ریع ھ55ذا الق55انون ھ55و الحف55اظ عل55ى ، ال55وكالء الخ55اص 

الن الجن55ائز الندی55ة ت55تعفن وتنتش55ر منھ55ا االم55راض اثن55اء نقلھ55ا ف55ي المس55افات ،االوض55اع الص55حیة  

ان الحكوم55ة العثمانی55ة ال تری55د الغ55اء ھ55ذا  مم55ا یعن55ي، الطویل55ة وبالخص55وص ف55ي فص55ل الص55یف 

وتقدم ان الحكومتین العثمانیة واإلیرانیة اتفقتا على ان ال تنقل الجثث الندیة من ای5ران .  )٢٦١(القانون

وم5ن ھ5ذا یتب5ین ان ق5انون من5ع نق5ل ، الى العتبات المقدسة اال بع5د م5رور ث5الث س5نوات عل5ى الوف5اة 

  .لة من خارج وداخل الدولة العثمانیة الى النجف االشرف الجثث الندیة شمل الجنائز المنقو

أو یوف5دون وكالءھ5م إل5ى ،إذ یذھب التجار انفسھم  ،كان نقل الجنائز تجارةً  تُدّر االرباح  

وقد یبقون مدة في البل5د ال5ذي یغ5دون الی5ھ ك5ي ، والى بلدان شیعیة أخرى لیتولوا نقل الموتى ، إیران 

، وحصل م5ن )٢٦٢(الموتى فینقلون جثثھم دفعھ واحدة إلى النجف االشرفیتجمع لدیھم عدد كبیر من 

 تجھیز ودفن الموتى الكثیر من االنتفاع  الم5ادي لع5دد كبی5ر م5ن الن5اس ف5ي مدین5ة النج5ف االش5رف ،

ً واعتمد دخلھم في االساس على عدد الجنائز، مما انعكس عل   .)٢٦٣(ى واقع المدینة االقتصادي ایجابا

إال إن الجان5ب الس55لبي عل5ى واق55ع المجتم55ع ، ن55ب االیج5ابي واھمیت55ھ ال55رغم م5ن الجاعل5ى و

وھي متعفنھ ، إذ إن الجثث تصل إلى مدینة النجف االشرف ، النجفي بسبب نقل الجنائز كان مؤلماً  
ونقل5ت ام5وات وھ5ي ، متفسخة اوصالھا متقطع5ة تنبع5ث منھ5ا روائ5ح كریھ5ة وام5راض معدی5ة  )٢٦٤(

وفضال ً عن ھذه ،  )٢٦٥(بورھا بعد أن دفنت بعنوان االمانة أو التأمین إذ نبشت من ق، ھیاكل عظمیة 

ورك5ز الس5ید ، فان ھذه األمور تؤدي إلى ھتك حرم5ة المی5ت ، االثار السلبیة على الواقع االجتماعي 

تح5ریم نق5ل (محمد علي ھبة الدین الحسیني الشھرستاني على ھ5ذه المس5ائل واص5در رس5الة بعن5وان  

غی55ر إن المجتم55ع ل55م ،  )٢٦٦(اص55الحیة،تاریخی55ة، علمی55ة  ، وھ55ي رس55الة فقھی55ھ ، )  الجن55ائز المتغی55رة
                                                 

(261)BOA,ay.gőm. 

 . ٧٨ص،المصدر السابق ،  فھد النفیسي عبد هللا) ٢٦٢(

 . ٢٤٤ص،  ١ج، تاریخ النجف االشرف ،محمد حرز الدین  ) ٢٦٣(

م مع زوجھا عالم اآلث5ار ١٨٨١والتي جاءت إلى العراق سنة ، عن الجنائز ) دیوال فوا(تقول الرحال الفرنسیة مدام ) ٢٦٤(

ولفتت نظ5ري اش5یاء بعض5ھا ف5وق ، فونة علت إلى انوفنا وإذا بع، نزلنا في خان كبیر ) : مارسیل دیوالفوا( الفرنسي 

فق5د كان5ت ھ5ذه ، وما إن مددت یدي حتى ارتدت الي وكأنھا قد مس5ھا تی5ار كھرب5ائي ، فتقدمت منھا اتفحصھا ، بعض 

وبعضھا في توابیت خشب یبدو من بین ش5قوقھا اللح5م الناش5ف ، االشیاء جثث بعضھا لفت في بساط وحزمت بحبال  

 . ٢٤٠-٢٣٩ص،النجف في المراجع الغربیة  ،جعفر الخیاط  : ینظر  .المسود 

ومن ثم نقل5ھ م5ن مدفن5ھ األول لدفن5ھ ثانی5ا ً ف5ي العتب5ات ، دفن المیت بصورة مؤقتة لصعوبة نقلھ : االمانة أو التأمین ) ٢٦٥(

 . ١٥٣ص، المصدر السابق ، محسن عبد الصاحب المظفر : ینظر . المقدسة 

 ).ھـ ١٣٢٩، مطبعة الشابندر : بغداد (،  ٣ط، تحریم نقل الجنائز المتغیرة ، رساتي ھبة الدین الشھ) ٢٦٦(



 )

مم55ا ، ب55ل  اتھم55وا الشھرس55تاني ب55الكفر حت55ى اص55بحت حیات55ھ ف55ي خط55ر ،  )٢٦٧(یتقب55ل ھ55ذه الرس55الة 

  . )٢٦٨(اضطر أن یھاجر من النجف االشرف 

وتى س55میت فق55د فرض55ت الحكوم55ة العثمانی55ة رس55وما ً عل55ى دف55ن الم55، وفیم55ا یتعل55ق بال55دفن 

بل5غ مق5دارھا ف5ي عھ5د والی5ة م5دحت باش5ا ،)  ترابیة ارض النجف االش5رف (أو ) الَدفـْنیَّة أو الَدفْینة(

أم5ا ف5ي خارج5ھ بل55غ ، ف5ي داخ5ل س55ور المدین5ة )٢٦٩(ق5ران ) ١٠٠٠(، ) م١٨٧٢-١٨٦٩(عل5ى بغ5داد 

، المقدس5ة  وكذلك حددت رس5وم ال5دفن حس5ب قدس5یة المواق5ع ف5ي العتب5ة العلوی5ة،  )٢٧٠(قران) ١٠٠(

ف5ي ح5ین ح5دد ، بی5زة  ) ٢٥٠(حجر الصحن ، بیزة ) ٢٥٠٠(بیزة ، ایوان الذھب ) ٥٠٠٠( الرواق

وكانت رسوم الدفن تذھب لحساب خزینة نظارة االوقاف ،  )٢٧١(بیزة) ٥٠(رسم مقبرة وداي السالم 

 ١٢ -١٨٨٤تش5رین الث5اني  ١٣وبلغ مقدار ھذه الرسوم ضمن میزانیة االوق5اف ف5ي ، )٢٧٢(العثمانیة 

 ٧٥، ٧٥٨(م  ١٨٨٩آب  ١٢ –تم555وز  ١٣وف555ي ، ) ب555اره  ٣٠، ق555رش  ٨٦، ٣٩٤(م ١٨٨٥ای555ار 

 ١٣ف5ي ح5ین بل5غ ف5ي ، ) ب5اره ٣٠قرش و ٤,٦٤٨( م ١٨٩٣ایلول  ١٢-حزیران  ١٣وفي ، ) قرش

  . )٢٧٣()قرش ٣٨,٢٦٠( م١٨٩٧كانون األول  ١٢-ایلول 

بل إن نسبتھا عل5ت تبع5ا ً ، جنائز ویظھر مما تقدم إن رسوم الدفن فاقت بكثیر رسوم نقل ال

 –الت55ي ھ55ي اثم55ان باھظ55ة  –وفض55ال ً ع55ن ھ55ذا العل55و ف55ي نس55بة رس55وم ال55دفن ،لقدس55یة مواق55ع ال55دفن  

فحینم5ا  ق5ررت بن5اء مستش5فى ف5ي النج5ف االش5رف ، اضافت الحكومة العثمانی5ة مب5الغ أخ5رى إلیھ5ا 

                                                 
 . ٨٥ص،  السید ھبة الدین الحسیني آثاره الفكریة ومواقفھ السیاسیة، محمد باقر احمد البھادلي ) ٢٦٧(

 . ٢٠٥،  ٢٠٣ص،  ٢ج، ) ھـ ١٤٢٦، مطبعة شریعت : قم (، ھكذا عرفتھم ، جعفر الخلیلي ) ٢٦٨(

قروش عثمانیة تقریباً في العراق في ستینات وبدایة ) ٤(، كانت تعادل ) قران ناصر شاه(عملة إیرانیة : قران )  ٢٦٩(

م ، أما في سنة ١٨٨٧قروش عثمانیة في البصرة سنة ) ٣(السبعینات من القرن التاسع عشر المیالدي ، وعادلت 

ین محمد القھواتي ، دور البصرة التجاري في حس: ینظر . قرش عثماني في البصرة  أیضاً ) ٢(م عادلت ١٩٠٦

 . ٤٨٧،  ٤٨٥، ٤٨١، ص ١٩١٤- ١٨٦٩الخلیج العربي 

 . ١٦٤ص، العراق في عھد مدحت باشا ،محمد عصفور سلمان  ) ٢٧٠(

 . ٣٩٩،  ٢٦٦ص، المصدر السابق ، اسحاق نقاش ) ٢٧١(

(272)BOA,ŞD,132/32/23.N.1312h.(1895);BOA,BEO,590/44232/30.N.1312h.(1895);BOA,B

EO,745/55826/2.N.1313h.(1896). 

(273)BOA,EV.d/25962/1302h.(1884);BOA,EV.d/25975/1302h.(1885); BOA,EV. d/26024/ 

1302h. (1885);BOA,EV.d/26113/1302h.(1885); BOA,EV.d/27378/1306h.(1889); BOA, 

EV.d/28017/1310h.(1893);BOA,EV.d/28948/1315h.(1897). 



 )

بموجب ارادة سنیة سلطانیة صدرت ، إلى رسوم الدفن ) عشرة قروش(باضافة  اتكالیف بناءھ أمنت

  .    )٢٧٤(م ١٩٠٦كانون الثاني  ٢٢بتاریخ

لم تكن الرسوم التي فرضتھا الحكومة العثمانیة على نقل االموات مقتص5را ً ب5الموتى الت5ي 

بل ش5ملت الرس5وم أیض5ا ً الجث5ث الت5ي تنق5ل م5ن داخ5ل الدول5ة العثمانی5ة إل5ى ، تؤتى من الخارج فقط 

فلذلك طلب الشیعة من التبعیة العثمانیة في والیة بغ5داد ف5ي س5نة ، لتدفن فیھا  مدینة  النجف االشرف

، )٢٧٥(نیة الغاء رسوم الدفن من ام5واتھمم من خالل مذكراتھم التي قدموھا إلى الحكومة العثما١٩٠٩

 أو أنھ5ا أرادت تنظ5یم، ویبدو إن االدارة العثمانیة كانت تتماطل في الموافقة على الغاء ھ5ذه الرس5وم 

م ن5ص عل5ى إعف5اء ١٩١٢أو  ١٩١١إذ سنت قانوناً ف5ي س5نة  ، قوانین خاصة تتعلق بھذا الموضوع 

وك5ان ھ5ذا الق5انون ، التبعیة العثمانیة من رسوم الترابیة في حالة دفنھم خارج مدینة النجف االشرف 

  . )٢٧٦(ضمن قوانین نظارة االوقاف باعتبار إن رسوم الدفنیة تدخل في خزینة االوقاف 

ش55ت دائ55رة التنظیم55ات ف55ي مجل55س ش55ورى ال55دولى م55ذكرة مرس55لة م55ن نظ55ارة االوق55اف ناق

احتوت مادة قانونیة نصت على إعفاء اموات خدم المرقد العلوي المقدس من رسوم الدفن في صحن 

واقرھ5ا مجل5س ال5وكالء ، وبعد أن صدق مجلس شورى الدولة ھذه المادة القانونیة ، المرقد الشریف 

، )٢٧٩()المبعوث5ون ( )٢٧٨(ارسلت إلى رئاسة مجلس المبعوثان ،  )٢٧٧(م ١٩١١ار ای ٢٨الخاص في  

وامض5اءه ، وصدق على التعدیل مجلس االعیان بعد تدقیقھ ، إذ اجرى المجلس تعدیالً  على القانون 

واص555بحت للق555انون ق555وة ، م١٩١١حزی555ران  ١٤الس55لطان العثم555اني باص555داره ارادة س555نیة بت55اریخ  

  . )٢٨٠(إجرائیة 

                                                 
(274) BOA,İ.DH,1441/1323Za-35/26.Za.1323h.(1906). 

(275)BOA,DH.MKT,2835/45/18.Ca.1327h.(1909); BOA,ŞD,2787/50/15.B.1327h.(1909). 

(276)BOA,HR.HMŞ.İŞO,57/21/16.Ts.1327r.(1911);BOA,BEO,3995/299575/7.S.1330h. 

(1912). 

(277) BOA,MV,152/75/29.Ca.1329h.(1911). 

( فتعن5ي ، ف5ي اللغ5ة الفارس5یة ) ان(ُجمع5ت ب5أداة الجم5ع ، العربیة والمؤنث مبعوث5ة ) مبعوث ( من كلمة: المبعوثان ) ٢٧٨(

اصطالحا ً -أما ) المرسل أو المرسلون(بالمعنى العربي  نفسھ  –لغةً   –استخدمھا االتراك العثمانیون ، ) المبعوثون 

ش5مس ال5دین : ینظ5ر ) . المبعوث5ون(بعوث5ان اطلقوھا على عضو أو اعضاء مجلس البرلمان العثماني أو مجل5س الم –

؛ س55ھیل ص55ابان  ٦٧٩ص، المص55در الس55ابق ، ؛ معل55م ن55اجي  ١٢٧٠ص ، ایكنج55ي جل55د ، المص55در الس55ابق ، س55امي 

  .  ١٩٩ص،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة  

(279)BOA,BEO,3900/292477/3.C.1329h.(1911). 

(280)BOA,İ.MLU,5/1329C-23/16.C.1329h.(1911). 



 )

ب5ل اص5درت ق5وانین ح5ددت بھ5ا ، ص5ر ق5وانین الحكوم5ة العثمانی5ة بال5دفن  ورس5ومھ ل5م تقت

س5نة  )٢٨٢(إذ تم تنظیم الئحة قانونیة للقبور في النجف االشرف ،  )٢٨١(اطار القبور ورسومھا أیضاً  

  :تكونت من المواد اآلتیة ،  )٢٨٣(م١٩١٣

اً  ال یس5مح بترمیمھ5ا  إال ب5اذن م5ن أم5ا الت5ي بنی5ت س5ابق، یمن5ع بن5اء اط5راف المق5ابر : المادة األولى 

  .نظارة االوقاف 

أي إن اط5راف القب5ر تك5ون مفتوح5ة ال ، یجوز بناء قبة على القب5ر قائم5ة عل5ى اعم5دة : المادة الثانیة 

  .یحسب رسم دفن قبرین ، وإذا بنیت قبة على القبر ،مبنیة  

  .م مربع ) ٣,٧٥(و ، م عرضا ً ) ١,٥٠(و، م طوال ً ) ٢,٥٠(تحدد مساحة القبر بـ : المادة الثالثة 

م مرب5ع فان5ھ یف5رض رس5م دف5ن عل5ى ك5ل مت5ر ) ٣,٧٥(إذا زادت مس5احة القب5ر ع5ن : المادة الرابعة 

  .م مربع ) ١٢(مربع زائد ، وال یجوز أن تتجاوز مساحة القبر عن 

  . )٢٨٤(تقوم نظارة االوقاف بتنفیذ ھذه القوانین: المادة الخامسة 

ك5انون األول  ٩ف5ي ) مجلس ال5وزراء العثم5اني(مجلس الوكالء الخاص واقر ھذه القوانین 

ودخلت حی5ز التنفی5ذ بص5دور اإلرادة الس5نیة بتوقی5ع الس5لطان العثم5اني محم5د رش5اد ، )٢٨٥(م  ١٩١٣

،و یظھ5555ر أن ھ5555دف  )٢٨٧(م ١٩١٣ك5555انون األول   ١٣بت5555اریخ ) ٢٨٦() م١٩١٨-١٩٠٩(الخ5555امس 

ة خاص5ة للقب5ور و ھ5و توس5یع دائ5رة رس5وم ترابی5ة ارض الحكومة العثمانیة من اصدار الئحة قانونی

إذ إن بناء القباب على القبور وتوسیع مس5احتھا كان5ت واردة ومعروف5ة ف5ي ش5كلیة ، النجف االشرف 

                                                 
(281)BOA,DH.İD,84/11/6.C.1331h.(1913). 

  :ینظر . شملت الالئحة القانونیة كذلك القبور في كربالء المقدسة والكاظمیة المقدسة ) ٢٨٢(

         BOA,MV,231/152/24.C.1331h.(1913). 

(283)BOA,MV,232/36/10.M.1332h.(1913). 

(284)BOA,İ.MMS,175/1332M-36/14.M.1332h.(1913). 

(285 )  BOA,ay.gőm. 

إذ تعاني اضطرابات وحالة ، تسنم السلطنة العثمانیة والدولة في احتضار ) : م١٩١٨-١٨٤٤(محمد رشاد الخامس ) ٢٨٦(

وف55ي عھ55ده س55عى ح55زب االتح55اد ، اف55الس واالوربی55ون تس55لطو عل55ى مالی55ة الدول55ة الس55تیفاء م55ا لھ55م علیھ55ا م55ن دی55ون 

واس5تقلت أكث5ر ، م ١٩١١وخ5الل حكم5ھ احتل5ت ایطالی5ا لیبی5ا س5نة ، لتركی5ة والترقي الحاكم إلى تتریك الشعوب غیر ا

، م وصرعت فیھا ثم استسلمت ١٩١٨-١٩١٤وأخیراً  خاضت الدولة العثمانیة الحرب العالمیة األولى ، دول البلقان 

، ك المح5امي محم5د فری5د ب5: للتفاص5یل ینظ5ر . ولم یشھد محمد رشاد مأتم سلطنتھ الن5ھ م5ات قب5ل االستس5الم بش5ھور 

 .٧١٦-٧٠٩ص ، المصدر السابق 

(287) BOA,İ.MMS,175/1332M-36/14.M.1332h.(1913). 



 )

 وم55ن ث55م ، فمنھ55ا استحص55لت االدارة العثمانی55ة رس55وم ترابی55ة زائ55دة ع55ن المفروض55ة ،  )٢٨٨(المق55ابر

  .العثمانیة من خالل خزینة االوقاف  انعكست ھذه الزیادة على واردات الخزینة

وتجی5ز لھ5م أن ، وكانت نظارة االوقاف تتعاقد مع التجار وتم5نح لھ5م امتی5از دف5ن الم5وتى  

ا االمتی5از ت5اجر یھ5ودي بغ5دادي بع5د دفع5ھ ذم حصل على ھ١٩١٤5ففي سنة ،یفرضوا رسماً  معیناً  

ال5رغم عل5ى ، و)٢٨٩(متیاز ثالث سنوات وكانت مدة اال، لیرة عثمانیة ذھبیة ) ١٣,٠٠٠(مبلغاً  قدره 

فق5د تم5ت اض5افة ،فان الس5لطات العثمانی5ة اض5افت مب5الغ أخ5رى إل5ى رس5وم ال5دفن  ، من ھذا التعاقد 

وطلب55ت الحكوم55ة العثمانی555ة ، م ١٩١٥ق55رش إل55ى رس55وم ال555دفن ف55ي النج55ف االش55رف س555نة ) ٣٠(

وبین5ت الوالی5ة إن ،  )٢٩٠(المبل5غ  اب الت5ي ادت إل5ى اض5افة ھ5ذابالمركزیة من والیة بغداد بی5ان االس5

ق5رش إل5ى رس5وم ال5دفن ف5ي النج5ف االش5رف ) ٣٠(ویب5دو إن اض5افة ال5ـ .  )٢٩١(االضافة تم الغاءھ5ا 

فل5ذلك م5ا أن ، حصلت باجتھاد من والی5ة بغ5داد ودون أن تھ5تم بعق5د نظ5ارة االوق5اف ف5ي ھ5ذا الش5أن 

  . )٢٩٢(المبلغ المضاف سارعت والیة بغداد أن اعلنت أنھا الغت، استفسرت األسباب 

تبین مما تقدم أن عدد كبیر من الناس في مدینة النجف االشرف انتفع5وا مادی5اً  م5ن خ5الل  

وف5ي ، مم5ا ش5كلت اساس5ا ً م5ن أس5س االقتص5اد النجف5ي ، تجھیز ودفن الموتى وحف5ر القب5ور وبنائھ5ا 

و ال س5یما ،ع5ن طریقھ5ا إذ إن االمراض كانت تنتش5ر ، المقابل أثر نقل الجنائز على الواقع الصحي 

  .) ٢٩٣(بسبب تفسخھا وتعفنھا أثناء النقل ، من الجثث الندیة 

،  القبور  ن نقل الجنائز ودفن الموتى وبناءواستفادت الحكومة العثمانیة استفادة كبیرة م               

وم ھب لحساب خزینة نظارة االوق5اف ، واختلف5ت رس5ذوالتي كانت ت، من خالل الرسوم المفروضة 

ف5رواق المرق5د العل5وي المق5دس ك5ان األعل5ى نس5بة ً ب5ین ،الدفن وعلت نس5بتھا تبع5اً  لقدس5یة المواق5ع  

مم5ا انعكس5ت عل5ى زی5ادة واردات ، وكذلك ارتفعت رسوم القبور كلما زادت مس5احتھا ،اماكن الدفن 

وانین ح5ددت بھ5ا ولكي تستفید االدارة العثمانیة من الرسوم بشكل م5نظم س5ننت ق5، الخزینة العثمانیة 

وكذلك منحت نظارة األوقاف امتیاز دفن الموتى إلى التجار في سبیل ، اطار القبور ومقدار الرسوم 
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  . ٧٨ص، المصدر السابق ، عبد هللا فھد النفیسي ) ٢٨٩(

(290)BOA,DH.ŞFR,54-A/81/8.T.1331r.(1915). 

(291) BOA,DH.ŞFR,481/74/15.T.1331r.(1915). 

(292)BOA,ay.gőm. 

(293   ) BOA,BEO,609/45657/3.Za.1312h.(1895)    .  



 )

وفض5ال ً ع5ن ھ5ذا االمتی5از ف5ان التج5ار عمل5وا ف5ي ، الحصول عل5ى مب5الغ رس5وم ال5دفن دفع5ة واح5دة 

  . )٢٩٤(إذ أن ھذه التجارة درت ارباحا ً كثیرة، تجارة نقل الجنائز أیضا ً 

  :ونستنتج إن ثالثة اطراف استفادت من  نقل الجنائز ودفن الموتى اقتصادیا ً 

  .مدینة النجف االشرف -١

 .الحكومة العثمانیة -٢

  .التجار -٣

 

                                                 
(294 )  BOA,DH.İD,84/11/6.C.1331h.(1913). 



 )

   -:شرف التعلیم الحدیث في النجف األ: المبحث االًول 
كان التعلیم في الدولة العثمانیة حتى أواسط الق"رن التاس"ع عش"ر الم"یالدي عب"ارة ع"ن 

والم""دارس العس""كریة ،  )١(والكتاتی""ب ، حلق"ات دراس""یة تعق""د ف"ي الم""دارس الملحق""ة بالمس"اجد 

وحینم""ا ب""دأت حرك""ة ، ) ٢() م ١٨٠٧ -١٧٨٩(الت""ي تأسس""ت ف""ي عھ""د الس""لطان س""لیم الثال""ث 

م أدخل"ت ال"نظم ١٨٧٦ -١٨٣٩اإلصالحات في مؤسس"ات الدول"ة م"ن خ"الل عھ"د التنظیم"ات 

وم"ن ث"م تأسس"ت ، الغربیة الحدیثة في التعلیم ففتحت م"دارس مختلف"ة ف"ي العاص"مة اس"تانبول 

لش"ؤون اإلداری"ة وك"ذلك اھتم"ت االدارة العثمانی"ة با، المدارس الحدیثة في الوالیات العثمانی"ة 

االول""ى : وتألف""ت م""ن لجنت""ین ) الھی""أة العام""ة للمع""ارف (م ١٨٥٦فش""كلت ف""ي س""نة ، للتعل""یم 

أم"ا الثانی"ة اختص"ت بش"ؤون التعل"یم الح"دیث ، ، اختصت بشؤون الم"دارس الدینی"ة االس"المیة 

م ١٨٦٩وأصدرت الحكومة العثمانیة في سنة  ،  )٣(م ١٨٥٦تم تأسیس نظارة المعارف سنة و

                                                 
، أي م"دارس الص"بیان ) ص"بیان مكتبل"ري ( وھي المدارس التي أقیمت لتعلیم الص"بیان وس"میت ب"ـ : الكتاتیب ) ١(

وت"درس فیھ"ا اللغ"ة العربی"ة وحف"ظ الق"ران الك"ریم وتفس"یر بع"ض آیات"ھ ، وكانت تقام في الغالب في المس"اجد 

ول"م یك"ن ھن"اك ج"دول مع"ین لل"دروس ف"ي ھ"ذه الكتاتی"ب ، العملیات الحس"ابیة األولی"ة وتعلیم الصالة وبعض 

وتف"تح ، یتنقل من درس آلخر بحسب الوقت الذي یستغرقھ الص"بیان ف"ي فھ"م الموض"وع ) المال(فكان المعلم 

مى مس"اعداً ل"ھ ویختار المال م"ن ب"ین تالمی"ذه الق"دا، الدروس یومیاً بقراءة القران الكریم وتنتھي بتعلیم الخط 

بع"ض الكتاتی"ب  –عل"ى ش"كل مح"دود  –وك"ذلك وج"دت . یساعده في إدارة شؤون التالمیذ) الخلفة (یسمى بـ 

، فاض""ل مھ""دي بی""ات :للتفاص""یل ینظ""ر ) . مالی""ة (تق""وم بالت""دریس فیھ""ا معلم""ة تس""مى ، الخاص""ة بالبن""ات 

الحی"اة الفكری"ة ، قر احمد البھادلي ؛ محمد با٣٨٤ -٣٨١ص ، دراسات في تاریخ العرب في العھد العثماني 

 .  ١٠٨ -١٠٧ص ) ٢٠٠٤مطبعة ستاره،:قم(،) ١٩٤٥-١٩٢١(في النجف االشرف 

 ،تسنم عرش السلطنة العثمانیة في وضع حرج بسبب رحى الح"رب ال"دائرة) : م ١٨٠٨ -١٧٦٢(سلیم الثالث ) ٢(

غی"ر ان النمس"ا ، ل"ى من"اطق عدی"دة منھ"ا إذ ان الروس والنمساویین اتحدوا ضدا الدولة العثمانیة واس"تولوا ع

ون"ص البن"د ، م ١٧٩١س"نة ) س"تووا(خرجت من الحرب بعق"د معاھ"دة ص"لح م"ع الدول"ة العثمانی"ة ف"ي مدین"ة 

ثم عقدت روسیا ایضاً معاھ"دة ص"لح م"ع . األول منھا ان الصلح بین الطرفین سیكون صلحاً أبدیاً براً وبحراً 

ق""ام الس""لطان بإص""الحات داخلی""ة والس""یما ف""ي الجان""ب . م ١٧٩٢س""نة ) ی""اش(الدول""ة العثمانی""ة ف""ي مدین""ة 

وصدرت فتوى بان ك"ل ، العسكري وفقاً للنظام الغربي اال انھ بسبب إصالحاتھ العسكریة قامت حركة ضده 

. م ١٨٠٧فع"زل ف"ي س"نة ، سلطان یدخل النظام الغربي ویجب"ر الرعی"ة عل"ى اتباع"ھ ال یك"ون ص"الحاً للمل"ك 

 . ٣٩٣ – ٣٦٣ص ، المصدر السابق ، محمد فرید بك المحامي :  للتفاصیل ینظر

  .  ٣٧٢ -٣٧٠ص ، فاضل مھدي بیات،  دراسات في تاریخ العرب في العھد العثماني ) ٣(



 )

ون"ص الق"انون عل"ى ت"ألیف ، انون المعارف والذي نش"أ بموجب"ھ نظ"ام كام"ل للتعل"یم الح"دیث ق

  . )٤(مجالس معارف في الوالیات 

وھ""ي ، م أول مدرس""ة حدیث""ة ف""ي بغ""داد ١٨٦٩وأس""س ال""والي م""دحت باش""ا ف""ي س""نة           

وكان"ت م"دة ، وق"د قب"ل فیھ"ا التالمی"ذ المتخرج"ون م"ن الكتاتی"ب ، المدرسة الرشدیة العس"كریة 

الت""اریخ والدراس""ة فیھ""ا أرب""ع س""نوات ت""درس خاللھ""ا اللغ""ات العربی""ة والفارس""یة والتركی""ة ،

وكان الھدف من ھ"ذه المدرس"ة تخ"ریج ض"باط ، )٥(والجغرافیة والدین والحساب وحسن الخط 

ع"راقیین للج"یش الس""ادس ف"ي الع"راق ، وك""ذلك أس"س م""دحت باش"ا مدرس"ة رش""دیة مدنی"ة ف""ي 

  .  )٦(م ١٨٧٠وبدأ الطالب بالدراسة فیھا في سنة ، موظفین للدوائر الحكومیة  بغداد لتخریج

، لم تھتم اھتماماً جاداً بتأس"یھا فان اإلدارة العثمانیة، اما المدارس االبتدائیة في العراق          

  :ن وراء ذلك اسباب عدة كموت

نش"ر التعل"یم االبت"دائي عل"ى لة ان اإلدارة العثمانیة ل"م تك"ن تمتل"ك اإلمكان"ات الفنی"ة والمالی" - ١

  . نطاق واسع في الوالیات 

 . قلھ المعلمین  - ٢

 . وجود الكتاتیب التي كانت تقوم بمھمة التعلیم االبتدائي  - ٣

 . )٧(حاجة الدوائر العثمانیة الى خریجي المدارس الرشدیة  - ٤

ب""ادئ تعل""یم األلفب""اء وم: وكان""ت من""اھج الدراس""ة ف""ي الم""دارس االبتدائی""ة ھ""ي            

الحس""اب والھندس""ة البس""یطة والص""حة والت""ـأریخ والجغرافی""ة ، وم""دة الدراس""ة فیھ""ا أرب""ع 

ویش""ترط ف""ي التلمی""ذ ال""ذي یقب""ل ف""ي الص""ف االول أن ال یق""ل عم""ره ع""ن الس""ت ، س""نوات 

  .  )٨(سنوات 

                                                 
 .  ٨٤ص ، العراق في عھد مدحت باشا، محمد عصفور  سلمان ) ٤(

مطبع""ة جامع""ة : البص""رة ( ، )  ١٩٣٢ -١٨٦٩(تط""ور التعل""یم ال""وطني ف""ي الع""راق ، اب""راھیم خلی""ل احم""د ) ٥(

 .  ٣٦ص ، ) ١٩٨٢، البصرة 

 .  ٨٦ – ٨٥ص ، باشا   العراق في عھد مدحت، محمد عصفور سلمان ) ٦(

 .  ٣٩ص ، تطور التعلیم الوطني في العراق ، ابراھیم خلیل احمد )٧(

ش"ركة الطب"ع : بغ"داد ( ، ١٩١٧ -١٦٣٨تاریخ التعلیم ف"ي الع"راق ف"ي العھ"د العثم"اني  ، عبد الرزاق الھاللي ) ٨(

 .  ١٣٥ص ، )  ١٩٥٩، والنشر االھلیة 



 )

فقد أسست الحكومة العثمانیة في ، عن المدارس الحدیثة في النجف االشرف  أما               

تألفت من ستة صفوف أربعة ابتدائیة واثنان لمن تخرج ، م مدرسة رشدیة فیھا ١٨٨٢ة سن

ف ان ھذه المدرسة كانت عبارة ویظھر من خالل ھذه الصفو،  )٩(من الصفوف االبتدائیة 

اذ ان اإلمكانیات المادیة والفنیة للحكومة العثمانیة لم ، )  –رشدیة  –ابتدائیة ومتوسطة ( عن 

شاء مدارس منفصلة والسیما ان تطبیق التعلیم الحدیث في اقضیة والیة بغداد تكن تسمح بان

الن الشائع بین الناس ان ، ھذه المدرسة العصریة كان ضعیفاً  واإلقبال على ،كان في بدایاتھ 

وفضالً عن ھذا السبب امتنع ، )١٠(ندھم الحكومة العثمانیة في الجیشجمیع طالبھا ستج

كما   -لى ھذه المدارس الحدیثة خوفاً علیھم من االنحراف إم اآلھلین عن إرسال أبنائھ

  .  )١١( - ادعوا

إقدام الحكومة العثمانیة على تأسیس مدرس"ة حدیث"ة ف"ي قض"اء النج"ف االش"رف  إن            

م تضم بین مراحلھا صفوفاً لالبتدائیة قبل االھتمام بتأسیس المدارس االبتدائیة ١٨٨٢في سنة 

تعك"س بُع"د آخ"ر غی"ر بُع"د االھتم"ام ب"التعلیم ، )١٢( سیما في مرك"ز الوالی"ة الوفي والیة بغداد 

تب"ین م"ن خ"الل الوث"ائق ان اإلدارة العثمانی"ة اس"تخدمت التعل"یم الح"دیث  إذ ،الحدیث بحد ذات"ھ

                                                 
 .  ١٤٦ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبھ ) ٩(

، قس"م النج"ف ، ) ١٩٨٧، مؤسسة االعلم"ي : بیروت ( ،   ٢ط ، موسوعة العتبات المقدسة ، جعفر الخلیلي ) ١٠(

 .  ١٧٩ – ١٧٨ص ، ٢ج

فكلم"ا ، ویش"تد االم"ر م"ع البن"ات ، الى الم"دارس الحدیث"ة  ھمأبناءیمنعون ارسال  كان المحافظون على القدیم) ١١(

مم"ا ، قام شخص بإرسال طفلتھ الى المدرسة قامت القیامة علیھ ورموه بالزندقة واإللح"اد وق"وا رص الك"الم 

عب"د : ینظ"ر . یوھن العزم وال یجسر أحد بالمجاھرة في وجوب تثقیف الفتاة وتعلیمھا العلوم وانماء مداركھا 

 .  ١٥٩ -١٥٧، ١٥٢ص ،المصدر السابق ، الرزاق الھاللي 

فق""د فتح""ت أرب""ع ، م ١٨٨٩ب""دأت الحكوم""ة العثمانی""ة بإنش""اء الم""دارس االبتدائی""ة ف""ي والی""ة بغ""داد ف""ي س""نة ) ١٢(

. مدرس"ة الك"رخ ، مدرس"ة العثمانی"ة ، مدرس"ة جدی"د حس"ن باش"ا، مدرس"ة الحمیدی"ة : مدارس ف"ي بغ"داد ھ"ي 

تطور التعلیم ال"وطني ف"ي ، ؛   إبراھیم خلیل أحمد ١٥٣ص ، المصدر السابق ، عبد الرزاق الھاللي : ینظر 

 .  ٤٢العراق ،ص 



 )

فق""د ص""درت وثیق""ة عثمانی""ة ف""ي س""نة ،  )١٣(الش""یعي  الفك""ركوس""یلة م""ن وس""ائل من""ع انتش""ار 

  .  )١٥(ھذا الموضوع اشار فیھا الى،  )١٤(الیة بغداد م وبتوقیع مدیر معارف و١٨٨٥

ویبدو ان الحكومة العثمانی"ة اتخ"ذت م"ن سیاس"ة التعل"یم الح"دیث توجی"ھ الط"الب             

لدراس""ة العل""وم الحدیث""ة دون دراس""ة العل""وم الدینی""ة ف""ي الم""دارس الدینی""ة الش""یعیة ھ""ذا م""ن 

الم"دارس الحدیث"ة یك"ون وف"ق الم"نھج ومن جانب آخر فان تدریس مادة الدین ف"ي ، جانب 

 إذ، الذي تقرره نظارة المعارف ،وھذا المنھج سیطابق الفكر الذي تتبن"اه الدول"ة العثمانی"ة 

وذكر مصدر وثائقي انھ تأسس"ت  . )١٦(تبنت الفكر او المذھب الحنفي مذھباً رسمیاً للدولة 

والت"ي أقیم"ت ، م  ١٨٨٧ك"انون االول    ١٣مدرسة ابتدائیة ف"ي النج"ف االش"رف بت"اریخ 

  .  )١٧() م ١٩٠٩ -١٨٧٦( من قبل السلطان عبد الحمید الثاني 

ان المدرس"ة الرش"دیة ، م ١٩٠٠ش"باط  ١٥وذكرت الوث"ائق العثمانی"ة المؤرخ"ة ف"ي 

ویق"ول الس"ید ، ) ١٨(العثمانیة ف"ي قض"اء النج"ف االش"رف كان"ت فیھ"ا دروس نھاری"ة ومس"ائیة 

ف"ي ) العثمانی"ة (انھ تعل"م ش"یئاً م"ن اللغ"ة  التركی"ة :لصدد في ھذا ا )١٩(محمد علي كمال الدین 

                                                 
(13 )  BOA, MF. MKT, 84/15/ 23.Ş . 1301h. (1884).  

م اصبح مدیر معارف والیة بغداد رئیساً لمجلس ١٨٩٢كان مدیر معارف والیة بغداد محمد جمیل ، وفي سنة ) ١٤(

عاكف : وضم مجلس المعارف وجھاء مدینة بغداد مثل ، عارف الوالیة ومدیراً لإلعدادیة العسكریة والمدنیة م

 : ینظر . عبد الرحمن جمیل ، عبد الوھاب السنوي ، حسام الدین اال لوسي ، علي راسم ، لوسي اآل

BOA, MF. MKT, 87/128/ 5.Z . 1302h. (1885);                                                 

  .  ٣٧٦ص ، دراسات في تاریخ العرب في العھد العثماني ، فاضل مھدي بیات 

(15)BOA, MF. MKT, 87/128/ 5.Z . 1302h. (1885). 

 .  ٧٧ص ، المصدر السابق ، وجیھ كوثراني ) ١٦(

 .  ٣٠٥ص ، دراسات في تاریخ العرب في العھد العثماني ، فاضل مھدي بیات ) ١٧(

(18 ) BOA, DH. MKT, 2306/59/ 14.L . 1317h. (1900). 

وتعل"م ف"ي الكت"اب ث"م درس اللغ"ة العربی"ة ، ول"د ف"ي النج"ف االش"رف ) : م ١٩٦٦ -١٩٠٠( محمد عل"ي كم"ال ال"دین ) ١٩(

واتج"ھ ال"ى التجدی"د فش"رع بمطالع"ة ، وعلم المنطق وأصول الحدیث لدى عدد من األساتیذ منھم الشیخ حس"ین الحل"ي 

واص"در ، م ١٩٢٠ش"ارك ف"ي الث"ورة العراقی"ة س"نة .ت والكتب الحدیثة منذ الثانیة عشرة من عمره الصحف والمجال

 ،م ١٩٢١ف"ي حزی"ران ) كلی"ة دار المعلم"ین ( ، تخ"رج ف"ي ) االستقالل النجفی"ة (مع السید محمد عبد الحسین جریدة 

ل"ھ ، م ١٩٢٢ف"ي س"نة ) ي األھلی"ة الغ"ر(وعین معلماً في النجف االشرف وأسس فیھا م"ع ع"دد م"ن المثقف"ین مدرس"ة 

توفي ببغداد . في علم المنطق ، التطور الفكري في العراق ، النجف في ربع قرن ، سعد صالح : مؤلفات عدیدة منھا 

 .  ٢٣ -١٣ص ،المصدر السابق ، محمد على كمال الدین : للتفاصیل ینظر . الشرف ودفن فیھا افحمل الى النجف 



 )

وھ""ذا یب""ین ان ھ""ذه المدرس""ة خرج""ت بع""ض المتن""ورین ،  )٢٠(المدرس""ة الرش""دیة المس""ائیة 

وك""ان ھن""اك م""ن تص""دى للت""دریس ف""ي المدرس""ة . ف""ي تثقی""ف المجتم""ع اس""ھمواالمثقف""ین ال""ذین 

مما یدل على النقص الحاصل ف"ي ع"دد ،  )٢١(الرشدیة بدون موافقة او علم الحكومة العثمانیة 

إذ ك"انوا ، المعلمین ،وقد ذكر ان بعض الھنود درسوا اللغة االنجلیزی"ة ف"ي الم"دارس الحدیث"ة 

  .  )٢٢(یتقنون ھذه اللغة 

م أكث"ر ١٩٠٣وصرف مدیر المال في قضاء النجف االشرف كاني أفندي في سنة     

، لمع""ارف المخصص""ة لھ""ذا الجان""ب ق""رش للتعل""یم الح""دیث م""ن ض""من مب""الغ ا) ١٠٠٠(م""ن 

وھ""ذا ،  )٢٣(ق""رش ) ٦٠٠٠(بلغ""ت اكث""ر م""ن  إذ، م ١٩٠٤وزادت نس""بة الص""رف ف""ي س""نة 

وق""د تق""دم ان ، توس""ع التعل""یم الح""دیث ف""ي القض""اء عل""ى االرتف""اع ف""ي نس""بة الص""رف ی""دلل 

ك وك"ذل، المدرسة الرشدیة العثمانیة كان"ت فیھ"ا دراس"ة مس"ائیة فض"الً ع"ن الدراس"ة النھاری"ة 

وتابع"ت قائممقامی"ة قض"اء ، مما تحتاج الى زیادة في ص"رف المب"الغ ، وجود مدرسة ابتدائیة 

وك"ذلك أعلم"ت ، النجف االشرف ھذا الصرف من خالل أمین ص"ندوقھا عب"د ال"رزاق أفن"دي 

 وذل"ك م"ن خ"الل م"ذكرة تلغرافی"ة رفعتھ"ا ف"ي س"نة، نظارة المعارف بھذه المبالغ المص"روفة 

  . )٢٤(م١٩٠٤

م حمل""ة واس""عة لتأس""یس ١٩٠٨وب""دأت بع""د الث""ورة الدس""توریة العثمانی""ة س""نة        

برئاس"ة ) الھیئ"ة اإلص"الحیة ( وال س"یما بع"د أن ت"م تش"كیل ، مدارس ابتدائیة في والیة بغ"داد 

) ٢٧(وتم االتفاق ب"ین رئاس"ة ھیئ"ة اإلص"الح ووالی"ة بغ"داد عل"ى ف"تح ، والي بغداد ناظم باشا

وم""ن بینھ""ا مدرس""ة ف""ي النج""ف ، م ١٩٠٩اعتب""اراً م""ن س""نة  )٢٥(ی""ة مدرس""ة ابتدائی""ة ف""ي الوال

                                                 
 . ١٣ص ،المصدر السابق ، محمد على كمال الدین )٢٠(

 

(21)BOA, DH. MKT, 2306/59/ 14.L . 1317h. (1900). 

 .  ١٧٣ص ، المصدر السابق ، عدي حاتم عبد الزھرة المفرجي ) ٢٢(

(23)BOA, MF. MKT, 807/8/ 24.B . 1322h. (1904). 

(24) BOA, ay.gő m.  

خم"س لل"ذكور وث"الث (منھا في مركز الوالیة ثمان : توزعت ھذه المدارس في والیة بغداد على النحو اآلتي) ٢٥(

م"ارة والجزی"رة وعن"ھ وب"دره وك"وت اإل) بعقوب"ة ( واحدة للذكور في كل من الكاظمیة وخراس"ان و) لإلناث 

وش"ھر ب"ان وال"ر حالی"ة ) الخ"الص(  والرمادي والحلة والسماوة والشامیة وكربالء المقدسة وتكریت ودلت"ا و

 . ٣٨٥دراسات في تاریخ العرب في العھد العثماني ، ص ، مھدي بیات فاضل : ینظر . وھیت واالعظمیة 



 )

وك"ان ع"دد تالمی"ذھما ف"ي س"نة ،  )٢٦(وھم"ا مدرس"تان لل"ذكور ، االشرف ومدرسة في الكوفة 

  .  )٢٧(تلمیذا ) ٢٠: (الثانیة ، تلمیذاً ) ٤٠: (م االولى ١٩١٣

ابتدائی"""ة  (م مدرس"""ة ١٩١٣وبن"""ى الح"""اج می"""رزا محم"""د رح"""یم أفن"""دي ف"""ي س"""نة          

و تكریم""اً لھ""ذا العم""ل منحت""ھ الحكوم""ة ،ف""ي النج""ف االش""رف عل""ى نفقت""ھ الخاص""ة ) ورش""دیة

العثمانیة وس"ام المع"ارف م"ن الدرج"ة الثانی"ة بموج"ب اإلرادة الس"نیة الس"لطانیة الص"ادرة ف"ي 

في الباب الع"الي نظ"ارة المع"ارف ب"ان ) دائرة التشریفات العامة (وبلغت ، )٢٨(م ١٩١٣تموز 

م مبالغ ١٩١٤وفي ھذا السیاق تبرع عدد من المتبرعین في سنة .  )٢٩(ھذه اإلرادة السنیة تنفذ

، وال"ذي م"ن ض"منھا قض"اء النج"ف االش"رف ، مالیة لبناء مدارس ابتدائیة في بغداد وتوابعھا 

یب""ین اس""ماء المتب""رعین ) ١٦(والج""دول رق""م ، وك""ان م""ن ب""ین المتب""رعین بع""ض النجفی""ین 

   .والمبالغ المالیة 

  )١٦(جدول رقم 

  م١٩١٤اسماء المتبرعین ومقدار المبالغ المالیة المتبرعة في سنة 

ومنھا قضاء النجف االشرف ،وكذلك یبین ، لبناء مدارس ابتدائیة في بغداد وتوابعھا 

  )٣٠(الجدول بعض اسماء المتبرعین النجفیین 

وظیفتhhhhھ او مكانتhhhhھ االجتماعیhhhhة   اسم المتبرع  ت

  اوایة مالحظات أخرى

قhhhدار المبلhhhغ م

بhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhاللیرة 

  )٣١(العثمانیة 

مقhhhhدر المبلhhhhغ 

بhhhhhhhhhhhhhhhhhالقرش 

  العثماني

  ٣٧٨٠٠٠  ٣٥٠٠  كلیدار العتبة العلویة المقدسة  السید محمد حسن أفندي  ١

                                                 
 .  ٣٨٥ص ، المصدر نفسھ ) ٢٦(

 .  ١٥٥ص ،المصدر السابق ، عبد الرزاق الھاللي ) ٢٧(

(28) BOA, MF. MKT, 1188/16 / 11.Ş . 1331h. (1913).  

(29) BOA, ay . gő m. 

 :                                یف العثماني من وثائق االرش) ١٦(تم إعداد الجدول رقم    )  ٣٠(

BOA, MF. MKT, 1199/60 / 25.Ş . 1332h. (1914).  
 

إذ تب"ین م"ن خ"الل ارق"ام الج"دول انھ""ا ، ق"رش، اال ان ھ"ذه القیم"ة ترتف""ع وت"نخفض ) ١٠٠(اللی"رة تس"اوي   )٣١( 

  .  ١٢٥٠ص ، لد ایكنجى ج، شمس الدین سامي، المصدر السابق : ینظر  .قرش ) ١٠٨(تساوي 

  



 )

نقیب اشراف بغداد واول رئ"یس   السید عبد الرحمن النقیب  ٢

  وزراء في العھد الملكي

١٠٨٠٠  ١٠٠  

ف م""ن اش""راف البص""رة، متص""ر  السید طالب النقیب  ٣

عض"""""و ف"""""ي ، ل"""""واء االحس"""""اء 

وزی""""""ر ، مجل""""""س المبعوث""""""ان  

  داخلیة في العھد الملكي

١٠٨٠٠  ١٠٠  

  ١٠٨٠٠  ١٠٠  كلیدار العتبة الحسینیة المقدسة  السید عبد الحسین أفندي  ٤

  

  ١٠٨٠٠  ١٠٠  رئیس بلدیة الكاظمیة المقدسة  السید جعفر أفندي  ٥

ش""""ركة ترام""""واي النج""""ف   ٦

  االشرف

 م""""ن مؤسس""""یھا عب""""د ال""""رحمن

الباجھ جى وعبد المحسن شالش 

كان"""""ت تعم"""""ل ب"""""ین النج"""""ف ، 

  الكوفة –االشرف 

١٠٨٠٠  ١٠٠  

  ٧٥٦٠  ٧٠  من كربالء المقدسة  السید قاسم أفندي  ٧

  ٦٤٨٠  ٦٠  من رؤساء عشیرة الحمیدات  الحاج جاسم  ٨

  ٦٤٨٠  ٦٠  من رؤساء عشیرة الحمیدات  الحاج عطیة  ٩

ش""ركة ترام""واي الكاظمی""ة   ١٠

  المقدسة

، لي بغداد مدحت باش"ا أسسھا وا

 –كان""""ت تعم""""ل م""""ابین بغ""""داد 

  الكاظمیة المقدسة

٥٤٠٠  ٥٠  

  

  ٢٧٠٠  ٢٥  من الكاظمیة المقدسة  عبد الحسین افندي  ١١

  ٢١٦٠  ٢٠  كلیدار العتبة العباسیة المقدسة  السید مرتضى أفندي  ١٢

  ١٦٢٠  ١٥  ــــــــــــــــ  حسین أفندي  ١٣

  ١٦٢٠  ١٥  ــــــــــــــــ  السید جواد الصافي  ١٤

  ١٠٨٠  ١٠  من النقباء االشراف  السید محمود النقیب  ١٥

  ١٠٨٠  ١٠  من النقباءاالشراف  السید احمد النقیب  ١٦

  ١٠٨٠  ١٠  من النقباء  االشراف  السید عبد هللا النقیب  ١٧



 )

  ١٠٨٠  ١٠  ـــــــــــــــــ  فخري جمیل  ١٨

  ١٠٨٠  ١٠  تاجر  الحاج على آغا  ١٩

  ٥٤٠  ٥  من النقباء االشراف  السید موسى النقیب  ٢٠

  ٥٤٠  ٥  ـــــــــــــــــ  الحاج صالح أفندي  ٢١

  ٥٤٠  ٥  ـــــــــــــــــ  یوسف أفندي  ٢٢

  ٥٤٠  ٥  تاجر  الحاج خالد أفندي  ٢٣

  ٢٧٠  ٥/٢ ـــــــــــــــــ  احمد أفندي  ٢٤

  ٢٧٠  ٥/٢ ـــــــــــــــــ  علي أفندي  ٢٥

  ٢١٦  ٢  ـــــــــــــــــ  السید توفیق نصر هللا  ٢٦

  ٤٧٤٣٣٦         ٤٣٩٢: المجموع                                                               

ان اآلھل"ین كان"ت ل"دیھم رغب"ة لتط"ویر التعل"یم ) ١٦(ویظھر م"ن خ"الل الج"دول رق"م 

ى التبرع"ات الحدیث وتثقیف ابنائھم وتعلیمھم العلوم الحدیثة، والحكومة العثمانیة اعتمدت عل"

بس""بب ، الن می""ز انیتھ""ا كان""ت ع""اجزة وتع""اني م""ن حال""ة اإلف""الس  ،لبن""اء الم""دارس الحدیث""ة 

  . )٣٢(الدیون المتراكمة علیھا

مدیری""ة الدراس""ات االبتدائی""ة المؤرخ""ة ف""ي / وتب""ین م""ن وث""ائق نظ""ارة المع""ارف 

ة الس"ید محم"د م، ان الحكوم"ة العثمانی"ة منح"ت كلی"دار العتب"ة العلوی"ة المقدس"١٩١٤تموز ١٩

م"دارس لبن"اء  ب"ھ حسن أفندي وسام المعارف من الدرج"ة الثانی"ة ، تكریم"اً للمبل"غ ال"ذي تب"رع

واص"در الس"لطان العثم"اني إرادة س"نیة ، ) ٣٣(لی"رة عثمانی"ة )  ٣٥٠٠(إذ بل"غ المبل"غ ، ابتدائیة 

 .)٣٤(لمنح ھذا الوسام

عثمانیة لتط"ویر التعل"یم الح"دیث ومعالج"ة كانت المسألة المادیة عائقاً امام الحكومة ال           

مجھ"زة بمس"تلزماتھا وف"ي ) مدرس"ة حدیث"ة (فان تأس"یس مؤسس"ة تعلیمی"ة بعن"وان ، اوضاعھ 

فلذلك كانت الدور تستأجر لجعلھ"ا ابنی"ة مدرس"یة او ، مقدمتھا بنایة خاصة لھا عد أمراً صعباً 
                                                 

مالیین لیرة ، فض"الً ع"ن ال"دین ) ٦(م فیھا عجز قدره  ١٨٨١ – ١٨٨٠كانت میزانیة الدولة العثمانیة سنة  )  ٣٢(

. ملی""ون لی""رة ) ١٥٠(م نح""و ١٩١٤وبل""غ دی""ون الدول""ة ف""ي س""نة . ملی""ون لی""رة )  ٢٠(الج""اري الب""الغ زھ""اء 

  .٤٣٢، ص)  ٢٠٠٢بیت الحكمة ، : بغداد (، ناھض عبد الرزاق القیسي ، النقود في العراق : ینظر

(33    ) BOA, MF. MKT, 1199/60 / 25.Ş . 1332h. (1914).  
  

 BOA, İ.TAL,496/1332 Za-10/10.Za1332h.(1914). )٣٤ ( 



 )

رستان ابتدائیتان في بنایة واح"دة تجمع مدرستان في بنایة واحدة ، ففي ھذا السیاق تداخلت مد

( ان ، م ١٩١٤آب ٢٧وذك"رت الوث"ائق العثمانی"ة المؤرخ"ة ف"ي ، في قضاء النجف االش"رف 

، الت"""ي ھ""ي م"""ن م""دیریات نظ"""ارة الداخلی""ة العثمانی"""ة ، ) المدیری""ة العام""ة للھیئ"""ة التفتیش""یة 

ق الفائ"دة المرج"وة وال تتحق"، اعترضت على ھذا التداخل مبینة انھ یضر على الدراسة فیھم"ا 

نق""ل اح"دى المدرس"تین ال"ى مك""ان واقترح"ت معالج""ة ھ"ذا الت"داخل ب"ان ت، م"ن التعل"یم الح"دیث 

ویظھ"ر مم"ا تق"دم ان الحكوم"ة العثمانی"ة كان"ت ل"دیھا . )٣٥(وأن تُستأجر دار مناس"ب لھ"ا ، آخر

ل ال"ى ھیئة رقابیة تفتیشیة  لمعالجة مشكالت وعوائق التعلیم الح"دیث بھ"دف تط"ویره للوص"و

قی"""ق الكثی"""ر م"""ن االھ"""داف غی"""ر ان المش"""كلة المالی"""ة كان"""ت تستص"""عب تح، اھ"""داف ایجابی"""ة 

  .  )٣٦(التعلیمیة

الم"دارس الحكومی"ة العثمانی""ة  ول"م یقتص"ر التعل"یم الح""دیث ف"ي النج"ف االش"رف عل""ى

المدرس"ة (و) المدرسة العلویة ( وھما ،بل تأسست فیھا ایضاَ مدرستان اھلیتان حدیثتان ، فقط

اما الثانیة اسسھا ، )٣٨(م ١٩٠٨فقد اسس االولى عدد من االیرانیین في سنة ،  )٣٧()رضویة ال

، واعتم"دتا ف"ي مناھجھم"ا الدراس"یة عل"ى ) ٣٩(م ١٩٠٩الشیخ عبد الرحیم البادكوبي  ف"ي س"نة 

فض"""الً ع"""ن اللغت"""ین االنجلیزی"""ة ، الفیزی"""اء والكیمی"""اء والریاض"""یات : العل"""وم الحدیث"""ة مث"""ل 

وكانت"""ا ال"""ى جان"""ب دورھم"""ا التعلیم"""ي بمثاب"""ة ن"""اٍد ثق"""افي وسیاس"""ي  اتخ"""ذھا ، والفرنس"""یة 

وأج"از ، الدستوریون مركزاً لنشاطاتھم ، ونالتا تأیید معظم علماء الدین في النج"ف االش"رف 

واس"ھمتا ف"ي ، اس"اني ص"رف الحق"وق الش"رعیة  لھم"ا المرجع الدیني الشیخ محمد كاظم الخر

  . )٤٠(اھیم حركة التجدید في النجف االشرف نشر الثقافة الحدیثة وترسیخ مف

، م ١٩١٤وأغلقت المدرسة العلویة أبوابھا عند نش"وب الح"رب العالمی"ة االول"ى س"نة           

وأعتب"رت ، و أفتتح"ت بع"د الح"رب عل"ى نفق"ة الحكوم"ة االیرانی"ة ، وتشتتت ھیئتھا المؤسس"ة 

                                                 
D,190/48/5.L.1332h.(1914). İ BOA,DH. )٣٥  ( 

BOA, ay . gő m. )٣٦  ( 

  .٢١٢؛ عبد الرزاق الھاللي ، المصدر السابق ، ص١٤٦، ص١جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ، ج)  ٣٧(

 .١٤٦، ص١جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ، ج)  ٣٨(

  .  ١٨١، ص  ٢جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة ، قسم النجف ، ج)  ٣٩(
   
 .١٥٧-١٥٥عدي محمد كاظم السبتي ، المصدر السابق ، ص)  ٤٠(



 )

م بع"دما حج"ز ١٩١٤یة في سنة وكذلك أغلقت المدرسة الرضو.  )٤١(مدرسة  ایرانیة رسمیة 

مؤسسھا الشیخ عبد الرحیم البادكوبي في الھند عندما ك"ان یج"وب ھن"اك للح"ث عل"ى مس"اعدة 

  .  )٤٢(المدرسة 

مدیری""ة (واھتم""ت نظ""ارة المع""ارف العثمانی""ة فض""الً ع""ن التعل""یم باآلث""ار إذ أن               

آلث"ار فف"ي ھ"ذا الجان"ب وافق"ت التي ھي احدى مدیریاتھا اشرفت على المتاحف وا) المتاحف

) مدرسة بطرسبورغ لآلثار القدیمة( م على زیارة أحد اعضاء ١٩٠٢ھذه المدیریة في سنة 

وك""ذلك اعترض""ت مدیری""ة .  )٤٣(لالط""الع علیھ""ا بھ""دف تنقیبھ""ا   آلث""ار النج""ف االش""رف 

،  ث"ار مدین"ة الكوف"ةآالكوفة من  –المتاحف على مرور سكة حدید ترامواي النجف االشرف 

وطلبت الحفاظ على ھذه االث"ار م"ن ، م ١٩٠٨وذلك عندما كان المشروع قید التنفیذ في سنة 

وف""ي الوق""ت نفس""ھ ك""ان بع""ض االھل""ین یقوم""ون بتفتی""ت آث""ار ، التفت""ت الھمیتھ""ا الحض""اریة 

فس"عت مدیری"ة المت"احف ف""ي آب ، منھ"ا ) ج"راآل(الكوف"ة م"ن خ"الل حفرھ"ا الس"تخراج م""ادة 

  . )٤٤(ل من خالل التنسیق مع إدارة والیة بغداد م لمنع ھذا العم١٩٠٨

تب""ین مم""ا س""بق ان الحكوم""ة العثمانی""ة أسس""ت ف""ي النج""ف االش""رف مدرس""ة رش""دیة          

وس"عت اإلدارة العثمانی"ة لتحقی"ق ، م ١٨٨٢ضمت بین مراحلھ"ا ص"فوفاً لالبتدائی"ة من"ذ س"نة 

االو ھ"ي اس"تخدامھا وس"یلة ، غایة خاصة من خالل ھذه المدرسة غیر نش"ر التعل"یم الح"دیث 

( وفض"الً ع"ن ھ"ذه المدرس"ة بن"ى متب"رع مدرس"ة أخ"رى بعن"وان ، الشیعي الفكرلمنع انتشار 

وق""د تك""ون ھ""ذه ، او انھ""ا كان""ت تض""م ب""ین ص""فوفھا ص""فوفاً لالبتدائی""ة ، ) رش""دیة وابتدائی""ة 

، أو أنھ"ا   المدرسة تجدید للمدرسة االولى ، إذ أنھما متشابھتان من حیث العنوان والمضمون

مم""ا یعن""ي ان النج""ف االش""رف كان""ت فیھ""ا مدرس""تان رش""دیتان ، فع""الً كان""ت مدرس""ة أخ""رى 

  مدینة   ، وكذلك اسست الحكومة العثمانیة مدرستین ابتدائیتین في) رشدیة وابتدائیة (بدرجة 

  

                                                 
) ھـ ١٤٢٨مطبعة شریعت ، : قم المقدسة (تاریخ النجف االشرف ،  حسن عیسى الحكیم ، المفصل في)  ٤١(

 .٣٣٦، ص١٦ج

 . ١٨١، ص  ٢جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة ، قسم النجف ، ج)  ٤٢(

BOA, MF. MKT, 672/62 / 6.Ş . 1320h. (1902). )٤٣  ( 

BOA, MF. MKT, 1072/26 / 20.B . 1326 h. (1908). )٤٤  ( 



 )

  ). ٤٥(النجف االشرف ومدرسة ابتدائیة في الكوفة 

فض"""الً ً ع"""ن الم"""دارس الحكومی"""ة العثمانی"""ة  –وتأسس"""ت ف"""ي النج"""ف االش"""رف               

درستا العلوم العص"ریة ، واس"ھمتا ف"ي ترس"یخ مف"اھیم ، مدرستان أھلیتان حدیثتان   -الحدیثة

موال األب"بعض النجفیین في دعم التعل"یم الح"دیث م"ن خ"الل تب"رعھم  واسھمحركة التجدید ، 

ت ھ"ذه الحرك"ة التعلیمی"ة الحدیث"ة رغبة ف"ي تثقی"ف أبن"ائھم وتعل"یمھم العل"وم الحدیث"ة ، وانتج"

ط""ار االھتمام""ات المعرفی""ة اھتم""ت نظ""ارة إوف""ي ، متن""ورین أس""ھموا ف""ي تن""ویر المجتم""ع 

المعارف العثمانیة باآلثار في النجف االشرف من خالل احدى مدیریاتھا والتي ھ"ي مدیری"ة 

  .)٤٦(المتاحف

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
D,190/48/5.L.1332h.(1914); İ BOA,DH. )٤٥ ( 

 . ٣٨٥فاضل مھدي بیات ، دراسات في تاریخ العرب في العھد العثماني ، ص  

BOA, MF. MKT, 672/62 / 6.Ş . 1320h. (1902). )٤٦ ( 

 



 )

   -:شرف في الرصد الوثائقي العثماني ي في النجف األالتغلغل األجنب: المبحث الثاني      

 ةمارست الدول األجنبیة اسالیب سیاسیة واقتصادیة للتغلغل في والی"ات  وم"دن الدول"

إذ  إن القنصلیات فتح"ت ، العثمانیة  ، وكان للتمثیل الدبلوماسي دور في توسیع رقعة التغلغل 

وتمث"ل الوج"ود األجنب"ي ف"ي مدین"ھ ،)٤٧( اتمتی"ازالاوفي مدن عثمانیھ مھمة لرعای"ھ المص"الح 

  .  )٤٨(روسیا  و بریطانیا  : ماھ بدولتینالنجف االشرف 

إذ ، في النجف االشرف منذ وصول أموال وقف أوده إلیھا   )٤٩(تتغلغل بریطانیا بدأت          

 وق"د، )٥٠(اعتبرت بریطانیا ھذا الوقف من حسن طالعھا ومن اسباب بلوغ  آمالھا ف"ي الع"راق 

ة ین""م""ن خز  )٥١(م تقریب""اً ١٨٥٠وص""لت أم""وال وق""ف أوده إل""ى النج""ف االش""رف ف""ي س""نة 

م اصبحت اموال الوقف تدفع عن طریق القنصل البریطاني في ١٨٥٢وفي سنة ،  )٥٢(بومباي

                                                 
ف"ي فت"رات مختلف"ةأو تل"ك  اھي الحقوق الت"ي منحتھ"ا الدول"ة العثمانی"ة لل"دول االجنبی"ة ورعایاھ": االمتیازات ) ٤٧(

ل علیھا األجانب نتیجة لضغوطھم السیاسیة واالقتص"ادیة عل"ى الدول"ة العثمانی"ة ف"ي عھ"ود ض"عفھا التي حص

منح رعای"ا البندقی"ة امتی"ازات  إذ، ) م١٥٢٠ -١٥١٢( وأول امتیاز أجنبي كان في عھد السلطان سلیم األول 

ول االجنبی"ة س"محت لھ"ا ومنح"ت االمتی"ازات حقوق"اً لل"د، م ١٥١٧تجاریة وقضائیة في الدولة العثمانیة س"نة 

واس"تمرت ، ونجم عنھا خروج الرعایا االجانب عن أوامر الحكومة العثمانیة ،بالتدخل في الشؤون العثمانیة 

المعج"م ، س"ھیل ص"ابان : ینظ"ر . م ١٩١٤ھذه االمتیازات حتى ألغیت مع بدایة الحرب العالمیة االولى س"نة 

 . ٣٦ص ،الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة 

(48) BOA, HR.TO , 262 /96/8 .6 .1886 ; BOA, BEO, 858/64283/ 20.Ca. 1314h. 

(1896); BOA, DH. MUİ, 27 – 1/6/12. L. 1327h. (1909) ; 

. ) ،  ٢٣٠ص    م١٨٩١(ھـ١٣٠٩   س .  ،ب. و 

) االنكلیزی"ة  ش"ركة الھن"د الش"رقیة(ان إذ ةبدأ التغلغل البریطاني ف"ي الع"راق م"ن البص"رة ع"ن طری"ق التج"ار )49(

، م ١٦٤٣ث""م انش""اًت مق""راً فیھ""ا س""نة ، م ١٦٣٥أرس""لت اول ش""حنة م""ن البض""ائع ال""ى أس""واق البص""رة س""نة 

وأس"س البریط"انیون مرك"زاً دائم"اً ف"ي ، م نقل ممتلكاتھا من بندر عباس الى البصرة ١٦٤٥وقررت في سنة 

م"ن الحكوم"ة العثمانی"ة ) ن ف"رنجم"ارت( م حص"ل المق"یم ١٧٢٨وف"ي س"نة ، م یدیره مق"یم ١٧٢٣البصرة سنة 

وم"ن ث"م ع"ززت الش"ركة تواج"دھا التج"اري بس"فن ، امتیاز محاكم"ة االش"خاص الت"ابعین للمرك"ز البریط"اني 

سیاس"ة بریطانی"ا تج"اه الدول"ة العثمانی"ة ، فھد عوید عب"د البعیج"ي : للتفاصیل ینظر . حربیة لحمایة مصالحھا 

.                                                         ٤١ -٣٠ص ،) ٢٠٠٧، كلیة التربیة : ابل جامعة ب( ، رسالة ماجستیر ،  ١٨٠٩ -١٧٩٨

 ). ١٩١٢( ١٣٣٠ربیع الثاني  ٦،  ١١٣العدد ، " الریاض") ٥٠(

 .  ٢٠٣ص ، المصدر السابق ، محمد كاظم الطریحي ) ٥١(

  .  ٢٠٩٤ص ،  ٤ج ، القسم التأریخي ، المصدر السابق ، ج لوریمر . ج) ٥٢(



 )

وم"ن ث"م تط"ور األم"ر إذ ب"دأ القنص"ل یع"ین م"وزعي الوق"ف ویش"كل لج"ان للتقس"یم ، )٥٣(بغداد 

  .)٥٤(ویشرف علیھا 

و تحججت بریطانیا بحجة أخرى فضالً عن حجة الوقف للتغلغل في مدینة النج"ف               

فعن"""دما وقع"""ت  اض"""طرابات ، ال وھ"""ي حمای"""ة رعایاھ"""ا الھن"""ود الق"""اطنین فیھ"""ا أ، االش"""رف 

م ش""""""""""""عر القنص""""""""""""ل البریط""""""""""""اني                                                           ١٨٥٢وح""""""""""""وادث ف""""""""""""ي المدین""""""""""""ة س""""""""""""نة 

فلذلك أرسل مندوباً سریاً إلى مدینة النجف االش"رف لك"ي یطل"ع ، في بغداد بالقلق على الھنود 

ع""ن وج""ود ش""خص  م أش""یر ف""ي مراس""الت رس""میة١٨٥٤وف""ي نیس""ان ، عل""ى اوض""اع الھن""ود 

، ف"ي النج"ف االش"رف،ویحتمل ان"ھ ك"ان مفوض"اً بطریق"ة غی"ر رس"میة  یعمل كوكیل بریطاني

  .)٥٥(مانیین بالتمثیل الدبلوماسي البریطاني في النجف االشرفبسبب عدم اعتراف العث

م عل"ى ش""ؤون الجالی"ة الھندی"ة البریطانی"ة المس"توطنة ف""ي ١٨٧٧وأش"رف ف"ي س"نة              

وك"ان لقب"ھ ، وكربالء المقدسة حیدر علي خان وھ"و ھن"دي م"ن مدین"ة لكن"او .  النجف االشرف

وأقترح القنصل البریطاني في بغداد مایلز ، ) خري الممثل البریطاني الف( في المراسالت ھو 

م ب"ان یم""نح حی"در عل""ي خ"ان مرك""زاً قنص"لیا وان تع""ین ل"ھ ھیئ""ة ص"غیرة م""ن ١٨٧٨ف"ي س""نة 

م ١٨٨٤وف"ي س"نة ، غیر إن الحكومة البریطانیة رفضت االقتراح بسبب النفق"ات ، الموظفین 

وك"ان المتس"نم ، لفخ"ري حل محمد تقي خان محل حی"در عل"ي خ"ان ف"ي المنص"ب البریط"اني ا

وفي الوقت نفسھ یوزع حصة الھنود ، لھذا المنصب الفخري یتلقى راتباً من اموال وقف أوده 

وك"ذلك یش"رف عل"ى االعم"ال القانونی"ة والمنازع"ات وغیرھ"ا الت"ي تخ"ص ، من ھذه األم"وال 

  . )٥٦(الھنود البریطانیین المقیمین في النجف االشرف وكربالء المقدسة 

ط"""ار اھتم""ام الحكوم"""ة البریطانی""ة ب"""الھنود البریط""انیین ق"""دمت ع""ن طری"""ق إوف""ي             

م طلب"اً لتس"ھیل زی"ارة القنص"ل ١٨٨٦سفارتھا في استانبول إل"ى الخارجی"ة العثمانی"ة ف"ي س"نة 

وق"د تب"ین م"ن خ"الل الطل"ب إن القنص"ل یری"د إن ، البریطاني في بغ"داد إل"ى النج"ف االش"رف 

ویظھر إن السلطات البریطانیة اتخذت من رعایاھ"ا ،  )٥٧(بریطانینیطلع على احوال الھنود ال
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 )

، الھن""ود ذریع""ة لتوس""یع نفوذھ""ا ف""ي النج""ف االش""رف ،وم""ن ث""م التخط""یط الح""تالل الع""راق 

والسیما إن برنامج القنصل في الزیارة كان یشمل زیارة كربالء المقدسة والبصرة والموصل 

  .)٥٨(فضالً عن النجف االشرف 

م بش""أن ١٨٩١ -١٨٩٠ق""دم توی""دي القنص""ل البریط""اني ف""ي بغ""داد آراءه ف""ي س""نة و           

وتزامن"""ت آراءه ، التمثی"""ل الدبلوماس"""ي البریط"""اني ف"""ي النج"""ف االش"""رف وك"""ربالء المقدس"""ة 

الدبلوماس"یة  –وذلك الرتباطھما أي ، الدبلوماسیة مع مقترحاتھ العادة تنظیم إدارة وقف أوده 

وبین توی"دي ان"ھ یج"ب تعی"ین ، البریطانیة في النجف االشرف في تحقیق المصالح  –والوقف 

 –دبلوماسي یتمكن من تقدیم خدمات إلى الحكومة البریطانیة في ھذین المركزین الھ"امین أي 

موضحاً إن محمد تقي خان لیس كفوءاً، ولم یمنح مركزاً  –النجف االشرف وكربالء المقدسة 

ن""ھ ك""ان مم""ثالً بریطانی""اً فخری""اً ف""ي النج""ف االش""رف رس""میاً مح""دداً تمام""اً أومعترف""اً ب""ھ  ،ال

، مم""ا یعن""ي إن )٥٩(ول""م تعت""رف الحكوم""ة العثمانی""ة بھ""ذا الممث""ل الفخ""ري، وك""ربالء المقدس""ة 

وھذا ، محمد تقي خان كان یعمل دبلوماسیاً  بریطانیاً في النجف االشرف بطبیعة غیر رسمیة 

عل"ى ي النجف االشرف وبس"ط نفوذھ"ا فیھ"ا یعكس اصرار الحكومة البریطانیة على التغلغل ف

  . الرغم من الحكومة العثمانیة 

فل"ذلك اس"تجابت الحكوم"ة ، وأكد على آراء تویدي القنصل الذي خلفھ وھو م"وكلر               

ورفعت مستوى التمثیل الدبلوماس"ي البریط"اني ف"ي النج"ف االش"رف ، اآلراء  هالبریطانیة لھذ

م أص""در الب""اب ١٨٩٣آب  ١٠وف""ي ، فخ""ري إل""ى ممث""ل قنص""ل  وك""ربالء المقدس""ة م""ن ممث""ل

تعلیماتھ إلى وال"ي بغ"داد ب"أن یعت"رف بالممث"ل البریط"اني )الصدارة العظمى العثمانیة(العالي  

واص""بح طبق"اً لھ"ذا االعت""راف آغ"ا إب"راھیم أول ممث""ل قنص"ل  بریط"اني ف""ي ، كممث"ل قنص"ل  

تمثی""ل الدبلوماس""ي اھتم""ام م""ن نیوم""ارش النج""ف االش""رف وك""ربالء المقدس""ة ، وك""ان لھ""ذا ال

ومفی""دة لتحقی""ق المص""الح البریطانی""ة  ةالقنص""ل البریط""اني ف""ي بغ""داد ال""ذي اعتب""ره نقط""ة ھام""

وان"ھ یج"ب أن یع"رف اللغ"ة الفارس"یة معرف"ة ، لوتصدى لھ ش"خص كف"وء لدی"ھ خب"رة وظیفی"ة 

، تق""اریر س""ریة  وم""ن المستحس""ن أن یع""رف اللغ""ة االنجلیزی""ة بش""كل یمكن""ھ م""ن كتاب""ة، تام""ھ 

أن رفع"""ت الحكوم"""ة البریط"""اني تمثیلھ"""ا ، وكان""ت ثم"""رة اھتم"""ام واقتراح"""ات نیوم"""ارش ھ"""ي 

الدبلوماسي في النجف االش"رف وك"ربالء المقدس"ة م"ن درج"ة ممث"ل قنص"ل إل"ى نائ"ب قنص"ل 
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 )

یتب"ین ، )٦١(وقد عین لھ"ا محم"د حس"ن وی"س ،  )٦٠(م١٩٠٣بموافقة الباب العالي وذلك في سنة 

الكفاءة والخبرة الوظیفیة ومعرف"ة اللغ"ة والق"درة ، أكد على أمور مھمھ التي ھي إن نیومارش 

ھ"ذه األم"ور ف"ي الممث"ل  تف"ان ت"وفر، على كتاب"ة التق"اریر الس"ریة وباللغ"ھ االنجلیزی"ة تحدی"داً 

الدبلوماسي سیفسح المجال أمام السلطات البریطانیة لتوسیع دائرة نفوذھا وتغلغلھا في النج"ف 

  .یق أھدافھا االشرف وتحق

لم تقتصر المحاوالت البریطانیة في ت"دخلھا لش"ؤون النج"ف االش"رف عل"ى تمثیلھ"ا              

بل وصل االمر إل"ى أن س"فیرھا ف"ي طھ"ران ،الدبلوماسي في العاصمة استانبول ووالیة بغداد 

ول إذ زار بغداد والحلة ومن ثم حا،م عن طریق البصرة ١٩٠٣الذي قدم إلى العراق في سنة 

،إال إن الص"دارة العظم"ى العثمانی"ة ل"م ) ٦٢(زیارة النجف االشرف مروراً من كربالء المقدسة 

مبین""ةً إن الس""بب ھ""و انتش""ار ، ت""أذن للس""فیر البریط""اني ف""ي طھ""ران بزی""ارة النج""ف االش""رف 

فل"ذلك أص"درت الص"دارة العظم"ى ،مرض الكولیرا فیھا، غیر إن الس"فیر أص"ر عل"ى الزی"ارة 

م ب""""ان تس""""عى لمعالج""""ة ١٩٠٣ ك""""انون األول ٢٨نظ""""ارة الخارجی""""ة ف""""ي  تعلیماتھ""""ا إل""""ى

ویظھ""ر م""ن اص""رار الس""فیر البریط""اني ف""ي طھ""ران   عل""ى زی""ارة النج""ف ، )٦٣(الموض""وع

االشرف مدى اھتمام الحكومة البریطانیة للتغلغل فیھا وم"ن خ"الل أكث"ر م"ن مس"ار دبلوماس"ي 

  . لعثمانیةعسى أن تحقق أھدافھا ومصالحھا وإن منعت الحكومة ا

وحاولت الحكومة البریطانیة ارسال ثالثة ض"باط م"ن بغ"داد إل"ى النج"ف االش"رف               

وق"د تھی"أ ھ"ؤالء الض"باط ، م بھدف   تحقیق مص"الحھا وتوس"یع دائ"رة تغلغلھ"ا ١٩٠٥في سنة 

ل"ى إال إن الحكوم"ة العثمانی"ة ل"م تواف"ق ع، للذھاب بتخطیط من القنصلیة البریطانیة في بغ"داد 

وبلغت  القنصلیة بان تص"رف النظ"ر ع"ن ھ"ذا الموض"وع،بحجة إن الم"رض منتش"ر ، ذھابھم 

ویب"دو أن الحكوم"ة العثمانی"ة ، )٦٤(في النجف االشرف وانھا ترید الحف"اظ عل"ى حی"اة الض"باط 

، فل"ذلك تحجج"ت ومنعتھ"ا ، تخوفت من ھذه الزیارة والس"یما أنھ"ا زی"ارة  لض"باط بریط"انیین 
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إذ ع""اد ، لبریط""اني ف""ي بغ""داد ك""ان ال ی""أبى وال یلت""زم ب""القرارات العثمانی""ة غی""ر إن القنص""ل ا

م م""ن اج""ل تطبی""ق السیاس""ة البریطانی""ة ١٩٠٦وت""دخل ف""ي ش""ؤون النج""ف االش""رف ف""ي س""نة 

،إذ ج""اء ف""ي تلغ""راف  س""ري ص""ادر م""ن قی""ادة الفیل""ق الس""ادس ف""ي بغ""داد إل""ى دائ""رة  )٦٥(فیھ""ا

  . )٦٦(ریطاني في بغداد زار النجف االشرفإن القنصل الب،االركان الحربیة العامھ 

وكثفت بریطانیاً تغلغلھا ونفوذھا في النجف االشرف في أواخر سني الدول"ة العثمانی"ة           

الحكوم""ة  -أي الوق""ف –بع""د أن اخرجت""ھ ، وذل""ك م""ن خ""الل توزی""ع ام""وال وق""ف أوده ، فیھ""ا 

تحقی""ق غایاتھ""ا فف""ي س""نھ البریطانی""ة م""ن طابع""ھ الخی""ري وأطرت""ھ باط""ار سیاس""ي م""ن اج""ل 

م باشر القنصل البریطاني في بغداد لور یمر بنفسھ توزی"ع ام"وال ھ"ذا الوق"ف والس"یما ١٩١١

برئاس""ة محم""د حس""ن وی""س نائ""ب القنص""ل ف""ي النج""ف االش""رف ) لجن""ة للتوزی""ع( ان""ھ ش""كل 

بحج"ة تس"جیل ، )٦٧(وكان اعضاء اللجنة یسئلون عن خصوص"یات الن"اس ، وكربالء المقدسة 

   . )٦٨(الفقراء  اسماء

وجعل القنصل لوریمر وقف أوده غطاء لتكرار قدومھ إل"ى النج"ف االش"رف وھ"و               

، لیةمما یعكس احاطتھ بخارطة النجف االشرف التفص"ی، یتجول بالمدینة في أزقتھا وأسواقھا 

ب"ر دعای"ة أك) الخیری"ة ( وكان لزیاراتھ ومقابالتھ وھو یوزع اموال الوقف بین الناس بعنوان 

وأثر نشاطھ ھذا على المجتمع النجف"ي حت"ى تمن"ى الكثی"رون ، بریطانیة للتغلغل وزیادة النفوذ 

، غیر إن المتیقظین عملوا على مقاومة ھ"ذه الدس"ائس ، أن  لو رأى بریطانیا تحكم ھذه البالد 

ج""ف إال أنھ""ا ل""م تنف""ع أم""ام النف""وذ البریط""اني المس""تفحل ف""ي الع""راق بص""ورة عام""ة وف""ي الن

  .)٦٩(االشرف بصورة خاصة حتى تمكن اصحاب النفوذ من احتالل البالد

أما التغلغل الروسي في النجف االش"رف ب"دأ ف"ي اط"ار سیاس"تھا ف"ي منافس"ة النش"اط             

، إذ أن الروس رأوا أن البریطانیین قد توغل"وا ف"ي المجتم"ع )٧٠(البریطانیا في الدولة العثمانیة 
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 )

فارتأوا أن ینزل"وا إل"ى س"احات العم"ل لمعارض"ة السیاس"ة ، ن أفكارھم النجفي وصاروا یبذرو

، )٧١(م نائب قنصل في النجف االش"رف ١٩٠٧فعینت الحكومة الروسیة في سنة ، البریطانیة 

أو عبد القاسم راحیم"وف وھ"و ت"اجر م"ن التبعی"ة )٧٢(یدعى أبوالقاسم الشیرواني أو الشبرواني 

واتخذ لھ دارا ًرف"ع علیھ"ا ، النجف االشرف ھاجرین الى المقو قازي االصل من   )٧٣(الروسیة

وكانت قوة حكومتھ أكبر مساعد لتبوئ"ھ ، وقام بدوره في تنفیذ السیاسة الروسیة ،العلم الروسي

) رعای""ا روس""یا ( مكان"ة عالی""ة ب""ین النجفی""ین وتدخل"ھ ف""ي بع""ض مس""ائل االدارة المحلی"ة باس""م 

  . )٧٤(الدنى مناسبة

م إن نائ"""ب ١٩٠٩تش"""رین األول  ٢٧الوث"""ائق العثمانی"""ة المؤرخ"""ة ف"""ي  وذك"""رت              

القنص""ل الروس""ي راحیم""وف ك""ان یراق""ب اعم""ال ف""رع ح""زب االتح""اد والترق""ي ف""ي النج""ف 

ویظھ""ر إن ھ""ذه المراقب""ة والت""دخل ف""ي ، )٧٦(متج""اوزاً لص""الحیاتھ الدبلوماس""یة )٧٥(االش""رف 

، ب االعت"راف الرس"مي م"ن راحیم"وف شؤون اإلدارة المحلیة دفعت الحكوم"ة العثمانی"ة لس"ح

م إن السفارة الروسیة في اس"تانبول ق"دمت ١٩١٠في سنة  تالن وثائق الخارجیة العثمانیة بین

  وأوضحت السفارة، )٧٧(مجدداً طلباً لتعیین راحیموف ذاتھ نائب قنصل في النجف االشرف 

                                                 
 . ٩٦ -٩٥ص ، ٣ج، محمد حرز الدین ، تاریخ النجف االشرف )  ٧١(

BOA , DH . ŞFR, 46/ 183/ 15. Z. 1332h. (1914). )٧٢  ( 

BOA , İ.HR, 423/ 1328Ş- 12 / 6. Ş.1328h. (1910) . )٧٣  ( 

 . ٧٠ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین )  ٧٤( 

، م ١٩٠٨تأسس فرع حزب االتحاد و الترقي في النجف االشرف عقیب اعالن الدستور العثماني في سنة )  ٧٥(

حجر " وأعتبر ،  وتجلت أھمیتھ عند انضمام بعض الشیوخ وكبار الموظفین ، وكثر منتسبو الحزب 

، قیت فیھ  القصائد والخطب وأل، وبعد أیام من تشكیلھ استؤجرت لھ داراً ، "الزاویة السیاسیة في النجف 

، حریة( ي اعالھا بالحروف البارزة كتبت ف، جمیلة ة وھو اسطوان، وأقام الحزب نصباً تذكاریاً في المیدان 

 . ١٤٢ – ١٣٨ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین :للتفاصیل ینظر ) . مساواة ،أخوة ،عدالة 

BOA, DH. MUİ, 27 – 1/6/12. L. 1327h. (1909). )٧٦  ( 

(77  ) BOA, İ. HR , 423/ 1328 Ş- 12 / 6. Ş. 1328h. (1910);   BOA, BOE , 3807/ 285460/ 

21. N. 1328h. (1910).   
  



 )

عق""ودة ب""ین ال""دولتین الم   )٧٨()كج""وك قانیارج""ھ أو قینارج""ھ ( الروس""یة ان""ھ بموج""ب معاھ""دة  

العثمانیة والروسیة یح"ق لالخی"رة تعی"ین قناص"ل ووك"الء قناص"ل ف"ي الدول"ة العثمانی"ة حس"ب 

وبع"د محادث""ات سیاس"یة وافق""ت الحكوم"ة العثمانی""ة عل"ى تعی""ین ،)٧٩(م"ن المعاھ""دة )١١(الم"ادة 

آب  ١٣ص"درت اإلرادة الس"نیة الس"لطانیة لتعیین"ھ بت"اریخ و، راحیموف في منصبھ م"ن جدی"د 

  . )٨٠(م ١٩١٠

ویبدو  من اعادة تعیین نائب القنص"ل أن الحكوم"ة الروس"یة كان"ت مص"رة أن یك"ون             

لھ""ا تمثی""ل دبلوماس""ي ف""ي النج""ف االش""رف س""واء لمراقب""ة النش""اط البریط""اني أو الت""دخل ف""ي 

أم"ا ارج"اع راحیم"وف إل"ى ، الشؤون العثمانی"ة والش"ؤون النجفی"ة م"ن اج"ل تحقی"ق مص"الحھا 

  .صبھ من جدید یبین مقدرتھ على تقدیم خدمات ترضي حكومتھ من

واس""تمر نائ""ب القنص""ل الروس""ي راحیم""وف ف""ي عمل""ھ ف""ي النج""ف االش""رف إل""ى أن            

 ،وأعلن"ت روس"یا الح"رب عل"ى الدول"ة العثمانی"ة ،م ١٩١٤وقعت الحرب العالمیة األولى سنة 

داخلیة العثمانی"ة تلغ"راف س"ري إل"ى والی"ة وعلى إثره أرسلت مدیریة األمن العام في نظارة ال

وبع""د أن  أوقفت""ھ ، )٨١(م فی""ھ تعلیم""ات لتوقی""ف راحیم""وف ١٩١٤تش""رین الث""اني  ٤بغ""داد ف""ي 

  . )٨٣(أخرجتھ الحكومة العثمانیة من اراضیھا محفوظاً ،)٨٢(والیة بغداد 

                                                 
م ف"ي مدین"ة قینارج"ھ ببلغاری"ا ب"ین العثم"انیین وال"روس بع"د  ١٧٧٤تم"وز  ٢١عقدت ف"ي : معاھدة قینارجھ )  ٧٨(

مادة، ث"م أض"یفت  الیھ"ا مادت"ان ) ٢٨(من  نت تكو، م ١٧٧٤ -١٧٦٨حرب استمرت بین الطرفیین لسنوات 

وحریة المالحھ للسفن الروسیة ف"ي البح"ر االس"ود ، ومن اھم نصوصھا استقالل شبھ جزیرة القرم ، سریتان 

وان تبن""ي روس""یا كنیس""ة ارث""و ذكس""یة ف""ي العاص""مة اس""تانبول ولھ""ا ح""ق حمای""ة جمی""ع ، والبح""ر المتوس""ط 

وتدفع الدولة العثمانی"ة ، ب االرثوذكسي، وان تكون كافة المعاھدات السابقة الغیة المسیحیین  التابعین للمذھ

المص""در ، محم""د فری""دبك المح""امي :للتفاص""یل ینظ""ر . غرام"ة حربی""ة ال""ى روس""یا خ""الل م""دة ث""الث س""نوات 

، ١٨٧ص ، ؛ سھیل صابان ،المعجم الموس"وعي للمص"طلحات العثمانی"ة التاریخی"ة ٣٥٧-٣٤٢ص ،السابق 

٢١٢ . 

BOA, İ. HR , 423/ 1328 Ş- 12 / 6. Ş. 1328h. (1910).   )٧٩  ( 

BOA, ay.gőm. )٨٠  ( 

(81  ) BOA, DH. ŞFR, 46 /183/15.Z. 1332 h. (1914).  

(82)BOA, DH. ŞFR,447/33/26. Te. 1330r. (1914); BOA, DH. ŞFR, 47/ 67/ 29.Z. 

1332h. (1914).   

(83) BOA, DH. ŞFR, 47/ 362/19. M. 1333h. (1914).   



 )

النج"ف االش"رف  ف"ي اً دبلوماس"ی مم"ثالً  اروس"یا عینت"و  بریطانیاإن  یظھر مما تقدم              

المص"الح والت"دخل ف"ي  ةعلى بقاءه لما لھ من دور في التغلغ"ل وبس"ط النف"وذ ورعای" اوحرصت

فض"الً ع"ن أن ك"ل ممث"ل دبلوماس"ي ك"ان یراق"ب نش"اط ، الشؤون العثمانی"ة والش"ؤون النجفی"ھ 

ف"ي  تانواتفق"ت ال"دول ،) ٨٤(اآلخر في إطار المنافسة لالستحواذ على ممتلكات الدولة العثمانیة 

 سیاسة للتغلغل أموال وقف أوده توزیع واتخذت بریطانیا ، رعایاالمسألھ التركیز على حمایة 

   .)٨٥(  في النجف االشرف

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
كانت الدول االوربیة تخطط لتقسیم ممتلكات الدولة العثمانیة ،ففي ھذا الص"دد ق"ال القیص"ر نق"وال األول س"نة ) ٨٤(

إن تركیا رجل مریض جداً ، و البد من اتخاذ قرار ح"ول  مس"تقبل أراض"یھ قب"ل أن  یم"وت ف"ي : " م ١٨٥٣

س"ھیل :  ینظ"ر . یطل"ق عل"ى الدول"ة العثمانی"ة ) ریض الرج"ل الم"(فمنذ ھذا التاریخ أصبح مص"طلح " . أیدنیا

 . ١٢٣ص ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة ، صابان 

BOA, DH. İ D, 84/ 12/ 13. Ca. 1331h. (1913). )٨٥  ( 



 )

   -:شرف ومواقفھا من التغلغل األجنبي حوزة النجف األ: المبحث الثالث 

وأص"بحت من"ذ ، )٨٦(ھ"ـ ٤٤٨نة تأسست الحوزة العلمی"ة ف"ي النج"ف االش"رف ف"ي س"            

وب"دأ یقص"دھا الط"الب م"ن س"ائر من"اطق الع"الم ، ھذا التأریخ مركزاً لت"دریس الفق"ھ الجعف"ري 

االس"المي للت"زود م""ن علومھ"ا الت""ي ھ"ي عل""وم اللغ"ھ العربی""ة واص"ول الفق""ھ والك"الم والفلس""فة 

، مق""دمات مرحل""ة ال: ونظ""ام الت""دریس فیھ""ا عل""ى ش""كل حلق""ات ب""ثالث مراح""ل ، )٨٧(وغیرھ""ا 

والذي یجت"از ھ"ذه المراح"ل وتك"ون  لدی"ھ الق"درة عل"ى ، )٨٨(مرحلة الخارج ، مرحلة السطوح 

  . )٨٩(حكام الشرعیة ینال درجة االجتھاد استنباط األ

تمیزت حوزة النجف االشرف باالستقاللیة ع"ن الس"لطات الحاكم"ة ول"م تخض"ع لھ"ا              

فحینم"ا ب"دأت ، أن تك"ون  لھ"ا مواق"ف تج"اه قراراتھ"ا مم"ا اض"فت علیھ"ا ، وال لدعمھا  الم"الي 

م وذل"ك ف"ي ١٨٦٩شرف سنة الحكومة العثمانیة بتطبیق نظام القرعة العسكریة في النجف األ

اعترضت الح"وزة العلمی"ة عل"ى تطبی"ق ھ"ذا ) م ١٨٧٢ -١٨٦٩(عھد والي بغداد مدحت باشا 

اص"مة اس"تانبول وذل"ك م"ن اج"ل ورفع علما ؤھا مذكرة عن طریق التلغ"راف ال"ى الع، النظام 

  .)٩٠(اعفاء اھالي النجف االشرف وال سیما أساتیذ و طالب الحوزة من الخدمة العسكریة 

                                                 
وھ"و ص""احب ) ھ""ـ٤٦٠ -٣٨٥( تأسس"ت الح"وزة العلمی""ة عل"ى ی""د ش"یخ الطائف""ة محم"د ب"ن الحس""ن الطوس"ي ) ٨٦(

 التھ""ذیب ،، الثم""انین ف""ي الفق""ھ : لك""الم وأح""د ال""رواد االوائ""ل لعل""م الفق""ھ المق""ارن ومؤل""ف الكت""ب كرس""ي ا

وق"د أس"س الح"وزة بع"د انتقال"ھ القس"ري م"ن بغ"داد ال"ى النج"ف . المبسوط وغیرھا ،  الفھرست ، االستبصار 

، یفھ واح""راق مكتبت""ھ اذ ت""م الھج""وم عل""ى داره ونھ""ب تص""ان، االش""رف بس""بب الفتن""ھ الطائفی""ة ب""ین المس""لمین 

تھا، وأدى التعصب الط"ائفي ال"ى قفاختلطت جراء ھذه الفتنة دماء ابناء بغداد ومداد حبرھم في شوارعھا وأز

الت"ي ض"مت أكث"ر م"ن عش"رة آالف مجل"د ) دار العلم ( احراق  أعظم مكتبة اسالمیة شیعیة یومھا ھي مكتبة 

 . ٢٤ – ٢٣ص، المصدر السابق ،لھادي الحكیم عبد ا: ینظر . في مختلف العلوم واآلداب والفنون 

 -١٩٠٠( ت""أریخ الحرك""ة االس""المیة ف""ي الع""راق الج""ذور الفكری""ة والواق""ع الت""أریخي ، عب""د الحل""یم الرھیم""ي ) ٨٧(

 .  ١٠١ -١٠٠ص ، )  ١٩٨٥، الدار العالمیة : بیروت (، )  ١٩٢٤

الحی"اة ، محمد باقر احم"د البھ"ادلي : ینظر . لالطالع على تفاصیل ھذه المراحل والدروس  التي تدرس فیھا ) ٨٨(

 . ٨٦ -٦٣ص ، ؛ عبد الھادي الحكیم،المصدر السابق ١٧٥- ١٧١ص  ،  الفكریة في النجف االشرف 

 .  ١٠٢ص ،المصدر السابق ، عبد الحلیم الرھیمي ) ٨٩(

(90) BOA ,HR. TO, 549 /20/ ves.nu 1- 3, 25 . 5. 1869.  



 )

الفك"ر ، وكانت مدارس حوزة النج"ف االش"رف مص"دراً لإلش"عاع الفك"ري  الش"یعي 

بع"د ، )٩١(ي إذ أنھا لم تعترف بالمذھب الشیع، الذي  لم تتخذ منھ الدولة العثمانیة موقفاً ایجابیاً 

فل""ذلك ف""ان ، )٩٢(ان اعترف""ت بالم""ذاھب األربع""ة وتبن""ت الم""ذھب الحنف""ي م""ذھباً رس""میاً للدول""ة 

اإلدارة العثمانیة تابعت ھذه المدارس وأوضاعھا من خالل المعلومات والتقاریر التي ارس"لت 

  . )٩٣(من النجف االشرف الى العاصمة استانبول 

والعقائدی"ة ش"رف بنش"اطاتھا الفكری"ة والعلمی"ة والفقیھ"ة استمرت ح"وزة النج"ف اال              

بع"د ان اتخ"ذ المرج"ع ال"دیني محم"د حس"ن ، الرغم من انھا لم تكن مقراً للمرجعیة الدینیة على 

وقد تخ"وف م"ن ھ"ذه النش"اطات وال"ي ، مدینة سامراء المقدسة مقراً للمرجعیة   )٩٤(الشیرازي 

م ب""ین فی""ھ ان ١٨٩٢ك""انون االول  ٢٩تانبول ف""ي بغ""داد ال""ذي رف""ع تقری""راً إل""ى العاص""مة  اس""

حوزة النجف االشرف مس"تمرة باعمالھ"ا الفكری"ة وحلقاتھ"ا الدراس"یة وف"ي الوق"ت نفس"ھ تنش"ر 

الشیعي والسیما بین العشائر، وتتلق"ى دعم"ا علمی"ا م"ن المرج"ع محم"د حس"ن الش"یرازي  الفكر

ن نش"اط ح"وزة النج"ف االش"رف واتضح من خ"الل   التقری"ر أ،)٩٥(المقیم في سامراء المقدسة 

  .كان فاعال مع أنھا لم تكن مقراً للمرجعیة الدینیة 

الش""یعي  الفك""رأث""ارت نش""اطات ح""وزة النج""ف االش""رف والس""یما ف""ي مس""ألة نش""ر             

المش""یخة االس""المیة العثمانی""ة ، إذ ب""دأت تت""ابع أوض""اع الح""وزة ومدارس""ھا الدینی""ة م""ن خ""الل 

ال""ذي ك""ان واعظ""اً ف""ي  مدین""ة النج""ف االش""رف باس""م المش""یخة ،  واعظھ""ا محم""د لطف""ي أفن""دي

                                                 
ب""ل ان ، ة ف""ي ثب""ات موقفھ""ا بع""دم االعت""راف بالم""ذھب الش""یعي طیل""ة فت""رة حكمھ""ا اس""تمرت الدول""ة العثمانی"") ٩١(

فنفذ ھ"ذه الفت"وى وقت"ل ، استحصل فتوى دینیة تجیز لھ قتل الشیعة ) م ١٥٢٠ -١٥١٢( السلطان سلیم االول 

؛  ١٢٩ص ، دراس"ة ف"ي طبیع"ة المجتم"ع العراق"ي ، علي الوردي : ینظر . اآلالف منھم في الدولة العثمانیة 

    ١١٠ -١٠٩ص ، المصدر السابق ، عبد الحلیم الرھیمي 

 .  ٧٧ص ، وجیھ كوثراني ،المصدر السابق ) ٩٢(

  .  ٣٤٥ -٣٤٤ص ، المصدر السابق ، دیلك قایا ) ٩٣(

وانتقل ال"ى النج"ف االش"رف ودرس  عل"ى ی"د ، ولد في شیراز ) :  ١٨٩٤ -١٨١٤( محمد حسن الشیرازي ) ٩٤(

اص"بح م"ن مراج"ع التقلی"د واتخ"ذ م"ن مدین"ة س"امراء المقدس"ة مق"راً لمرجعیت"ھ الشیخ مرتض"ى االنص"اري، و

ف"ي ای"ران س"نة ) التب"غ والتنب"اك ( واشتھر بفت"واه الت"ي ح"رم بھ"ا ، م ١٨٧٤الدینیة بعد ان انتقل الیھا في سنة 

ص ،  ٢ج ، المص"در الس"ابق ، محمد ھادي االمین"ي : ینظر . م بسبب منح االمتیاز لشركة بریطانیة ١٨٩٠

٧٧٠ – ٧٦٩ . 

(95) BOA ,Y. MTV, 73  /71/ 9.C . 1 310h . ( 1892). 



 )

ویب""دو ان ھ""ذه المتابع""ة زادت بع""د ان انتقل""ت المرجعی""ة الدینی""ة م""ن ح""وزة ، )٩٦(االس""المیة 

سامراء المقدس"ة ال"ى ح"وزة النج"ف االش"رف بع"د وف"اة المرج"ع محم"د حس"ن الش"یرازي س"نة 

رئاس"ة (س"المیة ال"ى الص"دارة  العظم"ى وقد جاء في مذكرة قدمتھا المش"یخة اال، )٩٧(م ١٨٩٤

معتم""دة عل""ى معلوم""ات ال""واعظ محم""د لطف""ي ، ١٩٠٠ب آ ١٢بت""اریخ ) ال""وزراء العثمانی""ة 

وھ"ذا  س"یؤدي ، أفندي،بأن  حوزة النجف االشرف تسعى لبن"اء م"دارس خ"ارج س"ور المدین"ة 

ناك زی"ادة الشیعي بصورة أوسع ،في وقت ھ الفكرالى تطویر الحوزة مما سینعكس على نشر 

، غیر ان الصدارة العظمى شككت في  دقة معلومات محمد لطفي أفندي )٩٨(في نسبة الطالب 

الن"ھ كان"ت ، ویب"دو ان ھ"ذه المعلوم"ات ص"حیحة ،  )٩٩(بعد ان حققتھا عن طری"ق والی"ة بغ"داد

خارج نطاق المدینة لض"یق مس"احتھا بس"بب  –مدارس ام غیرھا  –ھناك محاوالت لبناء أبنیة 

  .)١٠٠(تسورھا 

م مس"ألھ الم"دارس ١٩٠٣وناقشت المشیخة اإلسالمیة مع الصدارة العظم"ى ف"ي س"نة            

بین"ت المش"یخة ان"ھ یج"ب تنفی"ذ االرادة الس"نیة الس"لطانیة  إذ، الدینیة في حوزة النجف االشرف

مؤك""دة عل""ى متابع""ة  ، ف""ي الع""راق ومن""ع انتش""اره  الم""ذھب الش""یعيالت""ي نص""ت عل""ى تقیی""د 

، غیران ھذا التشنج في العالقة بین الحكومة العثمانی"ة والح"وزة العلمی"ة )١٠١(لدینیة المدارس ا

م طلب والي بغداد من العاصمة استانبول بان تسعى لتحسین ١٩٠٦ففي سنة ، لم یكن مستمراً 

عالقتھا مع حوزة النجف االشرف الن ذلك سیس"ھم ف"ي تس"ییر سیاس"ة الدول"ة لم"ا للح"وزة م"ن 

وكان"ت العالق"ة ب"ین الط"رفین تت"أرجح تبع"اً لالح"داث والظ"روف ، )١٠٢( مكانة وكلمة مسموعة

اال ، م ١٩٠٨فقد  أیدت الح"وزة ث"ورة االتح"ادیین الدس"توریة ف"ي س"نة ، الداخلیة او الخارجیة 
                                                 

(96 ) BOA, BEO,1601/ 120055/ 4.N . 1 318h . ( 1900). 

  . ٧٦٩ص ،  ٢ج ، محمد ھادي االمیني ،  المصدر السابق ) ٩٧(

(98    ) BOA, BEO,1601/ 120055/ 4.N . 1 318h . ( 1900). 

(99) BOA, DH.MKT, 2437/ 79 /18.Ş.1318h. ( 1900). 

(100 ) BOA, DH.UMVM, 76/ 3 /9.B.1332h. ( 1914). 

(101) BOA, BEO,2213/ 165904/ ves . nul, 15. Ş. 1321h. (1903); BOA, BEO,2223/ 

166666/ ves . nul, 29. Ş. 1321h. (1903); BOA, BEO,2228/ 167071/ 10.N. 1321h. 

( 1903).  
 

(102   )  BOA ,Y. MTV, 285 /73/ 10.S. 1 324h . ( 1906). 

 



 )

وك"ذلك أی"دت ح"رب الدول"ة العثمانی"ة ،  )١٠٣()سیاس"ة التتری"ك(أنھا عارضتھم بعد ان انتھج"وا 

علم"اء وط"الب الح"وزة م"ع العثم"انیین ف"ي الح"رب ض"د   وشارك، م ١٩١١ضد  ایطالیا سنة 

  . )١٠٤(م بعد أن أصدر المجتھدون فتاوى بالجھاد١٩١٤القوات البریطانیة سنة 

اما عن عدد طالب الحوزة العلمیة في النج"ف االش"رف، فق"د ذك"رت وثیق"ة عثمانی"ة             

م بل"غ الع"دد ١٩٠٨نة وفي س،  )١٠٥(طالب)  ٥٠٠٠( م ان عددھم یبلغ ١٨٩٩مؤرخة في سنة 

  .  )١٠٧(طالب)  ١٢٠٠٠( وقدرالعدد قبل االحتالل البریطاني نحو ،  )١٠٦(طالب)  ١٦٠٠٠( 

وفیما یتعلق  بموق"ف ح"وزة النج"ف االش"رف م"ن التغلغ"ل األجنب"ي، فعن"دما احتل"ت              

احتج"ت وأعلن"ت إیق"اف الت"دریس وع"دم ،  )١٠٨(م١٩٠٩القوات الروسیة شمال إیران في س"نة 

 إقامة صالة الجماعة ، وأیدت حوزة كربالء المقدسة وحوزة الكاظم"ة المقدس"ة ھ"ذا الموق"ف ،

إذ أعلنت""ا االحتج""اج وتركت""ا الت""دریس وأوقفت""ا إقام""ة ص""الة الجماع""ة أیض""ا ، وطلب""ت ح""وزة 

تتخ""ذ موقف""اً حاس""ماً م""ن ھ""ذا االح""تالل الن القض""یة  أنالنج""ف االش""رف م""ن  الدول""ة العثمانی""ة 
                                                 

وحك"م الدول"ة العثمانی"ة عل"ى أس"اس ، سیاسة قومیة  لتتریك القومیات غیر التركیة قس"ریا : سیاسة التتریك )  ١٠٣(

العرب والت"رك ، توفیق علي برو : للتفاصیل ینظر .السیادة للجنس التركي واعالء شانھ فوق سائر األجناس 

؛ ٥٩١ -٥٨٢ص ، )  ١٩٦٠، دار الھن"""ا : الق"""اھرة ( ،  ١٩١٤ – ١٩٠٨ف"""ي العھ"""د الدس"""توري العثم"""اني  

دار العل"م :  بیروت ( ،  ٣ط ، ترجمة ناصر الدین األسد واحسان عباس ، یقظة العرب ، جورج انطونیوس 

دار : بی"روت ( ،  ٩ط ، تاریخ األقطار العربیة الحدیث ، ؛  لوتسكي ١٨٢ -١٨١ص ، )  ١٩٦٩، للمالیین 

 .  ٣٧٠ – ٣٦٩ص ،)  ٢٠٠٧، الفارابي 
  

  .  ١١٣ – ١١٢ص ، المصدر السابق ، عبد الحلیم الرھیمي ) ١٠٤(

(105 ) BOA,İ.ML, 31/ 1316Za- 18/ 16. Za. 1316h. (1899) .  

  . ١٨٧ص ، المصدر السابق ، عبد الھادي الحكیم ) ١٠٦(

 .  ١٠٣ص ، المصدر السابق ، عبد الحلیم الرھیمي ) ١٠٧(

الس""یما تبری""ز و، وامت""دت ال""ى الم""دن االیرانی""ة ، م ١٩١١ – ١٩٠٥ای""ران قام""ت الث""ورة الدس""توریة ف""ي ) ١٠٨(

وف""رض علیھ""ا محم""د عل""ي ش""اه ، إذ س""یطر علیھ""ا الث""وار الدس""توریون ، المدین""ة الواقع""ة ف""ي ش""مال ای""ران 

والس"یما بع"د ان ت"أزم ، وب"دأ ال"روس یخش"ون عل"ى مص"الحھم م"ن تف"اقم الث"ورة الدس"توریة ، حص"اراً ك"امالً 

وبحج""ة انق""اذ الرعای""ا االجان""ب توجھ""ت الق""وات العس""كریة ، تبری""ز بس""بب  اس""تمرار الحص""ار  الموق""ف ف""ي

نیس"ان   ٢٧والجل منع احتاللھا عقدت الحركة الوطنی"ة ف"ي تبری"ز ھدن"ة م"ع الش"اه ف"ي ، الروسیة نحو تبریز 

نیس"ان  ٣٠ف"ي إذ ان القوات الروسیة وصلت ال"ى مش"ارف مدین"ة تبری"ز ، غیر ان الھدنة لم تنفع ، م  ١٩٠٩

، خض"یر مظل"وم فرح"ان الب"دیري : للتفاص"یل ینظ"ر . م، و بعد یومین تم احتالل روسي كامل للمدین"ة١٩٠٩

 .   ١٣٤ – ١٠٤ص ،  ١ج ، فصول من تاریخ ایران الحدیث والمعاصر 



 )

م أعلم""ت نظ""ارة الداخلی""ة الص""دارة العظم""ى ١٩٠٩تم""وز  ٦وف""ي . جمیع""اً  تخ""ص المس""لمین

ح""داث الت""ي تش""ھدھا النج""ف االش""رف م""ن خ""الل مواق""ف حوزتھ""ا م""ن االح""تالل الروس""ي باأل

لشمال إیران، مبینة انھا تنس"ق م"ع والی"ة بغ"داد وقائممقامی"ة  قض"اء النج"ف االش"رف لمتابع"ة 

العثمانی"""ة اھتم"""ت بھ"""ذه األح"""داث خوف"""اً عل"""ى  ویب"""دو  أن اإلدارة،  )١٠٩(تط"""ورات األح"""داث

اذ انھ"ا أم"رت القی"ادة العس"كریة ف"ي ، اوضاعھا الداخلیة اكث"ر م"ن اھتمامھ"ا بمس"ألة االح"تالل 

  .) ١١٠( المنطقة بمتابعة الموقف

رئ"یس ال"وزراء ( وقدم قل"م تحری"رات نظ"ارة الداخلی"ة م"ذكرة إل"ى الص"در االعظ"م              

بین فیھا أن الشیخ محمد كاظم الخراساني والشیخ عبد ، م ١٩٠٩تموز  ٢٠بتاریخ ) العثماني 

قدما طلباً الى الحكومة  العثمانیة  –وھما من علماء حوزة النجف االشرف  –هللا المازندراني 

وف"ي ھ"ذا ، )١١١(من اجل تقدیم المساعدة الیران بعد ان دخلت الق"وات الروس"یة ال"ى اراض"یھا 

م فت"وى لص"ون ال"بالد االس"المیة ١٩١٠والسنة في كانون االول   السیاق أصدر علماء الشیعة

وكان""ت الفت""وى مص""اغة بلغ""ة تؤك""د عل""ى الوح""دة ، العثمانی""ة واالیرانی""ة م""ن الت""دخل االجنب""ي 

  : ومما جاء فیھا ، االسالمیة 

  

  فألجhhhhل المحافظhhhhة علhhhhى الكلمhhhhة الجامعhhhhة الدینیhhhhة"

  والمدافعhhhhhhة عhhhhhhن الشhhhhhhرعة الشhhhhhhریفة المحمدیhhhhhhة  

  تفقhhhhhhت الفتhhhhhhاوى مhhhhhhن  المجتھhhhhhhدین العظhhhhhhامقhhhhhhد ا  

  الhhhhhhhhhhذین ھhhhhhhhhhhم رؤسhhhhhhhhhhاء الشhhhhhhhhhhیعة الجعفریhhhhhhhhhhة  

  ومhhhhن علمhhhhاء اھhhhhل السhhhhنة الكhhhhرام المقیمhhhhین بhhhhدار  

  السhhhhhالم علhhhhhى وجhhhhhوب االعتصhhhhhام بحبhhhhhل االسhhhhhالم  

  وعلhhhhى وجhhhhوب اتحhhhhاد كافhhhhة، كمhhhhا امhhhhرھم هللا بhhhhھ   

 ن جمیhعوـhـالم  وصــhـة  االســhـظ بیضــن في حفـالمسلمی  

  لممالhhhك االسhhhhالمیة مhhhhن العثمانیhhhة واالیرانیhhhhة عhhhhنا  عــجمی

                                                   
(109 ) BOA, DH.MKT, 2867/ 97/ 17 . C. 1327h. (1909). 

(110 ) BOA, ay . gő m. 

(111) BOA, DH.MKT, 2881/ 26/ 2.B . 1327h. (1909).  



 )

  .)١١٢(" مhhhhhhhhhhhhhhداخالت االجانhhhhhhhhhhhhhhب وتشhhhhhhhhhhhhhhبثاتھم

    

الش"یخ محم"د ك"اظم الخراس"اني ، ووقع على الفتوى من علماء حوزة النج"ف االش"رف          

واھتم""ت الحكوم""ة العثمانی""ة ، )١١٣(والش""یخ عب""د هللا المازن""دراني وش""یخ الش""ریعة األص""فھاني 

من ق"وة المجتھ"دین الش"یعة ض"د الخط"ر األورب"ي  –كما یبدو –اجل االستفادة  بھذه الفتوى من

  .) ١١٤(لما لھم من نفوذ على أتباعھم في ایران والعراق ، على الدولة العثمانیة 

وعل""ى ، م ١٩١١تط""ورت االح""داث االیرانی""ة خ""الل ش""ھري تش""رین االول والث""اني            

وقام"""ت بالعدی"""د م"""ن العملی"""ات ، ال"""ى ای"""ران أرس"""لت روس"""یا ق"""وات عس"""كریة أض"""افیة  أث""ره

ومن جھة أخرى اتم البریطانیون احتالل الجنوب االیراني بالكامل بع"د ان وجھ"وا  ،العسكریة

وتزامن مع ھذین االحتاللین االحتالل االیط"الي للیبی"ا ف"ي تش"رین ،  )١١٥(ضربات قویة للثوار

وف"ي مق"دمتھم الس"ید محم"د ، اد فلذلك أصدر علماء الشیعة فت"اوى بالجھ"، )١١٦(م ١٩١١االول 

وھم""ا عالم""ان ب""ارزان ف""ي ح""وزة النج""ف ، ك""اظم الی""زدي والش""یخ محم""د ك""اظم الخراس""اني 

، ورأیھما یعكس موقف الحوزة من التغلغل واالح"تالل االجنب"ي لل"بالد  االس"المیة ، االشرف 
                                                 

  .  ٨٢ص ، المصدر السابق ، اسحاق نقاش  )١١٢(

ولد بمدینة أصفھان في إیران وتلق"ى دروس"ھ االول"ى فیھ"ا، وس"افر ) :  ١٩٢٠ – ١٨٥٠( شیخ الشریعة األصفھاني ) ١١٣(

والس"ید مھ"دي  م ، ودرس على ید المی"رزا حبی"ب هللا الرش"تي والش"یخ محم"د حس"ین الك"اظمي١٨٧٧الى العراق سنة 

القزویني وغیرھم ، ومن أبرز تالمذتھ السید أبو القاسم الخوئي والسید عبد الحسین شرف الدین العاملي والشیخ عب"د 

" النخب"ة"الكریم الجزائري ، لھ مؤلفات عدیدة منھا رسالة في قاعدة ال ضرر وال ضرار وزاد المتقین ورسالة فقھیة 

م وك""ذلك أفت""ى ١٩١٤یة االیرانی""ة وأفت""ى بالجھ""اد ض""د الق""وات البریطانی""ة س""نة ، ك""ان م""ن المؤی""دین للث""ورة الدس""تور

بوجوب الجھاد في ثورة العشرین العراقیة وقادھا ، تولى المرجعیة الدینیة بعد وفاة الشیخ محمد تقي الش"یرازي س"نة 

رواء : ل ینظر للتفاصی.م ، توفي في مدینة النجف االشرف ودفن في احدى غرف الصحن الحیدري الشریف ١٩٢٠

جامع""ة (دراس""ة تأریخی""ة ، رس""الة ماجس""تیر ،  ١٩٢٠ -١٨٥٠ص""باح  كن""اوي الجن""ابي ، ش""یخ الش""ریعة االص""فھاني 

 .١٧٤ -٢٢، ص) ٢٠١١كلیة التربیة للبنات ، : الكوفة 

  .  ٨٣ص ، المصدر السابق ، اسحاق نقاش )١١٤(

 .   ١١٥ -١١٣ص ،  ١ج ، المعاصر فصول من تاریخ ایران الحدیث و، خضیر مظلوم فرحان البدیري )١١٥(

م ادع"ت فی"ھ ان العثم"انیین یعرقل"ون ١٩١١ایل"ول  ٢٧وجھت الحكومة االیطالیة ان"ذاراً ال"ى الحكوم"ة العثمانی"ة ف"ي ) ١١٦(

واعلن""ت ایطالی""ا الح""رب وب""دأت قواتھ""ا ، مص""الح االیط""الیین االقتص""ادیة ف""ي لیبی""ا ویض""طھدون الرعای""ا االیط""الیین 

للتفاص"یل . م ١٩١١تش"رین االول  ١٣ -١١م"ن  مدةوتم احتاللھما خالل ال، ة درنة وطرابلس العسكریة بقصف مدین

ص ، )  ٢٠٠٥، دار ابن االثی"ر : الموصل (، تاریخ الوطن العربي الحدیث والمعاصر ، ابراھیم خلیل احمد : ینظر 

٦٦ -٦٤  . 



 )

الغ""رب  أح""دق باالس""الم االض""محالل ، إذ إحتل""ت ایطالی""ا ط""رابلس: وج""اء ف""ي فت""وى الی""زدي 

فلھ"ذا یج"ب عل"ى المس"لمین كاف"ة ان ، ، وروسیا  شمال ای"ران وبریطانی"ا جن"وب ای"ران )لیبیا(

. الیقصروا في بذل االنفس واالموال في سبیل اخ"راج الق"وات االجنبی"ة م"ن ال"بالد االس"المیة 

 غی"ر ان وفات"ھ ف"ي، واستعد المجاھدون للسفر الى ایران بقیادة الشیخ محمد كاظم الخراس"اني 

  . )١١٧(م فجراً أوقفت حركة الجھاد ١٩١١كانون االول  ١٢

فقد اتفق"ت التق"اریر البریطانی"ة والعراقی"ة عل"ى ، بالنسبة لالحتالل االیطالي للیبیا  أما           

إذ أعقب""ت اعالنھ""ا اجتماع""ات وتظ""اھرات   ، ان""ھ ك""ان لفت""اوى العلم""اء ت""اثیر ب""الغ ف""ي الع""راق 

وك"ذلك ، ایطالی"ا وتش"كیل لج"ان اس"المیة لل"دفاع ع"ن لیبی"ا  ضد عامة وجمع التبرعات للحرب

وعلى ھذا ،  )١١٨(حققت الفتاوى الوحدة بین المسلمین والسیما في بغداد  والكاظمیة وسامراء 

المن""وال اقیم""ت ف""ي النج""ف االش""رف المظ""اھرات وعق""دت االجتماع""ات ف""ي الص""حن العل""وي 

  : حتى اصبحت ، المقدس والمدارس الدینیة والمساجد

  

  . )١١٩(" النجف بركاناً للتظاھرات واالضرابات المتوالیة "                               

  

ان االدارة العثمانی"""ة تعامل"""ت م"""ع االح"""تالل  ، ویظھ"""ر م"""ن خ"""الل الوث"""ائق العثمانی"""ة           

االیطالي على لیبیا من منظور اسالمي من خالل االستفادة من مواقف حوزة النجف االش"رف 

) رئاس"ة ال"وزراء العثمانی""ة ( وك"ان الب"اب الع"الي ، بئ"ة ال"رأي الع"ام واث"ارة حم"اس الن"اس لتع

،ال""ذي ك""ان   )١٢٠(یت""ابع االح""داث م""ن خ""الل قائممق""ام قض""اء النج""ف االش""رف عب""د العزیزب""ك 

ویرس""ل االحتجاج""ات ال""ى دول الع""الم وینش""ر فت""اوى ، یرف""ع التق""اریر ال""ى حكومت""ھ العثمانی""ة 

إذ ان السیاسة العثمانی"ة ، )١٢١(لماء حوزة النجف االشرف منفذاً سیاسة دولتھ الجھاد ویلتقي بع

كي تتمكن من ، اعتبرت االحتالل قضیة اسالمیة اكثر من كونھ قضیة تخص الدولة العثمانیة 

                                                 
 .   ٢١٣ – ٢١٢، ١٩٩ -١٩٨ص ، السید محمد كاظم الیزدي  ، كامل سلمان الجبوري ) ١١٧(

   .  ٨٤ -٨٣ص ، المصدر السابق ، اسحاق نقاش )١١٨(

 .  ١٤٧ -١٤٦ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین ) ١١٩(

(120)  BOA, BEO,3988/ 299043/ ves . nul, 19. M. 1330h. (1912); BOA, BEO,3992/  

299332/ ves . nul, 29. M. 1330h. (1912) .  

    ١٤٨ -١٤٦ص ، المصدر السابق ، ین محمد علي كمال الد)١٢١(



 )

وفي اطار تنفیذ السیاسة العثمانی"ة س"افر عب"د العزیزب"ك ال"ى ، اخراج االیطالیین من اراضیھا 

اذ ت"م تكلیف"ھ بھ"ذه المھم"ھ بتوجی"ھ  ،)١٢٢(قییم امكانیة المش"اركة ف"ي الجھ"اد م لت١٩١٢لیبیا سنة 

االان ، لم""دة س""تة اش""ھر ) قائممق""ام القض""اء ( وطل""ب اج""ازة م""ن وظیفت""ھ ، م""ن الب""اب الع""الي 

ول"م تنطل"ق ،غی"ر ان س"فر عب"د العزی"ز ب"ك ل"م یحق"ق ش"یئاً ، القرار كان استعفاءه من الوظیفة 

 ١٨الن الدول"ة العثمانی"ة وقع"ت معاھ"دة ص"لح م"ع  ایطالی"ا ف"ي ، )١٢٣(حركة الجھ"اد ال"ى لیبی"ا 

  .  )١٢٤(اعترفت بموجبھا باالحتالل االیطالي للیبیا ، م ١٩١٢تشرین الثاني 

السیما  في وعن موقف حوزة النجف االشرف من التغلغل البریطاني في العراق  أما           

البریط"اني ف"ي بغ"داد یس"تخدم توزی"ع ام"وال النجف االشرف، فحینم"ا ب"دأ التمثی"ل الدبلوماس"ي 

وقف أوده كأداة من أدوات التغلغل ف"ي المجتم"ع النجف"ي تص"دت الح"وزة لھ"ذا التغلغ"ل خاص"ة 

مباش"رة م"ن خ"الل  ،عندما بدأ القنصل البریطاني في بغداد لوریمر بتوزیع ام"وال ھ"ذا الوق"ف

ش"رف عل"ى ھ"ذه اللجن"ة فق"د اعت"رض علم"اء ح"وزة النج"ف اال، ) ١٢٥() لجن"ة توزی"ع ( تشكیل 

وت""دخل الدبلوماس""یة البریطانی""ة ف""ي بغ""داد ف""ي توزی""ع مب""الغ الوق""ف ورفع""وا رس""الة ال""ى ش""یخ 

وضحوا فیھا مالبسات الوق"ف واش"كالیة ، م ١٩١٢حزیران  ٥االسالم في الدولة العثمانیة في 

ي ف""ي وطلب""وا م""ن ش""یخ االس""الم ان یمن""ع الت""دخل البریط""ان، ت""دخل البریط""انیین ف""ي توزیع""ھ 

أح"د اب"رز علم"اء ، وفي ھذا السیاق ذات"ھ اعت"رض الش"یخ عب"د هللا المازن"دراني ،  )١٢٦(الوقف 

وذل"ك م"ن خ"الل رس"الة ارس"لھا ،الوق"ف ) لجنة توزیع ( على تشكیل  ،حوزة النجف االشرف

،  )١٢٧(مبیناً فیھا ان اللجنة مخالفة لشروط الوقف ، م ١٩١٢الى القنصل لوریمر في حزیران 

ھ""ذا ان ح""وزة النج""ف االش""رف وم""ن خ""الل علمائھ""ا أدرك""ت وس""ائل التغلغ""ل ویتض""ح م""ن 
                                                 

(122)BOA , BEO,3992/299332/ ves . nul, 29.M.  1330h. (1912).  

(123) BOA, BEO,3988/299043/ ves . nul, 19. M. 1330h. (1912). 

وس""حبت الحكوم""ة ، س""احل بحی""رة لیم""ان بسویس""را  ىوقع""ت معاھ""دة الص""لح ف""ي مدین""ة اوش""ي الكائن""ة عل"") ١٢٤(

وترك"زت ف"ي منطقت"ین ھم"ا ، ھا وموظفیھا من لیبیا، ووقع عبء المقاوم"ة عل"ى ع"اتق اللیبی"ین العثمانیة قوات

ص ، ت""اریخ ال""وطن العرب""ي ف""ي العھ""د العثم""اني ، اب""راھیم خلی""ل احم""د : للتفاص""یل ینظ""ر . ط""رابلس وبرق""ة 

٣٤٣ – ٣٤٢   . 

(125 ) BOA, DH.İ D, 84/ 12/ 13. Ca. 1331h. (1913) ; 

) .  ١٩١٢(  ١٣٣٠ربیع الثاني  ٦،  ١١٣العدد ،  "الریاض"  

(126 ) BOA, DH. İ D, 84 / 12/ 13. Ca. 1331h. (1913) . 

(127  ) BOA,  HR. SYS, 91/ 5/ 28. 7. 1912.  



 )

وث"م كان"ت لھ""ا ، فل""ذلك تص"دت لھ"ذا التغلغ"ل ، البریط"اني الت"ي ھ"ي تخط"یط الح"تالل الع"راق 

  . م ١٩١٤مواقف من االحتالل الذي بدأ في سنة 

ین الث"""اني تش"""ر ٦البص"""رة ف"""ي  ب"""دأت الق"""وات البریطانی"""ة ب"""احتالل الع"""راق م"""ن               

ب"""ان اص"""در علماؤھ"""ا فت"""اوى  فاعلن"""ت النج"""ف االش"""رف موقفھ"""ا م"""ن االح"""تالل، م١٩١٤

والس"ید محم"د س"عید ، المرجع األعلى السید محمد كاظم الی"زدي : وفي مقدمتھم ، )١٢٨(بالجھاد

،  )١٣١(والش""یخ عب""د الك""ریم الجزائ""ري ،  )١٣٠(وش""یخ الش""ریعة األص""فھاني ،  )١٢٩(الحب""وبي 

                                                 
وف"ي س"امراء ، والش"یخ مھ"دي الخالص"ي ، الس"ید مھ"دي الحی"دري  ، وأفتى بالجھاد في الكاظمیة المقدسة  ) ١٢٨(

: ینظ"ر   .الشیخ محمد حس"ین المازن"دراني  ، وفي كربالء المقدسة ، ازي الشیخ محمد تقي الشیر ، المقدسة 

  ؛ ١٦٧ – ١٦٦ص ، المصدر السابق ، عبد الحلیم الرھیمي 

BOA,  HR. SYS, 2337/ 10/ 13. 12. 1914.  

ول""د ونش""أ ف""ي مدین""ة النج""ف ، ع""الم وفقی""ھ وأدی""ب وش""اعر ) :  ١٩١٥ – ١٨٤٩( محم""د س""عید الحب""وبي ) ١٢٩(

درس فیھ""ا االدب والنح""و والص""رف والبالغ""ة والت""أریخ والجغرافی""ة والحس""اب والفل""ك والعل""وم و، الش""رف ا

وم""ن اس""اتیذه الش""یخ عب""اس االعس""م والش""یخ محم""د حس""ن الك""اظمي والش""یخ محم""د ط""ھ نج""ف ، الش""رعیة 

وش"ارك ف"ي ، إذ أفت"ى بوج"وب الجھ"اد ، م ١٩١١كان لھ موقف من االحتالل االیط"الي للیبی"ا س"نة ، وغیرھم

م ض""د االح""تالل البریط""اني عل""ى الع""راق ،و بس""بب ھزیم""ة الش""عیبة أص""ابتھ ١٩١٥ -١٩١٤حرك""ة الجھ""اد 

للتفاص"یل . الھموم واآلالم ومن ثم المرض ، وت"وفي ف"ي الناص"ریة وش"یع ال"ى النج"ف االش"رف ودف"ن  فیھ"ا 

 -١٨٤٩یاس""ي محم""د س""عید الحب""وبي ودوره الفك""ري  والس، عل""ي ف""اروق محم""ود عب""د هللا الحب""وبي : ینظ""ر 

 ) . ت . د، العتبة العلویة المقدسة : النجف االشرف ( ، م ١٩١٥

(130   ) BOA,  HR. SYS, 2337/ 10/ 13. 12 . 1914.  

ومن رج"ال األص"الح ونواب"غ ، زعیم دیني وشاعر معروف ):  ١٩٦٢ – ١٨٧٢( عبد الكریم الجزائري  ) ١٣١(

ق"رأ األص"ول عل"ى العالم"ة الش"یخ حس"ن آل ، لعرب"ي العلم والفق"ھ واالص"ول والسیاس"ة و اح"د اع"الم االدب ا

وق"رأ الفق"ھ عل"ى الش"یخ محم"د ط"ھ نج"ف والس"ید محم"د ، صاحب الجواھر  والشیخ محم"د ك"اظم الخراس"اني 

، ورس""الة عملی""ة ، ل""ھ تعلیق""ة عل""ى مكاس""ب الش""یخ االنص""اري . ك""اظم الی""زدي وش""یخ الش""ریعة األص""فھاني 

المص""در ، جعف""ر ب""اقر محبوب""ة :للتفاص""یل ینظ"ر . ن للمش""روطة وك""ان م"ن المؤی""دی. ودی"وان ش""عر وغیرھ""ا 

، ؛ عبد ال"رحیم محم"د عل"ي  ١٠٠ص، المصدر السابق ، ؛ محمد ھادي االمیني  ٨٨-٨٦ص،  ٢ج، السابق 

  .٥٠ص، )  ١٩٧٢، مطبعة النعمان : النجف ( ، المصلح المجاھد الشیخ محمد كاظم الخراساني 



 )

وقد صعد الی"زدي المنب"ر ف"ي الص"حن العل"وي المق"دس ،  )١٣٢(جواھري والشیخ محمد جواد ال

ع""اجز ب""دناً أن یجھ""ز الفقی""ر وأوج""ب عل""ى الغن""ي ال، وخط""ب ف""ي الن""اس وح""ثھم عل""ى الجھ""اد 

  . )١٣٣(فكان لكالمھ صدى بین الناس ، القوي

منھ"ا ووص"لت نس"خ ، )١٣٤(واھتمت الدولة العثمانیة بالفتاوى وتناقلتھا ب"ین دوائرھ"ا             

) البرلم""ان العثم""اني ( وك""ذلك أرس""لت ال""ى مجل""س المبعوث""ان ،  )١٣٥(ال""ى العاص""مة اس""تانبول 

ویب""دو ان االدارة العثمانی""ة ارادت ان تغط""ي ،  )١٣٦(وال""ى المطبوع""ات لنش""رھا ، والسیاس""یین 

ك"ي ت"تمكن م"ن ، ھذه الفتاوى بغطاء اعالمي وسیاس"ي فض"الً ع"ن عنوانھ"ا ال"دیني االس"المي 

بھ""دف تحقی""ق أھ""دافھا ، ي الع""ام والس""یما المس""لمین وبالخص""وص الش""یعة م""نھم تعبئ""ة ال""رأ

وكان"ت للفت"اوى ارض"یة تفس"ح ، في وق"ت تخ"وض غم"ار الح"رب العالمی"ة االول"ى ، السیاسیة 

الن نصوص منھا دع"ت للجھ"اد وال"دفاع ع"ن ال"بالد االس"المیة ض"د ، المجال واسعاً لالنتشار 

  . )١٣٧(فرنسا وروسیاالدول االوربیة وخاصة بریطانیا و

ولم یقتصر موقف علماء ح"وزة النج"ف االش"رف م"ن االح"تالل البریط"اني للع"راق              

بل قاموا بتعبئة سكان المدن والعشائر وحثھم على الجھاد، وك"ذلك ، على اصدار الفتاوى فقط 

وف"ي ،  )١٣٨(تنظیم المجاھدین وقی"ادتھم ال"ى جبھ"ات القت"ال ومش"اركتھم ف"ي س"احات المع"ارك 

                                                 
م"""ن اعی"""ان النج"""ف االش"""رف ، ع"""الم دی"""ن وزع"""یم جلی"""ل ) :  ١٩٣٦ -  ؟ (    محم"""د ج"""واد الج"""واھري  ) ١٣٢(

.  ١٩٢٠ش"ارك ب"الثورة العراقی"ة س"نة ، تتلمذ على ید الشیخ محمد كاظم الخراساني ، ورؤسائھا الروحانیین 

 .٤٠ص، المصدر السابق ، عبد الرحیم محمد علي : ینظر

: بی"روت ( ، م ١٩١٤/ ھ"ـ  ١٣٣٣ -١٣٣٢ النجف االش"رف وحرك"ة الجھ"اد ع"ام، كامل سلملن الجبوري ) ١٣٣(

 .  ١٢، ٩ص ، )  ٢٠٠٢، مؤسسة العارف 

(134 ) BOA,  DH. Ş FR, 48/ 42/ 29. M. 1333h. (1914) ; BOA, DH. EUM. 7. Ş b, 2 / 

52/ 1.S.1333h. ( 1914 ) .  

لم"اء ك"ربالء توجد في االرشیف العثماني نسخ فتاوى علماء حوزة النجف االشرف، وكذلك نس"خ فت"اوى ع) ١٣٥(

  ) . ٨(أنموذج رقم )١١( الملحق رقم : ینظر . والكاظمیة وسامراء المقدسات 

(136) BOA, DH. EUM. 7 . Şb, 2  / 45/ 25. M.1333h. (1914). 

 . )٨(أنموذج رقم )١١( الملحق رقم : ینظر ، نصوص فتاوى الجھاد ) ١٣٧(

، دور علم"اء الش"یعة ف"ي مواجھ"ة االس"تعمار ،  س"لیم الحس"ني: ینظ"ر . لالطالع على المعارك وتفاص"یلھا ) ١٣٨(

، ؛كامل سلمان الجبوري ،النج"ف االش"رف وحرك"ة الجھ"اد  ١٠١ -٨٣ص ، ) ١٩٩٤، مطبعة باقري : قم (

 .  ٤٤ -١٤ص 



 )

لین"وب  ھذا السیاق أرسل المرجع الدیني االعلى الس"ید محم"د  ك"اظم الی"زدي أبن"ھ الس"ید محم"د

وبرز م"ن ب"ین العلم"اء ف"ي . ورافقھ وفد من العلماء وطالب الحوزة العلمیة ، عنھ  في الجھاد 

ول إذ ك"ان أ، حركة الجھاد  المجتھد السید محمد  سعید الحبوبي الذي  قام ب"دور رئیس"ي فیھ"ا 

 -١١التي وقعت ب"ین )١٣٩(وتمیز دوره في جبھة الشعیبة ، من قاد المجاھدین الى ساحة القتال 

  .) ١٤٠(م، وتزعم الحبوبي فیھا العلماء والمجاھدین ١٩١٥نیسان  ١٤

غیر ، یظھر مما تقدم ان حوزة النجف االشرف كانت تحت مراقبة الدولة العثمانیة              

والس""یما انھ""ا تمتع""ت باالس""تقاللیة م""ن الس""لطة ، م""ن نش""اط الح""وزة  ان ھ""ذه المراقب""ة ل""م تقل""ل

والعلم""ي واالجتم""اعي ب""ل حت""ى  والعقائ""دي العثمانی""ة ومؤسس""اتھا فمارس""ت دورھ""ا الفك""ري

، وقام"ت بنش"ر الم"ذھب الش"یعي ب"ین العش"ائر العراقی"ة مم"ا أقلق"ت الدول"ة العثمانی"ة، السیاسي 

  . )١٤١(والتعترف بالمذھب الشیعي، یاً النھا تتبنى المذھب الحنفي مذھباً رسم

فك""ان موقف""اً ، موق""ف ح""وزة النج""ف االش""رف م""ن التغلغ""ل او االح""تالل االجنب""ي  أم""ا           

ینطل""ق م""ن منظ""ور اس""المي غی""ر مح""دد بدول""ة او م""ذھب اوقومی""ة انم""ا ال""دفاع ع""ن االس""الم 

راض"ي االیرانی"ة ض"د فلذلك أفت"ى علم"اء الح"وزة بوج"وب الجھ"اد لل"دفاع ع"ن األ، والمسلمین 

و ش""ارك ، االحتالل""ین الروس""ي والبریط""اني وع""ن االراض""ي اللیبی""ة ض""د االح""تالل االیط""الي 

علم""اء وط""الب الح""وزة ف""ي حرك""ة الجھ""اد ض""د االح""تالل البریط""اني للع""راق ،اال ان الدول""ة 

غی"ر ، النجف االشرف ف"ي المس"ار السیاس"ي العثمانیة سعت لتستفید من فتاوى ومواقف حوزة

  . )١٤٢(الحرب العالمیة االولى أفشلت السیاسة العثمانیة وأنھتھا  ان
                                                 

وكان"ت تحت"وي ف"ي تل"ك ، تقع الشعیبة على بعد تسعة امی"ال م"ن الجن"وب الش"رقي للبص"رة  :جبھة الشعیبة ) ١٣٩(

ة وع""دد م""ن ال""دور الواس""عة ل""بعض أغنی""اء البص""رة ،واھ""تم البریط""انیون بتحص""ینھا الفت""رة عل""ى قلع""ة قدیم""

وق"رر القائ"د العثم"اني س"لیمان عس"كري ب"ك الھج"وم عل"یھم بع"د ان وض"ع خط"ة جع"ل فیھ"ا ، وتحصنوا فیھ"ا 

ودار  وبدأ الھجوم على القوات البریطانی"ة،القوات العثمانیة بالقلب والمجاھدین في الجناحین االیسر واالیمن 

وكاد النصر یتحقق لصالح العثمانیین والمجاھدین، اال ان الموازین انقلب"ت بس"بب ، بین الطرفین قتال عنیف 

كام"""ل س"""لمان : للتفاص"""یل ینظ"""ر . س"""وء االدارة العس"""كریة العثمانی"""ة وحق"""ق البریط"""انیون نص"""راً حاس"""ماً 

 .  ٤٢ – ٣٦ص ، النجف االشرف وحركة الجھاد  ،الجبوري

 .  ١٧١،  ١٦٦ -١٦٣ص ، المصدر السابق ، یم الرھیمي عبد الحل) ١٤٠(

 .٧٧وجیھ كوثراني ، المصدر السابق  ،ص)  ١٤١(

 BOA,  HR. SYS, 2337/10/13 . 12. 1914;      )١٤٢  (  

 ).٨(أنموذج رقم) ١١(الملحق رقم: ینظر . م١٩١٤في سنة لالطالع على فتاوى الجھاد ضد القوات البریطانیة 



 )

ً حریة االنتماء والمواقف السیاسیة في النجف األ: المبحث الرابع     -:شرف وثائقیا
  

كانت للنجف االشرف مواقف من االحداث التي ش"ھدتھا إی"ران والدول"ة العثمانی"ة، إذ            

، )١٤٣( ١٩١١ -١٩٠٥ین الدس"""توریتین اإلیرانی"""ة تمی"""زت ھ"""ذه المواق"""ف م"""ن خ"""الل الث"""ورت

ھمت ف""""ي نض""""وج الفك""""ر  السیاس""""ي ال""""ذي ح""""دد س""""، فا )١٤٤(م ١٩٠٩ - ١٩٠٨والعثمانی""""ة 

وال س""یما بع""د ان أص""بحت األوس""اط العلمی""ھ وم""ن خ""الل المج""الس  ، االنتم""اءات السیاس""یة 

لغ""ت النج""ف حت""ى ب، والن""دوات والم""دارس الدینی""ة تتح""دث ع""ن ال""نظم السیاس""یة والدس""توریة 

  : االشرف 

  درجتھا السیاسیة العظمى في نظر أعظم دول"

  اءلت أمامھاـة التي تضــلك الدرجــت، الم ــالع

  .)١٤٥("راق ــة وأم العــز الوالیـداد مركــــــبغ

وأی"""د الث"""ورة الدس"""توریة اإلیرانی"""ة المجتھ"""د الش"""یخ محم"""د ك"""اظم الخراس"""اني وتبع"""ھ 

ف"""ان ، ك"""ذلك تبع"""ھ مقلدی"""ھ د محم"""د ك"""اظم الی"""زدي ووعارض"""ھا المجتھ"""د الس"""ی، )١٤٦(مقلدی"""ھ

  كم""ا امل""ى عل""ى الی""زدي ان  یك""ون ، أمل""ى عل""ى الخراس""اني ان یك""ون  مؤی""داً   )١٤٧(االجتھ""اد

                                                 
ت"اریخ إی"ران السیاس"ي ج"ذور التح"ول ، س"عید الص"باغ : ینظ"ر . صیل الثورة الدستوریة اإلیرانی"ة لالطالع على تفا) ١٤٣(

ال""وجیز ف""ي ت""اریخ ، ؛ حس""ن الج""اف ٥٣ – ٢١ص ، ) ٢٠٠٠، ال""دار الثقافی""ة للنش""ر : الق""اھرة (  ،  ١٩٤١ -١٩٠٠

 .  ٣٥٠ – ٣٠٣ص ،  ٣ج ، )  ٢٠٠٥، مطبعة الزمان : بغداد ( ، إیران 

، تاریخ الدول"ة العثمانی"ة ، زین العابدین شمس الدین نجم : ینظر . على تفاصیل الثورة الدستوریة العثمانیة لالطالع )١٤٤(

عب""رة وذك""رى أو الدول""ة العثمانی""ة قب""ل ،؛ س""لیمان البس""تاني  ٤٢٠ – ٣٩٧ص ، )  ٢٠١٠، دار المس""یرة : عم""ان (

، ت"اریخ تركی"ا الح"دیث ، ؛ إری"ك زورك"ر ) ٢٠١١، رؤی"ة : الق"اھرة ( ، تحقیق ودراسة خالد زی"ادة ،الدستور وبعده 

 -١٤٣ص ، )  ٢٠١٣، دار الم"دار اإلس"المي : بی"روت ( ، مراجع"ة س"عد ض"اروب ، ترجمة عبد اللطیف الح"ارس 

١٩٨  . 

 .   ١٣٨ – ١٢٩ص ، المصدر السابق ،محمد علي كمال الدین ) ١٤٥(

حقق بمجرد تعلم فتوى المجتھد و ال بااللتزام بھا من دون عم"ل ھو العمل اعتماداً على فتوى المجتھد و ال یت:التقلید ) ١٤٦(

ج ، ) ت . د، دار الس"المي :ك"ربالء المقدس"ة ( ،   ٢٩ط ، منھ"اج الص"الحین ، ابو القاسم الموسوي الخوئي : ینظر. 

 .  ٥ص ،  ١

آن الك"ریم والس"نة بمعون"ة وھ"ي الق"ر، ھو بذل الجھد في استنباط االحكام الش"رعیھ م"ن م"داركھا المق"ررة :االجتھاد ) ١٤٧(

ویق"ال ، بعد دراسة العلوم الت"ي تس"اعد عل"ى ذل"ك ، القواعد االصولیة المستدل على صحتھا وفقاً لألسس الموضوعة 

 .٩٧عبد الھادي الحكیم ، المصدر السابق ،ص: ینظر ) . مجتھد(للقادر على استنباط االحكام من مدار كھا 



 )

،  )١٤٩(راء االجتھادی""ة مس""ألة واردة ب""ین المجتھ""دین إذ ان االخ""تالف ف""ي اآل، )١٤٨(معارض""ا

، )١٥٠(بتعداً عن نوائ"ب السیاس"ة وفضالً عن ھذین الموقفین ظھر موقف ثالث اتسم بالحیادیة م

وھ""ذه المواق""ف عكس""ت حری""ة االنتم""اء السیاس""ي الت""ي عاش""تھا النج""ف االش""رف بس""بب ت""أثیر 

غیر ان ھذه الحریھ في االنتماء لم تخ"ل  م"ن الن"زاع الح"اد حت"ى ، الثورة الدستوریة االیرانیة 

  . )١٥١(ریة وصل األمر الى تھدید السید الیزدي بالقتل ان لم یؤید الثورة الدستو

وخالل ھذه التجاذبات السیاسیة وصلت الى النجف االش"رف انب"اء اع"الن الدس"تور              

اصبح مؤیدو الثورة الدستوریة اإلیرانیة یقیمون  إذفانقلبت الموازین ، م  ١٩٠٨العثماني سنة 

نی""ة تمن""ع كان""ت الحكوم""ة العثماراء الدس""توریة علن""اً بع""د ان الن""دوات والمج""الس ویناقش""ون اآل

  .)١٥٢(وفي المقابل بدأت السلطات العثمانیة بالضغط على معارضي النظم الدستوریة، ذلك

وحقق الدستور العثماني تناغما سیاسیاً بین الدستوریین في النجف االش"رف وب"ین               

وریة أقطاب السیاسة العثمانیة الذین ھم قادة حزب االتح"اد والترق"ي ال"ذین ق"ادوا الث"ورة الدس"ت

وكان م"ن نت"ائج ھ"ذا التن"اغم السیاس"ي أن أس"س ح"زب االتح"اد والترق"ي ، في الدولة العثمانیة 

وفي ھذه السنة نفسھا أس"س ع"دد م"ن ط"الب ، )١٥٣(م ١٩٠٨فرعاً لھ في النجف االشرف سنة 

                                                 
ص ، ١ج ، )  ١٩٧٣، مطبع""ة القض""اء : النج""ف االش""رف ( ، اریخ النج""ف لمح""ات م""ن ت""، ن"اجي وداع""ة الش""ریس ) ١٤٨(

١٠٧ – ١٠٦  .  

ش"رائع ، ابو القاس"م نج"م ال"دین جعف"ر ب"ن الحس"ن : ینظر ) . الفقھیة (راء االجتھادیة على االختالف في اآل علالطال) ١٤٩(

 .  ٢- ١ج ، ) ھـ ١٤٢٨مطبعة شریعت : قم ( ، االسالم في مسائل الحالل والحرام 

" الس"دیر " م ١٩١١ -١٩٠٥عالء حسین الرھیمي ،حقائق عن الموقف في النجف من الث"ورة الدس"توریة االیرانی"ة ) ١٥٠(

 .  ١٧٣ص ، االمصدر السابق ، ؛ عدي محمد كاظم السبتي  ٣٢٠ص ،  ٢٠٠٣،  ١النجف ، العدد ، ) مجلة (

فك"ان لھ"ذه ، فیھ"ا مس"دس  و رس"مت فیھ"ا ی"د تم تھدید السید الیزدي بالقتل م"ن خ"الل ص"ورة ظھ"رت عل"ى الج"دران) ١٥١(

، وانح"از ال"ى جانب"ھ الش"مرت والزق"رت ، فق"د ھاج"ت ع"واطفھم للس"ید الی"زدي ، الصورة أثرسيء في نف"وس الن"اس 

محم"د ح"رز ال"دین ، : ینظر . وصاروا یخرجونھ من داره الى المرقد العلوي المقدس وھم مسلحون ویھتفون باسمھ  

 .  ٩٦، ص ٣تاریخ النجف االشرف ، ج

 .١٣٤، ص٣علي الوردي ، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، ج)  ١٥٢(

الس"ید ، مس"لم زوی"ن،ي بمحم"د رض"ا الش"بی، محمد سعید كمال الدین ، الشیخ علي المانع : وكان اعضاء الحزب ھم ) ١٥٣(

مال حسن الم"ال ، ھدي البغدادي السید م، الشیخ عبد الرضا الشیخ راضي ، السید علي جواد ،محمد علي بحر العلوم 

 – ١٢٩ص ، المص"در الس"ابق ، محم"د عل"ى كم"ال ال"دین : ینظ"ر . الحاج سلمان أب"و حمی"د وغی"رھم ، حسین النجم  

١٣٩   . 



 )

اھتم"ت بنش"ر العل"وم والمب"اديء ، )١٥٤() الھیئ"ة العلمی"ة (حوزة النجف االش"رف جمعی"ة باس"م 

وم""ن ث""م ائتل""ف ح""زب ، ومثل""ث العلم""اء واص""بحت اعم""الھم تظھ""ر باس""م الھیئ""ة ، االس""المیة 

وق"د س"عى لھ"ذا االئ"تالف ثری"ا ب"ك أح"د أقط"اب االتح"ادیین ،ال"ذي  ،االتحاد والترقي مع الھیئ"ة 

زار النج""ف االش""رف لتثبی""ت ارك""ان حزب""ھ وبق""ي فیھ""ا كثی""راً،  ورأى ان االفك""ار  والمب""اديء 

فحق""ق ،ان أعض""اء   الھیئ""ة ھ""م م""ن الدس""توریین  إذة متقارب""ة السیاس""یة ب""ین الح""زب والھیئ""

ودل ھذا االئتالف على نضوج ال"وعي السیاس"ي وحری"ة االنتم"اء ف"ي النج"ف .  )١٥٥(االئتالف 

  .والتي ھي من نتائج وانعكاسات الثورتین الدستوریتین اإلیرانیة والعثمانیة ، االشرف 

لدس""توریین ف""ي النج""ف االش""رف وتواص""لت العالق""ات الدس""توریة والسیاس""یة ب""ین ا

( خل""ع الس""لطان عب""د الحمی""د الث""اني بوأثم""رت ، وب""ین الدس""توریین ف""ي العاص""مة اس""تانبول 

عل"ى ع"رش ) م ١٩١٨ -١٩٠٩( وتنصیب السلطان محمد رشاد الخامس ) م ١٩٠٩ -١٨٧٦

ئ"ة فل"ذلك ب"دأت رس"ائل التھن،وأعتبر الخل"ع والتنص"یب انتص"ارا دس"توریاً ، السلطنة العثمانیة 

ب"ل ان ، ولم تقتصر التھنئة بالرسائل فقط ، ترسل من النجف االشرف الى العاصمة استانبول 

الشیخ محمد كاظم الخراساني والشیخ عبد هللا المازندراني ارسال رسوالً لینوب عنھما  لتق"دیم 

واس""تقبلت االدارة العثمانی""ة الرس""ول بحف""اوة وح""ددت ل""ھ موع""داً ، التھنئ""ة للس""لطان شخص""یاً 

فاھتم السلطان بالرس"ول وثم"ن موق"ف الخراس"اني والمازن"دراني ،  )١٥٦(اصاً للقاء السلطان خ

وأعتب"رت الحكوم"ة العثمانی"ة ،  )١٥٧(وإصدارھما الفتاوى في تأیید الثورة الدستوریة العثمانیة 

                                                 
 .  ١٠٤ص ،  ٣ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین ) ١٥٤(

وض""مت معظ""م العناص""ر القوی""ة  ،أنعق""دت جلس""ة االئ""تالف ف""ي مدرس""ة المی""رزا  حس""ین الخلیل""ي الكبی""رة ) ١٥٥(

ث""م ، وألقی""ت فیھ""ا الخط""ب  الحماس""یة ف""ي ض""رورة االتف""اق وتوحی""د المس""عى لتك""وین جبھ""ة قوی""ة ، للط""رفین

وق"ال الس"ید مھ"دي . والتقط"وا ص"ورة تذكاری"ة ، تصافح أعضاء الطرفین وتعاقدوا وأقس"موا یم"ین االئ"تالف 

  : بك  أبو  الطابو  شعراً في ھذه المناسبة مدح فیھ ثریا

  قل للذین استبدوا في زمانھم                            العدل جاءكم والموت سیان                 

  ھذا ثریا وقد شقت كواكبھ                            وھي الثواقب تردي كل شیطان                

، ؛ محمد علي كم"ال ال"دین ١٠٥ – ١٠٤ ص،  ٣ج ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حرز الدین : للتفاصیل ینظر 

  .  ١٤٤ -١٤١ص ، المصدر السابق 

(156 )  BOA, BEO ,3563/267206/ ves.nu1, 13. Ca. 1327 h. (1909) ; BOA, BEO , 

3571/267802/ ves.nu1, 21. Ca .1327h.(1909).   

(157) BOA,DH .MKT,2857/ 95/ 8.C. 1327h. (1909).  



 )

ھ""ذه المب""ادرة موقف""اً سیاس""یاً سیس""ھم ف""ي تعزی""ز العالق""ات ب""ین النج""ف االش""رف والعاص""مة 

  .  )١٥٨(استانبول 

الت"""ي تحقق"""ت ب"""ین الحكوم"""ة العثمانی"""ة والنج"""ف  ةالحس"""ن ةال"""رغم م"""ن العالق"""عل"""ى و

مم"ا أث"ار ،االشرف، اال ان قائممقام القضاء راشد باشا كان الیحس"ن التعام"ل م"ع الدس"توریین 

طلبت ، م ١٩٠٩اذ رفعت شكوى الى الصدر االعظم في حزیران ، ) الھیئة العلمیة ( حفیظة 

الن وجوده في منصب قائممقامی"ة النج"ف االش"رف یع"د اخ"الالً بمب"ادىء  فیھا عزل القائممقام

ى وأم""ر بف""تح تحقی""ق م""ع وق""د اس""تجاب الص""در االعظ""م للش""كو، الث""ورة الدس""توریة العثمانی""ة 

انطلقت في ش"كواھا م"ن ق"وة ائتالفھ"ا م"ع ح"زب ) الھیئة العلمیة ( ویظھر ان ،  )١٥٩(القائممقام

ال لما طلبت عزل   القائممقام مع ان عزل"ھ یحت"اج ال"ى إو – الحزب الحاكم –االتحاد والترقي 

وفعالً بعد التحقیق أمر الس"لطان بع"زل راش"د باش"ا ،صدور إرادة سنیة من السلطان العثماني  

  . )١٦٠( م١٩٠٩من قائممقامیة قضاء النجف االشرف بإرادة سنیة في آب 

والت"ي عكس"ت ، رف وخالل ھذه االجواء الدستوریة الت"ي كان"ت تعیش"ھا النج"ف االش"

تعكی""ر ) ١٦١() م ١٩٠٩ -١٩٠٧(ح""اول ش""اه ای""ران المخل""وع محم""د عل""ي ، حری""ھ االنتم""اءات 

ال"ى مدین"ة النج"ف   م أحد أعوانھ وھو المیرزا اب"و القاس"م ١٩١٠،إذ ارسل في سنة ، صفوھا 

ھ وذكرت الوثائق ان ابا القاس"م ك"ان س"ابقاً ف"ي الع"راق ول"، االشرف وذلك إلخالل االمن فیھا 

وك""ان الش""اه ، فلھ""ذا كل""ف بھ""ذه المھم""ة ، عالق""ات م""ع بع""ض المتنف""ذین بس""بب ثروت""ھ الكبی""رة 

ف""رأى ف""ي ض""رب الق""وة الدس""توریة ف""ي ، المخل""وع یح""اول اس""ترجاع عرش""ھ بش""كل أو ب""آخر 

الن علم"اء النج"ف االش"رف ، النجف االشرف وسیلة مھمھ من وسائل تقوی"ة نف"وذه م"ن جدی"د 
                                                 

(158 ) BOA, BEO ,3571/267802/ ves.nu1, 21. Ca . 1327h. (1909). 

(159)BOA,DH .MKT,2857/ 95/ 8.C. 1327h. (1909). 

(160)BOA, BEO ,3625/271803/ ves.nu1, 9. Ş. 1327h. (1909).  

س"ادس مل"وك األس"رة القاجاری"ة  ك"ان مس"تبداً وارتك"ب ج"رائم بح"ق ) :  ١٩٢٥ -١٨٧٢(الشاه محم"د عل"ي )١٦١(

م وبتش"جیع م"ن ١٩٠٧فلھذا  س"عى من"ذ تولی"ھ الع"رش س"نھ ، مطلق خیر الیران ورأى ان الحكم ال، االبریاء 

دخ"ل ف"ي ص"راع ، م اال انھ"ا فش"لت  ١٩٠٨وقعت محاول"ة  الغتیال"ھ ف"ي س"نھ ، الروس الى تعطیل الدستور 

بع"د ان انتص"روا علی"ھ ، م ١٩٠٩مع الدستوریین وكانت نتیجت"ھ  ان خلع"ھ الدس"توریون م"ن الحك"م ف"ي س"نھ 

ومنھ"ا ال"ى مدین"ة اودس"ا الروس"یة ، ت"وفي ف"ي اح"د مستش"فیات ، دار السفیر الروسي في طھران وھرب الى 

 . ٣٣٣ – ٣١٨ص ، ٣ج ، المصدر السابق ،حسن الجاف : للتفاصیل ینظر . باریس 

 



 )

وھ"م ال"ذین افت"وا بخلع"ھ بع"د ان اس"تبد ، الث"ورة الدس"توریة االیرانی"ة ھم ال"ذین ش"رعوا  لتأیی"د 

فلذلك حاول الشاه المخلوع تحقیق ھ"ذا الھ"دف م"ن خ"الل زج اب"ي القاس"م ،  )١٦٢(بالدستوریین 

  .)١٦٣(الى داخل المجتمع النجفي 

ان اب"ا ، وعلمت دائرة المخابرات العامة في نظارة الداخلیة العثمانیة من خالل مخبر 

وان تفت"یش ،  )١٦٤(اسم دخل الى النجف االشرف ویسعى لتنفیذ المھمة التى ج"اء م"ن اجلھ"ا الق

وبع"د التحقی"ق تب"ین فع"الً ان اب"ا ، )١٦٥(رسائلھ التي تأتي إلیھ من إیران س"یثبت م"ا یس"عى إلی"ھ 

القاس"""م كل"""ف بمھم"""ة إخ"""الل األم"""ن ف"""ي النج"""ف االش"""رف بھ"""دف إفش"""ال الح"""راك السیاس"""ي 

لك ق"ررت الحكوم"ة العثمانی"ة ام"ا ارجاع"ھ إل"ى  إی"ران او إخراج"ھ م"ن فل"ذ، والدستوري فیھ"ا 

ویظھ""ر ان  خی""ار والی""ة ،  )١٦٦(والی""ة بغ""داد ال""ى والی""ة اخ""رى م""ن والی""ات الدول""ة العثمانی""ة 

إذ إتضح ، اخرى كان األفضل ألبي القاسم من خیار الرجوع الى إیران بعد ان كشفت أوراقھ 

، )١٦٧(م انھ أرسل الى والی"ة بی"روت١٩١٠ تموز ٢٢ة في من خالل الوثائق العثمانیة المؤرخ

و یب"دو ان الحكوم"ة العثمانی"ة ل"م تتخ"ذ ق"راراً ش"دیداً لك"ي تبتع"د م"ن ، وكان ھذا القرار ضعیفاً 

، الن الشاه المخلوع محمد علي وأعوانھ كانوا یتنفذون بنف"وذ  روس"یا ، إثارة حفیظة   روسیا 

  .  )١٦٨(الشاه  الى عرشھ ،إال إن بریطانیا منعت ذلك  بل ان الحكومة الروسیة أرادات إرجاع

واستمرت محاوالت إجھاض الحرك"ة الدس"توریة ف"ي النج"ف االش"رف وم"ن خ"الل 

إذ ذك""رت وث""ائق نظ""ارة الداخلی""ة والخارجی""ة ، ) اس""لوب االغتی""ال (اس""لوب آخ""ر، اال وھ""و 

س""توریین الش""یخ م وج""ود عملی""ة الغتی""ال زع""یم الد١٩١٠ایل""ول  ٨العثم""انیتین المؤرخ""ة ف""ي 

وق""دتم إفش""ال العملی""ة بع""د ان اتخ""ذت إج""راءات أمنی""ھ وتنس""یق ف""ي ، محم""د ك""اظم الخراس""اني 

إذ ألق""ي ، العم""ل ب""ین النظ""ارتین الم""ذكورتین والس""فارة اإلیرانی""ة ف""ي اس""تانبول ووالی""ة بغ""داد 

                                                 
(162) BOA, HR .TO, 402/12/ 28.3. 1910 .   

(163) BOA, ay . gőm.  

(164) BOA, DH .MUİ, 107/21/ 16.C. 1328h.  (1910); BOA, DH .MUİ, 101/51/ 17.C. 

1328h. (1910). 

(165)BOA, HR .TO, 402/12/ 28.3. 1910 .  

(166)BOA, DH .MUİ, 101/51/ 17.C. 1328h. (1910)    . 
 

(167) BOA, DH .MUİ, 114/36/ 14.B. 1328h.  (1910). 

    . ١٢٣ – ١٢٠ص ،  ١ج ، فصول من تاریخ ایران الحدیث والمعاصر ، خضیر مظلوم فرحان البدیري )١٦٨(



 )

 وسید وھما أسد هللا، القبض على اللذین قدما من طھران الى النجف اال شرف لتنفیذ االغتیال 

وت"م تس"لیمھما ال"ى القنص"لیة اإلیرانی"ة ف"ي ،  )١٦٩(عبد الحسین وینتمی"ان ال"ى الحرك"ة البھائی"ة 

  . )١٧٠(بغداد 

عل"ى  –كما یظھ"ر  –وخشیت الحكومة العثمانیة من ان تنجح  عملیة االغتیال خوفاً             

الدس""توریة  مص""الحھا السیاس""یة وعالقاتھ""ا م""ع النج""ف االش""رف والت""ي تحس""نت بع""د الث""ورة

وم"ن جان"ب آخ"ر یب"دو ان .  )١٧١(فلذلك قامت باجراءات جدیة أفشلت بھا االغتی"ال ، العثمانیة 

الن الحرك"ة البھائی"ة ت"رتبط بروس"یا ، عملیة االغتی"ال كان"ت بتخط"یط م"ن الحكوم"ة الروس"یة 

، یةي من الثورة الدستوریة االیرانإذ ان الروس كانوا یخشون مواقف الخراسان،  )١٧٢(سیاسیاً 

  .  )١٧٣(وكذلك یخشون فتاواه ضد قواتھم التي احتلت شمال ایران 

                                                 
وھو لقب المی"رزا ) بھاء هللا (سمیت بھذا االسم نسبة الى ، حركة دینیة انبثقت من الحركة البابیة : البھائیة ) ١٦٩(

وادع""ى ان""ھ ، مؤس""س الحرك""ة، ال""ذي ابط""ل م""ن التش""ریعات البابی""ھ الكثی""ر ) م١٨٩٢ -١٨١٧(حس""ین عل""ي 

نف"ي م"ن ای"ران ال"ى ، دعى االلوھیة وانھ واح"د الش"ریك ل"ھ واخیراًً◌  ا، الموعود الحقیقي والمسیح المنتظر 

وت"ولى أم"ر الحرك"ة ، وقد خاطب الملوك والسالطین داعیاً ایاھم الى بدعھ ، العراق ثم الى استانبول وادرنھ 

محم"د الك"اظمي : للتفاصیل ینظ"ر ) . غصن هللا االعظم ( من بعده نجلھ االكبرعباس المسمى عند البھائیة بـ 

البابی"ة والبھائی"ة ، ؛ عب"اس ك"اظم م"راد ) ت . د، مطبعة العرفان : صیدا ( ، البھائیة في المیزان ، ي القزوین

؛ ض"""اري محم"""د الحی"""اني ، البھائی"""ة حقیقتھ"""ا )  ١٩٨٢مطبع"""ة االرش"""اد ،: بغ"""داد(، ومص"""ادر دراس"""تھما 

  ). ١٩٨٩، الدار العربیة : بغداد ( واھدافھا،  

(170) BOA, DH .MUİ, 117/ 81/3. N .1328 h.(1910). 

(171)  BOA, ay . gőm. 

وھ"م م"ن انش"ط م"ن ، كان الروس من مؤسسي الحركة البھائیة، والمنفذین لخططھ"ا والم"وجھین لرجاالتھ"ا )١٧٢(

ال"ذي اعتن"ق االس"الم ) كنی"از دالك"وركي (اسھم في صنع ھذه الحركة وانب"ات ب"ذورھا م"ن خ"الل جاسوس"ھم 

یة ف""ي طھ""ران ف""ارتقى بخدمات""ھ الجاسوس""یة ال""ى منص""ب ال""وزیر وك""ان مترجم""اً للس""فارة الروس""، ظ""اھراً 

. ١٩٢٥ -١٩٢٤كما بین ھو في مذكراتھ التي نشرت في مجل"ة الش"رق الس"وفیتیة س"نة ، المفوض ثم السفیر 

وایض"اً االنجلی"ز دعم"وا ھ"ذه . ف"الیھود رعوھ"ا بالم"ال ، وكذلك ارتبط"ت البھائی"ة بال"دوائر الیھودی"ة العالمی"ة 

عب"اس : للتفاص"یل ینظ"ر . ا الظروف الالزمة النجاحھا متعا ون"ین ب"ذلك م"ع ال"روس والیھ"ود الحركة وھیئو

  .  ٦٦ – ٥٠ص ، المصدر السابق ، كاظم مراد 

للوقوف عل"ى مواق"ف الخراس"اني م"ن الث"ورة الدس"توریة االیرانی"ة وفت"اواه الجھادی"ة ض"د الق"وات الروس"یة ) ١٧٣(

 . ١١١-٦٥حیم محمد على، المصدر السابق ، صعبد الر: ینظر . التي احتلت شمال ایران 



 )

ولم تغیب النج"ف االش"رف ع"ن انظ"ار االتح"ادیین خ"الل ھ"ذه االح"داث الت"ي كان"ت 

فلھذا حاولوا االس"تفادة م"ن ھ"ذه ، إذ رأوا فیھا وفي علماءھا مواقف تخدم مصالحھم ، تشھدھا 

وث"ا باس"م ح"زب االتح"اد والترق"ي ال"ى النج"ف المواقف من خالل ارسالھم احمد ضیاء ب"ك مبع

ألة الوح"""دة وذل"""ك م"""ن اج"""ل التباح"""ث م"""ع العلم"""اء ف"""ي مس"""، م ١٩١١االش"""رف ف"""ي س"""نة 

ویب""دو  ان االتح""ادیین أرادوا م""ن فك""رة الوح""دة االس""المیة الس""عي لتحقی""ق ، )١٧٤(اإلس""المیة

الت""ي تح""ت  أھ""دافھم السیاس""یة والس""یما ف""ي التص""دي للتغلغ""ل االجنب""ي لالراض""ي االس""المیة

الن االتح"""ادیین   ، غی"""ر ان ھ"""ذه السیاس"""ة االس"""المیة ل"""م ت"""أت بثمارھ"""ا ، الس"""یطرة العثمانی"""ة 

والت"""ي  ال تتف"""ق  م"""ع ال"""رؤى ، ) سیاس"""ة التتری"""ك ( اال وھ"""ي ، انتھج"""وا سیاس"""تھم المبطن"""ة 

وقد س"بق ان أی"د العلم"اء االتح"ادیین م"ن ، فلذلك عارضھا علماء النجف االشرف ، االسالمیة 

غی"ر ان المعارض"ة ج"اءت  بع"د ان خرج"وا عل"ى مب"ادئ ، الل تأیی"دھم لث"ورتھم الدس"توریة خ

وھ""ذا التأیی""د وم""ن ث""م ، الث""ورة، وسیاس""ة التتری""ك ھ""ي م""ن أس""الیب الخ""روج عل""ى المب""ادئ 

  ). سیاسة حریة االنتماء (المعارضة تبین ان النجف االشرف كانت تنتھج 

ولم تكن سیاسة التتریك ھي السبب الوحی"د ف"ي انفص"ام العالق"ھ ب"ین النج"ف االش"رف 

بل كانت ھناك  اسباب آخرى ایضاً أدت ال"ى توس"یع االنفص"ام ال"ى ان وص"لت ، واالتحادیین 

ومن ثم  بلغت الدرجة الت"ي ان"تفض فیھ"ا   النجفی"ون عل"ى االتح"ادیین ، العالقھ الى حد التوتر 

جمع""ت أغل""ب ھ""ذه األس""باب ف""ي قائممق""ام النج""ف االش""رف بھ""یج ب""ك    و، )١٧٥(العثم""انیین 

فضالً ع"ن ان الحكوم"ة العثمانی"ة ، كان مستھتراً في مبادئھ االتحادیة  إذ، )١٧٦(وإدارتھ السیئة 

  : و وصف بھیج بك انھ ، )١٧٧(أطلقت یده في الحكم 

  

  كhhhان فظhhhاً غلیظhhhاً سhhhيء اإلدارة متھhhhوراً خhhhرق"

  غیhhhر ملتhhhزم بhhhدین وال السیاسhhhة معhhhدوم الكیاسhhhة  

  یhhركن الhhى مhhذھب وقhhد ضhhغط علhhى النجفیhhین حتhhى  

                                                   
 . ١٩١١اذار  ١٥،  ١العدد ، استانبول ، ) جریدة" (آتش ") ١٧٤(

(175 ) BOA, HR. SYS, 2316/ 15/ 9.6. 1915; BOA, DH. ŞFR, 54/ 350 / 24. Ş. 1333h. 

(1915) ; BOA, DH. ŞFR, 54- A/ 114/ 15.N. 1333h. (1915) .  

(176   ) BOA, DH.ŞFR , 474/ 104/ 26. My .  1331r. (1915).  

 .  ١٦٤ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین ) ١٧٧(



 )

  كhhhhاد أن یستأصhhhhل أمhhhhوالھم بتحمhhhhیلھم الضhhhhرائب

  ...وسhhاق الرجhhال وشhhردھم بhhال جریمhhة، الباھظhhة 

  وجhhhhhhhhhhhhhhhhhhار فhhhhhhhhhhhhhhhhhhي إعمالhhhhhhhhhhhhhhhhhhھ كلھhhhhhhhhhhhhhhhhhhا  

  ومhhhhhhhhن جhhhhhhhhراء ھhhhhhhhhذه التعhhhhhhhhدیات السhhhhhhhhیئة...   

  -بhhhhhhhhالطبع –والمعhhhhhhhhامالت القاسhhhhhhhhیة تقطعhhhhhhhhت 

hhhhhhات الودیhhhhhhراكالعالقhhhhhhین واألتhhhhhhین النجفیhhhhhhة ب  

الجفhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhاء    الhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhى    .)١٧٨("وأدت 

ثرھا حصل فقدان ثقة المجاھدین أ ىوعل،  )١٧٩(وأخیراً وقعت ھزیمة معركة الشعیبة  

تھم بعض الضباط والجنود العثمانیین المجاھدین ب"انھم س"بب أوفي المقابل ، بالقیادة العثمانیة 

ة ف"""رار الجن""""ود م"""ن الج""""یش زیم"""وك"""ذلك أف"""رزت ھ""""ذه الھ،  )١٨٠(الھزیم"""ة ف"""ي الش""""عیبة 

، )١٨٢(فتعقبتھم وط"اردتھم الق"وات العثمانی"ة ف"ي داخ"ل مدین"ة النج"ف االش"رف ، )١٨١(العثماني

فخافت الحكومة العثمانیة من تطورھ"ا وتأثیرھ"ا عل"ى منطق"ة ، فأدت الى حدوث اضطرابات 

دة ع"زت تألفت من الف جن"دي بقی"ا، )١٨٣(فاستقدمت قوة عسكریة من بغداد ، الفرات األوسط 

فقد ، فبدأت القوات العثمانیة باتخاذ اجراءت شدیدة ،  )١٨٦(ومعدات )١٨٥(مع مدفعین ، )١٨٤(بك

لفارین من الج"یش د الغذائیة ودخلت البیوت بحثاً عن اافرضت غرامات مالیة وصادرت المو
                                                 

 .  ٣٤٢ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ١٧٨(

(179) BOA, DH.ŞFR , 472/ 77/ 12. My .  1331r. (1915); BOA, DH.ŞFR , 478/ 36/ 18. 

H . 1331r. (1915); BOA, DH.EUM . 4. Şb, 5 / 34 / 29. Ca. 1334h. (1916). 

 .  ١٧٤ص ، المصدر السابق ، عبد الحلیم الرھیمي  )١٨٠(

(181) BOA, DH .ŞFR , 475/ 114/ 3. H .  1331r. (1915); BOA,DH.ŞFR , 477/ 93/ 15. 

H . 1331r. (1915). 

(182 )BOA, DH . EUM , 4. Şb, 2/ 30/ 30. B. 1333h.  (1915); BOA, DH.ŞFR , 481/ 

  54/ 14 .T .  1331r.(1915).  

(183 ) BOA, HR.SYS , 2316/ 15/ 9. 6 . 1915 ; BOA, DH .ŞFR , 478/ 36/ 18. H .  

1331r. (1915).  
  

 .  ٣٤٢ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة )١٨٤(

 .  ٩١ص  ،عبد هللا فھد النفیسي ،المصدر السابق : ینظر . ذكر مصدر آخر عدد المدافع اربعة )١٨٥(

 .  ١٦٠ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین )١٨٦(



 )

وغیرھ""ا م""ن االعم""ال ، وفتش""ت النس""اء ادع""اًء أنھ""ن رج""ال یتخف""ون ب""زي النس""اء  العثم""اني

فق"اموا باالنتفاض"ة عل"ى العثم"انیین ف"ي أی"ار ، لتي أثارت غض"ب اآلھل"ین النجفی"ین التعسفیة ا

م فدارت معارك بین الطرفین في شوارع النجف االشرف مدة ثالثة أیام استسلم بعدھا ١٩١٥

 أدارھ"ا،  )١٨٧(العثمانیون واخرجوا م"ن المدین"ة ، وش"كلت فیھ"ا س"لطة اداری"ة وطنی"ة مس"تقلة 

واشرف على ھذه   االدارة المحلی"ة المرج"ع ، ) ١٨٩(مدة سنتین  )١٨٨( زعماء المحالت االربعة

ھم في ادارة الشؤون  العامة فكان"ت توص"یاتھ سا إذ، الدیني االعلى السید محمد كاظم الیزدي 

  .  )١٩٠(بحیاة الناس  ةتنفذ وختمھ یعتمد في الشؤون  االداریة والمعامالت التي لھا عالق

م وفد من الحكوم"ة العثمانی"ة للتف"اوض م"ن اج"ل اع"ادة وبعد تشكیل االدارة المحلیة قد

وبعد المباحث"ات واف"ق االداری"ون المحلی"ون النجفی"ون ، االدارة العثمانیة الى النجف االشرف 

على عودة االدارة العثمانیة الى المدینة رمزی"اً ، فعین"ت الحكوم"ة العثمانی"ة ض"ابط الجندرم"ة 

ض الموظفین والجنود ، وك"انوا الیملك"ون م"ن الحك"م رمضان أفندي قائممقاماً بالوكالة مع بع

واصبح بعد رمضان أفندي شكري ب"ك ،  )١٩١(شیئاً، إنما السلطة المحلیة ھي التي تقرر وتنفذ 

. )١٩٣(وم""ن ث""م ع""ین محم""د أم""ین ب""ك الطرابلس""ي قائممقام""اً ،  )١٩٢(قائممقام""اً بالوكال""ة ایض""اً 

 ١٥الحكوم"ة العثمانی"ة المركزی"ة ف"ي واتضح من خالل مذكرة مرفوعھ من والی"ة بغ"داد ال"ى 

ان االدارة العثمانی""ة ف""ي مدین""ة النج""ف االش""رف تس""عى الثب""ات وجودھ""ا ، م  ١٩١٥حزی"ران 

إذ قام"ت ب"اجراء كش"ف عل"ى المب"اني الت"ي ، الرمزي من خالل تقدیم بعض الخدمات للمدین"ة 

  .  )١٩٤(ائھا بن إعادةوقیمت حجم الضرر سعیاً لترمیمھا أو ، تضررت اثناء االنتفاضة 
                                                 

 .   ٩١ص ، المصدر السابق ، سي یعبد هللا فھد النف) ١٨٧(

الحاج سعد بن الح"اج راض"ي زع"یم محل"ة ، كاظم صبي زعیم محلة البراق : زعماء المحالت االربعة ھم ) ١٨٨(

. الح"اج عطی"ة أب"و كل"ل زع"یم محل"ة العم"ارة ،  السید مھدي بن السید سلمان زعیم محلة الح"ویش، المشراق 

 . ١٢٧المصدر السابق ، ص ، ومیض جمال عمر نظمي : ینظر 

 .  ٣٤٢ص ،  ١ج ، المصدر السابق ، جعفر باقر محبوبة ) ١٨٩(

  .  ٢٧٥ص ، السید محمد كاظم الیزدي ، كامل سلمان الجبوري )  ١٩٠(

(191)  BOA, DH . EUM . 4. Şb, 2/ 49/ 16. Ş. 1333h.  (1915). 

(192)BOA, DH . ŞFR , 474 / 104/ 26. My. 1331r.  (1915).  

 .  ١٦٤ص ، المصدر السابق ، محمد علي كمال الدین )١٩٣(

(194  ) BOA, DH . EUM . 4. Şb,2/ 49 / 16. Ş. 1333h. (1915).  

  



 )

ویبدو ان الحكومة العثمانیة ارادت من وجودھا الرمزي في مدینة النجف االشرف         

ام""ا ، النھ""ا كان""ت تخ""وض ح""رب عالمی""ة عظم""ى ، الحف""اظ عل""ى ھیبتھ""ا ام""ام ال""رأي الع""ام   

على  –االدارة المحلیة النجفیة وافقت على الوجود الرمزي للحكومة العثمانیة كغطاء سیاسي 

لك"ي التفك"ر ف"ي بس"ط نفوذھ"ا ، امام القوات البریطانیة التي كانت في داخل الع"راق  –بدو مای

عل""ى مدین""ة النج""ف االش""رف ، وم""ن جان""ب آخ""ر ف""ان تعام""ل الس""لطة الوطنی""ة النجفی""ة م""ع 

الحكومة العثمانیة بھذه الصیغة تعكس مدى السیاسة النجفیة التي أفرزت استقالل المدینة م"دة 

  .  )١٩٥(م تحت االدارة البریطانیة المحتلة  ١٩١٧في سنة  إذ دخلت، سنتین 

ویظھ"ر مم""ا تق"دم ان النج""ف االش""رف م"ن خ""الل مواقفھ""ا م"ن الث""ورتین الدس""توریتین 

ووص""لت عالقاتھ""ا الحس""نة م""ع ، "  درجتھhhا السیاسhhیة العظمhhى"االیرانی""ة والعثمانی""ة بلغ""ت 

االتح"اد (تح االتحادیون فرع"اً لح"زبھم والسیما بعد ان ف، الحكومة العثمانیة االتحادیة ذروتھا 

وش""ھدت المدین""ة زی""ارة بع""ض اقط""اب االتح""ادیین ، ف""ي مدین""ة النج""ف االش""رف ) والترق""ي 

  .  )١٩٦(لتثبیت اركان فرع الحزب وتعمیق العالقات السیاسیة

العثمانی"""ة االتحادی"""ة الوطی"""دة انفص"""مت بع"""د ان انك"""ر  –ولك"""ن العالق"""ات النجفی"""ة 

ض"یقوا الحری""ات وانتھج"وا سیاس""ة  إذ، ث""ورة الدس"توریة الت""ي اعلنوھ"ا االتح"ادیون مب"ادىء ال

وقد طبق ھذا االسلوب القائممقام بھ"یج ب"ك ف"ي مدین"ة ، التتریك واالسلوب القاسي في االدارة 

ف""دفعت ھ""ذه ، النج""ف االش""رف و الس""یما عن""د التفت""یش ع""ن الف""ارین م""ن الج""یش العثم""اني 

إذ انتفضت على العثم"انیین "  حریة االنتماء"وقفاًفي االسباب النجف االشرف الى ان تتخذ م

وم"ن ث"م تعامل"ت م"ع الحكوم"ة العثمانی"ة ، واخرجتھم من المدینة وشكلت ادارة وطنیة مستقلة 

  . ◌ً )١٩٧(بدبلوماسیة حین وافقت على عودتھا الى المدینة رمزیا

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  ١٢٨ص ، المصدر السابق ، ومیض جمال عمر نظمي ) ١٩٥(

  .١٠٤، ص ٣نجف االشرف ، جمحمد حرز الدین ، تاریخ ال )  ١٩٦(

BOA, DH . EUM.4. Şb, 2/ 49/ 16. Ş. 1333h.  (1915).   )١٩٧  ( 



 )

  :خالصة واستنتاج 
تفاصیل المعرفة  عندتتحدد في الوقوف  ریخیة الأالت "الوثیقة"تبین مما تقدم ان قیمة 

ریخیة وحسب ،  بل ھي منبع أو مصدر أصیل للوقوف على سیرة ومسیرة األمم والشعوب أالت

نجازاتھا المدنیة إقتصادیة وفكریة وسیاسیة ، وحتى في إجتماعیة وإ: وعلى الصعد كافة 

تتمتع والى حد غیر قلیل ،  والحضاریة ، فھي الذاكرة الرسمیة او شبھ الرسمیة للشعوب ، ذاكرة

  .بمصداقیة ملموسة تعزز من أمانة ومصداقیة االنجاز االكادیمي في حقل الكتابة التاریخیة 

منذ نشأتھا إذ انھا حفظت وثائقھا  " دولة أرشیفیة " كما واتضح ان الدولة العثمانیة 

رشیفاً أو مخزناً او أ وأولتھا عنایة كبیرة وعلى مختلف مراحلھا التاریخیة ، فقد اسست لحفظھا

رشیف العثماني بورصة ، وأدرنھ ، واستانبول،وتأسس األ:خزینة خاصة بھا في عواصمھا 

" م ، إذ ولدت فكرة١٨٤٦طلق علیھا بدءاً ووفق االرشفة الحدیثة سنة أكما  "  خزینة األوراق "

ید باشا ، وھو مصطفى رش) رئیس الوزراء (عظممن لدن المصلح العثماني الصدر األ " االرشیف 

ممن تأثروا بالمدنیة االوربیة الحدیثة ، وأحتوى األرشیف العثماني من بین ما إحتواه ثقل وثائقي 

وإداریة  وإقتصادیة  كبیر لتاریخ النجف األشرف الحدیث ،  وأنقسمت الوثائق ھذه الى إجتماعیة

  .ومعرفیة وسیاسیة 

ف كانت تركیبة متنوعة احتوت من شروظھر أن التركیبة السكانیة في مدینة النجف األ

العلم من كل حدب وصوب  بسالمیة كونھا مدینة علم  منفتحة ومستقطبة لطالمختلف األرومات اإل

وھذا بحد ذاتھ كان موضع رصد للسلطات العثمانیة وما تعنیھ نجف العلم من تأثرات عقائدیة 

یھا ومنتسبي جیشھا وشرطتھا ، وفكریة ، حتى أنھا  خشیت من أثر االستقطاب العقائدي على موظف

  .واعظاً حنفیاً إللقاء الدروس الدینیة علیھم  في حاضرة العلم  لھم لذا خصصت

وعلى ما یبدو ، أن النجف األشرف ووفق تقاریر اإلدارة المحلیة العثمانیة فیھا ، كانت   

كانھا تعیش أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین حالة إضطراب أمني أقلق س

و  "الزقرت "بین جماعتي   "الصدامات"و " المناكفات " واستقرارھا ، أمراً إزداد سوًء بسبب

، والتي على ما یبدو إن روح إذكائھا لم تكن ببعیدة عن أصابع اإلدارة العثمانیة سواء  "الشمرت"

فھا وتھاونھا بعدم إجراءاتھا الحازمة والحاسمة او في تراخیھا مع زعماء الجماعتین او بسبب ضع

  .في العقود األخیرة من وجود العثمانیین فیھا 

ولم تكن االوضاع الصحیة أیضاً بأفضل حال عن واقعھا األمني ، كما دلت على ذلك 

، فاألمراض الوبائیة كانت تجتاح المدینة بین حین وآخر خاصة  "نظارة الصحة"تقاریر 

أو  "العتبة العلویة المقدسة "عدیدة لزیارة  بسبب توافد الزائرین من بالد إسالمیة " الكولیرا"

لإلقامة بین ظھرانیھا للدرس في حلقات دروسھا الحوزویة ، فضالً عن حركة الحجاج من خارج  



 )

البالد ألداء فریضة الحج مروراً بھا ، ترافق مع ذلك محدودیة اإلجراءات والتدابیر الصحیة من 

ة إلطباء بالمعاییر العلمیة الحدیثة ، ما خال بعض من قبل السلطات العثمانیة ، فقد إفتقدت المدین

  .موظفي الصحة 

تابعاً للواء كربالء    "قضاًء "وأشارت الوثائق العثمانیة أن النجف األشرف، عدت 

 ، "م  ١٨٦٤قانون الوالیات لسنة "المقدسة،ضمن سلم الوحدات اإلداریة العثمانیة بموجب 

م ، ما خال  ١٩١٥م وبقیت كذلك حتى سنة  ١٨٦٩ي سنة والمطبق من قبل الوالي مدحت باشا ف

م الى  ١٨٩٢م تبعت فیھا لواء الحلة ، ثم إرتقى سلمھا اإلداري سنة  ١٨٧٧ -١٨٧٤اربع سنوات 

، وبمصادقة  " الوكالء" و" الشورى"إستجابة  لقرارات مجلسي  من الدرجة االولى قائممقامیة

  .إرادة سنیة سلطانیة 

ومن ثم قائممقامیتھا قسمین أساسیین إلدارتھا األول مدني ضم عدة وضمت إدارة القضاء 

ودائرة البلدیة  " محكمة البداءة "مجلس ادارة القضاء ومجلس الدعاوى : مؤسسات إداریة منھا 

والمجلس البلدي ودائرة المعاینة الطبیة ودائرة الحجر الصحي ، الى جانب مأموریة الرسوم 

أما القسم الثاني فخص الشؤون . ومأموریة النفوس ودائرة الطابو  والدیون العمومیة العثمانیة

 " الطابور الرابع"العسكریة واألمنیة تضمن وحدات عسكریة من الجیش العثماني السادس وتحدیداً 

و  " الجندرمة"في حین تكون الجھاز األمني من  قوات الضبطیة  " طابور النجف"أطلق علیھ 

  . " الشرطة"

فیھا خالل العھد العثماني ، إنقسمت  " اإلعمار"ق العثمانیة أن عملیة وأوضحت الوثائ

والثاني خص  "العتبة العلویة المقدسة "على ثالثة اقسام أساسیة االول كان معنیاً بإعمار 

وصرفت نفقات . المؤسسات اإلداریة العثمانیة والثالث تعلق بالخدمات العامة على محدودیتھا آنئذ

،  " میزانیة نظارة االوقاف "وثانیھما    "میزانیة والیة بغداد "درین اولھما القسم االول من مص

وفي القسم الثاني تم إعادة إعمار كل من مبنى اإلدارة المحلیة والسجن فیھا ، أما القسم اآلخر 

م وبسعة ثالثین سریراً خصصت أموال بناءھا ١٩٠٦فشرعت إدارة القضاء ببناء مستشفى سنة 

ى رسوم الدفن بمقدار عشرة قروش على كل جنازة تدفن في وادي السالم ، بید أن بفرض زیادة عل

  .العمل فیھ لم ینجز بصورة نھائیة حتى نھایة الوجود العثماني في النجف األشرف

وسطرت وثائق األرشیف العثماني معلومات مھمة وتفصیلیة عن موقف الحكومة العثمانیة 

فیھا بخصوص محاوالت إیصال  "الوجھاء"و  " علماء ال"، وأھالي النجف األشرف یتصدرھم 

الیھا من شط الكوفة ، وبإستخدام التقنیات الحدیثة وقتئذ من أنابیب ومضخات ماء  " الماء العذب "

بید أن حكومة األتحادیین لم تستجب لمشروعیة المشروع ، فأخذ النجفیون على عاتقھم تأسیس 

  .إال إن إندالع الحرب العالمیة االولى حال دون تنفیذه لغرض تنفیذه ،  " شركة مساھمة أھلیة "



 )

 " التلغراف "ولعل ما یحسب لإلدارة العثمانیة في النجف االشرف ھو تأسیسھا دائرتي 

دائرة التلغراف "م ، ثم ضمتھما بدائرة واحدة أسمتھا ١٨٩٥سنة  " البرید" م و ١٨٩٤سنة 

المحلیة مع المراكز اإلداریة العثمانیة األخرى  وإن كانت من موجبات إتصاالت اإلدارة ،"والبرید

وتنظیم وتحقیق سرعة إتصاالتھا  معھا إال أنھا أفادت األھالي كثیراً خاصة التجار منھم فضالً عما 

من خدمات جلیلة أیام تواصل مرجعیة النجف االشرف مع أحداث الثورة  " التلغراف "قدمھ 

  .الدستوریة اإلیرانیة 

صلح مدحت باشا ، ما یعنیھ تواصل زوار العتبات المقدسة في البالد ، وأدرك الوالي الم

وما یتركھ ذلك من أثر إیجابي على خزینة الوالیة من خالل فرض الرسوم على الزوار اوالً 

ونفقاتھم ثانیاً ، لذا حاول مد خط سكك حدیدیة تمتد من خانقین حیثما الحدود اإلیرانیة مروراً ببغداد 

ء المقدسة وأخیراً النجف األشرف ، وتصدى للمحاولة عدد من التجار في مقدمتھم ومنھا الى كربال

عبدالرحمن الباجھ جي والكسندر طونیتي التاجر االیطالي ، إال إن المشروعین فشال بسبب الموقف 

م موافقتھا ١٩٠٩السلبي للحكومة  العثمانیة ، واخیراً تمخضت المحاوالت المتكررة في سنة 

ترامواي منحت إمتیازھا للتاجر عبد الرحمن الباجھ جي لتصل بین النجف األشرف  بتأسیس شركة

  .والكوفة 

وأوضحت الوثائق أھمیة النجف األشرف مركزاً تجاریاً مھماً في البالد ، إذ كانت لھا 

عالقات تجاریة على المستویین المحلي واالقلیمي ،حیث أنھا محطة تجمع القوافل كونھا على 

راعیة المحیطة بھا من ناحیة اء من ناحیة ، وعلى صلة مباشرة بالمناطق الزاطراف الصحر

، فقد احسن التجار النجفیون عملیات التبادل التجاري خاصة في ما یتعلق بالحبوب والتمور أخرى

والزیوت وخالفھ من المواد الغذائیة واالستھالكیة األساسیة ، فقد برعوا في التعامل وعلى حد سواء 

میناء العراق "، فإمتدت تجارتھم الى نجد والحجاز ، حتى عدت "المستھلك"و  " نتجالم"بین 

  .لنشاط تجارتھا  " البري

و إزدھرت فیھا حرف صناعیة عدة خصت جودة منتجاتھا بسمعة عالیة وكبیرة على 

الصعیدین المحلي واالقلیمي مثل حرفة صناعة العباءة النجفیة ودباغة الجلود وأدوات الزراعة 

لحدیدیة ، فضالً عن صناعة البارود ، فكانت أنشطتھا التجاریة والحرفیة الى جانب أموال االوقاف ا

والزوار ورسوم الدفن كلھا روافد اساسیة في الموارد المالیة للمدینة وھي في األعم األغلب موارد 

  . ناتجة عن انشطة سكان النجف األشرف 

ن جذور التعلیم الحدیث في النجف االشرف وكشف االرشیف الوثائقي  العثماني ایضاً ع

م لم ١٨٨٢تأسست فیھا سنة  " مدرسة رشدیة "وبالتحدید التعلیم الرسمي ، إذ دلت على أن أول 

تقتصر الدراسة فیھا على المرحلة اإلبتدائیة وحسب ، إنما تعدتھا الى المرحلة المتوسطة ایضاً ، ولم 
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ة إنما شملت الدراسة المسائیة كذلك ،كما و أسست فیھا ینحصر  التعلیم فیھا على الدراسة الصباحی

م  ، فشكلت  ١٩٠٩م ، فضالً عن أخرى في الكوفة سنة  ١٩٠٩و  ١٨٨٧مدرستین إبتدائیتین سنة 

المدارس ھذه ریادة التعلیم الحدیث والرسمي في المدینة كان لھا اثر في وضع اللبنات االولى في 

تھا أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین فال غرو أن سلم حركة التنویر الحدیثة التي شھد

نجد العدید من النجفیین قد دعم خطوات اإلدارة العثمانیة المحلیة بخصوص التعلیم ، فقد تبرعوا 

باألموال   رغبة منھم في تعلیم أبناءھم العلوم الحدیثة ، وتناغم المسعى ھذا تماماً مع منھج الحوزة 

المسعى العلمي والمعرفي والعقائدي رغم كل ضغوطات السلطات العثمانیة ، لما لمستھ العلمیة فیھا 

بین العشائر العراقیة لطالما كان محط قلق  "العقائدي"األخیرة من أثر فاعل خاصة في الجانب 

  .السلطات العثمانیة 

 وكشفت أیضاً عن مدى حجم التغلغل االجنبي فیھا أواخر القرن التاسع عشر ، خاصة

البریطاني والروسي ، وھو أمر إن دل على شيء إنما یدل على مدى ما تمتعت بھ النجف األشرف 

لیس كحاضرة دینیة او محطة قوافل تجاریة ، إنما مركز فكري وسیاسي مؤثر الى حد ما ، ال على 

المستویین المحلي واالقلیمي وحسب إنما یمتد إلى أراضي نفوذ ومستعمرات القوتین العظمتین 

  .نفتي الذكر ، حیث ارتباط جزٍء حیوي من رعایاھما بمرجعیتھم في النجف االشرف آ

لذا كانت النجف األشرف محط حراك سیاسي فاعل أیام الثورتین الدستوریتین اإلیرانیة 

والعثمانیة ، فكانت مركز أثر وتأثر حتى أنقسم المجتمع النجفي الى تیارات واتجاھات مع او ضد 

ھذین الحدثیین المھمین في عموم منطقة الشرق األوسط والعالم االسالمي  بل وحتى محاید من

یومئذ ، فعزز ذلك كلھ من روح المعارضة السیاسیة النجفیة المتجذرة ضد السلطات اإلستبدادیة ، 

م ضد السلطات ١٩١٥والتي عبرت عن نفسھا وكما أشارت الوثائق العثمانیة عن انتفاضتھا سنة 

اھم على االنسحاب من ربوعھا، لتشكل اول إدارة محلیة منظمة ومستقلة في العثمانیة مجبرة ای

  .عموم المنطقة وھو سبق بحد ذاتھ محسوب ألھالي النجف األشرف تأریخیاً 

وبذا یكون الباحث، وبكل تواضع ، قد وصل الى نھایة ما توصل إلیھ في ثنایا أطروحتھ 

  .ونصف ، دبجھا في خالصتھ واستنتاجھ ھذین التي إمتد إطارھا الزمني ألكثر من اربعة عقود 
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2. BOA, A. MKT, 194/29/7. C.1265h. (1849). 

  :وثائق الصدارة -ب        

  وثائق قلم المھمة        

1. BOA, A. MKT. MHM, 387-B/27/ves.nu1, 22. Ra. 1284h. 

(1867). 

2. BOA, A. MKT. MHM, 571/3/6. ş. 1311h. (1894). 

3. BOA, A. MKT. MHM, 576/25/28. M.1316 h. (1898). 

4. BOA, A. MKT. MHM, 586/34/20. Za.1321h. (1904). 

5. BOA, A. MKT. MHM, 588/18/19. Ra. 1323h. (1905). 

6. BOA, A. MKT. MHM, 588/31/23. ş. 1323h. (1905). 

7. BOA, A. MKT. MHM, 588/38/5.Z. 1323h. (1906). 

8. BOA, A. MKT. MHM, 735/25/26. Ra. 1329h. (1911). 

9. BOA, A. MKT. MHM, 741/7/21. Ca. 1330h. (1912). 

  وثائق مجلس الوالء        

1.  BOA, A. MKT. MVL, 103/59/ 25. R. 1275h. (1858).                           
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2. BOA, A. MKT. MVL,128/93/14.Z. 1277h. (1860). 

   والیاتوثائق عموم ال

1. BOA, A. MKT. UM, 110/46/ves. nu1, 5.M. 1269h. (1852). 

  :وثائق غرفة أوراق الباب العالي -ج

1. BOA, BEO, 20/1447/20. Za. 1309h. (1892). 

2. BOA, BEO, 49/3674/20. M. 1310h. (1892). 

3. BOA, BEO, 78/5830/6. Ra. 1310h. (1892). 

4. BOA, BEO, 124/10603/2.B. 1310h. (1893). 

5. BOA, BEO, 153/11434/24. B.1310h. (1893). 

6. BOA, BEO, 159/11890/5. ş.1310h. (1893). 

7. BOA, BEO, 345/25830/10.B. 1311h. (189). 

8. BOA, BEO, 498/37343/20. R. 1312h. (1894). 

9. BOA, BEO, 516/38629/16.Ca. 1312h. (1894). 

10. BOA, BEO, 530/39710/ves. nu1, 10.C. 1312h. (1894). 

11. BOA, BEO, 535/40080/18.C. 1312h. (1894) 

12. BOA, BEO, 536/40153/ves. Nu1, 19.C.1312h. (1894). 

13. BOA, BEO, 590/44232/30. N.1312h. (1895). 

14. BOA, BEO, 609/45657/3.Za. 1312h. (1895). 

15. BOA, BEO, 47633/ves. nu2, 9.Z. 1312h. (1895). 

16. BOA, BEO, 644/48293/1.M. 1313h. (1895). 

17. BOA, BEO, 745/55826/2. N. 1313h. (1896). 

18. BOA, BEO, 807/60471/26.M. 1314h. (1896). 

19. BOA, BEO, 819/61386/21.S. 1314h. (1896). 

20. BOA, BEO, 829/62130/12.Ra. 1314h. (1896). 

21. BOA, BEO, 858/64283/ 20. Ca. 1314h. (1896). 
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22. BOA, BEO, 867/65015/11.C. 1314h. (1896). 

23. BOA, BEO, 1243/93156/4. ş. 1316h. (1898). 

24. BOA, BEO, 1249/93618/17.ş.1316h. (1898). 

25. BOA, BEO, 1265/94838/28. N. 1316h. (1899). 

26. BOA, BEO, 1289/96615/ ves. nu1-2,21. Za. 1316h. (1899). 

27. BOA, BEO, 1324/99258/5. S. 1317h. (1899). 

28. BOA, BEO, 1385/103861/9.C. 1317h. (1899). 

29. BOA, BEO, 1497/112246/6.S.1318h. (1900). 

30. BOA, BEO, 1500/112494/ves. nu1, 13. S. 1318h. (1900). 

31. BOA, BEO, 1534/114991/ ves. nu1, 18. R. 1318h. (1900). 

32. BOA, BEO, 1601/120055/4.N. 1318h. (1900). 

33. BOA, BEO, 1690/126718/28. Ra. 1319h. (1901). 

34. BOA, BEO, 1701/127533/ves. nu1,22.R.1319h. (1901). 

35. BOA, BEO, 1737/130270/10. B. 1319h. (1901). 

36. BOA, BEO, 1981/143781/8.C. 1320h. (1902). 

37. BOA, BEO, 1971/147773/5. L. 1320h. (1903). 

38. BOA, BEO, 2086/156380/ves.nu1-3, 11. Ra. 1321h. (1903). 

39. BOA, BEO, 2213/165904/ves. nu1, 15. ş. 1321h. (1903). 

40. BOA, BEO, 2223/166666/ves. nu 1, 29. ş. 1312h. (1903). 

41. BOA, BEO, 2228/167071/10.N.1321h. (1903). 

42. BOA, BEO, 2236/167648/27. N. 1321h. (1903). 

43. BOA, BEO, 2240/167993/8.L. 1321h. (1903). 

44. BOA, BEO, 2250/ 168677/21.L.1321h. (1904). 

45. BOA, BEO, 2268/170082/17.Za. 1321h. (1904). 
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46. BOA, BEO, 2320/173934/10.S. 1322h. (1904). 

47. BOA, BEO, 2347/175989/ ves. nu1-2, 23. Ra. 1322h. (1904).  

48. BOA, BEO, 2384/178799/ ves. nu1-2, 24. Ca. 1322h. (1904). 

49. BOA, BEO, 2480/185960/4.Za. 1322h. (1905). 

50. BOA, BEO, 2483/186220/6. Za. 1322h. (1905). 

51. BOA, BEO, 2494/186998/ ves. nu1, 23. Za. 1322h. (1905). 

52. BOA, BEO, 2497/187259/26. Za. 1322h. (1905). 

53. BOA, BEO, 2534/190034/17. M. 1322h. (1905). 

54. BOA, BEO, 2544/190757/ ves.nu1-3, 29. M.1323h. (1905). 

55. BOA, BEO, 2557/191765/18.S.1323h. (1905). 

56. BOA, BEO, 2581/193541/16.Ra. 1323h. (1905). 

57. BOA, BEO, 2587/ 193961/25. Ra. 1323h. (1905). 

58. BOA, BEO, 2591/ 194320/1. R. 1323h. (1905). 

59. BOA, BEO, 2595/ 194565/6. R. 1323h. (1905). 

60. BOA, BEO, 2649/ 198610/21. C. 1323h. (1905). 

61. BOA, BEO, 2701/202536/10. N. 1323h. (1905). 

62. BOA, BEO, 2703/202682/16. N. 1323h. (1905). 

63. BOA, BEO, 2703/202700/ves. nu1, 17. N. 1323h. (1905). 

64. BOA, BEO, 2713/203421/6.L.1323h. (1905). 

65. BOA, BEO, 2727/204491/27. L. 1323h. (1905). 

66. BOA, BEO, 2738/205340/16. Za. 1323h. (1906). 

67. BOA, BEO, 2741/205544/ves. nu1-2, 19.Za. 1323h. (1906). 

68. BOA, BEO, 2751/206262/2. Z.1323h. (1906). 

69. BOA, BEO, 2834/212532/30. Ra. 1324h. (1906). 

70. BOA, BEO, 2840/212964/ves. nu1, 9. R. 1324h. (1906). 
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71. BOA, BEO, 2844/213260/ves. nu1-4, 13. R. 1324h. (1906). 

72. BOA, BEO, 2853/213212/26. R.1324h. (1906). 

73. BOA, BEO, 2867/215003/17. Ca.1324h. (1906). 

74. BOA, BEO, 2901/217513/ves. nu1,11. B.1324h. (1906). 

75. BOA, BEO, 2906/217938/ ves. nu1, 21. B. 1324h. (1906). 

76. BOA, BEO, 3000/224964/11. M. 1325h. (1907). 

77. BOA, BEO, 3093/231969/ves. nu1, 8. Ca.1325h. (1907). 

78. BOA, BEO, 3280/245999/22. S. 1326h. (1908). 

 79. BOA, BEO, 3279/245892/22. S. 1326h. (1908). 

 80. BOA, BEO, 3321/249018/ 26. R. 1326h. (1908). 

 81. BOA, BEO, 3331/24980/10. Ca. 1326h. (1908). 

 82. BOA, BEO, 3521/264034/ves. nu1-2, 3. Ra. 1327h. (1909). 

 83. BOA, BEO, 3563/267206/ves. nu1,13.Ca.1327h. (1909). 

 84. BOA, BEO, 3571/267802/ves. nu1, 21.Ca. 1327h. (1909). 

 85. BOA, BEO, 3578/268295/ves. nu1, 1. C. 1327h. (1908).  

 86. BOA, BEO, 3625/271803/ves. nu1,9. Ş. 1327h. (1909). 

 87. BOA, BEO, 3807/285460/21. N. 1328h. (1910). 

 88. BOA, BEO, 3823/286714/13. Za. 1328h. (1910). 

 89. BOA, BEO, 3877/290702/4.R. 1329h. (1911). 

 90. BOA, BEO, 3900/292477/3. C. 1329h. (1911). 

 91. BOA, BEO, 3933/294928/5. N. 1329h. (1911). 

 92. BOA, BEO, 3988/299043/ves. nu1, 19. M. 1330h. (1912). 

 93. BOA, BEO, 3992/299332/ves. nu1, 29. M. 1330h. (1912). 

 94. BOA, BEO, 3995/299575/7.S. 1330h. (1912). 
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  : وثائق نظارة الداخلیة -د

  الشعبة الرابعة/وثائق االمن العام

1. BOA, DH. EUM.4. şb,1/38/6. C. 1333h. (1915).  

2. BOA, DH. EUM.4. şb,2/30/30. B. 1333h. (1915). 

3. BOA, DH. EUM.4. şb,2/49/16. ş. 1333h. (1915). 

4. BOA, DH. EUM.4. şb,5/34/29. Ca. 1334h. (1916).  

  الشعبة السابعة/وثائق االمن العام

1. BOA, DH. EUM.7. şb, 2/45/25. M. 1333h. (1914). 

2. BOA, DH. EUM.7. şb,2/52/1. S. 1333h. (1914). 

  اوراق شعبة االمن / وثائق االمن العام

1. BOA, DH. EUM. EMN, 1034 /34/ Ca. 1332h. (1914). 

  قلم قسم العدلیة/ وثائق االمن العام

1. BOA, DH. EUM. KADL, 12/43/29. Ra. 1329h. (1911). 

  القلم العام/وثائق االمن العام

1. BOA, DH. EUM. KLU, 1 /36/ ves. nu1-4, 10.L. 1332h. (1914). 

  أوراق قلم المحاسبة/ وثائق االمن العام 

1. BOA, DH. EUM. MH, 122/ 78/ 16, Ca. 1334h. (1916). 

2. BOA, DH. EUM. MH, 123/ 55/ 27, Ca. 1334h. (1916). 

  اوراق مدیریة المخابرات والتنسیقات/ وثائق االمن العام 

1. BOA, DH. EUM. MTK, 68/ 46/ 8. Ra.1333h. (1915). 

  أوراق قلم التحریرات/ وثائق األمن العام

1. BOA, DH. EUM. THR, 32/ 22/20. R.1328h. (1910). 

2. BOA, DH. EUM. THR, 42/ 37/ 10. B.1328h. (1910). 
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      أوراق قلم غرفة األوراق/ وثائق األمن العام 

1. BOA, DH. EUM. VRK, 1/ 26/ 15. N. 1327h. (1909). 

  وثائق أوراق اإلدارة العامة

1. BOA, DH. İ. UM, 12-2/ 4-23/ 12. R.1335h. (1917). 

  وثائق أوراق اإلدارة

1. BOA, DH. İ D, 124-1/ 96 /19. Za.1328h. (1910). 

2. BOA, DH. İ D, 182/ 3/ ves. nu 1-4, 9.R. 1329h. (1911). 

3. BOA, DH. İ D, 32-1/42/ 29. B. 1329h. (1911). 

4. BOA, DH. İ D, 84/12/13. Ca. 1331h. (1913). 

5. BOA, DH. İ D, 84/11 /6.C. 1331h. (1913). 

6. BOA, DH. İ D, 54-2/66 / 12. L. 1331h. (1913). 

7. BOA, DH. İ D, 203/2 /12. B. 1332h. (1914). 

8. BOA, DH. İ D, 161-2/ 34/ 15. ş. 1332h. (1914). 

9. BOA, DH. İ D, 190/ 48 / 5. L. 1332h. (1914). 

  أوراق مدیریة السجون/ وثائق آمریة المباني

1. BOA, DH. MB. HPS, 7/32/2. N. 1332h. (1914). 

2. BOA, DH. MB. HPS, 153/ 9/ ves. nu1-2, 15. R. 1333h. (1915). 

3. BOA, DH. MB. HPS, 10/ 24/ ves. nu1-4, 29.C. 1334h. (1916). 

  )قلم التحریرات(وثائق قلم المكتوبي 

1. BOA, DH. MKT, 1357/ 72/ ves.nu1, 25. L. 1303h. (1886). 

2. BOA, DH. MKT, 1480/113/ 13. Ca. 1305h. (1888). 

3. BOA, DH. MKT, 1544/5/ 11. M. 1306h. (1888). 

4. BOA, DH. MKT, 1568/21/21.Ra. 1306h. (1888). 

5. BOA, DH. MKT, 1643/47/ 29. Za. 1306h. (1889). 
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6. BOA, DH. MKT, 1710/44/ 1. ş . 1307h. (1890). 

7. BOA, DH. MKT, 1720/33/ 3. N. 1307h. (1890). 

8. BOA, DH. MKT, 1726/88/ ves.nu1, 9. L. 1307h. (1890). 

9. BOA, DH. MKT, 1768/78/ 23. S. 1308h. (1890).  

10. BOA, DH. MKT, 1825/52/25. ş. 1308h. (1891). 

11. BOA, DH. MKT, 1837/89/ ves. nu1, 21. L. 1308h. (1891). 

12. BOA, DH. MKT, 1871/9/18. S. 1309h. (1891).  

13. BOA, DH. MKT, 1900/117/12. Ca. 1309h. (1891). 
14. BOA, DH. MKT, 2041/9/21. C. 1310h. (1893). 

15. BOA, DH. MKT, 2044/129/4. B. 1310h. (1893). 

16. BOA, DH. MKT, 194/5/1. B. 1311h. (1894). 

17. BOA, DH. MKT, 239/35/17. Za  1311h. (1894). 

18. BOA, DH. MKT, 3/72/5.Z.  1311h. (1894). 

19. BOA, DH. MKT, 318/45/15. C.  1312h. (1894). 

20. BOA, DH. MKT, 2143/86/20. B.1316h. (1898). 

21. BOA, DH. MKT, 2188/97/29.Za.1316h. (1898). 

22. BOA, DH. MKT, 2189/85/20/ves.nu1, 2. Z. 1316h. (1899). 

23. BOA, DH. MKT, 2190/67/5.Z.1316h. (1899). 

24. BOA, DH. MKT, 2206/67/ves. nu1, 14. M.1317h. (1899). 

25. BOA, DH. MKT, 2210/57/ 3. S.1317h. (1899). 

26. BOA, DH. MKT, 2251/94/ves. nu1, 21. Ca.1317h. (1899). 

27. BOA, DH. MKT, 2302/72/ves. nu1,7.L.1317h. (1900). 

28. BOA, DH. MKT, 2306/59/14.L.1317h. (1900). 

29. BOA, DH. MKT, 2341/79/7.M.1318h. (1900). 

30. BOA, DH. MKT, 2377/98/24. Ra.1318h. (1900). 
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31. BOA, DH. MKT, 2394/21/27. R. 1318h. (1900). 

32. BOA, DH. MKT, 2437/79/18. ş. 1318h. (1900). 

33. BOA, DH. MKT, 2482/61/22.M. 1319h. (1901). 

34. BOA, DH. MKT, 2551/54/21. B. 1319h. (1901). 

35. BOA, DH. MKT, 2556/66/3. ş. 1319h. (1901). 

36. BOA, DH. MKT, 2569/77/6.N. 1319h. (1901). 

37. BOA, DH. MKT, 531/6/ ves. nu1, 22. Ra. 13120h. (1902). 

38. BOA, DH. MKT, 535/9/ 29. Ra. 13120h. (1902). 

39 BOA, DH. MKT, 539/71/6. R. 1320h. (1902). 

40. BOA, DH. MKT, 607/15/ ves. nu1, 3. ş. 1320h. (1902). 

41. BOA, DH. MKT, 748/70/14. Ca. 1321h. (1903). 

42. BOA, DH. MKT, 799/39/15.N. 1321h. (1903). 

43. BOA, DH. MKT, 802/38/7.L. 1321h. (1903).  

44. BOA, DH. MKT, 804/37/10.L. 1321h. (1903). 

45. BOA, DH. MKT, 843/56/4. S. 1322h. (1904). 

46. BOA, DH. MKT, 864/40/ ves. nu1, 13. S. 1322h. (1904). 

47. BOA, DH. MKT, 2605/38/15. R. 1322h. (1904). 

48. BOA, DH. MKT, 2605/42/18. R. 1322h. (1904). 

49. BOA, DH. MKT, 2605/46/20. R. 1322h. (1904). 

50. BOA, DH. MKT, 2605/48/20. R. 1322h. (1904). 
51. BOA, DH. MKT, 871/89/ ves. nu1-2,7. Ca.1322h. (1904). 

52. BOA, DH. MKT, 875/69/21. Ca. 1322h. (1904). 

53. BOA, DH. MKT, 950/35/6. M. 1323h. (1905). 

54. BOA, DH. MKT, 1031/72/ ves. nu1-2, 15 L. 1323h. (1905). 
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55. BOA, DH. MKT, 1102/72/3. C. 1324h. (1906). 
56. BOA, DH. MKT, 1241/44/16. S. 1326h. (1908). 

57. BOA, DH. MKT, 1243/77/27. S. 1326h. (1908). 

58. BOA, DH. MKT, 1244/76/ves. nu1,4. Ra. 1326h. (1908). 

59. BOA, DH. MKT, 2720/67/4. M. 1327h. (1909). 

60. BOA, DH. MKT, 2733/5/16. M. 1327h. (1909). 

61. BOA, DH. MKT, 2835/45/18. Ca. 1327h. (1909). 

62. BOA, DH. MKT, 2857/95/8. C. 1327h. (1909). 

63. BOA, DH. MKT, 2867/97/17. C. 1327h. (1909). 

64. BOA, DH. MKT, 2880/66/1. B. 1327h. (1909). 

65. BOA, DH. MKT, 2881/26/2. B. 1327h. (1909). 

  وثائق األوراق المتنوعة

1. BOA, DH. MTV, 19/16/30. Ca. 1329h. (1911). 

2. BOA, DH. MTV, 21-1/81/20. B. 1329h. (1911). 

  وثائق أوراق إدارة المخابرات العامة

1. BOA, DH. MUİ, 7-3/12/3. N. 1327h. (1909). 

2. BOA, DH. MUİ, 27-1/6/12. L. 1327h. (1909). 

3. BOA, DH. MUİ, 100-1/30/24. Ca. 1328h. (1910). 

4. BOA, DH. MUİ, 107/21/16. C. 1328h. (1910). 

5. BOA, DH. MUİ, 101/51/17. C. 1328h. (1910). 

6. BOA, DH. MUİ, 114/36/14. B. 1328h. (1910). 

7. BOA, DH. MUİ, 117/81/3. N. 1328h. (1910). 

  وثائق أوراق القسم السیاسي

1. BOA, DH. SYS, 25/55/28. Z. 1328h. (1910). 

2. BOA, DH. SYS, 25/63/ ves. nu1-3, 23. M.1331h. (1910). 
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   وثائق أوراق الشفرة
 الوثائق المؤرخة بالتاریخ الھجري

1. BOA, DH. şFR, 44/115/5. L. 1332h. (1914). 

2. BOA, DH. şFR, 46/183/15. Z. 1332h. (1914). 

3. BOA, DH. şFR, 47/67/29. Z. 1332h. (1914). 

4. BOA, DH. şFR, 47/362/19. M. 1333h. (1914). 

5. BOA, DH. şFR, 48/42/29. M. 1333h. (1914). 

6. BOA, DH. şFR, 54/350/24. ş. 1333h. (1915). 

7. BOA, DH. Ş. FR, 54-A/114/15. N. 1333h. (1915). 

  الوثائق المؤرخة بالتاریخ الرومي

1. BOA, DH. şFR, 447/33/26. Te. 1330r. (1914). 

2. BOA, DH. şFR, 467/91/ ves. nu1,2. Ni.1331r. (1915). 

3. BOA, DH. şFR, 472/77/12. My.1331r. (1915). 

4. BOA, DH. şFR, 474/104/26. My.1331r. (1915). 

5. BOA, DH. şFR, 475/114/3. H.1331r. (1915). 

6. BOA, DH. şFR, 477/93/15. H.1331r. (1915). 

7. BOA, DH. şFR, 478/36/18. H.1331r. (1915). 

8. BOA, DH. şFR, 54-A/81/8. T.1331r. (1915). 

9. BOA, DH. şFR, 481/54/14. T.1331r. (1915). 
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10. BOA, DH. şFR, 481/74/15. T.1331r. (1915). 

  وثائق لجنة اإلصالحات وتسریع المعامالت    

1. BOA, DH. TMIK, 124/58/17. S.1320h. (1902). 

2. BOA, DH. TMIK, 51/53/22. Z.1321h. (1904). 

3. BOA, DH. TMIK, 58/19/10. Ra.1323h. (1905). 

  مور المحلیةوثائق أوراق مدیریة الوالیات واأل

1. BOA, DH. UMVM, 76/3/9. B. 1332h. (1914). 

2. BOA, DH. UMVM, 76/4/1. Ca. 1333h. (1915).  

  :وثائق دفاتر األوقاف -ھـ 

1. BOA, EV.d / 259 62/ 1302h. (1884). 

2. BOA, EV.d / 25975/ 1302h. (1885). 

3. BOA, EV.d / 26024/ 1302h. (1885). 

4. BOA, EV.d / 26113/ 1302h. (1885). 

5. BOA, EV.d / 27378/ 1306h. (1889). 

6. BOA, EV.d / 28017/ 1310h. (1893). 

7. BOA, EV.d / 28948/ 1315h. (1897). 

  :یةجالخار وثائق نظارة -و

  أوراق غرفة االستشارة/ وثائق مستشاریة الحقوق

  الوثائق المؤرخة بالتاریخ الھجري

1. BOA,HR. HMş. İşo, 205/41/16. ş. 1330h. (1912).  

  الوثائق المؤرخة بالتاریخ الرومي

1. BOA,HR. HMş. İşo, 57/ 21/16. Ts. 1327r. (1911). 

  وثائق أوراق القسم السیاسي

1. BOA, HR. SYS, 91/ 5/ 28.7. 1912. 
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2. BOA, HR. SYS, 91/ 6/ 16. 10. 1912. 

3. BOA, HR. SYS, 2337/10/ 13. 12. 1914. 

4. BOA, HR. SYS, 2316/ 15/9.6. 1915. 

  وثائق أوراق غرفة الترجمة

1. BOA, HR. TO, 549/20/ves. nu1-3, 25.5. 1869. 

2. BOA, HR. TO, 461/47/5.6. 1876. 

3. BOA, HR. TO, 266/37/ves. nu1, 19.9. 1878. 

4. BOA, HR. TO, 389/ 47/ves. nu1, 30.10. 1882. 

5. BOA, HR. TO, 262/96/8.6. 1886. 

6. BOA, HR. TO, 402/12/28. 3. 1910. 

  :الخرائط -ز

1. BOA, HRT, 425/29. Z. 1264h. (1848). 

2. BOA, HRT, 1789/29. Z. 1300h. (1883). 

3. BOA, HRT, 378/29. Z. 1314h. (1897). 

4. BOA, HRT, 1013/29. Z. 1314h. (1897). 

5. BOA, HRT, 101/29. R. 1331h. (1913). 

6. BOA, HRT, 451/29. Z. 1333h. (1915).  

 

  :وثائق اإلرادات -ح

  وثائق إرادة عسكریة

1. BOA, İ. AS, 65/1325 R-26/25. R. 1325h. (1907). 

 

  وثائق إرادة عدلیة ومذاھب
 
1. BOA, İ. AZN, 118/ 1333 B-8/ 25. B. 1333h. (1915).  
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  وثائق إرادة دیوان أحكام عدلیة

1. BOA, İ. DA, 19/851/4. C. 1296h. (1879). 

  وثائق إرادة داخلیة

1. BOA, İ. DH, 1294/101710/ 12. R. 1286h. (1869). 

2. BOA, İ. DH, 784/63746/ 27. R. 1296h. (1879). 

3. BOA, İ. DH, 872/69699/ 26. S. 1300h. (1883). 

4. BOA, İ. DH, 995/78544/ 8.L. 1303h. (1886). 

5. BOA, İ. DH, 1099/86119/9. M. 1306h. (1888). 

6. BOA, İ. DH, 1174/91769/10. ş. 1307h. (1890). 

7. BOA, İ. DH, 1296/130 M-35/11. M. 1310h. (1892). 

8. BOA, İ. DH, 1317/1312 R- 50/17. R. 1312h. (1884).  
9. BOA, İ. DH, 1325/1313S-11/5. S. 1313h. (1895). 

10. BOA, İ. DH, 1368/1317 C- 17/ 4. C. 1317h. (1899). 

11. BOA, İ. DH, 1374/1318 M-49/30. M. 1318h (1900). 

12. BOA, İ. DH, 1435/1323 R-40/24. R. 1323h. (1905). 

13. BOA, İ. DH, 1441/1323 Za-35/26. Za.1323h. (1906). 

14. BOA, İ. DH, 1445/1324 R-20/6. R. 1324h. (1906). 

15. BOA, İ. DH, 1465/1326 R-30/19. R. 1326h. (1908). 

16. BOA, İ. DH, 1468/1326 C-54/29. C. 1326h. (1908). 

17. BOA, İ. DH, 1476/1327 ş-11/7 ş. 1327h. (1909). 

18. BOA, İ. DH, 1499/1331C-7/15. C. 1331h. (1913). 

19. BOA, İ. DH, 1508/1332 B-19/12. B. 1332h. (1914). 

20. BOA, İ. DH, 1515/1333 L-7/4.L. 1333h. (1915). 
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  وثائق إرادة أوقاف

1. BOA, İ. EV, 20/1316B-17/28. B. 1316h. (1898). 

  وثائق إرادة خارجیة

1. BOA, İ. HR, 423/1328 ş-12/6. ş.1328h. (1910). 

  وثائق إرادة خصوصیة

1. BOA, İ. HUS, 164/1326S-59/21. S. 1326h. (1908). 

  امتیازات ومقاوالت وثائق إرادة

1. BOA, İ. İ MT, 5/1324Ra-1/14. Ra. 1324h. (1906). 

  وثائق إرادة مالیة

1. BOA, İ. ML, 31/1316 Za-18/16. Za. 1316h. (1899). 

  وثائق إرادة مجلس عمومي

1. BOA, İ. MLU, 5/1329 C-23/16.C. 1329h. (1911). 

  وثائق إرادة مجلس مخصوص

1. BOA, İ. MMS, 84/3626/10.L. 1303h. (1886). 

2. BOA, İ. MMS, 103/4375/16.C. 1306h. (1889). 

3. BOA, İ. MMS, 175/1332/M-36/14. M. 1332h. (1913). 

  والء وثائق إرادة مجلس

1. BOA, İ.MVL, 408/17710/10.R.1275h. (1858). 

2. BOA, İ.MVL, 433/19095/15.Z.1276h. (1859). 

  ) البرق(تلغراف البرید والوثائق إرادة 

1. BOA, İ. PT,3/1311 Za-07/23.Za.1311h. (1894).  

  صحیةوثائق إرادة 

1. BOA, İ. SH, 5/ 1326Ca-1/3. Ca. 1326h. (1908). 

  )مكافأة/ تكریم (التلطیفات وثائق إرادة 

1.BOA, İ. TAL, 57/ 1312 M-68/3.M.1312h. (1894). 
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2. BOA, İ. TAL, 266/ 1319 ş-185/19. ş.1319h. (1901). 

3. BOA, İ. TAL, 320/1321 L-47/15. L. 1321h. (1904). 

4. BOA, İ. TAL, 323/1321 Za/10.Za. 1321h. (1904). 

5. BOA, İ. TAL, 347/1322 ş-35/21. ş. 1322h. (1904). 

6. BOA, İ. TAL, 405/1324 B-161/17. B. 1324h. (1906). 

7. BOA, İ. TAL, 482/1331 Ra-21/26. Ra. 1331h. (1913).      

8. BOA, İ. TAL, 496/1332 Za-10/10. Za. 1332h. (1914). 

  :وثائق نظارة المعارف -ط

  ) قلم التحریرات(وثائق قلم المكتوبي 

1. BOA,MF. MKT, 84/15/23. ş. 1301h. (1884). 

2. BOA,MF. MKT, 87/128/5.Z. 1302h. (1885). 

3. BOA,MF. MKT, 672/62/6. ş. 1320h. (1902). 

4. BOA,MF. MKT, 807/8/24.B. 1322h. (1904). 

5. BOA,MF. MKT, 1072/26/20.B. 1326h. (1908). 

6. BOA,MF. MKT, 1188/16/11. ş.1331h. (1913). 

7. BOA,MF. MKT, 1199/60/25.ş.1332h. (1914). 

  : وثائق مضابط مجلس الوكالء - ي

1. BOA, MV, 9/96/8. ş. 1303h. (1886). 

2. BOA, MV, 10/89/8. L. 1303h. (1886). 

3. BOA, MV, 78/30/3. B. 1311h. (1894). 

4. BOA, MV, 151/52/25. R. 1329h. (1911). 

5. BOA, MV, 152/75/29. Ca. 1329h. (1911). 

6. BOA, MV, 231/152/24. C. 1331h. (1913). 
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7. BOA, MV, 232/36/10. M. 1332h. (1913). 

  :شورى الدولةوثائق  -ك

1. BOA, şD, 2149/36/2. Za. 1292h. (1875). 

2. BOA, şD, 2152/25/14.B. 1297h. (1880). 

3. BOA, şD, 2633/37/12. ş. 1311h. (1894). 

4. BOA, şD, 132/32/23.N. 1312h. (1895). 

5. BOA, şD, 1203/47/29. M. 1313h. (1895). 

6. BOA, şD, 146/77/15.B. 1316h. (1898). 

7. BOA, şD, 2734/8/17 ş. 1321h. (1903). 

8. BOA, şD, 1221/18/10. M. 1322h. (1904). 

9. BOA, şD, 47/14/ ves.nu1, 27. Ra. 1322h. (1904). 

10. BOA, şD, 647/38/28. N. 1322h. (1904). 

11. BOA, şD, 169/35/21. M. 1323h. (1905). 

12. BOA, şD, 1056/73/28. M. 1325h. (1907). 

13. BOA, şD, 2771/11-1/ ves.nu1,24. Ra. 1326h. (1908). 

14. BOA, şD, 1077/32/26. C. 1326h. (1908). 

15. BOA, şD, 2200/6/27. S. 1327h. (1909). 

16. BOA, şD, 2786/9/ ves.nu1,9. Ca.1327h. (1909). 
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17. BOA, şD, 2787/50/15. B. 1327h. (1909). 

18. BOA, şD, 473/30/16. C. 1332h. (1914). 

  :وثائق أرشیف متحف سراي طوب قابي -ل

1. BOA, TS. MA.d/ 3592/999h. (1590). 

  : وثائق یلدز -م

  :أوراق المعروضات الخصوصیة/ وثائق صدارة یلدز 

1. BOA, Y.A.HUS, 166/141/28. R. 1298h. (1881).  

2. BOA, Y.A.HUS, 166/142/28. R. 1298h. (1881). 

3. BOA, Y.A.HUS, 167/13/7. Ca. 1298h. (1881). 

4. BOA, Y.A.HUS, 167/103/8. B. 1298h. (1881). 

5. BOA, Y.A.HUS, 519/67/20. S. 1326h. (1908). 

  أوراق المعروضات الرسمیة/ صدارة یلدز وثائق 

1. BOA, Y. A. RES, 128/85/19. N. 1322h. (1904). 

2. BOA, Y. A. RES, 129/31/18. L. 1322h. (1904). 

3. BOA, Y. A. RES, 157/122/30. Ca. 1326h. (1908). 

  وثائق أوراق یلدز األساسیة

1. BOA, Y. EE, 1/57/6. R. 1327h. (1909). 

 

  وثائق أوراق یلدز المعروضات المتنوعة

1. BOA, Y. MTV, 73/71/9. C. 1310h. (1892). 

2. BOA, Y. MTV, 98/87/27. Z. 1311h. (1894). 

3. BOA, Y. MTV, 99/33/ ves.nu1-2, 4. M.  1312h. (1894). 

4. BOA, Y. MTV, 275/14/2. R. 1323h. (1905). 

5. BOA, Y. MTV, 280/31/ ves.nu2,8. N. 1323h. (1905). 
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6. BOA, Y. MTV, 280/93/ ves.nu1, 17. N. 1323h. (1905). 

7. BOA, Y. MTV, 285/73/10. S. 1324h. (1906). 

8. BOA, Y. MTV, 286/183/29. Ra. 1324h. (1906). 

9. BOA, Y. MTV, 305/7/1. Z. 1325h. (1908). 

  المعروضات العسكریة/ وثائق أوراق یلدز المتفرقة 

1. BOA, Y. PRK. ASK, 86/53/10. R. 1310h. (1892). 

2. BOA, Y. PRK. ASK, 229/31/14. Ra. 1323h. (1905). 

  عرضحال جورنال/ وثائق أوراق یلدز المتفرقة 

1. BOA, Y. PRK. AZJ, 29/11/29. Z. 1311h.(1894). 

2. BOA, Y. PRK. AZJ, 51/43/7. Za. 1323h.(1906). 

  السفارة والقنصلیة /یلدز المتفرقة  أوراقوثائق 

1. BOA, Y. PRK. EşA, 20/55/14. R. 1312h. (1894). 

  معروضات نظارة البرید والتلغراف /یلدز المتفرقة  أوراقوثائق 

1. BOA, Y. PRK. PT, 10/75/30. M. 1314h. (1896). 

  معروضات نظارة التجارة والنافعة / یلدز المتفرقة أوراقوثائق 

1. BOA, Y. PRK. TNF,3/75/30. Z. 1310h. (1893). 

  :وثائق نظارة الضبطیة -ن

1. BOA, ZB, 360/23/13. H. 1325 r. (1910). 

2. BOA, ZB, 440/123/22. H. 1325 r. (1910). 

3. BOA, ZB, 49/11/ 27.H. 1325 r. (1910). 
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  :العثمانیة المنشورة  الوثائق: ثالثاً 
، )ھـ١٣٠١المطبعة االدبیة ،: یروت ب(الدستور ، ترجمة نوفل نعمة هللا نوفل ،  -أ

  .٢- ١ج

  : سالنامات  والیة بغداد العثمانیة  -ب

  ) .م ١٨٧٥(ھـ  ١٢٩٢بغداد والیتى سالنامھ سى ، . ١

  ) .م١٨٧٧(ھـ ١٢٩٤بغداد والیتى سالنامھ سى، .  ٢

  ).م١٨٨١(ھـ ١٢٩٩امھ سى،بغداد والیتى سالن. ٣

  ) .م١٨٨٢(ھـ ١٣٠٠بغداد والیتى سالنامھ سى،. ٤

  ).م١٨٨٣(ھـ ١٣٠١بغداد والیتى سالنامھ سى،. ٥

  ) .م١٨٨٤(ھـ ١٣٠٢بغداد والیتى سالنامھ سى،. ٦

  ).م١٨٨٥(ھـ ١٣٠٣بغداد والیتى سالنامھ سى،. ٧

  ).م١٨٩١(ھـ ١٣٠٩بغداد والیتى سالنامھ سى،. ٨

  ) .م١٨٩٢(ھـ ١٣١٠سالنامھ سى،بغداد والیتى . ٩

  ).م١٨٩٣(ھـ١٣١١بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٠

  ) .ھـ١٨٩٤(ھـ١٣١٢بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١١

  ).م١٨٩٦ -١٨٩٥(شمسیة  ١٣١٢/ھـ ١٣١٤- ١٣١٣بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٢

  ) .م١٨٩٧(ھـ١٣١٥بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٣

  ).م١٨٩٨(ھـ ١٣١٦بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٤

  ) .م١٨٩٩(ھـ١٣١٧بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٥

  ) .م١٩٠٠(ھـ١٣١٨بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٦

  ).م١٩٠١(ھـ ١٣١٩بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٧

  ) .م١٩٠٣(ھـ ١٣٢١بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٨

  ).م١٩٠٦(ھـ ١٣٢٤بغداد والیتى سالنامھ سى،. ١٩

  ) .م١٩١١(ھـ ١٣٢٩نامھ سى،بغداد والیتى سال. ٢٠

  : المخطوطات : رابعاً 



 

 

)

" تاریخ حركة الشمرت والزكرت في النجف االشرف ، كاظم محمد علي شكر  .١

قسم الذخائر /مؤسسة كاشف الغطاء العامة : النجف االشرف  (، " مخطوط

  ).للمخطوطات 

، " مخطوط " ف الصناعات والمھن الشعبیة في النجف االشر، ــــــــــــــــــــــ .٢

، قسم الذخائر للمخطوطات / مؤسسة كاشف الغطاء العامة : النجف االشرف (

١٩٩٣(.  

  :الرسائل واالطاریح الجامعیة : خامساً 
، دراسة تاریخیة  ١٩٤٨ -١٨٨٢عبد المحسن شالش  ، أمیر أحمد رحیم الشمري . ١

  ) . ٢٠١٢، كلیة االداب : جامعة الكوفة (،رسالة ماجستیر 

( تغلغل نفوذ الوالیات المتحدة األمریكیة في الدولة العثمانیة ، اد رضا رزوقي السبع جو. ٢

  ) . ٢٠٠٦، كلیة اآلداب : جامعة بغداد (، رسالة ماجستیر ، )  ١٩٠٩ – ١٨٣٠

، اداریة ، سیاسیة : سنجار في العھد العثماني دراسة ، حسن ویس یعقوب مصطفى  .٣

: جامعة الموصل (، رسالة ماجستیر ، م١٩١٨- ١٨٣٤/ھـ١٣٣٦-١٢٤٩اقتصادیة 

  ).٢٠٠٠، كلیة اآلداب 

، م١٦٣٨- ١٥٣٤مانیین األول والثاني العراق بین االحتاللین العث، حسین محمد القھواتي .٤

، رسالة ماجستیر ، واالقتصادیة دراسة في االحوال السیاسیة : ھــ ١٠٤٨- ٩٤١

  ) . ١٩٨٥، كلیة اآلداب : جامعة بغداد (

، دراسة تأریخیة ١٩٢٠ -١٨٥٠صفھاني ح  كناوي الجنابي ، شیخ الشریعة االرواء صبا.٥

 ).٢٠١١كلیة التربیة للبنات ، : جامعة الكوفة (رسالة ماجستیر ، 

-١١٦٣(تاریخ النجف الفكري في عھد الممالیك ، سیف نجاح مرزة أبو صیبع .٦

المعھد العالي : الجامعة المستنصریة (، رسالة ماجستیر ، ) م١٨٣١- ١٧٥٠/ھــ١٢٤٧

 ). ٢٠٠٥، للدراسات السیاسیة والدولیة 

الدولة العثمانیة في عھد السلطان محمد الثاني الفاتح ، ضیاء محمد جمیل  عباس علي .٧

: جامعة الموصل ( ، رسالة ماجستیر ، دراسة في التاریخ السیاسي ) م١٤٨١-١٤٥١(

  .) ٢٠٠٢،  اآلدابكلیة 



 

 

)

ت العراق في العھد العثماني األول یاآلإالوقف في ، عصام صالح الدین علي البیاتي .٨

 ). ٢٠١٠، كلیة التربیة : الجامعة المستنصریة (، رسالة ماجستیر ، م ١٦٢٣- ١٥٣٤

األوضاع الداخلیة في الدولة العثمانیة في عھد السلطان عبد ، عماد عبد العزیز یوسف .٩

، كلیة اآلداب : صل جامعة المو(،أطروحة دكتوراه ،  ١٨٦١- ١٨٣٩المجید األول 

٢٠١٣ (.  

رسالة ،  ١٨٠٩ -١٧٩٨سیاسة بریطانیا تجاه الدولة العثمانیة ، فھد عوید عبد البعیجي .١٠

  ).٢٠٠٧، كلیة التربیة : جامعة بابل ( ، ماجستیر 

، ١٩١٨-١٨٦٩دمات العامة في العراق الخ، لمى عبد العزیز مصطفى عبد الكریم .١١

  ).٢٠٠٣، كلیة اآلداب : موصل جامعة ال( ، اطروحة دكتوراه 

السلطان عبد الحمید الثاني والجامعة اإلسالمیة ، محمد عبد الرحمن یونس العبیدي .١٢

 ) .٢٠٠٠، كلیة التربیة : جامعة الموصل (رسالة ماجستیر، ، م ١٩٠٩ - ١٨٧٦

  

حركة االصالح في الدولة العثمانیة واثرھا في المشرق ، محمد عصفور سلمان االموي .١٣

 ) . ٢٠٠٥، كلیة اآلداب : جامعة بغداد ( ، اطروحة دكتوراه ،  ١٩٠٨-١٨٣٩لعربي ا

 ماالتحادیون دراسة تاریخیة في جذورھم االجتماعیة وطروحاتھ، نادیة یاسین عبد .١٤

امعة بغداد كلیة ج( هأطروحة دكتورا،)  ١٩٠٨ –أواخر القرن التاسع عشر (الفكریة 

 .) ٢٠٠٦، اآلداب 

-١٨٣١تاریخ النجف في العھد العثماني االخیر ، علي جعفر ویسین  ناھدة حسین.١٥

  ). ١٩٩٩، ) ابن رشد (كلیة التربیة : جامعة بغداد ( ، اطروحة دكتوراه ، م ١٩١٧

وثائق ثورة العشرین في كتابات كامل سلمان الجبوري ، وسن صاحب عیدان الجبوري .١٦

  ). ٢٠١١، كلیة التربیة للبنات : وفة جامعة الك( ، رسالة ماجستیر " دراسة تحلیلیة " 

 اإلداریةم دراسة في اوضاعھا ١٦٢٣- ١٥٣٤:والیة بغداد ، یاسین شھاب شكري .١٧

  ).٢٠١١كلیة اآلداب ،:جامعة الكوفة (دكتوراه ،  ةاالجتماعیة ،اطروحوواالقتصادیة 

  :المصادر العربیة والمعربة : سادساً 
 :العربیة  - أ



 

 

)

) تاریخ الدولة العثمانیة العلیة ( الحلیمیة في تاریخ الدولة العلیة  التحفة ،ابراھیم بك حلیم .١

  .) ٢٠٠٤، سة المختار سمؤ: القاھرة (، 

: البصرة ( ، )  ١٩٣٢ - ١٨٦٩(تطور التعلیم الوطني في العراق ، ابراھیم خلیل احمد .٢

  ).١٩٨٢، مطبعة جامعة البصرة 

، دار ابن االثیر : الموصل ( ، حدیث والمعاصر تاریخ الوطن العربي ال، ـــــــــــــــــــ .٣

٢٠٠٥ .( 

دار : الموصل ( ، ١٩١٦-١٥١٦تاریخ الوطن العربي في العھد العثماني ، ــــــــــــــــ .٤

  ). ٢٠٠٥، ابن االثیر 

دار :كربالء المقدسة ( ،   ٢٩ط ، منھاج الصالحین ، ابو القاسم الموسوي الخوئي   .٥

  .١ ج، ) ت . د، السالمي 

: قم ( ، شرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام ، ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن .٦

 .  ٢- ١ج ، ) ھـ ١٤٢٨مطبعة شریعت 

سؤال وجواب توضح  ٣٠٣الدولة العثمانیة المجھولة ، احمد آق كوندز وسعید اوزتورك .٧

  ).٢٠٠٨، عثمانیة ث الوقف البحو: استانبول (، حقائق غائبة عن الدولة العثمانیة 

تحقیق حسن ، " علیھ السالم " فضائل أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، احمد بن حنبل .٨

  ).ق .ھــ١٤٢٥، مطبعة لیلى : قم (، حمید السنید 

)  ١٩٤٥، مطبعة المعارف : بغداد ( ، الفرات ومشروع سدة الھندیة  يواد، احمد سوسھ .٩

  .٢ج ، 

 –مطبعة فضالة : الرباط (، المخطوط العربي وعلم المخطوطات ، احمد شوقي بنبین .١٠

 ). ١٩٩٤، المحمدیة 

الجمھوریات االسالمیة في اسیا الوسطى ، احمد فؤاد متولي وھویدا محمد فھمي .١١

 ) .٢٠٠٠،مطبعة العمرانیة : القاھرة (، والقوقاز الحاضر والمستقبل 

مؤسسة : طھران ( ، والبیان والبدیع جواھر البالغة في المعاني ، احمد الھاشمي .١٢

  ). ١٣٧٩، الصادق 



 

 

)

مجد : بیروت ( ، الیونسكو والصراع الدولي حول االعالم والثقافة ، اسكندر الدیك .١٣

 ). ١٩٩٣، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع 

، االوربیة  في القرن السادس عشر –العالقات العثمانیة ، ادریس الناصر رائسي .١٤

  .) ٢٠٠٧، دار الھادي : بیروت (

المطبعة : دمشق ( ، اسماعیل اسماعیل مروة في المخطوطات العربیة قراءات تطبیقیة .١٥

  ) . ١٩٩٧، العلمیة 

ھبة الدین الشھرستاني منھجھ في االصالح والتجدید وكتابة ، اسماعیل طھ الجابري .١٦

  ).٢٠٠٨،افیة العامة دار الشؤون الثق: بغداد (، التاریخ دراسة تحلیلیة 

، دار ومكتبة الھالل : بیروت ( ، تاریخ نابلیون االول، الیاس طنوس الحویك اللبناني .١٧

١٩٨١.( 

دار : القاھرة (، ه الحمید الثاني حیاتھ واحداث عھد السلطان عبد، اورخان محمد علي .١٨

  .) ٢٠٠٨،النیل 

رؤساؤھا منذ تأسیسھا عام ، ملوكھا ،  والتھا،بغداد خلفاؤھا ،باقر امین الورد المحامي .١٩

 ).١٩٨٤، دار القادسیة : بغداد ( ،) م١٩٨٤(ھـ ١٤٠٤الى عام ) م٧٦٢(ھـ ١٤٥

، العربیة للدراسات والنشر  المؤسسة: بیروت ( ، نابلیون بونابرت ، بسام العسلي .٢٠

١٩٨٠.(  

( ، ١٩١٤ – ١٩٠٨العرب والترك في العھد الدستوري العثماني  ، توفیق علي برو   .٢١

  ). ١٩٦٠، دار الھنا : القاھرة 

مطبعة : النجف االشرف (،  ٢ط، ماضي النجف وحاضرھا ، جعفر باقر محبوبھ  .٢٢

  .٣-١ج، )  ١٩٨٥، اآلداب 

  .٢ج، ) ھـ ١٤٢٦، مطبعة شریعت :  قم(، ھكذا عرفتھم ، جعفر الخلیلي  .٢٣

دار :النجف االشرف (، محافظة النجف االشرف، جعفر صادق حمودي التمیمي .٢٤

  ).٢٠١٠،الضیاء 

الدار المصریة : القاھرة ( ، الوثائق االداریة بین النظریة والتطبیق ، جمال الخولي .٢٥

  ). ١٩٩٣، بنانیة لال



 

 

)

االدارة العثمانیة في والیة بغداد من عھد الوالي مدحت باشا الى ، جمیل موسى النجار .٢٦

  ) . ١٩٩١، مكتبة مدبولي : قاھرة ال(، م ١٩١٧- ١٨٦٩نھایة الحكم العثماني 

مجتمع مدینة النجف في العھد العثماني االخیر وموقفھ من االحتالل ، ــــــــــــــــــــ .٢٧

: النجف االشرف (،  ١٩١٨- ١٨٣١البریطاني للعراق خالل الحرب العالمیة االولى 

  ) . ٢٠١٠، الكلمة الطیبة 

: طرابلس (، ملیات التحویل الخارجي النقود والمصارف وع، حافظ شعیلي عمرو .٢٨

 ).٢٠٠٧،مطبعة جامعة الفاتح

، دار النھضة العربیة: روت بی( ، االرشیف والوثائق والمخطوطات ، حسان حالق .٢٩

٢٠٠٣.(  

دار النھضة : بیروت( ، مناھج تحقیق التراث والمخطوطات العربیة ،  ـــــــــــــــــ.٣٠  

  . )٢٠٠٤، العربیة 

، مناھج الفكر والبحث التاریخي والعلوم المساعدة وتحقیق المخطوطات ، ــــــــــ ـــــ.  ٣١ 

  ). ٢٠٠٤،دار النھضة العربیة : بیروت (  ٤ط

: بغداد (، ثورة النجف على االنكلیز أو الشرارة األولى لثورة العشرین ، حسن االسدي .٣٢

  )  . ١٩٧٥،دار الحریة  

  .٣ج ، )  ٢٠٠٥، مطبعة الزمان : بغداد ( ، ران الوجیز في تاریخ إی، حسن الجاف.٣٣

: النجف االشرف (، بحر النجف دراسة في الجغرافیة التاریخیة ، حسن عیسى الحكیم  .٣٤ 

 ).٢٠٠٦، مطبعة الغري الحدیثة 

تاریخ المرقد الحیدري : المفصل في تاریخ النجف االشرف ، ــــــــــــــــــــــــ  .  ٣٥

  .٢٥، ج ٢٠، ج٢- ١ج، ) ھـ ١٤٢٧، بعة شریعت مط: قم (، الشریف 

المعارف : بیروت (، الكوفة بین العمق التاریخي والتطور العلمي ،  ــــــــــــــــ.   ٣٦ 

  ). ٢٠٠٩، للمطبوعات 

، مطبعة شریعت : قم ( ، الحیرة جذوة الحضارة واصالة التراث ، ـــــــــــــــــ .٣٧ 

  ).ھـ١٤٣١

  ).١٩٨٩، مطابع الرسالة : الكویت ( ، والیونسكو  العرب، حسن نافعة .٣٨



 

 

)

، مسیرة جھاد وعطاء ، انساني ) علیھ السالم(االمام علي ، حسین ابراھیم الحاج حسن .٣٩

  ).٢٠٠٥، دار المرتضى : بیروت ( ،  ٢ط 

الدار العربیة : بیروت (، عاما ً  ٧٥الدیوانیة قبل - الحلة - كربالء ، حسین علي النجفي .٤٠

  ).٢٠٠٨، عات للموسو

( ، ١٩١٤- ١٨٦٩دور البصرة التجاري في الخلیج العربي ، حسین محمد القھواتي .٤١

  ). ١٩٨٠مطبعة االرشاد ،: بغداد 

  ).ت .د، الفجر : بیروت (، وادي السالم ، حسین نجیب محمد .٤٢

امارة المنتفق واثرھا في تاریخ العراق والمنطقة االقلیمیة ، حمید حمد السعدون .٤٣

  ).١٩٩٩، دار وائل : عمان (، ١٩١٨- ١٥٤٦

االوضاع القبلیة في والیة البصرة خالل الحكم العثماني االخیر ، خالد حمود السعدون .٤٤

الدار العربیة : بیروت (، م ١٩١٨- ١٩٠٨/ھـ١٣٣٧- ١٣٢٦واالحتالل البریطاني 

  ).٢٠٠٦، للموسوعات 

فصول من تاریخ إیران الحدیث والمعاصر العھد ، خضیر مظلوم فرحان البدیري  .٤٥

  .١ج،)  ٢٠٠٨، مطبعة دار الضیاء : النجف االشرف (، ) ١٩٢٥-١٧٩٦(القاجاري 

مطبعة دار : النجف االشرف (، التاریخ المعاصر الیران وتركیا ، ــــــــــــــــــــــ . ٤٦

  ).٢٠٠٩،الضیاء 

الدولة العثمانیة والغزو الفكري حتى سنھ ، ن بن خضر الوذیناني خلف بن دبال.٤٧

  ). ٢٠٠٣، مطابع جامعة أم القرى : مكة المكرمة ( ،  ٢ط، م ١٩٠٩/ھــ١٣٢٧

(  ٣ط، مقدمة في علم المكتبات والمعلومات ، ربحي  مصطفى علیان وامین النجداوي .٤٨

  ). ٢٠٠٥، دار الفكر : عمان 

، معھد الدراسات العربیة العالیة : القاھرة (، في العراق  الصحافة،رفائیل بطى  .٤٩

١٩٥٥ .(  

  ) . ٢٠١٠، دار اثراء : عمان ( ، المنظمات الدولیة ، ریاض صالح أبو العطا .٥٠

دراسة في التاریخ الدولي والتوسع :  ١٩١٤بریطانیا والعراق حتى عام ، زكي صالح  .٥١

  ). ١٩٦٨،مطبعة العاني : بغداد (، االستعماري 



 

 

)

، دار المسیرة : عمان (، یة تاریخ الدولة العثمان، زین العابدین شمس الدین نجم .٥٢

٢٠١٠.(  

  .٣-٢ج، )  ١٩٨٨، دار الحریة : بغداد ( ، التشریعات الوثائقیة ، سالم االلوسي .٥٣

  ).ت.د، منشورات جامعة المرقب : م .د(، جغرافیا العالم الحدیث ،سالم علي الحجاجي .٥٤

تحقیق ودراسة ،عبرة وذكرى أو الدولة العثمانیة قبل الدستور وبعده ،مان البستاني سلی.٥٥

  ).٢٠١١، رؤیة : القاھرة ( ، خالد زیادة 

الفقھاء حكام ٌ على الملوك علماء ایران من العھد الصفوي الى العھد ، سعد االنصاري .٥٦

  ). ١٩٨٦، دار الھدى : م .د(،  ١٩٧٩- ١٥٠٠البھلوي 

 .) ١٩٣٨ ،المطبعة األمیركیة  : بیروت (، النظام االقتصادي في العراق ،ده  سعید حما.٥٧

: القاھرة (  ،  ١٩٤١ -١٩٠٠تاریخ إیران السیاسي جذور التحول ، سعید الصباغ  .٥٨ 

 ).٢٠٠٠، الدار الثقافیة للنشر 

مأساة القوقاز المسلمة وملحمة الشیشان الصامدة الجذور ، سعید عبد الحكیم زید .٥٩

  .)٢٠٠٠، وھبة للطباعة والنشر : القاھرة (، واالسباب 

، ھـNـ ١٣٣٧-١٩١٨/١٢٤٦-١٩٣٠العالقNات العثمانیNة االمریكیNة ، سلوى سعد الغNالبي .٦٠

 ) . ٢٠٠٢،عربیة للطباعة والنشر : م.د(

دراسة وثائقیة ارشیفیة : القضاء والتوثیق في العصر العثماني ، سلوى علي میالد .٦١

  ). ٢٠٠٨، دار الثقافة العلمیة : االسكندریة ( ، لصالحیة النجمیة لسجالت محكمة ا

، مطبعة باقري : قم ( ، دور علماء الشیعة في مواجھة االستعمار ، سلیم الحسني .٦٢

١٩٩٤ .( 

االوضاع السیاسیة واالجتماعیة : العراق في الوثائق العثمانیة ، سنان معروف أغلو .٦٣ 

ان (، ني  في العراق خالل العھد العثما  .) ٢٠٠٦، دار الشروق : عمَّ

شركة المطبوعات للتوزیع : بیروت (، الموسوعة االقتصادیة ، سمیح مسعود .٦٤

  ).١٩٩٣، والنشر 

مكتبة االسكندریة القدیمة ومشروع احیائھا في الوقت ، شعبان عبد العزیز خلیفة .٦٥

  ). ٢٠٠٢، الدار المصریة  اللبنانیة : القاھرة ( ، الحاضر 



 

 

)

تاریخ اوربا من النھضة حتى ، شوقي عطا هللا الجمل وعبد هللا عبد الرزاق ابراھیم .٦٦

  ). ٢٠٠٤، المكتب المصري : القاھرة ( ، الحرب الباردة 

  ). ١٩٨٩، الدار العربیة : بغداد ( ضاري محمد الحیاني ، البھائیة حقیقتھا واھدافھا ،  .٦٧

مؤسسة االعلمي : بیروت (، تھا وتقالیدھا النجف االشرف عادا، طالب علي الشرقي .٦٨

  ).٢٠٠٦،للمطبوعات 

  ).٢٠١٢،دار الرافدین : بیروت (، معالم النجف االشرف ،عباس الترجمان  .٦٩

، دار الثقافة : عمان(، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة ، عباس العبودي .٧٠

٢٠٠٧ .(  

ھـ  ١٣٣٥ - ٦٥٦ما بعد العھد العباسیة من سنة تاریخ النقود العراقیة ل، عباس العزاوي .٧١

  ). ١٩٥٨، طبع شركة التجارة والطباعة : بغداد(، م  ١٩١٧-  ١٢٥٨/ 

  . ٤- ١ج،)  ١٩٧٣، مطبعة بغداد : بغداد (، عشائر العراق ،  ـــــــــــــــــ.٧٢

-٧ج ، ) ھـ ١٤٢٥، مطبعة شریعت : قم(، تاریخ العراق بین االحتاللین ، ـــــــــــــــ .٧٣

٨.  

مطبعة االرشاد : بغداد(، البابیة والبھائیة ومصادر دراستھما ، عباس كاظم مراد .٧٤

،١٩٨٢ .(  

دراسة وثائقیة في تاریخ المنتفك الوطني احوالھ االقتصادیة ، عبد هللا الجوراني .٧٥

دار الشؤون الثقافیة  :بغداد( ،  ١٩٥٨-واالجتماعیة والسیاسیة اواخر العھد العثماني

  ). ٢٠٠٨، العامة 

عالم : م.د( ، دراسات مختارة في المكتبات والتوثیق واالعالم ، عبد هللا عمر البارودي .٧٦

  .١ج، ) ت .د،الكتب 

دار : بیروت (دور الشیعة  في تطور العراق السیاسي الحدیث ، ، عبد هللا فھد النفیسي .٧٧

  )  .١٩٧٣النھار ،

  ) . ١٩٤٩، مطبعة العاني : بغداد ( ٢ط، البادیة ، عبد الجبار الراوي .٧٨

تأریخ الحركة االسالمیة في العراق الجذور الفكریة والواقع ، عبد الحلیم الرھیمي .٧٩

 ). ١٩٨٥، الدار العالمیة : بیروت (، )  ١٩٢٤ -١٩٠٠( التأریخي 



 

 

)

 )  .١٩٦٧، مطبعة اسعد : بغداد (، تاریخ الطب العراقي ، عبد الحمید العلوجي  .٨٠

النظام القضائي في الموصل في العھد ، د الرحمن عبد هللا محمد حسن الصراف عب.٨١

مركز البحوث : بغداد ( ، م١٩١٨- ١٨٣٤/ھـ١٣٣٧- ١٢٤٩العثماني االخیر 

  .) ٢٠٠٩، والدراسات االسالمیة 

: النجف( ، خ محمد كاظم الخراساني المصلح المجاھد الشی، عبد الرحیم محمد علي .٨٢

 ). ١٩٧٢، مطبعة النعمان 

، مطبعة دار الكتب: بیروت (،  ٧ط، العراق قدیما ً وحدیثا ً ، عبد الرزاق الحسني .٨٣

١٩٨٢ .(  

( ، ١٩١٧ - ١٦٣٨تاریخ التعلیم في العراق في العھد العثماني  ، عبد الرزاق الھاللي .٨٤

  ). ١٩٥٩، شركة الطبع والنشر االھلیة : بغداد 

ین الحسیني الشھرستاني حیاتھ ونشاطھ العلمي السید ھبة الد، عبد الستار الحسني .٨٥

 .)ھـ ١٤٢٩،مكتب االعالم اإلسالمي مطبعة : قم (، ) ھـ ١٣٨٦ -١٣٠١(واالجتماعي 

تاریخ العراق الحدیث من نھایة حكم داود باشا الى نھایة حكم ، عبد العزیز سلیمان نوار .٨٦

 ).١٩٦٨، دار الكاتب العربي : القاھرة (،مدحت باشا 

، مسلمو الھند –الفرس  –الشعوب االسالمیة االتراك العثمانیون ، ــــــــــــــــــ ـــ.٨٧

  .) ١٩٩١،دار النھضة العربیة : بیروت (

م دراسة ١٩١٨- ١٥٣٤بلدیات العراق في العھد العثماني ، عبد العظیم عباس نصار .٨٨

  ).ھـ ١٤٢٧، مطبعة شریعت: قم (، تاریخیة وثائقیة 

: القاھرة (، دراسات في علوم المكتبات والتوثیق والببلیوجرافیا ، النور  عبد الوھاب أبو.٨٩

  ). ١٩٩٦، عالم الكتب 

دار المحجة : بیروت (، من اعالم الفكر والقیادة المرجعیة ، عبد الكریم ال نجف .٩٠

  .) ١٩٩٨، البیضاء 

علیھ (ن فرحة الغري في تعیین قبر أمیر المؤمنی، عبد الكریم  بن طاووس الحسني .٩١

 ) . ١٩٩٨، مطبعة محمد : م.د(، تحقیق تحسین آل شبیب الموسوي، ) السالم 

 



 

 

)

 فةادارة المنظمات الدولیة المتخصصة بالتربیة والثقا، عبد المجید سعید مصلح العسالي .٩٢

المركز القومي لالصدارات  القانونیة : م.د( ، االیسیسكو  - االلكسو –والعلوم الیونسكو 

 ،٢٠١٠ .(  

: بغداد (، النظام ومشاریع االصالح:  حوزة النجف االشرف ، عبد الھادي الحكیم .٩٣

  ) . ٢٠٠٧،مطبعة شركة مجموعة العدالة للطباعة والنشر 

ار د: النجف (، لوحة الشرف لرجال األعمال األوائل في النجف ،عبود الطفیلي .٩٤

  .١ج ، ) ٢٠٠٥ ،الضیاء

-١٩٠٨جف االشرف وحركة التیار االصالحي الن، عدي حاتم عبد الزھرة المفرجي .٩٥

 ).٢٠٠٥، دار القارئ والمواھب : بیروت (، م ١٩٣٢

، م دراسة تاریخیة١٩١١-١٨٣٩محمد كاظم االخوند ، عدي محمد كاظم السبتي .٩٦

  .) ٢٠١٠، مؤسسة دلتا للطباعة : بیروت (

( ، ادي االسدي محمد الشیخ ھ  ترجمة وتعلیق ، العراق في مشاھدات ناصر الدین شاه .٩٧

  )  .٢٠١١،شركة مجموعة العدالة  :بیروت 

دار : بغداد ، م ١٨٣١-١٧٥٠حكم الممالیك في العراق ، عالء موسى كاظم نورس .٩٨      

  ) . ١٩٧٥، الحریة 

، م ١٨٠٠- ١٧٠٠العراق في العھد العثماني دراسة في العالقات السیاسیة  ، ـــــــــــــــ .٩٩

  ). ١٩٧٩،  دار الحریة: بغداد (

وحركتھا االصالحیة  االحوزة العلمیة في النجف ومعالمھ، علي احمد البھادلي .١٠٠

  ). ١٩٩٣، دار الزھراء : بیروت (، م ١٩٨٠- ١٩٢٠/ھــ ١٤٠١- ١٣٣٩

المكتب : بیروت (،  ٤ط ،  ةتاریخ الدولة العثمانیة وعالقاتھا الخارجی، علي حسون .١٠١

  ). ٢٠٠٢، االسالمي 

، دار السالمي: كربالء المقدسة (  ،منھاج الصالحین  ، یني السیستاني علي الحس.١٠٢

  .٢ج، ) ت.د

محمد سعید الحبوبي ودوره الفكري  والسیاسي ، علي فاروق محمود عبد هللا الحبوبي .١٠٣

  ).ت . د، العتبة العلویة المقدسة : النجف االشرف ( ، م ١٩١٥ - ١٨٤٩



 

 

)

  ).ھـ١٤١٣،  مطبعة أمیر : قم (، جتمع العراقي دراسة في طبیعة الم، علي الوردي .١٠٤

دار : بیروت (،  ٢ط ، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، علي الوردي.١٠٥

  .٤-٣ج ، )  ٢٠٠٥، الراشد 

تاریخ مشكلة األراضي في العراق ودراسة في التطورات ، عماد احمد الجواھري .١٠٦

 ).١٩٧٨،  دار الحریة: بغداد (،  ١٩٣٢-١٩١٤العامة 

االسر الحاكمة ورجال االدارة والقضاء في العراق في ، عماد عبد السالم رؤوف .١٠٧

، دار الحكمة : بغداد ( ،  م ١٩١٨ -١٢٥٨/ ھـ  ١٣٣٧ - ٦٥٦العھود المتأخرة 

١٩٩٢(.  

مجد المؤسسة الجامعیة : بیروت ( ،دمقرطة منظمة االمم المتحدة  ، عمیمر نعیمة .١٠٨

  ). ٢٠٠٧، والتوزیع للدراسات والنشر 

،  ١٩١٦ - ١٢٨٨دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة والمشرق العربي ، الغالي غربي .١٠٩

  ). ٢٠٠٧، دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر ( 

دراسات في تاریخ العرب في العھد العثماني رؤیة جدیدة في ضوء ، فاضل بیات .١١٠

 ). ٢٠٠٣، دار المدار اإلسالمي : بیروت (، الوثائق والمصادر العثمانیة

دراسة تاریخیة في االوضاع : الدولة العثمانیة في المجال العربي ، ـــــــــــــــ .١١١

اواسط  –مطلع العھد العثماني (االداریة في ضوء الوثائق والمصادر العثمانیة حصرا ً 

  .) ٢٠٠٧،مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت (، ) القرن التاسع عشر 

دار المعرفة : االسكندریة (،  ٧ط، جغرافیة الوطن العربي ، فتحي محمد أبو عیانھ .١١٢

  ). ٢٠٠٧، الجامعیة 

العائك : القاھرة (، المنظمات الدولیة ، فخري رشید المھنا وصالح  یاسین داود  .١١٣ 

  ). ٢٠٠٧، لصناعة الكتاب 

نشأتھا وتطورھا الحضاري  )طویریج(مدینة الھندیة ، فالح محمود خضر البیاتي .١١٤

  .١ج ، )  ٢٠٠٧، مطبعة دار االرقم: الحلة (، م ١٩٢٠ - ١٧٩٩

: بیروت (،  ٣ط، مدحت باشا أبو الدستور العثماني وخالع السالطین ، قدري قلعجي .١١٥

  ). ١٩٥٨، دار العلم للمالیین 



 

 

)

/ ھـ  ١٣٣٣ - ١٣٣٢النجف االشرف وحركة الجھاد عام ، ن الجبوري اكامل سلم.١١٦

  ). ٢٠٠٢، مؤسسة العارف : بیروت ( ، م ١٩١٤

سیرتھ واضواء على مرجعیتھ ومواقفھ : السید محمد كاظم الیزدي ،  ــــــــــــــــــــــ.١١٧

  ) . ٢٠٠٦، مطبعة برھان : قم (، ووثائقھ السیاسیة 

  .)٢٠٠٨،   دار صفاء: عمان (، مقبرة النجف الكبرى ، محسن عبد الصاحب المظفر .١١٨

دار الشؤون : بغداد (، مدینة النجف عبقریة المعاني وقدسیة المكان، ــــــــــــــــــــــ .١١٩

  ). ٢٠١١،  العامةالثقافیة 

  .) ١٩٩٠، دار النفائس : بیروت (، تیمورلنك ، محمد اسد هللا صفا .١٢٠

ھ السیاسیة السید ھبة الدین الحسیني آثاره الفكریة ومواقف، محمد باقر احمد البھادلي .١٢١

  ). ٢٠٠١،شركة الحسام للطباعة  : بغداد (، م ١٩٦٧ – ١٨٨٤

  ،) ١٩٤٥-١٩٢١(الحیاة الفكریة في النجف االشرف ، ــــــــــــــــــــــــــ .١٢٢

 ).٢٠٠٤مطبعة ستاره،: قم(  

ذرائع العصبیات العنصریة في اثارة الحروب وحمالت نادر ، محمد بھجة االثري .١٢٣

، مطبعة المجمع العلمي العراقي : بغداد (، اق في روایة شاھد عیان شاه على العر

١٩٨١ . (.  

دار : بیروت (، تاریخ النجف حتى نھایة العصر العباسي ، محمد جواد فخر الدین .١٢٤

  ).٢٠٠٥، الرافدین 

تحقیق جودت ، العبقات العنبریة في الطبقات الجعفریة ، محمد الحسین كاشف الغطاء .١٢٥

  ).١٩٩٨، ط .د: بیروت (،  القزویني

: بیروت(، ل الصدق ئفضائل أمیر المؤمنین وإمامتھ من دال، محمد حسن المظفر .١٢٦ 

  . ٣-١ج، )  ١٩٩٢، دار احیاء التراث العربي 

  ).١٩٨٧، دار الزھراء : بیروت (،  ٢ط، تاریخ الشیعة ، محمد حسین المظفر .١٢٧

النجف (، ) علیھ السالم (مام الرضا من حیاة اإل، محمد الحسیني الشیرازي  .١٢٨ 

  .١٠ج، ) ٢٠٠٨، مطبعة النجف االشرف : االشرف



 

 

)

، بیت العلم للنابھین : بیروت (  تشریعة االنتخابا، محمد صادق محمد الكرباسي  .١٢٩

٢٠٠٥.( 

، دار االضواء : بیروت (، الحوزة العلمیة في النجف االشرف ، محمد الغروي .١٣٠

١٩٩٤ (.  

-١٨٦٩/ھـ١٢٨٩-١٢٨٦العراق في عھد مدحت باشا ، فور سلمان محمد عص.١٣١

  ) . ٢٠١٠، جعفر العصامي للطباعة الفنیة الحدیثة :بغداد (، م ١٨٧٢

، مطبعة الحیدریة: النجف (، النجف مشھد االمام او مدینة ، محمد علي جعفر التمیمي .١٣٢

 . ١ج ، )  ١٩٥٥

مة العربیة في النجف اواسط القرن رجال المقاو، محمد علي رشید ظاھر الملحة .١٣٣

  ). ١٩٩٨، مطبعة اآلداب : النجف ( ، التاسع عشر 

تحقیق  كامل سلمان ،  ١٩٠٨النجف في ربع قرن منذ سنة ، محمد علي كمال الدین .١٣٤

 ). ٢٠٠٥، دار القاريء : بیروت (، الجبوري 

  ).١٩٩٢، الجیل  دار: بیروت ( ، یة ادارة الوثائق االرشیف، محمد محجوب مالك .١٣٥

  ).ھــ ١٤٢٦، دار الغدیر : قم ( ،  ٤ط، المنطق ، محمد رضا المظفر .١٣٦

، ة الى االنقالب على الخالفة تاریخ العثمانیین من قیام الدول، محمد سھیل طقوش .١٣٧

  ). ٢٠٠٨، دار النفائس : بیروت (، ٢ط

  ).ت . د، م. د( ، االنتخابات ، محمد القیار  .١٣٨

دار الھادي ، :بیروت (اظم الطریحي ،النجف االشرف مدینة العلم والعمران، محمد ك.١٣٩

٢٠٠٢. (  

  ).ت . د، مطبعة العرفان : صیدا ( ، البھائیة في المیزان ، محمد الكاظمي القزویني .١٤٠  

، تاریخ القوقاز نسور الشیشان في مواجھة الدب الروسي ، محمود عبد الرحمن .١٤١

  .) ٢٠٠٣،  دار النفائس: بیروت (

: القاھرة(، نیة في العصور الوسطى تاریخ الدولة العثما، محمود محمد الحویري .١٤٢

 ).ت.د، المكتب المصري للمطبوعات 



 

 

)

دراسات وبحوث " متاحف العالم والتواصل الحضاري ، محمد یسرى ابراھیم دعبس .١٤٣

  .) ٢٠٠٤، شركة الجالل للطباعة : االسكندریة  (،"في انثروبولوجیا المتاحف

تلفیق االخبار وتلقیح االثار في وقائع قزان وبلغار وملوك ، الرمزي . م . م .١٤٤

  .٢ – ١ج ، ) ٢٠٠٢دار الكتب العلمیة ،: بیروت (، تعلیق إبراھیم شمس الدین ،التتار

التاریخ والتراث الجیولوجي والثروات : ارض النجف ، موسى جعفر العطیة .١٤٥

  ). ٢٠٠٦، مؤسسة النبراس : النجف االشرف (، الطبیعیة

، دار العلوم الحدیثة : بیروت ( ،  ٢ط، مصور الخط العربي ، ناجي زین الدین .١٤٦

١٩٧٤  (  .  

مطبعة : النجف االشرف ( ، لمحات من تاریخ النجف ، ناجي وداعة الشریس .١٤٧

  .١ج ، )  ١٩٧٣، القضاء

دار الكتب : القاھرة ( ،نمیتھا المقتنیات االرشیفیة تكوینھا وت، ناھد حمدي احمد .١٤٨

  ).١٩٩٦، المصریة 

موقف نصارى بالد الشام من االصالحات في الدولة ، نایف عبد نایف نجم الجبوري .١٤٩

  ).٢٠١١، دار الحامد : عمان ( ، ) م ١٩١٤ -١٨٣٩(العثمانیة 

، معیة دار المعرفة الجا: االسكندریة ( ، في الوثائق والمخطوطات ، نبیلة حسن محمد .١٥٠

٢٠٠٨.( 

دار : دمشق (، قسطنطینیة صراعات الكنیسة وسقوط ال، نجیب اسطیفان .١٥١

  .) ٢٠٠١،التكوین

  ) . ٢٠٠٢، مطبعة المرؤة : بغداد (، قواعد الخط العربي ، ھاشم محمد الخطاط .١٥٢

، مطبعة الشابندر : بغداد (،  ٣ط، تحریم نقل الجنائز المتغیرة ، ھبة الدین الشھرساتي .١٥٣

  ).ھـ ١٣٢٩

، دار الطلیعة : بیروت(،  ٣ط ، الكوفة : نشأة المدینة العربیة االسالمیة ، ھشام جعیط .١٥٤

٢٠٠٥ (.  

 -جدلیة الدین والسیاسة في ایران الصفویة : الفقیھ والسلطان ، وجیھ كوثراني .١٥٥

  ). ٢٠٠١، دار الطلیعة : بیروت ( ،  ٢ط، القاجاریة والدولة العثمانیة 



 

 

)

  ).١٩٧١، دار الحریة : بغداد(، قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، ارة العدل وز.١٥٦

الجذور السیاسیة والفكریة واالجتماعیة للحركة القومیة ، ومیض جمال عمر نظمي .١٥٧

 ،مركز دراسات الوحدة العربیة: ت بیرو(،  ٣ط، في العراق ) االستقاللیة (العربیة 

١٩٨٦.(  

اصول فحص المستندات المقدمة بموجب االعتمادات ، ي یعقوب الیاس السفر.١٥٨  

  ). ٢٠٠٤، الدار العربیة للعلوم : بیروت (، دققھ الیاس یعقوب السفري ، المستندیة 

، شركة التجارة والطباعة المحدودة :بغداد (، مباحث عراقیة ، یعقوب سركیس .١٥٩

  .القسم الثاني، )  ١٩٥٥

، ) ١٩٠٩- ١٨٧٦(حمید الثاني لطان عبد الاسباب خلع الس، یوسف حسین عمر .١٦٠

  ) . ٢٠٠٥، دار الكتاب الثقافي : اربد(

، محاكمتھ -مذكراتھ   –مدحت باشا حیاتھ ، یوسف كمال بك حتاتھ وصدیق الدملوجي .١٦١

  ). ٢٠٠٢، الدار العربیة للموسوعات : بیروت(

  : المعربة  -ب
یثة ترجمة وتحقیق عبد الوھاب قاموس تراجم مصر الحد، " االبن" ارثر جولد شمیت .١

  ). ٢٠٠٣، المجلس االعلى للثقافة : القاھرة ( ، بكر 

مراجعة سعد ، ترجمة عبد اللطیف الحارس ، تاریخ تركیا الحدیث ، إریك زوركر .٢

  ). ٢٠١٣، دار المدار اإلسالمي : بیروت ( ، ضاروب 

  ).١٩٩٨،أمیر:قم (،شیعة العراق ،اسحاق نقاش .٣

ترجمة  ھاشم صالح التكریتي ، والیة البصرة في ماضیھا وحاضرھا ، موف الكسندر ادا.٤

 ). ٢٠٠٩، دار الوراق : لندن (، 

-١٦٠٠التاریخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانیة ،  وآخرونثریا فاروقي  .٥ 

  . ٢ج،)   ٢٠٠٧، دار المدار االسالمي : بیروت (، ترجمة قاسم عبده قاسم ، م ١٩١٤

: الدوحة (، ترجمة مكتب الترجمة بدیوان حاكم قطر ، دلیل الخلیج ، لوریمر ج . ج .٦

  .٤ج، القسم التاریخي ، ) ١٩٦٧، مطابع العروبة 



 

 

)

،  ٣ط ، ترجمة ناصر الدین األسد واحسان عباس ، یقظة العرب ، جورج انطونیوس .٧

  ). ١٩٦٩، دار العلم للمالیین :  بیروت (

ات االجتماعیة والحركات الثوریة من العھد العثماني حتى الطبق: العراق ، حنا بطاطو .٨

، مؤسسة االبحاث العربیة : بیروت ( ، ترجمة عفیف الرزاز ، قیام الجمھوریة 

  .الكتاب األول، ) ١٩٩٠

  

. ترجمة محمد م، تاریخ الدولة العثمانیة من النشوء الى االنحدار ، خلیل اینالجیك .٩

  ). ٢٠٠٢، ار االسالمي دار المد: بیروت (، االرناؤوط 

- ١٣٠٠التاریخ االقتصادي واالجتماعي لللدولة العثمانیة ، ـــــــــــــ   و دونالد كواترت .١٠

، )  ٢٠٠٧، دار المدار االسالمي : بیروت ( ، ترجمة عبد اللطیف الحارس، م ١٦٠٠

  .١ج

ام محمد ترجمة عص،المعجم الجغرافي لإلمبراطوریة العثمانیة ، موستراس . س  .١١ 

  ). ٢٠٠٢، دار ابن حزم : بیروت (، الشحادات 

ترجمة جعفر ، اربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ، ستیفن ھیمسلي لونكریك .١٢

  ). ١٩٤٩، دار الكشاف : بیروت ( ،  ٢ط، الخیاط 

، تاریخ سیاسي  ١٩٥٠الى سنة  ١٩٠٠من سنة : العراق الحدیث ، ــــــــــــــــــــ . ١٣

منشورات الفجر  :بغداد ( ، ترجمة سلیم طھ التكریتي ، اقتصادي ، ي اجتماع

  .١ج، )١٩٨٨،

  ). ٢٠٠٣،مؤسسة االعلمي : بیروت ( ، ٢ط، مفاتیح الجنان ، عباس القمي  .١٤

، ترجمة ایمن ارمنازي ، م ١٩٢٢- ١٧٠٠الدولة العثمانیة ، دونالد كواترت  .١٥ 

  .) ٢٠٠٤، العبیكان : ریاضال(

ترجمھ ، ) م١٨٧٦-١٨٤٠(كربالء في االرشیف العثماني دراسة وثائقیة ، ا دیلك قای.١٦

الدار العربیة : بیروت (، عن التركیة حازم سعید منتصر ومصطفى زھران

 ). ٢٠٠٨، للموسوعات 



 

 

)

ترجمة نبیھ امین فارس ومنیر البعلبكي ، تاریخ الشعوب االسالمیة ، كارل بروكلمان   .١٧

  .) ١٩٦٥، للمالیین  دار العلم: بیروت (، ٤ط، 

 ). ٢٠٠٧،  يدار الفاراب: بیروت ( ،  ٩ط ، تاریخ األقطار العربیة الحدیث ، لوتسكي .١٨

دار البالغة : بیروت (، سیاحة في الشرق،و ترجمة لجنة الھدى ، محمد حسن القوجاني .١٩

 ،١٩٩٢.(  

( ، ١٠ط، سان حقي تحقیق اح، عثمانیة تاریخ الدولة العلیة ال، محمد فریدبك المحامي .٢٠

  ). ٢٠٠٦،دار النفائس : بیروت 

، ترجمة صالح سعداوي صالح ، االرشیف العثماني ، نجاتي اقطاش وعصمت بینارق .٢١

مركز الوثائق : َعمان ، مركز االبحاث للتاریخ والفنون والثقافة االسالمیة : استانبول (

  ). ١٩٨٦، والمخطوطات بالجامعة االردنیة 

ترجمة یوسف ، م ١٥٧٤-١٥١٦الفتح العثماني لالقطار العربیة ، انوف نیقوالي ایف.٢٢

 ). ٢٠٠٤، دار الفارابي : بیروت (،  ٢ط، عطا هللا 

، م١٤٥٣ات الحصار العثماني الفتح االسالمي  للقسطنطینیة یومی، نیقولو باربارو .٢٣

، طباعة دار روتابربنت لل: م.د(، دراسة وترجمة وتعلیق حاتم عبد الرحمن الطحاوي 

٢٠٠٢ . (  

ترجمة احمد نجیب ، ) م١٩٥٠-١٧٨٩(تاریخ اوربا في العصر الحدیث ، ل فِشر .ا.ھـ.٢٤

  ). ١٩٥٨، دار المعارف : القاھرة ( ،  ٣ط، ھاشم و ودیع الضبع 

  

ترجمة شكري ، م ١٥٦٦-١٥٢٩سلطان الشرق العظیم سلیمان القانوني ، ھارولد المب .٢٥

  ). ٢٠٠٧، یة للموسوعات الدار العرب: بیروت (، ندیم 

ترجمة  احمد عبد المنعم ، المجتمع اإلسالمي والغرب ، ھاملتون جب وھارولد بوون .٢٦

  .١ج)  ١٩٧١ط،.د: القاھرة (، مراجعة احمد عزت عبد الكریم ،مصطفى  

مراجعة وتنقیح ، ترجمة عدنان محمود سلمان ، تاریخ الدولة العثمانیة ، یلماز اوزتونا .٢٧

  .٢ج، )  ١٩٩٠، مؤسسة فیصل للتمویل : استانبول ( ، نصاريمحمود اال



 

 

)

، ترجمة صالح سعداوي ، دلیل االرشیف العثماني ، یوسف احسان كنج وآخرون .٢٨

  ). ٢٠٠٨، " إرسیكا" مركز االبحاث للتاریخ والفنون والثقافة االسالمیة : استانبول (

               : المصادر التركیة : سابعاً 
    

1.Mehmet Eminoĝlu , Osmanll Vesikalrlnl Okumaya GiriŞ,10 Baskl , 

(Ankara : Türkiye Diyanet Vakfl,2010).                                     

  

 

  :المعاجم والموسوعات : ثامناً 
  ) .  ٢٠١٠،دار عویدات للنشر والطباعة : بیروت (، اطلس بلدان العالم   .١

: قم المقدسة (،  ٣ط ، ) علیھما السالم (ام علي بن موسى الرضا اإلم، أعالم الھدیة .٢

  .١٠ج، )ھـ ١٤٢٧، مطبعة لیلى 

عجل هللا تعالى فرجھ " ( ءخاتم االوصیا"اإلمام المھدي المنتظر، أعالم الھدایة .٣

 . ١٤ج، )ھـ ١٤٢٧، مطبعة لیلى : قم المقدسة (،  ٣ط، )الشریف

، طابع دار الشؤون الثقافیة العامةم: بغداد (، العراقیةموسوعة العشائر ، ثامر عبد الحسن .٤

  . ١ج،)  ١٩٩٢

، مؤسسة االعلمي : بیروت ( ،   ٢ط ، موسوعة العتبات المقدسة ، جعفر الخلیلي .٥

  .٢ج، قسم النجف ، ) ١٩٨٧

تحقیق ، لسان العرب ، ) م١٣١١/ھــ٧١١ت( ، جمال الدین أبو الفضل ابن منظور .٦ 

  . ٥مج)  ٢٠٠٥، دار الكتب العلمیة : بیروت ( ،  احمد    حیدر عامر

دار :بیروت (حسان حالق وعباس صباغ ، المعجم الجامع في المصطلحات العثمانیة ، .٧

  ) .٢٠٠٩النھضة العربیة ،

دار الكتاب : بیروت (، فیةلمصرامعجم المصطلحات التجاریة و، حسن النجفي .٨

  ).١٩٧٨،العربي



 

 

)

تحقیق مھدي المخزومي وابراھیم ، العین ، ) ھــ١٧٥:ت(،  الخلیل بن احمد الفراھیدي.٩

 ).ھـ، مطبعة الصدر : م.د(، ٢ط، السامرائي 

مراجعة عبد ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التأریخیة ، سھیل صابان .١٠

  .)٢٠٠٠، مكتبة الملك فھد الوطنیة : الریاض( ، الرازق محمد حسن بركات 

  ) .١٩٩٦، مطبعة غزل باران : طھران ( ،  ٣٥ط، نجد في اللغة الم، لویس معلوف  .١١

  .١ج، )٢٠٠٥،دار المحجة البیضاء : روت بی(، معجم العشائر العراقیة، ماجد الزبیدي .١٢

، مطبعة الوالیة : قم (، معارف الرجال في تراجم العلماء  واالدباء ، محمد حرز الدین .١٣

  .٣-١ج، ) ھـ١٤٠٥

 .٣-١ج، ) ھــ١٤٢٧، ارش گن: قم (، تاریخ النجف االشرف، ـــــــــــ ـــــــــــــــ.١٤

، معجم رجال  الفكر واالدب في النجف االشرف خالل الف سنھ ، محمد ھادي االمیني .١٥

 . ٣-١ج، ) ١٩٩٢، ط.د:م.د(، ٢ط

، لمعجم الموضوعي للمصطلحات الطبیةا، ممدوح احمد زكي وعز الدین الدنشاري .١٦

 ).ت.د، دار الكتاب الجامعي : القاھرة (

  .) ١٩٨٢، دار المشرق : بیروت (،  ١٢ط، المنجد في االعالم .١٧

، فرید عبد العزیز الجندي : تحقیق ، معجم البلدان ، ) ھـ٦٢٦ت (یاقوت الحموي  .١٨

  .٤ج، ) ت.د، دار الكتب العلمیة : بیروت (

  : القوامیس واالدلة : تاسعاً 
  : العربیة  -أ

  ،"Türkςe-Arapςa:Sözlük" عربي  -تركي : المعجم االساسي،ارصليإلیاس ق.١ 

  ). ٢٠٠٤،Emre Matbaasl: استانبول (، ٣ط

  ). ١٨٩٤،مطبعة اآلداب: م . د(، ) قاموس(رفیق العثماني ، أمین خوري .٢

  ).٢٠٠١، دار المرتضى : بیروت (، ة دلیل كربالء المقدس، سلمان ھادي آل طعمة .٣

المستشاریة الثقافیة للجمھوریة : م .د(، عربي  - المعجم الذھبي فارسي  ،محمد التونجي .٤

  ). ١٩٩٣، اإلسالمیة االیرانیة بدمشق 

  : العثمانیة  - ب



 

 

)

برنجى ،)evik0Matbaaclllkς: İstanbul ,(2010,قاموس تركي، شمس الدین سامي .١

  .ایكنجي جلد   و

  ) .İstanbul:Enes ofset , 2006(، لغت ناجي ، معلم ناجي .٢

                        : التركیة  - ج 

1.Emrullah İŞLER ve İbrahim öZAY , Türkςe- Arapςa Kapsamll 

     Sözlük ,2. Baskl, (Ankara:kalkan Matbaaclllk , 2010).    

2.Ferit DEVELLİOĞLU ,Osmanllca-Türkςe  AnsikloPediklügat, 

26.Baskl,(Ankara:Aydln0Kitabevi Yaylnlarl,2010).  

3.Yusuf İhsan GENς ve BaŞkalarl , BaŞbakanllk Osmanll ArŞivi  

Rehberi ,3.Baskl ,(Ankara : BaŞbakanllk Baslmevi , 2010 ).       

  : البحوث والدراسات : عاشراً 
ئق الوثا" ، اھمیة الوثائق العثمانیة في االرشیفات العربیة ، بھاء عبد القادر االبراھیم  .١

  .٢٢العدد،  ٢٠٠٤، ) مجلة" (العربیة 

، بحث في موسوعة النجف االشرف  ، النجف في المراجع الغربیة ، جعفر الخیاط .٢

  .٤ج، )  ١٩٩٤دار االضواء : بیروت (

بیروت (، بحث في موسوعھ النجف االشرف ، النجف في رحالت الغربیین ، ـــــــــــــــ .٣

 .٤ج، )  ١٩٩٤، دار االضواء : 

، الخصائص االساسیة للمكاتبات الرسمیة في وثائق االرشیف العثماني ، زكریا كورشون .٤

  .٢٢العدد،  ٢٠٠٤، ) مجلة" (الوثائق العربیة "

" ، تجربة دارة الملك عبد العزیز في تصویر الوثائق العثمانیة وجمعھا ، سھیل صابان .٥

 .٢٢العدد ،  ٢٠٠٤،) مجلة " (الوثائق العربیة 

" ، سلسلة الدفاتر المھمة في االرشیف العثماني " مھمة دفترلري " ، الشاھین شامل .٦

 .١العدد – ٦السنة ،  ٢٠٠٩ربیع ، حلب ، ) مجلة " (العادیَّات 



 

 

)

الوثیقة التاریخیة العثمانیة في االرشیف العثماني في استانبول ، عایض بن خزام الروقي .٧

الوثائق " ، ل التجربة العملیة المباشرة بین السھل الممتنع والممكن المستحیل من خال

 .٢٢العدد،  ٢٠٠٤، ) مجلة " (العربیة 

 - مساھمة االرشیف العثماني في كتابة تاریخ العالقات المغربیة ، عبد الرحیم بنحادة .٨

بحث منشور في ، العثمانیة من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر المیالدي 

منشورات : الرباط (، تنسیق عبد الرحمن المودن ، ثماني كتاب المغارب في العھد الع

  .) ١٩٩٥، كلیة االداب والعلوم االنسانیة 

" الوثائق العربیة " ، لبنان في ارشیف رئاسة الوزراء باستنبول ، عصام كمال خلیفة .٩

  .  ٢٢العدد،  ٢٠٠٤، ) مجلة (

اسیة واالقتصادیة أوضاع والیة الموصل السی، عصمت برھان الدین عبد القادر .١٠

المجمع العلمي العراقي "، واالجتماعیة والثقافیة من خالل سالنامات الموصل العثمانیة 
  .٤٥م ،  ٢ج ،  ١٩٩٨، بغداد ، ) مجلة (" 

عالء حسین الرھیمي ،حقائق عن الموقف في النجف من الثورة الدستوریة االیرانیة .١١

 .٢٠٠٣،  ١العدد النجف ، ، ) مجلة " (السدیر " م، ١٩١١ - ١٩٠٥

الوثائق الیمنیة والعربیة في ، علي احمد أبو الرجال وفؤاد عبد الوھاب الشامي .١٢

" الوثائق العربیة " ، االرشیف العثماني وتجربة الیمن في الحصول على وثائقھا 

  .٢٢العدد ،  ٢٠٠٤، ) مجلة (

كم العثماني الزقرت والشمرت نھضة عشائریة بوجھ الح، علي كاظم ھاني الحداد .١٣

 .اتحاد المؤرخین العرب، " بحث"، البغیض 

) مجلة " (المورد" ، السالنامات العثمانیة واھمیتھا لتاریخ العراق ، فاضل مھدي بیات .١٤

 .٢العدد،  ١٧المجلد ،  ١٩٨٨، بغداد ، 

اھمیة التعاون بین الدول العربیة لالستفادة من األرشیف ، محمد الطاھر الجراري .١٥

  . ٢٢العدد،  ٢٠٠٤، ) مجلة " (الوثائق العربیة " ني العثما

  : الصحف والمجالت : إحدى عشر 
 :الصحف والمجالت العربیة  - أ



 

 

)

  : الصحف : أوالً 

  . ١٩١٢الریاض ، بغداد ،  .١

  .١٨٨١،  ١٨٧١الزوراء ، بغداد ، .٢

  : المجالت : ثانیاً 

  . ١٩١٢،  ١٩١١العلم ، النجف االشرف ، . ١

  :نیة الصحف العثما - ب

  . ١٩١١آتش ، استانبول ،.١

  ) :االنترنت (شبكة المعلومات الدولیة : إثنا عشر 
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  )١(نموذج رقم ترجمة األ

  الباب العالي

  نظارة الخارجیة

  مدیریة السیاسة العامة

  شعبة الترجمة

             

الى ) المیرزا ابو القاسم(ارسل شاه ایران المخلوع محمد علي أحد أعوانھ وھو             

ا النجف االشرف وذلك إلخالل االمن فیھا ، الن علماء النجف االشرف ھم الذین أیدو

وأفتوا  لخلعھ ، وانھ ال یرید ان تكون في ایران ) الثورة الدستوریة االیرانیة (المشروطة 

حیاة دستوریة وال حریة ، وان أبا القاسم لھ عالقات مع رؤساء العشائر فلذلك كلف بھذه 

  .المھمة وھو اآلن في النجف االشرف 
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  )٢(نموذج رقم ترجمة األ

  

  ھـ١٣٣١شعبان  ٦القلم الخاص               / نظارة المعارف                              

  ر١٣٢٩تموز ٢٧                                                                                   

  )م١٩١٣تموز  ١١(                                                                                 

  الى

  والیة بغداد العلیة

  الخالصة

  منح وسام المعارف الى الحاج میرزا محمد رحیم أفندي

  

بنى الحاج میرزا محمد رحیم افندي مدرسة في النجف االشرف ، وتكریما لھذا           

  .العمل ُمنح وسام المعارف من الدرجة الثانیة 
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  )٣(نموذج رقم ترجمة األ

  

  

تلغراف سري ) شیفرة (الباب العالي                                                            

  نظارة الداخلیة 

  مدیریة االمن العامة 

  الى

  والیة بغداد

صل نائب القن(الذي یعمل لحساب روسیا ) ابو القاسم الشیرواني (قبض  وتوقیف        

  .في النجف االشرف ) الروسي

   

  

  

  ر١٣٣٠تشرین االول  ٢٢

  )م١٩١٤(                                                                                    

  )وزیر الداخلیة(الناظر 
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  )٤(نموذج رقم ترجمة األ

  

  )مىالصدارة العظ(قلم تحریرات الصدارة 

  

  ھـ ١٣١٧جمادى اآلخرة ٩الى                                      

  ر ١٣١٥تشرین االول ٣

  )م١٨٩٩تشرین االول  ١٥(

  نظارة الداخلیة الجلیلة

ُعین راشد أفندي قائممقاماً في قضاء النجف االشرف بعد استعفاءه من               

آب  ٢٤(ھـ ١٣١٧ربیع اآلخر  ١٦قائممقامیة السماوة حسب المذكرة المؤرخة في 

، وبموجب ) السلطانیة (، وبقرار من لجنة المأمورین الملكیة ٢٣٣٣والمرقمة ) م١٨٩٩

جمادى  ٤بتاریخ ) السلطان العثماني(الخلیفة المعظم اإلرادة السنیة الصادرة من جناب 

  .إجراء الالزم بھمة ) . م١٨٩٩تشرین االول  ١٠(ھـ  ١٣١٧اآلخرة 
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  )٥(نموذج رقم ترجمة األ

  والیة بغداد 

  العدد 

  الى                                                 ١٢٨

  نظارة الداخلیة الجلیلة                                           

  سیدي حضرة صاحب الدولة

منحت دولة ایران وسام شیر و خورشید من الدرجة الرابعة  الى صاحب العزة          

محمود أفندي رئیس بلدیة قضاء النجف االشرف ، وبعد القبول نستأذن من النظارة 

. لتعلیق الوسام  ) السلطان(من جناب البادشاه المعظمة ان تسعى إلصدار إرادة سنیة

  .واالمر والقرار لحضرة من لھ االمر 

  

  

ـ                                        ١٣٢١شعبان  ٩   ھ

  ر                                     مشیر الجیش السادس الھمایوني١٣١٩تشرین الثاني  ٦

  والي بغداد وكالة                                 )            م١٩٠٣تشرین الثاني  ٢٠(
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  )٦(نموذج رقم ترجمة األ

  

  ھـ١٣٢٧رجب ٢قلم التحریرات              / نظارة الداخلیة                               

  ر  ١٣٢٥تموز  ٧                     لى             ا                                                  

  ) م١٩٠٩تموز  ٢٠(حضرة المعالي الصدر االعظم                                               

            

وھما من المجتھدین  –قدم مال كاظم الخراساني والشیخ عبدهللا المازندراني 

لعثمانیة السنیة لكي تقوم بتقدیم المعونة طلباً الى الحكومة ا –االیرانیین المقیمین في النجف 

ھذا حسبما ورد في . الى ایران بسبب دخول القوات الروسیة الى بعض اجزاء اراضیھا 

، والذي اعتمد ) م١٩٠٩تموز  ١٧(ر  ١٣٢٥تموز  ٤تلغراف والیة بغداد المرسل بتاریخ 

  .في   معلوماتھ على تلغراف وكالة متصرفیة كربالء 

                   

  ) .الصدر االعظم(المعروض لفخامتكم السامیة المعظمة 
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