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 م3262-3261 اجلهاز اإلداري فـي املوصـل اثناء احلكن العثواني
                           اسبد. عواد كرين ع

 لرتبية للبناتكلية ا –جاهعة األنبار 
 املستخلص

عمى الرغم من الحرص الشديد الذي لمسناه في اىتمام الدولة العثمانية بوالية الموصل 
فقد عانى الجياز االداري فييا اثناء القرن السابع عشر خماًل كبيرًا نتيجة لمضعف الذي اصاب 
االقتصاد العثماني في ذلك لقرن االمر الذي انعكس سمبًا عمى الجياز االداري في والية 

ك ان المناصب صارت تطرح في االسواق وفقًا لنظام االلتزام فصار ىم الوالي الموصل ذل
والقاضي والمفتي منصبًا عمى كيفية جمع المال دون االخذ بنظر االعتبار تنظيم االمور 
االدارية اذ تعرض بعض والة الموصل وقضاتيا لمرشوة السيما فيما يتعمق بالبت في قضايا 

ض والة الموصل عمى امالك السكان مستغمين بعد الوالية عن االرث فضاًل عن تجاوزات بع
 مركز الدولة في استانبول. 

Abstract                                                 
In spite of the keen interest of the Ottoman state that we experienced in 

Mosul, the administrative system in the 17th. Century suffered many troubles 
resulting from the weakness that affected the Ottoman economic in that century. 
This had negative impacts on the administrative system in Mosul .This was due to 
the positions, which bought in the markets according to an obligatory system 
then. The ruler, jurist and mufti great concern was how to get money disregarding 
the administrative affairs. Some of the rulers and jurists in Mosul took bribery 
especially in the inheritance issues. In addition to the trespassing of some of the 
rulers on the inhabitants properties exploiting the far distance of Mosul from the 
center of the Ottoman State in Istanbul.                   

 املقذهة
كانت والية الموصل احدى ثالث واليات عراقية تابعو لمدولة العثمانية في القرن 
السابع عشر والتي نظمت فييا اإلدارة وفقًا لمقوانين العثمانية. اذ كان )الوالي( عمى راس 
الجياز االداري الذي طالما تمتع بصالحيات واسعو فيو ممثل السمطان في واليتو ولم تتبع 
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ة قاعده معينة في تعيين والة الموصل غير ان األلية التي ظيرت واضحة في الدولة العثماني
تعينيا ليؤالء الوالة ىي بيع منصب والي الموصل وفقا لنظام االلتزام. اما )المتسمم( الذي ىو 
نائب الوالي فقد اختمفت صالحياتو من شخص الى أخر فمنيم وصمت صالحياتو الى اداره 

ما كان الوالي قد حصل عمى منصبة وفق لنظام االلتزام والي جانب  شؤون الوالية السيما اذا
الى جانبو عدد من الموظفين المتسمم كان ىناك )الكتخدا( الذي مثل الساعد االيمن لموالي 

دفتر دار )الخزنو دار، ورئيس الكتاب(، فضاًل عن عدد من الموظفين الماليين مثل مثل )
ي انيطت بيم ميمة ادارة االقطاعات الزراعية، وفي الجانب التيمار، ودفتر دار الزعامت(، الت

القضائي كان ىناك جيازا قضائيا يحكم وفقًا لمشريعة االسالمية تكون من القاضي الذي حاز 
، وقد تميز القضاء في الموصل كون جميع لثانية من حيث ترتيب قضاة العراقعمى المرتبة ا

فتي الذي جاء في المرتبة الثانية بعد القاضي وتميز ، واخيرًا المة من السكان المحميينالقضا
االفتاء في الموصل عن بقية الواليات العراقية االخرى كون االفتاء فييا كان عمى المذىبين 

 الحنفي والشافعي.   
 أواًل: حدود والية املوصل:

م بين كونيا 5151ىـ/399تأرجحت الموصل منذ خضوعيا لمحكـم العثماني سـنة 
تقمة بذاتيا أو تابعة إلحدى الواليات مثل ديار بكر وبغداد فقد كانت الموصل سنجًقا والية مس

استمرارًا عمى ما كانت عميو األوضاع  (5)عثمانًيا تابًعا لديار بكر بداية الحكم العثماني ليا
اإلدارية في زمن االقوينمو. إذ كانت كل من ديار بكر، والموصل، والرىا تشكل وحدة إدارية 

م بعد أن صارت ديار بكر مركًزا لوالية 5151ىـ/399ة ثم اتخذت سمة السنجق سنة واحد
م بعد الحممة التي 5193ىـ/391، وارتقت الموصل إلى والية مستقمة بنفسيا سنة (9)مستقمة

م يتبعيا عدد من 5199ىـ/395قادىا السمطان العثماني سميمان القانوني عمى بغداد سنة 
ي تمثل مركز الوالية، و)باجوان، تكريت، أسكي موصل، ىورن، األلوية ىي )الموصل( الت

ثم عادت مرة أخرى لتكون إحدى السناجق التابعة لوالية بغداد في النصف الثاني من  (9)بانو(
 ىـ/319القرن السادس عشر. غير أنيا استعادت مكانتيا كونيا والية مستقمة بنفسيا سنة 

 .(9)م 5151
بنفسيا في القرن السابع عشر وذلك ما أكدتو وثائق  استمرت الموصل والية قائمة

عدا بعض السنوات التي كانت فييا  (1)ة إلى والة الموصل في تمك الحقبةدفاتر الميمة الموجي
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ثم عادت والية مستقمة تضم  (1)م5191ىـ/ 5391سنة  الموصل سنجًقا تابًعا لديار بكـر وذلك
كوجي التقسيمات اإلدارية لوالية الموصل بين عددًا من السناجق، فقد أظيرت رسالة السيد 

م. إذ ذكرت سنجق )الموصل، وباجوان، وتكريت، 5199-5195ىـ/5399-5395سنوات 
وىوزن، وبانو(. غير أن الباب العالي أجرى بعض التغيرات عمى التشـكيل اإلداري لـوالية 

شاف( في حدود ، )ك(5)م. إذ قام بإدخال سنجقي )زاخو(5199ىـ/ 5399الموصل بعد سنة 
والية الموصل في الوقت الذي فصمت عنيا سنجقي )ىورن، وبانو(، وىكذا استمرت الخريطة 
اإلدارية لوالية الموصل بالتغير المستمر بين مدة وأخرى، ومثال ذلك أن الباب العالي عمل 

م عمى دمج سنجقي )ىورن، وبانو( في سنجق واحد وأوجد سنجًقا جديًدا 5191ىـ/ 5311سنة 
اسم )قره داسني( في الوقت الذي ُفِصل فيو سنجقي )كشاف، وزاخو( عن والية الموصل، وقد ب

ظمت خريطة الموصل في تغير تبعًا لمتطورات السياسية التي شيدىا العراق آنذاك نتيجة 
م دخمت كركوك ضمن حدود والية 5119ىـ/5319الصفوية ففي سنة  -لمحروب العثمانية

 .(1)ل عنيا سنجق )قره داسني(الموصل في الوقت الذي فص
توسعت حدود والية بغداد عمى حساب الموصل نياية النصف األول من القرن السابع 

ىـ/ 5319 عشر ألن تكريت التي كانت إحدى سناجق الموصل قد ضمت إلى بغداد سنة
واستعراضنا لمتغيرات التي طرأت عمى التشكيل اإلداري لوالية الموصل وجدنا أن  (3)م5199

 ( سناجق.1-1م تراوح بين )5119-5151ىـ /5319-319أعداد السناجق بين السنوات 
لم تستقر حدود والية الموصل اإلدارية ألنيا فقدت بعض سناجقيا لوالية )بغداد 

انخفضت سناجق والية الموصل إلى ثالثة سناجق وشيرزور( نياية القرن السابع عشر، فقد 
 (53)م وىي سنجق )أسكي موصل، وسنجق كشاف، وسنجق ىورن(5153ىـ/ 5333سنة 

وظمت الموصل محافظة عمى منزلتيا كونيا والية عمى الرغم من اختزال أجزاء كبيرة من 
ستانبول وقد ظير سناجقيا. إذ استمر والئيا بارتباط والتيا المباشر بالسمطان العثماني في ا

أو  (55)ذلك واضًحا من الكتب الرسمية التي كانت تبعث إلييم باستمرار لالشتراك في حرب
لرفع الظمم عن سكان الموصل الواقع من )مال الميري( إلى غيره من الواجبات األخرى 

، فضاًل عن أن بعض المناطق عمى الرغم من تبعيتيا من الناحية الرسمية (59)المناطة بيم
ية الموصل إال إنيا كانت تدفع الضرائب لحكام المناطق المجاورة مقابل استنادىا إلييم في لوال

مارة بيدنيان كانت  (59)أوقات األزمات فالشيخان التي تقع عمى الحدود الفاصمة بين الموصل وا 
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تابعة لوالية الموصل من الناحية الرسمية مع مستيل القرن الثامن عشر إال إنيا استندت إلى 
 ىـ/5551كام العمادية في قتاليا ضد عشيرتي )موزري، وزيباري( الكرديتين سنة ح

 .(59)م5531
 ثانًوا: اجلهاز اإلداري:

 كانت ىيئات الحكم واإلدارة في الموصل في العيد العثماني تتكون من:
 الوالي: -1

كان الوالي عمى رأس الجياز اإلداري فيو ممثل الحكومة أمام السكان ولما كان 
اإلداري العثماني مرتبطًا ارتباًطا وثيًقا بالنظام العسكري، فقد كان بكر باشا بن يونس  النظام

 (51)م5193ىـ/5393لوالة المحميين سنة الموصمي أول من أسندت إليو والية الموصل من ا
وقد اختمفت مراتب والة الموصل فطيمة العقود التسع من القرن السابع عشر منح والة الموصل 

، وقد بان ذلك واضًحا من الكتب الرسمية التي أرسميا (51)يران( أمير األمراءلقب )مير م
. غير أن الباب العالي غير سياستو (55)السالطين العثمانيون إلى والة الموصل في تمك المدة

تجاه والة الموصل في العقد األخير من القرن السابع عشر إذ عمل عمى منحيم رتبة وزير 
والة الواليات الميمة وكان مصطفى باشا الذي تولى والية الموصل سنة وىو لقب ال يمنح إال ل

م أول واٍل موصمي منح رتبة الوزارة من بين الوالة الموصمين اسوة بوالة 5135ىـ/5539
. فارتفعت مكانة والي الموصل بعد أن صارت الموصل والية مستقمة حتى صار لو (51)بغداد

 .(53)م5593ىـ/5599ة حق الزواج ببنت السمطان العثماني سن
أخذ الباب العالي بنظر االعتبار نفقات والة الموصل التي طبق فييا أسموب اإلقطاع 
العسكري فمنحيم )خاص( عمموا من خاللو عمى تغطية نفقاتيم وليس بالضرورة أن يكون ذلك 
 الخاص في مكان واحد. فعمى سبيل المثال إن ُعُشْر بساتين الموصل  وخضراواتيا كانت من

، في الوقت الذي كانت لو خواص في أماكن أخرى من (93)خواص )أمير أمراء( الموصل
الموصل كالضرائب الحضرية المفروضة عمى مصانع تصنيع المعجون والمصابغ )بويخانو( 
في الموصل نفسيا، فضاًل عن قرية )كرمميس وبارطمي وجماعة شيوان وجماعة طائفة 

( 110333مثل محصول عادة أغنام مدينة الموصل البالغة ) (95)داسني( وغيرىا من الخواص
( إقجة 1190333 -1130333. وقد بمغ خاص والي الموصل ما بين )(99)إقجة سنوًيا

 .(99)سنوًيا
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أن تعيين الوالي كان وفًقا لفرمان سمطاني أطمق عميو )براءة االيالة( فقد صدرت تمك 
مدة التولية سنة واحدة فقط فإذا ما أراد السمطان ، وكثيًرا ما كانت (99)الفرمانات لوالة الموصل

العثماني اإلبقاء عميو أرسل إليو فرمانًا أطمق عميو اسم )مكرر فرماني( فقد أرسل السمطان 
م نص 5191ىـ/5391العثماني )مراد الرابع( فرماًنا إلى )محمد باشا( والي الموصل سنة 

و عمى ما بذلو في حماية الموصل من عمى إبقاءه في منصبو مع خمعة سمطانية تكريًما ل
، وىناك من والة الموصل من لم تتجاوز مدة واليتو ستة أشير، ومثال (91)ىجمات الصفويين

ذلك )أحمد باشا( والي الموصل الذي توفي في الحممة التي قادىا لنجدة حاكم )أردالن( من 
 .(91)م5191ىـ/5391ىجمات الصفويين سنة 

من ميمة الباب العالي في استانبول. غير أن بغداد إن تعيين والة الموصل كان 
تدخمت في تعيين ىؤالء الوالة في بعض األوقات التي تكون فييا الموصل أكثر دورانًا في فمك 

إال أن اآللية  ولم يكن الباب العالي يتبع قاعدة معينة في تعيين والة الموصل. (95)سيطرتيا
ىي بيع منصب حاكم الموصل وفًقا لنظام االلتزام  التي ظيرت واضحة في تعيينو ليؤالء الوالة

وليس بالضرورة تواجد الوالي في تمك الحالة في الموصل بل لو الحق بتفويض متسمم عنو 
لجمع الضرائب الحضرية والريفية والقيام بإدارة أمور الوالية نيابة عنو، ومثال ذلك )سميمان 

ومن الوالة  (91)م وكان مقيًما في استانبول5193ىـ/5393باشا( الذي كان واليًا لمموصل سنة 
، أو إن الباب العالي (93)صب عن طريق الشراء باسم )التصرف(من وصل إلى ذلك المن

يعمل عمى تعيين والي الموصل وفًقا لعالقاتو الحسنة بالسمطان أو الصدر األعظم فقد عين 
م بعد أن رشحو 5193ىـ/5313احد أمراء عشيرة )الداسنية اليزيدية( واليًا عمى الموصل سنة 

 .(93)الصدر األعظم )قره مراد باشا( الذي كان عمى عالقة طيبة معو
لجأ الباب العالي في استانبول إلى عزل عدد من والة الموصل ألسباب مختمفة منيا 

م نتيجة 5111ىـ/5351عجز الوالي عن إدارة شؤون الوالية فقد عزل احد والة الموصل سنة 
، كما اتبع قاعدة التكريم (95)من عمى الطريق التجاري بين بغداد والموصللعجزه عن توفير األ

في تعيين بعض والة الموصل، ومثال ذلك )إسماعيل باشا الجميمي( الذي تم تعيينو والًيا عمى 
تكريًما لو عمى ما بذلو من جيوٍد كبيرة في تموين حممة  (99)م5591ىـ/5593الموصل سنة 

 .(99)ه، وتبريز()ىمدان، وأصفيان، وكرمنشا
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تمتع والي الموصل في القرن السابع عشر والربع األول من القرن الثامن عشر 
العثمانية( كان  بصالحيات كبيرة كونو ممثاًل لمسمطان العثماني في واليتو ووفًقا )لمقانونامة

لموالي الحق في تعيين )السنجق بكية( في الوالية عن طريق ترشيحيم لممنصب والحصول 
عمى مصادقة الباب العالي عمى ذلك التعيين، كما أن من حقو تعيين )مال( في حال وفاة 

. والعمل عمى حفظ (99)قاضي الوالية إلى حين وصول قاٍض جديد تعمل عمى تعيينو استانبول
ن والنظام في الوالية وحماية أرواح الناس وممتمكاتيم ودفع الظمم عنيم، فضاًل عن األم

واجبات أخرى انفرد بيا والي الموصل دون غيره من والة )بغداد والبصرة وشيرزور( مثل 
العمل المستمر عمى إعادة سكان الموصل الذين تشردوا نتيجة لمعمميات العسكرية التي 

الصفوية طيمة القرن السابع عشر والربع األول من  -وب العثمانيةشيدتيا الوالية في الحر 
القرن الثامن عشر، فسكان القرى الواقعة في أطراف الموصل قد ىجروا قراىم سنة 

م نتيجة لمفقر والحاجة التي أصابتيم عمى أثر تمك العمميات العسكرية. مما 5191ىـ/5391
ت من شأنيا إعادة ىؤالء السكان إلى قراىم دفع والي الموصل محمد باشا إلى اتخاذ إجراءا

 .(91)انحصرت بإعفائيم من سائر الرسوم والتكاليف لمدة ثالث سنوات
بدأت ميام والي الموصل تزداد في الربع الثاني من القرن السابع عشر التي تمثمت 

انت بحفظ حدود الوالية من اليجمات الصفوية المحتممة آنذاك، السيما وأن القوات الصفوية ك
والتي أضافت لوالي  (91)م5191ىـ/5391تتحشد بأعداد ىائمة بالقرب من حدود الموصل سنة 

الموصل ميام استثنائية تأتي في مقدمتيا مسؤولية حماية قمعة كركوك من قبل انكشارية 
، فضاًل عن قيادتو لقوات الموصل التي ساىمت في كل الحمالت التي قادىا والي (95)الموصل
ولما كانت الموصل مركًزا النطالق  (91)عمى تمردات )البصرة وشيرزور(ضاء بغداد لمق

الحمالت العثمانية لمقاتمة الصفويين فقد وقعت عمى عاتق والي الموصل مسؤوليات إضافية 
تمثمت بتسميم األسمحة والذخائر التي يرسل بيا الباب العالي إلى الموصل عند قيامو بحممة 

ي الموصل )محمد باشا( قد عمل عمى استالم الذخائر التي ضد الصفويين ومثال ذلك أن وال
بعثيا السمطان مراد الرابع إلى قمعة الموصل بعد أن منح )حسن( كبير مسؤولي الدروع الذي 

،كما انو كان مسؤواًل عن تمويل (93)نقل تمك الذخائر واألسمحة وصل استالم مختوًما منو
 .(93)ذ كان ممتزميا الرئيسالبمدات المحصنة وتموينيا في حدود واليتو إ
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م 5193ىـ/5393أن ازدياد أىمية الموصل بعد أن صارت والية مستقمة منذ سنة 
وضع والييا أمام الكثير من الميام الجسيمة التي عميو القيام بيا وتمثمت تمك الميام بحفظ 

رة عمى قرى اتيم المتكر حدود الوالية من االعتداءات الخارجية المتمثمة بتمردات اليزيدية وىجم
. وقد (99)، فضاًل عن مسؤوليتو في حماية الطرق التجارية بين الموصل وبغداد(95)الموصل

ظير ذلك واضًحا من الفرمان الذي أرسمو السمطان العثماني ألمير أمراء الموصل سنة 
م بين فيو تقصيره في توفير األمن عمى الطريق التجاري الرابط بين الموصل 5119ىـ/5351
، وقد كان لوالي الموصل صالحيات تتعمق بتكريم قادة المؤسسة العسكرية في (99)وبغداد

م إلى 5111ىـ/5351( والي الموصل سنة ذلك المعروض الذي أرسمو )إبراىيمالوالية، ومثال 
قيادة الجيش اليمايوني أكد فيو أن محمود )أغا العزب( بالموصل ساٍع وُمِجٍد في القيام 

، كما كان لو صالحيات أخرى تتعمق بمصادرة أموال (99)يموبخدماتو ممتمًسا منيا تكر 
معارضيو أو من ىم موضع شك دون استشارة احد، وذلك ما فعمو )أحمد باشا( والي الموصل 
عندما صادر كل أموال احد جاويشيي قيادة العمم فرىاد وأرزاقو بحجة أنو من المعارضين 

 .(91)لو
لوالة الذين يبعث بيم الباب العالي إلى ُأنيطت بوالي الموصل مسؤوليات استقبال ا

حدى أىم والياتو. ففي سنة   ىـ/5355بغداد ألن الموصل كانت البوابة الشمالية لمعراق وا 
م خرج والي الموصل )أحمد باشا( الستقبال والي بغداد الجديد خارج أسوار المدينة في 5111

كما وقعت عمى عاتق والي  (91)موكب ضمَّ عدًدا كبيًرا من الجنود تسودُه مظاىر األبية
الموصل في بعض األحيان تولي إدارة شؤون بغداد في حالة غياب والييا، ومثال ذلك أن 

م بالوكالة بداًل عن 5533ىـ/5559والي الموصل قد تولى إدارة شؤون والية بغداد سنة 
ئل )مصطفى باشا( الذي كان عمى رأس حممة توجيت نحو البصرة لمقضاء عمى تمردات القبا

 .(95)العربية
كثيرًا ما تعاون والي الموصل مع واٍل آخر من أجل القضاء عمى تمرد داخل الموصل 
مثل تعاون والي الرقة الوزير )طوبال يوسف باشا( مع والي الموصل من أجل القضاء عمى 

، فضاًل عن تعاونو مع والة المناطق (91)م5599/5555 تمرد حدث في الموصل سنة
، وقد كان الوالي القائد (93)لقمع التمردات الخارجية بأمر من الباب العاليالمجاورة لواليتو 

العسكري لكل الحمالت العسكرية لمعاونة والي بغداد في القضاء عمى التمردات أو لمقتال ضد 
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، ومثال ذلك أن والي الموصل )حسين باشا( كان عمى رأس القوات التي نيضت (13)الصفويين
م في القتال 5599ىـ/5591من الموصل لالشتراك إلى جانب والي بغداد )أحمد باشا( سنة 

 .(15)ضد القوات الصفوية في جبيات )ىمدان وكرمنشاه وتبريز( واصفيان
ًقا )لمقانونامة العثمانية( وأبرز تجاوز والة الموصل عمى الصالحيات الممنوحة ليم وف

تمك التجاوزات كانت عمى حساب صالحيات القضاة المتمثمة بعزل متولي األوقاف الشرعية، 
، فقد تدخل والي الموصل في الصالحيات (19)أو الفصل بين األصناف في األمور المالية

صدار األحكام التي تمنع عمال الحياكة في الم وصل من ممارسة الممنوحة لقاضي الموصل وا 
أعماليم خارج الصنف بعد أن أقاموا عدًدا كبيًرا من )أنوال الحياكة( التي عمموا بيا سًرا دون 

، ولم تقف تجاوزات والة الموصل لصالحياتيم عند ذلك فقد تعدت إلى التدخل (19)عمم الصنف
ى م عم5119ىـ/5351في صالحيات قادة المؤسسة العسكرية. إذ عمل والي الموصل سنة 

تجاوز صالحيات قائد العسكر في قمعة الموصل فسرح عدًدا من )سدنة المدفعية( في تمك 
  .(19)القمعة وجاء بغيرىم دون الرجوع إلى مشورة قائدىم

كما تدخل بالبت في مسائل اإلرث إذا ما حصل نزاع بين الورثة ورفعت القضية إلى 
م في 5559ىـ/5599نة قاضي الموصل وليس أدل عمى ذلك من تدخل والي الموصل س

، إضافة إلى قيامو ببعض اإلجراءات المالية (11)حسم قضية اإلرث إلحدى األسر الموصمية
مثل تثبيت قيمة العممة المزيفة وجمب العمالت الصحيحة التامة والتدخل في الشؤون 
الضرائبية المتنوعة. إذ كان عميو تعيين مقدار ما عمى العشائر المجاورة دفعة من المال 

 .(11)وتاريخ دفعيم لو ومقدار ما تقدمو القرى والمزارع لخزينة الوالية من الرسوم
أما عالقة والي الموصل بالباب العالي، فقد كان عمى اتصال مباشر بو إذ تصدر لو 
األوامر من السمطان العثماني وليس أدل عمى ذلك من المبالغ السنوية التي كانت تدفع من 

م أرسل السمطان العثماني كبير 5551ىـ/5595اليمايونية( ففي سنة والة الموصل )لمخزانة 
الحجاب في قصره العالي بنفسو إلى الموصل من أجل استحصال المبمغ السنوي الذي تدفعو 

كيًسا بعد أن ماطل والي الموصل عثمان باشا  91حكومة الموصل )لمخزانة اليمايونية( وقدره 
  .(15)بدفعو
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وصل بالباب العالي تحددىا قدرة الوالي عمى إدارة شؤون يبدو أن عالقة والي الم
رسال المبالغ السنوية المفروضة عمى الوالية إلى  الوالية وحفظ األمن والنظام فييا من جية، وا 

 الخزانة المركزية باستمرار من جية أخرى.
ن إن سرعة تبدل والة الموصل حالت دون قياميم بأعمال تذكر عدا بعض الوالة الذي

بكر باشا الموصمي( الذي ارتبط ذكره بترميم سور الموصل وا في ترك بعض اآلثار مثل )نجح
و)عمي قدوم باشا  (11)م5193ىـ/5393وبناء القمعة الداخمية المسماة )ايج قمعة( سنة 

-5119ىـ/ 5331-5339الربيعي( واصمو من العرب حكم الموصل سنتين ما بين 
ٍل صغير جنوب الموصل بالقرب من مزار الشيخ َعمََّر خالليا قصًرا عمى ت (13)م5111

أحد والة الموصل عمل عمى تجديد جامع  (، فضاًل عن أن )حسن باشا(13))محمد الغزالني(
وأخيًرا )صاري مصطفى باشا( الذي عمََّر مسناة جسر  (19)م5131ىـ/5535سنة  (15)خزام

مري، إسماعيل الجميمي، الموصل بعد أن عيد بذلك إلى ثالث من أعيان الوالية وىم )عمي الع
م نتيجة لعدم قدرة ميزانية الوالية عمى تحمل تمك 5593ىـ/5599وقره مصطفى بك( سنة 

 .(19)النفقات
عانى سكان الموصل المسممين من اعتداءات الوالة شبو المستمرة عمى أمالكيم 

م وقع تدخل من والي الموصل عمى عدد من أصحاب 5111ىـ/5351وأمواليم ففي سنة 
في قريتي )بعشيقو واورتة خراب( التابعتين لمواء الموصل. مما دفعيم إلى تقديم  (19)التيمارات

شكواىم لمباب العالي في عرض حال  أكدوا فيو أنو عمى الرغم من أن القريتين المذكورتين 
 كانتا قد منحتا كتيماًرا ليم وفًقا لمبراءة السمطانية إال أن التدخالت فييا من والة الموصل
مستمرة وبعد مراجعة الحكومة لدفاتر الخزينة وجدت أن ذلك صحيح فأوعزت إلى والي 

، ومن المظالم التي كانت تمارس بحق (11)الموصل بعدم التدخل في تيمارات ىؤالء األشخاص
وىي بدعة  (11)ع من أسر الموتى باسم )القسامية(سكان الموصل ىي المبالغ التي كانت تدف

% من تركة الشخص الذي توفى مقتواًل، أو غرًقا، أو حرًقا  1 سبتياأحدثيا والة الموصل ن
واستمرت تمك المظالم تمارس بحق سكان الموصل إلى إن رفعيا عنيم )إبراىيم بن عبد 

، وقد (15)الجميل الموصمي( كما رفع مظالم أخرى كان قد ارتكبيا والة الموصل بحق السكان
مسؤوليات اإلنفاق عمى حاشيتيم العسكرية  أدى قصر مدة حكم والة الموصل، فضاًل عن
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دفعيم إلى التجول في األرياف وجباية ضرائب اعتباطية ال تحظى بأية موافقات رسمية من 
 الباب العالي.

النصارى فقد كانت تحكميا الصراعات بين طوائفيم  أما عالقة والي الموصل بالسكان
، (13)م5191ىـ/5391الموصل سنة  من تأسيس أول نواة ليم في (11)إذ تمكن )الكبوشييون(

وبدأوا بنشر المذىب الكاثوليكي الذي اعتنقو الكثير من نصارى )تمكيف والقوش( في نواحي 
، (53)الموصل ألن )الكبوشيين( كانوا قد استمالوا الناس إلييم عن طريق تقديم الخدمات الطبية

ر المذىب فضاًل عن مجموعة عوامل أخرى ذلمت الكثير من الصعاب في طريق نش
. األمر الذي دفع عدد من رجال (55)الكاثوليكي في الشرق عموًما وفي الموصل خصوًصا

الدين النساطرة إلى تقديم شكواىم لمباب العالي فقد سافر احد رجال الدين النساطرة المفريان 
إلى استانبول ورجع منيا بفرمان سمطاني منع نصارى الدولة العثمانية من  (59))اسحق عازر(
الفرنسية الذي  -، فضاًل عن التدىور الحاصل في العالقات العثمانية(59)اعتناق الكثمكة

. وقد كانت تمك العوامل كفيمة (59)انعكس سمًبا عمى أصحاب المذىب الكاثوليكي في الموصل
قبل والة الموصل تجاه )الكبوشيين( في المدينة ألن األوامر قد برسم سياسة اتسمت بالشدة من 

صدرت ليم من الباب العالي تقضي بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة تجاه )الكبوشيين( تمثمت 
عدد  بأحكام بالسجن عمى عدد من رىبانيم، مما شجع اتباع المذىب النسطوري عمى ارتكاب

يا وغادروا الموصل عمى أثرىا ثم عادوا سنة تعرضوا ل (51)من المذابح بحق )الكبوشيين(
م، فضاًل عن اضطيادات أقل شدة كانوا قد تعرضوا ليا ما بين السنوات 5119ىـ/5359
في الوقت الذي منعيم والي الموصل من ترميم ديرىم  (51)م5115-5111ىـ/5351-5351

نتقال إلى دار الواقع قرب نير دجمة في محمة )مار يشوعياب(، األمر الذي أجبرىم عمى اال
 .(55)أخرى

إن سكان الموصل المسممين ليسوا وحدىم من تعرض لألعتداءات من قبل والة 
)القوش،  الموصل فقد طالت تمك االعتداءات السكان النصارى. إذ تعرض سكان قرى

وبرطمة، وتمسقف، وكرمميس، وباطنايا، وقره قوش( ذات الغالبية النصرانية إلى العديد من 
بتزاز من والي الموصل في النصف الثاني من القرن السابع عشر وقد ظير ذلك محاوالت اال

م 5155ىـ/5319واضًحا من الشكوى التي رفعيا سكان تمك المناطق لمباب العالي سنة 
، أما فيما يتعمق (51)طالبوا فييا السمطان العثماني رفع الحيف الواقع عمييم من الوالي وموظفيو



                            د. عماد كريم عباس

 

اجلهاز اإلداري فـي املوصـل اثناء احلكم 

 م3262-3261العثماني 

 

) 539 ) 
 

أو إعادة اعمارىا فقد كانت تتم بعد بموافقة الوالي المقرونة بموافقة ببناء الكنائس واألديرة 
م قدم عدد من رجال الدين المسيح في الموصل 5131ىـ/5553السمطان العثماني. ففي سنة 

طمًبا إلى والي الموصل عن طريق مجمس الشرع لمحصول عمى موافقة تمكنيم من إعادة 
 .(53)لخراب نتيجة الترك منذ الفتح العثماني لمموصلاعمار قباب إحدى الكنائس التي أصابيا ا

استمرت الصراعات بين )النساطرة والكبوشيين( في الموصل فرجال الدين النساطرة 
عمموا باستمرار عمى تأليب الباب العالي، فقد رفع بطريرك النساطرة إلى الباب العالي سنة 

أكد فييا بأنيم عمموا عمى  م شكوى بحق عدد من رجال الدين )الكبوشيين(5599ىـ/5591
نشر مذىبيم اإلفرنجي. مما جعل الرعايا النصارى في الموصل خارجين عن كونيم رعايا 
الدولة العثمانية فأكد الباب العالي عمى والي الموصل بمنع رجال الدين )الكبوشيين( من نشر 

بحق )الكبوشيين( في ، ففتح ذلك المجال أمام مذابح ارتكبت (13)المذىب الكاثوليكي في واليتو
ونيبوا الدار بما فييا من  (15)م وقتموا األب )بطرس أيسودون(5599ىـ/5591الموصل سنة 

نقود ومقتنيات. األمر الذي أدى في النياية إلى إغالق )الرسالة الكبوشية( في الموصل سنة 
 .(19)م5591ىـ/5591

ذلك النزاع الذي  لم تكن عالقات بعض والة الموصل حسنة مع أعيان الوالية ومثال
 ىـ/5315سنة  (19)ئمة العمرية آنذاك )أحمد العمري(احتدم بين والي الموصل وعميد العا

م نتيجة لعدم اىتمام األخير بوالي الموصل عند تسممو زمام أمور الوالية بداًل من والييا 5113
صراع بقتل فانتيى ذلك ال (11)، فضاًل عن حسد الوالي لو عمى منزلتو االجتماعية(19)السابق

)أحمد العمري( بعد أن نسب إليو الوالي أفعااًل تستحق تمك العقوبة ورفعيا في عرض حال 
إلى الباب العالي الذي أمر بإعدامو فنفذ والي الموصل حكم اإلعدام قبل وصول فرمان العفو 
 الذي استحصمو ابنو )أبو بكر( من الباب العالي بعد أن قدم شيادات تثبت براءة والده من

 .(11)التيم المنسوبة إليو
إن العالقات المتدىورة بين بعض والة الموصل وسكانيا كانت مرتبطة بشخصية ذلك 
الوالي، فيناك عدد كبير من والة الموصل كانوا عمى عالقات حسنة مع سكان الوالية ومجمس 
أعيانيا. إذ عمموا عمى استشارة أعيان الوالية في أكثر من مناسبة، والسيما في المسائل 

)حسين باشا( والي الموصل عمماء المدينة وساداتيا وأعيانيا في كيفية الحربية فقد استشار 
القضاء عمى تمرد قبيمة )الموالي( في وقت كانت فيو قوات الموصل تستعد لممشاركة في حممة 
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، فضاًل عن والة آخرين اشتيروا بمعاممتيم الحسنة (15)م5599ىـ/5591)ىمدان( سنة 
نصافيم لمسكان فقد رفض )صاري مصطف م طمب أعيان 5593ىـ/5599ى باشا( سنة وا 

المدينة بإلغاء )الساليان( عمى األصناف والرعية وفضل دفع ذلك المبمغ من ىؤالء األعيان 
 .(11)قائاًل بأن )الثالثة أخف يوم الحشر من األلوف(

إن قوة طبقة األعيان في الموصل واعتراضيا المستمر عمى الوالة الذين أرسميم الباب 
الوالية نتج عنو سوٍء في العالقات بين ىؤالء الوالة واعيان الوالية في أغمب  العالي لحكم

 األحيان، والسيما عائمة )آل الجميمي( التي كان عدد من أفرادىا في قوات االنكشارية.
حرصت الدولة العثمانية عمى أن تكون ىناك ىيئة من الموظفين إلى جانب الوالي 

سناجقيا كإدارة أراضي الخواص اليمايونية والعمل عمى إدارة تساعده في إدارة شؤون الوالية و 
 .(13)شؤون االقطاعات والضرائب والتجارة وتنظيميا

 المتسمم: -2
ىو نائب الوالي المكمف بإدارة شؤون الوالية إذا ما خرج الوالي عمى رأس حممة 

االلتزام  عسكرية معينة. ولما كان سكن بعض الوالة الذين جاؤوا إلى ذلك المنصب عن طريق
في استانبول فقد أرسموا متسممين عنيم إلى الوالية التي حصموا عمى منصب  الوالي فييا 

دارة شؤونيا بداًل عنيم، فـ )سميمان باشا( الذي حصل عمى  لمعمل عمى جباية الضرائب وا 
م قد أرسل متسمًما لمعمل عمى 5193ىـ/5393منصب والي الموصل عن طريق المزايدة سنة 

ون الوالية وجباية الضرائب التي حصل عمييا في عدد من المقاطعات في والية إدارة شؤ 
، وليس من حق الوالي المعزول ترك الوالية إلى حين وصول المتسمم الذي أرسمو (33)الموصل

الوالي الجديد. أما إذا توفي الوالي بصورة مفاجئة فإن ميمة اختيار متسمم المدينة تقع عمى 
 .(35)عاتق سكان الوالية

وقد ُأنيطت صالحية تعيين المتسمم إلى والي الوالية دون الرجوع إلى الباب العالي، 
وتفاوتت الصالحيات بين متسمم وآخر، فيناك من خول صالحيات واسعة وصمت إلى قيادة 
حممة عسكرية تأخذ عمى عاتقيا القضاء عمى تمرد معين فالمتسمم الذي عينو والي الموصل 

 ىـ/5591خرج عمى رأس قوات الوالية إلى )كرمنشاه وىمدان( سنة )حسين باشا( بعد أن 
م قد انيطت إليو ميمة عسكرية تمثمت بالقضاء عمى تمرد قبيمة الموالي في حمام 5599

، وىناك من اكتفى باالىتمام بالشؤون اإلدارية لموالية. فالمتسمم (39)العميل بالقرب من الموصل
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بعد خروجو عمى رأس قوات الموصل لممشاركة في حممة الذي أنابو والي الموصل عمي باشا 
م اقتصرت مسؤولياتو عمى إدارة شؤون الوالية والعمل عمى 5591ىـ/5591)ىمدان( سنة 

  .(39)تزويد قوات المدد المعسكرة في المدينة بالمؤن
 :(94)الكتخذا -3

الي وىو من أتباع الوالي اختمفت صالحياتو من واٍل إلى آخر تبًعا لشخصية ذلك الو 
أو الظروف الراىنة آنذاك فقد تصل صالحياتو إلى قيادة قوات الوالية لمقضاء عمى الثورات 

( من قوات الوالية قد بقيت في بغداد سنة 5333والتمردات فكتخذا والي الموصل كان قائًدا لـ )
 (31)م لمساعدة والي بغداد في القضاء عمى تمردات القبائل العربية في البصرة5135ىـ/5533

في الوقت الذي عاد والي الموصل إلى واليتو لتدبير شؤونيا بناًء عمى أوامر صدرت لو من 
، كما أن كتخذا والي الموصل كان قائًدا لكل قوات لواء الموصل المتمثمة (31)الباب العالي

بالقوات النظامية والقوات السباىية التي تحركت نحو بغداد لمساعدة والييا في القضاء عمى 
 .(35)م5133ىـ/5555)سميمان الببة( في والية )شيرزور( سنة  تمردات

كان الكتخذا عمى موعٍد يومي مع والي الموصل في قصره لعقد اجتماع تُبَحث فيو 
كل شؤون الوالية في الوقت الذي كانت لذلك الكتخذا دائرة مستقمة خاصة بو في مركز 

صل، فضاًل عن أن منصبو بمثابة السمم . أما مرتبتو فيو الساعد األيمن لوالي المو (31)الوالية
األخير لموصول إلى رتبة والي الوالية، ومثال ذلك أن والي الموصل )حسين باشا( الذي تولى 

وكان  ،(33)بق كتخذا لوالي الشام )عمي باشا(م كان في السا5599ىـ/5591حكم الوالية سنة 
إلشراف عمى خزينة الوالي الى جانب الكتخدا عدد من الموظفين مثل الخزنو دار وميمتو ا

وقد كان  (533)وضبط وارداتيا وصرفياتيا عمى شؤون السراي أو صرفيات بقية موظفي الوالي
)ديوان اإلنشاء( اختص بتحرير كتب الوالي  ىناك )رئيس الُكتاب( لجياز حكومي عرف بـ

لي عمموا وكان إلى جانب ىؤالء الموظفين إتباع عديدون لموا (535)ورسائمو بالمغات المتداولة
في خدمتو وىم )القفطانجي( المختص بمالبس الوالي، و)التاتاراغاسي( الموكل بنقل البريد، 
و)السروجي باشي( محافظ خيول البريد، و)االيجكالرجي( الميتم بحفظ المربيات، و)القيوجي، 

، و)سجاده جي باشا، وحرم كييو سي( الميتم بشؤون القصر (539)والتوتونجي، والبشكيرجي(
 .(539)اخميةالد
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 الموظفون الماليون: -4
كانت اإلدارة المالية لموالية منفصمة تماًما عن سمطة الوالي أو أية سمطة أخرى في 
أغمب واليات الدولة العثمانية. غير أن الموصل كانت خارج تمك القواعد خالًفا لما أكدت 

باالستقالل التام بيدف الحد من عميو التقاليد اإلدارية العثمانية من أن تتمتع المؤسسة المالية 
وبذلك فقد كان  (539)تدخل السمطة السياسية في الوالية ومنع تالعبيا في الشؤون الضرائبية

)دفتر دار( وسيط كما ىو الحال في  الوالي ىو المسؤول أمام الباب العالي دون وجود لـ
الوالي والباب العالي  واليات أخرى. فديار بكر كان ليا دفتر دار طالما أدى دور الوسيط بين

-5399وقد ظير ذلك واضًحا من الفرمان الذي أرسمو السمطان العثماني )مراد الرابع 
م( إلى )دفتر دار( الوالية عاتبو فيو عمى عدم دفع أصحاب 5193-5199ىـ/ 5313

)ضرائب النزول(  الزعامات والتيمارات في كل من )نصيبين وسنجار( التابعين لتمك الوالية لـ
واجب استحصاليا من اجل توفير المؤن لمقوات العثمانية التي تقاتل في )قمعة وان( سنة ال

 .(531)م5191ىـ/5391
وقد كانت مسؤولية إدارة األمور المالية واإلشراف عمى حسابات الوالية تقع عمى عاتق 
رساليا إلى استانبول سنوًيا، ومثال ذلك  والة الموصل، فيم مسؤولون عن جمع الضرائب وا 

م كان مسؤواًل عن جمع ضرائب الوالية 5551ىـ/5595عثمان باشا والي الموصل سنة 
رساليا إلى استانبول سنوًيا كما أن الواليات التي كان فييا أكثر من دفتر دار واحد  (531)وا 

)الدفتر خانو( ولما كان لمموصل أكثر من دفتر دار فقد كانت  كانت ليا دائرة خاصة تعرف بــ
، فيناك أكثر من دفتر دار في الموصل مثل )دفتر دارالتيمار ودفتر دار (535)رةفييا تمك الدائ

 الزعامت(.
 دفتردار التيمار: -أ 

احتل )دفتر دار التيمار( من حيث تسمسل الدفتر دار المرتبة األدنى إذ كان لو الحق 
. أما من حيث (531)ثم إلى منصب )دفتر دار المالية( في الترقي إلى دفتر دار زعامت

 -9333أو  9333المسؤوليات فيو مختص بإدارة شؤون التيمارات التي تتراوح وارداتيا بين )
( اقجة فعميو تقع مسؤولية تحويل التيمارات من شخص إلى آخر لتقاعس المتصرف 530333

بذلك التيمار عن أداء خدماتو العسكرية، أو لوفاة ذلك المتصرف، أو أن الباب العالي وضع 
ده عمى ذلك التيمار من أجل منحو لشخص آخر بطريقة االلتزام فقد أبمغ الخزانة المركزية ي
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م  بتحويل 5155ىـ/5319الموصـل دفتر دار التيمار سنة  وعن طريق كبير الدفتر دارية في
اقجة إلى متصرف جديد بعد وفاة المتصرف  9333 التصرف بـمزرعة )جشمة( المسجمة بـ

( اقجة بعد وفاتو أوعزت الخزانة 9355) لنسبة لتيمار )عثمان( المسجل بـبيا، وكذلك الحال با
م تسجيمو باسم احد السباىية 5159ه/5319المركزية إلى )دفتر دار تيمار( الموصل سنة 

 .(533)مقابل تعيده بتقديم خدماتو في الحمالت العسكرية
بحق أصحاب )دفتر دار التيمار( سمطة تمنع األعتدءات التي ارتكبت  لم تكن لـ

التيمارات في الموصل، إذ طالما حصمت الكثير من األعتدءات من األشخاص عمى التيمارات 
المسجمة في )دفتر دار اإلجمال(. وقد ظير ذلك واضًحا من الشكوى التي رفعيا أحد فرسان 
السباىية في لواء الموصل إلى الباب العالي في استانبول شكا فييا األعتدءات التي وقعت 

تيماراتو في مزرعتي )طبراق زيارتي. ومزرعة يني بينار( من أحد قادة السباىية. األمر  عمى
م تقضي 5539ىـ/5559الذي دفع الباب العالي إلى إصدار أوامره إلى والي الموصل سنة 

 .(553)بكف تمك األعتدءات
 دفتردار الزعامت: -ب 

ات من نوع زعامت ُأنيطت بيذا )الدفتر دار( مسؤوليات كثيرة تتعمق بشؤون االقطاع
( اقجة فكان تحويل التصرف بإحدى الزعامات 330333-530333والتي تتراوح وارداتيا بين )

من شخص إلى آخر، والسيما بعد ظيور نظام االلتزام من ابرز مسؤوليات ذلك الدفتر دار 
ومثال ذلك أن الباب العالي قد أصدر توجيياتو إلى )دفتر دار زعامت( الموصل سنة 

م بتحويل زعامت قرية )بيشاه( والتابعة لمواء الموصل إلى اسم )خميل ذي 5155/ ىـ5319
القامة الطويمة( مقابل اشتراكو في الحمالت العسكرية بقيادة أمير المواء والسكن في المكان 

، فضاًل عن أن )دفتر دار الزعامت( تقع عميو مسؤوليات تحويل (555)الذي توجد فيو زعامتو
ات التي تكمل زعامت معينة كانت قد منحت ألحد األشخاص عمى سبيل التيمارات والجماع

 التممك مقابل دفعو مبمًغا لمخزانة المركزية وقد ظير ذلك واضًحا من األوامر التي صدرت لـ
م التي تقضي بتحويل 5551ىـ/ 5593)دفتر دار زعامت( الموصل )الحاج محمد( سنة 

( اقجة إلى كل 53333) لموصل والمسجمة بـ)جماعة سنك( التي ىي من خواص امير لواء ا
 .(559)من )حسين، وعبد الكريم( وىم من سكان الموصل بعد ان دفعوا مبمغ شراءىا
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 القاضي: -5
احتل قاضي الموصل المرتبة الثانية في ترتيب القضاة في العراق وىو من صنف 

حددت مدة بقاء  . وقد(559)المولوية إال أن درجتو العممية ومخصصاتو اقل من المولوية الكبار
وتمييز القضاة في الموصل عن بقية  (559)قضاة الموصل في مناصبيم فكانت سنة واحدة

الواليات العراقية الن الكثير ممن تولى منصب القاضي فييا كان من أصل محمي من بعض 
وقد منح منصب قاضي الموصل لمذين  (551)صمية المعروفة مثل )أسرة العمري(األسر المو 

( اقجة من المدرسين. أما المخصصات فقد وصمت 13لداخل والخارج وذوي )وصموا مراحل ا
 .(551)( اقجة يومياً 933مخصصات قاضي الموصل إلى )

وكان لمقاضي سمطات واسعة جًدا كونو الممثل القانوني والمشرف عمى األمور العدلية 
واالستماع إلى حيث أن ميمة القاضي الرئيسة ىي تطبيق األحكام الشرعية بين الناس 

الدعاوي والفصل فييا فسكان الموصل وعمى وفق األعراف والتقاليد االجتماعية السائدة آنذاك 
اعتادوا عمى دفن الميت في المكان الذي توفي فيو ولو كان غريًبا عن ذلك المكان فإذا ما 

ة أىل العرف تجرأ أىمو ونقموا جثمانو إلى المقبرة القريبة من منطقة سكناه ثارت عمييم طائف
وطمبوا منيم مااًل تحت مسمى )الجريمة( وقد حدثت قضية من ذلك النوع في إحدى قرى 

م، فـاشتكى أىل الميت لمسمطان العثماني الذي كمف بدوره 5119ىـ/5351الموصل سنة 
 .(555)قاضي الموصل بالنظر في تمك القضية وفًقا لمشرع اإلسالمي

األوقاف وقد ظير ذلك واضًحا من كان قاضي الموصل ىو المشرف عمى شؤون 
بعض الفرامين التي تخص األوقاف في الموصل ومثال ذلك السمطان العثماني قد كمف 

م بالنظر في التدخالت الحاصمة من )قنبر الصباغة( 5111ىـ/5351قاضي الموصل سنة 
في مصبغة آل العمري التي ىي من أوقاف )الجامع العمري( ومنعو من التدخل في شؤون 

م 5115ىـ/5359ك المصبغة بناًء عمى طمب مسبق من والي الموصل )إبراىيم باشا( تم
وقد اىتم  (551)والشكوى التي أعقبتيا من )مراد العمري( في السنة التي صدر فييا الفرمان

، فضاًل عن ضبط أموال الغائب (553)القاضي بالقضايا واألمور الشرعية مثل تقسيم الميراث
، وىو المشرف عمى تطبيق أمور التيمار في (593)الزواج وتنفيذ الوصاياواأليتام والقيام بعقود 

 ىـ/5351منطقتو فقد صدرت الكثير من الفرمـانات السـمطانية بيذا الخصوص. ففي سنة 
م بعث السمطان العثماني فرماًنا إلى قاضي الموصل فحواه أن تكون عممية نقل إحدى 5111
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( اقجة من الخواص 55133) واء الموصل والمسجل بـالتيمارات في قرية يارمجو التـابعة لم
اليمايونية إلى أحد السباىية بإشرافو مؤكًدا لو في الفرمان بأن ذلك التيمار قد صحح بقمم 

 .(595))النيشانجي( في )دفتر إجمال( الموصل
كان القاضي مكمف بتسجيل أموال من كان ساكًنا أو مسافًرا وتوفي دون وارث من 

رية، وسدنة المدفعية في دفتر خاص، فقد سجل قاضي الموصل أموال من الوحدات االنكشا
م في )دفتر 5139ىـ/5539توفي من الوحدات االنكشارية في الموصل من دون وارث سـنة 

، (599)خاص( وسمميا لممباشر الذي عمل عمى إيصاليا إلى استانبول حيث الخزانة المركزية
قاضي الموصل بواجبات تتعمق بالنفي فقد أصدر فضاًل عن أن الباب العالي كثيًرا ما كمف 

م تقضي بترحيل قاضي )أمد( السابق الذي كان قد نفَي إلى 5131ىـ/5535إليو أوامر سنة 
 .(599)الموصل إلى حمب واإلقامة فييا

لم تكن صالحيات القاضي مرىونة بالسكان المسممين فمو الحق في فض المنازعات 
فالديانة النصرانية في الموصل ليس ليا الحق في بناء  (599)الناشبة بين الممل غير اإلسالمية

أو ترميم أية دير أو كنيسة ما لم تحصل عمى موافقة القاضي، فقد حضر عدد من رجال 
م من أجل الحصول عمى 5131ىـ/5553الدين النصارى إلى مجمس الشرع في الموصل سنة 

وقبابيا فجاءت الموافقة عمى ترميم  موافقة في ترميم إحدى الكنائس التي نال الخراب جدرانيا
. وفي نياية القرن السابع (591)تمك الكنيسة من الباب العالي بعد الكشف عمييا من القاضي

عشر سعى احد رجال الدين النصارى إلى ترميم )دير مارمتي( وىيكمو بعد أن أوشكا عمى 
دون موافقة الوالي الذي أمر القاضي باتخاذ  فكمف بذلك اثنين من القسسة (591)الخراب

إجراءات رادعة بحقيم تمثمت بغرامة مالية تحت مسمى )الجريمة( بعد أن ألقاىما في 
  .(595)السجن

مارس قضاة الموصل سمطات رقابية عمى العمل اإلداري لموالي في مختمف جوانبو 
خزانة المركزية إذا ما ماطل في فالقاضي مكمف بأخذ المبمغ الذي كان عمى الوالي دفعو إلى ال
عطائو لكبير الحجاب من اجل إيصاليا إلى السمطان ، فضاًل عن أن القاضي كان (591)ذلك وا 

لو الحق بالنظر في مخالفات أفراد المؤسسة العسكرية واعتداءاتيم عمى سكان الموصل فقد 
محميين حكم قاضي الموصل عمى بعض جنود االنكشارية الذين ىم من سكان الموصل ال

عمى أثر إغالقيم األسواق والمحال في المدينة نتيجة العتداءاتيم المتكررة بعقوبات مختمفة 
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وفًقا لمشرع اإلسالمي الشريف بعد أن دون مخالفاتيم في سجل المحفوظات لكي ال تكون ليم 
، فضاًل عن أن القاضي في الموصل مكمف بالنظر في دعاوى األصناف (593)حماية بعد ذلك

 ىـ/5599ع احد القضاة األعتداء الذي حصل بحق حمالي جمارك الموصل سنة فقد رف
 .(593)م بعد أن منع الحمالين الذين ىم خارج الصنف من حمل بضائع التجار5555

كان لقاضي الموصل الحق في االشتراك مع والييا في إدارة دفة الحرب عن طريق 
، وتجمى ذلك واضًحا في جمع قيامو بجمع المتطوعين بناًء عمى أوامر الباب العالي

المتطوعين من ِقَبل قاضي الموصل لالشتراك إلى جانب من تبقى من قوات الوالية لمقضاء 
، فضاًل عن (595)م في حمام العميل في أطراف الموصل5599ىـ/5591عمى تمرد حدث سنة 

صالحية جمع الضرائب بموجب ما ىو مسجل لديو في سجل المحكمة الشرعية لمسنجق أو 
م عمل قاضي الموصل عمى جمع اإلمدادات السفرية 5599ىـ/5591. ففي سنة (599)قضاءال

من كل أقضية الوالية من اجل توفير المؤن لقوات الوالية التي شاركت إلى جانب والي بغداد 
)حسن باشا( في حممة )كرمنشاه وىمدان وأصفيان وتبريز( وسمميا إلى والي الموصل الذي 

وقد كان لمقاضي في الموصل صالحيات تتعمق باألمور  (599)تكان قائًدا لتمك القوا
 .(599)االقتصادية تمثمت بتسعير كل السمع والمواد الموجودة في األسواق

أما الصالحيات الممنوحة لمقاضي من الناحية اإلدارية فيي ليس ىناك حق ألي 
سجل براءة موظف حكومي  ممارسة ميامو المحددة إال إذا أثبت لدى القاضي صحة تعيينو و 

، وقد وصمت (591)تعيينو في سجل المحكمة الشرعية كونو دلياًل عمى صحة ذلك التعيين
( اقجة يومًيا، فضاًل عن بعض الواردات األخرى 933األجور اليومية لقضاة الموصل إلى )

المتمثمة بالرسوم المفروضة عمى مختمف القضايا التي تعرض عمييم في مجمس الشرع وقد 
وقدرت نسبة ذلك  (591)م )أجرة صكوك( وأبرزىا رسم القسمة )قسمت رسمي(كانت تعرف باس

( اقجة في النصف األول من القرن الثامن عشر 5333( اقجة عن كل )13الرسم بـ )
تستحصل من قبل القاضي إذا ما عرضت عميو قضية ارث واقتصر ذلك الرسم عمى األموال 

( اقجة عن كل عقد زواج 91،  ورسم النكاح )عروس رسمي( الذي بمغ )(595)المنقولة لممتوفى
( اقجة لنائب القاضي وكاتب 1( اقجة منيا لمقاضي و)93في القرن السابع عشر تذىب )

المحكمة و)رسم الحجة( الذي كان يؤخذ منو بنفس نسبة رسم النكاح، ورسوم أخرى مثل 
( 53( اقجة لمقاضي و)13ع عشر منيا )( اقجة في القرن الساب11)العتاق نامة( وبمغ )
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مضاء الوثائق إذ كان لمقاضي حق استحصال 1اقجات لمنائب و) ( اقجات لكاتب المحكمة وا 
 .(591)ما مقداره اقجة عن إمضاء الوثيقة ودفاتر الممتزمين وجامعي الضرائب

ليس لمقاضي في حالة عزلو أو إحالتو عمى التقاعد أي راتب بل كانت الباب العالي 
منحو إقطاع شبييًا بإقطاع الجند دون أن يرتب عمى القاضي أية التزامات عسكرية وتسمى ي

تمك االقطاعات )اربمق(، ومثال ذلك )عمي بن مراد العمري( الذي ولي قضاء بغداد ثم عاد 
عشرة قرية ونصف قرى )جبل  إلى الموصل وسافر إلى استانبول وانعم عميو السمطان باثنتي

 عن المدارس التي خرجت أغمب قضاة الموصل فيي مجموعة من المدارس. أما (593)مقموب(
وىو واحد من أبرز  (الباقي العمريالتي َدرََّس فييا )عبد  (593)المحمية مثل )المدرسة اليونسية(

كان قد تولى قضاء سبع مناطق منيا الموصل، وكركوك، والبصرة، وعانة  (595)قضاة الموصل
 .(599)نو إلى تمك المناطقفبقي في الموصل وأرسل نواًبا ع

إن الضائقة المالية التي مرت بيا الخزانة المركزية في القرن السابع عشر دفعت 
الباب العالي إلى إيجاد نظام االلتزام الذي بيعت بموجبو المناصب والوظائف ومنيا المناصب 

ي بموجب القضائية. األمر الذي ترك آثاًرا سمبية عمى مؤسسة القضاء إذ انصب تفكير القاض
ذلك النظام عمى قيمة المبمغ الذي عمى النائب دفعو دون األخذ بنظر االعتبار كفائتو ونزاىتو، 
كما أن النائب ىو اآلخر انصب تفكيره عمى كيفية استرداد المبمغ الذي دفعو لمقاضي مقابل 
ضمان قضاء إحدى النواحي وتحقيق األرباح فافتقرت بذلك مؤسسة القضاء إلى العدل 

، وال سيما قضايا اإلرث التي رفعت (599)نصاف في العديد من القضايا التي عرضت عميياواإل
بخصوصيا العديد من الشكاوى من سكان الموصل إلى الباب العالي ضد بعض قضاة الوالية 
الذين عمدوا إلى التحايل في بعض قضايا اإلرث وغبنيم لحقوق الورثة بعد تقاضييم الرشوة 

م أكدت فييا بأن 5559ىـ/5599ية شكوى بذلك الخصوص سنة فقد قدمت سيدة موصم
قاضي الموصل قد تقاضى رشوة من عميا المدعو) يونس( وغبن حقيا في إرث أخييا بعد أن 

 .(599)حكم القضاء ليا بذلك من قبل
إن سمطات والي الموصل الكبيرة في بعض األحيان كانت عائًقا كبيًرا أمام نزاىة 
القضاء، وظير ذلك واضًحا من الشكوى المقدمة من أحد أفراد عائمة موصمية في 

م جاء فييا بأن قاضي الموصل غبن حقو في ميراث عمو بعد الضغوطات 5559ىـ/5599
قاضى الرشوة من زوجة المتوفى لقاء التأثير عمى التي تعرض ليا من الوالي الذي قال بأنو ت
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القاضي الذي حكم بعدم شرعية الوصاية عمى عمو المعتوه قبل وفاتو. األمر الذي فتح الباب 
 .(591)كاتو إلى اسميا تحت مسمى )اليبة(أمام زوجة عمو بتحويل كل ممتم

الحنفي، فمن ولما كانت الدولة العثمانية قد قامت عمى أسس إسالمية تعتمد المذىب 
الطبيعي أن تكون مصادر التشريع والبت في القضايا المعروضة عمى القضاء ىو القرآن 
الكريم والسنة النبوية، فضاًل عن كتب الفقو الحنفي مثل )ممتقى األبحر في فروع 

)القانونامة  ، ومصادر أخرى تعتمدىا المؤسسة القضائية في الموصل تمثمت بـ(591)الحنفية(
ي ىو مصدر من مصادر الشريعة اإلسالمية عند الحنفية والمالكية ودفاتر والعرف( الذ

وقد اشترط في تنفيذ العقوبة التي اقرىا  (595)اإلجمال والمفصل واألوقاف ودفاتر الجزية
 .(591)القاضي أن تكون في مكان الجريمة

 المفتي: -6
 (593)الواليةاحتل منصب المفتي في والية الموصل المرتبة الثانية بعد منصب قاضي 

. غير أن المفتي الحنفي (513)وقد كان اإلفتاء في الموصل عمى المذىبين الحنفي والشافعي
وتمثمت  (515)احتل المرتبة األولى كون المذىب الحنفي ىو المذىب الرسمي لمدولة العثمانية

واجبات المفتي بمساعدة القاضي، وبيان وجية نظر الشريعة اإلسالمية في شتى المعامالت 
ولم تكن الدراسة في مدارس العاصمة استانبول شرًطا من أجل التعيين في  (519)قوقيةالح

منصب اإلفتاء، فقد تعين عدد كبير من المفتين في الموصل ىم نتاج مدارسيم المحمية 
الذي أخذ العمم عن والده وولي اإلفتاء في الموصل  (519)وأبرزىم )ياسين بن محمود المفتي(

م، وقد عمل بدوره عمى بناء مدرسة في سوق السراي لتدريس 5155ىـ/5319بعد وفاتو سنة 
وكانت المدرستان )اليونسية والجرجسية( من أبرز المدارس المحمية التي  (519)العموم المختمفة

 .(511)خرجت الكثير من مفتي الموصل
افتقر اإلفتاء إلى النظام الذي كان عميو القضاء من جانب ترتيب المناصب إلى 

فالمفتي ليس لديو راتٌب مقطوٌع من الدولة ومدة تعيينو في منصبو تكون مدى  مراتب ودرجات
. األمر الذي دفع (511)الحياة أحياًنا وليس لمدة قصيرة مثل ما كان عميو الحال بالنسبة لمقضاة

الكثير من المفتين في الموصل إلى ممارسة التدريس من أجل كسب عيشيم ومثال ذلك 
( اقجة مقابل تدريسو لمختمف 53333) و الدولة تيماًرا مسجل بـ)ياسين المفتي( الذي منحت

، وقد انحصر اإلفتاء في  الموصل عمى (515)العموم في مدرسة الشييد نور الدين في الموصل
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)العمري، وال ياسين  المذىبين الحنفي والشافعي في ثالث عوائل موصمية. إذ احتكرت عوائل
المذىب المفتي( اإلفتاء عمى المذىب الحنفي في الوقت الذي انحصر فيو اإلفتاء عمى 

 .(511)الشافعي بعائمة )الغالمي(
عمى الرغم من المكانة الرفيعة التي تمتع بيا المفتي في المجتمع العراقي نتيجة 

وىو الجانب الديني إال أن  لممارستو أعمال وثيقة الصمة بجانب ميم من حياة السمطان أال
شخصية المفتي كانت العامل األساس في تحديد مدى احترام الناس فأغمب المفتين في 

. في الوقت الذي أىمل بعضيم التزاماتو كونو مفتيًا (513)الموصل ممن حظي باحترام الناس لو
أنو م، غير 5553ىـ/5599أمثال )عمي بن مراد العمري( الذي تولى إفتاء الموصل سنة 

انصرف عن ذلك بانغماسو في الميو والممذات إذ عرف عنو امتالكو ألربعين جارية من 
 .(513)الكرج، فضاًل عن شربو الخمر وقولو الشعر فيو

)المحتسب( الذي طالما عمل عمى مراقبة األسعار  أما قضايا األسواق فقد تركت لـ
شخاص الذين خرقوا قانون واألوزان وحق فرض الغرامة وعقوبة التعزير والتأديب بحق األ

إال أن المحتسب ليس لديو الحق في معاقبة أي فرد من أفراد اإلنكشارية الذين  (515)األسعار
إلى  تحولوا إلى حرفيين بل تحويميم إلى ضباطيم. األمر الذي دفع الكثير من سكان الموصل

اللتزام في القرن ت باوكان االحتساب من المناصب التي منح (519)االندراج في فرق اإلنكشارية
م 5193ىـ/5393احتساب الموصل( وتوابعيا قد منح بااللتزام سنة )فـ  (519)السابع عشر

مما انعكس سمًبا عمى مؤسسة االحتساب. إذ  (519))سميمان باشا(ألمير أمراء الموصل 
في تعيين األشخاص في ذلك  اعتمدت الدولة عمى االعتبارات المالية دون الخمقية

  .(511)المنصب
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 :اهلوامش

                                                 

، موسوعة الموصل 5591-5151خميل عمي مراد، الموصل بين السيطرة العثمانية وقيام الحكم الجميمي (5)
 .51ص . 9الحضارية، مج

، 5موسوعة الموصل الحضارية، ط(، 5351-5151عمي شاكر عمي، التشكيالت اإلدارية العثمانية )(9)
 .519، ص9مج
(، ترجمة: خميل عمى مراد، عمي شاكر عمي، 5353-5191الموصل وكركوك في الوثائق العثمانية، ) (9)

 .93( ، ص5331)الموصل،
عمي شاكر عمي، الموصل في كتابات الرحالة في القرنين السادس عشر والسابع عشر لمميالد، بحث (9)

ة الموصل في مدونات الرحالة العرب واألجانب، منشورات مركز دراسات الموصل منشور ضمن بحوث ندو 
م(، رسالة ماجستير، 5351-5199؛ غسان وليد الجوادي، أحوال الموصل االقتصادية)1، ص5335(، 9)

 .99، ص9331كمية التربية، جامعة الموصل، 
ىـ 5391الصادر سنة  991الحكم رقم  ،15ارشيف رئاسة الوزراء التركي في إستانبول، دفتر ميمة رقم  (1)

من السمطان العثماني الى اميري الجزيرة والعمادية وقضاة ماردين ونصيبين باعادة رعايا الموصل الى قراىم؛ 
من السمطان العثماني الى محافظ الموصل تكريمًا لو  5391الصادر سنة  55، حكم 11دفتر الميمة رقم 

 .1صل، صعمى جيوده في حفظ حدود والية المو 
، ت: محب احمد 5199-5591الموصل والمؤرخون الموصميون في العيد الجميمي  بيرسي كيمب،(1)

 .95(، ص9335الجميمي، غانم العكيمي، )جامعة الموصل،
في شمال غرب كردستان الجنوبية وفي أقصى شمال العراق وتبعد عن شمال الموصل بمسافة  تقع زاخو(5)

م، رسالة ماجستير، كمية التربية، 5311-5395كم، وصفية محمد شيخو، زاخو في العيد الممكي 559تقدر 
 .9، ص9359جامعة زاخو، 

(8)Ahmet Gunduz, osmanli idaresinde musul 1523-1639, (elaziag, 2003). 39-40, 
42-43. 

( ، 5311يعقوب سركيس، مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ واآلثار،القسم الثاني، )بغداد،(3)33
، رسالة ماجستير، كمية 5513-5191خميل عمي مراد،، تاريخ العراق اإلداري واالقتصادي ؛  951ص

 .93ص  5351اآلداب، جامعة بغداد، 
(، ت: خميل عمى مراد، 5353-5191وكركوك في الوثائق العثمانية، ) ،االرشيف العثماني، الموصل(53)

 .95(، ص 5331عمي شاكر عمي، )الموصل،
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ىـ 5539الصادر سنة  511، الحكم 539أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر الميمة رقم (55) 
رد القبائل العربية في البصرة، من السمطان العثماني الى والي الموصل يقضي بقيادة قواتو لمقضاء عمى تم

 .513ص
ىـ 5319الصادر سنة  935، الحكم 35أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر الميمة رقم  (59)

 .593الى واليي الموصل وشيرزور وقاضيييما يقضي بعدم أخذ الرسوم من عشيرتي زيالن وبوصان، ص
 .559(، ص5351، )النجف،5199-5591لعثماني عماد عبد السالم رؤوف، الموصل في العيد ا(59)

في اواسط جمادي االولى  153، الحكم 551أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر الميمة (59) 
ىـ الصادر من السمطان العثماني الى والي الموصل يقضي بتحصيل االموال التي نيبت من قرى 5551

 . 591اريو، صالموصل من قبل عشيرتي الموزوريو والزيب
؛ سعيد الديوه جي، قمعة الموصل 95(، ص 5319،)الموصل،9،ج5أحمد الصوفي، خطط الموصل،ط(51)

 .51، ص53،المجمد5في مختمف العصور، مجمة سومر،ج
كممة فارسية تعني أمير األمراء يمقب بيا والة بعض الواليات التابعة لمدولة العثمانية وقد عرف ىذا (51)

العباسي والمراد ليذا المقب بالمغة التركية )بكمربكي( إذ تنطق الكاف األولى ياًء: مصطفى المقب منذ العصر 
 .51(، ص 9333(، )القاىرة، 5399-5155بركات، األلقاب والوظائف العثمانية )

 .31، 31، 39، 35، 11، 15أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفاتر ميمة رقم (55)  
ىـ 5539الصادر سنة  991، الحكم رقم 539لوزراء التركي في استانبول دفتر ميمة أرشيف رئاسة ا (51)

من السمطان العثماني الى والي الموصل يقضي بالتحرك عمى رأس قواتو لمعاونة والي بغداد في حممتو ضد 
 .15تمرد سميمان الببة في جيات شيرزور، ص

، ت: عبد الرحمن 5599-5551الفارسية  -نيةروبرت دبميو اولسن، حصار الموصل والعالقات العثما(53)
؛ غسان وليد الجوادي، احوال الموصل االقتصادية،  19(، ص 5319، )الرياض،5أمين الجميمي، ط

 .99، ص 9331م(، رسالة ماجستير، كمية التربة، جامعة الموصل، 5351ىـ،5199)
الصادر في اواسط صفر  515م ، الحك551أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (93) 
ىـ من السمطان العثماني الى قاضي الموصل يقضي بتحويل التصرف بعشر بساتين وخضراوات 5551

 .99سنجق الموصل من مالكيا الى والي الموصل، ص
 .5، ص919أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر اجمال لواء الموصل، رقم  (95)
 .1المصدر نفسو، ص (99)

 39خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص  (99)
الصادر في اوائل ذي  5353، الحكم 555أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (99) 
 .193ىـ ، ص5559القعدة 
 .1ىـ ، ص5391الصادر سنة  55، الحكم 11أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (91)
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ىـ 5391الصادر سنة  539، الحكم 11أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة  (91)
الصادر من السمطان العثماني الى والي الشام يقضي بالذىاب الى الموصل لمحفاظ عمى قمعتيا بعد وفاة 

 .15محافظيا احمد باشا، ص
(، 5311ث، ترجمة: جعفر الخياط، )بغداد،ستيفن ىمسمي لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحدي(95)

،رسالة ماجستير، كمية 5153-5199؛ سجى قحطان محمد عمي، اإلدارة العثمانية في الموصل35ص
 .59، ص 9339اآلداب، جامعة الموصل،

رجب  51، الحكم الصادر في 115أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر مدور المالية (91)
ان العثماني الى قاضي الموصل بان تكون والية الموصل لسميمان باشا وفقًا لنظام ىـ من السمط5393

 .5االلتزام، ص
دينا خوري، الدولة والمجتمع االقميمي في االمبراطورية العثمانية )الموصل انموذًجا(، ترجمو: يحيى (93)

 .555(، ص9355، )بيروت، 5صديق الجميمي، ط
 .51السيطرة العثمانية ، صخميل عمي مراد، الموصل بين (93)

ىـ من 5359الصادر سنة  95، الحكم 39أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة رقم (95) 
السمطان العثماني الى والي الموصل يقضي بتوفير االمن والحماية لمطرق التجارية بين الموصل وبغداد، 

 .51ص
الصادر في اوائل شعبان  13، الحكم 599ل، دفتر ميمة أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبو (99)
ىـ من السمطان العثماني الى والي الموصل يقضي بارسال الف من قواتو مددًا الى والي بغداد في 5593

 .95جبيات اصفيان، ص
ىـ 5593الصادر سنة  5919، الحكم 599أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة   (99)

طان العثماني الى مباشر المؤن ابراىيم بان عميو التأكيد عمى المفوضين بشراء المؤن في الموصل من السم
 .951وماردين بان يكون الشراء بالنقد وارسال تمك المؤن الى القوات العثمانية في كرمنشاه وىمدان، ص

 .35-31، ص اإلداري خميل عمي مراد، تاريخ العراق(99)
ىـ من  5391الصادر سنة  593، الحكم 11لتركي في استانبول، دفتر ميمة أرشيف رئاسة الوزراء ا(91)

 .51السمطان العثماني الى والي الموصل يقضي برفع الرسوم لثالث سنوات عن سكان الموصل، ص
من  5391الصادر سنة  535، الحكم 11أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (91) 

السمطان العثماني الى والي الموصل بان يتعاون مع محافظ الموصل الجديد لصد ىجمات الصفويين عن 
 .19اردالن، ص

من  5391در سنة الصا 591، الحكم 11أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (95)
مقاتل الى قمعة كركوك  513السمطان العثماني الى والي الشام المعين لحماية قمعة الموصل يقضي بإرسال 

 .51لمعمل عمى حمايتيا، ص



                            د. عماد كريم عباس

 

اجلهاز اإلداري فـي املوصـل اثناء احلكم 

 م3262-3261العثماني 

 

) 555 ) 
 

                                                                                                                                        

ىـ ، 5539الصادر سنة  991، الحكم 539أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (91)
 .955ىـ، ص5533ادر سنة الص 5193، الحكم 553؛ دفتر ميمة 15ص

ىـ من 5391الصادر سنة  193، الحكم 15أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (93)
السمطان العثماني الى قانصو يقضي بالعمل عمى حماية القوافل البرية التي تحمل الدروع المرسمة من 

 استانبول الى قمعة الموصل مجرد صوليا الى الرقة.
 .15خوري، المصدر السابق، ص دينا(93)

الصادر في اواسط ربيع  991، الحكم 551أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (95)
 .59ىـ ، ص5551الثاني سنة 

ىـ من 5399الصادر سنة  999، الحكم 15أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (99)
السمطان العثماني الى والي الموصل يقضي بالتحرك عمى رأس قواتو لمقضاء عمى تمرد الشيخ حيدر بن 

 .531مكيصر الداسني الذي قطع الطرق التجارية بين الموصل وبغداد، ص
 .51ىـ، ص5359الصادر سنة  95، الحكم 39زراء التركي في استانبول، دفتر ميمة أرشيف رئاسة الو (99)
ىـ من 5351، الحكم الصادر سنة 9599أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر مدور المالية (99)

 .9السمطان العثماني الى والي الموصل وقاضييا يقضي بتسجيل عموفة )اغا العزب( في الموصل، ص
(45)Ahmet Gunduz, A.G.E., S. 45. 

 .531( ، ص9331، )بيروت،5بطرس حداد، رحمة سبستياني إلى العراق،ط (91)
الصادر في اوائل صفر  5993، الحكم 555أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (95)
الية بغداد في فترة غياب ىـ من السمطان العثماني الى والي الموصل بالتوجو نحو بغداد لتسمم ادارة و 5559

 .953والييا المكمف بالقضاء عمى تمردات القبائل العربية في البصرة، ص
( ، 9335ياسين بن خير اهلل العمري، الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون، القسم الثاني، )د.م،(91)

أحمد، )مخطوط(، محفوظ ياسين بن خيراهلل العمري، السيف الميند في مناقب من سمي  151، ص9القسم 
 .591في مكتبة المجمع العممي العراقي، ص

؛  5سميمان فائق بك،حروب االيرانيين في العراق)مخطوط( في مكتبة المجمع العممي العراقي، ورقة (93)
 .913، )حمب،د.ت(،  ص9كامل حسين محمد الغزي، نير الذىب في تاريخ حمب، ج

 .19ري، ص خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلدا (13)
الصادر في اوائل رجب  5933، الحكم 595أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (15)
ىـ من السمطان العثماني الى والي الموصل لمقيام بالتحضيرات الالزمة وااللتحاق بوالي بغداد حسن 5591

 .991باشا في جبيات كرمنشاه لتقديم الدعم واالسناد لو، ص
خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ؛  993، صفي العيد العثماني عبد السالم، الموصل عماد (19)

 .319ص 
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، الحكم الصادر في اواخر ربيع االول 11أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر شكايات (19)
لحياكة التي تقام ىـ من السمطان العثماني الى والي الموصل وقاضييا يقضي بمنع اصحاب انوال ا5591

 .593خارج حدود الصنف من العمل ، ص
ىـ من 5351، الصادر سنة 33، الحكم 31أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (19)

السمطان العثماني الى قاضي الموصل يقضي برفع الظمم الواقع من قبل والي الموصل عمى عزب وسدنة 
 .55مدافع قمعة الموصل، ص

الصادر في اوائل صفر  5133، الحكم 551أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (11)
ىـ من السمطان العثماني الى والي الموصل وقاضييا يقضي بالنظر في قضية ارث ُحِكَم فييا باطاًل 5599

 .939من قبل قاضي الموصل السابق، ص
 .993، صنيفي العيد العثما عماد عبد السالم، الموصل (11)

ىـ من 5595الصادر سنة  5191، الحكم 595أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (15)
السمطان العثماني الى قاضي الموصل يقضي باستحصال المبمغ السنوي الذي تدفعو والية الموصل لمخزانة 

 . 931المركزية واعطاءه الى كبير الحجاب الذي بعث الى تمك الوالية، ص
عمي شاكر عمي، الموصل في  ؛33الديوه جي، بحث في تراث الموصل،)الموصل، د.ت( ، صسعيد (11)

كتابات الرحالة في القرنين السادس عشر والسابع عشر لمميالد، بحث منشور ضمن بحوث ندوة الموصل في 
 .19.، ص5335(، 9مدونات الرحالة العرب واألجانب، منشورات مركز دراسات الموصل )

 .113، ص9ي، الدر المكنون، القسم ياسين العمر (13)
 .599(، ص 5333عماد غانم الربيعي، موجز تاريخ أىالي نينوى، )الموصل،(13)
-5199ىـ/311-313نسبة إلى السيد محمد خزام الثاني بن السيد نور الدين الصيادي الرفاعي )(15)

م: سعيد الديوه جي، 5155/ىـ311م( الذي بناه في آخر أيام حياتو لذا يعتقد بأن بناءه قد تم سنة 5155
 .513(، ص 9359، )الموصل،9جوامع الموصل في مختمف العصور،ط

؛ نيقوال  51ص 5319، 51سعيد الديوه جي، مدارس الموصل في العيد العثماني، ، مجمة سومر، مج(19)
 .31(، 5311سيوفي، مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل، تحقيق: سعيد الديوه جي،)بغداد،

عباس العزاوي، تاريخ  59؛ ص (5355،تحقيق سميم النعيمي،)بغداد،محمد الغالمي، شمامة العنبر(19)
 .931،  ص1العراق بين احتاللين، ج

من تمك الزعامة  اقجة 533333اقجة من الزعامة المذكورة و  93333وىم أبو بكر زاده المتصرف بـ (19)
 93333منحت لياسين المفتي مقابل تدريس العموم المختمفة يومين في األسبوع في جامع نور الدين الشييد و

اقجة  59131اقجة لصالح  533333اقجة لطو شرط قيامو بالخدمات اليمايونية في الحرب والحماية و
ء التركي في استانبول، دفتر مدور أرشيف رئاسة الوزرااقجة لمصطفى بصفة زعامة سيف: 59131ليوسف 
ىـ من السمطان العثماني إلى والي الموصل وقاضييا 5351رمضان  9، الحكم الصادر في 9599المالية
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يقضي بعدم تدخل من ىو في منصب والي الموصل بقريتي بعشيقة و اورتا خراب التبعتين لسنجق الموصل، 
 .9ص

 9المصدر نفسو، ص (11)
 .151، ص9ر المكنون، القسمياسين العمري، الد (11)
شخصية اجتماعية قدم خدمات لممجتمع الموصمي مثل العناية بالفقراء ورفع الكثير من المظالم عن  (15)

م وقد توفي 5539ىـ/5559أىل الموصل اشترك مع أخويو إسماعيل وخميل في تشييد جامع األغوات سنة 
(، 9339لموصل، المجمد األول، )موصل،م: بسام ادريس الجمبي، موسوعة أعالم ا5535ىـ/5553سنة 
 .53ص
م أنشأوا في الشرق االديرة 5191ىـ/391ىم فرع من رىبان القديس فرنسيس االسيزي تأسس سنة (11)

م: سييل 5191ىـ/5391والمدارس من أجل نشر الكثمكة بين سكانو منذ القرن السابع عشر قدموا بغداد 
 .95ص (،5311قاشا، تاريخ أبرشية الموصل، )بغداد، 

(،  5359،)الموصل،9بطرس نصري الكمداني، ذخيرة األذىان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان، ج(13)
، 5311؛ سالمة حسين كاظم، التبشير في العراق. وسائمو وأىدافو، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 535ص
 .991( ص9339،)لبنان،5طسييل قاشا، من أعالم الموصل محمد صديق الجميمي،  591ص
 .535،531، ص9بطرس الكمداني، المصدر السابق، ج(53)
من أىم ىذه العوامل الدعم المتواصل الذي قدمو مجمع انشاء اإليمان المعروف ببرونغدا والذي أنشأه (55)

م وقد تمثل دعمو بتعميم الشبان الشرقيين المرشحين 5199ىـ/5399البابا )غريغوريوس الخامس( سنة 
رسال أعداٍد منيم إلى الشرق ومنيا الموصل إذ كان الخوري إيميا البغدادي صاحب الدور األعظم لمك ينوت وا 

في نشر الكثمكة في الموصل، فضاًل عن الدعم المادي الذي قدمو المتبرعون من األغنياء الكاثوليك. إذ 
بل يساوي ليرة انكميزية( من روبل اسباني )الرو  1333م بمبمغ قدره 5191ىـ/5391تبرعت سيدة فرنسيو سنة 

 .539، 535، ص9اجل نشر الكثمكة في المشرق: بطرس الكمداني، المصدر نفسو، ج
م وعين رئيًسا 513ىـ/  5313الىوتي أرثوذكسي ولد بالموصل تعمم بدير الشيخ متي ورسم كاىًنا سنة (59)

فيو حتى سنة   م وبقي5119ىـ/5331م ثم مطراًنا لمدير نفسو سنة 5151ىـ/5311لديره سنة 
م حين نصب مفرياًنا لممشرق وبوفاة خالو بطريرك جرجيس الثاني رسم بطريرًكا في سنة 5331/5115
م إذ أعفي منيا لكبر سنو: بسام 5599ىـ/5591م واستمر بصرف شؤون كنيستو حتى سنة 5533ىـ/5593

 .595،ص5الجمبي، موسوعة أعالم الموصل، ج
 .935-933(، ص5311ابرشية الموصل، )بغداد،سييل قاشا، سييل قاشا، تاريخ (59)
 .591سالمة حسين كاظم، المصدر السابق، ص(59)
 .199، السنة السادسة، ص99بينام سميم حبابة، الرىبان الكبوجيون في بالدنا، مجمة نجم المشرق، ع(51)
 .99(، ص9331، )اربيل، 5، ط9331-5513بينام سميم حبابة، اآلباء الدومنيكان في الموصل (51)
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 .993، ص9بطرس الكمداني، المصدر السابق، ج(55)
 .533دينا خوري، المصدر السابق، ص(51)

الصادر في اواسط شعبان  9513، الحكم 553أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (53)
وىل ىـ من السمطان العثماني الى قاضي الموصل لمكشف عمى احدى الكنائس النصرانية في الموصل 5553

 .139ىي بحاجة الى ترميم أم ال، ص
من 5591الصادر  سنة  595،الحكم 595أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (13)

 .13السمطان العثماني الى والي الموصل بمنع رجال الدين الكبوشيين من نشر المذىب الكاثوليكي. ص
 .99م، اآلباء الدومنيكان، صبينام سمي 591سالمة حسين، المصدر السابق، ص(15)
 .951، ص9بطرس الكمداني، المصدر السابق، ج(19)
أحمد بن محمد بن عمي بن قاسم العمري المعروف بالخطيب الموصمي الحنفي )المقتول( أحد أعيان (19)

وتسمم مناصب رسمية لو قصر عمى نير دجمة تجتمع عنده أعيان  الموصل وعميد أسرتو سافر إلى إستانبول
 .599، ص5الموصل: بسام الجمبي، موسوعة أعالم الموصل، ج

 .591؛ دينا خوري، المصدر السابق، ص 535، ص9ياسين العمري، الدر المكنون، القسم(19)
 .599، ص5بسام الجمبي، موسوعة أعالم الموصل، ج(11)
العمري، زبدة اآلثار الجمية في الحوادث االرضية، تحقيق: عماد عبد السالم رؤوف، ياسين بن خيراهلل (11)

 .599، ص5بسام الجمبي، موسوعة أعالم الموصل، ج 59-59(؛ ص5351)النجف،
الصادر في اوائل شعبان  5911، الحكم 595أرشيف رئاسة الوزراء التركي في إستانبول، دفتر ميمة  (15)
اني الى والي الموصل يقضي بتعيين متسممًا بداًل عنو ليتولى القضاء عمى ىـ من السمطان العثم5591

 .951تمردات قبائل الموالي وآل قيس في حمام العميل، ص
، 9: سعيد الديوه جي، طقيقياسين خير اهلل العمري، منية األدباء في تاريخ الموصل الحدباء، تح (11)

 .599(، ص9335، )الموصل،9جي، تاريخ الموصل، ج ؛ سعيد الديوه 13(، ص9333)الموصل،
 531خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص  (13)

رجب  51، الحكم الصادر في 115أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر مدور المالية (33) 
 . 5ىـ، ص5393

 .559، 533خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص  (35)
الصادر في اوائل شعبان  5913، الحكم 595رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة أرشيف (39)
ىـ من السمطان العثماني الى قاضي الموصل وقائد انكشاريتيا يقضي بان يكونوا الى جانب متسمم 5591

 .951الموصل ومساعدتو في القضاء عمى تمردات قبائل الموالي وآل قيس في حمام العميل، ص
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من  5591الصادر سنة  131، الحكم 599أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (39)
السمطان العثماني الى قاضي الموصل ومتسمميا يقضي بتدبير مسألة المؤن لقوات االمداد التي عسكرت في 

 .955الموصل ، ص
، 5قاموس المغة العثمانية، ط ،وتعني معتمد أو وكيل أو كخيا اوامين أو عريف: محمود عمي عامر(39)

 .919، ص(9339)دمشق،
، 5533الصادر في شوال  5193، الحكم 553أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (31)
 .955ص

 5533الصادر في سنة  5199، الحكم 553أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (31)
الي الموصل لألشتراك الى جانب والي بغداد لمقضاء عمى تمرد سميمان الببة في من السمطان العثماني الى و 

 .993جيمت شيرزور ، ص
الصادر في جمادى االولى  115،الحكم  555أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (35)
ى جانب والي بغداد من السمطان العثماني الى والي الموصل لالشتراك بألف من قوات الوالية ال 5555

 .511لمقضاء عمى تمردات القبائل العربية في البصرة، ص
 .535، ص اإلداري خميل عمي مراد، تاريخ العراق(31)

الصادر في ربيع االول  119، الحكم 595أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (33)
 . 953من السمطان العثماني الى والي الموصل يقضي بدفع الديون المستحقة عميو لمميري ، ص 5591

 .533،559خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص (533)
 .993-991لعيد العثماني، صعماد عبد السالم، الموصل في ا(535)
 البشكير وىي قطعة قماش توضع عمى الركبتين لوقايتيا عند األكل : خميل عمي مراد ، تاريخ العراق(539)

 .559، صاإلداري
عبد الرحيم مصطفى،  ىاممتون جب، ىارولد بوين، المجتمع األسالمي والغرب ، ترجمة:احمد (539)

 .959؛ خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص  951-959، ص5( ،ج5355)القاىرة،
؛ عماد عبد السالم، الموصل في العيد العثماني،  959، ص5جب، بون، المصدر السابق، ج(539)

 .999ص
من  5391ة الصادر سن 93، الحكم 11أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (531)

السمطان العثماني الى دفتردار ديار بكر ومتسمميا يقضي بنقل الضرائب المجباة من مزارعين نصيبين 
 وسنجار الى مخازن المؤن في الموصل.

 5595الصادر سنة  5911، الحكم 595أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (531)
 .931،ص
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، 5551الصادر سنة  515، الحكم 551في استانبول، دفتر ميمة  أرشيف رئاسة الوزراء التركي(535)
 .99ص
 .551، ص اإلداري ؛ خميل عمي مراد، تاريخ العراق 959، ص5جب، بون، المصدر السابق، ج(531)

شعبان  51، الحكمين الصادرين في 193أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر العوارض (533)
فيما يتعمق بتسجيل المزارع والتيمارات في حالة وفاة صاحبيا او عند  5319صفر سنة   1، و5319سنة 

 .5510559منحيا بطريقة االلتزام  ، ص
 5559، الحكم الصادر في اواخر صفر 91أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر شكايات (553)

 .595من السمطان العثماني الى والي الموصل لرفع االعتداءات الواقعة عمى بعض اصحاب التيمارات، ص
 .559، ص 193أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر العوارض (555)
 .1، ص919ئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر اجمال لواء الموصل أرشيف ر (559)

 .995خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص  (559)
محمد أمين العمري، منيل االولياء ومشرب االصفياء من سادات الموصل الحدباء، تحقيق:سعيد الد  (559)

 .999، ص5( ،ج5315يوه جي، )الموصل،
(، 5393، )الموصل، 5351 -5199ريخ المحاكم والنظم اإلدارية في الموصل أحمد الصوفي، تا (551)

 .1ص
 .999-993، ص 5المصدر السابق ،جمحمد العمري ، (551)

من  5351الصادر سنة  531،الحكم 31أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (555)
 .51الناشب بين عدد من االشخاص، صالسمطان العثماني الى قاضي الموصل لمحكم في النزاع 

، الحكم الصادر في محرم 9599أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر مدور المالية  (551)
من السمطان العثماني الى والي الموصل وقاضييا يقضي بعدم تدخل مشرف دار الصباغة في ادارة  5351

 .1اوقاف مصبغة العمري، ص
، 5599الصادر سنة  5133، الحكم 551ء التركي في استانبول، دفتر ميمة أرشيف رئاسة الوزرا(553)

 .939ص
 .991خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص (593)

صفر  91، الحكم الصادر في 9599أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر مدور المالية (595)
لتسجيل احد تيمارات قرية يارمجة في نواحي  من السمطان العثماني الى والي الموصل وقاضييا 5351

 . 1الموصل باسم احد الممتزمين، ص
من  5539الصادر سنة  933، الحكم 539أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (599)

السمطان العثماني الى قاضي الموصل لتسجيل ما في بيت المال من نقود في دفتر وتسميمو لممباشر الذي 
 .39ارسمو ليذا الغرض ، ص
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من  5535الصادر سنة  5995، الحكم 531أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (599)
السمطان العثماني الى قاضي الموصل فيما يتعمق بنقل قاضي امد السابق من مكان نفيو في الموصل الى 

 .911حمب لألقامة فييا، ص
 .919ي العيد العثماني، صعماد عبد السالم، الموصل ف(599)

، 5553الصادر سنة  9513، الحكم 553أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة (591)
 .139ص
 .33(عبد الجبار محمد جرجيس، المصدر السابق، ص591)
 .913، ص9(بطرس الكمداني، المصدر السابق،ج595)

، 5533الصادر سنة  5193، الحكم553 أرشيف رئاسة الوزراء التركي في استانبول، دفتر ميمة(591)
 .955ص

الصادر في أواخر ربيع الثاني  5195، الحكم 551ارشيف رئاسة الوزراء في استانبول، دفتر ميمة  (593)
من السمطان العثماني الى قاضي الموصل لمقبض عمى ممن ادعى انو من االنكشارية واعتدى  5553سنة 

 .911عمى اصحاب المحال في الموصل، ص
الصادر في أواخر ذو القعدة  519، الحكم 551ارشيف رئاسة الوزراء في استانبول، دفتر ميمة  (593)
من السمطان العثماني الى والي الموصل وقاضييا لكف االعتداءات الواقعة عمى حمالي كمرك  5599

 .999الموصل، ص
في اوائل شعبان الصادر  5913، الحكم 595ارشيف رئاسة الوزراء في استانبول، دفتر ميمة  (595)
لتحشيد من لو القدرة عمى القتال لمقضاء  من السمطان العثماني الى قاضي الموصل وقائد انكشاريتيا 5591

 .951عمى تمردات القبائل العربية في حمام العميل، ص
 .991خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص (599)

الصادر في أواخر رمضان سنة  5391، الحكم 595ارشيف رئاسة الوزراء في استانبول، دفتر ميمة  (599)
من السمطان العثماني الى قاضي الموصل واعيانيا لتحصيل االمدادت السفرية وتسميميا الى والي  5591

 .919الموصل، ص
(134)Barkan omer lulfi, osmanli imparatorlugund a zirai ekonominin hukuki ve 
maliesaslari,(istanbul, burhaned din, matbaasi), birincicilt, 1943, s.179.  

 .991خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص (591)
 .993المصدر نفسو، ص (591)
 .151، ص9ياسين العمري، الدر المكنون، القسم  599، ص5محمد العمري، المصدر السابق، ج(595)
 999-999خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص(591)
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جاسم عبد  55محمد الغالمي، المصدر السابق، ص 991، ص5محمد العمري، المصدر السابق، ج(593)
 .53(، ص9353شالل، تراجم المفتين في الموصل، )الموصل، 

، وىي قديمة أنشاىا إبراىيم الختني وزير تيمورلنك حين جدد عمارة تسمى مدرسة النبي يونس (593)
عيما وفتح مدرسة في كل منيما وحبس أمالكًا عمييا وقد تولي بناءي النبي يونس والنبي جرجيس مع توسي

 .15التدريس في تمك المدرسة عدد من رجاالت األسرة العمرية: محمد الغالمي، المصدر السابق، ص
 .59سعيد الديوه جي، مدارس الموصل، ص(595)
ياة الثقافية ؛ سياركوكب عمي الجميل، طبقة الح 153، ص9ياسين العمري، الدر المكنون، القسم(599)

 993، ص9والعممية في الموصل، موسوعة الموصل الحضارية، مج
 .993-991خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص (599)

الصادر في أوائل رمضان  5135، الحكم 551ارشيف رئاسة الوزراء في استانبول، دفتر ميمة  (599)
 .939من السمطان العثماني الى والي الموصل وقاضييا فيما يتعمق بقضية ارث، ص 5599
 5599الصادر في اوائل صفر  5133، الحكم 551ارشيف رئاسة الوزراء في استانبول، دفتر ميمة  (591)

ن العثماني الى والي الموصل وقاضييا العادة النظر في قضية ارث حكم فييا باطاًل من قبل من السمطا
 .939قاضي الموصل السابق، ص

(146)Omer lulfi barkan, osmanli imparatorlugunda zirai ekonominin hukuki ve 
maliesaslari,(istanbul, burhaneddin, matbaasi), birincicilt, 1943, S. XVII, No. 4. 

 .913-919، ص اإلداري خميل عمي مراد، تاريخ العراق(595)
(591)Barkan, kanunlar, S. 180. 

 .953خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص (593)
؛ عماد عبد السالم، الموصل في العيد العثماني،  59سعيد الديوه جي، مدارس الموصل، ص(513)

 .913ص
 .913اإلداري، ص خميل عمي مراد، تاريخ العراق (515)
 .1جاسم عبد شالل، المصدر السابق، ص(519)
فقيو، ومفٍت، وأديب، وشاعر ولد في الموصل تفوق في العموم الدينية والمدنية سافر إلى استانبول (519)

مرتين أنشأ مرافق ذات نفع عام مثل خان المفتي ومنتجًعا كان ممتقى األدباء والمثقفين: بسام الجمبي، 
 .955، ص5موصل،مجموسوعة أعالم ال

 .519، ص9؛ سعيد الديوه جي، تاريخ الموصل، ج 539محمد الغالمي، المصدر السابق، ص(519)
 .59، 59؛ سعيد الديوه جي، مدارس الموصل، ص593،591ديوه جي، جوامع الموصل، صسعيد ال(511)
 .991، ص5محمد العمري، المصدر السابق، ج(511)
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من  5351، الحكم الصادر سنة 9599ارشيف رئاسة الوزراء في استانبول، دفتر مدور المالية  (515)
ارشيف ؛  9السمطان العثماني الى والي الموصل وقاضييا حول تخصيص زعامة الحد رجال الدين، ص

 .59، ص919، دفتر اجمال لواء الموصل رئاسة الوزراء في استانبول
 .519؛ دينا خوري، المصدر السابق، ص 919-915خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص  (511)
 .919خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص  519ياسين العمري، منية األدباء، ص (513)
 .995-993ياسين العمري، غاية المرام، ص(513)

(161)Barkan, kanunlar., S. 179;  
 .999، ص9السابق، القسميعقوب سركيس، المصدر 

 .593، ص9جب، بون، المصدر السابق، ج(519)
 .999، ص9يعقوب سركيس، المصدر السابق، القسم(519)

، الحكم الصادر من السمطان العثماني 115 ارشيف رئاسة الوزراء في استانبول، دفتر مدور المالية (519)
 . 5الى قاضي الموصل حول منح احتساب الموصل، ص

؛ خميل عمي مراد، تاريخ العراق اإلداري، ص  999، ص9المصدر السابق، ق يعقوب سركيس،(511)
911. 


