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 Abstract: 

During the period 1831-1908, Iraq witnessed turbulent events 

such as the rapid change of rulers, internal turmoil, clan 

rebellions, and the difficult social conditions that Iraq witnessed. 

However, the general conditions witnessed a kind of improvement 
during the reign of the governor, Midhat Pasha and Namik Pasha, 

who carried out several administrative, political and urban 

reforms that had an impact.  In the history of modern Iraq, 

including the publication of Al-Zawraa newspaper in 1869, the 

establishment of the Tabu Department and the construction of 
many mosques, governmental and urban buildings, schools, and 

so on. 

Therefore, we will discuss in this research the nature of the 

Ottoman administration of Iraq during this period and the most 

important political, administrative, social and urban events.  The 

research was divided into the body in which I dealt with the most 
important events that occurred during that period and the 

conclusion in which I explained the most important conclusions 

that I reached through my writing of the research, and then I 

touched on the list of margins and sources that I relied on in my 

writing of the research. 
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 1908–1831العراق يف العهد العثماين الطائي أوضاع
 

 2 لقاء مجعه عبد احلسن
 

 :امللخص
 يف 1908- 1831الععمة يف العراق يف العهد العثمعين للفرتة  ضواع ية البحث يف معرفة األأمه تكمن

هذه الفرتة ضوطبيعة املشعكل  إابنة ضوالسيعسية ضواالجتمععية ضوكيفية سريهم لشؤضون البالاد اداي النواحي اإل
 أبرزضواالاطرابت اليت كعن  ععين منهع العراق يف العهد العثمعين ضوتوايل الوالة العثمعنيني على حكم العراق ضو 

   السيعسية اهلعمة اليت عصفت يف البالاد ضواملواف احمللي منهع. حدا م اليت اعموا اهع ضواألأعمعهل
اعتمدت يف كتعبيت للبحث على منهج البحث التعيخيي ضوضواعت خطة علمية تتضمن املقدمه ضومتون 

 عتمدة يف البحث. مش ضواملصعادي املهم االستنتعجعت ضواعئمة اهلواأالبحث ضوالعنعضو ن الرئيسية ضواخلعمتة ضو 
، عتلصالحاإل، مدحت ابشع، اداضواد ابشع، الوالة املمعليك، العهد العثمعين، العراق الكلمات املفتاحية:

 .الطعبو، الدستوي العثمعين، يف العراق ادايةاإل، االاطراابت السيعسية، ضوبةةضواأل اضاألمر 
 

  :املقدمة

ضواالاطرابت الداخلية ضومترادات العشعئر ، من سرعة تبدل الوالة مضطربة أحداثا  1908- 1831الفرتة  إابنشهد العراق 
الععمة شهدت نو  من التحسن يف عهد الوايل مدحت ابشع  ضواع ان األ، إال االجتمععية الصعبة اليت شهدهع العراق ضواع ضواأل

اق احلد ث ضومنهع الصداي جر دة ة ضوسيعسية ضوعمرانية كعن هلع االثر يف اتي خ العر إاداي عت إلصالحضوانمق ابشع اللذ ن اعموا بعدة 
      ضوانشعء ادائرة الطعبو ضوبنعء العد د من اجلوامع ضواملبعين احلكومية ضوالعمرانية ضواملدايس ضوغري ذلك .، م1869الزضوياء ععم 

ععية ة ضواالجتماداي السيعسية ضواإل حدا هذه الفرتة ضواهم األ إابنالعثمعنية للعراق  ادايةلذا سنتنعضول يف هذا البحث طبيعة اإل
 أهم ت فيهعأضواحتلك الفرتة ضواخلعمتة اليت  إابناليت حدثت  حدا األ أهم املنت الذي تنعضولت فيهإىل  ضوالعمرانية. ضواد اسم البحث
اعئمة اهلوامش ضواملصعادي اليت اعتمدت عليهع يف  إىل  من خالل كتعبيت للبحث ضومن مث تطرات إليهع االستنتعجعت اليت تولصلت

   كتعبيت للبحث.
         

 1831واًل: األوضاع العامة يف العراق قبل أ
اخضع  العراق فيجمعوا بذلك املشرق العريب حتت إىل  ضوا بتطلعونأخذبعد ان خضع العثمعنيون بالاد الشعم ضومصر 

تدهوي م من 1508سيطرهتم ضوحيولون ادضون التوسع الصفوي يف هذه املنطقة. ضواد ععىن العراق يف ظل االحتالل الفعيسي منذ ععم 
ضوامهلت  ضوبةةضواأل اضاألمر فقد كثرت ، نتيجة لسيعسة االمهعل اليت اتبعهع الفرس، سكعنه االجتمععية ضواالاتصعاد ة ضوالثقعفية أضواع 

 .(1)ي  ععين كثريا من الفواىياامشعي ع الري ضوظل نظعم األ
على الفرس يف  األضولبعد انتصعي السلطعن سليم ، بعد ذلك استطع  العثمعنيون السيطرة على املولصل ضواملنعطق اجملعضوية هلع

فرهعاد  أمر ضواد، اوااده الكمعل احتالل الوالايت املتعمخة للحدضواد العثمعنية أحد ابقى فرهعاد ابشعإذ ، م1514معركة جعلد ران ععم 
                                                           

liqaa_altaai@yahoo.com لعراق، ا ،اجلعمعة املستنصر ة  ،اد. 
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ضواجلنوب فقد بقي حتت  ضوس مع العراق األأ. (2)م1515حممد ابشع ابلسيطرة على املولصل ضوايبيل ضوكركوك ضواد مت احتالهلع ، ابشع
، 1520محلة الحتالل العراق ضوطراد الفرس الصفو ني لكن املنية ععجلته سنة  األضولضواد اعد السلطعن سليم ، االحتالل الفعيسي

الدضولة الصفو ة عن طر ق إىل  ضواع يف منهعجة توجيه اربة او ة، (3)(م1566-1520ضوعندمع تبوأ السلطعن سليمعن القعنوين )
ضوالذي ميكن ان تتخذه الدضولة العثمعنية فيمع بعد كقععدة لالنطالق حنو اخلليج العريب تعز زا جلهوادهع يف ، لعراقالسيطرة على ا

 ..(4)ضوالعريب محرمواجهة الربتغعليني يف البحر ن األ
ابا حنو ترب ز مث مهدان ضوعرب جبعل زاكرضوس ضوتوجه غر إىل  م جبيش كبري متجهع1534حترك السطعن سليمعن القعنوين يف ععم 

ضوهكذا ادخل السلطعن سليمعن القعنوين ، (5)مسععهع ابنبعء ضولصول اجليش العثمعين أثر ضواد انسحبت احلعمية الفعيسية منهع، بغدااد
منطقة اخلليج العريب.اذ لصعيت البصرة إىل  م ضواد اعقب احتالل العراق امتدااد النفوذ العثمعين1534 األضولكعنون   30بغدااد يف 

 ..(6)م القععدة الثعنية بعد السو س1546السيطرة العثمعنية الفعلية عليهع ععم  أتكيدبعد 
اهتم العثمعنيون بعد سيطرهتم على الوطن العريب ضومن امنه العراق يف القرن السعادس عشر ضواليت استمرت حىت هنع ة احلرب 

اضوهلمع النظم ، (7)مصدي ن اسعسينيإىل  ضواجملتمع مستند ن يف ذلك ادايةبتثبيت ادععئم حكمهم ضوتنظيم اإل، 1918 األضوىلالععملية 
العربية ابل احتالهلم هلع.ضواد  اطعيضوثنيهمع النظم اليت كعنت سعئدة يف األ، الدضولة العثمعنية أحنعءاليت كعنت متبعة يف خمتلف 

مصطلح إىل  الت مث ابدلت التسميةة مسيت ابالايإاداي العربية بعد خضوعهع للسيطرة العثمعنية ضوحدات  اطعيت األألصبح
يف الوال ة. ضوكعن  ادايةاإل يأسضوكعن على ، نواحاضية إىل ضواأل، أاضيةإىل  لو ة( ضواألألو ةسنعجق )إىل  ضوتنقسم الوال ة، (8)الوالايت

 أيبع إىل العراقضويف كل ار ة خمتعي ضواد اسم ، ضواعئمقعم يف كل انحية )مد ر انحية(، ضومتصرف لكل اضعء،  عني ضوايل لكل ضوال ة
الدفرتاداي ضواملفيت ضوالقعاي ضواغع  الوال ة إادايةضوكعن لكل ضوال ة ضوايل  ععضونه يف ، ضوالايت هي بغدااد ضوالبصرة ضوشهرزضوي ضواملولصل

                                     .(9)االنكشعي ة.ضوترتب  هذه الوالايت ابلععلصمة استعنبول
الوال ة  أحوالهع السلطعن سليمعن القعنوين يف العراق الياحة اواته من انحية ضولتنظيم ضويف خالل الشهوي القليلة اليت اضع   

حعضول الععهل العثمعين اياعء الشيعة ضوالسنة على السواء بكل مع ضوسعه من جهد. ضوخبصوص السنة اعم ، ىأخر  اجلد دة من انحية
ضوادنسوا ، الذي كعن الصفو ون اد هدموه، ادة بنعء ارحيهايب حنيفة ضواعع معمالسلطعن سليمعن جبهد خعص للبحث عن مواع ارب األ

ضوامع عن اياعء ، (10)على مدى العصوي، ت القبة اليت بنعهع سليمعن على ار ح ايب حنيفة مزاياا سنيعا عظيمعا ألصبحضو ، الرفعت نفسه
علي عليه  معمه السالم ضوارب األضوابة موسى الكعظم علي، الشيعة فقد اعم السلطعن سليمعن بزايية ار ح الشيخ عبدالقعادي الكيالين

ضوبىن سداا عرف)بسد السليمعنية( على مد نة كربالء حلمع ة املزايات اهع من ميعه الفيضعن اليت كعنت تغمر ، السالم يف النجف
ادايي بكر حعكم ، بعد ان عني السلطعن سليمعن القعنوين .(11)املنطقة احمليطة بكربالء كمع كعنت تغمر املزايات نفسهع اداخل كربالء

ابجتعه اذيبيجعن ضواحتل  ، م1535نيسعن  2ضوابقى فيهع حوايل الفني من اجلنواد غعاديهع يف ، العثمعين سليمعن ابشع ضواليع على بغدااد
فعستسلمت له ، م1535متوز 2ضوضولصل ترب ز يف ، كثرياا من القال  االسرتاتيجية يف منطقة كركوك حلمع ة املنعطق اليت فتحهع

ضوضوافق السلطعن على ذلك ضواخلى له ترب ز مقعبل تقدمي الشعه الطععة للسلطعن ، طلب الصلحإىل  ضوااطر الشعه الصفوي
.ضواجلد ر ابلذكر ان السيطرة (13)م1535األضولكعنون   29مث غعادي السلطعن سليمعن املنطقة ضوضولصل استعنبول يف ، (12)سليمعن

إىل  لنزا  العثمعين الفعيسي حول هذه البالاد فقد ععاد العراقالعثمعنية على العراق يف عهد السلطعن سليمعن القعنوين مل  نه ا
. ضويف مطلع القرن الثعمن عشر ظهرت يف العراق اوة املمعليك الذ ن سيطرضوا (14)من مرة بعد ذلك لالحتالل الفعيسي أكثرالسقوط 

ضوبقي ضواع العراق على ، عه العراقتقدم فعيسي جتأي  كي  قفوا بوجه،  على كل ضوالايت العراق ضوبدعم من الدضولة العثمعنية نفسهع
                .(15)انتهى حكم املمعليك يف العراق، إذ م1839هذا احلعل حىت ععم 
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ضواخلليج العريب ، ضوجز رة العرب جمعضوية له من الغرب، ن مواع العراق اجلغرايف  ؤثر يف اتيخيه فبالاد فعيس تقع يف شرق العراقإ
اخلعيجية اعرتف السلطعن العثمعين ابحلكعم  خطعيالدفع  عن احلدضواد ضوياد األ أجل ضومن، الشمعل ضواملنعطق اجلبلية من، من اجلنوب

ضوحسن ابشع ضواضوالاده ضواتبععه من املمعليك يف بغدااد ضوالبصرة.ضويغم خضو  العراق ، مثل ال اجلليلي يف املولصل، (16)االاوايء يف العراق
ضوخالل فرتة اعف احلكم العثمعين ، (17) ضع حدا للصرا  العثمعين الفعيسي ان ذلك مل، إال جنوبه للحكم العثمعينإىل  من مشعله

ضواستمرت حتت حكمهم ، م1623كمع حد  يف عهد الشعه عبعس ععم ،  من مرة أكثرتعرات البصرة ضوبغدااد العتداءات الفرس 
اهع على العراق ضواستععاده ععم حىت متكن العثمعنيون من اسرتاداادهع يف عهد السلطعن مرااد الرابع الذي جهز محلة كربى زحف 

                                         .(18)م1638
 ضومل  ستطع، ععنت البالاد من الفواى ضوعدم االستقراي ضوتععاب الوالة على احلكم حبيث بلغ عدادهم مثعنية ضوثالثون ضواليعا  

كعن بدا ة عهد جد د ضوطيد ،  م1704 ة ععم ان اعتالء حسن ابشع الوال، إال السيةة حوالمنهم ان  قضي على تلك األأي 
إىل  منهع فسعاد االنكشعي ة اليت حتولت، (19)مشكالت كبرية أمعمضواد ضوجد حسن ابشع نفسه ، ملع امتعز من كفعءة ضواوة، االيكعن

اجملتمع العرااي لتسلم الرضواتب. هذا فضالا عن مشكالت إال  حىت انه ميكن القول أبهنم مل  كونوا حيضرضوا، للفواى ضوالفسعاد أاداة
أضو  حسن ابشع استخدام القوة أمعمالذي تتحكم فيه العصبية القبلية اليت حتول ادضون احرتام احلكومة ضواطععة انظمتهع. لذا فقد كعن 

                                .(20)على مع هي عليه مويترك األ
كمع اعرتفت ابحلكم اململوكي ،  احمللية يف ضوالايت بغدااد ضواملولصلالعصبيعت أضو  احلعكمة ألسراعرتفت الدضولة العثمعنية اب   

ضوازاداياد تسل  االنكشعي ة يف بغدااد ضوالقبعئل ، يف بغدااد ضوالبصرة. ضواد شجع ذلك الظرضوف احمللية يف العراق كونه منطقة حدضواد ة
عم بالاد فعيس الطعمعني يف العراق. ضومل هجمعت حكإىل  من مرة يف القرن الثعمن عشر أكثرضوتعرض العراق ، (21)البدضو ة يف الر ف 

ضواستمر ذلك حىت ، بعد االتفعق على الصلح بني الطرفني لواع حد هلذا الصرا  ليخلص العراق للحكم العثمعينإال   نته الصرا 
    .(22)األضوىلهنع ة احلرب الععملية 

 لصالحلعثمعنيون سيعستهم التقليد ة ادضون ان  قوموا إبفقد اتبع ا، سيطرهتعإىل  ضويغم استععادة الدضولة العثمعنية للعراق ضواععادهتع
. ضوععىن العراق  (23)منو اوة العصبيعت منواا كبرياا إىل  أادىممع ، شعمل يف البالاد فرتكوا العصبيعت العربية ضوالكراد ة على مع كعنت عليهع

 ضوبةةضومن األ، االاتصعاد ة معتز كذلك من الفنت الداخلية ضوثوية اجلند ضوالتمرادات العشعئر ة ضوالتهد دات الفعيسية ضواأل
ضولكنه ، حعضول اناديشعه االستيالء على العراق، إذ (24)م1733الصفو ة على  د اناديشعه ععم  ةاألسر ضوالفيضعانت.ضوبعد سقوط 

ضومت توايع مععهدة ، م( ضوبوفعته انتهى هذا الصرا  بني الدضولتني1747-1743)عوامفشل ضواععاد الكرة عدة مرات فيمع بني األ
                                 .(25)احلدضواد بينهمع مع ادخول العراق يف حوزة الدضولة العثمعنيةحدادت 

ضوتضم اخصب املنعطق فهي الب العراق منذ اادم ، اواهعأكعنت ضوال ة بغدااد هي الوال ة الرئيسية ضواهم الوالايت العرااية ضو 
ضومن مث كعن طبيعيعا ان  تفوق ابشوات ، كعن الوالة االخرضون من املرتبة الثعنيةبينمع  ، األضوىلضوكعن ضوايل بغدااد ابشع من املرتبة ، العصوي

خعلصة ضوان اعتمعاد الوالايت االخرى على بغدااد جعل البعب الععيل مينح ابشع بغدااد ، بغدااد على زمالئهم يف بقية الوالايت العرااية
                                    .(26)بعض احلقوق اليت مل مينحهع لبعاي الوالة يف العراق

ضوكعاد النفوذ العثمعين ان  كون ، مل تكن ابضة العثمعنيني على العراق او ة ابستثنعء املدن الكبرية كبغدااد ضواملولصل ضوالبصرة
فق ضوالفرات ضوال ة البصرة اليت تكون فيهع احتعاد ابعئل املنت أجزاءكبعض ،  امسيعا يف بعض املنعطق اليت تكونت فيهع احتعادات ابيلة او ة

بعد ضواادي الرافد ن عن إىل  العراق أحنعءالذي تكون فيه احتعاد اخلزاعل. ضو عزى اعف سيطرة العثمعنيني على معظم  ضوس األ
                                                .(27)استعنبول ضوياداءة املوالصالت ضوشيو  النظعم القبلي
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ي احلنيف سالمكمع علمهم مبعادئ الد ن اإل،  املمعليك ضوادياهم تدي بعا عسكرايا اعم حسن ابشع بتكو ن اوة عسكر ة من 
-1723ايشع ) أمحدخلفه ابنه ، م1723ضوبعد ضوفعة حسن ابشع ، ة ضوعسكر ة عليعإاداي ضوعينهم يف ضوظعئف ، ضوالقراءة ضوالكتعبة

، ملمعليك بل فعات اوة االنكشعي ة ضوالبدضوضوضوازنت اوة ا، ضوالذي سعي على هنج ابيه يف جلب املمعليك ضوالعنع ة اهم، (28)(م1747
ميثل حالا طبيعيعا ملععجلة مشكالت ، إمنع م1704ضوال شك ان أتسيس نظعم املمعليك الذي توطدت ادععئمه يف البالاد منذ ععم 

     .(29)البالاد ضوانقعذهع من الفواى
 ضو شتبك معإال  العشعئر إحدى مع ضومل  كن خيرج من حرب، اعم حسن ابشع مبجهوادات كبرية الخضع  القبعئل العربية

ضومل تسلم من ارابته سوى ابيلة اشعم اليت كعنت تسكن البعاد ة غرب الفرات.ضومتكن ابلقوة ضوالدبلومعسية من اخضع  ، ىأخر 
 مرم يف اسرتجع  البصرة من ا دي عشرية املنتفق بعد اتعل است1708ضوجنح يف ععم ، القبعئل الكراد ة ضواليز د ة املتمرادة يف الشمعل

احلعكمة يف  سرةت البصرة اتبعة لألألصبح. ضوبذلك (30). ضوعني حسن ابشع بعد ذلك زضوج ابنته مصطفى اغع ضواليع عليهعة أايم أيبع
ضوبوفعته ، العراق ضومل  عد ابستطععة البعب الععيل ان  ستغين عن خدمعت حسن ابشعإىل  بغدااد.ضوهكذا ععاد اهلدضوء ضواالستقراي

ابشع الذي اختذ من اعئد الفراة اململوكية امسععيل اغع انئبع له ضوزضوجه ابنته. ضواد لعب امسععيل اغع ادضويا   أمحدابنه إىل  انتقلت البعشو ة
                             .(31)يتبة البعشو ةإىل  كبرياا يف اخضع  القبعئل املتمرادة فراي

، احلكم العثمعين املبعشرإىل  ضواععادة العراق ةألسر احعضول البعب الععيل اهنعء حكم هذه ، م1747ابشع ععم  أمحدبعد ضوفعة 
ضويف ععم ، الذي ايسله البعب الععيل، ان جند االنكشعي ة يفضوا االعرتاف ابلبعشع اجلد د، إال ضوتعيني ضوايل من خعيج مجععة املمعليك

االعرتاف به ضواليعا على إىل  يلاعم سليمعن اغع الذي كعن يف محلة ابلبصرة حبملة على بغدااد فدخلهع ضوااطر البعب العع، م1749
البعشوات املمعليك  أخر م.ضوكعن1831بغدااد. ضوبدا يف العراق عهد جد د هو عهد البعشوات املمعليك الذي استمر حىت ععم 

                .(32)م(1831-1817عشر ععمعا) ةأيبع ضواعظمهم يف العراق هو اداضواد ابشع الذي حكم العراق حكمعا مطلقعا ملدة
ضوكعن ابل تسنمه ، (م ضوهو اضول من توىل احلكم يف العراق من املمعليك1762-1749سليمعن ابشع)، ابشع محدأخلف 
ضوكعن اد عني ضواليع على البصرة ، م1732بدى شجععة يف الدفع  عن بغدااد عند حصعيهع من ابل اناديشعه ععم أضوال ة بغدااد اد 

 .(33)بغدااد بعد ان يفض املمعليك تعيني ضوايل عثمعين لبغداادمث ااطر السلطعن العثمعين لتوليه ضوال ة ، م1736ععم 
انه استطع  القضعء عليهع ضوفرض ، إال ضواجه سليمعن ابشع كعسالفه خالل سنوات حكمه بعض حركعت التمراد العشعئر ة

الثعئرة لشدة بطشه  الوايل سليمعن ابشع العدضو الرهيب للعشعئر ألصبحضو ، فنعل بذلك تقد ر السلطعن العثمعين، سلطته على العشعئر
 .(34)حىت اهنم اطلقوا عليه اسم )ابوليلة( حلمالته اليت تغري عليهم ادائمعا ليالا ، ضواادامه

ضونشبت خالهلمع نزا  عنيف على منصب ، (م1764-1762الوال ة ملدة ععمني) أحوالبعد ضوفعة سليمعن ابشع ااطربت 
كثرية منهع ثويات   أحدا  ضوحدثت يف عهده، (م1776-1746ة)توىل عمر ابشع احلكم للفرت ، إذ م1746حىت ععم ، البعشو ة

ضوحعلصر الفرس ، ضوادخل كرمي خعن الزند العسكري يف العراق، م1774كرادستعن  أحوالضوااطراب ، عشعئر اخلزاعل ضواملنتفق ضوالعبيد
                         .(35)م1775البصرة 

ضومث سليمعن ، (م1779-1778ابشع)ضوحسن ، (م1778-1776خلف عمر ابشع كل من عبدهللا ابشع)
امتدت سلطته من ، إذ ضوهو ميثل العصر الذهيب حلكم املمعليك، ضوعرف االخري بسليمعن ابشع الكبري، (م1802-1779ابشع)

ضواشتدااد اخلصومعت يف املولصل  ضوس ضوالسيمع ثويات الفرات األ، ضوضواجه الثويات العشعئر ة العنيفة، معياد ن حىت اخلليج العريب
ممع مكنه من ، ضوامتعز عهده ابحنسعي اخلطر عن العراق من جهة فعيس اليت عمتهع الفواى الداخلية، (38)ضواالاطراابت يف معياد ن

هر ة فعمل على تنشي  التجعية بتأمني الطرق ضوتيسري املوالصالت الن، عت الداخلية ضوالنهوض ابلبلد ااتصعادايلصالحاإلإىل  االنصراف
                       .(36)بعض االهنعي املنديسة ضوتطهري القنوات ضوالرت  املهملة حيعءكمع عمل على توسيع ياعة الزياعة أب،  ضوالرب ة
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، (م1810-1808ضوسليمعن ابشع الصغري)، (م1808-1802خلف سليمعن ابشع الكبري كل من علي ابشع الثعين)
ضو دل اصر عهواد هؤالءالوالة ضواملؤامرات اليت تعراوا هلع من ، (م1816-1813شع)ضوسعيد اب، (م1813-1810ضوعبدهللا ابشع)

 .(37)الداخل ضواخلعيج على عدم استقراي احلكم اململوكي يف العراق
 

 ات الوايل داود ابشاإصالح -
 فقد شغل منصب الدفرتاداي، (م1831-1816الوالة املمعليك يف العراق ضواطوهلم عهداا هو اداضواد ابشع) أخر ضوكعن

ضويغم انه توىل احلكم يف ظرضوف اعسية بسبب افالس خز نة احلكومة ضوبسبب الفتنة بني ، ضوالكتخداي ابل ان  عني ضواليعا على بغدااد
ضواشععة  حوالضوااراي األ ادايةتنظيم اإلإىل  ن اداضواد ابشع اجته، إال املمعليك ضواالنكشعي ة ضوالعشعئر الكراد ة ضوغريهع من العشعئر املتمرادة

 أاداةضواهم ، الععم يف بغدااد الرأيابعتبعيهم اعادة ا، الوالة املمعليك اهتمعمعا ابملسعجد ضوائمتهع ضوخطبعئهع ضومديسيهع أكثر ضوكعن، الرخعء
 ضوايتفع يف عهده عداد املدايس، الدعع ة القو ة اليت تؤثر يف نفوس النعس. ضوحرص اداضواد على تلقي العلوم على  د كبعي علمعء عصره

 أثر ضوالغعء االنكشعي ة، ف املنعطق التعبعة له.كمع متيز عهده حبدثني مهمني مهع استةنعف القتعل مع الفرسيف خمتل مثعنني مديسةإىل 
 .(38)م.ضوااعمة جيش مديب على النظعم احلد ث1826(م هلع يف استنعبول ععم 1839-1808الغعء السلطعن حممواد الثعين )

عته ضواهتمعمه إلصالحيف بعض  جعنبضويغم انه استععن ببعض األ، حرص اداضواد ابشع على ابععاد النفوذ االجنيب عن العراق
فلمع عزم على ضواع ،  زادااد انذاك أخذانه اعق ذيععا ابلنفوذ االجنليزي الذي إال  ابجليش ضوتسليحه ضوتدي به ضوفق االسعليب احلد ثة.

كعنت الظرضوف مهيةة إذ    استنعبول.ضوا حيراون البعب الععيل عليه الذي ضوجد اذاانا لصعغية يف، أخذحد لتدخلهم يف شؤضون الوال ة
، ان ازاداادت خمعضوف السلطعن العثمعين منه، اذ جنم عن اابعل اداضواد ابشع على تسليح اجليش ضوتدي به على االسعليب احلد ثة، لذلك

عن  عمل تصميمعا للقضعء عليه.خعلصة انه ك أكثريف اجلزء الشراي من الدضولة العثمعنية.ضوهذا مع جعله  أخر ضوخشي ايعم حممد علي
            .(39)الدضولة العثمعنية ممع ااتضى ااصعء املمعليك عن حكم العراق هنعئيعا  أيجعءعلى تطبيق النظعم املركزي املبعشر يف 

ان هذا االنتظعم يف ، إال البعب الععيلإىل  أموال مع عليه من األضوىلكعن اداضواد ابشع  رسل ابنتظعم خالل سنوات حكمه   
ي ضواالاتصعادي ضوهتد دات لصالحالتواف احيعان ضوالتأخري مث القطع.بسبب برانجمه اإلإىل  تغري فعاطر اداضواد ابشع اد موالايسعل األ

كل هذا ايغمه على توفري املعل الالزم لتحقيق امكعنية التحرك يف ،  ضوثويات العشعئر ضومؤامرات املطعلبني ابلبعشو ة، الفرس املستمرة له
ضوظن كثريضون ان اداضواد ابشع اعلن ، توتر العالاة بني اداضواد ضوالسلطعن العثمعينإىل  أادى.اال ان هذا األمتنع  (40)مجيع هذه اجملعالت

ضوايسل السلطعن مندضواب لوايل بغدااد غري انه اتل على  د اتبع  اداضواد ، ضوانه جيب ااصعؤه عن احلكم، العصيعن على الدضولة العثمعنية
ضواختعي السلطعن ضوايل حلب علي ياع الاليز ، اري تنحية اداضواد ابشع عن احلكم ابلقوةضوملع علم البعب الععيل بذلك ، م1830ععم 

محلة علي ياع إىل  ضوالة العراق ضوالشعم ابالنضمعمإىل  العراق.ضولصديت االضوامر حوالملعرفته أب، ضوتويل ضوال ة بغدااد، للقيعم اهذه املهمة
                                        .(41)ابشع

سوءاا ضوفعة معظم السقعئني الذ ن  قومون  األمربغدااد كعن ضوابء الكولريا  فتك ابهلهع ضوزااد إىل  مع كعنت احلملة تزحفضوبين  
ضوالة املؤن ضوااطراب  سوايفهدم الدضوي ضواأل، مث جعء فيضعن ادجلة ليتععضون مع هذا الوابء يف بغدااد املنكوبة، االهعيلإىل  بنقل املعء

 ااطر سكعهنع، ضوسق  اداضواد ابشع فر سة املرض ضواشتد احلصعي على بغدااد ملدة تسعني  ومع، الطرقضوكثرة اللصوص ضواطع   األمن
اهنم ابقوا ، إال فنوهمأضوامعنوا يف املمعليك اتالاحىت ، 1831ا لول 17فتح البعب الشراي من املد نة حيث ادخله العثمعنيون يف إىل 

             .(42)م1851ابشع عدة منعلصب حىت ضوفعته يف املد نة املنوية ععم استعنبول ضوتقلد اداضواد إىل  ضوااتعادضوه على اداضواد ابشع
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ضوفرض هيبة ضواليهع على القبعئل  اداييضوعلى هذا النحو انتهى حكم املمعليك يف العراق ضوالذي اعطعهع ادضويهع السيعسي ضواإل
احلكم العثمعين املبعشر فتوىل عليه إىل  عراقم ععاد ال1831ضواخضع بغدااد ضوالبصرة ضوشهرزضوي ضوكرادستعن ضومنذ ععم ، العربية ضوالكراد ة

 ضوالة من استعنبول.
العثمعنية خالل سنوات حكم املمعليك يف  لذا نستطيع القول ان العراق شهد حعلة شبه االستقالل السيعسي عن السلطة

 أخر بعد اهنيعي حكم 1831ان الدضولة العثمعنية استععادت سيطرهتع على البالاد جمداداا يف ععم ، إال (1831 – 1750)العراق 
(ععمعا ضوبدأ حكم أضول ضوايل عثمعين يف 81ضوبذلك انتهى حكم املمعليك على العراق الذي ادام مدة ) ضوالة املمعليك ضوهو اداضواد ابشع
 .( بعد حكم املمعليك.1842-1831العراق ضوهو علي ياع ابشع)

 األسرابلتيمعي ضوعرفت بعض أضو  ضوياثية ضوتكون ابلزععمةشبه أضو  تداي ابلوياثة العراق يف العهد العثمعين أجزاءكعنت بعض 
ان الوايل بقي ممثل السلطة املركز ة ضولصعحب ، إال ضوال عبد اجلليل ضوال شبيب ضوال الشعضوي ابنالعرااية ابملسعمهة يف احلكم مثل ال إب

  كن  ز د عداد سكعن بغدااد على يف الععلصمة استعنبول. ضومل ادايةضو ععضونه موظفون على غراي نظعم اإل،  املسموعةاألضوىلالكلمة 
الكثرية ضواجملعععت املستمرة ضواحلرضوب  ضوبةةالن األ، لفأني أيبع إىل نسمة يغم تقد ر بعض املؤيخني الذي اضولصله 15000

  .(43)ضوالداخلية الدائمة كعنت تفتك ابلسكعن ادضون يمحة ضوال هواادة
 

 (1908 – 1831العراق)اثنيا: األوضاع السياسية واإلدارية واالجتماعية يف 

 ات مدحت ابشاإصالح -
م فكعنت تقوم بتعيني الوالة ضوتقيلهم من ضوظعئفهم 1831شرعت الدضولة العثمعنية يف حكم العراق حكمع مبعشرا بعد ععم 

الذي توىل احلكم  (44)ضومت هلع ذلك يف عهد الوايل مدحت ابشع، ية فيهعلصالحمىت شعءت ضوسعت يف اادخعل االنظمة ضوالقوانني اإل
 كيعن شبه مستقل للزععمعت احمللية.  أخر م ضوالذي جنح يف تقو ض ايكعن املشيخة املنتفق1869يف بغدااد ععم 

ة ضواالجتمععية املهمة يف اتي خ العراق اداي السيعسية ضواإل حدا املز د من األ 1908- 1831الفرتة  إابنكمع شهد العراق 
عت لصالحة ضوالسيعسية .اذ شهدت فرتته ابإلاداي عت اإللصالحيف عهد مدحت ابشع القيعم ابإل ألخصجند ان الوالة ضواب، إذ احلد ث

ضوهي جر دة الزضوياء ععم إال  ضومنهع بنعء اجلوامع ضوأتسيس الطعبو ضوالصداي اضول جر دة يف العراق، لصعدةاملختلفة ضوعلى مجيع األ
جند ان العراايني ععنوا  أخر انه من جعنبإال  وايل يف العراق.ة اليت اعم اهع هذا الاداي اإل عمعلفضال عن العد د من األ، م1869

إىل  أادىضواجبعيهم على املشعيكة يف حرضوب العثمعنيني كحرضوب القرم ضوغريهع. ممع ، من ضو الت احلرضوب ضواالاطرابت الداخلية
 . (45)ستمرةانتفعض الشعب العرااي ضوايعمهم ابلثويات املستمرة اد الوالة العثمعنيني ضومترادات العشعئر امل

متيز عهد الوالة العثمعنيني اجلداد بعدم القدية على مععجلة املشعكل اليت ععىن منهع العراايون كمشعكل الفيضعانت ضوانتشعي 
كمع اتبعوا سيعسة القوة ضوالبطش مع االنتفعاعت احمللية اليت اعمت ادهم كمع حصل ،  ضوخعلصة مرض الطععون اضاألمر ضو  ضوبةةاأل

كذلك املذحبة الكربى اليت ايتكبهع اجليش العثمعين اد  م يف بغدااد.1832ععم (عبد الغين مجيل زااده)بغداادمع انتفعاة مفيت 
آالف مواطن من أهعيل املد نة . ضوخالل تلك املدة كثرت التدخالت  ةأيبع اليت ياح احيتهع 1842أهعيل مد نة كربالء سنة 

 – 1842)لصة القنصلني الفرنسي ضوالرب طعين خالل ضوال ة حممد جنيب ابشع ضوخع جعنبضواملشعكل ضوالدسعئس اليت أثيهع القنعلصل األ
  .(46)(م1849

اليت كعن من ، اخلعيجية ضوخعلصة احلرضوب اليت خعاتهع الدضولة العثمعنية مع الدضول األخرى حدا كمع ععىن العراق من األ
فقد ععىن ، ىأخر  ة ضوبر طعنيع ضوفرنسع من جهةاليت جرت بني يضوسيع من جهة ضوالدضولة العثمعني (1856-1853)هع حرب القرم أبرز 

منهم بصوية اسر ة إلادامة تلك احلرب . ضوعلى  موالمجع األأضو  العراايون من هذه احلرب بسبب جتنيدهم ضوزجهم يف سعحعت القتعل



 Liqaa Jummah ABDALHASAN ALTAAI 

 

 

 

 

 

 

 

 
263 

برفض شد د يف  أن السلطعت العثمعنية احمللية استمرت يف فرض التجنيد اإلجبعيي ضوالذي جوبه، إال الرغم من انتهعء هذه احلرب
             .(47)ضوس فعنتشر العصيعن ضوالتمراد العشعئري على السلطعت العثمعنية ضوخعلصة يف منعطق ادايىل ضوالفرات األ، املنعطق العشعئر ة
ضوالقضعء اداية، اإل لصالحشر ف كلخعنة إب هذه الوالايت فقد ضوعد السلطعن العثمعين حممواد الثعين يف خ  إادايةضولتنظيم 

يف حني اكد خ  شر ف مهع ون على املسعضواة بني مجيع يععاي ، ضوالقضعء على جتعضوزات الوالة، الرشوة ضوالفسعاد يف اجهزة الدضولةعلى 
                       الدضولة يف احلقوق ضوالواجبعت.

احملعضولة ، م1871ضوالالئحة التنظيمية للوالايت الصعادية يف ععم ، م1864كعن اعنون الوالايت العثمعين الصعادي ععم 
خضو  الوالايت للسلطة املركز ة للدضولة العثمعنية.الن  أتكيدة مع اداي ضواع الوالايت العثمعنية من النواحي اإل لصالح إلاألضوىل

ة جيعل احلكومة اعادية على تطبيق اداي اليت كعنت سعئدة ابل لصدضوي القعنون ضوالالئحة اإل، ة ضوالرشوةاداي القضعء على الفواى اإل
 .(48)ة للدضولة العثمعنية بكل ضوالايهتعاداي يف اجلوانب االخرى من خالل حتسني ضوتنظيم ضوتطو ر املؤسسعت اإلعت لصالحاإل

ضويغم ، حرلصت الدضولة العثمعنية من الصدايهع اعنون الوالايت تعز ز النظعم املركزي للحكومة العثمعنية على ضوالايهتع املتعدادة
ضوالايت املشرق العريب يف ععم لصدضويه . فقد أتخر تطبيقه يف ضوالايت العراق  انه مل  طبق يف، إال م1864لصدضوي القعنون ععم 

 سبعينيعت القرن التعسع عشر.إىل  ضواليمن ضواحلجعز
ضوعند  ضوشهرزضوي، ضواملولصل، ضوالبصرة، ضوالايت هي بغدااد أيبع إىل كعن العراق ابل لصدضوي اعنون الوالايت العثمعين مقسمعا 

ضوامت ، ضواملولصل، ضوال تني بغداادإىل  اسم العراق، ( م1872ـ-1869ابشع يف العراق )تطبيق القعنون يف عهد ضوال ة مدحت 
ضوالنواحي ضوالقرى.  اضيةضوجند " االحسعء" ضوعداد من األ، ضوالبصرة، ضواملنتفك، ضوالعمعية، ضوكربالء، ضواحللة، هي بغدااد ألو ة سبعة األضوىل

  رتب  اهع جمموعة من النواحي ضوالقرى. اضيةداد من األضوع، ضوكركوك ضوالسليمعنية، املولصل ألو ةأمع ضوال ة املولصل فضمت 
م ضوالطونة 1861ة فعئقة ضوخربة مرتاكمة خالل مدة حكمه يف ضوال يت نيش ععم إاداي كعن مدحت ابشع مبع ميلكه من ادية 

ضواليت يضوعي فيهع ، بنواحيهع ضواراهع اضيةضواأل لو ةاد استطلع آياء املتصرفني ضوالقعئمقعميني يف تقسيم األ، م1864)الدانوب( ععم 
  .(49)الراهنة آنذاك ضواع الزمن ضواأل

ة إاداي كل ضوحدة   يأسة فعني املوظفني من ذضوي الكفعئة على اداي شر  الوايل مدحت ابشع يف اععادة تنظيم املؤسسعت اإل
رص ان  تقعاى مجيع ضوح، الوال ة ضوتطو رهع ضوحتقيق التقدم لصالحضوطعلب املوظفني يف ادضوائر الوال ة بذل اجلهواد إل، ضونظم شؤضوهنع

ضوطعلب السلطة ، ألصغر موظفإىل  ضوحعسب املخعلفني منهم من املتصرف نزضوالا ، موظفي الوال ة يضواتبهم يف مواعيدهع املقرية
ضواستخدم مدحت ابشع لصالحيعته يف ، احملعكمة. ضولصديت فعالا أحكعم بفصل بعض املوظفنيإىل  القضعئية بتقدمي املخعلفني منهم

                   .(50)الوال ة بعد ثبوت استغالهلم منعلصبهم يف حتقيق منعفع شخصية إادايةلس عزل بعض اعضعء جم
استخدم الوايل القوة العسكر ة ، ة ضوتنظيم عمل موظفيهعاداي يف حتسني ضوتطو ر املؤسسعت اإل، ضواىل جعنب هذه االجراءات

بنفسه ضوحعلصر مد نة احللة ضواتل متصرفهع يف ضوااعة مسيت " فقعاد اجليش ،  ضوس الخضع  بعض شيوخ العشعئر يف منطقة الفرات األ
             .(51)ذحبة املتصرف " أضو" ضوااعة الدغعية

 لو ةت البصرة ضوال ة بعد فصل بعض األألصبحم 1875ففي ععم ، للعراق اداييضوبعد ذلك جرت تغيريات يف التقسيم اإل
انلصر ابشع أضول حعكم للبصرة اليت ععادت ثنية يف الععم نفسه لتكون لواءا اتبععا  ألصبحضو ، إليهع من ضوال ة بغدااد ضوام االحسعء

ليصبح العراق مكوانا من ثال  ضوالايت بغدااد  اداييم تغري التقسيم اإل1884العراق ضوال ة ضواحدة . ضويف ععم  ألصبحضو ، لبغدااد
، ضواملنتفك، البصرة ألو ةت تضم ألصبح ة البصرة اليت من ضوال ة بغدااد لتشكل منهع ضوال لو ةاستقطعت بعض األ، إذ ضوالبصرة ضواملولصل

 اضيةضوبقيت ضوال ة املولصل على سعبق عهدهع ضوترتب  اهع عداد من األ، ضوالنواحي ضوالقرى اضيةضو تبعهع عداد من األ، ضوجند، ضوالعمعية
ضوالنواحي  اضيةموعة من األضوالد وانية ضوتلتحق اهع جم، ضوكربالء، بغدااد ألو ةيف حني تكونت ضوال ة بغدااد من ، ضوالنواحي ضوالقرى
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ة يف هنع ة القرن التعسع عشر ضواستخدم املوظفون من خرجيي املدايس اداي شهد العراق تطوياا يف مؤسسعته اإل      .(52)ضوالقرى
 احلد ثة يف ادضوائر الوالايت ضوشيدت االبنية احلد ثة للدضوائر. ضوأسوة بوالايت الشعم فقد أتسست يف العراق ادضوائر للربق ضوالرب د

ضوظهرت مدن جد دة.ضوكعن ، املتصرف ضوالقعئمقعم ضومد ر النعحيةأضو  ضوغريهع من الدضوائر اليت كعنت ترتب  ابلوايل، ضواملععيف ضوالبلد ة
الصعادية  اداييم ضوالتعليمعت اخلعلصة ابجلعنب اإل1871م ضوالئحة تنظيم الوالايت لععم 1864تطبيق اعنون الوالايت العثمعين لععم 

 .(53)ضواالستقراي يف ضوالايت املشرق العريب ضومنهع العراق األمنققت نوععا من من البعب الععيل اد ح
كمع شكلت ،  ضوالنواحي اضيةضواأل لو ةة يف الوالايت ضواألإاداي كعن اعنون الوالايت العثمعين اد نص على تشكيل جمعلس 

 تم تعيني بعضهم من احلكومة ، عضعءجمعلس اختيعي ة يف القرى. ضوكعنت تلك اجملعلس تتشكل من مد ر ضومععضون له ضوعداد من اال
ضو نتخب االهعيل القسم اآلخر. ضوهؤالء املنتخبون هم سكعن اللواء ضوالقضعء ضوالنعحية . ضوأسهم أعضعء اجملعلس يف تنظيم ، العثمعنية

عحية . ضوهلؤالء مالك من مد ر النأضو  القعئمقعمأضو  املتصرفأضو  الوايلادايي، الشؤضون الععمة يف الوال ة ضوابلتنسيق مع املسؤضول اإل إادايةضو 
 تضح  ادايةة جمعلس اإليأساد ضوالصحة ضواملععيف ضوالقضعء. ضومن ضوالبلد ة، املؤسسعت احلكومية يف ادضوائر الربق ضوالرب د ادايةاملوظفني إل

هم على أموي  إادايةضوان  كون الهل العلم املكعنة يف ، تدي ب االهعيل على احلكم احمللي ضواشراكهم يف املسؤضوليةإىل  اهنع كعنت هتدف
أن تظل للحكومة املركز ة اليد العليع يف تسيري شؤضون الدضولة. ضوكعن اعنون البلدايت الصعادي يف السعبع ضوالعشر ن من يمضعن 

منعطق حسب مسعحتهع ضوعداد إىل  يف الوالايت العثمعنية حق تقسيم املدن ادايةم اد منح جمعلس اإل1877هـ/1294
 . (54)سكعهنع

، مركز الوال ة  تكون من الوايل  سععده مبوجب القعنون جمموعة من املوظفني هم مععضون الوايل يف اداييكعن اجلهعز اإل
 لو ةضوايتب  به حمعسبو األ، املعلية يف الوال ة مويضوهو مسؤضول عن األ، ضوالدفرتاداي الذي  لي الوايل يف السلم الوظيفي من حيث االمهية

حتر رات الوال ة ضوعمل مبعيته الم حتر رات الجراء مكعتبعت الدائرة  أمويي  شرف على ضوكعن املكتوجب، ضوكعنوا  نفذضون اضوامره ضوتعليمعته
ضوهو ألصداي حولية سنو ة إال  ضواعم بعمل هعم، ضواشرف املكتوجبي كذلك على مطبعة الوال ة، الرمسية ضواحملعفظة على اضويااهع ضوايوادهع

                               .(55)للوال ة عرفت ابسم )السعلنعمة(
  جعنباالجنبية  كون ضواسطة للمخعبرات بني الوايل ضواملوظفني األ مويضون يف الوال ة هم مد ر األأخر  ضوهنعك موظفون

جملس  رأسضوكعن  عني من البعب الععيل برتشيح من ضوزاية اخلعيجية. ضومد ر املععيف أختصعلصه ت، كعلقنعلصل ضوموظفي القنصليعت
ضو عمل معه عداد من املفتشني ضواملععضونني. ضومد ر الزياعة ، اخلعلصة ابلتعليم ضواملكتبعت مويكل األمععيف الوال ة ضواالشراف ضوالتدايق ب

الزياعة. ضومد ر الدفرت اخلعاعين ضواختصعلصه تفتيش ضواجراء احكعم القوانني ضواالنظمة  أمويجتعية الوال ة ضوالنظر يف  ادايةضوالتجعية إل
القيواد االسعسية احمللية.  إادايةي ضوالنفوس. ضوموظفو االمالك ضوالنفوس مهمتهم ياااالمالك ضواأل إادايةضوالتعليمعت اليت تتعلق حبق 

ضومد ر النعفعة كعن مسؤضوالا عن تنظيم الطرق ضواملععبر ضومبسععدة ، االضواعف ضوشؤضوهنع أموالضومد ر االضواعف كعن مسؤضوالا عن حتصيل 
                  .(56)الضعبطة األمننظعمعت عسعكر  مهمته اجراء، ة الوايلأمر  ضو" االي بك" ضوهو اعب   كون حتت، مهندسني

ضو سععده ، اللواء املتصرف ضو عني ابياادة سلطعنية يأسفعلى إادايي، ضوالنواحي فكعن  نظمهع جهعز  اضيةضواأل لو ةأمع األ
يف القضعء فيتكون من  اداييأمع اجلهعز اإل، نفوس اللواء أمويضوم، ادفرت خعاعين أمويضوم، ضومد ر التحر رات، ضوحمعسب اللواء، النعئب

مجيع املكعتبعت ضوالقيواد  ادايةم إبأعمعهلضواملوظفون اآلخرضون تتلخص  كل اضعء ضو سععده مد ر معل القضعء  يأسالقعئمقعم على 
ضو كون مد ر النعحية مسؤضوالا يف انحيته ضوضوظيفته اعالمية فهو  نشر انظمة ضواوانني الدضولة ضو علن اضوامرهع يف القرى ، ضواحملعفظة عليهع
ضوبذلك جنحت الدضولة العثمعنية بتطبيقهع اعنون الوالايت يف إاعمة نظعم حكم مركزي اكتمل بنعؤه يف عهد  .(57)التعبعة لنعحيته

فقد كعن لقعنون ضونظعم الوالايت العثمعين للععم ، ضوظهرت آثيه الوااحة يف ضوالايت املشرق العريب، السلطعن عبد احلميد الثعين
، ضوبرز ذلك بشكل ضوااح يف عهد السلطعن عبد احلميد الثعين، ة ضوإععادة تنظيمهعاداي ملؤسسعت اإلادضوي يف تطوي ا 1871ضو1864
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الوالايت ضوالنظم القضعئية  إادايةة السيمع يف جمعل اداي عت يف النظعم الوظيفي فتشكلت املؤسسعت اإللصالحأستمرت فيه اإلإذ 
ضوالربق ضوالرب د ضوالنعفعة ضواالشغعل ضوالزياعة ، ل ادائرة املععيفضوانشةت ادضوائر جد دة لتنسجم مع التطوي احلعلصل يف الوالايت مث

ضواملتصرف ، كمع أتسست ادضوي حد ثة لتكون مقراا للوايل،  ضواسست هلذه الدضوائر ابنية حكومية جد دة، ضواحملعكم ضوالدضوائر العسكر ة
           .(58)ة يف مؤسسعت الوالايتاداي ة اإللكل ضوال ة .ضوبرز بعض الصحعب اخلربة ضوالكفعء اداييضوالقعئمقعم ضومد ر النعحية.ضواجلهعز اإل

ضوأسهم عداد غري اليل من ابنعء ضوالايت ، ة ضوسرعة البت فيهعاداي ة سعمهت يف انتظعم سري املععمالت اإلاداي هذه التغريات اإل
وظفون كثرياا مع  قدمون ضوكعن املعمعل، ضواأل ادايةاملشرق العريب كموظفني يف الدضوائر احلكومية يف الوال ة. ضوكعن بعضهم من يجعل اإل

ضوالشك ان تقدمي ضوعرض مشعي ع ، من ذي ابل أكثر مويضو تعراون ابلتفصيل الادق األ، االارتاحعت ضوالتقعي ر يف خمتلف املواايع
القرن  أضواخرالسيمع يف النصف الثعين من القرن التعسع عشر. ضويف ، السمعت اليت متيزت اهع فةة املوظفني أهم كعن من  لصالحاإل

ضوغريهع من  موالضولصنعاد ق األ، ضوجمعلس البلدايت لو ةالوالايت ضواأل إادايةنفسه ظهرت فةة من املوظفني الععملني يف جمعلس 
ضوحسن ااداءهم العمل يف مؤسسعت  اداييلنشعطهم اإل التشكيالت احمللية عن طر ق منحهم الرتب ضوالنيعشني ضوالديجعت الشرفية

                                       .(59)الدضولة العثمعنية
يف الوالايت العثمعنية ضوأتسست مؤسسعت جد دة اتسمت يف تطبيق اسعليب حد ثة ملتعبعة  ادايةبرز التخصص يف اإل

ضوان املكعتبعت القعادمة ، ضومركز القراي يف استعنبول ضوحكومة البعب الععيل لو ةمع السرعة يف اجراء املكعتبعت اجلعي ة بني األ عمعلاأل
من القرن  األضوليف املركز كعن  صدي القراي بشأهنع اسر  مع كعن عليه يف النصف أضو  ة الفرعية يف الوالايتاداي من الوحدات اإل

 . (60)التعسع عشر ضو صدي املرسوم السلطعين اخلعص اهع
تصد ق جملس الوال ة بعد ، البعب الععيل اارتاحعا ، إىل خالل ضوال ته يف العراق، كتب مدحت ابشع،  ضوعلى سبيل املثعل

كي جيعلهم حيعفظون على امالكهم ضو هتمون ،  ي املرتضوكة ضواملهملة ابمسعء االهعيلياا طلب فيه تسجيل األ، العمومي عليه
السلطعن عبد العز ز  قرتح فيهع إىل  العثمعين مذكرة هع ضوزياعتهع ضواالستقراي فيهع. ضوبنعء على االارتاح يفع جملس الصدايةلصالحإب

، ضوفعالا لصدي مرسوم سلطعين ابملوافقة على االارتاح، ي الزياعية يف العراقيااعلى املذكرة املتضمنة أسس مععجلة مشكلة األ املوافقة
                                                .(61)يياابتنظيم عملية تسجيل األ

يف ضوالايت  ادايةالعشر ن بفرلصة أضوسع للغة العربية يف اإل اعرتفت الدضولة العثمعنية يف هنع ة القرن التعسع عشر ضواضوائل القرن
.فضالا (62)ضويف احلكومة املركز ة ضوالوظعئف الرفيعة يف حكومة الوالايت )السراي(، كمع استععنت ابلعنصر العريب فيهع،  املشرق العريب

قد كعن للمؤسسعت العسكر ة نصيبعا أكرب من ة يف ضوالايهتع املتعدادة. فاداي عن اهتمعم الدضولة العثمعنية بتنظيم عمل مؤسسعهتع اإل
ضويفدهع بعنعلصر  ، أن تطو ر املؤسسعت البحر ة ضواحلربية، إذ العثمعنية لصالحكوهنع تشكل االسعس يف حركة اإل،  االهتمعم ضوالتحد ث

للدضولة العثمعنية كفوءة حعلصلة على معلومعت اكعادميية عسكر ة حد ثة سيسهم يف يفع املقدية القتعلية الفرااد القوات العسكر ة 
 أهم تعد سنوات ضوال ة مدحت ابشع .(63)ضوتؤادي ادضويهع يف الدفع  عن الدضولة ضومحع تهع، ضوالايت املشرق العريب تأكيدضومنهع ابل

عت مهمة . فقد اهتم الوايل املذكوي إبنشعء املدايس احلد ثة ضوبنعء املطعبع ضواملستشفيعت ضومد إلصالحالسنوات اليت شهدت عدة 
ضواهتم ابلزياعة ضواستصلح الكثري ، ضواملعيل اداييعت معلية كثرية ضوحعيب الرشوة ضوالفسعاد اإللصالحكمع اعم إب،  احلد د ةخطوط السكك 

نتعئج ذلك  أهم اهدف تشجيع زياعة األيض ضواستصالحهع ضوكعن من (الطعبو)ي الزياعية ضوأنشأ نظعم التسجيل العقعيي ياامن األ
ضواعم مدحت ابشع ببنعء عداد من املدن ، ي الزياعية عليهعياااليت كعنت متنقلة بعد توز ع األهو استقراي الكثري من العشعئر البدضو ة 

                                                 .(64)ضومد نة النعلصر ة اليت ضواع تصميمهع مهندس بلجيكي امسه)مولس تلي( (الرمعادي)احلد ثة مثل مد نة 
-1869العثمعنيني الذ ن حكموا بغدااد يغم أنه مل  ستمر سوى ثال  سنوات ) عد مدحت ابشع من أشهر الوالة 

عت بشكل غرير احليعة الرتيبة اليت كعن اجملتمع العرااي ضوالبغداادي اد لصالحلكنهع كعنت سنوات مفعمة ابإلجنعزات ضواإل، م( 1872
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 مويخمتلف األ ادايةالب حيملون شهعادة متقدمة إلاعتعاد عليهع.ضوبدأت احلعجة إلنشعء معهد ععٍل لتدي س العلوم احلد ثة ضوختر ج ط
.اعم مدحت ابشع بتأسيس املديسة الرشد ة العسكر ة ضوتعد هذه املديسة بدا ة للرحعق ابألمم األخرى اليت أضولت (65)ضوالوظعئف

رشد ة ضواالعدااد ة.ضوكعنت الأضو  االبتدائية، فأنشأت املدايس احلد ثة، اهتمعمعا ملحوظعا بنظم التعليم العسكري ضوعلى مستوايت خمتلفة
فقعم مدحت ابشع بتهدميهع ضوبىن مكعهنع )املديسة الرشد ة امللكية( ، مع  سمى آنذاك )مكتب اراءت خعنة(أضو  ىأخر  هنعك مديسة

النهضة احلضعي ة التديجيية اليت بدأهع الوالة العثمعنيون يف  أثر م.1902ة فيهع ثالثة عقواد حىت ععميأسم ضواستمرت الد1869ععم 
                      .(66)بغدااد ضوايعمهم ابستريااد سفن خبعي ة ضوآالت زياعية

، م1876آب  30السلطة يف إىل  ادخل العراق مرحلة سيعسية جد دة بعد ضولصول السلطعن العثمعين عبد احلميد الثعين
 أمويابلقيعم بعدة  ضومتيزت سنوات حكم السلطعن عبد احلميد، م1876مس الذي حكم مدة اصرية ععم خلفعا للسلطعن مرااد اخلع

ياعبة إىل  ضوكذلك خضو  الصحف ضواملطبوععت، م بعد سنتني من إعالنه1878منهع هو تعليق العمل ابلدستوي العثمعين سنة 
                      .(67)شد دة من ابل السلطة

البالاد اليت ععىن  مويواع يف العراق حيث مل  هتم الوالة الذ ن حكموا العراق خالل العهد احلميدي أبانعكس ذلك على ال
كمع متيز هذا العهد أ ضعا ،  االاتصعاد ة ضواملععشية ضوانتشعي اجملععة ضوخعلصة يف املنعطق الشمعلية من العراق ضواع أهلهع من تدهوي األ

م.ضوعندمع توىل 1886ثوية منصوي ابشع السعدضون يف منعطق املنتفق يف جنوب العراق سنة هع أبرز بكثرة الثويات ضواالنتفعاعت ضومن 
، ة فيه سنتنييأس. كعنت الد(68)م(1902( اعم بتأسيس )اداي املعلمني ععم 1905-1902انمق ابشع الصغري ضوال ة بغدااد )

ى من أضوياب لتوفري إمكعنية تصليح أخر  تم .كمع مت يف عهده شراء آال1908ضواستمرت الداي ابلعمل حىت إعالن الدستوي ععم 
املراكب البخعي ة الععملة بني بغدااد ضوالبصرة. كمعأمر إبجراء لصيعنة كعملة ألجهزة ضوآالت الويشة )احلدااد خعنة( ضوأن جيعلهع لصعحلة 

                                     .(69)للقطع  العسكريت الويشة تقدم خدمعهتع أخذ أخر النهر ة.من جعنب ادايةالستقبعل ضوتصليح املكعئن البخعي ة الععملة يف اإل
، م1908متوز  23العثمعنية يف  (اإلحتعاد ضوالرتاي)تغري الواع السيعسي للدضولة العثمعنية بعد االنقالب الذي اعادته مجعية  

داد للدضولة العثمعنية )االحتعاد ون( سيعسة ضوالذي أطعح ابلسلطعن عبد احلميد الثعين ضوأعيد العمل ابلدستوي مرة ثنية . ضواتبع القعادة اجل
ضوكعن سبب ذلك هو إياادة االحتعاد ني ، يسالمضوهي سيعسة ختتلف عن السيعسة السعبقة اليت متيزت بطعبعهع اإل علمعنية. أكثر

قد بقي على مع  ضومل  تغري الواع يف العراق خالل مدة حكم االحتعاد ني ف، التقرب من الدضول األضويضوبية املعرضوفة أبنظمتهع العلمعنية
                           .(70)عت اليت اعم اهع الوايل انظم ابشعلصالحعدا بعض اإلاداية، كعن عليه من سوء اإل

لذا نستطيع القول ان العراق ععش بعد حكم املمعليك اتبعع تبعية كعملة للدضولة العثمعنية ضوحرص الوالة الذ ن حيكمون ابسم 
          م على اخضع  العراق للحكومة املركز ة يف استعنبول.1914ععم إىل  1831السلطعن العثمعين من ععم 

 
 اخلامتة 

بقلة  العراق إادايةضومتيز حكم الوالة العثمعنيني الذ ن تولوا ، ارضون يبعةخضع العراق لسيطرة الدضولة العثمعنية ملدة اعيبت األ
ضواالجتمععية طوال سنوات حكمهم ابستثنعء الة من الوالة املصلحني  عت يف خمتلف ميعاد ن احليعة السيعسية ضواالاتصعاد ةلصالحاإل

من أمثعل ادضواد ابشع مدحت ابشع ضوانمق ابشع. كمع متيزت سنوات حكم الوالة العثمعنيني ضوال سيمع املتأخر ن منهم بعدم استقراي 
يف  ادايةعسعت سلبية على السيعسة ضواإلالوالة ملدة طو لة حىت أن بعضهم مل تتجعضوز ضوال ته سوى أشهر اليلة ضومع هلذا من انعك

                     العراق.
عل السالطني العثمعنيني املوجواد ن يف أمه هي، يف العراق فضالا عن احلرضوب ضواع ضومن األسبعب الرئيسة األخرى لرتادي األ

 .موالم ضوتبذ رهم لألالععلصمة استعنبول لشؤضون البلدان ضواألاعليم التعبعة هلم. ضومنهع العراق ضواستبداادهم ضوجهله
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ة ضواالجتمععية املهمة يف اتي خ اداي السيعسية ضواإل حدا  املز د من األأحداث 1908- 1831الفرتة  إابنشهد العراق 
 ة ضوالسيعسية.اداي عت اإللصالحان الوايل العثمعين مدحت ابشع ضوانمق ابشع ضوغريهم من اعموا ابلعد د من اإل جندإذ  العراق احلد ث.

انه من إال  ضواملدايس ضواملستشفيعت ضومنهع بنعء اجلوامع لصعدةعت املختلفة على مجيع األلصالحفرتة مدحت ابشع ابإلشهدت إذ 
جند ان العراايون ععنوا من ضو الت احلرضوب ضواالاطرابت الداخلية ضواجبعيهم على املشعيكة يف حرضوب العثمعنيني   أخر جعنب

العرااي ضوايعمهم ابلثويات املستمرة اد الوالة العثمعنيني ضومترادات العشعئر انتفعض الشعب إىل  أادىكحرضوب القرم ضوغريهع ممع 
                                                        املستمرة

عت مهمة . فقد اهتم الوايل املذكوي إبنشعء إلصالحالسنوات اليت شهدت عدة  أهم تعد سنوات ضوال ة مدحت ابشع
عت معلية كثرية ضوحعيب الرشوة لصالحكمع اعم إب،  ملطعبع ضواملستشفيعت ضومد خطوط السكك احلد د ةاملدايس احلد ثة ضوبنعء ا

ي الزياعية ضوأنشأ نظعم التسجيل العقعيي )الطعبو( اهدف يااضواهتم ابلزياعة ضواستصلح الكثري من األ، ضواملعيل اداييضوالفسعاد اإل
استقراي الكثري من العشعئر البدضو ة اليت كعنت متنقلة بعد توز ع نتعئج ذلك هو  أهم تشجيع زياعة األيض ضواستصالحهع ضوكعن من

اليت ضواع  (النعلصر ة)ضومد نة  (ضواعم مدحت ابشع ببنعء عداد من املدن احلد ثة مثل مد نة )الرمعادي، ي الزياعية عليهعياااأل
ضوياء( .فضال عن العد د من ضوهي جر دة الز إال  تصميمهع مهندس بلجيكي امسه )مولس تلي( .ضوالصداي اضول جر دة يف العراق

 ة اليت اعم اهع هذا الوايل يف العراق.اداي اإل عمعلاأل
-1869 عد مدحت ابشع من أشهر الوالة العثمعنيني الذ ن حكموا بغدااد يغم أنه مل  ستمر سوى ثال  سنوات )

كعن اجملتمع العرااي ضوالبغداادي اد   عت بشكل غرير احليعة الرتيبة اليتلصالحلكنهع كعنت سنوات مفعمة ابإلجنعزات ضواإل، م( 1872
  اعتعاد عليهع.

ضوحرص الوالة العثمعنيني الذ ن حكموه ابسم ، الدضولة العثمعنيةإىل  ععش العراق بعد حكم املمعليك اتبعع تبعية مطلقة
ات االتراك ضوكعنت سلطة البعشو ، ( م على اخضع  العراق للحكومة املركز ة ابستعنبول1914-1831) السلطعن العثمعين من ععم

يف عهد ضوال ة  لصالح. ضواد شهد العراق عهدا من اإلكرااداأل أمعمضوكذلك اعيفة ، اعيفة على القبعئل العربية املتنعزعة فيمع بينهع
 القرن التعسع عشر ضومطلع القرن العشر ن. أضواخرضوضواجه العراق االطمع  االستعمعي ة االضويبية ، مدحت ابشع
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