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 الملخص
 -م0890ه/0228)أعداد سنة ( ات)السالناميتناكؿ ىذا البحث كالية اظتوصل العثمانية من خالؿ 

ككلمة سالنامة تعٍت  م(0903ه/0222 -م0928ه/0231 -م0891ه/0203 -م0892ه/0202
ٍت الكتاب أك الكتيب أك )الكتاب السنوم(، فالكلمة مكونة من مقطعُت)ساؿ( كتعٍت السنة أك اضتوؿ أك العاـ ك)نامة( تع

الًتكي العثماين  كدخلت القاموس الرسالة، ككل من اظتقطعُت من أصل فارسي، إال أف الكلمة كلها مبقطعيها تًتكت
كبالتايل أخذت معٌت حولية كمعٌت التقومي السنوم كالكتاب السنوم أما معناىا اإلصطالحي فهو كتاب حيمل بعض 

لعلمية كالتعليمية كما عرّفها كثَت من األساتذة األفاضل بأهنا كتاب شامل صتميع األحداث اطتواص التقوديية كاإلحصائية كا
 كالوقائع اليت جرت خالؿ السنة الواحدة.
اظتوصل( حيث تقدـ ىذه )السالنامات( معلومات مهمة عن النواحي  اتسالنامكؿتن يف ىذا البحث سنقـو بدراسة )

ية كجغرافية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية ككصفية كإحصائية ذات قيمة كبَتة، الحتوائها اإلدارية يف الوالية، كمعلومات تارخي
أعطتنا معلومات عن اظتزارات كاألضرحة الدينية  أهنا على تفاصيل دقيقة عن تضاريسها اصتغرافية، كأخبارىا التارخيية، كحىت

التنظيمات اإلدارية الرشتية التابعة للدكلة فيها، مع كصف ، ء الوالة كمدة كاليتهم كاظتوظفُتيف اظتوصل كذكر ألشتا
 .مع ذكر أعدادىم كخصائص السكاف كتوزعهم بُت اظتسلمُت كالنصارل كاليهود

 همةكاحملصوالت الزراعية ككمياهتا، كغَتىا من اظتعلومات اظتكاالقتصادية ة يالتجار اصتوانب لومات عن فضالن عن تزكيدنا مبع
كما أفردت ىذه )السالنامات( جداكؿ كشركحات دقيقة كمرتبة عن اظتوظفُت الرشتيُت، كغَتىا من اليت تتناكؿ ىذه الوالية،  

 اظتعلومات اليت تعد غاية يف األمهية.
 الكلمات المفتاحية: الموصل، سجالت السالنامة، الوالة، والية.

Abstract:                                                                                                        
This research deals with the Ottoman wilayat of Mosul through some 

(Salanamas) for the years (1308, 1310, 1312, 1325, 1330 A.H.). The word 

"Salanama" means the annual book. The word is made of two syllabi“Sal” 

which means a year or a period or date and “Nama” which means book or 

letter, and each of the two syllables is of Persian origin, but the whole word 

has Ottoman:zed and thus took the meaning of a yearbook an calendar. 

Although its meaning widely-used is a book with statistical, scientific and 

educational, properties or calendar-related ones. 

       In this research, we studied Salamanas Mosul, because they an provide 

important information on the administrative aspects of the wilayat, and 

historical, geographical, economic, social, cultural, descriptive, and 

statistical information of great value, because they contain accurate details 

of its geography history, and eventhey give information on religious shrines 
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in Mosul, They also mentioned names of governors,and the duration of 

their term, in addition government’s employees, official administrative 

organizations, and the characteristics of the population and their 

distribution as Muslims, Christians and Jews, with detailed numbers for 

each sect of them. 

     they included With information on trade, agriculture, and other 

important information. 

Key words: Mosul, Salamana, governors, wilayat. 

 تعريف السالنامة وأنواعها – المبحث األول
 تعريف السالنامة -أوالا 

كتعٍت:  )الكتاب السنوم(، كالكلمة مكونة من مقطعُت )ساؿ( كتعٍت السنة أك اضتوؿ أك العاـ ك)نامة( تعٍت السالنامة
يها تًتكت كدخلت ككل من اظتقطعُت من أصل فارسي، إال أف الكلمة كلها مبقطع (1)الكتاب أك الكتيب أك الرسالة،

القاموسي الًتكي العثماين كبالتايل أخذت معٌت حولية كمعٌت التقومي السنوم أك الكتاب السنوم أما معناىا اإلصطالحي 
بأهنا كتاب شامل  الباحثُتفهو كتاب حيمل بعض اطتواص التقوديية كاإلحصائية كالعلمية كالتعليمية كما عرّفها كثَت من 

 (2)ع اليت جرت خالؿ السنة الواحدة.صتميع األحداث كالوقائ
 األصل والنشأة -ثانياا 
ـ، حيث قاـ كل من اظتؤرخ كالسياسي العثماين الشهَت أزتد 1847ق/1263 تعود جذكر أكؿ سالنامة إىل عاـ    

جودت باشا صاحب كتاب تاريخ جودت، كالسياسي كالدبلوماسي كاألديب الًتكي الشهَت أزتد كفيق باشا صاحب أكؿ 
وس عثماين إؾتليزم كبتشجيع من رشيد باشا أبو اإلصالح بوضع أكؿ سالنامة عن الدكلة العثمانية، مث أخذت تصدر قام

 بشكل سنوم إىل أف أككلت إىل كزارة اظتعارؼ، حيث تولت ىذه الوزارة مهمة إصدار السالنامة العثمانية.
لة العثمانية، كسجالن تارخييان يستحق الدراسة كالتحقيق من اإلصدارات اظتهمة اليت أصدرهتا الدك « السالنامة» د  تع    

الحتوائو على إحصائيات كبيانات مهمة عن ىذه الدكلة اإلسالمية الكربل كعن اظتناطق كاظتدف اليت تتبعها، كابتدأت 
العليا سالنامة الدكلة »ـ( حيث صدر العدد الرشتي األكؿ لػ1847ىػ/1263العثمانية بالصدكر يف عاـ )« السالنامة»

عثمانية تصدر على رتيع أنواعها اظتختلفة كاختذت من التقومي اعتجرم أساسان عتا يف سرد « سالنامة»كىي أكؿ « العثمانية
 (3)بياناهتا الرشتية، ككانت تصدر باللغة العثمانية اليت تكتب باألحرؼ العربية.

 أنواع السالنامة -ثالثاا 
 كاليات الدكلة العثمانية كافة، كما كصفها البعض بأهنا الكتب السنوية اليت تناكلت السالنامة التنظيم اإلدارم يف    

 طتصت أىم حوادث الدكلة العلمية كاإلدارية كالعسكرية كالتجارية. كعتا أنواع منها:
 سالنامة الدكلة العثمانية العليا -1
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 السالنامة العسكرية  – 2
 السالنامة البحرية –3
 ة سالنامة كزارة اطتارجي – 4
 سالنامة اعتيئة العلمية  –5
 سالنامة كزارة اظتعارؼ  –6
 سالنامة دار األرصاد العثمانية –7
 سالنامة الرسومات)اصتمارؾ( – 8
 -كالية البصرة -كالية جبل لبناف -كالية بَتكت -كالية حلب -كالية اظتوصل -سالنامة الواليات كمنها: كالية بغداد –9

 (4)كغَتىا...
 العثماني صروالية الموصل في الع - المبحث الثاني

 التقسيمات اإلدارية لوالية الموصل -أوالا 
عثمانية كمعٌت اإليالة أم إحدل التقسيمات اإلدارية  /كاليةككانت بغداد تسمى إيالة بغدادكانت اظتوصل تابعة لوالية 
 الدكلة العثمانية، كيتوىل حكمها حاكم كاإليالة ىي أكرب الوحدات اإلدارية كالعسكرية يف (5)كالعسكرية للدكلة العثمانية

 ـ.1535برتبة )بكلربكي(، أم أمَت األمراء. أسست إيالة بغداد عاـ 
مث بعد ذلك   .ضية إىل نواحي كالنواحي إىل قرلكاإلياالت كانت مقسمة إىل سناجق)ألوية( كالسناجق إىل أقضية كاألق

لك يف عهد التنظيمات اصتديد الذم غَت اظتسميات كالتقسيمات كالية بغداد إحدل كاليات الدكلة العثمانية، كذ أصبحت
  (6).اإلدارية فأصبحث كلمة )إيالة( )كالية(

ـ كنرل ذلك  يف العدد اطتامس من 1879كقد فصلت اظتوصل عن كالية بغداد فأصبحت كالية مستقلة بذاهتا عاـ 
ن كالية بغداد كأصبحت اظتوصل كالية قائمة ـ( أف سنجق اظتوصل قد فصل ع1884ق/1331سالنامة كالية بغداد عاـ )

بذاهتا كاضتقت هبا العديد من السناجق كاألقضية. ككانت حتدىا إيالة بغداد من اصتنوب، كإيالة ديار بكر من الشماؿ، 
 (7)كإيالة الرقة من الغرب، كإيالة شهرزكر من الشرؽ.

 (8)سنجق السليمانية. –ر/كركوك سنجق شهرزو  –وضمت والية الموصل ثالث سناجق وىي: سنجق الموصل 
قضاء  –قضاء زاخو  -قضاء العمادية -قضاء دىوؾ –قضاء عقره  –سنجق اظتوصل: كيضم قضاء اظتوصل  -1

 (9)سنجار.
قضاء  –قضاء كوم سنجاؽ  –قضاء رانيو  –قضاء كوسنجق  –كركوؾ   كركوؾ: كيضم قضاءسنجق شهرزك/ -2

 (13)قضاء أربيل. –صالحيو 
 (11)قضاء بازياف. –قضاء معموره  -قضاء شهربازار –قضاء كلعنرب  –مانية: كيضم قضاء السليمانية سنجق السلي -3
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كغتلس إدارة كالية اظتوصل كاف مكوف من أعضاء طبيعية أساسية كأعضاء منتخبة أما األعضاء األساسية فكانت مكونة 
بك أفندم كىذا يف من الوايل ككما ىو موضح يف سجالت السالنامة كاف يسمى مصطفى ديٍت 

مث يليو الدفًتدار كتعٍت ؽتسك الدفاتر أك القابض على الدفًت، كىو أكرب منصب للشؤكف  (90)ـ1938ق/1325العاـ
كمكتوّتي كتعٍت مدير مكتب رجاؿ الدكلة  (13)اظتالية يف الدكلة العثمانية، يقابلو يف الوقت الراىن كزير اظتالية.

 (15)غتلس إدارة الوالية كىناؾ أعضاء ينتخبوف كعددىم أربعة. كاظتفيت ىؤالء ىم (91)العثمانية.
كاف ىناؾ مايسمى )ػتاسبة كاليت مث تستعرض لنا ىذه السجالت التقسيمات كاعتيئات اإلدارية يف الوالية فقد      

صتنة إدارة األكقاؼ كالدفًت كىناؾ أيضان  (16)قلمي( أم ىو أحد الدكائر اظتالية التابعة للخزينة كيعٌت بالشؤكف اظتالية للوالية.
اطتاقاين الذم يعٍت إدارة السجالت العقارية كغتلس إدارة اظتعارؼ أم مديرية الًتبية كالشؤكف العلمية يف الوالية باإلضافة 
لغرفة التجارة كالزراعة ككانت تتكوف من رئيس أكؿ كرئيس ثاين  كاألكؿ كاف يدعى اضتاج أمُت أفندم كالثاين اضتاج ػتمد 

يب أفندم صابوين زاده كىناؾ سبع أعضاء تتكوف منهم غرفة التجارة كالزراعة كىم اضتاج خالد جليب كعبداضتافظ أفندم جل
األحد عبو اليوناف أفندم  األحد شكر أفندم كعبد ك عبداهلل أفندم الطائي كمصطفى بك شريف بك زاده ك عبد

يلف النظر كجود أشتاء موظفُت مسيحيُت كيهود ضمن  ـ كؽتا1893ق/1338كباركخ شلومي أفندم كىذا كلو يف العاـ
أعضاء غرفة التجارة كالزراعة كحىت ضمن بقية الوظائف اليت سنأيت على ذكرىم كىذا إف دؿ فإنو يدؿ على مدل التسامح 

كؽتا يلفت  (17)كالتعايش الذم عاشتو الدكلة العثمانية يف كافة أرجاء كالياهتا كاستعانتها بغَت اظتسلمُت يف كل الوظائف
 (18)كجود بنك يسمى بنك الزراعة يف كالية اظتوصل كىو مثل البنوؾ اضتالية. النظر أيضان 

كمن األمور اظتهمة أيضان اليت كردت يف ىذه السجالت كجود مايسمى األمالؾ السنية أك أمالؾ مهايوف كىي تعٍت      
ف يف بعض كاليات الدكلة العثمانية كاليت تديرىا دائرة تعرؼ األراضي الزراعية كاظتباين كاظتنشآت األخرل اظتملوكة للسلطا

باسم )أمالؾ سنية( كعتا فركع يف كل كالية فيها أراضي سنية ككادرىا يرتبط بالسلطاف مباشرة  كتتكوف من صتنة كػتاسبة 
رماف شعبو باإلضافة لوجود ىيئة تشرؼ على الغابات تسمى )أك  (19)كديواف خاص هبا كىيئة ىندسية تشرؼ عليها.

 (23).سي(
دائرة اصتزاء كدائرة اضتقوؽ  ،أما عن الدكائر العدلية كاحملاكم يف كالية اظتوصل فقد كانت تتكوف من ػتكمة البدايات   

كػتكمة البدايات التجارية كىناؾ دائرة االستنطاؽ كاحملكمة الشرعية كىذه احملاكم كالدكائر عتا رؤساء كموظفُت مت ذكر 
  (21)السجالت. اشتائهم يف ىذه

موضوع مطبعة الوالية فقد كاف يف كل كالية مطبعة خاصة هبا أيضان اليت كردت يف ىذه السجالت كمن األمور اظتهمة     
كيشرؼ عليها غتموعة من اظتوظفُت كتوضح إحدل السجالت أف مهمة ىذه اظتطبعة طبع كل أنواع الكتب كالرسائل 

مة كلوائح اظتزادات ككثائق األغناـ ككل اظتتعلقات مبا ذكر كىي مطبعة حجرية تطبع كاصتداكؿ الالزمة لدكائر الدكلة كقائ
 (22)باألحرؼ العربية كالًتكية.
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 (23)دائرة النافعة كىي تعٍت اظتديرية اظتسؤكلة عن السَت كاظتركبات يف الوالية.نرل مايسمى بك 
  يئة إدارية تتكوف من عدد من اظتوظفُت.ككاف يف ذلك الوقت يوجد مكتب التلغراؼ كالربيد )البوستا( كلو ى

  (24)باإلضافة لوجود مديرية الشرطة كمديرية السجوف كعتا موظفُت خاصُت لذلك.
لُت عن النظافة العامة كإضاءة ك باإلضافة لوجود ىيئة صحية يف كالية اظتوصل فيها أطباء كؽترضُت، كىناؾ موظفُت مسؤ     

 (25)الطرقات.
كتذكر لنا ىذه السجالت  باإلضافة إىل كاتبُت كأمُت صندكؽ أعضاء ستسةكانت تتكوف من رئيس ك أما عن البلدية ف     

األحد أفندم كأنطوف أفندم كؽتا يلفت النظر كجود ىيئة مسؤكلة عن د أشتائهم كنرل من بينهم أشتاء مسيحية منهم عب
والية تسمى )ديوف عمومية عثمانية إداره سي( كعتا تنظيم زراعة التبع كىيئة كإدارة خاصة لإلشراؼ على الديوف العمومية لل

 (26)مدير كأربع موظفُت.
كمن األمور الالفتة يف ىذه السجالت أنو كاف يوجد يف كل كالية قناصل للدكؿ األجنبية كيرد ذكرىم يف سجالت     

ا كيدعى نيكوال سيويف كمعو دكلة فرنسكؿ لسالنامة كالية اظتوصل قنصل السالنامة فعلى سبيل اظتثاؿ نرل يف العدد األ
مسًت يدعى دكلة انكلًته قنصل ككيل دكلة أظتانيا كيدعى أندرس أدجار ك قنصل ككيل ك  (27)كيدعى بطرس أفندم. ةمًترت

 (28)ثل البابا كيدعى زاف دركر أفندم.منركد رساـ كؽت
فنرل الطائفة الكلدانية كبطريركهم  باإلضافة لذكر ىذه السجالت عن رؤساء الطوائف الدينية كالركحية يف كالية اظتوصل

 يدعى البطريرؾ إيليا أفندم كنائبو اظتطراف ميخائيل أفندم.
الطائفة اظتوسوية )اليهودية( اضتاخاـ حاخاـ ك  (هبناـ بٌّت أفندم)أسقف طائفة السرياف الكاثوليك اظتوصل كتوابعها ك 

 (29)ي ىاركف أفندم.سباشي
 لالموصالوالة العثمانيون في  -ثانياا 

مع ذكر سنة تويل كل كاحد منهم كمدة  اظتوصلأشتاء الوالة الذين كانوا يف  اظتوصلكردت يف سجالت السالنامة لوالية 
  .اظتوصللسالنامة  رابعبقائو كسنذكر جدكالن بأشتائهم كىو كما كرد يف العدد ال

 
 
 االسم

 
 سنة بدء الوالية

 

 
 مدة الوالية

 يوم شهر سنة
  8 0 م0193ه/0222 األمير حسين باشا

  6 ........ م0194ه/0223 بيالو باشا
  3 ........ م0194ه/0223 سنان باشا
  02 3 م0191ه/0222 حسن باشا
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  9 ........ م0197ه/0221 محمود باشا
  7 0 م0198ه/0226 عبداهلل باشا

  8 ........ م0199ه/0228 علي باشا
  7 2 م0622ه/0229 حاكم العمادية حسن باشا

  ........ 3 م0621ه/0202 محمد باشا
  8 0 م0627ه/0201 أحمد باشا
  8 0 م0628ه/0206 محمد باشا
  4 0 م0629ه/0207 أحمد باشا

  1 2 م0602ه/0208 أحمد باشا )آخر(
  7 ........ م0602ه/0230 محمد باشا

  00 ........ م0604ه/0233 علي باشا
  0 ........ م0601ه/0232 علي باشا )آخر(

  7 ........ م0601ه/0232 محمد باشا
  6 ........ م0606ه/0234 الحاج أحمد باشا

  1 ........ م0607ه/0231 أحمد باشا
  7 ........ م0607ه/0231 والي الموصل السابق محمد باشا
  ........ 0 م0608ه/0236 والي البصرة السابق محمد باشا

  ........ 0 م0609ه/0237 مؤمن باشا
  ........ 3 م0630ه/0239 بوستان باشا

  ........ 0 م0633ه/0222 بكر باشا الموصلي
  ........ 0 م0632ه/0220 يونس باشا

  ........ 0 م0634ه/0223 مصطفى باشا 
  6 ........ م0634ه/0223 حسن باشا
  3 ........ م0631ه/0222 أحمد باشا
  ........ 0 م0636ه/0224 أحمد باشا

  00 ........ م0637ه/0221 سليمان باشا
والي الموصل السابق بكر باشا 

 الموصلي
  6 ........ م0637ه/0221

  ........ 02 م0637ه/0221 الوزير محمد باشا
  6 ........ م0627ه/0246األمير محمد باشا بكر باشا زاده 
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 الموصلي
  6 ........ م0627ه/0246 والي الشام أحمد باشا

  ........ 4 م0640ه/0212 محمد باشا
  0 ........ م0642ه/0213 محمد باشا

  00 ........ م0642ه/0213 مصطفى باشا
  0 4 م0647ه/0216 محمد باشا
  00 ........ م0647ه/0216 إبراىيم باشا

  ........ 0 م0648ه/0217 الوزير مصطفى باشا
  3 0 م0649ه/0218 زيني باشا الموصلي
  ........ 0 م0612ه/0219 محمد باشا درويش

  0 0 م0610ه/0262 ميرزا باشا
  ........ 0 م0613ه/0260 مصطفى باشا

  ........ 0 م0612ه/0263 محمد باشا
  7 ........ م0614ه/0262 أحمد باشا
  1 ........ م0614ه/0262 دالور باشا

  2 ........ م0614ه/0264 أحمد باشا طيار باشا زاده
  1 ........ م0614ه/0264 شاه غازي باشا

  4 ........ م0614ه/0264 األمير عثمان باشا
  7 ........ م0616ه/0266 شهباز باشا

والي وان السابق الوزير إبراىيم 
 باشا

  1 ........ م0616ه/0266

  ........ 0 م0617ه/0267 والي القدس قبالن باشا
  ........ 0 م0617ه/0267 الوزير حسين باشا

 3 0 0 م0660ه/0270 إبراىيم باشا
 0 1 ........ م0660ه/0270 أرسالن باشا
  1 ........ م0660ه/0270 محمد باشا

  ........ 0 م0663ه/0273 والي أورفو السابق أحمد باشا
 0 7 3 م0661ه/0271 إبراىيم باشا

  6 ........ م0666ه/0276 الوزير أحمد باشا
  6 ........ م0666ه/0276 شاعلي با
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  ........ 0 م0667ه/0277 موسى باشا
  ........ 4 م0670ه/0280 محمد باشا ىرموش

  02 0 م0672ه/0282 حسن باشا
  ........ 0 م0674ه/0284 مصطفى باشا

  ........ 0 م0671ه/0281 دالور باشا
 3 0 0 م0676ه/0286 الوزير محمد باشا جاوش زاده

  0 2 م0682ه/0292 علي باشا الوزير
  7 3 م0682ه/0292 أحمد باشا جركس

  ........ 3 م0681ه/0291 علي باشا المعروف بعربي كدوم
  ........ 3 م0687ه/0297 األمير دالور باشا

  ........ 0 م0688ه/0298 علي باشا )مرة ثانية(
  ........ 0 م0689ه/0299 عمر باشا

  ........ 3 م0692ه/0020 علي باشا القرماني 
  0 0 م0690ه/0023 حسن محصل باشا 

  1 2 م0691ه/0026 سليمان باشا
  02 ........ م0691ه/0026 الوزير مصطفى باشا

والي قرمان السابق الوزير محمد 
 باشا

  3 0 م0697ه/0027

  ........ 0 م0698ه/0028 والي البصرة السابق حسن باشا
  ........ 0 م0699ه/0029 علي باشاوالي بغداد السابق 

والي ديار بكر الوزير يوسف باشا 
 الحلبي

  ........ 0 م0722ه/0002

 2 1 0 م0723ه/0003 الوزير إبراىيم باشا
  7 3 م0724ه/0004 مصطفى باشا

  0 0 م0721ه/0001 الوزير يوسف باشا طوبال 
  1 ........ م0721ه/0001 يوسف باشا الحلبي)مرة ثانية(

  8 3 م0728ه/0008 الوزير محمد باشا جركس
  ........ 0 م0729ه/0009 محمد باشا شهوار زاده

  ........ 3 م0703ه/0030 يوسف باشا الحلبي)مرة ثالثة(
  ........ 3 م0704ه/0032 الوزير إبراىيم باشا 
  ........ 3 م0706ه/0031 الحاج أحمد باشا
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  ........ 0 م0707ه/0036 مصطفى باشا قوشجي
م 0920ه/0208وتكمل سجالت السالنامة في استعراض أسماء الوالة ومدة واليتهم حتى نصل للعام 

وكان اسم الوالي في ذلك الوقت نوري باشا ولالختصار في ىذه المقالة لم نسرد أسماء الوالة جميعاا 
 (22)لكثرتهم.

 األوضاع االقتصادية -ثالثاا 
يف كالية اظتوصل صورة دقيقة ككاضحة عن األكضاع االقتصادية يف الوالية كأىم اظتزركعات  تعطينا سجالت السالنامة

 .كاظتنتجات كالصناعات مع تفاصيل باألرقاـ للحصاالت الزراعية مع أشتاء كل كاحدة منها
يتم  طن 1833تذكر لنا السالنامات مزركعات كالية اظتوصل كعلى رأسها القمح ككانت كمية إنتاجها ألفي طن 

طن منها  2633طن يتم تصديره خارج سنجق اظتوصل كيف اظترتبة الثانية يأيت الشعَت ككمية إنتاجو  233إستهالكو ػتليان ك
طن يتم تصديره مث ؾتد زراعة السمسم على غرار سنجق بغداد كأيضان ؾتد زراعة  1233طن يتم استهالكو ػتليان ك 1433

 األسواؽ احمللية كما تبقى يتم تصديره  كؾتد من اظتزركعات احمللية السماؽ طن يتم بيعو يف 26طن  83اضتّمص ككميتو 
طن يتم تصديره كأيضان نرل زراعة اضتبة السوداء كالكزبرة  17طن يتم بيعو يف السوؽ احمللي ك  33طن  منها  53ككميتو 

قوؽ كاليقطُت كالزيتوف كالباميو كىناؾ خضار كفاكهة منها التُت كالفستق كالعنب كالرب  (31)كالشمرة كالكتاف كالفوؿ
 (32)كالباذؾتاف كالبطاطا.

مث توضح لنا سجالت السالنامة الصناعات كاظتنسوجات اليدكية من القماش كاليت كانت تصنع يف كالية اظتوصل فتستعرض 
وارب كصناعة العقاؿ كصناعة األحذية اصتلدية كخياطة األلبسة العسكرية لنا السالنامة  أنواع ىذه اظتنتجات كصناعة اصت

أنواع من األثواب البيضاء كصناعة أكاين من الفخار كصناعة إضافة إىل  الربارميف  للقبائل كالعشائركصناعة اطتيم السوادء 
النحاسية كصناعات من األخشاب كىذه  األكاين اظتعدنية كاظتالعق كالصحوف كأيضان الصناعات النحاسية كالقدكر كاألكاين 

 (33)كلها ذكرت دكف تفاصيل أك أرقاـ إمنا لتبياف ما تشتهر بو كالية اظتوصل من الصناعات.
ـ  1893ق/1338فقد كاف يف العاـ  .تفاصيل عن الدكاكُت كاحملاؿ التجارية كاألبنية بشكل عاـ ةكتضيف لنا السالنام

مطعم  15مدرسة ك  12مقهى ك  45مسجد كجامع ك 129زتاـ ك  36ك  دكاف 2677خاف ك  23يف مدينة اظتوصل 
مكاف لدباغة اصتلود  كمدرسة رشدية)ثانوية( كمدارس للكلداف كالسرياف كاظتوسويُت)اليهود( كمدرسة للطالب الغَت  34

 283غابات ك 3قطعة أرض زراعية ك 1933حديقة ك 39مطابع  ك  3مطحنة ك  135فرف ك  23منتظمُت بالدكاـ ك 
 6ك مراكز شرطة  9قطع عسكرية  ك 3كنيسة كدير ك  13تكايا كزكايا ك  4مدرسة ك 18قطعة أرض غَت مزركعة ك

 (34)مبٌت حكومي كاحد يضم الدكائر الرشتية  كمبٌت للتلغراؼ كمشفى كاحدة.كذلك ك سجوف 
اـ حىت العشائر يف أؿتاء اظتوصل فإف أما عن اظتواشي كاضتيوانات يف كالية اظتوصل فإف اظتاشية بشكل عاـ تتكوف من األغن

 أكثر ما دتكلو من  اظتاشية ىي من األغناـ.
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كتتواجد يف اظتوصل اصتماؿ أيضا كىي على نوعُت نوع تقـو العشائر كالقبائل بًتبيتها كتعلفها ألجل ضتمها كنوع آخر     
ا ىم الفالحُت كاظتزارعُت ألجل االستفادة من يتم تربيتها ألجل النقل كالًتحاؿ. أما األبقار فإف أكثر من يقـو بًتبيته

 كيوجد يف أطراؼ اظتوصل الكثَت من اصتواميس حيث يستفاد من  دىنها كشتنها اظتستخرج من اضتليب. ضتمها كحليبها.
العديد من أنواع اطتيوؿ العربية األصيلة باإلضافة للعديد من أنواع تضيف ىذه السجالت بأف اظتوصل تشتهر بوجود ك 

 اؿ اليت يستفاد منها يف عمليات النقل كالركوب.البغ
كأيضا يوجد أنواع من الغزالف كاألرانب يف برارم اظتوصل كأيضا العديد من أنواع الطيور كالبط كاضتجل كاللقالق     

 كالصقور كالباز يف برارم اظتوصل.
ياء اظتوصل كىي ذات سم يف بعض أح كمتواجدة زاحفة كالعقارب كىي موجودة بكثرةكاضتشرات ال كأيضا اضتيوانات    

 (35)باإلضافة للعديد من أنواع األشتاؾ.ضار جدان 
ففي عاـ  كر الواردات كاظتصاريف  كأنواعهاكالنقف عند ىذا األمر فقط إمنا ىناؾ موازنة مالية للوالية يتم ذ     

مليوف  ذتانيةكر ك السليمانية  ـ كانت ميزانية كاردات كالية اظتوصل )سنجق اظتوصل( دكف سنجق شهرز 1892ق/1313
 (36)كىذا جدكؿ هبا. (8115685) سة عشر ألف كستمئة كستسة كذتانُت قرشكمئة كست

 م0892ه/0202الواردات المالية لوالية الموصل للسنة المالية 
 سنجق السليمانية سنجق كركوك سنجق الموصل أسماء الحسابات

   

 قرش قرش قرش
 1028126 2351800 2085771 ضرائب

 27500 204700 452362 رسوم بدل خدمة عسكرية

 854000 2339840 2381992 رسوم عن األغنام
 514627 1387070 2547385 األعشار

 ......... 12000 25444 أمالك أميرية
 48000 299000 428230 ةرسوم متنوع

 .......... 16000 45400 الغابات
 164000 30000 50000 الطابو والعقارات 
 13800 30000 55200 رسوم من المحاكم
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 4000 28000 43900 رسوم متفرقة
 2654353 6698413 8115685 المجموع

 م0892ه/0202المالية لوالية الموصل للسنة المالية  المصارف
 سنجق السليمانية سنجق كركوك سنجق الموصل أسماء الحسابات

 قرش قرش قرش
 52309 104304 110900 مصارف شرعية
 348204 549963 874860 مصارف داخلية

المحاكم والشؤون   مصارف
 العدلية

224388 219538 195823 

 282347 647524 856616 ماليو
 ................. 13867 29672 مساىمات

 4333 4333 2333 مصنع المدافع
 861836 1614161 1484683 الجندرمة )الشرطة(
 633 .................. ................ المصارف الصحية

 73766 173463 149724  رواتب عسكرية تقاعدية
 186246 4924732 5433169 رواتب عسكرية نظامية

 ............. 875333 633333 مالبس
 ............. ............... 23988 النافعة )ىيئة السير والمركبات(

 ............ 1863 22833 طلبيات
 3662398 9122349 9839796 المجموع

 
 األوضاع التعليمية واالجتماعية والسكانية -رابعاا 
ـ كاف عدد 1893ق/1338استعرضت سجالت السالنامة عدد السكاف يف كالية اظتوصل يف تلك الفًتة ففي العاـ     

 (37)شخص. 7714  كالذكور سلمُتاظتسلمُت كغَت من اظتنسمة   16136سكاف مدينة اظتوصل دكف توابعها من أقضية 
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نسمة، منهم اظتسلمُت  67361سنجق اظتوصل كما يضم من أقضية عدد سكاف ـ فكاف 1894ق/1312أما يف العاـ 
 (38) نسمة. 9474نسمة أما غَت اظتسلمُت فكاف عددىم  57587د اعدتب

 وصفهاالبعض منهم يتحدث العثمانية ب أىل اظتوصل كىناؾ اأف اللغة العربية ىي ما يتكلم هب ةمث تصف لنا السالنام     
 (39)اللغة الرشتية كأىل اظتوصل يتصفوف بالفطنة كالذكاء.

كتضيف ىذه السجالت يف كصف العشائر كالقبائل العربية يف اظتوصل بأف العرب أسخياء ككرماء كػتبوف للضيوؼ     
 (43)كىذه من اطتصائص اصتميلة يف العرب ىناؾ.

باظترحلة الدراسة عليمية فتعطينا سجالت السالنامة تفاصيل دقيقة عن اظتدارس كعدد طالهبا كتبدأ أما عن األكضاع الت    
)مكتب إعدادم( أم اظترحلة اإلعدادية مث )مكتب رشدم( كىي اظتدارس اظتنشأة يف  مث اإلبتدائية تسمى )مكتب ابتدائي(

حىت أف من يقـو على  ن  اف لإلناث مكاتب رشدية خاصة هبككالدكلة العثمانية كتعادؿ اظترحلة الثانوية يف العصر اضتديث 
كاف يوجد يف اظتوصل دار إلعداد كتأىيل كذلك  من اظتعلمات اإلناث كللذكور مدارس رشدية خاصة هبم ك  تعليمهن ىن  

 (41)اظتعلمُت.
اد اليت كاف يتم كنرل أف اظتدرسة كاف عتا مدير كناظر كمدرسُت كتعطينا ىذه السجالت صورة كاضحة عن اظتو      

تدريسها فمثال نرل مدرس خاص ظتادة الرياضات أك اضتساب كمدرس ظتادة الرسم كمدرس ظتادة اللغة العربية كمدرس ظتادة 
اللغة الفارسية كمدرس ظتادة اللغة الًتكية كمدرس ظتادة اللغة الفرنسية كمدرس ظتادة اصتغرافيا كمدرس ظتادة اطتط كمدرس ظتادة 

كاف عدد الطلبة يف العاـ قد  ظتادة العلـو الدينية كاألخالؽ كىذا كلو يف اظترحلة اإلعدادية ك  التاريخ كمدرس
يف اظترحلة اإلعدادية فقط ضمن مدينة اظتوصل ككاف عدد اإلناث يف اظترحلة الثانوية  ان طالب 241، ـ1895ق/1312

 (42)بان.طال 283طالبات أـ عدد الطالب يف اظترحلة اإلبتدائية فكاف عددىم  137
بعض القرل يف أطراؼ  ،ـ1895ق/1312أما عن القرل فتذكر لنا إحدل السجالت كبالتحديد العدد الرابع للعاـ      

 اظتوصل كعدد الطالب فيها يف اظترحلة اإلبتدائية:
 8قرية الدراكيش كاظتعلم يدعى سعيد أفندم عدد الطالب 

 9قرية أكرتو خراب اظتعلم ػتمد أفندم عدد الطالب 
 5قرية قره قوينلي اظتعلم أسعد  أفندم  عدد الطالب 

 14قرية كوكجو يل اظتعلم أزتد أفندم عدد الطالب 
 8قرية طوبزاكه اظتعلم حيِت أفندم عدد الطالب 

 7قرية عمر قبوجي اظتعلم مصطفى أفندم  عدد الطالب 
 11قرية شرخياف اظتعلم غتيد أفندم عدد الطالب 

 9اىيم أفندم عدد الطالب قرية أبوجربوعة اظتعلم إبر 
 17قرية يارغتو اظتعلم ػتمود أفندم عدد الطالب 
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 11قرية منارة شبك اظتعلم أزتد أفندم عدد الطالب 
 (43)23قرية نينول اظتعلم داكد أفندم عدد الطالب 

كتب ككاف يوجد يف كل كالية مدرسة خاصة لتعليم اضترؼ اليدكية كالصناعات يف ذلك الوقت ككاف تسمى )م    
 (44)صنايع( ككانت ىذه اظتدرسة عتا إدارة كأساتذة يشرفوف على تعليم الطالب.

 والمعادن الطبيعية والغابات واألنهار المناخ -خامساا 
تصف لنا سالنامة كالية اظتوصل عن اظتعادف اظتستخرجة من باطن األرض يف اظتوصل كما حوعتا من سناجق ففي     

 بئر نفط موجود يف قضاء زاخو كيوجد يف قرية سبكي التابعة لقضاء دىوؾ يوجد منجم اظتوصل عُت كربيت باإلضافة إىل
كقد استعرضت لنا السجالت كجود ينابيع مياه كربيتية  (41).غٍت بالفحم كىناؾ مناجم معادف ؼتتلفة بالقرب من اظتوصل

ة زتاـ العليل فيها مياه حارة ؼتتلطة لالستشفاء من اصتركح كاألمراض اصتلدية كخاصة يف اظتوصل كأطرافها كىناؾ منطق
 (46)بالقطراف.

يف قضاء العمادية التابع للموصل ناحية بركارم ىناؾ أماكن إلستخراج الرصاص كالفحم اضتجرم كالنحاس كيعمل ك     
وؾ أىايل اظتنطقة هبذه األعماؿ كيتم استخراج الكربيت أيضان من أؿتاء اظتوصل. كأما يف سنجق شهرزكر يف قضاء كرك

 (47)فيوجد العديد من اآلبار النفطية.
كمن األمور الالفتة للنظر كجود اظتالحات الستخراج اظتلح يف اظتوصل كشهرزكر كالسليمانية كاضتلة يف ىذه اظتناطق      

 (48)رتيعها يوجد ماّلحات الستخراج اظتلح.
يف مناطق قزفخره كحاكم أرسالف ك قره كوز  كتبُت لنا سجالت سالنامة اظتوصل كجود غابات يف مناطق عديدة منها     

 (49)كاضترمُت كيف جباؿ مزكرم كعقره.
أما األهنار فتعدد سجالت السالنامة األهنار كما تفرع عنها يف كالية اظتوصل كعلى رأسها هنر دجلة كبينت السالنامة أنو     

زيزية كالكوت كيصب يف خليج البصرة باإلضافة لنهر ينبع من قضاء ليجو يف كالية دياربكر  كأنو دير باظتوصل كسامراء كالع
خوصر كأنو ينبع من مسافة ستس ساعات من اظتوصل كيصب يف دجلة كهنر غازر كهنر ىيزؿ كهنر اطتابور كهنر الزاب ىذه 

  (53)األهنار كلها دتر يف كالية اظتوصل.
درجة   35ؿ األربعة ففي الصيف تكوف اضترارة تصف لنا سالنامة كالية اظتوصل أف مناخها حار  كجترم فيها الفصو ك     

 السكاف درجة أحيانان أما أقضيتها كدىوؾ كزاخو كعقره فهوائها يسر القلوب كىو سبب للطافة 43مئوية كتصل إىل 
كصتماؿ صورىم كأجسادىم كيف الشتاء تبدأ األمطار باعتطوؿ يف أكائل شهر تشرين األكؿ كتنتهي يف أكاخر نيساف كاعتواء 

 (51)نويب كالشرقي حار أما اعتواء الشمايل كالغريب فهو لطيف كبارد.اصت
 مقابر األنبياء واألولياء والصالحين -سادساا 
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كجود مقابر كمقامات لألنبياء كاألكلياء كالصاضتُت  ـ1891ق/1338يف العدد األكؿ  تذكر لنا سالنامة كالية اظتوصل     
 اهلل شيث بن آدـ يف اصتانب اصتنويب من اظتوصل كقرب نيب اهلل يونس بن مىت  كآلؿ البيت ففي اظتوصل نفسها يوجد قرب نيب

 كمرقد النيب جرجيس كمقاـ دانياؿ عليهم السالـ رتيعان.
 كخارج أسوار اظتوصل يوجد الكف الشريف لإلماـ علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو كىو منقوش على الصخر     

ضتسن ابن اإلماـ علي )رض( كاإلماـ عبداحملسن ابن اإلماـ اضتسن ابن اإلماـ كقرب اإلماـ عوف الدين ابن اإلماـ ا
علي)رض( كاإلماـ عبدالرزتن ابن اإلماـ اضتسن ابن اإلماـ علي اظترتضى)رض( كاإلماـ إبراىيم اجملاب بن موسى الكاظم 

 اضتسُت بن اإلماـ علي )رض(.بن اإلماـ جعفر الصادؽ بن اإلماـ ػتمد الباقر بن اإلماـ زين العابدين بن اإلماـ 
كمشاىد كمراقد األئمة علي اعتادم كعلي األصغر كشاه زناف كاإلماـ حيِت كاإلماـ زيد كاإلماـ عبداهلل الباىر كالست     

 فاطمة بنت اضتسُت كالست نفيسة كاإلماـ أبو جعفر ابن علي اعتادم ابن ػتمد اصتواد.
كقرب الشيخ ػتمد يف جامع اظتنصوريو كقرب الشيخ عيسى  دده قدس سره كىو  كمقاـ أكيس القرين يف حي يدعى باشتو     

من كبار األكلياء يف حي اظتكاكم خارج أسوار اظتوصل كمقاـ الشيخ ػتمد أبو الوفا كالشيخ قضيب الباف اظتوصلي كالشيخ 
اهلل اظتوصلي كالشيخ خَت حسن البكرم كالشيخ ػتمد األباريقي كالشيخ ػتمد اطتالؿ كالشيخ أيب سعيد كالشيخ فتح 

النساج كالشيخ ػتمد اظتلحم كالشيخ عامر كالشيخ منصور كالشيخ إبراىيم الزيتوين كالشيخ ػتمد الزبواين كالشيخ ػتمد 
البلقيس كالشيخ ػتمد الغرابيلي كالشيخ أبو نصر عبداهلل كالشيخ أبو العال كالشيخ عباس اظتستعجل كالشيخ عبداهلل اظتكي 

 (52)ابن صاضتُت كالشيخ ػتمد الغزالين كالشيخ العناز كالشيخ أبو الفتح.كالشيخ صاحل 
 الخاتمة

العثمانية كأكضاعها  اظتوصليف النهاية ديكننا القوؿ أف السالنامات العثمانية شكلت مصدران مهمان لدراسة تاريخ كالية     
 اإلدارية تفصيلة كدقيقة.اإلدارية كاالجتماعية كاالقتصادية كقد كانت اظتعلومات عن التقسيمات 

منذ نشأهتا كتبعيتها كوالية للدكلة العثمانية كمدة كالية كل  اظتوصلفهي أفادتنا عن أشتاء الوالة الذين تعاقبوا على كالية     
 شخص منهم.

أقضية كالقضاء  كأفادتنا السالنامة عن التقسمات اإلدارية للوالية فقد رأينا أف كل كالية عتا سناجق كالسنجق ينقسم إىل    
كأعضائها كأفادتنا بالتعريف بالنظاـ القضائي  اظتوصلأفادتنا ىذه السجالت عن بلدية  إىل نواحي كالنواحي إىل قرل كأيضان 

 .كػتكمة البداياتكاحملاكم اليت كانت يف تلك الفًتة كاحملكمة التجارية 
ًتة كنفهم ما كانت عليو اضتياة كطبيعة الوالية اضتياة يف تلك الفطبيعة ىذه السجالت تعطينا صورة كاضحة عن     

علومات تفصيلية عن النواحي مب زكدتنامث نرل أف ىذه السجالت كمن كالتقسميات اإلدارية كالتوزع السكاين كاالجتماعي 
جو كالية من مزركعات كػتصوالت زراعية كأرقامها بالتفصيل كرأينا ما كانت تنت اظتوصلكالية  جو  تاالقتصادية كما كانت تن

 من حرؼ كمصنوعات كمنتوجات يدكية كانت تفيد السكاف. اظتوصل
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كمناخها كطبيعتها كأيضان أفادتنا ىذه  اظتوصل معلومات جغرافية عن كاليةرفدت لنا حىت أف ىذه السجالت     
 .اظتوصلالسجالت مبعلومات تارخيية ألماكن األكلياء كاألنبياء كالصاضتُت كتوزعهم يف كالية 

كلكل كالية يف تلك الفًتة كحيتاج الدارس  اظتوصلديكننا القوؿ أف ىذه السجالت ىي كثيقة تارخيية لوالية أخَتان ك     
سيجد  إليها الرجوع عتذه السجالت ألفكالباحث لتاريخ الدكؿ كالبلداف اليت كانت تتبع الدكلة العثمانية يف تلك الفًتة 

 معلومات مهمة الغٌت عنها. الباحث فيها
 وامشاله

، بَتكت، دار العلم 1، طالمعجم الجامع في المصطلحات األيوبية والمملوكية والعثمانيةحساف حالؽ كعباس صباغ،  .1
 .113ـ، ص1999للماليُت، 

. 19ـ، ص2339، الكويت، دكف ناشر، 1، طالكويت والخليج العربي في السالنامة العثمانيةالرميضي، صالح سعد،  .2
ـ، 2331، الرياض، مطبوعات مكتبة اظتلك فهد الوطنية، ي للمصطلحات العثمانية التاريخيةالمعجم الموسوعصاباف، سهيل، 

غتلة دراسات اطتليج  ، الكويت، السالنامة العثمانية وأىميتها في بحوث الخليج والجزيرة العربية . حرب، ػتمد،131ص
 .34ـ، ص1983، 33كاصتزيرة العربية، عدد 

المعجم الموسوعي للمصطلحات . صاباف، 23-22، صفي السالنامة العثمانية الكويت والخليج العربيالرميضي،  .3
 .131، صالعثمانية

، العدد 2339شباط  13الكويت، جريدة القبس الكويتية،  ،«السالنامة العثمانية»الكويت والخليج العربي في فريد، ػتمد،  .4
 .38صة العربية، السالنامة العثمانية وأىميتها في بحوث الخليج والجزير حرب،  .13394

 .29، صالمعجم الجامع في المصطلحات األيوبية والمملوكية والعثمانية حساف حالؽ كعباس صباغ، .5
. نصار، عبدالعظيم عباس، 2. انظر ملحق الصور رقم 45، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصاباف،  .6

 .53-49ـ، ص2336بة اضتيدرية، ، الكوفة، اظتكت1، طبلديات العراق في العهد العثماني
 .137ـ، ص1884ق/1331، بغداد، مطبعة كالية بغداد، 5سالنامة كالية بغداد، العدد .7
 .75-73ـ، ص1912ق/1333، اظتوصل، مطبعة كالية اظتوصل، 5سالنامة كالية اظتوصل، العدد .8
 .223، 212، 234، 198، 191، 187، صفحات 5سالنامة كالية اظتوصل، العدد .9

 .274، 267، 264، 259، 245، صفحات 5الية اظتوصل، العددسالنامة ك  .13
 .324، 319، 313، 334، 284، صفحات 5سالنامة كالية اظتوصل، العدد .11
 .153ـ، ص1938ق/1325، اظتوصل، مطبعة كالية اظتوصل، 4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .12
، بلديات العراق في العهد العثمانينصار، . 114، صالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصاباف، سهيل،  .13

 .53-49ـ، ص2336، 1ط
بلديات العراق في العهد . نصار، 214ـ، ص2331، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصاباف،  .14

 .53-49، صالعثماني
 .153، ص4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .15
 .54ـ،  ص1893ق/1338،، مطبعة كالية اظتوصل1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .16
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 .57-55، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .17
 .82ـ، ص1892ق/1313، مطبعة كالية اظتوصل،2سالنامة كالية اظتوصل، العدد .18
 .59-58، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .19
 .59، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .23
 .61-63، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .21
 .73، ص1، العددسالنامة كالية اظتوصل .22
 .86، ص2سالنامة كالية اظتوصل، العدد .23
 .135-134ـ، ص1895ق/1312، مطبعة كالية اظتوصل، 3سالنامة كالية اظتوصل، العدد .24
 .157، ص4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .25
 .71، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .26
 .72، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .27
 .166، ص4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .28
 .73-72، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .29
 .85-82، ص4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .33
 .135، ص1سالنامة كالية بغداد، العدد .31
 .94، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .32
 .94-93، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .33
 .97-96، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .34
 .134، ص1ددسالنامة كالية اظتوصل، الع .35
 .296-295، ص4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .36
 .96، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .37
 .263، ص3سالنامة كالية اظتوصل، العدد .38
 .96، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .39
 .132، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .43
 .158، ص4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .41
 .158، ص4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .42
 .159، ص4سالنامة كالية اظتوصل، العدد .43
 .135، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .44
 .91، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .45
 .146ـ، ص1875ق/1292، بغداد، مطبعة كالية بغداد، 1سالنامة كالية بغداد، العدد .46
 .143، ص1سالنامة كالية بغداد، العدد .47
 .145-144، ص1سالنامة كالية بغداد، العدد .48
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 .92، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .49
 .93-92، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .53
 .96، ص1سالنامة كالية اظتوصل، العدد .51
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