گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ
مجلة العلوم الانسانیة لجامعة زاخو
)Humanities Journal of University of Zakho (HJUOZ
Vol. 8, No. 2, pp. 212–227, Jun -2020

hjuoz.uoz.edu.krd
p-ISSN: 2664-4673
e-ISSN: 2664-4681

journals.uoz.edu.krd

أدارة أقضية بدليس وفقاً لسالناميت الوالية لسنة 1316هـ1898 /م و 1318هـ 1900 /م
" دراسة مقارنة "
ماجد حممد يونس
قسم التاريخ ،فاكليت العلوم االنسانية ،جامعة زاخو ،إقليم كردستان – العراق) majid_zaxoy@yahoo.com(.
تاريخ االستالم2020/04 :

تاريخ القبول2020/06 :

تاريخ النشرhttps://doi.org/10.26436/hjuoz.2019.8.2.602 2020/06 :

امللخص:
كانت بدليس مركزا المارة كردية قوية لقرون عديدة يف كردستان الشمالية جنوب شرق االناضول ,وادت ادوارا مهمة يف خمتلف مناحي
احلياة الكردية بشكل عام ,كما كانت االمارة العبا مهما يف املعادالت السياسية والعسكرية واالقتصادية بني دولتني شاسعتني قويتني
مرتامييت االطراف الدولة العثمانية والدولة الصفوية ,أدت بدليس ذلك االدوار حبكم عوامل عديدة ,منها ما ارتبطت مبوقعها اجلغرايف
املميز احلصني عسكريا والقريب من احلدود بني الدولتني االنفيت الذكر واليت ادت اىل ان يتودد اليها القوتني يف أوقات احتدام االزمات
بينهم وخاصة العثمانيني خشية خروجها من تبعيتهم والتقرب من الصفويني ,وانتهاز الصفويني الفرص جلذب انتباه البدليسيني
لألستئثار بها ان أمكن ,وكذلك وقوعها يف ملتقى طرق شتى مرت بها واليت أثرت اجيابا على احلياة االقتصادية يف االمارة ,كما يالحظ
بوضوح دورا كبريا ألمراء بدليس طيلة تلك القرون يف النهوض باالمارة من كل النواحي ,ويف مثل تلك الظروف املتأزمة انذاك بني
العثمانيني والصفويني كان على قادة بدليس احلفاظ على التوازن قدر املستطاع بينهم بغية احلفاظ على بقائهم ,ولكن كان العثمانيون
يلجأوؤن اىل العنف والبحث عن حجج وذرائع لألطاحة باالمارة أو اضعافها على االقل ووضع حد لتناميها املستمر يف االوقات اليت
سادت فيها اهلدوء على احلدود مع الصفويني وخاصة أثناء اقامة املعاهدات بينهم ,وظلت بدليس تعيش وسط تلك الظروف اىل أن
قضى العثمانيون عليها كأمارة يف نهايات النصف االول من القرن التاسع عشر ,ثم ليقوم العثمانيون بتغري حدودها االدارية اىل حد
ما ,وشكلوا منها والية جديدة ضمت عددا من السناجق واالقضية والنواحي .يف البحث هذا سيتم تناول ومقارنة اجلوانب االدارية كافة
لالقضية اليت كانت تتبع والية بدليس وفق ما جاء يف سالناميت سنة 1316هـ 1898 /و 1900 1318للوالية املذكورة,
وتشمل (أخالط (خالت) ,خيزان ,موطكى (موتكى) ,بوالنق ,وارطو (وارتو) ,مالزكرد ,صاسون (ساسون) ,غرزان ,أروة (أروخ),
شروان ,برواري ,قلب ,جباقجور) كال على حدة ,ودراسة الدوائر احلكومية اليت كانت قائمة انذاك والوقوف على ذكر الطواقم االدارية
يف كل ادارة كالقائمقاميات واحملاكم وهيئة اجلباية ودائرة النفوس والبنوك والضرائب واملالية والطابو والتلغراف ودوائر الشرطة
والديون العمومية واملدارس املدنية والعسكرية والبلديات واملعارف ودوائر الضبطية (االمن) ,وجلان الوسائط العسكرية والسجون
والقائمني عليها ,ودوائر الزراعة واملنتوج الزراعي وغريها من االمور املتعلقة بكل قضاء واليت تعكس جوانب مهمة من التاريخ
االداري يف كردستان يف العهد االخري من عمر الدولة العثمانية .مت تقسيم البحث على مبحثني اثنني ,كل مبحث يضم عدداً من
االقضية,يف االول منهما واملعنون (االدارة يف أقضية بدليس الشمالية الشرقية والشمالية الغربية) مت مناقشة االدارة يف كل من أقضية
خالط,موتكى,بوالنق,مالزكرد,ساسون,قلب,جبقجور,وارطو,وغرزان,أما املبحث الثاني واملسمى (االدارة يف أقضية بدليس اجلنوبية
واجلنوبية الشرقية) فتمت االشارة اىل اجلهاز والطواقم االدارية يف أقضية خيزان,أروخ,شريوان,برواري.
الكلمات الدالة :بدليس ,السالنامة,احملاكم ,الدولة العثمانية ,التشكيالت االدارية ,التشكيالت االمنية والعسكرية ,املدارس,
املكاتب.
 .1املقدمة
بعيد

املعركة

املذكورة

سنة

أدارياً كانت بدليس مركزاً لسنجق يف القرن السادس عشر بعد دخوهلا

شكلت

ضمن التبعية العثمانية بعد معركة جالديران 1514
( )yelmazçelık,1991,s1-3وتابعاً لوالية دياربكر اليت

(  )serdar,2007,s49; amedi,1991,s25-26ثم
اصبحت تابعة لوالية وان ابتداءً من سنة  ,1578ثم حولت اىل قضاء

1515
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سنة  ,1847ثم اىل والية ألول مرة سنة  ,1878ثم اىل قضاء مرة

االسالمية واملسيحية واحيانا اليهودية ,واخلانات واملكتبات

اخرى سنة  ,1929ثم اىل والية للمرة الثانية سنة Tahir ( ,1936
.)Sezen,2006,s 86
تعد السالنامات من السجالت الرمسية واحدى االصدارات اهلامة للدولة

واحلمامات واحصائيات نادرة حول االجهزة االمنية والعسكرية
(.)Hatice KELEŞ,2009,S X

العثمانية ومن احدى أهم مصادر دراسة التاريخ العثماني يف فرتاته
املتأخرة ,وقد كانت مبثابة تقارير سنوية تصدرها الدولة عن االلوية
التابعة هلا بشكل دوري سنوي غالبا ,ويف احلقيقة حتتوي السالنامات
على معلومات قيمة حول دقائق االمور يف الوالية وخاصة االدارية
واخلدمية والعمرانية والعلمية واالقتصادية والدينية والسكانية
واجلغرافية والتارخيية.
والسالنامة هو الكتاب السنوي اليت تركز على القضايا االدارية
والتنظيمية يف الدولة العثمانية,يف حني عرفها اخرون على انها االسم
الذي يطلق على األعمال اليت تصف األحداث السنوية يف الفرتة
األخرية من عمر الدولة العثمانية Mahfuz
) )SÖYLEMEZ,2007,s7ومعلوم أن أول من بدأ بكتابة
الكتب السنوية كان الفرنسي (ميللر) سنة  ,1793ثم انتشرت
الفكرة يف أماكن خمتلفة بالعامل ومنها الدولة العثمانية( ,د.حممد
حرب,1983 ,ص ,)145والسالنامات العثمانية كانت تنقسم على
سالنامات عامة وخاصة ,العامة كانت تصدرها الدولة وكانت تسمى
(سالنامت دولة علية) ,وأما اخلاصة منها فكانت من اصدارات جهات
خمتلفة مسمية بأمسها كالواليات والوزارات مثال.
ويعود الفضل يف أصدار السالنامات العثمانية اىل جهود شخصيات
عملت على أصدارها ووضعت منهجية هلا ,ولعل اشهرها هو املؤرخ
خري اهلل أفندي املتويف سنة  ,1866والسياسي واالديب الرتكي
أمحد وفيق أفندي ( )1890-1819واملؤرخ والسياسي واالداري
العثماني امحد جودت باشا ( )1895-1822ورجل الثقافة
واالدب أمني جملس املعارف بهجت افندي يف القرن التاسع عشر,

 .2االدارة يف أقضية والية بدليس الشمالية الشرقية
والشمالية الغربية يف سالناميت سنة 1316هـ1898 /م /و
 1318هـ  1900 /م
صدرت حول والية بدليس اربع سالنامات فقط ,أوهلا سنة
1310هـ1892/م ,والثانية سنة 1316هـ ,1898 /والثالثة سنة
1317هـ1899/م ,والرابعة سنة 1318هـ1900 /م ,وكلها يف عهد
السلطان العثماني عبد احلميد الثاني (,ولد السلطان عبد احلميد
الثاني يف 21ايلول  1842وهو ابن السلطان عبد اجمليد من زوجته
الثانية (تريي موجكان اجلارية الشركسية)( الكتيب ,د.ت,ص-74
 )75وعند الوقوف على سالنامات والية بدليس يالحظ انها غنية جدا
برفد معلومات متشعبة حول بدليس يكاد يكون متعلقة بأحواهلا
العامة مكتوبة باللغة الرتكية العثمانية وباحلروف العربية ,وبعد سرد
مفصل عن االيام واملناسبات االسالمية واالشهر ومواقيت الصالة
واالمساك يف رمضان يف الوالية ومعلومات عن السنة اهلجرية والشمسية
والقمرية والرتب يف الدولة العثمانية ,وموجز عن تاريخ اخللفاء
الراشدين وخلفاء بين امية والعباسني ,ثم مقتضب عن تاريخ ال
عثمان وخمتصر عن كل السالطني العثمانيني والسلطان عبد احلميد
الثاني ( )1909-1876الذي اصدرت هذه السالنامات يف عهده ,ثم
االشارة اىل مواد الدستور العثماني الذي اعلنه السلطان عبد احلميد
الثاني سنة  ,1876وأمساء والة والية بدليس وجملس ادارتها يُلقي
السالنامات معلومات حول اقضية ونواحي بدليس كل على حدة.
عددت سالنامة لسنة  1898أمساء  13قضاءً ( مت أستثناء مدينة
بدليس مركز الوالية يف هذه الدراسة ألنها عدت سنجقاً من السناجق

والسياسي مصطفى رشيد باشا ( )1858-1800الذي عينه
السلطان عبد اجمليد ( )1861-1839وزيراً للخارجية ويقال انه

االربعة بدليس,موش,كنج,سريت اليت تشكلت منها الوالية وليست
قضاءً) تابعاً لوالية بدليس سنة  1900وكاالتي :
.1أخالط(.خالت) .2خيزان .3موطكى (موتكى) .4وارطو

إصدار ما يشابهه بالعثمانية وأمر بأصدار سالنامة الدولة العلية( .علي
عفيفي علي غازي ,2012 ,شبكة املعلومات الدولية),وصدرت أول

(وارتو) .5بوالنق  .6مالزكرد .7صاسون  .8غرزان .9أروة
.13جباقجور.
(أروخ) .10شروان .11قلب .12برواري

اطلع على الكتاب االملاني  almanac de gothaورغب يف

سالنامة عثمانية يف عهد السلطان عبد اجمليد االول (-1839
 )1860سنة ( 1847د.فاضل مهدي بيات,السالنامات العثمانية
واهميتها لتاريخ العراق,ص)1
وباألعتماد على هذه السالنامات فأنه باالمكان الوصول اىل كم كبري
وخامة جيدة ال غنى عنها من املعلومات التارخيية وباالخص حول
التشكيلة االدارية يف الوالية واحلياة االجتماعية وودميغرافية الوالية
واملؤسسات الدينية والعلمية كاملساجد والكنائس واملدارس فيها
213

(سالنامة والية بتليس1816,هـ ,1898/ص )304-158كما
عدت سالنامة سنة  1900/1318أمساء نفس االقضية الواردة
أمسائهم اعاله(.ص.)235-141
 .1.2قضاء خالط (أخالط):
من املدن العريقة يف كردستان الشمالية ,كانت من احدى نواحي
بدليس سنة  (Demirtaş,2007,s133) ,1538ثم
أصبحت سنجقاً تابعا لعادل جواز يف ايالة وان سنة ,1800ثم قضاء
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سنة ,1846ثم قضاء تابعا ملوش ضمن ايالة ارضروم سنة

واستحداث وظيفة كاتب الضبطية ,ليصبح مصطفى أفندي رئيساً

,1855ثم قضاء تابعا اليالة بدليس سنة Tahir (.1880
.)Sezen,2006,s 10
خبصوص التشكيالت االدارية يف قضاء خالط متت االشارة اىل اغلب

ألدارة احملكمة ,و عثمان افندي معاوناً للمستنطق ,وسعيد أفندي
رئيس ًا للكتبة و محزة افندي كاتباً للضبطية (القضايا االمنية),
ويوسف أفندي الكاتب الثاني ,وعضوي احملكمة سليمان فوزي

املرافق االدارية احليوية واملهمة فيها وكاالتي :
 .1جملس ادارة القضاء  :كان جملس ادارة القضاء مكونا من

افندي وسريوب افندي( .ص .)145-144
 .3قلم مالية القضاء  :جاء يف سالنامة  1898أن قلم مالية

رئيس الوحدة االدارية فيها واملتمثل بالقائمقام والنائب (يف العرف
العثماني كان يطلق على القاضي أسم النائب ,وعليه سيتم أستخدام
كلمة القاضي بدالً من النائب يف صفحات هذا البحث) ومدير املالية

القضاء كان مكوناً من مدير املالية امني افندي,يعاونه حممد
افندي,مع امني الصندوق حممد سعدي افندي(.ص,)159اما حبسب
سالنامة سنة  1900فأديرت من قبل املدير عثمان بك ,ومعاونه

وكاتب التحريرات وجملس ادارة القضاء اليت كانت تنقسم على نوعني

داوود مسعود افندي وأمني الصندوق عيسى افندي( .ص .)145

من النواب هما االعضاء الطبيعيون (هم املعينون من قبل املركز أو

 .4دائرة النفوس  :مبقتضى سالنامة  1898كانت تدار من قبل

العاصمة بشكل مباشر) واالعضاء املنتخبون (هم املنتخبون من
قبل الوجهاء واالعيان) ,فكان حممد فؤاد بك قائمقاماً وأمحد فائق
افندي قاضياً ,وامني أفندي مديراً للمالية ومحزة حلمي افندي كاتباً

املأمور يسن حتسني افندي والكاتب ابراهيم افندي(.ص  )159فيما
مت تغريهم فيما بعد ليكون اسعد افندي مأموراً فيها وابراهيم افندي.
كاتباً(.سالنامة والية بدليس ,1900ص .)145

للتحريرات ,هذا حسب ما جاء يف سالنامة 1316هـ,1898/
(سالنامة والية بدليس 1316هـ,ص .1 )158أما يف سالنامة

 .5دائرة البنك  :جاء يف كال السالنامتني انها أديرت من قبل
رئيسها أمحد اغا وكال من االعضاء مصطفى اغا وحممد أفندي

1318هـ1900/م فتم تغيري أغلب الكوادر االدارية يف خالط,فأصبح
امساعيل أنور بك قائمقاما للقضاء ومصطفى سامل افندي قاضيا,
وعثمان بك مديرا للمالية مع االبقاء على محزة حلمي افندي كاتبا

وحممد اغا ,وكاتب الصندوق عبد الكريم أفندي,دون أن يطرأ اي
تغيري على الطاقم االداري للبنك (سالنامة والية بدليس
,1898ص ,159سالنامة والية بدليس ,1900ص .)145

لتحريرات القضاء وهؤالء كانوا يشكلون االعضاء الطبيعيون الدارة

 .6دائرة البلدية  :حبسب سالنامة سنة  1898كان رسول افندي

القضاء ,أما االعضاء املنتخبون فكانوا كال حاجي درويش اغا,بابا

رئيسا لبلدية خالط ,وصياد أفندي وقاسم اغا عضوين

خان اوغلي علي اغا,وسريوب افندي,وموراد اغا يف سالنامة
(,1898ص )158فيما مت تغيريهم يف سالنامة  1900واصبح
الشيخ مصطفى افندي وامساعيل اغا واغوب اغا وبدل اغا االعضاء

فيها(,ص,)159فيما مت تغيري العضوين فقط يف سالنامة 1900
ليصبح كال من درويش اغا وعلي اغا عضوين يف ادارة البلدية,دون
تغيري رئيسها(.ص .)145

املنتخبون جمللس ادارة خالط(.ص .)144
 .2هيئة ادارة احملكمة  :كان هيئة ادارة احملكمة يف خالط مكونا
من رئيس احملكمة متمثالً امحد فائق أفندي,وعضوية كل من

 .7الطابو :يف سالنامة  1898مل يكن هناك للطابو طاقمها
االداري(,ص,)159فيما عني هلا الكاتب طاهر طيب افندي مديرا يف
سالنامة ( .1900ص .)145

مصطفى افندي وسريوب اغا,ورئيس الكتبة حسن فهمي افندي,
واملستنطق مبصطفى سامل افندي ,ومعاون املدعي العام أسعد

 .8دائرة التلغراف  :كانت الدائرة هذه تدار من قبل رسول صدقي
افندي ,واجلاوش (العسكري املكلف بتبليغ االوامر) حسن اغا,

أفندي ,ومعاون املستنطق( ,املستنطق :احملقق الذي حيقق

والقواص

(احلرس) نسيم اغا يف كال السالنامتني دون تغيري

بالقضايا والتهم والشكاوي بكافة اشكاهلا ,ومعاون املستنطق هو
الذي يعاون املستنطق يف أعماله),أسعد أفندي والكاتب الثاني عبد

(,1898ص,1900 ,160ص .)146
 .9دائرة البوليس :كانت بأمرة اوجنجي قوميسر(املفوض الثالث)

اجمليد افندي,واملباشر( ,املباشر هو املوظف الذي يستقبل الشهود
يف احملكمة ,ومعه كافة االوراق الثبوتية واالوليات املهمة للقضايا

نادر افندي والشرطي خليل فطري افندي والشرطي صفر
افندي(,1898ص )160يف حني غري املفوض نادر افندي اىل فخر

اخلالفية وغريها) عارف افندي وعثمان افندي(.سالنامة سنة
1316هـ1898/م,ص .)158ولكن مت تغيريهم يف سالنامة 1900

الدين أفندي ,ببقاء الشرطي خليل فطري افندي يف موقعه ,وتعني
سرتاك أفندي بدال من صفر افندي يف سالنامة (.1900ص .)146
هيئة التحصيالت ( هيئة اجلباية)  :كانت ترأسها
.10

 . 1تنويه  :من االن فصاعداً سيتم االشارة اىل رقم صحيفة السالنامتني فقط يف
االغلب دون ذكر التفاصيل جتنباً للتكرار,لكون الدراسة تقتصر عليهما فقط,كما
سنستخدم السنة امليالدية للسالنامتني دون اهلجرية.

زكريا أفندي وبعضوية الفارسني كامل افندي وباري افندي واملشاة
علي افندي حسب ما جاء يف سالنامة (1898ص ,)160ولكن مت
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تغيري رئيس اهليئة اىل حممد افندي ,وبعضوية الفارسني علي

 1900فكانت ترأسها قائمقام بك,وبعضوية كل من امساعيل اغا

افندي,وبسيم افندي,واملشاة كامل افندي يف سالنامة
(.1900ص,)146مع مالحظة تبديل وظائف كل من كامل أفندي
وعلي افندي.

واغوب اغا داود مسعود افندي(.ص .)147
جلنة وسائط النقل العسكرية  :اديرت من قبل رئيسها
.18
مصطفى اغا مع ارمخسة اعضاء مبقتضى ما جاء يف سالنامة

دائرة الديون العمومية :يف سالنامة  1898اديرت من
.11
قبل املأمور امحد حكمت افندي,مع القنطارجي(هو الذي يقوم

 1898وهم حممد افندي,علي اغا,علي اغا ثان,امساعيل اغا
ودرويش اغا ,ولكن مت تغريهم يف سالنامة  1900فأديرت من قبل

بعملية التوزين) سليمان افندي ,والقوجلي (املوظف) عبد الرمحن
اغا,يف حني مت تغيري طاقم هذه الدائرة يف سالنامة  ,1900فأديرت
من قبل املأمور امساعيل حقي افندي ,والقوجلي توفيق افندي

قائمقام القضاء ,وبعضوية حاجي درويش اغا (قد يكون ابن درويش
اغا املار ذكره) و املالزم الرديف (االحتياط) مصطفى افندي,
وقاسم اغا( .ص .)148

فقط(.ص .)146

.19

جلنة الزراعة والصناعة  :احتفظت هذه اللجنة بنفس

املدرسة الرشدية(:كانت تعادل الدراسة املتوسطة يف

االعضاء يف كال السالنامتني فكانت برئاسة حاجي بوالد افندي

الوقت احلاضر) :كانت هلا معلمني اثنني يف سالنامة  1898وهما
خليل افندي وعلي افندي مع شاغر مبنصب معلم حسن اخلط,ووجود
بواب (اخلادم) علي اغا ,اما يف سالنامة  1900فقد تغري املعلمون

وعضوية الشيخ صاحل افندي وعبدال اغا(.سالنامة ,1898ص161
 ,سالنامة ,1900ص .)148
دائرة السجن  :استحدثت بعد صدور سالنامة ,1898
.20

اىل حممد رفعت افندي الذي كان بدرجة معلم اول ,ومعلم اخلط وحسن
الكتابة محزة افندي ,والبواب نفسه (ص .)146

وأديرت من قبل حسني اغا وحممد اونباشي(.سالنامة ,1900ص
.)148

املدرسة االبتدائية  :مل يكن هلا وجود يف خالط حبسب
.13
سالنامة ,1898أما يف سالنامة  1900فكانت تدار من قبل ثالثة
معلمني وهم حممد نوري افندي,مصطفى فهمي افندي,علي

موظفون أخر  :حمرر املقاوالت سعيد أفندي ,ووكيل
.21
دعاوي اخلزينة عثمان بك( .سالنامة ,1900ص .)148

.12

افندي(.ص .)147-146
.14

جلنة املعارف ( الرتبية)  :مل تكن هلا تواجد يف سالنامة

 ,1898ولكنها استحدثت بعد ذلك وقد رأستها حممد رفعت افندي,
وثالثة أعضاء وهم :عثمان بك ,عبداهلل أفندي,ومحزة افندي ,وشاغر
(منحل) يف سالنامة سنة (,1900ص .)147

 .2.2قضاء موطكى (موتكى) :
أصبح قضاء سنة  1855تابعا ملوش ضمن والية ارضروم ,ثم
قضاء تابعا ملوش يف والية بدليس سنة  ,1880ثم قضاء تابعا
ملركز بدليس سنة  1884ضمن والية بدليسTahir (.
,)Sezen,2006,s94وفيها عشائر كردية مسيت بأمسها( bitlis
,)tapo tahrir defteri ,sira nu 413,S 105-108.

دائرة الضبطية (اجلندرمة)  :اديرت فقط من قبل
.15
املالزم الثاني علي بك يف سالنامة (1898ص  )161مع مالحظة
تغيري كبري لطاقم هذه الدائرة يف سالنامة  1900حيث أصبح مالكها

 .1جملس ادارة القضاء :مبقتضى سالنامة  1898كان على

املشاة ,و 35امنيني من صنف الفرسان( .ص .)147

رأس اهلرم االداري يف قضاء موطكى عيسى حلمي افندي الذي كان
قائمقاماً بالوكالة ,وشاغرية منصب القاضي ,ومدير املالية حممود
افندي وكاتب التحريرات سليم افندي الذين شكلوا االعضاء

مكونا من  41شخصا ,ضابط برتبة مالزم وهو علي بك نفسه ,وباش
جاويشي من صنف الفرسان باسم بكر بك,و 4افراد امنيني من صنف
دائرة رزى( :الدائرة اليت كانت خمصصة بادارة وفرض
.16
الضرائب على السلع غري املرغوبة كالتبغ وغريها)  :وقد اديرت من
قبل املأمور الياس رضا افندي والقوجليان (املوظفان) علي اغا
وامحد اغا حسب سالنامة (,1898ص  )162يف حني كانت تدار من
قبل املأمور حاجي رجب افندي,والقوجليان صاحل اغا وحمي الدين
اغا يف سالنامة (,1900ص .)147
جلنة تعديالت الويركو (الضرائب) :مل تكن هلا وجود
.17
يف سالنامة  ,1898ولكن استحدثت اللجنة بعد ذلك حسب سالنامة
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وقد ورد ذكر تشكيلتها االدارية يف السالنامتني كاالتي:

الطبيعيون الدارة القضاء,أما االعضاء املنتخبون فكانوا فارس اغا
وموسى اغا وكرياكوس اا واسطور اغا( ,ص,)177ويف سالنامة
 1900مت تعني امساعيل بك قائمقاماً للقضاء,ورمزي افندي
قاضي ًا,مع االبقاء على مدير مالية القضاء حممد شاكر افندي,وتعني
مصطفى افندي كاتبا للتحريرات بدال عن سليم افندي,أما االعضاء
املنتخبون فقد احتفظوا مبناصبهم دون تغري(,ص.)155
 .2احملكمة :كان منصب رئاستها شاغراً,مع تواجد عضوين هما
رشيد اغا وهازرو اغا ,والكاتب االول عبد اجمليد افندي والكاتب
الثاني خالص افندي,ومعاون املستنطق عثمان افندي واملباشران
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رسول ورجب(,سالنامة ,1898ص,)177ولكن يف سالنامة 1900

افندي وكاتب التحريرات امحد رفيق افندي (االعضاء املعينون

كانت احملكمة تنقسم على حمكمة شرعية (دينية),واخرى نظامية ,أما
الشرعية فكانت تديرها القاضي رمزي افندي ,وكاتب شاغر غري
معني ,وأما النظامية فكان يرأسها ايضا رمزي افندي ,وبعضوية كل

مركزياً) اىل جانبهم االعضاء املنتخبون كل من الشيخ عبد الرمحن
افندي والشيخ سلمان افندي ومارديروس اغا وخانو اغا (سالنامة
,1898ص ,)199وقد جرى تغري أغلبهم يف سالنامة

من رشيد اغا ,وهازرو اغا ,ورأس الكتبة خالص بك ,والكاتب الثاني
طيفور افندي,ومعاون املستنطق خليل افندي ,واملباشران نفسهما.

,1900فأصبح علي رضا بك قائمقام ًا ,وحممد مجال الدين افندي
قاضياً,وعزت بك مديراً للمالية مرة اخرى,وكامل افندي كاتبا

(ص.)152
 .3قلم املال :مل يكن هلا وجود يف سالنامة ,1898اما يف سالنامة
 1900فكان حممد شاكر افندي مديرا هلا,يعاونه يف مهامه امني

للتحريرات(,االعضاء الطبيعيون),والشيخ يوسف افندي,وسعيد
اغا,وقزر اغا,وهارابت اغا كانوا اعضاءً منتخبون(.ص.)168
 .2حمكمة بداءة :كانت ترأسها النائب (القاضي) حممد صاحل

الصندوق امساعيل افندي( .ص.)156

افندي وبعضوية عمر اغا وخميطار اغا والكاتب االول عزت افندي

 .4دائرة النفوس :اديرت من قبل مأمور النفوس عيسى حلمي

والكاتب الثاني حكمت افندي ومعاون احملقق حسين افندي

افندي والكاتب مصطفى افندي(,سالنامة ,1898ص,)178ويف
سالنامة  1900أضيفت اليهم فقط جابي الضرائب توفيق
افندي(.ص.)156

واملباشران علي رضا ومراد اغا حسب سالنامة (,1898ص)199
أما يف سالنامة  1900فأصبح حممد مجال الدين افندي قاضياً,
وعضوية كل من الشيخ درويش افندي,وخمتار افندي ,والكاتب

 .5مدرسة االبتدائية :مل يكن يف موطكى مدرسة يف سالنامة
 ,1898لكنها استحدثت فيما بعد وكانت هناك ستة مدارس يف حدود

حسين افندي وكاتب شاغر,ومعاون احملقق مصطفى افندي,
واملباشران امحد اغا ومرو اغا( .ص.)168

القضاء ,احداها يف تتوان وكان يديرها املعلم الشيخ حممد افندي,
ومدرسة كوالنس ويديرها املعلم مال قاسم افندي ,ومدرسة ايغيك
ويديرها املعلم رسول افندي ,ومدرسة مرمند ويديرها املعلم حاجي

 .3دائرة النفوس :كانت تدير هذه الدائرة موظفان اثنان فقط,
املأمور حممد امني افندي ,والكاتب ارشاق افندي يف سالنامة
 )199(,1898يف حني ابقي على املأمور حممد امني افندي مع

علي افندي ,ومدرسة نيج ويديرها املعلم حييى افندي ,ومدرسة ترالن

تغري الكاتب اىل حسن افندي يف سالنامة (,1900ص.)168

ويديرها املعلم مشس الدين افندي( .سالنامة ,1900ص.)156

 .4شعبة البنك :كان منصب رئاستها شاغراً يف سالنامة

 .6دائرة الضبطية :مل يكن هلا تواجد حسب سالنامة  1898بل
استحدثت فيما بعد كما يبدو يف سالنامة  ,1900كانت ترأسها وكيل
مأمور الضبطية رستم اونباشي مع ستة أشخاص اخر مل حتدد

,1898مع تواجد ثالثة اعضاء وهم الشيخ يوسف افندي وخاجو اغا
وبوزو اغا وكاتب الشعبة حممد امني افندي(,ص ,)200اما يف
سالنامة  1900فعني قهرمان افندي رئيسها,مع عضوين فقط هما

امساءهم وال مراتبهم( .ص.)156

ماركار اغا,وسركو اغا(.ص.)169
 .5قلم املالية :مل يكن هلا وجود يف القضاء حسب سالنامة
,1898فأستحدثت فيما بعد واصبح عزت بك مديرا هلذه

 .3.2قضاء بوالنق :
من أقضية والية بدليس,أصبح قضاء الول مرة سنة  1855تابعا
لسنجق موش ضمن والية ارضروم,ويف سنة  1884أصبح قضاء
ضمن سنجق موش ولكن ضمن والية بدليس( Tahir
,)Sezen,2006,s94وحسب ما جاء يف دفرت التحرير العائد لسنة
 1538فأنها كانت من احدى نواحي امارة بدليس اخلمسة عشر,وقد
احتلت التسلسل الثاني عشر( Tapu tahrir defter,Sira
,)nu : 189, S 1-2).اما يف سنة  1601فقد جاء ذكرها يف
وثيقة عثمانية بوصفها قرية تابعة لناحية موش
( ,)BOA.A.NST.9/26ومبقتضى هذه السالنامة كانت االدارة
فيها بالشكل االتي :
 .1جملس ادارة القضاء :كانت جملس ادارة قضاء بوالنق تتكون
كأخواتها من االقضية االخرى من رئيس الوحدة االدارية وهو
القائمقام علي غالب افندي والقاضي حممد صاحل ومدير املالية عزت

الدائرة,يعاونه محزة افندي,مع
افندي(.سالنامة ,1900ص.)169

امني

الصندوق

هوانس

 .6هيئة التحصيلية (اجلباية) :مل يكن هلا وجود يف بوالنق يف
سالنامة ,1899استحدث بعد ذلك واصبح هاجر افندي رئيسا هلا,
والفوارس الضرائبيني شكري افندي,وماركر افندي,وهماياق
افندي,والضرائيب
,1900ص.)169

املشاة

امساعيل

افندي.

(سالنامة

 .7دائرة الضبطية :كانت تديرها املأمور اليوزباشي امحد شوقي
افندي واملوظف حسين افندي حسب سالنامة ,1898اما يف سالنامة
 1900فأصبح الضابط املأمور املالزم أمني اغا مديراً هلا  ,وبقاء
املوظف حسين أفندي يف منصبه(.ص.)169
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 .8دائرة البوليس (الشرطة) :كانت ترأسها املفوض الثالث

ادارة القضاء,وان امساعيل اغا وعلي اغا وسركيس اغا وابدال اغا

حممد فوزي افندي ومعه الشرطة مصطفى افندي وحممد افندي
واستبان افندي يف سالنامة (,1898ص,)200اما يف سالنامة
 1900فأصبح أسعد افندي رئيساً ,والشرطة كل من عبداهلل افندي,

كانوا االعضاء املنتخبون(,ص,)215اما يف سالنامة  1900فكان
مصطفى حلمي بك قائمقاما ,اما القاضي فكان حافظ امساعيل
حقي ,واملفيت كان ابراهيم افندي ,وحممد امني افندي كان مديرا

شوكت افندي,استبان افندي( .ص.)170
 .9دائرة البلدية :كانت تدير من قبل الطاقم االداري للبنك ,فكان

للمالية,فيما عُني امحد شوكت افندي كاتبا للتحريرات,كأعضاء
طبيعيون الدارة القضاء,أما املنتخبون فتضمن كال من ابراهيم بك

قهرمان افندي رئساً هلا وبوزو اغا وسركو اغا عضوين يف كال
وماركار
اغا
واوديس
اغا
واغوب
السالنامتني
(سالنامة,1898ص،201سالنامة  ,1900ص.)170

والشيخ خليل افندي وتاتو مينو اغا (ص.)176
 .2حمكمة البداءة :كان القاضي علي رضا رئيساً هلا,وابراهيم
افندي واوسيب اغا عضوين وبكر صدقي كاتباً اول وشفيق افندي

جلنة الوسائط النقلية العسكرية :كما سبق االشارة

كاتبا ثانياَ وعبد العزيز افندي معاوناً للمستنطق وكالَ من حسني اغا

اليها كان القائمقام هو من يرأس هذه اللجنة دائما ,فيما كان الشيخ

وعبداهلل اغا مباشرين يف سالنامة (,189ص ,)215فيما كان حافظ

عبد الرمحن افندي واملالزم االحتياط حممد شريف افندي وعمر اغا
وخميطار اغا اعضاءً هلا يف سالنامة (,1898ص)201فيما كان
الشيخ يوسف افندي عضوا فيها اىل جانب اليوزباشي

امساعيل حقي رئيسا,وحممد امني افندي واوسيب اغا عضوين ,وبكر
صدقي افندي كاتبا,اما معاون املستنطق فكان حممد صربي
افندي,وكان شفيق افندي حيتل منصب الكاتب الثاني,وحسن اغا

احلميدي**عارف افندي,وعمر اغا(.سالنامة ,1900ص.)170
هيئة التحقيقات االبتدائية :ورأستها مدير املال عزت
.11

وعبداهلل اغا فكانا يف منصب املباشر(.سالنامة 1900ص.)176
 .3قلم النفوس :كانت تدار فقط من قبل املأمور حسن افندي

بك ,وبعضوية كل من الشيخ عبد الرمحن افندي وتللو افندي يف
سالنامة (,1898ص,)201اما يف سالنامة  1900فبقي املدير
نفسه يف منصبه بتغيري االعضاء اىل يوسف افندي ,وخمتار

والكاتب خميطار افندي يف سالنامة (,1898ص,)216فيما مت
تبديل خميطار افندي مبصطفى افندي يف سالنامة
,1900ص.)177

افندي(.ص.)170

 .4دائرة الضبطية (االمن) :كانت تدار من قبل املالزم الثاني

موظفون أُخر :كان يف قضاء بوالنق كغريها من االقضية موظفون

نادر اغا(,سالنامة ,1898ص,)216يف حني اديرت من قبل املالزم

متفرقة ,فعلى سبيل املثال كان هناك موظف يسمى مبأمور الديون
العمومية وكان يشغل هذا املنصب امحد توفيق افندي,وكاتب الطابو
شكري افندي ,ومأمور الرذى شاكر افندي,واجلباية مصطفى

الثاني سليمان اغا يف سالنامة (1900ص.)177
 .5دائرة البوليس (الشرطة) :كان املفوض الثالث حممد فوزي
افندي تقود الشرطة يف مالزكرد يف كال السالنامتني,ومعه كل من

افندي,وكاتب الشرعية علي رضا افندي (سالنامة ,1898ص, 200
سالنامة ,1900ص.)169

الشرطيان عبد اهلل افندي وسرتاك افندي يف سالنامة
(,1898ص,)216وراسم افندي وكاكك افندي يف سالنامة
(,1900ص.)177
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 .4.2قضاء مالزكرد:
من املناطق التارخيية الشهرية ,يقع مشال حبرية وان يف كردستان
الشمالية ,أصبحت سنجقا سنة  1534تابعا اليالة ارضروم ,ويف سنة
 1565كانت من احدى سناجق والية وان( 6 numarali
) ,Mühimme defterı,1995ثم حول اىل قضاء سنة
 1830تابعة ملوش يف االيالة نفسها,ولكن يف سنة  1880غُريت
تبعيتها ليكون قضاء ضمن ايالة بدليسTahir ( .
.)Sezen,2006,s 348وجاء ذكر هذا القضاء يف السالنامة
كاالتي:
 .1جملس ادارة القضاء :جاء يف سالنامة  1898ان امساعيل
انور افندي كان قائمقاماً للقضاء وعلي رضا افندي قاضياً و ابراهيم
افندي مفتي ًا ويعقوب افندي وكيالً ملدير املالية وممحمد شكري
افندي كاتباً للتحريرات,وهؤالء كانوا االعضاء الطبيعيون جمللس
217

 .6هيئة التحقيقات :كان القاضي علي رضا رئيساً هلا وابراهيم بك
وسركيس اغا عضوين حسب سالنامة,)216(,1898والقاضي
حافظ امساعيل حقي رئيساً,وابراهيم بك واوسيب اغا عضوين,وكاتبا
للتحريرات دون االشارة اىل امسه يف سالنامة (1900ص.)177
 .7دائرة التلغراف والربيد :كانت التلغراف تدار من قبل امحد
افندي وموظفي املخابرة امساعيل افندي وابراهيم افندي يف سالنامة
,)217(,1898ومن قبل القاضي حسني شوقي افندي ,ومأمور
املخابرة علي رضا افندي واجلاوشان رستم اغا وحممد اغا يف سالنامة
(,1900ص.)177
 .8هيئة اجلباية :كانت بأدارة اجلابي االول حاجي موسى افندي
مع اجلباة فهيم افندي وعبد الرمحن افندي وارشاق افندي حسب
سالنامة (,1898ص )217فيما كان بشري افندي مسؤوال عن هذه
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اهليئة ومعه اجلباة شكري افندي وحممد اغا يف سالنامة

 .4دائرة البوليس :ال وجود هلا يف سالنامة ,1898ولكن يف

(,1900ص.)178
 .9موظفون متفرقة :كان يف القضاء عدد من املوظفني املتفرقة,
فكان بكر صدقي افندي حمررا للمقاوالت يف كلتا السالنامتني

سالنامة  1900كانت تدار من قبل املفوض شكري افندي,والشرطي
كنجو اغا(,ص.)181
 .5دائرة الضبطية (االمن) :ال وجود هلا يف سالنامة ,1898ولكن

وامساعيل حقي موظفا للضرائب وهايربت امينا للصندوق(,سالنامة
,1898ص )217وقزاز نشأت افندي امينا للصندوق ,وطورسون

يف سالنامة  1900كانت ترأسها املالزم االول درويش
اغا(.ص.)181

افندي كاتبا للضرائب يف سالنامة (,1900ص.)177
شعبة بنك الزراعة :كان مبنصب رئيس منحل شاغر
.10
واعضاء شاغرين,مع كاتب واحد بأسم علي رضا افندي يف سالنامة

 .6هيئة التحصيلية (اجلباية) :كان حسني افندي رئيسا للدائرة
يف كلتا السالنامتني,ومبعيته اجلابي اخليال طاهر افندي واجلابي
املشاة حممد افندي يف سالنامة ,)226(,1898جرى تغيري طاهر

(,1898ص ,)216يف حني مل يبقى هلذه الشعبة تواجد يف سالنامة

افندي بعارف افندي وبقاء حممد افندي يف منصبه يف سالنامة

.1900

,1900ص.)181

 .5.2قضاء صاسون:

 .7املدارس االبتدائية :يف سالنامة  1898كان كان يف القضاء
ابتدائية واحدة فقط بأدارة املعلم رسول افندي(,ص,)226ولكن يف
سالنامة  1900كان يف هذا القضاء مخسة مدارس ابتدائية موزعة

تقع جنوب موش,وكانت من ضمن االقضية التابعة لوالية دياربكر
لغاية سنة ,1880ثم حولت تبعيتها ليكون من أقضية والية بدليس
يف السنة املذكورة,.) Tahir Sezen,2006,s 435).ذكر يف
السالنامتني كما يأتي:
 .1جملس ادارة القضاء :كان امساعيل حقي افندي قائمقام ًا
لصاسون ومصطفى افندي قاضياً وحممد توفيق افندي مفتياً
وحممد نوري افندي مديراً للمالية وخالد افندي كاتباً للتحريرات
وهؤالء كانوا االعضاء املركزيون الدارة القضاء,اما املنتخبون فكانوا
كالً من خالد اغا ومريزا اغا ومقديسي اغا ووارطان اغا وخمو اغا

على مخسة قرى ,يديرها يف كل قرية معلم واحد وكاالتي:
أ .مدرسة قرية بوزيكان ومعلمها مال شريف افندي.
ب .مدرسة قرية قابلجوز ومعلمها رسول افندي.
ت .مدرسة قرية تزى ومعلمها منحل (غري معني).
ث .مدرسة قرية هتنى ومعلمها صاحل افندي.
مدرسة قرية حظو ومعلمها عبداهلل افندي(,ص.)181
 .6.2قضاء قلب:

حبسب سالنامة  )225(,1898اما يف سالنامة  1900يالحظ انه
جرى تغري القائمقام اىل عبدالقادر افندي والقاضي اىل علي رضا
افندي املدرس,وبقاء كافة االعضاء االخرين الطبيعيون واملنتخبون

من االقضية الشهرية يف والية بدليس,أصبحت سنجقا ابتداءً من سنة
 1520واستمرت كذلك لغاية سنة  1830يف ايالة دياربكر,ثم حول
اىل ناحية بعد ذلك ليحول اىل قضاء سنة  1867ضمن نفس

يف مناصبهم دون تغري(ص.)180
 .2دائرة احملكمة :كان القاضي مصطفى افندي رئيساً هلا

االيالة,ثم حول تبعيتها اىل ايالة بدليس سنة Tahir ( .1878
 .)Sezen,2006,s 328وقد ورد ذكرها يف هذه السالنامتني

وحاجي عبد الرمحن افندي وهابو افندي عضوين فيها,وحممد قدري
افندي كاتباً اول ومصطفى افندي كاتباً ثانياً وعبد احلكيم افندي
معاوناً للتحقيق وحممد اغا وامحد اغا مباشرين(,سالنامة

بالشكل االتي :
 .1جملس ادارة القضاء :أشري خطأً يف سالنامة  1898اىل كون
قلب ناحية,ولكنها كانت قضاءً لكونها كانت تدار من قبل القائمقام

,1898ص,)225يف حني مت تغري الرئيس اىل علي رضا افندي

مصطفى جودت افندي يف السالنامتني واشري اىل تفاصيل جهازها

املدرس مع بقاء عضويها كما كانت,وعارف افندي الكاتب
االول,وحيدر افندي الكاتب الثاني,وبكر صدقي افندي معاوناً

االداري املختلف كلياً عن االجهزة االدارية للنواحي واليت تتميز
وتنحصر يف اغلبها على مدير الناحية ومعاونه وثالثة اعضاء الدارتها

للمستنطق,وامحد اغا ويوسف اغا يف منصب املباشر,حسب سالنامة
(,1900ص.)180

مع كاتب واحد فقط ال غري وعدم وجود االدارات االخرى يف النواحي.
فيما كان حممد فخر الدين افندي قاضياً,وحممد فخري افندي مديراً

 .3قلم املال :مل يكن لقلم املالية وجود يف سالنامة ,1898يف حني
كان حممد نوري افندي مديرا هلا,يعاونه يف منصبه قاسم افندي,اما
امني الصندوق فكان صفر افندي حسب سالنامة

للمالية وامساعيل افندي كاتباً للتحريرات,وحسني اغا ورسول اغا
وكريو اغا واسطور اغا اعضاءً منتخبون الدارة القضاء )292(,ليتم
تغريهم يف سالنامة  1900فأصبح فتح افندي قاضياً,يف حني اصبح

(,1900ص.)180

شهاب الدين افندي مديراً للمالية,أما كاتب حتريرات القضاء فكان
بيد امحد افندي,كأعضاء طبيعيون الدارة القضاء,أما االعضاء
218
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املنتخبون فكان مكوناً من السادة حسني اغا,رسول اغا,اسطور

العزيز افندي كاتبا للتحريرات ,كاعضاء طبيعيون جمللس ادارة

اغا(.ص.)230
 .2حمكمة البداءة :كانت تدار من قبل حممد فخر الدين افندي
وعضوية كل من يوسف اغا وبغوص اغا والكاتب االول شعبان وصفي

القضاء ,أما سيفي اغا وعزت بك وماردو اغا وقربت اغا فكانوا
االعضاء املنتخبون(.ص.)233
 .2حمكمة البداءة :ورئيسها كان القاضي علي جنيب ومصطفى

افندي والكاتب الثاني مصطفى محدي افندي ومعاون احملقق
مصطفى افندي واملباشران حممد اغا وامحد اغا يف سالنامة

بك وكيورك اغا عضوين فيها مع معاون احملقق يسن افندي والكاتب
الثاني حممد افندي واملباشران شعبان اغا وحممد اغا,مبقتضى

(,1898ص ,)292اما يف سالنامة  1900فأديرت من قبل القاضي
فتح افندي,والعضوين علي رضا افندي وبوغوص اغا,والكاتب االول
امساعيل افندي والكاتب الثاني محدي افندي,ومعاون احملقق ايوب

سالنامة (,1898ص ,)298-297يف حني كان القاضي حممد
راشد افندي يرأسها يف سالنامة ,1900بعضوية شريف افندي
وكيغورق اغا نفسه والكاتب االول شعبان وصفي افندي والكاتب

افندي ,واملباشران نفسهما(.ص.)230

الثاني حممد لطفي افندي ,ومعاون احملقق ارتني افندي,واملباشران

 .3قلم النفوس :أديرت شوؤن النفوس من قبل املوظف حممد

حممد اغا واملاس اغا(.ص.)233

سليم افندي,والكاتب علي افندي يف كلتا السالنامتني(,سالنامة
,1898ص( , 293سالنامة ,1900ص.)230
 .4دائرة البوليس(الشرطة) :وكانت بأمرة املفوض الثالث حممد

 .3دائرة احملكمة الشرعية :اديرت من قبل القاضي علي جنيب
سالنامة
يف
شاغر
شرع
كاتب
افندي,ومبنصب
(,1898ص,)297غُري القاضي اىل حممد راشد افندي,اىل جانبه

افندي يف السالنامتني,ومبعيته الشرطيانامحد فوزي افندي ودونابيد
افندي يف سالنامة (,1898ص )293ليتم تغريهم اىل عبد اجلليل

كاتب شرع شاغر( .سالنامة ,1900ص.)234
 .4قلم املال:اديرت من قبل كل من مدير املالية حممد شاكر افندي

افندي ومهران افندي يف سالنامة (,1900ص.)231
 .5مدارس االبتدائية :مل يتم االشارة اىل وجود املدارس يف
سالنامة ,1898ولكن وحسب سالنامة  1900كان يف قضاء قلب

ومعاونه علي كمال افندي وامني الصندوق علي افندي وموظف
املخزن سليم افندي يف سالنامة (,1898ص,)298مت تغريهم اىل
حسني افندي مديرا هلا,عاونه يف عثمان افندي,اما امني الصندوق

مدرستان ابتدائيتان,احداهما يف قرية (بامحدان) وكانت تديرها املعلم

فكان حسني افندي,1900 (,ص.)234

حممد شريف افندي ,واالخرى يف قرية (ديلَت) وقد اديرت من قبل

 .5قلم النفوس :كانت تدار من قبل املأمور ابراهيم افندي والكاتب

املعلم ابراهيم افندي(.ص.)231
 .6هيئة اجلباية :وكانت الدائرة هذه تدار من قبل الياس
افندي,يساعده اخلياالن عيسى افندي وكريكور افندي يف سالنامة

رفعت افندي حسب سالنامة (,1898ص ,)298غُريوا اىل علي
افندي ,والكاتب شكري افندي يف سالنامة (,1900ص.)234
 .6دائرة البوليس(الشرطة) :كان املفوض ابراهيم ادهم يرأسها

 )293(,1898ليتم تغريهم اىل أسحق افندي كرئيس ,يساعده يف
ادارة مهامه امللتزمان اخلياالن رفعت افندي,وعبد العزيز افندي يف
سالنامة (,1900ص.)231

ومعه شرطيان بأسم عبداجلليل افندي ورشيد افندي يف سالنامة
(,1898ص,)299اما يف سالنامة  1900فكان املفوض الثالث
حممد توفيق بك على رأس الدائرة هذه,ساعده يف مهامه الشرطيان

 .7.2قضاء جباقجور:

مصطفى افندي ورشيد افندي املذكور اعاله(.ص.)234
 .7هيئة التحصيلية (اجلباية) :كانت هذه اهليئة برعاية رئيس

من أقضية بدليس,اصبحت سنجقا سنة  1517يف والية دياربكر ,ويف
سنة  1848اصبحت قضاء يف والية دياربكر,ثم حولت تبعيتها
ليكون قضاء ضمن والية بدليس سنة Tahir (.1878
 )Sezen,2006,s 118وورد ذكرها يف السالنامتني كاالتي :
 .1جملس ادارة القضاء :يف سالنامة والية بدليس لسنة1898
يظهر ان القائمقام كان السيد حممد توفيق افندي,وان علي جنيب
افندي كان قاضياً وحممد شاكر افندي كان مديراً للمالية وصاحل
افندي مديراً للتحريرات,وهؤالء كانوا اعضاءً طبيعيون,اما املنتخبون
فكانوا سيفي اغا وجنيب بك وماردو اغا ومقرديج اغا(,ص,)297أما
يف سالنامة  1900فكان القائمقام املذكور باقياً يف منصبه,يف حني
كان حممد راشد افندي قاضياً,وحسني افندي مديرا للمالية ,وعبد
219

اجلباة حسين بك,وبعضوية امللتزمني فوأد بك وقربت افدي يف
سالنامة (,1898ص )299وبتبديل مشل قربت افندي ب اوحانس
افندي يف سالنامة (,1900ص.)234
 .8جلنة الوسائط النقلية العسكرية :ورئيسها القائمقام حممد
توفيق افندي يف كال السالنامتني,اما اعضائها فكانوا كال من:املالزم
االول مصطفى افندي واملالزم الثاني حممد افندي وحاجي درويش
اغا وخورشيد بك يف سالنامة (,1898ص,)299واليوزباشي علي
افندي,املالزم الثاني صاحل افندي,اليوزباشي حاجي درويش
اغا,املالزم الثاني خورشيد بك .يف سالنامة,1900ص.)235
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 .3االدارة يف أقضية بدليس اجلنوبية واجلنوبية الشرقية يف
سالناميت سنة 1316هـ1898 /م /و 1318هـ 1900 /م
 .1.3قضاء خيزان:
كانت خيزان قد اصبحت سنجقا ابتداء من سنة  1520كوحدة ادارية
يف والية دياربكر ,ويف القرن السابع عشر احتفظت بوضعيتها االدارية
كسنجق ولكن غريت تبعيتها ليكون تابعة أليالة وان,ويف سنة 1869
أصبحت قضاء تابعا ملدينة سريت يف ايالة دياربكر,ثم أصبحت
قضاء يف أيالة بدليس سنة Tahir (,1871
,)Sezen,2006,s237وبغض النظر عن وضعيتها االدارية كانت
خيزان مركزا الحدى االمارات الكردية الشهرية يف املنطقة ,وكانت ذا
دور يف احلياة السياسية لكردستان أبتداء ًمن معركة جالديران
 1514مروراً بالعقود اليت تلتها من القرن السادس عشر ثم يف القرن
السابع عشر( .)Abdullah demir,2007,s 4-5وحبسب
السالنامتني موضوعة الدراسة كانت اهليأت االدارية يف قضاء خيزان
كاالتي:
 .1جملس ادارة القضاء :حسب سالنامة  1898كان ادهم فهمي
بك قائمقاماً خليزان,وابراهيم افندي قاضيً وعلي افندي مفتياً وحيدر
افندي مديراً للمالية ومصطفى افندي كاتباً للتحريرات ,وهؤالء كانوا
االعضاء الطبيعيون اي املعينون من قبل استانبول بشكل مركزي,
كما كان هناك اربعة اعضاء منتخبون جمللس ادارة القضاء وهم
مصطفى بك وخالد اغا و اغوب اغا و وارطان اغا( ,ص ,)168أما يف
سالنامة 1900فقد طرأت تغريات طفيفة على الطاقم االداري فغري
القائمقام اىل حممد اصف خالد بك ,القاضي ابراهيم افندي ,أما مدير
املالية فكان حيدر وصفي افندي ,وعبد الرمحن رمحي افندي كاتبا
للتحريرات ,واضافة خالد اغا اىل االعضاء املنتخبني للقضاء(.ص
.)150
 .2احملكمة :اديرت من قبل القاضي ابراهيم افندي وعضوية كل
من حاجي عبد الكريم بك وبدروس اغا والكاتب االول رجب افندي
والكاتب الثاني حسن افندي(,سالنامة ,1898ص ,)168أما يف
سالنامة  1900فقد دونت فيها حمكمتني اثنني خبالف خالط ,االوىل
كانت تسمى باحملكمة الشرعية (الدينية) ,وكانت تديرها القاضي
نفسه ,والكاتب امساعيل افندي ,أما الثانية فكانت تسمى باحملكمة
النظامية ,وكانت ترأسها ابراهيم افندي ايضا ,ومعه طاقم عمل مكون
من االعضاء حاجي عبد الكريم بك ,وبدروس اغا ,والباش كاتب
(رئيس الكتبة) نافذ أفندي ,والكاتب الثاني عزت افندي ,واملستنطق
العضو السابق ذكره حاجي عبد الكريم بك ,ومعاونه حسن أفندي,
واملباشران حممود اغا وحسن اغا,كما كان هناك حيدر افندي الذي
كان يشغل منصيب املدعي العام ومدير مالية احملكمة( .ص -150
.)151

 .3قلم املالية (قلم مالية القضاء) :كانت ترأسها حيدر افندي,
وتعاونه يف منصبه عبد الرزاق افندي يف كال السالنامتني مع تغري يف
امني الصندوق الذي كان خالد افندي يف سالنامة (,1898ص)169
ليبدل اىل قاسم افندي يف سالنامة ( 1900ص.)151
 .4دائرة الويركو(الضرائب)  :كانت الدائرة هذه بأدارة كل من
كاتب الويركو عبد الرزاق افندي ,واملخمنان (اللذان خيمنان نسبة
الضرائب) شافعي وبغوص اغالر يف كال السالنامتني(.سالنامة
,1898ص  ، 169سالنامة ,1900ص.)151
 .5دائرة الضبطية :اديرت من قبل وكيل املأمور عبد الرمحن
جاوش,

مع

6

فرسان

و19

مشاة

يف

سالنامة

(,1898ص,)169لكن حصلت تغريات عليها يف سالنامة
,1900فأصبح املالزم ابراهيم اغا مديراً ومعه  11فرساناً و25
عسكري ًا من املشاة( .ص.)151
 .6دائرة البوليس (الشرطة) :رأسها يف سالنامة 1898
املفوض الثالث امني افندي مع مأمور الشرطة عبد الرحيم
افندي(,ص,)169ليتم تغريهم يف سالنامة  ,1900فأصبح املفوض
الثالث حافظ نوري افندي رئيساً هلا ومعه الشرطي علي افندي.
(ص.)151
 .7دائرة النفوس :كانت بأدارة املوظف حاجي قدري افندي مع
الكاتب حسن افندي يف سالنامة (,1898ص,)169ليتم تغري حاجي
قدري حبسني افندي,والكاتب حسن افندي حبسني بك يف سالنامة
(,1900ص.)152
 .8شعبة بنك الزراعة :رأسها خليل افندي مع امني الصندوق
عثمان افندي وعضوية خالد اغا يف سالنامة (,1898ص,)170
فغريت امسها اىل دائرة البنك يف سالنامة  1900وبرئاسة حممود
افندي,وبعضوية كاتب الصندوق عثمان افندي نفسه والعضو حممود
اغا(.ص.)152
 .9هيئة التحصيالت (هيئة اجلباية) :أديرت الدائرة من قبل
رئيس اجلباة اسحق افندي,مع الفارسان رشيد افندي ونظريت أفندي
واجلابي املشاة خليل افندي,هذا يف سالنامة (,1898ص )170ليتم
تغري رئيس اجلباة اىل أمين افندي ,واالبقاء على الفارس اجلابي رشيد
افندي وتبديل نظريت افندي بقربت افندي ,واالبقاء على اجلابي
املشاة خليل افندي يف سالنامة (,1900ص.)152
قلم الطابو :ادارها الكاتب عبد الرزاق افندي يف سالنامة
.10
(,1898ص ,)170يف حني كانت الدائرة شاغرةً بال موظف يف
سالنامة (,1900ص.)152
جلنة الوسائط النقلية العسكرية :كانت ترأسها
.11
قائمقام القضاء بعضوية مفتيها مع حممود افندي وحاجي افندي
وحممود افندي وحممود اغا والكاتب عبد الرمحن افندي حسب
220
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سالنامة (,1898ص ,)170مع االبقاء على نفس الطاقم يف سالنامة

نفسه يف منصبه حسب سالنامة ,1900فيما مت تغري الكاتب اىل

 1900واضافة اليوزباشي (منصب عسكري تعين قائد املئة وكانت
تقابل رتبة النقيب) حاجي نظيف افندي ,وتبديل الكاتب اىل جاوش
حسني افندي( .ص.)152

مشتاق افندي(.ص.)173
 .5شعبة البنك :كان منصب رئيسها شاغراً,فيما كان بهرام افندي
حماسباً وحسن افندي عضواً فقهياً وحسن اغا وملكون اغا عضوين

جلنة احملاسبة :كانت برئاسة قائمقام القضاء وعضوية
.12
مدير ماليتها والكاتب االول رجب افندي وعضو دائرة الضريبة الكاتب

حسب ما جاء يف سالنامة (,1898ص,)207وقد بقي طاقمها كما
كان يف سالنامة  1900دون تغري(,ص.)173

عبد الرزاق افندي ,هذا يف سالنامة (,1898ص ,)170مع عدم
تواجد هذه اللجنة يف سالنامة .1900

 .6دائرة التلغراف :كان مالكها مكونا من املوظف علي رضا
افندي ,ومفوظني اثنني,وقواص (حرس ) واحد يف كلتا
سالنامة
,1898ص,207
السالنامتني(,سالنامة

 .2.3قضاء وارطو (وارتو):
كانت من االقضية املهمة التابعة لوالية بدليس ,اشتهرت بينابيعها
احلارة الطبيعية ,كنبع بازيكان ونبع هاموربت,أصبحت قضاءً سنة
 1855تابعا ملوش يف ايالة ارضروم ,ثم اعيد تشكيلها كقضاء سنة
 1880تابعا ملوش ولكن غُريت تبعيتها ليكون جزءً من ايالة
بدليس .)Tahir Sezen,2006,s 510(.وكان اجلهاز االداري يف
هذا القضاء يف السالنامتني كما يلي :
 .1جملس ادارة القضاء :مبقتضى ما جاء يف سالنامة 1898
ادير وارطو من قبل قائمقامها حممد جنيب افندي ,والقاضي موسى
كاظم افندي ومدير املالية يسن افندي وكاتب التحريرات بشري افندي
كأعضاء مركزيني ,اما املنتخبون فكانوا كالً من حممد اغا وعبداهلل
اغا ورشو اغا وخاجو اغا(ص,)206لكن مت تغري كلهم عدا كاتب
التحريرات فيما بعد ليصبح علي غالب بك قائمقاماً وعلي رضا افندي
قاضياً,وخالد افندي مديرًا للمالية ,وبشري افندي كاتباً للتحريرات
وكأعضاء طبيعني,اما االعضاء املنتخبون فكان مؤلفا من حممد
شريف اغا,موسى اغا,مارديروس اغا,ملكون اغا( .سالنامة
,1900ص.)172
 .2قلم املال :اديرت من قبل يسن افندي,عاونه حاجي عارف
افندي(,سالنامة
سليم
الصندوق
امني
افندي,مع
,1898ص,)206فيما غري املدير اىل خالد افندي ,بنفس املعاون
وتغري امني الصندوق اىل حممد افندي( .سالنامة ,1900ص.)172
 .3حمكمة البداءة :رأسها القاضي موسى كاظم افندي وبعضوية
كل من ابراهيم افندي ووارطان اغا والكاتب االول حممد صربي افندي
والكاتب الثاني شكري افندي واملباشران نذير افندي وفتح
افندي(,سالنامة ,1898ص,)207مت تغري اغلبهم ليكون رضا
افندي قاضياً ويوسف افندي واوديس افندي عضوين وخالد افندي
كاتباً ,ومعاون احملقق شاكر افندي ,واملباشران نذير اغا وفتح اغا يف
سالنامة (.1900ص.)172
 .4قلم النفوس :كانت تدار من قبل املوظف حممد علي افندي
والكاتب شاكر افندي (سالنامة ,1898ص)206وقد ظل املدير
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,1900ص.)173
 .7جلنة الوسائط النقلية العسكرية :كانت ترأسها مدير املالية
يسن افندي يف سالنامة (,1898ص )207وخالد افندي يف سالنامة
(,1900ص )173وبنفس العضوين هما مقصود افندي و وارطان
اغا يف كلتا السالنامتني.
 .8دائرة البلدية :كانت بلدية وارتو منحال من رئيسها ولكن كان
الدارتها اربعة اعضاء وهم حممد شريف اغا وعبداهلل اغا وملكون اغا
وخاجاطور اغا حسب سالنامة (,1898ص )208واضافة ماردو
اغا ,والكاتب بشري افندي عليهم يف سالنامة (,1900ص.)173
 .9دائرة الضبطية :كان مالكها مؤلفاً من اثنا عشر فارساً وتسعة
مشاة يف سالنامة (,1898ص,)208فيما أصبح مكوناً من اثنا
عشرة فارسا,ومثانية مشاة يرأسهم املأمور حاجي علي بك يف سالنامة
(,1900ص.)174
دائرة البوليس (الشرطة) :كانت بطاقم واحد يف كلتا
.10
السالنامتني ,رأسها املفوض الثالث يوسف افندي,ومعه شرطيان هما
حممد افندي وشامل افندي( .سالنامة ,1898ص ,)208سالنامة
,1900ص.)174
هيئة التحصيلية (اجلباية) :كان رشيد افندي مديراً
.11
هلا مع اجلابيان امحد افندي وتوفيق افندي(,سالنامة
,1898ص ,)208مت تغري طاقمها بشكل كامل فيما بعد فأصبح
يس افندي مديراً هلا صادق افندي وعلي افندي جابيني فيها.
(سالنامة ,1900ص.)174
موظفني متفرقة :باالضافة اىل ما سبق ,كان هناك كاتبا
.12
للطابو يف قضاء وارتو باسم علي افندي ووكيل اخلزينة شاكر افندي
(سالنامة ,1898ص  )208فيما بقي علي افندي فقط يف سالنامة
(,1900ص. )174
 .3.3قضاء غرزان:
من اقضية والية بدليس,كانت قد اصبحت قضاء سنة  1871تابعة
ملدينة سريت يف ايالة بدليس (,)Tahir Sezen,2006,s 187
وكان اجلهاز االداري هلذا القضاء يف السالنامتني كاالتي:
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 .1جملس ادارة القضاء :مبقتضى سالنامة  1898كان حسني

الثالث امحد افندي يدير هذه الدائرة,ساعده الشرطيان مصطفى

رشيد بك قائمقاماً,أما منصب القاضي فكان شاغراً,وعبد الرزاق
افندي مديراً للمالية وحممد امني افندي كاتباً للتحريرات كأعضاء
طبيعيون الدارة القضاء ,وخليل بك ويوسف اغا وخاجو اغا وبنيامني

افندي وعزو افندي(,ص.)203
 .8مدرسة االبتدائية :مل يرد ذكر املدارس يف سالنامة
,1898ولكن يف سالنامة  1900كان يف غرزان مدرستني

اغا كأعضاء منتخبني(,ص,)253اما يف سالنامة  1900فكان يف
القضاء ثالثة أعضاء طبيعيون هم امحد بسيم افندي قائمقاما,وامحد

ابتدائيتني,احداها يف قرية (زوق) ومعلمها كان عثمان افندي ,واالخرى
يف قرية (جومان) ومعلمها كان عبد احلميد افندي(,ص.)203

جنيب افندي قاضياً,وامني فتحي افندي مديراً للمالية,وسعيد افندي
كاتبا للتحريرات,أما االعضاء املنتخبون فكانوا (درويش بك,عرب
حممد اغا,قوينلي اوهان اغا,حسحسلي افريم افندي(.ص.)202

 .9هيئة التحصيلية (اجلباية) :كانت تدار من قبل حممد خليل
افندي واجلباة من الفرسان عمر افندي وامساعيل افندي وحنا
افدي,واجلابي املشاة شكري افندي(,سالنامة ,1898ص ,)254اما

 .2جملس ادارة احملكمة :حبسب سالنامة  1898كان اغلب

يف سالنامة  ,1900فأديرت من قبل امحد افندي ,واجلابي اخليال

مناصبها شاغرين بأستثناء الكاتب حسني افندي والعضوين خليل

شكري افندي ,واخليال عمر افندي,والضرائيب املشاة شكروا فندي,

بك وخاجو اغا(,ص,)253اما يف سالنامة  1900فكان فيها معاون
كاتب حتريرات املدعي العام سعيد افندي,ومأمور حمقق النفوس
ابراهيم افندي(,ص.)202

والضرائيب املشاة شكري افندي(,ص.)204
دائرة الضبطية (االمن) :اديرت الدائرة من قبل مأمور
.10
االمن حممد جاوش و 17من اخليالة و 4من املشاة يف سالنامة

 .3قلم املال :كان عبد الرزاق افندي مديراً للمالية ووكيالً للخزينة
يف نفس الوقت,عاونه حسني افندي,اما امساعيل افندي فكان اميناً

(,1898ص,)255اما يف سالنامة  1900فأديرت من قبل املأمور
اليوزباشي فرهاد اغا ,و17خيال ,و 4مشاة(,ص.)204

للصندوق وحسني افندي كاتباً للطابو يف سالنامة
,)253(,1898اما يف سالنامة  1900فقد ادارها موظفون
ثالثة,مدير املال امني فتحي افندي,عاونه يف مهامه شيخ الدين

شعبة التلغراف والربيد:كان على رأس الدائرة املأمور
.11
حسين افندي ,ومعه اجلاوشان حسني افندي ومريزا اغا يف كلتا
السالنامتني,1898 (,ص,1900 ,255ص)204
جلنة الوسائط النقلية العسكرية :اديرت من قبل

افندي,اىل جانبهم أمني الصندوق خليل افندي(,ص.)202

.12

 .4حمكمة البداءة :كان برئيس منحل,وبعضوين هما عبد القادر

القائمقام وبعضوية املالزم شكري افندي ,وخليل بك وموظف

افندي وابراهيم افندي,والكاتب االول وحمرر املقاوالت رشيد افندي
واملباشران عمر اغا وعبد الفريد اغا(,سالنامة ,1898ص,)254اما
يف سالنامة  1900فكان القاضي امحد جنيب رئيساً للمحكمة,ووجود

النفوس ابراهيم افندي وبنيامني افندي يف سالنامة
(,1898ص,)255اما يف سالنامة  1900فأديرت من قبل االعضاء
املالزم شكري افندي,ودرويش بك,ومأمور النفوس ابراهيم افندي,

عضوين هما رسول افندي وكوركيس افندي ,وحمرر الكتبة
واملقاوالت سعيد افندي ,ومعاون احملقق مصطفى افندي ,والكاتب
الثاني يوسف افندي وبنفس املباشرين(,ص.)203

وبنيامني افندي(.ص.)204
وكان يف هذا القضاء ثالثة مماحل لتعبئة امللح,تابعة الدارة
.13
القضاء,اوهلا مملحة (ملفان) واليت كان يديرها حسني اشرف

 .5دائرة احملكمة الشرعية :كانت برئيس منحل,والكاتب
الشرعي امحد خلوصي افندي حسب سالنامة ,)254(,1898اما يف

افندي,ومعه ضمن مالك اململحة الكاتب االول عثمان افندي,والكاتب
الثاني عبدي افندي ,ودانيال افندي وامني الصندوق امحد افندي,

سالنامة  1900فقد رأستها القاضي امحد جنيب افندي,ومبعيته

وحسن حتسني افندي ومأمور املخزن اغوب افندي,والقنطارجي

الكاتب الشرعي نفسه(,ص.)203
 .6دائرة النفوس :كانت بأمرت املأمور ابراهيم شوقي افندي

سعيد افندي (,القنطارجي:هو الذي يقوم بعملية قياس وزن امللح
),وكذلك مملحة (جاى) اليت اديرت من قبل املوظف حممود افندي ثم

والكاتب حسني افندي يف سالنامة (,1898ص,)254ولكن يف
سالنامة  1900أديرت الدائرة من قبل املأمور ابراهيم شوقي نفسه,

حاجي بك,كما كان يف اململحة الكاتب اغوب افندي ثم يوسف افندي
والقنطارجي مصطفى اغا,ومملحة (صلحة),وكان ضمن طاقمها

والكاتب امساعيل افندي(.ص.)203
 .7دائرة البوليس (الشرطة) :كان املفوض الثالث صاحل بك
رئيساً هلا ومبعيته الشرطيني مصطفى افندي وبدروس افندي يف

االداري كال من املأمور عبد اهلل بك طلحة بك,وعبد القادر افندي
وموظف املخزن امساعيل افندي والكاتب عبد الرزاق
افندي,والقنطارجيان حممود اغا وحسن افندي يف

سالنامة (,1898ص )254اما يف سالنامة  1900فكان املفوض

سالنامة

السالنامتني(,سالنامة
,1900ص.)205

,1898ص,256-255
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 .4.3قضاء اروه (أروخ):

(,1898ص )268مع تغري مشل رئيسها فقط ليصبح امساعيل

كانت ايضاً من االقضية التابعة لوالية بدليس,تقع جنوب شرق مدينة
سريت,أصبحت قضاء سنة  1848تابعا لسريت يف والية

كمال افندي رئيساً وبقاء اخلياالن املذكوران يف مناصبهم يف سالنامة
(,1900ص.)208
 .6دائرة الضبطية (االمن) :كانت تديرها املأمور اليوزباشي

دياربكر,ولكن مت تغري تبعيتها اىل والية بدليس سنة .1880
(,.)Tahir Sezen,2006,s 174ويف هاتني السالنامتني اشريت
اىل جهازها االداري كاالتي:
 .1جملس أدارة القضاء :شكلت جملس ادارة القضاء من
االعضاء الطبيعيني واالعضاء املنتخبني كبيقية الوحدات االدارية
السابقة من اقضية هذه الوالية ,وقد مشل االعضاء الطبيعيون كال
من القائمقام امساعيل صربي بك,ومبنصب قاض شاغر ومدير املالية
شكري افندي وكاتب التحريرات حممد سعيد افندي,اما املنتخبون
فتضمن كل من الشيخ حسن افندي ورشيد اغا وزكو اغا ومقديسي
اوخانس اغا,حسب سالنامة (,1898ص,)267اما يف سالنامة
 1900فكان القائمقام بالل اديب افندي,والقاضي محدي
افندي,واملفيت طاهر افندي,ومدير املالية حممود نزهت
افندي,وكاتب التحريرات حممد افندي,اعضاءً طبيعيون,أما االعضاء
املنتخبون فكانوا كال من هركوللي رشيد اغا,وبدروس اغا,وواوحانس
اغا(.ص.)207
 .2هيئة ادارة احملكمة :كان هيئة ادارة احملكمة مكونا من
رئيسها الذي كان شاغراً,وبعضوية علي افندي ومقديسي اوخان
افندي والكاتب االول قاسم فهمي افندي ومعاون احملقق الشيخ خالد
افندي والكاتب الثاني خليل افندي واملباشران عباس اغا وشكري
اغا,حسب سالنامة (,1898ص,)267وقد مت تغري الطاقم كله يف
سالنامة  1900باستثناء املباشر شكري اغا,فعني محدي افندي
قاضياً ,والشيخ حسن افندي وخوكاس اغا عضوين,وحممد افندي
كاتب ًا للتحريرات ومعاوناً للمدعي العمومي,والشيخ حسن افندي حمقق ًا
(الذي كان عضوا يف احملكمة هذه يف نفس الوقت),و عبد اهلادي
افندي معاون ًا للمحقق,و قاسم افندي كاتباً اول وحمررا للمقاوالت ,و
حسين افندي كاتباً ثانياً(,ص.)208-207
 .3دائرة النفوس :كانت تدار من قبل املأمور حممد علي افندي
والكاتب حاجي مصطفى افندي يف سالنامة (,1898ص)268
واملأمور حاجي مصطفى نفسه والكاتب سعيد افندي يف سالنامة
(,1900ص.)208
 .4قلم املال :ال وجود هلا يف سالنامة ,1898ولكن يف سالنامة
 1900كان حممود نزهت افندي مديرا للمالية,عاونه يف مهامه علي
افندي,يف حني كان علي غالب افندي امينا للصندوق,وكاتب غري
معني للطابو( .سالنامة ,1900ص.)208
 .5هيئة التحصيلية (اجلباية) :كان على رأس هذه اهليئة
مصطفى افندي واخلياالن خليل افندي وموراد افندي يف سالنامة
223

فرهاد اغا,ومعه اربعة فرسان,و 27مشاة حسب سالنامة
(,1898ص,)268واملالزم عظمت بك,ومبعيته  4خيالة ,و 31من
املشاة يف سالنامة (,1900ص.)208
 .7دائرة البوليس (الشرطة) :كان املفوض الثالث سليمان
افندي تقوم بأعمال الدائرة هذه,ومعه الشرطة صاحل افندي ورشيد
افندي وكوركيس افندي يف سالنامة (,1898ص,)268يف حني مت
تقليصهم اىل املفوض الثالث سليمان افندي والشرطي صاحل افندي
يف سالنامة (,1900ص.)208
 .8جلنة وسائط النقل العسكرية :وكانت تدار من قبل القائمقام
امساعيل صربي واالعضاء املالزم االحتياط عبداهلل اغا وسليمان اغا
والشيخ حسن افندي وبدروس اغا يف سالنامة
(,1898ص,)269ليتم تغريهم اىل القائمقام بالل اديب افندي,
والعضو اليوزباشي حافظ افندي بد ًال من املالزم عبداهلل اغا ,وبقاء
االعضاء االخرين يف اماكنهم دون تغري يف سالنامة
(,1900ص.)209
 .9جلنة االحصاء :مل يكن هلا وجود يف سالنامة ,1898يف حني
كانت تدار

من قبل القائمقام,والكاتب يف احملكمة قاسم

افندي,,والعضو علي افندي يف سالنامة (,1900ص.)209
مدرسة االبتدائية :ال اشارة اىل وجود مدارس يف اروخ يف
.10
سالنامة ,1898ولكن اشري اىل مدرسة كانت يف قرية (ده),وكان
طاهر افندي معلما فيها حسب سالنامة (,1900ص.)209
مملحة صدقي:مل يشر سالنامة  1898اىل وجود مملحة
.11
يف اروخ,يف حني اشري اىل هذه اململحة يف سالنامة  1900واليت
اديرت من قبل كال من املأمور عبداهلل بك,ووكيل الكاتب نوري
افندي,ومأمور للمخزن (شاغر) ,والقنطارجي بابي اغا(,ص.)209
.12

جلنة احملاسبة (حماسبة االموال):رأسها القائمقام

امساعيل صربي وبعضوية كل من مدير املالية شكري
افندي,والكاتب االول يف احملكمة قاسم فهمي افندي,ومعاون مدير
املالية عبد الكريم افندي,وعضو طابو (شاغر) يف سالنامة
(,1898ص )269يف حني ال وجود هلا يف سالنامة .1900
 .5.3قضاء شروان:
تقع مشال مدينة سريت,وكانت قضاء يف القرن السادس عشر تابع ًا
لسريت يف ايالة دياربكر,اصبحت سنجقا فيما بعد وحتديدا يف سنة
 1597ضمن ايالة وان,ولكن حولت تبعيتها فيما بعد ليكون قضاء
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تابعا لوالية بدليس,)Tahir Sezen,2006,s 473(.جاء ذكرها

شكري افندي واجلابيان املشاة عبد الغين افندي وعزيز افندي حسب

يف هاتني السالنامتني موضوعة الدراسة بالشكل التالي :
 .1جملس ادارة القضاء :كان الطاقم االداري االعلى الدارة قضاء
شروان مؤلفا من القائمقام علي رضا افندي,والقاضي حممد افندي

سالنامة (,1898ص,)275اما يف سالنامة  1900فكان امساعيل
افندي على رأسها,وامللتزم اخليال بغدو افندي,وامللتزم املشاة عبد
الغين افندي املذكور اعاله(.ص.)213

ومعاون القائمقام سركيس افندي ومدير املالية مشس الدين بك
وكاتب التحريرات امحد محدي افندي كأعضاء طبيعيني الدارة

 .7جلنة الوسائط النقلية العسكرية :كان القائمقام علي رضا
رئيساً هلذه اللجنة,عمل معه اربعة اعضاء,اليوزباشي امني

شروان,أما املنتخبون فكانوا كالً من حاجي اغا وحسني اغا واسحق
اغا وسركيس اغا يف سالنامة (,1898ص,)274بينما تألف
االعضاء املعينون مركزيا يف سالنامة  1900من القائمقام حاجي

افندي,درويش بك,حاجي حسني اغا,شكري افندي يف سالنامة
(,1898ص,)276ليصبح برئاسة القائمقام حاجي حممد جنيب
بك ,وتبديل العضو شكري افندي بسليمان اغا يف سالنامة

حممد جنيب بك ,والقاضي موسى كاظم افندي ,ومعاون القائمقام

(,1900ص.)214

سركيس افندي للمرة الثانية ,ومدير املالية عبد الرمحن

 .8جلنة التجارة والزراعة والصنائع :كان معاون القائمقام

افندي,وكاتب التحريرات امني افندي,ومن عبد العزيز بك وحاجي
يوسف اغا وصومو اغا وموراط اغا كأعضاء منتخبون(.ص.)212
 .2هيئة حمكمة البداءة :كان حممد افندي قاضياً هلا,وبعضوية

سركيس افندي رئيساً هلا ,أما اعضائها فكانوا كالً من درويش بك
وحسني اغا ومشعون اغا ووامني الصندوق سليمان افندي يف كلتا
السالنامتني دون تغري (سالنامة ,1898ص ,276سالنامة

حاجي علي افندي وهازرو اغا,وكاتب اول شاغر,ومعاون احملقق عبد
العزيز افندي والكاتب الثاني درويش افندي,واملباشر توماس اغا,هذا

,1900ص.)214
 .9مدرسة االبتدائية :مل يكن هلا تواجد يف سالنامة ,1898بينما

يف سالنامة (,1898ص,)274مت تغريهم يف سالنامة  1900ليكون
موسى كاظم افندي رئيساً للمحكمة,والعضوان اوركلي مصطفى
افندي,ومشعون اغا,والكاتب االول وحمرر املقاوالت عبد اجمليد

يف سالنامة  1900كانت هناك ابتدائية يف قرية (كفره) ,ومعلمها
كان قدري افندي(.ص.)213
اىل جانب االجهزة االدارية املارة ذكرها كان يف هذا القضاء
.10

افندي,والكاتب الثاني حممد افندي,ومعاون املستنطق بكر

ثالثة مماحل,احداها كانت بأسم مملحة كفره وكانت بادارة املأمور

افندي,واملباشران حسن اغا وتوماس اغا امني افندي كاتباً لتحريرات

امساعيل حقي افندي,اىل جانبه كان هناك الكاتب امحد افندي

معاون املدعي العام ,اىل جانبه كان هناك مستنطقاً يف احملكمة
وامسه مال مصطفى افندي(.ص.)213-212
 .3دائرة النفوس :وكان فيها موظفان اثنان وهما املأمور شعبان

ومأمور املخزن عبداه افندي والقنطارجي الشيخ حممد
افندي,ومملحة اخرى بأسم مملحة زيرقي واليت كانت تدار من قبل
ابراهيم فخري افندي,يساعده الكاتب صربي افندي ومأمور املخزن

افندي والكاتب شكري افندي يف سالنامة (,1898ص,)275غُري
املأمور اىل يس افندي,فيما بقي الكاتب شكري افندي يف سالنامة
(,1900ص.)213

اسرائل افندي والقنطارجي مصطفى اغا يف السالنامتني(,سالنامة
,1898ص ,277-276سالنامة  1900ص.)215-214

 .4دائرة البوليس (الشرطة) :اديرت من قبل وكيل املفوض
حممد سعيد افندي ومعه الشرطي امساعيل افندي حسب ما جاء يف
سالنامة (,1898ص,)275اما يف سالنامة  1900فكان منصب
االدارة شاغرا,ولكن كانت فيها شرطيني اثنني هما يوسف افندي
وامساعيل افندي املذكور انفاً(.ص.)213
 .5دائرة الضبطية (االمن) :كانت تراسها املالزم االمين فتح اهلل
افندي مع اربعة من اخليالة وسبعة وعشرون امنيني من املشاة يف
سالنامة (,1898ص,)275يف حني اصبح املالزم االول كنج اغا
رئيساً ومعه مخسة خيالة من القوات االمنية وستة وعشرون من
املشاة(.ص.)213
 .6هيئة التحصيلية (اجلباية) :كان على رأس موظفي هذه
الدائرة فتح اهلل افندي ,وكان له عدد من املوظني,وهم اجلابي اخليال

 .6.3قضاء برواري:
من اقضية والية بدليس,وتقع اىل اجلنوب الشرقي من قضاء
خيزان,أصبحت ناحية سنة 1820ضمن ايالة دياربكر ,ثم قضاءً
سنة  1880يف ايالة بدليسTahir Sezen,2006,s (,
,)406جاء ذكرها يف السالنامتني كاالتي:
 .1جملس االدارة :كان مصطفى حلمي بك قائمقاماً للقضاء
وحسني حسين افندي قاضياً وفرج اهلل افندي مديراً للمالية وابراهيم
ادهم افندي كاتباً للتحريرات,اما مال سعيد افندي وشاهني اغا وعرزو
اغا وبغوص اغا فكانوا اعضاءً منتخبون حسب سالنامة
(,1898ص,)261يف حني مل يشر سالنامة  1900اىل اسم
القائمقام السباب جنهلها,ولكن بني ان وكيل القائمقام كان عبد الرزاق
افندي,أما منصب القاضي فكان من نصيب امساعيل افندي,ومدير
ماليتها كان سليمان افندي,فيما كان ابراهيم افندي كاتبا للتحريرات
224
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كما كان سابقاً,اما االعضاء املنتخبون فكانوا كال من (مال سعيد

.10

افندي,شاهني اغا,زادو اغا,سركيس اغا)(,ص.)217
 .2قلم املالية :وكانت تُدار من قبل مدير املالية فرج اهلل افندي
وعاونه درويش افندي وامني الصندوق مجال افندي يف سالنامة

تديرها املأمور طلحة بك,ومعه الكاتب عبد الرزاق افندي وامني
املخزن يوسف افندي(,ص,)262يف حني ال اشارة لوجودها يف
سالنامة .1900

(,1898ص,)261يف حني اصبح سليمان افندي مديرا هلا,ودرويش
افندي معاونا له,ومولود افندي امينا للصندوق,أما الطابو التابع

 .4االستنتاجات

للمالية فكان شاغرا يف سالنامة (,1900ص.)217
 .3قلم النفوس :كانت تدار من قبل املأمور امحد افندي والكاتب
امساعيل افندي يف سالنامة (,1898ص ,)261غُريوا اىل املأمور
حسن افندي والكاتب حسني افندي يف سالنامة (1900ص.)217
 .4دائرة البوليس(الشرطة) :اديرت من قبل املفوض الثالث
يوسف افندي والشرطيان يوسف افندي وخضر افندي,حسب
سالنامة (,1898ص,)262ثم مت تغري املفوض الثالث اىل صاحل
بك,ومبعيته خضر افندي فقط يف سالنامة (,1900ص.)217
 .5دائرة االمن :مل يكن هلا وجود يف سالنامة ,1898يف حني كان
املالزم االول عبداهلل اغا مسؤوال عن ادارتها,وكان معه  17من
االمنيني املشاة يف سالنامة (1900ص.)218
 .6هيئة التحصيالت (اجلباية) :اديرت من قبل رئيسها حسن
افندي ومعه اجلابي اخليال محدي افندي واجلابي املشاة كامل افندي
يف سالنامة (,1898ص ,)262غُريوا اىل املفوض الثالث حسني
افندي,واجلابي اخليال يوسف افندي,واجلابي املشاة قاسم افندي يف
سالنامة (,1900ص.)218
 .7جلنة الوسائط النقلية العسكرية :وكان القائمقام مصطفى
حلمي يشغل منصب رئاسة هذه اللجنة دائما يف سالنامة

دائرة الديون العمومية :حبسب سالنامة  1898كانت

من خالل دراسة وكتابة ما سبق توصل الباحث اىل أستنتاجات لعل
أهمها كانت :
 .1أحتواء السالنامات العثمانية على كم كبري من املعلومات
التارخيية املهمة جداً لدراسة تاريخ الشعوب اليت كانت خاضعة
لالدارة العثمانية انذاك ,وعليه من الضروري جدا االهتمام بدراسة
السالنامات اليت تغطي الواليات واملناطق الكردية يف الفرتة املتأخرة
من العهد العثماني وخاصة تلك اليت ال تزال مل تأخذ حجمها احلقيقي
يف أعمال ودراسات املؤرخني.
 .2أتساع الرقعة اجلغرافية واالدارية لوالية بدليس واليت مشلت 13
قضاءً بغض النظر عن السناجق (الوحدات االدارية االكرب من
االقضية) وعدد كبري من النواحي ومئات القرى تربز للقارئ اهمية
هذه الوالية الكردية يف الشرق العثماني.
 .3قوة ومتانة اجلهاز االداري العثماني وتشعبه الدقيق هي من ابرز
ما يالحظ يف البحث هذا,يف زمن كانت بعض الشعوب يف املنطقة متر
انذاك يف شبه فراغ اداري,وهذا بألتاكيد هي حصيلة التجربة العثمانية
الطويلة يف احلكم واالدارة واالرث اليت خلفتها مئات السنني من التقويم
والتصحيح والتطوير يف اجملال االداري ,واليت رمبا قد يكون نتيجة
طبيعية لتأثرها بالنظم االوربية,لقربها منهم أوال جغرافي ًا,ثم لكونها
كانت قد حكمت أجزاءاً منها وحتديداً يف القرن السادس عشر.

(,1898ص,)262أما أعضاء اللجنة فكانوا كال من املالزم عبداهلل
اغا,مال سعيد افندي,قوطاس اغا,ابراهيم اغا,والكاتب ابراهيم افندي
يف كال السالنامتني(,سالنامة ,1898ص , 262سالنامة

 .4مساهمة املسيحيني بشكل ملفت يف أدارة املؤسسات الرمسية
للدولة يف والية بدليس وهذا ما يظهر جلياً من خالل ورود االمساء

قضاء برواري,ولكن وحسب سالنامة  1900كان لقضاء برواري

املسيحية كأعضاء فعالني يف معظم املؤسسات.
 .5أن املشاركة الفعالة للمسيحيني يف أدارة بدليس هي مؤشر ألمور
هامة ,ومنها احلضور الفعلي والكثيف رمبا وخاصة االرمن يف والية

,1900ص.)218
 .8مدارس االبتدائية :مل يذكر سالنامة  1898وجود املدارس يف
ثالثة مدارس ابتدائية ,احداها كانت يف قرية (خسخري),وكان حافظ
عبد العزيز افندي معلما فيها,والثانية يف قرية (كرافان) ومعلمها كان
موسى افندي ,واالخرية كانت يف قرية (بيدار) اليت كانت دون معلم
متعني يف ذلك الوقت(.ص.)218
 .9مملحة سرهل :مل يتم االشارة اىل اململحة هذه يف سالنامة
,1898لكن سالنامة  1900اشارت اىل حممود افندي كان مأمورا يف
اململحة هذه ,أما قاسم قدري افندي فكان كاتبا,وعمر اغا
قنطارجيا(.ص.)218
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بدليس اىل جانب الكرد ,وكذلك رمبا يوحي ذلك اىل تواجد املثقفني
والكتبة واملتعلمني بكثرة بينهم قياسا بالكرد,كما قد يكون
مشاركتهم الفعالة يف االدارة حماولة من الدولة العثمانية ألمتصاص
االمتعاض االرمين وأحتواء االرمن بعد ما تعرضت القومية االرمنية
حلمالت ابادة وخاصة يف السنوات  1894ولغاية سنة  1896او
رمبا يكون حماولة عثمانية ألرضاء االوربيني الذين كانوا يتدخلون يف
شؤون العثمانيني عرب املسألة االرمنية ويضغطون عليها باستمرار.
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:ثؤختة
 هةروةسا روليَن طةلةك طرنط كيَراينة د هةمى,َشارىَ بدليس سةنتةرىَ مريطةهةكا بهيَز بو د ماوةىَ ضةند سةدةيَن ساال ل كوردستانا باكور باشورىَ روذهةالتىَ ئةنادوىل
 ذ ئةجنامىَ هندةك ئةطةران مينا ئةطةريَن طريَداى,دةولةتا ئومسانى ودةولةتا سةفةوى,اليةنيَن ذيانا كوردى دا ودناف بةرا هةردوو وةالتيَن زهليَز ل وى سةردةمى
 ئومسانى وسةفةوى كة جاران دبوو جهىَ هندىَ هةردوو دةولةت خوة,جبوطرافى ظة وةك جهىَ ظىَ مريطةهىَ يىَ ئاسىَ وبهيَز ونيَزيك ذ سنوريَن هةردوو وةالتيَن هةظ دذ
َ دهةمان دةم دا جهىَ ظى,نيَزيك بكن ذ ظىَ مريطةهىَ وبتايبةت اليةنى ئومسانى ك ة دترسيان مريطةها بدليس ذ بن كونرتوال وان دةربكةظت وبةرةف ضةثةرىَ سةفةوى بضت
 زيَدةبارى روىلَ طرنط يىَ خيَزانا دةستهةالت دار ل بدليسىَ كو ئةف,مريطةهىَ كة دكةفت لسةر ضوار ريانيَن بازرطانى كارتيَكرنةكا باش ل بارىَ ئابوريىَ ظىَ مريطةهىَ هةبو
ذ ئةجنامىَ ثاراستنا وان بو بةالنسىَ دناف بةرا,مريةكتية بو ضةنديَن سةدساالن بريَظة برينة كارتيَكرنةكا ئيَكسةر هةبو لسةر ثيَشكةفتنا مريطةهىَ ذهةمى اليان ظة
هةرضةندة ئومسانيا ددةميَن ئاشتيىَ دا دطةل سةفةويان هةول داينة مريطةها بدليسىَ بيَهيَز,ئومسانى وسةفةويان دا وخوة دويركرن ذ ملمالنيا كوير يا دناف بةرا وان دا
 وسةرشنى واليةتةك نوى,َ تا شيانني ب ئيَكجارىَ ظىَ مريطةهىَ بروخينن ل دومياهيا نيظا ئيَكىَ ذ سةدساال نوزدى,وبيَبهابكن وذ هاوكيَشةيا سياسى ولةشكةرى دوير بيَخن
 دظىَ ظةكولينىَ دا دىَ بدريَذى باس ل اليةنىَ ئيداريىَ واليةتا بدليسىَ ئيَتة كرن لدويف زانياريَن هاتني.بناظىَ بدليس دامةزراندن وضةند سةجنةق وقةزا وناحية ثيَظة طريَدان
ز وبتايبةت يا قةزايَن ئةخالت وخيزان موتكىَ وبوالنق و وارتو ومةالزطرت وساسون وغةرزان1900/ك1318  و,ز1898/ك1316 د سالنامةيَن ظىَ واليةيةتىَ يَن ساليَن
َ ذ ئاىلَ فةرمانطةهيَن مريى وثيَكهاتةيا ريَظةبةريَن ريَظةبرنا ظان دةزطةهان مينا قاميةقامى وطةجنينة وباج وقةرز وبارى,َوئةروخ وشيَروان وبةروارى وقولث وضةبةقضورى
شارستانى وبةنك وداراى وتلغراف وكوميتةيَن ظةطوهاستنا سةربازى وثوليس وئاسايش وثةروةردة وشارةوانى وضاندن وطةلةك كار وبارو زانياريَن دن يَن طرنط وطريَداى ب
.ديروكا ئيداريا كوردستانى ظة ل داويا ذيىَ دةولةتا ئومسانى

Abstract
Bitlis was the center of a strong Kurdish emirate in northern Kurdistan, southeastern Anatoliafor many centuries.
Bitlis played a very important role in different aspects of Kurdish life, representing significant political, military and
economic equations between two vast and powerful states, the Ottoman Empire and the Safavid State. One of these
roles associated with Bitlis’ geographical position, whichwas militarily fortified and as being close to the bordersof
the two mentionedcountries. Such position led to make the two forces be wooed on Bitlis. Hence, the Ottomans
were feared of losing Bitlis, joining the Safavids. They, in turn, took advantage of the opportunities to attract the
attention of the Bitlis people. So, this positively affected the economic life of the emirate in various ways. At that
time, and having the crisis between the Ottomans and the Safavids, Bitlis leaders had to maintain a balance between
them as much as possible in order to preserve their survival. However, the Ottomans resorted to violence and sought
excuses to overthrow the emirate, to at least weaken it, and put an end to its continued growth, which was prevailing
during the establishment of treaties between the two forces. Bitlis continued to live amid those circumstances until
the Ottomans controlled it at the end of the first half of the 19th century. The Ottomans then changed their
administrative boundaries to some extent, forming a new mandate that included a number of sanjaks and districts. In
the current paper, all the administrative aspects of the Bitlis districts will be addressedaccording to the Salnama
in1898 and 1900. These districts included Akhlat. (Khalat), Khaizan, Mottaki (Motki), Bolang, Arto (Wartu),
Malazcard, Sasson, Ghazan, Arwa (Arukh), Sherwan, Barwari, Qalb, and Jabakjour separately. The study also
tackled the government departments that existed at the time, identifying the administrative staff in each
administration such as qaemakamat, courts, tax authorities, the civil status, banks, finance, land registry (tabu),
telegraph, police departments, public debt, civil and military schools, municipalities, knowledge departments,
security, the committees of military media, prisons, the departments of agriculture and agricultural products and
other things related to each district. All these reflect important aspects of the administrative history of Kurdistan
during the last era of the age of the Ottoman Empire.
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