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 -السٌـــــــــطرة العثمانـــــٌة على العــراق وترتٌبـــاتها االدارٌـــــــــة:

أبقى السلطان العثمانً سلٌم االول بعد أنتصاره فً موقعة جالدٌران       

)فرهاد باشا( أحد قواده الكمال أحتالل الوالٌات المتاخمة ( 5151)سنة 

الموصل وسنجار وتلعفر وأربٌل وكركوك  للحدود العثمانٌة فتم أخضاع

غٌر ان الحكم العثمانً (5151)والعمادٌة وماردٌن والرها والرقة سنة 

ظل قلقا فً هذه المناطق بسبب الموقف السلبً الذي أتخذه السكان من 

 العثمانٌٌن آنذاك .

أما العراق االوسط والجنوبً بقً تحت االحتالل الصفوي الفارسً    

ع سكانه االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة بفعل سٌاسة وتدهورت أوضا

االهمال التً أتبعها الصفوٌٌن إذ كثرت االوبئة واالمراض أهملت مشارٌع 

الري وبقً نظام االراضً ٌعانً كثٌرا من الفوضى ,وعلى هذا االساس 

أعد سلٌم االول حملة الخضاع العراق لكن المنٌة عاجلته سنة 

مر فً منهاج ابنه الذي تولى العرش بعده السلطان لٌصبح هذا اال(5151)

 (.0233-0251سلٌمان القانونً)

حاول السلطان سلٌمان القانونً فً بادىء االمر تنفٌذ السٌطرة على   

العراق من خالل أستمالة بعض حكامه المحلٌٌن ولكن هذه الخطوة كانت 

لٌمان الفارسً وكاد س–سببا فً جعل العراق ساحة للصراع العثمانً 

نفسه  ذو الفقار علً بٌكفً السٌطرة على العراق حٌث اعلن ٌحقق هدفه 

وتقرب من ابراهٌم خان موصلو حاكما على بغداد بعد عزل عمه 

العثمانٌٌن وأظهر الوالء لهم برسالة أرسلها الى السلطان سلٌمان القانونً 

عٌل اسماوالذي تولى الحكم بعد وفاة ابٌه  طهماسب االولاآل ان الشاه 

وتمكن  (0251)قام بهجوم كبٌر على بغداد سنة  0251الصفوي سنة 

من قتل ذو الفقار واخماد حركته واعاد العراق الى السٌطرة الفارسٌة 

 الصفوٌة .

شجعت هذه االحداث سلٌمان القانونً الذي كان ٌراقب عن كثب ماٌجري   

تطالب بأنقاذها فً العراق بأهتمام بالغ ,وبعد ان وصلته رسائل من بغداد 

بدأت االستعدادات العسكرٌة العثمانٌة لخوض الحرب ضد الصفوٌٌن 
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منطلقا من  ابراهٌم باشافتحرك الجٌش العثمانً بشقٌن االول بقٌادة الوزٌر 

وبعد اسابٌع استسلمت جمٌع  (0251فً)ماٌس  دٌاربكراالناضول خارقا 

الصفوٌة لتدخلها  العاصمةتبرٌز  فأنفتح الطرٌق نحو وانالمدن حتى نقطة 

القوات العثمانٌة دون اٌة مقاومة تذكر وتركزت الحامٌات التركٌة فً 

 إذربٌجان .

اما السلطان سلٌمان القانونً فقد قاد جٌشه الثانً ولم ٌجد اٌة صعوبة    

أثناء تقدمه نحو إٌران والتفى جٌشه بجٌش وزٌره ابراهٌم باشا فً تبرٌز 

همذان وجبال وواصل سٌره عبر ان مدٌنة زانجثم مضى عنها لٌدخل 

لٌتجه غرٌا نحو بغداد والقى جٌشه الكثٌر من المصاعب فً زاكروس 

سهول بعد ان أطل على  البٌئات الجبلٌة الوعرة ثم غالبه االرتٌاح

فٌها فقد أنسحبت عند  أما الحامٌة الصفوٌةالمتموجة والمستوٌة , العراق

وصول الجٌش العثمانً , وكان الرأي العام فً بغداد ٌمٌل  سماعها بانباء

 51بغداد فً ) سلٌمان القانونًالى استقبال القادم الجدٌد , وهكذا دخل 

 دون اٌة مقاومة تذكر .( 0251كانون االول 

   -أما عن اهم ترتٌباته االدارٌة :  

نجح سلٌمان القانونً فً فرض االمن واحالل النظام وتحقٌق     

الستقرار, وتنظٌم االدارة والضرائب , وباشر بتجدٌد المدارس ا

محمد باشا الى الموصل واالضرحة والشوارع والقنوات المائٌة ,وأرسل 

 لتثبٌت الحكم العثمانً المباشر علٌها .

والٌة بغداد والموصل وقسم العراق الى خمس والٌات كبٌرة هً   

ى رأس الوالٌة وهو ووقف الوالً علوشهرزور والبصرة واالحساء ,

( ,وٌعد أحد وزراء بكلر بكً اي )امٌر االمراء ٌتمتع بمنصب رفٌع برتبة

 الدولة العثمانٌة .

فقد كان للوالة ان ٌملكون إقطاعات كبٌرة وظفوها لخدمة  -إما أقطاعٌا :  

,كما كان لوالة الموصل وبغداد فقط الحق فً حضور مسؤولٌاتهم الكبٌرة 

انً اثناء وجودهم فً العاصمة اسطنبول ,وكان من جلسات الدٌوان السلط

 -واجباتهم :
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الدفاع عن أراضً وإقطاعات الوالٌة والوالٌات المجاورة من  -5

 الهجمات الخارجٌة.

 ضمان أستمرار والء سكان الوالٌة للدولة العثمانٌة . -5

 قمع التمردات أو االنتفاضات والثورات ضد الحكومة العثمانٌة . -3

العالً بكل األمور والمستجدات الداخلٌة واالدارٌة إعالم الباب  -1

 والعسكرٌة واالقتصادٌة.

 تنفٌذ األوامر السلطانٌة فً األشتراك بألحمالت العسكرٌة. -1

وكان لكل والٌة جهاز أداري متكامل قد ٌختلف فً بعض وظائفه  

وخدماته عن جهاز إداري آخر فً والٌة أخرى.الى جانب الوالً كانت 

بألوالً مباشرة أم خرى تؤدي مهاما سواء كانت ترتبط هناك مناصب أ

 -بألوزٌر االعظم فً العاصمة مثل :

 الدفتردار اي المفتش العام فً الوالٌة. -5

 القاضً وٌرتبط عادة بقاضً انطالٌا وٌنصب من قبله. -5

 المفتً منصب دٌنً ٌرتبط بشٌخ االسالم. -3

لمرتبطة بألوالً إحدى االٌاالت اوالٌة البصرة الدولة العثمانٌة  عدت  

وتابعة للخزانة االمٌرٌة )خزانة الدولة( ونظمت اٌراداتها بعد جمعها من 

قبل الوالً بان ٌستقطع مصارٌف الوالً والسنجق وبقٌة المرافق االدارٌة 

 فً الوالٌة وٌرسل الباقً الى الخزانة المركزٌة فً أسطنبول .

قد عدت السنة التً ( ,و5131غادر سلٌمان القانونً بغداد فً )نٌسان   

دخل فٌها العراق تحت السٌطرة العثمانٌة حدا فاصال بٌن عصرٌن كاملٌن 

)تارٌخ العراق فً تارٌخ العراق وبدأ منها ما أصطلح على تسمٌته ب 

لتمتد حدود الدولة العثمانٌة نحو الخلٌج العربً اي من هنغارٌا  الحدٌث(

 شط العرب . والنمسا فً قلب أوربا حتى أمارة الحوٌزة شرقً
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