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نشاط الشيخ سعدون السعدون يف لواء املنتفق
وعالقته باحلكومة العثمانية 1911-1908م
املدرس املساعد

موضي عبيد عبد الرمحن املطريي
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امللخص
يتناول هذا البحث نشاط الشيخ سعدون السعدون ؛ شيخ عشائر املنتفق وعالقته
بالحكومة العثمانية في عهد االتحاديين منذ عام 1908م  .أهم العناصر التي يسلط هذا البحث
الضوء عليها موقف سعدون باشا من انقالب جمعية االتحاد والترقي وعالقته بالسلطات
العثمانية بالعراق والتي منحته صالحيات واسعة لجباية الضرائب في لواء املنتفق تحت لقب
مصلح الغراف وكيف استخدم سعدون باشا هذه الصالحيات وآثرها على العشائرفي اللواء.
ثم ينتقل البحث للحديث عن عالقة سعدون باشا بوالي بغداد ناظم باشا 1911-1910م
الذي تعامل بشكل خاص مع آل سعدون عامة وسعدون باشا تحديدا؛ حيث استقبله في بغداد
وأناط به مهمة إخضاع عشائر املنتفق ونزع السال ح مهها مما أد إلى ياادة نفوهه وقد اتبع
سعدون باشا سياسة قاسية ضد العشائر أدت في الههاية إلى ثورتها وهو األمر الذي أثار
االضطراب في لواء املنتفق وأجبر الدولة العثمانية على القبض عليه ونفيه خارج العراق حيث
توفي عام 1911م .
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ABSTRACT
This research deals with activity of Sheikh Saadoun al-Saadoun; Sheikh
of Muntafiq clans and his relationship with the Ottoman government in the
era of Unionists since 1908 A.D. The most important element which this
research focuses on is the position of Saadoun Pasha from the coup of
Committee of Union and Progress and his relation with Ottoman authorities in
Iraq which granted him the authority for collecting taxes in Muntafiq Brigade
Under the title of Mosleh Al Gharraf, and how Saadoun Pasha has used such
powers and its impacts on the clans in the brigada.
Afterwards, the research moves to talk about the relationship of Saadoun
Pasha with Wally of Baghdad Nazim Pasha 1910-1911 A.D. who has dealt
with al saadoun in general and saadoun pasha , in particular, where he has
received him in Baghdad and entrusted him with the mission of subjugating
Muntafiq clans and Disarming it, the matter which led to increasing his
powers. Moreover, Saadoun Pasha has followed harsh policy against the
clans, which eventually led to the revolution of such clans, which raised
turmoil in Muntafiq Brigade and forced the Ottoman Empire to arrest and
exile him outside Iraq, He died in 1911
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 -1املقدمة :

َّ
َّ
العثمانية باهتمام كبيرمن الباحثين؛
العربية في ال ِعراق وعالقتها بالدولة
حظي تاراخ العشائر
نظرا لكونها -أي العشائر -تشكل ً
ً
جزء أساسيا من نسيج املجتمع العراقي يؤثر واتأثر بسياسة
َّ
العثمانية في العراق.
الدولة
وقد تباينت تلك العشائر في حجمها وتأثيرها اإلقليمي وكان اتحاد عشائر املنتفق -بزعامة آل
شبيب ثم آل سعدون -أو ما يعرف بإمارة املنتفق -من أكبرها وأهمها إه كان يهيمن على منطقة
واسعة في جنوب العراق.
ومنذ دخول العثمانيين العراق في القرن السادس عشر للميالد مرت عالقة إمارة املنتفق بهم
بمراحل مختلفة اتسم أغلبها بالصراع بين الطرفين ؛ حيث كانت الدولة العثمانية تسعى
لتحجيم اإلمارة وقد تم هلك بالفعل عام 1881م ؛ حين قضت السلطات على إمارة املنتفق في
معركة الريس وسحبت االعتراف بشيوخها .

ً
إيذانا بظهور يعيم جديد للمنتفق هو الشيخ سعدون
وكان سقوط اإلمارة على هذا النحو
ً
بن منصور السعدون ؛ إه بدأ نشاطه عام 1891م محاوال إعادة سلطة آل سعدون السابقة
َّ
العثمانية التي كانت تحاول القضاء على أي محاولة
فدخل في صراع مع عدة جهات أولها الدولة
ً
حينا وتحاربه حي ًنا آخر وثانيها ُ
أبناء
للههوض بأتحاد عشائر املنتفق من آل سعدون وكانت تقربه
ً
عمه املنافسون الذين لم يوفروا سبيال إلضعافه وثالثها عشائر املنتفق التي كان قسم كبير مهها
يرغب في التحرر من سلطة آل سعدون.
واستمر الحال به كذلك حتى عام 1908م حينما وصل االتحاديون إلى سدة الحكم فأيدهم
سعدون باشا ونال ثقتهم فولوه مهمة َ
جباية الضرائب في لواء املنتفق ولقبوه بمصلح الغراف
ثم منحه والي بغداد ناظم باشا 1910م صالحيات واسعة.
أساء سعدون باشا استغالل الصالحيات املمنوحة له من الدولة فثارت ضده العشائر في
َّ
العثمانية على القبض عليه ونفيه خارج العراق حيث توفي في
لواء املنتفق حتى أجبرت الدولة
املنفى 1911م.
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وتكمن أهمية هذا البحث في محاولة فهم سياسة الحكومة العثمانية في عهد االتحاديين
تجاه العشائرمن خالل عالقتها بسعدون باشا كأبري الشخصيات العشائراة في هلك الوقت .

 -2متهيد :
()1

فيها

ولد سعدون بن منصور بن راشد بن ثامر السعدون في عام 1854م في املنتفق ونشأ
َّ
العثمانية جيشها ؛ للقضاء على إمارة
وحينما وقعت الثورة( )2في املنتفق وأرسلت الدولة

آل سعدون كان سعدون في صفوف املدافعين عن اإلمارة وجر ح أثناء املعركة( )3ونز ح من ضمن
النايحين إلى املحمرة(.)4
ومنذ عام 1891م سعى سعدون باشا للوصول إلى مشيخة املنتفق وتمكن من هلك
واشتهر كزعيم في أوساط العشائر منذ هلك العام( )5وكان ينافسه على املشيخة ابن عمه فالح بن
ً
ناصر السعدون( )6ومن املهم أن نذكر أن كال من فالح باشا وسعدون باشا قد اتخذ موقفا
ً
َّ
العثمانية
مختلفا من الدولة وتبعه قسم من العشائر فقد كان فالح يفضل الخضوع للدولة
واؤثر مساملتها؛ لذلك نجد من أطلق عليه هو وأتباعه التيار املتعثمن أما سعدون فقد كان ً
ثائرا
()7

محاوال االستقالل

وابدو أنه لهذا السبب قد نال شهرة واسعة فقد كانت العشائر تر فيه

مثاال قواا لشيوخ آل سعدون السابقين والذين يرفضون االنصياع للدولة على أن كال من فالح
َّ
العثمانية كشيخ للمنتفق كما كان يحدث في عهد
وسعدون لم يكن معترفا بهما من قبل الدولة
أسالفهما(.)8
ومع أن الدولة العثمانية كانت قد أبعدت آل سعدون عن لواء املنتفق إال أن سعدون
()9

باشا قد عاد إلى اللواء 1896م وتمكن من فرض سيطرته على العشائر هناك

وما كان من

السلطات العثمانية بوالية بغداد إال أن كلفته بجمع الضرائب من العشائر في اللواء ولكن
الخالف الذي حصل بينه وبيهها اضطره ملغادرة اللواء والعودة مرة أخر إلى صحراء الشامية(.)10
مكث سعدون باشا في الشامية حتى عام 1903م عندما سمح له متصرف املنتفق
()11

بالعبور إلى الشطرة

وقد أثار وجود سعدون باشا في تلك الناحية االضطراب ؛ حيث سعى

لفرض سلطانه على العشائر()12؛ مما أشعر السلطات العثمانية بالخطأ الذي ارتكبته حينما
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سمحت له بدخول الشطرة ؛ فجردت عليه أكثر من حملة تمكنت من إخراجه مهها ؛ حيث فر
()13

هاربا إلى نواحي الكوات

وقد استمر سعدون باشا يناوش السلطات العثمانية محاوال

استعادة مكانة أسالفه القديمة حتى وقع انقالب جمعية االتحاد والترقي ؛ حيث أخذت العالقة
منحى آخر.

 -3سعدون باشا واالحتاديون 1910-1908م:

َّ
جمعية االتحاد والترقي عام 1908م ولم تحظ حركة االتحاديين بترحيب
وقع انقالب

واضح من أبناء العشائر؛ لعدم معرفتهم بأهداف الدستور كما أن ضعف إمكانات السلطات
العثمانية في العراق وافتقارها إلى موظفين يدركون َّ
َّ
أهمية الدستور حال دون قيامها بتوعية
َّ
الحراة واملساواة( .)14كما أن العشائر لم يكن يعنيها من يحكم
أبناء العشائر وتعرافهم بمفاهيم
وال يشغلها أمرالدستور طاملا أن الحكومة ال تطالبها بالضرائب(.)15
لكن هلك لم يمنع أن يوجد بين يعماء العشائر من اهتم بتلك التطورات .فقد كان
ً
مؤادا ًّ
َّ
العثمانية
قواا لحزب االتحاد والترقي( .)16ومن جانبها قامت السلطات
سعدون باشا
()17

بتكليفه وظيفة خاصة بتحصيل الضرائب وأطلق عليه مصلح الغراف

أو مأمور

التحصيالت( .)18وادل هذا التعيين أن املسئوليين العثمانيين في هلك الوقت أدركوا أن سعدون
باشا يتمتع بنفوه كبيرفي لواء املنتفق كما أدركوا أنه سبب لكثيرمن االضطرابات ضد الحكومة
فأرادوا استغالل هلك النفوه لتسهيل جمع الضرائب .كما أ ادوا ً
أيضا احتواء سعدون وتقرابه
ر
للحد من حركاته املناوئة للحكومة وقد كان هذا التعيين باقترا ح من متصرف املنتفق األميراالي
مظهربك(.)19
وتختلف املصادر حول موقف فالح باشا من تعيين سعدون باشا في هذه الوظيفة اه
ً
معترضا على قرار الحكومة(.)20
هكر الشعر باف أن فالح أغضبه هذا األمر فسارع إلى البصرة
فيما هكر مصدر آخر أن سعدون هو من طلب إبعاد فالح الى خارج اللواء بحجة أنه ال يمكن
إصال ح أوضاع العشائر بوجوده فاحتجز هو وابنه عبد هللا في البصرة( .)21وابدو أن فالح هو من
َ
َّ
العثمانية أن تخرجه
الرواية األولى؛ ألنه من الصعب على السلطات
بادر بالذهاب للبصرة كما في
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من اللواء من بين أنصاره ومعاونيه ً
رغما عنه فاستغلت قدومه بنفسه ففرضت عليه اإلقامة
في البصرة .وال ينفي هلك أن يكون سعدون ً
أيضا قد َّ
قدم اقتر ً
احا بإبعاد ابن عمه عن اللواء.
كان لواء املنتفق في تلك املدة يعاني من رداءة املوسم الزراعي ونقص املحصول ومع
العثمانية كانت عايمة على َ
َّ
جباية الضرائب( )22وكانت هذه أولى املهام املوكلة
هذا فإن السلطات
َّ
َّ
عسكراة يقودها مظهر باشا
الناصراة( )23برفقة قوة
إلى سعدون باشا .خرج سعدون من
َّ
للناصراة ودعاهم سعدون باشا لطاعة الحكومة
فنزل الجميع ديرة عشيرة األيارق( )25املجاورة
()24

فلم يقبلوا فقاتلهم لكههم تمكنوا من هزامته ثم جمع صفوفه ونايلهم مرة أخر بمساعدة
عشيرة خفاجة( )26فكان النصرحليفه؛ مما جعل العشائرتخشاه وتقدم والءها له(.)27
َّ
الحكومية يراد دخول الشطرة وكان فالح باشا قد
تقدم سعدون باشا برفقة القوة
أوعز إلى ابنه عبد الكرام أن يواجه سعدون فانقسمت عشائر الشطرة إلى قسمين :قسم يؤاد
دخول سعدون إليها وقسم يعارض واتزعمه عبد الكرام بن فالح .فبدأ القتال في أطراف الشطرة
َّ
الحكومية بقيادة مظهربك والكتيبة املرابطة في املدينة
بين الفراقين وكان يعاون سعدون القوة
وقد تمكن سعدون من هزامة أعدائه ودخول الشطرة( )28فاستقبله أهلها مرحبين ومههم من
يخفي عكس ما يظهر( .)29وفور استقرارسعدون في الشطرة فرض الضرائب على رؤوساء العشائر
والتجار وأصحاب املهن حتى حليفه خيون آل عبيد( )30كلفه بأداء ما عليه من الضرائب لكن
األخيرامتنع وعاضده رؤساء العشائراألخر وظهرالتذمربين األهالي وعم التوتر(.)31
في تلك األثناء توفي فالح السعدون وتمكن ابنه عبد هللا من مغادرة البصرة والعودة إلى
لواء املنتفق فتوجه إلى الشطرة ً
عايما على منايلة خصمه وهناك استنفر العشائر املناوئة
لسعدون فنشب القتال بين الطرفين كل مههما يسانده قسم من عشائر الشطرة كما أن
ً
َّ
الحكومية بقيادة مظهر بك كانت تقاتل إلى جانب سعدون باشا .كان القتال عنيفا استمر
القوات
َّ
الحكومية إلى
ثالثة أيام بلياليها في أنحاء الشطرة وتضرر منه األهالي( )32فاضطر سعدون والقوة
َّ
العسكراة املوجودة في شمالي الشطرة(.)33
التراجع واالحتماء في الثكنة
َ
الههاية إلى الخروج من الثكنة ونزل قلعة شامان على شاطئ
اضطر سعدون في
الغراف( .)34وهكر سركيس أن خروجه كان نتيجة ملفاوضات دارت بينه من جهة وبين عبد هللا بن
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فالح من جهة أخر ( .)35وفي شامان عاود الخصمان تجميع مؤاديهما وبدأ عبد هللا بالهجوم
وكانت له الغلبة هذه املرة ً
أيضا( )36وتراجع سعدون وأخذ الخصمان يستعدان ملعركة جديدة
كل مع العشائر املساندة له لكن يعماء تلك العشائر رأوا أن هذه املعركة ما هي إال تصفية
لحسابات خاصة بآل سعدون وأنه الطائل مهها فسحبوا عشائرهم كما تراجع الخصمان عن
َّ
الشامية( )37والجدير بالذكر أن القوات
املواجهة .غادر سعدون منطقة الغراف متجها إلى صحراء
َّ
الحكومية بقيادة مظهر بك قد تحصنت في الثكنة ولم تقدم أي مساعدة لسعدون باشا في حربه
ضد عبد هللا السعدون(.)38
َّ
العثمانية في املنتفق بفشل هريع فسعدون باشا لم يكن الشخص
ُمنيت سياسة الدولة
املناسب لتنفيذ سياسة الحكومة في اللواء ً
نظرا ملشاكله املتعددة سواء مع العشائر أو منافسيه
من آل سعدون كما أنه اتبع سياسة قاسية في جمع الضرائب ولم يعمل على استمالة العشائر
َّ
العثمانية تسحب منه وظيفة جابي ضرائب الغراف حيث
واظهر أن تلك األحداث جعلت الدولة
َّ
الشامية يخوض املعارك مع
لم يذكر له أي نشاط في هذا الشأن .قض ى سعدون الفترة الالحقة في
أعدائه هناك حتى طرأ تغييرآخرفي عالقته بالدولة والعشائركما سيأتي فيما بعد.
لم يسهم خروج سعدون من لواء املنتفق في تحسن األوضاع بل إن الحكومة فقدت
سيطرتها كليا على العشائر واضطرت إلى تقييد ضرائب السنوات السابقة كمتأخرات في همة من
َّ
العثمانية في الفترة من نيسان -ايلول 1909م بأي
لم يدفعها من العشائر( .)39لم تقم السلطات
()40

تحرك عسكري في اللواء؛ وهلك النشغالها في معالجة أوضاع العشائر في لواء العمارة
َّ
عسكراة بقيادة مصطفى باشا إلى لواء املنتفق(.)41
إن أنهت مهمتها هناك حتى أرسلت قوة
()42

وكانت أولى محطاته مدينة الحي

لكهها ما
()43

فاتخذ فيها إجراءات عنيفة إلخضاع العشائر

األمر الذي جعل العشائر في باقي أنحاء اللواء تنقاد له بسهولة دون مقاومة وتستجيب في دفع
الضرائب .وعندما استقر في الن َّ
اصراة توافدت إليه العشائر تشتكي من عشيرة األيارج التي كانت
تمارس أعمال السلب والههب في اللواء فخرج من هناك لتأديبها فاستطاعت هزامته وكبدته
َّ
الناصراة حيث ظل محاصرا فيها( .)44وعلى إثر هذه الهزامة
خسائر فادحة واضطر للتراجع إلى
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َّ
الناصراة
قامت الحكومة بإرسال حملة جديدة إلى املنتفق ضمت إليها القوة املوجودة في
وجعلت قيادتها ليوسف باشا(.)45
دخل يوسف باشا في صراع طوال مع العشائر استمر من ايلول 1909م -ايار1910م
وكان أبري املناهضين له خيون العبيد شيخ عشيرة السناجر حيث تمكن من هزامة القوات
َّ
َّ
كالناصراة
الحكومية وضرب الحصار عليها في مدينة الشطرة وقطع مواصالتها باملدن األخر
والحي .كانت املعارك دامية بين الطرفين والخسائر عديدة وقد نال املدينة وسكانها من الدمار
الش يء الكثير والجدير بالذكر أن بعض العشائر كانت تقاتل إلى جانب قوات يوسف باشا(.)46
و ً
نظرا لسوء وضع القوات املقاتلة في املنتفق قامت الحكومة بإرسال حملة أخر بقيادة محيي
الدين باشا وقد أسهم وصول املساعدات في فك الحصار عن يوسف باشا وجنوده واستعادة
الحكومة سيطرتها على العشائرفي اللواء من جديد(.)47

 -4عالقة سعدون باشا بناظم باشا :

بقيت القوات في املنتفق حتى تسلم ناظم باشا( )48يمام َ
والية بغداد ( 1911-1910م)
()49

فأمر بسحبها وتمركزها في بغداد

أما سعدون باشا فلم يكن له دور في تلك األحداث ولم يرد

هكره كمشارك فيها إال مرتين األولى يذكرها سركيس ؛ إه يروي أن سعدون هو من أوعز إلى األيارج
َ
َّ
الرواية غرابة؛ ألن
الحكومية بقيادة مصطفى باشا وهزامتها( .)50ال تبدو هذه
بقتال القوات
سعدون كان من عاداته إثارة العشائر ضد الحكومة لكن الذي يجعلنا نستبعد هذا األمر هو
انشغال سعدون حيهها في حربه مع قبيلة الروله وعدم وجود ما يثبت تواجده بالقرب من
َّ
البريطانية من أن
الناصرَّاة كما أن عالقته بالحكومة كانت جيدة .والثانية ما تذكره املصادر
َّ
الشامية استولوا على قافلة إمدادات كانت متجهة إلى
أتباع سعدون باشا خالل إقامته في
العشائر املعارضة خالل صدامها مع قوات يوسف باشا ومحيي الدين باشا وقاموا بتسليمها
َّ
الناصراة( .)51ومن املحتمل أن يكون سعدون قام بذلك؛ ألن تلك اإلمدادات
للقائد العسكري في
()52

كانت قادمة من عبد هللا الفالح إلى خيون العبيد
ً
انتقاما مههما أو أن سعدون وقتها كان يرغب بالتقرب
وأخرجاه مهها من قبل فكان تصرفه هذا
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من الحكومة لعله يحصل مهها على وظيفة أخر خاصة وأن سركيس يذكرأن يوسف باشا كان
يميل إلى سعدون باشا ضد عبدهللا بن فالح( )53وهذا ينقض َ
رواية سركيس املشار إليها عن
تحراضه لأليارج.
ً
ً
ً
جديدا في التعامل مع عشائراملنتفق ففضال عن سحبه القوات
سلك ناظم باشا طراقا
َّ
الزراعية حيث قرر
املرابطة هناك فقد غير الطراقة املتبعة في استيفاء الضرائب على املنتجات
استيفاءها من التجار الذين يشترونها بدال من استيفائها من العشائر مباشرة( .)54كما أصدر
()55

والي البصرة ( 1910-1909م) لتفقد لواء املنتفق فزار األخير مدن

أوامره إلى سليمان نظيف
َّ
الناصراة والشطرة وسوق الشيوخ واجتمع بشيوخ العشائر هناك وحثهم على طاعة
اللواء

الحكومة وأخذ مههم تعهدات بدفع الضرائب املتراكمة عن السنوات 1906-1905م واملحافظة
على األمن في اللواء(.)56
على أن الخطوة األبري التي قام بها ناظم باشا هي اللقاء بشيوخ آل سعدون الباريان
حيث وجه الدعوة لهم فزاره أوال مزاد بن ناصر السعدون في أغسطس1910م( )57وتبرع قبل أن
يرجع بمبلغ خمسمائة ليرة مساهمة منه في جهود تطوارالفيلق السادس(.)58
وتال مزاد ابن أخيه عبد هللا بن فالح فاستقبله ناظم باشا وتبرع هو الخر بمبلغ ثالثمائة
ليرة لصالح تعزاز األسطول وألف ليرة لسد حاجة الجيش في الشطرة وخمسمائة ليرة للفيلق
َّ
الحكومية( )59وقد أشادت الصحف الصادرة في بغداد
السادس وخمسين ليرة ألحد املستشفيات
آنذاك بكرم الشيخين وأسهبت في تعداد مناقب سلفهما الشيخ ناصرالسعدون(.)60
على أن اللقاء األهم من بين لقاءات ناظم باشا كان لقاؤه بسعدون باشا الذي وصل إلى
َّ
مجيدية في أواخر سبتمبر1910م واجتمع به ناظم باشا على اإلفطار(.)61
بغداد على ظهر الباخرة
َّ
َّ
العسكراة وجمع بينه وبين
التحية
ثم دعاه إلى ياارة معسكر الجيش حيث أجرات له مراسم
َّ
العسكراة .كما
مبعوث بغداد إسماعيل حقي الذي أطلعه على حجر األساس ملشروع الثكنة
َّ
جمعية
وعدد من الضباط الباريان كما يار نادي
التقى برئيس أركان الحرب حسن رضا بك
ٍ
االتحاد والترقي في بغداد وتبرع له بثالثين ليرة( .)62لم تذكر صحيفة صد بابل شيئا عن طبيعة
املحادثات بين ناظم باشا وسعدون سو قولها "يتجاهبان أطراف حديث اإلستئناس
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ومن املرجح أنه داربين الطرفين حديث عن العشائرواألحوال في املنتفق حتى وإن

لم تطلع عليه الصحيفة.

ً
واميل البعض إلى االعتقاد بأن ناظم باشا قد عين سعدون متصرفا للواء املنتفق

()64

وانفي خالد السعدون حدوث أمر كهذا باعتبار أن لواء املنتفق في هلك الوقت كان له متصرف
فعال هو موس ى كاظم أفندي وإنه لو تم تعيين سعدون كمتصرف لذكر في صد بابل والتي
َّ
عثمانية من
تابعت نشر أخبار ياارة سعدون بالتفصيل( .)65واؤاد هذا الرأي خلو السالنامات ال
اسم سعدون كمتصرف(.)66

ً
لكن نفي تعيين سعدون متصرفا ال ينفي أن يكون ناظم باشا قد أناط به مهمة ما .واذكر
ًّ
شفواا مهمة إخضاع عشائر املنتفق ونزع السال ح
محمود أن األخير قد خول سعدون باشا

مهها( )67واؤاد هذا القول ما جاء في جرادة صد بابل في معرض حديثها عن مغادرة سعدون
باشا لبغداد ؛ إه هكرت بأنه " قد بر ح إلى وطنه وسيبذل َ
غاية سعيه في انتشار األمن في أنحائه
ويعمل على سعادة تلك البالد"(.)68
يبدو أن ناظم باشا قد تعامل مع سعدون على أنه شيخ لعشائر املنتفق وصاحب نفوه في
ً
اللواء .وتذكر بعض املصادر أنه أيده ً
تأييدا مطلقا ولم يقبل بأي شكاو ضده( )69والذي يجعلنا
نميل إلى تأييد هذا الرأي هو ايدياد نفوه سعدون باشا بعد تلك الزاارة وعدم تعرض السلطات
العثمانية له خالل فترة َ
َّ
والية ناظم باشا .فكان يطرد جماعات من العشائر من أراضيها ويستولي
َّ
الصالحية للمنطقة كلها
عليها( )70واصف أحد املؤرخين سعدون بأنه أصبح السيد الكامل
ً
ً
َ
وممثل السلطة في آن واحد(.)71
جامعا في يديه منصب قائد اتحاد املنتفق وأكبرمالكا لألراض ي

-5ثورة العشائر على سعدون باشا ونهايته 1911م:

ً
َّ
العثمانية الرامية
سعى سعدون باشا بوصفه مخوال من الحكومة إلى تنفيذ السياسة
()72

إلى تجراد العشائر من السال ح

إضافة إلى سيطرته هو وقلة من الشيوخ على األراض ي

واالستئثار بها دون غيرهم من العشائر( .)73لقد أدت هذه السياسة إلى انتشار السخط في صفوف
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وابدو أن تلك العشائر كانت تراد التخلص من سيطرة سعدون لكهها كانت تخشاه؛

ألنه يحظى بتأييد من الحكومة.
استمر الحال كذلك حتى هي الحجة ديسمبر  1910حين وقعت الحادثة املعروفة
بحادثة البدور( )75وهي التي قتل فيها عجمي بن سعدون ً
عددا من شيوخ البدور حين ياروه لتهنئته
ً
تجاوبا حيث
بعيد األضحى )76(1911ـ وقد اشتكى البدور عند والي البصرة لكن شكواهم لم تجد
نجح محمد العصيمي وكيل سعدون باشا في البصرة بإقناع الوالي بأن أولئك الشيوخ كانوا
معارضين للحكومة( )77وال شك أن هذه الحادثة قد أثارت غضب البدور لكن ردة فعلهم تأخرت
ألنهم فقدوا أبري شيوخهم وكان عليهم العثور على قيادة بديلة( )78وعدا هلك فإن العشائر كانت
تخش ى القيام بأي عمل مضاد لسعدون لخوفهم من بطشه.
()79
َّ
املواتية حينما ُهزم سعدون في معركته مع الظفير في اهار 1911م
جاءت الفرصة
حيث كشفت تلك الهزامة عن ضعف موقفه فتحركت العشائر وفرضت الحصار على ابنه
عجمي ومن معه من آل سعدون في املايعة(.)80
والجدير بالذكر أن هذه الثورة شملت عشائر كثيرة في املنتفق ولم تقتصر على البدور
فقط( )81مما يدل على الغضب املنتشر ضد سعدون وأن تلك الحادثة كانت بمثابة الشرارة التي
فجرت هلك الغضب.
أخذت األوضاع تسوء في املنتفق واستمر الحصار على قلعة املايعة فطلب سعدون
من الحكومة إرسال النجدة إلى أفراد أسرته املحاصران( .)82وبالفعل تم إرسال الباخرتين فرات
َ
لحماية
وبغدادي الصغير يحمالن ثالثة مدافع وحوالي مائة وتسعين جندي عن طراق نهر الفرات
َّ
الناصراة وفك الحصار عن املايعة

()83

َّ
العثمانية مع طلب سعدون
يبدو أن تجاوب السلطات

باشا وإرسال قواتها للمنتفق لم يكن بغرض نجدة أسرته وحسب؛ وإنما ملحاولة إعادة األمن إلى
َّ
للناصراة وبالقرب من سوق
اللواء والحيلولة دون تفاقم األيمة .في أثناء أخذ القوة طراقها
الشيوخ تعرضت الباخرة فرات إلطالق النارمن قبل عشيرة البدورملدة اثىى عشرساعة وبالرغم
من هلك استطاعت إيصال اإلمدادات إلى القلعة املحاصرة(.)84
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َّ
البريطانية أنه
وتختلف املصادر في مكان وجود سعدون في تلك األثناء إه تذكر املصادر
ً
َّ
ً
الناصراة عن طراق
منفردا واتجه إلى
محاصرا في املايعة مع أسرته وتمكن من الهرب
كان
ً
َّ
َّ
شفهية
معتمدا على ما توفر لديه من روايات
الخميسية( .)85وانفي خالد السعدون هذه املعلومة
َّ
َّ
البرقية التي بعث بها سعدون
الشامية حيهها( )86واؤاد هذا الرأي
تذكر أن سعدون كان في صحراء
ً
َّ
َّ
الشامية حينما حوصرت أسرته( .)87كما
موجودا في
الداخلية والتي هكر فيها أنه كان
إلى نظارة
أنه من غير املنطقي القول بأن سعدون كان في القلعة وتمكن من الفرار مهها دون أن يتعرض أله
من العشائر.
َّ
الحكومية التي وصلتها تعزازات على متن الباخرة
استمر القتال بين العشائر والقوات
َّ
الناصراة وما
رصافة تمثلث في مائة جندي وأربعة مدافع( )88وفي تلك األثناء تسلل سعدون إلى
إن علمت العشائر بذلك حتى اتجهت إلى هناك وأحكمت الحصار على املدينة ودار قتال بين
الطرفين سقط خالله عدد من الجنود بين قتلى وجرحى(.)89
ومن جانب آخر حاول رؤساء العشائر تغيير موقف الحكومة املساند لسعدون فأرسلوا
إلى والي البصرة عراضة وقعها جمع مههم اتهموا فيها سعدون باشا بأنه سبب املشاكل في املنتفق
حيث كان يمارس قطع الطرق والسرقة والقتل وإثارة الخالفات بين العشائر كما أنه كان يجمع
الضرائب ويستأثر بها لنفسه كما أنه تجرأ على قتل عدد من شيوخ العشائر على مد السنوات
السابقة كان آخرهم شيوخ البدور األمرالذي اضطرهم ملحاصرة قلعة مايعة أمال في طرده مهها
وفي َ
نهاية العراضة طلبوا من الوالي إنقاههم من ظلم سعدون وتعهدوا مقابل هلك بطاعة
الحكومة وتسليمها جميع الرسوم املستحقة عليهم(.)90

ً
تال العراضة السابقة أخر وقعها أربعة عشر شيخا وتكررت فيها نفس الشكاو

السابقة من سعدون باشا وموقف الحكومة املتساهل معه وهدد الشيوخ في هذه العراضة
()92

بالتحالف مع مبارك( )91إها لم تصلح الدولة وضع املنتفق

كما لوحوا باالتصال ببريطانيا(.)93
()94

وفي بغداد استأثر موقف العشائر باهتمام نواب العراق مجلس املبعوثان
َّ
للناصراة وطالبوا باتخاه التدابير
مههم مذكرة إلى رئاسة املجلس أشاروا فيها إلى حصار العشائر
( ) 120
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الاليمة لتأمين حقوق األهالي وإعادة األمن وحذروا من توسع العصيان وطالبوا بتعيين واليين
لبغداد والبصرة عارفين بأحوال العشائرواختيارموظفين مخلصين للدولة(.)95
َّ
الناصراة وأحرقت املنايل ونهبت
وفي امليدان أحكمت العشائر حصارها على مدينة
املحالت واملخاين فخرج إليهم بعض من أعيان املدينة ؛ للتفاوض معهم فكان طلبهم إخراج
ُ
َ
بحماية إحد
سعدون باشا مهها وأمام هذا الضغط أكره سعدون على الخروج( )96فخرج
العشائر حتى وصل إلى محل ابن عمه مزاد باشا( )97وبذلك فكت العشائر حصارها على
َّ
مستمرا على قلعة املايعة(.)99كان سعدون باشا ً
ًّ
عايما على الثأر
الناصراة( )98في حين كان ال يزال
من الظفير؛ ألن هزامتهم له هي التي أدت إل ثورة العشائر عليه( )100ولهذا الغرض فقد حاول
االستعانة بابن عمه مزاد السعدون وابن رشيد( )101حسب املعلومات الواردة إلى َ
والية
البصرة(.)102
َّ
العثمانية إلى تشكيل لجنة يرأسها
دفعت األوضاع املضطربة في املنتفق السلطات
التحقيقية اإلجر َّ
َّ
ائية"
امليراالي عزت بك وتضم أعضاء عسكراين وآخران مدنيين سميت "الهيئة
وكانت مهمتها التحقيق في أحداث املنتفق( .)103وبعد أن باشرت الهيئة عملها قامت باستدعاء
سعدون باشا والذي كان حيهها في الزبير إلى مركز َ
والية البصرة واستمعت إلى أقواله( )104ثم
غادرها األخير ونزل في ضيافة السيد طالب النقيب( )105وفي تلك األثناء توصلت الهيئة وكنتيجة
للتحقيقات إلى أن سعدون هو سبب مشاكل العشائر في لواء املنتفق وأن نجا ح عمل الهيئة في
إعادة األمن إلى لواء املنتفق يتوقف على إبعاد سعدون عن اللواء وجعله تحت مراقبة
الحكومة ومنعه من العودة إلى أهله وعشيرته وبناء على هلك طلب أعضاء الهيئة باإلجماع من
َّ
املحلية (والي البصرة) منع سعدون من املغادرة( )106فأرسل األخير إلى سعدون في منزل
الحكومة
طالب النقيب يستدعيه للقائه على متن الباخرة مارماريس( )107ولم يساور سعدون أي شك في
َّ
العثمانية(.)108
نوايا السلطات؛ ألنه ضيف السيد طالب واتمتع بعالقة جيدة مع الحكومة
امتثل سعدون باشا لألوامر وتوجه إلى الباخرة املذكورة يصحبه رائد الدرك ومكث في
السفينة ساعتين ينتظر الوالي الذي لم يحضر وحينما هم باملغادرة منعه الحرس وقطعوا
ُ
اتصاله بالشاطئ وبعد يومين نقل من مارماريس إلى سفينة آغا جعفر التي أبحرت به إلى بغداد
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عبر الفرات( )109ومكث هناك قرابة الشهر رهن االعتقال( .)110من بغداد بعث سعدون َّ
ببرقية إلى
َّ
َّ
العثمانية وأنهم كانوا مطيعين لها
الداخلية يتحدث فيها عن عالقة آل سعدون بالدولة
نظارة
ً
جديرا
وسار هو على نهجهم وبذل كل جهده في سبيل إعالء كلمتها وياادة قوتها األمر الذي جعله
برضا املسئولين من ناحية وتسبب بغضب بعض العشائر عليه من ناحية أخر واتهم سعدون
()111

ولم يكن هذا

باشا في برقيته مبارك الصبا ح بأنه يثير العشائر ضده وازودها باألسلحة
ً
موجها من سعدون فقط ؛ بل وردت شكو من رئيس عشيرة بىي مالك بنفس
االتهام ملبارك

املحتو وبالرغم من أن َ
والية البصرة قد أنكرت حدوث ش يء كهذا إال أن األحداث أثبتت هلك؛

ألن األسلحة منتشرة بالفعل بين العشائر حيث كانت تهرب إلى لواء املنتفق والعمارة عن طراق
الشيخ مبارك الصبا ح والبريطانيين الذين كان هدفهم إثارة االضطرابات في املنطقة ويعزعة
الحكم العثماني فيها( )112وكان الشيخ مبارك يحرض العشائر ضد سعدون بغرض االنتقام منه
هدية( .)113وفي َ
لهزامته في َّ
نهاية برقيته طالب سعدون باشا املسؤولين بإطالق سراحه وإنقاه
ً
أسرته والعشائر املطيعة من العشائر األخر ()114؛ كما نشرت صحيفة صد بابل بيانا باسم
سعدون باشا دافع فيه عن نفسه وعزا اضطرابات لواء املنتفق إلى ضعف سلطة الحكومة في
اللواء وانتشار األسلحة بين العشائر األمر الذي عزي موقف العصاة وجعلهم يشنون الغارات على
()115

ولم تجد طلبات سعدون

من عاداهم حتى وصل بهم األمر إلى التمرد على الحكومة نفسها
ً
ً
َّ
تمهيدا ملحاكمته بناء على توصية
العثمانية التي أمرت بنقله إلى حلب
تجاوبا لد السلطات
من والي البصرة حسين جالل الذي أصر على أن وجوده في بغداد له محاهير واحب أن ينقل من
العراق بأكمله(.)116
وتذكر بعض املصادر أن طالب النقيب هو من استدرج سعدون باشا َّ
ودبر له
َّ
العثمانية من القبض عليه( )117واملالحظ أن سعدون باشا كانت
مكيدة مكنت السلطات
َّ
العثمانية ولم يكن يحتاج إلى خديعة حتى يمثل أمام املسؤولين
عالقته جيدة بالسلطات
العثمانيين والدليل على هلك أنه لبى دعوة الهيئة ثم دعوة والي البصرة دون أن يظهر أي
َ
الرواية السابقة ً
طالبا وسعدون وكأنهما على
مقاومة إه تخلو املصادر من هكر ش يء كهذا وتظهر
ً
اتفاقا ًّ
سراا بينه وبين
عداوة ومن املحتمل أن يكون طالب يضمر الشر لسعدون وأن هناك
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َّ
العثمانية بالقبض على سعدون باشا بسبب إثارته للمشاكل في املنتفق أو أنه أوقع به
السلطات
ملصلحة صديقه مبارك والذي كان يكن العداء لسعدون باشا بالرغم من الصفاء الظاهري بيههما
وتربطه من جهة أخر عالقة َّ
قواة بطالب النقيب( )118وإها كان االمر كذلك فإن سعدون لم
يكن يعلم باألمر وإال ملا ههب إلى منزل طالب بنفسه والذي أغضبته مسألة القبض عليه
()119

وعدها إهانة له وألسرته وطالب بإخالء سبيله أو تسليمه له

وابدو أن ردة فعل طالب لم

تكن سو مناورة يبرئ بها ساحته من التهمة .وبالرغم من أن املعلومات الواردة في املصادر ال
ً
قطعا على طالب النقيب إال أنه كان بنظر آل سعدون عامة وعجمي خاصة
تثبت التهمة
املسؤول األول عما حدث لوالده(.)120
وصل سعدون باشا إلى حلب في ايلول1911م تحت حراسة فرقة من الخيالة يقودها
َّ
مدفعية وفي حلب وضع في غرفة في معسكر حلب تحت حراسة ضابط وأربعة من الجنود.
نقيب
َّ
َّ
اليومية وإسكانه
عثمانية بحسن التعامل معه والسما ح له بجلب احتياجاته
أوصت السلطات ال
()121

في محل جيد والسما ح له بتبادل الخطابات مع أهله شرط أن يقرأها قائد املعسكر

راثما

تتم محاكمته وكانت التهم املوجهة إليه اإلغارة على مدينة الزبير وسلب مواشيها وإثارة
االضطرابات في لواء املنتفق(.)122
وفي املعتقل ساءت صحة سعدون وورد في التقرارالطبي أنه يعاني من خلل في األعصاب
َّ
الطبية بشكل عاجل
وسوء هضم وأرق نتيجة للضعف العصبي العام وإها لم تتخذ اإلجراءات
فإن حالته ستسوء أكثر .طالب عبد املحسن السعدون( )123بنقله إلى مكان قراب من مقر
الحكومة حتى يتعافى وأن معاملته بهذا الشكل غير الئقة؛ فقد خدم الدولة ً
كثيرا وأنه يعيم على
ما يقرب من مائة ألف مسلم( .)124بقي سعدون في املعتقل حتى أصيب بالشلل وايدادت حالته
ً
سوءا فنقل إلى مستشفى حلب(.)125
كما بعث أبناء سعدون باشا َّ
ببرقية إلى الباب العالي هكروا فيها أن والدهم قد تعرض
َّ
َّ
اإلجرائية"
التحقيقية
ملؤامرة من شيخ الكوات ووالي البصرة وغيرهم من األعداء وحتى "الهيئة
وقعت تحت تأثير ابن صبا ح وتلقت منه الرشاوي فضللت الحكومة وطلبوا من السلطات
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تقدير الخدمات السابقة التي قدمها آل سعدون عامة وسعدون باشا خاصة للدولة ومعاملتهم
معاملة عادلة وإعادة ما سلب من أموالهم وممتلكاتهم(.)126
كما قدمت عرائض أخر من شيوخ العشائر في العراق جميعها تطالب بالعفو عن
ً
سعدون وقع على إحداها  46رئيس عشيرة َّ
عربية وعلى أخر  59شيخا وغيرهما أخر موقعة
ً
شخصا( .)127والحقيقة أن هذا العدد الكبير من املطالبين باإلفراج عن سعدون
من قبل 56
يجعلنا نتساءل ملاها هذا الحرص على إطالق سراحه مع إنهم قد تقدموا بشكاو ضده من قبل
وطالبوا الحكومة بإبعاده عن لواء املنتفق؟!
أما بين املسؤولين فقد كان هناك ميل إلى العفو عن سعدون باشا؛ مرده سوء صحة
املذكور وإصابته بالشلل والخوف أن تؤدي وفاته في السجن إلى الغضب في أوساط العشائر
ونفورها من الحكومة وإن العفو سيكون أصلح للدولة خاصة وإنه قد قبض عليه بطراقة غير
َّ
قانونية وأن األدلة ضده غير كافية مما يجعل احتمال نيله البراءة كبي ًرا كما أن الجرائم التي
أدين بها منتشرة في أوساط العشائر .وقد تمثل هذا االتجاه والي حلب ووالي البصرة حسن
َّ
الداخلية والذي بدوره قدم هذا الطلب إلى
رضا(1912-1911( )128م) في مراسالتهما إلى ناظر
مقام الصدارة العظمى( .)129لكن تلك املساعي لم تثمر؛ إه توفي سعدون باشا في مستشفى
َّ
البلدية في حلب في  25نوفمبر1911م(.)130
ً
مسموما( )131وال نستطيع إثبات هذا االعتقاد
وهناك من ير أن سعدون باشا قد توفي
َّ
العثمانية أن املذكور قد تعرض لإلهمال ولم
إه ال يوجد ما يؤكده .لكن الثابت من خالل املصادر

َ
َّ
َّ
العسكراة في حلب ولم ينقل
الصحية الاليمة حيث بقي في سجنه في الثكنة
الرعاية
يتلق
للمستشفى مع أن صحته كانت تسوء ً
يوما بعد يوم حتى أصيب بالشلل وهنا نقل للمستشفى
وتوفي فيه(.)132
َّ
الداخلية والي البصرة بوفاته مع توصية باتخاه االجراء الاليم تجاه
وقد أخطرت نظارة

أتباعه في املنتفق؛ للحيلولة دون قيامهم بأي تصرف ضد الدولة( .)133إال أن وفاة سعدون باشا لم
ُ
ً
متوقعا .هناك من يذكر أن تلك الحادثة
تحدث َّأية ردة فعل في أوساط عشائر املنتفق كما كان
()134

قد أثرت في العشائر حتى املعارضة مهها لسعدون
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ً
التعاطف من وجهة نظر ديكسون يعود لكره العشائر لألتراك ولكون سعدون لم يعد موظفا
لديها(.)135
ً
محاصرا في قلعة املايعة فقد صدرت أوامر إلى متصرف املنتفق
أما عجمي والذي كان
ً
خارجا عن القانون(.)136
تقض ي باعتقاله لكنه تمكن من اإلفالت من قبضة الحكومة التي عدته
()137

وبخروج عجمي عاد الهدوء إلى العشائر في لواء املنتفق

خاصة مع مغادرته اللواء ولجوئه إلى

ابن رشيد حيث طلب مساعدته للثأر من الظفير( .)138يظهر أن أبناء سعدون وعائلته بعد وفاته
قد تعرضوا لالضطهاد من قبل الحكومة والعشائر يتضح هلك في كم الشكاو التي أرسلوها إلى
َّ
العثمانية يطالبون فيها بإعادة أمالكهم املغصوبة(.)139
السلطات
كانت َ
نهاية سعدون باشا بالشكل الذي َّ
مر هكره نتيجة لسوء سياسته تجاه العشائر؛ إه

لم يحاول كسبها إلى جانبه بل استغل الصالحيات املمنوحة له في فرض سلطانه عليها بالقوة
َّ
العثمانية قناعة بأنه سبب الفوض ى في اللواء
مما أد إلى نفورها منه وخلق لد السلطات
واتوجب إبعاده عنه ولم يتوقف األمر عند وفاته؛ بل إن ابنه عجمي قد واصل مسيرة أبيه
ً
محاوال الثأرمن أعدائه بمساعدة أصدقائه وهو موضوع آخريقع خارج نطاق هذه الد َ
راسة.
ِ

-6اخلامتة :
حاول سعدون باشا إحياء اإلمارة من جديد فتمكن من استقطاب العشائر يساعده في
َّ
العثمانية في العراق وعدم قدرتها على اتخاه موقف حاسم ضده مما ساهم
هلك ضعف اإلدارة
ً
في ياادة نفوهه بين العشائر والتي تنساق خلفه إما والء أو خوفا أو ً
طمعا في الغنائم التي يحققها
في غاراته.
َّ
العثمانية خالل عهد السلطان عبد الحميد الثاني تنتهج سياسة التواين
وكانت السلطات
بين سعدون باشا وابن عمه فالح بن ناصر فلم تدعم أحدهما ضد الخر لكهها تخلت عن تلك
السياسة في عهد االتحاديين إه أدركت مد نفوه سعدون باشا وقدرته في السيطرة على
العشائر فرجحت كفته على كفة فالح باشا و ولته مهمة جمع الضرائب في لواء املنتفق ولم
يكن يعنيها في هذا الشأن إقامة العدالة وتحقيق األمن بقدرما كان يعنيها الحصول على الضرائب
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َّ
بأية وسيلة وكان بإمكان سعدون باشا استغالل هذا املنصب الستمالة العشائر إال أنه لجأ إلى
سبيل القسوة مما أد إلى نفور العشائر منه وساهم في فشله في هذه الناحية ً
أيضا أن أبناء
عمه قد ناصبوه العداء وحشدوا املؤادين ضده.
َّ
َّ
العثمانية لسعدون
لتأدية تلك املهمة؛ إه لم
وقد أثبتت األحداث خطأ اختيار السلطات
يكن الشخص املناسب ً
نظرا ملشاكله مع أطراف عديدة وكانت نتيجة هذا الخطأ دخول العشائر
َّ
العثمانية لتجراد عدة حمالت
في لواء املنتفق في حالة من الفوض ى التي اضطرت السلطات
حتى تتمكن من السيطرة عليها.
لكن هذا الفشل لم يمنع ناظم باشا من تكرار نفس الخطأ ومنح سعدون باشا
صالحيات واسعة أساء األخيراستخدامها ضد العشائر مما يثبت لنا أمران :أولهما أن سعدون
ً
ً
ً
أسلوبا لتوطيد
شجاعا لكنه لم يكن سياسيا ماهرا ولم يعرف سو القوة
محاربا
باشا كان
َّ
العثمانية وبالرغم من تاراخها الطوال مع العشائر التي تشكل ً
جزء
نفوهه وثانيهما أن السلطات
أساسيا من العراق إال أنها لم تتوصل إلى طراقة سليمة للتعامل مع العشائر وشيوخها وال إلى
حل جذري لحل مشاكلها بل إن حلولها كانت مؤقته وتنتج عهها مشاكل أخر في كل مرة.
َ
َ
الههاية التي
الههاية تكاتفت عدة عوامل ضد سعدون باشا وساهمت في وصوله إلى
وفي
وصل إليها كان أهمها:
َّ
تعسفية ضد العشائر؛ مما أد إلى نفورها منه وخلق في أوساطها حالة
 اتباعه سياسةمن السخط ضده.
َّ
العثمانية أن وجود سعدون باشا في لواء املنتفق من أهم أسباب
 قناعة السلطاتالفوض ى التي عمت بين العشائر وأن إبعاده عن اللواء سوف يعيد الهدوء إليه.
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هوامش البحث :

َّ
عراقية في الجغرافية والتاراخ والثار وخطط بغداد بغداد شركة التجارة
( - )1يعقوب سركيس مباحث
والطباعة املحدودة  1948القسم األول ص.1
( -)2منذ منتصف القرن التاسع عشر أخذت الدولة العثمانية تعمل جاهدة بدءا للقضاء على إمارة املنتفق
والحد من سلطات شيوخها آل سعدون حتى أضعفت تلك اإلمارة وفي عام 1880م قامت بتعيين متصرف
للمنتفق من غير آل سعدون كما شددت إجراءاتها ضدهم مما تسبب في موجه من السخط في صفوفهم ؛ أدت
الى ثورتهم ضد الحكومة والتي جردت حملة ضدهم بقيادة عزت باشا تمكنت من هزامتهم في معركة الريس
1881م وطردهم من لواء املنتفق وسحب االعتراف الرسمي بمشيختهم انظر خالد السعدون ناصر باشا بين
اإلمارة واإلدارة 1885-1866م اإلسكندراة املكتب الجامعي الحديث 2011م ص .254-231
( -)3سركيس مباحث عراقية املصدرالسابق ص.2
َّ
النبهانية في تاراخ الجزارة العربية بيروت املؤسسة العربية للدراسات
( -)4محمد خليفة النبهاني التحفة
والنشر  2004ص .443
( -)5حميد السعدون إمارة املنتفق وأثرها في تاراخ العراق واملنطقة اإلقليمية 1918-1546م عمان دار وائل
1999م ص 228؛ النبهاني املصدرسابق ص .442
( -)6فالح بن ناصر السعدون تولى متصرفية املنتفق في الفترة 1877-1875م شارك في ثورة آل سعدون ضد
الدولة العثمانية ونفي من ضمن من تم نفيهم من املنتفق انظر خالد السعدون ناصر باشا املصدر السابق
ص .254-231
(7)John Glubb,Arabian Adventures:ten years of joyful service
,London,Cassell,1987, p.41.
هـ.ر.ب.ديكسون عرب الصحراء دمشق دار الفكر 1998م ص  511؛ عبد الجليل الطاهر العشائر
العر َّ
اقية :أنساب عشائراملنتفق والعمارة والبصرة بيروت مطابع دار لبنان 1972م ص .76
ً
َّ
العثمانية بسعدون أو فالح شيخا بشكل فعلي وهذا ما يؤكده سركيس
( -)8لم يرد في املصادر أن اعترفت الدولة
ً
اقية املصدر السابق ص 4حيث لم يسم سعدون شيخا ألنه لم يتولى املشيخة ًّ
مباحث عر َّ
فعليا بأمر من الدولة
َّ
العلية.
( -)9النبهاني املصدرالسابق ص .443
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َّ
الشامية هي الصحراء الواقعة غربي نهر الفرات انظر ماكس فرايهير فون
( -)10املصدر نفسه ص 444-443؛ و
َّ
الجغرافية النتشار القبائل ترجمة  :محمود كبيبو تحقيق  :ماجد شبر لندن دار
أوبههايم البدو الخرائط
الوراق  2007خراطة رقم (.)23
( -)11الطاهر

املصدر السابق ص  363؛ شاكر الشطري الشطرة في أواخر العهد العثماني1918-1881م

رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداد 2005م ص 147؛ و الشطرة مدينة في لواء املنتفق على الضفة
اليمىى لههر الغراف ويعود الفضل في إنشائها إلى ناصر باشا السعدون أيام مشيخته على املنتفق وهي مركز لقضاء
يحمل اسمها عبد العال العيساوي لواء املنتفق في سنوات االحتالل البريطاني 1921-1914م النجف شركة
املارد 2008م ص.25-24
( -)12ج.ج .لورامر دليل الخليج :القسم التاراخي ترجمة :قسم الترجمة بمكتب أمير قطر مطابع علي بن علي
د.ت ج 4ص.2222
( -)13املصدرنفسه ص2222؛ األرشيف العثماني Y.A.HUS. 462/126بتاراخ  11رمضان 1321هـ.
Robin Bidwell,The Affairs Of Kuwait1896-1905.London,Frank cass and
company limted,1971, ,V2,part4,p1-3
( -)14العيساوي املصدرالسابق ص .36-35
َّ
القبلية في والية البصرة خالل الحكم العثماني األخير واإلحتالل البريطاني
( -)15خالد حمود السعدون األوضاع
1918-1908م بيروت الدارالعربية للموسوعات 2006م ص.135
( -)16ديكسون عرب الصحراء املصدرالسابق ص.511
( -)17الغراف نهر يتفرع من نهر دجلة عند النقطة املقابلة ملدينة الكوت واتجه جنوبا وتقع عليه بعض مدن لواء
املنتفق انظرأوبههايم املصدرالسابق الخرائط الجغر َّ
افية النتشارالقبائل خراطة رقم (.)23
( )18األرشيف العثماني  DH.MKT. 2675/34بتاراخ  4هي القعدة 1326هـ؛ محمود بن سلطان بك بن
عبد القادر بن حبيب بك بن شاوي بك التاراخ مخطوط رقم  10657بغداد  :املركز الوطىي للمخطوطات
ص 78؛ يعقوب سركيس من أوراق يعقوب سركيس

مخطوط رقم  10657بغداد

املركز الوطىي

للمخطوطات ص 177؛ الطاهر املصدرالسابق ص .365
( -)19الطاهر املصدرالسابق ص 365؛ خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص. 136
( -)20حسين الشعر باف الشطرة في االحتاللين مذكرات الحاج حسين الشعر باف كتبها :صائب الشعر باف
محفوظة لد ص 20نقال عن الشطري املصدرالسابق ص.61
( -)21الطاهر املصدرالسابق ص .366
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( -)21خالد السعدون األوضاع القبلية املصدر السابق ص 136؛ محمد أحمدمحمود أحوال العشائر
َّ
العراقية وعالقتها بالحكومة العثمانية 1918-1872م رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداد 1980م
ص .141
( -)23الناصراة حاضرة لواء تم بناءها في عهد مدحت باشا 1870م وسميت الناصراة نسبة إلى ناصر باشا
شيخ ومتصرف املنتفق حيهها انظر خالد السعدون ناصرباشا املصدرالسابق ص.109-108
( -)24سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدرالسابق ص .177
َّ
الناصراة واذكر أن عالقتها مع العشائر
( -)25األيارق من عشائر املنتفق تنتمي لثلث األجود وتقطن شمال
املجاورة غيرجيدة انظرالطاهر املصدرالسابق ص .173-170
َّ
الناصراة والشطرة انظر عباس
( -)26خفاجة من عشائر املنتفق تنتمي لثلث األجود وتسكن املناطق املمتدة بين
العزاوي عشائرالعراق  :أهل األرااف بيروت الدارالعربية للموسوعات 2000م ص .88
( -)27الطاهر املصدرالسابق ص .365
( -)28سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدرالسابق ص 177؛ الطاهر املصدرالسابق ص .365
( -)29سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدر السابق ص  177واذكر سركيس أنهم كانوا يرددون
َّ
ترحيبية بسعدون مثل "يا سهيل الدنيا شهل الغيبة".
أناشيد
( -)30خيون آل عبيد شيخ عشيرة عبودة ينتمي لفرع السناجر مهها تولى املشيخة عام 1322هـ1905/م كان من
الذين قربهم سعدون باشا إليه عندما دخل الشطرة لكن العالقة تغيرت بعد هلك انظر الطاهر املصدر
السابق ص .366 165-162
( -)31سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدر سابق ص 176؛ الطاهر املصدر السابق ص 366؛
الشطري املصدرالسابق ص .160
( -)32الطاهر املصدرالسابق ص .366
( -)33سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدر السابق ص 178؛ الطاهر املصدر السابق ص 366؛
أحمد بن عبد العزاز البسام ورقات غير منشورة من تاراخ ابن عيس ى1343-1270هـ مجلة جامعة اإلمام ع36
شوال 1422هـ ص .354
( -)34الطاهر املصدرالسابق ص .366
( -)35سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدر سابق ص178؛ وال يبدو أن خروجه كان بمفاوضات كما
يذكروإال ملا عاد القتال مرة أخر .
( -)36سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدرالسابق ص 178؛ الطاهر املصدرالسابق ص .366
( -)37الطاهر املصدرالسابق ص.367
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( -)38املصدرنفسه ص .366
( -)39محمود املصدرالسابق ص 142؛ عيساوي املصدرالسابق ص .37
( -)40خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .143
( -)41الطاهر املصدرالسابق ص .367

( -)42الحي قضاء تابع للواء املنتفق واقع على ضفتي نهر الغراف عند تفرعه من نهر دجلة ومركز الحي مدينة الحي
التي تعود نشأتها إلى العام 1816م انظرالعيساوي املصدرالسابق ص.26
( -)43خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص 144
( -)44الطاهر املصدرالسابق ص .367
( -)45املصدرنفسه ص .367
( -)46الطاهر املصدرالسابق ص  369-368؛ محمود املصدرالسابق ص .144-143
( -)47خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .154-152
ً
ً
عضوا في مجلس الشور العسكري ثم أصبح ً
وقائدا للجيش
واليا على بغداد
( -)48حسين ناظم باشا عمل
السادس 1911-1910م ومنح صالحيات واسعة على الواليات الثالث بغداد والبصرة واملوصل وقام بالعديد من
اإلصالحات فيها انظر عباس العزاوي تاراخ العراق بين احتاللين بيروت الدار العربية للموسوعات 2004م
ج 8ص .231-225
( -)49الطاهر املصدرالسابق ص .369
( -)50سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدرالسابق ص .179
(51)I.O.R.L/P&S/10/188 Summary Of Events in Turkish,Iraq during the
month
of
June
1910,2.
( -)52محمود

املصدر السابق ص  158؛ خالد السعدون األوضاع القبلية املصدر السابق ص  154؛

عيساوي املصدرالسابق .40
( -)53سركيس من أوراق يعقوب سركيس املصدرالسابق ص .182
( -)54خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .156
واليا على بغداد 1915م وهو ً
( -)55سليمان نظيف والي البصرة 1910-1909م ثم أصبح ً
أيضا أديب وله عدد
من املؤلفات في تاراخ العراق انظرالعزاوي تاراخ العراق املصدرالسابق ص.325-319
( -)56محمود املصدرالسابق ص .159
( -)57صحيفة صد بابل ع10 ( 60شوال 1328هـ) ص  2؛ محمود املصدرالسابق ص .160
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( -)58صحيفة صد بابل ع  20( 54شعبان 1328هـ) ص .2
( -)59املصدرنفسه ع  20( 54شعبان 1328هـ) ص .2

( -)60املصدر نفسه ع 20( 54شعبان 1328هـ) ص 2؛ خالد السعدون األوضاع القبلية املصدر السابق ص
.156
( -)61صحيفة صد بابل ع 10( 60شوال 1328هـ) ص 2وافسر خالد السعدون األوضاع القبلية املصدر
السابق ص 160استقبال ناظم باشا لل سعدون دون غيرهم من املشايخ بأنه إعتراف من الوالي بزعامة تلك
األسرة على إتحاد املنتفق بعد أن سحب مهها عام ـ1881/م.
( -)62صحيفة صد بابل ع 10( 60شوال 1328هـ) ص  2؛ محمود األوضاع القبلية املصدر السابق ص
.160
( -)63صحيفة صد بابل ع 10( 60شوال 1328هـ) ص .2
(64)Richard Trench, Gazetteer Of Arabian Tribes
,London , Archive Editions,1996,vol9,p.216.
َّ
الطاهر املصدر السابق ص 367؛ ليف كوتولوف الحركة العربية في املشرق  1914-1908دراسة سياسية
تاراخية اقتصادية ترجمة  :يااد املال بيروت دارالكنوي األدبية 2001م ص .23
( -)65خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق .156
( -)66عماد عبد السالم رؤوف األسر الحاكمة ورجال اإلدارة والقضاء في العراق في العهود املتأخرة -656
1337ه1918-1258/م بغداد دارالحكمة 1992م ص .429-428
( -)67محمود املصدرالسابق ص .162
( -)68محمود املصدرالسابق ص 161؛ خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .161
( -)69ديكسون عرب الصحراء املصدرالسابق ص .512
( -)70ديكسون عرب الصحراء املصدرسابق 512؛ كوتولوف املصدرالسابق ص .23
( -)71كوتولوف املصدرالسابق ص .23
( -)72الطاهر املصدرالسابق سابق ص  79؛ ديكسون عرب الصحراء املصدرسابق ص .512
( -)73الطاهر املصدرالسابق ص  79؛ ديكسون عرب الصحراء املصدرالسابق ص .512
( -)74الطاهر املصدرالسابق ص  79؛ ديكسون عرب الصحراء املصدرالسابق ص .512
َّ
شمالي
( -)75البدور من عشائر املنتفق واذكر أنها تعود في األصل إلى قبيلة عنزة وديارهم في الكطيعة واملايعة
َّ
الناصراة انظرالعزاوي عشائرالعراق املصدرالسابق ص .95-94
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( -)76مجلة لغة العرب السنة األولى الجزء الثالث رمضان 1329هـ /أيلول 1911م  116-115واذكر النبهاني
في تفاصيل الحادثة أن هوالء الشيوخ كانوا ينوون قتل عجمي لكنه اكتشف هلك ولم يفصح لهم عن علمه
بمؤامرتهم وتحين الفرصة حتى ياروه فاعتقلهم واضيف النبهاني أن عجمي لم يكن يرغب في قتلهم لكن والده
ً
أرغمه على هلك وقد قال سعدون
متفاخرا بقتله هؤالء الشيوخ:
خمسة هبحنا بسيفنا وستة وراهم يلحكون
وإن جان طال املد نلحك على راسك يانون ونون هو أحد شيوخ البدور
انظرالنبهاني املصدرالسابق ص 464-463؛ العزاوي عشائرالعراق املصدرالسابق ص .96
(77)PRO,F.O 424/228 No. 43. Acting Consul Matthews to
Mr.Marling,30June 1911.
( -)78خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص. 170
( -)79ديكسون عرب الصحراء املصدر السابق ص 512؛ مجلة لغة العرب السنة األولى الجزء الثالث
رمضان 1329هـ /أيلول 1911م ص .115-114
( -)80الطاهر املصدرالسابق ص  78؛ خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص  171؛
Omer Osman Umar, "Basra Ile Muntefik,te Asiretlerin Mucadelesi Ve Sadun
Pasa",Otra-Dogu Arastirmalari Dergisi,C-11,S,1,Elazig 2004,p12.
(81)PRO,F.O 424/228 No 43 Acting Consul Matthews to
Mr.Marling,30June 1911
ً
َّ
ً
واذكرالفياض أن عداء العشائركان موجها للحكومة العثمانية وآل سعدون معا انظر عبد هللا الفياض مشكلة
األراض ي في لواء املنتفك بغداد مطبعة سلمان األعظمي 1956م ص .67
( -)82مجلة لغة العرب السنة األولى الجزء الثالث رمضان 1329هـ/أيلول 1911م .119
( -)83املصدر نفسه السنة األولى الجزء الثالث رمضان 1329هـ/أيلول 1911م  119؛ خالد السعدون
املصدرالسابق ص 171؛

Umar, Basra Ile Muntefik, op. Cit,13

PRO,F.O 424/228 No 43 Acting Consul Matthews to Mr.Marling,30June
1911
(84)PRO,F.O 424/228 No 43 Acting Consul Matthews to
Mr.Marling,30June 1911
(85)PRO,F.O 424/228 No 43 Acting Consul Matthews to
Mr.Marling,30June 1911
( ) 132
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َّ
الخميسية  :بلدة واقعة في لواء املنتفق أسسها عبد هللا بن صالح آل خميس أحد تجار نجد املقربين من فالح
و
َّ
بالخميسية نسبة إليه وقد ايدهرت هذه
باشا السعدون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وسميت
ًّ
َّ
الخميسية إمارة في بالد
تجاراا وملتقى للقوافل انظر حمد بن عبد هللا آل خميس
البلدة وأصبحت مركزا
الرافدين منذ عام 1942-1850م عمان  :دارالشروق 2004م ص .42- 38
( -)86خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .172-171
( -)87األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-6بتاراخ  7ربيع الثاني 1329هـ.
(88)PRO,F.O 424/228 No 43 Acting Consul Matthews to
Mr.Marling,30June 1911
( -)89مجلة لغة العرب السنة األولى الجزء الثالث رمضان 1329هـ/أيلول 1911م 119؛
PRO,F.O 424/228 No 43 Acting Consul Matthews to Mr.Marling,30June
1911
(90)PRO,F.O 424/228 No 43 Acting Consul Matthews to
Mr.Marling,30June 1911
( -)91مبارك الصبا ح أمير الكوات 1915 -1896م تولى الحكم بعد قتل أخواه محمد وجرا ح وحاول اإلستقالل
عن الدولة العثمانية وهلك بعقد معاهدة الحماية مع براطانيا عام  1899أنظر سهيل صابان مداخل بعض
أعالم الجزارة العربية الرااض مكتبة امللك عبد العزازالعامة 2004م ص. 170
( -)92حسين خلف خزعل تاراخ الكوات السياس ي بيروت دار الكتب  1962ج 2ص 243-242؛ مجلة لغة
العرب السنة األولى الجزء الثالث رمضان 1329هـ/أيلول 1911م .118
( -)93خالد السعدون املصدرالسابق ص .176
( -)94مجلس املبعوثان هو مجلس البرملان العثماني واملبعوثان هو اسم الجمع على الطراقة الفارسية لكلمة
مبعوث العربية وهو املندوب انظر سهيل صابان املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التاراخية
الرااض مكتبة امللك فهد الوطنية 2000م ص .199
( -)95محمود املصدرالسابق ص  173؛ خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .177
( -)96خزعل املصدرالسابق ص .245-244/2
( -)97األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-25بتاراخ  4رجب 1329هـ.
( -)98املصدرنفسه.
َّ
الناصراة انظر األرشيف
( -)99لم يرفع الحصار عن قلعة املايعة إال بعد حوالي الشهر من رفع الحصار عن
العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  5شعبان 1329هـ.
( -)100مجلة لغة العرب السنة األولى الجزء الثالث رمضان 1329هـ/أيلول 1911م .119
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( -)101سعود بن عبد العزازبن رشيد أمير جبل شمر 1918-1906م انظرصابان مداخل بعض أعالم الجزارة
املصدرالسابق ص.67
( -)102األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-12بتاراخ  14رجب 1329هـ.
Umar, Basra Ile Muntefik , op. Cit, p., 16.
(103)PRO,F.O 424/228 No 39 Acting Consul Matthews to
Mr.Marling,28JuLY 1911
( -)104األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  6شعبان 1329هـ؛ ال يذكر سعدون باشا في روايته
أن الهيئة قابلته وحققت معه وابدو أنه أغفل هذه املسألة كما أغفل مسألة نزوله في منزل طالب النقيب انظر
األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  6شعبان 1329هـ.
( - -)105األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  24رجب 1329هـ ؛ خالد السعدون األوضاع
القبلية املصدر السابق ص  .179-178وطالب النقيب هو طالب بن رجب الرفاعي 1929-1862م من أعيان
ً
البصرة تولى عدة مناصب خالل الحكم العثماني فكان متصرفا لألحساء ثم عضوا في مجلس شور الدولة في
إستانبول ثم ً
نائبا في مجلس املبعوثان عاصر االحتالل اإلنجليزي للعراق ونفي ومات خارجه انظر حسين هادي
الشاله طالب باشا النقيب البصري ودوره في تاراخ العراق السياس ي الحديث

َّ
العربية
بيروت :الدار

للموسوعات 2002م ص .515 -374 185-85
( - -)106األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  6شعبان 1329هـ.
( - -)107املصدرنفسه ـ.
PRO,F.O 424/228 No 39 Acting Consul Matthews to
Mr.Marling,28JuLY 1911
( -)108خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .180-179
( -)109األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  6شعبان 1329هـ.
PRO,F.O 424/228 No 39 Acting Consul Matthews to Mr.Marling,28JuLy
1911
( -)110خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .180-179
( -)111األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  6شعبان 1329هـ.
(112)Umar, Basra Ile Muntefik , op. Cit, p.20-22.
َّ
العثمانية1917-1869م رسالة دكتوراه غير منشورة
( -)113عبد الحكيم السعدون السعدون والسياسة
جامعة البصرة 1996م ص.93-92
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( -)114األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  24رجب 1329هـ.
( -)115عبد الحكيم السعدون املصدرالسابق ص .93
( -)116األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-16بتاراخ  28رجب 1329هـ.

( -)117ديكسون عرب الصحراء املصدر سابق ص  513-512؛ الطاهر املصدر السابق ص 80؛ أرنلدتي
والسون بالد مابين الههران بين والءين ج 1ترجمة :فؤاد جميل بغداد دارالجمهور 1969م ص.51
( -)118خالد السعدون األوضاع القبلية املصدر السابق ص 209-208ينقل خالد السعدون هذه املعلومة
عن القنصل البريطاني في البصرة والذي ينقلها عن مصادرمقربة من الشيخ صديق مبارك.
( -)119األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  24رجب 1329هـ؛ واذكر أن عجمي قد أخذ من
طالب النقيب الحقا موقفا معاديا إلعتقاده أنه هو من أوقع بأبيه انظر ديكسون عرب الصحراء املصدر
السابق ص .513-512
()120حميد السعدون حكايات عن املنتفق وقائع من تاراخ العراق الحديث واملعاصر بغداد مكتبة الذاكرة
2010م ص.244-227
( -)121األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  10شوال 1329هـ.
( -)122خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .181-180
( -)123عبد املحسن بن الشيخ فهد العلي السعدون تلقى تعليمه في مدرسة العشائر التي أسست في استانبول
وعمل مرافقا للسلطان عبد الحميد الثاني وبعد انقالب االتحاديين أصبح نائبا في مجلس املبعوثان عن لواء
املنتفق انظر عبد هللا الناصر تأراخ السعدون الناصراة مكتبة األحرار 1941م ص .64-63
( -)124األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21 :بتاراخ  19شوال 1329هـ.
( -)125األرشيف العثماني  DH.SYS.66/6-24بتاراخ  13هي القعدة 1329هـ.
( -)126األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-20بتاراخ  10شوال 1329هـ.
(-)127

Umar,Basra lle Muntefik,op.Cit,p.29-30

( -)128حسن رضا باشا عمل واليا على والية البصرة  1911انظرصابان مداخل بعض أعالم الجزارة املصدر
السابق ص .36
( -)129األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-27-1بتاراخ  5هي القعدة 1329هـ DH.SYS. 66/6-27
بتاراخ  10هو القعدة 1329هـ  BEO.2853/2/3948-2بتاراخ  1هو القعدة 1329هـ.
( -)130األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-24 :بتاراخ  5هي القعدة 1329هـ.
( -)131ديكسون عرب الصحراء املصدرسابق ص .513
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( -)132األرشيف العثماني  DH.SYS. 66/6-21بتاراخ  19شوال 1329هـ؛ DH.SYS.66/6-27-1
بتاراخ  5هي القعدة 1329هـ ؛  DH.SYS.66/6-24بتاراخ  13هي القعدة 1329هـ ؛
 BEO.2853/2/3948بتاراخ  15هي القعدة 1329هـ.
(-)133األرشيف العثماني  DH.SYS 66/6-24بتاراخ  6هي الحجة 1329هـ.
(134)Trench, Gazetteer Of Arabian Tribes, op. Cit ,p.219.
( -)135ه.ر.ب .ديكسون الكوات وجاراتها د.م صحار للطباعة والنشر 1990م ج 1ص.161
( -)136ديكسون عرب الصحراء املصدر سابق ص 513؛ خالد السعدون األوضاع القبلية املصدر السابق
184؛
Umar, Basra Ile Muntefik, op. Cit ,p.24
( -)137مجلة لغة العرب السنة األولى الجزء الثالث رمضان 1329هـ/أيلول 1911م  20؛
( -)138خالد السعدون األوضاع القبلية املصدرالسابق ص .186-185
َّ
العثمانية :األوضاع السياسية و اإلجتماعية في العراق خالل
( -)139سنان معروف أغلو العراق في الوثائق
العهد العثماني عمان دارالشروق 2006م ص .206 205 201 39,40 37

قائمة املصادر :
أوال  :الوثائق غري املنشورة :
وثائق األرشيف العثماني :
يلديخصوص ي معروضات :
Y.HUS., 462/126 .

داخلية سياس ي :
DH.SYS. 66/6-12 , 66/6-21 , 66/6-24 , 66/6-25, 66/6- 27-1.

داخلية مكتوبي :
.

DH.MKT. 2675/34

غرفة الباب العالي لألوراق :
BEO. 2853/213948 , 2853/213948/2 .
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وثائق األرشيف الربيطاني :
- I.O.R.L/P&S/10/188
- PRO,F.O 424/228 No. 43.
- PRO,F.O 424/228 No .39

ثانيا  :الوثائق املنشورة :
1- Richard Trench, Gazetteer Of Arabian Tribes ,London , Archive
Editions,1996,vol9.
2-Robin Bidwell,The Affairs Of Kuwait1896-1905.London,Frank cass and
company limted,1971, ,V2.

ثالثا :املخطوطات :
 .1سركيس يعقوب من أوراق يعقوب سركيس مخطوط رقم  10657بغداد املركزالوطىي
للمخطوطات.
 .2شاوي بك محمود بن سلطان بك بن عبد القادربن حبيب بك التاراخ مخطوط رقم
 10657بغداد  :املركزالوطىي للمخطوطات.
 .3الشعرباف حسين الشطرة في االحتاللين مذكرات الحاج حسين الشعرباف كتبها:صائب
الشعرباف محفوظة لد الشطري .

رابعا  :البحوث واملقاالت باللغة العربية :
-1

البسام أحمد بن عبد العزاز ورقات غيرمنشورة من تاراخ ابن عيس ى1343-1270هـ

مجلة جامعة اإلمام ع 36شوال 1422ه .387-231

خامسا  :الرسائل اجلامعية :

َّ
العثمانية1917-1869م رسالة دكتوراه غير
 .1السعدون عبد الحكيم السعدون والسياسة
منشورة جامعة البصرة 1996م.
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 .2الشطري شاكر الشطرة في أواخرالعهد العثماني1918-1881م رسالة ماجستيرغير
منشورة جامعة بغداد 2005م.
َّ
العراقية وعالقتها بالحكومة العثمانية -1872
 .3محمود محمد أحمد أحوال العشائر
1918م رسالة ماجستيرغيرمنشورة جامعة بغداد 1980م .

سادسا :الكتب العربية واملعربة :

َّ
العثمانية :األوضاع السياسية واإلجتماعية في
 .1أغلو سنان معروف العراق في الوثائق
العراق خالل العهد العثماني عمان دارالشروق 2006م .
َّ
الجغرافية النتشار القبائل ترجمة  :محمود
 .2أوبههايم ماكس فرايهير فون البدو الخرائط
كبيبو تحقيق  :ماجد شبر لندن دار الوراق 2007م.
 .3خزعل حسين خلف تاراخ الكوات السياس ي بيروت دارالكتب 1962م ج.2
َّ
الخميسية إمارة في بالد الرافدين منذ عام 1942-1850م
 .4آل خميس حمد بن عبد هللا
عمان  :دارالشروق 2004م.
 .5ديكسون هـ.ر.ب .الكوات وجاراتها د.م صحار للطباعة والنشر 1990م ج.1
 .6ديكسون هـ.ر.ب .عرب الصحراء دمشق دارالفكر 1998م.
 .7رؤوف عماد عبد السالم األسرالحاكمة ورجال اإلدارة والقضاء في العراق في العهود
املتأخرة 1337-656ه1918-1258/م بغداد دارالحكمة 1992م.
َّ
عراقية في الجغرافية والتاراخ والثاروخطط بغداد بغداد
 .8سركيس يعقوب مباحث
شركة التجارة والطباعة املحدودة  1948القسم األول.
 .9السعدون حميد حكايات عن املنتفق وقائع من تاراخ العراق الحديث واملعاصر بغداد
مكتبة الذاكرة 2010م.
َّ
القبلية في والية البصرة خالل الحكم العثماني األخير
 .10السعدون خالد محمود األوضاع
واإلحتالل البريطاني 1918-1908م بيروت الدارالعربية للموسوعات 2006م.
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 .11السعدون خالد محمود ناصر باشا بين اإلمارة واإلدارة 1885-1866م اإلسكندراة
املكتب الجامعي الحديث 2011م .
 .12السعدون حميد إمارة املنتفق وأثرها في تاراخ العراق واملنطقة اإلقليمية 1918-1546م
عمان داروائل 1999م.
 .13الشاله حسين هادي طالب باشا النقيب البصري ودوره في تاراخ العراق السياس ي
َّ
العربية للموسوعات 2002م.
الحديث بيروت الدار
 .14صابان سهيل املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التاراخية الرااض مكتبة
امللك فهد الوطنية 2000م.
 .15صابان سهيل مداخل بعض أعالم الجزارة العربية الرااض مكتبة امللك عبد العزاز
العامة 2004م
َّ
العراقية :أنساب عشائر املنتفق والعمارة والبصرة
 .16الطاهر عبد الجليل العشائر
بيروت مطابع دارلبنان 1972م
 .17العزاوي عباس تاراخ العراق بين احتاللين بيروت الدارالعربية للموسوعات 2004م ج8
 .18العزاوي عباس عشائرالعراق  :أهل األرااف بيروت الدارالعربية للموسوعات 2000م.
 .19العيساوي

عبد العال لواء املنتفق في سنوات االحتالل البريطاني 1921-1914م

النجف شركة املارد 2008م .
 .20الفياض عبد هللا مشكلة األراض ي في لواء املنتفك بغداد مطبعة سلمان األعظمي 1956م.
َّ
العربية في املشرق  1914-1908دراسة سياسية تاراخية
 .21كوتولوف ليف الحركة
اقتصادية ترجمة  :يااد املال بيروت دارالكنوي األدبية 2001م.
.22

لورامر ج دليل الخليج :القسم التاراخي ترجمة :قسم الترجمة بمكتب أميرقطر

مطابع علي بن علي د.ت ج.4
.23

َّ
النبهانية في تاراخ الجزارة العربية بيروت املؤسسة
النبهاني محمد خليفة التحفة

العربية للدراسات والنشر .2004
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سابعا :البحوث األجنبية :
1-Omer Osman Umar, "Basra Ile Muntefik,te Asiretlerin Mucadelesi Ve
Sadun Pasa",Otra-Dogu Arastirmalari Dergisi,C-11,S,1,Elazig 2004.

ثامنا  :الكتب األجنبية :
1-John Glubb,Arabian Adventures:ten years of joyful service
,London,Cassell,1987.

تاسعا  :الصحف واجملالت :
 -1صحيفة صد بابل ع  20( 54شعبان 1328هـ).
 -2صحيفة صد بابل ع10 ( 60شوال 1328هـ).
مجلة لغة العرب السنة األولى الجزء الثالث رمضان 1329هـ /أيلول 1911م.
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