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سياسة المماليك تجاه بعض عشائر الفرات األوسط 9389-9471
د .احمد يونس زويد الجشعمي

جامعة بابل /كمية التربية لمعموم االنسانية
المقــــــدمة

في منتصف القرن الثامن عشر الميالدي انتقل الحكم في العراق من الوالة العثمانيين إلى المماليك الذين جمبوا من

بالد الكرج وغيرىا من البمدان ليتولوا الحكم في بغداد وكان وصول حسن باشا الى الحكم في العراق عام  4<79بداية
الطريق لتولي ىؤالء المماليك الحكم من بعده ،إذ عمل عمى جمبيم ومن ثم عنايتو بيم واعدادىم لموظائف اإلدارية
والعسكرية ،وىذا النيج سار عميو من بعده ولده احمد باشا .ويعد عيد المماليك الممتد من > 4<9حتى عام  4=84من
المواضيع الميمة والجديرة بالبحث والدراسة لما انحاز بو من إحداث جسام منيما ثورات العشائر في العراق عامة وفي
مناطق الف ارت االوسط بشكل خاص إذ شيدت ىذه الحقبة من الحكم ىجمات وغزوات وثورات عشائر الفرات االوسط وما
جاورىا ضد سياسة المماليك في المنطقة ،االمر الذي دفعنا ان نتناوليا بالبحث الدراسة العممية الجادة وسنتناول الكثير من

جوانبيا السياسية السيما وان بعض العشائر ليا باع طويل في مقاومة المماليك في الفرات االوسط.
اشتمل البحث عمى عدد من النقاط الرئيسة منيا موجز تاريخي عن المماليك في العراق ودور حسن باشا وابنو احمد
باشا في منح المماليك القوة والقدرة عمى الحكم في العراق.
وتطرق البحث عن األسبا

سوء اإلدارة وجسامة الضرائ

التي أدت الى الثورات العشائرية في الفرات االوسط ولعل اكثر ىذه الثورات كان سببو

التي كانت تفرض عمى العشائر من اجل إرضاء البا

العالي ،وسد نفقات الحرو

التي

كان يشنيا المماليك عمى عشائر العراق وعمى الحدود مع الدولة الفارسية ،وواجو المماليك في بداية حكميم العراق خطر
ثورات عشيرة الخزاعل التي ادت الى إضعافيم ،ولم يقتصر الحال عمى الخزاعل إنما امتد الى عشائر فراتيو اخرى منيا
عشيرة الزبيد التي وقفت موقفاً مشرفاً في وجو المماليك وعممت عمى زعزعة اوضاعيم ،وتناول البحث ثورات بعض العشائر
التي كانت تسكن لواء الحمة منيا عشائر عنزه والصقور والقشعم التي كانت تثور تارة وتيدأ تارة اخرى.
واستند البحث إلى مصادر عديدة ،منيا كت

عربية ومعربة ،العربية كان منيا االساس والميم مثل " مطالع السعود

باخبار الوالي داود لمؤلفو عثمان بن سند البصري الذي يعد المؤرخ الرسمي لموالي داود باشا ،إذ تعامل الباحث مع ىذا
الكتا

كتا

بشيء من الدقة والحذر النو قد يؤرخ ما يرضي واليو" ،ومن المصادر العربية الميمة التي اعتمد الباحث عمييا،

تاريخ العراق بين احتاللين لمؤلفو عباس العزاوي الذي يعد منيالً ميماً في تغطية احداث الحقبة التي تطرق عنيا

البحث ،اما الكت

المعربة التي افادت البحث منيا ىو كتا

(دوحة الوزراء في وقائع بغداد الزوراء) لرسول الكركوكمي ،إذ

وفصل الكركوكمي في كتابو ما وقع مدة الحكم الممموكي
ان المؤلف عاصر حكم المماليك ،والف كتابو بامر من داود باشا،
ّ
في العراق من احداث ذاك اًر الوالة المماليك جميعيم وما شيدتو عيودىم من احداث ،ومن الكت االخرى التي استعممت في
البحث كتا

(تاريخ بغداد) لمؤلفو سميمان فائق الذي عاصر ىو االخر حكم المماليك ،وىناك مصادر معربة أخرى ميمة

وقيمة منيا كتا

(رحمة نيبور لمعراق في القرن الثامن عشر) لمرحالة نيبور االلماني وىذا الكتا

يعد خير من وصف بغداد

في تمك الحقبة.
وألجل معرفة الكثير عن بعض المسميات من المناطق والقرى وأسماء العشائر استعان الباحث بعدد من الرسائل
واالطاريح الجامعية التي أفادت البحث بالكثير من المعمومات الجيدة ،في حين عززت الكت

االجنبية كثي اًر من المعمومات

التي تخص مادة البحث ،السيما وان قسماً من مؤلفييا كانوا عمى معرفة تامة بالمنطقة وباالحداث التي اقترنت بيا ،بسب

كونيم رحالة عاشوا الحدث عن كث  ،وأخي اًر اعتمد الباحث عمى عدد من الدراسات وبعض المجالت والموسوعات التي
أفادت الباحث بالكثير من المعمومات.
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موجز تاريخي عن المماليك

()1

في العراق

()2

تضمنت مدة حكم الوالي حسن باشا

آذار0213/م

(4<78 – 4<79م) مشاكل كثيرة ،منيا تفكك االلة العسكرية المتمثمة بقوات

االنكشارية( ،)3وتيربيا من المسؤولية وتحوليا الى الة فساد وفوضى حتى كان اكثرىم ال يمتزم باألوامر العسكرية ،ويكاد
حضوره الى الجيش يكون معدوما ،االمر الذي ادى الى تفاقم مشكمة الجيش أمام حسن باشا(.)4

()5
إن
ووجد حسن باشا نفسو امام االمر الواقع وىو استعمال قوة بديمة عن االنكشارية تتكون من غير العراقيين  ،إذ ّ
مشاكل المجتمع العراقي الذي تسوده العادات العشائرية وتتحكم فيو العصبية القبمية التي حالت من دون احترام حكومة

حسن باشا واطاعة انظمتيا ،فضالً عن صعوبة اتخاذ قوة مؤلفة من العراقيين آنذاك يستند الييا في تحقيق ما يصبو اليو،
لصعوبة انقيادىم لألسبا

السالفة الذكر ،لذا قام حسن باشا بشراء بعض الفتيان من اسواق مدينة تفميس والمدن الجورجية

االخرى وبالد الشركس ،وجميعيا من بالد القوقاز او ما جاورىا ،وكان ىؤالء يجمبون فيودعون في مدارس خاصة ليتعمموا
القراءة والكتابة والسباحة والفروسية وفنون القتال(.)6

()7

أسس حسن باشا في بغداد دائرة خاصة سماىا (ايج دائرة سي)

أي الدائرة الداخمية ميمتيا االشراف عمى شراء

المماليك وتدريبيم ،كانت ىذه المدرسة تضم ابناء بعض االسر العراقية والعثمانية اال ان عدد ىؤالء كان قميالً مقارنة بالعدد
الكبير من المماليك(.)8

وعندما تولى الحكم من بعده ولده احمد باشا( )9زاد من عممية جم

المماليك والعناية بيم حتى اصبحوا قوة ال يستيان

بيا واتخذ بعضيم حرساً يعتمد عمييم وتولى عدد كبير منيم ادارة بعض المدن العراقية واعمال حكومية اخر( ،)10ولما كثروا
وتدربوا عمى االعمال الحكومية تعاظم شأنيم وثبتت اقداميم في العراق تسمموا أمور الحكم فيو.
()1

بدأ حكم المماليك في العراق عام >4<9م بوالية سميمان باشا (ابو ليمة)

()11

وانتيت في عام 4=84م بوالية داود

باشا( ،)2وكان لواء الحمة واحداً من المناطق العراقية التي كانت في حالة يرثى ليا الن المماليك ارتكبوا أبشع الفظائع بحق
()3

عشائر الحمة.

( )1اسم عربي يطمق عمى اولئك العبيد البيض ،والممموك في العربية ىو العبد سواء أكان ابيضاً ام اسوداً ،ينظر? عالء موسى كاظم
نورس ،حكم المماليك في العراق ،4=84-4<:7 ،بغداد ،4><: ،ص.7:

( )2الوالي العثماني حسن باشا حكم والية بغداد من 4<78-4<79م.

( )3وىي قوات عسكرية اوجدىا العثمانيون ،مكونة من الغممان األوربيين الذين تم اسرىم في اثناء الفتوحات العثمانية وأدخموا المدارس
ومنيم من دخل الجيش ليتعمم القوة ويستمم مياماً عسكرية في الجيش العثماني .ينظر? محمد فريد ،تاريخ الدولة العثمانية ،القاىرة،

 ،4>47ص ص.98 -94

( )4ساطع الحصري ،البالد العربية والدولة العثمانية ،القاىرة ،4>:< ،ص<.8
( )5عالء نورس ،المصدر السابق ،ص.7:

( )6ساطع الحصري ،المصدر السابق ،ص<.8

( )7كممة تركية تعني الدائرة الداخمية أي القسم الخاص من القصر .ستيفن ىمسمي لونكريك ،اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،
ترجمة جعفر الخياط ،ط ،9بغداد =;> ،4ص.978

( )8المصدر نفسو.4>= ،

( )9استمم الوالية بعد وفاة ابيو عام  4<78الى حين وفاتو في المنصورية بالعراق عام < ،4<9شغل عدة مناص
شيرزور ووالية قونية ووالية حم

د.ت ،ص.7:7

منيا والية

ووالية البصرة .ينظر? محمد ثريا ،سجل عثماني او تذكرة مشاىير العثمانيين ،ج ،4استانبول،

( )10عمي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،ج ،4بيروت ،777: ،ص.4:9
( )11عالء نورس ،المصدر السابق ،ص;.7
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ان سكان الحمة لم يشعروا باليدوء اال اعواماً قميمة ،الن الثورات العشائرية عمى الحكومة في داخل الحمة واطرافيا

قائمة عمى قدم وساق مما اثر عمى الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ( ،)4وكان اىل الحمة ينظرون الى
ىؤالء الحكام نظرة فييا كثير من الكراىية ،إذ يرونيم لصوصاً ىميم األول جمع الضرائ

واالستيالء عمى خيرات البالد

وعدم قياميم بتقديم الخدمات االجتماعية ألىميا.

أسباب الثورات العشائرية في منطقة الفرات االوسط

كانت ثورات العشائر وحركاتيم كثيرة الوقوع في مناطق متفرقة من العراق في ظل حكم المماليك ،وكرس الوالي عنايتو
()5

لقمع كل الثورات كميا بالقوة احياناً وبسياسة الترضية احياناً اخرى.
ولعل من األسبا

عمييا من ضرائ
()6

اليامة ليذه الثورات ىو ان بعض عشائر الفرات االوسط وخاصة الحمية منيا تمتنع عن دفع ما

لمحكومة لجسامتيا وفداحتيا ،والتي تثقل كاىل الفرد ،لذا أعمنت العشائر عن تذمرىا وعصيانيا عمى

الحكومة.

إن العادات والتقاليد في المجتمع العربي والعراقي الذي يتميز بتكوينو العشائري الذي يجعل من الوالء المطمق لشيخ
ّ
()7
العشيرة ولمعشيرة ذاتيا ،جعمت من الصع الخضوع لمحكومة وقوانينيا.

وتحمل الوالة المماليك مشاقاً كثيرة ادت الى استنزاف طاقاتيم البشرية والمعنوية والمالية فكانت الحمالت العسكرية

التي تشنيا الحكومة عمى العشائر العراقية في الحمة مكمفة جداً ،وليذا نرى ان الوالة المماليك كانوا يسيرون عمى نيج قمع
()8
الثورات العشائرية في اثناء حكم كل و ٍ
ال منيم.
ان تمك الحمالت التي يقودىا الحكام المماليك تؤدي الى تشريد افراد العشيرة وقتل بعضيم ،فضالً عن االستيالء عمى

ممتمكاتيم من االموال والمواشي ،إذ كان القادة المماليك يعدوىا جزءاً من الغنائم الحربية ،يج

توزيعيا فيما بينيم ،ويرافق

ذلك خمع شيخ العشيرة او تبديمو أو ف ارره الى مكان اخر.
ومن األسبا

االخر التي شجعت عشائر الفرات االوسط عمى الثورة ىو انشغال حكومة المماليك في مواجية

اليجمات الفارسية مما أدت تمك المواجيات الى انياكيا وانشغاليا مما نتج تكاثر الثورات في منطقة الفرات االوسط

()9

،

فاتبع المماليك سياسة (فرق تسد) االستعمارية لتالفي تمك الثورات والوقوف ضدىا ،فاتبعوا سياسة ضر رئيس العشيرة بابن
عمو او اخيو ،إذ كان المماليك يحركون رؤساء العشائر بحس

اىوائيم من اجل تفرقيم ومن ثم السيطرة عمييم.

ومن عشائر الفرات االوسط التي وقفت بوجو المماليك في ىذه المدة?

( )1سمي ابو ليمة لحمالتو التي كان يغير بي ا في الميل ،ولق

بدواس الميل ،وابو سمره ،وحكم سميمان باشا العراق لممدة >-4<9

 .4<;7لمزيد من التفاصيل ينظر? كارسنن نيبور ،رحمة نيبور لمعراق ،في القرن الثامن عشر ،ترجمة محمود حسين االمين،

بغداد ،4>;: ،ص>.:

( )2حكم داود باشا العراق ; 4=84-4=4وىو اخر الوالة المماليك .ينظر? عبد العزيز نوار ،داود باشا والي بغداد ،القاىرة،4>;= ،
ص.77

( )3يوسف كركوش الحمي ،تاريخ الحمة ،ق ،4ط ،4النجف ،4>;: ،ص.479
( )4المصدر نفسو ،ص.479

( )5عالء نورس ،المصدر السابق ،ص=.49
( )6عالء نورس ،المصدر السابق ،ص>.49

( )7يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص.479
( )8عالء نورس ،المصدر السابق ،ص>.49
( )9المصدر نفسو ،ص ص>.4:7-49
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()1

أوال :عشيرة الخزاعل

واجو المماليك في بداية حكميم عشائر الف ارت االوسط ومنيا العشائر الحمية ،بيد ان دور العشائر في مدة حكم

سميمان باشا (ابو ليمة) ،كان ضعيفاً لما عرفوه عن ىذا الوالي من انو ((شديد الوطأة عمى كل من يعبث باالمن ال سيما

بعض العشائر المتمردة))( .)2وانو ال يراعي أي مبدأ او ذمة في ضر الخارجين عميو(.)3

وبعد وفاة سميمان باشا (ابو ليمة) عام 4<;7م اضطربت البالد ما يقار سنتين آلت بعدىا األمور الى عمر باشا
()5

وكان ذلك عام 4<;9م( ،)4إذ بدأ حكم عمر باشا ( )4<<:-4<;9م باليجوم عمى شيخ الخزاعل حمود الحمد

الذي

استفحل امره وصار بمثابة دولة يأمر وينيي( ،)6إذ انو لم يم ِ أي امر تصدره حكومة الوالي ،ففي عام 4<;9م جيز لو
الوالي جيشا كبي ار سار بو من بغداد بعد سماعو اخبار قيام حمود الحمد بعقد عيد مع القبائل المجاورة لو وأصبحت عشائر
)) ()7

المنطقة كميا تحت امرتو حتى ان المؤرخين اطمقوا عمى ىذا التحالف ((االتحاد العشائري .

سارت الحممة حتى وصمت الى منطقة لمموم (الحمزة الشرقي حالياً)( ،)8وىي المنزل الرئيس لشيخ الخزاعل وىناك

دارت رحى معركة طاحنة بين الحكومة والعشائر المؤتمفو حتى اقاموا عمى ىذه المنازل الحصون والخنادق والحواجز ،إال
ان كثرة جيش المماليك وتغمغميم في صفوف العشائر ساعدت عمى تدمير القمعة المحصنة والحواجز المنيعة في ثالث

ساعات من القتال ،واستولى الجيش عمى غنائم كثيرة وتم اعدام اعداد من رؤساء القبائل المتحالفة ،اما شيخ الخزاعل فالذ
ِ
بخمعو من المشيخة وعين شيخاً آخر محمو ،إال ان الشيخ
بالفرار تخمصا من قبضة الجيش الممموكي ،لذا اصدر الوالي ام اًر
()9

وبناء عمى ىذا تم اعادة المشيخة لو.
حمود ظير ثانية واعطى الوالي المواثيق والعيود بالطاعة
ً
واستعمل الوالي سميمان باشا الكبير الذي حكم والية بغداد ( )4=77-4<=7اعنف االسالي

العسكرية ضد ثورات

عشائر الحمة ،إذ كان يرسل الى لواء الحمة حمالت مستمرة الخماد ثورات عشيرة الخزاعل وشيخيا حمد الحمود الذي ظل

( ) 1الخزاعل? عشيرة قوية ترجع اصوليا الى طي بن شمس بن قحطان ،يسكنون غر السماوة ومناطق الحمة وذات شرف ورئاسة منذ

منذ أقدم االزمنة وجدىا عمي بن جعبل بن عمي بن سميمان الخزاعي الذي كان من اشراف الكوفة القديمة ويقال ان الديوانية نفسيا

كانت ديواناً الجداد القبيمة ،وتنقسم عمى قطبين ىما آل عبطان وآل شعالن .ينظر? عمي صالح الكعبي ،دراسات تاريخية عن

العشائر واالعالم العراقية ،ج ،7ط ،7مؤسسة دلتا لمطباعة والنشر ،بيروت ،7747 ،ص< :؛ بيجت عبد الواحد ،محمد العريس
وآخرون ،موسوعة قبائل وعشائر العر  ،المجمد االول ،ط ،4منشورات دار اليوسف لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،777; ،

ص=<.8

( )2عمي الوردي ،المصدر السابق ،ص=.4:

(Edward. Lives, Voyage from England to India 1754, London, 1898, p. 250. )3

( )4تولى عمر باشا حكم المماليك في العراق عام  4<;9بعد مقتل عمي اغا في بغداد .ينظر? رسول الكركوكمي ،دوحة الوزراء في
وقائع بغداد الزوراء ،ترجمة عالء موسى نورس ،بيروت ،4>;8 ،ص ص=.8=-7

( )5حمود الحمد آل عباس ،ىو رئيس عشيرة الخزاعل العربية ووالد الشيخ حمد ال حمود ابتدأت رئاستو لمعشيرة عام  4<97حتى
وفاتو في البصرة عام  .4<<7ينظر وادي العطية ،تاريخ الديوانية قديما وحديثا ،النجف ،4>:9 ،ص.77

( )6عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احتاللين ،ج; ،بغداد ،4>:9 ،ص ص>.97-8
( )7عمي الوردي ،المصدر السابق ،ص.4;4

( )8لمموم? وىي منطقة واقعة عمى الفرات جنو الديوانية حاليا .ينظر?

Sestni. par, Vayaje de cdnstantindple a Bassora in 1781 parle tigree at Euphrat, London, 1898, p.
233.

( )9لو نكريك ،المصدر السابق ،ص>.77
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ثائ ار عمى الحكومة ،وكان الخزاعل يستعممون خططا دفاعية منيا استعمال االنيار واالىوار

()1

خطوطا منيعة لحماية قواتيم

قواتيم العشائرية ،إال ان ىذه الموانع لم تقف حائالً امام حمالت سميمان باشا الكبير اذ انيا كانت تحقق اىدافيا بالرغم مما

تالقيو من متاع

ومشاق.

()2

وعمى الرغم ما القتو عشيرة الخزاعل والعشائر المتحالفة معيا إال أنيم لم يذعنوا لشدة وعنف الوالي الممموكي ،بل
كانوا يقفون بوجو سميمان الكبير في أي وقت يرونو مالئما ،ففي عام  4<=7وصل سميمان الكبير الى السماوة وعندىا

حضر حمد الحمود شيخ الخزاعل وقدم لو اليدايا ،واظير لو الوالي حسن القبول والمطف ومنحو المشيخة ،إال ان االثر
السمبي الذي خمفو وباء الطاعون في البالد ادى الى انحالل النظام واختالل االمور وضعف الحكام( ،)3فبعد رجوع سميمان

باشا الى بغداد اعمن حمد الحمود ثورتو عمى الحكومة وليذا السب

()4

امر سميمان باشا بعزلو وتعين الشيخ محسن محمو.

جيز سميمان الكبير جيشا لقمع انتفاضة حمد الحمود خرج بو من بغداد ونزل في الديوانية ونص

خيامو قر نير

الفرات من جية الشمال وبعد ان عمم حمد بيذه الحممة اجرى اتصاالت مع رؤساء العشائر المجاورة ،وتمكن من التحالف

معيم واعدوا العدة وتحصنوا في منازليم التي تحيط بيا االىوار واالنيار واخذوا يضعون العراقيل في طريق الجيش المتجو
نحوىم ،فعمل سميمان عمى سد نير الفرات سداً محكماً عام  ،4<=7ولما عممت العشائر المتحالفة وعمى راسيا عشيرة

ا لخزاعل بيذه التدابير ايقنوا ان سميمان عازم عمى ىالكيم ومواشييم من العطش ،وان االىوار ستنحسر مياىيا ويبقون بال

ممجأ( ،)5وليذا تفككت ىذه العشائر وخرجت بصعوبة من تمك المشكمة االمر الذي دعا حمد الحمود لمفرار الى غربي الفرات
الفرات (منطقة الجزيرة) ،مما دفع الوالي إلى جمع الضرائ

المتبقية من تمك العشائر واستيفاء الغرامة المفروضة عمييم

نتيجة لثورتيم ،بعد ذلك ارسل الشيخ حمد الى سميمان الكبير يرجو عفوه ،فاستجا

لو واعاد اليو مشيختو.

()6

عالقة الشيخ محسن شيخ الشامية بعشيرة الخزاعل

في عام  4<=8م قام الشيخ محسن شيخ الشامية بانتفاضة عمى الحكومة إذ قام بعمميات الحقت الضرر بالحكومة

مما دفع سميمان باشا الكبير ان يجيز جيشا كبي ار لقمع تمك االنتفاضة ،اما الشيخ محسن فأخذ بإجراء التدابير الالزمة لصد

ىذا اليجوم فتحصن وعشيرتو في ديارىم المعروفة بـ (السيبايو)( ،)7واعتمد عمى رصانتيا وقوة عشيرتو ،وعندما وصمت قوات
قوات سميمان باشا تمك الديار استعمل االخير طريقة النصح مع الشيخ محسن فمم يفمح ،مما دفع القوات الحكومية إلى
اليجوم عميو فتشتت عشيرتو وفر الشيخ محسن وتمكن الجيش من ني

ديار واموال عشيرتو التي اصبحت غنائم لجيش

الحكومة ،وخمع الشيخ محسن والحقت مشيختو بالشيخ حمد الحمود شيخ الخزاعل الذي اصبح شيخ الشامية والجزيرة
()8

والخزاعل.

( )1ابرز ىذه االىوار ىي (ىور ابن نجم في الجية الشرقية من شط الشامية الحالي ،واىوار لمموم التي تمتد من لمموم شماالً وحتى
السماوة جنوباً) .ينظر? حمود الساعدي ،بحوث عن العراق وعشائره ،النجف ،4>>7 ،ص<<.<=-

( )2رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص ص.4=4-4=7

(Abraham. Parsons, Travel in Asia and Africa, London, 1808, p. 151. )3

( )4محمد عمي الصوفي ،المماليك في العراق ،الموصل ،4>:7 ،ص ::؛ تنين صادق جعفر االنصاري ،العراق في عيد سميمان
باشا الكبير ( ،)4=77-4<=7رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االدا  ،جامعة البصرة ،4>>= ،ص.:7

( )5عباس العزاوي ،المصدر السابق ،ص<=.
( )6لونكريك المصدر السابق ،ص.797

( )7سيباية? قالع محصنة تحيط بيا االىوار من جميع الجيات بناىا حمد آل حمود شيخ عشيرة الخزاعل في منطقة العادليات جنو
جنو

شرق لمموم ويحيط بيا سور من الطين .ينظر? ابراىيم غانم الخزاعي ،تاريخ خزاعة ،ج ،4بغداد ،4>;> ،ص :8؛

.Edward Lives, op. cit., p. 250

( )8عباس العزاوي ،المصدر السابق ،ص ص.>9->8

327

العدد11/

آذار0213/م

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

وفي عام  4<=9عاد حمد الحمود شيخ الخزاعل الى الثورة عمى سمطة المماليك عمى الرغم من تنصيبو شيخا عمى

وبناء عمى ذلك قرر سميمان الكبير ان يخرج لالجياز عميو فجيز لو جيشاً كبي اًر ووصل الى مكان جنو
الشامية والجزيرة
ً
()1
الديوانية يقال لو (لمموم) بعد ان نص جس اًر عمى شط الفرات إذ كانت عشيرة الخزاعل متحشدة بالقر منو.

وأخذ شيخ الخزاعل بعض التدابير ومنيا شق انير فرعية يقال ليا (القرمات) وحفر الترع التي تؤدي الى منع زحف

جيش سميمان باشا عمى عشيرتو ،وفي ىذه االثناء رأى حمد الحمود ان من االفضل فتح الماء في االنير التي احدثت سيال

كبي ار من الماء( ،)2مما اثر عمى معنويات جيش سميمان ،فاضطر ان يرفع خيامو وينسح
()3

(الديوانية حالياً)

حتى توقف في الحسكة

(كانت تابعة الى لواء الحمة سابقاً) ،وقام سميمان بإجراءات لمنع وصول المياه الى قواتو ،منيا سد نير

الفرات من المنطقة الشمالية لغرض قطع مجراه وتحويمو الى مكان اخر فاجيد الجيش بيذا العمل ،وعمى الرغم من

االجراءات التي قام بيا الوالي ،إال أن الشيخ حمد الحمود قام بيجوم مباغت ليال عمى جند سميمان من جيات عدة (،)4

وأُبمغ سميمان الكبير بان عجم محمد الكيية

()5

دخل الحدود العراقية الفارسية وجاء الى الخزاعل االمر الذي اقمق سميمان

وجعمو يرضخ الى االمر بعد معرفتو بان الدوام عمى الحر

ال تاتي بفائدة وربما تولد نتائج مزعجة ،لذا استجا

لممفا وضات واخذ العيود والمواثيق من حمد الحمود والعشائر المتحالفة معو وابقى المشيخة في عيدتو والبسو خمعة االمارة
()6

وعاد الى بغداد.

ثورة االتحاد العشائري عام 9434م

لم يتوان سميمان الكبير في ارسال حمالت الترىي

ضد عشائر الفرات االوسط وخاصة الخزاعل منيم الذين يقفون
()7

دائما بوجو الحكومة منذ زمن عمر باشا ،إذ واجو سميمان الكبير ثورة عشائرية عام <=<4م  ،إذ اتفق حمد الحمود شيخ

الخزاعل وثويني العبد اهلل شيخ المنتفك

()8

وسميمان الشاوي شيخ العبيد

()9

بالثورة عمى الحكومة ،ويج

االشارة الى ان ىناك

( )1عباس العزاوي ،المصدر السابق ،ص.>9

( )2رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص.4=7

( ) 3الحسكة? كممة عربية ليا عدة معان ،منيا مكان لنبات الحسك ،سميت اخي ار بالديوانية .وادي العطية المصدر السابق ،ص
ص= >-؛ .sesrni. par, op. cit., p. 233

( )4عباس العزاوي ،المصدر السابق ،ص.>9

( )5عجم محمد الكيية? او محمد العجمي? جاء الى بغداد من بالد فارس ،يحمل واختاه جوقا موسيقياً تقر من الوالة المماليك حتى

حتى اصبح دويدار عند عمر باشا ،وفي والية حسن باشا ىر الى بعقوبة ،وىر الى ايران في زمن سميمان باشا الكبير ،4<=7

يراجع? عثمان بن سند البصري ،مطالع السعود باخبار الوالي داود ،بغداد ،دت ،ص ص<.94-4

( )6مؤيد احمد خمف الفيد ،السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية  ،4=;>-4<:7رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االدا ،
جامعة البصرة ،7777 ،ص<;.

( )7عالء نورس ،المصدر السابق ،ص.4:8

( )8ال منتفك? اصل الكممة ىو االتفاق أو المتفق ثم حورت الى المنتفق وىي قبيمة قدمت من الحجاز اوكمت زعامتيا الى آل السعدون
السعدون واتخذت من سوق الشيوخ مق اًر ليا .ينظر? عباس العزاوي ،عشائر العراق ،ج ،9لندن ،د.ت ،ص 47وما بعدىا ؛

Mig. Man, Robert travelin challdea, A jurney from Bussrah to Baghdad and Hilla and Babylon,
London, 1828, p. 27.

( )9العبيد? ىذه العشيرة من زبيد االصغر الذي يرجع نسبيا الى قحطان ،وكان اشير رؤوسائيا شاوي بن نصيف من البوشاىر عاش

عاش في اوائل القرن الثاني عشر اليجري وتنقسم عمى بطون وأفخاذ عدة .ينظر? عماد عبد السالم رؤوف ،الحياة االجتماعية في

العراق ابان عيد المماليك > ،4=84-4<9اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية االدا  ،جامعة القاىرة ،4><; ،ص.778
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وسميمان بيك الشاوي شيخ العبيد كان نتيجتيا فرار االخير الى مناطق الفرات

االوسط واخي ار التجأ عند شيخ المتتفك ثويني العبد اهلل ،وعمى العادة العربية المشيودة تمت ضيافتو عند ثويني العبد اهلل
وتمت كذلك مراسمة شيخ الخزاعل حمد الحمود واتفقوا عمى االتحاد واالنضمام الى الثورة العربية في الفرات االوسط ،فوافق

حمد عمى ذلك وجمع عشيرتو وعد العدة لمالقاة االعداء واعمنوا رؤساء العشائر الثالثة االتحاد العربي العشائري واعمنوىا

ثورة عربية عارمة ىزت كيان دولة المماليك( ،)2وعندما سمع سميمان الكبير اخبار ىذا االتحاد لم يقف مكتوف االيدي انما

جيز جيشا كبي ار مجي اًز باألسمحة والعتاد واردفو بقوات من جيش اكراد درنو وباجالن ومنطقة البابانيين

()3

واستعان كذلك
()5

ببقايا قوات االنكشارية في الموصل( ،)4واصبح تعداد جيش المماليك ما يقار ستة االف مقاتل بين فارس وراجل.

وفي اواسط تشرين االول <=<4م تحركت القوات الحكومية بقيادة سميمان الكبير ودخموا الحمة وبعد ان ارتاح الجند
خرجوا حتى وصموا الحسكة فوجدوا الخزاعل مستعدين لممواجية وعمى رأسيم الشيخ حمد الحمود ،فدارت بين الطرفين

معركة كبيرة غير متكافئة بسب

تفوق القوات الحكومية في العدة والعدد وتمت محاصرة الخزاعل في قالعيم (السيباية)

وقتل عدد كبير منيم وىر الباقون وعمى رأسيم حمد الحمود ليمحقوا برؤساء العشائر في المنتفك.

()6

وعندما وصمت القوات الزاحفة نحو المنتفك دارت معركة طاحنة في  7:تشرين االول عام <=< 4م في مكان يسمى
()7

(ام الحنطة)

اسفرت ىذه المعركة عمى تغم

قوات سميمان الكبير المدربة تدريباً جيدا والمنظمة تنظيماً عسكرياً ايضا

واستولت عمى الذخائر والمعدات العشائرية ،وانيزم قادة الحمف العشائري (الشاوي وحمد وثويني العبد اهلل) لتبدأ صفحة
جديدة من االنتفاضات والثورات العشائرية.

()8

وبعد ىذه االنتصارات التي حققيا سميمان عاد الى بغداد بعد ان امر بخمع حمد الحمود من مشيخة الخزاعل وعين
محسن الحمد مكانو وعين حمود الثامر عمى مشيخة المنتفك بعد ان خمع ثويني العبد اهلل ،اما الشاوي فقد بقى فا اًر مدة من

الزمن ثم طم

()9

غر بغداد .

العفو من سميمان فأعطاه ما أراد واعيدت لو امالكو عمى ان يخضع لإلقامة الجبرية في مقاطعاتو الواقعة

من ذلك يتبين كيف كان المماليك يتعاممون مع العشائر العراقية الثائرة إذ انيم كانوا يضربون الشيخ باخيو او عمو
مكرسين شعارىم (فرق تسد).

( )1الكتخذا? كممة ايرانية تعني االمين والموظف الكبير ،ثم الوزير االول لكل شيئ في والية الحكومة أي (نائ
جاسم حسن شبر ،تاريخ المشعشعين وتراجم أعالميم ،النجف ،4>;: ،ص.479

الوالي) .ينظر?

( )2عثمان بن سند ،المصدر السابق ،ص 778؛ عالء نورس ،المصدر السابق ،ص.:9

( )3البابانيون? من االسر الحاكمة في السميمانية (باجالن سابقاً) شمال العراق في اواخر القرن السابع عشر ،واتخذوا من منطقة
بشدر مرك اًز ليم ،ووصموا أوج قمتيم عام  4<78عندما تولى (بكربك) منص

االمير .ينظر? ثامر عبد المحسن العامري ،معجم

القبائل واالسر والطوائف في العراق ،بغداد ،7774 ،ص 8:؛ جعفر الخياط ،صور من تاريخ العراق المظممة ،ج ،4بيروت،

 ،4><4ص.77

( )4ياسين العمري ،غاية المرام في تاريخ بغداد ،دار السالم ،بغداد ،4>;= ،ص ص.4>4-4>7
( )5يعقو سركيس ،مباحث عراقية ،ج ،4بغداد ،4>9= ،ص ص.<7-<7
( )6عالء نورس ،المصدر السابق ،ص;.4:

( )7ام الحنطة? وىي منطقة قريبة من سوق الشيوخ في الناصرية وىناك مقاطعة تحمل االسم نفسو قريبة من قضاء الخضر في
السماوة .ينظر? تايمر ،رحمة تايمر الى العراق >=< ،4<>7-4ترجمة? بطرس حداد ،مجمة المورد ،ع ،4م ،44بغداد.4>=7 ،

( )8احمد جودت ،تاريخ جودت ،ج ،8استبول ،دت ،ص.787
( )9عالء نورس ،المصدر السابق ،ص<.4:

329

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

استمرت انتفاضات العشائر وتمردىا ،السيما عدم تسديدىا الضرائ

شيخ الخزاعل عن دفع الضرائ

آذار0213/م

والرسوم المترتبة عمييا ،ففي عام 4<>7م امتنع

المترتبة عمى عشيرتو ومنيا الميري والمعينات ،واخذ يماطل لمدة من الزمن واخي ار اعتذر

عن الدفع االمر الذي دفع الوالي الى ان يوجو امره الى كييتو احمد الكتخذا بتشكيل قوة كافية لمعاقبة شيخ الخزاعل،
فخرجت القوات من بغداد مخترقةً لواء الحمة حتى وصمت الى الحسكة (الديوانية) واقام مع قواتو بالقر منيا وبدأ باتخاذ
()1

التدابير الالزمة لمحاصرة شيخ الخزاعل مع قواتو.

بدأ احمد الكيية بقطع الماء والغذاء عن الحسكة ومحاصرة الخ ازعل لمدة من الزمن لذا وجد شيخ الخزاعل انو ال

طريق لو لمخالص سوى التسميم واالذعان لمطاعة ،فركن ليما حينما ارسل وساطة من العشيرة طالبا العفو ،وتعيد بتسديد
ما ىو مطمو

من ضرائ

وميري ،فقبل الكتخذا بيذه الوساطة وسامح شيخ الخزاعل عمى ان يستوفي الرسوم والضرائ
()2

لمدة سنة واخذ منو الرىائن وابقاه في مشيختو.

ان االذعان والطاعة التي ابداىا شيخ الخزاعل محسن المحمد لم تكن في صالحو ،إذ تشتت انصاره ونفر قسم كبير

من اتباعو النيم أروا ان دفع الضرائ

وتنفيذ مطال

الحكومة مثقمة بالنسبة لكاىميم لذلك مالوا الى المعارضة بقيادة الشيخ

االصمي حمد الحمود وعرضوا عميو رفضيم الشيخ محسن المحمد فوافق عمى ذلك وانظموا تحت لوائو مما ادى الى عزل
محسن المحمد وتوجيو المشيخة الى حمد الحمود وأرسل لو كتا

()3

المشيخة مع الخمعة.

وفي عام  4<>8عاد حمد الحمود الى الثورة من جديد فجيز لو الوالي حممة بقيادة الكتخذا عمي باشا بصحبة قوة
ِ
سيبايتو) مع
كبيرة فسمكت الحممة طريق لواء الحمة حتى وصمت الى الديوانية وعندىا تحصن الشيخ حمد الحمود في (
عشيرتو إال أن عمي باشا تمكن من كسر ىذه التحصينات وضيق عميو الخناق من جوانبو االربعة حتى اضطر الشيخ حمد
إلى ارسال بعض الوساطات والشيوخ لمتدخل وطم

()4

العفو.

لم يقبل عمي باشا بيذه الوساطات وامر بمياجمة حمد الحمود من جميع االطراف حتى اشاع الذعر في صفوف

الخزاعل وتفرقوا وانيزم الشيخ حمد بعد ان جرح في المعركة ،ونيبت ديارىم وامواليم وذىبت الغنائم لجيش عمي باشا ،وبعد
ىدوء المعركة ارسل عمي باشا الى شيخ الشامية محسن الغانم وشيخ الجزيرة سبتي المحسن فاحضرىما اليو وطم

من كل

منيما ان يؤدي كميات من الحبو واموال كثيرة بعدىا جعل سبتي المحسن شيخاً عمى الخزاعل في الجزيرة ونص

محسن

()6

الغانم شيخا عمى الخزاعل في الشامية واكساىما الخمع واستوفى منيما الغالل والنقود ثم عاد الى بغداد.

والسم

لم ييدأ الخزاعل في انتفاضاتيم انما ازداد نشاطيم كمما ضعف المماليك ،ففي عام 4=77م قام الخزاعل بالني

لمطرق التي تمر منيا قوافل الحكومة وان قسماً من ىذه العشيرة (آل سممان) قاموا بانتفاضة كبيرة عمى حكم

المماليك حتى اضطر سميمان الكبير الى تجييز جيشاً كبي اًر بقيادة الكتخذا احمد اغا وتحركت ىذه القوات من بغداد مدججة

بأحدث االسمحة ومرت بمواء الحمة ووصمت الى منازل عشيرة الخزاعل ،واستمر الكتخذا بالسير حتى وصل الى قمعة
()7

السممان التي اتخذىا الخزاعل مسكناً ليم معتمدين عمى تحصناتيا القوية.

ومن الجدير بالذكر ان الخزاعل كعادتيم عمموا القرمات أي الجداول وفتحوا فييا الماء التي استعمموىا موانع وعراقيل

ولكن الجيش المياجم وضع ليا جسو ار لمعبور الى الخزاعل ،واستعمل الكتخذا احمد الوسائل كميا من اجل الوصول الى
( )1يعقو

سركيس ،تاريخ البصرة والمنتفق ،مجمة (لغة العر ) ،المجمد الرابع ،السنة التاسعة ،4>7< ،ص :44؛ محمد حسن

عمي مجيد ،انتفاضة سنة <=< 4العربية الثالثية ضد حكم المماليك ،مجمة (آفاق عربية) ،العدد االول ،تموز ><> ،4ص>.47-

( )2عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص ص.448-447
( )3الخمعة? تعني بزة الشرف .لوتكريك ،المصدر السابق ،ص.978

( )4عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.477

( )6عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص ص.474-477
( )7عثمان بن مسند البصري ،المصدر السابق ،ص ص;.4:=-4:
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قمعة السممان حتى تمكن من تحقيق غايتو ،اما الخزاعل فتجمعوا بقوة كبيرة في قمعتيم ولكن عند وصول الجيش الممموكي

باعداده الكثيرة المدججة بانواع االسمحة ،ارىبيم ذلك الجيش بكثرتو واستولى عمى نفوسيم الخوف فيجروا القمعة وعبروا الى
منطقة لمموم وعمموا المتاريس والتحصينات.

()1

فيما تابع جيش سميمان المالحقة وعمل عمى وضع الجسور والسدود لقطع الماء والوصول ليم بكل الوسائل واحاط
بيم الجيش من كل جان

وحدثت معركة كبيرة استمرت يومين لم يصمد فييا الخزاعل حتى اضطروا لالنسحا

مستخدمين (االرض المحروقة) إذ قاموا بحرق بيوتيم وبعض اثاثيم لئال يستفيد منيا العدو او تذى

ليال

ليم غنائم ،وىربوا الى

اليور الذي وجدوا فيو مالذاً امنا( ،)2وتمكن جيش سميمان من السيطرة عمى منطقة الخزاعل (لمموم) واخذ منيم اطنان

(تغارات) من الشم

()3

(الرز) وامواال اخرى ارسمت كميا بواسطة السفن الى الوالي في بغداد.

ولم يستكين جيش سميمان الكبير حتى انو قطع الماء عن االىوار التي لجأ الييا الخزاعل وقام بسد المياه عن اليور

لمدة شير ،اخي اًر وجد شيخ الخزاعل انو البد من االذعان وطم
الرسوم والضرائ

العفو فتقدم الى احمد الكتخذا طالبا العفو فتم ذلك مع دفع
()4

لتمك السنة .ومن الجدير بالذكر ان ىذه الحممة استمرت ثالثة اشير وبضعة ايام.

في عام  4=77تعرض سميمان باشا الكبير الى االرىاق الجسمي والتع
سواء أكان عمى العشائر العراقية ام مع عدوه الوىابيين القادمين من نجد

()5

المفرط نتيجة الغزوات والحرو التي قادىا
وليذا اصي

بمرض المفاصل المزمن وقد

الزمو لمدة  :7يوما واشتد عميو وانحطت قوتو .وقبل وفاتو جعل صيره عمي باشا خميفة لو والذي كان يشغل كتخذا في
زمن سميمان باشا ،وبعد وفاتو بايام حدثت صدامات عمى الباشوية بين المماليك انفسيم ،وعمى اية حال اصبح عمي ىذا
نظره نحو العشائر العراقية ومنيا

واليا عمى بغداد في العام ذاتو أي في عام ( )4=77وكالعادة التي توارثيا المماليك انص
عشائر الفرات االوسط لغرض اخماد ثوراتيا فبعد غار ِ
اتو عمى القبائل الشمالية ،توجو لردع عشيرة الخزاعل.

()6

وفي عام  4=78م عندما كان الوالي الجديد عمي باشا مشغوال بالحركات والثورات العشائرية في العراق ،جرد حمالت

لردع عشيرة الخزاعل لذا مالت العشائر والمواطنون الساكنون في مركز لواء الحمة لمساعدة عشيرة الخزاعل مما دفع
()7

متصرف الحمة انذاك محمود اغا السفاك

الذي كان ظالماً وفتاكاً إذ عرف عيده بالظمم وسموكو بالتعسف والجور(.)8

()9

فانزل بأىل الحمة قتالً وفتكا ،فقتل منيم اعدادا كبيرة وأسر اخرين ووصف احد االدباء الحميين ىذه الواقعة بقولو

(( ...فأتوا باعيانيا مقرنين باالصفاد بال راحة وال زاد ،كأنيم اسارى بين االجناد ،من دار السالم بغداد الى شر العباد،
واضيعيم لمرشاد ،ففعل بيم فعل من ال يقر بالمعبود وال يعترف باليوم الموعود ،من تسمى بعكس اسمو محمود ،فيدمت

( )1عدنان حسن محبوبة ،مقاومة العراقيين لمنفوذ االجنبي  ،4=84-4<:7رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االدا  ،جامعة
بغداد ،4>>7 ،ص.=7

( )2عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،ص>.48
( )3رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص<.74

( )4عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.497

( )5عبد العزيز سميمان نوار ،داود باشا والي بغداد ،المصدر السابق ،ص<>.
( )6رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص ص<.74=-74

( )7محمود اغا السفاك ،حكم الحمة بعد وفاة مراد الجمبي بحدود عام 4=79م ينظر? محمد حسن عمي مجيد ،والة الحمة وحكاميا،
المؤرخ العربي (مجمة) ،بغداد ،ج ،4>=7 ،7ص.7;9

( )8يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص.48:

( )9داود سميمان ،مجموعة السيد سميمان ،مخطوطة باليد محفوظة في مؤسسة كاشف الغطاء ،النجف ،د.ت ،ورقة .>4
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آذار0213/م

الدور وىتكت الستور وصرنا عمى خمقو غيور ،فاخذ اخذ عزيز مقتدر...حتى سمط اهلل عميو من قتمة شر قتمو،)1())...

وىكذا نجد ان سياسة المماليك تجاه العشائر تميزت بالقسوة واذالل الناس واستخدام شتى صنوف التعذي

بالسياط والخنق واالغراق وغيرىا(.)2

ضدىم ،كالضر

وقد بدت رنة الحزن في قصائد الشعراء الحميين الذين عبروا في شعرىم ما نزل بمدينة الحمة واجتياح المماليك ليا(،)3

وفي اثناء غارات الوالي عمي باشا عمى العشائر الشمالية وحربو مع الوىابيين استغل شيخ الخزاعل تمك الفرصة فاعمن

خروجو عن طاعة الوالي وتمرده عمى الحكومة .فجرد لو عمي باشا حممة كبيرة عام 4=79م خرج بيا من بغداد وسار نحو
الحمة حتى انضم اليو متصرف كوى الشمالية محمد باشا ،وعبد الرحمن باشا وخالد الكيية ورئيس كتيبة المشاة باشا اغا(.)4

اغا(.)4

سارت الحممة حتى وصمت الخزاعل الذين تحصنوا في (ىور شالل) ،وبعد محاصرة الحكومة ليم ىر شيخ الخزاعل

وعشيرتو الى الشامية في حين سيطر جيش حكومة المماليك عمى بيوتيم والتي عمموا عمى تخريبيا ،وبعد ىذا االنتصار
عاد عمي باشا الى بغداد تاركا خالد الكيية ورئيس كتيبة المشاة باشا اغا ومتصرف كوى الشمالية في الحمة لممحافظة عمى

االمن ودامت حممتو تمك اربعة اشير ونصف(.)5

يبدو ان االوضاع العامة لممماليك قد تضعضعت بل وضعفت بعد وفاة سميمان الكبير 4=77م الن ما ترك الوالي
من خالفات حول الحكم في بغداد جعمت اتباعو يتقاتمون من اجل الوصول الى كرسي الحكم وعميو قتل عمي باشا وبعده

قتل حالت افندي وكذلك قتل الوالي عبد اهلل باشا واخي ار آلت الحال الى سعيد باشا الذي تولى حكم بغداد عام 4=48م ،وىو
()6

االبن االكبر لسميمان باشا الكبير ،وكان عمره  47عاما عند وفاة والده.
سعيد باشا وعشيرة الخزاعل

يبدو ان عشيرة الخزاعل في الفرات االوسط ليا باع طويل في التمرد تارة وفي االنتفاضات والثورات تارة اخرى،
فتوالت ثوراتيم عمى مر السنين ولم يات و ٍ
ال يجري معيم صمحا او يجعل ليم في الدولة شأناً حتى يذعنوا لو او يتقربون
()7

منو ،والوالي الجديد سعيد باشا عمى معرفة مسبقة بمواقف عشائر الفرات االوسط.

وفي عام  4=49اعمن شيخ الخزاعل العصيان عمى حكومة المماليك الجديدة واعد العدة وجيز العشيرة باألسمحة

والمواد الغذائية وسمع الوالي سعيد باشا بيذا الخبر ،فجيز لو جيشا كبي ار دخل فيو لواء الحمة ومكث فييا اياما ،ويظير ان
ا خبار االستعدادات العسكرية لعشيرة الخزاعل قد ارىبت الوالي حقا الن مكوثو في الحمة يدل عمى خوف من االنكسار،
فضالً عن سوء االدارة العسكرية لقواتو ،وتخمخل جيشو فوجد الوالي سعيد باشا ان ىذه الحممة ال تتناس
عشيرة الخزاعل لذا فضل المكوث في الحمة(.)8

واستعدادات

( )1من مقاالت داود السيد سميمان الحمي ،وىو جد الشاعر حيدر الحمي ،لمزيد من التفاصيل عن ىذه الواقعة ينظر? محمد حسن ال
ال كاشف الغطاء ،العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية ،مخطوطة ،محفوظة في مؤسسة كاشف الغطاء ،النجف ،ورقة .>8

()2

Layard. Henry, Early Adventures in Persian Usiuno and Babylonia, London, 1984, p. 299

( )3محمد عمي اليعقوبي ،البابميات ،ج ،7النجف ،4>:9 ،ص>.:7-9

( ) 4اغا? كممة تركية تعني سيد او موظف من الدرجة الوسطى (العالية احيانا) وقد يكون عسكريا او ممكيا او مستخدما في بيت
عظيم الشأن .لونكريك ،المصدر السابق ،ص.978

( )5عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.4;8
( )6عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.479
( )7عالء نورس ،المصدر السابق ،ص=.49

( )8عثمان بن سند البصري ،المصدر السابق ،ص;< 4؛ عدنان حسن محبوبة ،المصدر السابق ،ص.>:
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ب عث شيخ الخزاعل برسائل الى الكتخذا من اجل المصالحة وتعيد بالطاعة ودفع الضرائ

وقد اعزى بعض المؤرخين

ىذا التصرف بانو يرجع الىل العقد والحل (( ...ان الكتخدا وسائر اىل العقد والحل ارادوا ان يستروا عيو الوالية والجيش
)()1

فاتخذوا الروية وراسموا شيخ الخزاعل)

ساد رأي عام في عشائر الفرات االوسط وخاصة شيخ الخزاعل ،ان سعيد باشا لم يتمكن من الوصول الى الحمة وانو
لم يعد العدة ولم يتمكن الوصول الى الخزاعل مما ادى الى خذالنو وقمة سطوتو وعدم التأثير عمى العشائر االخرى ،فاخذت

عشائر الفرات االوسط بما في ذلك عشائر الجزيرة والشامية يتعرضون بالمارة ويقومون باعمال شغ
الحكومة وامتنعوا من دفع الرسوم والضرائ

الحكومية ومن ىذه العشائر الخزاعل وشمر والجبور.

()2

وعصيان وتمرد عمى

وان ىذه العشائر صارت تشن غارات عمى مركز لواء الحمة والقصبات المجاورة حتى وصمت الى بغداد والكاظمية
والكرخ ،لذلك ضج الناس واصابيم الخوف فوصمت الحالة الى الوالي سعيد باشا.

()3

ان مازاد من خطورة تمك الحالة ان اربعين الفا من الزوار الفرس ،وكان معيم حرم الشاه الفارسي قد حاصرىم الخزاعل

والعشائر االخرى في كربالء واصبحت امواليم وارواحيم في خطر ،فعندما اراد الزوار الخروج من كربالء الى النجف وجدوا
انفسيم محاطين من جميع الجيات مما تعذر خروجيم من كربالء ،االمر الذي دفع خدام الحضرة المقدسة ان يخبروا الوالي
بيذه المشكمة إال ان الوالي لم يتخذ أي اجراء من شانو تخميص الزوار.

()4

ونتيجة لضعف والة المماليك في تمك المدة ولخوفيم من الدولة الفارسية من اتخاذ ىذه المشكمة ذريعة لتيديد العراق،

لذا ذعر الوالي سعيد باشا خشية ان يصا

الزوار باذى ويخضع لمسائمة البا

العالي.

()5

ان التياون فضح سياسة سعيد باشا وأظير سمعة غير الئقة لدولة المماليك عجزىا لذا الح عميو اركان حكمو القيام

بتدبير ناجح من اجل حل القضية ،لذا احال ىذه المشكمة الى احد قادة جيشو وىو داود الدفتري( ،)6الذي اصبح واليا عمى
بغداد فيما بعد (.)7

جيز داود جيشا كبي ار وسار بو الى الحمة وىناك مكث وقواتو عدة ايام ،ويذكر ان كثرة العشائر وازدحاميا في كربالء
()8

والنجف جعمت داود يفكر بزيادة وتسميح قواتو حتى يقال ان كثرتيا كانت تعادل اضعاف الجيش الممموكي.
سمعت تمك العشائر ومنيا الخزاعل باعداد الجيش وقائده داود ،استولى الرع
()9

وعندما

عمى قموبيم من تمك الجيات التي كانوا

يتمركزون فييا.

ويرى بعض المؤرخين "ان داود ارسل الى العشائر بعض من جيشو األكفاء فاستطاع ان يضر العشائر المتمردة

ضربات قوية مزق بيا شمميم ،مما جعل الزوار يخرجون من كربالء ثم ارسل من يحرسيم في سفرىم الى النجف ثم الى
الكاظمية

()10

فايران."...

( )1رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص ص.7;4-7;7
( )2المصدر نفسو ,ص.777

( )3رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص.7;4

( )4يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص 488؛ ابن سند البصري ،المصدر السابق ،ص.7=8
( )5عثمان بن سند البصري ،المصدر السابق ،ص.4;7

( )6الدفتري (الدفتردار)? كممة تركية تعني رئيس موظفي الواردات والخزينة في الوالية .لونكريك ،المصدر السابق ،ص.979
( )7عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.778
( )8عمي الوردي ،المصدر السابق ،ص.77:

( )9عبد الرحمن السويدي ،حديقة الزوراء في سيرة الوزراء ،تحقيق صفاء خموصي ،ج ،4بغداد 4>;7 ،ص.447
( )10عمي الوردي ،المصدر السابق ،ص.77:
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اما البعض االخر من المؤرخين فذكر "...ان داود ال يحتاج محاربة الخزاعل وغيرىم من العشائر النيم تفرقوا حالما

سمعوا بانباء جيش داود وانو لم يجرد سيفا " ،)1( ."...وانو ارسل من بغداد بعض جنوده لتخميص المحجوزين فجاء بيم الى
الى الحمة ثم ذىبوا الى النجف وعادوا الى الحمة فبغداد ثم ذىبوا الى بالدىم من دون ان يناليم خوف او يصيبيم
()2

ضرر"...

يبدو من خالل وجيتي النظر السابقتين ان قوة داود وعزمو عمى محاربة العشائر بشكل فوري وغير قابل لممجادلة

جعل بعض التكتالت العشائرية في الحمة وكربالء تنيار بمجرد عمميم قدوم جيش داود لذلك من المحتمل ان اكثر العشائر
قد فرت من كربالء كما حدث لمخزاعل ،اذ ىربوا الى الحسكة كما سنرى الحقا.
وفي بداية عام 4=4:م الحق داود عشيرة الخزاعل في عقر ديارىم (الحسكة) ونزل عمييم كالصاعقة التي اصابت
نفوسيم ،لذا اذعن شيخيم لمطاعة واالنصياع الوامر داود في دفع ما عميو من الضرائ

()3

والميري.

اما داود فقد عامميم
()4

ورئيس عشيرتيم محسن الغانم بالحسنى وجاء بو الى بغداد واكرمو ،واستمرت حممتو تمك ما يقار ثالثة اشير.
تدهور العالقة بين الخزاعل وعشيرة العبيد

جاسم بيك الشاوي شيخ العبيد الى الخارج ايام حكم عبد اهلل باشا عمى بغداد ،وفي طريقو حاول المرور

عندما ذى

بعشيرة الخزاعل ليسمم عمى شيخيا سممان المحسن ،ومن واج

االخير ان يقوم لو بالحفاوة والترحي

ولكنو كان عكس

ذلك ،الن شيخ الخزاعل يعرف جيداً مدى عالقة الشاوي بالمماليك وكيفية تعاونو معيم ،ولذلك اضمر لو الغيض الذي

أظيره فيما بعد.

()5

يبدو ان ىناك خالفاً بين بعض رؤساء العشائر في الخزاعل ومنيم عباس الفارس وسممان المحسن ،فكت
()6

الى بغداد يعمم الوالي ان سممان المحسن اخذ يعبث في البالد

الفارس

وىذا ما كان ينشده الحكام المماليك النيم كانوا يضربون

الشيخ بالشيخ واالخ باالخ.
وعمل جاسم بيك الشاوي عمى اشعال فتيل الفتنة بين سممان المحسن والوالي ،االمر الذي جعل االخير يجيز حممة
عسكرية لمالقاة الخزاعل حتى وصمت القوات الى الحسكة ،ونتيجة لضخامة ىذه الحممة فان شيخ الشامية اضطر وفر
بعشيرتو الى الصحراء وىر كذلك سممان المحسن الى االىوار وتحصن بيا حتى انو سكن لمموم وسيباية فحاصره الوالي

ايام عدة ،وأتمفت مزارعيم وني

مواشييم ولكنو لم يتمكن من الوصول الى السيباية في محاولة منو لالستيالَء عمييا ،ولكن
()7

شدة الحصار ونفاذ المؤن جعل شيخ الخزاعل يترك المنطقة مما ادى الى تفرق شمل عشيرتو.

وعندما تولى داود باشا الحكم في بغداد اواخر شباط <4=4م كانت اىم مشكمة واجييا في السنة االولى من حكمو
()8

عناء شديدا كادت تقضي عميو لوال مساعدة الظروف لو.
ىي مشكمة العشائر التي عانى من معالجتيا ً
وورث داود باشا مجتمعا اثر عميو التنازع عمى الحكم بين المماليك ،إذ اضعفيم القتال وانيكتيم االحداث ،وقد انتيزت
العشائر العراقية عامة وعشائر الحمة خاصة ىذه الفرصة فاخذت تسيطر عمى طريق القوافل وتفرض االتاوات ،ويغزو
()1

بعضيا البعض مما جعل المجتمع العراقي يرزح تحت وطأة التحكم العشائري الى درجة ال تطاق.
( )1يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص.488

( )2عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.778
( )3رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص ص.7;8 - 7;7
( )4المصدر نفسو ،ص.7;8

( )5عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص;.77
( )6رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص.7;9

( )7عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص;.77
( )8عمي الوردي ،المصدر السابق ،ص.797
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ففي عيد داود باشا اذعن معظم العشائر من تمقاء انفسيم اال بعض عشائر بغداد ،إال ان عشيرة الخزاعل من

العشائر التي ال يعرف ليا نشاط في تمك المدة ،الن داود اصدر ام ار وجيو الى العشائر العراقية كافة يمنعيم من الغزو
()2

لبعضيم البعض (النيم مسممون واالسالم يحرم الغزو تحريما قاطعا.)...

ثانيا :عشيرة زبيد

()3

ان العقمية العثمانية التي تحكم البالد العربية وخاصوً العراق كانت تنظر الى القبائل العراقية عمى انيا وحشية ىميا
الني والسم  ،إال ان ىذه القبائل تعيش عمى فطرتيا لعدم وجود من يوجييا الوجية الصحيحة ومن يعمل عمى رفع

مستوى معيشة افرادىا ولذلك لجأوا الى ىذه االعمال التي عدىا المماليك تمرداً.

()4

ومن نتائج االحداث في بغداد انو لم يدم حكم عبد اهلل باشا والياً عمى بغداد غير سنتين ونصف السنة تقريبا (4=44

  )4=48م ،وقضى تمك المدة خائفا من سعيد بيك الن الكثير من المماليك يميمون الى سعيد بيك وانصاره والسيما انوابن سيدىم سميمان بيك الكبير.

()5

وعندما لجا سعيد باشا الى عشائر المنتفك ضيفو حمود الثامر واقام عنده ،وساعده في اثناء قتالو من اجل الوصول
()6

الى الباشوية ،حتى تمكن ان ينال كرسي الحكم الممموكي في بغداد عام ()4=4;-4=48

وخالل تمك المدة بمغ سعيد

بيك الثامنة والعشرين من العمر ولم يكن قبل ذلك قد مارس الحكم النو كان مترفاً كونو ابن والي بغداد سميمان الكبير ،لذا
صار امر الوالي الجديد بيد من اوصمو الى كرسي الحكم (حمود الثامر) ،إذ كان يوجيو كيفما يشاء ولذلك ترى ان حمود

الثامر انيطت لو حكومة البصرة وما حوليا.

()7

في الوقت ذاتو كانت منطقة الفرات االوسط تعج بالفوضى ،إذ اعمنت عشائر زبيد العصيان ،لذلك امر سعيد باشا

بتجييز جيش كبير بقيادة داود اغا (زوج اختو) والذي تمكن ان يضر العشائر الثائرة ومنيم عشيرة زبيد الحمية وامر الوالي
(.)9

بعزل شيخيا وعين مكانة (شفمح الشالل) شاف اهلل )8( .الذي تعيد بتامين الطرق وحراستيا

( )1امين المدني ،خمسة وخمسون عاما من تاريخ العراق44== ،ىـ  4797 -ىـ ،القاىرة48<4 ،ىـ ،ص.487
( )2عمي الوردي ،المصدر السابق ،ص.794

( ) 3عشيرة زبيد? من العشائر العراقية المعروفة بكثرتيا ومكانتيا ،وىي من العشائر القحطانية ،منتشرة في مواطن عديدة ،وتاريخ
ورودىا الى العراق يرجع الى أوائل الفتح االسالمي ،وان اصميا من اليمن وسكنت المنطقة الواقعة بين المسي
بطونيا الجحيش والبوسمطان وغيرىم .ينظر? عباس العزاوي ،عشائر العراق ،ج ،8ص4><-87؛ أدي

والحمة ،وأىم

عبد اهلل النوايسة ،المعجم

الشامل لمقبائل العربية واالمازيغية ،ج ،7ط ،4دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،777< ،ص.:=:-:=9

( )4يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص.489
( )5امين المدني ،المصدر السابق ،ص.477

( )6احمد عمي الصوفي ،المماليك في العراق ،الموصل ،4>:7 ،ص.494
( )7عمي الوردي ،المصدر السابق ،ص.77:

( )8شفمح الشالل (شاف اهلل) شيخ عشائر زبيد العربية الساكنة في الف ارت االوسط .ينظر? وادي العطية ،المصدر السابق ،ص<.7
( )9عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.778
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ان اخر من تولى والية بغداد من المماليك ىو داود باشا (< 4=84-4=4م) وكان داود يح

العمم والعمماء وكان

مثقفا إال انو سار عمى خط اسالفو من الوالة المماليك فمم يعتن برسم خطة اصالحية تحول القبائل الى حياة مستقرة وكانت
واليتو عمى العراق فييا الكثير من المنازعات والمشاكل العشائرية.

()1

اتبع داود سياسة المماليك التقميدية نحو العشائر العربية وىي ضر عشيرة باخرى وحاول ان يقنع العشائر بالكف
()2

عن الغزو والتزام اليدوء دون جدوى ،واستمرت حوادث القتال ضد العشائر طوال ايام حكمو.

ولو القينا نظرة سريعة عمى المعارك التي دارت بين داود باشا والعشائر الفراتيو التي مألت احداثيا كل سنة من سني

حكمو الخمس عشرة لقدرنا ان المشكمة العشائرية كانت في ايامو اقوى من ان تحميا العصبية الممموكية وال شك ان حاجة

المماليك الى القوات العشائرية كانت عامالً رئيسا في ان يستمر الشيوخ متمتعين بسيادة شبو مطمقة عمى عشائرىم(.)3

وبناء عميو جيز ليم جيشاً كبي اًر دخل فيو الحمة عام <4=4
وابتدأ داود باشا مشوار حكمو باالجياز عمى عشيرة زبيد،
ً
وتمكن من السيطرة عمى منافذ العشيرة الرئيسة وضيق الخناق عمييم ،وفي ىذه الحممة غنم منيم أمواالً كثيرة وحيوانات
()4

وامر بعزل شفمح الشالل شيخ زبيد.

فرار صادق بيك( )5الى عشيرة زبيد

كان لوفاة سميمان بيك في (< 4ا

الى درجات التفكك والغباء"

()7

()6

)4=77

اثر كبير في تفكك حكومتو ،إذ وصفيا احد المؤرخين بانيا "وصمت
(.)8

وترك الباشا ثالثة اوالد صغار ىم سعيد وصادق وصالح

وبعد مرور اكثر من خمسة عشر عاما أي في عام =4=4م .بينما كان داود باشا منيكا في صد الغارات الفارسية
عمى الحدود العراقية ،اذ ان الفرس كانوا ييدفون الى احتالل بعض مناطق العراق وخاصة بغداد وبعض العتبات المقدسة
ووجيوا ليا ثالث جيوش جاء احدىا من جية السميمانية بقيادة محمد عمي اغا البياتي والثاني من جية مندلي بقيادة حسن

خان الفيمي ،والثالث من جية بدرة وجصان بقيادة صير عمي خان وكم

()9

عمي خان.

واصبح صادق يرنو الى كرسي الباشوية وىذا من حقو النو يعمم جيدا انو ابن والي بغداد سميمان الكبير ،ولذلك كان
يأمل ان يكون واليا عمى خط ابيو ،إذ مال ميال شديدا لمحكم وقد شجعتو تمك التحرشات الفارسية عمى الحدود التي ادت
()10

حتماً الى ضعف حكومة بغداد
()11

وفي احدى ليالي شير تشرين الثاني =4=4م فر صادق الى عشيرة زبيد واتجو الى

شفمح الشالل شيخ زبيد

( )1المصدر نفسو ،ص ص.7:7 -7:4

( )2عبد العزيز سميمان نوار ،تاريخ العراق الحديث من نياية حكم داود باشا الى نياية حكم مدحت باشا ،القاىرة ،4>;= ،ص.79
( )3عبد العزيز سميمان نوار ،المصدر السابق ،ص.79
( )4عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،ص.779

( )5صادق بيك احد اوالد سميمان باشا الكبير المتوفى عام  4=77في بغداد .لمزيد من التفاصيل .ينظر? جون غوردن لوريمر ،دليل
دليل الخميج (القسم التاريخي) ،ج ،9ترجمة مكت

( )6عالء نورس ،المصدر السابق ،ص>.:

الترجمة في قطر ،4>;< ،ص.4>79

( )7لوريمر ،المصدر السابق ،ص ص.4>7:-4>79
( )8رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص=.74
( )9احمد جودت ،المصدر السابق ،ج ،8ص.84

( )10رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص.7=9

( )11عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.7:7
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العدد11/

بمجوء صادق بيك

()1

آذار0213/م

ثم ما لبث ان انظم ليم جاسم بيك الشاوي

يبدو ان ىذا الشيخ ذو الشيامة العربية المعيودة رّح
الشاوي شيخ العبيد الذي كان قد اصدر عميو داود باشا فرمانا بقتمو والتجا الى عشيرة الخزاعل وسكن معيم فعاىدوه وساندوه
وجمعوا لو مقاتمين من العشائر المجاورة وصار االلتفاف حول صادق بيك اشبو باالتحاد العشائري ،فحرضتو تمك العشائر

القيام بثورة ضد حكومة بغداد ،وكانت باكورة اعماليم ان اخذوا يشنون الغارات عمى القرى والمدن ويقطعون الطرق ،السيما
()2

النيرية منيا التي تربط بغداد والبصرة وصاروا ينيبون كل ما وقعت ايدييم عميو من معدات ومؤن لمحكومة.

ومن الجدير بالذكر ان داود باشا اعد حممة كبيرة بقيادة الكتخذا احمد اغا الى كركوك لصد القوات الفارسية المرسمة

لمعاونة محمود الباباني ولكن فرار صادق بيك الى عشائر زبيد جعل داود ان يوقف ىذه الحممة ووجييا نحو العشائر
()3

الفراتيو.

ولضخامة ىذا التجمع العشائري فضال عن األسبا

التي مرت ،لجا داود باشا الى الطرائق الدبموماسية لحل ازمة

صادق بيك وذلك بان سمط عمى الشيخ شفمح الشالل شيخ زبيد اوالد عمو وىم عمي البندر وشبي

الدرويش واوعدىم

بالمشيخة بدال من شفمح ،وارست المشيخة نحو عمي البندر الذي التف حولو بعض المقاتمين من عشيرة زبيد والعشائر
()4

االخرى ،وعمل البندر عمى شق صفوف العشائر الثائرة حتى تقابل الخصمان جنو الحمة في مكان يقال لو (خشيخشة)
()4

(خشيخشة)

فشتت شمل العشائر المقاومة لمحكومة وىر شفمح الشالل وجاسم بيك الشاوي وصادق بيك الى عفك ولجأوا
()5

ولجأوا الى شيوخيا وتحصنوا باالىوار .

االوضاع االمنية التي اثارتيا التحرشات

وبقى الوضع مضطربا في مناطق الفرات االوسط مدة من الزمن بسب

الفارسية والتي اشغمت السمطة العثمانية وداود باشا ،فضال عن االوضاع العشائرية بقيادة زبيد ومن ساندىا في االىوار،
ولذا جيز ليم حممة كبيرة بقيادة احد القادة الكفوئين وىو عبد اهلل اغا واردفيا بسرية اخرى من الخيالة ،إال ان تحصنيم
باالىوار حال من دون وصول القوات ليم ،وتم محاصرتيم من قبل جيش عبد اهلل اغا ولم تمض سوى ايام معدودة حتى
قدم الشيخ شفمح الشالل طمبا الى داود يتعيد فيو بالتخمي عن صادق بيك وجاسم الشاوي مقابل العفو عنو واعادتو الى
َّ
()6

مشيختو ،فوافق داود عمى ذلك وارسل اليو الخمعة مع أَمر المشيخة ،وعندئذ ترك شيخ زبيد جماعتو.
وفي ىذه االثناء اصبح موقف صادق بيك محرجا حتى نفر منو بعض اعوانو بسب

ماكان يقوم بو من اعمال ،فضالً

عن رفع شيوخ عفك ايدييم من مساندتو وتركوا جاسم الشاوي واتباعو ،عندئذ اضطر صادق الى الير حتى وصل الى
()7

الحويزة ومنيا التجأ الى عشيرة كع  ،وبعد مدة من الزمن حصل صادق عمى عفو من داود باشا.

اما جاسم بيك الشاوي فقد ىر الى شمال العراق ليمتجئ الى العشائر القاطنة في سنجار وقام بقيادة ثورة اخرى في
()8

تمك المناطق ،وتمكن داود من القضاء عمييا واخماد مشكمة صادق بيك الى االبد.
ثالثا :عالقة المماليك بقبائل عنزة

()9

( )1عالء نورس ،المصدر السابق ،ص.47:

( )2رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص.778

( )3احمد جودت ،المصدر السابق ،ج ،44ص.87

( )4خشيخشة? من المناطق التابعة لقضاء المدحتية في محافظة بابل.
( )5عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احتاللين ،ص7:8

( )6عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احتاللين ،ص.7:9
( )7احمد جودت ،المصدر السابق ،ج ،44ص.88

( )8عبد العزيز سميمان نوار ،داود باشا والي بغداد ،المصدر السابق ،ص.=8

( )9عشيرة عنزة? من قبائل العر الكبرى تنتشر في العراق وسوريا وشبو الجزيرة العربية ،واصل موطنيا بالد نجد ،وال سعود منيم،

منيم ،وال صباح وال خميفة ،يرجع اصميا الى معد بن عدنان .واشير زعمائيا في العيد العثماني فيد اليذال ،وامتازت بالكرم
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ان عنزة قبائل بدو رحل يقطنون احيانا في سورية ويسكنون تارة في العراق ففي عام >>< 4م انحدروا الى مقاطعة

الطيمازية

()1

()2

في ضواحي الحمة لالكتيال ،ولكنيم تطاولوا عمى السكان في لواء الحمة وخاصة (الدليم)
()3

واخذوا ينيبون

امواليم ومواشييم والحقوا بيم ضر ار كبي ار.

جيز ليم الوالي سميمان باشا الكبير جيشا كبي ار بقيادة الكتخدا عمي باشا وسار بو حتى وصل جسر اليندية ،ولما
()4

احست قبائل عنزة بضخامة الحممة التجأوا الى قبائل القشعم

والرفيع الذين توسطوا ليم عند الوالي في بغداد من اجل
()5

العفو عمى ان يتعيدوا بإرجاع ما اخذوه من عشيرة الدليم ،فعفا الوالي عنيم

وبعد ىذه الحادثة ذى
()6

عشيرة عنزة الى بغداد معمنا الطاعة فاكرمو الوالي واظير لو المطف واالحترام والبسو الخمعة
بالكف عن اعمال الني
بوعده.

والسم

()8

()7

التي اضرت بالناس

الشيخ فاضل شيخ

بعد ان وعده الشيخ فاضل

واعطى الوالي لمشيخ فاضل ميمة عدة ايام من اجل االيفاء

بعد انقضاء الميمة المقررة لم يتمكن الشيخ فاضل من السيطرة عمى عشيرتو التي استمرت بالني

وبقيت عابثة

باالمن لذا جيز ليم سميمان الكبير حممة عسكرية قادىا الكتخدا عمي باشا من اجل السيطرة عمييم ،وسارت الحممة حتى
وصمت لواء الحمة وتحركت ليال الى اليندية ووصمت الى الجسر الذي تمكن عمي باشا من السيطرة عميو االمر الذي جعل
قبيمة عنزة تضطر الى المجوء ثانية الى قبائل القشعم والرفيع فأخفوىم في بيوتيم.

()9

وعند طموع الفجر استقبل شيوخ ورؤساء ىذه العشائر جيش المماليك واعمنوا ليم الطاعة واالذعان وتم تغريميم ثالثة

االف بعير وخمسين حصانا والتمسوا قبول العفو ،وقد حصل عمي باشا عمى ىذه الغرامات خالل عشرة ايام وارسميا الى

بغداد(.)10

والطيبة والعفة ،ثم ىاجرت غرباً فحمّت في البادية السورية في المثمث المسمى (الحماد) ،واستوطنت شرق حم  .ينظر? ابي المنذر
ىشام بن محمد بن السائ

الكمبي ،جميرة النس  ،تحقيق الدكتور ناجي حسن ،ط ،4عالم الكت

لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت،

 ،7747ص;> ;77-:؛ ابراىيم فصح الحيدري ،عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد ،القاىرة ،4>>> ،ص 477؛

Dikson. H. R. P., The Arab of the desert, London, 1967, p. 574.

( )1الطيمازية? من ضواحي الحمة وتقع غر المدينة.

( ) 2يقع لواء الدليم في الجية الغربية من العراق ،تحده الوية كربالء وبغداد والموصل وحدوده الدولية مع االردن وسوريا والسعودية،
وسكانو ىم قبيمة الدليم وىي قبيمة عربية زبيدية االصل عربية الطباع واالصول ،جدىم الجامع ىو سبت بن ثامر بن مكتوم ويصل
نسبو الى معد يكر

الزبيدي .ينظر? عمر ابراىيم محمد الشالل ،لواء الدليم في عيد الحكم البريطاني المباشر عمى العراق

< ،4>77-4>4رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة القادسية ،7777 ،ص.77-:

( )3يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص.487

( )4القشعم? من عشائر االجود ،وىناك تضار في نسبيا في المصادر التاريخية منيم ينسبيا عدنانية ،واخرون ينسبونيا قحطانية،

فرضت سيطرتيا في القرنين الخامس والسادس عشر وامتدت الى القرن السابع عشر في مناطق واسعة من نواحي الحمة شماالً الى

السماوة جنوباً ،كان أميرىا ناصر بن مينا الذي امتد سمطانو الى البصرة ،واطمق عميو بـ (شيخ العراقيين) ،وكانت قاعدة االمارة

كربالء وأحياناً النجف .ينظر? عمي الشعيبي ،آل قشعم ،دمشق ،4>== ،ص 48:؛ مشاىدات تكسي ار في العراق سنة ،4;79
ترجمة جعفر الخياط ،مجمة االقالم ،ج ،9السنة االولى ،كانون االول  ،4>;9ص;.48

( )5يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص.487

( )6عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص.487
( )7المصدر نفسو ،ص.487

( )8رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص ص.748-747

( )9عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص<.48
( )10المصدر نفسو ،ص ص <.48=-48
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رابعا -سياسة المماليك تجاه عشيرة الصقور

آذار0213/م

()1

عشيرة الصق ور من قبيمة عنزة كانت تتجول في الشام وحم

وتأتي من طريق الشامية الى اطراف العراق وتتجول في

الحمة والحسكة (الديوانية) ،وفي عام < 4=4م في عيد الوالي داود باشا نزلت ىذه العشيرة غر مدينة المسي

لواء الحمة ،وجاء شيوخيم الى داود باشا لعرض الطاعة وليستأذنوا منو لمرعي واالكتيال

()2

التابع الى

واشترط عمييم الباشا ان ال يمسوا

يمسوا احدا وال يتسببوا في اخالل االمن ،ولكن كان ذلك غير ممكن تحقيقو ،السيما ان الصقور بدو رحل( ،)3لذا فإن ما قام

قام بو الوالي من ضيافة وتكريم وما فرض عمييم من شروط لم تجد نفعا فبدأ الصقور يثيرون القالقل ويعبثون باالمن
ويغيرون عمى العشائر المجاورة في لواء الحمة.

()4

ازاء ىذه االوضاع التي وصمت اخبارىا الى الوالي داود باشا امر االخير بتجييز حممة عسكرية لمعاقبة شيوخ
()5

الصقور ومن ثم اجالء العشيرة من الحمة والسيما انيا ليست منطقة سكناىم ،وكانت تمك الحممة بقيادة الخزنو دار

يحيى

اغا الذي لم يفمح بمالقاة الصقور ،النو حين وصل الى حدود لواء الحمة وعبر جسر المسي انيزم شر ىزيمة ،كونو ولسوء
حظو لم يكن عارفا بتفاصيل المنطقة ،فضالً عن عدم ترتي صفوف جيشو الرتباكو واالىم من ذلك ىو انو غير مطمَّع
()6

باالمور الحربية ،لذا ُكسر جيشو وامره داود باشا بالرجوع.

ان عودة الحممة بتمك الصورة اعطت انطباعا لمعشائر الباقية بضعف يحيى اغا وقواتو مما ولد باعثاً قوياً لتحديات

الصقور من جديد وتمادييا عمى المناطق المجاورة ومشجعاً ليا عمى توسيع دائرة غزواتيا ،لذا حذت حذوىا بعض العشائر
()7

المجاورة مثل القشعم وجميحة وعفك

إذ اخذت بعض تمك العشائر تيديد زوار النجف وكربالء.

()8

وحاول داود باشا معالجة تمك االوضاع بقوة فجيز جيشا جديدا اخ اًر بقيادة الكتخدا محمد اغا ،فخرجت ىذه الحممة

من بغداد في عام =4=4م متوجيةً نحو المسي

لمالحقة عشيرة الصقور ،والتقى محمد اغا مع ثمانية عشر من رؤساء

عشيرة الصقور ،وبحجة المفاوضات استصحبيم الى مدينة الكوفة وىناك اعتقميم وذى

بيم مقيدين الى الوالي داود باشا

في بغداد( ،)9وبعد ان انتيى محمد اغا من عممياتو العسكرية في الحمة ومنطقة الفرات االوسط ترك جماعات من جنوده
فضال عن بعض رجال عشيرة عقيل التي ساعدتو في محاربة الصقور في الحمة لحفظ االمن ىناك وجباية الضرائ
()10

والغرامات التي فرضتيا الحكومة عمى العشائر الثائرة ،ورجع الى بغداد في بداية عام >4=4م.

( ) 1الصقور? من العشائر التي يرجع اصميا الى قبيمة عنزه ،وليم فروع عدة وىي عشائر بدوية لم تستقر في مكان ثابت ،ومن
فروعيا الدىمان والمصاع

ص.=44-=47

والجالل والدلمة والمجول والعطيفات وغيرىم .ينظر? أدي

( )2يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص.487

( )3عبد العزيز سميمان نوار ،داود باشا والي بغداد ،المصدر السابق ،ج ،8ص.478
( )4عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص;.7:
( )5الخزنة دار ،صاح

المال ،مسؤول المالية.

( )6عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص<7:

( )7جميحة وعفك? من مناطق الديوانية .ينظر? وادي العطية ،المصدر السابق ،ص<.4
( )8رسول الكركوكمي ،المصدر السابق ،ص ص ==.7=>-7

( )9سميمان فائق ،تاريخ بغداد ،ترجمة عالء موسى كاظم نورس ،بغداد ،4>;7 ،ص.477
( )10عمي الوردي ،المصدر السابق ،ص;.79
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وعمى اثر ذلك النجاح واالبتياج بالنصر امر الوالي داود باشا ببناء جامع كبير في بغداد سمي جامع الحيدر خانو()1؛

خانو()1؛ في (شارع الرشيد) حاليا ويبدو ان الوالي داود باشا قام بتشييد ىذا الجامع من با

الحمد والشكر هلل عمى نصره.

ثورة محمد الكهية ومساندة عشائر الحمة لها

توالى حكام المماليك عمى لواء الحمة وكان من بينيم سميمان اغا االربمي الذي تولى حكم الحمة ابان والية داود باشا

عمى العراق ،وكان االربمي متعسفاً ظالماً شديداً عمى اىل الحمة وعشائرىا حتى قيل عنو ((ان بيك الحمة ووالييا سميمان اغا
عمى با

االربمي كان قد نص

()2

دائرتو جذعا وكان يامر جالوزتو ان يصمبوا كل من يسخط عميو من اىل الحمة))...

حتى انو عندما رأى تضامن الحميين واتحادىم فيما بينيم وابتعادىم عن دوائر الحكومة ع از ذلك الى توجييات محمد كاشف

الغطاء(.)3

استياء شديداً وصاروا ناقمين
فامر باخراجو وعائمتو من الحمة النو عده خط اًر عمييا فاستاءت عشائر الحمة من ذلك
ً
عميو( )4وشجع ذلك محمد اغا الكيية عام  4=79م عمى القيام بثورة كبيرة بمساندة العشائر الحمية ،ومحمد الكيية شخصية
قوية وقائد لو مكانتو القيادية بين المماليك.
ىناك عدة أسبا

()5

ساعدت محمد الكيية لمقيام بثورتو فضال عما ذكر سابقا فان الوضع المتردي والمنيار لمدولة

العثمانية بشكل عام والمماليك في العراق بشكل خاص في تمك المرحمة ،وانحطاط القوة الروحية بسب
فضال عما تعانيو بغداد وباقي مدن العراق ومنيا الحمة من ارتفاع الضرائ
()6

الجديدة الذي اخذ بجمعيا داود باشا من اجل

ارضاء اسياده في استانبول.
ومن األسبا

الغزوات الفارسية

االخرى الميمة ليذه الثورة ىو استبدال حاكم الحمة الحاج طال

أغا

()7

بشخصية ركيكة ىو احمد اغا

الضعيف والمجنون وىو اخو الوالي داود باشا ،فضال عن رعاية بذور الثورة بين عشائر الحمة ونضجيا ،زد عمى ذلك
التحالف العشائري الذي جرى في كربالء المقدسة الذي ربط عشائر الحمة جميعيا بعيد مقدس من اجل مساندة الثوار.
كل ىذه األسبا

()8

كانت مشجعة لمحمد الكيية من اجل القيام بثورتو.

ان التفاف بعض العشائر الحمية ومنيم القشعم وال حميد وال رفيع وغيرىم من اىالي الحمة ،شجعت محمد الكيية ان

يعد العدة لميجوم عمى بغداد وان يطمع بالوالية ،وبينما ىو عمى ىذا الحال حتى وصمت االخبار الى داود باشا الذي جيز
جيشا كبي ار بقيادة احمد اغا الكتخدا لمالقاة جيش محمد الكيية ،واختمف المؤرخون حول االيعاز لمحمد الكيية بدخول

( )1الحيدر خانو? من مناطق بغداد ،وتقع وسط شارع الرشيد ،فييا جامع ضخم شيد زمن الوالي داود باشا عام > .4=4ينظر?
محمود شكري االلوسي ،تاريخ مساجد بغداد واثارىا ،تيذي

محمد بيجت االثري ،بغداد ،4>8; ،ص.4::

( )2محمد حسن ال كاشف الغطاء ،المصدر السابق ،ورقة .488

( ) 3ىو الشيخ موسى بن الشيخ جعفر بن خضر الجناحي ،صاح

كتا

كاشف الغطاء ،وىو مؤلف وفقيو معروف .لمزيد من

التفاصيل? ينظر? محمد محسن العاممي ،طبقات اعالم الشيعة ،ج ،7النجف ،4>:9 ،ص ص =.7:7-79

( )4يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص ص;.48<-48
( )5المصدر نفسو ،ص <.48

( )6تشارلز تري  ،صفحات من تاريخ العراق ،ترجمة زينة جابر ادريس ،بيروت ،777; ،ص.97
( )7الحاج طال

اغا? ىو والد المؤرخ العراقي سميمان فائق مؤلف كتا

حسن عمي مجيد ،والة الحمة وحكاميا ،المصدر السابق ،ص;;.7

( )8لونكريك ،الصدر السابق ،ص ص <>.7>=-7
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الحمة ،إذ قال احدىم ((ان دخولو كان بايعاز من دولة فارس))( ،)1وقال اخر ((ان محمد الكيية دخل الحمة باستدعاء من

اىميا.)2())...

الثورة حدثت في الحمة فضال عن

ومن خالل ما ورد في وجيتي النظر يرجح الباحث الرأي الثاني الن كل أسبا
الوضع المتردي داخل المدينة الذي كان يشجع عمى الثورة ضد المماليك.

التقى الطرفان الممموكي بقيادة احمد اغا الكتخدا وعشائر الحمة ومن ساندىم قر الحمة ،وانتيت المواجية بانتصار

محمد الكيية وكسر شوكة الجيش المياجم مما زاد من عزيمة عشائر الحمة ومن ساندىم ،ويعود السب

استعدادات محمد الكيية واتباعو كانت منظمة مسبقاً ،زيادة عمى ذلك كثرة اتباعو(.)3

في ذلك الى أن

وكان لزاما عمى الوالي داود باشا ان يتخذ بعض االجراءات الخماد ىذه الثورة ،لذا اصدر ام ار بارجاع الحاج طال
عمى

الى منصبو االول حاكما عمى الحمة وتسممو قيادة الجيش لمالقاة محمد الكيية وعشائر الحمة ،فوصل الحاج طال

راس جيش كبير الى اطراف الحمة وعندىا التقى بجيش محمد الكيية الذي تأثر جدا بالحر الدعائية التي شنيا الباشا ضد
ىذا الجيش مما ادى الى تخاذل بعض العشائر المساندة ومنيم قبيمة قشعم في المعركة وانيزمت ودارت رحى معركة طاحنة

بين الطرفين كانت الغمبو فييا لجيش داود باشا(.)4

بالء وقاتمت قتاال مري ار وليا الفضل في ترجيح كفة جيش المماليك ،إذ زحف
وابمت عشيرة العقيميين في ىذه المعركة ً
()5
العقيميون عمى الحمة عمى الرغم من قطع الجسر الذي يدخميم الى الحمة من قبل اعوان محمد الكيية.
وفعل العقيميون فعمتيم باىالي الحمة فقامو بني

البيوت وتخري

الدور وقتميم لكل من ىو موال لمحمد الكيية ،وبعد

استقرار الموقف انسحبت قوات داود باشا تاركة في الحمة حامية عسكرية من العقيميين.

()6

واتبع العقيميون شتى انواع االضطياد باىالي الحمة حتى ان السكان اصابيم نوع من االحباط النفسي لما اشاعوه من
دعايات مسمومة ضد اىالي الحمة ومن جاورىا من العشائر الحمية

()7

ولذلك فان اىل الحمة ومن ساندىم من العشائر رفعوا

رفعوا راية العصيان عمى الحكومة وحاصروا الحامية العقيمية في الحمة التي تركيا داود باشا في احدى خانات الحمة
()9

المسمى (خان الحشاشة)( ،)8إذ اقتحموا الخان وحاصروا العقيميين ودخموا عمييم وقتموا واحرقوا كل من في داخل الخان.
()9

الخان.

اما محمد الكيية فير الى عشائر المنفتك ،إذ اراد المجوء عند حمود الثامر ولكن االخير اعتذر منو فير الى
الحويزة وانتيت اخباره.

()10

وامر داود باشا بتجييز جيش كبير اخر لدخول مدينة الحمة واالستيالء عمييا وعندما عمم اىل الحمة بذلك استعدوا

وتحصنوا في مدينتيم وتمكنوا من صد الجيش وعدم دخولو في الحمة ،لوال بعض االنتياكات وبعض االنييارات التي

( )1احمد لطفي ،تاريخ لطفي ،استنبول ،د.ت ،ص.47:

( )2عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص ص ==.7=>-7
( )3المصدر نفسو ،ص>=7

( )4لونكريك ،المصدر السابق ،ص==.7

( )5عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص>=7
( )6يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ص<48

( )7عمي كاشف الغطاء ،الحصون المنيعة في طبقات الشيعة ،مخطوطة محفوظة في مؤسسة كاشف الغطاء ،النجف ،د.ت ،ورقة .977
( )8الحشاشة? احدى خانات الحمة .ينظر? يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص<.48
( )9محمد حسن ال كاشف الغطاء ،المصدر السابق ،ورقة .8;-8:

( )10عباس العزاوي ،العراق بين احتاللين ،المصدر السابق ،ص>.7
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اصابت بعضيم مما جعميم يحرقون جسر الحمة لمنع قوات داود من الدخول الى الحمة إال ان تمك القوات دخمت المدينة
()1

وأوقعت فييا كل ما يخزي ،فقتمت أبنائيا وىدمت واحرقت البيوت حتى خرج الناس فارين من بيوتيم الى اطراف الحمة.
الخـــــــــــاتمة

يعد المماليك من الرقيق االبيض ،اشتراىم الوالي حسن باشا ،واتخذ منيم خدماً تارة ،وجنداً اشداء تارة اخرى ،اعتمد

عمييم في ايام الشدة والمحافظة عمى حكم المماليك ،وان اكثرىم جمبوا من بالد القوقاز ،إذ اكثر حسن باشا من شرائيم
وحرص عمى تربيتيم عسكرياً وادارياً في مدارس اعدىا ليذا الغرض.

كانت منطقة الفرات االوسط في عيد الوالة المماليك في حالة يرثى ليا ،لما امتاز ِ
بو ىذا العيد من كثرة االعتداء

عمى الناس وارتكا

المجازر ضدىم واسالي

تعذي

العيد لكثرة ما قامت بو العشائر من عمميات ني

متنوعة لم تشيدىا المنطقة من قبل ،وبسب
وسم

انعدام االمن في ذلك

وحرق مزارع العشائر االخرى المجاورة عندما تضعف قوة جيش

المماليك وتصبح غير قادرة عمى الوقوف بوجو تحركات العشائر التي كان عمييا ان تجمع شمميا وتشكل قوة قادرة عمى
صد كل ىجمات المماليك عمييا بدالً من االقتتال فيما بينيا ،االمر الذي جعل الباحث ينظر الى بعض العشائر عمى انيا

غير منضبطة ،والدليل عمى ذلك ما قامت بو عشائر عنزة ومنيم الصقور باالعتداء والسم

لعشيرة الدليم القاطنة في

ضواحي الحمة.
وفي عيد المماليك ازدادت الثورات العشائرية وكادت العشائر ان تسيطر عمى االوضاع في منطقة الفرات االوسط،
االمر الذي اضعف قوة المماليك في العراق وسرع من سقوطيم ،وكمفت الحرو المماليك لعشائر الفرات االوسط أمواالً كثيرة،
لذا عمد المماليك الى فرض ضرائ

باىظة عمى سكان المنطقة لسد نفقات الحرو وارضاء البا

العالي في استانبول.

ونجد ان االىالي ينظرون الى المماليك نظرة فييا الكثير من الكراىية ،إذ يعدوىم لصوصاً ينيبون امواليم بطريقة

جمع الضرائ

واالستيالء عمى خيرات بالدىم من دون ان يقدموا اية خدمة ليم ،وألجل اضعاف قوة العشائر في الفرات

االوسط اتخذت حكومة المماليك شتى الطرائق والوسائل لتحقيق أىدافيا في السيطرة عمى المنطقة ،السيما استعماليا اسمو

(فرق تسد) ،إذ عممت عمى ضر الشيخ الذي يعارض وجودىم وسياستيم بأخيو أو عمو ،وقياميم بخمع الشيخ واستبدالو
بآخر وىذا يزيد حدة التنافس والتناحر بينيم وتبقى حكومة المماليك المستفيدة الوحيدة من ذلك.
قائمة المصادر

أوال :الكتب العربية والمعربة:

 -4ابراىيم غانم الخزاعي ،تاريخ خزاعة ،ج ،4بغداد.4>;> ،
 -7ابراىيم فصح الحيدري ،عنوان المجد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد ،القاىرة.4>>> ،
 -8أبي المنذر ىشام بن محمد بن السائ

الكمبي ،جميرة النس  ،تحقيق الدكتور ناجي حسن ،ط ،4عالم الكت

لمطباعة

والنشر والتوزيع ،بيروت.7747 ،

 -9احمد جودت ،تاريخ جودت ،ج ،8ج ،44استنبول ،د.ت.
 -:احمد عمي الصوفي ،المماليك في العراق ،الموصل.4>:7 ،
; -احمد لطفي ،تاريخ لطفي ،استنبول ،د.ت.
< -أدي

عبد اهلل النوايسة ،المعجم الشامل لمقبائل العربية واالمازيغية ،ج ،7ط ،4دار كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع،

عمان ،االردن.777< ،

( )1يوسف كركوش الحمي ،المصدر السابق ،ص<.48
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= -امين المدني ،خمسة وخمسون عاما من تاريخ العراق44== ،ىـ  4797 -ىـ ،القاىرة48<4 ،ىـ.
> -تشارلز تري  ،صفحات من تاريخ العراق ،ترجمة زينة جابر ادريس ،بيروت.777; ،

 -47ثامر عبد المحسن العامري ،معجم القبائل واالسر والطوائف في العراق ،بغداد.7774 ،
 -44جاسم حسن شبر ،تاريخ المشعشعين وتراجم اعالميم ،النجف.4>;: ،
 -47جعفر الخياط ،صور من تاريخ العراق المظممة ،ج ،4بيروت.4><4 ،
 -48جون غوردن لوريمر ،دليل الخميج (القسم التاريخي) ،ج ،9ترجمة مكت

الترجمة في قطر.4>;< ،

 -49حمود الساعدي ،بحوث عن العراق وعشائره ،النجف.4>>7 ،
 -4:رسول الكركوكمي ،دوحة الوزراء في وقائع بغداد الزوراء ،ترجمة عالء موسى كاظم نورس ،بيروت.4>;8 ،
; -4ساطع الحصري ،البالد العربية والدولة العثمانية ،القاىرة.4>:< ،

< -4ستيفن ىمسمي لونكريك ،اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ،ترجمة جعفر الخياط ،ط ،9بغداد.4>;= ،
= -4سميمان فائق ،تاريخ بغداد ،ترجمة عالء موسى كاظم نورس ،بغداد.4>;7 ،
> -4عباس العزاوي ،تاريخ العراق بين احتاللين ،ج; ،بغداد.4>:9 ،
-77ـ ـ ـ ـ ،عشائر العراق ،ج ،4لندن ،د.ت.
 -74عبد الرحمن السويدي ،حديقة الزوراء في سيرة الوزراء ،تحقيق صفاء خموصي ،ج ،4بغداد.4>;7 ،
 -77عبد العزيز سميمان نوار ،داود باشا والي بغداد ،القاىرة.4>;= ،

 -78ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تاريخ العراق الحديث من نياية حكم داود باشا الى نياية حكم مدحت باشا ،القاىرة.4>;= ،
 -79عثمان بن سند البصري ،مطالع السعود باخبار الوالي داود ،بغداد ،دت.
 -7:عالء موسى كاظم نورس ،حكم المماليك في العراق ،4=84-4<:7 ،بغداد.4><: ،
; -7عمي الشعيبي ،آل قشعم ،دمشق.4>== ،

< -7عمي صالح الكعبي ،دراسات تاريخية عن العشائر واالعالم العراقية ،ج ،7ط ،7مؤسسة دلتا لمطباعة والنشر ،بيروت،
.7747
= -7عمي كاشف الغطاء ،الحصون المنيعة في طبقات الشيعة ،مخطوطة محفوظة في مؤسسة كاشف الغطاء ،النجف ،دت.
> -7عمي الوردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ،ج ،4بيروت.777: ،

-87كارسنن نيبور ،رحمة نيبور لمعراق ،في القرن الثامن عشر ،ترجمة محمود حسين االمين ،بغداد.4>;: ،
-84محمد ثريا ،سجل عثماني او تذكرة مشاىير العثمانيين ،ج ،4استانبول ،د.ت.
 -87محمد حسن ال كاشف الغطاء ،العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية ،النجف ،د.ت.
 -88محمد عمي الصوفي ،المماليك في العراق ،الموصل.4>:7 ،
 -89محمد عمي اليعقوبي ،البابميات ،ج ،7النجف.4>:9 ،
-8:محمد فريد ،تاريخ الدولة العثمانية ،القاىرة.4>47 ،
; -8محمد محسن العاممي ،طبقات اعالم الشيعة ،ج ،7النجف.4>:9 ،
<-8محمود شكري االلوسي ،تاريخ مساجد بغداد واثارىا ،تيذي

محمد بيجت االثري ،بغداد.4>8; ،

= -8وداي العطية ،تاريخ الديوانية قديما وحديثا ،النجف.4>:9 ،

>-8ياسين العمري ،غاية المرام في تاريخ بغداد ،دار السالم ،بغداد.4>;= ،
-97يعقو سركيس ،مباحث عراقية ،ج ،4بغداد.4>9= ،
 -94يوسف كركوش الحمي ،تاريخ الحمة ،ق ،4ط ،4النجف.4>;: ،
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1. Abraham. parsons ،Travel in Asia and Africa ،London ،1808.
2. Dikson. H. R. P. ،The Arab of the desert ،London ،1967.

3. Edward. Lives ،Voyage from England to India 1754 ،London ،1898.
4. Layard. Henry ،Early adventures in Persian Usiuno and Babylonia ،London ،1984.
5. Mig. Mann ،Robert travel in challdea a jurney from Bussrah to Baghdad and Hilla and
Babylon ،London ،1828.
ثالثا :الرسائل واالطاريح الجامعية:

 .4تنين صادق جعفر االنصاري ،العراق في عيد سميمان باشا الكبير  ،4=77-4<=7رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية االدا  ،جامعة البصرة.4>>= ،
 .7عدنان حسن محبوبة ،مقاومة العراقيين لمنفوذ االجنبي  ،4=84-4<:7رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االدا ،
جامعة بغداد.4>>7 ،
 .8عماد عبد السالم رؤوف ،الحياة االجتماعية في العراق ابان عيد المماليك > ،4=84-4<9اطروحة دكتوراه غير
منشورة ،كمية االدا  ،جامعة القاىرة.4><; ،

 .9عمر ابراىيم محمد الشالل ،لواء الدليم في عيد الحكم البريطاني المباشر عمى العراق < ،4>77-4>4رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة القادسية.7777 ،
 .:مؤيد أحمد خمف الفيد ،السياسة العثمانية تجاه العشائر العراقية  ،4=;>-4<:7رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
االدا  ،جامعة البصرة.7777 ،

رابعا :الموسوعات:

 -4بيجت عبد الواحد ،محمد العريس وآخرون ،موسوعة قبائل وعشائر العر  ،م ،4ط ،4منشورات دار اليوسف لمطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت.777; ،

خامسا :المجالت:

 -4تايمر ،رحمة تايمر الى العراق >=< ،4<>7-4ترجمة بطرس حداد ،مجمة (المورد) ،ع ،4م ،44بغداد.4>=7 ،
 -7محمد حسن عمي مجيد ،انتفاضة سنة <=< 4العربية الثالثية ضد حكم المماليك ،مجمة (آفاق عربية) ،ع ،4تموز
><>.4

 -8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،والة الحمة وحكاميا ،مجمة (المؤرخ العربي) ،بغداد ،ج.4>=7 ،7
 -9مشاىدات تكسي ار في العراق سنة  ،4;79ترجمة جعفر الخياط ،مجمة (االقالم) ،ج ،9س ،4كانون االول .4>;9
 -:يعقو سركيس ،تاريخ البصرة والمنتفق ،مجمة (لغة العر ) ،م ،9س>.4>7< ،
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