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ملخ�ص البحث
من املش��اكل الكبرية التي واجهه��ا العثامن ّيون طيلة حكمهم للعراق هي املش��كلة

العش��ائر َّية  ،وكانت تستنزف من حكومتي بغداد واس��طنبول األموال واجلهود إلمخاد
االنتفاضات العش��ائرية املس��تمرة  .ويف مناطق ِ
احل َّلة كانت احلركات العش��ائر َّية قو َّية،
َّ
َّ

ولع َّله��ا بلغت أوجها يف عهد احلكَّام املاملي��ك ( )1831-1749الذين حكموا العراق
حتت راية العثامن ّيني.

وكان س��بب ه��ذه االنتفاضات س��وء إدارة الوالة وجس��امة الرضائ��ب احلكوم َّية

التي تثقل كاهل العش��ائر .وبذلك كانت االنتفاضات العشائر َّية من أجل التخ ّلص من

والتهرب من دفع الرضائب اجلس��يمة .يض��اف إىل ذلك َّ
أن عادات
س��يطرة احلكوم��ة ،
ّ

العش��ائر وتقاليدهم تُلزم أفراد العش�يرة االلتزام بالعش�يرة وش��يخها يف ّ
كل الظروف ،

ومن الصعب عليهم اخلضوع للحكومة وقوانينها.

كان سليامن باشا الكبري( )1802-1780وداود باشا ( )1831-1817من أقوى

حكَّام املامليك الذين جاهبوا االنتفاضات العش��ائر َّية بحزم  ،لكن مل يس��تطيعوا أن ينهوا
بالقوة العس��كر َّية .فالعش��ائر بحاجة إىل قوانني تُلزمهم االستقرار
املش��كلة العش��ائر َّية ّ

واهل��دوء ،وه��ذا م��ا عمل��ه مدح��ت باش��ا ( )1871-1869عندما ب��دأت املعاجلات
الصحيحة خطواهتا األوىل يف عهده.

هذه الدراس��ة س�� َّلطت الضوء عىل االنتفاضات العش��ائرية يف ريف ِ
احل َّلة يف أثناء
َّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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حللَّة يف ع�صر املماليك
االنتفا�ضات الع�شائر َّية يف لواء ا ِ

توضيحا لطبيعة العش��ائر وعدم التزامها
اململوكي ،وه��ي يف الوقت ذاته تعطي
احلك��م
ً
ّ

بحكوم��ة بغداد .وهناك من نعتها بالوطن َّية والثائرة ضدّ املحتل  ،لكن يف احلقيقة مل يكن
عشائري لرفع الظلم عن العشرية ،واملتم َّثل بالرضائب
حتركها بدافع وطني ،وإنَّام بدافع
ّ
ّ

الثقيلة وإهانة أبنائها من قبل املسؤولني املامليك .
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Abstract
Throughout their rule for Iraq, the Ottomans faced major
problems, including the tribal problem, and it was drained
the money and efforts from the governments in Baghdad and
Istanbul to quell the ongoing tribal uprisings. Tribal movements
were strong in Hilla regions, perhaps they reached their peak
during the reign of the Mamluk Rulers (1749-1831) who ruled
Iraq under the flag of the Ottomans.
The reason for these uprisings is the mismanagement of
governors and the size of the huge government taxes that
weighed heavily on the tribes. So, tribal uprisings were aimed at
getting rid of government control, as well as evading large taxes.
In addition, tribal customs and traditions oblige members of the
clan to abide by the clan and its sheikh in all circumstances, and it is
difficult for them to submit to the government and its laws.
Sulaiman Pasha, the Great (1780-1802) and Dawood Pasha
(1817-1831) were among the most powerful Mamluk rulers
who faced strong tribes uprisings, but they were unable to end
269

َّ جملَّ ٌة فصليَّ ٌة
ُّحمكم ٌة تُعنى ر
العدد الرابع/اجمللَّد الثاني/ السنة الثانية.اث احللِّ ّي
ِ بالت

حللَّة يف ع�صر املماليك
ِ االنتفا�ضات الع�شائر َّية يف لواء ا
the tribal problem by military force. The tribes need laws that
impose stability and tranquility on them. This is what Medhat
Pasha, (1869-1871) did when the correct treatments began their
first steps in his reign.
This study highlighted on the tribal uprisings in Hilla
countryside during the Mamluk’s rule, while at the same time
it gives an explanation of the tribes nature and their lack of
commitment to the Baghdad Government. There are some
people called it as nationalists and rebels against the occupier,
but in fact, it was not motivated by a national motive, but a tribal
motive to lift the injustice of the clan of heavy taxes and insulting
its children by the Mamluk officials.
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املقدمة
ّ
من املش��اكل الكبرية التي واجهه��ا العثامن ّيون طيلة حكمهم للعراق هي املش��كلة

العش��ائر ّية ،وكانت تس��تنزف من حكومتي بغداد واس��طنبول األموال واجلهود إلمخاد
االنتفاضات العش��ائرية املس��تمرة .ويف مناط��ق ِ
احل َّلة كانت احلركات العش��ائر َّية قو َّية،
َّ

ولع َّله��ا بلغت أوجها يف عهد احلكَّام املاملي��ك ( )1831-1749الذين حكموا العراق

حتت راية العثامنيني.

وكان سبب هذه االنتفاضات سوء إدارة الوالة ،وجسامة الرضائب احلكوم َّية التي

تثقل كاهل العشائر .وبذلك كانت االنتفاضات العشائر َّية من أجل التخ ّلص من سيطرة
والتهرب من دفع الرضائب اجلس��يمة .يضاف إىل ذل��ك َّ
أن عادات وتقاليد
احلكوم��ة،
ّ

العشائر وتقاليدهم تُلزم أفراد العشرية االلتزام بالعشرية وشيخها يف ِّ
كل الظروف ،ومن

الصعب عليهم اخلضوع للحكومة وقوانينها.

كان س��ليامن باش��ا الكب�ير( ،)1802–1780وداود باش��ا ( )1831-1817من

أق��وى حكام املامليك الذي��ن جاهبوا االنتفاضات العش��ائر َّية بحزم ،لكن مل يس��تطيعوا
أن ينه��وا املش��كلة العش��ائر َّية بالقوة العس��كر َّية ،فالعش��ائر بحاج��ة إىل قوانني تلزمهم
االس��تقرار واهل��دوء ،وهذا م��ا عمل��ه مدح��ت باش��ا ( )1871-1869عندما بدأت

املعاجلات الصحيحة خطواهتا األوىل يف عهده.

هذه الدراس��ة س�� َّلطت الضوء عىل االنتفاضات العش��ائر َّية يف ريف احل َّلة يف أثناء
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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توضيحا لطبيعة العش��ائر وعدم التزامها
اململوكي ،وهي يف الوقت نفس��ه تعطي
احلكم
ً
ّ

بحكومة بغداد ،وهناك م��ن نعتها بالوطن َّية والثائرة ضد املحتل ،لكن يف احلقيقة مل يكن
عش��ائري لرفع الظلم عن العش�يرة املتم ِّثل بالرضائب
وطني ،وإنَّام بدافع
حتركها بدافع
ّ
ّ
ّ

الثقيلة ،وإهانة أبنائها من قبل املسؤولني املامليك.

�أ َّو اًل :االنتفا�ضات الع�شائر َّية احل ِّل ّية جتابه بق�سوة من احلكَّام املماليك
لق��د واج��ه املامليك خالل حكمهم للعراق مش��اكل داخل ّية كث�يرة ،وذلك بحكم

العراقي ،وتقس��يم العراق إىل دوالي��ات ،واالعرتاف بحكم العصب ّيات
طبيعة املجتمع
ّ

فيه ،فقد ورثوا املش��كلة العش��ائر ّية بأعنف صورها ،ففي مناط��ق احل َّلة املجاورة لبغداد
مستمرة طيلة عهدهم.
كانت احلركات العشائر ّية املس ّلحة
ّ

ّ
ولعل معظم هذه االنتفاضات كان س��ببها س��وء إدارة الوالة ،وجسامة الرضائب

احلكوم ّي��ة الت��ي تثقل كاهل العش��ائر .وبذلك عملت األخرية دو ًما ع�لى التخ ّلص من

لتته��رب م��ن دفع تل��ك الرضائب .يضاف ع��ن ذل��ك ّ
أن التكوين
س��يطرة احلكوم��ة،
ّ
العش��ائري وم��ا يتم ّيز ب��ه من ع��ادات وتقاليد ،جيعل م��ن الصعب عىل أفراد العش�يرة
ّ
اخلض��وع للحكوم��ة وقوانينها ،إذ ّ
إن والءهم يقترص عىل عش�يرهتم وش��يخهم( ،)1لذا

كانت احلكومة يف نظرهم أمر يستحق االزدراء والعصيان(.)2

قاسى الوالة املامليك مشا ًقا كثرية يف اخضاع العشائر الثائرة التي استنزفت ثوراهتم

الكثري من االموال واجلهود ،وكانت احلمالت العسكرية التي توجه إىل هذه العشرية أو

تلك ،تكاد تكون من ع��ادات حكم كل وال من الوالة املامليك ،وكانت هذه احلمالت

تقوم بترشيد العش�يرة وتستويل عىل قسم من أمواهلا ،وعىل مواشيها وتعدها من الغنائم
احلرب ّية .يرافق ذلك تدمري وختريب ،ويتلو ذلك يف مجيع احلمالت تبديل الشيخ وإخالد

272

الزبيدي
�أ.د .كرمي مطر حمزة
ّ

ثم تلجأ العشرية بعد ذلك إىل قطع الطرق والسلب
العش�يرة إىل السكينة بضعة أش��هرّ ،

والنه��ب( .)3ففي عهد عمر باش��ا( )4اضطرب��ت منطقة الفرات األوس��ط ،إذ أخذ نفوذ
اخلزاع��ل( )5يقوى ويش��تد ،فأرس��لت إليهم اجلي��وش ودمرت حارضهت��م (مللوم)(،)6
ثم أس��تبدل الشيخ الثائر بغريه بعد أن َّفر هار ًبا
وأعدم عدد من الرؤس��اء من دون رمحةّ ،

قوهتم بزعامة محد
من وجه اجليش( .)7وبعد عمر باش��ا استفحل أمر اخلزاعل وازدادت ّ
احلمود( )8الش��خصية القو ّي��ة وصاحب الطموح الو ّثاب ،فه��و يأبى الضيم واخلضوع،
لذلك كان كثري االصطدام باحلكومة ،رسيع اخلروج عليها(.)9

تسجل عن أبناء العشائر أن قيمة الرجل عندهم تقاس بمقدار
من املالحظات التي ّ

ما يبدي من نخوة وس��خاء يف عش�يرته من جهة ،وما يبدي من شجاعة وإقدام يف غزو

اآلخرين من جهة أخرى(.)10

مهمة عند املامليك اقتصاد ًّيا وإس�تراتيج ًّيا وسياس ًّيا ،وهي مدينة
كانت احل َّلة مدينة ّ

عيل
ألغ��راض الدف��اع عن العاصم��ة ،كام أنهّ ا مس��تقر للمعارض�ّي�نّ للحكوم��ة ،وكان ّ
()11
مس��تقرا يف منطقة املجر ّية جنوب احل َّلة عام  1762عندما قدّ م ملتمسه للباب
باش��ا
ًّ
العايل يف اسطنبول إلسناد الوالية له .وجاءت املوافقة يف إسناد الوالية له وهو يف احل َّلة،

وحترك منها بعد ذلك إىل بغداد (.)12
ّ

()13
حي��رك جيش��ه باتجّ اه قبائ��ل اخلزاعل
واس��تطاع عم��ر باش��ا يف ع��ام  1764أن ّ

اس��تمرت طويلاً وانتهت يف
وش��يخهم محود احلمد ،ودارت بني اجلانبني حرب طاحنة
ّ

عام  1765بالنرص جليش املامليك(.)14

جهز ً
جيشا
وعندما تس�� ّلم سليامن باش��ا الكبري( )15الس��لطة يف بغداد عام 1780م ّ

وتوجه به إىل معاقل اخلزاعل يف إطراف احل َّلة ،فاستطاع أن هيزم اخلزاعل وأبدل شيخهم
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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واس��تقر س��ليامن باش��ا وجيش��ه غريب الفرات ،مقابل
حممد،
ّ
محد احلمود بـ :حمس��ن بن َّ

()16
فتحصنوا
الديوان ّي��ة ،لكن اخلزاعل كرسوا س��دود املياه ،وأصبحت بالدهم أه��وار
ّ
ٍ
حينئذ تي ّقن اخلزاعل ّ
أن املياه
فيها .وملا بلغ س��ليامن ما فعله اخلزاعل أمر بإقامة السدود،

التي هي حصوهنم ال بدّ أن تنش��ف عن قريب فأغار عليهم س��ليامن بخيله وحارصهم
مجي ًعا ،فأذعنوا للطاعة وأرس��لوا وفو ًدا يرجون هلم عند الباش��ا( ،)17فعفا عنهم س��ليامن
وأعاد محد احلمود ً
شيخا واستوىف الرضائب املرتتّبة عليهم(.)18

فتوجه إليهم س��ليامن باش��ا
وتكررت حتركات اخلزاعل يف عامي  1783وّ ،1784
ّ

بجيشه ،وكان هؤالء قد اغتنموا فرصة الفوىض التي ح ّلت بالبالد يف السنوات السابقة
فس��يطروا عىل منطقة الفرات األوس��ط زهاء ثامين سنوات برئاسة شيخهم محد احلمود،

واس��تطاع سليامن باش��ا أن خيضعهم ألمره بواس��طة قطع مياه النهر عنهم دون أن يريق

مرص��ع القبضة وثوب من
قط��رة دم واحدة( ،)19وقد كافأه الس��لطان عىل ذلك بس��يف ّ
السمور الفاخر(.)20

ّ
املتأصل،
العشائري
الطبيعي بني حياة القبائل العرب ّية التي يسيرّ ها العرف
إن التنافر
ّ
ّ
ّ

وتقاليد العرب املعروفة ،وبني احلكم الدخيل الذي كان ُيفرض عىل العشائر لتخضع له
وتؤ ّدي الرضائب الباهضة إليه من دون أن حتىض لقاءها بيشء من نعم العملية التمدين ّية
يتوجب عىل احلكومات أن متارسها(ّ ،)21
كل ذلك أ ّدى إىل اتحّ اد عشائري قوي
التي كان ّ
ضد املامليك عام 1787م ،استطاع السيطرة عىل البرصة ألكثر من ثالثة أشهر( .)22وقاد
هذا االحتاد س��ليامن
الش��اوي( )23ش��يخ العبيد( ،)24وثويني العبد اهلل( )25رئيس عش��ائر
ّ

املنتفق( )26ومحد احلمود( )27شيخ اخلزاعل .ويذكر عثامن بن سند ّ
أن السيطرة عىل البرصة

متَّت بدون إراقة دماءّ ،
وأن ثويني سيطر عىل البرصة وأراضيها ومزارعها ،ففرض بعض

التجار وأهل األموال( .)28لكن توماس هاوي��ل( )29الذي زار البرصة بعد
الرس��وم عىل َّ
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بضعة أش��هر من استعادهتا إىل س��لطة املامليك ذكر عكس ما قاله ابن سند ،فقال« :كان

ّ
واحتل املدينة
ثويني قد اس��توىل عليها يف عام 1787م بتدابريه الصائبة ،ففاجأ حاميتها

م��ن دون مقاومة .واألمر امللفت للنظر أنّه مل يصب إذ ذاك أحد من س��كّاهنا بأهانة ،ومل
يتج��اوز أحد عىل مال ألحدهم ،ومل يطلب الش��يخ من س��كّاهنا غرامة حرب ّية .وبعد أن

اس��تولت جيوش الشيخ بنصف ساعة عادت ش��ؤون الناس جتري بانتظام ال يشوبه ما

ّ
خيل به ،فكأنّه مل يقع هناك حادث غري اعتيادي»( .)30وتعدّ هذه احلركة العشائر ّية أخطر

ثورة عرب ّية قامت يف وجه حكومة املامليك يف العراق(.)31

وقد اس��تمر سليامن باشا الكبري يعمل عىل إقرار األمن والنظام ،ففي سنة 1793م

بعث محلة إىل اخلزاعل التي أخذ ش��يخها حمس��ن احلمد يامطل يف دفع ما عليه من رسوم
فتم اس��تيفاؤها منه ،وصدر األمر بعد ذلك بعزله وتعيني محد احلمود مكانه.
الرضائبّ ،

ويف س��نة  1797ع��اد محد احلم��ود إىل الثورة عىل احلكومة فأرس��لت إلي��ه محلة بقيادة
عيل باشا( )32فشتّت أتباعه(.)33
الكتخدا ّ

ويف س��نة  1799وفدت جماميع من عش��ائر عنزة( )34إىل مقاطع��ة الطهامز ّية التابعة

للح َّلة لالكتيال من القمح والش��عري والتمر ،ويف األثناء حصلت مشاجرات بينهم وبني
العش��ائر املوج��ودة هن��اك ،ممَّا أ َّدى إىل اختالل األمن يف تلك املنطقة؛ لذا س�َّي�رَّ س��ليامن
باش��ا ً
عيل للقضاء عىل خطرها ،لك ّن عنزة عند سامعهم خرب قدوم
جيشا بقيادة الكتخدا ّ
اجليش التجأوا إىل عش��ائر جشعم( )35واألسلم( )36والرفيع( )37فأخفوهم بينهم بمقتىض

توسطوا هلم ،وقدّ مت عشائر عنزة للحكومة ثالثة آالف بعري ومخسني
ثم َّ
الشيمة العرب ّية َّ

توجه الكتخدا إىل احل َّلة فش��كا األهايل من جور
حصانًا ،فعفا عنهم الباش��ا .بع��د ذلك ّ
العس��كري ،فعرض احلالة عىل الباش��ا فصدر األمر بعزله .بع��د ذلك اتجّ ه إىل
حاكمه��ا
ّ

عش�يرة جش��عم وفرض غرامة عليها مخس�مائة بعري وألفي ش��اة ،فلم يس��تطيعوا دفعها
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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وتوجه إىل بغداد(.)38
والتمسوا العفو فعفا عن النصف وأخذ النصف الباقي
ّ
ويف معظم الس��نوات كانت قبيلة اخلزاعل يف مواجه��ة املامليك ،ففي عام 1800م

وحتصنوا يف مناطقهم املحاط��ة باألهوار واألهنار
ثاروا بوجه حكومة س��ليامن الكب�ير،
ّ

بالتوج��ه إليهم ،واس��تطاع جيش املامليك
عيل
ّ
القريب��ة من مللوم ،فأمر الباش��ا كتخ��داه ّ
اضطرهم إىل االستس�لام .فاغتن��م اجليش نحو
حمارصهتم وتش��ديد اخلن��اق عليهم ممَّا
ّ

عرشة آالف تغار( )39من الش��لب وأموالاً أخرى .وقام الكتخدا بقطع املياه عن األهوار

حتصنوا فيها(.)40
التي ّ

وانتفضت عشائر جليحة وعفك وامتنعت من دفع الرضائب ،فسار سليامن الكبري
ِ
حترك
إليه��ا بجيش كب�ير ،وحارصها أ ّيا ًما ،ومل تفد هذه العش��ائر املوان��ع املائ َّية أليقاف ّ

وتعهدوا بدفع مابذ ّمتهم من رسوم
اجليش اليهم .واستس��لموا وطلبوا العفو من الوايلّ ،
ورضائب للدولة(.)41

ّ
إن إلقاء نظرة رسيعة عىل تاريخ العالقات بني سليامن باشا الكبري والعشائر العرب ّية

ّ
يدل عىل ّ
بالقوة ،وإنّام يف استقرار هذه العشائر ،لذا ظ ّلت املشكلة
أن عالج املشكلة ليس ّ

العشائر ّية قائمة(.)42

ويف موضوع ذي صلة بالعش��ائر ،واجه سليامن باشا مش��كلة أخرى ال ّ
خطرا
تقل ً

من املش��كلة العشائر ّية ،وهي مش��كلة الغزوات الوهاب ّية( )43عىل العراق ،ومنها مناطق
احل َّلة .فاتخّ ذ سليامن الكبري إجراءات رسيعة ،إذ نرش جيشه يف مناطق اهلند ّية واحل َّلة لصدّ

()44
مق��را متقدّ ًما له .وكان
اهلج�مات الوهاب ّية التي قادها ابن س��عود  .واتخّ ذ مدينة احل َّلة ً

بضم ّ
تأزمت العالقات
كل مناطق غريب الفرات إىل إمارت��ه( .)45وقد ّ
ابن س��عود يطمح ّ

العراق ّي��ة -الس��عود ّية منذ ع��ام  1799عندم��ا قتل اخلزاع��ل ثالثمئة رجل م��ن قافلة
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ّ

آلل سعود بالقرب من مدينة النجف(.)46
وقد اس��تعدّ ت حكومة احل َّلة يف عام  1802لص��دّ الوهاب ّيني عن احل َّلة ،وأحاطت

وتطوع مجع غفري من احل ِّليني للدفاع عن مدينتهم ،وملا شارفها
املدينة بالبنادق واملدافع،
ّ

فلم أرادوا اهلجوم عىل
الوهاب ّيون رضبوا خيامهم يف مكان قرب احل َّلة ُيقال له (الغيلة) ،اّ
احل َّل��ة رضبوا باملدفع الذي وضع عىل ّتل الرم��اد( ،)47يضاف إىل ذلك ّ
أن بعض احل ِّليني
أبدوا ش��جاعة نادرة بحيث أذهلوا الوهاب ّيني فوجد هؤالء أن ال طاقة هلم يف االس��تيالء

عىل احل َّلة ،فرحلوا عنها إىل كربالء(.)48

عيل باشا
اشتدّ ضغط السلطة العثامن ّية يف اسطنبول عىل حكومة بغداد ،وعىل رأسها ّ

عيل باشا إىل القيام بحركات مظهر ّية أكّدت ّ
أن العراق
ّ
ليجرد محلة عىل الوهاب ّيني ،فلجأ ّ

القوة القادرة عىل صد القوة الوهاب ّية .هذا العجز جعل عشائر العراق النازلة غريب
ليس ّ
لقوة اهلجامت الوهاب ّية فلم يكن أمامها سوى أن تشدّ رحاهلا إىل أرض
تتعرض ّ
الفرات ّ
اجلزيرة العراق ّية حاملة معها عنارص الفوىض واالضطراب(.)49

اهتم��ت حكومة املامليك بس��ور احل َّلة لص��دّ غارات
وع�لى إثر هج��وم الوهاب ّيني ّ

الوهاب ّيني وغريهم ،والتي أصبحت معتادة س��نو ًّيا ،فأنش��ؤوا بدل الس��ور املهدّ م س��ور
حمك��م ،بني بالصخور التي نقلت من أطالل بابل ،وقد اش�ترك أهل احل َّلة مع احلكومة

يف إقامته(.)50

يب يف عهد س��ليامن باش��ا الصغري( ،)51فقد وردت األنباء س��نة
تعاظ��م اخلطر الوها ّ

قوة كبرية م��ن الوهاب ّيني للهجوم عىل كرب�لاء ،فانترش اهللع يف نفوس
1808م بظه��ور ّ
احل ِّلي�ين ،وغزا الوهاب ّيون القرى وحقول الرز املجاورة ملدينة احل َّلة ،وعربوا قناة اهلند ّية

الق��وات الوهاب ّية
بمجرد وصول الباش��ا إىل احل َّل��ة .صارت
الصغ�يرة ،لكنه��م رجعوا
ّ
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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مصدر خطر عىل مدن الفرات ،وص��ار الرعاة العراق ّيون ال خيرجون إىل البادية خلوفهم

عىل أغنامهم من الوهاب ّيني(.)52

جتددت احلركات العشائر ّية املعارضة يف مناطق احل َّلة يف عهد عبد اهلل
التوتنجي(،)53
ّ

وكانت احلكومة تبعث جيوش��ها يف ّ
كل مرة إىل هذه العش��ائر لتح ّط��م مقاومتها مؤ ّقتًا،
ثم تعفو عنها ،وبعد بضعة أش��هر تنش��ب احل��رب من جديد.
وتأخ��ذ ممتلكاهت��ا عنوةّ ،
وكانت قبيلتا اخلزاعل وزبيد( )54من أشدّ املعارضي(.)55

الزوار يف
ويف عهد س��عيد باش��ا( )56برزت ش��خص ّية داود( )57يف فك احلصار ع��ن ّ

عيل ش��اه( .)58وكانت كربالء
كربالء عام  ،1814وفيهم زوار إيران ّيون ،منهم حرم فتح ّ
الزوار ،فاستطاع داود أن جيهز ً
جيشا
حمارصة من قبائل عدّ ة منها قبائل ح َّل ّية لغرض سلب ّ

ثم قام بقمع
كبريا من قاعدته يف مدينة احل َّلة ويش��تّت العش��ائر املحارصة وينقذ ّ
الزوارّ ،
ً
العشائر احل ِّل ّية التي ب ّثت الفوىض واالضطراب يف املنطقة الواحدة تلو األخرى(.)59

ثانيا :داود با�شا وموقفه من ع�شائر احللَّة
ول��د داود يف مدين��ة تفلي��س( )60ع��ام  )61(1767من أب يدعى -ع�لى األرجح-

بطرس ،ويف عام  1780جيء به إىل العراق عن طريق اختطاف بعض ّ
النخاسني له ،أو
ثم باعه هذا إىل سليامن
عن طريق الرشاء املعتاد ،ويف بغداد اشرتاه مصطفى بك
الربيعيّ ،
ّ

باش��ا الكبري الذي كان بحاجة إىل تربية عدد جديد من املامليك ،وتر ّبى عىل ذلك النسق
الذي وضع منذ أيام حس��ن باشا( .)62اعتنق اإلس�لام ،وتع ّلم القراءة والكتابة والفنون
تفوق عىل أقرانه واكتس��ب ثقة س�� ّيده فأناط به بعض
العس��كر ّية يف أق�صر مدّ ة وبذلك ّ

اقتدارا يف ممارسة أمور الدولة الرسم ّية(.)64
الوظائف واألعامل( ،)63وقد أظهر
ً

كان داود مول ًع��ا بالعل��وم ،تل ّق��ى العلم عىل يد كبار علامء بغ��داد ،فربع يف اآلداب
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()66
ثم
العرب ّية والرتك ّية والفارس ّية ،ويف الرياض ّيات( .)65عمل يف البداية
حارسا لسليامن ّ ،
ً

خاصا وأمينًا للمفاتيح ،وحامل األختام من بعد ذلك( .)67وأخذ يتقدّ م شي ًئا فشي ًئا
كات ًبا ًّ
ويعل��و قدره وترتف��ع يف النفوس منزلته ،وتق ّلد وظيفة (اخلزن��ة دار)( )68وهي من أرقى
صهرا لس��ليامن باشا الكبري( ،)69وقد كان من سياسة سليامن الكبري أن
املناصب وأصبح ً
()70
عيل باش��ا عزل داود من وظائفه ،ونفي
يس��ند املناصب الكربى ألصهاره  .ويف عهد ّ

()71
ثم تق ّلد
ثم ُأذن له بالعودة واالقامة اجلرب ّية يف داره ّ ،
إىل السليامن ّية بوشاية املغرضينّ ّ ،
()72
مرات يف عهد سليامن باشا الصغري( ،)73وكذلك يف عهد
داود منصب الدفرت دار عدّ ة ّ

()74
عبد اهلل
ثم دفرتدار( )75يف عهد س��عيد( .)76وخالل ذلك كان داود
ّ
التوتنجي  ،وكه ّية ّ

تفوق هبا عىل غريه(.)77
يواصل الدرس والتع ّلم حتى بلغ يف العلوم منزلة ّ

ّ
إن انضامم داود إىل سعيد هو اعرتاف بجميل سليامن الكبري عليه ،إضافة إىل عالقة

املصاه��رة ،وقد يكون م��ن الدوافع أنّه رأى يف انضاممه إىل س��عيد فرصة للحصول عىل

منص��ب أرقى من املنصب الذي يش��غله ،ذلك ألنّه بقي ط��وال حكم عبد اهلل -1810
 1813يف منص��ب الدفرتدار ّية دون أن ُير َّقى ،ويبدو ّ
أن انضامم داود إىل س��عيد كان من

ش��جعت املامليك عىل أن يتخ ّلوا عن عبد اهلل( ،)78فقد كان داود يف
العوامل القو ّية التي
ّ
مشهورا بأنّه مد ّبر وصاحب رأي سديد(.)79
ذلك الوقت
ً

عمت الفوىض مناطق الفرات األوس��ط ،ومنها احل َّلة ،إذ انتفضت عش��ائر اجلزيرة
ّ

(مناطق الصحراء غرب الفرات) والش��ام ّية ضد احلكومة س��الكني طريق عش��ائر زبيد
واخلزاعل ،وتبعتهم العشائر النجد ّية اجلربا( )80والضفري( )81والرولة( ،)82واقرتبت هذه

العشائر شي ًئا فشي ًئا من املدن العراق ّية كالنجف وكربالء واحل َّلة(.)83

ذكرنا يف صفحات س��ابقة ّ
أن جمموعة من العش��ائر حارصت كربالء التي كان فيها

خاصته ،وكان هدف احلصار
عيل ش��اه وعدد م��ن ّ
زوار إيران ّيون ،من بينهم زوجة فتح ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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الس��لب والنهب ،وقد وصلت الفوىض العش��ائر ّية إىل أطراف بغداد فذعر س��عيد باشا

هل��ذه األحداث وطلب م��ن زوج أخته داود عالج للمش��كلة فع ّينه قائ��دً ا للجيش عىل

الرغم من أنّه عزله من منصب الدفرتدار بتأثري الوشايات(.)84

ّ
مزق
املتمردة رضبات قو ّية ّ
إن داود من الرجال األكفاء استطاع أن يرضب العشائر ّ

ثم أرس��ل من حيرس��هم يف سفرهم إىل النجف ويف
هبا ش��ملهم وأنقذ ّ
الزوار يف كربالءّ ،
عودهتم إىل الكاظم ّية فإيران(.)85

وعرج يف طريقه إىل عش�يرة
املهمة ّ
حل َس��كة)ّ ،
توجه إىل الديوان ّية (ا َ
وبعد إكامل هذه ّ

زبي��د وعزل ش��يخها إلخالله باألمن ،وعينَّ بدله ش��فلح الش�ّل�اّ ل ،وأخ��ذ عليه عهدً ا

بوجوب املحافظة عىل الطريق الرئيس الذي يربط بغداد بمدن الفرات األوس��ط ونرش
األم��ن يف ّ
ثم هجم عىل عش�يرة اجلبور
ال��واوي( )86وأوقع هبا العتدائها عىل
ّ
كل مكانّ ،
اآلمنني ،وألقى القبض عىل شيخها ،واستولت احلملة عىل أغنامهم ومواشيهم وأمواهلم

()87
ليتفرغ لعشائر
وأرسلتها إىل بغداد  ،بعد ذلك استقر جيش داود بالقرب من الديوان ّية ّ

عيل باش��ا ،لك�� ّن اخلزاعل انتاهبم
اخلزاع��ل الت��ي امتنعت عن دف��ع الرضائب منذ عهد ّ
اخلوف من ش��دّ ة داود ،فجاء ش��يوخهم ومنهم حمس��ن الغانم إىل معس��كر داود معلنني
الطاعة ودفع��وا جز ًءا من الرضائب التي بذ ّمتهم ،ممّا أ ّدى ب��داود العفو عنهم ،والعودة
بجيشه إىل بغداد(.)88

عىل الرغم من النجاحات التي ح ّققها داود ،والتي انترشت أخبارها يف ّ
كل املناطق

املجاورة ،إلاّ ّ
ثم انقطعت متا ًما يف هناية
أن العالقة بني داود وسعيد مل تستمر عىل ما يرامّ ،

قصة عزل داود من مناصبه ،إذ ّ
«إن س��عيد كان
املؤرخ س��ليامن فائق ّ
املطاف ،ويرسد لنا ّ

أرصت ع�لى عزله ،وذهبت حماوالته يف الدفاع عن ُحس��ن
ضعي ًف��ا أم��ام إرادة أ ّمه التي ّ
اختياره داود ملنصب الكه ّي��ة أو الدفرتدار ّية أدراج الرياح ،وكانت األم ال تفهم النتائج
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ّ

السياس�� ّية املرتتّبة عىل عزل داود ،فقد كان الرجل يف نظر س��عيد أفضل من غريه ،وكان

ّ
استغل سعيد هذه
ويفرقهم عن الباشا ،و َّملا كان داود صهر الباشا،
عزله ينفر املخلصني ّ
العالقة إلقناع االم ،لكن حت ّطمت حماوالته أمام إرصار أ ّمه»( ،)89يضاف إىل ذلك وشاية
املغرضينّ الذين أبعدوا سعيدً ا عن داود بتلفيق األخبار عن طمع داود بالسلطة ،ممّا أ ّدى
إىل اتخّ اذ إجراءات ضد داود الذي هرب إىل السليامن ّية طل ًبا للحامية(.)90
اس��تطاع داود يف مطلع عام  1817أن يتس ّلم السلطة يف بغداد ،ويقتل سعيد وكبار

واضحا ّ
س��ائرا عىل
أن داود كان
مس��اعديه ،فأخذ ثأره وانتقم أش��دّ انتق��ام( ،)91ويبدو
ً
ً

حت��ول القبائل إىل حياة
أس��اليب َم��ن تقدّ مه من الوالة ،فلم يعن برس��م خ ّطة إصالح ّية ّ
مستقرة(.)92
ّ

ومن املفيد أن نذكر هنا ّ
ثم تس ّلم
أن داود
استمر يف حكم العراق إىل عام 1831مّ ،
ّ

مناصب ُأخر عدّ ة ،خارج العراق ،حتّى وفاته عام 1867م.

أهم احلركات العشائر ّية احل ِّلية التي واجهها داود بحزم:
ومن ّ

 .1حركة صادق بك

كان ص��ادق وصالح ابنا س��ليامن الكبري يعيش��ان بكرم يف رعاي��ة داود ،الذي أراد

كريس
التكف�ير عن ذنبه بقتل إخيهام س��عيد .لكن صادق أخذت نفس��ه حتدّ ث��ه باعتالء
ّ
احلك��م بمعون��ة من أبناء العش��ائر العرب ّية يف اجلنوب كام فعل أخوه س��عيد من قبل(.)93
ش��ك أن القبائل العرب ّية كان هلا طموح يف احلكم وإدارة الدولة ،يف حني ّ
ّ
أن املامليك
وال
ينظ��رون إليهم بوصفهم متخ ّلفني يف ش��ؤون اإلدارة .يضاف إىل ذلك ّ
أن حركة صادق

ب��ك د ّلت عىل ّ
عرصا ملي ًئا بالش��كوك واملؤامرات واخليانات دون
أن ذلك الع�صر كان ً
مراعاة للمصلحة العا ّمة(.)94

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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وبع��د اتّص��االت ومداوالت رس ّية ب�ين صادق بك وبع��ض القبائ��ل العرب ّية ويف

مقدّ مته��ا زبي��د ،أعلن صادق ب��ك ثورته ع�لى داود يف ربيع عام  ،1818ي��ؤازره فريق

من القبائل العرب ّية وعىل رأس��ها زبيد وشيخها ش��فلح الشلاّ ل ،وكذلك مجع من العبيد

يتز ّعمهم جاسم الشاوي( ،)95وعشائر اخلزاعل(.)96

العش��ائري (عش��ائر زبي��د والعبيد واخلزاعل) هي��دِّ د أمن البالد،
أخذ هذا احللف
ّ

فقطعت الطرق النهر ّية ما بني بغداد والبرصة ،وظ ّلت احلال عىل هذا املنوال عدّ ة أشهر،
وازداد أتباع صادق بانضامم الناقمني والس��اخطني إليه ،فنش��أ عن ذلك وضع خطري يف

بغداد(.)97

متر به البالد بسبب تقدّ م القوات اإليران ّية باتجّ اه
عىل الرغم من الوضع احلرج الذي ّ

بغ��داد( ،)98واضطراب األمن يف املنطقة الكرد ّيةّ ،قرر داود أن يرضب صادق وجمموعته

حممد أغ��ا( )99أن يتولىّ األمر بالرسعة املمكنة.
برسع��ة ،وينهي خطرهم ،فعهد إىل كه ّيته َّ
نصب مكانه
ثم ّ
وأصدر أمره بعزل الش��يخ ش��فلح وتنحيته عن مش��يخة عش��ائر زبيدّ ،

وش��جع العش��ائر من حوله بتش��كيل حلف ق��وي بوجه صادق بك
عيل البندر
ّ
خصمه ّ
وش��فلح الش�لال ،وبالفعل تش��كّل ذلك احللف الذي س�� ّلحه داود بأفضل األسلحة،
وقدّ م له خمتلف املعونات ،فأخذوا يضايقون صادق بك وأتباعه ويتع ّقبوهنم حتّى تقابل

الفريقان يف مكان يقال له خشيخش��ة( ،)100فجرت فيه معركة حامية الوطيس انترصت

وفر ص��ادق وحلف��اؤه إىل جهات عفك
فيه��ا ّ
ق��وات احلكومة ع�لى أتباع ص��ادق بكّ ،
حتصنوا يف األهوار املنيعة الكائنة يف تلك اجلهات(.)101
ثم ّ
والتجأوا إىل شيوخهاّ ،

ّ
وظ��ل صادق بك
بق��ي األم��ن مضطر ًب��ا يف منطقة الفرات األوس��ط عدّ ة أش��هر،

أتم تسوية األمور مع
وجمموعته
ّ
متحصنني يف األهوار ،حتّى اس��تطاع داود باشا بعد أن َّ
بقواته اخل ّيالة إىل األهوار حتت قيادة عبد اهلل أغا بلوك بايش اخل ّيالة
إي��ران أن يبعث ّ

()102
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ملالحق��ة صادق وأتباعه واس��تطاع تضييق اخلناق عليهم .ومل ِ
متض س��وى أ ّيام معدودة

يّ
التخل عن صادق بك وجاسم الشاوي مقابل
يتعهد فيه
حتّى قدّ م شفلح طل ًبا إىل داود ّ
العفو عنه وإعادته إىل مش��يخته ،فوافق داود عىل ذلك وأرس��ل إليه اخللعة( )103مع أمر
ٍ
وعندئذ ترك الشيخ مجاعته(.)104
املشيخة،
ونفر من صادق بك بعض أعوانه بس��بب ما كان يقوم به من أعامل ،كام ّ
أن ش��يوخ

الش��اوي مع بعض أتباعه
عش��ائر عفك( )105ك ّفوا أيدهيم عن مؤازرته ،وفارقه جاس��م
ّ

ّ
توجه إىل
فبقي متحيرّ ً ا يف أمره،
وبكل عناء ومش ّقة متكن من الوصول إىل احلويزة ومنها ّ

()106
ثم عفا عنه داود(.)107
قبيلة كعب وبقي هناك عدّ ة اشهرّ ،

تطورات عشائر ّية أخرى
ّ .2

حممد أغا غزو عشري اليسار( )108التي
يف ّأول عام من تس ّلمه احلكم ،أمر داود كه ّيته َّ

تس��كن بالقرب من مدينة احل َّلةّ ،
ألن هذه العش�يرة خرجت ع��ن الطاعة ،وقامت بغزو
عش��ائر جماورة هلا ،فأغار عليها جيش داود واس��توىل عىل أغنامها وأمواهلا ،واس��تأصل

خطرها( .)109ويف العام نفس��ه أخذت عشرية الصقور( )110باالعتداء عىل مناطق الفرات
األوس��ط ،خال ًفا للعهد الذي اتخّ ذه أحد شيوخهم أمام داود بأنهّ م ال يعتدون عىل مدن

وقبائل احل َّلة واحلس��كة عن��د دخوهلم إليها للرعي واألكتيال .وكانت هذه العش�يرة قد

واستقرت غرب مدينة املس ّيب ،ولكن الصقور مل يلتزموا بوعدهم
جاءت من بالد الشام
ّ
ل��داود وأخذوا يعبث��ون بأمن منطقة احل َّل��ة( ،)111ذكر عثامن بن س��ند اعتدائهم بالقول:
استمس��كَت»(،)112
غرزا من العناد إلاَّ به
«ما أبقت من الفس��اد طري ًقا إلاَّ س�� َلكَت و ال ً
َ

قوة عسكر ّية بقيادة اخلزنة دار حييى أغا ألهناء خطرهم ،ولكن املعركة التي
فأرسل داود ّ
جرت يف ج��رف الصخر( )113انترص فيها الصقور واهنزم جي��ش احلكومة( ،)114ممّا أ ّدى
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حمكم ٌة تُعنى رُّ
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بداود الرت ّيث يف بعث جيش جديد للصقور إىل حني هت ّيؤ الظروف املالئمة.
ومشج ًعا هلا
كانت هزيمة جيش احلكومة باع ًثا عىل ازدياد تعدّ يات عشرية الصقور
ّ

فتمردت عشائر عفك
عىل توس��يع دائرة غزواهتا ،وحذت بعض عش��ائر احل َّلة حذوهاّ ،
وجليحة( )115والفتلة( ،)116وأخذت عشرية الضفري هتدّ د زوار العتبات املقدّ سة(.)117

حممد أغ��ا الكه ّية بقوة كبرية نحو
ق��رر داود معاجلة هذه األوضاع ّ
بالقوة ،فأرس��ل َّ
ّ

الصقور وجليحة وعفك ،وبالقرب من مدينة الكفل( )118التقى ببعض رؤساء الصقور

ً
ش��يخا ،فأخذهم مع��ه حتّى الكوف��ة ،وهناك ألق��ى القبض عليهم
وكان��وا ثامني��ة عرش
وأرس��لهم مق ّيدين إىل بغ��داد( .)119ويف هذه األثناء قدم أحد ش��يوخ عن��زة ومعه أربعة

ولـم علمت اخلزاع��ل والبعيج( )120باقرتاهبم
آالف رج��ل عىل ظهور اجل�مال لالكتيال ،اّ
خرجوا عليهم ألخذ الثأر ،وبالقرب من الديوان ّية جرت معركة بني الطرفني اش��تدّ فيها
القتال ،وقدّ م الطرفان خس��ائر فادحة ،وبام أن الطرفني من أعداء احلكومة ،فقد ش��نّت

حمم��د أغا هجو ًما ع�لى الطرفني وك ّبدهتام خس��ائر جس��يمة يف األرواح وغنمت
ّ
ق��وات َّ
واضحا ّ
أن هدف املاملي��ك هو فرض األمن يف
أمواهل�ما وأغنامهام ومجاهل�ما( .)121ويبدو
ً
حتركات العش��ائر ،ولك ّن هذه السياس��ة مل
مناطق الفرات األوس��ط والرضب ّ
بقوة عىل ّ
تنجح إزاء عشائر ال تعرف اخلضوع وال االستقرار(.)122

تاب��ع الكه ّي��ة زحفه قاصدً ا عش��ائر جليحة وعف��ك وغريمها ،وبعد مع��ارك عنيفة

حممد أغا أن ينزل بعشائرها اهلزائم ويش��تّتها ،وأرسل كتا ًبا إىل داود
ومتعدّ دة ،اس��تطاع َّ
يعلم��ه باالنتص��ارات ،فكانت هلذه األخبار موقع ارتياح نال هبا الكه ّية أعىل األوس��مة

تقدي��را لش��جاعته .وقد فرضت عىل ّ
كل من عش�يرة جليح��ة والفتلة غرام��ة مقدارها
ً
ثم عاد
مخس��ون ألف قرش أحيل أمر اس��تيفائها إىل ش��يخ اخلزاعل الذي ّ
تعهد بذلكّ ،
الكه ّية إىل بغداد يف عام 1819م(.)123
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عىل الرغم من ّ
أن داود كان مث ّق ًفا ،وحيب العلم واألدب ،وينزع إىل العمران ،لكن

خاصة جتاه العش��ائر العرب ّية ،فقد
يف حكمه ال خيتلف عن س��ابقيه من ال��والة املامليكّ ،
واحلق ّ
أن هذه القبائل كانت تعيش عىل
كان يعدّ ها قبائل وحش ّية دأهبا السلب والنهب،
ّ

منهجا يرفع مس��تواهم إىل حياة
تتص��ور حياة مثىل ،ومل يرس��م هلم حكّامهم
الفط��رة ومل
ً
ّ
راقية(.)124

كان األجدر باملامليك أن يرس��موا خ ّطة إصالح ّية للعش��ائر هتدف إىل اس��تقرارهم

وتوظيفه��م يف األرايض الزراع ّي��ة ،ويس��اعدوهنم ع�لى متليكه��ا وزراعته��ا ،وين ّظم��وا
واضحا ّ
أن مثل هذه األفكار
الرضائ��ب بحيث ال تكون ثقيلة عىل كاهله��م( .)125ويبدو
ً
اإلصالح ّية والتقدم ّية غري موجودة يف عقل ّية املامليك ،فبقيت الفوىض وفقدان األمن يف
منطقة الفرات األوسط لعدم استقرار العشائر وإصالحها.
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اخلامتة
ّ
مهمة
إن دراس��ة املشكلة العش��ائر ّية يف العراق يف عرص املامليك ،ويف احل َّلة حتديدً اّ ،

احلل ،وأساليب املامليك يف معاجلة املشكالت
للغاية ،ملعرفة طبيعة املجتمع
ّ
العش��ائري يِّ ّ
والقوة العشائر ّية
العشائر ّية .واملتت ّبع لالنتفاضات العشائر ّية جيدها فوضو ّية غري منظمة،
ّ

اململوكي.
قوة اجليش
غري متكافئة مع ّ
ّ

وال ب��دَّ من اإلش��ارة هن��ا ّ
ٍّ
ش��ك عن مدى
توضح بال
أن هذه احلركات العش��ائر ّية ّ

اململوكي ،وأنهّ ا تعبرّ عن رصاع بني جبهتني
ضعف اإلدارة واجليش يف العراق يف العرص
ّ

ع�لى الرغم من عدم وضوح مالحمها ،بني اجلبهة العثامن ّي��ة واجلبهة العرب ّية ،وهو رصاع

يب يف خمتلف جوان��ب احلياة طيلة
خلقته أس��اليب االس��تعالء العثامن ّية ع�لى اجلنس العر ّ

العثامين ،بام فيه عرص املامليك.
احلكم
ّ

ّ
إن أمه ّي��ة احل َّلة كان��ت كبرية للعثامنيني واملامليك م ًعا ،ألنهّ ا ح��زام العاصمة بغداد،

تدر عىل
مهم جدًّ ا ،فضلاً عن خرياهتا الكثرية ،فهي مناطق زراع ّية خصبة ّ
واس��تقرارها ّ

اململوكي ،وأنهّ ا منطقة
خزين��ة الدولة أموال كثرية .واحل َّلة منطقة دفاع أساس�� ّية للحكم
ّ

هجوم أساس ّية للمعارضينّ هلم.

خاص��ة يف العرص
موض��وع العش��ائر احل ِّل ّية
حي��وي ويصلح لدراس��ات متعدّ دةّ ،
ّ

العثامين الطويل ( ،)1917-1534فيه جوانب غامضة بحاجة إىل دراسة ،والبحث عن
ّ
العثامين) ،نأمل من الباحثني
خاصة يف اسطنبول (مكتبة األرشيف
مصادره األساس�� ّيةّ ،
ّ
احل ِّل ّيني سرب غوره وكشف خفاياه وحتليل أحداثه.
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( )9جعفر اخلياط ،املصدر السابق ،ج ،1ص.210
الوردي ،ملحات اجتامع ّية من تاريخ العراق احلديث ،ج ،2بريوت ،دار الراش��د2005 ،م،
عيل
ّ
(ّ )10
ص.7
عيل باش��ا :)1763-1762( :وهو أحد كهيات سليامن باشا أبو ليلة السبعة ،له أعامل يف بغداد
(ّ )11
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منها بناءه املدرسة العل ّية ،وعىل الرغم من حزمه لكن زمالئه الكهيات الست حاكوا له الدسائس
واغتيل بسبب الرصاع عىل احلكم .يراجع :باقر أمني الورد ،املصدر السابق ،ص.224
( )12رسول حاوي الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص15
( )13قام عمر باش��ا بأصالحات عمران ّية وإدار ّي��ة ،ويف عهده وفد مرض الطاعون إىل العراق ،ومنها
احل َّلة ،مل ينج من السكان إلاّ القليل.
العزاوي ،العراق بني احتاللني،
الكركوكيل ،املصدر الس��ابق ،ص ،154عباس
( )14رس��ول حاوي
ّ
ّ
ج ،6ص43
املارديني (متسلم ماردين) ،وبعد وفاة س ّيده رحل
( )15كان سليامن باشا الكبري مملوكًا ملحمد أفندي
ّ
ثم صار يف عهد عمر باش��ا رئيس
إىل بغ��داد والتحق بخدمة س��ليامن أبو ليلة (ّ ،)1762-1749
للقسم الداخيل ،وقد أبدى حز ًما ودراية يف متشية الواجبات امللقاة عىل عاتقه ممّا أعجب به الوايل
فع ّينه متس�� ّل اًم للبرصة عام 1765م .يراجع :أمحد جودت ،تاريخ جودت ،اس��تانبول1302 ،هـ،
ج ،7ص141-138؛ باقر أمني الورد ،املصدر السابق ،ص.231
الفريوزآبادي،
( )16األهوار :مجع هور وهو البحرية التي تفيض هبا مياه غياض وآجام فتّتسع .يراجع:
ّ
القاموس املحيط ،ج ،2ص.162
( )17يذكر عثامن بن س��ند ّ
أن إرس��ال الوفود إىل الوايل طل ًبا للعفو يعد عند أهل العراق من عالمات
ّ
الوائيل ،مطالع الس��عود بطيب أخبار
البرصي
ال��ذل واخلضوع والطاعة .يراجع :عثامن بن س��ند
ّ
ّ
امل��دين ،القاه��رة ،املطبعة الس��لف ّية1371 ،هـ،
احللواين
ال��وايل داود ،اخت�صره :أمني بن حس��ن
ّ
ّ
ص.22

( )18املصدر نفسه ،ص.23
الصويف ،املصدر السابق،
عيل
( )19رسول حاوي
ّ
الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص181-180؛ أمحد ّ
ّ
ص.59
الوردي ،املصدر السابق ،ج ،1ص.177
عيل
ّ
(ّ )20
( )21جعفر اخل ّياط ،املصدر السابق ،ج ،1ص.210
الكركوكيل ،املصدر الس��ابق،
( )22أمح��د ج��ودت ،املصدر الس��ابق ،ج ،3ص31؛ رس��ول ح��اوي
ّ
ص.186
الشاوي :من ارسة عريقة ترأس��ت عشرية العبيد ،عرف عن الشاوي بالشجاعة وسداد
( )23س��ليامن
ّ
وكثريا ما كان يت��وىل لدهيم منصب (باب العرب)،
ال��رأي ،وكان من املقربني إىل باش��وات بغداد
ً
وكان سليامن باشا الكبري يستشريه يف معظم األمور قبل أن تنقطع العالقة بينهام منذ عام .1785
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ّ
الكركوكيل ،املصدر السابق،
الشاوي يف ظروف غامضة عام 1793م .يراجع :رسول حاوي
قتل
ّ
ّ
البغدادي ،عنوان املجد يف أحوال بغداد والبرصة ونجد،
احليدري
ص82-81؛ إبراهي��م فصيح
ّ
ّ
البغدادي ،تاريخ األرس العلم ّية يف
الراوي
حممد سعيد
ّ
ّ
القاهرة ،مطبعة مدبويل ،1999 ،ص84؛ ّ
بغداد ،حتقيق :عامد عبد الس�لام رؤوف ،بغداد ،دار الشؤون الثقاف ّية العا ّمة ،2007 ،ص-396

.409
( )24هذه العش�يرة من زبيد األصغر الذي يرجع نس��به إىل قحطان ،وكان أش��هر رؤسائها شاوي بن
العزاوي ،عشائر
اهلجري .يراجع :عباس
نصيف من ألبو شاهر ،عاش يف اوائل القرن الثاين عرش
ّ
ّ
العراق ،ج ،3ص154-151؛ مجيل إبراهيم حبيب ،العش��ائر الزبيد ّية يف العراق ،بغداد ،مطبعة
اجلاحظ ،1990 ،ص.140
احلسني .تولىّ إمارة املنتفق بعد ابن
حممد بن مانع ،يرجع نسبه إىل شبيب
ّ
( )25هو ثويني بن عبد اهلل بن ّ
حممد عام 1778م ،وقتل عام 1797م أثناء احلرب الدائرة بني املنتفق
عمه ثامر بن س��عدون بن َّ
ّ
املهمة .تناوب عىل اإلمارة مع محود ثامر السعدون تب ًعا للعالقة
وآل سعود ،وهو من الشخص ّيات ّ
العزاوي ،عشائر العراق ،ج ،4ص.112
مع الوالة املامليك .يراجع :عباس
ّ
تتكون من عش��ائر كبرية وكثرية .يرجع تأسيس��ها قبل
( )26املنتف��ق :من اإلمارات املهمة يف العراقّ ،
احلسني .لإلمارة تاريخ
العثامين للعراق عام 1534م ،ويرجع نسب شيوخها إىل شبيب
االحتالل
ّ
ّ
العزاوي،
مرشف وكتبت العديد من الدارس��ات عن اإلمارة ورجاهلا .للتفاصيل يراجع :عباس
ّ
ّ
عشائر العراق ،ج ،4ص 12ومابعده.
الكركوكيل ،املصدر الس��ابق،
( )27أمح��د ج��ودت ،املصدر الس��ابق ،ج ،3ص231؛ رس��ول حاوي
ّ
ص.186
الوائيل ،املصدر السابق ،ص.41
البرصي
(ُ )28ينظر :عثامن بن سند
ّ
ّ
( )29كان توم��اس هاوي��ل م��ن موظفي رشكة اهلن��د الرشق ّية ،وق��د وصل إىل البرصة يف ش��باط عام
1788م ،أي بعد أن اس��تعادها س��ليامن الكبري ببضعة أشهرّ ،
ألن العرب استولوا عليها يف مايس
ثم اس�ترجعت يف آب من تلك الس��نة نفس��ها .يراجع :جعفر اخلياط ،املصدر الس��ابق،
1787م ّ
ج ،1ص.214
( )30املصدر نفسه ،ج ،1ص.215
ال��وردي ،املصدر الس��ابق ،ج ،1ص181؛ عالء موس��ى كاظم نورس ،املصدر الس��ابق،
ع�لي
ّ
(ّ )31
ص.155
عيل باش��ا ( :)1807-1803تولىّ والية بغداد بعد وفاة سليامن باشا الكبري ،وهو صهر سليامن
(ّ )32
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وكتخ��داه ،كان ذا دي��ن حاف ًظا للق��رآن الكريم ور ًعا حي��ب الصلحاء والعلامء ،ش��جا ًعا ذا هيبة.
استطاع بحكمة وبصرية معاجلة االضطرابات العشائر ّية واهلجامت الوهاب ّية .قتل عند أدائه صالة
الفجر .يراجع :س��ليامن فائق بك ،تاريخ بغداد ،ص35-33؛ باقر أمني الورد ،املصدر الس��ابق،
ص.232

( )33رسول حاوي الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص.202-197
( )34عنزة :من قبائل العرب الكربى ،تنترش يف العراق وس��وريا وش��به اجلزيرة العرب ّية ،وآل س��عود
منهم ،كذلك آل صباح وآل خليفة ،وال يزال حكّامها حمافظني عىل مناصبهم ومل يق ّلل من قيمتها
تف��رق عش��ائرها فإنهّ ا كثرية العدد .ويرج��ع أصلها إىل معد بن عدنان وأش��هر زعامئهم يف العهد
ّ
املتأخر فهد ّ
العثامين ّ
العزاوي ،عش��ائر العراق ،ج ،1ص-258
اهلذال .للتفاصيل يراجع :عباس
ّ
ّ
.294
( )35اجلش��عم (القش��عم) :من عش��ائر األجود ،وهناك تضارب يف نس��بها يف املصادر التارخي ّية منهم
ينس��بها عدنان ّية ،وآخرون ينس��بوها قحطان ّية .وأول ذكر هلا يف تاريخ ابن الفرات ضمن حوادث
سنة 795هـ .يراجع :املصدر نفسه ،ج ،3ص.236-234
( )36عش�يرة األسلم :ترجع إىل عشائر الصائح الشمر ّية ،فرع الصديد .يعرفون بـ(ضناكدير) جدّ هم
األعىل ،أو (أهل احليس��ة) لكرمهم ،وأقدم ذكر هلم يف ع��ام 1118هـ1706/م يف كتاب (الفرج
للمولوي .يراجع :املصدر نفسه ،ج ،1ص.206
بعد الشدّ ة)
ّ
( )37الرفيع :من غزيه ،ومنهم من يقول إنهّ م من عنزة ،وترجع أصوهلم إىل معد بن عدنان ،ويرضب
الرفيعي) يقال إنّه كثري الصهيل ورفيع الشليل وليس له قدرة عىل الشبوة .والرفيع
املثل بـ(حصان
ّ

ذو اإلبل النجاب واخليل العراب ،واملن الوافر بال حساب ،وقناهتم ال تلوى ،وحمامدهم شائعة.
يراجع :املصدر نفسه ،ج ،4ص.84
الريض1410 ،هـ،
قم ،منشورات الرشيف
(ُ )38ينظر :عباس
ّ
العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللنيّ ،
ّ
ج ،6ص.138-136
( )39كان��ت أوزان بغداد التغ��ار ( 2000كغم) والوزنة ( 100كغم) وامل�� ّن الكبري ( 24كغم) واملن
الصغري ( 12كغم) واألوق ّية ( 2كغم) ،وأوزان املدن األخرى حتمل األس�ماء نفسها لكن ختتلف
عنها يف الكم ّية ،وهكذا ّ
فإن وزنة احل َّلة كانت تساوي ( 102.565كغم) .نقلاً عن :حنّا بطاطو،
املصدر السابق ،ص.35
الع��زاوي ،تاريخ العراق بني
الوائيل ،املصدر الس��ابق ،ص71؛ عباس
البرصي
( )40عثامن بن س��ند
ّ
ّ
ّ
احتاللني ،ص.140-139
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ّ
الوائيل ،املصدر السابق ،ص162
البرصي
( )41عثامن بن سند
ّ
ّ
يب للطباعة والنرش،
( )42عبد العزيز س��ليامن نوار ،داوود باش��ا وايل بغداد ،القاهرة ،دار الكاتب العر ّ
 ،1967ص.40
التميمي ،ولد عام 1115هـ وتويف
عيل
ّ
( )43الوهاب ّية :نس��بة إىل َّ
حممد بن عبد الوهاب بن س��ليامن بن ّ
ع��ام 1206هـ وبدأت دعوته ع��ام 1157هـ بعد وفاة والده ،وعارص اب��ن املعمر (أمري العيينة)،
ثم ابنه عبد العزيز .كانت دعوته دين ّية ،وما لبثت أن أصبحت
وحممد بن س��عود (أمري الدرع ّية)ّ ،
َّ
أهم كتبه (كش��ف الش��بهات) و(التوحيد) .للتفاصيل
دين ّية سياس�� ّية بعد حتالفه مع ابن س��عودّ .
حممد عبد الوهاب
يراجع :حسن بن فرحان
املالكي ،داعية وليس نب ًّيا .قراءة نقدية ملذهب الشيخ َّ
ّ
ال��رازي للطباعة والنرش والتوزيع ،ص ،2004ص144-141؛ هارفارد
يف التكفري ،عامن ،دار
ّ
اجلهني ،الرياض ،دار امللك
يب ،ترمجة :عويصة ب��ن مبرييك
جون��ز بريدجز ،موجز التاريخ الوها ّ
ّ
عبد العزيز.2005 ،
حممد بن س��عود ،فبعد اغتيال
( )44كان يقود اهلجامت الوهاب ّية عىل العراق س��عود بن عبد العزيز بن ّ
وال��ده ع��ام 1801م ،واتهّ ام أحد العراقيني بقتله ،ك ّثف اهلجامت الس��عود ّية الوهاب ّية عىل العراق
ضمها إىل ممتلكاته ،لكنّه مل ينجح يف ذلك بسبب معارضة القبائل يف اجلزيرة العرب ّية حلكمه،
بقصد ّ
واخلطوات التي اتخّ ذهتا الدولة العثامن ّية للوقوف بوجهه .يراجع :نارص السعيد ،تاريخ آل سعود،
بريوت ،منش��ورات اتحّ اد ش��عب اجلزيرة العرب ّية ،د.ت ،ج1؛ أمحد رائف ،الدولة السعود ّية فجر
يب.1995 ،
التكوين وآفاق االسالم ،القاهرة ،الزهراء لإلعالم العر ّ
الكرك��وكيل ،املصدر الس��ابق ،ص213؛ أمحد جودت ،املصدر الس��ابق ،ج،7
( )45رس��ول ح��اوي
ّ
ص.143
الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص.213
(ُ )46ينظر :رسول حاوي
ّ
مترصف
ويسمى بـ(اجلبل) ،وهو منطقة مرتفعة نو ًعا ما ،أستطاع سعد صالح جريو
( )47تل الرماد:
ّ
ّ
احل َّلة يف مخسينيات القرن املايض أن جيعل منها جنائن معلقة بزراعتها خمتلف االشجار والورود،
ويق��ع حال ًيا قرب باب املش��هد .يراج��ع :عبد الرضا عوض ،أوراق ح ّل ّية م��ن الزمن الصعب يف
القرن العرشين ،احل َّلة ،مكتبة الصادق.2005 ،
الوائيل ،املصدر الس��ابق ،ص74؛ يوس��ف كركوش ،املصدر الس��ابق،
البرصي
( )48عثامن بن س��ند
ّ
ّ
ج ،1ص.131
( )49عبد العزيز سليامن ّنوار ،املصدر السابق ،ص.45
عيل هادي عباس املهداوي ،املصدر السابق،
( )50يوسف كركوش ،املصدر السابق ،ج ،1ص131؛ ّ
ص.26
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احلق ونرش
عيل باش��ا س��نة 1807م ،حاول تنظيم أمور الب�لاد وإحقاق ّ
( )51ت��وىل الوالية بعد مقتل ّ
العدالة بني الناس ولكن بعض املشاغبني وأصحاب الفتن مل يرضهم ذلك فأحدثوا االضطرابات
ممّا جعل الوايل خيرج من بغداد خائ ًفا قاصدً ا ش��يخ املنتفق محود الثامر ،لكنّه قتل يف الطريق س��نة
العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،ج،6
1810م وعمره مخس وعرشون سنة .يراجع :عباس
ّ

ص205-181؛ باقر أمني الورد ،املصدر السابق ،ص.233
الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص237؛ يوسف كركوش ،املصدر السابق ،ج،1
( )52رس��ول حاوي
ّ
ص.133
وس��مي
( )53كان م��ن ممالي��ك س��ليامن الكبري ،اش�تراه أثناء متس��لميته للبرصة ،وكان أم ًّيا ،بس��ي ًطا
ّ
واجلوقجي هو املوظف الذي
جوقجي لدى س��ليامن الكب�ير،
بالتوتنجي ألنّه كان يش��غل وظيفة
ّ
ّ
ّ
يعتني بأدوات التبغ وحتضريه يف وعائه للتدخني ،عاش حوايل مخس�ين عا ًما ،وتس�� ّلم الوالية بعد
س��ليامن الصغ�ير عام  1810إىل ع��ام  .1813يراجع :س��ليامن فائق بك تاري��خ بغداد ،ص41؛
يعقوب رسكيس ،مباحث عراق ّية ،بغداد ،رشكة التجارة للطباعة املحدودة ،1948 ،ص.10
( )54زبيد من العش��ائر العراق ّية املعروفة بكثرهتا ومكانتها ،وهي من العش��ائر القحطان ّية ،منترشة يف
اإلس�لامي ،والعشائر الزبيد ّية
مواطن عديدة ،وتاريخ ورودها إىل العراق يرجع إىل أوائل الفتح
ّ
احلال ّي��ة ترجع أصوهلا إىل أولئك الذين جاءوا مع الفتوحات اإلس�لام ّية .للتفاصيل يراجع :عبد
العزاوي ،عشائر العراق ،ج ،3ص-30
السويدي ،املصدر السابق ،ص53-47؛ عباس
الرمحن
ّ
ّ
197؛ مجيل إبراهيم حبيب ،املصدر السابق.
العزاوي ،تاريخ الع��راق بني احتاللني ،ج،6
( )55س��ليامن فائق بك ،تاريخ بغ��داد ،ص48؛ عباس
ّ
ص.217-205
( )56س��عيد باش��ا بن سليامن باش��ا الكبري ،ولد عام 1790م وعمره حني وفاة والده  12عا ًما .تسلم
التوتنجي
والي��ة بغ��داد بمس��اعدة قبائل املنتفق وش��يخها محود الثامر ع��ام  1813بعد عب��د اهلل
ّ
وخاصة
واس��تمر حكمه إىل عام 1816م ،مل تس��تقر الوالية يف عهده وشهدت رصاعات واسعة
ّ
الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص.274-260
بينه وبني داود .للتفاصيل يراجع :رس��ول حاوي
ّ
سليامن فائق ،تاريخ بغداد ،ص.56
( )57تعد ش��خصية داود من أهم الشخصيات اململوكية التي تو ّلت احلكم يف بغداد إلدارته الناجحة
الوظيفي املمتاز.
وسلوكه
ّ
حممد ش��اه
عمه أغا ّ
حممد ش��اه) ،ع ّينه ّ
( )58هو االبن األكرب أليب الفتح حس��ن قيل خان (ش��قيق أغا ّ
حممد ش��اه خص ًّيا ومل خيلف أحدً ا من بع��ده اختاره ول ًّيا
حاك�ًم�اً عىل مقاطعة ف��ارس ،وملا كان أغا ّ
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حممد
للعه��د ليحفظ بذلك احلكم داخل األرسة القاجار ّية ،تس�� ّلم احلك��م يف إيران بعد مقتل أغا َّ
واس��تمر حكم��ه حتّى ع��ام  .1834للتفاصي��ل يراجع :دونالد ول�ير ،إيران
ش��اه عام ،1797
ّ
يب ،القاهرة ،مكتبة
حممد حس��نني وإبراهيم أمني الش��وار ّ
ماضيه��ا وحارضه��ا ،ترمجة :عبد املنعم َّ
مرص ،1958 ،ص30؛ ش��اهني مكاريوس ،تاريخ إي��ران ،القاهرة ،دار اآلفاق العرب ّية،2003 ،

ص.240-235
الوائيل ،املصدر السابق ،ص.120
البرصي
( )59عثامن بن سند
ّ
ّ
( )60تفليس مدينة يف جورجيا (كرجستان) ،وهي حال ًيا عاصمة مجهورية جورجيا.
ن��وار ،تواريخ أخرى ملا ذكرناه مس��تندً ا عىل آراء مؤرخني
( )61يرج��ح :الدكتور عبد العزيز س��ليامن ّ
عراقيني س��ابقني ،فيق��ول ّ
إن والدة داود عام 1774م ،وجيء ب��ه إىل بغداد عام  .1784يراجع:
عبد العزيز سليامن ّنوار ،املصدر السابق ،ص.42 ،41
( )62ولد حس��ن باشا يف مدينة اسطنبول حوايل س��نة  ،1657ويل مناصب عديدة منذ عام 1698م،
أصب��ح وايل بغ��داد عام 1704م حتى وفات��ه عام 1723م ،له إصالحات كث�يرة يف العراق ومتيز
عهده باهلدوء واالس��تقرار ،اش��تهر بجلب املامليك إىل العراق .ملزيد من املعلومات يراجع :عبد
األعظمي ،خمترص تاريخ
عيل ظريف
الرمحن
ّ
ّ
الس��ويدي ،املصدر الس��ابق ،ج ،1ص 4ومابعدها؛ ّ
بغداد ،بغداد ،1929 ،ص.220
( )63سليامن فائق بك ،تاريخ بغداد ،ص.117-116
( )64ستيفن مهسيل لونكريك ،أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث ،ترمجة :جعفر اخل ّياط ،بريوت،
دار الكشاف للنرش والطباعة والتوزيع ،1949 ،ص.226
األعظمي ،املصدر السابق ،ص.222
عيل ظريف
ّ
(ّ )65
( )66عبد العزيز سليامن نوار ،املصدر السابق ،ص.42
( )67ستيفن مهسيل لونكريك ،املصدر السابق ،ص.226
( )68مجعها خزنة دارية ،وهو األمني املوكل بخزانة الدولة أو صندوق املال ،وقد يكون هناك يف بيوت
حل ّيل الثمينة وغريها من األموال .يراجع :جعفر
األغنياء رجل هبذا االسم يتولىّ حفظ الدراهم وا ُ
اخلياط ،املصدر السابق ،ص.2007
عيل باش��ا.
( )69تزوج ابنه س��ليامن باش��ا الكب�ير الصغرى ،وقد أثار زواجه احلس��د والريبة يف نفس ّ
يراجع :سليامن فائق بك ،تاريخ بغداد ،ص.117
( )70عبد العزيز سليامن نوار ،املصدر السابق ،ص.42
( )71سليامن فائق بك ،تاريخ بغداد ،ص.42

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
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( )72دف�تردار كلمة فارس��ية ترك ّية مركّبة من دفرت (أو س��جل) املعرف��ة ،ودار أي صاحب أو حامل،
وي��راد بالدفرتدار املس��ؤول عن احلس��ابات ،ويك��ون الدفرتدارية عىل ثالثة درج��ات ،الدفرتدار
األول وكان وزي��ر املال ّي��ة نفس��ه ،والدف�تردار الثاين وكان يراقب ش��ؤون الرضائب واس��تيفائها
بموج��ب النظام اجلديد الذي اس��تحدث يف عهد س��ليم الثالث ،والدف�تردار الثالث وكان يتولىّ
إطعام دار السلطنة .أما يف الوالية فهو رئيس مو ّظفي الواردات واخلزينة .يراجع :جعفر اخلياط،
املصدر السابق ،ج ،1ص.360
( )73سليامن فائق بك ،تاريخ بغداد ،ص.117
( )74ستيفن مهسيل لونكريك ،املصدر السابق ،ص.226
( )75يؤكد أمحد جودت يف تارخيه ّ
أن داود مل يستلم منصب الكه ّية يف عهد سعيد ،وإنّام تس ّلم منصب
أن ِ
الدفرتدار ،أ ّما عثامن بن س��ند فيؤكّد ّ
املنصبني الكهية والدفرتدار تس�� ّلمهام يف يف عهد س��عيد.
الوائيل ،املصدر
البرصي
يراجع :أمحد جودت ،املصدر الس��ابق ،ج ،10ص168؛ عثامن بن سند
ّ
ّ
السابق ،ص.44-43
( )76عبد العزيز سليامن ّنوار ،املصدر السابق ،ص.60
( )77سليامن فائق بك ،تاريخ بغداد ،ص.117
( )78عبد العزيز سليامن ّنوار ،املصدر السابق ،ص.53
( )79يعقوب رسكيس ،املصدر السابق ،ج ،2ص.25
ش��مر بقيادة فارس الذين
ش��مر ،وهم عش��ائر طائ ّية قحطان ّية ،ومنهم أمراء ّ
( )80اجلربا :من عش��ائر ّ
اهلجري ،وبلدهتم األساس�� ّية حائل التي تقع بني
ج��اءوا إىل العراق يف أوائل الق��رن الثالث عرش
ّ
جبيل أجا وس��لمى ،ومن أمرائهم آل رش��يد الذي��ن انترص عليهم آل س��عود .للتفاصيل يراجع:
العزاوي ،عشائر العراق ،ج ،1ص.257-127
عباس
ّ
يب من الفرات بني
( )81الضفري :من أش��هر قبائل نجد والعراق والقس��م الكبري منها يف اجلان��ب الغر ّ
اهلجري ،وهم
الزبري وأنحاء الساموة ،وهلا مكانتها املعروفة ،دخلت العراق يف القرن الثالث عرش
ّ
وكونت جمموعة متكّنت من املحافظ��ة عىل كياهنا .للتفاصيل
يف األص��ل قبائل متعدّ دة تضاف��رت ّ
يراجع :املصدر نفسه ،ج ،1ص.304-295
( )82الرولة :من عش��ائر عنزة من آل أس��لم ،وهم من قبائل نجد والعراق وهلم عدّ ة أفخاذ ،ذكرهم
أحد املؤرخني بأنهّ م أطول با ًعا يف الكرم ورعي الذمم ،واملواساة للعائل ،واالرتكاب للفضائل،
والطعن يف املضايق .للتفاصيل يراجع :املصدر نفسه ،ج ،1ص.284-278
الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص.263
( )83رسول حاوي
ّ
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الوردي ،املصدر السابق ،ج،1
عيل
البرصي
( )84عثامن بن س��ند
ّ
ّ
الوائيل ،املصدر السابق ،ص120؛ ّ
ّ
ص.225
الوردي ،املصدر السابق ،ج ،1ص.25
عيل
ّ
(ّ )85
( )86م��ن عش��ائر زبيد األصغر املنب ّث��ة يف أنحاء عديدة م��ن العراق .وهلا كثرهت��ا يف جمموعات .ومن
الزبيدي ،والقربى متواترة بينهم وبني العنزة
نص��وص عديدة أنهّ ا متت إىل عمرو بن معدي كرب
ّ
والدلي��م والعبيد ،وكانت صيحتهم واحدة ّ
وإن القربى القريبة والبعيدة ك ّلها تؤيد صلة النس��ب
العزاوي ،عش��ائر
وتواج��د جبور ال��واوي يف مناطق املوصل واحل َّل��ة .للتفاصيل يراجع :ع ّباس
ّ
العراق ،ج ،3ص.97-77
الكركوكيل ،املصدر الس��ابق ،ص264؛ عثامن بن سند البرصي الوائيل ،املصدر
( )87رس��ول حاوي
ّ
السابق ،ص.121
الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص.265
( )88رسول حاوي
ّ
( )89سليامن فائق بك ،تاريخ املامليك الكوله مند يف بغداد ،ص.45
( )90سليامن فائق بك ،تاريخ بغداد ،ص.117
( )91سليامن فائق بك ،تاريخ املامليك الكوله مند يف بغداد ،ص.51
( )92يوسف كركوش ،املصدر السابق ،ج ،1ص.134
( )93جعفر اخلياط ،املصدر السابق ،ج ،1ص.285
( )94عبد العزيز سليامن نوار ،املصدر السابق ،ص.82
( )95جاس��م الشاوي :من ش��يوخ العبيد ،وهو أديب وذو مكانة رفيعة بني القبائل العرب ّية ،واملامليك

الش��اوي ع��ام  ،1797اختلف مع املامليك يف كثري من املس��ائل
برز دوره بعد وفاة أخيه س��ليامن
ّ
احلي��دري ،املصدر الس��ابق ،ص85
وش��ارك ضده��م يف عدّ ة مع��ارك ،يراج��ع :إبراهيم فصيح
ّ
وما بعدها.
الكركوكيل ،املصدر الس��ابق ،ص284؛ أمحد جودت ،املصدر الس��ابق ،ج،11
( )96رس��ول حاوي
ّ
ص.30
العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،ج ،6ص.256-255
(ُ )97ينظر :عباس
ّ
( )98ملتابع��ة تق��دم القوات اإليران ّي��ة جتاه بغداد .يراج��ع :كريم مطر محزة ،معاه��دة أررضوم األوىل
العلمي
 1823قراءة يف األس��باب والنتائج ،جم ّلة بابل للعلوم اإلنس��ان ّية ،عدد خاص عن املؤمتر
ّ
األول لكل ّية الرتبية ،جامعة بابل 19-18 ،شباط .2007
ّ
( )99أغا :كلمة ترك ّية األصل تعني الس�� ّيد أو املوظف من الدرجة الوس��طى ،وقد يكون عس��كر ًّيا أو
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ملك ًّيا ،أو مس��تخد ًما يف بيت عظيم الش��أن .يراجع :س��تيفن مهس�لي لونكريك ،املصدر السابق،
ص.345
يب ويس��ار ناحي��ة الد ّغارة يف
( )100خشيخش��ة منطق��ة زراع ّي��ة جنوب احل َّلة يمني ناحية احلمزة الغر ّ
الرشقي من شط احل َّلة.
اجلانب
ّ
الع��زاوي ،تاريخ العراق بني
الكركوكيل ،املصدر الس��ابق ،ص285؛ عباس
( )101رس��ول ح��اوي
ّ
ّ
احتاللني ،ج ،6ص.256
( )102بلوك بايش هو آمر كتيبة اخليالة .يراجع :جعفر اخلياط ،املصدر السابق ،ج ،1ص.359
( )103خلع��ه كلم��ة عرب ّية تعن��ي ّبزة الرشف .يراجع :س��تيفن مهس�لي لونكريك ،املصدر الس��ابق،
ص.346
العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني،
( )104أمحد جودت ،املصدر الس��ابق ،ج ،11ص33؛ عباس
ّ
ج ،6ص.56
( )105عف��ك :جمموعة عش��ائر ترجع أصوهل��م إىل باهلة ،ونخوهتا باهل ،وس��كناهم منطقة الد ّغارة
ش�مال مدينة الديوان ّية ،وهم عشائر عديدة ،كام ّ
أن هناك عشائر منقرضة كانت تابعة هلم .يراجع:
العزاوي ،عشائر العراق ،ج ،4ص.160-155
ع ّباس
ّ
( )106بن��و كع��ب :م��ن القبائل القديمة م��ن ربيعة ،وهم عش��ائر كثرية كانت يف الع��راق ،فاملت إىل
وتكونت إمارة كعب يف إيران التي
احلويزة ،وكانت احلويزة من العراق فس��يطرت عليها إي��ران،
ّ
الس��يايس
النجار ،التاريخ
انته��ت عىل يد رضا ش��اه ع��ام  .1925يراجع :مصطفى عب��د القادر ّ
ّ
ألمارة عربستان  ،1925-1897القاهرة.1971 ،
( )107عبد العزيز سليامن نوار ،املصدر السابق ،ص.83
( )108اليس��ار :من عشائر طي الكبرية ،ويرجع أصلهم إىل سنبس ،مناطق سكناهم الرئيسة يف احل َّلة
يف املهناو ّية واملحاويل ،وينترش اليس��ار يف خمتلف مناطق العراق وبالد الشام ،وأنهّ م ينقسمون إىل
العزاوي ،عشائر العراق ،ج ،3ص.258-253
عدّ ة افخاذ .يراجع :ع ّباس
ّ
الوائيل ،املصدر السابق ،ص.132
البرصي
( )109عثامن بن سند
ّ
ّ
( )110الصقور :من العشائر التي يرجع أصلها إىل قبيلة عنزة ،وهلم فروع عديدة ،وهي عشائر بدو ّية
العزاوي ،عش��ائر العراق،
مل تس��تقر يف مكان ثابت ،وهلا تاريخ واضح يف العراق .يراجع :ع ّباس
ّ
ج ،1ص.272-270
( )111رسول حاوي الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص.288
الوائيل ،املصدر السابق ،ص.135
البرصي
( )112عثامن بن سند
ّ
ّ

296

الزبيدي
�أ.د .كرمي مطر حمزة
ّ
( )113ج��رف الصخر منطقة حماذية لنهر الفرات ش�مال مدينة املس��يب بحدود  20ك��م ،وهي حال ًّيا
ناحية تابعة لقضاء املس ّيب التابع ملحافظة بابل.
الكركوكيل ،املصدر الس��ابق ،ص288؛ عالء موس��ى كاظ��م نورس ،املصدر
( )114رس��ول حاوي
ّ
السابق ،ص.160
( )115جليحة :أصل مواطنها مع عش��ائر عفك ،ويرجعون إىل كنده ،ونخوهتم (جليحة) ويسكنون
أرايض (رجيبة) يف اهلندية ،وللعش�يرة فروع عديدة ،وأعامهلم األساس�� ّية زراعة الشلب .يراجع:
العزاوي ،عشائر العراق ،ج ،4ص.162-160
ع ّباس
ّ
( )116الفتل��ة :من عش��ائر الدليم الكب�يرة املعروفة ،جده��م األعىل مجعة ،وس��كنت مواطن عديدة
كالغ��راف والديوان ّي��ة واملش��خاب ،وهل��م ف��روع عدي��دة ،وتاريخ م�ليء باألحداث العس��كر ّية
ّ
واالقتصاد ّية .يراجع :املصدر نفسه ،ج ،3ص.151-143
العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،ج ،6ص.259-257
( )117ع ّباس
ّ
( )118الكفل ناحية تابعة للح َّلة وتبعد عنها  30كم جنو ًبا.
الوائيل ،املصدر
البرصي
الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص289؛ عثامن بن سند
( )119رسول حاوي
ّ
ّ
ّ
السابق ،ص.136
( )120البعي��ج :هؤالء من الدعيج .ويمتّون بقربى إىل األجود ،ومنهم من يقول ّ
إن أصلهم من عنزة
م��ن الفدعان ،ومنهم م��ن يعزوهم إىل زبيد وأنهّ م يرجعون إىل اجلحي��ش ،وآخرون يقولون إنهّ م
العزاوي ،عشائر العراق،
آل س��ويد من عنزة ،نخوهتم (دعي) ،وهلم فروع كثرية .يراجع :ع ّباس
ّ
ج ،4ص.86-83
الكركوكيل ،املصدر السابق ،ص.290
( )121رسول حاوي
ّ
(ُ )122ينظر :عبد العزيز سليامن ّنوار ،املصدر السابق ،ص.100
العزاوي ،تاريخ
الوائيل ،املصدر الس��ابق ،ص138-137؛ ع ّب��اس
البرصي
( )123عث�مان بن س��ند
ّ
ّ
ّ
العراق بني احتاللني ،ج ،6ص.265-263
( )124يوسف كركوش ،املصدر السابق ،ج ،1ص.23
( )125املصدر نفسه ،ج ،1ص.124

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الرابع
بالت ِ
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