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َّ
ملخ�ص البحث
كبريا يف ش��تّى جماالت احلياة،
عان��ى العراق خالل عهد االحتالل العثامين
ً
تدهورا ً

السياس ّية ،واالقتصاد ّية ،واالجتامع ّية ،ورزح سكانه حتت وطأة اجلوع واجلهل واملرض

والتخ ّل��ف والفقر املدقع ،وعىل الرغم هذا احلال فقد انتهج العثامنيون أبش��ع أس��اليب

والتعسف والقسوة يف تعاملهم مع السكان ،الس��يام فيام يتع ّلق منها بجباية
االس��تغالل
ّ
هم العثامنيني ووالهتم الوحيد هو مجع الرضائب وإرس��اهلا
الرضائب واملكوس ،إذ كان ّ

إىل الباب العايل يف اسطنبول.

مل يق��ف العراقيون مكتويف األيدي أمام طغيان العثامني�ين وجربوهتم ،بل انتفضوا

م��رات عدّ ة ،رغ��م تواضع إمكاناهتم أم��ام الدولة العثامنية ،ومل يكن أه��ايل مدينة احل ّلة
ّ
الفيحاء بمعزل عن باقي س��كان العراق ،إذ ّ
إن تاريخ املدينة يزخر بعدّ ة انتفاضات ضد
احلكم العثامين ،كانت آخرها ضد محلة القائد العثامين عاكف العس��كرية يف عام ،1915
والتي واجهها العثامنيون بأبش��ع أس��اليب القتل والتنكيل من خالل احلملة العس��كر ّية

الثانية التي قادها عاكف نفسه عىل املدينة عام .1916

آثارا اجتامع ّية
وقد تركت هذه احلملة الشعواء واجلريمة النكراء بحق سكان املدينة ً

كبرية يف املجتمع يِّ
احلل امتدّ ت لس��نني طوال بعد هناية االحتالل العثامين ،وبقي جرحها

النازف يف املدينة لعقود طويلة ُيبكي أبناءها وشيوخها ونساءها الذين اغتالتهم يد الغدر

الرتكي ،وقد حاولنا يف هذا البحث تسليط بعض الضوء عليها.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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Abstract
Iraq suffered a lot during the Ottoman occupation in different
aspects of its economic, political, and social life. Iraqis during
that time experienced nothing but poverty, sickness, ignorance,
illiteracy and what made the situation worse is the Ottoman
unjust and offensive way of dealing with the Iraqis in addition to
collecting undeserved taxes.
Ottoman Empire's cruelty led the Iraqis to uprise many times
against that injustice despite their very poor military abilities.
Hilli people, like all other Iraqis, had many uprises, the last of
which was in 1915 against the Ottoman leader, called A'akif, who
reacted very suppressively later in 1916 by killing and torturing
people.
That last military attack against Hilli people had for decades
very disastrous social consequences that lasted even after the
liberation from the Ottoman occupation. This study attempts
to explain the social consequences of that occupation on Hillah
and its people.
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املقدمة
ّ
مر هبا البلد،
تع��دّ مدّ ة االحتالل العثامين للعراق من أحل��ك املراحل التارخي ّية التي ّ

كبريا يف ش��تّى جماالت احلياة السياس�� ّية،
إذ عان��ى الع��راق خالل العهد العثامين
ً
تدهورا ً
واالقتصاد ّي��ة ،واالجتامع ّي��ة ،إذ انت�شر اجل��وع واجلهل وامل��رض والتخ ّل��ف يف أرجاء

العراق نتيجة إلمهال الدولة العثامن ّية لشؤون البالد التي احت ّلتها ،واالهتامم فقط بجمع
فقرا مدق ًعا ،وإرس��اهلا إىل الباب العايل يف
الرضائب من الس��كان الذين كانوا يعيش��ون ً

اسطنبول مستخدمني أبشع الطرق والوسائل لتحقيق ذلك.

ومل تك��ن مدينة احل َّلة بمعزل عن ظلم وتعس��ف الس��لطات العثامن ّية ،إذ عانت كام

ه��و حال باقي م��دن العراق من ظل��م العثامنيني وجورهم عىل مدى ق��رون طويلة ،إلاّ

ّ
أن تاري��خ املدينة يزخر بعدة انتفاضات ضد احلكم العثامين كانت آخرها يف عام 1915
يف محلة عاكف بيك األوىل عىل املدينة ،والتي واجهها العثامنيون بأبش��ع أس��اليب القتل
أيضا عام .1916
والتنكيل من خالل احلملة العسكر ّية الثانية التي قادها عاكف بيك ً

درس ه��ذا البحث اآلثار االجتامع ّية التي خ ّلفتها محلة عاكف الثانية -د َّگة عاكف

وتطرق إىل بدايات احلملة العس��كر ّية
يس��ميها احل ّل ّيون -عىل س��كّان مدينة احل ّل��ة،
كام
ّ
ّ
واملجازر التي ارتكبتها القوات العثامن ّية يف تعاملها مع أهايل املدينة.

األول بعنوان (مدينة احل َّلة حتت احلكم
تكون البحث من مقدّ مة وخامتة ومبحثنيّ ،
ّ

العثامين) ،وتناول االحتالل العثامين يف العراق بشكل عام ،ومدينة احل َّلة بشكل خاص،
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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واملساوئ السياس�� ّية واالقتصاد ّية واالجتامع ّية هلذا احلكم ،وكذلك التجنيد اإلجباري
الذي ُف ِرض عىل س��كّان مدينة احل ّلة ،واحلملتني العس��كريتني اللتني قادمها عاكف بيك
ضد أهايل املدينة بعد انتفاضتهم عىل السلطات العثامن ّية.

يف ح�ين كان املبح��ث الثاين بعن��وان (اآلث��ار االجتامع ّية حلملة عاك��ف عىل مدينة

احللة) ،ودرس هذا املبحث اآلثار االجتامع ّية التي خ ّلفتها هذه احلملة عىل سكّان املدينة،

أيضا األس��اليب الوحش�� ّية التي استخدمها
وما تعرضوا له من قتل ونفي وهتجري ،وبينَّ ً
واضحا لدهي��م ،ظهر من خ�لال ما كتبه
أث��را
ً
عاك��ف ض��د أهايل احل ّل��ة ،والتي تركت ً
شعراء املدينة وأدباؤها عن هذه املأساة التي عصفت بمدينتهم.
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املبحث الأ َّول
حللَّة حتت احلكم العثما ّ
ين
مدينة ا ِ
�أ َّو اًل :احلكم العثما ّ
ين يف العراق
ّ
احت��ل العثامنيون (األت��راك) أرض الع��راق بدخول س��ليامن القان��وين بغداد عام

 ،1534وإهنائ��ه حلك��م الدولة الصفو ّي��ة( )1يف العراق ،واس��تمر حكمه��م قرابة أربعة

قرون ،ليحكموا البالد باسم اإلسالم ،وكلمة (الرتك) تسمية أطلقها العرب عىل معظم

األقوام التي سكنت مناطق رشق آسيا ،ما عدا الفرس(.)2

مل خيتلف احلكم العثامين يف العراق عن غريه من املناطق الواقعة حتت نري العثامنيني،

فلم تكن السلطات العثامن ّية تنظر إىل البلد إلاّ عىل أنّه مورد مايل خصب خلزانة السلطان،
ثم خزائن من كان يتعاقب عىل حكم العراق من الوالة الذين يمكثون
وخزائن الوزراءّ ،

قص�يرا وجيمعون منه مالاً
وفريا ،ليالقوا بعد ذل��ك مصريهم املحتوم القتل أو
في��ه وقتًا
ً
ً
يتعهد للباب العايل -قبل أن يبارش وظيفته-
السجن ،أو مصادرة األموال .وكان الوايل ّ
يتم االتّفاق عليه مع املس��ؤولني يف خزينة الباب العايل ،فإذا
بدفع مبلغ من املال س��نو ًّيا ّ

ألن ذلك ّ
م��ا التزم بتأديته ،طالبت احلكوم��ة العثامنية باملزيدّ ،
يدل عىل قدرات اقتصاد ّية
ج ّيدة(.)3

األمرين حتت حكم العثامنيني يف ش��تّى جماالت احلياة ،إذ انترش اجلوع
عانى العراق َّ

والبطالة واملرض ،واس��ترشى الظلم والرش��وة والفساد يف مفاصل احلكومات املتعاقبة
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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يتم تعيينهم من ِق َبل الباب العايل ،حيث كان
التي تولىّ قيادهتا والة متعجرفون فاسدون ّ

للرشا التي تُدفع حلاشية السلطان و َمن بيده احلل والعقد يف اسطنبول من أجل احلصول

يتم هلم ذلك ،يعملون عىل اسرتجاع أموال الرشا التي
عىل حكم والية بغداد ،وبعد أن ّ
يتم اس��تنزافها من الس��كّان البؤس��اء الذين ال جيدون
انفقوها وفوقها أضعا ًفا مضاعفة ّ

لقمة تس��دّ رمقهم ،وبأبشع الطرق والوس��ائل التي يندى هلا جبني اإلنسان ّية ،من خالل
جب��اة رضائبهم ،ومنهم م��ن عرفوا بامللتزمني الذين تفنّنوا يف وس��ائلهم اإلجرام ّية التي
وصلت حتى حدّ بيع أبناء من ال يستطيع تسديد الرضائب املطلوبة منهم(.)4

إن الوالة العثامنيني يف العراق كانوا أشبه بامللتزمني ،إلاّ ّ
ويمكن القول ّ
أن مسؤولية

هؤالء أكرب وأوسع من مسؤوليات أتباعهم من امللتزمني الصغار ،فلم يكن يعنيهم البلد
يدره من رضائب وأموال تتخم خزانة الباب العايل يف اسطنبول،
وال أهله إلاّ بمقدار ما ّ
ف��كان هؤالء ال��والة ينظرون إىل أبناء البلد نظرة اس��تعالء واحتقار ،وعاملوا الس��كّان

معاملة األسياد لألقنان.

رشعها العثامنيون يف البالد ظاللاً عىل األذهان
ألقت املفاهيم اإلدار ّية الس�� ّيئة التي َّ

التفس��خ والفساد يف إدارهتا ،وشاعت الرشوة واالرتشاء
والترصفات ،إذ ورثت البالد ّ
ّ
أمرا مرشو ًعا ،فكان ابن العراق يعاين من اجلوع واإلذالل،
وانترشتا حتى كادتا تكونان ً

وال��ذي أهنكته احلروب وأرهقته أعامل الس��خرة ،ودفع الرضائب والرش��ا واألتاوات،
وأوهنت قواه رصوف احلياة وويالت احلروب والثورات والفيضانات(.)5

ّ
التعص��ب الطائفي ال��ذي ال زال الع��راق يعاين من��ه إىل يومنا
اس��تغل العثامني��ون
ّ

ه��ذا ،فالعثامنيون أخذوا املذهب احلنفي الس��نّي -بمحض الصدفة -مذه ًبا هلم من بني
املذاهب اإلسالم ّية ،ولقد أضفت عليهم وثن ّيتهم السابقة الكثري من الشعائر واملفاهيم،

ومنه��ا التضييق ع�لى َمن خيالفهم الرأي والعقي��دة ،ممّا أ ّدى هب��م إىل النفرة من املذاهب
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اإلسالم ّية الس��نّية األخرى ،والعداء الشديد للمذهب الشيعي الذي يعتنقه غالب ّية أهل

العراق ،فكانت الس��لطة العثامن ّية تنظر إىل الش��يعة من رعاياها نظرهتا إىل غري املسلمني،
وهذا السبب أبقى نار احلرب مشتعلة بني الدولة الفارس ّية والدولة العثامن ّية(.)6

عم��د الس�لاطني العثامنيون خالل حكمه��م إىل تقريب رج��ال الدين حتى أصبح

مهم من أركان الدولة ،من خالل استحداث منصب شيخ اإلسالم ،وكانوا
هؤالء ركنًا اًّ
ستارا
يستخدموهنم كأدوات لبسط نفوذهم وسيطرهتم عىل البلدان العرب ّية ،فكان الدين ً

يغ ّط��ون به عىل س��لطاهتم املطلقة ،إذ متتّع الس��لطان العثامين بس��لطات مطلقة ال حتدّ ها
حدود ،فكانت األوامر التي تصدر عن السالطني تُن ّفذ بال نقاش من إعدامات للناس،

أو مص��ادرة أمواهلم دون حماكمة أو س��ؤال ،وكان رجال الدي��ن ق َّلام ّ
يتأخرون عن إجياد
األحكام وإصدار الفتاوى التي ختدم مآرب السالطني العثامنيني الذين استغ ّلوا الفتاوى
وترصفاهتم املخالفة للدين والرشيعة اإلسالم ّية(.)7
الدين ّية يف تسويغ أعامهلم
ّ

ومل يك��ن ح��ال العراق -والس��يام املناطق التي يس��كنها الس��كان من ش��يعة أهل

البيت -بمعزل عن هذه السياسات العنرص ّية والطائف ّية ،إذ منع الوالة العثامنيون

وحمرم
إقامة مراسم العزاء التي يامرسها أبناء مذهب أهل البيت ،السيام يف أ ّيام عاشوراء ّ
يضطرون إىل إقامة هذه املراسيم واملجالس احلسين ّية يف رساديب
احلرام ،فكان الس��كّان
ّ
ٍ
بصوت ٍ
عال حتى ال يسمع
بيوهتم ،ويرتكون امرأة تدير الرحى يف صحن الدار ،وهي تنشد
ّ
عيل
املارة يف الش��ارع أصوات َمن يف املجلس ،ومل
ّ
يش��ذ عن هذه القاعدة س��وى الوايل ّ
واالئمة االثني
رضا باش��ا  1831الذي كان بكتاش�� ًّيا يك ّن احلب الش��ديد ألهل البيت
ّ

عرش ،والذي سمح بإقامة هذه املراسيم(.)8

كام ّ
أن الدولة العثامن ّية كانت تنظر إىل أتباع مذهب أهل البيت عىل أنهّ م أقل ّية،

وتك�� ّن هلم العداء ،فض ّيقت عليهم يف مجيع نواح��ي احلياة ،فمنعت دخول أبناء املذهب
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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يف امل��دارس احلرب ّية ،ووضع��ت العراقيل أمام دخوهلم امل��دارس املدن ّية ،وحرمتهم من
وظائف الدولة إلاّ يف حاالت نادرة(.)9

عان��ى العراق م��ن األحداث اخلارجي��ة وخاصة احل��روب التي خاضته��ا الدولة

العثامن ّية م��ع الدول األخرى التي كان من أبرزها ح��رب القرم ( )1856-1853التي
جرت بني روس��يا من جه��ة والدولة العثامنية وبريطانيا وفرنس��ا من جه��ة أخرى ،فقد

وزجهم يف س��احات القتال ،أو مجع
عان��ى العراقي��ون من هذه احلرب بس��بب جتنيدهم ّ
األم��وال منهم بصورة قرس ّية إلدامة تلك احلرب ،وع�لى الرغم من انتهاء هذه احلرب،
إلاّ ّ
اس��تمرت يف فرض التجنيد اإلجباري ،والذي ُجوبِه
أن الس��لطات العثامن ّية املحل ّية
ّ
ٍ
برفض شديد يف املناطق العشائر ّية ،فانترش العصيان والثورات العشائر ّية عىل السلطات

وخاصة يف مناطق الفرات األوسط(.)10
العثامن ّية،
ّ

ّ
وتدخالت الدول األورب ّية
وأصبحت الدولة العثامن ّية تعاين من الضعف واالنحالل

يف ش��ؤوهنا الداخل ّية حتى ُأطلقت تس��مية (الرجل املريض) عند االشارة إىل هذه الدولة

املتهالكة ،واش��تدّ التنافس والرصاع بني الدول األورب ّية يف حماوالهتا للسيطرة عىل أرايض
الدول��ة العثامن ّية التي تقع حتت س��يطرة الدول��ة العثامن ّية ،أو باألح��رى العثامنيني ،والتي

حاولت اس��تعادة هيبته��ا من خالل عقد اتفاق ّي��ات وحتالفات مع أملاني��ا ،والتي أ ّدت إىل

دخول العثامنيني احلرب العامل ّية األوىل إىل جانب األملان يف  29ترشين األول .)11(1914

وبع��د دخول الدول��ة العثامن ّية احلرب العامل ّي��ة األوىل إىل جان��ب أملانيا ،زادت من

إجراءاهت��ا يف جتنيد أكرب عدد ممكن من العراقيني اخلاضعة أعامرهم للتجنيد ،إلرس��اهلم
إىل جبهات القتال ،وكان العراق خاض ًعا لقانون اجلند ّية الصادر يف سنة  ،1909والذي

يقيض بموجبه أن يقوم ّ
كل عثامين مس��لم أو غري مس��لم بأداء اخلدمة العسكر ّية يف حالة

بلوغه  21سنة(.)12
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حللَّة
ثان ًيا :حملة عاكف الأوىل على مدينة ا ِ
ين��ج س��كان العراق من تبع��ات دخول الدول��ة العثامن ّية احل��رب العامل ّية األوىل،
مل ُ

وزجهم يف أتون حرب ال ناقة هلم فيها
إذ عملت الس��لطات العثامن ّية عىل جتنيد الشباب ّ

وال مج��ل ،ومل تكن مدينة احل ّل��ة بمعزل عن باقي املدن ،فقد عانى س��كّاهنا األ َم َّرين من
ويالت احلرب والتجنيد اإلجباري الذي فرضته عليهم السلطات العثامن ّية ،و ُع ِرف هذا
العهد بـ(الس��فر برلك) ،حيث الناس يعتقدون ّ
أن التحاق أبنائهم للجبهة يعني فقداهنم

هنائ ًّيا ،فالواقع ّ
أن احلرب العامل ّية األوىل كانت من القس��اوة ممّا جعل احل ِّليون يتذكّروهنا
وع��م النواح عىل القت�لى ،وزادت أعداد املفقودين
بمزي��د من األمل ،فقد كثرت املآيس،
َّ
وعدمت املعلومات عنهم ،وساءت أحزان األرامل(.)13

ولذلك أخذ احل ّليون يكرهون التجنيد أكثر من كرههم للدولة العثامن ّيةّ ،
ألن املجنّدين

رتكون دون مواد غذائ ّية وال أس��لحة
كانوا ُيؤخذون إىل أماكن نائية بعيدة عن احل ّلة ،و ُي َ
ج ّيدة متكّنهم من الدفاع عن أنفسهم ،و ُي َ
قذفون يف أتون املعارك الضارية(.)14

وقد اتّبعت الس��لطات العثامن ّية أبشع األساليب يف مواجهة اهلاربني من اجلند ّية ،إذ

الفارين يف احل ّلة يف األحياء الس��كن ّية منتهكة حرمة البيوت،
ط��اردت اجلندرم��ة املحل ّية ّ
مأوى هلم ،وإذا
وكذل��ك يف البس��اتني واحلقول القريبة من املدينة التي اتخّ ذه��ا اهلاربون
ً

يروع االطفال
ما عثروا عىل شخص أطلقوا النريان الكثيفة من بنادقهم عليه ،فكان ذلك ّ
والنساء والشيوخ(.)15

إلاّ ّ
يستمر طويلاً  ،فبعد انتصار القوات الربيطان ّية
أن السكوت عىل ظلم العثامنيني مل
ّ

تشجع األهايل للثورة ضد احلكم العثامين ،إذ ثار أهايل مدينة النجف
يف معركة الشعيبةّ ،
ث��م تبعهم أهايل مدينة كربالء ،فازدادت عزيمة
يف نيس��ان 1915م ،وطردوا العثامنينيّ ،

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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احل ِّليني يف الثورة عىل العثامنيني ،السيام بعد شاهدوا احلالة املزرية التي كان عليها اجلنود

العثامنيون اهلاربون من مدينة النجف ،فثاروا عليهم ومتكّنوا من طردهم من املدينة عام
.)16(1915

مل تقف احلكومة العثامن ّية مكتوفة األيدي جتاه األحداث يف مدن الفرات األوس��ط،

الثوار ،السيام يف مدينة
وأخذت تتحينّ الفرصة املناسبة الستعادة سلطاهتا واالنتقام من ّ
احل ّلة ،وقد استجابت لتحريض قائممقام احل ّلة مصطفى بيك املم ّيز الذي طرده احل ّليون

يل��ح عىل الس��لطات العثامن ّية
م��ن املدينة بع��د انتفاضتهم ضد العثامني�ين ،والذي كان ّ
برضورة اس��تعادة الس��يطرة عىل مدينة احل ّلة( ،)17لذلك قامت بإرس��ال عاكف إىل احل ّلة
بحجة القبض عىل اجلنود اهلاربني،
يف  27آب س��نة  ،1915وعس��كر بالقرب من احل ّلة ّ
الفارين ،وقد استخدم
واستدعى وجهاء املدينة طال ًبا معاضدة احلكومة الرتك ّية ،بتسليم ّ

الفارين من
معه��م سياس��ة الرتهيب والرتغيب ،فقد كان يأمل منهم أن يس�� ّلموا مجي��ع ّ
اجلند ّية ،واهلاربني من ساحات القتال ،وهو أمر مل يعد باستطاعة أحد حتقيقه(.)18

أعطى القائد العثامين عاكف ،احل ّليني مهلة مدّ ة  24س��اعة فقط ،وإلاّ س��وف يتّخذ

القوات الرتك ّية يوم  27آب  1915بإحاطة س��ور
ث��م قامت ّ
بح ّقهم إجراءات قاس��يةّ ،
والتوزع عىل أبني��ة الدوائر احلكوم ّية ،ويف
مدين��ة احل ّلة ،واالنتش��ار يف معظم الطرقات،
ّ

س��ابقة مل يألفه��ا أهل احل ّل��ة ،ممّا أ ّدى إىل نش��وب معركة رهيبة بني أه��ل احل ّلة والقوات
قوات عاكف املنترشة ،رغم عددها الكبري
الرتك ّية ،اس��تطاع فيها أهل احل ّلة أن يواجهوا ّ

وتفوقها من حيث األس��لحة يف معظم نقاط تواجدها ،واس��تطاعوا أن يبيدوا أكثرهم،
ّ
ومل يس��لم من اجلند س��وى من اس��تطاع الفرار ،فالذوا باحلامية العس��كر ّية املوجودة يف

املدينة(.)19

أصب��ح عاكف بوضع ال يحُ س��د عليه ،وه��و أمام عصي��ان مدينة بكامله��ا تقري ًبا،
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إحراجا ،هو حمارصة أهايل احل ّلة والعشائر
تس��اندها العشائر القريبة ،وممّا زاد من موقفه
ً
لقوة عس��كر ّية جاءت لنجدته ،وكان بإمكان األهايل أن يصيبوها بخسائر
املس��اندة هلم ّ

قواته من خسائر فادحةّ ،قرر عاكف األخذ برأي
تعرضت له ّ
جس��يمة ،وبالتايل وبعدما ّ

حممد القزويني بالتفاوض
املقربني للحكومة بتكليف العلاّ مة الس�� ّيد ّ
بعض احل ّليني من ّ
التعرض
تم االتّفاق عىل السامح للقوة العسكر ّية بدخول املدينة دون ّ
مع أهايل احل ّلة ،إذ ّ
ثم خرج عاكف بقواته وانس��حب م��ن املدينة ،و ُع ِرفت ه��ذه احلملة بحملة
هل��ا ،وم��ن ّ
عاكف األوىل(.)20

وال بدَّ لنا من اإلش��ارة إىل عوامل نجاح احل ّلي�ين عىل القوات العثامنية ،والتي تُعزا

إىل حس��ن تدب��ر املقاتلني ،وتآزر معظم أهايل احل ّلة حوهل��م ،وإىل ما قدّ موه هلم من عون

عم كان لوجهاء املدينة والش��خص ّيات البارزة ورؤساء العشائر فيها
ومس��اعدة ،فضلاً اّ

دورا قياد ًّي��ا يف املعارك من خالل
م��ن أثر بارز يف حش��د الكثري من أتباعه��م ،واتخّ اذهم ً

الثوار
مش��اركتهم الفعل ّية وتوجيهاهتم للمقاتلني ،يف حني عم��ل اجلزء اآلخر عىل دعم ّ
ومس��اندهتم باألموال والس�لاح ،وقد اس��تُهدفت هذه الش��خص ّيات فيام بع��د من ِق َبل
احلكومة العثامن ّية نتيجة ملواقفها هذه.

حللَّة
ثال ًثا :حملة عاكف الثانية �ضد �أهايل ا ِ
مل يمر ما فعله أبناء احل ّلة بالعثامنيني مرور الكرام لدى احلكومة العثامن ّية ،فام أن متكّنت

م��ن تن ّفس الصعداء -بعد حص��ار القوات الربيطان ّية يف الك��وت عام  ،1916وتراجع
احلمل��ة العس��كرية الربيطان ّية -حتى أخذت تعدّ العدّ ة لالنتق��ام من أهايل احل ّلة ،لذلك

جهزهتا بالكثري من العدّ ة والعتاد ،وأطلقت عىل هذه
عملت عىل جتهيز محلة عسكر ّية كبرية ّ

مرة أخرى(.)21
ّ
القوات تسمية جيش االنتقام ،وأعطت قيادته إىل عاكف ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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غ��ادر عاكف بغداد يف  6ترشين الثاين  ،1916وبعد يومني وصل مدينة املس�� ّيب،

وصار ّ
للتحرك إىل سدّ ة اهلند ّية ،وسار إىل احل ّلة
قواته ،ويستعد بشكل من ّظم
حيش��د فيها ّ
ّ
يف يوم  14ترشين الثاين  1916املوافق  7حمرم 1335هـ ،وحني شعر أهل احل ّلة باقرتابه
م��ن املدينة ،أخرج بع��ض منهم عوائلهم من النس��اء واألطفال إىل خ��ارج املدينة لكي

يكون��وا بمأمن فيام إذا حصل القتال ،وكان��ت العادة إيداعهم عند أقربائهم أو معارفهم
من العشائر القريبة من احل ّلة(.)22

الق��وات الغازية ،فحف��روا اخلن��ادق ،وأقاموا
اس��تعدّ أه��ل املدين��ة ملواجهة ه��ذه
ّ

وحصنوا املدينة بام يقدرون عليه ،إلاّ ّ
أن عاكف الذي ما زالت صورة هزيمته
املتاريس،
ّ

وجنوده القتىل ماثلة يف تفكريه ،اس��تخدم الدهاء مع أهل املدينة ،فأرس��ل إىل رؤس��ائها

والتزود
قواته
ّ
رشا ،ويطلب إليهم أن يس��محوا بمرور ّ
وزعامئها خيربهم بأنّه ال يريد هبم ًّ
ثم يذهب بجيش��ه إىل نحو مدينة الس�ماوة يف
من احل ّلة بام حيتاج إليه من القوت واملؤنّ ،

مهمة إلمداد اجليش العثامين هناك(.)23
ّ

فتمكن بذلك من ّ
األول
بث الفرقة بني أهايل املدينة الذين انقس��موا عىل قس��منيّ ،

الق��وات العثامن ّية من املدينة ،واآلخر
القزويني يؤ ّيد مرور
حممد
ّ
ّ
يتز ّعمه العلاّ مة الس�� ِّيد ّ
ٍ
ٍ
تقرر الس�ماح
كبريينّ ،
يرى أنهّ ا مكيدة من القائد الرتكي الحتالهلا ،وبعد جدل وخالف َ
وقواته،
وتم تش��كيل وفد من زعامئها الس��تقبال عاكف ّ
لعاكف وقواته بدخول املدينةّ ،

خريا من القائد العثامين بأن يفي بعهده
فالتقوا به يف منطقة مشهد الشمس ،وهم يتأ ّملون ً
هل��م بعدم مهامجة املدينة ،إلاّ ّ
أن عاكف الذي كان احلقد والرغبة باالنتقام متأل قلبه ألقى

بالتم��رد والعصيان ،وجي��ب معاقبتهم ،وأنَّه قد
القب��ض عىل الوف��د ،واتهّ م أهايل املدينة
ّ
صدرت له األوامر من احلكومة العثامن ّية بمحو مدينة احل ّلة من الوجود.

ثم عم��ل عىل تطويق املدينة ،ودخله��ا جنوده بصحبة خمت��اري املحلاّ ت ،فاحتلوا
ّ
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الثكن��ة واملخافر ودور احلكومة ومجيع املواضع العالية التي تُرشف عىل املدينة ،ورضب

اجلند طو ًقا عىل مدينة احل ّلة ،ما عدا باب املشهد تُركت مفتوحة ،لتسهيل عملية هروب

املحاربني من أهل احل ّلة ،ليتسنّى لعاكف بيك االستيالء عليها بدون قتال ،وقد نجحت

يعول عليهم يف
خ ّطته هذه بعد أن خرج كثري من أهل احل ّلة ،وبضمنهم الش��باب الذين ّ
القتال ،وبقي القليل من الشيوخ والعجائز واألطفال(.)24

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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املبحث الثاين
حللَّة
الآثار االجتماع ّية حلملة عاكف على مدينة ا ِ
�أ َّو اًل :عمل ّيات القتل والتنكيل ب�أهل املدينة
اعلنت القوات العثامن ّية يف يوم  16ترشين الثاين  1916أن ال خيرج أحد من أهايل

ستصب قنابلها عىل ثالث حملاّ ت،
احل ّلة من داره ابتدا ًء من عرص هذا اليوم ،ألن املدافع
ّ

ه��ي (اجلامعني ،والط��اق ،وجربان) ،فانتقل َم��ن هبا من أن��اس إىل املحلاّ ت األخرى،
ونص��ب اجلن��د مدافعهم عىل ّتل الرم��اد (حديقة اجلبل حال ًّيا) ،وأخ��ذت تطلق قنابلها

نحو ساعتني(.)25

فوجا من جنوده الحتالل مدينة احل ّلة بصحبة خمتاري املحلاّ ت،
ثم أرس��ل عاكف ً
ّ

فاحتلوا الثكن��ة واملخافر ودور احلكومة ومجيع املواضع العالية التي ترشف عىل املدينة،

ورضب اجلن��د طو ًقا ع�لى مدينة احل ّلة ما عدا باب النجف ظ ّلت مفتوحة ،ربام لتس��هيل
عمل ّي��ة هروب املحاربني من أهل احل ّلة ،ليتس��نّى لعاكف االس��تيالء عليها بدون قتال،

وقد نجحت خ ّطته هذه بعد أن خرج كثري من أهل احل ّلة(.)26

وبعده��ا أرس��ل عاكف رس ّية م��ن اجلن��ود حيملون املع��اول واملج��ارف والقنابل

خف محله وغال
اليدوي��ة ،وهدم��ت الدور بالدينامي��ت بعد أن هنب اجلنود ما فيه��ا ،ممّا ّ

ثمنه ،واس��تباحوا املدينة ،وأش��اعوا الفوىض فيها بعد أن فعلوا فيها األفاعيل من احلرق
واهلدم والنهب والسلب والقتل(.)27
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كان ل��دى عاكف قائمة بأس�ماء عدد كبري م��ن أهل احل ّلة ممّن يريد حماس��بتهم عىل

شك ّ
املرة السابقة ،أو ضد احلكومة الرتك ّية بشكل عام ،وال ّ
أن
أفعاهلم التي ارتكبوها يف ّ

يف إع��داد هذه القوائم من داخل املدينة هلا مصالح وارتباطات س��اعدت يف هتيأهتا ،ر ّبام
م��ن موظفي احلكومة أو غريهم ،فأمر إلقاء القبض عىل املطلوبني ،وأرس��ل مفارز عدّ ة

ثم ش��كّل حمكمة عس��كر ّية
من عس��كره إىل القرى املجاورة للبحث عن اهلاربني منهمّ ،

ملحاكمتهم ،وكانت عمليات الش��نق جتري عىل دفعات يو ًما بعد يوم ،و ُيقال ّ
إن عاكف
شخصا
أراد أن يش��نق العدد نفس��ه الذي ُقتل من جنوده يف العام املايض ،حتى أنّه شنق
ً

كان أبك��م وأعم��ى إكاملاً للع��دد ،فحكمت املحكمة بش��نق  127رج�ًل�اً  ،ونفي 231
آخرين(.)28

فقدت املدينة الكثري من زعامئها ووجهائها يف عمل ّيات الش��نق هذه ،ويذكر الشيخ

يوسف كركوش جمموعة منهم:

1.1احلاج عيل الشيخ حسن.
2.2وهيب الشيخ حسن.
3.3صالح املهدي ،والد عبد الرزاق رشيف.
عم صالح املهدي.
4.4سعيد الرشيف ،ابن ّ
حممد احلاج سعيد.
ّ 5.5

6.6احلاج أمني علوش.
7.7عبد احلسني ظاهر احلبيب النعمة.
8.8علوان ظاهر احلبيب النعمة.
9.9امللاّ إبراهيم اجلبوري.
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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1010عبود امللاّ إبراهيم ،والد الدكتور يوسف عبود.
1111حميي نور الدين.
1212سيفي حمي النور الدين.
حممد سعيد الشيخ حسن.
ّ 1313

1414أخو احلاج عيل الشيخ حسن ،وهذا األخري ُشنق يف الديوان ّية(.)29

وق��د بلغ ع��دد الضحايا من بطش األت��راك من أهل احل ّلة يف ه��ذه الواقعة يف أثناء

كبريا من اجلرحى ،بينام كانت
القتال واملقاومة ،أو من دون س��بب أل ًفا ومخسامئة وعد ًدا ً
خسائر اجلنود من القوات الرتك ّية مخسة وثالثني بني قتيل وجريح(.)30

مل تقترص جرائم العثامنيني عىل الرجال وحس��ب ،بل صار اجليش يقتل كل من يراه

حتى الشيوخ والنساء واالطفال ،وحتى احليوانات قتلوها وم ّثلوا هبا أبشع متثيل ،وهنبوا

ّ
كل ما يف احل ّلة ،ومل تس��لم مدّ خ��رات األهايل من املواد الغذائية منه��م ،فكان جمموع ما
صودر من احلبوب نحو ( )3000طن(.)31

ع��م الدم��ار املدينة نتيجة للقص��ف املدفعي عىل أحيائها وحملاّ هت��ا ،إذ ُد ّمرت أربع
ّ

حم�ّل�اّ ت هي الطاق واجلامع�ين وجربان يف جان��ب املدينة الكب�ير ،والورد ّية يف اجلانب

ثم عمدوا إىل هدمها
الصغري ،وقام اجلنود بمهامجة املدينة ،وعاثوا يف دورها سل ًبا وهن ًباّ ،

وإحراقها ّ
بكل قسوة وحقد(.)32

وتذك��ر الرواي��ات ّ
أن هؤالء اجلن��ود العثامنيني -ويف أثناء هنبهم لل��دور -تفاجئوا

بوج��ود مصحف رشي��ف يف أحد هذه الدور ،إذ كانوا يعتق��دون ّ
أن أهل املدينة هم من
املسيح ّيني األرمن الثائرين ضدّ احلكومة العثامن ّية(.)33

واضحا ّ
كبريا يف هذه الرواية ،إذ ليس من املعقول أن ال يعلم
ويبدو
أن هناك ً
ً
تناقضا ً
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اجلن��ود العثامني��ون بكون أهايل احل ّلة هم من املس��لمني ،الس��يام ّ
وأن املدين��ة كانت تزخر
باملساجد ،ومآذهنا شاخمة وواضحة للعيان ،فضلاً عن ّ
أن اجتامع عاكف مع أهايل املدينة قبل

تم يف منطقة مشهد الشمس ،وهي معروفة بوجود مقام ر ّد الشمس اإلسالمي،
اقتحامها ّ
وفوق ّ
أن هذه القوات التي تتمركز يف العراق ليس لدهيا ِعلم ّ
كل هذا يبدو من غري املعقول ّ
أن
أي وقت كان سكّان العراق من املسيحيني؟
أهل العراق هم من املسلمني؟ ويف ّ

وذكر عب��د الرضا احلمريي رواية عن احلاج محيد عباس س��عيد ،نقلاً عن أبيه َّ
«إن

تقرره القيادة
أه��ل احل ّلة بع��د أن خرجوا للرتحيب بعس��كر عاكف ،كانوا ينتظرون م��ا ّ
اس��تمرت حمارصهتم إىل وقت العرص ،حينذاك تقدّ م إمام وخطيب جامع
العثامن ّية ،وقد
ّ
ثم تقدّ م الصف��وف إما ًما ألهل احل ّلة مجي ًع��ا وأفراد اجليش
احل ّل��ة الكبري وأ ّذن الع�صرّ ،

العثامين ،فأ ّدوا صالة العرص مجاعة سوية»(.)34

أن التفس�ير األق��رب للواق��ع هلذه الرواية ،ه��و ّ
إلاّ ّ
أن هؤالء اجلن��ود العثامنيني قد

تعاملوا مع أهايل املدينة عىل أس��اس طائفي ،واس��تغراهبم من وجود املصحف ر ّبام كان

��مون بش��يوخ اإلس�لام يف الدول��ة العثامن ّية
ناب ًع��ا من الفتاوى التي كان يصدرها ما ُي َس َّ
ع��ن مذهب أهل البيت ،والتي كانت مليئة بعب��ارات التكفري والعداء ألتباع هذا
املذهب الرشيف.

وقواته ع�لى القتل وهدم الدور ،بل مت��ادت هذه القوات
مل تقت�صر جرائ��م عاكف ّ

يف غ ّيها ،وقامت بس��بي أعداد كبرية من س��كان املدينة ،وأغلبهم من الش��يوخ والنس��اء
تعرضوا خالل رحلتهم الش��ا ّقة إىل ش��تّى أنواع
واألطف��ال ،ونفيه��م إىل ديار بكر ،وقد ّ

مش��اق الس��فر ّ
ّ
بظل
حتمل
التعذي��ب واالضطه��اد ،إذ كان أغلبهم ليس��ت له طاقة عىل ّ

ظ��روف بالغ��ة القس��اوة من اجلوع والع��ري ومعاملة س�� ّيئة من اجلنود األت��راك ،فامت
ربح(.)35
جراء اإلعياء واجلوع والرضب امل ِّ
اغلبهم يف الطريق من ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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وتم وضعه��م يف إحدى خانات
س��يقت قافلة املنف ّيني من أه��ايل املدينة إىل بغدادّ ،

بعض منهم ممّن حصل عىل شفاعة أحد
مدينة الكاظم ّية ويدعى (خان قنديل) ،و ُأرجع ٌ
املتن ّفذين لدى الس��لطات العثامن ّية ،يف حني جتمهر أه��ايل الكاظم ّية أمام اخلان ،وهم يف
دهش��ة ال يعرفون ماذا جرى ،ويف حديث إىل أحد الذين ش��هدوا احلادثة ،انهّ م س��معوا

امرأة من إحدى غرف اخلان املط ّلة عىل الساحة ،وهي تستغيث هبم (يا أهل الغرية نحن

جواع��ه) ،فرتاك��ض الناس إلغاثته��م ،وصاروا يرم��ون إليهم أرغفة اخلب��ز ،كام قذفوا
باألرغفة من فوق السطح(.)36

ثان ًيا :الهجرة اجلماع ّية لأهايل املدينة
أثارت هتديدات عاكف وجيش��ه بقصف املدينة الس��كّان ،فخ��رج األهايل تاركني

أمواهل��م وبيوهت��م للحف��اظ عىل أرواحه��م ،وقد بلغ منه��م الرعب والف��زع ّ
كل مبلغ،
وأصوات العويل وبكاء النس��اء واألطفال يمأل ش��وارع املدينة ،وهرب معظم س��كّان

املدين��ة إىل األرياف والقرى املج��اورة وهم يعانون أنواع العناء والش��قاء خالل تركهم
ملدينته��م من جو ٍع وب��رد ،إذ صادف خروجهم م��ن املدينة يف فصل الش��تاء ،وهم عند

مغادرهتم مل يأخذوا ش��ي ًئا من َمتاعهم وأثاثهم ،فمن كان له اقارب ذهب إليهم ،ومن مل
يكن له أقارب فقد الذ بالعشائر الساكنة حول املدينة(.)37

وال خيفى ما هلجرة الس��كّان من تأثريات اجتامع ّية ونفس ّية كبرية عىل أفراد املجتمع

من الشعور باالقتالع من موطن اإلنسان واضطراره للهروب منه ،وااللتجاء إىل مكان

عم يصاحبها
آخر ،وما يرافق هذه اهلجرة من ش��عور بعدم االطمئن��ان واخلوف ،فضلاً اَّ

من ٍّ
تدن يف املستوى الصحي واالقتصادي نتيجة ابتعاد اإلنسان عن موارده االقتصاد ّية

وسبل عيشه املعتادة(.)38
ُ
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ومن األمثلة عىل تلك اهلجرة اجلامعية ألهايل احل ّلة ما ذكره الشيخ يوسف كركوش
ٍ
يّ
ثم ذهبنا
احلل« :أ ّما نحن فقد خرجنا ّأولاً إىل أخوال لنا يف عش�يرة طفيل يف (الكص)ّ ،
ثم انتقلنا
ثم نزلنا بلدة الكوفة مدّ ةّ ،
إىل الكوفة ونزلنا يف ريفها عند بعض أقربائنا هناكّ ،

استقر الوضع
ثم رجعنا إىل عشرية طفيل وبقينا فيها مدّ ة ،وبعد أن
ّ
إىل النجف األرشفّ ،

يف احل ّلة نزلنا إليها ،وكانت دورنا قد هدمها األتراك فرشعنا بتعمريها»(.)39

وكذل��ك ما يذكره الدكتور عبد الرضا عوض نقلاً عن جدّ ه« :ارتأى الكبار من آل

عوض أن خيرج اجلميع بعوائلهم إىل أماكن خارج مدينة احل ّلة ،فلقد خرج قسم من أهلنا

إىل منطقة املهناو ّية جنوب مدينة احل ّلة بعد أن اصطحبوا مؤونة بسيطة ،وذهب قسم آخر إىل
موقع قرب مقام والدة إبراهيم اخلليلُ يقال هلا (املحرتگة) ،واستأمن اجلميع عوائلهم
لدى صديق األرسة احلاج (جواد اخلليفة) ،واتجّ ه قسم آخر إىل بغداد ومل يعد.

خيصني ،فقد تو ّغلت غر ًبا باتجّ اه هنر اهلند ّية إىل منطقة (اهلميس��ان ّية) وبقيت
أ ّما فيام ّ

واس��تقرت األمور يب يف تلك املنطقة ،ورجع ش��قيقي األصغر إىل احل ّلة
هناك ،ومت ّلكت
ّ
وزاول التجارة ،وأصبح له ش��أن ُيذكر .واس��تمر بقاء أقاربنا خارج احل ّلة مخس��ة أشهر
ثم عادوا إىل بيوهتم فوجد اجلميع ّ
مستها النار وقضت عىل
أن أثاثهم وكتبهم قد َّ
تقري ًباّ ،
إرثنا األديب والعلمي ،وحلقت بنا خسارة ماد ّية كبرية»(.)40

حممد هادي احلمريي يف كتابه حملاَّ ت احل َّلة «هرب أهايل الس��ن ّية أسوة
ويذكر ً
ايضا ّ

بغريه��م من أهايل مدينة احل ّلة ،اجتهوا جنو ًبا قاصدين عش�يرة الع��زة العرب ّية ،حيث قام
شيخها بإكرامهم وضيافتهم عىل أحسن ما تكون الضيافة معبرّ ً ا عن إعجابه هبم وتقديره
الشديد هلم ،بل إنّه قال هلم ّ
إن أخالقكم وعاداتكم هي أخالق السادة وعاداهتم ،وزيادة

يف التكريم قام بتزويج ابنته بـ(شاهني الربيعي) ،وهو جدّ الناقد األديب ذياب الشاهني،
واألستاذ جعفر دخيل ،فارتبطت هذه العائلة بعشرية (العزة) بصلة الرحم ،مازالت إىل

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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اليوم ،ويضيف األس��تاذ عب��د اللطيف ّ
أن والده املرحوم نصيف جاس��م الربيعي حدّ ثه
عن تلك األي��ام -أي أيام دگة عاكف -واص ًفا أ ّياها بالعصيبة ،حيث هرب اجلميع من
الس��ن ّية ،وكان الرجال والنساء يس�يرون راجلني ،فيام كان الشيوخ والعجائز واألطفال

يمتط��ون اخليل واحلمري ،لذلك ارتفعت أس��عارها بش��كل كبري ،وكان��ت األرسة التي

متتلكها حمظوظة»(.)41

ويذك��ر عبد الرضا احلمريي رواية أخرى ع��ن ابيه «هاجرت أنا وأخي األكرب منّي

تزوجت من شخص
عمتنا قد ّ
حيدر إىل قرية الطهامز ّية مع عوائلنا ،حيث كانت إحدى اّ

خف
من آل الدهش من ش��يوخ الطهامز ّي��ة ،فذهبنا إىل داره هناك مس��تصحبني معنا ما ّ
محل��ه وغال ثمنه ،فبقينا حت��ى خرج عاكف من احل ّلة ،وكان ي��روي لنا متاعب االنتقال
إىل الطهامز ّية الذي كان مش�� ًيا عىل االقدامّ ،
ألن الواس��طة الوحيدة للسفر يف تلك االيام

هي اخليل واحلمري ،ولكثرة املغادرين أصبح احلصول عىل مثل هذه الواسطة من األمور
العسرية جدًّ ا»(.)42

وغري هذه احلاالت العرشات من املآيس واآلالم التي أ َّملت بأهل احل ّلة الذين دفعت

هبم وحشية احلكم العثامين خارج منازهلم ومدينتهم الفيحاء.

ثال ًثا� :أثر الواقعة على �أدباء املدينة و�سكَّانها
مل ِ
متض األ ّيام إلاّ ودارت الدوائر عىل األتراك وجيش��هم ،بعد أن هزمتهم القوات

الربيطان ّية خالل تقدّ مها الحتالل العراق ،فهرب اجلنود العثامنيون إىل غري رجعة ،وعمل

املهمة ،إذ قاموا
املسؤولون العثامنيون عند انسحاهبم من املدينة عىل أخذ معظم السجلاّ ت ّ

بإتالف بعضها ،وتركوا بعضها عىل أحس��ن تقدير لعب��ث األيادي اجلاهلة التي امتدت
لنهب أثاث األبنية احلكوم ّية بصورة عا ّمة ،ومن ضمنها األبنية املدرس ّية(.)43
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جرحا عمي ًق��ا يف نفوس احل ّلي�ين امتدّ إىل عق��ود طويلة بعد
ترك��ت د َّگ��ة عاك��ف ً

الفاجع��ة وقتل خرية رجاهلا وأبنائها ،إذ كاد أن ال خيلوا بيت من بيوت املدينة من البكاء
والنحي��ب عىل أح��د أفراد أرسهتا الذي ذهب ضح ّية وحش�� ّية وظلم عاكف والس��لطة

ولف الس��واد أز ّقة املدينة وبيوتاهت��ا ،وأخذ اجلميع يندب
العثامن ّي��ة ،فانترشت األحزان ّ

(أح��ا َيد َّگة عاكف للموت ما ننس��اها) والت��ي أصبح حتى
الواقع��ة باملقولة املش��هورة َّ
أطفال املدينة يتغنّون هبا يف ألعاهبم ملدّ ة طويلة بعد الواقعة(.)44

ايضا يف نفوس
ك�ما تركت ه��ذه الواقعة أثرها يف نفوس احل ّليني ،فق��د تركت أثرها ً

األدباء والش��عراء ،فزخرت قصائدهم برثاء املدينة وأهلها ،ومن هؤالء األدباء الش��يخ

عيل البازي يف قصيدته:

ل��ق��د ن��ك��ب��ت أب���ن���اء ف��ي��ح��اء ب��اب��ل

ب��ع��اك��ف م��ذ عنها ن���اى خ�ير س ّيد

ول��وال سقوط الكوت ينقض عزمه

ل���ب���دد ش���م�ًل�اً مل ي���ك���ن ب���امل���ب���دّ د

وع���اث هب��ا يف جيشه واستباحها
فأثكلت األس�ل�ام ح��ز ًن��ا وأع��ول��ت

ف�����ل�����ل�����ه ج����ل���ا ّأرخ��������وه��������ا

وق���ت���ل م��ن��ه��ا ك���ل ش��ه��م وأص��ي��د

ورشع���ت���ه ن��اح��ت ألع��ظ��م منجد

حممد)
(بيومها تنكّست األعالم بعد ّ

()45

حممد مهدي البصري بقصيدة جاء فيها:
كام ذكر الواقعة الشاعر ّ

ي��ا رب م��ا ذن���ب أط���ف� ٍ
��ال ّ
تعذهبم
حي��ي��ا ب��ج��ان��ب��ه��م وامل������ال ي��غ��م��ره
أيضا بقوله:
وذكر احلادثة ً

ي���دا خسيس لئيم ال��ط��ب��ع نحاس
وال يعيشون إلاّ عيش أي��ت��ام

()46

ضمت
«وأميش اهلوينا فوق تلك البقاع ،حارس الرأس حايف األقدام ،إجاللاً لرتبة ّ

املطرز بدماء
ثم أقف س��اكنًا عىل ضفة الفرات الصام��ت ّ
ب�ين أطباقها عظام الش��هداءّ ،
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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األحرار -والصمت من مظاهر اخلش��وع -ألس��مع مهس النف��وس املتعال ّية إىل ما وراء

الغيوم حتت ظل الس��يف والنار يف سبيل العز والرشف أريد أن أطوف حول األعشاب
تأس�� ًيا ملا أناب
النام ّي��ة م��ن النجي��ع املقدّ س تل��ك التي
أصف��ر لوهنا وذهب��ت طراوهتا ِّ
ّ
البالد»(.)47

حممد عيل اليعقويب عنواهنا (نكبة الفيحاء) ،قاهلا بعدما شاهد
ومن قصيدة للش��يخ ّ

م��ا قام به األت��راك من تدمري وخراب ملدينته ،وما ارتكبه عاكف من االس��تبداد والظلم

بحق أهلها:
ّ

وق��ف��ت ع�لى (ف��ي��ح��اء ب��اب��ل) باكيا

أس���اءهل���ا ل��ك�� ّن دم��ع��ي س��ائ��ل هلا
ويستطرد قائلاً :

أف��ي��ح��اء ي��ا مهد الفضيلة والنهى
فقالت كأن مل تدر باألمس ما جنى

ك�����أنيّ ع�ل�ى أط��ل��ال ب���اب���ل واق���ف
وق��ل��ب��ي م��ن ل��ظ��ى ال��وج��د اله��ف
ومن مل يحُ ط يف نعت حسنك واصف

اج العراقيني عاكف
حج ُ
عىل العرب َّ

ف��م��ن ب�ين م��أم��ور ي��س��ـ��اق م��ك� ّب�ًلً
ٍ
تطرقت إىل هذه احلادثة األليمة.
فضلاً عن عدد من القصائد التي ّ

وبني رشيد وهو يف القفر خائف

()48

وإضافة إىل األدب والشعر ،فقد تركت د َّگة عاكف آثارها الواضحة يف حياة أهايل

املدينة ،وأ ّثرت بعمق يف مش��اعرهم وأفكارهم ،حتى ظهرت عدَّ ة أمثال شعب ّية تشري إىل
هذه احلادثة وعظم املأساة التي عانى منها أهايل املدينة ،ومن هذه األمثال:

(1.1خرائ��ب اجلامعني) :انتفض احل ِّليون ضد الس��لطة العثامن ّية عام  ،1915وقد
اس��تخدم العثامنيون قوة عس��كرية بقيادة (عاكف) ،فكانت أكثر حملاّ ت احل ّلة

ترض ًرا حم ّلة اجلامعني ،لذا أخذ ُيرضب هبا املثل.
ّ
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يؤرخون هبذه
2.2م��ن زمن د َّگة عاكف :مثل ُيرضب ألمر قديم ،إذ أخذ احل ّليون ّ
الواقعة(.)49

يدل عىل ش��ئ فإنّام ّ
وإن كان ذلك ّ
يدل عىل عظم هذه اجلريمة التي ارتكبها األتراك

ٍ
وم��آس عىل املجتمع يّ
احلل امتدّ ت إىل عقود طويلة
بح��ق أهايل احل ّلة ،وما تركته من آثار
ِّ
بعد هناية االحتالل العثامين للعراق.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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اخلامتة
يتبينَّ لنا ممّا سبق ّ
أن احلملة التي قادها عاكف ضدّ مدينة احل ّلة كانت بدافع االنتقام

من أهايل املدينة نتيجة ثورهتم ضد الس��لطات العثامن ّية قبل عام من هذه احلملة ،وليس

من أجل إعادة س��يطرة العثامنيني عليهاّ ،
ألن أه��ايل املدينة كانوا قد فتحوا أبواب املدينة

للجي��ش العثامين دون مقاومةّ ،
اخلس��ة واخلديعة
وإن القائد العثامين اس��تخدم أس��لوب َّ
والغدر بأهايل املدينة ،حتى متكَّن من الفتك باهلها فتكًا ذري ًعا.

ويتّض��ح لنا حجم اآلثار االجتامع ّية والنفس�� ّية التي تركتها ه��ذه احلملة عىل أهايل

تعرضوا إلبادة مجاع ّي��ة قامت هبا القوات العثامن ّي��ة ،وارتكبت بح ّقهم
مدين��ة احل ّل��ة ،إذ ّ
القوات يف جرائمها
تفرق هذه ّ
أبشع املجازر واملذابح التي يندى هلا جبني اإلنسان ّية ،إذ مل ّ
بني الشيوخ والنساء واألطفال ،وهجر آخرون منازهلم وبيوهتم ،يف حني نُفي اآلخرون

بي فيها من أهل املدينة.
قرسا إىل ديار بكر الرتكية يف مسرية طويلة مات معظم من ُس َ
ً

جراحا كثرية
أ ّث��رت هذه احلمل��ة بعمق يف نف��وس أه��ايل املدينة ،وترك��ت فيه��م
ً

اس��تمرت لعقود طويل��ة ،وخ ّلفت وراءها املئات من األرام��ل واليتامى ،فال يكاد خيلو
ّ
بيت من بيوت املدينة من قتيل بيد األتراك ،أو هدم أو حرق أو سلب ،فكان هلذه املآيس

تعرضت له
أث��ر
ٌ
واض��ح عىل أدباء املدينة وش��عرائها الذين كتب��وا املراثي يف وصف م��ا ّ
ٌ
وجور حتت حكم العثامنيني.
مدينتهم من ظلم َ

إن اجلرائم التي ارتكبها العثامن ّي��ون يف مدينة احل ّلة ال ّ
وأخ�يرا يمكن القول ّ
تقل يف
ً
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حجمها عن جمازر العثامنيني ضد األرمن ،والتي حدثت يف املدّ ة نفس��ها تقري ًبا ،و ُأدينت

هب��ا احلكومة العثامن ّية م��ن املجتمع الدويل ،لك ّن الفارق ّ
أن األرم��ن وجدوا من يطالب
بحقوقهم ،واألخذ هبا من األتراك بعد هزيمة العثامن ّيني يف احلرب العامل ّية األوىل وحتّى

يومن��ا هذا ،لك�� ّن أهايل مدينة احل ّلة مل جي��دوا من يطالب بحقوقه��م ،أو يوصل صوهتم

ومأساهتم إىل املجتمع الدويل ،لينالوا حقوقهم من األتراك كام ناهلا األرمن.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد الثالث
بالت ِ
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.2013
•حممد أمني العمري ،تاريخ حرب العراق  ،1918-1914ج ،1د.م ،د.ت.
•حممد حس�ين الزبيدي ،السياس��يون العراقيون املنفي��ون إىل جزيرة هنج��ام ،1922 ،دار احلرية
للطباعة ،بغداد.1986 ،
•مم��دوح نصار وامح��د وهبان ،التاري��خ الدبلوم��ايس (العالقات السياس��ية بني ال��دول الكربى
 ،)1991-1815االسكندرية ،د.ت.
•حممد مهدي البصري ،تاريخ القضية العراقية ،ج ،1مطبعة الفالح ،بغداد.1924 ،
•حممد هادي احلمريي ،حمالت احل ّلة بيوتاهتا أزقتها ،منشورات بابل ،بابل.2003 ،
•هنري فوسرت ،تكوين العراق احلديث ،ترمجة :عبداملسيح جويدة ،بغداد ،املطبعة الثانية.1945 ،
•ومي��ض مجال نظم��ي ،ثورة  1920اجلذور السياس��ية والفكري��ة واالجتامعي��ة للحركة القومية
العربية (االستقاللية) يف العراق ،ط ،2مطبعة بيت احلكمة ،بغداد.1985 ،
•يوسف كركوش يّ
احلل ،تاريخ احللة ،ج ،1املطبعة احليدرية ،النجف.1945 ،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26049.
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