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 انتفاضات عشائر جنوب العراق في العهد العثماني
 ميثاق خيراهلل جلود

  واإلستراتيجيةقسم الدراسات السياسية  مدرس/ 
 / جامعة الموصلاإلقليميةمركز الدراسات 

 
  

 2/20/8028تاريخ قبول النشر                 82/2/8028تاريخ استالم البحث 
 
 البحث  ستخلصم

يتكوون نو  أمون المعورو   إذبطريقو  ييور مناسوب   العوراق   العثمانيون جنووب أدار
)المنتفووق  الخعاعوول   موون تحالفووات  ووعب  المووراف لووم تووسل  الخضووو  لسوولط  سياسووي 

ت ووطدم بووولد الدولوو  العثمانيوو  فووي الب وورد  أنعبيوود...   وبالتووالي كووان موون الطبيعووي 
خووعائنهم  ئوووايملن هووم هووالو الووولد كووان جمووا الضوورائب الباهضوو  لأوبغووداد  خا وو  و 

فضوال عون تودخلهم فوي عوعل وتن ويب  ويرضوا الباب العالي حتو  يبقووا فوي منا وبهم 
ت مسلح  اقرون مسرحا لعملي أربع فكان جنوب العراق طلي  . األسردالشيوخ من نفف 

التي كانت تعود ديرتهوا ملكوا لهوا لوذلت لوم تستسو    بين الدول  العثماني  والقبائل العربي 
ورجوال  لا اأموو هذه الحروب  خسر الطرفين في لدول  العثماني  في خيراتها.تشاركها ا أن

ولسيما منطق  الخليج العربوي الوذب بقوي  أخرىتستثمر في مواطن  أنكان من الممكن 
وقود قاموت العشوائر فوي جنووب . اإلحسواوبعيدا عن السيطرد العثماني  الفعلي  باسوتثناو 

 ن خمسين تمردا وخاضت أكثر من مئ  معرك .م بسكثرالعراق خالل العهد العثماني 
 

 مقدم 
ميييا ال يييرا السيييادس  األولسييييار العنميييانيوا عليييف العيييراق  ييي  النصييي  

والسييما  ي  جنيوب  ،العيراق طاري ية ريير مناسيطة لايبا الطليد أدارواعشر، وقد 
العراق، البي يشكل الااطع العشائري جل المجتمع  يه، ويتكوا ما تحالفات 

)المنتفيق، الوزاعييل،  اس ليم تيفل  الوضيوس لسيلاة سياسييةقويية وصيعطة المير 
تصييادم طييوالد الدوليية العنمانييية  يي   أازطيييد... ، وطالتييال  كيياا مييا الاطيعيي  
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ا هييم هيياالو الييوالد كيياا جمييع الضييرائب الطاهضيية أالطصييرد وطاييداد، واصيية و 
وزائنام ويرضوا الطاب العال  حتف يط وا    مناصيطام،  كانيت الواليية  ئواليمل
صييا التعطييير، لييبلك لييم يكييا  إاعلييف شييكل م اوليية  األحييياارلييب أاوييب  يي  ت

 عيييةطأر  كييياا جنيييوب العيييراق اليييية  ،مجتميييع العيييراق أوهمايييم تايييوير اقتصييياد 
وسيير  ،ت مسييلحة طيييا الدوليية العنمانييية وال طائييل العرطيييةاقييروا مسييرحا لعملييي

 ىأويير تسييتنمر  يي  مييوااا  أاورجيياال كيياا مييا الممكييا  الاأمييو الايير يا  ياييا 
والسيما منا ة الوليج العرط  البي ط ي  طعييدا عيا السييارد العنمانيية الفعليية 

دائما علف هبه الشاكلة  األوضاس. وطالم اطل لم تكا اإلحساومنا ة طاستنناو 
 د طاشييييا ومييييدحت طاشييييا،ا دا أمنييييال  ييييد وايييير والد علييييف حنكيييية ودراييييية عالييييية 

 أهيييمالطحيييع لعييير  وقيييد جييياو هيييبا  العيييراق طاري ييية حكيمييية، إدارداسيييتااعوا 
،  ضال عا  ،المعارك العسكرية الت  دارت طيا العشائر والسلاات العنمانية

 أحصيفنيه أييدع  الطاحيع  الو المسيططة لايبه االنتفاضيات ونتائجايا،  األسطاب
نمييا العشييائرية النتفاضيياتجميييع ا تييم التعيير  للطييارز مناييا، وقييد تييم عيير   وا 
 ما والل عدد محاور ه : الطحع

 السيطرد  العثماني  بانإعشائر العراقي  ال أوضا  -1
 1451-1451عشائر جنوب العراق  انتفاضات -2
 .1331-1451عشائر جنوب العراق خالل حكم المماليت انتفاضات  -3
-1331فوووي العهووود العثمووواني الخيووور جنووووب العوووراق عشوووائر  انتفاضوووات -5

1115. 
 
 ي السيطرد  العثمان أبانالعشائر العراقي   أوضا : أولا 

ميع طدايية ال يرا السييادس عشير المييالدي، حيدع تحييول  ي  سياسية الدوليية 
الشييرق  إلييفطتحركاتاييا العسييكرية مييا الاييرب األورطيي ،  انت لييتالعنمانييية،   ييد 

، ومييا 5551ف العييراق طمراحييل، طييدأتاا طالموصييل سيينة يالعرطيي ،  سيييارت عليي
دويل تحيت . أميا الشيام   يد كياا قيد 5511ام يوالطصرد ع 5551م طاداد سنة ين

، حيييييع كانييييت جحا ييييل 5551النفيييوب العنمييييان  طعييييد معركييية ميييير  داطييييق سييينة 
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،  يييدول  0)العسيييكر العنميييان  قيييد تحركيييت لل ضييياو كليييياك عليييف دولييية الممالييييك
طعيييييييد معركييييييية  5552مصييييييير سييييييينة ( 5571 – 5557)السيييييييلااا سيييييييليم األول 

 . 8)الريدانية
لكنير ما  المنااق الجنوطية والوساف    العراق مواا أاما المعرو  

العشائر العرطية الت  سكنت  ياا ومارسيت الطيداود والرعي  والايزو  ضيال عيا 
او  اإلسييالم العييراق طعييد الفييتا  إلييفهييبه العشييائر هيياجرت  وأرلطيييةالزراعيية، 

وقييييد وعييييت الدوليييية العنمانييييية صييييعوطة  ال،دوا ع اقتصييييادية الطييييا للميييياو والكييييليييي
 أويبت إنايا إال ،ييد شييووااشياوناا ط إداردالسيارد علف هبه العشائر  تركيت 

)م اوليية  عنييدما يعييزل  تعييزل وتعيييا الشيييوف و ييق  رمانييات ارلطاييا علييف شييكل
كمييييا  ،أوييييهاو اطيييا  أويييييها يكيييوا فميييا نفيييس المنزليييية كييي آوييييرشييييي ويعييييا 

كانييييت  . 4)سيييمف)د تر الوسيييات توضيييعت د ييياتر واصييية لعشيييائر كييييل واليييية 
 ،طييل تتحييرك طاسييتمرار ال طائييل العرطييية  يي  جنييوب العييراق رييير ملتزميية طييديرد

راشيد ولايا سياود عليف  آليحكمايا  طحيت وكانت الطصيرد بات اياطع عشيائري
كاا جنوب . و  3)حتف طادية الشامية األدنفهوار والفرات العمارد والجزائر واأل

العراق    تلك المدد يعان  ما مشاكل اقتصادية وقد توزعيت ميوااا ال طائيل 
ايييريا او التن يييل والسييييما  ييي  الطيييوادي طييييا االسيييتيااا اليييدائم عليييف مجيييرى الن

وكانييت الاييزوات والاييزوات المضييادد وقييود العشيييرد وسيياوتاا تحييدد  واألهييوار
 . 5)مداويلاا االقتصادية

، ضيرائب الشيريعة اإلقااعيية)الضيرائب  أنيواسالضرائب كانت علف نالنة 
، الضييييرائب الموسييييمية  والعشييييائر كانييييت تعايييي  الضييييرائب طنوييييام اإلسييييالمية

م  كيييياا شيييييي العشيييييرد يجمييييع الضييييرائب مييييا الفالحيييييا وكييييبلك كانييييت االلتييييزا
ويييب )الويييود  الضيييرائب التييي  تيييد ع لميييرور ال وا يييل وكانيييت أالعشيييائر تميييارس 

 معويييم يي   طفكملايياالضييرائب تن ييل كاهييل الفالحييييا ورعيياد المواشيي  وال طائيييل 
ت ييوم  األسييطابسييطب مييا  أليعليييه  يييد ع مييا وكيياا الملتييزم الييبي ال األوقييات
)سيالمق   مفرزد ما الجيش االنكشاري تحتيل دييواا الملتيزم طإرسالات السلا
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 ، 6)االستعجال طاليد ع إلفويفر  عليه نف اتاا اوال مدد ط ائاا مما يضاره 
 ضال عا ضريطة الحيوانات والت  كانت نسطتاا ناطتة ت ريطا طي )نص  اقجة  

 (57)  قجيية لكييل جيياموس كييبلك رسييم )الطنيياك  وتفيير أ (77)ريينم و رأسلكيل 
اقجيييية علييييف  1اقجيييية علييييف الرجييييل المتييييزو  سيييينويا رسييييم )المجييييرد  وتفيييير  

باجمييع الضييرائب عييا الييوال   أميياموكيياا الشيييوف مسيياوليا  األعييزب عيييا  وا 
 . 7)ملتزم    مناا ام  يكوا طعلم ورضا الشيي

 
   1451-1451 عشائر جنوب العراق انتفاضاتثانيا: 

 أعلنيييتقطيلييية  أولكانيييت  5511طعيييد السييييارد العنمانيييية عليييف الطصيييرد عيييام 
) ميا اي   وهي  تسيكا  عليياا آلهيم  5512التمرد علف الدولة العنمانية عام 

 إليفت اع الارق مما دعيا الطياب العيال   وأوبتاالست الل  إلفاالهوار  دعت 
 أمييراك  أصييدرتواليي  طاييداد )عليي  طاشييا  ل يييادد حمليية كمييا  إلييف األواميير إصييدار
ي يود قواتيه  أا إليفسييواس )محميد طاشيا    األميراو أمير) مير ميراا إلفممانال 

 علييياا و رقييت قييواتام عييام آلمييا االنكشييارية ويلتحييق طالحمليية  انتصييرت علييف 
5512
)طالتصيياير  قييرب  علييف مدينيية مدينيية أيييامطعييد هجييوم اسييتمر لنالنيية  ، 2)

الناري العنمان  وليم يكيا لتجميع  األساولطمساعدد  ، 9)علياا آلال رنة مع ل 
  ، ييي  ميييع احيييد الاييير ياي ليييم  األحيييداعال يييوي دور  ييي    01)العشيييائري قالمنتفييي

التميييرد وليييم يسيييتاع طاشيييوات الطصيييرد  إليييفوطعيييد هيييبه المعركييية عييياد ال عليييياا 
عنييييدما حييييدع الاييييزو  5511 السيييييارد عليييييام وقييييد اسييييتمر الوضييييع حتييييف عييييام

   . 00)الصفوي لضواح  الطصرد
ة اليييوالد اليييبيا كيييانوا طسيييطب سياسييي آويييراك قييياد ال عليييياا تميييردا  5512عيييام 

يجالوا تفاصيل الحياد    جنوب العراق  ضال عا الضرائب الطاهضة الت  
اليييما وقييد  إلييف اعلييياا قييد لجييفو  ألكيياا قييادد  إب علييف العشييائر كانييت تفيير 
وقد استشعرت الدولة العنمانية الواير  ، 08)ا طالمال والسالحو ساعدهم الزيدي

كميا  ، 04)حملية كطييرد رأسشركس   علف وال  طاداد )اسكندر طاشا ال  فرسلت
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االلتحيياق طالحمليية  إلييفشييارزور وطعيي  عشييائر الكييرد  أمييراو إلييف اإليعييازتييم 
وطعييييد معييييارك اسييييتمرت شيييياريا  ، 03)التيييي  جاييييزت طمييييا يلزماييييا مييييا المييييدا ع

السييييارد  الشركسييي  اسيييتودمت ال يييوات العنمانيييية قيييوات طريييية وناريييية اسيييتااس
هييدمت قالعييه  أالصييلا والرضييوف طعييد ا   ضييل)علييف التمييرد والييب شيييوام 

دينييار بهييب سيينويا واا يتييرك رهييائا  يي  طاييداد  أليي   طييل طييد ع ومسيية عشيير 
نيييوب جعليييياا ك يييود  ييي   أل يييول نجيييم كييياا بليييك التييياريي طدايييية أل ، 05) وا يييق
 العراق.
وال  طاداد درويش طاشا حملة ط يادد كتوداه )عل  ارا   أرسل 5111عام 

تمييرده و كيياا  أعلييا أامام )مانييا طييا عليي   طعييد طاتجيياه ديييرد الوزاعييل وم ييد
وطعيد معركية ااحنية قيرب السيماود انتصير  دولة الصفويةعلف عالقة جيدد طال

طاييداد وقييد نييزل الشيييي  إلييفتوييدا عليييام وارسييل عييددا مييا راوس وجاييائام كال
  طجيييييوار الميييييولف )منصيييييور طيييييا ماليييييب حالييييييا )االحيييييواز مانييييا  ييييي  الحيييييويزد

 ديييرتام إلييف ال طيليية أ ييرادطينمييا عيياد ارلييب  اييا ي المشعشييع   وقييد تييو   مانييا
   . 06)علف د عات

مام لطاشوية طاداد ضالمنتفق ررطتاا طاالن إمارد أعلنتو   نفس هبا العام 
قود نوامية  وأرسل   عاد م دمام )مانع طا شطيب   رحب وال  طاداد طبلك 

 األحييااميا منا ة العرجا قرب الناصرية، وقد قيدم المنتف ييوا  ي  كنيير  إلف
العشيييائر التزاميييا طيييد ع  أكنيييرالمسييياعدد للدولييية العنمانيييية  ييي  حروطايييا وكيييانوا 

 . 07)الضرائب    تلك المدد
ليييم يمييي  وقيييت اوييييل عليييف االسيييت رار النسيييط  اليييبي حصيييل  ييي  جنيييوب 

 5111 )جنييوب طاييداد قييرب الحليية  عييام العييراق حتييف نييارت عشييائر الجييوازر
حملية  طاداد )محمد طاشا الواصك  وال    فرسلوامتنعت عا د ع الضرائب 

 ،طايداد إليف أ رادهياالحملية وسيرت المعركية و ير عيدد ميا  أا إالل مع التمرد 
حيدع  وضيف أمما جعل الوال  يحاسيب الفياريا  يتم ايردهم ميا الودمية مميا 

 . 02)   طاداد قامت طاا االنكشارية
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طييا )مانع طا شطيب  وقد دوليت العالقية  تجمع المنتفق ترأس 5167 عام
   عاده اورا جديدا   د كاا هيبا الشييي يتاليع  والسلاات العنمانية المنتفق

 الااعوا الفتاك البي انتشر  يايا عيام انتشار وطاو للسيارد علف الطصرد طعد
   عدد معارك مع  اوطبلك كانت الفرصة سانحة ل طائل المنتفق  دولو  5121

 إال 5125يية المايا  عييام واليايا )احميد طاشيا عنميياا زادد  اليبي قتيل  يي  ناا
 أرسيلالمنتف ييا لم يمكنوا اويال    الطصيرد وو يا ميا العيدوى وازاو بليك  أا

)احمييييد طاشييييا الطازركيييياا  كتوييييداه )وليييييل طاشييييا  علييييف راس قييييود  واليييي  طاييييداد
كطييير  واعسيكرية اال انيه تل ييف هزيمية علييف ييد قطائيل المنتفييق اليبيا رنمييوا جيز 

 5125-5125وويييالل الميييدد .  09)روحييياطايييداد مج إليييفميييا عتييياد جيشيييه وعييياد 
دويييل المنتف ييييوا طرئاسييية ميييانع طمعيييارك ميييع الدولييية العنمانيييية انتصيييروا  يايييا 

النفيييييوب  إضييييعا  إلييييفهيييييبه التمييييردات المسييييتمرد للعشيييييائر  دتأجميعييييا، وقييييد 
ميع الوضيع  يتالومالنوام البي اتوبه العنمانيوا لم يكا  أا وأنطتتالعنمان  

  . 81)االجتماع  لابه العشائر
قام وال  طاداد طحطس م دم الوزاعيل الشييي سيلماا طيا عطياس  5125عام 

)ضييريطة تاوييب  ر يي  د ييع ضييريطة الوانيية ألنييهطييا محمييد طييا مانييا  يي  طاييداد 
ميييا الحيييطس  األوليييفعليييف طييييوت العشيييائر  وقيييد تمكيييا ميييا الايييرب  ييي  ليلتيييه 

 ،  م اتيلالتفيت حوليه عيدد عشيائر  ونحيو عشيرد اآ أاعصيانه طعد  وأعلا
اريييار عليييف قيييرى  5121)الديوانيييية حالييييا  و ييي  عيييام  سييييار عليييف الحسيييكة 

مجيياورد للحلييية واشييتطك  ييي  عييدد معيييارك ميييع انكشييارية طايييداد ولمييا  شيييلوا  ييي  
 . 80)هزيمته ع د صلا طيا الار يا مما زاد الوزاعل وم دمام هيطة ومنعة

زاو لييبلك  5121 هييبه االنتصييارات سيييار المنتف يييوا علييف الطصييرد عييام وا 
ايييت الدولييية العنمانيييية قيييود عسيييكرية ط ييييادد )ولييييل طاشيييا طيييا عنمييياا طاشيييا  وج

مييا ال تييال عيياد  أيييامواشييتطك الار يياا  يي  منا يية جزائيير الطصييرد وطعييد طضييعة 
وسروا المعركة،   نصب الشييي ميانع نفسيه والييا عليف  أاالطاشا وجنوده طعد 

ل المدينية لم يسما لوال  الطصرد الجديد)حسا طاشا  ميا دويو  أاالطصرد طعد 
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. ليييم يكيييا ميييا الممكيييا اا تتيييرك الدولييية  88)و يييق هدنييية وقعيييت طييييا الاييير يا
لحسيييا  أوعيييزتعشيييائر المنتفيييق، ليييبلك  إليييفالطصيييرد تييياول  أوضييياسالعنمانيييية 

ويطيدو ،  84)انيه  شيل إالللسييارد عليف الطصيرد  0697طاشا ط ييادد حملية عيام 
وسيلة اورى  اتف وا  استودام إلفاا الفشل المتكرر للحمالت العنمانية د عاا 

مع وال  الحويزد ) ير  ا  وياا  اليبي قيام طايارد مفاجئية سييار واللايا عليف 
 ، 83)الطصييييرد واويييير  المنتف ييييييا وقييييد اسييييتمر حكييييم المشعشييييعيا عييييدد اشييييار

لكيا  ،عليف العيرب الدولية الصيفويةوطالتال   اا الدولة العنمانية  ضلت نفيوب 
يجيييب التحيييرك للسييييارد المطاشيييرد عليييف انيييه  أدركيييتيطيييدو اا الدولييية العنمانيييية 

)مصيافف طاشيا   جنوب العراق و عيال تحركيت حملية كطييرد ط ييادد والي  طايداد
وقييد اشييتطكت ال ييود المتجايية نحييو الطصييرد مييع  5122)دلتطيياا  عييام ي المل ييب طيي

مييانع يالييب  إلييفمصييافف طاشييا  أرسييلالوزاعييل وانتصييرت عليييام وطعييد بلييك 
وقيد وا يق وشيارك طالحملية المتجاية نحيو  ،فيقعلف المنت إط ائهمنه السالم مع 

  . 85) ارسطالد  إلفالطصرد وعندما سمع الواا ط ود الجيش ال ادم هرب 
مييا وييراب  ضييال  أحدنييهوطعييد  يضيياا نايير الفييرات ومييا  5211و يي  عييام 

 األوسييياهيييوار  يي  منيييااق الفييرات األ أوييبت)منيييدرس االا   عييا ناييير بييياب
لييييبلك سيييييار  ، 86)للعشييييائر النييييائرد مييييالبا مناسييييطا وأضييييحتتتاييييبى طالمييييياه 

 أيضييا لواالوزاعييل علييف الرماحييية ووالييد كطشيية وطنيي  مالييك ونايير الشيياه واسييتو 
انييه  إال ،د قييام واليي  طاييداد )مصييافف طاشييا  طيينالع حمييالتعلييف النجيي  وقيي

وقيد جعيل بليك  ، 87) شل    هزيمتام  عاد عساكره طعد وسارد المال والرجال
  . 82)التحاد ضد السلاة العنمانيةالشيي سلماا يدعو ال طائل ل

عجييز مييال   يي  وزينيية طاييداد   لييت النف ييات  إلييف األحييداعهييبه  أدتل ييد 
وقييد وااييب واليي  طاييداد )مصييافف طاشييا   )الرواتييب والسيييما علو ييات الجيش

ياير مجرى الفرات ما ويالل اريالق سيد ناير  أا األوير  فمرهالطاب العال  
ديييار طكيير )يوسيي   و ة )عطييدي طاشييا كوتاهييي واليي طاييداد  إلييفبييياب ووجاييت 

طاشا  والموصل )اطراهيم طاشا  و شارزور )عل  طاشا  وعسكرهم  ضيال عيا 
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سييد بييياب قييرب  إلييف 5215عسيياكر طاييداد وتحييرك الجيييش الضييوم هييبا عييام 
)الديوانيية حالييا  ولميا سيمع الشييي سيلماا طالحملية جميع قطيلتيه ومييا  الحسيكة

 ألي  أرطعييا كياا جيشيه نحيو  ،عضيامجطير طأ أاور  معه ما العشائر طعد 
نيييه وسييير المعركييية التييي  اسيييتودم  يايييا الجييييش العنميييان  الميييدا ع أ إالم اتيييل 

س رجيييال العشيييائر ط ييي  ميييانال للعيييياا )تيييبكر و كيييوم ميييا را  أاطكنا ييية وقييييل 
عاميا  أرطعييا ميانال للعيياا كوم ميا راوس الوزاعيل ط ي  إاطع  المصادر 

جالييه عيياد طعييد بهيياب الجيييش واسييتولف سييلماا ور  أا إال يي  مطالايية واضييحة  
 علييف الحسييكة وقييد حيياول سييلماا  يي  تلييك المييدد كسييب الوقييت  اوييب يييد ع مييا

ليط ييوا  يي  طاييداد رهييائا  يي  زمييا الييوال   وأطيييهاطنييه  وأرسييلعليييه مييا ضييرائب 
ولكيا طعيد  ،الجديد )يوس  طاشا  وو ا ما طاشيه لميا عير  عنيه ميا ال سيود

.  اويييب يايييير  89)يي سيييلماا ميييا جدييييدعزليييه وتوليييية )علييي  طاشيييا  تميييرد الشييي
واسييتولف علييف الحسييكة   ييام  األوسيياويسيييار علييف منييااق عييدد  يي  الفييرات 

عائلتييه ولييم يفلييا  أ ييرادواليي  طاييداد )حسييا طاشييا  طتجايييز حمليية اسيير واللاييا 
الشييييي ميييانع،  إليييفوقيييد التجييياو الشييييي سيييلماا  ، 41)الشييييي  ييي  اليييب الصيييلا

دارت طيا العميرتيا است طله ميانع ومنحيه وطالررم ما المعارك الت  كانت قد 
 . 40)و ادته وأحساحمايته )الجيرد  

واليي  طاييداد   إلييفوطعييد و يياد الشيييي مييانع انتوييب اطنييه ماميياس دوا الرجييوس 
  رئيسييا علييف األولعزلييه وتولييية )ناصيير طييا صيي ر طييا مييانع  إلييفممييا د عييه 

رئاسية المنتفيق التي  يتيدول اليوالد  ي  شياوا  األوليفالمنتفق وكاا بليك الميرد 
انش اق المنتفق وقد دعم وال  الطصرد )حسيا طاشيا  ناصير وقيد  إلف أدىمما 

ولكيا بليك ،  48)معارك طيا الار يا انتصر  يايا ناصير واليوال  أرطعةحدنت 
لم يكا نااية الماا    د حصيلت معركية حاسيمة طييا الاير يا انتصير  يايا 

ميياس يمييارس دوره ماميياس علييف قييوات ناصيير و )حسييا طاشييا ، وقييد اوييب ما
واوييب يسييتو   الضييرائب مييا التجييار العييرب  ااكحيياكم لمدينيية الطصييرد وسييناج 

منيييييل اليييييبيا اويييييبوا يع يييييدوا موانييييييق معيييييه  ، ييييي  مينييييياو الطصيييييرد واألورطيييييييا
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لكيا بليك ليم يسيتمر  ، 44)كنيسية الكيرملييا ةيياالبيا الطوا منيه حم الاولندييا
واليي  طاييداد حسييا طاشييا  لييفإالدوليية العنمانييية  أرسييلتسييوى نييالع سيينوات   ييد 

وجمييع جيييش كطييير مييا ديييار طكيير  0712السييتعادد الطصييرد  اعييد حمليية عييام 
وقد عدت المنتفق عدتاا لل تال وقيد  ، 43)وكركوك والموصل  ضال عا طاداد

م اتيل طعيد  ألي   011) تجمعوا عند منا ة )شرش  وقد وصلت قواتام نحيو
عيل، ريزي، شيمر، ميياح، طنيو )زطييد، الوزا مساندتام ما ما عدد قطائل مينام

الجيييش العنمييان    ييد عسييكر  يي  منا يية )نايير عنتيير  وقييد دارت  أميياوالييد  
انتصيير  اآال مييا كيير و يير وم تييل  أسييطوسمعركيية شرسيية طيييا الايير يا وطعييد 

الجيييش العنمييان  الييبي كيياا يسييتودم المد عييية طكنا يية ومييا اطييرز الييبيا قتلييوا 
 وأعيييدالطادييية  إلييف أنرهييالييف الشيييي تركيي ،  انسييحب ماميياس ع ألجييودا م ييدم

  . 45)الوال  حسا طاشا وناصر رئيسا للمنتفق للمرد النانية
وطالتال  ط   المنصيب شياررا  0702عام   ماامس وناصر)تو   االنناا 

اويييييوا مامييييياس شييييييوا   محميييييد طيييييا ميييييانع)اوتييييييار  إليييييفمميييييا د يييييع المنتفيييييق 
 أصيييطا 5272 واليييبي ليييم يشييياد عايييده تميييردا، وطعيييد و اتيييه عيييام،  46)للمنتفيييق

عينييه واليي  طاييداد  أا)منيويير طييا ناصيير  سييال  الييبكر رئيييس السييعدوا طعييد 
وقيييد كانيييت سييينوات مشييييوة منيوييير هادئييية ايضيييا لعالقتيييه ،  47))احميييد طاشيييا 

الجيييييدد مييييع واليييي  طاييييداد  ضييييال عييييا اتجيييياه الكنييييير مييييا المنتف يييييا للزراعيييية 
محمييد  )سييعدوا طييا أعليياعنييدما  5252 تاييير عييامالوضييع واالسييت رار، لكييا 

وال  طاداد مما حيدا طكايية  إلفالمانع  نفسه شيوا علف المنتفق دوا الرجوس 
 يي  تجمييع  0742 ال ييط  علييف سيعدوا عييام إل يياوميا  رييا آاالويير )سييليماا 

عفيي  أ أشييارلكييا طعييد نالنيية ،  42)منيويير محلييه  وأعيييدعشييائري  يي  الحسييكة 
و عشيييرد عنيييه وعييييا شييييوا للمنتفيييق، وطعيييد اشيييار قليلييية ميييا عودتيييه جميييع نحييي

واويييب  ، 49)الواقعييية طييييا النجييي  والحلييية األراضييي م اتيييل وسييييار عليييف  آال 
وقيد  ، 31)يصرح طانه "السلااا النان " ط وليه: " ميا اليوزير والعسيكر العنميان "

 إليييفا وقواتييه دو ي يييود الجيييش طنفسيييه  انسييحب سيييع أاطاشييا  طفحميييدبلييك  أدى
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تعاييدات علييف  تأوييب أااالهييوار وقييد جييرت معييارك عييدد طيييا الايير يا وطعييد 
 . 30)طاداد إلفسعدوا عاد الجيش 

جمييع العديييد مييا ال طائييل حولييه  أاالتمييرد طعييد  إلييفعيياد سييعدوا  5252عييام 
اسيتمر التميرد  ، 38)ول ب نفسه "سيلااا العيرب" ط وليه:" انيا سيلااا هيبه اليديار"

نحو نالع سنوات سيار  يه سعدوا علف الاريق طيا طايداد والطصيرد و ير  
و رنسيييا  طرياانييييا مميييا حيييدا طسيييفراو وأجانيييبمسيييا ريا ميييا عيييرب الويييود عليييف ال

ميا االسيتانة  األميرطماالطة الطاب العال  لوضا حد للشيي سيعدوا ليبلك جياو 
ماا ارييا  طييالتحرك وقييد كيياا سييعدوا يكايتييه )سييل أرسييلواليي  طاييداد الييبي  إلييف

وييب الجيييش أطادييية السييماود و  إلييفيحاصيير الطصييرد وعنييدما علييم طييالجيش رادرهييا 
 وقيع  ، 34)اطعام وطعد مساعدد منيور وطع  رجاله علم الكاية طمكاا الشيييت

شييجاعة  ائ ية وقيد دار حيوار رييير ودي طينيه وطييا سييلمياا  أطيدى أاطعيد  أسييراك 
نييه أ)علييف اعتطييار  أطيياهل سييليماا عييا فومييا نييم سيي أجييدادهعييدد الشيييي  أاطعييد 

عليييف  عدميييهوأ   اضيييب سيييليماا أطييياهيعليييم ميييا  ممليييوك اشيييتري ميييا السيييوق وال
. وطيبلك انتايت مرحلية ميا مراحيل  33)المنتفيق أعييااالفور كما اعدم عيددا ميا 

مرحليييية جديييييدد طييييدأها سييييليماا ارييييا طحكييييم  وطييييدأتالحكييييم العنمييييان   يييي  العييييرق 
 المماليك.

 
 

  (1331-1451)عشائر جنوب العراق خالل حكم المماليت  انتفاضاتثالثا: 
ح طييية  طيييدأت 5212طايييداد عيييام  طتعيييييا اليييوال  )سيييليماا طاشيييا  والييييا عليييف

جديييدد مييا تيياريي السيييارد العنمانييية علييف العييراق واصيية طعييد عزلييه مييووف  
مواجايييية مييييع العشييييائر  أولوكانييييت  ، 35)الطيييياب العييييال  واسييييتطدالام طالمماليييييك

اليبي تحيال   ، 36)عندما حدع تمرد ما قطل متسيلم الطصيرد )مصيافف طاشيا 
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تعاميل طحيزم   ليلية أطيوسيليماا طاشيا ) اأ إالمع المنتفق ط يادد الشييي منيوير 
الطاديية  عيزل  إليفحملة شتت شمل ال يوات المتحالفية  انسيحب منيوير  وأرسل

  . 37)عا المشيوة وعيا )طندر طا عطدالعزيز طا ماامس المانع 
جييييرد واليييي  طاييييداد )عليييي  طاشييييا  حمليييية عسييييكرية علييييف  5215و يييي  عييييام 

 شييل  يي  اوميياد تمييردهم  الوزاعييل وم ييدمام )حمييود طييا حمييد طييا عطيياس  وقييد
 قام ولفه )عمر طاشا  طحملة هزم  ياا شيي 5215طاداد، و   عام  إلفوعاد 

وعييياد طانيييائم عيييدد  حرقاييياأ أاسييي ا حاضيييرته )لمليييوم  طعيييد أحميييود و الوزاعيييل 
 . 32)عيلة الوزاعل سراو وجملة ما 

ر يي  المنتفييق د ييع الضييرائب   يياد الييوال  )عميير طاشييا   5216و يي  عييام 
وقييد انسيييحب الشيييي )عطيييدا  المييانع  جنيييوب  ، 39)و ييرق قيييوتامحمليية نحيييوهم 

الطصرد  اوب الشيي )نامر طا سعدوا طا محمد الميانع  ييدير شياوا المنتفيق 
ريييييا  رئيسيييييا للمنتفيييييق عيييييام آقيييييره متسيييييلم الطصيييييرد )سيييييلمياا أطيييييدل عميييييه وقيييييد 

5212
(51 .  

كانيييت الطصيييرد قيييد سييي ات طييييد الفيييرس وطعيييد تحريرهيييا عليييف اييييدى رجيييال 
ر يي  الشيييي نييامر دوييول متسييلم الطصييرد )سييليماا ارييا   5222ق عييام المنتفيي
المعييرو  )ر يي  )حمييد الحمييود  شيييي الوزاعييل  5265، و يي  عييام  50)إلياييا

د ييع ماعليييه وشييق عصييا الااعيية  عزلييه واليي  طاييداد )سييليماا طاشييا    تاريويييا
الحسيكة وقيد  إليفونصب مكانه اطا عمه محسا طا محميد كميا وير  طجييش 

م ال وعشيييائر اويييرى  ييي  قالعايييم المحااييية طييياالهوار ليييباك قيييتحصيييا الوزاعييي
الييب  إليف  حمييد الحميود)سيليماا طسيد الميياو عيا هيبه االهييوار ليباك اضيار 

وتميرد عليف اليوال  اليبي  5265انيه عياد عيام  إالالعفو والتعاد طد ع ما علييه 
جرد حملة  عيا محسا شييوا عليف الديوانيية وحميد شييوا عليف الجزييرد واويب 

طاداد لكيا محسيا ليم يلتيزم  تحيرك اليوال  وهيدم قلعتيه  إلفائا وعاد مناما ره
حصا  ياا لبلك اعيد تنصيب حمد الحمود عليف سيائر دييرد ت)سيطايته  الت  

عيييا د يييع الضيييرائب  5261الوزاعيييل وميييا حالفايييا اال انيييه عييياد وامتنيييع عيييام 
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  تحرك )سليماا طاشا  طجيش نحوه، وطعد تعاد الشيي )حمد الحمود  طد ع ما
  . 58)عليه تم الصلا طيا الار يا

دوييييل شيييييي المنتفييييق نييييوين  الطصييييرد واسييييتولف علياييييا ونفييييف  5262عييييام  
مسيييي ا طعييييد االتفيييياق مييييع الوزاعييييل والعطيييييد)ال  إلييييفا نييييدي   إطراهيممتسييييلماا)

 عيييد )سييليماا طاشيييا  ،  54)الشيياوي  علييف توحييييد الكلميية ضيييد الدوليية العنمانييية
يش ميييع الوزاعيييل ط ييييادد الشييييي )حميييد جيشيييا كطييييرا و ييي  الارييييق اشيييتطك الجييي

نيوين  وقيد جيرت المعركية  إليفالحمود  وقد انتصير الجييش  انسيحب الحميود 
الفاصلة    منا ة )ام الحناة     ضواح  الطصرد وقد كاا جيش العشائر 

انتصير الجييش الممليوك   ي  حييا  أييام أرطعيةم اتيل وطعيد  أل نحو عشريا 
وعييزل نييوين  ونصييب  ، 53)رب الكويييتمنا يية الجاييرا قيي إلييفانسييحب الشيييوف 

ويازا دار واليي  طايداد )مصييافف اريا  متسييلما  أصييطا)حميود طيا نييامر  كميا 
  . 55)معه أتت  الت  األكراد)العساكر  قود ما الالوند وأط فعلف الطصرد 

د ييييع مييييا عليييييه  5225عييييام  شيييييي محسييياالر ييي  م ييييدم الوزاعييييل الجديييييد 
يرضييي  أاالشيييي انييه يجييب   ييرأى )سييليماا طاشييا  كايتييه )احمييد طاشييا   فرسيل

اسييتو ف مييا عليييام واوييب  أاالسييالمة   الييب العفييو   طييل الكاييية طعييد  أراد إبا
الشيييي )حمييد الحمييود  الييبي عيير   إلييفال ييوم  أكنييرميينام رهييائا لييبالك مييال 

يعجيز محسييا عيا تسيديده  صييدر  عليف اليوال  تسييلم الشييوة مجيددا ود ييع ميا
نيه ليم يلتيزم سيوى أ إال  حمد الحمود)طعزل محسا عا الشيوة وتعييا  األمر

)سيييليماا طاشيييا    فرسيييلماايييل  ييي  د يييع الضيييرائب  5225سييينتيا،  فييي  عيييام 
حاصييرهم طجيشييه عييدد  أا)احمييد طاشييا  الييبي اسييتو ف مييا عليييام طعييد  هكايفتيي
  . 56)ايام

)حمد الحمود  التميرد عليف الحكومية مجيددا  ارسيل  أعلا 5222 و   عام
سييليماا طاشييا  حمليية ط يييادد كتوييداه )عليي  طاشييا  وقييد وسيير الشيييي المعركيية )

وانسييحب مناييا مجروحييا وريينم الكتوييدا رنييائم كنيييرد وقييد تييم الصييلا طعييد تعاييد 
قيرش  وعر يت هيبه المعركيية  ألي الوزاعيل طيد ع )ومسيمائة تايار شيلب ومئية 
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 ي   طجيرح أصييبطيا العشائر  يميا طعيد طمعركية )العليطي   الا حميد الحميود 
)قفاه . وطعد اا نصب )سطت  طا محسا  شيوا علف وزاعل الجزييرد   علطاته

تويييدا )علييي  كاريييار ال 5222عيييام  . 57)ومحسيييا الايييانم عليييف وزاعيييل الشيييامية
طيييك  عليييف قطيلييية قشيييعم وزطييييد واوميييد عصييييانام وعنيييدما اعلنيييت قطائيييل عفيييك 
وجليحيييية العصييييياا تحييييرك الكتوييييدا مجييييددا وعسييييكر  يييي  اليوسييييفية  ان ييييادت 

  . 52)له عدد ما الرهائا وأعاتلعشائر له ود عت ما علياا ا
 5611عيام   ينايوا تميردات الوزاعيل المتكيررد  في أالم يستاع والد طاداد 

) ييرس السييلماا  وعييدد مييا العشييائر العصييياا وقاعييوا الاييرق  الوزاعييل أعلييا
وفيير الكتوييدا رنييائم   ، تحييرك الكتوييدا )عليي  طاشييا   ييدار ال تييال قييرب لملييوم

  . 59))المواد الابائية  ما سالح وبوائر وماشية واستيفاو الميريعدد 
وطعد  ترد ما الايدوو لعشيائر المنتفيق وقعيت معركية طييا المنتفيق والجييش 

ر ييي   دالمملييوك  المتحيييال  ميييع عيييدد عشيييائر مييا وسيييا وشيييمال العيييراق طعييي
هرطيا ميا الليباا تسليم الدويالا سعيد طك وجاسيم طيك الشياوي   حمود النامر)
ووقعت المعركة    منا ة رلويا )طيا سوق الشيوف  ،5655ل  طاداد عام وا

عدموا ميا قطيل الشييي )راشيد أو  توداهسر الوال  وكأوالناصرية  وطعد المعركة 
وقييد عيييا  ، 61)أويييهوييو الشيييي حمييود النييامر الييبي اسييتنكر  عييل أطييا نييامر  

 . 60))سعيد طاشا  واليا علف طاداد طدل الم تول
جاييز حمليية علييف  أالجديييد  يي  تنطيييت سيياوته واصيية طعييد  شييل الييوال  ا

تييبكر لييبلك، ممييا حييدا  أسييطابعسييكر  يي  الحليية دوا  أاالوزاعييل وعيياد طعييد 
فييير طالسيييارد علييف منييااق عييدد وقاييع الاييرق وطالوزاعييل وزطيييد والروليية وال

جليل ميا الممكيا  أمير أمياماليوال   أصطاواالمتناس عا د ع الضرائب وطبلك 
)داود اليد تري  ليعيد جيشيا يايزو طيه العشيائر  إليفلبلك عاد يايا طواليته  أا

 عييزل شيييوام  أوالزطيييد عشييائر نحييو  5655طييالتحرك عييام  األويييرو عييال قييام 
اوضييييع  أاالديوانييييية طعييييد  إلييييف)شييييفلا طييييا شييييالل  نييييم سييييار  الشيييييي ونصيييب

اال اناييم ت اعسييوا   ييام الييوال  سييعيد  ،الوزاعييل الييبيا تعاييدوا طييد ع مييا عليييام
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 ،طاييداد دوا نتيجيية تييبكر إلييفنييه  شييل  يي  ال ضيياو عليييام  عيياد أ إالطييالتحرك 
 نجا  ي  د يع )حميود النيامر   األورىولبلك قام طتسليا العشائر واحدد ضد 

ضد الوزاعيل وزطييد ورييرهم ووقعيت المعركية  أورىو)قاسم الشاوي  وعشائر 
ود وطعد هبه المعركية دويل حمي ، 68)قرب لملوم وانتصر حمود النامر وتحالفه

5652النامر وسعيد طك وجييش المنتفيق طايداد عيام 
اصيادموا ميع داود   ، 64)

  . 63)طاشا البي عيا واليا علف طادا وهزموا جيشه
ليييداود طاشيييا قيييام طعيييزل )حميييود النيييامر  وعييييا  األميييورلكيييا طعيييد اسيييتتطت 

5671)عجيييل طييا محمييد طييا نييامر طييا سييعدوا الكطييير  محلييه عييام 
وقييد  ، 65)

لكا  ، 66)الطصرد   ام حمود طمحاصرتاا لمدد شاريا إلفالوال  عجيل  أرسل
الحصييار  شييل وانسييحب حمييود النييامر ونطييت عجيييل سييلاته طمسيياعدد الييوال  

رسيالهوتم اسر حميود  وليم  ، 67)الجطريية اإلقاميةحييع ط ي  تحيت  دطايدا إليف وا 
لحنكتييييه  ، 62)د طاشييياحركييية عصييييياا ايلييية  تيييرد حكييييم داا  فيطييييي يييم الوزاعيييل 
ه علييف التعامييل مييع العشييائر. وطنااييية حكييم هييبا الييوال  انتاييف ودرايتييه وقدرتيي

 زر  واليا علف طاداد. العل  رضا الونصب ) 5655حكم المماليك عام 
 رواألخيي ود العثمانوفي العه راقوجنوب الع عشائر انتفاضاترابعا: 
    1331-1115 

 السانيد وحتيف 5655ي صد طالعاد العنمان  األوير المدد الممتدد ما عام 
انتايييياو  تييييرد حكييييم  5655، ويمنييييل عييييام 5251الحييييرب العالمييييية األولييييف عييييام 

السييلااا محمييود  السياسية التيي  اتطعايا طعييداطيعيياك  أمييراك  يي  العيراق  الممالييك
او علف الكيانات السياسية ضال  إلفكاا ياد   ، البي(5652-5616)النان  

يرجيع سيطب واورهيا  العنمانيية والتي  التي  وايرت  ي  األجيزاو التاطعية للدولية
السيلاة المركزيية  إعيادد ضع  الدولة ، ليبا عميل السيلااا محميود عليف إلف

سييانطول إ مييا جديييد وواصيية طعييد نجاحييه  يي  ال ضيياو علييف االنكشييارية  يي 
 . 69)ما الدولة  األورى واألجزاو
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زر  وميييا طعيييده )نجييييب طاشيييا  طعيييدد القيييام اليييوال  الجدييييد )علييي  رضيييا الييي
ولييده  أا إال ، 71)زمييا الشيييي )برب طييا ماييامس حمييالت علييف الوزاعييل  يي  

شيييوة مييا هزيميية قييوات الييوال  )عطييدالكريم متييولف ال أاكريييدي اسييتااس طعييد 
وييرا طيياش  طعييد نصييرته لعشييائر الاندييية وسيييارته علييف الديوانييية  العسييكر  وا 

و يي  نفيييس  ، 70)نطولااسيي إلييفمناييا، وطعييد وديعيية ال يي  ال ييط  عليييه ونفيي  
شييييي زطييييد عيييا ااعييية الحكومييية ميييع عيييدد ميييا   فلاوادي الشييي)الوقيييت  وييير  
  اع الارق وحاصر الحلية وقيد انتصير عليف الحملية  األوساعشائر الفرات 

 أعليياالتيي  اصييادمت طييه ونوييرا لعالقتييه الجيييدد مييع )مالييك طييا كريييدي    ييد 
  تيييل ارليييطام ورييينم  ،واصيييادم طعسيييكر حاميييية الشيييامية أيضييياك تميييرده  األويييير

لباك تحرك جيش ميا طايداد ط ييادد كاييا طاشيا  ،رالت الحكومة    عدد مدا
وطعيده )محميد رشييد   سيار علف تميرد زطييد والوزاعيل  ي  زميا )نيامق طاشيا 

وقييد تييولف  ،طاشييا  الييبي كانييت واليتييه هادئيية لييم تشيياد تمييرد للوزاعييل وريييرهم
وضييرائب طعييده وقييد كيياا قاسيييا  وييا  يير  علييف ال طائييل التجنيييد   )عميير طاشييا

نيورات  األ عالطالو والاندية والديوانية وقد سططت هبه    النج  وكر  طاهضة
 حييدنت معركيية طيييا جيييش الييوال  وكريييدي الييبي  األوسيياعارميية  يي  الفييرات 

  اقترح شيطل  طاشيا قيائم م يام الديوانيية ،كاا قد عاد ما منفاه  انتصر كريدي
ر يي  وقياد الجيييش طنفسيه  اوضييع  األوييرعليف عمير مصييالحة كرييدي لكييا 

 .  78)شر الاالو    عاده ل سوته وجورهالعشائر وانت
تايييييرب الشييييييي طنيييييدر طيييييا محميييييد النيييييامر ميييييا  5611-5615ويييييالل الميييييدد 

طاييداد ررييم الرسييائل المتكييررد مييا والياييا )محمييد نجيييب طاشييا ،  إلييفالحضييور 
كميا تمييرد المنتفييق والوزاعييل وزطييد عييا د ييع الضييرائب التي  زادهييا الييوال  ممييا 

 5657و ييي  عيييام ،  74)ريييير مجديييية حتأصيييطجعلايييم يامليييوا الزراعييية التييي  
عينت الدولة العنمانية منصور طا راشد النامر وعزلت عجيل الفارس  تحرك 
 الشيييي الجديييد مييع قييود عسييكرية مييا الجيييش العنمييان  يييرا  ام طعيي  العشييائر

،  73))زطيييييد، الوزاعييييل  وقييييد دارت المعركيييية قييييرب الشييييارد وهييييزم  ياييييا عجيييييل
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ل  طاييداد )رشيييد طاشييا الكييوزلك  ،   ييد قييام ونتيجيية لوضييوس الشيييي الجديييد لييوا
نكنة عسكرية    سوق الشيوف كما عيا للمدينة قائم م ام  طإنشاو 5655عام 

الت  يتوب  ياا الجييش العنميان   األولف وهو)حس  طاشا   كانت هبه الساط ة
كييبلك عييزل الشيييي  ،التيي  يسيييار علياييا المنتفييق األراضيي حامييية ناطتيية  يي  

صالا طا عيسف طا محمد النامر طعد مزايدد علف قيمية منصور وول  محله 
معركيية عنييد الفييرات  يي   أهمايياتييزام وقييد ر يي  منصييور بلييك وطعييد معييارك اللا

موقيييع يسيييمف )المايسييييل  هيييزم  يايييا الجييييش الحكيييوم  وقتيييل قائيييدد )تركجييية 
الشييي الجدييد ر ي   أا إاليلمز ، وررم بليك ليم يسيتايع اسيتعادد المشييوة، 

الشيييييي  وأعييييادتمييييا االلتييييزام  عزلتييييه الدوليييية العنمانييييية  ولاألتسييييليم ال سييييا 
 . 75)منصور
وا ييييق واليييي  طاييييداد )محمييييد نييييامق طاشييييا  علييييف الييييب الشيييييي  5615عييييام 

م يام ويان يا  )قائ معه وأط ت منصور منصب قائم م ام عوضا عا المشيوة
سليماا  ائق العار  طشاوا ال طائل واللاة العرطية  مميا سيطب ان سياما جدييدا 

ويييو منصيييور اليييبي عييير   يميييا طعيييد طيييي" أويييل المنتفيييق قييياده الشييييي ناصييير دا
الطصيرد وقاعيوا وايوا الطيرق طييا  إليفالميرد المتجاة  أنصاره"  ناب األش ر

لبلك  ،أال وهنم  أشارجطرية لمدد نالنة  إقامةط وا سليماا    أطاداد والحلة و 
نييامر السييعدوا ال ييرار كمييا عييا الشيييي  اييد العليي  ال إلايياو إلييفاضيار الييوال  

اييياطور ميييا حاميييية   فرسيييلناصييير  أوييييهمحيييل منصيييور اليييبي نيييار طمسييياعدد 
كتيطية ميا الويالية ميع عيدد ميا المشياد   فرسيلتالعمارد لكناا لم تشتطك معام 

حييا و  أرسييلال ليييل لييبلك  إلييفعليييام ولييم ييينج ميينام  اانتصييرو لكييا المنتف يييوا 
 ، 76)التمرد طساولة الحرب    الفيلق السادس  سيار علف أركااطاشا رئيس 

 إلييييفطاييييداد طينميييا اتجييييه منصيييور  إليييف وأرسييييلحييييع تييييم اسييير الشيييييي ناصييير 
طاييداد،  إليفالصيحراو، وقيد الييب منصيور مييا سيليماا  يائق الدواليية  عياد طييه 

  . 77) عف  عا االننيا طواسااة سليماا  ائق
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ر الشييامية والاندييية ئقامييت الوزاعييل ومجموعيية مييا عشييا 5612 نحييو عييام
عليايا ميا ضيرائب  وقيد جايزت السيلاات حملية  نعيت عيا د يع مياطتمرد وامت

رييا  وطعييد اوييتال  ال ييواد آطكيير  أطييوط يييادد الكتوييدا السيياطق ) آال  أرطعييةمييا 
طاشيييا  ال ييييادد وقيييد  إطيييراهيم آلطايييداد وتيييولف )عنميياا طيييك  إليييفطكييير  أطيييو أعيييد

اسييتااس االنتصييار علييف ال طائييل واوييب جييزو مييا الضييرائب طعييد تعاييدهم طييد ع 
 إليفو   نفس العام نجا مدحت طاشيا  ي  تحوييل الشييي ناصير  . 72)تط  الم

متصيير ية للمنتفييق  سييسا يناصيير طاشييا طعييدما منحييه منصييب الطاشييوية،  واا 
وطنيييياو حاضييييرد لاييييا طييييدل م يييير المنتفييييق  يييي  سييييوق الشيييييوف،  كانييييت  يرأسيييياا

الناصرية الت  واااا الماندس الطلجيك  )جولس تيل   وانفق ناصر علياا 
 ضييال عييا نوييام الايياطو وتييوايا العشييائر ولييم  ، 79)  ليييرد بهييب5851نحييو)
علف هبه الترتيطات حتف نارت عشائر عفك وقتلت متصير  ليواو  أيامتم  
وقييد شيياركت المنتفييق مييدحت  يي  طاشييا  مييدحت أوييت)تو يييق طييك   اطييا  الحليية

   . 21)قمع التمرد
ف مييدحت طاشييا تمييت السيييارد علييف المنتفييق حتييالييوال  سياسيية  نييرإعلييف 

وامتنياعام عيا  األراضي طسيطب النيزاس عليف  5661عيام  األوييردناروا نورتام 
التلاييرا  واييردوا مييووف  الدوليية واصيية طعييد  أسييالكد ييع الضييرائب   اعييوا 

جطرية  ي  طايداد  إقامةالشيي منصور سال  البكر والبي كاا م يما  انضمام
ر طاشييا اطييا اويييه  ييالا طييا ناصيير السييعدوا وقييد اسييتعانت الدوليية طناصيي إلييف

رسيائله ليم تينا اطنيه  أا إال ، 20)نطولاسيإجطرية     إقامةالبي كاا    شطه 
الجييييييييش السيييييييادس ودارت  أركيييييياارئييييييييس  ا ييييييالا ليييييييبلك تحيييييييرك عييييييزت طاشييييييي

وقيييد  5665الشيييعير قيييرب مدينييية الحييي  عيييام  أممعركييية)الريس  الفاصيييلة  ييي  
عشيائر المنتفيق عيينام  معويمالسيعدوا المعركية وحيدهم طعيد تولي   آلويا  

 أمييرالحيويزد طجيوار  إليفلجيوو وسروا المعركة ولم يط ف لام سيوى ال أاطعد و 
المنتفيييق وتشيييتت  إمييياردسيييتاا مزعيييل الحيييا  جييياطر الميييرداو وطايييبا سييي ات عرط

 . 28)شمل عشائرها
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قيود عنمانيية تحركيت  إطادداستااس الشيي سعدوا طا منصور  5215عام 
كييم وانسييحب  51مييا الشييارد  يي  موقييع رسييال الييبي يطعييد عييا الشييارد نحييو 

وب يشا فطادية الشامية وطعد بلك عد سعدوا وارجا عا ال انوا   إلفطعدها 
 أمييييرعلييف الحاميييات العنمانيييية  يي  الطصييرد وطعييد توسييا  األوييرىالاييارد تلييو 

ومييينا راتيييب  5211حائيييل عطيييدالعزيز طيييا متعيييب الرشييييد تيييم العفيييو عنيييه عيييام 
  . 24)شاري

د الميييير ليييواو مصيييافف طاشيييا الدولييية حملييية ط يييياد أرسيييلت 5212و ييي  عيييام 
المنتفيق والايرا   اوضييع عشيائر المنتفيق دوا قتييال  أوضيياس إصيالحرايتايا 

رك ميييع عشيييائر االزيييير  انتايييت طازيمييية الحملييية اانيييه دويييل  ييي  عيييدد معييي إال
تعزييييزات  إرسيييال إليييفنكاناتايييا  ييي  الناصيييرية مميييا حيييدا طالدولييية  إليييفوعودتايييا 

مالفية ميا سيتة ايواطير وومسية  ط يادد الفريق )يوس  طاشا الشركس   طحملية
اال انييه  أشييارانييه هييزم،   عيياد وحاصيير المدينيية نحييو نالنيية  إالمييا الناصييرية 

 العنمانييية  وقيد اسييتااعت الدولية  23)انسيحب طيامر مييا والي  طاييداد نياوم طاشييا
وطمسييياعدد االيييب الن ييييب اسيييتدرا  و اعت يييال سيييعدوا طاشيييا اليييبي ميييات  ييي  

نييه اسييتااس أ إلييفعلييف ولييده عجميي  حطرييية  إقامييةحطسييه  يي  حلييب، و رضييت 
وقييد توسييا عطييدالعزيز طييا الرشيييد لييدى الدوليية  5257حائييل عييام  إلييفالتسييلل 

التمييردات العشييائرية  يي   آويير. وطاييبا اويييت صييفحة  25)عفييوا عنييه  فصييدرت
 الدولة العنمانية. ضدجنوب العراق 

 
 نتائج البحث

 عدد نتائج نجملاا طش يا: إلفما والل الطحع تم التوصل 
 عشائر جنوب العراق في العهد العثماني انتفاضات أسباب همأ - أ

 لم تفل  الوضوس لسلاة. إباطيعة هبه العشائر  -5
تشيياركاا الدوليية  أاكانييت العشييائر تعييد ديرتاييا ملكييا لاييا لييبلك لييم تستسيي   -7

 العنمانية    ويراتاا.
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هيييوار والصيييحراو التييي  جارا يييية المنا ييية تسييياعد عليييف التميييرد وواصييية األ -5
كلما   دت المطيادرد  يميا ياليق علييه طيالعر   إلياانت العشائر تنسحب كا

 )العمق االستراتيج  .اآا العسكري 
 المنتفق. أمنالقود التجمعات العشائرية المتمردد  -1
)الويود  والتي  كانيت  وب ضيرطة الميرورأمنع الدولة العنمانية العشائر ما  -5

ئر، وطالتيييال    يييدت العشيييائر تيييد ع ميييا ال وا يييل التييي  تمييير  ييي  دييييرد العشيييا
 .األساس موردها 

 .األسردتدول الدولة العنمانية    عزل وتنصيب الشيوف ما نفس  -1
 أنايييا إبالزراعييية ريييير بي جيييدوى  أانتيجييية مفادهيييا  إليييفتوصيييل العشيييائر  -2

 ستجعلام تحت اائلة الوال )ضرائب، تجنيد .
ا قسييوتام و سييادهم سياسيية الييوالد الواائيية والتيي  جعلييت العشييائر تنفيير ميي -6

 الطريو طجريرد المبنب. أوبهمالمال   ضال عا 
 جطاات ال تال الطعيدد. إلفسوقام  -2
 
 
 
 النتفاضاتنتائج هذه  أهم -ب
مييا ومسيييا تمييردا وواضييت  طييفكنرقامييت العشييائر وييالل العاييد العنمييان   -5

 ما مئة معركة مع الدولة العنمانية. أكنر
 سيارد الدولة العنمانية علف العراق.  إضعا إلفهبه التمردات  أدت -7
 تعنر السيارد العنمانية علف الوليج العرط . أسطاب أهمكانت احد  -5
  دت الدولة العنمانية طسيططاا الكنيير ميا الميال والرجيال كياا ميا الممكيا  -1

 .أهمية أكنر أورىتستودم    جطاات  أا
وساهمت    سوو  هبه التمردات الفوضف مستمرد    جنوب العراق أط ت -5

 االقتصادية واالجتماعية للسكاا. األوضاس
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لييم تفاييم اطيعيية  إبشيياوا العشييائر  إدارد شييل الدوليية العنمانييية  يي   أنطتييت -1
 التكويا االجتماع  لاا.

طشيراو كميا  عيل ا راسيياب او  أمياميا ميرد  أكنيرانفصيال الطصيرد  إلف أدت -2
 طسيارد العشائر كما  عل المنتفق.

الاريييق التجيياري الييدول  المييار عطيير العييراق، اب كيياا جنييوب  علييف أنييرت -6
 .لألمايفت د  األحيااالعراق ارلب 

 قامت طسططاا طع  التمردات العسكرية وواصة    صفو  االنكشارية. -2
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 Abstract 
The Ottomans rule South Iraq in an unsuitable way composed 

from difficult alliances unfamiliar with political authority (Al-

muntafik, Khzael, Zubyid….) it was natural that those tribes would 

face the ruler in Basrah  and Baghdad and those rulers were 
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interested in collecting taxes  to fill the treasure of the Porte to stay 

in their posts. They also interfered  in isolate or a point the shyikhs 

of the some family. During four centuries, South of Iraq was a stage 

for armed operations between the state and the Arab tribes. 

There fore, these tribes did not like the Ottoman state 

participating its wealth. Both parties in these wars lost money and 

men in which they might be invested in other places especially Arab 

Gulf Region which stayed for from the active ottoman control  

except Al-Ahsaa.  These tribes made more then 50 revolts and took 

part in more then one hundred battles. 
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 . 33 –44 م(، ص1131، )البحرين، (3)، السنة (14)
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، رسـالة 1441 -1333واالقتصـادي فـي العهـد العثمـاني  اإلداريخليل علي مـراد، تـاريخ العـرا   (3)
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ــــام  (4) ــــ  قي ــــةمن العهــــد العثمــــاني حت ــــة والحركــــات الثوري حنــــا بطــــااو، العــــرا  الطبقــــات االجتماعي

ـــرؤاؤ، م سســـة 2، ط1الجمهوريـــة،   ـــة، )بيـــروت، األبحـــاث، ت: عفيـــل ال (، ص 1114 العربي
11-11. 

-215(، ص 1142  احمــد علــي الصــوفي، المماليــر فــي العــرا ، مطبعــة االتحــاد، )الموصــل، (3)
213. 

 .31-44مراد، المصدر السابق، ص  (4)
نظمـــي ؤادة مرتاـــ  افنـــدي، كلشـــن خلفـــا، ت: موســـ  كـــا ) نـــور ، مطبعـــة االداب، )النجـــل،  (3)

 .213 -212(، ص 1141

، دار الفــارابي، )بيــروت، 2، ط1445 -1413العربيــة  لألقطــارتح العثمــاني نيقــوال ايفــانول، الفــ (1)
 .114 (، ص2115

بادية الشامية غرب الفرات بعد خـالل نشـب بينـ   إل نزح الشريل حسن بن مالر بن سعدون  (11)
هنـــار قريـــة صـــغير باســـ) الشـــبيبية تيمنـــا بولـــد   ـــبيب  أســـ عائليـــة وقـــد  ألســـباب إخوانـــ وبـــين 

وكانت هذ  المنااق ماـارب بنـي مالـر فاكرمـ   ـيخه) ) ـيحان  ،ية موجودة حالياوماؤالت القر 
وكان ذلر مطلـ  القـرن السـاد  عشـر واسـتطاع الشـريل مـن ان يناسـب بنـي مالـر  بن خصيفة(

ؤو  ولدي  محمـد و ـبيب مـن العشـيرتين وقـد سـمي ابنـ   أنبعد  األخرىالعشيرة القوية  واألجود
وبعـد الســيطرة العثمانيـة علــ   .بــين بنـي مالــر ورا ـد بـن مغمــا محمـد بالوسـيب بعــد ان توسـب 

البصرة من والي بغداد ايا  با ا الذي اقر محمد الوسيب رئيسا عل  قبائل المنتفق بدال مـن ال 
ومــن هـــذا التــاريخ  هــر اســـ) المنتفــق ولســـبب  ،ســـدد الاــرائب للدولــة العثمانيـــة أنرا ــد بعــد 

 ،األجـود)مالـر،  العشائر اتفقت علـ  التاـاتل والتناصـر أن  الواق إل  أقربها آراءالتسمية عدة 
را ــد  آلوفــق اللهجــة الدارجــة، وقــد كــان حاــام البصــرة مــن  اإلدغــامســعيد( والنــون لفــر بنــي 

المنتفق وكان المقصود ب  البصرة وبعض العشائر ولي  المنتفق المعرول تاريخيـا فيمـا يحامون 
 .51 -23بعد، لمزيد من التفاصيل: السعدون، ص 

 .54 ، المصدر السابق، صالمصدر نفس   (11)

 .143 ايفانول، المصدر السابق، ص (12)

، ماتبــة الحاــارات، )بيــروت، د.ت(، ص 5عبــا  العــزاوي، تــاريخ العــرا  بــين احتاللــين، جـــ (13)
131- 133. 

 .214 مرتا  افندي، المصدر السابق، ص (15)

 .133-131العزاوي، المصدر السابق، ص  (14)

 (، 1145 ، )النجل،اآلدابحمود الساعدي، دراسات عن عشائر العرا  الخزاعل، مطبعة  (13)

 .  11-1ص         
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 .43 السعدون، المصدر السابق، ص (14)

 .242-241نظمي افندي، المصدر السابق، ص  (13)

 .  141-143، ص 5العزاوي، جـ (11)

 .53-52(، ص 7002دار الفارابي، )بيروت،، 9العربية الحديث، ط األقطارلوتساي، تاريخ  (21)

، تحقيــق: صـفاء خلوصــي، مطبعــة 1عبـد الــرحمن الســويدي، حديقـة الــزوراء فــي سـيرة الوؤراء،جـــ (21)
 .15-12(، ص 1132الزعي)، )بغداد، 

ــونارر، اربعــة قــرون مــن تــاريخ العــرا  الحــديث، ط (77)  ، ت: جعفــر الخيــاط،6ســتيفن همســلي ل
 .141 (، ص1134 )بغداد،

 .33السعدون، المصدر السابق، ص (23)

 .151 لونارير، المصدر السابق، ص (25)

 .151 المصدر نفس ، ص (24)

 .709 نظمي افندي، المصدر السابق، ص (23)

 .129، ص 4العزاوي، جـــ (24)

 .211 نظمي افندي، المصدر السابق، ص (23)

 .21-14الساعدي، المصدر السابق، ص  (21)

 .45 صدر السابق، صالسعدون، الم (31)

 .34 السويدي، المصدر السابق، ص (31)

 .131 لونارر، المصدر سابق، ص (32)

 .114 ، ص5 العزاوي، جـ (33)

 .44-45السويدي، المصدر السابق، ص  (35)

 .33-33السعدون، المصدر السابق، ص  (34)

 .11 السعدون، ص (33)

 .111 لونارر، المصدر السابق، ص (34)

 .111 نفس ، صالمصدر  (33)

 .11-13السعدون المصدر السابق، ص  (31)

رسول الاركوكلي، دوحة الوؤراء في تـاريخ بغـداد الـزوراء، ت: موسـ  كـا ) نـور ، دار الااتـب  (51)
 .53 العربي وماتبة النهاة، )بيروت، د. ت( ص

ة دار البصـري، ياسين خيـرا  العمـري، غايـة المـرام فـي تـاريخ محاسـن بغـداد دار السـالم، مطبعـ (51)
 .131 (، ص1133)بغداد، 



 
 
 

  [821]  43) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

                                                                                                              
، دار الرا ـــــد، 2 ط ،1 تـــــاريخ العـــــرا  الحـــــديث،   علـــــي الـــــوردي، لمحـــــات اجتماعيـــــة مـــــن (52)

 .111 ( ص2114)بيروت،

 .112-111السعدون، المصدر السابق، ص  (53)

ــ  مــن البصــرة  (55) ــور فــي رحلت ــة إلــ مشــاهدات نيب ، ترجمة:ســعاد هــادي العمــري، دار 1434 الحل
 .31-31(، ص 1144المعرفة، )بغداد، 

 .14 الصوفي، المصدر السابق، ص (54)

متسـلمية واصـبح والـي بغـداد يعـين متسـلما علـ  البصـرة منـذ عـام  إلـ تحولت البصـرة مـن ايالـة  (53)
 .31مراد، المصدر السابق ص  ينظر: ،1433

 .11-17، ص 6 العزاوي،   (54)

 .31-33الساعدي، المصدر السابق، ص  (53)

 . 151 الاركوكلي المصدر السابق، ص (51)

 .52 المصدر نفس ، ص(41)

 .11 ، ص3 العزاوي،   (51)

 .41-53الساعدي، المصدر السابق، ص  (57)

 .133 الاركوكلي، المصدر السابق، ص (51)

 .155-153السعدون، المصدر السابق، ص  (55)

اريخ بغـــــداد، وهـــــو مختصـــــر عثمـــــان بـــــن ســـــند البصـــــري الـــــوائلي، خمســـــة وخمســـــون عامـــــا تـــــ (55)
لاتاب:مطـــال  الســـعود بطيـــب اخبـــار الـــوالي داود اخصـــر : امـــين بـــن حســـن الحلـــواني المـــدني، 

 .  53 تحقيق: محب الدين الخطيب، ماتبة الفتح، )القاهرة، د.ت.(، ص

 .44-43الساعدي، المصدر السابق، ص  (56)

 .44-43الساعدي، المصدر السابق، ص  (52)

 .44-41صدر السابق، ص الوائلي، الم (55)

 .213-212الاركوكلي، المصدر السابق، ص  (41)
 .132-131السعدون، المصدر السابق، ص  (31)

 .34 الساعدي، المصدر السابق، ص (31)

 .44-41المصدر نفس ، ص  (32)

 .231 الاركوكلي، المصدر السابق، ص (33)

 .234 لونارير، المصدر السابق، ص (35)

 .133 صدر السابق، صالسعدون، الم (34)

 .313 لونارر، المصدر السابق، ص (66)
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 .141 السعدون، المصدر السابق، ص (62)

 .43 الساعدي، المصدر السابق، ص (65)

 .  315  لونارير، المصدر السابق، ص (69)

 .34-32الساعدي، المصدر السابق، ص  (20)

 .31-34المصدر نفس ، ص  (21)

 .14-11المصدر نفس ، ص  (27)
، ابـــ  وترجمـــة: ماتــب اميـــر دولـــة قطـــر، 5    لــوريمر، دليـــل الخلـــيج، القســـ) التــاريخي، جــــ (21)

 .  2111-1111( ص 1141)الدوحة، 

 .11 الساعدي، المصدر السابق، ص (45)

 .112-111السعدون، المصدر السابق، ص  (44)

 .131-135، ص 2 لعزاوي ،  ا (26)
 .   253، ص 7  الوردي،  (22)

(، 1132ان فــائق بــر، تــاريخ بغــداد، ت:موســ  كــا ) نــور ، مطبعــة المعــارل، )بغــداد، ســليم (25)
 . 134-135ص 

 .234-235، ص 2 الوردي ،   (29)

 .213-211 السعدون، المصدر السابق، ص (31)

 .34-33، ص 3 العزاوي،   (31)

 .221-213السعدون، المصدر السابق، ص  (32)

 .235-233المصدر نفس ، ص  (33)

ــة انســاب عشــائر المنتفــق والعمــارة والبصــرة، دار لبنــان،  (35) ــل الطــاهر، العشــائر العراقي عبــد الجلي
 .331-334(، ص 1142)بيروت، 

 .254-255السعدون، المصدر السابق، ص  (34)


