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انتفاضات عشائر جنوب العراق في العهد العثماني
ميثاق خيراهلل جلود

مدرس /قسم الدراسات السياسية واإلستراتيجية
مركز الدراسات اإلقليمية /جامعة الموصل

تاريخ استالم البحث 8028/2/82

تاريخ قبول النشر 8028/20/2

مستخلص البحث

أدار العثمانيون جنووب العوراق بطريقو ييور مناسوب إذ مون المعورو أنو يتكوون
موون تحالفووات ووعب الم وراف لووم تووسل الخضووو لسوولط سياسووي (المنتفووق الخعاعوول
عبيوود ...وبالتووالي كووان موون الطبيعووي أن ت ووطدم بووولد الدول و العثماني و فووي الب وورد
وبغووداد خا وو وأن هووم هووالو الووولد كووان جمووا الضوورائب الباهض و ليملئوووا خووعائنهم
ويرضوا الباب العالي حتو يبقووا فوي منا وبهم فضوال عون تودخلهم فوي عوعل وتن ويب
الشيوخ من نفف األسرد .فكان جنوب العراق طلي أربع قرون مسرحا لعمليات مسلح
بين الدول العثماني والقبائل العربي التي كانت تعود ديرتهوا ملكوا لهوا لوذلت لوم تستسو
أن تشاركها الدول العثماني في خيراتها .خسر الطرفين في هذه الحروب أمووالا ورجوال
كان من الممكن أن تستثمر في مواطن أخرى ولسيما منطق الخليج العربوي الوذب بقوي
بعيدا عن السيطرد العثماني الفعلي باسوتثناو اإلحسواو .وقود قاموت العشوائر فوي جنووب
العراق خالل العهد العثماني بسكثر من خمسين تمردا وخاضت أكثر من مئ معرك .

مقدم

س يييار العنم ييانيوا عل ييف العي يراق ي ي النصي ي األول م ييا ال ييرا الس ييادس
عشر ،وقد أداروا العيراق طاري ية ريير مناسيطة لايبا الطليد ،والسييما ي جنيوب
العراق ،البي يشكل الااطع العشائري جل المجتمع يه ،ويتكوا ما تحالفات
قويية وصيعطة الميراس ليم تيفل الوضيوس لسيلاة سياسيية (المنتفيق ،الو ازعييل،
زطيييد ، ...وطالتييال كيياا مييا الاطيع ي أا تصييادم ط يوالد الدوليية العنمانييية ي
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الطص يرد وطاييداد ،واصيية وأا هييم ه ياالو ال يوالد كيياا جمييع الض يرائب الطاهضيية
ليملئوا وزائنام ويرضوا الطاب العال حتف يط وا مناصيطام ،كانيت الواليية
تاوييب ي أرلييب األحييياا علييف شييكل م اوليية إا صييا التعطييير ،لييبلك لييم يكييا
هماييم تاييوير اقتصيياد أو مجتمييع الع يراق ،كيياا جنييوب الع يراق الييية أرطعيية
قييروا مسييرحا لعملي يات مسييلحة طيييا الدوليية العنمانييية وال طائييل العرطييية ،وسيير
الايير يا ياييا أمييواال ورجيياال كيياا مييا الممكييا أا تسييتنمر ي م يوااا أوييرى
والسيما منا ة الوليج العرط البي ط ي طعييدا عيا السييارد العنمانيية الفعليية
طاستنناو منا ة اإلحساو .وطالم اطل لم تكا األوضاس دائما علف هبه الشاكلة
ييد وا يير والد عل ييف حنك يية ود اري يية عالي يية أمن ييال دااد طاش ييا وم ييدحت طاش ييا،
اس ييتااعوا إدارد العي يراق طاري يية حكيم يية ،وق ييد ج يياو ه ييبا الطح ييع لع يير أه ييم
المعارك العسكرية الت دارت طيا العشائر والسلاات العنمانية ، ،ضال عا
األسطاب المسيططة لايبه االنتفاضيات ونتائجايا ،وال ييدع الطاحيع أنيه أحصيف
جميييع االنتفاضييات العشييائرية وانمييا تييم التعيير للطييارز مناييا ،وقييد تييم عيير
الطحع ما والل عدد محاور ه :
 -1أوضا العشائر العراقي إبان السيطرد العثماني
 -2انتفاضات عشائر جنوب العراق 1451-1451
 -3انتفاضات عشائر جنوب العراق خالل حكم المماليت .1331-1451
 -5انتفاضوووات عشوووائر جنووووب العوووراق فوووي العهووود العثمووواني الخيووور -1331
.1115
أولا :أوضا العشائر العراقي أبان السيطرد العثماني

ميع طدايية ال يرا السييادس عشير المييالدي ،حيدع تحييول ي سياسية الدوليية
العنمانييية ،ييد انت لييت طتحركاتاييا العسييكرية مييا الاييرب األورط ي  ،إلييف الشييرق
العرطي  ،سيييارت عل يف العيراق طم ارحييل ،طييدأتاا طالموصييل سيينة  ،5551ومييا
نيم طاداد سنة  5551والطصرد عيام  .5511أميا الشيام يد كياا قيد دويل تحيت
النف ييوب العنم ييان طع ييد معرك يية م يير داط ييق س يينة  ،5551حي ييع كان ييت جحا ييل
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العس ييكر العنم ييان ق ييد تحرك ييت لل ض يياو كليي ياك عل ييف دول يية الممالي ييك( ، 0ييدول
الس ي ي ييلااا س ي ي ييليم األول ( )5571 – 5557مص ي ي يير س ي ي يينة  5552طع ي ي ييد معرك ي ي يية
الريدانية(. 8
ما المعرو أا المنااق الجنوطية والوساف العراق مواا لكنير ما
العشائر العرطية الت سكنت ياا ومارسيت الطيداود والرعي والايزو ضيال عيا
الز ارعيية ،وأرلطييية هييبه العشييائر هيياجرت إلييف الع يراق طعييد الفييتا اإلسييالم او
لي يدوا ع اقتص ييادية الط ييا للم يياو والكي يال ،وق ييد وع ييت الدول يية العنماني يية ص ييعوطة
السيارد علف هبه العشائر تركيت إدارد شياوناا طييد شييوواا ،إال إنايا أويبت
تعييزل وتعيييا الشيييوف و ييق رمانييات ارلطاييا علييف شييكل (م اوليية عنييدما يعييزل
ش يييي ويع يييا آو يير م ييا نف ييس المنزل يية كي يفا يك ييوا أوي ييه او اط ييا أوي ييه ،كم ييا
وض ييعت د يياتر واص يية لعش ييائر ك ييل والي يية تس ييمف(د تر الوس ييات ( . 4كان ييت
ال طائييل العرطييية ي جنييوب الع يراق رييير ملتزميية طييديرد طييل تتحييرك طاسييتمرار،
وكانت الطصيرد بات اياطع عشيائري طحيت يحكمايا آل ارشيد ولايا سياود عليف
العمارد والجزائر واألهوار والفرات األدنف حتف طادية الشامية( . 3وكاا جنوب
العراق تلك المدد يعان ما مشاكل اقتصادية وقد توزعيت ميوااا ال طائيل
طيييا االسييتيااا الييدائم علييف مج ييرى النا يريا او التن ييل والسيييما ي الطي يوادي
واأله يوار وكانييت الاييزوات والاييزوات المضييادد وقييود العشيييرد وسيياوتاا تحييدد
مداويلاا االقتصادية(. 5
الضرائب كانت علف نالنة أنيواس (الضيرائب اإلقااعيية ،ضيرائب الشيريعة
اإلس ييالمية ،الضي يرائب الموس ييمية والعش ييائر كان ييت تعاي ي الضي يرائب طنو ييام
االلتي ي ازم ك يياا ش يييي العش يييرد يجم ييع الضي يرائب م ييا الفالح يييا وك ييبلك كان ييت
العش ييائر تم ييارس أو ييب (الو ييود الضي يرائب التي ي ت ييد ع لم ييرور ال وا ييل وكان ييت
الض يرائب تن ييل كاهييل الفالحيييا ورعيياد المواش ي وال طائييل طفكملاييا ي معوييم
األوقييات وكيياا الملتييزم الييبي ال يييد ع مييا عليييه ألي سييطب مييا األسييطاب ت ييوم
السلاات طإرسال مفرزد ما الجيش االنكشاري تحتيل دييواا الملتيزم (سيالمق
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ويفر عليه نف اتاا اوال مدد ط ائاا مما يضاره إلف االستعجال طاليد ع(، 6
ضال عا ضريطة الحيوانات والت كانت نسطتاا ناطتة ت ريطا طي (نص اقجة
لكيل رأس ريينم و( )77أقجيية لكييل جيياموس كييبلك رسييم (الطنيياك وتفيير ()57
اقجي يية علي ييف الرجي ييل المتي ييزو سي يينويا رسي ييم (المجي ييرد وتفي يير  1اقجي يية علي ييف
األعييزب وكيياا الشيييوف مسيياوليا أمييام ال يوال عييا جمييع الض يرائب وابا عيييا
ملتزم مناا ام يكوا طعلم ورضا الشيي(. 7
ثانيا :انتفاضات عشائر جنوب العراق 1451-1451

طع ييد الس يييارد العنماني يية عل ييف الطصي يرد ع ييام  5511كان ييت أول قطيل يية أعلن ييت
التمرد علف الدولة العنمانية عام  5512هيم آل عليياا ( ميا اي وهي تسيكا
االهوار دعت إلف االست الل وأوبت ت اع الارق مما دعيا الطياب العيال إليف
إصييدار األواميير إلييف وال ي طاييداد (عل ي طاشييا ل يييادد حمليية كمييا أصييدرت أم ي اكر
ممانال إلف مير ميراا (أمير األميراو سييواس (محميد طاشيا إليف أا ي يود قواتيه
مييا االنكشييارية ويلتحييق طالحمليية انتصييرت علييف آل علييياا و رقييت قيواتام عييام
 ، 2(5512طعييد هجييوم اسييتمر لنالنيية أيييام علييف مدينيية مدينيية (طالتصيياير قييرب
ال رنة مع ل آل علياا( ، 9طمساعدد األساول الناري العنمان وليم يكيا لتجميع
المنتفي يق العش ييائري( 01ال ييوي دور ي ي األح ييداع ل ييم ي ي ي م ييع اح ييد الا يير يا،
وطع ييد ه ييبه المعرك يية ع يياد ال علي يياا إل ييف التم ييرد ول ييم يس ييتاع طاشي يوات الطصي يرد
السييييارد علييييام وقيييد اسي ييتمر الوضيييع حتيييف عي ييام  5511عن ييدما ح ييدع الاي ييزو
الصفوي لضواح الطصرد(. 00
ع ييام  5512ق يياد ال علي يياا تم ييردا آوي ي اكر طس ييطب سياسي ية الي يوالد ال ييبيا ك ييانوا
يجالوا تفاصيل الحياد جنوب العراق ضال عا الضرائب الطاهضة الت
كانييت تفيير علييف العشييائر إب كيياا قييادد أل علييياا قييد لجييفوا إلييف اليييما وقييد
ساعدهم الزيديوا طالمال والسالح( ، 08وقد استشعرت الدولة العنمانية الواير
فرسلت وال طاداد (اسكندر طاشا الشركس علف رأس حملية كطييرد( ، 04كميا
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تييم اإليعيياز إلييف أميراو شييارزور وطع ي عشييائر الكييرد إلييف االلتحيياق طالحمليية
الت ي ي جاي ييزت طمي ييا يلزماي ييا مي ييا المي ييدا ع( ، 03وطع ييد معي ييارك اسي ييتمرت شي يياريا
اسييتودمت ال يوات العنمانييية ق يوات طرييية ونارييية اسييتااس الشركس ي السيييارد
علييف التمييرد والييب شيييوام ( ضييل الصييلا والرضييوف طعييد أا هييدمت قالعييه
طييل طييد ع ومسيية عشيير ألي دينييار بهييب سيينويا واا يتييرك رهييائا ي طاييداد
وا ييق( ، 05ك يياا بل ييك الت يياريي طداي يية أل ييول نج ييم أل علي يياا ك ييود ي ي جن ييوب
العراق.
عام  5111أرسل وال طاداد درويش طاشا حملة ط يادد كتوداه (عل ارا
طاتجيياه دي يرد الو ازعييل وم ييدمام (مانييا طييا عل ي طعييد أا أعلييا تمييرده و كيياا
علف عالقة جيدد طالدولة الصفوية وطعيد معركية ااحنية قيرب السيماود انتصير
الكتوييدا عليييام وارسييل عييددا مييا راوس وجاييائام إلييف طاييداد وقييد نييزل الشيييي
ماني ييا ي ي الحي ييويزد (االح ي يواز حاليي ييا طج ي يوار المي ييولف (منصي ييور طي ييا مالي ييب
المشعشييع وقييد تييو مانييا ياييا طينمييا عيياد ارلييب أ يراد ال طيليية إلييف دي يرتام
علف د عات(. 06
و نفس هبا العام أعلنت إمارد المنتفق ررطتاا طاالنضمام لطاشوية طاداد
عاد م دمام (مانع طا شطيب رحب وال طاداد طبلك وأرسل قود نوامية
إلف منا ة العرجا قرب الناصرية ،وقد قيدم المنتف ييوا ي كنيير ميا األحيياا
المس يياعدد للدول يية العنماني يية ي ي حروطا ييا وك ييانوا أكن يير العش ييائر الت ازم ييا ط ييد ع
الضرائب تلك المدد(. 07
لييم يم ي وقييت اويييل علييف االسييت رار النسييط الييبي حصييل ي جنييوب
الع يراق حتييف نييارت عشييائر الج يوازر (جنييوب طاييداد قييرب الحليية عييام 5111
وامتنعت عا د ع الضرائب فرسل وال طاداد (محمد طاشا الواصك حملية
ل مع التمرد إال أا الحملية وسيرت المعركية و ير عيدد ميا أ رادهيا إليف طايداد،
مما جعل الوال يحاسيب الفياريا يتم ايردهم ميا الودمية مميا أحيدع وضيف
طاداد قامت طاا االنكشارية(. 02
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عام  5167ترأس تجمع المنتفق (مانع طا شطيب وقد دوليت العالقية طييا
عاده او ار جديدا د كاا هيبا الشييي يتاليع
المنتفق والسلاات العنمانية
للسيارد علف الطصرد طعد انتشار وطاو الااعوا الفتاك البي انتشر يايا عيام
 5121وطبلك كانت الفرصة سانحة ل طائل المنتفق دولوا عدد معارك مع
واليايا (احميد طاشيا عنميياا زادد اليبي قتيل ي ناايية المايا عييام  5125إال
أا المنتف ييا لم يمكنوا اويال الطصيرد وو يا ميا العيدوى وازاو بليك أرسيل
وال ي ي طايييداد (احميييد طاشي ييا الطازركي يياا كتويييداه (وليي ييل طاشي ييا علي ييف راس ق ييود
عسيكرية اال انيه تل ييف هزيمية علييف ييد قطائيل المنتفييق اليبيا رنميوا جيزوا كطييير
(09
مييا عتيياد جيشييه وعيياد إلييف طاييداد مجروحييا  .ووييالل الم ييدد 5125-5125
دو ييل المنتف ي ييوا طرئاس يية م ييانع طمع ييارك م ييع الدول يية العنماني يية انتص ييروا يا ييا
جميعي ييا ،وقي ييد أدت هي ييبه التمي ييردات المسي ييتمرد للعشي ييائر إلي ييف إضي ييعا النفي ييوب
العنمان وأنطتت أا النوام البي اتوبه العنمانيوا لم يكا يتالوم ميع الوضيع
االجتماع لابه العشائر(. 81
عام  5125قام وال طاداد طحطس م دم الو ازعيل الشييي سيلماا طيا عطياس
طييا محمييد طييا مانييا ي طاييداد ألنييه ر ي د ييع ضيريطة الوانيية (ضيريطة تاوييب
علييف طيييوت العشييائر وقييد تمكييا م ييا الاييرب ي ليلتييه األولييف مييا الح ييطس
وأعلا عصيانه طعد أا التفيت حوليه عيدد عشيائر ونحيو عشيرد اآ م اتيل،
س يييار عل ييف الحس ييكة (الديواني يية حالي ييا و ي ي ع ييام  5121ار ييار عل ييف ق ييرى
مجيياورد للحليية واشييتطك ي عييدد معييارك مييع انكشييارية طاييداد ولمييا شييلوا ي
هزيمته ع د صلا طيا الار يا مما زاد الوزاعل وم دمام هيطة ومنعة(. 80
وازاو هييبه االنتصييارات سيييار المنتف يييوا علييف الطص يرد عييام  5121لييبلك
وجاييت الدوليية العنمانييية قييود عسييكرية ط يييادد (وليييل طاشييا طييا عنميياا طاشييا
واشييتطك الار يياا ي منا يية ج ازئيير الطصيرد وطعييد طضييعة أيييام مييا ال تييال عيياد
الطاشا وجنوده طعد أا وسروا المعركة ،نصب الشييي ميانع نفسيه والييا عليف
الطصرد طعد أا لم يسما لوال الطصرد الجديد(حسا طاشا ميا دويول المدينية
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و ييق هدن يية وقع ييت ط يييا الا يير يا( . 88ل ييم يك ييا م ييا الممك ييا اا تت ييرك الدول يية
العنمانييية أوضيياس الطص يرد تيياول إلييف عشييائر المنتفييق ،لييبلك أوعييزت لحسييا
طاشا ط ييادد حملية عيام  0697للسييارد عليف الطصيرد إال انيه شيل( ، 84ويطيدو
اا الفشل المتكرر للحمالت العنمانية د عاا إلف استودام وسيلة اورى اتف وا
مع وال الحويزد ( ير ا وياا اليبي قيام طايارد مفاجئية سييار واللايا عليف
الطص ي يرد واوي يير المنتف يي يييا وقي ييد اسي ييتمر حكي ييم المشعشي ييعيا عي ييدد اشي ييار(، 83
وطالتال اا الدولة العنمانية ضلت نفيوب الدولية الصيفوية عليف العيرب ،لكيا
يطييدو اا الدوليية العنمانييية أدركييت انييه يجييب التحييرك للسيييارد المطاش يرد علييف
جنوب العراق و عيال تحركيت حملية كطييرد ط ييادد والي طايداد (مصيافف طاشيا
المل ييب طي ي (دلتطيياا عييام  5122وقييد اشييتطكت ال ييود المتجايية نحييو الطص يرد مييع
الو ازعييل وانتصييرت عليييام وطعييد بلييك أرسييل مصييافف طاشييا إلييف مييانع يالييب
منه السالم مع إط ائه علف المنتفيق ،وقيد وا يق وشيارك طالحملية المتجاية نحيو
الطصرد وعندما سمع الواا ط ود الجيش ال ادم هرب إلف طالد ارس(. 85
و ي عييام  5211وطعييد يضيياا نايير الف يرات ومييا أحدنييه مييا و يراب ضييال
عييا نايير بييياب (منييدرس االا أوييبت األه يوار ي منييااق الف يرات األوسييا
تتاي ييبى طالميي يياه وأضي ييحت مي ييالبا مناسي ييطا للعشي ييائر الني ييائرد( ، 86لي ييبلك سي يييار
الو ازعييل علييف الرماحييية ووالييد كطشيية وطني مالييك ونايير الشيياه واسييتولوا أيضييا
علييف النج ي وق يد قييام وال ي طاييداد (مصييافف طاشييا طيينالع حمييالت ،إال انييه
هزيمتام عاد عساكره طعد وسارد المال والرجال( ، 87وقيد جعيل بليك
شل
(82
الشيي سلماا يدعو ال طائل لالتحاد ضد السلاة العنمانية .
ل ييد أدت هييبه األحييداع إلييف عجييز مييال ي وزينيية طاييداد لييت النف ييات
والسيييما علو ييات الجيش(الرواتييب وقييد وااييب وال ي طاييداد (مصييافف طاشييا
الطاب العال فمره األوير أا ياير مجرى الفرات ما ويالل اريالق سيد ناير
بييياب ووجاييت إلييف طاييداد وال ي كوتاهيية (عطييدي طاشييا و ديييار طكيير (يوس ي
طاشا والموصل (اطراهيم طاشا و شارزور (عل طاشا وعسكرهم ضيال عيا
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عسيياكر طاييداد وتحييرك الجيييش الضييوم هييبا عييام  5215إلييف سييد بييياب قييرب
الحسيكة (الديوانيية حالييا ولميا سيمع الشييي سيلماا طالحملية جميع قطيلتيه ومييا
ور معه ما العشائر طعد أا أجطير طعضيام ،كياا جيشيه نحيو أرطعييا ألي
م ات ييل إال أن ييه وس يير المعرك يية التي ي اس ييتودم يا ييا الج يييش العنم ييان الم ييدا ع
طكنا يية وقي ييل أا ك ييوم م ييا راوس رج ييال العش ييائر ط ي ي م ييانال للعي يياا (ت ييبكر
طع المصادر إا كوم ميا راوس الو ازعيل ط ي ميانال للعيياا أرطعييا عاميا
ي مطالايية واضييحة إال أا سييلماا ورجالييه عيياد طعييد بهيياب الجيييش واسييتولف
علييف الحسييكة وقييد حيياول سييلماا ي تلييك المييدد كسييب الوقييت اوييب يييد ع مييا
عليييه مييا ضيرائب وأرسييل اطنييه وأطيييه ليط يوا ي طاييداد رهييائا ي زمييا ال يوال
الجديد (يوس طاشا وو ا ما طاشيه لميا عير عنيه ميا ال سيود ،ولكيا طعيد
عزل ييه وتولي يية (علي ي طاش ييا تم ييرد الشي ييي س ييلماا م ييا جدي ييد( . 89او ييب ياي يير
ويسيييار علييف منييااق عييدد ي الفيرات األوسييا واسييتولف علييف الحسييكة ييام
وال ي طاييداد (حسييا طاشييا طتجايييز حمليية اسيير واللاييا أ يراد عائلتييه ولييم يفلييا
الشيييي ي ي الييب الص ييلا( ، 41وق ييد التجيياو الش يييي س ييلماا إلييف الش يييي م ييانع،
وطالررم ما المعارك الت كانت قد دارت طيا العميرتيا است طله ميانع ومنحيه
حمايته (الجيرد وأحسا و ادته(. 40
وطعييد و يياد الشيييي مييانع انتوييب اطنييه ماميياس دوا الرجييوس إلييف والي طاييداد
ممييا د عييه إلييف عزلييه وتولييية (ناصيير طييا ص ي ر طييا مييانع األول رئيسييا علييف
المنتفق وكاا بليك الميرد األوليف التي يتيدول اليوالد ي شياوا رئاسية المنتفيق
مما أدى إلف انش اق المنتفق وقد دعم وال الطصرد (حسيا طاشيا ناصير وقيد
حدنت أرطعة معارك طيا الار يا انتصر يايا ناصير واليوال ( ، 48ولكيا بليك
د حصيلت معركية حاسيمة طييا الاير يا انتصير يايا
لم يكا نااية الماا
ماميياس علييف ق يوات ناصيير و (حسييا طاشييا  ،وقييد اوييب ماميياس يمييارس دوره
كحيياكم لمدينيية الطصيرد وسييناج اا واوييب يسييتو الضيرائب مييا التجييار العييرب
واألورطي ي يييا ي ي ي مين ي يياو الطصي ي يرد ،ال ي ييبيا او ي ييبوا يع ي ييدوا مواني ي ييق مع ي ييه من ي ييل
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الاولندييا البيا الطوا منيه حمايية كنيسية الكيرملييا( ، 44لكيا بليك ليم يسيتمر
سييوى نييالع سيينوات ييد أرسييلت الدوليية العنمانييية إلييف والي طاييداد حسييا طاشييا
السييتعادد الطص يرد اعييد حمليية عييام  0712وجمييع جيييش كطييير مييا ديييار طكيير
وكركوك والموصل ضال عا طاداد( ، 43وقد عدت المنتفق عدتاا لل تال وقيد
تجمعوا عند منا ة (شرش وقد وصلت قواتام نحيو ( 011ألي م اتيل طعيد
مساندتام ما ما عدد قطائل مينام (زطييد ،الو ازعيل ،ريزي ،شيمر ،ميياح ،طنيو
والييد أمييا الجيييش العنمييان ييد عسييكر ي منا يية (نايير عنتيير وقييد دارت
معركيية شرسيية طيييا الايير يا وطعييد أسييطوس مييا كيير و يير وم تييل اآال انتصيير
الجيييش العنمييان الييبي كيياا يسييتودم المد عييية طكنا يية ومييا اطييرز الييبيا قتل يوا
م ييدم األجييود الشيييي ترك ي  ،انسييحب ماميياس علييف أنرهييا إلييف الطادييية وأعيييد
الوال حسا طاشا وناصر رئيسا للمنتفق للمرد النانية(. 45
تو االنناا (ماامس وناصر عام  0702وطالتال ط المنصيب شيار ار
مم ي ييا د ي ييع المنتف ي ييق إل ي ييف اوتي ي ييار (محم ي ييد ط ي ييا م ي ييانع اوي ي يوا مام ي يياس ش ي يييوا
للمنتف ييق( ، 46وال ييبي ل ييم يش يياد عا ييده تم ييردا ،وطع ييد و ات ييه ع ييام  5272أص ييطا
(منيويير طييا ناصيير سييال الييبكر رئيييس السييعدوا طعييد أا عينييه وال ي طاييداد
(احم ييد طاش ييا ( ، 47وق ييد كان ييت س يينوات مش يييوة منيو يير هادئ يية ايض ييا لعالقت ييه
الجيي ييدد مي ييع وال ي ي طاي ييداد ضي ييال عي ييا اتجي يياه الكنيي يير مي ييا المنتف ي يييا للز ارعي يية
واالسييت رار ،لكييا الوضييع تاييير عييام  5252عنييدما أعلييا (سييعدوا طييا محمييد
المانع نفسه شيوا علف المنتفق دوا الرجوس إلف وال طاداد مما حيدا طكايية
االويير (سييليماا آرييا ميا إل يياو ال ييط علييف سيعدوا عييام  0742ي تجمييع
عشييائري ي الحسييكة وأعيييد منيويير محلييه ( ، 42لكييا طعييد نالنيية أشييار أعفي
عنييه وعيييا شيييوا للمنتفييق ،وطعييد اشييار قليليية مييا عودتييه جمييع نح يو عش يرد
آال م اتييل وسيييار علييف األ ارض ي الواقع يية طيييا النج ي والحليية( ، 49واو ييب
يصرح طانه "السلااا النان " ط وليه " :ميا اليوزير والعسيكر العنميان "( ، 31وقيد
أدى بلييك طفحمييد طاشييا أا ي ييود الجيييش طنفسييه انسييحب سييعدوا وقواتييه إلييف
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االهيوار وقييد جييرت معييارك عييدد طيييا الايير يا وطعييد أا أوييبت تعاييدات علييف
سعدوا عاد الجيش إلف طاداد(. 30
عييام  5252عيياد سييعدوا إلييف التمييرد طعييد أا جمييع العديييد مييا ال طائييل حولييه
ول ب نفسه "سيلااا العيرب" ط وليه ":انيا سيلااا هيبه اليديار"( ، 38اسيتمر التميرد
نحو نالع سنوات سيار يه سعدوا علف الاريق طيا طايداد والطصيرد و ير
الوييود عل ييف المس ييا ريا م ييا ع ييرب وأجانييب مم ييا ح ييدا طس ييفراو طريااني ييا و رنس ييا
طماالطة الطاب العال لوضا حد للشيي سيعدوا ليبلك جياو األمير ميا االسيتانة
إلييف وال ي طاييداد الييبي أرسييل كايتييه (سييليماا ارييا طييالتحرك وقييد كيياا سييعدوا
يحاصيير الطصيرد وعنييدما علييم طييالجيش رادرهييا إلييف طادييية السييماود وأوييب الجيييش
يتاطعام وطعد مساعدد منيور وطع رجاله علم الكاية طمكاا الشيي( ، 34وقيع
أسيي اكر طعيد أا أطيدى شييجاعة ائ ية وقيد دار حيوار رييير ودي طينيه وطييا سييلمياا
طعييد أا عييدد الشيييي أجييداده ومييا نييم س يفل سييليماا عييا أطيياه (علييف اعتطييار أنييه
مملييوك اشييتري مييا السييوق وال يعلييم مييا أطيياه اضييب سييليماا وأعدمييه علييف
الفور كما اعدم عيددا ميا أعيياا المنتفيق( . 33وطيبلك انتايت مرحلية ميا م ارحيل
الحك ييم العنم ييان ي ي الع ييرق وط ييدأت مرحل يية جدي ييدد ط ييدأها س ييليماا ار ييا طحك ييم
المماليك.

ثالثا :انتفاضات عشائر جنوب العراق خالل حكم المماليت ()1331-1451

طتعييييا ال يوال (سييليماا طاشييا واليييا علييف طاييداد عييام  5212طييدأت ح طيية
جديييدد مييا تيياريي السيييارد العنمانييية علييف الع يراق واصيية طعييد عزلييه مييووف
الط يياب الع ييال واس ييتطدالام طالممالي ييك( ، 35وكان ييت أول مواجا يية م ييع العش ييائر
عندما حدع تمرد ما قطل متسيلم الطصيرد (مصيافف طاشيا ( ، 36اليبي تحيال
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مع المنتفق ط يادد الشييي منيوير إال أا سيليماا طاشيا (أطيو ليلية تعاميل طحيزم
وأرسل حملة شتت شمل ال يوات المتحالفية انسيحب منيوير إليف الطاديية عيزل
عا المشيوة وعيا (طندر طا عطدالعزيز طا ماامس المانع (. 37
و ي ي عي ييام  5215جي ييرد وال ي ي طاي ييداد (عل ي ي طاشي ييا حملي يية عسي ييكرية علي ييف
الو ازعييل وم ييدمام (حمييود طييا حمييد طييا عطيياس وقييد شييل ي اوميياد تمييردهم
وعاد إلف طاداد ،و عام  5215قام ولفه (عمر طاشا طحملة هزم ياا شيي
الو ازعييل حمييود وأس ي ا حاض يرته (لملييوم طعييد أا أحرقاييا وعيياد طانييائم عييدد
وجملة ما راوس عيلة الوزاعل(. 32
و ي عييام  5216ر ي المنتفييق د ييع الض يرائب يياد ال يوال (عميير طاشييا
حمليية نحييوهم و ييرق قييوتام( ، 39وقييد انسييحب الشيييي (عطييدا المييانع جنييوب
الطصرد اوب الشيي (نامر طا سعدوا طا محمد الميانع ييدير شياوا المنتفيق
طي ييدل عم ي ييه وق ي ييد أقيي يره متس ي ييلم الطصيي يرد (س ي ييلمياا آر ي ييا رئيس ي ييا للمنتف ي ييق ع ي ييام
. 51(5212
كان ييت الطصي يرد ق ييد سي ي ات طي ييد الف ييرس وطع ييد تحريره ييا عل ييف اي ييدى رج ييال
المنتف يق عييام  5222ر ي الشيييي نييامر دوييول متسييلم الطص يرد (سييليماا ارييا
إلياييا( ، 50و ي عييام  5265ر ي (حمييد الحمييود شيييي الو ازعييل (المعييرو
تاريويييا د ييع ماعليييه وشييق عصييا الااعيية عزلييه والي طاييداد (سييليماا طاشييا
ونصب مكانه اطا عمه محسا طا محميد كميا وير طجييش إليف الحسيكة وقيد
تحصييا الو ازعي يل وعش ييائر او ييرى ي ي قالعا ييم المحاا يية ط يياالهوار ل ييباك قي يام
سيليماا طسيد الميياو عيا هيبه االهيوار ليباك اضيار (حمييد الحميود إليف الييب
العفو والتعاد طد ع ما علييه إال انيه عياد عيام  5265وتميرد عليف اليوال اليبي
جرد حملة عيا محسا شييوا عليف الديوانيية وحميد شييوا عليف الجزييرد واويب
مناما رهائا وعاد إلف طاداد لكيا محسيا ليم يلتيزم تحيرك اليوال وهيدم قلعتيه
(سيطايته الت تحصا ياا لبلك اعيد تنصيب حمد الحمود عليف سيائر دييرد
الو ازع ييل وم ييا حالفا ييا اال ان ييه ع يياد وامتن ييع ع ييام  5261ع ييا د ييع الضي يرائب
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تحرك (سليماا طاشا طجيش نحوه ،وطعد تعاد الشيي (حمد الحمود طد ع ما
عليه تم الصلا طيا الار يا(. 58
ع ييام  5262دو ييل ش يييي المنتف ييق ن ييوين الطصي يرد واس ييتولف عليا ييا ونف ييف
متس ييلماا(إطراهيم ا ن ييدي إل ييف مسي ي ا طع ييد االتف يياق م ييع الو ازع ييل والعطي ييد(ال
الشيياوي علييف توحيييد الكلميية ضييد الدوليية العنمانييية( ، 54عييد (سييليماا طاشييا
جيشييا كطي ي ار و ي ي الاريييق اش ييتطك الج ييش م ييع الو ازعييل ط ي ييادد الشيييي (حم ييد
الحمود وقد انتصير الجييش انسيحب الحميود إليف نيوين وقيد جيرت المعركية
ضواح الطصرد وقد كاا جيش العشائر
الفاصلة منا ة (ام الحناة
نحو عشريا أل م اتيل وطعيد أرطعية أييام انتصير الجييش الممليوك ي حييا
انسييحب الشيييوف إلييف منا يية الجا ي ار ق يرب الكويييت( ، 53وعييزل نييوين ونصييب
(حميود طيا نييامر كميا أصييطا ويازا دار والي طايداد (مصييافف اريا متسييلما
علف الطصرد وأط ف قود ما الالوند (العساكر األكراد الت أتت معه(. 55
ر ي ي م ييدم الو ازع ييل الجدي ييد الش يييي محس ييا ع ييام  5225د ييع م ييا علي ييه
فرسيل (سييليماا طاشييا كايتييه (احمييد طاشييا يرأى الشيييي انييه يجييب أا يرضييي
إبا أراد السييالمة الييب العفييو طييل الكاييية طعييد أا اسييتو ف مييا عليييام واوييب
ميينام رهييائا لييبالك مييال أكنيير ال ييوم إلييف الشيييي (حمييد الحمييود الييبي عيير
عليف اليوال تسييلم الشييوة مجيددا ود ييع ميا يعجيز محسييا عيا تسيديده صييدر
األمر طعزل محسا عا الشيوة وتعييا (حمد الحمود إال أنيه ليم يلتيزم سيوى
س يينتيا ،في ي ع ييام  5225ماا ييل ي ي د ييع الضي يرائب فرس ييل (س ييليماا طاش ييا
كايفت يه (احمييد طاشييا الييبي اسييتو ف مييا عليييام طعييد أا حاصييرهم طجيشييه عييدد
ايام(. 56
و عام  5222أعلا (حمد الحمود التميرد عليف الحكومية مجيددا ارسيل
(سييليماا طاشييا حمليية ط يييادد كتوييداه (عل ي طاشييا وقييد وسيير الشيييي المعركيية
وانسييحب مناييا مجروحييا وريينم الكتوييدا رنييائم كنييرد وقييد تييم الصييلا طعييد تعاييد
الو ازعيل طيد ع (ومسيمائة تايار شيلب ومئية ألي قيرش وعر يت هيبه المعركيية
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طيا العشائر يميا طعيد طمعركية (العليطي الا حميد الحميود أصييب طجيرح ي
علطاته (قفاه  .وطعد اا نصب (سطت طا محسا شيوا علف وزاعل الجزييرد
ومحسييا الاييانم علييف و ازعييل الشييامية( . 57عييام  5222ارييار الكتوييدا (عل ي
طييك علييف قطيليية قش ييعم وزطيييد واومييد عصيييانام وعن ييدما اعلنييت قطائييل عف ييك
وجليحي يية العصي ييياا تحي ييرك الكتوي ييدا مجي ييددا وعسي ييكر ي ي اليوسي ييفية ان ي ييادت
العشائر له ود عت ما علياا وأعات له عدد ما الرهائا(. 52
زعيل المتكيررد في عيام 5611
لم يستاع والد طاداد أا ينايوا تميردات الو ا
أعلييا الو ازعييل ( ييرس السييلماا وعييدد مييا العشييائر العصييياا وقاع يوا الاييرق
تحييرك الكتوييدا (عل ي طاشييا ييدار ال تييال قييرب لملييوم ،وفيير الكتوييدا رنييائم
عدد ما سالح وبوائر وماشية واستيفاو الميري (المواد الابائية (. 59
وطعد ترد ما الايدوو لعشيائر المنتفيق وقعيت معركية طييا المنتفيق والجييش
المملييوك المتحييال مييع عييدد عشييائر مييا وسييا وشييمال الع يراق طع يد ر ي
(حمود النامر تسليم الدويالا سعيد طك وجاسيم طيك الشياوي الليباا هرطيا ميا
وال طاداد عام  ،5655ووقعت المعركة منا ة رلويا (طيا سوق الشيوف
والناصرية وطعد المعركة أسر الوال وكتوداه وأعدموا ميا قطيل الشييي ( ارشيد
طييا نييامر أوييو الشيييي حمييود النييامر الييبي اسييتنكر عييل أويييه( ، 61وقييد عيييا
(سعيد طاشا واليا علف طاداد طدل الم تول(. 60
شييل ال يوال الجديييد ي تنطيييت سيياوته واصيية طعييد أا جاييز حمليية علييف
الو ازعييل وعيياد طعييد أا عسييكر ي الحليية دوا أسييطاب تييبكر لييبلك ،ممييا حييدا
طالو ازعييل وزطيييد والروليية والوفييير طالسيييارد علييف منييااق عييدد وقاييع الاييرق
واالمتناس عا د ع الضرائب وطبلك أصطا اليوال أميام أمير جليل ميا الممكيا
أا يايا طواليته لبلك عاد إليف (داود اليد تري ليعيد جيشيا يايزو طيه العشيائر
و عييال قييام األوييير طييالتحرك عييام  5655نحييو عشييائر زطيييد أوال عييزل شيييوام
ونص ييب الش يييي (ش ييفلا ط ييا ش ييالل ن ييم س ييار إل ييف الديواني يية طع ييد أا اوض ييع
الو ازعييل الييبيا تعاييدوا طييد ع مييا عليييام ،اال اناييم ت اعس يوا ييام ال يوال سييعيد
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طييالتحرك إال أنييه شييل ي ال ضيياو عليييام عيياد إلييف طاييداد دوا نتيجيية تييبكر،
ولبلك قام طتسليا العشائر واحدد ضد األورى نجا ي د يع (حميود النيامر
و(قاسم الشاوي وعشائر أورى ضد الو ازعيل وزطييد ورييرهم ووقعيت المعركية
قرب لملوم وانتصر حمود النامر وتحالفه( ، 68وطعد هبه المعركية دويل حميود
النامر وسعيد طك وجييش المنتفيق طايداد عيام  ، 64(5652اصيادموا ميع داود
طاشا البي عيا واليا علف طادا وهزموا جيشه(. 63
لك ييا طع ييد اس ييتتطت األم ييور ل ييداود طاش ييا ق ييام طع ييزل (حم ييود الن ييامر وع يييا
(عجيييل طييا محمييد طييا نييامر طييا سييعدوا الكطييير محلييه عييام  ، 65(5671وقييد
أرسل الوال عجيل إلف الطصرد ام حمود طمحاصرتاا لمدد شاريا( ، 66لكا
الحصييار شييل وانسييحب حمييود النييامر ونطييت عجيييل سييلاته طمسيياعدد ال يوال
وتم اسر حميود وارسياله إليف طايداد حييع ط ي تحيت اإلقامية الجطريية( ، 67وليم
ي ييم الو ازع ييل طي يفي حرك يية عص ييياا ايل يية تي يرد حك ييم دااد طاش ييا( ، 62لحنكت ييه
ودرايتييه وقدرت يه علييف التعامييل مييع العشييائر .وطنااييية حكييم هييبا ال يوال انتاييف
حكم المماليك عام  5655ونصب (عل رضا الالزر واليا علف طاداد.
رابعا :انتفاضات عشائر جنوب العوراق في العهود العثمانوي األخيور
1115-1331

ي صد طالعاد العنمان األوير المدد الممتدد ما عام  5655وحتيف انيدالس
الح ييرب العالمي يية األول ييف ع ييام  ،5251ويمن ييل ع ييام  5655انتا يياو تي يرد حك ييم
الممالييك ي العيراق أمي اكر اطيعيياك طعييد السياسية التي اتطعايا السييلااا محمييود
النان ( ،)5652-5616البي كاا ياد إلف ال ضاو علف الكيانات السياسية
التي وايرت ي األجيزاو التاطعية للدولية العنمانيية والتي يرجيع سيطب واورهيا
إلف ضع الدولة  ،ليبا عميل السيلااا محميود عليف إعيادد السيلاة المركزيية
مييا جديييد وواصيية طعييد نجاحييه ي ال ضيياو علييف االنكشييارية ي إسييانطول
واألجزاو األورى ما الدولة (. 69
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ق ييام الي يوال الجدي ييد (علي ي رض ييا الي يالزر وم ييا طع ييده (نجي ييب طاش ييا طع ييدد
حمييالت علييف الو ازعييل ي زمييا الشيييي (برب طييا ماييامس ( ، 71إال أا ولييده
كريييدي اسييتااس طعييد أا تييولف المشيييوة مييا هزيميية ق يوات ال يوال (عطييدالكريم
طيياش طعييد نص يرته لعشييائر الاندييية وسيييارته علييف الديوانييية واو ي ار العسييكر
مناييا ،وطعييد وديعيية ال ي ال ييط عليييه ونف ي إلييف اس يانطول( ، 70و ي نفييس
الوقييت ويير (وادي الش يفلا شيييي زطيييد عييا ااعيية الحكوميية مييع عييدد مييا
عشائر الفرات األوسا اع الارق وحاصر الحلية وقيد انتصير عليف الحملية
التي اصييادمت طييه ونوي ار لعالقتييه الجيييدد مييع (مالييك طييا كريييدي ييد أعلييا
األوي يير تم ييرده أيضي ياك واص ييادم طعس ييكر حامي يية الش ييامية ،ت ييل ارل ييطام ور يينم
عدد مدا ،لباك تحرك جيش ميا طايداد ط ييادد كاييا طاشيا
رالت الحكومة
سيار علف تميرد زطييد والو ازعيل ي زميا (نيامق طاشيا وطعيده (محميد رشييد
طاشييا الييبي كانييت واليتييه هادئيية لييم تشيياد تمييرد للو ازعييل وريييرهم ،وقييد تييولف
(عميير طاشييا طعييده وقييد كيياا قاسيييا وييا يير علييف ال طائييل التجنيييد وضيرائب
النج وكرطالو والاندية والديوانية وقد سططت هبه األ عال نيورات
طاهضة
عارميية ي الف يرات األوسييا حييدنت معركيية طيييا جيييش ال يوال وكريييدي الييبي
كاا قد عاد ما منفاه انتصر كريدي ،اقترح شيطل طاشيا قيائم م يام الديوانيية
عليف عمير مصييالحة كرييدي لكييا األويير ر ي وقياد الجيييش طنفسيه اوضييع
العشائر وانتشر الاالو عاده ل سوته وجوره(. 78
وي ييالل المي ييدد  5611-5615تاي ييرب الشي يييي طني ييدر طي ييا محمي ييد الني ييامر مي ييا
الحضييور إلييف طاييداد ررييم الرسييائل المتكييررد مييا والياييا (محمييد نجيييب طاشييا ،
كميا تمييرد المنتفييق والو ازعييل وزطييد عييا د ييع الضيرائب التي زادهييا اليوال ممييا
(74
رع يية التي ي أص ييطحت ري يير مجدي يية  ،و ي ي ع ييام 5657
جعلا ييم يامل ييوا الز ا
عينت الدولة العنمانية منصور طا راشد النامر وعزلت عجيل الفارس تحرك
الشيييي الجديييد مييع قييود عسييكرية مييا الجيييش العنمييان يي ار ام طعي العشييائر
(زطي ييد ،الو ازع ييل وق ييد دارت المعرك يية ق ييرب الش ييارد وه ييزم يا ييا عجي ييل(، 73
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ونتيجيية لوضييوس الشيييي الجديييد ل يوال طاييداد (رشيييد طاشييا الكييوزلك  ،ييد قييام
عام  5655طإنشاو نكنة عسكرية سوق الشيوف كما عيا للمدينة قائم م ام
وهو(حس طاشا كانت هبه الساط ة األولف الت يتوب ياا الجييش العنميان
حامييية ناطتيية ي األ ارض ي الت ي يسيييار علياييا المنتفييق ،كييبلك عييزل الشيييي
منصور وول محله صالا طا عيسف طا محمد النامر طعد مزايدد علف قيمية
االلتيزام وقييد ر ي منصييور بلييك وطعييد معييارك أهماييا معركيية عنييد الفيرات ي
موق ييع يس ييمف (المايس يييل ه ييزم يا ييا الج يييش الحك ييوم وقت ييل قائ ييدد (تركج يية
يلمز  ،وررم بليك ليم يسيتايع اسيتعادد المشييوة ،إال أا الشييي الجدييد ر ي
تسي ييليم ال سي ييا األول مي ييا االلت ي يزام عزلتي ييه الدولي يية العنمانيي يية وأعي ييادت الشي يييي
منصور(. 75
عي ييام  5615وا ي ييق وال ي ي طاي ييداد (محمي ييد ني ييامق طاشي ييا علي ييف الي ييب الشي يييي
منصور منصب قائم م ام عوضا عا المشيوة وأط ت معه (قائم يام ويان يا
سليماا ائق العار طشاوا ال طائل واللاة العرطية مميا سيطب ان سياما جدييدا
داو ييل المنتف ييق ق يياده الش يييي ناص يير أو ييو منص ييور ال ييبي ع يير يم ييا طع ييد طي يي"
األش ر" ناب أنصاره الميرد المتجاة إليف الطصيرد وقاعيوا وايوا الطيرق طييا
إقامة جطرية لمدد نالنة أشار نم أال وه ،لبلك
طاداد والحلة وأط وا سليماا
اضيار اليوال إلييف إلايياو ال يرار كمييا عييا الشيييي اييد العلي النييامر السييعدوا
محييل منصييور الييبي ن ييار طمسيياعدد أويييه ناصيير فرس ييل ايياطور مييا حامي يية
العمارد لكناا لم تشتطك معام فرسيلت كتيطية ميا الويالية ميع عيدد ميا المشياد
لكييا المنتف يييوا انتصييروا عليييام ولييم ييينج ميينام إلييف ال ليييل لييبلك أرسييل حييا و
طاشا رئيس أركاا الحرب الفيلق السادس سيار علف التمرد طساولة(، 76
حي ييع ت ييم اس يير الش يييي ناص يير وأرس ييل إل ييف طا ييداد طينم ييا اتج ييه منص ييور إل ييف
الصيحراو ،وقيد الييب منصيور مييا سيليماا يائق الدواليية عياد طييه إليف طاييداد،
عف عا االننيا طواسااة سليماا ائق(. 77
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نحييو عييام  5612قامييت الو ازعييل ومجموعيية مييا عشييائر الشييامية والاندييية
طتمرد وامتنعيت عيا د يع ميا عليايا ميا ضيرائب وقيد جايزت السيلاات حملية
مييا أرطعيية آال ط يييادد الكتوييدا السيياطق (أطييو طكيير آرييا وطعييد اوييتال ال يواد
أعيييد أطييو طكيير إلييف طاييداد وتييولف (عنميياا طييك آل إط يراهيم طاشييا ال يييادد وقييد
اسييتااس االنتصييار علييف ال طائييل واوييب جييزو مييا الض يرائب طعييد تعاييدهم طييد ع
المتط ( . 72و نفس العام نجا مدحت طاشيا ي تحوييل الشييي ناصير إليف
ناصيير طاشييا طعييدما منحييه منصييب الطاشييوية ،واا ياسييس متصيير ية للمنتفييق
ي أرسي يياا وطني يياو حاض ي يرد لاي ييا طي ييدل م ي يير المنتفي ييق ي ي سي ييوق الشي يييوف ،كاني ييت
الناصرية الت واااا الماندس الطلجيك (جولس تيل وانفق ناصر علياا
نحييو( 5851لييرد بهييب( ، 79ضييال عييا نوييام الايياطو وتييوايا العشييائر ولييم
تم أيام علف هبه الترتيطات حتف نارت عشائر عفك وقتلت متصير ليواو
الحليية (تو يييق طييك اطييا أوييت مييدحت طاشييا وقييد شيياركت المنتفييق مييدحت ي
قمع التمرد(. 21
علييف إنيير سياسيية ال يوال مييدحت طاشييا تمييت السيييارد علييف المنتفييق حت يف
ناروا نورتام األوييرد عيام  5661طسيطب النيزاس عليف األ ارضي وامتنياعام عيا
د ييع الض يرائب اع يوا أسييالك التلا ي ار واييردوا مييووف الدوليية واصيية طعييد
انضمام الشيي منصور سال البكر والبي كاا م يما إقامة جطرية ي طايداد
إلييف اطييا اويييه ييالا طييا ناصيير السييعدوا وقييد اسييتعانت الدوليية طناص ير طاشييا
إسيانطول( ، 20إال أا رسيائله ليم تينا اطنيه
شطه إقامة جطرية
البي كاا
ي ي ييالا لي ي ييبلك تحي ي ييرك عي ي ييزت طاش ي ي يا رئي ي يييس أركي ي يياا الجي ي يييش السي ي ييادس ودارت
معرك يية(الريس الفاص ييلة ي ي أم الش ييعير ق ييرب مدين يية الحي ي ع ييام  5665وق ييد
ويا آل السيعدوا المعركية وحيدهم طعيد تولي معويم عشيائر المنتفيق عيينام
وطعد أا وسروا المعركة ولم يط ف لام سيوى اللجيوو إليف الحيويزد طجيوار أميير
عرطسييتاا مزعييل الحييا جيياطر المييرداو وطاييبا س ي ات إمييارد المنتفييق وتشييتت
شمل عشائرها(. 28

[ ]873مركز الدراسات اإلقليمية

دراسات إقليمية 43( 01

عام  5215استااس الشيي سعدوا طا منصور إطادد قيود عنمانيية تحركيت
مييا الشييارد ي موقييع رسييال الييبي يطعييد عييا الشييارد نحييو  51كييم وانسييحب
طعدها إلف طادية الشامية وطعد بلك عد سعدوا وارجا عا ال انوا فوب يشا
الاييارد تلييو األوييرى علييف الحاميييات العنمانييية ي الطص يرد وطعييد توسييا أمييير
حائييل عطييدالعزيز طييا متعييب الرشيييد ت ييم العفييو عنييه عييام  5211وميينا ارت ييب
شاري(. 24
و ي عييام  5212أرسييلت الدوليية حمليية ط يييادد المييير ل يواو مصييافف طاشييا
رايتايا إصيالح أوضيياس المنتفيق والاي ار اوضييع عشيائر المنتفيق دوا قتييال
إال ان ييه دو ييل ي ي ع ييدد معي يارك م ييع عش ييائر االزي يير انتا ييت طازيم يية الحمل يية
وعودتاييا إلييف نكاناتاييا ي الناص يرية ممييا حييدا طالدوليية إلييف إرسييال تعزي يزات
ط يادد الفريق (يوس طاشا الشركس طحملية مالفية ميا سيتة ايواطير وومسية
مييا الناصيرية إال انييه هييزم ،عيياد وحاصيير المدينيية نحييو نالنيية أشييار اال انييه
انسيحب طيامر مييا والي طاييداد نياوم طاشييا( 23وقيد اسييتااعت الدولية العنمانييية
وطمس يياعدد اال ييب الن ي ييب اس ييتد ار و اعت ييال س ييعدوا طاش ييا ال ييبي م ييات ي ي
حطسييه ي حلييب ،و رضييت إقاميية حطرييية علييف ولييده عجمي إلييف أنييه اسييتااس
التسييلل إلييف حائييل عييام  5257وقييد توسييا عطييدالعزيز طييا الرشيييد لييدى الدوليية
فصييدرت عفيوا عنييه( . 25وطاييبا اويييت صييفحة آويير التمييردات العشييائرية ي
جنوب العراق ضد الدولة العنمانية.

نتائج البحث

ما والل الطحع تم التوصل إلف عدد نتائج نجملاا طش يا:
أ -أهم أسباب انتفاضات عشائر جنوب العراق في العهد العثماني
 -5اطيعة هبه العشائر إب لم تفل الوضوس لسلاة.
 -7كانييت العشييائر تعييد ديرتاييا ملكييا لاييا لييبلك لييم تستس ي أا تشيياركاا الدوليية
العنمانية ويراتاا.
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 -5جا ار ي يية المنا يية تس يياعد عل ييف التم ييرد وواص يية األهي يوار والص ييحراو التي ي
كانت العشائر تنسحب إلياا كلما دت المطيادرد يميا ياليق علييه طيالعر
العسكري اآا (العمق االستراتيج .
 -1قود التجمعات العشائرية المتمردد أمنال المنتفق.
 -5منع الدولة العنمانية العشائر ما أوب ضيرطة الميرور (الويود والتي كانيت
تييد ع مييا ال وا ييل الت ي تميير ي دي يرد العشييائر ،وطالتييال ييدت العشييائر
موردها األساس .
 -1تدول الدولة العنمانية عزل وتنصيب الشيوف ما نفس األسرد.
 -2توصييل العشييائر إلييف نتيجيية مفادهييا أا الز ارعيية رييير بي جييدوى إب أناييا
ستجعلام تحت اائلة الوال (ضرائب ،تجنيد .
 -6سياسيية ال يوالد الواائيية والت ي جعلييت العشييائر تنفيير م يا قسييوتام و سييادهم
المال ضال عا أوبهم الطريو طجريرد المبنب.
 -2سوقام إلف جطاات ال تال الطعيدد.

ب -أهم نتائج هذه النتفاضات
 -5قامييت العشييائر وييالل العاييد العنمييان طييفكنر مييا ومسيييا تمييردا وواضييت
أكنر ما مئة معركة مع الدولة العنمانية.
 -7أدت هبه التمردات إلف إضعا سيارد الدولة العنمانية علف العراق.
 -5كانت احد أهم أسطاب تعنر السيارد العنمانية علف الوليج العرط .
 -1دت الدولة العنمانية طسيططاا الكنيير ميا الميال والرجيال كياا ميا الممكيا
أا تستودم جطاات أورى أكنر أهمية.
 -5أط ت هبه التمردات الفوضف مستمرد جنوب العراق وساهمت سوو
األوضاس االقتصادية واالجتماعية للسكاا.
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أنطتييت شييل الدوليية العنمانييية ي إدارد شيياوا العشييائر إب لييم تفاييم اطيعيية
التكويا االجتماع لاا.
أدت إلف انفصيال الطصيرد أكنير ميا ميرد أميا طشيراو كميا عيل ا ارسيياب او
طسيارد العشائر كما عل المنتفق.
أنييرت علييف الاريييق التجيياري الييدول المييار عطيير الع يراق ،اب كيياا جنييوب
العراق ارلب األحياا يفت د لألما.
قامت طسططاا طع التمردات العسكرية وواصة صفو االنكشارية.

South Iraq Tribes Uprisings In Ottoman Rule
Mr. Mithaq K. Jalud
Lecturer, political strategic Dept.
Regional Studies Center Mousl University
Abstract
The Ottomans rule South Iraq in an unsuitable way composed
from difficult alliances unfamiliar with political authority (Almuntafik, 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.

الهوامش والم ادر
 العدد، مجلة الوثيقة،" " صراع الدولتين العثمانية والبرتغالية في الخليج العربي،) جاهد بلطة حي1(
.33 –44  ص،)م1131 ، (البحرين،)3(  السنة،)14(
 معهد،2 جـ، العالقات العربية التركية من منظور تركي،) أكمل الدين احسان اوغلو وآخرون2(
، (استانبول،البحوث والدراسات العربية ومركز األبحاث والتاريخ والثقافة والفنون باستانبول
.33  ص،)1113
 رسـالة،1441 -1333  تـاريخ العـرا اإلداري واالقتصـادي فـي العهـد العثمـاني،) خليل علي مـراد3(
.31 -44  ص،1144 ، كلية اآلداب جامعة بغداد،ماجستير
،1113 -1453  امارة المنتفق وأثرها في تاريخ العرا والمنطقة اإلقليمية،) حميد حمد السعدون5(
.24 ص،)1111 ، (عمان، دار وائل للنشر،1ط
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( )4حنـ ــا بطـ ــااو ،العـ ــرا الطبقـ ــات االجتماعيـ ــة والحركـ ــات الثوريـ ــةمن العهـ ــد العثمـ ــاني حت ـ ـ قيـ ــام
الجمهوري ــة ،1 ،ط ،2ت :عفي ــل ال ــرؤاؤ ،م سس ــة األبح ــاث العربي ــة( ،بي ــروت ،)1114 ،ص
.11-11
( )3احمــد علــي الصــوفي ،المماليــر فــي العــرا  ،مطبعــة االتحــاد( ،الموصــل ،)1142 ،ص -215
.213
( )4مراد ،المصدر السابق ،ص .31-44
( )3نظمــي ؤادة مرتا ـ افنــدي ،كلشــن خلفــا ،ت :موس ـ كــا ( نــور  ،مطبعــة االداب( ،النجــل،
 ،)1141ص .213 -212
( )1نيقــوال ايفــانول ،الف ـتح العثمــاني لألقطــار العربيــة  ،1445 -1413ط ،2دار الفــارابي( ،بيــروت،
 ،)2115ص .114
( )11نزح الشريل حسن بن مالر بن سعدون إل بادية الشامية غرب الفرات بعد خـالل نشـب بينـ
وبــين إخوان ـ ألســباب عائليــة وقــد أس ـ هنــار قريــة صــغير باســ( الشــبيبية تيمنــا بولــد ــبيب
وماؤالت القرية موجودة حاليا ،وكانت هذ المنااق ماـارب بنـي مالـر فاكرمـ ـيخه( ( ـيحان
بن خصيفة) وكان ذلر مطلـ القـرن السـاد عشـر واسـتطاع الشـريل مـن ان يناسـب بنـي مالـر
واألجود العشيرة القوية األخرى بعد أن ؤو ولدي محمـد و ـبيب مـن العشـيرتين وقـد سـمي ابنـ
محمـد بالوسـيب بعــد ان توسـب بــين بنـي مالــر ورا ـد بـن مغمــا  .وبعـد الســيطرة العثمانيـة علـ
البصرة من والي بغداد ايا با ا الذي اقر محمد الوسيب رئيسا عل قبائل المنتفق بدال مـن ال
را ــد بعــد أن ســدد الاــرائب للدولــة العثمانيــة ،ومــن هــذا التــاريخ هــر اســ( المنتفــق ولســبب
التسمية عدة آراء أقربها إل الواق أن العشائر اتفقت علـ التاـاتل والتناصـر (مالـر ،األجـود،
بنــي ســعيد) والنــون لفــر اإلدغــام وفــق اللهجــة الدارجــة ،وقــد كــان حاــام البصــرة مــن آل را ــد
يحامون المنتفق وكان المقصود ب البصرة وبعض العشائر ولي المنتفق المعرول تاريخيـا فيمـا
بعد ،لمزيد من التفاصيل :السعدون ،ص .51 -23
( )11المصدر نفس  ،المصدر السابق ،ص .54
( )12ايفانول ،المصدر السابق ،ص .143
( )13عبــا العــزاوي ،تــاريخ العــرا بــين احتاللــين ،جـ ـ ،5ماتبــة الحاــارات( ،بيــروت ،د.ت) ،ص
.133 -131
( )15مرتا افندي ،المصدر السابق ،ص .214
( )14العزاوي ،المصدر السابق ،ص .133-131
( )13حمود الساعدي ،دراسات عن عشائر العرا الخزاعل ،مطبعة اآلداب( ،النجل،)1145 ،
ص .11-1
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( )14السعدون ،المصدر السابق ،ص .43
( )13نظمي افندي ،المصدر السابق ،ص .242-241
( )11العزاوي ،جـ ،5ص .141-143
( )21لوتساي ،تاريخ األقطار العربية الحديث ،ط ،9دار الفارابي( ،بيروت ،)7002،ص .53-52
( )21عبـد الــرحمن الســويدي ،حديقـة الــزوراء فــي سـيرة الوؤراء،ج ـ ،1تحقيــق :صـفاء خلوصــي ،مطبعــة
الزعي(( ،بغداد ،)1132 ،ص .15-12
( )77ســتيفن همســلي لــونارر ،اربعــة قــرون مــن تــاريخ العــرا الحــديث ،ط ،6ت :جعفــر الخيــاط،
(بغداد ،)1134 ،ص .141
( )23السعدون ،المصدر السابق ،ص.33
( )25لونارير ،المصدر السابق ،ص .151
( )24المصدر نفس  ،ص .151
( )23نظمي افندي ،المصدر السابق ،ص .709
( )24العزاوي ،جـ ـ ،4ص .129
( )23نظمي افندي ،المصدر السابق ،ص .211
( )21الساعدي ،المصدر السابق ،ص .21-14
( )31السعدون ،المصدر السابق ،ص .45
( )31السويدي ،المصدر السابق ،ص .34
( )32لونارر ،المصدر سابق ،ص .131
( )33العزاوي ،جـ  ،5ص .114
( )35السويدي ،المصدر السابق ،ص .44-45
( )34السعدون ،المصدر السابق ،ص .33-33
( )33السعدون ،ص .11
( )34لونارر ،المصدر السابق ،ص .111
( )33المصدر نفس  ،ص .111
( )31السعدون المصدر السابق ،ص .11-13
( )51رسول الاركوكلي ،دوحة الوؤراء في تـاريخ بغـداد الـزوراء ،ت :موسـ كـا ( نـور  ،دار الااتـب
العربي وماتبة النهاة( ،بيروت ،د .ت) ص .53
( )51ياسين خيـرا العمـري ،غايـة المـرام فـي تـاريخ محاسـن بغـداد دار السـالم ،مطبعـة دار البصـري،
(بغداد ،)1133 ،ص .131
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 ،1ط  ،2دار الرا ـ ــد،

( )52علـ ــي الـ ــوردي ،لمحـ ــات اجتماعيـ ــة مـ ــن تـ ــاريخ العـ ــرا الحـ ــديث،
(بيروت )2114،ص .111
( )53السعدون ،المصدر السابق ،ص .112-111
( )55مشــاهدات نيبــور فــي رحلت ـ مــن البصــرة إل ـ الحلــة  ،1434ترجمة:ســعاد هــادي العمــري ،دار
المعرفة( ،بغداد ،)1144 ،ص .31-31
( )54الصوفي ،المصدر السابق ،ص .14
( )53تحولت البصـرة مـن ايالـة إلـ متسـلمية واصـبح والـي بغـداد يعـين متسـلما علـ البصـرة منـذ عـام
 ،1433ينظر :مراد ،المصدر السابق ص .31
( )54العزاوي ،6 ،ص .11-17
( )53الساعدي ،المصدر السابق ،ص .31-33
( )51الاركوكلي المصدر السابق ،ص . 151
()41المصدر نفس  ،ص .52
( )51العزاوي ،3 ،ص .11
( )57الساعدي ،المصدر السابق ،ص .41-53
( )51الاركوكلي ،المصدر السابق ،ص .133
( )55السعدون ،المصدر السابق ،ص .155-153
( )55عثمـ ــان بـ ــن سـ ــند البصـ ــري الـ ــوائلي ،خمسـ ــة وخمسـ ــون عامـ ــا ت ـ ـاريخ بغ ـ ــداد ،وهـ ــو مختصـ ــر
لاتاب:مطــال الســعود بطيــب اخبــار الــوالي داود اخصــر  :امــين بــن حســن الحلــواني المــدني،
تحقيق :محب الدين الخطيب ،ماتبة الفتح( ،القاهرة ،د.ت ،).ص .53
( )56الساعدي ،المصدر السابق ،ص .44-43
( )52الساعدي ،المصدر السابق ،ص .44-43
( )55الوائلي ،المصدر السابق ،ص .44-41
( )41الاركوكلي ،المصدر السابق ،ص .213-212
( )31السعدون ،المصدر السابق ،ص .132-131
( )31الساعدي ،المصدر السابق ،ص .34
( )32المصدر نفس  ،ص .44-41
( )33الاركوكلي ،المصدر السابق ،ص .231
( )35لونارير ،المصدر السابق ،ص .234
( )34السعدون ،المصدر السابق ،ص .133
( )66لونارر ،المصدر السابق ،ص .313
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( )62السعدون ،المصدر السابق ،ص .141
( )65الساعدي ،المصدر السابق ،ص .43
( )69لونارير ،المصدر السابق ،ص . 315
( )20الساعدي ،المصدر السابق ،ص .34-32
( )21المصدر نفس  ،ص .31-34
( )27المصدر نفس  ،ص .14-11
لــوريمر ،دليــل الخلــيج ،القســ( التــاريخي ،جـ ـ ،5اب ـ وترجمــة :ماتــب اميــر دولــة قطــر،
()21
(الدوحة )1141 ،ص . 2111-1111
( )45الساعدي ،المصدر السابق ،ص .11
( )44السعدون ،المصدر السابق ،ص .112-111
( )26العزاوي  ،2 ،ص .131-135
( )22الوردي ،7 ،ص .253
( )25ســليمان فــائق بــر ،تــاريخ بغــداد ،ت:موسـ كــا ( نــور  ،مطبعــة المعــارل( ،بغــداد،)1132 ،
ص .134-135
( )29الوردي  ،2 ،ص .234-235
( )31السعدون ،المصدر السابق ،ص .213-211
( )31العزاوي ،3 ،ص .34-33
( )32السعدون ،المصدر السابق ،ص .221-213
( )33المصدر نفس  ،ص .235-233
( )35عبــد الجليــل الطــاهر ،العشــائر العراقيــة انســاب عشــائر المنتفــق والعمــارة والبصــرة ،دار لبنــان،
(بيروت ،)1142 ،ص .331-334
( )34السعدون ،المصدر السابق ،ص .254-255

