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  الجزء االول

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم
  على رسوله حممد وآله وصحبه أمجعني 

  المقدمة

تمايز سائراً على وترية، كانت االقوام وال تزال النفرة بينها قائمة على قدم وساق من أمد بعيد، وكذا ال
كل هذه مل ... وان شيوع احلضارة، والتعارف العلمي، وسهولة وسائط النقل املؤدي لألختالط وااللفة

تؤلف بني الشعوب، وال دعت اىل التقريب بينهم، ومل تزل الفروق باقية، والبغضاء سائدة فلم ترتفع 
مة حبيث صارت ال ترتكز على ارادة خري االنسانية، الشحناء مما ولدته العصبية الباطلة، والنعرات املذمو

  ...والعمل لصالحها، أو تعاوا على هذه احلياة بتذليل صعاا

وهذه الفكرة يتخلل صفوفها جمموعات تدعو اىل الفة أخرى هي االخوة املبدئية، والقوة احلزبية، ونرى 
وان اختلفت القوميات ...  التآخيأساسها االشتراك يف اآلراء للتعاون، والوحدة يف السلوك، وحب

وهذه أيضاً يف تكاتف شديد، واتصال مكني وان كان املوضوع ال يراد به إال تطلب ... وتناءت االقطار
وال تزال االمم يف خطر من هذا العداء؛ واملبادي ... االصالح يف ناحية معينة وتعديل السلوك فيها خاصة

  ...ودة؛ وان الفروق وامليزات مما نفر بني االقوام بعضها من بعضضعيفة، وتقوية ناحيتها من االمور املشه

والعرب مل خيرجوا من نطاق هذا بل كان فيهم ما يزيد، ووسائل العداء فيما بينهم كثرية، يدعو اليها 
... يتكون بينهم غالباً الدىن حادث أو ألقل سبب... من غزو وغارة وقتال مستمر.. وضعهم وما هم فيه

  ...هب ملثل هذه االمور خيتلق، أو يوجد ما يدعو لتنفيذ رغبته والقيام بعمليتهوالذي يتأ

... هذه احلالة نراها يف كافة اوضاعهم اجلاهلية، ووقائعهم املعروفة يف ازمام الغابرة وامثلتها كثرية جداً

جعلت اساسها فكان من نصيب االسالمية ان غريت هذه احلالة و... بل التاريخ طافح ا من هذا النوع
احترام الشعوب والقبائل، وجعلتها واسطة التعارف، ووقفتها عند حدودها، ودعت اىل االسالم والتآلف، 

وحثت على الوفاء بالعهود، ومل تربر نقض العهد بوجه، ومنعت من املفاجآت احلربية بال سبب 
أصلحت احلالة ... ضاء من البنيفسريت هؤالء حنو الطريقة املثلى، واالخوة العامة، وازالة البغ... صحيح
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  ...االجتماعية، وسريت القوم حنو السرية الالئقة

وملا كان العرب اول من بدأت الدعوة فيهم بسبب تغلب البداوة عليهم لزم تسيريهم مبقتضى تلك 
الشريعة فقامت اوال باصالح البيت وأركانه، مث امرت بالتقريب بني القبائل وجماوريها، ومنعت مما يضر 

فمشى الكل ... وحرمت النفوس واالموال بل جعلتهما حمترمني... بالفتها كالتنابز، وذكراملعايب واملثالب
من بدو وحضر على مرسومها باخالص يف مراعاة سياسة موحدة مبناها املبدأ القومي واالخوة املبدئية، 

  ...ورفعت احلواجز الرديئة من نعرة جاهلية، وعصبية باطلة

اليمه وقع قبول واذعان بني العرب، ملا فيهم من االوصاف الفاضلة، النبيلة فزال العداء ومن مث كان لتع
وذهب اخلصام، وبقي الوضع القبائلي مداراً للتعارف والتآلف فصاروا اخواناً بعد ان كانوا اعداء مما مل تر 

ة والغرض سام ال شائبة الغاية شريفة، والوحدة صحيح... البشرية مثله يف عصورها السالفة واحلاضرة معاً
فيه للتحكم واالستعباد، والعقيدة خالصة، والطريقة مثلى، واالدارة قومية، ذلك ما مكنهم يف االرض، 

  ...وجعلهم الوارثني

هذه الروحية مضت على سريا تلك مدة، وسيرت االمم األخرى مبقتضى جها، ولكن مل تستمر على 
كود، واعتراها فتور يف نشاطها الذي ولدته يف حينه وحصل من وامنا أصاا ر... حالتها هذه طويال

... األسباب ما دعا للخمول والعودة اىل األوضاع السابقة، ومراعاة العرف اجلاهلي، والنفرة القبائلية

فتأسست البغضاء ثانية، وبشكل آخر، ورجعنا اىل ما كنا عليه يف جاهليتنا، من التنابز، ونسينا التوحيد 
 -كما يتراءى للناظر-وأسباب التخريب على قلتها وتفاهة شأا. حلت الشحناء، ومتكن العداءوالوحدة ف

  ...أودت باألمة، وأثرت يف األمم األخرى ااورة، ولألثر السيئ حكمه

    

وعلى كل تظهر هذه األوضاع يف العشائر أكثر وأوضح، وهي أيضاً صفحة من موضوع حياة العرب يف 
فمن الضروري دراسة ... ، واجتماعهم وهلا أثرها يف مقدرام، وهم جمموعة كربىإدارم، وثقافتهم

وذا نقف .. أوضاع قبائل العرب قبل دخول االسالمية وبعدها يف حاضرها وماضيها البعيد والقريب
وال نوسع املوضوع بل ... على احواهلا يف خمتلف االزمان وحنصل على فكرة نأمل ان تكون صحيحة

ونترك لالقطار االخرى ... حث على قبائل العراق حباً يف التوغل يف دقائقه ليكون مستوىفنقصر الب
  ...نصيبها من البحث

وهذا من أعوص املواضيع االجتماعية عندنا، وهو أحق باالهتمام، واوىل بالبحث، وأن أمهيته ال تقتصر 
زم البحث وأركانه ولكن تسيري على املعرفة، او الوقوف على احلالة احلاضرة، وان كانت هذه من لوا

اجلماعة، وتوجيه استقامتها مما حيتاج اىل افتكارات عميقة، وقدرة علمية بل خربة كاملة للتمكن من 
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معرفة نواحي النقص، والوقوف على حمط الفائدة حتقيقاً للغرض االجتماعي الذي ال يصح امهاله، أو 
  ...مما يؤخر يف التقدم واالخذ منه بنصيبالتهاون به، وفوات املدة يف التلوم، او التردد 

وليس االمر من نوع املباحث الالذة أو السمر فحسب، أو املواضيع االدبية البحتة وان كانت ال ختلو 
وامنا يهم القائمني بأمر القبائل واصالح شؤوم ومالحظة نواحي ادارم، وتربيتهم، ورفاه ... منها

بقصد تأسيس ثقافة سليمة، وآداب نافعة، وادارة ... راا وتقلبااحالتهم، وخصومام، وآدام، وتطو
مما جيب ان يراعيه االجتماعي، أو من يعنيه صالح هذه اموعة الكربى بان ينظر اىل كافة ... صاحلة

شؤوا، ووسائل اصالحها، وتنظيم مجاعاا، والطرق اليت ترفع مستواها اىل آخر ما يتحتم االلتفات اليه 
تطالع اآلراء من كل ناحية وصوب حىت تتكامل املعرفة ومن مث يعرف ما يستقر حسن االدارة عليه، باس

  ...وهناك تتأسس احلضارة

ومن املؤسف اننا مل يسبق لنا اشتغال بسعة يف هذه املباحث،أو االفتكار ا وعرضها للنقد 
ية زائدة إال من نفر قليل ال تتناسب والتمحيص،وال استطلعنا اآلراء يف موضوعها،او االلتفاف اليه بعنا

  :ومشارب الناس،ومناحي آرائهم يف تلقي موضوع العشائر خمتلفة ... مباحثهم وأمهية هذا املوضوع

... يتطلع اىل ان يعرف مكانته من القبائل االخرى ليعني القرىب ودرجتها، والعداء ومبلغه.  البدوي"1

بعاً ملقتضيات الغزو وما ماثل، أو ملن يصلح ملن يكون له ويرغب يف التقرب اىل من ميت اليه بصلة ت
كفواً، أو ملن هو أعلى منه باعتباره أصل نسبه اىل غري ذلك من االعتبارات، أو ركونه اىل ناحية الثأر وما 

  ...يولد اخلصام واالنتقام

ت اىل ما كان ينظر حياول االنتساب والقرىب جمردة ملعرفة قومه الذين تشعب منهم، وال يلتف.  احلضري"2
إليه البدوي من تقوية تلك األواصر، واالستفادة منها للحروب والغزو، واثارة العداء، أو تأسيس الوالء 

  ...وهكذا

وهو بعيد عن هذا كله ال يلتفت اىل ما كان يهم أولئك، وإمنا يتطلع اىل ما يعني ناحية القوة .  األجنيب"3
 ومقدار البنادق، وبيت الرياسة ليتفاهم معه، وحياول أن يتبصر والقدرة، والعصبية، والبيوت وعددها،

  ...باملوايل واملعادي

وإذا . اختلفت وجهة النظر، وتباعدت نزعة البحث، وزال التقارب، وتناكرت املطالب يف متثيل الرغبات
من -اليد الغريبةإذا تناولته -كان هناك ما يدعو لالستفادة من ناحية االشتراك فهو قليل جداً وهذا ال خيلو

وقوع يف غلط، وسقوط يف هوة ال قرار هلا، وقد ينال الوضع احلقيقي منها مسخاً وتشويهاً فيؤدي اىل 
  ...شيوع اخلطأ، أو يتولد من تكراره واألخذ به أن يعود الصحيح مغلوطاً فتعكس القضية أو تشوه

الوضع الصحيح، وال يتيسر هذا اال بعد وشتان بني هذه النظرات وبني النظرة احلقيقية املؤسسة على بيان 
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لنعد املادة ... مراجعة نصوص كثرية، وتفكر عميق يف احلالة، وتثبيت ما عليه العشائر يف املاضي واحلاضر
إذا كانت العشائر : للباحث االجتماعي، أو املريب فنسأل أنفسنا بعد أن يتم العمل وتنتهي املباحث بقولنا

فما الذي جيب أن نراعيه ... ة، وعلى هذا النمط من احلياة االجتماعية واألدبيةذه الروحية، وتلك الرتع
     ؟ .يف صالحها ووحدا، أو تسيريها؟ وما هي النواقص الطارئة؟ وما العمل املثمر للوصول اىل االصالح

ا تسهيل ويف موضوعنا هذ...! ومن مث تبدأ وظيفة االجتماعي أو املريب فتستدعي حلَّه، أو تسترعي نظره
... ملهمته، وتعيني صحيح للوضع حذراً من أن يغلط املتتبع فيقع يف سلسلة نتائج كلها أو أكثرها عثرات

وملا كانت هذه جتربة وألول مرة، فمن امللحوظ أن ...! وال أريد باالجتماعي الفرد واختباراته اخلاصة
صري يف االستقصاء، أو وجود بعض تعرض هلا أخطاء كثرية من ناحية الغفلة وعدم االلتفات، أو التق

احلاالت يف جهة، وما يعارضها يف أخرى، وهكذا مما ال حيصى أو ال حياط به وطبعاً نظرتنا فردية 
ومن اهللا . وجهودنا قليلة ولكنها بذرة للمتتبعني، واألمل أن تكون نافعة وقد قيل ال يترك امليسور باملعسور

  التوفيق 

  المراجع التاريخية

ث عن القبائل من كتاب العرب القدماء ذكروا تارخيهم القدمي ومل يتعرضوا يف األكثر اىل غالب من حب
فكأن القدماء هم املقصودون أصالً وأساساً، أو من ناحية العالقة ... حاالم احلاضرة يف أيامهم

حث ناقصة، أو فجاءت املبا... باالسالمية ورجال حديثها ومحلته أو كان اغفال ذلك مبتنياً على معلوميته
وكذا معاصرونا فاتتهم ... مبتورة غري موصولة، ومقصورة على عهد معني هو العهد السابق لإلسالمية

  ...أشياء كثرية، ومواضيعهم تتعلق بأمور ال ختص النواحي املذكورة

وال ذلك كله أدى أن يسلم أكثرنا املقاليد اىل األجانب يف حبوثهم، ويأخذوا عنهم ما كتبوه دون متحيص 
فكانت مشيتنا حلد اآلن غري مثمرة ألا مل تكن ناشئة عن تتبعنا وال عن مثرة ... ترٍو فوقعوا يف أغالطهم

مما جعلنا حنترز ونراعي التروي يف النقل، وأن نشري اىل هذه األغالط اليت شاعت على أيدي ... جهودنا
  ... امؤلفينا ومن طريقهم، ليزول ما علق يف األذهان من صحتها واجلزم

رأينا اجلم الغفري ممن زاولوا البحث ونقلوا أو عربوا حرصوا على السهولة فاستغنوا ذه املراجع، وبكثرة 
مث وقعوا ... املباحث وشيوعها فاستهوم بسعتها والتفاا اىل مطالب اجتماعية، أخذوها عفواً وبال تعب

. د املبذولة ال تستحق االطراء بل يتحتم نبذهامبا وقع فيه أولئك، وجاءت كتابام على الرغم من اجلهو

ألا زادت يف الطني بلّة، وأوقعت يف أوهام فاضحة على ما سيوضح عند ذكر القبائل وما حلق بعضها أو 
  ...فروعها من أغالط
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وهذه ناهلا أيضاً من أيدي النساخ والكتاب ما شوه بعض . والنصوص العربية هي معولنا يف الغالب
وذلك أم يف عصورهم املنحطة عادوا ال يبالون .  فصارت تضارع كتب بعض األجانب...ألفاظها
واملقابالت بني النصوص املختلفة أو الرجوع اىل املخطوطات القدمية ملعرفة الفرق، ومراجعة ... بالعناية

  ...اعالكتب العديدة يف اللغة ويف األنساب خاصة مما يسهل تاليف النقص وإصالح الغلط بقدر املستط

.  مثالً فإنه غلط ناسخ قطعاً"1""املشتق" و "املنتفق" بني "العقد الفريد"وأقل األخطاء ما نراه يف كتاب 

 الواصل من طريق األجانب، وعرتة "الدفري" القبيلة املعروفة وبني "الضفري"ويف بعض الكتب احلديثة بني 
أو يف كتابات يراد ا أن يلتذ .. غلط األفكار ومثل هذه يقال ما قيل يف "2""عينيزة"القبيلة املشهورة و 

  ...السامع

راعينا األخذ عن القبائل مباشرة، ونبهنا اىل ما وقع من غلط، وجل ما يف املوضوع أن جعلنا جنا 
الترصد واالسترابة حىت نستبني طريق الصواب بقدر االستطاعة، والتوقي حسب االمكان من االعتماد 

  ..تب أصحابنا إال بعد التمحيص والتدقيق الزائد على ما يف ذلك من صعوبةعلى كتب األجانب، ومن ك

وال يفوتنا أن نشري اىل أن الغرض ليس هو النقد ارد، أو التنديد باملؤلفني السابقني أو املعاصرين، وال 
 الغلط، أو الوقيعة باألجانب واالسترابة منهم فيما يكتبونه بال قيد أو شرط، فال أعتقد أن غالبهم يتعمد

وإمنا مههم العلم الصحيح، وقد تكبدوا املشاق يف هذا السبيل وأفادوا . يكتب الباطل، أو ينقل السخيف
إال أن الغلط وصل اليهم على أيدي جهال، أو أم مل يتمكنوا من النطق بوجه الصحة فكتبوا ... كثرياً

 الصحيح، وتعيني وجه االستفادة من وجل قصدنا مصروف اىل البيان... كما لفظوا، أو كما وصل اليهم
  ...هذه اآلثار للوصول اىل ما حناول بلوغه مع التنبيه اىل ما وقعوا فيه للتجنب منه

    

قليلة املادة وال نكتفي بواحد منها إذ مل جند -وإن كانت كثرية-وغاية ما نقوله هنا أن املراجع التارخيية
وهذه ال جمال . صة، وتكلّم عليها بسعة وتفصيلفيها من قصر موضوعه على البحث عن القبائل خا

لوصغها وإمنا أقصر القول على املهم منها مما يتعلق بالعراق خاصة ولكن قبل الكالم على املراجع أقول أننا 
مل جند مؤلفات عديدة عن القبائل يف خمتلف العصور وبصورة متوالية لنعلم العالقات املستمرة بني عشائرنا 

ة، ولنقف على االشتقاق والتفرع يف األنساب ولنقطع يف معرفة التجوالت والتفرعات، احلاضرة واملاضي
فاألمساء تغريت، وما شاهدناه من القبائل يف موطن ملدة قد ال جند له أثراً يف احلاضر، أو أن قسما منه 

كثري فخفي علينا شيء ... هاجر اىل موطن آخر ولكن ال يعرف تاريخ هجرته وهكذا مما صعب املهمة
من أحوال العشائر تارخيياً لعدم االلتفات اىل تدوين وقائع مثل هذه إال أن هذا جيب أال يثبط العزم بل 

يدعو اىل البحث، والتدوين بقدر اإلمكان يف مواصلة املراجع، واآلثار بال كلل وال ملل، فيزيد املتأخر ما 
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  ...فات سابقه

االسالمية وأثرها يف النفوس واخلالفة وما قامت به، وامللوك أما كتب التاريخ فإا كتبت لتدوين احلضارة 
وأما احلالة القبائلية فلم تتعرض هلا إال أحياناً، وبصورة ضئيلة جداً ال تكشف عن حقيقة ... ووقائعهم

الوضع، وال هي وافية بالغرض وكل ما حبثت عنه أا دونت أعمال الرجال الرمسيني والوقائع الشاذة 
م تبال باملألوف املعتاد وال اهتمت به بل قد نراها عدمية الفائدة فيما يتعلق بالعشائر كأن يقال والغرائب فل

 أو كما جاء يف تاريخ املغول من أن اخلليفة جهز أعراب "1"حتارب فالن مع أمري العرب ومل يسمه
صلة يف القبائل وامللحوظ أن كتب األنساب مل تعرف بال... ومل يذكر أمساء قبائلهم... "2"البوادي

املعاصرة إال قليال ومع هذا نرى العصور التالية مل تستمر يف البيان، ومل تدون التبدالت، وال عينت 
األفخاذ دائماً وجند العناء كل العناء يف تعيني وقائع القبائل باستنطاق مؤرخني كثريين وتقريب النصوص 

  ..نعالتارخيية مع بعضها ليتيسر اإليضاح، ويف الغالب ميت

وخري معني ملعرفة العشائر كتب األنساب وكتب األدب وكتاب األغاين، والعقد الفريد، وأكثر الدواوين 
ملشاهري الشعراء، وكتب التاريخ فإا تذكر بعض املباحث عن قبيلة بقصد أو بدون قصد فيستفيد الباحث 

ل ا، يبحث عنها أحياناً فيويف ومن أهم املراجع ابن خلدون فإنه كان ذا عالقة بالقبائل واتصا. منها
ومثله كتب ابن حجر سواء الدرر . املوضوع حقه يف نظرات صادقة، وإيضاح نافع يصلح لالستفادة

  ...الكامنة أو أنباء الغمر يف أبناء العمر فإنه كاد يضارع ابن خلدون يف طريقته

قبائل اىل االحناء وال عرف ومن هذه املراجع وغريها ظهر لنا ان التاريخ مل يدون كافة هجرات ال
ذلك ما دعانا أن ... بتجوالا، أو ما أحدثوه من حركة أو سري تارخيي ال لكل قبيلة وال بصورة عامة

وملا كان عملنا فردياً فال يؤمل منه الكمال ..  لنسري على نورها-ولو ضئيلة-نفتش عما فيها من شعلة
بعام يف املوضوع وابداء مالحظام الوافية فيضاف ما وإمنا يتم بإضافة جهود اآلخرين وتأمالم وتت

  ...فات، أو أمهل

ومهما يكن فمراجعنا مؤلفات كثرية نكتفي . أما الكتب احلديثة عن العشائر فإن فائدا حمدودة وقليلة
  ...بوصف بعضها مما خيص القبائل، والباقي يتعني بالنقل عنه يف حمله

  : ر العراق أو بالقبائل بصورة عامةوهذه أشهر املراجع اخلاصة بعشائ

   سبائك الذهب-1

إننا عثرنا على ضالتنا املنشودة يف كتاب سبائك الذهب وهي معرفة الصلة بني -ألول وهلة-كنا نظن
ولكن مل يلبث أن خاب الظن، رأينا الكتاب قد مثل ... القبائل ودرجة االرتباط بني القدمية منها واحلديثة
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أصال يرجع اىل عهد بعيد، وهو تأليف الشيخ أيب الفوز حممد أمني بن أيب السعود عصراً قدمياً، وراعى 
م 1831-ه1246حممد سعيد بن أيب الربكات عبد اهللا الشهري بالسويدي وكان املؤلف قد توىف سنة 

 والكتاب مرتب بصورة مشجر على حنو "1"أثناء رجوعه من مكة املكرمة يف القصيم من ديار جند
    : أوله..  أغصاا كأن يذكر األصل ويفرع عنه ما حدث من فروع أو أغصان كالشجرةالشجرة وتفرع

وهو مفيد من جهات عديدة ونافع يف موضوعه، . احلمد هللا الذي خلق اخللق فاختار منهم العرب اخل
 اىل مشجر فهدم "اية األرب يف أنساب العرب"ويؤخذ على مؤلفه أنه حول كتاب القلقشندي املسمى 

ضعه، وغير شكله مما أدى إىل نسبة كل قبيلة اىل مشاركتها باللفظ من القبائل القدمية اليت ال تعرف هلا و
هذه الصلة والقرابة وإمنا كان رد املوافقة باالسم، وفاتته عشائر كثرية قدمية السكىن يف العراق، أو 

وقد سبقه كثريون يف ترتيبه ... القبائل القدميةرد أنه مل يتمكن من إجياد عالقة هلا ب... حديثة الرتوح إليه
ولعله مل يعثر على ... وفيها ما يفي بالغرض... هذا، وكان األوىل أن يرجع اىل املشجرات من نوعه

وهنا نراه راعي أنساب القلقشندي مع أنه مصري بعيد عن عشائر العراق .. بغيته، أو ما يوافق رغبته
اعتمده وطبقه على العشائر العراقية فذكر ما ذكره، . ق مبن هناكوأصوهلا لضعف عالقة عشائر العرا

  .وذا تغري الوضع التارخيي... وأمهل ما أمهله

على ترتيب خمالف لترتيبه، وأسلوب مغاير السلوبه، وذلك -اية األرب-أحببت أن أجعله: "قال املؤلف
  .اه..."وزدت عليه كالماً كثرياً... اءهابأن أوصل آخر القبائل بأوائلها، خبطوط متتد من اآلباء إىل أبن

واملؤلف مل يستطع القيام مبا رمسه، ومل يطق وصل العالقة بني العشائر يف املاضي واحلاضر، وكثري مما بينه 
 منه فإنه أوصلها 59 و58غري صحيح، أو مفقود الصلة ومقطوع ببطالنه كما نرى عن طيء يف صحيفة 

رخيية وحمفوظات القبائل ألنساا ختالفه يف كثري منها، ومل يبني عالقة بصلة غري صحيحة، واملدونات التا
وملا رأى احلمداين مل يذكر شيئاً عن أصلها . خزاعة باملوجودين اليوم، وهكذا يف حرب وقبائل أخرى

  .عدها من املتحرية

قاف العامة ومن هذا الكتاب نسخة خطية من مكتبة املرحوم نعمان خري الدين اآللوسي من مكتبة األو
طبع على احلجر يف بغداد يف أواخر شهر رمضان لسنة .  ليس فيها تاريخ ولكنها متقنة2717برقم 

  .م1864-ه1280

واملؤلف من آل السويدي يف بغداد األسرة اليت هلا مكانتها العلمية يف املاضي من أيام الشيخ عبداهللا 
 يف الوقت احلاضر، ورجاهلا املعروفون اليوم م والسياسية واحلقوقية1757-ه1170السويدي املتويف سنة 

األساتذة ناجي السويدي، وعارف، وتوفيق، والطبيب شاكر أوالد يوسف السويدي، وترمجة أسرته يف 
  .وللكالم على هذه األسرة الشهرية موطن غري هذا... املسك األذفر لآللوسي
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   عنوان المجد في تاريخ بغداد والبصرة ونجد-2

م فلم خيرج به عمن سبقه، 1883-ه1300صفر سنة 5راهيم فصيح احليدري املتويف يف هذا التاريخ الب
وإمنا راعى عني الطريقة تقريباً، وأساساً كان اعتماده على كتابني ال ثالث هلما ومها السبائك واية 

بعض القبائل وبطو ا معاً األرب للقلقشندي بإضافة بعض االختبارات الشخصية إال أنه يالم يف أنه عد
باعتبارها قبائل، أو عشائر لقبيلة واحدة كما أنه راعى اللفظ فنسب احلديث من القبائل ملن له لفظ شبيه 

: به عند القدماء كالسويدي فقد قال عن العبيد أم من قضاعة وهم الذين قال فيهم األعشى حاكياً

التواريخ من أن آثارهم باقية يف برية ولست من الكرام بين العبيد والغلط ظاهر ومنشأوه ما جاء عنهم يف 
سنجار من اجلزيرة الفراتية آخرهم الضيزن وهم من أهل احلضر فظن أن املراد من العبيد قبيلة العبيد 

وغاية ما يقال فيه انه مل يعني يف الغالب . املعروفة اليوم بعامل املكان واملشاة باالسم، وأمثال ذلك كثري
نعم ... من ذلك، وكذا ما بني االفخاذ وفروعها، أو الطوائف ودرجة قرابتهاالصالت، أو أنه مل يتمكن 

 ال تستطيع أن تعد نفسها من أحد اجلذمني "القبائل املتحرية"ان بعض القبائل وإن كانت ال تزال تعترب من 
 فالكتاب القحطاين والعدناين بسبب اشتهارها بامسها احلديث ونسياا عالقتها القدمية، لكنها قليلة جداً

  .كسابقه مل يكن علمياً وإن كانت االستفادة منها غري حمجودة على ما سيبني عند الكالم على القبائل

أما مواضيعه األخرى من بغداد والبصرة وجند من عمارة جسور وأار وبيوت قدمية، ومشاهري رجال، 
  .م1875-ه1286ليفه سنة فهي مهمة وتتعلق بالقطر العراقي فال تكاد توجد يف غريه وكان ختام تأ

   نهاية االرب في معرفة انساب العرب-3

    

هذا الكتاب مرجع املؤلفني السابقني أو أصلهما وعليه عوال، مرتب على حروف اهلجاء وهو مبثابة دائرة 
معارف لقبائل العرب، ومبناه القبائل القدمية ومل يتعرض للحاضرة اىل زمانه إال قليال، وغالبها يعود ملصر 

وما واالها ذلك ما دعا اىل ارتكاب الغلط من جراء االعتماد عليه يف البحث عن قبائل العراق إال من 
الفه أبو العباس الشيخ شهاب الدين أمحد بن ... نقطة االشتراك، وقد وصفه صاحب كشف الظنون

 وخمتصره "صبح األعشى"م وله كتاب 1419-ه821 القلقشندي النسابة املصري املتوىف سنة "1"عبداهللا
طبع "2" ويف صبح األعشى مباحث يف األنساب مهمة كشفت عن غوامض كثرية"ضوء الصبح املسفر"

كتاب النهاية ببغداد قبل االحتالل، والظاهر من مراجعة املخطوطة ان الكتاب فيه نقص وطبع على 
  ...نقصه
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مدارسة معامله، وانقرض قد درس بترك ... ملا كان العلم بقبائل العرب وأنسام: "وجاء يف مقدمته
مع مسيس احلاجة اليه يف كثري من املهمات، ودعاء الضرورة اىل ... بانقراض علمائه من العصر االول

بتأليف كتاب يف قبائل العرب والعلم ... أحببت أن أخدم... معرفته يف اجلليل من الوقائع وامللمات
صالً كل قبيلة من القبائل بقبيلة، وملحقاً وأ... فشرعت يف ذلك... بانساا جيدد بعد الدرس رسومها

 مث ان هذا الكتاب وان "اىل ان قال". كل فرع من الفروع احلادثة باصوله، مرتباً له على حرف املعجم
كان مجع فاوعى وطمع يف االستكثار فلم يكن بالقليل قنوعا، فانه مل يأت على قبائل العرب باسرها، ومل 

  .اه.." ، فان ذلك يتعذر االتيان عليه، ويعز على املتطلب الوصول اليهيتكفل على كثرة اجلمع حبصرها

ويف هذا ما يعني ان املؤلف انصف يف مقاله وأؤيد قوله ان العشائر ال حتصى وأقول ان العراقية منها بعيدة 
يف وترمجة املؤلف مبسوطة ... عنه فال يعول عليه يف البيان، وان كان يعد كمرجع لالستسقاء من معينه

  .مقالة مذكورة يف أول اجللد الرابع من صبح األعشى

   القبائل العراقية-4

احلمدهللا الذي أنشأ االنسان من : أوله. م1883-ه1300 املتوىف سنة "1"للعالمة السيد مهدي القزويين
وهذا ال يعد تارخياً للعشائر فانه مسى بعض القبائل ووقف . اخل عندي نسخة خطية منه.. نفس واحدة

د ذلك، أو ذكر بعض البطون للعشائر القريبة من سكناه واملتصل ا غالباً واكتفى بنسبتها اىل قبيلتها، عن
فهو يف احلقيقة فهرس للقبائل، وله .. ومل حيلل امساء القبائل وارجاعها اىل اصوهلا األوىل إال قليال جداً

عن األصل ولكن يصعب احلصول الفضل يف انه حفظ بعض أمساء القبائل الصغرى وفرع بعض البطون 
وليس فيه مباحث ... عليها بال كلفة مراجعة الكل فكان األوىل أن يذكرها عند الكالم على القبيلة

وعلى كل ال خيلو من فوائد . خاصة بعادات القبائل وأوضاعها املختلفة وال حيتوي بيانات عن نفسياا
  ..مهمة ومباحث قيمة

   عشائر اآللوسي-5

م فانه مل يدون تارخياً 1924-ه1342 شوال سنة 4يد حممود شكري اآللوسي املتوىف يف لالستاذ الس
ويظهر من . خاصاً بالعشائر العراقية وامنا ذكر يف مسودة تارخيه بعض القبائل املهمة ونسبها اىل أصوهلا
األيام على ابرازه كتابته يف هذا املوضوع انه كان عازماً على تأليف واسع يف موضوعه إال انه مل تساعده 

لذا يؤسف لعدم امتامه . بصورة كاملة أو مل يتمكن من االتصال بالعشائر والتجوال بينها واالختالط معها
فان أهم ما يدعو لالنتباه نسبة القبائل . ومع هذا ال خيلو من فائدة زيادة عما جاء يف احليدري والسبائك
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تعرض فيه للقبائل يف جند وهذه ذات صلة قريبة بالقبائل  "تاريخ جند"وكتابه . اىل اصوهلا بقدر االمكان
العراقية وبعضها مل تفقد تسميتها ومل يعدم اتصاهلا كما ان قسماً من هذه القبائل قد يكون يف جند 

  ..والقسم اآلخر يف العراق وسورية ولكنه مع هذا مل يتجاوز تعداد القبائل فلم يبحث حبوثاً خاصة عنها

وقد كتب فيه كثرياً من القبائل وعرف ببعضها ولكنه ال يقال . "1" يف حالة مسودة"ادتاريخ بغد"وكتابه 
  ..انه اكمل حبثه أو أمت تعقيبه ما زال مل خيرج عن املسودة وما زال قد اكتفى بالتعداد

ولكن هذا ال . وكان رمحه اهللا تعاىل يشكو من قلة الوسائل ونقصان املصادر وهو الذي نشكو منه أيضاً
ليظهر املخفي وينجلي ... يثبط عزمنا عن البحث وال مينع من تدقيق مؤلفه ووضعه موضع املناقشة

  ...املبهم

    

 فقد تكلم فيه على ما كان معروفاً من اخبارهم "كتاب بلوغ االرب يف احوال العرب"وأما أثره اخلالد 
امة وعن اوضاعهم قبل االسالم وكان كالمه عن العرب ع... قبل االسالم وأيامهم ومشاهريهم وأديام

مبا وصل اليه ومل يتعقب املوضوع اىل اليوم ومل خيتص حبثه يف عشائر العراق ولكنه مرجع مهم ملن يريد 
  ...وهو أحد مراجعنا... ان يتعقب األوضاع العربية يف كافة مواطنها فهو كتاب جليل يف موضوعه

  نبذة من تاريخ عرب العراق

 املتفرقني يف اجلزيرة ما بني اورقة وبغداد وأطراف الشامية كتبها السيد جرجس رسالة يف عشائر العراق
وبقيت . محدي اىل نائب القنصل الفرنسي يف الالذقية، كان طلب اليه أن يؤلف رسالة يف هذا املوضوع

نسية  فترمجها اىل اللغة الفر"هوار كليمان.م"يف يد املسيو كويس قنصل فرنسة يف دمشق وهذا أعارها اىل 
 21م وهذا نص كتاب مؤلفها االصلي السيد جرجيس محدي املؤرخ 1879وطبعها يف باريس عام 

كنت أمرتين بتحرير نبذة عن تاريخ العرب املتفرقني : "م قال1865 مارت سنة 19ه و1281شوال 
نت قد اآلن يف اجلزيرة ما بني أورفة وبغداد وأطراف الشامية وان اوجاعي واسقامي واشتغال افكاري كا

وذا احلني قد من اهللا علي بالشفاء من األسقام فاخليت فكري مما فيه وطلبت املساعدة . منعتين عن ذلك
على ذلك من بعض االخوان وحررت هذه النبذة على قدر االمكان باللغة العربية الدارجة ليسهل فهمها 

م كرمكم غارقاً يف حبار فالعبد ال زال عند خض. فاملرجو العفو عن التأخري. على أي من كان
  .اه..."التقصري

إن مترجم هذه الرسالة مل يتصرف باالعالم وإمنا أوردها بلفظها العريب فادى واجب الصحة والتثبت كما 
لىم فخدم ابناء قومه خدمة جونظراً . أنه أشار اىل مراجع عن املوضوع وأقوال األوربيني عنه يف مظا
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... العرب إال من ناحية ذكرى املاضي لبعض رؤساء القبائل ببيان امسائهمالختصار هذه الرسالة ال تفيد 

وام كانوا احياء حني حترير الرسالة وكانت مواطنهم يف احملل الفالين عندما نعلم اا حتولت اىل موطن 
  ...آخر

قتصر على وأساساً ان هذه الرسالة كتبت بناء على الرغبة االوربية ومناهجها يف البحث عن العشائر فا
ذكر الشيوخ والرؤساء واسم العشرية وموطنها، وعدد بيوا، وحالتها من نقطة املعيشة والسلطة وعالقتها 

فلم ينظر اىل أصل القبيلة، وتاريخ .. باحلكومة وبالناس بصورة بسيطة جداً ال تسمن وال تغين من جوع
، والفكرة املدونة عن العشائر ضعيفة فكانت حمدودة املطالب... هجرا، وعالقتها بالعشائر ااورة

وقليلة، وهذه الرسالة كالكتب األخرى ملس بل وغريها من كتاب الغربيني فإا كلها تقريباً مضت على 
هذه السنن يف تأليفها وإن كانت أشارت أحياناً إىل بعض األحوال التأرخيية عرضاً، أو مل تتمكن منه متاماً 

وخري هذه املؤلفات من اوردت اسم القبيلة . عن املاضي القريب ومضتوإمنا اكتفت بالنبذة اليسرية 
  ...باحلروف العربية كما فعلت املس بل

   كتاب االشتقاق-7

. "1"م933-ه321 املتوىف سنة "بابن دريد"يف أنساب العرب للشيخ أيب بكر حممد بن احلسن املعروف 

الكتاب عظيم الفائدة، ويتكلم يف مطالب جليلة عن وفيه حتليل أللفاظ القبائل وتعرض لرجاهلا اىل أيامه، و
م يف غوتنجن باعتناء املستشرق فرديناند 1854طبع يف جملد واحد سنة ... القبائل ال يستغين عنها أحد

وفيه رد على الطاعنني يف . اخل... احلمد ملن فتق العقول مبعرفته، واطلق االلسن حبمده: أوله. وستنفلد
قها وكوا ال أصل هلا يرجع اليه فجعل كتابه جواباً ألمثال هؤالء الذين ال خيلو منهم أمساء القبائل واشتقا

  ...وليتنا وصل الينا ما يتمم مباحثه وما كان من نوعها فننجو من عناء كبري. عصر، وهم أعداء العرب

   األنساب-8

وفيه . م1167-ه562وهو أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور املروزي املتوىف سنة . للسمعاين
مباحث عميمة الفائدة عن العرب ومشاهدات خاصة ال يتيسر العثور عليها يف كتاب، والنقول املذكورة 
عنه خالل هذا الكتاب تعني قيمته العشائرية فقد سبق غريه يف االيضاح ممزوجاً مبا عاينه أو رآه ونقله عن 

م إال ان النسخة املطبوع عليها مغلوطة، 1912فال يستغىن عنه بوجه، طبع على احلجر سنة ... غريه
وخطوطها خمتلفة وهي سقيمة جداً مع اين رأيت يف استانبول نسخاً منه كاملة وصاحلة للطبع، واحلاجة 

  .اليها متوفرة الحتوائها على معارف نافعة ومهمة جداً
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تصره من اخرى فابرزه وامللحوظ ان املؤلف قلب تاريخ البغدادي اىل األنساب وزاد عليه من جهة واخ
  ...بوضع الئق ومقبول

   شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم-9

سلك فيه . م1178-ه573يف اللغة مثانية عشر جزءاً لنشوان بن سعيد احلمريي اليماين املتوىف سنة 
بواب مسلكاً غريباً، يذكر فيه الكلمة من اللغة فان كان هلا نفع من جهة ذكره، وذكر يف كل مادة أ

ضياء " وأول "ضياء العلوم يف خمتصر مشس العلوم"مث اختصره ابنه يف جزئني ومساه . الكلمة واستعماالا
كذا يف كشف الظنون والظاهر ان صاحب الكشف رأى . اخل...  أما بعد محد اهللا مستحق احلمد"العلوم

وهي مفيدة يف مباحث وقد طبعت بعض منتخبات منه تتعلق باخبار اليمن . املختصر ومل ير األصل
العشائر وخاصة القبائل القحطانية النجار، فانه من املراجع القيمة وقد استعنا به يف أمور كثرية اليضاح 

  ...فهو من مهمات املراجع... واملهم فيه انه متأخر عن كثري من كتب األنساب والقبائل... بعض القبائل

   قبائل العرب في مصر-10

خيص القبائل اليت توطنت مصر، وفيه ما يفيد يف معرفة انتشار القبائل العربية، ظهر منه اجلزء األول و
ونرى أقسام القبيلة الواحدة قد مالت من اجلزيرة اىل أحناء خمتلفة، ونشاهد قبائل العراق تشترك يف 

من جتواالا هذه وقبائل مصر حىت يف بعض فروعها على ما سيجيء الكالم عليه يف حمله، والكتاب مهم 
هذه الناحية وإن كنا ال نسلم ملؤلفه يف تفريعه القبائل وبيان أصوهلا فال يقال أن خلماً من طيء، وأن 

واملؤلف راجع كتباً عديدة، ومصادر وافرة ومل جيد يف غري كتب األجانب ما يربد غلته ... جذاماً منها
  ...وإن كان ليس هلم أصل يؤيده، أو يدعوه للقبول

  في التعريف بأصول أنساب العرب القصد واألمم -11

م واملؤلف من 1071-ه463للشيخ أيب عمر يوسف بن عبدالرب النمري القرطيب املتوىف سنة : والعجم
جامع أصول "، والفقه واحلديث وتارخيها يف "االستيعاب"رجال التاريخ وخاصة تاريخ الصحابة وله فيه 

ومؤلفاته نافعة .. جل اآلثار يف تاريخ الفقه واحلديثوله التمهيد من أ. ، واألنساب وهو هذا"العلم وفضله
  ...جداً

وكتابه هذا يف بيان أصول القبائل وانتشارها، واآلراء الشائعة فيها، وعالقاا باألقوام ااورة للعرب 
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طبع ... وهو على صغر حجمه قيم ونافع جداً فهو خالصة األقوال املعروفة اىل أيامه... ودرجة اختالطها
  .م1932-ه1350ة السعادة بالقاهرة سنة مبطبع

   االنباه على قبائل الرواه-12

طبع مع القصد واألمم، واالرتباط . وهذا هو املدخل لكتابة االستيعاب. البن عبد الرب املذكور سابقاً
وامللحوظ يف هذه أن املؤلف اعتمد على أمهات كتب األنساب وأيام . شديد بني هذه الرسالة واليت قبلها

  :رب مما ال يزال أكثرها جمهوالً أو غري معروفالع

  . كتاب أيب بكر حممد بن اسحاق-1

  .أيب املنذر هشام بن حممد بن السائب الكليب "-2

  .أيب عبيدة معمر بن املثىن "-3

  .حممد بن عبيدة بن سليمان "-4

  .حممد بن حبيب "-5

  .أيب عبداهللا أمحد بن حممد بن عبيد العدوي يف نسب قريش "-6

  .الزبري بن بكار يف نسب قريش "-7

  .عمه مصعب بن عبداهللا الزبريي يف نسب قريش أيضاً "-8

  .علي بن عبد العزيز اجلرجاين "-9

  .عبدامللك بن حبيب األندلسي "-10

وقد ذكر املؤلف شيئاً مهماً من احلديث واآلثار ونوادر اقتطفها من كتب أهل األخبار، واختار من ذلك 
لوقوف عليه مما جيمل بأهل األدب والكمال معرفته واالنتساب إليه كما قال املؤلف يف عيونه، وما حيب ا

  ..واحلق انه كتاب جليل. "1"مقدمته

   نسب عدنان وقحطان-13

    

وهذه من الرسائل النافعة اليت كتبت يف . م899-ه285أليب العباس حممد بن يزيد املربد املتوىف سنة 
ومن مث . ادا فاا عرفت باصول القبائل وما تفرع منها باوجز عبارةاألنساب على صغر حجمها وقلة م

تعينت غالب الصالت به وال خيلو من بيان الفروع وطريقة تشعبها يف غالب أوضاعه والكتاب جامع 
وخمتصر أو قل هو منت يف األنساب واف ومفيد الفائدة احلسنة، وجامع الغرض وال نريد أن حنقق 
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 نسابني وإمنا نريد أن نعني األوضاع من هذه الناحية لنجعلها متهيداً ملباحثنا يف األنساب أو أن نكون
ورابطة النسب يعول عليها البدوي كثرياً وهي أساس أعماله ... العشائر واالتصاالت االجتماعية فيها

نة طبع حديثاً يف مطبعة جل.. وهكذا. فهي تفسر زواجه، وتقرر عرفه، وتعني وضع احلرب. االجتماعية
  .. فسد فراغاً وثلمة كبرية"م1936-ه1354سنة "التأليف والترمجة نشرته اللجنة مبصر

   الجوهر المكنون في القبائل والبطون-14

م وهو من الكتب 1192-ه588للشريف أيب الربكات حسن بن حممد اجلواين النسابة املتوىف سنة 
ألنساب ما ينتفع به اللبيب، ويستغين بوجوده اجلامعة يف األنساب، اتقن صاحبه أصوهلا، وأورد فيه من ا

 وهذا رأينا خمتصره يف كتاب اية االرب للنويري، وفيه مباحث جليلة ونافعة "1".الكاتب األديب
أتقن أصوهلا ، وحرر فصوهلا، وأورد فيها من األنساب ما ينتفع به : "وفيه قال النويري... ومؤلفه عمدة

ومساه النويري بالسيد الشريف نقيب النقباء أيب الربكات . اه..."األريباللبيب، ويستغين بوجوده الكاتب 
 ومنه نسخة يف دار الكتب املصرية خمطوطة "2"..ابن أسعد بن علي بن معمر احلسيين اجلواين النسابة

  ."مصورة"وأخرى فوتوغرافية 

   تاريخ العرب قبل اإلسالم-15

من أنفس آثاره القيمة يف موضوعه، وكان مفرداً مل جلرجي زيدان صاحب اهلالل الكاتب املشهور وهو 
فإن . وهذا يقال فيه ما قيل يف كتاب املرحوم االستاذ شكري اآللوسي... يزامحه غريه اىل أيام قريبة منا

.. موضوعه مل يتعلق بالعشائر وحدها، وال خيص مكاا يف قطر، وتاريخ تقلبها فيه، وتيار هجرا اليه

وعلى ... وهذا موضوعه أقرب ملباحثنا.. ومثله كتابه يف أنساب العرب القدماء. قةوفوائده عظيمة وعمي
فقد درس العرب دراسة ال يستهان ا، وبذل جهوداً قهارة يف ... كل ال يستغين عنهما باحث أو متتبع

ويهمنا من تاريخ العرب قبل ...  فكان األول يف بابه"1"احياء ذكر العرب باستنطاق خمتلف اآلثار
واألول ... ولعل ضيق املادة أخر من ظهور الد الثاين منه... االسالم ما خيص قبائل عرب العراق

  .مطبوع يف مصر ومتداول

   كتاب عشائر العرب-16

 للشيخ حممد ابن محد البسام التميمي املتوىف يف "كتاب الدرر املفاخر يف أخبار العرب األواخر"ويسمى 
وهو والد محد املتوىف قبل سبع سنوات تقريباً عن حنو مائة سنة، . م1831-ه1246مكة بالوباء سنة 
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 10واألخري حممد بن عبداهللا قد تويف يف . وجد حممد بن عبداهللا بن عبد الرمحن ابن املؤلف حممد املذكور

  .م1935 شباط سنة 12-ه1353ذي القعدة سنة 

حناء يف جند واحلجاز واليمن والعراق والكتاب تكلم فيه مؤلفه عن عشائر العرب مجعاء يف خمتلف األ
واجلزيرة، وهو مهم يف موضوع عشائر العراق إال أن مباحثه موجزة، ويف بعضها تفصيل قليل، دون 

الرجل ما وصل إليه علمه، وذكر عشائر عديدة يف العراق، ووصفها مبا فيها من سجايا، ومل يعد 
وبعد فقد هز معاطفي، وأمال : "وجاء يف مقدمته. اه"اخل. احلمد هللا املتفرد باجياد األنواع: "أوله. الصواب

هذاء سوالفي بعض األصدقاء من أويل األدب لضم مشل املتأخرين من قبائل العرب فوصلت له جناح 
األمل، ووافقته يف اقتراحه مسابق القول بالعمل، وسأذكر ما جد امسه، وأحيي ما درس يف الغابرين رمسه، 

يينهم، واصرف بنات فكري لتوضيحهم وتنبيههم، مع اين يف تلك األيام وأوجز يف تشخيصهم وتع
  .اه"اخل. السعيدة الداعية هلذا املرام وتسويده مشغول البديهة من غري بكم، وموكل جبزء من أجزاء احلكم

    

ن فائدة، ولغة الكتاب قريبة من العامية، وكالمه موجز جداً، خصوصاً يف القبائل العراقية، إال أنه ال خيلو م
وكان مؤلفه كتبه بناء على رغبة املقيم الربيطاين املستر ريج ... وفيه وصف لطيف لبعض العشائر

وهذا . واقتراحه، فاهداه له، وفيه بيان واف عن طلب املقيم املومى إليه ومنه نسخة يف املتحفة الربيطانية
، فلم يقف عند العشائر وإمنا كتب كانت سياسة حكومته االطالع على خبايا هذا احمليط ومعرفة أحواله

عن العراق الشيء الكثري، وأوعز إىل آخر أن يتجول يف كافة األرجاء العراقية، ويدون مشاهداته، فقام 
وهذا الكاتب امسه عبداهللا املنشي البغدادي، وقد . ذه اخلدمة فكتب رحلة فارسية خمتصرة طبق املراد

  .النسخة األصلية الفارسية أيضاًعربت هذه الرحلة اىل العربية، وعندي 

   كتب أخرى-17

 لعهد املغول وما يليه من العصور اىل احتالل بغداد فإا جامعة "تاريخ العراق"وعدا ما ذكر مراجع 
وهناك ... وهنا تلخيص وامجال لتلك املباحث من جهة وسعة من اخرى. ملطالب مهمة عن العشائر

راق بصورة مشتتة ال نرى عائدة يف بياا اآلن وسوف نعني مراجع أخرى ذكرت يف بطون الكتب واألو
  ...النقل عنها يف حمله ونصرح به يف وقته فنسب كل قول لقائله

أما كتب األدب والتواريخ العامة السابقة لعهد املغول فإا كثرية جداً وال طريق الستقصاء مباحثها هنا 
  ..صريةوكذا الكتب الع. وإمنا يأيت النقل عنها يف حينه
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  العرب وقبائلهم

  

  أصل العرب  -1-

. الفكرة السائدة يف العصور املاضية ان العرب من األقوام السامية كغريهم من األراميني والعربانيني

واملشهور أن اصلهم األصيل من العراق فكانت لغتهم السريانية وا كانوا يتفامهون مث تبلبلت األلسن 
م يف بعض فنطقت كل طائفة منهم بلغة وخرجوا من أرض العراق وتغريت األلفاظ وماج الناس بعضه
ومن هؤالء تكون ... ومل يبق يف العراق سوى ولد أرفخشد. وانتشروا يف األطراف ومنهم العرب
 وذريته وسائر من "ع"ومن مث توزعت األرضون بني أوالد نوح ... الكلدانيون واآلثوريون وسائر النبط

  .قعة لواحدركب الفلك معه فصارت كل ب

وهذه الفكرة وصلت من العراق وعلى يد علماءه وهم السريان وغريهم ومنهم انتقلت اىل علماء العرب 
واملعول عليه تارخيياً . وقد عارضتها آراء أخرى.. وأساسها كتبهم الدينية ممزوجة مبعلومام وآراء رجاهلم

ل الساميني واهلجرة كانت من أرض العرب اىل وواقعياً بالنظر للمجاري التارخيية واهلجرات ان العرب أص
... العراق وسورية ومصر يف بعض األحيان سواء يف أقدم العصور وأقصى التواريخ أو يف األيام اإلسالمية

  ...والعصور املتأخرة

وهذا مما ثبت اللغة بأشكاهلا السامية املعروفة من كلدانية وآثورية وعربية فأدى إىل أن يعرف كل فريق 
فالعربية نالت تطوراا ومل تثبت بشكلها املعروف بان اندثرت منها لغات وتولدت ألفاظ ... هبلغت

ومل تستقر يف اللغة الفصحى إال بظهور اإلسالمية فسجلت هذا الوضع بسبب القرآن ... جديدة
اء فقد عرض وأما العامية املشتقة منها واللغات األخرى أو اللهجات املعاصرة هلا يف سائر األحن... الكرمي

هلا بعض التبدل مما أبعدها عن الفصحى، أو حافظت على وضعها األصلي وأثرت تأثريها من جراء 
االختالط مع أهل الفصحى بالرغم من املباينة أو املخالفة يف حينها اليت أوجدت املتضادات، واملشتركان، 

ء فاكتسبت اللغة العامية أو الشائعة فاللغات الشائعة آنئذ قد نالت شيوعاً يف األحنا... أو املترادفات
  ...والظواهر أمثال ذلك من أكرب األدلة على التحوالت التارخيية... أوضاعها املشاهدة يف هذه األيام

أما القول بان أصل العرب من احلبشة فهذا مما ال يعول عليه ومل تؤيده الرباهني الصحيحة وإمنا منشأه 
فحصلوا على ... االندماج يف األهلني وتغلب اللغة العربية بتبديلاهلجرة اىل مصر وتلك األطراف مث 

شكل خمتلط يف لغتهم دعا القائلني اىل االقتناع ذا الرأي فقيل ان احلبشة أصل العربية وان اصل العرب 
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مما ال حيقق أصل العنصرية واشتقاقها، فالتمسك ... فاخلطأ جاء من هذه املشاة أو املقاربة. من هؤالء
والتشكالت البدنية وأوصاف العرب ... للغة الثبات العنصرية يؤدي اىل أغالط كربى مثل هذهبا

  ...األساسية تنايف هذه الدعوة

    

ولذا يقال عن احلادثات التارخيية املشاهدة يف أقدم العصور املؤكدة ان سكان العراق كانوا أقواماً 
مريون والكوشيون واألكديون فجاء الكلدانيون فهم الس... متخالفني، متباعدين عن األقوام السامية

وحينئذ شاعت لغتهم وتدونت يف أقدم أزماا وأصلهم من جزيرة العرب وال ... واألثوريون فأزاحوهم
فهم عرب ويعد تثبيت .. جند يف اللغات ااورة يف أطرافهم من تصلح للمقابلة، واملقاربة سوى العربية

  ..فلم يكن هؤالء أصل سكان العرب ليكون العرب قد تفرعوا عنهم... ربيةلغتهم أول تدوين يف اللغة الع

 وأم تدافعوا هناك بسبب اهلجرات "ع"ومن احملتمل أن يقال ان أصل العراقيني كانوا من أوالد نوح
القدمية وتبلبلت لغام بداعي االختالط والتغلب على العنصر السامي وتكاثرهم عليه فجلوهم عن العراق 

وإن كان نطق به .. وهذا مل يعرف حلد اآلن يف النصوص التارخيية املوجودة.. وهم، مث أعادوا الكرةودفع
وعقليات أقوامها يف تفسري اخللقة وانتشار الناس ... مشاهري املؤرخني متابعة للنصوص الدينية وتفسرياا

  ...يف هذه األرض

ن غالب العراقيني منها كما هو مؤيد باألدلة املارة ومهما يكن من اآلراء فإننا نرى اجلزيرة منشأ العرب وا
ولنعدد األقوام ... هذا مع التوقف عن قبول سائر األفكار ما دامت أدلتها ضعيفة يف نظرنا. ومبا سيجيء

  .العربية القدمية كما جاء يف توارخينا بامجال وسرعة نظراً للعالقة اليت ال تنفك عن موضوع العشائر

  العرب البائدة -2-

هؤالء مل يعرف عنهم اال أمساؤهم وبعض األخبار، وفيها ما هو ممزوج خبرافات واضافات ونظراً لبعد 
  ...العهد عاد القطع يف أخبارهم غري ممكن

اللغة " "ع"قال مؤرخونا بعد تبلبل األلسن والتوزع يف األطراف كان نصيب أوالد ارم بن سام بن نوح 
العرب على الرأي األول املستند اىل التوراة وشراحها، أو أم كانوا  وهؤالء هاجروا اىل جزيرة "العربية

 وتسمى "العرب البائدة"ومهما كان فيقال انه من أوالد ارم تألفت ... يف األصل سكان جزيرة العرب
ويقال . فصار كل واحد من هؤالء جد قبيلة.  كما عليه أهل األنساب وغريهم"العرب العاربة"أيضاً 

-وإمنا التسمية بعرب.  أيضاً ويف احلقيقة ال يدرى ما كان يدعى به هؤالء القوم"ب األوىلالعر"هلؤالء 

العرب : حادثة وقعت بعد أن تكون أوالد يعرب، أو كما يقول النسابة-كما يظهر من النصوص التارخيية
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تعرب ضد العجم، من أعرب عن نفسه أي أوضح عنها، وأعرب يف كالمه أي فصح فيه، ومن هذا األمي 
اخل وقالوا عن العرب العاربة عاد ومثود يف الدهر األول وهم الذين حتولت ألسنتهم اىل العربية . عن نفسها

 وهذه قبائلهم "1"اخل. حيث تبلبلت األلسن، تبلبل منهم عاد ومثود وطسم وجديس قبائل درجوا
  :املعروفة

  ."ع"سكنوا اليمن وأرسل عليهم هود. ومنهم العمالقة.  عاد-1

  ."ع"ونبيهم صاحل. أقامت بني الشام واحلجاز.  مثود-2

كانوا باليمامة وهم ولد طسم بن الوذ بن : وقال نشوان احلمريي. نزلوا عمان والبحرين.  طسم-3
كان هلم ملك جبار يقال له عمليق تصرف بقومه تصرفاً غري الئق فقتلته جديس هو وقومه . سام

 -4 "1"..ن اسعد تبع فسار اليهم فقتلهم حىت افناهمفاستصرخ واحد منهم يقال له رياح حسان ب

  .حلوا بني الطائف وجبلي طيء. صحار

  .توطنت ما بني احلرم اىل سفوان.  جاسم-5

  .اقاموا فيما وراء الرمل يف البالد اليت تعرف ذا االسم.  وبار-6

 ال يسلكها احد وبار اسم أرض كانت لعاد يف مشارق اليمن وهي اليوم مفازة: قال نشوان احلمريي
النقطاع املاء، يوجد ا قصور قد كستها الريح بالرمل ويقال اا كانت ألهل الرس وهم امة من ولد 

 بن ارم ابن سام وهم اخوة "عابر"وهم ولد جديس بن غاثر . سكنوا اليمامة.  جديس-7 "2"...قحطان
 ان الطربي ومثله "3"... هذا احلادث قصةوالخبارها يف. مثود واليمامة املرأة املعروفة يف قوة نظرها منهم

  . قد عينا مواقع هذه القبائل من اجلزيرة"الدينوري"صاحب األخبار الطوال 

وامللحوظ ان هذه القبائل املنقرضة هي القبائل الكربى املعروفة ومل يعلم عن الصغرى، واليت مل تكن هلا 
وسيتبني للقارئ ... لتتبعات متضاربة يف شأاوهذه تارخيها غامض جداً، وا.. عالقة أو ذكر على األلسن

ان بعض القبائل من العرب البائدة ال تزال بقاياها معلومة على ما هو شائع وإن كانت نسيت امسها 
  ...األصلي أو تناسته

 * * *  

  العرب المتعربة -3-

    

  "العرب القحطانية"
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فخشد أخى ارم جاؤوا من العراق فتعلموا ويقال ان قوماً من الساميني من ولد ار. حلت هذه حمل األوىل
 أيضاً فقحطان بن عابر بن شاخل بن أرفخشد بن سام "يقطان" وأوالده ويقال له "1"العربية وهم قحطان

 وهؤالء القحطانيون حموا البقية الباقية من "ع"فالغ أخو قحطان وهو جد إبراهيم : وقالوا. "ع"بن نوح 
وا لغتهم تعلموها ممن اتصلوا به وكانت امهم عربية فتكلموا مجيعاً العرب األوىل وأهلكوهم حرباً وورث

واملنقول عن ابن الشرية ان الذين كان قد خرج اىل اليمن يعرب بن قحطان وكان اكرب . بلسان أمهم
  .وهناك صفت هلم األرض. "2"اخوانه سناً

 إال االمجال وهو ان العرب ويف أصل القحطانية أقوال كثرية، ونظراً لبعد العهد ال تعرف العرب عنهم
وأما نسبة قحطان واتصاله بامساعيل أو . شطر كبري منهم من ولد قحطان وشطر اآلخر من عدنان وكفى

ومن أشهر األقوال ما ذكر أعاله والبعض انه . عدم اتصاله، وتعداد اجداده وما ماثل ما ال يقوم عليه دليل
 امساعيل، ومنهم من مييل اىل انه ابن هود وقد جاء يف ابن ارم بن سام، ومنهم من يقول انه منسوب اىل

والعرب مهما . والتفصيل يف كتاب االنباه على قبائل الرواه.. اىل آخر ما هناك من األقوال.. شعر املتنيب
والقبائل املتكونة أخرياً من . "1"كان من االختالف ال تعرف سوى اجلذم القحطاين واجلذم العدناين

  : أوالد قحطان"بالعرب القحطانية"والد قحطان وابنه يعرب ومسيت مجيعها هؤالء نشأوا من أ

  . يعرب-1

  . جرهم-2

  . املعتمد-3

  . املتلمس-4

  . عاصم-5

  . منيع-6

  . القطامي-7

  . عاصي-8

  . محري-9

. إن محري هو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب املذكور-غري صاحب األخبار الطوال-وقد ذكر املؤرخون

مث ان هؤالء تكاثروا بأرض اليمن وملكوا عليهم سبأ بن ... ظهر من عمود النسبوهو غريه كما ي
 يف "ع"وكان امساعيل . يشجب بن يعرب ابن قحطان مث ولّوا محري بن سبأ وهذا جعل ابنه كهالن وزيره

 ملوك كثريون من آل قحطان توالوا على امللك وكان يبالغ يف سعة ملكهم "2"مث ملك اليمن. هذا العصر
وما أصدق ما قاله الطربي يف هذا املوضوع عن اليمن وكذا سائر األمم من انه غري . عظم سلطامو
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وقد كان لليمن ... ممكن الوصول اىل علم التاريخ م إذ مل يكن هلم ملك متصل يف قدمي األيام وحديثه
 األول واآلخر ملوك هلم ملك غري انه كان غري متصل وإمنا كان يكون منهم الواحد بعد اآلخر وبني

فترات طويلة ال يقف على مبلغها العلماء لقلة عنايتهم ا ومببلغ عمر األول منهم واآلخر إذ مل يكن من 
األمر الدائم فإن دام منه شيء فإمنا يدوم ملن دام له منهم بأنه عامل لغريه يف املوضع الذي هو به ال ميلك 

لك دائماً هلم من عهد اردشري بن بابكان اىل ان قتل فلم يزل ذ... "1""آلل نصر"بنفسه وذلك كدوامه 
 وعلى كل ويف أيام القحطانية تكاثر "2".كسرى أبرويز النعمان فنقل عنهم اىل اياس بن قبيصة الطائي

  ."ع"العدنانيون من ذرية امساعيل 

واىل ومن ملوكهم التبابعة، ت.  وسيل العرم"ع"ومن أشهر حوادث القحطانية قصة بلقيس مع سليمان 
مث استعادوا امللك بنصرة من الفرس، . ملوكهم اىل ان متلك احلبشة عليهم فانتزعوها من ملكها ذي نواس

  ."3"وكان حاكمها أيام العهد اإلسالمي باذان. مث حكم الفرس على اليمن اىل ان ظهر اإلسالم

  .عة وقضا"األسد"والقبائل القحطانية كثرية ومنها طيء وخلم ومذحج ومهدان واألزد 

ومن هؤالء وغريهم انتشرت مجاعات يف األطراف استولت على بعض األقطار العربية كالبحرين واحلجاز 
ويعزى أول ... ومنهم من مال اىل العراق واريافها فتكونت منهم إمارات من آل نصر اللخميني وغريهم

  ."1"والتفصيل يف اليعقويب... تفرق اليهم كان بسبب سيل العرم

بري من العرب متكوناً منهم، وأكثر قبائل العراق اليوم منهم، ومنهم قبائل كربى أيضاً يف وال زال شطر ك
  ...وال تزال منتشرة يف جزيرة العرب وسورية ومصر.. ال تكاد حتصى عداً.. غري العراق

  العرب المستعربة -4-

  "العرب العدنانية"

 فلما "نابت"ريين وكانت أمور مكة بيد ابنه  فإنه كان قد ترك أوالداً كث"1""ع"وهؤالء من ولد امساعيل 
 بأهله وماله يتتبع مواقع القطر فيما بني "قيذر"تويف غلبت جرهم على البيت واحلرم فخرج ابنه اآلخر 

وما اىل تلك األرضني حىت كثر ولده وانتشروا يف مجيع أرض امة . كاظمة وغمر ذي كندة والشعثمني
  ."2"واحلجاز وجند

    

 فريق منهم، عمرو بن ربيعة "3"ه املدة واثر حادثة سيل العرم انفصل عن مجاعة األزدويف خالل هذ
وإن .  ومن معه فانتشروا باحلجاز وما واالها فصار قوم اىل عمان وآخرون اىل الشام"حلي"املعروف ب



عباس العزاوي-عشائر العراق    22  

ومن .. عمرو بن حلي أزاح جرهم وويل أمر مكة وكان أمري خزاعة فبقيت االمارة يف أيدي قبيلة خزاعة
 ومل متض مدة "ع" وعلى كل قد أزاحوا جرهم باتفاق مع ذرية امساعيل "4".هؤالء تكونت بطون كثرية

 فتكاثروا وتكونت منهم قبائل أسد، "ع"حىت جاءت النوبة اىل أوالد معد بن عدنان من ساللة امساعيل 
  ..وكنانة، وربيعة ومتيم، وعرتة، وأياد، وأمنار، ومضر، وغريها

 وتنازع النساب يف أياد وأمنار "ع"ر وربيعة مها الصرحيان من ولد امساعيل بن ابراهيم ومن هؤالء مض
.... فمنهم من عدهم من نزار ومنهم من اعتربهم من قحطان والباقون إما من ربيعة أو من عدنان قطعاً

  ."1""العرب القحطانية" كما ان عرب اليمن من قحطان قيل هلم "بالعرب العدنانية"ومن مث مسوا 

وقف العلماء عند عدنان ومل يقطعوا يف سلسلة نسب آباءه وأجداده اىل امساعيل فقد اختلفوا يف ذلك 
كذب ":  وعند التجاوز قالوا"ع"اختالفاً كبرياً جداً إال أم أمجعوا على أن عدنان من ذرية امساعيل 

  ...ذا امجالية، وهي املعول عليها ويف احلقيقة ال يقوم دليل على عد األنساب واملعرفة يف ه"النسابون

والتفصيل يف كتاب االنباه على . وال يهمنا إيراد ما قيل يف آباء العدنانيني وسرد االختالفات يف انساا
قبائل الرواه وغريه واألكثر ممن يرغب يف اإليضاح يركن اىل قصيدة أيب العباس عبداهللا بن حممد الناشي يف 

  ."2"الكتاب املذكور

 من العدنانية، أو املعدية، أو "ع"هل ظاهر يف التسمية للقبائل املتفرعة، أو النامجة من أصل امساعيل والتسا
  .الرتارية، أو املضرية، وكلها تعين القبائل املستعربة أو االمساعيلية

  اختالط العدنانية -5-

  والقحطانية

 عدنانية وقحطانية وتركت التسمية مث ان هذه القبائل تكاثرت وحصلت على امسائها املعروفة أخرياً من
فمن هؤالء خزاعة تسلطت على العدنانية مث تقوت هذه عليها . األوىل والزمها امسها اجلديد اىل اليوم

وبعدها كانت العالقات متوالية والقبائل يف توافق وتدافع حىت تغلبت العدنانية ومال قسم من هذه نظراً 
وهناك حتالفوا مع القحطانيني على التنوخ وتعاقدوا على . بحرينلضيق ارضها ا كعرتة وربيعة اىل ال

 وان كانت كل "تنوخ"التناصر حىت صاروا يداً واحدة فاختلط العدناين منهم بالقحطاين وضمهم اسم 
ومن مث شعروا بالقوة فطمعوا أن يغلبوا األعاجم على ريف العراق مما ... قبيلة احتفظت بامسها األصلي

 فساروا اىل العراق ونزلت تنوخ من األنبار اىل احلرية يف األخبية ال يسكنون بيوت املدر يلي بالد العرب
  ...فاستمروا على بدوام
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وبالنظر للقبائل املوجودة كان . وهذا االتفاق من أمد بعيد جداً ويقال انه ايام خبتنصر كما سيأيت التفصيل
  ...ات كثرية من العرب معروفة تارخيياًاألول من نوعه على ما هو معروف وإال فقد سبقته هجر

  .وقد اطنب املؤرخون يف التحقيق والتدوين عن العرب يف العراق

  في االطراف انتشار العربان -6-

 "ع"ومن هذا يرى ان هذه القبائل كان بدء انتشارها وجميئها اىل العراق أيام خبتنصر وان أوالد امساعيل 
والتاريخ يربهن ان ...  باالتفاق مع القحطانية ومتلكوا قسماً منهكان أصلهم من العراق أيضاً مث عادوا

صلة العرب بالعراق غري مقطوعة من عهد ابعد مما ذكره مؤرخو العرب وان الكلدان جاؤوا من جزيرة 
وعلى كل حال استمر اتصاهلم ومل ... العرب، وهم يف احلقيقة أول عرب قطنوا هذه الديار مث ملكوها

من حتكم ملوكه واستبدادهم حىت جاء االسالم فقضي على حكومة فارس يف العراق ينقطعوا بالرغم 
  ...وال يزال تأثريها باقياً، وأثرها ثابتاً اىل اليوم... وكون حكومة عربية واسعة النطاق

    

فالعراق مل يقف عند سكانه األصليني ومل يبق عليهم بل مل يقطع الباحثون يف أصل سكانه، واألطماع 
...  اليه من كل صوب، ومن شعر بقوة مال اليه وحله أو ان من ضاقت به أرضه رمى بنفسه اليهموجهة

والصحيح مل يعرف بالتحقيق عن أصل سكانه ممن سبق الكلدان واألثوريني وال عرف بصورة واضحة 
وهم أو واملظنون ان العرب دفعوا سكانه السابقني هلم ممن كانوا قد زامح.. عن كيفية تكوم وجميئهم

 وهذه أول هجرة للعرب "الكلدان واالثوريني"تغلبوا عليهم واقاموا فيه من أبعد عصوره فكونوا النبط 
مث دونت ثانية على ... علمها التاريخ من جزيرة العرب فدونت اللغة وكان من هذا التدوين شكلها األول

دها جاءت اللغة الفصحى على يد العرب وبع. يد العربانيني يف تورام وهكذا ما سجلته اآلثار احلجرية
وان تيار هذه اهلجرات مؤيد ... فثبتها القرآن الكرمي اما ما قبل الكلدان فليس مبعلوم... املسلمني

  ..واللغة... باملشاهدات احلاضرة، وبالتاريخ ومبقطوعية العنصر، والسحنات

الذي ايدته اللغة أيضاً وال يسع احملل التفصيل هذا ما رأيناه من بني تلك اآلراء الشائعة قدمياً وحديثاً وهو 
  .باكثر من هذا

  ترتيب االنساب -7-

ونظراً آلراء علماء األنساب وللتوراة وما تقصه عن ولد . مر بعض البيان عن تيار اهلجرة واختالط العرب
من اوالد  وهم البقية الباقية من البشر ان العرب جدهم معروف أي ام وصلوا قبائلهم بولد "ع"نوح 



عباس العزاوي-عشائر العراق    24  

 ومن مث قالوا يتكون العرب األوىل وهي العاربة، مث املتعربة، والعدنانية املستعربة على النحو "ع"نوح 
فاحلقوا القبائل الكربى من العدنانية بامساعيل، والقحطانية بيعرب أو أحد . الذي تقدم القول عنه

نية وانقرض اآلخرون، أو تشتتوا بني مث تدافعوا ومل يبق من اولئك سوى القحطانية والعدنا... اخوته
  ...القبائل املوجودة واندغموا ا أو مالوا إليها وإندجموا إليها

مث استمروا يف ترتيب انسام فجعلوا القبائل التالية للقبائل الكربى املذكورة اا يف األصل أبناء 
لسلة احلافظة من جهة واشتقاق وهكذا سلسلوا األنساب وأقوى سند يعولون عليه يف هذه الس... ألولئك

أما احلافظة فهذه ليس يف طاقتها أن تبقى مستمرة يف حفظها وسريها ... األفخاذ احلاضرة من جهة أخرى
  ..أو اىل أن شرع التاريخ بتدوين مشاهداته.. حىت تصل اىل اليوم

اجلد الذي تناسلوا منه وهلذا السبب وقع االختالف بني نسايب القبائل يف أصلها ويف سلسلة أجدادها، ويف 
ولكن من املقطوع به ان بعض القبائل عدنانية واألخرى قحطانية وكفى، .. ويف بيان عمود النسب

...  مما ال يعول عليه"ع"وإيصال األشخاص أو أمساء القبائل باألشخاص التارخيية األوىل من ولد نوح 

  .وان كان االنتساب اىل القبيلة مقطوع به يف اكثر االحيان

  . وسيأيت الكالم عليها"القبائل املتحرية"وهنا قبائل ال يعرف انتساا اىل احد هذين الشطرين يقال هلا 

وملا كانت االقوام والقبائل اختلطت واشتبكت يف وقائع كثرية فاللغة وختالف اللهجة عادا ال يصلحان 
ا مما يؤيد وجود القرىب، او فهم: متاماً وقطعاً وليس فيهما كفاية للتفريق، واما النسب، والنخوة

وما قاله صاحب اشتقاق االنساب من ان . ومل يكن ذلك معوالً عليه يف سنده من كل وجه... االتصال
دليل آخر على ان االنساب عادت ال ...  لبعد العهد مبن كان يعرفها"1"احلمريية ال تقف على اشتقاق

 إال ملقدار "2"...االشخاص وحفظ امسائهم بالتوايلتعرف ايضاً إال امجاال لعني السبب، ومل يصح اتصال 
  .معلوم ومعني

  تمحيص وخالصة -8-

واحلاصل ان انتهاج العرب اىل اجلزيرة من ارض العراق ايام الكلدان او قبلهم او يف اوائلهم غري مقطوع 
    به، وان وجودهم يف اجلزيرة قدمي العهد، وان التاريخ قد دون هجرات العرب اىل العراق 

وكذا املشاهد ان العرب استمرت هجرم اىل العراق وسائر االرياف حينما كانت تتكاثر نفوسهم 
وكانت اجلزيرة ال تفي بسكاا، او الحوال اضطرارية فتعود مادا ال تفي لسد احلاجة والعوز من قحط 

رخيية ونصوصها متضافرة فنرى الوقائع التا.. وغريه، او لتدافع آخر عدائي او اتفاقي مما ال حتصى اسبابه
ال للعراق وحده وان االنساب ال يعتمد دائماً على ماعينته من تسلسل األجداد ... يف طريق اهلجرة
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وإمنا جيب أن يكتفي باالمجال الرتباط القبائل واتصاهلا دون أن يعول على تعداد األجداد ... وعمودها
  ...كثرية ما يؤيد قولنا من هذه الناحيةوسريد من األمثلة ال.. وذكرها اعتماداً على احلافظة

ويالحظ هنا ان العرب يف انسام هذه، وترتيبها واستقرارها، واشتقاق قبائلها، والطريقة اليت راعوها فيها 
صار معول مجيع األمم وعليه مشى أكثر املؤرخني لألقوام والشعوب األخرى إمجاال أو تفصيال فجعلوا 

 مث األقوام التالية اعتربت أوالد ذلك اجلد، وان الفروع "ع" بأوالد نوح اسم األمة جداً أعلى فوصلوه
فالعقلية العربية مشت على هذا النحو يف .. وهكذا حىت رتبوا أنسام ذا الوجه... األخرى أوالد أوالده

وان هذه .. هاوملا تناقلته من أنساا بواسطة النسابة املعروفني لدي... أنساا ملا رأته من اشتقاق فروعها
يداخلها بعض االرتياب يف الصعود والرتول من ناحية التفريعات لألسباب املذكورة، والختالف أعمدة 

فهو يصدق من جهة اإلمجال ويرتاب .. وكذا القول يف من تابعها على هذا النحو.. النساب بني هؤالء
  .وبعد مدى يف النقللقصر يف احلافظة ... فيه من التوغل يف التفصيالت واألحوال األخرى

وإمنا املعروف أن هؤالء نزحوا من .. وال نرى صحة للقول بأن العرب اشتقوا من الكلدان واالثوريني
جزيرة العرب فكانوا أول من حكم العراق منهم أو عرف انه حكم العراق، مث تالهم غريهم وهكذا 

فهم يف اتصال به وارتباط ... ضرينتوالت اهلجرات وآخرهم من نراهم اليوم وهم أكثر عرب العراق احلا
وال يفسر القول بأم أصل العرب إال أن يكون العرب ساروا حبذافريهم من اجلزيرة ومل ... دائم ومستمر

يف . وهذا مل يقم عليه سند. يبق إال القليل النادر فكان هؤالء القليلون حيفظون أنسام بأم من أولئك
  ... مقطوع بهحني إن قدم املوجودين يف اجلزيرة

  القبائل وفروعها -9-

   القبائل-1

قبل الكالم على القبائل العراقية ومكانتها يف العراق لزم ان نتكلم عن البيت أو األسرة وكيفية تكوما يف 
  .البداوة إذ مها اساس الفخذ والعشرية فالقبيلة فاالمارة بالنظر للتشكيالت احلاضرة واا نتيجة املاضي

شكيالت االجتماعية خواص ميتاز ا بعض األمم عن البعض اآلخر وإن اتفق الكل على وملا كان للت
فللوصول اىل هذا الغرض سلكت األمم واجلماعات .. االجتماع، وشعر بالضرورة لوجود أو تعيني جه

.. يةسبالً خمتلفة ومتباينة أو متفاوتة كل مجاعة فكرت أا هي صاحبة الطريقة املثلى، والصاحلة املرض

وبالرغم من اختالف األمم واألقوام وتعارض املصاحل بني بعضها وبعض نراها متحدة من حيث الغاية 
  ...ولكن البيئة ولدت ما جيب سلوكه. والغرض
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واليوم ملا تعرفت بعض اجلماعات أو األقوام ببعضها صارت تسعى اىل مراعاة األوصاف القومية، 
كون مشتركة بني الكل ومتفقة عليها شأا يف إدارة احلكومة، واالجتماعيات املقبولة لدى األخرى لت

واحلقوق الدولية بني احلكومات، واقتباس خري القوانني، أو االستقاء من معينها، واالستفادة من جتارب 
  ..مع نبذ األمور البالية والرديئة.. األمم وجمرياا

ات فالفكرة سائرة اىل اتباع األحسن ذلك عدا ما يعترض هذه من موانع قومية، وعنعنات، واعتياد
فال خترج األوضاع االجتماعية عن . ومتثيله، ومراعاته بقدر احلاجة وما تسمح به الظروف املسهلة لألخذ

  ...هذا النهج وما يتعلق به من صالت أو يرتبط من عالئق

صفت به األمة إن درس أوضاع األمم هذه وما هي عليه ضروري إال أن املطلوب هنا تدوين بعض ما ات
من طريق العشائر والقبائل فإن أكثر ما تظهر هذه .. العربية من خصائص واضحة، وأوصاف جلية

اخلصائص يف العشائر وأساساا االجتماعية، والتعرف بأصل بنيتها القومية مما يتعلق بقطرنا خاصة فإنه 
  ...أقوى يف املعرفة وأقرب للتناول يف البحث والتنقيب وتدوين ما يظهر

    

ومن مث يتحقق لنا ما يعرض للجماعة من إضافات وزوائد مبقتضى احلاجة املدنية مما دعا اىل هذا التحول 
فاألصل للبحث عن أمة هو درس البداوة العريقة فيها واملتأصلة أكثر فذلك مبرتلة معرفة . وإن كان تدرجيياً

 هو من بقايا تلك بل من أصوهلا وأسسها إذ ما نشاهده يف العرب من الطبائع واألوصاف إمنا... املاضي
العامة املشتركة املوجودة يف باديتهم فلم تنتزع منهم بسهولة، أو تفقد بسرعة فال تتغري أو تتحول وإمنا 

نالت استقراراً حىت أن احلضارة مل تتمكن من تغيريها أو اجتثاثها فتيسر اجلمع بينهما واأللفة وبنيت 
هذا خصوصاً بعد أن حما ...  ال معىن له إذا كان تسيري اجلماعة به ممكناحضارم على أسسها والتبديل

  ..الدين اإلسالمي املرذول من عوائدهم

فإذا عرفنا إن الوضع ال جند مندوحة من النظر إليه من كل . وهذه متالزمة يف كافة احلاالت االجتماعية
عشائرية وذلك ألن العريب يؤلف البيت أو فاملهم تثبيت احلالة ال. ناحية وشعبة ومن مث تتيسر املقارنة

والكل سائر على حنو متماثل أو . األسرة أو العائلة، ومن هذا يتكون الفخذ فالعشرية، فالقبيلة واإلمارة
 "1"...وعلى هذا الترتيب كانت طبقات العرب الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن والفخذ.. متقارب

نال وضعاً أكرب وتقل العالئق ويقتصر على بعضها وهي األصول ويالحظ هنا ان كل واحد من هذه ي
وحينئذ تكتسب األسرة األوىل امساً أعظم بالنظر لعظم . وتتنازل يف التفريغ اىل أفخاذ تالية.. املعول عليها

الفخذ األول املتفرع منه فيدعى عشرية، وهكذا يتقدم يف السعة والضخامة كلما زادت النفوس وتكاثر 
  ...وتقادم العهد كفيل بذلك وضامن له.. حىت ينال اسم قبيلة أو حيصل على لقب اإلمارة... التوالد



عباس العزاوي-عشائر العراق    27  

وكلما حصلت حاالت اجتماعية مثل هذه نرى التبدالت ثابتة قد مشت على وترية واحدة والزمت 
سياح فتكاد تكون السرية االجتماعية متطابقة ومتوافقة من كل وجه ثالث نقاط بل ان ال. وضعاً مستقراً

الغريب أو املرء األجنيب إذا شاهد واحدة ال يكاد يفرق بسهولة خصائصها عن رفيقتها فكأا جرت على 
والتفاوت يف العادات قليل أو ال يعترب كبرياً إال من حيث املقدار أو .. أو اتفاق اجتماعي. ج تربيوي

  ...ى قدميةالكثرة والقلة أو التقرب من حميط يستدعي وجود عوائد، وأحماء أخر

وملا كان البيت اس هذه اجلماعات ومبدأ تكوا وان التشعبات لألفخاذ والقبائل ناشئة من هذا األصل 
  ...األول اقتضى بسط القول فيه بسعة

  "األسرة" البيت -2

 يف كثري من مواطن العراق على الفخذ وجند هذا املصطلح يف "البيت"واىل اآلن يطلق . البيت أصل القبيلة
والبيت لغة ما حيتوي . اخل... اء العمارة والكوت واملنتفق وغريها، فيقال بيت جنديل، وبيت عبد العالأحن

على هذه األسرة وجيمعها ويكون من الشعر أو من غريه من سائر اخليام كالصرايف واألكواخ كما يطلق 
وأصله من البيت املعروف يف .. على البيوت من اآلجر وغريها من مواد البناء ويراد به يف األكثر الغرفة

  ...البادية

ويتألف البيت من ركنني مهمني الزوج والزوجة وما يتولد منهما أو ما يتبعهما بعالقة االرتباط العائلي 
وال يسع هذا البيت أكثر من هؤالء فإن تزوج أحد األوالد كون . للتكاتف على املعيشة وهذا أمر طبيعي

  .بيتاً جديداً

يد ال يستقل من كل وجه وإمنا حيافظ البيت األول على سلطته ومعونته ملا تولد منه، وهذا البيت اجلد
وهذه وإن كانت تفقد بعض االستقالل يف .. واحترام الناجم ملن درج منه وعول عليه يف منوه واستقالله

لتضامن حلفظ كانت ألمر مهم هو الرغبة يف ازدياد هذا الوالء وتقويته وا.. االنقياد والطاعة والتفادي
  .الكيان، ومراعاة احلياة يف صيانة بقاء النوع والنفس

 دده األخطار من كل صوب، وتنتابه اآلالم من نواح خمتلفة، يريد أن "البيت اجلديد"ذلك ألن هذا 
يعيش، وحيس بضرورة إىل التكاتف مع األصل إذ ال يسعه أن مييل إىل من هو أبعد منه وإمنا يعتضد مبن 

  .ليه وأحق برعايته وموافقته على السراء والضراء يف كافة مطالبههو أقرب إ

ومن مث حصل التفاين يف سبيل املنفعة والتكاتف بني هذين البيتني حبيث صار ما يصيب الواحد يتأمل منه 
  ..اآلخر ويتضامنون مجيعاً لدفع الغوائل ويتهالكون يف النضال

    



عباس العزاوي-عشائر العراق    28  

فراد البيت وتكاثروا كونوا بيوتاً جديدة منهم على عني ومل تقف األمور عند هذا احلد فكلما زاد أ
إال أن ما ... الشروط، والبيوت املتفرغة منها ما حيافظ على اسم البيت األول والباقون يستقلون بامسائهم

  ...يهم األول والثاين أعظم مما يهم الثالث والرابع بالتوايل يف االشتقاق والقرب والبعد

ا التكاتف وقوته بالنظر لقوة القرابة ودرجتها وهذا صار أساساً مهماً يف االرث ومن هنا راعوا درجة هذ
 فإن جتاوز اخلمسة - كما نراه اليوم-بطون أو أظهر. والتضامن يف الغالب يكون حلد مخسة. االسالمي

األمور فيقل التكاتف على ... فال يهم الواحد أمر اآلخر وإمنا املهم حينئذ ما خيص الكل ويتعلق باجلميع
إال أن يكون هناك خطر عام يهدد كيان اجلميع، أو قريباً من ذلك كأن يكون . الشخصية، واملالية الفردية

، ومن البيت األول نشأت الرياسة على عدة "من حلقت حلية جار له فليسكب املاء على حليته"من نوع 
  ...وهكذا االمارة.. بيوت إىل أن مشلت الفخذ، أو العشرية أو القبيلة

 "الوسقة" ويترتب عليها الوسكة "الدم خبمسة" و"احلالل خبمسة"وعلى هذا األساس صاروا يقولون 

فال يسألون مالياً أو بدنياً أكثر من خامس بطن، أو ظهر .  وما ماثل مما سيأيت البحث عنه"األخذ بالثار"و
ا يهدد كيان القبيلة يف إال يف األمور العظمى، واألخطار الكربى مم... ال يف املال وال يف الرجال

  ...وحيرج موقعها، أو يزلزل مكانتها... اخلارج

ال يسألون أخاهم أن هؤالء منتهى ما يتألف : وقد يبلغ م التضامن يف نوائب الدهر حلد أن قال قائلهم
 أن كما... "البديدة"، أو "الفرع"، أو "الفندة"، أو "بالفخذ" وفروعه القرىب املسمى أخرياً "البيت"من 

  . أسرة واحدة-وإن تفرقت بيوم-احلقوق متكافئة بني هؤالء ويعدون

  .."العشرية" منها تألفت "أفخاذاً"ومن مث كونوا مجاعات 

   كيف تكونت األسرة-3

حيسب بعض األجانب ممن ال خربة له وال اطالع أن تكون األسرة العربية كان بصورة مهجية ووحشية 
  .اخل.. األسر املنتظمة، وال الشرعيةاقتضاها احمليط فال تعد من 

وهذا الزعم باطل تكذبه احلالة اليت عليها األسرة العربية مهما بلغت من العراقة يف البداوة، فهنا يفرق بني 
  .البداوة والوحشة يف أن األوىل تابعة لنظام واألخرى ال تعرفه

ونظم قومية سواء كانت مكتوبة يف األصل إن العائلة كان تكوا نتيجة متثالت وتطورات واتباعاً لشرائع 
وهذه احلال ال يدرك أوهلا لقدمها وهي مألوفة اىل أن .. أو متلقاة من أهل الشرائع أو احلالة اقتضت ذلك

ظهرت اإلسالمية، وان الشريعة الغراء مل تغري فيها تغيرياً كبرياً ألن أساسها من مقتضيات البيئة، وإمنا 
أي أا ال تفترق يف تركيب .. وأكمل نقصها ودعا اىل ما هي عليه اليومأجرت إصالحاً شذّب فيها 
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 اليت يذكرها أهل "1"وانكحة العرب... عائلتها، وتأليفها سواء يف اسالميتها، أو يف جاهليتها إال قليال
 اآلداب هي أشكال ال أساس أصلياً، أو كانوا يفعلوا ألحوال خاصة، أو أن املرأة مل تكن مصونة، وال

 ولكن التطبيق فيه متفاوت تفاوتاً "الدين االسالمي"واليوم تتمشى على قانون ...!! قاهر عليها ختشى منه
ليس بالكبري واصالحه مهم بالرغم من قلته، أحدث انقالباً يف االسرة ويف غريها حمكم، قوي وبسيط 

وقرر حقوق ... وشرائع اليومناشيء من روح القوم، سهل االخذ مما ال نراه يف شرائع األمم السابقة بل 
  .العائلة وافرد أحكاماً لكل من الزوجني

وهلن مثل " و "وعاشروهن باملعروف"واساساً ان صالح كل من الزوجني مطلوب ومرغوب فيه وأساسه 
  .اخل... "فامساك مبعروف او تسريح باحسان" و "الذي عليهن باملعروف

سرة ومكانتها عند العرب فال جندها تابعة لالهواء، متبدلة والتاريخ يقص علينا الشيء الكثري من نظام األ
بل ثابتة مستقرة ال تقبل التبديل والتعديل بوجه ... كل يوم، فتطبق وفق الرغبات، او االحوال اآلنية

    خبالف ما نراه اليوم يف كثري من األمم وانظمتها فاننا جندها تابعة 

فاالسالمية اصلحت يف نظام العائلة وساوت يف احلقوق ... الةلألهواء، واآلراء اآلنية، ال تستقر على ح
بني الزوج والزوجة ومنعت الظلم عنها وأقرت الزواج املشروع ومنعت ما هو مستكره وهو اختاذ 

، ووافقت على العنعنات املرعية الفاضلة واالعتيادات اليت ال تؤدي اىل االجحاف، "البغايا"، او "االخدان"
وذا صانت ... ومنعت الوأد، والعضل، وقررت نظام االرث...  ال خيل باالساسمما... او القسوة

  ...حقوق املرأة سواء كانت اماً، او زوجة، او بنتاً، او ما ماثل

وهذا أس العائلة ودعامتها املكينة وال يستطيع احد ان يتزوج . فالبيت يتكون من الركنيني املذكورين
والعقر عند العرب دية ... ان ينال عقوبته، او ان يكون منفوراًبدون عقد، أي ان يغشى امرأة دون 

فلو كانت غري مرتبطة بعقد ملا احتيج اىل ذلك، وال روعيت الوالية ... التجاوز على عفاف املرأة
 وهو الصاحب بال زواج وال عقد فانه مرذول كما "اخلدن"ومما ابقته اللغة والقرآن الكرمي لفظ ... عليها

وان املرأة اليت تسلك هذه الطريق تعد خدناً، او فاحشة، او زانية، او بغياً، ... ومنفور منههو املنقول، 
حلد ان العريب كان ... واذا كان هلا اقارب او عشرية قتلتها وغسلت العار... وان مل تكن مبتذلة للكل

ها خشية ان ترتكب  قبل ان يأيت أوان زواج"الوأد"يوجس خيفة من لصوق العار فيقتل ابنته حية بطريق 
وقد منع . قبل ان يقع الذنب... ما جيلب العار وهذا التوهم وتوقع العار ساقه اىل ارتكاب جناية قتلها

  ."واذا املؤودة سئلت بأي ذنب قتلت"االسالم منه ووقف القوم عند حدود الشرع 

ائهم واسرا وأمثلة هذا مجة وكانوا وال يزالون يبذلون جهوداً النتقاء الزوجة واستيالد من يكونون مثل آب
  ...مما هو حمفوظ عنها ومرتكز يف نفوس القوم... سنأيت بالكثري منها يف حينها عن كل قبيلة
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او يشربوا ... والعرب يكرهون بل ميقتون ان ياكلوا فضالت غريهم او يلغوا يف اناء ولغ فيه كلب ما
قتون القبيلة اليت تبيت أكلها، فمن االوىل سؤره، واحلاصل ان نفوسهم تعاف مأكول الغري، ومشروبه ومي

يأنفون من ... ان ال يتصل بامرأة هي متاع كل واحد او فضالة كل شارب، وهذا عام يف كل القبائل
  : ذلك كل األنفة

  رفعت يدي ونفسي تشتهيه  وقع الذباب على اناء اذا

  فيه اذا كان الكالب ولغن  االسود ورود ماء وتجتنب

وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة "قرآن الكرمي هذا النوع من االتصال باشنع وصف واصدقه وقد وصف ال
ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ": واما الزواج املشروع فقد نوه بذكره وحبذه بقوله. "وساء سبيال

. وة وهي معروفة اآلية والغاية يف ذاك ارضاء الشه"ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل يف قلوبكم مودة ورمحة

  ...وليس الغرض اتصال الود والرأفة

واملهر ايضاً معروف لديهم ومتبع عندهم ويتغالون به ونكاح الشغار مما ابطاله االسالم بل اوجب فريق 
 "1""غصه بغصه وال كصه بكصه"وكذا هو منفور منهم وقول العوام ... من الفقهاء الزام مهر املثل فيه

وليس هذا معناه شراء املرأة، او مساواا مببلغ معروف معني واستكراه هذه . معتادهماملثل العامي مما يؤيد 
فاالمر ال يفهم منه ذلك وإمنا هو ضمان ... احلالة من بعض املتمدنني، او الذين حياولون هدم كل قدمي

... هتهاللزوجة ان تعيش بضرورة بل لدفع كفافها، وحراسة وضعها ملدة حىت تتبصر من امرها وتعني وج

وكذا يقال عن املراسيم لألعراس والزفاف ومراعاة . "2"وحكاية ام شهلبه وبنت الفوري تعني ذلك
ولكن االسالمية . الكفاءة والنهوة ملن مل تعرف كفاءته وذلك من أي قريب حفظاً للسمعة والنسب

ىل االهتمام كما ان الغرض مصروف ا. حتوطت يف هذا االمر وجعلت له سياجاً معقوالً من التصرف
  .واملغاالة لئال تكون املرأة بضاعة رخيصة او مبتذلة

وهذا نظام متأصل فيهم من . ومن مث نرى العرب قد حافظوا على انسام وأعراضهم وصيانة اخالقهم
ونكتفي ذا ملناسبة البيت . "3"زمن قدمي ال يدرك اوله، ومزاعم أهل الطومتية مردودة، وغري معروفة

  ...وبيان اركانه

وال يسع املرء ان ينكر ما يشاهده يف العرب عن خيوهلم اليت هي وسائل جنام من االخطار وأم قد 
 وبالغوا يف ذلك وحكوا احلكايات عن الكراب على الفرس أو محل االثقال "ارساا"حفظوا على انسام 

 ما هو أعز لديهم من خيول مما يدل على ان القوم كما يهتمون بانفسهم يرعون بعني االهتمام... عليها
  ...الا وسائل جنام وكسبهم يف حروم
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.  كما تقدم"بيت" وكذا يقال له "فند" ومجعها بدايد والفندة ومجعها "البديدة"ويقال له :  الفخذ-4

وهذا تابع لكثرة . والفخذ يف االصل عدة بيوت من جد قريب ال يكاد يتجاوز اجلد اخلامس يف االغلب
 ولظهور من ينال مكانة وحيصل على مقدرة شخصية ومواهب مؤهلة حىت يكون رأس بيت او النفوس،

  .فخذ جديد

ونرى التالزم والتكاتف بني افراد هذه البيوت والتضامن بينهم قوياً جداً فاملسؤولية الشخصية للواحد 
 الرابطة حينما تعلو ومن مث تتضاءل... كما ان التكافوء يف احلقوق ظاهر... على اآلخر متجلية يف هذا

  ...وتقل وحينئذ يكون التكاتف يف املصلحة العامة واالحوال اليت ختص القبيلة او العشرية

ومن هنا ساء ظن من زعم ان هؤالء وحوش ال جامعة جتمعهم وال رابطة تربطهم، وام بيوت مبعثرة يف 
أ بعض املباحث من املغرضني واننا لنعجب ممن يكتب وال يعرف حقيقة ما يكتب وإمنا يقر. الصحراء

ويتخيلها حقيقة فيبين عليها اوهاماً من عنده ومطالعات فاسدة من رأيه فيحسب انه قطع جهيزة كل 
واحلال ان الفخذ يف تضامن وتكاتف وفق ترتيب معهود لديهم وشكل منظم ... كاتب وخطيب

فهو ضمان اجلماعة، ...  مقصودوركنه الركني االحتفاظ حبياة اجلماعة، والتكاتف للشر غري... معروف
  ..ودعامة بقائها، وأس صالحها

  :وعلى هذا الفخذ تترتب االحكام التالية

هو املسؤول عنها حلد مخسة بطون أو أظهر أو ان الكل مسؤولون كما هو معتاد كثريين من .  الدية-1
كل وصارت نظاماً القبائل احملدودة يف موطن وترى الضرورة تدعوها اىل هذا التضامن فشاعت يف ال

ومن مؤيدات هذه الفكرة ان قاتل ... وحينئذ ال تقتصر املسؤولية عند األقرب فالكل مطالبون... هلم
  ...قريبه مسؤول شخصياً تشديداً للعقوبة عليه مع اجلالء وما ماثل

  . احلالل خبمسة أيضاً أو املسؤولية املالية-2

 وتشدد على السارقني من األقارب أواجلريان لعني  جتري على هؤالء املسؤولني"الوسقة" الوسكة -3
  .السبب املذكور يف الفقرة األوىل

  ...وأمثال ذلك من املطالب عن اجلناية الشخصية أو املالية

ويالحظ هنا ان بعض األفراد قد جيلى أو يرحل اىل قبيلة أخرى ألسباب كثرية فيحافظ على مكانته 
وحينئذ ال ميكن أن نعده فرعاً من فروع القبيلة أو بيتاً من . منهويؤسس له امساً فينسى جذمه الذي درج 
واذا كان نسي أصله ... وهذا وقع كثرياً يف مواطن متعددة. بيوا وامنا نعلم امجاال انه من تلك القبيلة

  ...فيعد من هذه القبيلة األخرية
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. سها أو من اشتهر أمره منهاقد شاعت التسمية بالبيت، وكذا بالعشرية أو القبيلة باسم مؤس: ملحوظة

ومل تعرف التسمية اىل املواطن إال ... وقل من تسمى باسم غريه إال أن يكون بنبز كسنجاره وآل اجلرباء
قليال وهذا قد يكون للفصل بني املواطن واألماكن فيما اذا تفرقت القبيلة كأن يقال مشر اجلبل ومشر 

  ...ائل تنسب اىل جدها وتعرف بامسهااخل بصورة عامة وإال فأكثر القب... اجلزيرة

واألقوام األخرى كاالثوريني والكرد، والترك، إمنا تعرف قبائلهم بامسها األصلي املعروفة به وبقريتها أو 
وال يؤمل االطالع اىل ما هو شبيه او مماثل ملا عند القبائل ... أرضها اليت حتل فيها، وهذا هو الغالب فيهم

والترك اقرب اىل األوضاع . وإذا عرف هذا يف الرؤساء فهو وقيت وملدة... ذالعربية من تفريع وافخا
  ...القبائلية يف بداوم

   العشيرة-5

أو قد يتفرع الفخذ الواحد اىل عدة ... وتتألف من عدة أفخاذ أو بيوت وتعيش جمتمعة بالوجه املتعارف
ده ويتشعبون بتزايد نفوسهم وحينئذ يتسمى أفخاذ فرعية بناء على تقادم العهد يف بناء البيت فيتكاثر أفرا

 ولكن "قبيلة"وهذه قد يتساهل يف تسميتها فيقال هلا . "بالعشرية"ما كان قد تسمى بالفخذ أو البيت 
وهؤالء ...  إذا كان جزءاً من القبيلة وغري منفك عنها"الفريق"املعروف أكثر هو ما قدمنا وقد يقال 

 وهنا يقال "بالعمة أو العمومة"وون وجتمعهم صلة القرابة أو ما يدعى األفراد متكافؤون يف احلقوق ومتسا
وإال فعندما عشائرنا يقال .  حينما يبلغ الف بيت باصطالح عرتة ومشر يف غالب األحيان"مجعاً"للفريق 

  . منه"نار الفريق"و. جلملة بيوت تسكن يف موطن فريقاً

    

ربية أو االشتقاق من جد واحد وإمنا تراعى فيه القرىب البعيدة والفريق أو اجلمع يف الغالب ال يراعى فيه الق
وباصطالح ... وأساسه أن يتفوقوا على أمر من غزو أو ما ماثل... وقد يكونون خمتلفي األفخاذ والبدايد
وغالب اجلموع أن تؤلف للحرب خاصة أو ..  واجلموع"اجلمع"عشائرنا ال خيتلف معىن الفريق عن 

 خبالف الفريق فانه يتكون من "تالقت اجلموع: قال! قال يا حمورب حورب": ثلللغزو ولذا يقول امل
عشريته أو "أفخاذ خمتلفة بسبب املراعي والتجول املوقت ايام الربيع فيعود بعد ذلك كل اىل قومه ومجاعته 

  ."فخذه

ذا طالب املنهوب منه أو أما املسؤولية املالية والشخصية يف هذه فاا غري مرعية لدى القبائل البدوية أي إ
ولكنها لدى قبائلنا املتامخة للمدن أو ... وأما أموال القبيلة فهي حمترمة. املسروق منه فال يسعه ذلك

وميثلون .  من ظفر به"يتوسك"ااورة هلا فاملسؤولية فيها من قبل ااورين عامة وان املعتدى عليه يتوسق 
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صول اىل كل مواضعها ولذا يؤخذ من األطراف أو اجلوانب اليت  فال ميكن الو"غابة"هلذه بان العشرية 
وهذا يعد طريقاً الستيفاء احلق وواسطة للحصول عليه فليس عندهم اجلناية شخصية . يتيسر األخذ منها

  ."وال تزر وازرة وزر أخرى"أو فردية على حد ما ورد يف القرآن الكرمي 

ملن " أفحكم اجلاهلية يبغون:"ذنب املرء غريه ويرد بقولهوقد ى اإلسالم عن ذلك وأمر أن ال يسأل عن 
ال يرضى إال أن يكون احلصول على احلق من األمور الكيفية، وجيعلها تابعة للقوة والتمكن من أخذ 

ولكن القبائل ترى هذا ال من ناحية خمالفة النص الصريح، وإمنا هو تدبري حلراسة احلقوق ... احلق
  ...املتقابلة

ا إمنا يراعى يف املواطن اليت ال حكومة فيها ذات سلطة فيستعني املرء بقوة قبيلته فيستويف حقه وإن مثل هذ
ويف هذا ضمان مل جيد أهل البادية بداً . فكأن القوم يف حرب. ممن عثر عليه، أو ظفر به من أقارب عدوه
نوا من اكتشاف طريقة أسلم من أو بالتعبري األصح مل يتمك... من الركون إليه وال رأوا ضماناً له غري هذا

هذه فهي الطريقة املثلى عندهم بالنظر للتجارب اليت مرت عليهم، وقد رأوا كثرياً ما هلذه الطريقة من 
  .النفع واحلصول على احلق أو صيانته بتأمني املطلوب

ت من وإذا خل. وقد تدعو هذه حلروب دموية. وحينئذ حتسب هذه األمور إذا أريد الصلح أو املساملة
  .التجاوز وهو واقع قطعاً كانت ضماناً وحراسة للحقوق

 من األقارب ويراعي أحكام القرآن الكرمي وال يسأل سوى "الوسكة"رأينا بعض الرؤساء من حيرم الوسقة 
  ."كل شاة معلقة من كراعها" وعلى هذا يقولون "وال تزر وازرة وزر أخرى"اجلارم كما يف آية 

 تسأل أكثر من اخلامس يف درجة القرىب من البطون وال تطالبه ال باملسؤلية أما العشائر البدوية فال
أياً كان ومن أي قبيل سواء كان قريباً أو بعيداً على أن ال يكون من ... الشخصية وال باجلناية املالية

جناية ما ومتنع التطاول على أموال القبيلة بتاتاً ويف حالة أن يكون القريب جىن على قريبه . عشرية أخرى
وهذا مل يقدر باخلمسة ولكنه . سواء كانت مالية أو بدنية فإن املسؤولية تقتصر على الفخذ وال تتجاوزه

يف احلقيقة ال يتجاوزها وأما إذا كانت قد وقعت اجلناية بني أهل الفخذ فتكون املسؤولية على الفاعل 
  ...نفسه دون غريه وتضاعف يف األكثر

    

اعات العشائرية من األلفة والتكاتف واحتماء بعضها بالبعض قد يسبب العداء بينها مث ان هذه احلالة للجم
وبني ااورين وتؤدي اىل ما يؤذن باخلطر، أو يهدد كيان اجلماعة ويتكاتفون ألجله أو بالتعبري األصح ان 

لكيان العشائر واملهددات ... ذلك ال حيتاج اىل مقاولة أو معاهدة وإمنا يتم مبجرد وقوع اخلطر وحدوثه
ولذا جندهم يتخذون وسائل عديدة لتقوية التضامن بينهم ويتأهبون لدفع الطوارئ . كثرية ومتعددة
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التذكري بالوقائع القريبة العهد واالجتماعات املتوالية يف االس والدواوين تنبه على : والعوادي وأمهها
هلوسات وبذكرى الوقائع السابقة وحكايتها لزوم التضامن يف حراسة األموال واألنفس وييج العداء با

واستخدام العماريات واخلطابة املشوبة حبماس ومقترنة باألشعار ومىت شعرت مجاعة أو عشرية بضعف 
ركنت اىل التحالف مع العشائر األخرى ااورة مذكرة هلا بقرابة ولو بعيدة، كاالشتراك يف القحطانية أو 

ئع متماثلة أعانتها ا، أو باألخطار اليت تنجم من جراء ذلك أو استعطافها أو جبوار، أو بوقا... العدنانية
وأا سوف يناهلا ما ينال هذه، وقد تستخدم عدة وسائل من هذه ويف خالل ذلك ترى التهويل، 

  ...واالستنهاض

ة أو وهذه حاالت أشبه باحلقوق الدولي... ومن مث حيصل االتفاق، أو التحالف أو يتدخل يف أمر الصلح
  ...أا مصغرا، والطبيعية منها

فقد ... ونترك اآلن البحث عن العالقات بني العشائر املتقاربة أو املتباعدة وان كان األصل من جنار واحد
... نرى هلذه عالقات وصالت متنوعة ال يسهل الكالم عليها ما مل نعرف عن العشائر وخصوصياا شيئاً

  ...رجيةقبل أن نرجع اىل العالقات اخلا

   القبيلة-6

وحينئذ يقال هلا .. وقد تتألف اجلماعة العربية من عدة عشائر بان تكتسب ضخامة وسعة يف تكوا
وهذه ال تفترق عن العشرية إال .  وقد يتساهل يف التعبري فتسمى العشرية باسم القبيلة كما تقدم"القبيلة"

رئيس القبيلة، وقد يصح التعبري إذا قلنا ان القبيلة يف الرياسة العامة بأن يكون رؤساء العشائر منقادين ل
فهي ال ختتلف يف حكمها عن العشرية وحينئذ ... عشرية موسعة، وبالغة حداً كبرياً من التفرع والتشعب

فالرؤساء هنا مبرتلة رؤساء .. تكون الكلمة واحدة وان كانت كل عشرية تدار داخلياً من قبل رئيسها
  ...األفخاذ يف العشرية

. وهذه ال تكون املسؤولية العامة فيها إال يف املطالب العظمى واحلاالت الشاذة فهم متناصرون فيما بينهم

أو تتدخل احلكومة حلل الرتاع .. وكذا رئيس القبيلة هو واسطة التفاهم مع احلكومة دون رؤساء العشائر
فيتفاهم معه، أو يتفاهم مع .. بني فريق وفريق من العشائر املتخالفة ممن هم حتت سلطة رئيس القبيلة

  ...رؤساء العشائر املتخالفني

فليست كالفخذ يف شدة ارتباطه وال كالعشرية يف تكاتف . وعلى كل حال ان هذه احلالة ضئيلة العالقة
وإمنا هي سلطة عامة وغالبها امسي وتنفذ األوامر على أيدي الرؤساء على العشائر فهي أشبه . افخاذها

  ...ة للوالية أو اللواء بالنظر لألقضية والنواحي يف نظام املدنباالدارة العام
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والفرق هو ان بني احلكومة وأفرادها عمومية وأما يف هذه فال يتوىل الرياسة على العشرية إال من كان من 
... بيت الرياسة، أو من أبدى مهارة حبيث رضيت عنه العشرية فانتزعها ممن ال يصلح هلا وهذا نادر جداً

ا يقال يف الرياسة العامة فاا ال يتوالها على القبيلة إال من كان من بيت الرياسة وما شذ عن هذه وكذ
... القاعدة فذاك ألسباب غالبها ظهور اخلطر املهدد لكيان القبيلة، ووجود املقدرة ومخول بيت الرياسة

 أكرم منه، أو مجعها معاً حىت خصوصاً إذا علمنا ان الرياسة يف العشائر تكون ملن هو أشجع من غريه، أو
ارتضته القبيلة من بيت الرياسة، أو من بيت آخر مالت إليه وعدلت من األصل الذي كانت تعترف 

  ...وهذا مشاهد كثرياً.له

... واحلاصل ان القبائل تظهر قوة تكاتفها يف أمور منها الدية، واملطالبة بالدم أو الثأر وبضمانات اجلرائر

  .اخل.."احلذية"ة الدم، ومعاونة الضعيف واعطائه وكذا القيام بفور

  ...وعلى كل حال ال حيصر أمر التعاون والتضافر ويتجلى عند منازعات القبائل وحروا وغزواا

ضم أخاك البن عمك وابن "ويف املثل يقال . وأساس ذلك انه تراعى فيه الدرجات بالنظر للحوادث
  ..أمورهم وهكذا يقال عنهم يف كافة "عمك للغريب

  ...فمثالً ان القبيلة اليت متت اىل القرىب مقدمة لديها دون غريها ولو كانت القرىب بعيدة جداً

    

وحينئذ تثري أمشاج ... وهذه األحوال تالحظ عند امللمات فتهيج كامن القرىب والعداء مع القبائل األخرى
.. ا لتيارها وتسوقها لغرضهاالقرىب ووشيجة النسب فيتحرك وتر الشعور ودقات االحساس فتدفعه

  .وهكذا

وهنا نرى البالغة والتالعب يف جلب النفوس يف الشعر فاحلكايات واهلوسات وهكذا كل ما يسلك 
  .طريقه فيها وجيذب رغبة

   االمارة-7

وقد تتقارب عدة قبائل، أو تتكاثر اىل أن تكون قبائل عديدة فيتوىل امارا رئيس الفخذ األول، أو أن 
وهذا قليل، ... س إحدى العشائر أو القبائل مكانة ويبدي مهة زائدة جلمع الكلمة فيعول عليهينال رئي

  .والعنعنة مرعية

ويف جند كلمة أمري عامة تقال لرئيس كل قبيلة، أو عشرية ولكن أصل وضعها . "األمري"وذاك الرئيس هو 
  ...لالمارة على عدة قبائل وتويل رياستها

وإمنا هي سيطرة عامة، . انت أضعف من حيث التدخل يف شؤون كل قبيلةوهذه عالقتها أكرب وان ك
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. تنظر يف العالئق العامة بني القبائل كما ان رؤساء القبائل ينظرون اىل العالئق بني عشائرهم... وزعامة

وكذا تالحظ مكانتها بالنظر لالمارات، أو القبائل األخرى بني أن تكون على سلم، أو حرب، أو 
  ...غزو

  ...ا تترتب حقوق ال تفترق عن حقوق القبيلة أو العشرية بصورة أعم وأعظموهن

وكذا على عالقتها مع بعضها مما يستدعي البحث الطويل واالستقصاء . وسيأيت الكالم على عرف القبائل
  ..عن األحوال

جية أو ويبطل مزاعم من ينظر اىل القبائل كنظرة مه. ومن أهم مباحث القبائل. وهذا البحث الذ جداً
وحشية فيتصورها ال هم له سوى الغزو والنهب دون قانون وال عادات تكبحها وحقوق تردعها، أو 

  .تعامالت توقفها عند حدها

وغاية ما أقوله اآلن اا مل خترج عن النظام والعادات املقررة حىت يف غزوها وقيادا للغزو، وتقسيم 
 البيت والفخذ، والعشرية، والقبيلة، واالمارة، ومكانة كل من وإذ قد عرفنا تكون: اخل ملحوظة...الغنائم

والكالم عليها ال يفترق عن . "القبيلة"هذه بالنظر لألخرى امجاال حتتم علينا أن نبحث عن الشكل الكامل 
  ...اإلمارة بوجه

كان كبرياً، فالكالم على القبائل هو كالم على كافة اجلماعات العربية وال نفرق بني ان يكون قبيلة إذا 
لذا ترانا قد نفخذ القبيلة اىل افخاذ متتالية واىل شعب أخرى . وبني أن يكون عشرية فيما إذا كان كذلك

  ...هذا مع بيان العالقة والقرىب بني القبائل. مما ال يراعى فيه التصنيف املار الذكر اكتفاء مبا علم

ات نظراً لتكاثر فروعها وتفرعهم اىل من هو فال يوجه النقد اىل ان الواجب ان تعد بعض القبائل امار
وإمنا الغرض هنا أن نتكلم عن القبيلة وما تفرعت إليه من الفروع . وال مشاحة يف االصطالح... دوم

التالية دون التزام لبيان قبيلة، أو عشرية أو ما ماثل وإمنا نكتفي باالسم الصحيح املعروفة به الكتلة 
 أو عشرية فيحافظ على امسها مع غض النظر عن فروعها أو كثرة املوضوعة البحث قبيلة كانت

  .وباقي املباحث تذكر عند خصوصية كل قبيلة حبياهلا... تفرعها

  عرب العراق -10-

قدمية العهد، ولعلها ... واىل مصر والبحرين... إن هجرة العرب ونزوحهم اىل العراق والشام وسورية
، أو قبلها بأمد ال نستطيع تعيينه حىت تكونت هذه احلكومة كما ابتدأت من أيام احلكومة احلمورابية

ارتأى ذلك مؤرخون كثريون ومل تنقطع صلتهم بالعراق، أو احتكاكهم به على بعد الزمن، وتعزى 
اهلجرة بالنظر ملؤرخينا اىل سعة ملك اليمن واكتساح ملوكهم املمالك األخرى، مث اىل سيل العرم يف 
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 كما "التنوخ" القحطانيني والعدنانيني مما أدى اىل االختالط واجياد حلف عريب قيل له اليمن، مث اىل تكاثر
  ..."العراق" فكانت جتري اهلجرة اىل األرياف وأمهها "القبائل التنوخية"مسيت القبائل املتفقة 

...  والتمثلوال نعدم بعض النصوص التارخيية عن هذه اهلجرات والتدافع بني القبائل والتداخل أو االنقياد

وال يعرف يف احلقيقة وبالضبط تاريخ الرتوح اىل العراق وإمنا هو قدمي، وإن كافة العرب املوجودين يف 
العراق حيفظون أصلهم وانه من جزيرة العرب، وان فريقاً منهم ميت اىل القحطانية، وآخر اىل العدنانية 

غم من االختالط حافظوا على جتارهم فهم بالر... ومنهم من هو من العرب األوىل كما يراه البعض
واصلهم األصيل ولكن امللحوظ هو ان السلطة كانت للقحطانية وان كان يقال عن تغلب العدنانية فاالزد 

  ...مل يضيعوا سلطتهم

    

قوم من : "وملا صاحل خالد بن الوليد أهل األنبار رآهم يكتبون بالعربية ويتعلموا فسأهلم ما أنتم فقالوا
 حني أباح العرب مث مل نزل "1"زلنا اىل قوم من العرب قبلنا فكانت اوائلهم نزلوها أيام خبتنصرالعرب ن

تعلمنا اخلط من اياد وأنشدوه : "فقال ممن تعلمتم الكتاب؟ قالوا... ويفسر هذا القول باحملفوظ هلم." عنها
  : شعراً

 فتهزل النعم أقاموا أولوا  أياد لو انهم أمم قومي

  ."2"اه"ساروا جميعاً والخط والقلم  ة العراق إذالهم باح قوم

ومما يبني حمفوظات القوم عن أصلهم ان خالداً حينما جاءه رؤساء أهل احلرية للمفاوضة يف أمر الصلح 
وحيكم ما أنتم؟ أعرب فما تنقمون من العرب؟ أو عجم فما تنقمون من االنصاف والعدل؟ فاجابه : قال

لو كنتم كما تقولون مل حتادوننا وتكرهون أمرنا : وأخرى متعربة فقالعدي اللخمي بل عرب عاربة 
مث قال له اختاروا . اخل..ليدلك على ما نقوله انه ليس لنا لسان إال بالعربية فقال صدقت: فقال له عدي

قال واحدة من ثالث ان تدخلوا يف ديننا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، أو اجلزية، أو املنابذة واملناجزة ف
 تباً لكم وحيكم ان الكفر فالة مضلة فامحق العرب من سلكها فلقيه -: بل نعطيك اجلزية فقال خالد

ولكنهم ثقل عليهم ضياع . فصاحلوه على مبلغ معني...! دليالن أحدمها عريب فتركه واستدل األعجمي
  : األمرة واعطاء اجلزية فقال ابن بقيلة

 السدير ورنق وبالخ تروح  ابعد المنذرين ارى سواماً

 والحفير مرة بين قلوصاً  فوارس النعمان ارعى وبعد

  المطير كجرب المعز في اليوم  بعد هلك أبي قبيس فصرنا
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 كايسار الجزور عالنية  القبائل من معد تقسمنا

 كضرة الضرع الفخور فنحن  ال يرام لنا حريم وكنا

 * * *  

  سرورفيوم من مساءة أو   كذاك الدهر دولته سجال

ويف هذه األبيات يتأمل القحطاين يف العراق من تغلب املعدية وسيطرا عليهم بعد أن كان ال يرام هلم 
فاملفاخرات وتسلط القبائل العدنانية ... حرمي ومل يالحظ العربية اجلامعة واألخوة القومية والدين الشامل

  ...مما رآه مصابا جلال

ملسيح وما جرى له مع خالد بن الوليد مما برهن به على قدرة وكذا يقال عن حماورة عمرو بن عبد ا
  .تالعبه بالعربية وبيانه عنها

  : ويف وقعة احلرية وانتهائها بالصلح قال القعقاع بن عمرو مبيناً أن أهل احلرية عرب مالوا اىل األرياف

 الكوانف النجاف وأخرى باثباج  اهللا قتلى بالفرات مقيمة سقى

 قرني قارن بالجوارف وبالثني  واظم هرمزاًبالك فنحن وطئنا

 الحيرة إحدى المصارف على  أحطنا بالقصور تتابعت ويوم

 فعل ا لجبان المخالف يميل به  منها وقد كاد عرشهم حططناهم

 تلك المجارف حول المنايا غبوق  رأوا رمينا عليهم بالقبول وقد

  لعريب المقانفالى الريف من أرض ا  تنزلوا قالوا نحن قوم صبيحة

وكانت السلطة ... ومن هذا كله يعلم ان عرب العراق من جزيرة العرب مالوا اىل األرياف أو ترتلوا إليها
والعرب يف اجلزيرة ال يعدون من انفصل منهم انه يعود اليهم . بايديهم ولكنها يف قوة تارة وضعف اخرى

  ...ولذا ينسى فال حيفظون له تارخياً... يوماً

... وهذا ظاهره الطعن ولكنه يف احلقيقة نسيان وامهال لشأنه... يقولون عن قوم منهم ال نعرفهمنراهم 

  ...بسبب الوقائع املؤملة واحلوادث القاسية اليت دعت فلم يتمكنوا من العودة وطاب هلم املقام

  ايام الفتح اإلسالمي الى قبائل العراق -11-

لكثري من عرب العراق املتحضرة بل نرى الذين مالوا اىل ال يقطع يف طريق االنتساب أو الصلة يف ا
األرياف وسكنوا املدن انقطعت صلتهم عن العشائر ومل تبق هلم حاجة اىل معرفة الصلة النسبية وامنا 

وأما القبائل املعروفة ممن ذكرت يف التواريخ أيام الفتح اإلسالمي فإا ملا ... يكتفون بقوهلم ام عرب
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. عهد وهلا صلة بقبائل الفتح دون املؤرخون مسموعام عن أصلها وتاريخ ورودها العراقكانت قريبة ال

  ...والقدمي منها فكلموا عنه جممالً واآلخر أوسعوه تفصيال

    

كان بدء نزول العرب أرض العراق وثبوم فيها : "1"وأننا نورد بعض النصوص التارخيية قال الطربي
اهل "ال ان خبتنصر أمر أن يغزو العرب الذين ال اغالق لبيوم وال ابواب واختاذهم احلرية واألنبار مرت

فخرجت طوائف منهم مساملني .  ويطأ بالدهم باجلنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح امواهلم"البادية الرحل
مستأمنني فانزهلم خبتنصر السواد على شاطئ الفرات فابتنوا موضع عسكرهم بعد فسموه االنبار كما انه 

فلما . ختذ حرياً على النجف وحصن من كان عنده وحرسهم، مث خلى عن اهل احلرية فاختذوها مرتالا
  .مات خبتنصر انضموا اىل اهل األنبار وبقي ذلك احلري خراباً

مث رجع خبتنصر اىل . ويقال انه دخل على العرب وحارب عدنان فاجتمع اكثر العرب فقتل فيهم واثخن
وخالطهم بعد . وبذلك مسيت االنبار. "انبار العرب"العرب فالقاهم باالنبار فقيل بابل مبا مجع من سبايا 

  ...وبقيت بالد العرب خراباً. ذلك النبط

اه ويف خالل سطور التاريخ جند ان ..ويف هذه االثناء تطاحنت العرب فيما بينها واقامت عدنان مبكة
  ... العراق واىل ما هو أبعد منهملوك اليمن قد انبسط ملكهم ودانت هلم االطراف ومضوا اىل

إن ملك اليمن وهو تبع املعروف تبان أسعد سار جبيوشه حىت : "... ما نصه"1"جاء يف تاريخ الطربي
ولذا مسي ذلك . جاء اىل جبلي طيء مث مضى يريد االنبار فلما انتهى اىل احلرية ليال حتري فاقام مقامه

مث . ن األزد، وخلم، وجذام، وعاملة، وقضاعة، فبنوا وأقاموامث سار وخلف به قوماً م. "احلرية"املوضع 
مث ... مث توجه اىل األنبار. انتقلت اليهم أناس من طيء، وكلب، والسكون، وبلحارث بن كعب، واياد

  ..انكفأ راجعاً اىل اليمن

ضعفة الناس ويف رواية خرج تبع يف العرب حىت حتريوا بظاهر الكوفة وكان مرتال من منازله فبقي فيها من 
. وخرج تبع سائراً فرجع اليهم وقد بنوا وأقاموا وأقبل تبع اىل اليمن وأقاموا هم. فسميت احلرية لتحريهم

وأيد ذلك ... ففيهم من قبائل العرب كلها من بين حليان، وهذيل، ومتيم، وجعفى، وطيء، وكلب
هللا عليه وسلم جند فيهم قبائل من التاريخ اإلسالمي يف وقائع كثرية منها أن الوفود اىل الرسول صلى ا

اليمن ونرى اخوام يف العراق فمثالً راء جاءت وفودها اىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما يف طباق 
  ...ابن سعد، وحارا خالد يف العراق على ما سيجيء

العراق وسبب كثرية يف بدء سكىن العرب يف -مما مصدره العرب والعراق-واحلاصل ان األقوال التارخيية
وقبل ما ذكروا فال ... وعلى كل حال هو قدمي مل يدر أوله. ودوامهم، وهجرام املتوالية اليه... نزوحهم
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حيد له وقت ومن بني القبائل اليت سكنت قبائل العرب البائدة من عمالقة وغريهم ممن انقرضوا ومل تبق 
ولكن القبائل اليت سكنته قبيل ... مالهلم بقايا معروفة مقطوع بصحة انتساا ونرى ذكرهم مر جم

  ...اإلسالم وعند ظهوره معروفة وال تزال تشترك يف قبائل العرب وفروعها

والقبائل العراقية كثرية وغالبها قحطانية وقسم منها عدنانية وبينها ما هو متردد بني العدنانية . هذا
ال جند بني هؤالء ما هو خارج عن اجلذمني وهلذه القبائل فروع كثرية و... والقحطانية مثل أياد وأمنار

والقبائل العراقية املذكورة ... ولكننا نرى بعضها يعزى اىل العاربة األوىل البائدة. القحطاين والعدناين
  : وهذه أشهر القبائل. مجعاء مفرقة يف بطون الكتب

  قبيلة اياد-1

قال العدنانيون ان اياد بن نزار .  العدنانيةهذه القبيلة كان قد تنازعها نسابة اليمن من القحطانية ونسابة
وأيدوا دعواهم بقول الشاعر وهو أبو دؤاد ... واياد هذا سار باهله اىل اطراف العراق. بن معد بن عدنان

  : "2" وكان اشعر شعرائهم"1"االيادي وامسه حارثة ابن احلجاج 

  من اياد بن نزار بن معد  حسن اوجههم وفتو

  : يد االسديوبقول الكميت بن ز

  وإن رغمت انوف الراغمينا  حين تنسب من معد اياد

 لوائها مترزنينا وأهل  في الذؤابة من نزار وكانوا

  : ويف ابن هشام ان اياداً هو ابن معد واورد

 فتهزل النعم أو لو أقاموا  اياد لو انهم أمم قومي

  "3"ساروا جميعاً والقط والقلم  لهم ساحة العراق إذا قوم

ومن بين أياد كعب ابن مامة االيادي وكان . وهذا هو املشهور وأيده السمعاين يف كتاب األنساب
  .يضرب املثل جبوده، وقس بن ساعدة األيادي وكان يضرب بفصاحته املثل

    

.  وهذه القبيلة قدمية العهد يف سكىن العراق"1".أما اليمانية فادعت ان اياد بن احاظة بن سعد بن محري

 بعد اليمامة احلرية ومنازهلم -على ما جاء يف اليعقويب-وكانت ديارها.  من اقدم القبائل املعروفةولعلها
. مث اخرجهم اىل بالد الروم... اخلورنق وسدير وبارق مث أجالهم كسرى عن ديارهم فانزهلم تكريت

وقيل . هزمهم املسلمونوقوم من الروم يزعمون ام من اياد وام دخلوا مع هرقل إذ : وقال ابن عبد الرب
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وقد ذكر ذلك األسود بن يعفر يف شعره إذ ذكر . انه رحل مع هرقل من اياد حنو سبعني ألفاً ونزلوا أنقرة
  : أنقرة فقال

  "2"ماء الفرات يجيء من اطواد  بأنقرة يسيل عليهم نزلوا

لك سابور وكان صغرياً ذاع ملا م: "وقال ابن األثري عند الكالم على العالئق احلربية بني العرب والفرس
خرب صغره يف األطراف وكانت العرب أقرب اىل بالد فارس وسواحل اردشريخره وغلبوا أهلها على 

فمكثوا حيناً ال يغزوهم أحد ... مواشيهم ومعايشهم واكثروا من الفساد وغلبت اياد على سواد العراق
تل واسر واكثر مث قطع البحر اىل اخلط فقتل فلما كرب سابور اوقع بالعرب فق... من الفرس لصغر ملكهم

وسار اىل هجر وا ناس من متيم وبكر بن وائل وعبد القيس وقصد اليمامة واكثر يف ... من بالبحرين
وكان ... اهلها القتل وغور مياه العرب وقصد بكراً وتغلب فيما بني مناظر الشام والعراق فقتل وسىب

  ... فسموه ذا االكتافيرتع اكتاف الرؤساء ممن يظفر م

  : وكان لقيط االيادي معهم فكتب اىل اياد

 بالجزيرة من اياد من الى  سالم في الصحيفة من لقيط

 سوى العتاد يشغلكم فال  الليث كسرى قد اتاكم بان

 الكتائب كالجراد يزجون  سبعون الفاً منهم اتاكم

  : فلم يقبلوا منه وداموا على الغارة فكتب اليهم

  اني ارى الرأي ان لم اعص قد نصعا  اياداً وخلل في سراتهمابلغ 

  .اه"1"فلم حيذروا واوقع م سابور وأبادهم قتال إال من حلق بارض الروم

وكانت اياد تؤرخ .  يف ملك سابور بن سابور ذي االكتاف"وقعة دير اجلماجم"ومن وقائعهم مع الفرس 
  : ذه الوقعة قال شاعرهم

 أياد حولها الخيل والنعم قباب   سابور اصبحتعلى رغم سابور بن

كما كانوا يؤرخون خروجهم من العراق اىل اجلزيرة حني اوقع م سابور وقد متثل ذه الوقعة بعض 
  : الشعراء

 رقادا النجم ال احس أرقب  والليل مطبق بغراب قلت

  ويرى الغي في األمور رشادا  ان حياً يرى الصالح فساداً

 "2"سابور بالعراق ايادا اهلك  الهالك كمامن  لقريب
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ملا تفرق اهل اليمن قدم مالك بن فهم بن غنم بن دوس حىت نزل أرض العراق يف أيام : "قال اليعقويب
ملوك الطوائف فاصاب قوماً من العرب من معد وغريهم باجلزيرة فملكوه عشرين سنة، مث قدم جذمية 

ضيزنان فاستهوى أحياء من احياء العرب حىت صار م اىل األبرش فتكهن وعمل صنمني يقال هلما ال
ارض العراق وا دار اياد ابن نزار وكانت ديارهم بني ارض اجلزيرة اىل ارض البصرة فحاربوه حىت صار 
اىل ناحية يقال هلا بقة على شط الفرات بالقرب من األنبار وكان متلك تلك الناحية امرأة يقال هلا الزباء، 

فلما صار جذمية اىل أرض األنبار واجتمع له من اجناده ما اجتمع قال . ة الزهادة يف الرجالوكانت شديد
الصحابه إين قد عزمت على أن أرسل اىل الزباء فاتزوجها وأمجع ملكها اىل ملكي فقال غالم له يقال له 

قبل إيلّ أزوجك قصري ان الزباء لو كانت ممن تنكح الرجال لسبقت اليها فكتب اليها وكتبت إليه أن أ
نفسي فارحتل إليها فقال له قصري مل أر رجالً يزف إىل امرأة قبلك وهذه فرسك العصا قد صنعتها 

فاركبها وانج بنفسك فلم يفعل فلما دخل عليها كشفت عن فخذها فقالت أدأب عروس ترى قال دأب 
 جذمية ملك مكانه ابن اخته وملا قتل. فاجرة بظراء غادرة فقطعته الزباء وركب قصري الفرس العصا وجنا

واياد حي من معد وهم اليوم باليمن قال : " ويف تاج العروس ما نصه"1"اه..."عمرو بن عدي بن نصر
  :  قال ابو دؤاد االيادي"2"ابن دريد مها ايادان اياد بن نزار واياد بن سود بن احلجر بن عمار بن عمرو

  "1""من اياد بن نزار بن مضر  في فتو حسن أوجههم

    : وقال صاحب اشتقاق االنساب

ومن بين . ومن اياد ابو البهاء الشاعر، ومنهم بنو علي بن سود هلم خطة بالبصرة وحوض... واياد بطون"
 فعد اياداً من قبائل طاحية بن سود "2"اه.."علي سلم بن حممد بن حجر صاحب حوض بين علي بالبصرة

اما اليوم فال ... ولكل وجهة.. كونون من القبائل القحطانيةومن بطوم اياد، وعلي، وعبداهللا، وذا ي
ويف . نشاهد قبيلة ذا االسم، تعد من بقاياهم بل وال نعرف قبيلة يف العراق متت اليهم بنسب وقرىب

انساب السمعاين ذكر اا تنسب اىل اياد بن نزار بن معد ابن عدنان وتشعبت منه القبائل مث عد مجاعة 
 وان اياداً هذه "3".بالنسبة اىل هذه القبيلة فال حمل ال يرادها هنا، ونكتفي باالشارة اليهاممن اشتهروا 

حافظت على مكانتها وعلى امسها اىل ظهور اياس بن قبيصة الطائي ووقعة ذي قار فان هذه القبيلة كانت 
 ليلتنا فنذهب أو مع اياس امري العرب فارسلت اىل بكر سراً بان أي األمرين أحب اليكم أن نطري حتت

 "4"...ففعلوا ما ارادت بكر. قالوا بل تقيمون فإذا التقى القوم ازمتم م..! نقيم فنفر حني تالقوا القوم

وكانت االمارة فيهم قبل أن تأتيهم القبائل التنوخية اىل العراق وبعد ان جاءوا اىل العراق كانت هلم اليد 
  ...امارة عدي بن عمرو بن ربيعة من آل نصر اللخمييف مقدرات هذه االمارة كما نرى ذلك يف 
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ولكن بسبب مساكنتهم . ويف كل هذه املدة حافظوا على انسام ومل خيتلطوا باالعاجم وسائر الفرس
لتخوم الفرس وخمالطتهم هلم صار سائر العرب يكرهون قرم من العجم ويعدون ذلك ضياعاً لعربيتهم 

ازلة، ومكانتهم حقرية حلد ام عدوهم من العجم ونبزوهم بذلك ولذا يرون مرتلتهم ن. وعروبتهم
 ويف "1"..ومل يبالوا باالعراب الذين يطعنون فيهم... ويبعد هذا احتفاظهم بانسام.. واتقيت مداخلتهم

 وكانوا يف اوائل امرهم يناصرون الفرس والفرس "2"...!اليعقويب ذكر جلماهري قبائلهم فلرياجع
  ...ك حينما كانت السلطة بايديهميناصروم وذل

فيقال انه يف ... ومما يشري اىل ذلك بعض الوقائع اليت من شأا ان تولد البغضاء بني اياد وسائر العرب
بعض االيام نزل رجل من قبائل بكر وتغلب ابين وائل بناحية قريبة من بالد الفرس من منازل اياد ومعه 

شى به رحيل من اياد لدى ملك الفرس فاغتصبها من ابيها ويقال انه ابنته وكانت من امجل نساء العامل فو
عرض مجيع املشتهيات وخوفها جبميع العقوبات ومسها بكثري من املؤملات لريى وجهها فأبت وخريته بني 

ان يقتلها، أو يعيدها ألبيها، فلما يئس منها اسكنها يف موضع واجرى عليها الوظائف الترفيهية واكتفى 
وبسبب ذلك نشبت حروب بني العرب والفرس وانقضى . قامتها حتت مالبسها يف بعض األحيانبرؤية 

وعلى . وهذه الوقعة بني احملفوظات اليت مل يعلم تارخيها وال وقتها. األمر بقتل ملك الفرس وختليص الفتاة
  ..كل نرى الياد يداً يف احلصول عليها كما نرى لطيء اصبعاً يف وقعة ذي قار

ومن كالمها اثناء ما حصل هلا حتث اهلها والعرب على . "ليلى بنت لكيز"م هذه البنت وكان اس
  ...ختليصها والغريب ان تعد اياداً يف مجلة من تستصرخهم على ذلك وتطلب نفي العار عنهم

  : ويف هذه القصيدة تعد القبائل املعروفة واملعول عليها آنئذ فتقول

 وعنا بالء  منأالقي ما  عيناً فترى للبراق ليت

 بالبكا جنيداً اسعدوني يا  كليباً وعقيال اخوتي يا

 ومسا النكر صبحاً بعذاب  عذبت اختكموا يا ويلكم

 مني بالعصا العفة ملمس  قيدوني ضربوا غللوني

  حشاشات الحيا بعض ومعي  األعجم ما يقربني يكذب

 ما شئتم جميعاً من بال كل  وافعلوا غللوني قيدوني

 يرتجى الموت شيء ويقين  بغيكم كارهة فأنا

 األعجما علي اتدلون  بني كهالن يا أهل العال يا

 المنظر من برد عمى خالط  أياداً خسرت أيديكموا يا
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 يرتجى نصر بعد ضر كل  وعزاء حسناً فاصطباراً

 العظما تغليل الملوك مثل  ليلى يغلل كفها اصبحت

 يحات العنابقب وتطالب  وتكبل جهرة وتقيد

    

 مبغوض تشمير الوفا لبني  هديتم شمروا لعدنان قل

  واشهروا البيض وسيروا لي ضحا  اقطارها الرايات في واعقدوا

 الغفلة عنكم والكرى وذروا  بني تغلب سيروا وانصروا يا

 في الدنى ما بقيتم وعليكم  اعقابكم على العار احذروا

هم الذين دلوا عليها فتعاتبهم وتستصرخ اياداً، وكذا عدنان وبين تغلب ومن ابياا ان بين كهالن * * * 
ويف امثاهلا يسمع الكثري أيام احلروب، واألمور اليت يهيج هلا القوم .. منهم تطلب ان يشمروا النقاذها

وفيها تستنهض ... والظاهر أا إن صحت يف وقعة عامة ولذا تطلب معاونة عامة.. للوقيعة بأعدائهم
  ...م وحترك الشعور واالحساساهلم

واملعروف من اياد بنو سبني وهم باحلرية منهم بقيلة صاحب القصر الذي يقال له قصر بين بقيلة . هذا
ومنهم عبد املسيح بن عمرو بن حيان ابن بقيلة الذي صاحل خالد بن الوليد على احلرية وكان من . باحلرية

 ومن مشاهري اياد ابنة "1"...سطيح الشام يف رؤيا املوبذاناملعمرين وهو الذي بعث به كسرى برويز اىل 
   "2"...اخلس ومجعة بنت حابس منهم

   أنمار-2

واألولون يقولون أمنار ابن نزار وأيدوا ذلك بقول . قبيلة أيضاً خمتلف يف نسبها بني الرتارية والقحطانية
  : الشاعر

 والخؤول العمومة معديو  وان رغمت أنوف وأنمار

  العز الشواذخ ذي الحجول  ة تبين من أبيهم معلغ لهم

 وقال "ح م ر"وأمنار بن نزار بن معد بن عدنان ويقال له أمنار الشاة وذكر يف مادة : "ويف تاج العروس
وأما قوهلم ربيعة الفرس ومضر احلمراء فزعم بعض النسابني ان : ابن اجلواين النسابة يف املقدمة الفاضلية

وكان لرتار قدح كبري يسقي فيه : تسم بنوه مرياثه واستهموا عليه فذكرهم اىل أن قالنزاراً ملا تويف اق
الضيوف اللنب فاصابه أمنار مث قال وقيل أن نزاراً ملا حضرته الوفاة قسم مرياثه بني بنيه املذكورين وقال إن 
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وا إليه فذكروا اشكل عليكم األمر فعليكم باألفعى اجلرمهي حكم العرب فلما مات نزار واختلفوا مض
النسب اىل أمنار أمناري ألنه اسم : وقال سيبويه. القصة اىل أن قال وقضى ألمنار بالدراهم واألرض

كاهن " ومنهم شق األمناري "2". واليمانيون يقولون أمنار بن أراش بن الغوث وهو األزد"1"اه."للواحد
ح ومها يف أيام ربيعة بن نصر اللخمي  وعمر على ما يقال ثالمثائة سنة وكان معاصراً لسطي"3""العرب

وأمنار حي من اليمن من : " وقال نشوان بن سعيد احلمريي"4".ويف االشتقاق أن أمنار أصل جبيلة وخثعم
 ويف سرية ابن هشام بعد ان بني ان أمنار بن نزار قال ابن اسحق أمنار أبو "5"اه."ولد أمنار ابن سبأ األكرب

وقال اليمن جبيلة أمنار بن أراش ابن حليان بن عمرو بن الغوث . ت باليمنخثعم وجبيلة وقد تيامنت فلحق
  .بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ

ودار جبيلة وخثعم . "وهو موافق ملا جاء يف التنبيه واالشراف"ويقال أراش بن عمر بن حليان بن الغوث 
هيم بن حبيب، وعدد يف االشتقاق مجاعة  ومن جبيلة يعقوب أبو يوسف القاضي وهو ابن إبرا"1".ميانية
 وهذه النقول عن أصل القبيلة "2"...وأما خثعم فقد ذكر مجاعة من رجاهلم أيضاً... وبني فروعهم. منهم

وسائر القبائل كانت دونت يف حينها إال أن بعض الكتب اشتهرت بسبب شيوعها وماتت اآلراء 
 فيمن نعدهم من املقطوع م نظراً لبعد العهد، وإمنا حىت... ولذا مل يقطع النسابة يف قوم.. األخرى

وعلى هذا قال النسابة أن نسب الرسول ... يؤخذ باملشهور املعروف وال يلتفت إىل األقوال األخرى
وال ... صلى اهللا عليه وسلم مقطوع به اىل عدنان وما فوقه مل يضبط بيقني وبواعثه احلفظ والغلط فيه

تعلموا من انسابكم ما تصلون "ويف احلديث... تقصي كل ما قيل عن كل قبيلةنرانا يف حاجة اىل ان نس
  ... مما يعني القرىب بني الكل، ويؤلف بينهم"3""كلكم بنو آدم وآدم من تراب"و " به أرحامكم

   قبائل قضاعة-3

ن املشهور ان قضاعة من القبائل القحطانية الكربى، وساق أهل االنساب عمود نسب قضاعة يف عمرو ب
مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن محري ابن سبأ، ويقولون ان قضاعة كان مالكاً الشحر وقرب 

  .قضاعة يف جبل الشحر

  : قال شاعرهم

  بفضل المساعي في الملمات تعرف  قومي ان قومي ذؤابة قضاعة

    

 لرؤسائهم أمواالً جسيمة وقد نسبت قضاعة يف أيام العصبية اىل معد يف وقت معاوية وابنه يزيد، وبذال
على االنتفاء من اليمن واالنتساب يف معد، فساعدمهااىل ذلك بعض رؤسائهم فلما بلغ ذلك قضاعة 
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غضبوا غضباً شديداً وأنكروا ذلك أشد اإلنكار فحشدوا واجتمعوا مث دخلوا مسجد دمشق يوم اجلمعة 
  : على يزيد وهم يرجتزون ويقولون

 قضاعياً وال تنزر وكن  رادعنا وابش ايها الداعي يا

 بن مالك بن حمير قضاعة  نحن بنو الشيخ الهجان االزهر

 قال قوال غير ذا تنصر من  المعروف غير المنكر النسب

أي فهو من النصارى مث قالوا ليزيد انا قوم من اهل اليمن يسعنا ما يسعهم ويضيق عنا ما ضاق عنهم 
  ... جيعل قضاعة بن معد بن عدنان وذا يعدون من العدنانية ومنهم من"1".قد فعلت: فاحلقنا م قال

  : وعلى هذا قالوا

  قضاعة ما كنى به من تجمجما  معد كان يكنى ببكره أبوكم

وهم قبائل عديدة ويف أيام خالد بن الوليد حينما هاجم ... ولكن علماء األنساب عربوا عن ذلك بقيل
جه اليها املثىن بن حارثة فاغار عليها وأصاب ما فيها وقتل العراق كانت طوائف قضاعة فوق االنبار فو

  : ومن بطوم"2"...وسىب

وكان عليهم حرقوص ابن النعماين البهراين من قضاعة . صادفهم خالد بن الوليد عند سوى.  راء- "1
ها راين على  واملعروف يف هذه املد فيقال راء والنسبة الي"1"...واكتسح أمواهلم حني مسريه اىل الشام

واىل ظهور اإلسالمية كانت راء أيضاً يف بالد اليمن وجاءت ... غري القياس كما يف تاج العروس
  ... مما يعني ان اجزاء القبيلة كانت متيل اىل األحناء األخرى"2"وفودها اىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم

راء وهم ممن حارم خالد فوق  وكانوا أيام خالد مع "سوى" و "قراقر"وماؤهم .  كلب- "2
  ...ولكلب فرع يقال هلم العدسيون يف احلرية وقصر العدسيني ينسب اليهم... األنبار

والظاهر املقطوع به ان . "كليب"وقبيلة زبيد املشهورة يف العراق منها فرع كبري ومعروف ينتخى بقوله 
  ... عند الكالم على زبيد يف حينه الفرع القدمي املعلوم على ما سيجيء"كلب"هؤالء من قضاعة من 

وكان يدعى الكائن لصحة رأيه، وقد جرت له وقائع . وممن اجتمعت اليه قضاعة زهري بن خباب الكليب
ولزهري هذا قصيدة يفخر ا يف ...  من مذحج، ومع بكر وتغلب ابين وائل"صداء"كثرية وأمهها مع قبيلة 

  . هذه القبيلة وابن الكليب مؤرخ معروف ميت اىل"3".انتصاره

بين الشهر احلرام فلست منهم ولست من الكرام بين : وهم الذين عناهم االعشى بقوله.  بنو العبيد- "3
وهنا عد احليدري العبيد القبيلة املعروفة اليوم من هؤالء ... العبيد وهؤالء انقرضوا بانقراض امارة احلضر

وهو ابن زيد بن .  جهينة- "4 "1".م وليس بصحيحواستدل بقول األعشى املذكور نظراً للموافقة باالس
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  .وهؤالء قبائل ذكرهم ابن دريد يف كتاب االشتقاق.  جرم- "5 "2"...سويد بن أسلم بن قضاعة

6" -ابن عمرو بن احلاف بن . قبيلة من اليمن من قضاعة والنسبة اليهم بلوي.  بلي وهم ولد بلي
  .قضاعة

  : قال املثلم بن قرط البلوي

 إذ كانوا يحلونها معا بمأرب  ر ان الحي كانوا بغبطةت الم

بن حاف فرع من قد تفرعا لعمرو  وبهراء وخوالن اخوة بلي 

  "3"فاثرى لعمري في البالد واوسعا  اقام بها خوالن بعد ابن امه

كل هذه القبائل خرجت مع هرقل ملك :  وكذا ابن عبد الرب قال"4".ذكرهم النويري.  آل سليح- "7
 واحلاصل ان قبائل قضاعة كثرية ولكل قبيلة "5"...لروم عند خروجه من الشام فتفرقت يف بالد الروما

وغالب القبائل ... وهؤالء كانوا من أقدم سكان العراق ايام حكومة احلضر... فروع ال تكاد حتصى
القبائل األخرى متفرقة يف أحناء عديدة، والقبائل العربية كلما أحست بضعف رحبت بالنازح إليها من 

  .ممن هلا صلة به وقرىب فتستعيد القوة

  ...وهناك فروع وقبائل أخرى يف غري العراق ال حمل لالطالة يف القول فيهم

   قبيلة طيء-4

    

وهو جد هذه القبيلة، واصل امسه . "حي"، وجيوز التخفيف ك"سيد"من القبائل القحطانية، وطيء ك
واشتقاق امسه من طاء مبعىن ...  بن زيد بن كهالن"1"عريب بن أدد بن زيد بن يشجب ابن "جلهمة"

أبعد يف املرعى، أو من طاء يف األرض إذا ذهب وجاء، أو ألنه أول من طوى املناهل، وقيل ألنه طوى 
بئراً من العرب، ومل يقطع من العلماء أحد يف هذا االشتقاق والنسبة اليه طائي على خالف القياس كما 

  .ة اىل احلريةيقال حاري يف النسب

وكانت هذه القبيلة ترتل اليمن فخرجت منها على اثر خروج االزد عند تفرقهم بسيل العرم فرتلوا بنجد 
واحلجاز على القرب من بين أسد، مث غلبوا بين أسد على جبلي أجا وسلمى من بالد جند فعرفا جببلي 

  .طيء

على امارة فيه مدة وكان من امرائهم إياس وكانت طيء من القبائل التنوخية اليت جاءت العراق وحصلت 
  .بن قبيصة وهو عامل كسرى على احلرية
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ومن استنطاق مؤرخني عديدين يظهر ام مل مييلوا ميلة واحدة يف تنوخ اىل العراق وإمنا بقي قسم آخر 
قوا يف أول ومن مث افتر.. منهم متوطناً اليمن وجنداً واحلجاز ولكن ال ينكر االتصال والتعلق بسبب القرىب

االسالم زمن الفتوحات يف األقطار، وصار منهم أمم كثرية مألت السهل واجلبل حجازاً وشاماً 
وإمنا ذكروا األصول األساسية تارة، والفروع املتفرعة .  ومل يعني علماء األنساب كافة فروعهم"1"وعراقاً

  ...اخرى، وكل واحد كتب من كان يف جهته

  :ومن بطوم

  : ويقول امرؤ القيس يف رئيسهم املعلى. ن ثعلبة بنو متيم ب-1

  نزلت على البواذخ من شمام  المعلى إذا نزلت على كأني

 الشآم وال ملك بمقتدر  ملك العراق على المعلى فما

بنو تيم مصابيح الظالم حجر  بن حشا امرئ القيس أفر 

  .ومنهم أوس بن حارثة بن الم سيد طيء

 اخليل ومساه الرسول صلى اهللا عليه وسلم زيد اخلري بن مهلل كان قد جاءه مع ومنهم زيد.  بنو نبهان-2
وهو الذي قال فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما ذكر يل رجل من . وفد طيء وكان رأسهم وسيدهم

وكان رسول اهللا صلى اهللا . العرب إال رأيته دون ما ذكر يل إال ما كان من زيد، فإنه مل يبلغ كل ما فيه
 اىل الفُلس صنم طيء يهدمه ويشن الغارات فخرج يف "رض"عليه وسلم قد بعث علي ابن ايب طالب 

ويف حديث هشام بن . يف سبايا من طيء... مائيت فرس فاغار على حاضر آل حامت فاصابوا ابنة حامت
 عليه  وهرب عدي ابن حامت من خيل النيب صلى اهللا"رض"حممد ان الذي اغار عليهم خالد بن الوليد 

 وجعلت ابنة حامت يف حظرية "باملرباع"وسلم حىت حلق بالشام وكان على النصرانية، وكان يسري يف قومه 
وكانت امرأة مجيلة، جزلة، فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقامت إليه فقالت هلك . بباب املسجد

فقال الفار من اهللا . ت عدي بن حامتقال من وافدك؟ قال. الوالد، وغاب الوافد، فامنن علي من اهللا عليك
ومن رسوله، وقدم وفد من قضاعة من الشام قالت فكساين النيب وأعطاين نفقة ومحلين وخرجت معهم 

حىت قدمت الشام على عدي فجعلت اقول له القاطع الظامل، احتملت باهلك وولدك وتركت بقية 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه وهو يف فاقامت عنده اياماً، وقالت له أرى ان تلحق برسو. والدك

املسجد فقال من الرجل قال عدي بن حامت فانطلق به اىل بيته والقى له وسادة حمشوة بليف وقال اجلس 
عليها فجلس رسول اهللا على األرض وعرض عليه االسالم فأسلم عدي واستعمله رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم على صدقات قومه
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 فلم ير منه ما يعجبه فقال اما تعرفين يا أمري "رض"قدم على عمر .  كان من أجواد املسلمنيوعدي هذا
اكرمك اهللا بأحسن املعرفة، أسلمت إذ كفروا، وعرفت إذا انكروا، ! واهللا أعرفك! املؤمنني؟ فقال بلى

من هؤالء عمرو و.  بنو ثعل-3 "1".فقال حسيب يا أمري املؤمنني. ووفيت إذ عذروا، وأقبلت إذ ادبروا
 وجاء يف الطبقات انه من بين معن وهم من بين ثعل وكان ارمى اهل "يف الطبقات املسبح"بن املشيح 

  .وقته

  : وفيه يقول امرئ القيس

   ستره"1"مخرج كفيه من  رام من بني ثعل رب

عقد الفريد قدم عمرو املذكور على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يومئذ ابن مخس ومائة سنة كما يف 
      "2". سنة فسأله عن الصيد فقال كُل ما اصميت ودع ما امنيت150ويف كتاب االشتقاق 

وذكر صاحب . وهؤالء ال تزال بقاياهم يف العراق. حامت وابنه عدي من هذه القبيلة.  بنو سنبس-4
ا اىل اجلالء قبائل مصر ان هذه كانت قد تكاثرت يف جنوب فلسطني واقلقت بال احلكومة هناك فاضطر

شنشنة اعرفها " ومن اجداد حامت اخزم الذي يضرب به املثل فيقال "3". هجرية442فهبطت مصر سنة 
  ."من اخزم

  .وهؤالء يف اليمن فجاءت وفودهم فيمن جاء من طيء.  جديلة-5

  .وجاءت يف عقد الفريد بالياء وليس بصواب.  بوالن-6

وقد جاء وفدهم اىل الرسول صلى اهللا عليه .  العراقوهؤالء فروعهم كثرية، وغالبهم يف.  سالمان-7
  .وسلم سنة عشر للهجرة

وصاحب األنساب . "هناء"ويف انساب اجلواين . "بفتح اهلاء وسكون النون كما يف ايب الفداء".  هين-8
 .ومن هؤالء اياس بن قبيصة الذي ملك العرب بعد النعمان. ضبطه بكسر اهلاء والنون يف النسبة فقال هين

وكانت الرياسة يف العراق على طيء يف اجلاهلية الياس والعقابه اىل حني انقراض ملك الفرس وكانت 
وملا التجأ النعمان اليهم وحلق جببلي طيء . زوجة النعمان بن املنذر وهي سعدى بنت حارثة من طيء

 هين ابو زيد ومن بين.. كانت سعدى عنده فسأل طيئاً أن مينعوه من كسرى فلم يقدروا فانصرف عنهم
  .الشاعر وامسه حرملة ابن املنذر

وذكرها صاحب عقد . وهم يرجعون اىل نبهان. وهؤالء وفد منهم وزر بن جابر يف طيء.  سدوس-9
  .الفريد ومل يذكرها اجلواين يف أنسابه

  : وسدوس املذكور هو ابن اصمع، قال فيه امرؤ القيس
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   سدوساببيت مثل بيت بني  ما كنت مفتخراً ففاخر إذا

  .وهؤالء من بين ذهل إال أم استقلوا يف التسمية وسنفرد هلم حبثاً خاصاً.  بنو الم-10

وهلم فروع كثرية يف . ومنهم عمرو بن عبد املسيح الطائي املذكور. يرحبون اىل بين ثعل.  بنو معن-11
ت السنة يف اإلسالم وأبو حارثة ذرب بن عبد اهللا منهم وهذا حكم يف اجلاهلية حكومة وافق. العراق

  : وكانت حكومته يف خنثي

 "1"الجاهلية سنة اإلسالم في  منّا الذي حكم الحكومة وافقت

بطن من طيء قاله نشوان احلمريي ومل يصلهم باحد الفروع املعروفة واآلن هم قبائل .  بنو مشّر-12
 حبتر بن -13 "1".اقائمة برأسها والتفت حوهلا قبائل اخرى من طيء وقحطان وسنفصل القول فيه

وامللحوظ ان هذه القبيلة اشتهر منها مجاعة كثرية من . واليها ينسب ابو عبادة البحتري الشاعر. عتود
األجواد والفرسان والشعراء واحملدثني كذا يف تاج العروس، وذكر بعضهم، ويطول بنا تعداد من ظهر 

 يطري هلم حامت يف جوده، وداود بن نصري خرج من طيء ثالثة ال: منهم من املشاهري، وجاء يف السمعاين
 وسيأيت الكالم على طيء مفصال عند ذكر العشائر احلاضرة "2".يف فقهه وزهده، وأبو متام يف شعره

  ...وهي أكثر بكثري مما هو مذكور. ويف القائمة التالية ما يعني ترتيب فروعهم وطريق تسلسلها. وتكوا

عراق قدمياً واملترددة اليه بكثرة واصلها من القبائل العدنانية ومن أشهر وهذه من قبائل ال:  قبيلة متيم-5
.  الذي يضرب به املثل يف الوفاء"قوس حاجب"رؤسائها حاجب بن زرارة التميمي صاحب القوس 

وكان قد اعتنق اوسية ويقال انه تزوج ابنته على عقيدة القوم فرجع وممن اشتهر من رجاهلم يف العراق 
زيد وكانت له مكانة عند الفرس واملناذرة، ومن مشاهري الشعراء، ويعاب يف شعره انه قروي عدي بن 

وحذق يف الفارسية والعربية معاً فكان أفصح الناس بالعربية ... يصف ما مل ير فيضعه يف غري موضعه
ث عدي بن وكان املنذر قد بع...  كان املنذر قد جعل ابنه النعمان يف حجورهم فارضعوه"1"والفارسية

زيد واخويه أبياً ومسياً اىل كسرى ليترمجوا له فلما مات املنذر اختار بسبب عدي النعمان فنال االمارة 
 شوش ما بينهما واغضب النعمان على عدي بن زيد فحبسه "عدي بن أوس ابن مرينا"ولكن ابن مرينا 

 خانقني، وحدثت بعد ذلك مث قتله، وان اخوة عدي بن زيد اغضبوا كسرى على النعمان حىت قتله يف
 وهلذه القبيلة فروع عديدة منتشرة يف األحناء العراقية، وسيأيت الكالم عليها "2". املشهورة"وقعة ذي قار"

  ...عند بيان عشائر العراق احلاضرة

   قبائل بكر بن وائل-6
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العراق، قصدت يف بادئ هذه القبائل قدمية العهد يف ورودها العراق جاءت بعد اياد اىل األحناء القريبة من 
وقد حافظت على كياا ومكانتها ... امرها البحرين ومنها توجهت مع القبائل التنوخية اىل أحناء العراق

  ...القبائلية اىل ظهور اإلسالم وانتشاره يف العراق

    

وكان رئيسهم يف هذه احلرب .  مشهورة"ذي قار"ووقعة هؤالء مع العجم ومن لف لفهم من قبائل يف 
وملا جاء خالد بن الوليد العراق حارب ... يزيد بن مسهر الشيباين وعلى ميمنته ثعلبة بن سيار العجلي

  : ومن قبائلهم"1"..بعض قبائلهم فاصاب منها ما اصاب

.. وكانت الرياسة فيهم يف وقعة ذي قار، ويف هذه احلرب قطعوا ايدي اقبيتهم.  بنو شيبان- "1

 ان ابعث ايلّ "أمريهم"وجه كسرى اىل هانئ بن مسعود "أن : ل اليعقويبوكان سببها كما قا.. وحاربوا
وكان أودعها النعمان عندهم بعد ان جعلت " الذي عندك وسالحه وبناته "يعين النعمان"مال عبدي 

 فلم يفعل هانئ فوجه اليه كسرى جبيش فاجتمعت ربيعة وكانت وقعة ذي قار "العرب متتنع من قبوهلا
جم وكان اول يوم ظفر فيه العرب بالعجم ويروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمزقت العرب الع

 ومن هذه القبيلة املثىن وهذا "2"اه.""هذا اول يوم انتصفت فيه العرب من العجم ويب نصروا": انه قال
أن وهو أشهر من .. وقائعه معروفة يف حروب العراق ايام الفتوح اإلسالمية وكان على ناحية احلرية

  .يذكر

  : وقد مدح بعضهم املثىن بقوله

 آل شيبانا المثنى الذي من مثل  ان رأينا اميراً بالعراق مضى ما

  في الحرب اشجع من ليث بخفانا  المثنى األمير القرم ال كذب ان

ومن هؤالء يف جاهليتهم مرة وجساس قاتل كليب، وطرفة بن العبد صاحب املعلقة ويف العصور 
بينهم الفوطي .. ف منها كثريون من اصحاب املكانة الرفيعة يف العلم واألدب وغري ذلكاإلسالمية عر

  ...املؤرخ

وان رئيسهم الذي مال اىل اإلسالمية . وهذه ايام الفتح كانت وال تزال مشهورة.  بنو عجيل- "2
 من وكان هذا يغري على فارس. وناصر العرب املسلمني يف حروب فارس هو سويد بن قطبة العجلي

  ...ناحية االبلة يف خالفة أيب بكر

 هذا ومن بكر بن وائل بنو حنيفة الذين "1".وهؤالء ابلوا بالء كبرياً يف حرب ذي قار.  اللهازم- "3
  ...ظهر منهم مسيلمة الكذاب وال حمل الستقصاء اخبارهم
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   قبيلة تغلب-7

ابن الوليد ايام الفتح اإلسالمي وهذه من القبائل العدنانية كانت تسكن العراق وهي ممن حارب خالد 
فسأله رجل من . كان وجه إليهم النسري بن ديسم بن مثود وهم عند ماء هلم فطرقهم ليالً فقتل وأسر

األسرى أن يطلقه على أن يدله على حي من ربيعة فاتاهم النسري فبيتهم فغنم وسىب ومضى اىل ناحية 
 باملضيح واحلصيد مرتدين عليهم ربيعة بن جبري  وكان مجع منهم"2".تكريت يف الرب فغنم املسلمون

فاتاهم فقاتلوه فهزمهم وسىب وغنم وبعث بالسيب اىل أيب بكر، فكانت منهم أم حبيب الصهباء بنت 
  ."رض"حبيب بن جبري وهي أم عمر بن علي بن أيب طالب 

 ويف "2"...ليهم ويف ايام خالد ابن الوليد قضي ع"1""شفاثة"وهؤالء كان فريق منهم يف عني التمر 
  : تغلب قال املهلهل وهو منهم

  بيض الوجوه إذا ما افزع البلد  انا بنو تغلب شم معاطسنا

قوم إذا عاهدوا وفوا وان عقدوا شدوا وان جاهدوا يوم الوغى اجتهدوا ال يرقدون على وتر يكون هلم 
   "3".وان يكن عندهم وتر العدى رقدوا وسكناهم يف الغالب بالثرثار

  بيلة ربيعة ق-8

... فانه بعد أن حارب تغلباً سار اىل حي منهم فغلبه. "4"هؤالء ممن حارم خالد أيام مسريه اىل العراق

  ...وربيعة كانت هي اليت ابلت يف وقعة ذي قار مع مشتقاا

ألن ربيعة املذكور ورث عن أبيه نزار ابن معد اخليل وهذا تفرعت منه . وربيعة يقال هلم ربيعة الفرس
  ..وقد مر بعض قبائلهم ويأيت البعض اآلخر... قبائل وبطون ومن قبائلهم بكر وتغلب وعرتة

وذكر اليعقويب هلا فروعاً كثرية، وبين من نال الرياسة من تلك الفروع كما أنه عدد ايامهم املشهورة 
 وفيه بيان لوقائع "متاريخ العرب قبل اإلسال" واىل "1".وآخرها يوم ذي قار ومن أراد التوسع فلريجع إليه

 وحرب البسوس اشهر من أن تذكر وفيها "2"...ربيعة ومتيم، أو بينها بعضها مع بعض أو مع اآلخرين
 وتزال ربيعة يف العراق واإلمارة فيها لتغلب، "3".ويف حرب العجم بذي قار كتاب خاص طبع يف مصر

  ...اضرة يف حينه وسيأيت التفصيل عن قبائل ربيعة احل"تغالبة"وال تزال خنوم 

    :  النمر-9

بفتح النون "وهؤالء من قبائل ربيعة كانوا يف عني التمر وهم من ذرية النمرين قاسط والنسبة اليهم منري 
ورئيسهم ايام خالد بن الوليد هالل بن عقبة فصلبه يف الوقعة اليت اوقعها . "وامليم كما يف السمعاين
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وكان ممن قدم عليه انس بن .. ىل العراق فخفوا يف اخلروج استنفر الناس ا"رض" وكان عمر "."4م
والنمر بن قاسط بن هنب بن افصى بن : " قال يف تاج العروس"5".هالل يف مجع من النمر بن قاسط

اه ولعل النمور املوجودين اآلن منهم وسيذكرون .."دعمي بن جديلة بن اسد بن ربيعة ككتف ابو قبيلة
  ..."بائل مشرزوبع من ق"بني افخاذ قبيلة 

   مذحج-10

 "مذحجاً"وإمنا مسيت . ومنهم من يضم امليم وهي من قبائل اليمن وتضم قبائل عديدة. وتلفظ كمجلس

ألن أباها مالك بن أدد ولد على أكمة تعرف ذا االسم، أو ان أمه ملا هلك بعلها مل تتزوج بعده وان 
مالك هو أخو طيء أصل القبيلة املذكورة سابقاً اللفظ يؤدي هذا املعىن وقيل غري ذلك يف وجه تسميتها و

ومن اشهر القبائل املتفرعة . ومن النسابة من يقول اا متت اىل كهالن رأساً، ومالك بن زيد بن كهالن
  :عنها

  ...وهؤالء بطون.  سعد العشرية-1

ليه ترجع قبائل وهذا هو زبيد األكرب وإ.  وهو منبه بن صعب بن سعد العشرية"بصيغة التصغري".  زبيد-2
. "زبيد األصغر"زبيد ومن ولده منبه بن ربيعة بن سلمة ابن مازن بن ربيعة بن منبه املذكور اعاله وهو 

قال ابن الكليب إمنا قيل هلم زبيد ألن منبهاً األصغر قال من يزد يل رفده فأجابه اعمامه بنو زبيد األكرب 
  .فقيل هلم مجيعاً زبيد

عمرو بن معدي كرب فارس العرب ادرك اإلسالم وشهد القادسية، واستشهد ومن زبيد األصغر ابو ثور 
  :  وحوادثه يف العراق اشهر من ان تذكر وهو القائل"رض"بنهاوند زمن عمر 

  وجاوزه الى ما تستطيع  لم تستطع شيئاً فدعه اذا

  .ومن هؤالء النخع واجلسر، ومن النخع صالءة ورزام.  بنو علة-3

  . الرهاء-4

  .مر الكالم عليهم.  صداء بنو-5

  . احلكم ومنهم بنو جشم-6

  .وهؤالء سكنوا العراق ابان الفتح اإلسالمي.  جعفي-7

  .ومنهم االفوه االودي الشاعر.  أود-8

  .وال تزال بقاياهم يف اليمن. منهم عمار بن ياسر.  عنس-9

  . جنب-10
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  . احلارث-11

  . سلهم-12

واخبارهم يف كتاب االشتقاق ويف تاج . ملشاهري املعروفني منهموال جمال الستيعاب بطوم، واستقصاء ا
  ..العروس ويف انساب السمعاين وكتب كثرية ال حيتملها البيان

   القبائل التنوخية-11

وقد تعاهدت هذه القبائل على . غالب قبائل العراق تنوخية أي مزيج من قبائل قحطانية، وأخرى عدنانية
  ..رىان ال تبغي الواحدة على األخ

 وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا "بفتح التاء وضم النون املخففة ويف آخرها اخلاء"تنوخ : "قال السمعاين
 وقد "1"اه.."قدمياً بالبحرين وحتالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا هناك فسموا تنوخاً، والتنوخ االقامة

اقامت يف البحرين أوالً مث مالت اىل وكانت . ذكر الطربي وابن األثري سبب تنوخها ودواعي اتفاقها
وذلك انه ملا مات خبتنصر انضم الذين كان اسكنهم . العراق ملا شعرت من قوة، ونالت مكانتها املعروفة

احلرية من العرب حني امر بقتاهلم اىل اهل األنبار وبقيت احلرية خراباً فقضوا زماناً طويالً ال تطلع عليهم 
يقدم عليهم قادم وباألنبار اهلها ومن انضم اليهم من أهل احلرية من قبائل طالعة من بالد العرب، وال 

فلما كثر اوالد معد بن عدنان . فلما كثر اوالد معد بن عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب. العرب
ومن كان معهم من قبائل العرب ومألوا بالدهم من امة وما يليهم فرقتهم حروب وقعت بينهم 

م احداث فيهم فخرجوا يطلبون املتسع والريف فيما يليهم من بالد اليمن ومشارق الشام وحدثت بينه
  .واقبلت منهم قبائل حىت نزلوا البحرين وا مجاعة من األزد

  ...وكان الذين اقبلوا من امة من العرب من قضاعة واياد

و املقام وتعاقدوا على التوازر فاجتمع هؤالء بالبحرين ومجاعة من قبائل العرب فتحالفوا على التنوخ وه
 فكانوا بذلك االسم كأم عمارة من العمائر وتنخ "تنوخ"والتناصر فصاروا يداً على الناس وضمهم اسم 

  ...عليهم بطون من منارة ابن خلم

    

وكان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وحتالفهم وتعاقدهم ازمان ملوك الطوائف الذين 
فتطلعت انفس من كان بالبحرين من العرب اىل ريف العراق وطمعوا يف غلبة ... كندرملكهم االس

االعاجم على ما يلي العرب منه، أو مشاركتهم فيه، واهتبلوا ما وقع بني ملوك الطوائف من االختالف 
لة واطراف فكان طلوعهم متوالياً فاستولوا على ما بني نفّر اىل االب. فامجع رؤساؤهم باملسري اىل العراق
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  ...البادية

وآخرون نزلوا احلرية اىل طف الفرات وغربيه اىل ناحية األنبار وما . ومنهم من مال اىل االنبار فاكتسحها
واالها يف املظال واالخبية ال يسكنون بيوت املدر، وال خيتلطون باهلها، واتصلت مجاعتهم فيما بني 

ين قد سبقوهم يف سكىن العراق على ما جاء مفصال يف االنبار واحلرية مبن كان يسكنها من القدماء الذ
  ..ابن األثري والطربي

  : وبني هذه القبائل"1""عرب الضاحية"وكانوا يسمون 

وهم منتشرون يف اطراف .. ويف اوائل الفتح اإلسالمي قد اشترك االزد يف حرب العراق.  االزد-1
 بالسني كما يف كتاب االشتقاق "األسد"م عديدة من جزيرة العرب والعراق وقبائلهم كثرية ويقال هل

  ...ومنهم خزاعة واالوس واخلزرج والغساسنة وهلم امارة يف العراق. وقبائلهم قحطانية

  .مر الكالم عليها.  قضاعة-2

  .من قبائل ربيعة.  عرتة-3

  . بكر بن وائل-4

  .قد اشتهروا يف العراق.  تغلب-5

  . ربيعة-6

  . غطفان-7

لعراق مع سائر القبائل التنوخية وفيها دامت هلم االمارة مدة طويلة وهي قحطانية هؤالء جاؤواا.  خلم-8
  ...تنتسب اىل خلم بن عدي وسنوضح امارم فيما يلي وننقل ما قيل يف نسبهم

  .مرت.  اياد-9

  .ومنهم بنو احلارث...  من قبائل العراق"السكون"وهلم امارة ومنهم .  كندة-10

  .من العماليق يدعون اىل كندةوهم قبيلة .  النجدة-11

  .وهم بقايا من جرهم.  بنو حليان-12

  .فرع من مذحج.  جعفي-13

  .مضى الكالم عليهم.  طيء-14

  .كذا.  كلب-15

  .كذا.  متيم-16

  . أسد-17

  . كنانة-18
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  . غنم-19

  . الرباب-20

  .وهؤالء كانوا جياورون ملوك احلرية.  قيس عيالن-21

  . جذام-22

  . عاملة-23

  .بلحارث بن كعب -24

  . هذيل-25

  . الضباب-26

وغري هذه من القبائل األخرى أو فروعها مما ال حمل لتعداده والقبائل متجاورة وال ختلو من عالقة فال يسع 
وكانت االمارة يف بعض هذه . اال استقصاء ما يف اجلزيرة إال ان هؤالء اقرب اىل العراق او من قطانه

ومن هؤالء خلم واما طيئ فقد جاءم النوبة يف منتهى امرهم فانقرضت . من ازد، وخلم وكندة، وطيئ
  ...امارم على يد العرب املسلمني

 فال جمال لالطالة يف كل "القبائل التنوخية"ويف األخبار الطوال وابن األثري والطربي تفصيالت كافية عن 
.. قف العرب عند خمذولية، أو مغلوبيةسوى انين اقول بعد هذا االتفاق مل ت... قبائل العراق بالتفصيل

فكانوا اكثر األمم مراعاة للمصاحل، ومترناً على احلروب ... وكانت تعلم ان ال تدوم غلبة، وااليام دول
ذلك ... تبعاً لألوضاع واحلاالت القاهرة أو الظروف املقتضية والبواعث اجلابرة... واملناجزة، او املتاركة

  ...العراق رغم النفرة بينهم وبني املالكني لزمام امللكما دعا ان يطول بقاؤهم يف 

-12-  

  امارات العرب

 كبرية، "لواء" املعروفة بامسهم وكانت كورة "1"وهذه غالبها قبائلية، وأقدم من عرف منهم حكام حلوان
يف ومل تصل الينا اخبار كافة االمارات القبائلية السباب كثرية امهها ان احلكومات ... وهم من قضاعة

ادوارها مل تدون إال القليل من شؤون شعبها وامنا تكتفي باالسرة املالكة او باعمال ملوكها اىل زمن 
  ..ومن األوىل ان ال تلتفت احلكومات اىل القبائل اليت ال عالقة هلا ا إال يف أحوال خاصة.. قريب منا

  : راءواشهر االمارات اليت نالت ذكراً، وعرفت على ألسن املؤرخني والشع

   امارة الحضر-1
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 وان سابور بن اردشري "اجلزيرة"وهذه من االمارات األوىل من قبائل العرب اليت كانت بني النهرين 
 قضى على حكومتها، ومل تعرف األخبار الصحيحة عنها بالضبط ومن املؤرخني من "م241-272"

ومة قائمة برأسها، وآخرون يقولون اا يقول ام خلميون، من القبائل التنوخية، ومنهم من يقول اا حك
وعلى قول هشام الكليب اا من قضاعة، وان الضيزن هو ابن معاوية بن العبيد بن االجرام من .. غسانية

قضاعة، وأمه من تزيد بن حلوان امسها جيهلة، وانه كان يعرف بامه، ملك أرض اجلزيرة، وكان معه من 
: إال ان الطربي طعن يف هذه الرواية وقال.. ى، وان ملكها بلغ الشامبين العبيد، ومن قضاعة قبائل ال حتص

 واجلرامقة "1"...كان حاكمها من اجلرامقة يقال له الساطرون والعرب تسميه الضيزن من أهل باجرمي
  .قوم من العجم سكنوا املوصل

ريت بني دجلة وكان الضيزن آخر امرائهم، وامارته يف احلضر وهو قصر ومدينة بالقرب من مدينة تك
 وال تزال اطالهلا "2".والفرات، وتصلها مياه الثرثار متر مبدينة احلضر مث تصب يف دجلة اسفل تكريت

  : وقد قيل يف انقراض هذه االمارة... باقية، وآثارها ناطقة بعظمتها البائدة

 بني العبيد القت سراة بما  تنمى الم يحزنك واالنباء

 من تزيد حالس الكتائبا و  وبني ابيه ومصرع الضيزن

 سابور الجنود وباالبطال  مجلالت بالفيول اتاهم

 "3".فهدم من اواسي احلضر صخراً كأن ثقاله زبر احلديد ويف هذه األبيات بيان لبعض قبائلهم هناك

  : وقال عدي بن زيد العبادي

 أأنت المبرأ الموفور ر  المعير بالده الشامت ايها

 مغرور جاهل بل أنت يام  األ نلديك العهد الوثيق م أم

 سابور قبله وان ام اين  اين كسرى كسرى الملوك انوشر

 والخابور تجي اليه لة  دج وإذ الحضر إذ بناه وأخو

 وكور ذراه في فللطير ساً  كل وجلله مرمراً شاده

  : اىل أن قال

 به الصبا والدبور فالوت  ثم أضحوا كأنهم ورق جف

وهذه احلكومة مل يعني تارخيها ونشأا وطريق توصلها .  تذكر كخرافة اساطرييةوحكاية التسلط عليهم
  ...للحكم، وال عرف تسلسل ملوكها
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   امارة االزد-2

وليت ما بني احلرية . وهي أول االمارات التنوخية، وحكمها على قبائل تنوخ والقبائل السابقة هلا
وأول من حكم . ف السابقة للدولة الساسانيةواألنبار، وكانت امارم تصادف عهد حكومات الطوائ

 بن زهري بن عمرو بن فهم عرف جبده كما هو "1"وجاء يف النويري انه مالك. منهم مالك بن فهم
 وسائر املؤرخني ذكروا انه مالك بن فهم بن "2"."تنوخ"الشائع يف امثاله عند العرب، وهو املشهور ب

 ميالدية وكان مقره باألنبار رماه ابنه 210امللك سنة استوىل على . غنم بن دوس االزدي من كهالن
حتفة "وكان قد ملك احناء واسعة وذكر صاحب . سليمة بن مالك بسهم دون ان يعرفه فاصاب مقتله

 وقائعه مع الفرس وانتصاره عليهم وفيه بيان ملا حكمه من األقطار وتوزع "1""األعيان بسرية اهل عمان
  : ئلأوالده يف األحناء وهو القا

   ساعده رماني"2"فلما استد  أعلمه الرماية كل يوم

.  ميالدية230مث ملك أخوه عمرو بن فهم، مث ملك بعده ابن أخيه جذمية األبرش ابن مالك بن فهم سنة 

 ويقال ان جذمية هذا من العاربة األوىل من بين "كندماين جذمية"وهذا هو صاحب الندميني مضرب املثل 
اضحى جذمية يف يربين مرتله قد حاز ما :  سعة ملكه ونطاق امارته وهو الذي قيل فيهوبار وكان يبالغ يف

وهذا قتلته الزباء وقصتها املشهورة يف قتله ويف االنتقام . مجعت يف دهرها عاد وكانت اياد يف نزاع معه
 "3"واإلسالموالتفصيل يف خالصة الكالم يف تاريخ اجلاهلية ...  وحتيله يف قتلها"قصري"منها على يد 

  . ويف تاريخ ابن األثري والطربي وغالب كتب األدب"4"وبلوغ االرب لآللوسي

   امارة لخم األولى-3

واملعروف ام من خلم وهم من القبائل . وهؤالء اضطربت كلمة املؤرخني فيهم. ويقال هلم آل نصر
 فجعلوا هلم سلطاناً على العرب ...التنوخية، حكموا احلرية، واتصلوا باالكاسرة ودام سلطام مدة طويلة

  .وأول من حكم منهم يف أحناء العراق عمرو بن عدي مؤسس هذه االمارة

    

وساق اليعقويب نسبه بانه عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو ابن احلارث بن مالك بن عم بن 
ئل هذه االمارة حكومة  ويصادف اوا"2"... ويف التنبيه واالشراف زيادة امساء وتغيري"1"منارة بن خلم

 فكره كثري من قبائل تنوخ ان يقيموا يف مملكة العراق وان يدينوا له "م241-226"اردشري بن بابك 
  ...فخرج من كان منهم من قبائل قضاعة فلحقوا بسورية مبن كان هناك من قضاعة
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اخلراج، وكانت قبائل كانت امارة هؤالء يف غالب احواهلا من األكاسرة، يؤدون اليهم الطاعة وحيملون "
معد جمتمعة عليهم، وكان أشدهم امتناعاً غطفان وأسد بن خزمية وكان يأتيهم الرجل من معد على جهة 

شب عمرو عن الطوق وهو ابن .  وعمرو بن عدي صاحب املثل السائر"3"اه."الزيارة فيحيونه ويكرمونه
ويبالغ يف عمره ومدة ... على االمارة وكان قد خلف خاله "4".اخت جذمية األبرش الذي قتلته الزباء

  . سنة118حكمه، ويقال انه ملك قبل ان حيكم العراق اردشري ودامت حكومته 

 وامراء هذه القبيلة سواء زمن "1".وقيل غري ذلك والتفصيل يف تاريخ سين ملوك األرض واألنبياء
فسدت العشائر العوز عمن . كانوا ملجأ العرب وحمل هجرم... استقالهلم، أو سيطرة الفرس عليهم

فكانت امارة آل نصر خري ركن يركنون اليه إال أم كانوا ... ذهب اىل سورية وتواىل تيار هجرم
  ..حمصورين حتت دائرة ضيقة ال يستطيعون جتاوز حدودها

 وبوفاة ..مث ان عمراً خلفه ربيعة امرؤ القيس ابنه ويقال له احملرق مث صار بعده ابنه عمرو بن امرئ القيس
  .هذا انتقلت االمارة اىل اسرة اخرى

   امارة اوس بن قالم-4

ويل هذه االمارة واستعمله الفرس وهو على ما قال هشام من العماليق فثار عليه بعض اللخميني فقتله 
  .وكانت مدة امارته مخسني سنة

ىل اثنني من العمالقة مث  انه بوفاة عمرو بن امرئ القيس انتقل امللك ا"تاريخ دول العرب واإلسالم"ويف 
   "2"...عاد اىل بين عمرو بن عدي

   امارة لخم الثانية-5

مث نال االمارة امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرئ القيس، وبعده ويل النعمان األكرب بن امريء القيس 
ر، ومن  وكان قد كردس الكراديس وغزا الشام مرا"السدير" وبىن "سنمار"صاحب اخلورنق الذي بناه له 

: وملك الفرس جعل معه كتيبتني. وهو من اشد الناس نكاية بعدوه وابعدهم مغاراً. مل يدن له من العرب

وانقرضت ... مث تنسك وزهد يف الدنيا.  لفارس ويقال هلما القبيلتان"الشهباء" وهي لتنوخ، و "دوس"
  .امارته هذه

رب والتدخل يف شؤوا إال ام كانوا يرون ومن تارخيها يفهم ان للفرس السلطة يف االمارة على الع
وان استفادوا منهم .. تصلباً من العرب فلم يذعنوا لسلطة العجم رأساً، وال اىل التدخل الكبري يف شؤوم

  ...يف بعض املطالب واحلاالت
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   امارة كندة-6

وقتل النعمان هاجم احلارث بن عمرو بن حجر الكندي احلرية وما واالها فسار على النعمان فقاتله 
كذا يف ابن األثري وأما ابن الكليب فانه مل يتعرض هلذا .. ومجاعة من اهل بيته وأفلت منه املنذر بن النعمان

  ..ويظهر ان هذه احلكومة مل يطل أمد حكمها. احلادث وامنا بني انه ملك النعمان ابنه

لده وهم حجر، وشرحبيل، وسلمة  احلرية فرق ملكه على و-احلارث-وبعد أن نزل : ويف تاريخ اليعقويب
فانه جعل لكل واحد على بضع قبائل فملك حجراً يف أسد وكنانة، وملك . الغلفاء، ومعد يكرب

شرحبيل على غنم وطيئ والرباب، وملك سلمة الغلفاء على تغلب والنمر، وملك معد يكرب على قيس 
 قتال املنذر حىت كافؤوه، فلما رأى مث قتل احلارث وقام ولده مبا كان يف ايديهم وصربوا على. عيالن

املنذر تغلبهم على أرض العرب نفسهم ذلك واوقع بينهم الشرور فوجه اىل سلمة الغلفاء دايا مث دس اىل 
شرحبيل من قال له ان سلمة اكرب منك وهذه اهلدايا تأتيه من املنذر فقطع اهلدايا فاخذها مث اغرى بينهما 

وهكذا مما دعا . وتنكر بنو أسد حبجر بن عمرو...  معه متيم وضبةحىت حتاربا فقتل شرحبيل فكانت
   "1"...الستعادة خلم االمارة

   امارة لخم الثالثة-7

مهما يكن من الروايات فقد ملك املنذر بعد أبيه النعمان وهذا وقعت له وقعة مع أمري العرب يف سورية 
دية القتلى واستعادة األموال املنهوبة من خالد بن جبلة وذلك ان هذا كان قد هامجه فطلب ملك الفرس 

      "2".ذلك ما دعا ان يسري عليه كسرى وينكل به ويأخذ باحليف.  فلم يلتفت"غطيانوس"ملك الروم 

  .مث ملك بعده ابنه األسود، مث أخوه املنذر بن املنذر، مث النعمان بن األسود وبه انتقلت االمارة اىل غريهم

   امارة ابي يعفر اللخمي-8

ملك ثالث سنوات مث عادت مرة أخرى اىل آل نصر . وهذه من غري األسرة املالكة وإن كان أمريها خلمياً
  .وإن كانت مل خترج من خلم

   امارة لخم الرابعة-9

ويل بعد ذلك أمرؤ القيس الثالث مث املنذر ابنه، ويف أيامه عزله كسرى قباذ وجعل مكانه احلارث بن عمر 
مث ملك ابنه عمرو بن املنذر، مث .  يقبل بدين الزنادقة مث أعاده كسرى انوشروانبن حجر الكندي ألنه مل
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وهذا مل تذكره غالب التواريخ، مث . مث ويل السهراب. وهذا قتله رجل من يشكر. قابوس أخوه ابن املنذر
  .وبه انتهى أمد آل نصر وانتقلت االمارة اىل طيء. املنذر أبو النعمان بن املنذر

  يء امارة ط-10

قال هشام ابن حممد قد بعث الرسول صلى . مث نالت اإلمارة قبيلة طيء ورئيسها اياس بن قبيصة الطائي
وكان اياس هذا مشهوراً بالشجاعة واجلود، . اهللا عليه وسلم لسنة ومثانية أشهر مضت على والية اياس

  .م611وواليته سنة ... عاملاً بأيام العرب ووقائعهم

 قار وهو أول يوم انتصف فيه العرب من العجم كما قال الرسول صلى اهللا عليه ويف أيامه حدث يوم ذي
 وفيها أبلي بالء ال مثيل له، وكانت طيء مع الفرس وكذا قبائل "1"...وسلم ذلك وفرح ذه النصرة

أخرى كأياد ومل يعرف سوى اياد ومل يذكروا سواها وبينوا ام سراً كانوا مع العرب على الفرس وذلك 
  ...صد اماتة الضغائن لئال تبقى مشتعلة دائماً وجتر اىل غريهابق

  : وهذه الوقعة اليت أشار إليها أبو متام بقوله

  عروش الذين استرهنوا قوس حاجب  بذي قار امالت سيوفكم وانتم

   امارة ازاذبة-11

ازاذبة هذا ويل احلرية و. ويف بعض التواريخ ان وقعة ذي قار حدثت يف إمارة ازاذبة مث عاد امللك اىل خلم
  ...بعد اياس بن قبيصة الطائي

   امارة لخم الخامسة-12

 ميالدية وهو الذي تسميه العرب املغرور 634ويل بعد وقعة ذي قار املنذر بن النعمان بن املنذر سنة 
وقتل بالبحرين يوم جؤاثى فكان آخر من بقي من آل نصر فانقرض أمرهم بزوال ملك فارس من 

ويف .  ويف التواريخ األخرى ان الذي ملك بعد ازاذبة هو األسود بن املنذر أخو النعمان"1"...العراق
  .أيامه اشتهر احلارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب، مث ملك بعده املنذر بن النعمان املذكور

 ذكرا ويالحظ ان قائمة امساء األمراء من املناذرة واسالفهم من آل نصر خمتلفة جداً، والتواريخ. هذا
بصورة مضطربة، فال يعول على واحد منها، واعتمدنا الطربي فانه من أوثق املراجع، وفيه بيان واف عن 

 ويف تاريخ "2".وقائمة امرائهم يف اليعقويب مبتورة. سين حكمهم ووقائعهم مما يصلح لتثبيت التاريخ نوعاً
ه ختالف سابقيه، وال تأتلف مع ما سين ملوك األرض ذكر هلم وملن عاصرهم من ملوك ساسان، وقائمت
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وال حمل هنا لتحقيق هذا . "احلرية" وما أورد صاحب "كتاب العرب قبل اإلسالم"ذكره صاحب 
والطريقة الصحيحة أن نبدأ بالوقائع املعلومة املقطوع ا ... االضطراب ألن موضوعنا عشائر العراق

. اس ذلك ان من حفظ حجة على من مل حيفظومنضي صعوداً ونزوالً فنعتمد التواريخ املعتربة، وأس

لنتدارك ما فات اآلخرين من أمساء أمراء، ونقابل سين حكمهم بأزمان ملوك فارس ووقائع الغسانيني 
  ..وأما وقائعهم التارخيية فاا معروفة ومدونة إال يف بعضها تداخال... املعلومة وغريها من وقائع املسلمني

-13-   

  اآلداب العربية

    قبائل العراقية يف ال

وموضوع اآلداب يف . ظهر شعراء كثريون برعاية امارة اللخميني من جهة، ويف القبائل اليت حلت العراق
وبني هذه قبائل ... البداوة واسع جداً ففي األغاين ذكر النابغة الذبياين وعدي بن زيد وشعراء كل قبيلة

ويف اسواق العرب ... هذب االغاين ساق مجلةعراقية كثرية، وأورد ابن قتيبة مجاعة، وكذا صاحب م
وأمثال العراقيني وخطبهم وأخبار ... كان هلم الذكر املعروف، ومنهم من له معلقة، أو خمتارة معتربة

وتعني آثارهم األدبية الدواوين املعروفة، ومجهرة أشعار العرب، .. رجاهلم مبسوطة يف اليداين وغريه
أول من طرفت له "وبينهم .  القايل وعقد الفريد، وبلوغ االرب لآللوسيوالبيان والتبيني للجاحظ، وامايل

 وحماورة عبد املسيح مع "1"، وبينهم العنربي األسري يف بكر بن وائل وهو من بين العنرب من متيم"العصى
وكتب التاريخ مملوءة من ... وال خيلو كتاب ادب من ذكر هلم، أو إيراد ألمثاهلم... خالد بن الوليد

وكانت مكانتهم األدبية اشتهرت أكثر أيام ... وقصة وفود العرب على كسرى معروفة.. بارهم األدبيةأخ
ويضيق بنا القول هنا، وال يسعنا ... آل خلم فذاعت يف االطراف وانتشرت يف احناء العرب املختلفة

كانت هلا وجاءت الفصحى بكتاا العزيز ففاضت على آدام مبحسنات ومعان جديدة ... التفصيل
مكانتها السامية فكستها رقة، وزادت يف تلطيف شعورها وسالسة الفاظها، ونفخت فيها روحاً طيبة مل 

  ..تكن لتعهدها

-14-   

  أحوال القبائل

 اوضاعها األخرى جالت أقالم الكتاب واملؤرخني يف مواضيع مل حتافظ على مكانتها إال قليالً -و-
 خصوصاً ما كان منها رديئاً، أو خمالفاً للعقائد اإلسالمية فتراعى وكانت الدواعي لطرق مباحثها متوفرة
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  ..فيه املقابلة وبيان مزايا الشريعة الغراء

وأهم ما يدور عليه الكالم ما يتعلق ببعض العوائد، والعبادات الوثنية، واوسية، وعقائد الزندقة، 
، وتذكر انكحة العرب، وانتهاك فتقص هذه األمور... واليهودية، والنصرانية، وعبادة الكواكب

كل هذه كان يبحث عنها وتدقق ملصلحة اإلسالمية ووسائل تأييدها، وبيان قوة عقيدا، ... احملرمات
فغطت على الكل، وقبلها غالب العرب، ويف ... وصالح عباداا بالنظر لعقائد العصور السابقة وتقاليدها

  ..اليد واألديان األخرىمدة قليلة مت انتشارها وكادت تقضي على التق

وكل ما عرف ان الزرادشتية وسائر الديانات الفارسية كاملانوية مل تؤثر على العرب، ومل تقبل العرب 
فكانت يف الغالب .. عقائد اولئك بسهولة من جراء اا عبادة اشخاص، وسيطرة على النفوس وتذليل هلا

وباقي . "سبد"، و "الضيزنان"ان قبائل العراق ومن أوث.. وثنية، فشت فيها الزندقة وعبادة الكواكب
وشاعت يف بعض القبائل اليهودية، ويف أخرى ... األوثان معروفة عند كل املعتقدين ا يف اجلزيرة

وملا جاءت اإلسالمية طمى ... إال ان النصرانية انتشرت يف أيامها األخرية.. النصرانية، ويف القليل اوسية
  ...رسيلها، وقبل ا االكث

وهكذا يقال عن عادام القدمية وهي كثرية إال ان اقتباسهم من العجم قليل بالرغم من ااورة، فلم تنل 
كما أن العقائد .. رغبة ملا للعرب من مشم ومكارم أخالق ال توجد عند اولئك، أو ال تتألف وما اعتادوه

ت من عوائدهم ملا يف عقائدها من وإمنا تسلطت اإلسالمية ونفذت يف اعماق قلوب القوم فغري. كذلك
ومن حني .. وحمت الكثري مما كانوا عليه فكان هلا أثرها يف نفوس القوم.. سهولة وقوة وبساطة وأحكام

وقضي على الكثري من أحكامهم .. قبلت هذه القبائل بالعقيدة اإلسالمية عادت متحضرة وسكنت املدن
أفحكم "ا كانوا عليه من عرف مبا استطاعوا امتثاالً آلية فتركوا م.. البدوية واعتيادام الشائعة آنئذ

  .."اجلاهلية يبغون

واليهمنا اثارة املندثر مما كانوا عليه وإمنا بعض عوائدهم الباقية هي اليت ستكون موضوع حبثنا عند الكالم 
..  نفوذهعلى القبائل احلاضرة، ومن مث نكون قد جعلنا مواضيع اليوم ذات مساس مباشر باملاضي ودرجة

وصار موضوع اليوم العوائد .. وحينئذ خترج األحباث عما كانت عليه من حاجة املاضي للبحث فيها
  .احلاضرة مراعى فيها القدمي وأثره يف نفوس القوم

    

وعلى كل حال جدت املباحث ومتاسها باألوضاع احلاضرة، وتدقيقها تارخيياً من نواحي العالقة 
كل هذا سننظر فيه يف عشائرنا احلاضرة لتكون أقوى صلة وأشد ..  والبعيدواالرتباط باملاضي القريب

ويف الكتب األخرى ما يربد غلة املاضي وما كان عليه العرب يف أزمام الغابرة مما مل يبق لغالبه .. عالقة
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  ...أثر اآلن

قبائل وحاالم يف وال يفوتنا أن نذكر هنا أن من أكرب األحباث عالقة واتصاالً بنا املناسبات بني ال
وكل هذه سندققها يف حينها مع مالحظة ما كانت عليه .. جوارهم وحرم، وكألهم وحياة مواشيهم

  ..يف ماضيها قدر الطاقة

 * * *-15-   

  آخر القول

يف العشائر وامارام وال نطيل القول يف عشائر العراق القدمية، واملعروف اا قضت ادواراً مديدة يف 
ومما مر نعلم ان إيران مل . هؤالء العرب البائدة، واملتعربة واملستعربة ويهمنا أن نعني العالقاتسكناه وبني 

وامنا ساقتها جتارا ان تتفاهم .. تسيطر على العرب سيطرة مباشرة وقد خذلت مراراً يف جتارب عديدة
ى بعض العرب العجم مع األمراء وهؤالء يقومون بادارة اقوامهم فلم يرضخ العريب ألعجمي، وقد ماش

 حينما "وقعة ذي قار"يدل على ذلك .. أحياناً وملآرب خاصة، ويف كل هذا مل يقطعوا صلتهم من قومهم
فهم وان كانوا بينهم على العداء . رأوا اجلد يف األمر، وشاهدوا العزم على انزال الضربة بالعرب

حللف واالتفاق ودفن الضغائن فلم وجدوا الضرورة تدعوهم اىل ا.. والغضاضات القدمية واملفاخرات
فاتفقوا يف اخلفاء كما وقع قبل هذا بني القبائل .. يذكروا القبائل اليت كانت يف جهة عدوهم بسوء

ولكنهم علموا ان هذه .. وهكذا كان يفعل بعض القبائل مع بعض من االتفاقات الصغرى... التنوخية
...  الوقيعة بالباقية حىت اليت كانت متفقة معهااحلرب سوف تقضي على اكرب القبائل ويكون من السهل

وعلى كل نرى السياسة العشائرية كانت ترضى منها احلكومات يف الغالب بامليل اىل جهتها واستخدامها 
وباقي أحوال العشائر العراقية ال .. على عدوها ومناصرا هلا من اخرى كما وقع اثناء احلروب مع سورية

رب يف اجلزيرة ويف األقطار األخرى من اكرام ضيف، ومشم، واباء، وصرب على تفترق ا عن سائر الع
.. املشاق، واحلرية، وقلة االرتباط بادارا العامة بصورة تقف عند اعتزاز القبيلة أو االمارة وان ال ان

والبحث عن هذا . وقد اشري اىل ما كانوا عليه من آداب، وعوائد، وروحية، وحروب، وتعامالت
وهنا يالحظ ان اكرب تبدل يف حياة القبائل ... سط عند الكالم على قبائل العراق البدوية، والريفيةسيب

وروحيتها ما أحدثه اإلسالم فيهم ومل يسر م خالف مألوفهم وإمنا راعى االصالح فيما هو املثل 
م باالحماء فكان دون أن يهاج.. األعلى، واىل ما حسن عيشتهم، وأصلح عوائدهم وتقاليدهم وعقائدهم

وغاية ما ... اصالحه دعوة اىل خري طريقة مما يسريون عليه والندبة اىل األمور اليت تعود بالنعيم العميم
يقال هنا ان العشائر واماراا مل تكن صاحبة السلطة والقول الفصل يف مقدراا وكثرياً ما ناهلا من 
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فمنهم من خلعت أكتافهم، ... ن أيام خبتنصر وإيراناالهانات والتضييقات املرة مما مضى الكالم عليه م
فكان للدعوة اإلسالمية أثر كبري يف نفوسهم، وحتريك هلم يف الثورة . وهكذا.. ومنهم من اودي بامارام

ومن مث ظهر يف . على القسوة والظلم، ووقع عظيم يف القوم، فتفادوا يف النضال عنها، والنصر ملباديها
 احلضارة، وتركوا حياة البداوة من حني قبلوا اإلسالمية فكانوا من أكرب األعضاء العراق من مالوا اىل

  ...وخدموا خمتلف الثقافات، فكانت اعماهلم خالدة وعامة... الفعالة للمجتمع

  عشائر العراق الحاضرة

ل  البدو وهم الذين غلبت عليهم البداوة ومل يتوغلوا يف حياة االرياف ويتناول البحث عن قبائ-1-
  ... اخل"صليب" و "حرب" و "الضفري" و "عرتة" و "مشر"

  عشائر العراق

   -1- "احلاضرة 

  القبائل اإلسالمية

هذا هو القسم الثاين من عشائر العراق ويتضمن الكالم على العشائر احلاضرة ويتناول بعض : كلمة
  ... املوضوعاملباحث عن العشائر يف صدر اإلسالم كتمهيد للمباحث وتوطئة للتوصل إىل أصل

   العشائر العراقية-1

    

وكانت يف احلقيقة مستعبدة نوعاً فال ختلو من . مضى الكالم على العشائر إىل ظهور اإلسالم إمجاالً
والقبائل العربية أقل عالقة ... تضييق قلّ أو كثر بالنظر لعالقة العرب وقبائلها باحلضارة وتباعدها عنها

إلسالم جاءت قبائل جديدة وصارت تسرح ومترح ال يف العراق وحده بل وملا ظهر ا.. باإلدارة الفارسية
والقبائل ... يف األقطار الشرقية األخرى إال أننا نرى بعض عشائر الفتح قليل امليل إىل احلضارة وقبوهلا

املوجودة اليوم أكثرها قريبة العهد بسكىن العراق وإن االحتفاظ باالسم القدمي، وإنه كان معروفاً يف 
. لعراق ال يعني قدم القبيلة وإمنا نشاهد كل قبيلة يف العراق القدمي واحلديث ذات أصل قدمي يف اجلزيرةا

  ..وتوايل ورودها معروف تارخيياً، ومشهود حساً

   تأثير اإلسالمية على العشائر العراقية-2
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صارت إيران يف أيامهم كان قبل اإلسالم يدبر شؤون القبائل أمراء إال أن االمارات أصاا بعض الوهن، و
 ال "ذي قار"مما سبب النفرة والضجر من العجم خصوصاً أن وقعة ... األخرية تتدخل يف شؤوم أكثر

فلما جاء خالد بن الوليد إىل العراق مل ير تصلباً كبرياً أو تعنداً من هذه العشائر ... تزال ترن يف اآلذان
ت شيبان قد مالت إىل اإلسالمية، وأمريها املثىن وكان من السهل التفاهم معها خصوصاً بعد أن رأ

املشهور، وعجل أيضاً ركنت إليها وحاربت يف وجه أهل األبله، واحلرية تفاوضت ومثلها األنبار وقد 
  ..ضرب الغزاة بعض القبائل من تغلب وراء وما ماثل مما مرت اإلشارة إليه

اا أعظم أثر يف قبول اإلسالمية وبعض أقسامها  مع عرب احلرية وأعي"رض"وأساساً كان حملاورة خالد 
ارتبط مع املسلمني بعهد ومعىن ذلك أا صارت معهم وهكذا األمر كان يف حروب العرب لفارس، 
فساعد العرب جيوش املسلمني ألم كانوا عرباً وتعصبوا للعرب أبناء جلدم ومن هذه القبائل قبيلة 

  ..طييء وقبائل أخرى

كانت العرب متيل إىل إخواا يف الدم واللغة يؤيد ذلك ما مر بيانه من األشعار ومهما يكن فقد 
واملعلوم أن هؤالء القبائل قد تولد فيهم النشاط، وزال اخلمول وذهب اخلوف واخلور فاعتزوا ... واألقوال

فذهب . ثلوصارت كلمتهم العليا، وتركوا التقاليد السخيفة من عبادة األصنام، أو نار كاوس وما ما
  ..عنهم البؤس بأمه

ومل يقف األمر عند هذا احلد وإمنا جاءم قبائل عديدة قوت هذا النشاط وزادت يف علو اهلمة، ونفثت 
فصار الدور هلم ومل يكتفوا بالعراق وحده وإمنا مضوا إىل األطراف األخرى، .. فيهم روح احلزم والعزم

  .وأكلة مريئةواألقطار النائية، فصارت غنيمة باردة هلم، 

أما القبائل اجلديدة فكثرية أيضاً وال تكاد حتصى عداً فكأن اجلزيرة ... مر بنا الكالم على القبائل القدمية
خلت من سكاا ومالت إىل العراق وإىل سائر املمالك املفتوحة فشكلت عنصراً فعاالً، صار آلة فتح 

  . يف سبيل متابعته والدعوة إليه ما مل خيطر يف بالودعوة خري، وتبشري بالدين اإلسالمي القومي وقد رأوا

والتبدل الفجائي الذي متكن منه العرب سواء يف العقائد أو يف الفتوح غير من أوضاعهم وجعلهم حباالت 
  ...فانتشروا يف األرض انتشاراً هائالً.. غري معروفة وال معتادة

كم أرباب األديان وتكاتفهم مع السالطني رأت األمم أن احلاجة كربى للخالص من جور ملوكهم، وحت
فساعدوا كثرياً لقبول الدين اإلسالمي وصاروا من أعظم ... المتصاص جهود الشعوب والسيطرة عليها

  ..دعاته ومعتنقيه

   مصير العشائر القديمة واإلسالمية-3
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قليل منها وأكثر من وهذه القبائل سواء منها احلديث العهد يف سكىن العراق وقدميه مل يتمكن فيه إال ال
فقد مزاياه القبائل القدمية يف العراق فإا كانت أقرب إىل االستفادة من هذه األوضاع فأخذت من املدينة 

  ...بنصيب

وهكذا يقال .. والعامل كله كان مفتوحاً أمامها. واآلن صرنا ال نعرف الكثري منها إلنتشارها يف األطراف
وكانت هلا مكانتها املهمة يف حروا .. ام الفتح فلم يبق منها إال الرترعن القبائل العديدة اليت جاءته أي

  ..ونضاهلا

وال يهمنا يف عجالتنا هذه أن نبحث عن مصري كل قبيلة يف العراق، أو من وردت إليه وبيان ماضيها وإمنا 
تاركني جانباً .. ا ونذكر ما له عالقة باملاضي وبيان احلالة اليت كانت عليه"العشائر احلاضرة"نقتصر على 

  ..القبائل اليت حلت العراق يف وقت واندثرت بقبوهلا احلضارة

    

نكتفي هنا باالملاع إىل ما مضى ونشرع يف بيان القبائل احلاضرة مع العودة إىل تارخيها بقدر ما تسمح به 
  ..الظروف والنصوص

   القربى في العشائر الحاضرة-4

مي الزمان وال يزالون حمافظني عليها، وهي توافق روحيتها ومزاجها أنساب العرب القبائلية معروفة من قد
مجعاء، وال يزالون يعتمدون عليها يف القرىب والعداء للتكاتف واملناوأة ونسب القبائل احلاضرة مهم ملعرفة 

ثنان من وملا كانت هذه العشائر كلها أمية تقريباً فال حيصل فيها إال الواحد أو اال.. أحواهلا بالنظر لبعضها
فمن هؤالء ال يؤمل ... اموع ممن يستطيع القراءة والكتابة ويف أكثر األحيان األمية ضاربة أطناا عليهم

  ..أن حيفظوا أنسام فيوصلوها برجال التوراة أو غريها

ك  نعم حيفظون من أنسام أم هلم صلة قرابة مع القبائل األخرى أو أا ليست منها ويعينون درجة ذل-
تقريباً وذلك بطريق التلقي عن آبائهم وأجدادهم وأما تعداد آبائهم وأجدادهم حبيث يوصلوا مبن شاؤوا 

فهذا اختربته وامتحنته مراراً عديدة فتبني يل غلطه أو التشكيك فيه وعدم صحته فال يعول عليه لقدم 
  ..العهد واشتباه األمساء وتداخلها بغريها

ل األفخاذ بالعشرية أو القبيلة وهذا غالب فيهم فال يستطيعون أن يعينوا الصلة فإذا كانوا يتمكنون من وص
.. وهذا ال مينع أن يقطعوا يف القرىب ودرجتها بال ارتياب... القطعية بني قبيلة وقبيلة بسرد أفراد كل

مشتركة قد يؤيدان بأدلة لغوية وأوصاف قومية، وأخالقية، وعنعنات كثرية .. واملعرفة والتلقي الصحيح
فلو مل تعرف القبائل وصل القرابة بتسلسل األجداد فال تشتبه منها بوجه وإن .. وحمفوظات ال تقبل التردد
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فالغالب فيهم حفظ النسب على وجه الصحة ... كانت ال تقدر على تعيني الظهور والبطون بالضبط
  ...تها بأصلهاإمجاالً وال يغلطون يف نسبة قبيلة إىل جذمها القحطاين أو العدناين وصل

زيادة على اللغة، واحملفوظ لكل ... ويؤيد هذا التواتر يف النقل من تلك القبيلة والقبائل ااورة والنائية
فلم جند قبيلة انتسبت إىل غريها أو ادعت أا من غريها كذباً، فالتضافر حينئذ للتكذيب والطعن . قبيلة

  ..يكون قطعياً ال يقبل االشتباه

اضر نشاهد بعض القبائل قد اعتزت بكياا وعرفت بامسها اجلديد فلم يعد يعرف تقريباً ويف احلال احل
  ...األصل الذي درجت منه

وقد بذلنا اجلهد يف إرجاع كل قبيلة من هذا النوع إىل قريبتها حبيث مل يبق لنا شك يف النسبة والتحقيق 
نا أن ندون مجهرة أنساب كما فعل ابن وهنا ليس غرض. من أكابر القبائل وحفاظ أنساا وهم كثريون

الكليب وغريه بتعداد األجداد وإيصاهلا برجال التوراة فذلك إذا كان متيسراً له فهو اآلن صعب بل يكاد 
مما هو مؤيد ... وإمنا املقصود بيان القرىب بالنظر للمحفوظ، واللغة، والنخوة والعوائد... يكون ممتنعاً

ال يهمنا تعيني آباء القبائل وتسلسلها خصوصاً بعد أن قطعنا أنه مما ال يعول بالشهادات للقبائل األخرى و
وقد صحت األنساب إمجاالً . عليه وال يوثق من احملافظة وإمنا األمساء قد تتشابه فيبتلع الكثري منها

  ..وتواتراً

نية أو القحطانية، أو رأينا الصعوبة العظيمة يف إرجاع كل قبيلة والتحقيق عن نسبتها إىل أرومتها العدنا
مما هو موضع شبهة، وإال فالكثري من القبائل ال يرتاب يف نسبها وأا عدنانية أو . جنارها األصلي

 ونسبتها إىل أحد هذين اجلذمني مترددة أو غري معروفة "متحرية"ولكن ال تزال بعض القبائل ... قحطانية
  ...لة ال ميكن متييز األصلي فيها والدخيل منها ومن على شاكلتهم من القبائل أو متداخ"الصليب"مثل 

وعلى كل ان القبائل جمموعات، أو كتالت تتصل مع بعضها ال يف العروبة فحسب، وإمنا تعول على 
القرابة النسبية القريبة، وتعد ذلك سبباً قوياً للتعارف، والبعيدة واسطة النفرة، خصوصاً يف أيام العداء 

  ... فيه اخلصامواحلروب، أو يف وقت يتوسم

ومن مث تقوى جهة املنافرة، واملفاخرة، وتعداد املعايب، واملثالب، وإثارة الوقائع السالفة، واحلروب 
  ...وهكذا... أو املزايا الداعية للفخر والتفوق، فنسمع الطعن من جهة والفخر من أخرى... املاضية

   آل وبني-5

    

 أي من "من آل وبين"عشائر للتدليل على قدم الزمن يقولون قسمة بعيدة العهد، ومقرونة مبثل شائع عن ال
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وبالنظر إىل األنساب األصلية تركن إىل هذا املوضوع، وذلك أن . عهد تفرع القبائل إىل آل، وإىل بين
 وإىل قبائل عدنانية أو مضرية ونزارية "آل" يقال هلا "قبائل قحطانية" أو إىل "بين" و "آل"قبائلنا تقسم إىل 

وال نرى . وهاتان اموعتان معروفتان جداً والتقسيم ما ذا الطراز قدمي مل يدرك أوله. "بين"بتتسمى 
 املذكورة اليت ال حتفظ انتساا إىل أحد "القبائل املتحرية"قبيلة أو عشرية ال تنتسب إىل أحدمها ما عدا 

  .. إىل أيامناوذلك سواء يف اجلاهلية، أو يف عهد اإلسالم وما يليه. هذين اجلذمني

وقد عدد علماء األنساب مجاعة ليست بالقليلة من القبائل املتحرية، وكذا صاحب عقد الفريد فإنه بين 
 وال يعرف بالتحقيق "متحرية"وال يزال عصرنا يقطع بأن بعض القبائل . مقداراً مجاً من القبائل املتحرية

  ...قة، واالنتساب إىل اجلد األخري والوقوف عندهلنسيان العال... انتماؤها إىل أي جذم من ذينك اجلذمني

   البدو وأهل الريف-6

 بينهما "مترددة" أو "أرياف" أو "بادية"وهذا التقسيم قدمي ومعروف أيضاً باعتبار ما قطنه العربان من 
ولو راعينا هذه القسمة يف تصنيف القبائل . "مترددة" و "ريفية" و "بدوية"فتكون ثالث جمموعات 

ا عن أنساب القبائل ومزجنا بعضها ببعض دون ترو وهكذا احلال فيما لو الحظنا املواطن اجلغرافية خلرجن
أو املعيشة وذا نكون قد أمهلنا خصيصة ... خاصة وفصلنا مباحثها بالنظر إىل ما تسكنه من ألوية وأحناء

واغفال هذا غري . اظ باألنسابسائدة مل يتركها القوم يف تنقالم، وأمهلنا ما هم عليه لآلن من االحتف
  :صحيح من وجوه

وذلك لتغيريهم األمكنة بصورة فجائية عند حدوث أحوال ضرورية وكثرياً .  إن املوطن غري مستقرة-1
  : متمثلني بقول شاعرهم.. ما تقع

  إال االذالن عير الحي والوتد  به يراد ذل يقيم على وال

الة القبائلية بالنظر الختالط القبائل وتقرا من احلضارة حبيث  ال نقدر حينئذ أن نراعي القبائل، واحل-2
  ...يف حني أم مل يهملوها.. ال يبعد أن تكون هذه اموعة بعد ألي قرية أو قرى

فلو ...  ومتمايزة فيها وهي السبب الوحيد يف وقائع عديدة"آلل وبين" نرى املزايا القبائلية مستقرة -3
هم خصائص القوم وعدلنا إىل اشتباك أنساا، وهذا غري واقع حىت عند اختالط بعض أمهلناها كنا أغفلنا أ

واألمر ال اختيار فيه، وإمنا الغرض تثبيت احلالة اليت هم عليها ال إجياد .. القبائل فكل فريق حمتفظ بنسبه
، أو شوشنا تقسيم غري معروف، أو أن مل أمراً ال يزال موجوداً، ونكون قد زدنا يف هذا االشتباك

  ..وضعاً معروفاً

.  إن كافة هذه القبائل حريصة على مراعاة أنساا حىت األفراد وال ميكنها أن تنساها بعصور كثرية-4
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  ...فامهال ذلك والتغافل عما هو موجود غلط ال يغتفر

ة تعارف وهنا ال ننسى بأن القسمة األصلية إىل قحطانية وعدنانية يصح االستفادة منها بأن تكون واسط
  ..وألفة ألعداء ومقارعة

وال ينكر أيضاً أن القبيلة قد تنال مزايا جديدة بسبب ركوا إىل األرياف من حيث العمل واالستثمار 
فسوف ال نترك أمر ذلك، بل ... وامهال روح الغزو وتعاطي أسباب العمارة، والوداعة والعيشة اهلنيئة

الريفية، وما بينهما من التردد وانتهاز الفرص للركون إىل نراعيه بوضوح ونفرق بني البداوة والعيشة 
واملسهالت لذلك ودواعيه . العيشة الريفية ألول حادث أو استفادة من أي تطور يف األحوال االجتماعية

  ...اخل اخل. كثرية من قحط ووباء وحروب عامة أو خاصة، وسيل جارف

   العودة إلى الحياة العشائرية-7

حث لزم أن نقول أن العودة إىل عيشة العشائر نادرة خصوصاً االنتقال من املدن إىل وقبل أن ننهي الب
ولذا . احلياة العشائرية أو من األرياف إىل البداوة، وهذه إذا حصلت تكون شخصية أكثر منها قبائلية

نشاهد بعض األفراد لظروف خاصة كعالئق جتارية مع البدو، أو ارتكاب جريرة تدعو إىل ضرورة 
لتجاء إىل البادية واالعتزاز ا، مث طيب العطن وحتبب االقامة يف خالهلا، أو يقسر عليها بأن يترىب اال

  ...أوالده عليها أو متنعه موانع زواج وما شاكل

    

وقد يكون املرء ... كل هذه مما يسبب سكىن العشائر والتنقل م من احلضارة إىل البداوة، أو األرياف
وقد . فيعود...  ومل تنقطع عالقته من البادية فتعن له سكناها وحين إىل أهله وأقاربهابن بادية يف األصل

شاهدنا الكثريين حينما يزول املانع هلم يعودون لباديتهم إذ مل ترتكز وسئلها يف أذهام بعد، أو مل تنل 
  ".1"رة هليعنت علي دي"نرى هؤالء يوردون املثل البدوي املعروف . رغبة منهم ومل حتبب إليهم

  ...هذه دواعي التنقل من البداوة إىل األرياف، فاملدن وبالعكس، وال نطيل القول بأكثر من هذا

   الجمع والتقسيم-8

وعلى كل جيب أن نرجع تقسيم القبائل إىل اجلذمني املذكورين وبيان قبائلهما كل واحدة على حدة 
و الريفية، ونقدم بعض القبائل البدوية اليت سوى أننا نالحظ بعض األوصاف من البداوة أ... بالتفصيل

ومل نفصل بني القحطانية ... تقربت إىل احلضارة ومل تقبلها بعد، مث نذكر القبائل األخرى من ريفية
فال نراعي ... وال نفوت االمجال عن خصائص كل.. والعدنانية إال أننا نشري إليها حني الكالم عليها
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ونعني أصل القبيلة سواء كانت من أحد هذين ... دنانية والقحطانيةالترتيب ونكتفي أن نشري إىل الع
كما أننا نذكر موطن القبيلة جمموعة أو متفرقة، ونقدم قوائم يف القبائل املشهورة ... اجلذمني أو متحرية

 وذا نكون قد مجعنا بني احلاالت. املوجودة يف تقسيماتنا االدارية تسهيالً للمعرفة معززين هلا خبارطة

  ...واألوضاع املعروفة

-2-   

  القبائل البدوية

أن جنعل القبائل جمموعتني : ومن ميت إليها يهمنا مجعاً بني القبائل املشتركة الصفات من بعض الوجوه
ومن أمهها التنقل ..  وخصيصة البداوة جتمعها، لربوز هذه الصفات فيها"القبائل البدوية"أساسيتني ومها 

  ...ع الكأل وتراعي الغزودون تقيد مبكان خاص، تتب

  ... متيل إىل األرياف وتتعاطى الزراعة وما يتعلق ا من تربية املواشي وما ماثل"القبائل الريفية"و 

والقبائل ال خترج عن هاتني اخلصيصتني ولكن قد تتداخل فترى من هؤالء من قد مالوا إىل األرياف، أو 
ىل التداخل بالنظر ملا جيدون من األحوال اليت تدعو ملثل وهم أقرب إ... ركن بعض أهل الريف إىل البداوة

  .وبياا ذه الصورة ال يغري ماهية املوضوع.. هذا التطور، واألوضاع

  ...هذا واآلن نرى أن نبحث عن أشهر القبائل البدوية وخصائصها ونبدأ بقبائل مشر

-3-   

  قبائل شمر

   أصل شمر-1

بنو مشر بطن من العرب : "جداً وهي قحطانية، ذكرها احلمداين فقالإن املدونات عن هذه القبيلة قليلة 
 ومل ينسبهم إىل "السويدي"كذا نقل صاحب السبائك ". مساكنهم جبالً طييء أجأ وسلمى جبوار الم

: قبيلة، وهذا حممول إىل أنه مل يتصل م ومل يتحقق ذلك من رجاهلم، وآخر من ذكرهم القزويين قال

قبيلة من العرب ذات بطون تنسب إىل مشر ذي اجلناح من قحطان منهم يف . تخفيفمشر بالتشديد وال"
والظاهر أم ينسبون إىل مشر يرعش بن افريقس بن . جند ومنهم يف العراق ومنهم يف املوصل إىل سنجار

  .اه..."ابرهة ذي املنار أحد ملوك التبابعة من اليمن

كما أن التخفيف ال قائل به، .  اليت نسبها غري معروفةوما ذكره من أنه الظاهر فليس بظاهر، والنسبة
ولكن القزويين راعى اللفظة يف قواميس اللغة ومعانيها وليس لدينا من العرب من ينطق بالتخفيف ويريد 
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  ...هذه القبيلة

وتبلغ قبائل مشر مائة ألف نفس فأكثر .. ومن أجل عشائر العراق مشر وهم عدة قبائل: "وقال احليدري
  .اه.."ومجيع قبائلهم تعود إىل قحطان. لهم آل حممد من طييءومحائ

من سكان اجلزيرة وهم أكرم العشائر وأرفعهم عماداً، وأكرمهم ... مشر من ذرية حامت: "وقال البسام
 "اجلربا"وشيخ هؤالء يقال له .. أخوالً وأجداداً، وأصحهم يف ذكر املكارم اسناداً، وأقدم يف احلرب

  .اه..."فرسام ألف ومائتانوسقمام ألفان و

واملنقول احملفوظ عنهم أن مشر ليس جداً وإمنا هو وصف حلقهم وذلك أم آخر من خرج من اليمن 
. وكانت قد أحلتهم السنون فهاجروا إىل أحناء أجأ وسلمى فدفعوا بعض القبائل وأزاحوهم عن مواطنهم

 واللغة تساعد على هذا "مشر"ومن مث دعوا ب. "مشّروا"فشمروا عن ساعد اجلد وأوعز إليهم رؤسائهم ب
    : التفسري قالوا

والظاهر ان . وكانت قبائل طييء وزبيد هناك فدفعوهم ومال هؤالء اىل احناء العراق وسورية وغريها
 كان بينها خصام وخالف فحالف قسم منها قبائل قحطانية جاءت من "سكان أجأ وسلمى"قبائل طييء 

 عدوه ومن مث استقل يف السلطة وصارت له الرياسة على قبائله والقبائل املتحالفة احناء اليمن فانتصر على
 "مشر"فصار الكل يدعى باسم البطن . والكل يرجعون اىل القحطانية فأن طيئاً من قحطان ايضاً. معه

طانية رأساً،  من مشر متت اىل القح"عبدة" تغلبياً وإال فال تزال قبائل "مشر"املنتصر على عدوه وقيل للجميع 
  ."قبائل زوبع"وكذا .  اىل طييء"االسلم"وقبائل 

وبسبب هذه الوقائع الوبيلة .. هذا هو الذي نراه مجعاً بني احملفوظ والنصوص املنقولة من طريق التاريخ
ورئيس قبائل زبيد آنئذ وامريهم يقال له .. متكنوا من ازاحة قبائل زبيد وقبائل طييء االخرى كما مر

عد يف نظر القبائل الزبيدية جداً هلا، واحلال انه كان رئيساً واىل هذا اشار الشمري مفتخراً ذه  وي"يج"
  : الوقعة واالنتصار على القبائل االخرى بقوله

 "2"ماتحلحل كناها عكدة من   بهيج حدروه السناعيس"1"وكبلك

 "جبلي طييء"أنزلناه من أجأ وسلمى يريد أن يهيجاً املذكور كان قبلك وقد أصابته الضربة القوية منا ف

ويراد بالسناعيس الذين ينتخون بالسنعوسية وهم قبائل ... فال خنشاك وال نبايل بك وأنت أقل قدرة منه
  ...مهمة من مشر

  . ليس امساً لقبيلة باعتباره جداً هلا وإمنا هو ناشيء عن االيعاز املذكور"مشر"وقولون بتكرار ان لفظ 

 اللبس النقل املتقدم عن السويدي ألنه مل ينسبهما كما نقل عن احلمدامني للسبب وأرى الذي أوقع يف
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بنو مشر : "الذي ذكرته واحلال انين نقلت يف ما سبق يف قبائل العراق القدمية عن نشوان احلمريي ما نصه
 أيضاً اسم ومشر: "ويفسر هذا ما جاء يف تاج العروس. إال أنه مل يصلهم بالبطون املعروفة" بطن من طييء

  : رجل قال امرؤ القيس

  وهل أنا الق حي قيس بن شمرا  أنا ماش بين شوط وحية فهل

قال ابن الكليب قيس بن مشر وأخوه زريق ابنا عم جذمية ابن زهري بن ثعلبة بن سالمان : قال الصاغاين
  .اه."الطائي

لمحفوظ الذي اتفقت كلمة وهذا جاء مؤيداً ل. ومن هنا ظهر ام بطن مستقلة وعرف طريف اتصاهلم
  ...املؤرخني عليه من أم من طييء، وتبني أنه اسم جد

واشتهرت تسميتهم .. ان مشر من طييء وباالتفاق مع بعض القحطانية أزاحوا طيئاً وزبيداً وحلوا حملهم
بشمر وتغلبت على القحطانية، والكل اآلن ال يفرق بينهم ويعدون من مشر، إال أن القحطاين منهم 

  .عروفم

هذا مع العلم بأن التسمية بشمر كانت شائعة عند العرب فلم يبق جمال أن يقال أنه ناشيء عن االيعاز 
  ...فهم بطن من طييء، وعرفت مكانتهم بني البطون املذكورة سابقاً

  " آل محمد-الجرباء" بيت الرياسة -2

ومل تفقد منهم الرياسة ومل . عاً من طييء قط"آل حممد" وهم "آل اجلرباء"كانت الرياسة وال تزال يف 
أما امارة ابن رشيد فاا مل تؤثر على سلطتهم، وإمنا كانت امارة ابن رشيد صولة . تتحول إىل اليوم

وسطوة واسعة، مل ينالوها يف سالف أيامهم وكانت وقتية وألمد، وبانقراض آل الرشيد استمرت الرياسة 
  .يد يف موطنهاوسنوضح امارة الرش. يف آل حممد ودامت فيهم

مرض "واجلرباء نبز وصل إليهم من أمهم، والعرب ال يزالون يتنابزون بأمثال هذه يقال أا أصاا 
ومن عادة البدوان يتركوا .  فتركها أهلها ورحلوا إىل موطن آخر مث تعافت فلزمها هذا االسم"جلدي

من عدواه ويراقبونه من بعيد ويضعون املصاب باجلدري وما ماثله ويرحلوا عنه حىت يربأ أو ميوت ختلصاً 
من "وقبيلة أمهم على ما هو معروف، حمفوظة وهي من الفضول من طييء . له ما حيتاج من أكل وشرب

  ."بين الم

وهذه التسمية أما لغرابة يف ... ومن القبائل القدمية اليت مسيت باسم أمها حندف، وجبيلة، وقبائل عديدة
وقد اختذ هذه التسميات بعض أعداء العرب وسيلة . مر بنا أمثلتها الكثريةوست. االسم، أو لنبز كما تقدم

للطعن باألنساب ومن الحظ تكون األفخاذ، فالعشائر، والعمائر، والقبائل، وحدوث النبز ألدىن عالقة 
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وال أثر هلا يف مدونام، وإذا كان هناك شيء ...  عند العرب"الطومتية"قطع ال وجود لألمومة .. وسبب
  ...قبل التاريخ مل نشاهد بقاياه

    

 واجلرباء هذه أم سامل "آل حممد"وهذه التسمية قدمية ترجع إىل أمريهم األول حممد الذي يدعون به فيقال 
بن حممد املذكور وهو احملفوظ أيضاً ومل يقطعوا يف صحة تارخيها لقدم العهد وهؤالء مل يصح ما كان 

ونقل ذلك ابن ... رفاء ، أو من الربامكة، فعلقت يف أذهان بعضهميشيع عنهم بعض العربان أم من الش
  .اه"ومحائهم من آل حممد من طييء: "فهم من طييء كما قال احليدري... خلدون يف تارخيه وكذبه

 ينتسب إىل طييء -"بنية" -وقد مسعته: ""عثمان بن سند"ويؤيد هذا ما قاله صاحب مطالع السعود 
إن اجلرباء من قبيلة سنجارة وفرعها " 2"قلب جزيرة العرب" وقد ذكر صاحب "1"اه.."القبيلة املعروفة

واملنقول عنهم ان سنجارة .  وبين أن من اجلرباء آل حريز، واحلسنة، والربيج"اجلرباء" و "العامود"إىل 
  .قبيلة زوبعية وترجع إىل احلريث من طييء واجلرباء من طييء رأساً وأا من بطوم القدمية

  عمود نسبهم -3

وحممد رأس عمود نسبهم وأقدم من عرف من أجدادهم ممن ال يزال حمفوظاً .  كما تقدم"آل حممد"هم 
ونبدأ يف تعريفهم من أحد أجدادهم جمرن بن حمسن بن مشعل بن مانع بن سامل بن حممد ... إىل اآلن

ين منهم فلم يتمكنوا من وامللحوظ أن قد ابتلعت بعض األمساء نظراً لعدم القطع الذي علمته من كثري
  .احلفظ التام

  :وفرحان بن صفوق أوالده كثريون وهم* * * 

  . عبد العزيز-1

  .وهؤالء أوالد درة.  شالل-2

  . فيصل-3

  . عبد احملسن-4

  .أوالد السرحة.  هايس-5

  . ثويين-6

  . العاصي-7

  .أوالد جزعة.  جمول-8

  . جار اهللا-9
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  .ته بنت نوير العيطويقال له ابن العيط من زوج.  مطلك-10

  . احلميدي-11

  . زيد-12

  ."أوالد اجلرجرية"ويقال هلم الباشات .  أمحد-13

  . ميزر-14

  . سلطان وهذا ابن يمة بنت ابن جشعم ويقال له ابن اجلشعمية-15

وان عبد العزيز ترك عجيل الياور وهو . من هؤالء فيصل واحلميدي وأمحد وزيد ال يزالون يف قيد احلياة
  . اليوم وشيخ مشاخيهم" مشرأمري"

  : وهؤالء نقول فيهم ما تيسرت لنا معرفته

   محمد-1

ويقال أم كانوا سبعة من األخوة . "آل حممد"وهو اجلد األعلى الذي تسمت به فرقة الرؤساء فيقال هلم 
ن وم. والباقون ماتوا بال عقب. وآخر هو جد الربيج من اخلرصة. "الصديد" وهو جد "الصديد"أحدهم 

  . أو من ميتون إىل جد واحد هم هؤالء"آل حممد"هذا يعلم أن 

   سالم-2

  : وهذا هو املعين بقول شاعرهم

   حنا مجا غش العراك نلحكك على طول الزمان   للجاسي ليان سالم والشريف محنّا من دور

سامل مع الشريف والظاهر أنه يشري إىل وقعة جرت ل. ومن هذا البيت يستدل البعض على أم من الشرفاء
وهذا القول للعاصي يقصد أننا من زمن سامل مل ينل مراسنا للقاسي . املعاصر له، ال باعتباره جداً هلم

نصل إىل غرضنا على طول الزمن " 1"األزرجيي"وإمنا حنن كحشرة العراق ويريدون ا . الصعب املراس
أننا ننتصر على عدونا ولو بعد حني فال يقول . هذه احلشرة تقتل االبل على طول الزمن. وبال استعجال

واحلق أن هذه . وقرن به الشريف لالشارة إىل وقعة كانت معروفة. وهذه حالتنا من زمن سامل. ينجو منا
  .االناة والتوأدة أوضح صفة فيهم

  . مانع-3

   مشعل-4
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حرشة وأنا " وهي وخنوم األخرية نشأت من زمنه. وهذا ميتون إليه بالنسب األقرب فيقال هلم آل مشعل
  :  ويقول قائلهم"ابن مشعل

  الدار لياجاه البال من ضديده حماة  مزيد سرد من أوالد على مرد

 رجيدة تهنّت بي توه العين  الوكرين بيوكر واحد اليجمع

 بأيام عيده تبشرت النوك و  الصيداد هم وآل مشعل تصافوا

وهؤالء جيمعون . رهم إذا جاءها البالء من عدوهميقول شبان من أوالد مزيد على خيل سرد حيمون ديا
بينهم وبني أقارم فيخشى األعداء سطوم واب بطشهم وينامون يف رقدة هنيئة من جراء اتفاق آل 

  .صديد وآل مشعل فتبشرت النوق بأيام عيدها

ل حممد وآل مشعل هم آل حممد والصيداد آل صديد وهم من آل حممد، أو كما قلت سابقاً من اخوة آ
  .رؤساء الصايح على اختالف يف ذلك وجيمعهم مزيد وهو جد أعلى

  . محسن-5

  . مجرن-6

  . الجعيري-7

   الحميدي-8

    

ويعد من مشاهري .  ألنه ولد وعينه مسحاء فلم يظهر هلا أثر"األمسح"ويعرف ب. وهو والد فارس اجلربا
وهم ألصق بنا وحوادثهم .  ومن يليهموقد ترك أوالده ذكراً ذائعاً وهم مطلق وفارس. شيوخ آل حممد

  .قريبة منا وال تزال ترددها التواريخ أو تتناقلها األلسن

  ..وال يزال فرعهم معروفاً...  ومنه آل عمرو وأخو فارس"عمرو"ومن أوالد احلميدي 

   مطلق-9

ب االمام  ولكن ابنه مسلطاً مل يرضخ ملطال"1" وهذا أراد مهادنة االمام ابن سعود"أخو جوزة"يعرف ب
وهذه . فشوق اباه على القيام يف وجه ابن سعود فحاربه.  وما ماثل"شعر الرأس"من زكاة وقص الشعاف 

  .مبادئ نزوحهم اىل أحناء العراق ومن بواعث امليل اليه
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وأساساً كانت حكومة العراق أيام املماليك حترق االرم على األمري ابن سعود وترغب كثرياً يف جلب 
  ...ا لتكون أعرف مبا عندهعشائره جلانبه

م سعود بن 1798-ه1212وأغار يف سنة : " حادثة له مع ابن سعود قال"1"وقد حكى عثمان بن سند
.  اجلرباء نازالً يف بادية العراق"2"عبد العزيز بن حممد السعود على بادية العراق وكان مطلق ابن حممد

ت وقاتل جيش سعود مطلق جرباء فكّر فممن ثب. فلما صبحهم سعود فر منهم من فر وثبت من ثبت
فعثرت فرسه يف . فكلما كر على كتيبة هزمها فحاد عن مطاعنته الشجعان. على الفرسان مرة بعد أخرى

  ..شاة فسقط من ظهر فرسه فقتل

  .وكان قتله عند سعود من أعظم الفتوح إال أنه ود أسره دون قتله

 النسب، من الشجعان والفرسان الذين ال ميتري ومطلق من كرام العرب، عريق النجار، شريف. هذا
له مواقف يشهد له فيها السنان والقاضب ووقائع اعترف له بالبسالة فيها العدو . بشجاعتهم إنسان

  .والصاحب

وأما أخالقه فألطف من الشمول وأذكى من اخلزامى يف . وأما كرمه فهو البحر حدث عنه وال حرج
  : "إىل أن قال"...  وركن امللتمسنياالرج وأما بيته فكعبة احملتاجني

  شمري حاتمياً عن أن تضارع  بحر ال تفخر بمدك واقصر يا

 والمعسر غنيهم األنام كل  على حل في كفيه مقسوم ما

 عنه لسان االعصر مرفوعها  االروى ثم مأثرة سمت ما

 معسر لضيف مغن وحباؤه  خائف طريد مأوى ففناؤه

  .العانتهى ما قاله صاحب املط

وأصل هذه الوقعة ان احلكومة العثمانية كانت تلح بازعاج حملاربة ابن سعود والقضاء على غائلته، فقد 
سنة "فجهزت ثويين شيخ املنتفق قبل هذه الوقعة بسنة ... كانت تعهدها من أكرب الغوائل يف نظرها

آل عريعر أمراء خصوصاً بعد ان استوىل ابن سعود على االحساء وفر من وجهه . "م1797-ه1211
فلم ينجح ا ثويين وانتصر ابن سعود ... بين خالد بقبائلهم ملتجئني اىل العراق فاغتنم القوم هذه الفرصة

-ه1212سنة"فكان ذلك داعية اهلجوم على العراق وذلك انه يف رمضان هذه السنة . عليهم وقتل ثويين

 "سوق الشيوخ"وأغار على احناء املنتفق  سار سعود ابن عبد العزيز آل سعود جبيشه وعشائره "م1798

وكان الشيخ محود يف البادية فلم يدركه وعاد ...  وقتل منها كثريين"أم العباس"فصبح القرية املعروفة ب
إىل أطراف جند، مث عطف وأغار يف سنته على تلك البادية وقصد جهة السماوة وقد علم ان العربان 
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وبني هذه مشر والضفري وآل بعيج . روف قرب السماوة فأغار عليهاالكثرية جمتمعة يف األبيض املاء املع
  ...والتفصيل يف تاريخ العراق. فكانت الوقعة اليت قتل فيها مطلق اجلرباء... والزقاريط وغريهم

كما قال الشيخ -وهذا ماء معروف وهو مزرع لشمر قرب بلد حائل وكان : وله أيام منها يوم العدوة
 اىل قبائل مطري وقبائل مشر ولستنفر أهل جند "م1791-ه1205سنة " سعود  قد ض-عثمان بن بشر

وقصدهم يف تلك الناحية فوقع قتال شديد فازمت تلك القبائل وقتل منهم قتلى كثرية وحصل قوم 
  ...سعود على غنائم كثرية

شم فرسه مث أعادوا الكرة على مجوع سعود وكان مقدمهم مسلط بن مطلق اجلرباء وكان قد نذر أن جي
  ...صيوان سعود فاراد أن يتم نذره فقتل

ويف . "على مطلق"لسعود بن عبد العزيز عليه : العدوة: " وقال ابن سند"1".والتفصيل يف عنوان اد
طاعن ذلك اليوم حىت كف كل رعيل، وقرى كل ذابل ... وكان شجاعاً. ذلك اليوم قتل ابنه مسلط

  : م هزم الكتائب وأروى من دم الفرسان كل سنان وقاضبوأما مطلق فإنه يف ذلك اليو.. وصقيل

  جود وإذا هم أعطوا فابحر  فآساد الشرى قوم إذا حربوا

    

 حزناً بدمعك جودي فعليهم  الندى يا عين إن ماتوا فقد مات

 البطون تؤم جيش سعود قب  خاضوا الوغى بصوارم وشياظم

 ير أسودنوافر من زئ "2"نقد  كأنهم الكمأة منه فتفرقت

 قعود بشليل فتلقوا  األسد الضبارم مطلق القاهم

...  فلم يكن ملطلق جمال فنكص على العقب"3"فلما ضاقت على سعود األوهاد والنجود، خان ابن هذّال

 وهذه الوقعة تعني تاريخ "4"اه."وجنا هو وبنو عمه فاناخ رحاله يف بادية العراق اىل أن اخضر عيشه وراق
 مث سار مطلق من العراق اىل سورية وتوجه مع أمحد باشا "م1791-ه1205سنة "راق نزوحهم اىل الع

وملا قتل رثاه . اجلزار اىل احلج فرجع اىل العراق وبقي يف بادية العراق وله السلطة الكبرية والنفوذ العظيم
  "...مطلق ""مطلك"واىل املترجم ينسب آل... ابن سند يف قصيدة طويلة

  ...  مسيط بن سلطان بن فهد بن مطلك بن احلميديومنهم اآلن سطام بن

  "1" مسلط-10
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وهو شجاع مشهور بالبسالة وتفوق على كثري من القبائل . هو ابن مطلق ويلقب باحملشوش أي الغضوب
 أي ام "ولد محرة حزك"كقبيلة بين خالد وكان رئيسهم ابن محيد آل عريعر وكان قد قال البن محيد 

وكان قد أبرز هلم أمه وكانت بادية . ل دون عراقة النسب وطيب األرومةيلتمسون احلسن واجلما
  .األنياب مهولة املنظر فقال ان ايب التمس مثل هذه لتلد مثلي

من ذلك انه سأهلا يوماً أي أشجع، هو أو أبوه؟ فلم . ومما حيكى عنه ان أمه كانت ختشى بطشه فتحذره
ع وبعد االحلاح الزائد ذكرت ان أباه أشجع فضرا ضربة جتبه فلما أحلّ عليها قالت له كل منكما شجا

وكان قد حتارب أبوه مطلق مع إحدى القبائل فقتل له ولدان فحملهما على بعري . كادت تطري بأم رأسها
ومع هذا مل يبال واتصل بأمهما يف ذلك اليوم فولدت مسلطاً هذا فصار من تلك العلقة وشاعت 

  ...أخباره

أجرى السمن سواقي وصار يأكله الضيوف مع التمر وقد شاهد كرمه األعداء . وهو مشهور بالكرم
  .تويف قبل أبيه كما أشري اىل ذلك فيما مر... واألقارب

وحيكى عنه أنه حينما قوى أمر ابن سعود وأمر جبز الشعاف وتأدية الزكاة امتنع أن يتكلم مع أحد وصار 
 من الليل فحسبوا أنه عاشق أو خمتل العقل فأرسل إليه  يبقى فيه طول النهار وقسماً"تل"يراقب على رجم 

وحينئذ غضب األب . فأدمى جبينه. أبوه أن يأتيه ويطيع أوامر ابن سعود فأىب وضرب عبد ابن سعود
  : وتناول سيفه وتقدم إليه قاصداً قتله فقال مسلط

 الطويل النايف المجلح الزي الرحم  العراجيب راسي مشمخرات نطيت

 ضلوعي من ضميري تنز وأوجس   ما تهجع بها الذيبونه ونيت

 ينز "2"المذلة عند دار الحر   ستر الرعابيب"1"اشجي الخو جوزة

 "4"نبزي بايماننا وكاليع  "3"سواة الجالليب ماناتي ليصار

ه أشكو اليب صيان... يريد اعتليت عراقيب عالية وهناك ترى انيين ال يهجع له ذئب ويكاد قليب يلتهب هلا
ولو منعنا من الغزو، فال نستطيع ان تكون غنائمنا يف ... عرضي، واحلر ال يرضى بدار الذل واالهانة

  : وحينئذ أدرك األب مرامي ولده فاجابه...! فما حياتنا حينئذ وما عيشتنا.. تصرفنا

 "5"حياة كل ابوها تلز وهذي  اصبر تصبر واجمع الخبث للطيب

 وسيف على غير المفاصل يحز  أخاف من كوم روسها جاليعابيب

يقول البنه ناصحاً له اصرب وتأن يف األمور، وامجع خبثك اىل طيبك، واحلياة هذا شأا، والسياسة 
واملغزى ظاهر، ...!! وإمنا أنا خائف من هؤالء القوم فيها، وأخشى أن حتز سيوفهم غري املفاصل. ضرورية
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  ..عمها دار هو ان له ومل يفكر بابعد من هذاوالنصح بين ولكن ابنه أىب أن يقيم يف دار ز

  ...منشأ احلروب فيما بينهم وبني ابن السعود-فكانت هذه الوقعة على ما حيكى 

وقد قيل بعض الشعر يف ابن السعود وفيه بعض التهجمات جتاه تبدل احلالة الغري املألوفة مما حفظه قصاد 
  ...مشر وكثري من أفرادهم

    

ات نزاع وحرب ويف مثلها تظهر اخلصومات يف الشعر والكالم فضالً عن األفعال إال أن هذه كانت أوق
ولكنها ال تلبث أن تزول، فال تقلل من فضل آل السعود وخدمام اجللي .. وامتشاق السيف وهز الرماح

ا لتوحيد القبائل العربية ومجع مشل البدو واتفاق الكلمة مما دعى اىل متكنها يف جزيرة العرب واخالصه
  .العظيم يف محاية العقيدة

  ..م كما ذكر اعاله1791-ه1205قتل مسلط سنة 

   عمرو بن الحميدي-11

  . وال تزال قائمة برأسها"آل عمرو"واليه تنسب الفرقة املعروفة ب

   شالش بن عمرو-12

ف، قتل قرب هور عقرقو.  اشارة اىل ما يقدمه اىل الضيوف"تل اللحم"ويقال له . وهذا معلوم عنه الكرم
  . وقربه هناك"ابو ثوب"يف حمل يقال له 

   فارس آل محمد-13

ووقائع مشر يف العراق . جاء هذا ومطلق وسائر اقارم وأهليهم اىل أرياف العراق، فرحبت احلكومة م
وكان النفوذ يف . ويف زمنه استقرت قدم مشر ونال فارس شهرة فائقة. تبتديء يف احلقيقة من فارس هذا

  ...اوي وقبيلة العبيد التزمت احلكومة فاعتزت ابغداد آلل الش

 ابن عبد اجلليل بك هو الذي جاء بفارس اىل العراق ملصلحة "1"واحملفوظ عن بعضهم ان ابراهيم بك
والصحيح ما قدمنا، وان ابراهيم بك ينتسب اىل مشر من . عداء ابن سعود، ولسحق العشائر وما ماثل

  . الذين منهم آل الرشيد"اجلعفر"

وبسبب هذا الرئيس اعين فارساً خضدت شوكة قبيلة العبيد نوعاً بل كادت متحى لوال أن يتواىل نبوغ 
رجال مشاهري من آل شاوي يساعدون قبيلتهم العبيد يف حني ان هؤالء البدو ال ناصر هلم غري قوة 
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غلوا احلالة عن ساعدهم ومترم على احلروب والذكاء الفطري يف معرفة الوضع السياسي للحكومة فاست
وكانت احلكومة ترغب يف إمالة قبيلة عظيمة مثل . معرفة وخربة فنالوا مكانتهم املمتازة لدى والة بغداد

وهي أيضاً .. هذه اليها واستخدامها على العبيد والقبائل األخرى وكانت ختشى بطشهم وترهب سطوم
ه يف بادئ األمر مث التفتت اىل األوضاع يف حاجة ملعرفة ما جيري يف جزيرة العرب وهذا ما كانت تنوي

  .أو أا نظرت لألمرين معاً... األخرى يف حينها

ولذا قامت . وكل آماهلا مصروفة اىل حمو البعض بالبعض تأميناً حلاكميتها وتأييداً لسلطتها وقهرها لألهلني
 وأول ما رأته "2".نيبعد ذلك بوقائع تؤكد نواياها وتبني وضعها وسائر مطالبها وأغراضها حنو األهل

م زمن الوايل سليمان 1798-ه1213 وهو ما حدث سنة -عدا ما ذكر-احلكومة من فارس اجلرباء 
باشا الكبري فاا أرادت الوقيعة بابن سعود فجمعت كل ما استطاعته من قوة عشائرية وعسكرية فكان 

 الشاوي ومجاعات كثرية جعلهم فارس اجلرباء بعشائره وكذا شيخ املنتفق مبن معه من قبائل وحممد بك
إال ان هذا مل يكن عارفاً باألمور احلربية ومل يسمع نصائح اكابر . الوزير حتت قيادة علي باشا الكتخدا

ويف هذه الوقعة مل يسجل . رجاله من رؤساء القبائل املتمرنني على حرب أمثال هذه خصوصاً اجلرباء
ويف هذه الغارة كان فارس وابن أخيه بنية . م منهم ابالً وشاءاً فغن"1"التاريخ سوى غارة على قبيلة السبيع

بن قُرينس غنموا ما غنموا وقتلوا من قتلوا من قبيلة السبيع وعادوا ولكن الكتخدا خذل يف هذه احلروب 
فانتهت بالصلح الظاهر . وخسرت احلكومة خسائر فادحة ال تقدر ولوال العشائر معه لدمر شر تدمري

  . وقد أوضحت هذه يف موطنها من تاريخ العراق"2"...ة احلقيقية التامةواملغلوبي

م أغارت سرايا من أهل جند على العراق فأرسل الكتخدا علي باشا ملقاتلتهم 1801-ه1216ويف عام 
حممد بك الشاوي وفارس اجلرباء ومعهما عسكر الوزير فوجدوا القوم قد حتصنوا بالرواحل ومشروا عن 

عني "نادق واملناصل فأحجم من أرسله الكتخدا ورأوا ذلك أمحد فرجعوا إىل شفاثى ساق احلرب بالب
  :  كارهني الرتال فأنبهم ابن سند يف تارخيه بقوله"التمر

 تشب بليل أنؤر أنها  البيض مصلتات فظنوا رأوا

 خبوا وردوها وبالشياظم  عنها فهال يهرعون فانثنوا

  ى الرؤوس تصببسيوف عل  أن تراق نفوس عن انكوصاً

    

هذا ومل يعلم ابن سند ان املخاطرة بال أمل نصرة شطط وكان اجليش منهوك القوى فصادف على حني 
غرة أناساً مسترحيني وقد عقلوا ابلهم وصاروا ينتظرون احلرب دوء وراحة فكف اجليش عن قتاهلم 
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رادوا أن يسحبوا عدوهم حبيلة والظاهر أم أ... ومال إىل جانب لألسباب املذكورة وألحوال حربية
  ...فانقضت الوقعة بسالم. حربية فيعقبوا أثرهم فلم حيصل مطلوم ومل يفلحوا

ومل يقف فارس اجلرباء وقومه عند هذا احلد بل ازداد نفوذهم فإم أزاحوا العبيد وغريهم ومتكنوا يف 
ردوا املواطن وبعد ذلك جاءهم فارس  يف باديء األمر بقصد أن ي-اجلزيرة-مواطنهم، جاءوا بني النهرين 

  ...بقوم كثريين فوقعت بعض احلروب املؤملة

ومما تناقلته األلسن أنه حني ورود فارس اجلزيرة دعا رؤساء القبائل ااورة وقدم هلم منسفاً كبرياً جداً 
 رأوا وحسبوا  فيه الطعام الكثري ويف أطرافه سكاكني مربوطة بأمراس لقطع اللحوم، فاستعظموا ما"جفنة"

وإن رئيس قبائل اجلبور أىب أن يأكل حبجة . احلساب ملا وراءه وكان بني املدعوين رؤساء العبيد واجلبور
أنه صائم لئال مينعه امللح والزاد من أن يوقع ذا الرئيس أو يغدر به وشاور أصحابه فيما أضمر له يف أن 

فلم يوافقه سائر الرؤساء ألنه نزيل وألنه مل .  أمرهميقتلوه فيأمنوا شره قبل أن يتوارد إليه قومه ويعظم
  ...يأت حمارباً فاضطر إىل العدول عن رأيه

ومن مث تواردت مشر حىت عظم أمرها، واحتلت اجلزيرة، فدفعت هذه القبائل إىل أحناء خمتلفة، فمالت قبيلة 
  ... اجلبور فتفرقواوهكذا جرى على. العبيد إىل احلوجية، وأزاحت البيات إىل أماكنهم احلالية

: ويف هذه كان االيعاز من احلكومة فأغرت على هذه القبيلة، وقد صور ابن سند مكانة فارس آنئذ فقال

 فتقلص ظل العبيد وكاد "1".اه"كانت لفارس وابن أخيه بنية أيام الوزير علي باشا أة عظيمة وصدارة"
ن رؤساء القبيلتني يذكرون هذه الوقائع اليت ولدا وال يزالون ا إىل اآلن وا. ميحى فعربوا إىل احلوجية

  .وما ذلك إال نكاية بآل الشاوي. السياسة واستغلت القدرة من احد اجلانبني للوقيعة باآلخر

  ..ولكن احلكومة مل تر من مشر النتائج اليت كانت تأملها فرأم أصعب مراساً ومل يكونوا تابعني لكل أمر

اشا مبحمد وعبد العزيز آل الشاوي حدثت يف أوائل حكومته، كان قد ذهب وكانت وقيعة الوايل علي ب
م وحينئذ قدم فارس 1803-ه1218وبعد أن رحل غضب عليهما فخنقهما سنة . بنفسه إىل سنجار

 ومن هؤالء فرع ال يزال "2"."مشر"اجلرباء وابن اخيه بنية املذكورين فمحا بيت الشاوي وناصر رؤساء 
  ...ومنهم جمول بن حممد الفارس. "آل فارس"معروفاً ب

   قُرينص-14

وقد ضبطه ابن سند بضم القاف وفتح الراء فياء . ويلفظ كرينص كما هو عادة تلفظ البدو واحلضر
  .ساكنة فنون مكسورة فصاد ومل يذكر له من الوقائع شيئاً مهماً
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  . بنية-15

 ويقال لفرسه "مشاله" بيده اليسرى ويقال له األمشل أي أنه يزاول أعماله وحوبه. هذا هو ابن قرينص
 نوع من اخليل معروفة وضبطه ابن سند بضم املوحدة وفتح النون وتشديد الياء ويليها هاء "اجلنيدية"

. من فرسان العرب وكرمائهم كانت له كعمه فارس أيام الوزير علي باشا أة عظيمة وصدارة. التأنيث

  ..فهو منه يف الذروة والناس إمنا حيذون حذوه..  منع اجلاروأما. أما كرمه فهو الغيث بل البحر اخلضم

  : وأما النسب فهو من بيوتات العرب

  القادة األول أسد الشرى وسراة  "1"للشرف العالي بنو ثعل تنميه

 بيوت العز باألسل والشائدون  فوق ربا من البيداء النازلون

 ن النصلالعرين بما سلوا م أسد  وجزر األضياف نحرهم الناحر

 الذبل الخميسين والعسالة بين  والمانعو الجار باألسياف المعة

    

وبنية هذا عرب من اجلزيرة لغريب الفرات عندما توىل وزارة بغداد سعيد باشا ملا بني عمه فارس وآل العبيد 
فلما بني وقد كان سعيد باشا ويل زمام اموره لقاسم . من الضغائن السيما امريهم قاسم بن حممد الشاوي

م 1816-ه1231فارس وقاسم املذكور مل يستقر بنية يف اجلزيرة فرتل بعشريته على خزاعة يف سنة 
ان شيخ الرولة من عرتة املعروف بالدريعي أرسل اىل محود : ليكتال ومن مث حدثت املعركة التالية وذلك

وكذلك .  بينهما من االئتالفبن ثامر شيخ املنتفق فاستنفره فنفر بفرسان عشريته ملساعدة الدريعي ملا
خرج عسكر الوزير سعيد باشا وهم عقيل وكبريهم قاسم الشاوي فقامت احلرب على ساق وقائد مشر 

بنية وهذا ما كر على جناح أو قلب إال هزمه حىت حتامته الفرسان فقدر اهللا عليه يف بعض كراته أن 
وملا لبنية من املكارم :  صاحب املطلع أيضاً مث قال"1".أصابته رمية بندقية فخر من صهوة فرسه قتيالً

  :  وذكر قصيدة طويلة مطلعها"2"...والشجاعة وارتفاع الصيط وللمودة بيين وبينه رثيته ارجتاال

 عليه المشرفي ينوح هزبر  قضى فلدمعي في الخدود سفوح

 كالنيرين يلوح فخارهم  من األولى أغر كريم النسبتين

اريخ جند أنه كان حلقه فارسان فلما أحس م أو أم دعوه للمبارزة جذب وجاء يف عنوان اد يف ت
عنان جواده جذبة منكرة ليجرفه عليهم فرفعت الفرس رأسها ويديها وسقطت على ظهرها إىل األرض 

  .وكان عمه فارس معه يف هذه الوقعة. "3"وهو فوقها فصار حتت السرج والفرس فوقه فأدرك وقتل

  .ه فكان كبرياً وله وقع يف نفوسهموأما أثر قتلته هذ
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ومما قاله ابن عجاج يف وقعة املنتفق هذه مقابل انتصارهم األول على آل الشاوي خياطب شيخ املنتفق 
  : ينقلون أنه قال. وكان هارباً من آل حممد ونزيالً عند املنتفق. ويذمه على افتخاره يف قتلة بنية

   وثم كفيتوعطيت له حبل الشرك  دوم يخذلك شيخ خذلت

 وشعاد يا خصاي الدياج سويت  راس من كومك غدت لك تسعين

ويقول خذلت شيخاً ... يرمي البدوي قبائل املنتفق يف خصي الديكة وهذا ما يتهمهم به ويعده أمراً معيباً
. وعلى كل حال كانت وقائعه مشهورة! ؟...كان خيذلك دوماً وقد قتل تسعني من قومك فماذا فعلت

 ضة آل الشاوي للمرة الثانية مما ضعفت من عزمه فتألب القوم عليه وحارب حىت قتل مبناصرة من ولكن
  ..وإن عمه كان وال يزال حياً ومعه يف هذه الوقعة.. احلكومة واملنتفق وعرتة

وقد مضت مدة حىت استعادوا مكانتهم أيام داود باشا وم استعانت احلكومة وبغريهم من العشائر على 
 ابن فارس وهذه املغلوبية اليت أصابت بنية مل تؤثر على قبائل "صفوك"عجم يف أيام الشيخ صفوق حرب ال

  ..مشر وإمنا هي حرب مبارزة ومل تكن حرباً حامسة

  "1" صفوق-16

، "2""م1835"-ه1249 سنة "سلطان الرب"وهذا أشهر من نار على علم وقد لقبته احلكومة بلقب 
  .ونال حظوة لدى احلكومة ايام داود باشا الوزيرخلف بنية ابن عمه يف مكانته 

وميتاز باملمارسة على احلروب . هذا وتكاثرت املدونات يف أيامه أو أن الذي وصلنا أكثر لقرب العهد
وال ينكر ألمثال هؤالء أن ينبغوا يف أمر احلروب وقد . أكثر ممن سبقه، وتدابريه يف سوق اجليش مهمة

فالفطرة السليمة، وعيشة البادية، والرياسة، والتمرن . منها االمرين واعتادوهاذاقوا حلوها ومرها ونالوا 
الزائد يف أمر احلروب، والذكاء املفرط، مما يعوض نوعاً عن التجارب الفنية خصوصاً إذا كانت ترافقه 

 عن رباطة جأش، وصرب على املكاره، وانتباه قد حيصل ببضع وقائع حمفوظة مع احلالة العملية، فيعوض
  ...دراسات عديدة، وقضاياهم ال حتتاج اىل ما حيتاج اليه يف احلروب املنظمة

وإذا كان املرء مشبوعاً حبب احلروب ومائالً إليها بكليته، وبيئته مساعدة للقيام بأمرها دائماً، أو مراعاة ما 
ية، والتدابري يعوض عنها من مطاردة الصيد أيام السلم، فهناك حدث عن الشجاعة، وعن اخلطط احلرب

ولو دونت وقائعهم اليت يقصوا، والوسائل اليت يتخذوا لتنفيذ خططهم هلال االمر . الصائبة وال حرج
  .أو حلصل االذعان يف الكفاءة هلم واملقدرة

ومن املؤسف أن تصرف اهلمم ألمثال هذه األمور يف غزو بعضهم البعض وكل واحد نراه ماهراً فيما 



عباس العزاوي-عشائر العراق    85  

  ...صعوبة يف أن ينال الواحد من اآلخر حظهواخلطر وال. زاوله

    

ومترمجنا هذا يعد يف طليعة شجعان العرب وأكابر قوادهم ولو وجد له تربة صاحلة وبيئة مناسبة لظهر 
  .أعظم

م عن وقعة العجم اليت 1823-ه1238وقد قال صاحب املطالع يف حوادث سنة : وقعته مع العجم
 عدة أن صفوقاً غزا ابن الشاه وعرب دياىل بفوارس من أخربين ثقات: "م1822-ه1237حدثت سنة 

عشريته اىل ان كان من عسكر ابن الشاه مبرأى فركب فرسان العسكر ملا رأوه وكروا عليه فاستطردهم 
حىت عربوا دياىل وبعدوا عنها فعطف هو ومن معه من عشريته ومن الروم عليهم فادبرت فرسان العجم 

وأخربين غري واحد أن هذه غري ... هم من ادركوا وأتوا خبيلهم وسلبهموقفاهم فوارس مشر وقتلوا من
 واحملفوظ يف هذه الوقعة اا كانت باالشتراك مع قبيلة العزة "1".اه."األوىل اليت ذكرها املؤرخ التركي

وأم أبلوا فيها البالء العظيم فتكاتفوا على عدوهم وعولوا على أنفسهم وال ناصر هلم من جيش الروم 
  ... واذا كان معهم من عقيل بعض افراد فال تعطف هلم أمهية"الترك العثمانيني"

ومشر هؤالء يف حروم يهارشون املقابل ويطمعونه يف النصرة دون غلبة قطعية حىت يأتوا إىل جمال الطراد 
 فعل  وهكذا"العادة"ولذا يسمون أهل .  فيعودوا الكرة على عدوهم-كما عرب ابن سند-وموطن العطفة 

  .صفوق يف ترتيب خطته وجناحها وهم أكثر تعوداً هلا وأساساً من صغره يزاوهلا

  .وتفصيل الوقعة يف تاريخ العراق بني احتاللني

وقد مدح ابن سند وقعته هذه مع العجم ومؤازرته للوزير وبين أنه كان قائد اجليش ومعه العشائر حىت 
نة وما يتبعها من القرى فنال مرتلته عند الوزير فعادى أقطعه عا... وملا نصر صفوق هذا الوزير: "قال

  ...أعداءه وواىل أوليائه

 ولصفوق هذا مع قبائل عرتة وقائع "2"اه..."وأما كرم صفوق فمما سارت به األمثال وأقرت به األمثال
  : أشهرها

  يوم بصالة -1

  ...م1823-ه1238 وهو يوم انتصر فيه مشر على عرتة سنة

  .م1824-ه1239ة انتصرت عنزة عليهم وهي عام  في السنة التالي-2
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وال حمل . كذا قال ابن سند... ويف هذه الوقعة األخرية انكسرت مشر فشد الوزير عضد كبريهم صفوق
  .للتفصيل هنا

احلرب "وعلى كل حال ان كسرة مشر هذه املرة مل تكن القاضية وإمنا هي على عادة العرب يف قوهلم 
كومة وإمنا أخذت بيدهم فاستعادوا مكانتهم األوىل فقاموا مبهمام احلربية ولذا مل تتركهم احل. "سجال

  .مع العشائر املناوأة

  ...وكان للحكومة من العشائر ما هم مبرتلة جيش متأهب للطوارئ وحاضر للكفاح واالستنفار

-ه1249ومنها ما يتعلق بالقبائل الشمرية ولكن حادثة سنة . وحوادث صفوق األخرى من هذا النوع

  .م تدل على انه بقى على والء داود باشا الوزير وكره حكومة علي رضا باشا الالز فلم يذعن له1833

. وذلك ان وايل املوصل حيىي باشا كان أيضاً على رأي الشيخ صفوق الفارس وكانت بينهما مراسالت

 وصار يتجول بني حث صفوقاً على القيام فناوأ احلكومة ومتكن من قطع الطريق بني بغداد واملوصل
النهرين فجمع قوة كربى وجاء إىل قرب االمام موسى الكاظم فحارب علي رضا باشا الوايل وجيش 

احلكومة وأمله كبري يف أن ينكل بالقوة اليت أمامه ويستويل على بغداد فكان هلذا احلادث وقع عظيم يف 
 وملا "1"...حاب وترك األثقالويف نتيجة هذه احلرب اضطر الشيخ صفوق على االنس... نفس احلكومة

أطلعت احلكومة على نوايا وايل املوصل عزلته وعينت مكانه سعيد باشا الوايل السابق وكان يف 
 إن احلكومة بعد وقعة صفوق هذه مع علي رضا باشا الالز قد احتالت فقبضت عليه وأبعدته "2".بغداد

وكانت املدة اليت . لتركية خالل بقاء والده هناكاىل األستانة ومعه ابنه فرحان باشا وكان صغرياً تعلم ا
  .قضاها ثالث سنوات

    

ومن غريب ما حيكى عنه أنه جاء إىل السلطان بتوسط الشريف عبد املطلب فدخل عليه وعندئذ صار 
وهذا ما دعا ان يغضب عليه السلطان مرة أخرى ويطرده من عنده ومل يدر السبب يف . ينظر مييناً ومشاالً

هكذا كان يظن السلطان فيه ... ذلك ملا رآه السلطان منه من سوء األدب. كان يأمل أن يكرمهحني انه 
واحلكومة أساساً ال تعرف تقاليد العرب .. ومل يدر انه بدوي، وأمثاله ال يعرفون مراسم التشريفات

ود التجول، وال وعاداا فال يستغرب من السلطان ان يعتقد فيه ما اعتقد وهو بعيد عن البداوة، ومل يتع
وقد رأينا من املغفور ... وال بيده من كتب العشائر ما يبصره باوضاعهم... السياحات الوطنية على األقل

ويتلقاها بكل سعة ... له امللك فيصل صرباً عظيماً من جفاء العشائر وخشونتها وهو يسمع مجيع هوساا
  .صدر وارتياح، النه عارف م وبضروب طباعهم واحواهلم

ولكنه حينما جاء اىل الصدر االعظم صار . مث انه توسط له الشريف مرة ثانية يف الدخول فوافق السلطان
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فقال ال ادخل، وال فائدة يل من ... يوصيه مبراعاة املراسم الالئقة وان ال يرفع بصره وال يلتفت اىل جهاته
 اين رأيت السلطان وشاهدت ذلك الدخول وحينئذ ارجح البقاء ألين سوف أذهب اىل قبائلي واحدثهم

ولو قلت هلم اين خرجت كما دخلت فلم أنظر شيئاً فحينئذ ال ... بالطه وما فيه من كذا وكذا
  ..يصدقونين بل يكذبونين وقالوا ال نصدق انك دخلت

ومسح له ان يدخل واذن السلطان له مبشاهدته وان . فاوصل خرب ذلك اىل السلطان فاستانس مبا قصه
 "1".. وكل املباين البديعة، والقصور الفخمة واآلثار"الوزارات"ماكن األخرى والنظارات يتفرج على األ

عفا عنه السلطان، واخترب هو الوضع من جهة، ومن أخرى ان قبيلته معتادة الغزو والنهب وال ميكن تعيني 
 هذه املرة مل  ويقال يف"2".أي السببني قد دعا لقيامه على احلكومة مرة أخرى زمن الوايل جنيب باشا

تعلن احلكومة مطاردته وامنا اختذت طريق املساملة واحليلة للقبض عليه وأرسلت اليه رؤساء القبائل 
فلما وصل اىل هور . املشهورين لتقريبه من الصلح واالنقياد والطاعة، فجاءوا به كمطيع، مسامل هلا ومنقاد

  ...ه غدراً وعلى غفلة منهعقرقوف وقارب بغداد سلّ حممد بك سيفه عليه وضربه فقتل

مات ابوه وهو يف بطن أمه فسمي . حممود بك والصحيح حممد بك ابن حممد بك: وجاء يف تاريخ لطفي
بامسه، وانه من آل سيد بطال املشهور عند الترك وبيد ابنه حسني فرمان ينطق بذلك فقد كان اوالً 

االي عند تأليف العساكر النظامية، وان ختمه كان باشبوغ يف ايام اهلايتة، وانه عني اىل العونية برتبة مري
م ودفن يف الشيخ معروف وأوالده امحد 1889-ه1306تويف حوايل سنة . "بنده صمد السيد حممد"

م تقريباً وال يزال حياً ومنه 1881-ه1298تويف صغرياً، وعلي تويف بال عقب، وحسني ولد سنة 
  ...علمت بعض االيضاح عن والده بالوجه املذكور

  . الكتسابه هذا املنصب شاباً"كنج أغا"وكان حممد بك شاباً حني الوقيعة ومن مث مسي ب

وقصصه أشبه . وكان الشيخ صفوق قد قضى أكثر ايامه باحلروب فهو متمرن عليها، وال يستريح بدوا
ثره بقصص االبطال القدماء وحروم، وجمالس مشر ال ختلو يف وقت من ذكريات بسالته، والتغين مبآ

  ..ومناقب شجاعته

  ."آل صفوق"واليوم بيت الرياسة العامة على مشر يف 

م كما جاء يف كتاب عشائر 1841-1840قيل كان قتل صفوق على يد األتراك بالوجه املذكور سنة 
فرحان، : ومن أوالده... كما رأيت... ألن وقائعه مع علي رضا باشا بعد هذا التاريخ. سورية وفيه نظر

  ."والد مشعل باشا"، وعبد الرزاق وفارس وعبد الكرمي

  : وممن رثاه ردهان بن عنكة قال
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 وكفت بالمتاريس عجوز ونة  غفيله من وانا ونيت

 الطرب بدلت بالهداريس وعكب  غادي مع حليله لكت ولدها

 الكلب تمويس بسرة ويل يموس  كيل صفوك واطول ويله واويل

 عد عن نزلنا والنواميسالس غاب  اخي سبيله غبت عنا يا ابن من

  وصرنا مثل فرج المواعز بال تيس  رتيعه جفيل الصيد ونرتع ونجفل

    

أنت وانا من غفيلة أنة عجوز وقفت باملتاريس وقد وجدت ابنها قد ذهب وحليلته معه فابدلوا الطرب 
اً عليه، وأملاً ويلى على قالة صفوق ويا طول ويلي عليه، فاجد سرة قليب تتقطع تقطيعاً حزن. باهلالك
وملا غبت عنا يا ابن اخي سبيلة ذهب السعد عن ديارنا والذكريات املشرفة، وصرنا جنفل جفلة ... ملصابه

  ...الصيد ونرتع رتيعه خائفني وجلني، وحنن كقطيع املعز ال رئيس لنا

 واىل طول اقامة فان ذلك حيتاج اىل سعة زائدة. ومل نتمكن من ايراد مجيع ما قيل فيه من املدح يف حياته
وقد كتبنا ما حضرنا من حمفوظات البدو وغاية ما يقال فيه انه خلد صيتاً مقروناً بالكرم . يف البادية

  .والشجاعة والعز، واعاد للعرب جمد شجعام األقدمني وطيب اخبارهم

   فرحان باشا-17

 ما يكدر صفو األمن وال ومل يقع له من احلوادث. وكانت وجاهته عند احلكومة رفيعة. هذا ابن صفوق
وان احلكومة العثمانية انعمت عليه برتبة باشا وكان قد ذهب مع ابيه . عرفت منه معارضة للحكومة

ويدعو البدو دائماً . "حظ"واملعروف عند البدو انه صاحب خبت . صفوق مبعداً اىل األستانة كما ذكر
  ."يا خبت فرحان"ببخته فيقال 

  ...وله راتب منها وهو يف خدمتها لألمور املدهلمة. ادوكانت مشيخته وعالقته ببغد

وكان يساعد احلكومة اذا كان قريباً منها أو . ولذا راعت جانبه ورضيت عنه. نعم انه سامل احلكومة
  ...أخوه عبد الكرمي اذا كان احلادث قريباً من ارفه

  .وقد ترك فرحان باشا اوالداً كثريين وقد بيناهم عند ذكر سلسلة بيتهم

   عبد الكريم-18
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وهو أخو . اشتهر امسه ونال مكانة معروفة وكانت مشيخته يف ارفة وله راتب. وهذا ابن الشيخ صفوق
 وقد شنق سنة "بالشيوخ" فالقبيلة تعرف هذا شيخها فسمي أوالده "بالشيخ"ويعرف . فرحان باشا

قيعة به بعني ما قامت به يف وقد اختذت احلكومة التدابري للو... م بعد ان احاق باملوصل خطرا1868ً
  ...حادث صفوق او قريب منه

  .وهذا ترك حممداً، وعبد احملسن، وصفوقاً وهلؤالء أوالد

  : ومما قيل يف عبد الكرمي

 عند الكفا عايبه رجله ليجن  الكريم اليارجب يعبوبه عبد

 الحمول النوايبه شيال وابوه  من امه من موارث حاتم جده

 بها الجنايبه هدة تكثر له  رمكالرمك معطي ال حامي

  تلكى الندى بين الحاجبين رايبه  يكضب الياكوت ما عيابه لو

كأن عبد الكرمي قد عيبت رجله حينما نراه راكباً جواده، وجده المه من ذرية حامت وابوه القائم : يقول
، ولو "الغنائم" اجلنائب  تكثر فيها"صولته"باالعباء الثقيلة، حامي اخليل، ومعطي الصواهل، وان هدته 

  ...امسك على الياقوت ملا حرص عليه، وجتد الكرم معتاده

  : ومما قاله فجمان الفراوي من املطري يف عبد الكرمي

 وبين االمام بين ابو بندر من  ناخذ على الهجن سجه نبي

 االكرام سمحين الوجيه لديار  هجه ناخذ على الهجن ونبي

 احد يغالطهم جنوب وشامي وال  الكرم ما به عجه ولجه ترى

  السيوف اللي تكص العظام هل  فرض وحجه الجربان مكابل

 بني ايب بندر وبني ابن سعود االمام، ونبغي منضي ن غارة "االبل"قال نريد نأخذ شوطاً على اهلجن 
هم اصحاب  فرض وحجة، و"آل حممد"اعلم ان مالقاة اجلربان . ملحاحة اىل ديار مسحي الوجوه الكرماء

  ..السيوف اليت تقطع العظم

وان ولده فارساً عاش أيضاً مساملاً للحكومة ومراعياً جانبها وهو شيخ مشر يف احناء سورية، صاحب مقام 
وممن مجع صفات الرجولة والدهاء وحفظ الوقائع املاضية وعالقة القبائل األخرى م ولكنه . رفيع هناك

  ...ى سائر القبائلدائماً يود ان يظهر علو قبيلته عل

   فارس-19
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كان قد جاء عايل بك وايل طربزون السابق ومدير الديون .  ووالد مشعل باشا"1"هو ابن صفوق
 احملرر باللغة التركية "2""سياحت زورنايل"العمومية بسياحة رمسية اىل بغداد دوا يف كتابه املسمى 

-ه1304م اىل سنة 1883-ه1300م كان قد كتبه كرحلة عن سنة 1897-ه1314واملطبوع عام 

    : قال. "3"م مبيناً ما رآه يف طريقه من األستانة اىل بغداد فاهلند1887

وحممد هذا ليس " فاستقبلنا ابنه حممد -بعد مروره من ماردين-قد ذهبت ملواجهة الشيخ فارس اجلرباء "
 ذراعاً وعرضها 70 اىل 60 من وهي من شعر وطوهلا.  وادخلنا خيمته"ابنه وامنا هو ابن اخيه عبد الكرمي

 وجملسهم "4"وقد وصف بيوم وطعامهم وقهوم".  وهلا عمد كثرية وهي جسيمة جدا30ً اىل 25من 
ولكنه مل يعرف العربية أو أن الس كانت فيه الرمسية غالبة مل يتحدث القوم يف مطالب لينبه عليها اال انه 

مل يكن عند العرب هناك ما يدعو للتكرمي : ؤساء وقال من الر60ويف جملس الشيخ فارس حنو : "قال
والظاهر ان السياح املوما اليه مل يعلم ان اجلالس معه ال "فال نشاهد قياماً لديهم . واملراسم للقيام والقعود
وطبعاً تستويل احلشمة على جملسه خصوصاً ام رأوا غريباً عند شيخهم او . يوجد اكرب منه ليقوم له

كان بعضهم يتعاطى شرب النارجيلة، واألصوات بينهم تعلو ويتكلمون :  وقال"صحيح امريهمبالتعبري ال
مل يعرف احلرية عند البدو وال قدر سلطة الرؤساء واا حمدودة إال "مجيعهم معاً فيكثر اللغط يف معاشرم 

 اىل ان بقي منه  مث تغدى ووصف املنسف املقدم له وان الشيخ كان يدعو مجاعات بعد اخرى لألكل"حبق
وملا رأى . وهؤالء دخلوا نفس املنسف وأكلوا فيه ألن أيديهم ال تصله نظراً لعظمه. القليل فدعا الصبيان

. املنسف وعظمه وانه مملوء ارزاً وحلماً اخذته احلرية وصار ينظر يف وجه صاحبه كأنه يشري اىل عظمته

يأكل معنا وقال هكذا اعتدنا حىت انه مما دعا حلريم ان الشيخ فارساً كنا قد أحلحنا عليه فأىب أن : وقال
ولكن ملا . انه بقي واقفاً طول جلوسهم لألكل وبقي يف خدمتهم بنفسه شأن العرب مع الضيف العزيز

مث يقول .!  قال أكلوا معنا باخلمس8أو 7رأى االصرار الواقع منه دعا من يأكل معه من احلاضرين حنو 
وكنا قدمنا .  حممد وقدم لنا حصاناً"ابن اخيه"جعني من عنده ملسافة جاءنا ابنه وبعد ان ودعنا ومضينا را

  .اه ملخصاً".وملا كنا اكرمناه البندقية قبلنا هديته هذه بشكر... له بندقية

ومن قول هذا السياح التركي وما رآه من احلاج الشيخ فارس وتقدمي . وهذا هو والد الشيخ مشعل باشا
  .بفرس عريب ووصف مقامه تعرف مكانة سائر شيوخ مشرالطعام له واكرامه 

  . من األوالد ملحم، ومسلط واحلميدي-عدا مشعل باشا-وللشيخ فارس هذا 

   فيصل بن فرحان باشا-20
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وهذا مل امتكن ان اعرف منه أكثر من . قد شاهدته مراراً وال يزال قوياً بالرغم من أنه طاعن بالسن
 وكانت "الشيخ عجيل الياور ابن اخيه"يقول يل اسأل عجيالً فاذا جتاوزت ذلك . حوادث الغزو

 عن فيصل انه "مربد بن سوكي"وكان يقول شيخ الربيعني يف العراق . حكاياته عن الغزو الذة ومنعشة
 "والد الشيخ عجيل"وأغرب ما مسعته منه قصة اخلرتير الذي اراد ان يقتل اخاه عبد العزيز . فوق ما حيدث

ذهب ملعاونته وختليصه ولكنه وقع معه يف مأزق فلم يستطع اخلالص منه ومل جيرأ اخوه وكانا صغريين ف
وذلك انه قبض على ذنبه من جانب فلم يستطع ان يفلته خوفاً منه وصار يدور معه فلم .. ان يساعده

 وهي من يقال هلا عندنا فرد"مث متكن عبد العزيز من هذا اخلرتير فضربه بطلقة بشتاوه . يقدر على النجاة
ويوضع يف حزام املرء . نوع بندقية البارود اال انه صغري كاملسدس وال حيوي اال طلقة واحدة يف األغلب

  ."او يف بيت خاص كبيت املسدس بال فرق

  .وأهم ما فيها ما ناله منها عناء وجروح وأسر أو هزمية. أما غزواته وأخباره يف حروبه فهذه كثرية جداً

  : ولسان حاله ينشد

  وكم مثلها فارقتها وهي تصفر  الى فهم ولم أك آيباً بتفأ

وكل حكايات شجعان البدو من هذا القبيل وال . وإال فاا تشكل مسراً. وال يسع املقام اإلطالة يف هذه
  ..ختلو من غرابة ودقة

  .وللشيخ املشار اليه اوالد ملؤهم الذكاء والشجاعة والروح العالية منهم مشعان

   الحميدي-21

وهو اليوم يتجاوز اخلمسني من . كان قد درس يف مدرسة العشائر يف األستانة. وهذا ابن فرحان باشا
عمره، مشهور بالصالح، سلفي العقيدة، مالزم قراءة القرآن الكرمي، وصحيح النجاري وكتب احلديث 

  .فهو من األخيار الطيبني... املعتربة

له ابناً صغرياً وقد حادثته وسألته عن األمسح فكان وقد شاهدت . م صار نائبا1935ً-ه1353ويف سنة 
  ...وفيه روح بدوية، ويؤمل فيه كل خري... يفسره يل فاستأذنت لشرحه

    

وال حيب . واحلميدي ينهزم من ذكر عنعنات القبائل، وتقاليدهم العتقاده اا خمالفة للشرع الشريف
  ...مور كان جوابه خمتصراً وبقدر احلاجةوكلما حاولت استطالع رأيه يف بعض األ. الفخر باألجداد

   زيد-22
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وله . وله اختالط وألفة مع العشائر ااورة ومعرفة بأفرادهم وهو حيفظ بعض القصائد. شاهدته مراراً
  ...خربة نوعاً بأحوال مشر

   أحمد-23

  .يه زيدوكان اجتماعي به قليالً جداً فلم أمتكن من حمادثته ألزن مقدرته وهو اشبه باخ. شاهدته

   العاصي-24

  : من مشاهري أوالد فرحان واحملفوظ عنه ما قاله يف ابنه اهلادي والد دهام املعروف اليوم

  بوه الحميدي والدويش واعضيب خال امه وكاد   فساد"1"صكرة ربيتها من عكب اخو شاهه يا

 مثيل للهادي يصطاد لعدم وجود.  فساد فال يصلح"اهلادي"يقول ان الصقر الذي ربيته بعد اخي شاهه 
وهو ميت اىل احلميدي، والدويش وان عضيباً هو خال أمه بتأكيد ويريد انه من جهة أبيه وأمه ... به

  ...وأخواله وأخوال أبيه رئيس وابن رؤساء فهو عريق يف الشرف

   عجيل الياور-25

ومايت عن قبائل مشر هو اليوم شيخ مشايخ مشر يف العراق، وابن عبد العزيز بن فرحان باشا وأكثر معل
. اقتبستها منه رأساً أو بالواسطة ومن مربد بن سوكي وبعض شيوخ مشر املشاهري ممن يعتمد عليهم

شاهدته امرءاً منطقياً، عاقالً، كامالً، حسن املعاشرة من كل وجه، وقد اتصلت به كثرياً، فلم أعثر على 
سن املنطق، وقوة البيان، وصدق اللهجة، وان ما ميل منه وامنا هناك لني اجلانب، ودماثة األخالق، وح

  .وجممل ما يسعين ان أقوله أنه جامع لصفات العرب النبيلة. القلم ليعجز ان يذكر كافة مزاياه

وال أنسى حمادثاته عن القبائل وعن عرفها وتوجيهه لبعض الوقائع واألحكام البدوية مما مل أجده عند 
  ...ف الذين شاهدمغريه، وال يعثر عليه لدى أكثر العوار

مل نعثر على وقائع مهمة عن أوالده اآلخرين سوى ان عبد الرزاق وقعت له : أوالد صفوق اآلخرون
وأما فرحان وفارس فقد كانت عالئقهما مع احلكومة العثمانية حسنة جداً، وحصال . معركة مع األتراك

 على قبائلهم فغطت شهرا على الباقني من ، ومتكناً ما ناله أجدادمها من السلطة والنفوذ"باشا"على رتبة 
  .فال نطيل القول بذكر تفرعام. سائر رؤساء مشر

   الرياسة الحاضرة في شمر-4
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كانت قبائل مشر تتجول يف جزيرة العرب وما بني النهرين بال معارض وال منازع سوى ما حيدث من 
  ...جراء اختالف القبائل بعضها مع بعض أو مع احلكومة أحياناً

 وسورية من اجليش االفرنسي استقل كل فريق "م1917سنة"وبعد احتالل العراق من اجليش الربيطاين 
  .من مشر يف جهته وعهدت الرياسة اىل عراقي يف اململكة العراقية واىل سوري يف اململكة السورية

 قبيلة أو عدة وهذه الرياسة مل يكن هذا سببها الوحيد وهناك رياسة من كل من آل حممد على ناحية أو
واذا . فالسلطة منقسمة بتكاثر آل حممد وتعددهم ويف زمن احلكومة العثمانية يعرف واحد منهم. قبائل

أما ... كان غري صاحل إلدارة القبائل فالعشائر متيل اىل من واه من آل حممد ويبقى الرئيس واسطة التفاهم
  .اليوم فكل واحد عرف رئيساً يف جهته

 العراق قررت اىل الشيخ عجيل الياور، فهو اليوم شيخ مشاخيهم ال يزامحه فيها مزاحم، ان رياسة مشر يف
 كما مستهم "مشر احلدود"واآلن هو يف احلدود ويقود . وقد خلف دهاماً آل اهلادي الذي ذهب اىل سورية

  .السلطة الفرنسوية

 مشر الذين يسكنون دير  وهم"كذا مستهم حكومة سورية"وان مشعل باشا صار شيخاً على مشر الزور 
  .الزور

مشر " وتسميهم احلكومة الفرنسوية "كذا يف عشائر سورية"وهناك مشر آخرون يقودهم مثكل العجي 
  ."دمريقبو

وهنا يالحظ ان الرقابة موجودة بني عجيل الياور وبني دهام اهلادي ابن عمه ولكن مل يقع بني هذين 
 من جراء العداء أو تتنبأ به من حدوث ما يثري كامن احلقد الرئيسني ما كانت تتوقعه السلطات الفرنسية

والضغينة وام سوف يبقون اعداء طول حيام استنتاجاً من حوادث الصلح الظاهرية اليت وقعت خالل 
      "1"...م يف حسيجة1929م يف عانة وعام 1926عام 

 أقسام قبيلة قوية خيشى بطشها وال يعدو هذا عن امور حدسية يظن حتققها أو أن تتوتر شقة اخلالف بني
وسلطاا فيما اذا اتفقت وتوحدت كلمتها نظراً خلصومة آنية وقعت بني قريبني ال تؤدي اىل أكثر من ان 

  ...تكون عداءاً شخصياً فال يدع جماالً ألن تتقاتل مشر بعضها مع بعضها

يكون ملواهب يروا من افراد بيت  ان اختيار الرياسة يف البدو امنا -كما قلنا سابقاً ونقول-وعلى كل 
  .الرياسة

   فروع آل محمد األخرى-5

  : وهناك من آل حممد غري هؤالء وهم. ان الذين عددناهم كانت تنتقل اليهم االمارة
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   آل عمرو-1

.وثلة منهم عند األتراك. وهؤالء يف سورية وقد اشري اىل القول عنهم  

وشيخ هؤالء . "128مشر بالوجه املنقول عنه يف صحيفة بعد أن ذكر : "عشائر العرب"قال البسام يف 
 وقد سهوت عن ذكره فجاء متام العبارة هنا كامالً "1"اه.."املشهورين سلماً وحرباً، يقال له عمر اجلرباء

  .فاقتضى التنبيه والظاهر من نطقهم عمراً بفتح العني انه عمرو ال عمر

   آل زيدان-2

.رصة ورئيسهم اسعد ابن مسريي بن جنم بن جمرن بن زيدانمنهم يف سورية ويف العراق مع اخل  

  : ومن رؤسائهم اسعد املذكور وهو القائل القصيدة اليت مطلعها.  ايضاً"الزيادين"ويقال هلؤالء 

  واحلب لهادر من ذواد مغاتير  غطي مهرتي بيجالله عبعوب

  : ومنها* * * 

 رين المداويرالجموع مغت رخم  يصفوك آتيك بالويالت رمل الهاللي

 وتتلى خيل كلها مشاهيرد خيل  عدنا للسيافه رجال يصفوك

 ويقول غطي يا عبعوب مهريت حيلها، واحلب هلا احلليب من اذواد مغاتري "فرسه"هنا ينعت الشاعر مهرته 
مث يهدد صفوقاً بانه سيأتيه بالويالت من رجال كعديد الرمل اهلاليل وبفرسان تتلوها ... "وصف لألبل"

 "1"واننا يا صفوق عندنا رجال ملن عندك من السيافة... "ملثمني"فرسان وترى مجوعهم مغترين املداوير 

  ..وخيوهلم كلها مشهورة وتتلوها خيول وهكذا

  ...وذه األبيات يعد نفسه كفواً له وانه قادر على ان يقابل مجوعه السيافة برجال مشاهري وال يبالون م

  .رية وفي العراقمنهم في سو.  آل فهد-3

  .وهؤالء مع الخرصة.  آل مشحن-4

   آل صديد-5

. ومل يعرف طريق اتصاله اليوم"بياس"وجيتمعون مع مشر اجلرباء . وهم رؤساء قبائل الصائح  

   آل فارس-6
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وهم متفرعون من ابن فارس وهو حممد الفارس فسموا باسم جدهم خاصة دون سائر أوالده وهم يف 
.العراق  

  .ر البحث عنهمم.  آل صفوق-7

واحلشاش يسكن مع اخلرصة وكذا ... ومن اجلرباء الوطيفي مشهور واآلن مل يبق من نسله سوى النساء
. واخلرصة يف اجلزيرة . ويعرفون بآل عبد الرمحن. والعتوية.. ابن مشحن، وابن ضمن وابن صالل

  ...ا سكن ال يضيع أصلهوالبدوي أينما حل وحيثم. والظاهر ان اتصاهلم بعيد إال ام يقطعون به

أوصاف القبائل البدوية تكاد تكون مشتركة، وهذه تصلح للكل، ومن نال مكانة هؤالء أبرز : ملحوظة
  ...وهي فيهم أمجع تقريباً... عني املقدرة، أو أظهر ما ال خيطر ببال

   خالصة القول في آل محمد-6

  : ما اقول فيهم إال ما قال ابن عثيمر من التومان

 رواميس اثرهم وتلكى على تسري  جذوب مماري هماليغالط

   حراريس"2"ورخص الطعام لياغداله  "1"مثل شل الغزالي بطعون

يريد ان هؤالء ال يغالطهم اال كذوب، ممار، فقد تذهب، وتسري اىل احناء خمتلفة فتجد عالئم جمدهم 
 رخص الطعام للضيوف بتقدميه وآثاره بارزة، وأخبارهم يف الطعن كشل القرب ذائعة، مشهورة، ومثلها

  ...هلم، وانه ال قيمة له عندهم يف الوقت الذي يعتز به غريهم وحيتفظ به فترى عليه احلراس

  : وقال آخر يف قصيدة ميدح ا فارس بن عبد الكرمي

 واال الجواهر غاليات باألثمان  وعيال المحمد مثل فروخ الذيابه

  . كاجلواهر الثمينة قيمةأي ان آل حممد يف الشجاعة كالذئاب او

    

ومهما امكن حذفنا الكثري، واقتصرنا . هذا ويطول بنا إيراد كل ما مدحوا به، وخيرج بنا عن موضوعنا
وحنن بعيدون عن ... على القليل خشية ان يظن بنا ظان اننا اخترنا املدح واالطراء، أو التفضيل على الغري

صاحل األعمال وقبائل اليوم ال هم هلم إال االفتخار مبا ذكروا هذا وال نرى فضالً لقبيلة على أخرى إال ب
واين اعد من احليف ... وهذه قامت بأعمال مرغوبة عند العرب من شجاعة وكرم، ومل جتلب سبة... به

واحلق يقضي بان ال اعدل عما وقع وال اميل اىل االجحاف . لن اخفي حمامدها الذائعة، او اقلل من شأا
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و واجب الذكر، فنوعت املراجع، ليعلم القارئ انين راعيت االختصار كثرياً وهو فوق ما او كتمان ما ه
  ...كتبت

-4-   

  تقسيمات قبائل شمر

  و تفريعاا 

   اصول قبائل شمر-1

، "بطن مشر"تبني من نصوص تارخيية عديدة ان قبائل مشر قسم منهم يرجعون اىل طييء وهم من اصل 
وهذه القبائل وان كانت تتفق يف النسبة األصلية إال أا تبتعد من حيث . ةوآخرون اىل القبائل القحطاني

ومفاخرات العشائر الكثرية ومالحظة القرب بينها امنا تستخدم ألغراضهم السياسية . النسبة القريبة
  ...واحلربية

  : وجيمعها يف وحدا

  ضياغم -1

متت اىل اصل واحدوهو مستفاد من قول باذراع من الضفري الذي ذكر القبائل اليت   

   يا سويطي كحاطين        سلت عنا ان

  بجدين والهيازع            حنا وعبده

  لفايج والحذانا  ضياغم

وان عبدة من ..  وعبدة من مشر واهليازع من عرتة كلهم من القحطانيني"قوم باذراع"يقول ان قومه 
 فهم "يريد خصومه من آل سويط"ن حياذوم الضياغم وهم جيتمعون جبدين مع مشر، واما اآلخرون الذي

  ..ملفقون

   السناعيس-2

.اصحاب هذه النخوة  

   اهل الحيسة-3
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.يسمون ذا االسم الم كرماء اجواد  

  .بطن من الجعفر من عبدة.  أوالد علي-4

بد  ملتعب من آل الرشيد والد ع"1"قال عواد الوبريي من العفاريت. وهذه القبائل الثالثة هي املقصودة
العزيز الرشيد يذكره مبفاخر قومه وان ينظر اليهم بعني العطف والرأفة حينما كان قد غضب عليهم 

  : خلالف وقع فاسترضاه ذه القصيدة اليت يسلم ا رأساً

 انت ياشيخ جسبت النواميس وجيف  يعينك يا موالف عطية اهللا

 شيخ ترهم زوبع والسناعيس ويا  شيخ ترها عزوة الشمرية ويا

 علي مخضبين المتاريس وأوالد  الحيسة ان جانها بالحمية وهل

 المناسيس مسكفات الرماح  "2"مضنك خطاة الشكية ليضكهم

  المالبيس بيوجيه وحلو اصطفاكك  الحنية مثل شامان وبيدك

  : وذه األبيات عرف جمموع قبائل مشر وعددها مجيعها وهم

  . زوبع-1

  . السناعيس-2

  . أهل الحيسة-3

  . أوالد علي-4

  ...والكالم على ما يدخل من القبائل ضمن كل واحدة من هذه القبائل الكربى يأيت يف حمله

وال حمل لتفصيل كل قسم من هذه األقسام األربعة اآلن وكل ما نعلمه أن قبائل مشر متنوعة ومتفرقة . هذا
ملذكورة أعاله وال تعرف قبائل اآلن ولكنها ترجع اىل األصول ا. وال يكاد املرء حييط ا لكثرا. جداً

 ويوم احلرب "خنوا"والذي يقطع به اا ترجع اىل هذه األقسام باعتبار . بتلك األمساء األربعة املارة
  .ومراعاة الصلة النسبية والقرابة القومية

ومرعية وملا كانت الصلة القبائلية ال تزال معروفة . والقبائل املذكورة اختلطت فروعها بعضها ببعض
  .لوجود دواعيها حافظوا عليها وفاخروا ا واستمروا على مراعاا

   مجموعات من القبائل الشمرية-2
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قبائل مشر قد تعترب جمموعات كربى بالنظر ألعظم وصف عرفت به من جراء حوادث اهلجرة والرتوح من 
  : مكان اىل مكان أو االحتفاظ مبوطنها وذلك

   شمر الجبل-1

    

ومسوا ذا االسم القامتهم يف اجلبال املعروفة يف جند بأجأ . انوا حتت امارة آل الرشيدوهم الذين ك
وسلمى وإال فان القبائل البدوية متجولة فال تستقر يف موطن ويف نظرها كل جزيرة العرب ميدان هلا وال 

ئل ال تفترق عن قبائل وهذه القبا. يصدها عن التجول إال احلرب والغزو ممن ال طاقة هلا به لقوته او لبعده
مشر األخرى إال يف املواطن اليت هي مركز امارا وإال فاالقسام املوجودة فيها من القبائل معروفة بعينها 

ولكن للتفريق فيما بينها وبني غريها قيل هلا مشر اجلبل، أو قبائل ابن رشيد . وتنطوي على ما انطوت عليه
  .وهذه التسمية األخرية حادثة

  جرباء شمر ال-2

وهؤالء هم القبائل اليت انضوت حتت لواء آل اجلرباء وانفصلت قبل ان تكون آل الرشيد وسائر مشر اجلبل 
وكل هذه القبائل ال تفترق عن سابقاا وامنا تفيد اخنزال قسم من تلك . وان مل تنقطع الصلة النسبية

وهذا ما يدعنا . عراق على حد سواءالقبائل وجتد أمساء القبائل وبعض افخاذها مشتركة يف جند ويف ال
  ...نعتقد ان هؤالء ال تنقطع هجرم بل يتواىل جميئهم اىل هذه األحناء

  .وقد سبق الكالم على اقسامهم يف العراق ويف سورية ويف اجلمهورية التركية

   شمر طوقة-3

أو رؤسائها، أو عزمت وهؤالء قبائل أو أفخاذ قبائل مشرية اصابتها جائحة، أو ناهلا ما تكره من ارضها 
  .على اهلجرة ألسباب أخرى

وتنسب قبائلها املوجودة اىل قبائل مشر املعروفة ونرى كل عشرية او فرع من فروعهم نامجاً من قبيلة 
مشرية ال تزال معروفة وكثريون منهم يعدون سلسلة نسبهم ويصلون اىل جد يقولون هذا الذي جاء اىل 

  .العراق

  ...ق يف عهد املماليك ومل جند هلم ذكراً قبلهوكان نزوحهم اىل العرا

   الصايح-4
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فال يقال ام خارجون عن . فام فرق خمتلفة من قبائل مشر املعلومة اليوم. وهؤالء كشمر طوقة بال فرق
  .األقسام األصلية بوجه ولكن أستقل هؤالء بالتسمية املذكورة كما انفرد مشر طوقة بلقبهم ذلك

  ..راق قبل أن تتكون حكومة املماليك من ايام الوزير حسن باشا وقبلهوهؤالء كانوا يف الع

وما أشبه آخر هؤالء بأوهلم ويف احلقيقة هم يف السبق الستدراك اجلميل : "وقد نعتهم البسام بقوله
افضلهم، كرام بأمواهلم، اسود عند أشباهلم، يقتحمون الدواهي، وجيتنبون النواهي، ومل خيب ملؤملهم 

يبطلوا لعاملهم عمل، وكلهم على هذه الطريقة منتعلني زحل، عددهم الف سقمان وستمائة من أمل، ومل 
  .اه"الفرسان، وهم تبع ايوب ابن متر باشا

ومل يكونوا تبعاً لقبيلة امللية الذين ... وأفعاهلم مشهورة يف كافة حروم... وهؤالء فوق ما وصف البسام
  ...يرأسهم متر باشا ولعل ذلك كان يف وقت

ويف احلقيقة قبائل مشر عند االطالق يراد م جمموعة واحدة كما تقدم ومل يكن التقسيم بني مشر اجلرباء 
. وبني مشر اجلبل إال منذ ان نزحت قبائل اجلرباء وتكونت بعدها رياسة آل الرشيد وإال فالقبائل واحدة

ني أو أكثر كما ان االتصال كان والبحث عنها بصورة متفرقة يدعو لتكرار املوضوع والكالم عليه مرت
وال يزال بني هذه القبائل ومل يستقل الواحد بانفصاله عن اآلخر من كل وجه وامنا القرابة ال تزال معروفة 

لذا رأينا ان نتكلم على قبائل مشر اجلرباء واجلبل مرة واحدة ونشري اىل ما يدعو . والتعارف والتقارب دائم
 هو متوطن العراق ونذكر بعض القبائل اليت تفرعت من مشر كشمر طوقة اىل من سكن اجلبل يف جند ومن

  ...إال أا فقدت بعض مزايا البدو وال تزال معروفة حبياهلا

وال يفوتنا ان قبائل مشر منها ما انفصل من اصله وسكن العراق مستقالً بامسه من زمن بعيد وكاد ينسى 
 مثل املسعود وهذا سوف نتكلم عليه يف مبحث خاص األصل الذي درج منه والقبيلة اليت تفرع منها

  ... يكون خامتة القول عن تفرع قبائل مشر"قبائل مشرية أخرى"حتت عنوان 

ومنها تظهر درجة انتشار هذه القبائل وتوغلها يف العراق بصورة متوالية حىت كادت حتتله مجيعه وتضع 
وما ذلك إال لوجود الصلة بني قبائله . الرشيدخصوصاً بعد انقراض آل . يدها على كافة مراعيه ووديانه

  .فال ترى نفرة، وال وحشة بني القبائل القدمية واحلديثة. وعدم نسياا بتاتاً

وهذا التقرب وتلك الصلة كانت وال تزال دواعيهما كثرية، واألوضاع السياسية، وسنوح الفرص، وما 
جامع ذلك الوحدة والتعاون بل التكاتف و. ماثل من األمور مما سهل أو عجل باهلجرة واالختالط

  ..والقرىب

    

ذلك ما دعا ان رجحنا الكالم عليها جمموعة لتتوضح الصلة بذكر اساسها وتفرعاا، وألا ال تزال 
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بدوية ومل تقطع مرحلة ما من مراحل التطور فبقيت على حالتها األوىل اليت كانت عليها قدمياً بوجه 
  ... وهذا امجع للقول"قبائل مشر"ها بالتقريب وهي اليت نعرب عن

 * * *-5-   

  قبائل شمر الطائية

   القبائل الطائية والقبائل القحطانية-1

قبائل مشر سواء كانت طائية أو قحطانية يف األصل بدو رحالة، مالت مجاعات منها اىل األرياف واختذت 
ولكل قبيلة من ... الته األوىل على ح-موضوع حبثنا-الزراعة مهمتها، ولكن ال يزال القسم األكرب 

. قبائلها رئيس ال يتجاوز نفوذه نطاقها، وحيتفظ ببيت الرياسة، وله مكانته احملترمة وسلطته القاهرة

  .والرياسة العامة آلل حممد كما تقدم

جاء هؤالء العراق بصورة متأخرة، ومتوالية، وكانت حالتهم ابان ورودهم العراق على اتفاق مع فريق 
ائل وحرب مع آخر استفادة من األوضاع واحلاالت الراهنة، وهكذا ما يقع بني الفروع من إلفة من القب
وكان قد مت نزوح قسم من القبائل ايام جميء آل حممد، وقسم آخر كان قد سبقهم يف سكىن . أو عداء

  ...العراق، وهكذا حىت كادت تتكامل مجوعهم

ت هذه األخرية اىل أرياف العراق، وصادف جميئها يف هذا وكانت قد أثرت عليهم قبائل عرتة كثرياً، مال
الزمن، وصارت يف نزاع وقراع بينها وبني القبائل العراقية من جهة، وبينها وبني قبائل عرتة الكربى اليت 

  .ركنت اىل العراق وسورية من أخرى، فكان هلذا الوضع حكمه

   القبائل الطائية-2

ألصل اىل قبيلة طيء واتصاهلا بعيد جداً ومنها ما متت رأساً اىل مشر والقبائل الطائية من مشر ترجع يف ا
ومنها اىل الطائية، وقد أوضحنا العالقة فيما سبق ولكن كل قبيلة منها احتفظت بأمساء وانفصلت ذه 

واملعروف ان الكثري من هذه الطوائف والفروع أو األفخاذ اجلديدة . التسمية اخلاصة عما متت اليه
  .أمساء جديدة إال أن القسم اآلخر حافظ على التسمية األوىلاشتهرت ب

   قبيلة الخرصة-1

 وال يفرقون هذه القبيلة من انفسهم، وال "أمراء مشر"هذه من قبائل مشر الشهرية، وهي عضد آل حممد 
. يتهاونون يف شأا، بل يناضلون عنها كنضاهلم عن أنفسهم، وهي أيضاً تستميت يف سبيل نصرم
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  .روف أم يتصلون ا يف جد واحد، والكل من قبيلة طيءواملع

واخلرصة قسم منها يف سورية، ويرأسه الشيخ دهام اهلادي من آل اجلرباء ويسكنون اخلابور، وخنوة القبيلة 
 ونظراً لتقادم العهد ال تعرف مكانة ياس من عمود نسبهم وال يعدون "بنو ياس" واحملفوظ أم "سيافة"

 ومما يدل على تداخل القبائل أن اخلرصة "سود الروس" ويقال هلم "ا هم من عيال زوبعمن الصايح وإمن
والصبحى والعامود يقال هلم ضنا زائدة أي أم أوالد زائدة واحلال ام متباعدون ولكنهم يف عني الوقت 

ل اجلرباء وتاريخ دخوهلم يبتدئ بدخول آ... متداخلون مما يشري إىل أنه قد حصل تداخل يف األفخاذ
  ...العراق

  : وفرقهم

  الغشم  -1

 ورئيسهم حاجم بن غشم ولد حصيين، واألدهم، وأفخاذهم
  .رئيسهم حاجم بن غشم. الغشم

  رئيسهم ابن سليم : رئيسهم الفند امللحان: الصبحة

   الهضبة -2

 رئيسهم بردان بن جليدان، وابن فالج

  آل عليان  -2

وهؤالء يتفرعون اىل. رئيسهم ابن دايس  

فخذ الرؤساء آل . رئيسهم حواس بن سبيه آل دايس. رئيسهم علي بن جناع العصواد آل سبيه. حثاربة
  رئيسهم ابن معزي الطرابلة . رئيسهم ابن شحاذة املعزي. رئيسهم حممد بن عكاب الشحاذة. عكاب

   البريج -4

 حممد، ويتصلون رئيسهم الكعيط وهؤالء وان كانوا يعدون اآلن من اخلرصة إال أم يف احلقيقة من آل
 معهم جبد قريب وفروعهم
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  .وكل منهما صار يسمى فخذه بامسه واستقل به. رئيسهم يمان وابن غراب.  البهيمان"1"

 اجلداية ورئيسهم سلطان "أ": رئيسهم الكعيط وابن سعدي العارفة املشهور وهؤالء منهم.  احلصنة"2"
     الولفة "6" املاجد "5" الغوارب "4" السعدي "3" آل سوحيان "ب"بن فالح وغثيث بن جدعان 

   العامود-5

 وحيكى عن سبب "أهل العصلة" أو "عصالن"وهو عارفة مشهورة وخنوم . رئيسهم حسن بن عامود
 وهي اليت ال ذنب هلا "عصالء"هذه النخوة أنه وقعت هلم حرب مع بعض أعداءهم وكان المرأة ناقة 

 فكرروها ومن "عصلة" أيدي عدوهم وكانت صيحتهم عليها فأكثر القوم النضال عنها الستخالصها من
منهم يف العراق ومنهم يف جند والذين يف جند يرأسهم ابن فنيدي. مث صارت لقباً هلم  

وهذه حالة مألوفة من قدمي الزمان وأساسها التنابز باأللقاب وهكذا يكون منشأ األلقاب أو التسميات يف 
سم األصلي ويتمسك ذه األلقاب وحدها لكثرة ما تتردد على وقد يترك اال... غالب أهل البادية

  .األلسن

رئيسهم حسن بن حميسن آل . رئيسهم جاجان بن مصيول آل غضا. التجاغفة: وأفخاذ هذه الفرقة
  وهو رئيس كل الفرقة وعارفتها خلفاً عن سلف . رئيسهم حسن بن عامود. خلف

   الصبحة-6

.  احملفوظ واملنقول وإمنا هم من الفضول من بين الم أو من طيءوهؤالء مل يكونوا من اخلرصة كما هو

والقرىب ظاهرة سواء كانوا من . ومنهم من يعدهم من الغشوم كما تقدم... وكذا الغزي من الفضول
طيء رأساً أو بالواسطة واالختالف كثري من جهة احلافظة واستمرارها فاا ال تتمكن من ضبط االتصال 

.وهناك االختالف  

  :من عوارف اخلرصةو

 مسلط من العامود وقد تويف واآلن -2 متيوت بن صحن بن سعدي بن الربيج وهو عارفة العموم -1
  ومن أقواهلم الشعرية مما يؤيد أن أصلهم من بين ياس ... حسن العامود

   راسك معه راس"1"واستلغفوا بعكاب  عليها بني ياس الحرشة السربة

 ذكر عنها "بين ياس"فحسبوه خيصهم أو أنه جد ليس بالبعيد وإال فقبيلة أظن أن هذا البيت تغنوا به 
قبيلة قوية، ذات طعن ومحية، : " اا تبع القواسم من قبائل عمان وقال عنها"عشائر العرب"صاحب 

وهؤالء شعارهم الركاب العمانيات والضرب باليمانيات، والطعن بالردينيات، ومل يستعملوا ركوب 
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فون إال مناجاة حريبهم يف الليل، وعدد سقمام مخسة آالف راكب امضى يف املهمات اخليل، وال يعر
...  وقد جيوز ان تكون التسمية متماثلة ولكن العالقة يف القرىب ال وجود هلا"1"اه."من حدرد القواضب

أحد كما أن " سيافة"فتنخوا به وصاروا يقولون " سيف"وان جد اخلرصة أو احد رؤسائهم كان يقال له 
  ...واحتفظوا بامسه" ياس"أجدادهم 

  :ملحوظة

 والثابت يرجعون اىل زايدة فيقال -2وما عدا الثابت .  فهي تعمهم مجيعاً"غلبه" اخلرصة يقال هلم -1
 والعامود ترى -4بين ياس ومن مث " والفداغة والعامود واحلريرة يقال هلم -3هلم ضنا زائدة واخلرصة 

  .ن البعضدرجة القرىب ومكانة بعضها م

  . والصبحى وهي من مؤيدات ما قلناه اعاله-5

  : لذا قيل

 عامه من حطهم بس اهني لو

  والسياح تيمه من حطهم ما بين

 النعامة العيدان ريش جسابة

 وعنهم تكع االسالف تنزاح غلبه

   قبيلة سنجارة-2

اآلن قسم منها يف جند وهذه القبيلة تشترك وقبيلة زوبع ومها من جنار واحد، وكانت تسكن جنداً و
 واخلاصة "زوبع"وخنوم العامة . والقسم اآلخر يف العراق، جاؤا اليه بعد االحتالل فراراً من االخوان

 ويقال ان اصل تسميتهم هو ان جدهم األول قد ربته امة يقال هلا "خيال اجلدعة ذرييب" أو "جدعة"
د والتنابز بااللقاب عادة اجلاهلية ال تزال آثارها  فسموا بامسها للسبب املذكور يف خنوة العامو"سنجارة"

ورئيسهم متعب االحدب واصلهم زوبع من طيء من فرقة احلريث وينتمون اىل حممد احلريث . معروفة
ولعل طارقة دعت اىل اتفاقهم مع سائر مشر الطائية وكلهم ميتون اىل . من طيء هكذا حيفظون نسبهم

  :القحطانية وفرقها

  :ه فرقة كبري من سنجارة وتتفرع اىلوهذ:  الثابت-1

رئيسهم : آل عكبه ومنهم من يتلفظها بكعة. أ: رئيسهم متعب االحدب وفروعها:  آل زرعه"1"
  :االوضيح وظاهر الرويس
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  :آل جاسم.  آل شرارة ب"4" الوضحان "3" الروسان "2" اجلودان "1"

  . آل وسيد"2"رؤسائهم رؤساء الثابت .  احلدبان"1"

  .احلذانا. ج

  .رئيسهم بن حميثل:  آل جنم"2"

رئيسهم .  آل عمار"3"رئيسهم ابن جديان وابن عزام . آل دجارة. رئيسهم ابن رطين ب: آل متيتة. أ
وكان رئيس كل . رئيسهم ابن حميثل. الذياب.  ب"مطلك"رئيسهم العجرش . العجارشه: ابن حميثل

    الثابت فترك 

ورئيسهم نواف بن بندر التمياط ومشل بن برغش التمياط . وقد يعدون فرقة برأسها.  آل تومان"4"
  . أي أن جدهم مسعود وهناك فرقة تدعى املسعود سيأيت الكالم عليها"املساعيد"وخنوم 

رئيسهم سعد بن . الربعة. رئيسهم مطلك بن عايش ج. اهلدبة. رئيسهم نواف التمياط ب. األوضاح. أ
  .سطام الربع

  .وغالب هؤالء يف املوصل

وأساساً الكل من زوبع ويعدون منهم أيضاً ملا بينهم . ويعدون من زوبع. فرقة من سنجارة: الفداغة -2
. "كاليع زوبع"، "خيال البلهه فديغي" أو "بلهه فديغي"وخنوم . من اتصال قريب مع زوبع املوجودين

هيل املهاوش ورئيسهم األصلي هجر بن وتيد واآلن قسم كبري منهم يف أراضي اليوسفية ورئيسهم س
  .ورعد املهاوش ويعدون من أقسام زوبع وسيجيء الكالم عليهم هناك

  ."اجليس" "بالوأ"رئيسهم غديف أبو الوأ . الزمالت: وأفخاذهم

  .احلمري

  .رئيسهم هجر بن وتيد. آل غريب

رئيسهم سليمان بن . رئيسهم حيزان آل سيد. رئيسهم خليف اللكلكك الرثعة . "املطعات"املطعاي 
.  آل سويد رئيسهم احلمزي"4رئيسهم ابن كدور آل كدور آل نابت، أو النوابت .  الطيور"3 جابر

ولكن الذين يأتون من جند اىل . ويعد كل الفداغة من آل سويد ويف احلقيقة أن آل سويد فرقة مهمة فيهم
ملطعاي  وا"آل غريب"ويدخل ضمنها .  ويتسمون ذا االسم"آل كدور"سنجارة يف العراق يقال هلم 

رئيسهم ابن .  الدغيم"5الفضلي الكريشة احلرابدة : اخل وجاء يف قلب اجلزيرة أن فروعهم.."والطيور"
  .عبد العزيز

  .وغالب الفداغة يف قضاء احملمودية يف ر السوسفية وقسم منهم مع سنجارة واآلخر يف جند

رئيسهم .  غضبان بن رمال الرمالرئيسهم.  الغفيلة-3الرعجان الزمالت : ويف قلب اجلزيرة ان الفداغة
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. احليكان. 2 "آل مايج"املياكك . 1 "دمنان بن مزيريج"رئيسهم العيبان املايج . غضبان بن رمال اجلرذان

  .رئيسهم ابن مزيريج وابن فروة

رئيسهم ابن مسطح املزيريب وبني هؤالء من هم مع الصائح ويف قلب جزيرة العرب مساهم . آل كين
آل جارد آل حازم آل سليق آل كالب العمور آل : صواب وعدد من أفخاذهم ما يلي وليس ب"احلفيل"

  ".ومنازهلم أجا، وبيضا نثيل، وسلمى: "زبيد آل بو علي آل رحام قال

رئيسهم بابج بن ثنيان وزوبع من هؤالء أو تصل معهم اىل جد واحد فهم أقرب اليهم من .  الزميل-4
رئيسهم عيادة بن .  الشيحه الرخيص"آل ايب سعد"ان آاليب سعد الشلكان النمص: وأفخاذهم.... غريهم

  .رخيص

: رئيسهم جاسم بن رخيص العفاريت. رئيسهم ابن مسري النبهان. رئيسهم بابج بن ثنيان السلمان. الثنيان

  .رئيسهم حسبان الضوي.  آل الضو"10"منهم حممد الضفريي . الضفري

  .رئيسهم الالحقة.  اللواحق"12"رئيسهم حواس ابن مخسان .  اخلمسان"11"

  .رئيسهم الذريف ومن هؤالء من هم مع الصايح.  الذرفان"13"

آل سلمان آل شيحا االيب سعد الضرفان : آل سهيل وهذه افخاذهم.أ: ويف قلب اجلزيرة قسم الزميل اىل
كويس آل الشمروخ اخلمسان الوضنان آل : النبهان وهذه فروعهم. النمسان املغافل الربظان السلقان ب

  .رئيسهم نواف بن بندر التمياط ومثل ابن برغش التمياط.  التومان-5ضو 

وقد مر الكالم عليهم عند ذكر . ألم تابعوا الصديد حينما تنافر مع اجلرباء. وهؤالء يعدون من الصايح
  ...سنجارة

ع قبائل مشر سنجارة اعترب صاحب قلب اجلزيرة التومان قبيلة قائمة برأسها من بني قبائل مشر وقال جممو
وعدد . واحملفوظ عنها ما ذكرت وهم يف العراق. والتومان وأسلم وعبده ومل يعني الصلة بني هذه القبائل

 الفروع والقبائل مجيعاً ومل يفرق بني "عنوان اد يف تاريخ البصرة وبغداد وجند"احليدري يف كتابه 
  .األصل والفرع، ومثله فعل اآللوسي

   قبيلة زوبع-3

  : قال الشاعر

 كب يطيرن العجاج اليجادر  اليا لفونا زوبع من فوك ضمر

    

وهذه القبيلة تعد نفسها من سنجارة أو أا وقبيلة سنجارة من جذم واحد واحلقيقة أن بعض الفرق حتافظ 
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أصل على االسم القدمي وبقية اقسامها تسمى بامساء جديدة وان كان الفرع كبرياً بالنسبة ملن حافظ على 
التسمية وزوبع من هذا القبيل واحملفوظ ان زوبع هو اسم جد ذا االسم ابن حممد احلريث، قبيلة معروفة 

وهو جد سنجارة أيضاً ويقول يل الطاعنون يف السن ان زوبع من الزميل على ان زوبع مجيعها . من طيء
 ظاهر احملمود حكاه يل وهذا هو املنقول عن الشيخ. "معن"وكانت خنوم .. من احلريث كما تقدم

وال صحة ملا اورده الشيخ علي الشرقي يف جملة االعتدال من ام من ربيعة العدنانية وتغلب .. أحفاده
فال تزال الروح البدوية . البداوة على هذه القبيلة وان كانت تقربت من املدن واختذت الزراعة مهنة هلا

. ووقعته معه مشهورة. مود مات بعد قتلته للجمنورئيسها الشيخ ضاري بن ظاهر احمل. غالبة عليها

  .والرئيس اآلن مخيس بن ضاري الظاهر احملمود

. ومنهم زوبع املعروفني والكرام املألوفني، السالكني مسالك احلمد: ""عشائر العرب"قال صاحب 

هذا التاريخ  وكانوا قبل 47اه ص.."واملالكني أزمة اد، ذوي العفو عند املقدرة، والسخاء بال معذرة
واآلن فرقة من احلمام . م ورئيسهم آنئذ بكر احلمام1756-ه1169ورد ذكرهم يف وقائع العراق سنة 

.  ولكل فرقة من فرق هذه القبيلة خنوة خاصة وان كانت خنوم العامة حمفوظة أيضاً"1".تعرف به

واحملفوظ أم .  العراقوتشترك هذه مع سنجارة يف كثري من أفخاذها وقد سبقت سنجارة يف جميئها اىل
  ...جاءوا اىل هذه األحناء أيام محام جد فرقة الرؤساء منهم

واحلريث من طيء وهي منتشرة يف األحناء العراقية وسنتناول موضوعها عند الكالم على قبائل طيء 
هم احلاضرة وزوبع هم املقصودين بقول أحد الدغري لعبد اهللا آل رشيد أمري مشر حينما رآه صاداً عن

  : وملتزماً جانب مطري وعتيبة

  وهل احليسه ان جاا باحلمية    يامري ترهم زوبع والسناعيس  

ويسكنون يف أراضي أيب غريب ويف اليوسفية وقسم منهم يف البادية وال يزال الباقون مع سنجارة 
  ...ويعيشون يف البداوة وسكىن الصحاري البعيدة

  :وفرقهم األساسية

وهم أو رؤساؤهم يف األصل من . "عيال زميل" الفداغة وهؤالء يعدون -3ادة  اجلد-2 احليوات -1
وهذا عندهم مقطوع به، ومنقول عن أجدادهم وعن ظاهر احملمود، وام أيام . احلريث جذم من طيء
  .، وأكدوا أكثر حينما ذهب ظاهر اليهم فاراً، والتحق بالترك"معناً"حممود كانت خنوم 

   الحيوات-1



عباس العزاوي-عشائر العراق    107  

  .احلمام، والسعدان، والشييت والكروشيني: تفرعون اىل فروع عديدة وهيوهؤالء ي

. وهؤالء يتشعبون من أوالد محام وهم بكر وظاهر وعودة وعساف وتتألف منهم فروع احلمام: احلمام

  :وهذه تفصيالم

  :ورئيسهم درع بن حممود بن ظاهر بن محام بن سليمان وفروعهم.  الظاهر"1

 الفارس "7" احملمد "6" اجلنديل "5" اجلعدان "4" احلامد "3" احلميدي "2"ؤساء وهم الر.  احملمود"1"
 العواد وهؤالء أوالد ظاهر بن محام بن سليمان املذكور وصار كل واحد منهم رأس "9" احلماد "8"

ونكتفي هنا ببيان فرع الرؤساء وهو أوالد ظاهر ابن حممود بن ظاهر . الفخذ الذي تولد منه ومسي بامسه
  .بن محام

  :وفروعهم. رئيسهم مطلك احمليميد.  العودة"2

   السعد "1"

   العكيدي "2"

  .ورئيسهم حسني املخلف.  العساف"3

. ومن هذا الرئيس علمت الشيء الكثري عنهم. رئيسهم صاحل بن عواد بن سليم بن بكر احلمام.  البكر"4

م وهي 1756-ه1169وقعة املؤرخة سنة ومن الوقائع املدونة لبكر احلمام هذا الذي تسمى به الفخذ ال
  .حادثة غزو ابل انتهبها من قرب الست زبيدة يف بغداد

  :وفروعهم

  .والرئيس منهم.  السليم"1"

وهؤالء يتصلون : السعدان. رئيسهم فرحان العباس ب.  احلماد"3"رئيسهم عباس اليوسف .  الطرفة"2"
اد وان جد السعدان هو محود اخو محاد املذكور واحلمام جبد واحد وذلك أن محام هو ابن سليمان بن مح

ورؤساؤهم يوسف العرسان وشكر . وان ولده سعدان رأس الفرع املتسمى بامسه الذي هو جد السعدان
  .احملمود

  :وفروعهم

  : العبيد ويلحق م"6" اليونس "5" الفرهود "4"العابد "3" اخلضر "2" اخلضري "1"

  .من اهل اخلابور.  اخلوابرة"3من عرتة من الفدعان . ناز الع"2وهم من اجلبور .  الزوينات"1

    : الشييت. ج

  .وهؤالء رئيسهم حممد العيد ويتصلون واحلمام يف جد واحد

  :وفروعهم
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  . الشييت"1

  . احلليفات"2

وهم اوالد راشد العبد . ، يرجعون اىل احليوات"ضواري"رئيسهم فزع الشنيتر وخنوم : الكروشيني. ه
 يف حمريجية، والربع اخلايل، والسلطانيات وام عزب، وهوير معلى، وكنيسة، والعكروشيات، يسكنون. اهللا

والعجيلية، والزبدية، وغبينه وعكروكية، وهوير الباشه يف ايب غريب، والسديره، والشطافيه؛ والسهيلية يف 
  .الرضوانية

  :وفرقهم

رئيسهم خليف الزكم .  الشحلرئيسهم عثمان. رئيسهم ويس اخلضر احلطحوط. الرفوش:  الزامل-1
  رئيسهم فزع الشنيتر . العزبة

حسن بن شحاذة ومحيد . هم الرؤساء الطهماز. رئيسهم ناصر العلي وحمسن اخلليل الدندن.  الفليح-2
حسن احملسن، وشالل احلسني الصناحي . عبد العايد املنيصري. فليج احملمود الزوابعة. بن شحاذة اللوابدة
  حسني السامل. حسني العنيد الاليف. ري الكطومالكرير نفس املنيص

  .رئيسهم عبطان واغوان اوالد محود.  الشنادخة-3

عبطان . فياض العديد نفس الشندوخ. مغيض بن دنبوس العديد. رئيسهم علوان احلسني املصري. الديل
  .واغوان

  ولد سلمان ولد كاطع ولد حممد الفرحان : رئيسهم كاطع املوسى.  احلناظلة-4

  .البادوش: رئيسهم طفش الكاظم، ويقال هلم البادوش وهم البواديش من اهلداب.  اخلماس-5

  .الدغش

  .احملمد

  .الدهش

  الكطيمي احملمد سعيد احملسن اجلساب : رئيسهم فضل الفهد.  اهلداب-6

  "ملحقة بالحيوات" قبائل وفروع أخرى -2

وا أيام سكناهم فصاروا يعدون منهم، وهم وهناك قبائل وفروع كانوا قد سكنوا قبل ورود زوبع، أو جاء
 وهم "اجلالبيون"الغريباويون، ويقال هلم . أ: وهؤالء كثريون نذكر اشهرهم. حلف هلم، أو اندغموا فيهم

.  أيضاً"السعد" ويقال هلم "املسعود" من اجلالبيني، وبينهم من "التومي"وهؤالء يرجعون اىل . "الكالبيون"

  :وفروعهم. نيواملعروف أم من الكالبي
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وهم من . الشورتان.  البو ناجي ب-"5 التومي -"4 البو وليد -"3 البو راشد -"2 البو عيسى -"1
  :املوايل ويسكنون يف اهلويرات من الكرمة وفروعهم

  .وهؤالء من املوايل أيضاً. الصبيحات.  البو ناصر ج-"2" البو فرج -"1"

  . وهم من قوم ابن رمال"سنجارة"من الرمال وهم من غفيلة . احلرصة. د

  .ومنهم من يعدهم من اجلبور ويقال ام من النمر القبيلة القدمية املعروفة. وهؤالء من اجلدادة. النمور. ه

  .القراغول وسيأيت الكالم عليهم يف حينه. وهم من امع ز. اهلليل. و

  :وار الشورتان وفروعهموهم من البو عطية من اجلبور ويسكنون اهلويرات يف الكرمة جب. اللهيب. ح

  .الفياض من بين متيم. يقال ام من بين خالد ي. اخلوالد.  دوايخ ط-"2 درافلة -"1

  .من العبد اهللا من عرتة. العبد اهللا. ك

أخوة "يسكنون أراضي النعيمية من الرضوانية واراضي البداعي من أيب غريب وخنوم . اهليتاويون. ل
  :وأفخاذهم. وحيفظون ام يرجعون اىل العبد اهللا من زبيد. سلط رئيسهم شبل بن كاظم امل"عوفة

رئيسهم صعيجر بن مطرب .  الزايد-"3هم الرؤساء .  املسلط-"2رئيسهم حميميد اخلضري .  اخلان-"1
رئيسهم عبد بن .  احلماد-"6رئيسهم حافظ اهلجيج .  احلسني-"5رئيسهم سعود الغزال .  العواد-"4

  .رئيسهم حممود احلنش.  العابر-"8منهم جسام احملمد ومل يبق منهم اال القليل و.  السليمان-"7حسني 

  .وجياورهم اجلميلة، والفياض من بين متيم، والزرفات من البو سودة من زبيد والشييت والسعدان

ويقال هلم . التكارتة. وهؤالء من اجلنابيني، تبع الكروشيني العاشور ابل اخلواف ن. اجلناعرة. م
. اللكاكدة. السماعيل املردي اخلضري س: رئيسهم يعقوب اليوسف. لوجيون، وأصلهم من تكريتالف

ويرجعون اىل . رئيسهم حسني الفياض. الفرجيات. ويرجعون سالملة من املسعود ع. رئيسهم حمسن العلي
  .البو هيازع من قبيلة العبيد

 إال أن اختالطهم بزوبع قدمي "يال العودع"وهؤالء يرجعون يف األصل اىل اجلبور، وخنوم : الشعار. ق
  .جداً ويعدون منهم فال يفترقون عنهم، ويسكنون يف ايب غريب من قنطرة رحيم اىل البيوضات

  :وفرقهم

  .رئيسهم خليف السلطان السويلمات.  السويلم-1

  .ى وهم من املنتفق"احلالف"احلاجم اخلماس احلميزة العكيدي اخلليفات ويلحق ؤالء 

    

وهؤالء من بين صخر اجللب . املوسى املهنا جفال العتيج: وفروعهم. رئيسهم جياد الدغش. الغضيان -2
  .علي



عباس العزاوي-عشائر العراق    110  

  .وهؤالء من البو هيازع من العبيد. "اخللف"الرشيد ويتبعهم 

.  وينتسبون اىل محيد بن مكدود"محيد" أو "محيدي"وخنوم . رئيسهم صالل املزعل:  اجلدادة-3

  :وأفخاذهم. دويلييب واملعروف عنهم ام يرجعون اىل سنجارةويسكنون اليوسفية، وال

  :رئيسهم جنم العبد اهللا وهم يف الرضوانية وهؤالء يتفرعون اىل.  الزبار"1"

  :رئيسهم صالل بن مزعل وفروعهم. فرقة الرؤساء.  الربغوث"2 الدخنب -2 آل مغامس -1

: وبدايدهم. سكنون اليوسفية ومكيطيمةرئيسهم عباس العايد وي.  اخلماس"3 احملمد -2 العيال -1

واآلن عايد بن . رئيسهم صايل بن عداي آل بصل.  احلميد"4الغليون الفياض الفدعوس العلي البالسم 
.  السهيل"5الظاهر الكاظم : فهم عوارف وفروعهم. وكانت القضوة فيهم وال تزال. عداي هو الرئيس

: ورئيسهم صبح بن هذال الساير.  اجلهيم"6 الطرفة العمرية احلسني: رئيسهم حسني املدلول وفروعهم

 "8رئيسهم راشد ابن حنفوش . ومنهم من يعد الكمزان فخذاً برأسه.  الكمزان"7احلين نفس اجلهيم 

  ..رئيسهم نايف العايت ومنه ومن غريه حتققت أحواهلم. العزم

  .رئيسهم دعيس بن ميالن.  الذوالفة"10رئيسهم اهلزاع .  الربعية"9

  . الرموث"11

  .من الصايح.  الراضي"12

  .وهم من عباده. رئيسهم عبد الدعفوس.  الربطلية"13

عشرية ذا . من اجلانبيني الكوام الكراد. رئيسهم مهاوش اجلاسم العفنه. العزة: ومن العشائر النازلة معهم
  .االسم

   الفداغة-4

د مضى الكالم على فرقهم وهذا وهؤالء اصلهم من سنجارة وق. رئيسهم عراك السعود ورعد املهاوش
، "زوبع"، والعامة "غريب"خنوم .. واساساً القرىب بينهم موجودة. اجلذم يعد اآلن من قبيلة زوبع

  .يسكنون يف أراضي اليوسفية، يف اراضي ايب حصوة قرب القصر األوسط

  :أفخاذهم

 الطيور من فداغة املذكورين وهؤالء من. ويقال هلم النوايت أيضاً. رئيسهم حممد السرحان.  النابت-1
  .يف سنجارة

  .رئيسهم عراك السعود وعبيد الشبيب.  الدغيم-2

  .رئيسهم مطر املهاوش.  النصار-3
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  .رئيسهم مجيل املخلف.  الزيود-4

  . احلرابة-5

  زوبع في طريق الزراعة

 اعتياد الغزو، وال ان حياة هذه القبيلة يف العراق كان يف بادئ األمر ال خيتلف عن سائر قبائل البدو من
نلبث ان نرى تداخل افخاذهم، واختالط فروعهم اليت مر بياا ويرجع سبب ذلك اىل ركوم اىل 
الزراعة، ففي حالة بداوم، وسيطرم استخدموا فالحني، مث طالت العيشة، وذاقوا حالوة الراحة 

صليني، وقطان األراضي القدماء، فامتزجوا وصاروا يعدون منهم حبيث عاد ال يفرق بسهولة بني زوبع األ
  .أو امللتفني حول هذه القبيلة وامللتحقني ا

ألفت الزراعة حىت نسيت حياة الغزو، وسهل ذلك اختالطهم مبن اتصل م ممن اعتاد الزراعة فمكنهم يف 
ل، ومن مث رغبوا عن حياة التنق... اراضي خاصة، وكانوا يتجولون بني ماردين، وبغداد ال يصدهم صاد

  ..وصاروا ال يودون مفارقة اماكنهم وال يزالون حمافظني على لغتهم البدوية والكثري من عادام

ويف هذه األيام حذت حذوهم قبائل بدوية اخرى، وهذه قبائل مشر اجلرباء صارت متيل اىل الزراعة، 
مييلوا اىل األرياف، ويف وتراعي حياة الراحة والطمأنينة من جراء امهال الغزو، او تركه ملدة مما دعا ان 

  ..مقدمة هؤالء شيخ شيوخ مشر عجيل الياور وأقاربه األدنون

  ملحوظة

 واملعروف ام ينتمون اىل جد واحد، "القبائل الزوبعية"القبائل الطائية من مشر املذكورين يقال هلم 
  ..والقرىب بينهم قوية

  :  قبائل الصاحل قال شاعرهم-4

 ما نشوف ناوليالكد  والخيل عزم صوايح

  لعيون كل غر وهنوف  رمي المحزم عاداتنا

وهذه القبائل مل يكن امسها هذا هو الذي جيمعها، وإمنا هي يف احلقيقة تسمية حادثة اطلقت على جمموع 
فمن صار يف جهة الصديد، او . من قبائل مشر كانت قد تابعت الصديد ملا ان حارب اجلرباء او نازعها

  .لق عليه الصائح، ومن مال اىل اجلرباء وتابع رؤساءها عد من اجلرباءتبعه واجاب نداءه اط

ومما قيل . وكانت بينهم اخلصومات مشتعلة فال يريدون ان يرضخوا ملطالب اجلرباء وأساساً الصديد منهم
     : يف ذلك
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  جزاعة ما ندعي العرض ينداس             لو جيت ابو فرحان كله عبرنا    

 ال بد لنا يصفوك من هزة الراس               وام كله باثرناولو ترجب الر    

  ما هي منك وجاي يا ذيب المراس  جدودك صبرنا على حرابة وحنا

 على فراس وامواتنا فيها تطارد  نجد ديرنا يوم الجزيرة كبل

 كود الجزيرة خالية ما بها اوناس  واهللا ما نخلي سكرنا يصفوك

 لنا ساس المدرع من كديم رمي  ذرعناجان المحزم شبر وحنا  ان

  : ومن األشعار املقولة يف احلداء

 على عم العبيد سلم  من عندنا يطارش

 الدنيا وال نبيد تبيد  من دور فارس ضدكم

  : ومن ذلك قوهلم

 يستدير الدنيا ودلو  فتلنا عكالها رمحه

 يصير علينا ما فنه  "1"البو نواف يطارش

  نضرب على الدرب العسير  المرام على خطو حنا

  .األسلم: وجيمع هذه القبائل

  .الصبحى

  .الزميل من سنجارة

  .التومان من سنجارة

  .والكالم عليها بالنظر لترتيب قبائلها

   قبيلة األسلم -1

 نوه عنهم الشاعر فيما سلف، احملفوظ ام ال يتصلون اتصاالً "أهل احليسة" و "ضنا كدير"تعرف ب
. "عيال وهب" -كما يقولون- املذكور وهو "كدير"ن اىل جد ادىن بل هم جيتمعون بقريباً، وال ميتو

أهل "وهم مشهورون بالكرم وهلذا نعتوا ب. والبعري، واجلحيش، وانبيجان منهم ينتمون اىل خالد
 أي ام محاته وعزه، "ستر سلمى"ومن خنوام . "عيال رضا"، ومنهم من يعد األسلم وعبدة "احليسة

  . معروفوهو جبل

يوم "م ويف حادث 1740-ه1152واألسلم ذكرها السويدي يف حديقة الوزراء يف حوادث سنة 
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م جرت هلم حرب مع قبيلة عرتة كانوا قد غلبوا فيها وقتل من شجعام 1767-ه1239 سنة "السبيخة
م 1726 -ه1238 قد انتصروا على عرتة سنة "يوم بصالة"مطرب بن محد األسلمي، وكانوا يف 

واقدم ذكر هلم كان لغامن ابن حسان احد رؤسائهم ورد يف قومي الفرج بعد . تفصيل يف مطالع السعودوال
تاريخ " وكان يف اوائل القرن الثاين عشر وتفصيل وقائعهم يف -ه1118الشدة للمولوي يف حوادث سنة 

  . من تواريخ العراق بني احتاللني"تاريخ املماليك"، ويف "سبعة وزراء

هم الطاعنون العدا، والواجدون الندى، ذوو الفهم الدقيق الذاكي، واحللم : "لبسام فقالوقد وصفهم ا
املنيع الزاكي، يقر هلم اضدادهم، وتشهد هلم جيادهم، بأم ساق احلرب، وكماة الطعن والضرب اندى 

  .وهم كما وصف وفوق ذلك. "1"اه."يف اجلود، واعرف مبسالك اجلود

ا ذياب ابن احسان، واخوته سطام وفاضل ابناء جزاع بن مانع بن محد بن ورئيسه. انبيجان.أ: وفرقهم
وغامن هو .  اصل اسم اسرم، ومنشأ الشهرة"حسان"وهذا األخري . خطاب بن دندن بن غامن بن حسان

الذي عرف يف تاريخ العراق وهو اول من ورد ذكره يف وقائع الوزير حسن باشا فاتح مهذان ومنه يعلم 
  .د جاءوا العراق قبل هذا التاريخام كانوا ق

  :وهذه الفرقة تتفرع كما يلي

اصلهم جبور وحلقوا بشمر من زمن .  اللهيب-4أو اجلبارية .  اجلباريني-3 اهلدر -2 اللحاحلة -1
  .الزعتمان: بعيد

  .املشهد

  .العمران

  .الدويزات

  .الشواذب

  .الدوايخ

  . اجلذله-5

  . السلمه-6

. ثامر بن مطين السراي وكان عمه الرئيس مذري السراي وقد تويفرئيسهم حواس بن : البعري. ب

  :وافخاذهم

  . السلمان-1

  . الطريف-2

  . اهلمزان-3
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  . الزبيدات واصلهم من زبيد-4

وهم غري . اصلهم من جند جاءوا من زمن قدمي. رئيسهم خلف بن دليان والشريطي: اجلحيش. ج
  ..اجلحيش من زبيد

جند نفس اجلحيش ومن هؤالء العيادة ورئيسهم ابن عيادة وهو خلف اصلهم من . الشوادحه اجلنيفه
  .الدليان

  .ومنهم من يعدهم من البعري. رئيسهم حممد بن ضاري بن طوالة: الوهب. د

  .رئيسهم حممد بن ضاري بن طواله وهو رئيس االسلم يف جند: املنيع. ه

  .اجلامل: وفروعهم

  .رئيسهم عليج اهلريار. الغرير

ومن هذه قسم كبري يف احناء كربالء وهلم . رئيسهم بنيه املذعور. ئيسهم ابن شكر املسعودر. املناصري
  .األكثرية هناك

  .املذعور الوجعان اللعنيصم الزماي العدمي الفضاله الصلته

  .النفكان

    الفرده آل شحيم : رئيسهم حممد الوجعان الكتفه وعد يف قلب اجلزيرة منهم. آل غشام الفايد

 اهليض السليط فمن هؤالء الوهب والبعري واجلحيش وانبيجان يرجعون اىل "لظاهر السكوكا"السكوت 
والطوالة من املنيع بل املنيع مجيعهم يقولون ام . وال يعرف من هو خالد فلم يتمكنوا من تعيينه. خالد

  ."طوقه" وهكذا جند دعوى املناصري من مشر طوكه "من الشرفاء"اشراف 

وقد يرجعون عند الرتاع اىل .  راكان بن عكيد من الصبحي عارفة مجيع الصايح:ومن عوارف الصايح
وهؤالء سكناهم يف العراق قدمية قبل اجلرباء بأكثر من مائة سنة وقد نقلنا حوادثهم يف . عوارف عبده

  ."تاريخ سبعة وزراء"

   الصبحى-2

وعارفتها املشهور خابور . يد ورئيسها جنعان ابن صد"صبحاي" ويقولون "صبحي"وهذه القبيلة خنوا 
ويالحظ هنا ان النخوة تشتهر لكل قبيلة بصورة ولكن يف ايام األمور املدهلمة، أو ما يسمى . بن عجيل

ومنهم ..  خنوة تشمل الكل أي ينتخي ا العموم"يوم قسمة الرضمة" املعروف عند البدو "باليوم الكبري"
  . والتداخل يف الفرق كبري وهذا هو منشأ اخلالف"هضنا زايد"من يعد الصبحي مع العمود واخلرصة 

  : وفرقهم
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   الحريره-1

: ومن رؤسائهم السابقني ابن عجاج من احلريرة القائل يف قتلة بنية من قبل املنتفق. رئيسهم بشري الزعيلي

  .خذلت شيخاً دوماً خيذلك اخل

 آل -.امن آل حسني آل سامل بآل غ: ورئيسهم الزعيلي ويتفرعون اىل.  آل زعيل-.أ: وافخاذ احلريرة
  . اخلليف-.رئيسهم مسلط بن شريعيب ج. صكر

  . الشريان-.د

  .رئيسهم صعصع بن عكيدي:  الكوميه-.ه

  . البدن-.آل عكيدي آل مسيحه اخلوالن و

. وهؤالء فرق عديدة وهم من اجلرباء.  الصديد-2آل عبيد التوام آل مريبد الغمالسة :  آل موعد-.ز

اخلاشوكه : رئيسهم سيد الراوي. اخلماس. السنيان الوشاشه الفرحه املناثره ب:  امليامني.أ: وهذه اشهرها
اهليشان : وهم. الشبيش. آل مشوح آل غويتم آل جرذي آل فلوان د: الوحدان. آل مسلم آل هليل ج

وهذه :  الزميل-4آل صاحل العبالن آل خويطر الكطيفان الدبيان الشواريج : الصيداد. املثلوثة اخلماس ه
  .القبيلة مر ذكرها

مر ذكرهم أيضاً وصاروا يعدون من الصائح ملتابعتهم الصديد وهم يف األصل من الثابت :  التومان-5
  .االوضاح. أ: ومن فروعهم

آل فواز التويله آل : وشعبهم. اهلدبة. املصارع آل حمجم آل رويان آل وكيع اخللوف ب: وفرقهم
: الصدكه وفروعهم. آل فنيسان املهصان آل حوميل د: ان وهم فروعالنجب. كريفان آل حزمي السعيد ج

  .الصخيل. آل محيضان آل عويصي آل هزميي ه

  .الربعة. و

-6-   

  قبائل شمر القحطانية

 وهي قبائل كثرية، كلها من مشر القحطانية "سناعيس"او السنعوسية هذه القبائل مشهورة بنخوا 
فشمر مجعت القبائل املتخالفة . صايح وزوبع ترجع اىل طيءوالقبائل املذكورة سابقاً من خرصة و

وقد تبني ان مشر جد تنتمي . ولذا يقال اا مل تكن جداً أي جداً جامعاً جيمع الكل يف االتصال. واملتفرقة
 أي سوقها "سنا العيس" "سناعيس"ويقال ان اصل . اليه فرقة الرؤساء وسائر الفرق والطوائف الطائية
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  . ونظراً لصفتهم هذه عرفوا ا.باحلاح وشدة

 ومفردها قنعاس وهو الرجل الشديد وان "قناعيس"أصلها : "وقال األب االستاذ انستاس ماري الكرملي
وملس األرض وملقها، وقبه وسبه مبعىن . "قاحة"القاف يبدل بالسني يف بعض اللهجات مثل ساحة، و 

وقبائلهم عديدة .  وهو األشبه األقرب للصحة"1"ها."قطعة، ومر مسندال ومقندال أي مسترخياً يف مشيته
  .وكلها جيمعها قبيلة عبدة

-7-   

  قبيلة عبدة

من أشهر قبائل مشر وأكربها ذكراً واتصاالً بالقرابة مع عشائر العراق الكثرية، منها يف جند ومنها يف 
  : كما تقدم وهم من قحطان ويتفرعون اىل عدة فروع"سناعيس"العراق وخنوم 

رئيسهم . الفضيل.  أ"1"رئيسهم شيخ عكاب بن عجل وهو عارفة الكل ومسلط بن شرمي: يحيا ال-1
رئيسهم نايف بن داود أبو امليخ . رئيسهم ابن عجل املناصري. آل سنان: شيخ عكاب وهو رئيس الكل

رئيسهم ابن . اجلنده. ورئيسهم برجس بن جربين ج. املفضل. رئيسهم هايل بن صياف ب. احليساج
رئيسهم صيلح بن . آل هامل. رئيسهم املشوي و. الشميلة. رئيسهم محدان الفديد ه. آجلري. ددهام 

  .السليط. مثيجل ز

    :  الدغريات-2

. رئيسهم عسوك بن غازي احلسني. آل عليان: رئيسهم حواس بن هثمي وهؤالء يعدون من اليحىي

  .دوح احلضر البدو الغيثهفالح ال. آل حتمور: ويعدون تبع اليحىي. رئيسهم كريدي بن سعدي

  .رئيسهم مطلك بن دليهان الغازي. رئيسهم التبيناوي التريبان. آل شريهه

  ..الدغريات من اليحىي وكلهم ينتسبون اىل جد واحد والباقون يعدون من الربيعية: ملحوظة

الغرير، هؤالء والغرير واحلمدانيون يرجعون اىل اصل واحد كما هو املنقول عنهم وعن :  الربيعية-3
  .وهؤالء فرق عديدة. منهم يف جند، ومنهم يف العراق

وهم يف جند ومنهم يف العراق متفرقني يف مواطن عديدة وبصورة . رئيسهم عباس بن علي: اجلعفر. أ
  ...مبعثرة

:  امارة آل علي"العدالن" واآلن هايس العباس ومنهم "وهو عارفة": رئيسهم عباس بن علي.  العلي-1

جبل مشر فيهم قبل أن تتكون امارة الرشيد، وعرف منهم حممد بن عبد احملسن بن علي يف وكانت امارة 
م وقتل يف السنة 1836-ه1251وهذا عزل سنة . م مث خلفه اخوه صاحل1794-ه1208وقعة له سنة 
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وحاول عيسى ابن علي استعادة االمارة اال انه مل يدم له االمر، وقد . املذكورة هو ومن معه من آل علي
رئيسهم عويد بن . "امارة الرشيد"منهم .  آل خليل-2 "1".م1841-ه1256تويف يف آخر سنة 

وهذه خلفت امارة آل علي يف جبل مشر ويل امارا عبد اهللا بن علي ابن رشيد : سحيمان امارة الرشيد
وح م وهؤالء امارم عشائرية كسابقتها، وكانوا يف طاعة آل السعود مرة، ومج1836 - ه1215سنة 

تويف . إال أم اعتزوا باحلكومة العثمانية وحصلوا على اة ومكانة.. عليهم اخرى، وهم بني قوة وضعف
ه وقيل 1283م فخلفه ولده طالل، وتويف يف صفر سنة 1847-ه1263عبد اهللا يف مجادى األوىل سنة 

  .م1868 آذار سنة 11-ه1284يف ذي القعدة سنة 

 متوز سنة 23" 1285 ربيع الثاين سنة 2ه ولدا أخيه بندر وبدر يف وهذا قتل. وخلف طالال أخوه متعب
  ."1869 كانون الثاين سنة 4" 1285 رمضان سنة 20 وقيل يف "م1868

 ثار حممد بن عبد اهللا الرشيد على بندر ابن اخيه فقتله واحلق به "م1875" 1286 رمضان سنة 20يف 
تد حكمه اىل اطراف العراق واىل مشارف الشام وغلب اخوته وابناء اخوته كافة، وانفرد باالمارة، وام

  ..وكان صارماً يف حكومته، عدالً يف ادارته. على جند كلها، وادخل ابن سعود يف طاعته

 ومل يعقب ولداً، فخلفه ابن اخيه عبد العزيز بن "م1897كانون األول سنة "ه 1315مات يف سنة 
 فخلفه ولده متعب "م1906" 1324 صفر سنة 14 متعب وكان سفاكاً للدماء، سيء االدارة قتل يف

 1324ومل يطل أمره أكثر من سنة فقتله سلطان بن محود بن عبيد بن علي الرشيد يف ذي القعدة سنة 

 وقيل يف شعبان تلك السنة وصار امرياً مكانه ومل يطل أمره، وبعد أشهر قالئل طرد من "م1907"
 ثار محود بن سبهان على هذا وجاء بسعود بن عبد العزيز االمارة وقام مقامه اخوه سعود بن محود، مث

 وبقي امرياً اىل احلرب "م1908"ه 1326وكان قاصراً فلما بلغ الرشد اجلسه على كرسي االمارة سنة 
 وضم ابن سعود حائل "م1914"ه 1332العامة، مث قتله أحد أخواله سعود السبهان يف ربيع عام 

نعم قام بعضهم ولكن مل تكن هلم . قي من آل الرشيد، وطوى بساطهموتوابعها اىل ملكه واعتقل من ب
 وهذا على يده انقرضت االمارة متاماً واستوىل "1"وآخرهم حممد بن طالل. منم املكانة ما تستحق الذكر

 وهذه االمارات "2". فانتهى حكم آل الرشيد"م1922سنة " 1341 صفر سنة 29عليها آل سعود يف 
لب والنهب، أو قل ان احملاربات فيما بينها اشبه حبروب العصابات وكانت عديدة، ال هم هلا سوى الس

ومل تر اململكة راحة حىت فيض اهللا للجزيرة آل سعود فانقذ الناس مما هم . وهي عشائرية يف غالب حياا
  ..فيه من اخلطر على املال واحلياة، وسنتعرض هلم عند ذكر قبيلة عرتة

 -5رئيسهم عبد اهللا .  آل احيمر-4رئيسهم آل عبيد .  اجلشاعمه-3: اجلعفرولنرجع اىل باقي فروع 

  . العبيدات-7 "آل عطا" العطوان -6آل ريه 
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  ."مشر طوقه"وسنفصل الكالم عليهم عند ذكر .. وقبائل اجلعفر منتشرة يف العراق بصورة متفرقة يف احناءه

فرقة . املفاضلة: هلم رؤساء آخرونو. رئيسهم تركي بن مربد بن مناور بن سوكي: العفاريت. ب
رئيسهم . رئيسهم عفني بن جميحيم اادعه. رئيسهم حسني بن علي احلريز آل ساعد. الرؤساء الكعود

    رئيسهم سيف املطريي . بصيالن بن رحيمان املطران

 واآلن حلو رئيسهم نده بن ري. رئيسهم سعيد املروب الصويان. رئيسهم برغش الثوير املراوبة. السرحان
رئيسهم : اجلدي. رئيسهم هباس بن هباس ج. اهلرشان"10رئيسهم فهد االوبري .  الوبري"اخوه"بن ري 

  .ظاهر العفني

رئيسهم كورز بن . رئيسهم جزاع بن عنيزان آل خنيفس. رئيسهم ظاهر العفني املراحلة. آل غنيمان 
ن شايع العنيزان فرقة الرؤساء والعارفة منهم رئيسهم ار ب. رئيسهم ابن حممود التومة. مشجي العكيدات

حممد الظاهر احلروب آل . حميميد بن برك آل تبلس.  الربك"من االخوان"رئيسهم ار احلريب : املردان. د
: الزكاريط. ويقال ام من العفاريت آل شعيب و. رئيسهم كنيفد اجلربة. احمليسن. عطا السليم ه

  . أيضاً"السناعيس"خنوم .  مهنا ابن مغامسرئيسهم عراك بن سيف بن طالل بن

الزكاريك بالقرب من سيدنا احلسني، وهؤالء أظرف الفرسان جماوله، : "وقد جاء عنهم يف عشائر العرب
وامنعهم حماولة، واكرم احلواضر والبوادي، وانطق لساناً يف اجتماع النادي، واقدم يف عزائمهم، واصدم 

  :رئيسهم عراك املذكور ويتفرعون كما يلي: هللا النصر ا"1 "1"اه.."ملقاومتهم

  :ويتفرعون اىل: احملمد. 1

  :واقسامهم:  آل يوسف-1

آل مشعل آل سلطان آل مهنا آل مسربت آل حممد منهم الرؤساء عراك وسائر اقاربه :  آل مغامس"1
  :ويلحق م. وموازي بن محيدان بن حاجم بن سلطان املغامس

آل : رئيسهم بندر الفرحان:  آل فاضل"2من اجلنابيني . زازره أو املزارامل. 2الرحبه من اليحىي . 1
 آل -2شعالن بن محور .  آل فارس"4هذال آل بطني آل حشيش .  آل رميزان"3يعكوب آل نصار 

رئيسهم : آل طالع. كنامه ج-5 آل مجال -4 آل ذياب -3آل مشاري آل صكر آل مشران : غراب
ومنهم : الشوردي. آل حميسن آل سهيل آل غبو د:  آل نصر اهللاوهم ثاين فخذ من. صخيل بن مخيس

الرؤساء .  آل بطوش"عوارف"الرؤساء . آلساير: وهم فخذ ثالث من آل نصر اهللا. العوارف وهم فرقة
ثاين فخذ اخوة نصر اهللا وكلهم اوالد صبيح رئيسهم عجيل بن تركي وسامل بن :  آل علي"2 "عوارف"

  .لزكاريط ايضاًوهم عوارف ا. هويت بن علي

:  ال عكاب"3رئيسهم سامل بن هويت ومنهم السميط آل محاد العتيج . رئيسهم عجيل احلسني. التركي
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  .اخلنني: رئيسهم زيدان بن كفش بن عواد وهؤالء ثالث فخذ من أخوة نصر اهللا

  .رئيسهم مشعان بن دبيسان الفواز. ال خان

  :رابع فخذ من اخوة نصر اهللاوهؤالء . رئيسهم محود املعايف:  أهل احلجلة"4

 العويد املعلج منهم -2فرقة الرؤساء ال معايف فخذ واحد يسمى العويد واملعلج . العودة:  اجلفيل-1
  .تبع من الشميله من اليحىي.  ال زنوح-5 ال شدوخ -4 الغضيان -3الرميض 

  .اصلهم جنابيون. حممد ال زريف.  الزريف-8 ال جيناب -7 ال جنهاب -6

  ...حلق مث هناك افخاذ اخرى ملحقة م ولكنهم متصلون م ويعدون من فروعهم. ماة الر-9

املسيعيد الرميح رئيسهم وارش ال زياره مصارع ابن بدعي ال . رئيسهم علي بن هوير أ:  املغره"5
محدان ال حبل ال . جرب ابو كطينة ال ماضي. ال شليت: املهايره. عبيد احلطاب ب. شتيوي ال وادي

  :الشريفات. سلمان الظاهر ج. جداح اجلياميز. نكيط

  .العذية:  آل هليمص-2السعدون ال سعد املساعده اجلربان :  البطنني-1

رئيسهم خميمر بن : خسرج. احلمران ال غرداش اخلليفات العجاج املعيجل املغاليث املشعان احلنيان د
بين "التمامي حممد الشماص من .  هفهيد وشاهر بن دهش الرحاحله الدوالب الصفريات ال عفر ال خضر

  .البكاط السرحان الزبيدات: احلباب. متيم املاللطة املومين و

. مسلط بن شرمي من اليحىي من الفضيل جزاع بن عنيزان من اجلدى عارفة الربيعية يف جند: عوارف عبده

  .وكذا اخوه زغري بن عنيزان

  .من ال علي. لديوانيةيف جهة السماوة وا. عباس ووادي ابنا علي من اجلعفر

  .ظاهر العفني ابن جدي رئيس ال جدي

    : حالة عبدة اليوم

الكثريون من عبدة ركنوا اىل الزراعة ونوعا مالوا عن البداوة اىل احلياة الريفية وان كانت ال تزال عاداا 
احلروب وال ينكره وللمحيط تأثريه اخلاص، يف نسيان الغزو و. مألوفة هلم وال يودون أن يتركوا منها شيئا
يصفهم قومهم وااورون باوصاف عديدة : أوصاف مشر..!! أثره على سجاياهم وأخالقهم وروحيتهم

  .الطنايا: اشهرها

  .زينو احملازم

  .طيار الشاف

  .عيون احلصن

  .عقبان دمي
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  خالصة تاريخية

فخاذ وبني ااورين والسكان يف قبائل مشر عرفنا مما مر اصل قبائل مشر، وتفرعاا، واالندغام فيما بني األ
وهذا هو تارخيها احلقيقي، وبيان وضعها الواقعي، وهكذا يقال عن تاريخ جتوهلا وورودها .. األصليني

ومثل هذا آداا وعاداا وسائر تقاليدها وأحواهلا األخرى، ويف ذلك تاريخ للقبيلة وهو سريا .. العراق
  ..الناطقة

وأما تدوين وقائعها التارخيية بالنظر للحكومة، ...  علمنا تطوراا وتارخيهاوبتثبيت هذه اجلهات نكون قد
أو للقبائل األخرى فالقسم األكرب منه يعود لتاريخ العراق ويطول بنا التعرض هلذه والتبسط فيها هنا، 

  ...وبذكرها حيصل تكرار ملواضيع التاريخ

ناً اىل بعض احلوادث، وان امهاهلا، او االشارة اليها ذلك ما دعا ان نترك هذه لتاريخ العراق واالشارة احيا
ال يعين إال ارجاء البحث اىل التاريخ وان الضرورة ماسة اىل بيان العالقات العشائرية جمموعة ودرجة 

  .اتصاهلا بالشعب واحلكومة معاً

ل الروحية مما ويف ضمن ذلك تدخل العادات واآلداب واألحوا.. واعتقد ان هذا كاف ملعرفة تاريخ القبيلة
  .جيب ان خيص القبيلة أو القبائل اليت تشترك يف صفات واحدة أو متماثلة وسيجيء حبثه

وامللحوظ أن مشر جاءت وقائعها التارخيية يف أوائل القرن الثاين عشر، فان غامن ابن حسان منهم، ورد 
ع م وزوب1740-ه1152م وحوادث األسلم جاءت سنة 1707-ه1118ذكره يف حوادث سنة 

والغرير كانوا معروفني يف القرن . م ورئيسهم كان بكر احلمام1756-ه1169عرفت وقائها سنة 
  ..ومثلهم مشر طوقة. وكل هؤالء سبقوا مشر اجلرباء. احلادي عشر

 على اثر تسلط آل سعود على اجلزيرة وكان ذلك يف اوائل القرن الثالث عشر "اجلرباء"جاء مشر آل حممد 
وان حتقق تيار اهلجرة لبعض .. م، ويف هذا التاريخ كان ورود الضفري، وعرتةاهلجري واخلرصة معه

  ..قبائلهم والفروع اليت متت اليهم حصل قبل هذا الزمن بكثري

وهكذا تواتر سيل هذه القبائل فكان آخرهم وروداً قبيلة سنجارة وميل هذه اىل العراق حصل بتواريخ 
ر للهجرة او قبله، وكادوا يستكملون اهلجرة والرتوح اىل هذه متوالية تبتدئ من اوائل القرن الثاين عش

األحناء، ووجدوا من يرحب مبجيئهم ويرغب يف تكامل مجوعهم للتناصر م وللقرابة النسبية، كما ان 
والرغبة مصروفة اىل ان ميل األقسام األخرى من هذه . آخرين عارضوا وقاوموا حىت حصل االستقرار

ىن فرجة يروا يف صفوف العشائر بركون مجاعات منها اىل الزراعة او اىل القرى القبائل كان جيري ألد
ولوال بعض األحوال غري االعتيادية .. واملدن فتخلو البادية هلم دون مناع، او مبقاومات قلت أو كثرت
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  ..لرغب البعض يف ايء اىل العراق ملا تقدم، وآلمال اخرى غري هذه

ال تقف عند احملل والغالء الذي حيدث أحياناً، وال العداء القبائلي، وامنا هناك واألسباب الداعية للهجرة 
او ان فروع القبائل . تدافع على السلطات وامارات القبائل، أو السيطرة على اجلزيرة كما وقع البن سعود

نت األمر، مالت اىل ارياف العراق وارادت ان تقوى وتعتز باقارا ومن هلا عالقة نسبية وصلة ا فحس
وصارت ترحب بالنازحني افراداً أو مجاعات فال متضي مدة حىت يستكمل الفخذ عدده، أو القبيلة رجاهلا 

  ..وهكذا

وأمراء قبائل مشر كان من اسباب هجرا ان رأى امرائها من آل سعود ما ال حيبونه، وشاهدوا ما ال 
نظام املطلوب، وارادت ان تكون سلطتها يرضونه، أو بالتعبري األصح مل تقو هذه القبائل على حب ال

فمالت اىل العراق، ووجدت مناصرة من احلكومة من جراء عدائها البن ... لنفسها دون ان تصري تابعة
  ..سعود آنئذ من جهة، ولكسر شوكة قبيلة العبيد من جهة أخرى

    

تهم ومشر طوقة مبختلف واحلاصل ان اهلجرة دعت اليها حاجة املعيشة فمال ابن حسان بقومه وزوبع جبمل
والثانية ضرورة مناصبة العداء آلل السعود وامليل اىل احلكومة العثمانية وكانت اكرب عدو هلم .. مجاعام

ومن اجلانب اآلخر ان .. بأمل أن يعتزوا ا وهكذا ختللت حوادث هجرة بني هاتني اهلجرتني وما تالمها
  ..احلكومة رحبت م لألسباب املارة وغريها

وقائعهم مدونة يف تاريخ العراق، وغالبها غزو وب، ومل تساعد بوقائعها احلكومة إال يف قضايا خاصة، و
ولكن ميلهم للزراعة وأخذهم بنصيب منها كل هذا بأمل أن ينالوا حظهم من .. او حوادث ضرورية

  ...يها خطوةوأن يتقربوا من احلضارة، ويتقدموا ال! منافع البالد وخرياا من طريقها املشروع

يتفرع من قبائل مشر قبائل كثرية تفاوت تاريخ جميئها اىل العراق فنالت امساء جديدة كما تقدم : ملحوظة
. أو عرفت باسم قبائلها األوىل وسكنت يف هذه الديار ويتكون منها جمموعات حتتاج اىل مباحث طويلة

م ال يكادون يشبهون اصلهم اليوم واسعة األكناف تكاد تزيد على اصلها وتفوقه يف الكثرة اال ا
  .فاكتسبوا عوائد جديدة اقتبسوها من حميطهم وبيئتهم ونالوا عرفاً مل يعهدوه فيما سبق

 واحد رجحنا البحث عن املشهور منها تسلسالً ملعرفة اصل القبائل "مشر البدو"وملا كان اصلها واصل 
حبياهلا بل ذكرناها بعد الكالم على هذه ووحدا وعالقاا من حيث النسب واألرومة ومل نفردها 

  ..القبائل

-7-   
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  شمر طوقة

هؤالء من مشر األصليني، نزحوا اىل احناء العراق من مدة طويلة فاذا كانوا الصائح مسوا ذا االسم فلسبب 
 أم حينما عربوا دجلة اىل اجلانب األيسر من مواطنهم -كما هو شائع-ويقال . آخر مسيت هذه بطوقة

 وكررت ذلك مرات عديدة اىل ان ازعجت الناس "طوقة" كانت امرأة تنادي كلبتها وتدعوها بقوهلا اآلن
وال ..  فاختذ نبزا هلذه القيبلة أو القبائل املتجمعة"مشر طوقة"هناك بكثرة صياحها ومن مث اطلق عليهم 

  ..حيفظون سبباُ آخر لتسميتهم ذا

 منازهلم يف ارض جند وباديتها وشيخهم حممد "مشر طوقاء" وما جاء يف دائرة املعارف للبستاين من ان
وإمنا هم من سكان العراق يف اجلانب الشرقي من دجلة بني ر دياىل . فغري صحيح قطعاً.. الرشيد

 وان مشر اجلرباء يعترفون "1"..والكوت، وان هذا الوصف حلقهم عند عبورهم دجلة بالوجه املذكور
كنهم تركوا البداوة فهم معيبون لديهم من هذه الناحية وعلى هذا يوجهون هلم، وام انفصلوا عنهم ول

أما نسابة مشر فاا حتفظ هلم انسام وتعترف بام من قبائلها ومن طالع افخاذ مشر وفرقهم . اللوم عليهم
 "مشر اجلرباء"وما اورده احليدري من ان . وكذا النخوات العامة مؤيدات. األصلية يقطع بام منهم

وهذا ال خيول الطعن . ينكرون نسبهم فغري صحيح فان االنفصال من االصل كان قد تباعد وكاد ينسى
ولكنهم جتمعوا من فرق خمتلفة وافخاذ متباعدة القرىب كما سترى عند الكالم على كل فرع من ... بوجه

  .فروعهم

محد الربدي، ومشكور كبريهم .. ومنهم مشر اجلانب الشرقي من دجلة: ""عشائر العرب"قال صاحب 
الزوين وهؤالء مل جيد اللوم عليهم مدخل، ومل يذكر يف احدهم قول انه جبان او خبيل، خبيلني اال يف 

النوال، وحينب اال يف الرتال، سادم أحالمهم فاعلت اعالمهم، وتشات لياليهم بأيامهم، كلهم طالب 
غرير صلته صدعان وهذه األقسام : اىل وهؤالء يرجعون يف األصل 48اه ص"فخرا، أو مذخره ذخرا

 املقاطعة "شادي"والكل يقيمون بني مصب ر دياىل والكوت اىل قرب . كلها يف احلقيقة من مشر
ويف لواء الكوت الرياسة . ويف لواء دياىل منهم مقدار ليس بالقليل يرأسهم سعيد العدوان. املشهورة

  .زعه جلوب الطرفهللشيخ محيد السيد الصفوك بن حممد بن بردي وينا

  ..وهذه النخوة دليل على ام من مشر.  ورئيسهم محيد السيد املذكور"صليىت"وخنوم :  الصلة-1

رئيسهم جلوب الطرفه بن صرب بن ماحل بن جليب بن بشارة بن جليب بن طرفة ابن . اابلة. أ: وفرقهم
 من "كتفه" وكلهم يرجعون جتفه "ميغ"وهم يف األصل من األسلم وخنوم . من بيت ماحل الكليب. ربيع

  :األسلم
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    رئيسهم علي البطيخ :  احلميان"1

وهؤالء كان قد استعان م شاطي اخلالد رئيس النفافشة على قبيلة اجلعفر وكانوا اهل الرياسة على شطر 
كبري منهم فتمكن من ازاحتهم وتامني الرياسة على قسم كبري من مشر طوقة حىت خلصت الرياسة 

ويسمى "فافشة على مشر طوقة، ورئيس احلميان آنئذ رايط بن دهلة بن ادريس بن غامن ابن رديين للن
  . بن ام"الفخذ بامسه

  .وهلذا األخري ابن امسه منشد. راشداً ومن اوالده يوسف وعبد اهللا وجبارة: ورايط هذا ترك

  .وهلذا ولد امسه عبد عون. عنكود: ناهض وهذا خلفه من األوالد

  .وله ابن امسه دنبوس ترك ضمدا، وفجاجاً، وعداي، وطوفان. دبشي

  .وله من األوالد الشيخ علي وهو الرئيس وسلمان ومحد وسويلم وعقال وفهد وكامل وثامر. بطيخ

  .وله من األوالد منحي وحسني وحممد. عودة

. املنصور اخلليفةرئيسهم ايدام . هزاع العلي السالمة. منهم الرؤساء الرواضي. الرديين: وفروع احلميان

 "محده"وخنوم . رئيسهم مزعل احلسني:  البنوه"2رئيسهم حسن النايف . محزة النهري املساعد

  .رئيسهم عجه املغري. اخلضر: وفروعهم

  .واآلن ابنه عاصي. رئيسهم شغيدل الصاحل. بيت مسعود

. العبيد بيت حنظلرئيسهم هندي . "1""العيه"رئيسهم مزعل احلسني بيت العجه . بيت حسني الفاضل

بيت : "صلييت" و"ناهيه"وخنوم . رئيسهم عبد احلسن بن خلف املتيين.  اهلذيل"3رئيسهم جاسم احلسني 
  .الرؤساء. مرعي

  .بيت حيدر

  .السماح

  .بيت عرنوس

  .اخلوالد: ويلحق م

  .وهؤالء مل يكونوا من مشر. النداوات

  .رئيسهم جبجاب احملمد.  الدسوم"4

  .ورئيسهم الشيخ جلوب. ة الرؤساء او اجلتفه ومنهم الطرفةفرق.  الكتافه"5

. الرويح: رئيسهم رغيف الداود. "اميرات" ويلفظ "امجرات" وخنوم "املعاضيد"الدالحبه وهم من . ب

رئيسهم . رئيسهم حممد الشديد الزبيدي. رئيسهم عباس الربيسم الوحيش. ومنهم الرؤساء الكويطع
  . الغضبانخربوط. جاسم احملمد اهلداب



عباس العزاوي-عشائر العراق    124  

  .داور. ويعدون من الدالحبه ج. وهؤالء يف األصل من بين متيم. العراجله

 وصلييت وسناعيس يسكنون زوية "أوالد حسن"رئيسهم مطلك احملمد العبد العايل بن صبيح وخنوم 
ة  يف احناء العزيزية وقسم يف اجلانب الغريب من أراضي الزبيدية يف مقاطعة الرجيبي"1"الزرع ومهينية

وال يزالون حيفظون انسام وال يلتفت اىل قول اآللوسي ام . واملشهور ام دغريات من عبده. والطويل
  .فام من الدغريات من عبده. جمهولو النسب

  .رئيسهم سعيد اخلميس ومنهم بيت منصور يف اراضي مهينية. بيت زريف

  .رئيسهم حممد احلمدي. بيت صينخ

  .فرقة الرؤساء وهؤالء من بيت صينخ.  احملمد يف زوية الزرعرئيسهم شيخ مطلك. بيت محور

  .متجولون. رئيسهم جعاطه احلنظل. الدواورة

  .رئيسهم شنو اخلالف يف الرداد. بيت وادي

يف اراضي عتبة قرب العزيزة من جهة بغداد ويعدون فخذاً واحداً مع . رئيسهم محد احلواس. بيت خالد
  .بيت زريف

  .يف اراضي الرجيبية شعبة الزبيدية.  اللهواكرئيسهم عويد. بيت دبش

  .بيت مخاس

  .بيت طرفه

  .وجياورهم اابلة، والدالحبه، والقراغول، والبنوة، واهلذيل. هؤالء يف اجلانب الشرقي من دجلة

، "ورئيس اجلعفر ورور اخو سامل"وأما الذين يف اجلانب الغريب فيجاورهم العاصم من الدليم، واجلعفر 
  . من الدليم والبو عامر من زبيد والغبيشات من الدليم، والصباح من الدليموالغوافله

. املعني: واملشهور ام من ربيعة. "شيابني"رئيسهم صحن العاصي وعلي املشعل وخنوم . عتبه. د

بيت سلطان بيت ديل بيت خويلد البو خريف بيت سحاب بيت امساعيل البو : رئيسهم علي املشعل
  .رئيسهم سامل املشعل. احملاسنةعليوي الغنيمة 

 ويقال ام من "أوالد هباس" أو "هبوس"رئيسهم مطلق الراشد واآلن عليوي العبد اهللا خنوم . اخلوالد. ه
ومنهم البو مطري والبو وحيد وبيت عباده والسلمات والسحاب والعبابسة يسكنون اراضي . بين خالد

رئيسهم صخي . رئيسهم علوان الشايش بيت صلييب. حيدبيت و: الدبوين والياقوت يف اراضي القطنية
رئيسهم . رئيسهم حميسن احلسن بيت عباده.  البو مطري"تبع"رئيسهم كنيهر بن ظاهر . احلسون الغشام

رئيسهم . رئيسهم خضري احلسن البو حميسن. رئيسهم شالل اجلويعد العبابسه. عليوي العبد اهللا السلمات
    رئيسهم لفته الراشد .  حممد الرمح السحابرئيسهم. عباس العنفوص الرمح



عباس العزاوي-عشائر العراق    125  

احلمد : وهم من القبائل امللحقة. "اوالد باش" او "باشه"رئيسهم عيال بن حزام وخنوم . القراغول. و
رئيسهم زيدان اخللف وعيال . النعيمات البو هالل اجلمعة البو عبد عون: رئيسهم هادي العبطان. اهللا

بيت كاظم بيت حسن بيت نوار بيت نده : رئيسهم مصطاف احمليسن. هيلاحلبيب الشبيب البو س: احلزام
البو سالمة بيت خالوي وللقراغول حبث خاص يف عشائر العراق يف : رئيسهم صاحل املهيدي. البو كناص

  ..قسم الريفيني

  ملحوظة

  .منهم من يعد الشجريية أيضاً فرقة من القراغول

 ومنهم من ينتخى "دعاج"سهيل، وخنوم يف جهة الغراف اجلنعان، وال: والقراغول يف الغراف منهم
  :  وهناك هوسات معروفة، تنقل كنبز والظاهر اا ال صحة هلا"باش"

 البسم اهللا يمد ايده كبل

 ربيتك حايج لهدومي

  مكتوب اسم اهللا بمنكوكه

  .رئيسهم صاحل العبد علي. اهلرير: "بسعد"، و "احلصاة"خنوم . املسعود. ز

  .رئيسهم عمري بن مسلم. ومنهم املشلح. دماالخي

  .رئيسهم فريح اللطيف. الغربان

  .رئيسهم سلمان الشده. الشاكر

  .الطويلع

وهؤالء الذين مع مشر طوقه . وسنفرد هلم الكالم. وهؤالء من املسعود الذين يف احناء كربالء جاؤا مؤخراً
  .هم اهل بعري وجتول ومنهم اهل فالحة

   الغرير-2

. د قبيلة مل تكن متداخلة مع اخرى حبيث يستحيل متييزها ملن مل خيالط القبيلة ويستنطق الكثريينالنكاد جن

وهؤالء قد اختلطوا بالصلته واتصلوا ا اتصاالً قوياً وال يفرقون من سائر مشر طوقه إال بأوصاف خاصة 
ا اين علمت ان الصلته من خنوات، أو حفظ انساب وما ماثل، وهم من الربيعيني ويرجع اصلهم اليهم كم

. ومن راجع قبائل مشر األصلية جيد طريق االتصال. يرجعون ايضاً اىل الغرير ولكنهم استقلوا بوضعهم
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وسيأيت الكالم على .  ومل يكن رئيسهم مستقالً وامنا لكل طائفة منهم رئيس على حدة"غريري"وخنوم 
وهؤالء الغرير مع الصلته يتناخون يف اليوم . يعينيالغرير القبيلة املشهورة وهناك يعرف اتصاهلما يف الرب

  ."سناعيس"الكبري 

ويقال ام . "اوالد منصور"وشوكان بن محود وخنوم . رئيسهم كشمور العلي: املناصري. أ: وفرقهم
ويف عمان املناصري قبيلة مشهورة وال يعرف . يرجعون اىل شرفاء مكة واألكثر يعدوم ام من اابله

 "2-40راجع عنهم عشائر العرب للبسام ص".. ذا كانت هلا صلة ؤالء، أو أن االسم وافق اللفظفيما ا

  .ويقال ان هؤالء احلمران من الصلته. احلمران ومنهم كشمور

  .رئيسهم كشمور. العساف

  .رئيسهم متيم بن مغيتر. العويضه

  .احمليسن

  .الغامن

  .شوكان بن محود. العياف

  .ناصر احلسني. الزوابعه

وهذا هو عبود بن نذير بن عباس بن سيد بن فراس بن حممد بن يوسف . رئيسهم عبود النذير. كفيفان
ومن . ويقال ان جدهم غليس وهو جد كفيفان كان يف جند ويتصلون بالنفافشة. بن زعريي بن كفيفان

يسهم عبود رئ.الفراس: "صلييت" و "دشر"وبعضهم يقول خنوم . رؤسائهم حبيتر اخلسباك خنوم حشيش
  .النذير وهؤالء يقتنون اجلاموس

حبيتر . العوض:  بقوا على بداوم ولذا يقال هلم العرب"أخوة مجله"رئيسهم ابن خسباك : العرب
  .اخلسباك

  .رئيسهم مطلك احلسني. البو مطر

  .كاظم السرحان. بيت سيف

  .كنان الفرحان بيت ابو خيوط. البو خليف

. البو خزام:  ويسكنون القطنية"غرير"ن وخمليف السيد وخنوم رئيسهم سلمان الضيدا. شويفي. ج

  .رئيسهم خميلف السيد

  .مرزوك الساحل. "احلردان"حرادنه 

  .رئيسهم عباس احلمادي. احلمود والسعد فرقة منهم

  .رئيسهم كاظم العباس. الرباع: "كحيلي"خنوم . رئيسهم كاظم العباس. هريار. د
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  . احملمدرئيسهم جرب. "السيله"السجله 

  .رئيسهم ايدام اهلربوت. املعن

  .رئيسهم مكطوف الدنني. خريف

رئيسهم محيد بن سيد بن صفوك بن حممد الربدي بن خالد بن حممد بن محد بن خالد بن . نفافشه. ه
ناصر بن عبيد بن جراح بن دواس وهذا االخري يرجع اىل البعري من االسلم، ولكنهم ترأسوا الغرير 

نهم، وان تداخل االفخاذ يف مشر طوقه كبري جداً وفيهم من كل افخاذ مشر املعروفة وصاروا يعدون م
    :  وهم اصل الغرير"حردة غريري"وخنوم . تقريباً وعلى كل حال ال يعرفون انفسهم االغريرية

 فخذ الرؤساء وبردي "الربدي"محيد السيد وسعيد العدوان بن مروح ابن شاطي بن خالد و .  الربدي"1
ا له أخ امسه شاطي كانت له الرياسة وهو الذي انتصر على اجلعفر وصار يرأس قسماً من مشر، وما هذ

 وابنه عدوان، "مروحا"وقد ترك شاطي . زالوا يف تقوية حىت ازاحوا اجلعفر، وانتزعوا الرياسة من ايديهم
  .وسعيد بن عدوان اآلن يف لواء دياىل وهو رئيس على قسم من مشر طوقه

  : فلهأما بردي

وحلمد هذا ابن امسه سعود ترك ولدين أحدمها سلمان وله ابن . ووقائعه ايام داود باشا معروفة. محد.1
  .امسه داود، وثانيهما مهجهج وله ابن امسه علي

وهو " وهذا له من األوالد محيد "سيداً"اما صفوق فقد ترك . حممد وهذا ترك صفوقا، وحسينا.2
واما حسني فله معيدي وزبيدي .  ومحيد السيد املذكور هو الرئيس العام وحممود ومحدان وامحد،"الرئيس

  .ونداوي

وهذا له ثالثة ابناء احدهم وشل وهذا ترك ابناً امسه رشيد ولرشيد هذا ولد امسه حممود، وثاين . جاعد.3
ه والثالث من اوالد جاعد مشل وله ابن امس. وهلذا ابن امسه دوجل. اوالد جاعد شطب، ترك سعدوناً

  .ظاهر

ومن وقائعهم احملفوظة ان احلكومة العثمانية قتلت شاطي اخلالد جد سعيد العدوان وراشد الرايط جد 
وكان يف هذه األثناء جاعد الربدي صغرياً وهو . علي البطيخ، ومصارع جد جرك العنان شيخ الصدعان

من عبد احلسن الكيطوف وهذا قد علم ان ما جرى كان بتحريك . أخو محد الربدي املعروف يف التاريخ
فسطا عليه فقتله، وعبد احلسن هذا كان من أقارب مشكور الزوين من اجلعفر وتعني هذه الوقعة ان 

احلكومة كانت تتوصل اىل سحق بعضهم ببعض لتأمن غوائلهم ولكن اجلعفر تقلصوا وزالت رياستهم 
  ..تهمالعامة بصورة تدرجيية، فلم يكن اآلن هلم شأن كبري نظراً لقلة سلط

  .صليب املطرب.  الزبن"2
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  .عيد الوشل.  البو ناصر"3

  .متن اخلليف.  احلمود"4

  .جليب العضيب. منهم السباهي.  املرزه"5

  ."تبع"رمح الطرفة .  العيد"6

  ملحوظة

ويف االصل هم من ربيعة من قبيلة الشحمان كذا ذكر اهل هذه الطائفة . الباوية يعدون من مشر طوكة
  ..لنفافشةواآلن يعدون من ا

رئيسهم سعد . املكحول: "مهوش"وخنوم . رئيسهم عبد اهللا بن حسوين احملمد. "الزكوك"السكوك . و
  .احلسني

  .رئيسهم سعيد الرويزي. اخلتيت

  .رئيسهم عبد احلسوين. الفالح

  .رئيسهم خلف احلسني. السواك

ين ومشكور الزوين مرالنقل رئيسهم علي بن دنبوس بن جباره بن مشكور بن زو. "اجلعفر"اجلعافرة . ز
 وهؤالء من "سناعيس"وخنوم .  للبسام"عشائر العرب"فيما خيصه عن عشائر مشر طوقة من كتاب 

اجلعفر من عبده وهم منتشرون يف لواء دياىل ايضاً ولكن بصورة قليلة وكانت الرياسة منهم يف اهلالل، 
 ومل يبق من هؤالء اال علي "رض" الفارسي ومواطنهم يف ر اهلاللية شرقي الدرعية يف احناء سلمان

واآلن يسكنون يف مهروت يف ر الرهيب غريب السكوك ملا تولد . "الزوين"الدنبوس ويقال هلم اهلالل و 
  ...بينهم وبني النفافشة من عداء بالوجه املذكور

  .البو عاشج: عوادل: وهم بعض بيوت، حمافظون على انسام

  .البورمح

  .الزوين

  .العلي

وهؤالء فقدوا رياسة مشر من ايام عبد احملسن الكيطوف من . رئيسهم علي الدنبوس. وهم أصل اجلعفر
اقارب مشكور الزوين وصارت الرياسة للنفافشة قوم محد الربدي املعروف يف تاريخ العراق، ويف عشائر 

  ..م1818-ه1233وجاءت حادثة شيخ مشر مشكور الزوين يف حوادث سنة .. البسام

ويسكن املعيان يف . رئيسهم عبد النايف وفيهم اجلعافرة وهم من اجلعفر ورئيسهم مهيدي الصاحل. ناملعيا
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  .القطنية، ويف شويفي غربيها

اصلهم " وسناعيس "مرادين"وخنوم . وليس هلم افخاذ كبرية لقلتهم. رئيسهم مغري البديوي. املردان. ح
  .بيت بستان: "من عبده

  .بيت خلف اجللو

  .بيت حاجم

  .بيت غيمه

  .البو هله

  ..وجياورهم الزكيطات والنفافشه. الدويج

  .. اصلهم عساجره من ربيعة"اخوة هكشة"رئيسهم حممد العطروز خنوم . الشهيالت. ط

  .املهاوش: ومنهم املهاوش وهم الرؤساء. عساجره: البو طعيمه

  .مخاس

  .خنوم عمور واصلهم من ربيعة. رئيسهم حممود املسلم. الباوية. ي

  .بيت صينخ خشف: اصلهم جبور. الزكيطات. ك

  .يف الزمر رئيسهم حممد العطروز. الوشيالت. بيت خضري ل

   الصدعان-3

    

هؤالء يرجعون اىل منيع رئيسهم مسرهد املناحي واآلن ابنه حممود ابن مسرهد بن مناحي بن محد بن 
ما "هم من حيفظه يف غريهم فيقولون  ومن"ما من ورا الصدعان فود"رمحه بن شاهي وفيهم املثل املعروف 

اصل . أ:  وهم من مشر ومعهم من قبيلة الوهب وهم الثوابت والطليحة وهم"من ورا الفدعان فود
  .الشاهني: فرقة الرؤساء. الفارس: "أوالد حسن"رئيسهم حممود بن مسرهد وخنوم . الصدعان

  .بيت رمحه

  .وهم من عبده من اليحىي. اهلوميل

  .م هزاع الشلشرئيسه. اجلليب

  .رئيسهم شاطي بن بريج. الشهاب

  .وهم من سنجاره. "أوالد وهب"خنوم . رئيسهم خلف الثويين. الثوابت. ب

  .خنوم أوالد حسن. رئيسهم جليب احملمد. "وتلفظ دعيه"دعجه . ج
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  .رئيسهم حسني الكاسر. الشوخيات

  .رئيسهم كاظم الردام. املطار

  .رئيسهم غالم اهلايس. الشديد

  .رئيسهم كاظم العامود. الصلخة

  .فرقة الرؤساء. السامل

  .رئيسهم هندال بن جوير. الزور

  .رئيسهم شاهني الصكر. الشيخ راشد

  .رئيسهم هندال اجلوير. العمريه

  .رئيسهم حواس احلمود. الرميح

  ."أوالد وهب"رئيسهم حمل الذياب العلو وهم من وهب وخنوام . الطليحه. د

ورئيسهم دعدوش بن فرحان السامل ومنسي احلسني، . "سناعيس"ء من عبده، وخنوم وهؤال: الدلفية. ه
. ، يسكنون اراضي الفتاح بقرب عقروب االفتاح من حدود القطنية"صبيان االبريسم"ويقال هلم 

  .ومنهم الرؤساء. ربيعان: وافخاذهم

  .اجلوميل

  .السحيب

  .املطاردة

  .احلالوبة

  .وهؤالء حلفهم. اجلورانية

  .دون من الصدعان ويف احلقيقة هم من عبدهويع

من هذه الفرق وتداخلها بعضها ببعض يظهر ان املكان والتوطن أثر كثرياً فحصل : نظرة يف مشر طوقة
االختالط الذي مل يعد حيصل معه التمييز بني الفرق اال بصعوبة بسبب الدوام على االلفة واجلوار الطويل 

أدى ذلك اىل ان تكون صحبتهم واحدة واال فهم كما رأيت من بدايد حبيث جعلهم مبثابة فرقة واحدة ف
فان غالب من اختلط مع الغرير . ومع هذا كله نرى االختالط يف الغالب مبنياً على القرابة البعيدة. خمتلفة

ميت اليهم او يرجع واياهم اىل جنار واحد مثل اجلعفر فام ال يبعدون عنهم وكذا كل من ينتخي 
فالدالحبة يف األصل غرير ومما يتمثلون به . ة مما أدى اىل اتصاهلم وتقارم يف املرتل ويف الصيحةبالسنعوسي

  .ولكنهم يعدون من الصلته وهكذا يقال عن املناصري والنفكان" راعي الشعبتني غريري"

-ه1353طرفه الصري بن جتفه من اابلة وهو والد الشيخ جلوب وقد تويف سنة : عوارف مشر طوقة
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  .م أخو سامله من اجلعفر1936

  .شاهني بن صكر من الدعجه

  .شوكان بن محود شيخ املناصري

  المسعود -8-

من قبائل مشر، واآلن ال يشبهون مشر يف حيام املعايشية، وال يأتلفون غالباً معهم يف آدام وعوائدهم 
عهد يف االنفصال ولكنهم مالوا وسائر أحواهلم وسكناهم، فهم من القبائل الريفية، ومل يكونوا بعيدي ال

وغالبهم يف كربالء ويف املسيب، وال يزال بعض .. اىل األرياف وألفوها فصاروا من أهليها بال فرق
أفخاذهم املعروفني ذا االسم مع مشر طوكه كما أشرنا اىل ذلك، ورئيسهم يف الشامية عبد احملسن ابن 

 وهذه خنوة "بسعد" ويف األيام املعضلة "عليه"وخنوم احلاج سعود احلاج هتيمي، ومن رؤسائهم فواز، 
بين سعد والظاهر ام مالوا اليهم واختلطوا م حبيث صاروا يعدون أنفسهم منهم، ويسكنون يف أطراف 
ر احلسينية يف كربالء وأفخاذهم متداخلة وخمتلطة ببعضها وال يظهرون بكيان جمتمع، وكتلة واحدة يف 

  .متفرقون يف البساتني واملزارع واموع منهم قليل جداًاحلقيقة وامنا هم 

  .الغرير، رئيسهم نعمه بن فواز، وهذه فرقة الرؤساء: وهذه أشهر أفخاذهم

  .االمارة، رئيسهم علوان بن مزعل، وهؤالء من الغرير أيضاً

  .الغيالن، رئيسهم حوار الكعيد، من الغرير

  .اهلنداس، رئيسهم مركب بن عمد، من الغرير

  .الفرحان، رئيسهم عبد احملسن بن احلاج سعود من الغرير

  .الكوام، رئيسهم علو بن مزعل بن عالوي الدربني وشعالن العيفان

  .احليف، رئيسهم حممد بن سلمان، وهؤالء من الكوام أيضاً

  .السمري، رئيسهم نايف العلي، من الكوام

  .البو غامن، ويعدون معداناً وهم من الكوام

  .يسهم سلمان بن ردامالعواد، رئ

  .اهلرير، دهش السلمان

  .وأصلهم غرير أو ملحقون م. البو مصري، وهؤالء يعدون من املعادي

    

  .العكابات، رئيسهم عمران اهلدهود وعبد العافص يف املسيب
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  .الزميالت، رئيسهم نايف العلي الزمبلي، يف املسيب

  . املسيباهلوابر، رئيسهم رئيسهم مغري بن فرحان اجلسام، يف

  .الصعيبيني، رئيسهم عبد العزيز، يف املسيب

  .املناجعة، رئيسهم عسل بن ساحل

  .احملازمة، رئيسهم علي بن فرحان الفياض احلمزة

بين سعد، رئيسهم كاظم احمليسن األمحر، وهؤالء ليسوا منهم وان كانوا على اتفاق، وكثرة املسعود يف 
طهم أفخاذ أخرى من قبائل مشر األخرى كما يالحظ من كربالء ويف املسيب وهم أسلم ولكنهم ختال

  .وجياورهم أو يساكنهم بنو حسن، واجلنابيون، واليسار، وبين سعد والنصاروه.. مقارنة الفروع باالصل

  قبيلة الغرير -9-

هذه القبيلة كانت مشهورة بوقائعها يف أوائل القرن الثاين عشر اهلجري أيام الوزير حسن باشا وايل بغداد 
وقد جاءت ..  وهي من قبائل مشر اليت وردت العراق قبل غريها"غرير وشهوان"وقد اشتهرت باسم 

 وعمور واحملفوظ اا تتصل "سناعيس"؛ وخنوا "تاريخ سبعة وزراء"م يف 1705-ه1116حوادثها سنة 
 ويرجعون مع الربيعيني من مشر عبدة وأم وآل شهوان أخوة، ومن املعروف لديهم ام من احلمدانيني

ويف احليدري من أجل العشائر، من محري وقبائلهم آل . اليهم ومل يدعم هذا سند ما سوى احملفوظ املنقول
ويسكنون يف هذه األيام يف قضاء احملمودية وشيشبار ورؤساؤهم علي ابن دليمي . شهوان وآل بكر

  .ر، واجلنابيونوعبود العبهول وجياورهم اجلبور وزوبع اجلحيش والبو حميي من البو عام

  .رئيسهم ربيع العلي. الطالع: رئيسهم عبود اخلليل. اخلليفة. أ: وفرقهم

  .رئيسهم حسن العلي. البو محود

  .رئيسهم عبود اخلليل. البو عبد اهللا

  .رئيسهم ابراهيم العلي. البو مجعه

  .رئيسهم حرج العاشم. البو دنانه: العمران، رئيسهم حرج الراشد. ب

  . بن بديويمعايف. البو حريب

  .حممد العنيزان. البو حسني

فرقة الرؤساء رئيسهم عبود بن عبهول وحممد الدليمي، ويقال ان هؤالء من اوالد محدان، . العبابده. ج
  .رئيسهم احلاج عبود العبهول. البو منصور: وفروعهم

  .البو ناصر ويقال هلم العكل رئيسهم حممد بن دليمي
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  .لمانرئيسهم ابراهيم الس. البو غامن

  .رئيسهم علي السلطان. الكنابره

  .رئيسهم عباس العزيز. البو عشيش

  .نفس البو عشيش

  .البو جوعي

  .رئيسهم راشد العبد اهللا واآلن ابنه صاحل وهؤالء من الطرشان من البو حسني. الغويثات. د

  .رئيسهم راشد العوده. اجلوامسه. ه

  .راشد الروط. البو سيد: رئيسهم حسني العبد اهللا. البو جناد. و

  .فخذ الرؤساء. حممد احلسون البو حسني الراشد. املراشدة

رئيسهم . البو مجعه: وهم يف االصل من قبيلة السعيد من قبائل زبيد. السعيدات رئيسهم امحد السعيد. ز
  .امحد السعيد املذكور

  .رئيسهم عود اجلواد. احلميدات

  .رئيسهم محد املرموص. البو شلش

  .يسهم عبد اهللا اجلوادرئ. السفافحه. ح

  .رئيسهم حران احلسني. البو عبود

  .رئيسهم عبد اجلواد. البو غالم

  .رئيسهم عبد. البو حسن: البو حسني. ط

  .رئيسهم حمان. املظاملة

  .رئيسهم شنيج العجه. البو عياده

  .رئيسهم عباس الكريدي. نفس البو حسني

البوحسني الذين يف احناء املوصل، وكذا الذين يف وهؤالء كلهم و: رئيسهم علوان الراشد. الشريفات. ي
جهات كركوك غالب فروعهم مشتركة وال يزالون يف اتصال معهم، وكثرياً ما جتيء بعض البيوت من 

رئيسهم دحام بن حممد . البو حسني: هناك فترتل مع هؤالء وفرقهم عند الغرير ممن جاء من احناء املوصل
  . فرق الغرير ترجع اىل هؤالءوان غالب. الظاهر وهو رئيس الكل

  .البو دوله

  .البو امساك

  .البو محدان
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  .يف كركوك. البو صباح

  .يف احناء كركوك يف القنطرة. البو شرف

شاهدت شيخ العبابدة حممد الدليمي مراراً فاقتبست منه هذه املعلومات ومن شيخهم اآلخر احلاج عبود 
  .العبهول وقد تكررت املواجهات معهما بكثرة

وهم منهم والكل من اجلعفر من عبدة كما هو حمفوظهم أو يتصلون معهم جبد . ا والشهوان يف الزابهذ
  ..واحد

وعلى كل حال ان هؤالء عادوا عشائر ريفية، يتعاطون الزراعة ومل يبق لديهم من حاالت البدو سوى 
  ..خنوم فال تزال حمافظاً عليها

ة، ليس هلم رئيس عام؛ ويعدون من الفتله بسبب اختالطهم م وهؤالء يف اهلندي. الزابية. أ: ومن الغرير
  .امللحان: ، وقد اكد يل شيخ الغرير ام منهم، وهذه فروعهم"عامر"وخنوم 

    

  .البو كمر

  .البو ضمانه

  .احلمران

  .البو مكصود

  .يرهذا ما علمته من هادي آل عباس من البو كمر، ومن شيخ الغر. وبعضهم يف املشخاب مع آل علي

  .يعدوم منهم. املعاضيد. ب

  .وهؤالء مع السعيد. العبابدة. ج

  .وهم مع بين حسن. البوبنية. د

  قبائل عنزة -10-

من قبائل العرب الكربى، منتشرة يف العراق، وسورية، وجند، واحلجاز، وآل سعود ملوك جند واحلجاز 
ني على سيادم ومل يقلل من قيمتها وال يزال امراؤها حمافظ. اليوم منها، وكذا آل صباح، وآل خليفة

وعدد العرتيني يف : "قال ابو عبيدة معمر ابن املثىن. وكانوا يف قلة. تفرق قبائلها فاا كثرية العدد والعدد
جاء يف كتب التاريخ ذكر قبائل كثرية مسماة ذا االسم ولكن مل يشتهر منها اآلن . اه"االرض قليل

 ابن وائل اخو بكر بن وائل "عرت"واملعروف اا من أوالد . نار على علمسوى هذه القبيلة فهي اشهر من 
  .وأخومها تغلب
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قال له ابن . عرتة حي من ربيعة وهذه عرتة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد ابن عدنان: "قال السمعاين
ي بفتح العني والعرت. ويف خزاعة عرتة. حبيب وامحد بن احلباب احلمريي، وقال ابن حبيب يف االزد عرتة

املهملة وسكون النون وكسر الزاي هذه النسبة اىل عرت وهو عرت بن وائل اخو بكر بن وائل وأخومها 
 وعدد رجاالً اشتهروا بالنسبة اىل هذه القبائل اما عرتة اليوم فاا حتفظ اا من وائل وان "1"اه." تغلب

فوظ املنقول يؤيد املدون تارخيياً من ام من واحمل. جدها عناز والتقارب يف اللفظ ظاهر بني عرت وعناز
اه مع ان ربيعة اخوم وقد ."وهم من ربيعة وائل من عدنان"قال احليدري . فهم اصل عرتة. ولد وائل

والظاهر . اشتبه األمر عليه، وعلى آخرين فعدوهم من عرتة بن أسد بن ربيعة بن نزار ابن معد بن عدنان
 العدنانية، واالخوة لربيعة مما ساق اىل هذا الوهم املخالف للمحفوظ والقبيلة ان القربية يف االنتساب اىل

  .أعرف بنسبها وهو غري مطعون به وال مشتبه فيه

وأما وائل بن قاسط ابن : " قال-املنقول عن اية االرب-ومن مؤيدات هذا ما جاء يف أنساب احلواين 
 وائل، وعرت بن وائل ساكنة النون، وعمرو بن تغلب ابن وائل، وبكر بن: هنب فأعقب من اربع أبطن

فمن عرت بن وائل بن قاسط فخذان ومها رفيدة بن عرت، وأراشه بن عرت وفيها عدة أفخاذ . وائل
ويف .  ولعل احلي املنوه عنه عرتة بن اسد بن ربيعة اندمج يف تلك القبيلة الكربى، أو درج"1"اه."وعشائر

عرتة من ربيعة من االشراف وعددهم ال حيصى : "د للسيد رشيد السعديكتاب غاية املراد يف اخلليل اجليا
كثرة وشجاعتهم معروفة وهلم من الشيم ومكارم االخالق العربية وصدق اللهجة، والغرية، واجلود، 

عدهم من ربيعة . "2"اه."وغالبهم يف نواحي العراق يف الشامية. والبأس مالو حرر لبيض وجوه القراطيس
  .ما تقدموليس بصواب ك

وأصل موطن هذه القبيلة احلجاز يف احناء املدينة املنورة ومل تأت اىل العراق اال من زمن قريب جداً 
ولكن مل ينقطع جميء بعض القبائل منها قبل . ويصادف ذلك زمن جميء مشر اجلرباء اىل هذه األحناء تقريباً

باسم قبيلتها اخلاص كما سيسجيء الكالم ذلك التاريخ بكثري ومتت اىل العرتية اال اا مل تعرف اال 
ولكنها مضت اىل سورية قبل ان جتيء اىل العراق وازاحت بعض قبائلها وكونت جمموعة كربى . عليها
  .هناك

 1800-ه1214ووقائع هذه القبائل مذكورة يف التاريخ ونشري هنا اىل بعض وقائعها التارخيية ففي سنة 

.  ورئيسهم فاضل وهذا هو فاضل بن ملحم من احلسنة من ضنا مسلمجاء ذكر وقعة هلم يف احناء بغداد،

حارب . م كان رئيسهم يسمى الدريعي وهو من الرولة وكانت الرياسة فيهم1816-ه1231ويف سنة 
م وكانت هلم وقعة يوم بصاله مع مشر 1818-ه1233 منهم وقعة يف سنة "الصكور"مشر، وللصقور 

م انتصروا عليهم يف يوم سبيخة 1824-ه1239ويف سنة م انتصر عليهم مشر 1823-ه1238سنة 
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  .وكان رئيسهم ابن هذال

 سوى اننا نقول ان احملفوظ املعروف عند القبيلة اول من "1"وهكذا مضت وقائعهم، وال جمال للتبسط
جاء اىل العراق امريهم احلميدي من اهلذال وهو والد عبد احملسن املشهور بني قبائله واما الشيخ فهد 

ذال ابن عبد احملسن فكان له الشأن يف ايامه، وعمر طويال، واشتهر يف الغالب مبواالته احلكومة ويعد اهل
  .من افذاذ الرجال وهو والد شيخ مشايخ عرتة يف العراق اليوم حمروت اهلذال

    

 وهنا نقول ان بعض القبائل دخلها بعض الفروع من القبائل األخرى ااورة وال يزال معروفاً مثل

  .االهيازع كما اشري اىل ذلك اثناء البحث عن قبائل مشر

 وال ختتلف قبائل عرتة عن قبائل مشر يف الكثري من "2". فام من مشر وسكنوا مع عرتة"بنو وهب"وكذا 
اعتياداا وكافة احواهلا اال قليالً وكانتا خرجتا اىل العراق وسورية يف حني واحد حتمالن عني التقاليد 

ولآلداب اشتراك تام وللقصيدة . توطنتا متقاربتني القبيلة تغزو األخرى أو تتصاحل معها أحياناوالعوائد و
  ..من كل شاعر بدوي شهري هلا تأثريها على القومني على حد سواء

وقد شاهدت بني الشيخ عجيل الياور شيخ مشايخ مشر، وبني . واآلن بني قبائل مشر وعرتة صفاء تقريباً
هذا وان والدة حمروت بنت النمياط . ل شيخ مشايخ عرتة مودة وألفة فال أثر للتنافرالشيخ حمروت اهلذا

احد رؤساء التومان من مشر، والصهرية بني امثال هذه القبائل هلا حسن اثر يف األلفة بني القبائل سوى ان 
هم ورغبتهم هكذا مسائل اجتماعية يكون الغالب فيها العداء املوروث والرؤساء ال خيرجون عن ج قوم

كما ثبت يف وقائع كثرية، والرئيس يكون مضطراً ملوافقة قبيلته فال خيرج عن ارادا وال يرضى أن 
  ..يتجاوز أحد عليها أو تناهلا اهانة، أو كسرة

  : فال يدع جماالً لقبول مثل هذه وال تؤثر الصهرية على حد قول القائل

 ية ارشدوان ترشد غز غويت  وهل أنا اال من غزية ان غوت

ولنترك اآلن األحباث العامة ولنرجع اىل القبائل وبيان فروعها أو بالتعبري األصح نعني درجة اتصاهلا بعضها 
ونعيد القول هنا عمن كتب عن القبائل مثل احليدري واآللوسي فام مل يراعوا التفخيذ وطريقه . ببعض

  ..قروناً باحملفوظ بقدر االمكانوامنا الحظوا تعداد القبائل فلم يتبعوا الطريق العلمي م

وهنا قبل ان اتكلم عن قبيلة عرتة لزم ان اشري اىل ان قبائل كثرية من عرتة قد مالت اىل العراق وسكنته 
برمتها دون ان تبقي هلا أثراً يف جند أو يف احلجاز مع عرتة اليت هي اصل القبيلة وامثال هذه ال نتعرض هلا 

واملشتقات من عرتة كثرية جداً لذا أرجئنا البحث ..  ومستقلة بامسها اخلاصهنا وامنا جندها اآلن ريفية،
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ويف كثرة هذه القبيلة حاضراً ما يغنينا عن بيان مشتقاا من القبائل .. عنها اىل موطنها من عشائر الريف
  .الريفية ولكن نعني انتساا عند الكالم عليها يف حينه

 واحد هو عرتة بن وائل وهم يقولون ام اوالد قشري بن عرت بن ان قبائل عرتة ينتمون مجيعهم اىل جد
ولعل الغلط يف احملفوظ .  املعروف"عرت"وائل وهذا مل يعثر عليه يف كتب األنساب وال ذكر يف سلسلة 

والظاهر ان احد رؤسائهم كان يسمى قشرياً . تطرق بنسيان اجلد األعلى واتصاله باألشخاص التارخيية
  .نه جد أعلىونسوا اتصاله أل

وهذه الوفرة مل تكن قريبة . وهم كثريون ال يكادون حيصون بل أن كل فرع مياثل يف عدده أكرب القبائل
  . مبالغه يف زيادة العدد"عرتة دود الفرث"العهد، ولذا يقال يف املثل الشايع 

  .فة قبائلهم ومن هذين تفرعت كا"مسلم" و "بشر"واملعروف اليوم ام ينقسمون اىل جذمني كبريين 

  قبائل بشر 1

  .األسبعه: وهو ابن بشر وقبائله. ضنا عبيد. أ: فمن بشر تكونت قبائل عديدة جيمعها

  .الفدعان

  .اجلبل:  من عماره"العمارات". ب

  .وجبل ودمهش اخوان. "عيال دمهش". الدهامشه

. احل ابن هديب وهؤالء رئيسهم راكان ابن مرشد من الكمصة وص"االسبعة":  السبعة-1 ضنا عبيد -1

 قبيلة كبرية من قبائل "األسبعة" و "بشر"وهؤالء مع العمارات يقال هلم . وهم مع الفدعان من ضنا عبيد
 "الهه"ويسكنون اليوم سورية ويف الشتاء مييلون اىل العراق يف أراضي . "عرفة سبيعي"وخنوا . عرتة

  .ن حيث اموع مثن عرتةوالكعرة يف العراق، وجياورهم الفدعان، والرولة، ويعدون م

ومنهم السبعة املشهورون، والكماة املدخرون النازلون املخوف، واملقرون : "قال يف عشائر العرب
الضيوف، ذوو األكف الوطف والرماح الرهف، واملارقون من الذم مروق السهم من الصف أولئك هم 

 ويتجولون يف وادي املياه اىل رئيسهم برجس بن هديب،. االعبده:  وفرقهم1-57اه ص."خرية الربية
  .فخذ الرؤساء. املواجيه: وفروعهم. املناظر حىت محص

  .رئيسهم ابن جالدان وابن هدالن. االمسكة

  .رئيسهم هزاع الفككي. الدوام

  .رئيسهم سلمان بن موينع. البيايعه

  .رئيسهم ظاهر بن فاعور. األعرفه
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  .رئيسهم جدعان بن وايل. الرماح

  .هم امحد بن كردوشرئيس. العبادات

  .رئيسهم ديلّ بن دعيبل. الوثره

ومنه حتققت تفرعات هذه القبيلة مبساعدة من الشيخ حمروت اهلذال . رئيسهم راكان بن مرشد. البطينات
  .رئيسهم عزيز بن شتيوي. رئيسهم راكان السحيم. العمريه: فخذ الرؤساء. الكمصة: وفروعها

  .رئيسهم ابن غشم. املواهيب

  .رئيسهم رشيد املصرب. املصاربه

  .اخلمسان

  .الرمحه

  .الدريب

  .رئيسهم ابن عيده.  الرسالني"2

  .العجالن

  .رئيسهم حممد الدحو. اجلاسم

  .اهلويشان

  .الشفيع

   الفدعان-2

وهم مثن عرتة، ومواطنهم قرب حلب بني اخلابور والفرات ور البليخ . وهؤالء يرأسهم جمحم ابن مهيد
قبائل -ومنهم : "وجاء عنها يف عشائر العرب.  هي القبيلة الثانية من ضنا عبيدوهذه. واخلابور حىت حلب

 الفدعان من عرتة، ذوي الوعود املنجزة، واهلبات املربزة، وهم اربع عشائر منهم آل غبني، -حلب
 "1"اه."، وكل قبيلة من هؤالء الف سقماين والف خيال"لعلها املهيد"واخلرصة، والوالد، وآل مهني 

التفريع للقبيلة غري صحيح منه، ولعله نظراً للبعد مل يتمكن من التحقيق وال تزال مواطنهم يف احناء وهذا 
  .حلب كما جاء يف النص املذكور اعاله

  .املهيد: ضنا منيع. أ: وهؤالء يتفرعون اىل. رئيسهم جمحم ابن مهيد. الولد: وأقسامهم

  .الروس

  .الشميالت
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  .رئيسهم ابن حرميس. العجاجره. ب

  .رئيسهم جريس بن ساعد. الساري. ج

  .ضنا عربان: خرصة. أ: واآلن ابنه عبد العزيز وفروعهم. رئيسهم مذود بن كعيشيش. ضنا ماجد

  .جفل: ضنا احليده

  .ملحود

  .رئيسهم عبيد ابن غبني. الغبني: ضنا كحيل. ب

ل وهم اهل بادية يتبعون وهؤالء قسم منهم يف سورية والقسم األكرب يف خيرب اىل بيضاء نثي. ولد سليمان
  .فرقة الرؤساء. اجلعافره: املراتع والكأل ويتجولون اىل قرب حايل ورئيسهم العواجي ويتفرعون اىل

  .رئيسهم ابن سويلم. املطاردة

  .رئيسهم املرتعد. الغضاورة

  .رئيسهم ابن خميليل. املغرة

  .رئيسهم الشفاوي. السلمات

  .رئيسهم ابو زهره. اخلمشه

  .االمينه

  .فضيلال

  .رئيسهم جاعد بن عرنان.  االجدعه"3

  . العواد"4

  .جبل ودمهش اخوان. اجلبل:  العمارات وهؤالء صنفان-2

  .الدهامشة

   الجبل-1

أخوة انسب " ومن األقوال الشائعة "اخوة بتله"رئيسهم الشيخ حمروت ابن هذال وهم مثن عرتة وخنوم 
  ."احلمايل

 اليت ال يدرك فخرها، وال "اجلبل" ومن تبعه من الكماة واألبطال منهم ابن هذال: "قال يف عشائر العرب
يسر يف الظلمات بدرها، الذين هم جذوة املقتدي، وجندة اتدي، ومآل اآلمل، وكمال الفضائل، بدور 

السعود وجناز الوعود، ورياض املفاخر، الذي نشرها أوالً وآلخر، تقصر األلسن عن مدحهم، وتضيء 
عددهم ثالثة آالف سقماين، .  خري القبائل يف الندى، وأبعدهم عن مشائيم الردىالدياجي بقدحهم،
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  .ومنهم ابن هذال. احلبالن. أ: وهم.  واحلق أم كما وصف، وفوق ذلك"1"اه."وفرسام ألف فارس

  ."أخوة بتله"فرقة الرؤساء وخنوم . آل هذال

  .فرقة الرؤساء. آل عبد احملسن

  .الدغيم

  .الثامر

  .املنديل

  .العبد اهللا

  .الفواز

  .الرويان:  اجلعيثن"2

  .املكاحطه

  .الصوينع

  .املويهي:  السحيم"3

  .املديلع

  .التومه

  .املطريه:  احلسن"4

  .املتني

  .الشحوم

  .الكهموس

  .آل هشال

  .احملوص

  . آل حسني رئيسهم عوض السهيم"5

  .الغشوم

  .نفس احلسني

  . الدشاش"6

 ويقال رئيسهم مناكد بن هيازع وأصلهم من خيرب أو أن .رئيسهم مناجد وهو عارفة:  اهليازع"7
وقد حتققت من الشيخ حمروت اهلذال بان هؤالء منا وال . ومعه بعض العشائر من زبيد. موطنهم هناك
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نعدهم من غرينا ال عالقة هلم يازع العبيد وال هناك أفخاذ متشاة معهم واذا كان هناك قربىفالظاهر 
  :  هؤالء وملا قلت له املسموع ان اصلهم قحطانيون كما يقالان الذين مع العبيد من

  حنا وعبده والهيازع بجدين

ولكن سكناهم معنا وقدم اختالطهم بنا ال خيرجهم منا . والظاهر ام قحاطني. وانا امسع هذا: قال
م رؤساء وإمنا هل.  قال وهم عندنا قليلون وال يتذكر افخاذهم"خيال الروده هيزعي"وخنوم .! بوجه

 فال "طريف"هذا وان خنوة البو هيازع من العبيد . وليس بينهم من افخاذ البو هيازع أحد. معلومون
  .تقارب بينهما

    

ولكن احملفوظ يعني أم قحطانيون والتسمية املتشاة ال يعول عليها مامل يعضدها أمر آخر من خنوة أو 
  .غريها

  .رئيسهم العفني البصر.  اخلتارشة"8

  .رئيسهم حمده بن جروان. لغشوم ا"9

  .رئيسهم ضحوي املغرنج.  البسيسات"10

  .رئيسهم مرضي بن رفيد املدمييغ.  املداميغ"11

  .رئيسهم سلمان العماري.  الذيبه"12

  .رئيسهم عسكر البكان.  العيري"13

  .رئيسهم درييب بن موجف: اجلالل: "خيال البويضه جلوي".  خنوم"الصقور"الصكور .ب

  .غرآل دا

  .ايتل

  .الغدفان

  .اول

  .رئيسهم حويكم بن صلعان:  الدمهان-2

  .املريبد

  .الشعاره

  .اجلداعه

  .املسعود
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  .الترشان

  .الشرمان

  .الوضاحني

  .رئيسهم عناد الزوين:  املصاعب-3

  .العتيج

  .النمره

  .الكحطه

  .الشبول

  .الدغالبه

  .رئيسهم مناع اجلاسب:  الدمله-4

  .وث بن جلويرئيسهم برغ:  الثويبت-5

  .رئيسهم صاحل ابو الروس:  العطيفات-6

واحلبالن مجع واحد والصكور مجع واحد ويسكنون . رئيسهم مرضي الرفدي وهم مجعان. السلكه. ج
  .الشامية مع ابن هذال

  .رئيسهم مرضي الرفدي منهم يف جند ومنهم يف العراق. الشمالن

  .البشري

  .الكاوح

  .املراجله

  .اجلبور أو الزيود

  .رئيسهم ظاهر بن دخيل خنوم خيال الصبحة مضياين.  املضيان-2

  .الرؤساء منهم املرحيب وابن حامد. احلمايره

  .الثعيل

  .الساعد

  .وهم الرؤساء. اخلنفه

  .رئيسهم عياد بن سحالن. السنيد

  .الزريعه

  .وأمري البحرين ابن خليفة منهم. رئيسهم فهد بن مشران وخشم بن متران.  األحسين-3
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  .يضاتالعو

  .النجاده

  .العزيز

  .العطاعطه

  . اهلوامل"2

  .الرباع

  .السويلم

  .الكمامجه

  .الفكعه: رئيسهم جاسب السحايل وهو عارفة خنوم خيال العشوه مطريف:  املطارفة-4

  .السحاليه: فرقة الرؤساء. النصره

  .الذهاهبه

  .النبيجات

. أ: وهؤالء يتفرعون اىل.  بن جمالدرئيسهم جزاع. "أوالد علي غريب الدار"خنوم :  الدهامشة-2

ويعدون ": اجلميشات: ورئيسهم جزاع بن راكان وحممد التركي. الزينة: وهؤالء ينقسمون اىل. العلي
  .حممد العجريف. العتيج: "عشرية مستقلة عن الزبنه

  .رئيسهم عدافه بن عاصم. االغره

  .رئيسهم خضري بن صكار. الصكار

  .برئيسهم حباب بن غال. االبلّه

  .رئيسهم دبوسي الزنايت. الزناتيه

  .رئيسهم فضل الصعل. الصعول

  .رئيسهم خلف بن فلج. الفالجيه

  .رئيسهم شالش العريض هو الرئيس. العرضان

  .رئيسهم مطر بن ملعب. امللعب

  .دعلوج الكهيدي. الكهاده

  .حميه بن جريبيع.  السبابيح"2

  .حجاج احلبيب.  اجلعبان"3

  .ل الصرمرئيسهم سهي.  الصرمة"4
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  .رئيسهم صحن الفايد الركع.  الركعان"5

  .رئيسهم عبيد بن جاسم.  اجلواسم"6

  .رئيسهم دليم بن مثيب.  الفويزه"7

  .وهم رؤساء الزبنه.  االد"8

  .رئيسهم معزي بن جنب.  اخلزام"9

  .رئيسهم هديان العرافه.  العرايف"10

  .رئيسهم حممد زين العني.  زينني العيون"11

  .دران اخل"12

. الضبيان: العياش: واآلن نده بن ذعار بن ضاري وفروعهم. رئيسهم ضاري بن ضبيان.  احمللف-2

  .رئيسهم نده املذكور

  .رئيسهم سالمه بن غريب البالز. البالليز

  .رئيسهم مشعان بن فنتوخ. الغرير

  .رئيسهم زيد بن وادي. املعجل

  .رئيسهم غامن اللميع. اللمعان

  .رئيسهم بدر بن البري. املزيد: م حممد بن سلطانرئيسه.  الذوايده"2

  .رئيسهم مطلك بن جديع. رئيسهم حممد بن سلطان اجلديع. السلطان

  .رئيسهم نايف بن منور. املنور

  .رئيسهم مصارع بن كعود. الكعود

  .رئيسهم ناصر املذكور. الروسان: رئيسهم ناصر ابو الروس.  احملينات"3

  .هرئيسهم زيد بن مربذ. املوزم

  .رئيسهم مرجي بن وطيان. النمور

  .رئيسهم دغيم بن ضوحيي. العقيالت

  .رئيسهم فلجي بن عيفان.  الشلخان"4

  .فخذ الرؤساء. العيفة

  .رئيسهم جايل الشليخي. الشلخه

  .رئيسهم ابن حويكم.  املتاريك"5

  .واألكثر يعدون احمللف شعبتني العياش واملذاوده، وباقي الفروع امنا تتفرع منها



عباس العزاوي-عشائر العراق    145  

  .فرقة الرؤساء. نفس اجلالعيد: رئيسهم بنيدر بن جلعود. اجلالعيد. ب

  .رئيسهم سليمان الروغى. السليمة

  .رئيسهم عايد بن مسلم. السليم

  .رئيسهم فياض. الزعري

  .رئيسهم عايد بن بكر. احمليسن: رئيسهم عايد بن بكر واآلن مناحي بن بكر. السويلمات. ج

  .رئيسهم مسعود بن جليدان. طننهال: وهؤالء يتفرعون اىل. اهلمل

    

  .رئيسهم زميالن النوحيل. النواحله

  .رئيسهم شنان املوط. الزنفه

  .رئيسهم معطش بن فجري.  العتكان"3

  :ومن هؤالء. رئيسهم هجرس الديدب.  الوطبه"4

  .رئيسهم عايد املنيهري. املناهره. 1

  .رئيسهم طخطيخ الغرو.  احلماطره"5

  .مسري بن كنفد اآلن ابنه خضريرئيسهم . السالطني. د

  .رئيسهم جضيع ابو الكاح. احملاور

  .اجلراده

  .رئيسهم حامد بن كنفد. القنفذ

  .رئيسهم حممد الشحمي. الشحوم

  .رئيسهم جمول القاضي. القضاة

االد، والزبنه، واجلميشات والسالطني، واجلالعيد، واحملينات والشلخان، والذوايده غادروا : من هؤالء
-ه1343م وبقوا مخس سنوات مث عادوا اىل العراق سنة 1920-ه1338اق اىل سورية سنة العر

م واستقاموا حنو مخسة اشهر مث ساروا اىل جند وذهبت معهم مجيع عشرية الدهامشة وبقوا 1925
مترددين بني العراق وجند يتبعون الكأل واآلن منهم مجاعة مع الشيخ حممد التركي ومناحي بن بكر وباقي 

  .ائل الدهامشة اآلن يف جند مع رئيسهم العام جزاع بن جمالدقب

  قبائل مسلم 2
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 وال تعرف جهة اتصال بشر مبسلم ويقولون اما اخوان ومل يظهر دليل سوى "ضنا مسلم"ويقال هلم 
  ..وعلى كل حال حنتفظ باملسموع حىت نعثر على ما يؤيده. احملفوظ وال عثر على شعر يؤيد ذلك

  .جالس: يرجعون اىلوهؤالء مجيعاً 

  .وهب

  . اىل قبائل وهب"الوهب" يتفرع اىل روله، وحملف والفريق الثاين "اجلالس"والفريق األول 

رئيسهم النوري ابن شعالن وقد علمت فروع هذه القبيلة من فرحان ابن مشهور حينما ورد :  الرولة-1
  .العراق ومن غريه

م وهؤالء كثريون جداً فكان 1935-ه1353 يف سنة وقد وافت األخبار ان الشيخ فواز الشعالن قتله
ومنهم الرولة شيخهم الدريعي : "وقال عنهم يف عشائر العرب. قسم منهم مع النوري واآلخر يف جند

املشهور، وهذه القبيلة اطول باعاً يف الكرم، ورعي الذمم، واملواساة للعائل، واالرتكاب للفضائل، 
فارق، اولئك اد عليهم امجل، واخبارهم يف املكرمات اعرض والطعن يف املضايق، والضرب يف امل

وهؤالء يتفرعون : مجعان. أ:  وهذه فرقهم بل عشائرهم"1"اه."وكل هؤالء من بصرى اىل الشام. واطول
  .آل هزاع: وفرقها. طائفة الرؤساء. الشعالن: وهم. املرعض: اىل

  .كان رئيسهم فرحان بن فهد بن برجس بن مشهور. آل مشهور

  .آل زيد

  .آل جمول

  .آل مبهل

  .الصبيح

  .آل بنيه

  .آل روضان

  .العشريان: رئيسها صلييب بن نصري وجلعود ابن عشريان.  آل نصري"2

  .قوم ابن زاهي

  .فرقة الرؤساء. اارمي: وفرقها. رئيسها عياط اارمي.  النواصره"3

  .آل غمر

  .الروابعه

  .البشمه

  .الكواطع
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  .الكطاعه

  .رئيس هذه العشرية بشيتان بن بنيهو.  املوسرين"4

  . السبته"5

  .رئيسهم كريص بن نصري.  النصري"6

  .الراشدي:  العلمه"7

  .آل محد

  .آل مدحم

  .آل دويج

  .فرقة الرؤساء. الدغمي: وفرقهم. مقيمون يف اجلوف رئيسهم درزي ابن دغمي:  الدغمان"4

  .آل هكشه

  .آل حسن

  .الربابره

  .رئيسهم اجلنيفي:  الدرعان-3

  .رؤساؤهم. اجلنفان

  .البطنان

  .رئيسهم حنيطر بن ماهل:  الصواحله-4

  .رئيسهم كميان بن مهنا:  آل مهنا-5

  .الوكالن: ورئيسهم مدبغ الكوجيب: الكواجبه. ب

  .اخلمسي

  .العرضان

  .اخلتام

  .الوهيب

  .الكوجيب

  .آل شكري

  .املدلوشه

  .املزاهيه

  .الشريفات
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  .نرئيسهم املنفي بن حنيا: الكعاجعة. ج

  .العوينان: الربشان

  .آل جرذي

  .العجيل

  . آل مانع"2

  . الغشوم"3

  . املصطفجه"4

  .اخلضعان: رئيسهم عويضه االخضع: الفرجة. د

  .الفلته

  .آل مشيط

  .السمران

  .آل سباح

  .آل رماح

  .اهلطالن

ذم  وهؤالء هم اجلذم الثاين من قبائل اجلالس وقد مر بنا الكالم عن اجل"من ضنا مسلم":  احمللف-2
  : وفرق احمللف هم. واحمللف تعود اىل سورية وتتردد بني اجلوف والشام. األول وهم الرولة

   االشاجعة-1

فاقوا . من عرتة كبريهم ابن معجل، ذو محية زائدة ومهم متزايدة"وردوا يف عشائر العرب بلفظ اشايعة 
رئيسهم .  املعجل"1"اه"من قبلهم، واكتسب املتأسي م من فضلهم وهم ستمائة فارس والف سقماين

  .فرحان بن معجل وهو رئيس الكل

  .رئيسهم كضكاض البلعاسي. البالعيس

  .رئيسهم فهد احلمادي. املهيوب

  .رئيسهم هالل الكوسان. البدور

   العبد اهللا-2
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ومنهم عبد اهللا بالتخفيف عددهم ثالمثائة : "وهؤالء جاء عنهم يف عشائر العرب. رئيسهم عافت بن جميد
   "2"اه"ل ومخسمائة سقماين، وفيهم الشجاعة ما مل يدرك مقابلته بتع وال بضع االستطاعةخيا

  . السوالمة-3

من عرتة من قبيلة الدريعي املشهور وهم مخسمائة خيال : "ويف عشائر العرب. رئيسهم عافت بن جندل
   "3"اه" والف سقماين

  الوهب

تعرف اآلن بولد علي فاشتهرت بأحد فروعها وهذه قبيلة كربى من ضنا مسلم وتسمى ذا االسم، و
ويقال ان الوهب من األسلم من مشر وهم الفريق الثاين من ضنا مسلم ولعل نسبهم اىل مشر نبز واال فعند 
التفريع قد تعني مكام بني قبائل عرتة امالكهم وبساتينهم يف خيرب يضعون فيها عبيدهم وفالحيهم وهم 

لكأل وسكناهم من احلجر اىل تيماء ومن خيرب اىل اطراف حايل وهم بني أهل بادية يتبعون املراعي وا
  . ومن امللحوظ ان نسيان الصلة ساق اىل القول ذا"الوجه"اجلوف والشام ويكتالون من بلد 

ومنهم آل فاضل، ذوو الرباز والتناضل : "وجاء يف عشائر العرب ما مييط اللثام عن هذه التطوالت قال
، القول فيهم ام احلق اذا حصحص، والربق اذا "احلسنه"رتة سابقاً ويعرفون بوهؤالء هم حكان ع

بصبص واألساة للمضيوم، واملواساة للمظلوم، وعدهم صادق، وسهمهم راشق، تنوب قلوم عن 
الدروع، اذا لبسوها بيوم مروع، وأما فيض أياديهم ببواديهم فال تقاومه اجلون الغوادي، وال يدرك 

 وكفاهم فخراً ان ابن سعود ملك جند "1"اه." بادي، قد مشل اال كم، والعرب والعجمحصره حاضر وال
  .واحلجاز منهم

  :وفروع الوهب

رئيسهم طراد بن . احلسنة: رؤساؤهم طراد ابن ملحم وابن يعيش وسلطان الفجري وهم:  املناة-1
ره يف وقائع العراق كما ملحم، ومن رؤساؤهم عبد اهللا بن فاضل ابن ملحم ومن هؤالء فاضل ورد ذك

  .تقدم

. رئيسهم ابن يعيش واملعروف ان ابن سعود منهم وبعض النسابة يعدون املصاليخ من احلسنة. املصاليخ

  .وهذا يدل على ان الفرع استقل بتسميته اخلاصة ويقيمون اليوم يف اجلوف

  آل سعود
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ستقلة بادارا وامارا كما ان كل كانت جند قبائل متفرقة، وامارات صغرية نستطيع ان نقول كل بلدة م
عشرية منفصلة عن غريها، وال تكاد توجد امارة عشائرية متكونة من قبائل عديدة تستطيع أن تؤسس 

ومن مث نرى الفوضى ضاربة أطناا االمن مفقود، والسلب .. امارة ذات شأن وسيادة على جزيرة العرب
يشتهم حىت قيض اهللا لنجد ان تكون ادارا موحدة، والنهب من أعظم وسائل ارتزاق األهلني ومدار ع

وسلطتها تابعة لتلك االدارة، وأساسها التوفيق بني املطالب السياسية، واألغراض الدينية الصحيحة فكانت 
نتيجة هذه األلفة ان سادت الطمأنينة، وصادفت ما وافق هوى يف النفوس، بل رغبة أكيدة، وميالً تاماً 

  .واذعاناً من اجلميع

دعوة قوية من عامل جماهد، وفاضل حريص على التمسك بالشرع هو حممد ابن عبد الوهاب، ومناصرة 
ومن جراء هذه املناصرة، وتلك الدعوة إن ذاعت يف األطراف . من حاكم قرية ضعيفة، وبلدة مستكينة

وة هائلة مل وانتشرت إنتشاراً هائالً حىت قبضت على السلطة، توسع النطاق، وجنحت الدعوة فتكونت ق
ويف كل أدوارها حافظت على هذا االتصال بني احلكومة يف عدهلا، . تلبث أن سيطرت على احناء عديدة

  .والدين يف بث تعاليمه وتربيته الصحيحة فكان له شأنه، وذاع صيته يف اخلافقني

القوم دعوة بسيطة، حمكمة تلخص يف اذاعة أساسات الدين اإلسالمي وعقائده القومية وإن يلتزم 
ادارا صارمة " وامسعوا وأطيعوا"... وركنها بعد اتباع العقيدة التوحيدية آية "التوحيد، والسمع والطاعة"

يف أحكام الشريعة ال تقبل اوناً يف حسن ادارة الشريعة يف امة أمية ال تستطيع أن تعلم إال مطالب 
  .حمدودة وسهلة ومتينة

    

قبيلة املساليخ، وتلفظ املصاليخ من ولد علي، أو بالتعبري الصحيح ان قام آل سعود ذه اإلدارة وهم من 
 قبيلة من قبائل وهب وشاع اطالقها على الكل مبا فيهم املناة وولد علي ومنهم املساليخ "ولد علي"

ان ووقائع آل سعود يف العراق كثرية وهلا مكانتها من التدقيق والتثبيت ال جمال لبسطها هنا وامنا نكتفي ببي
قبيلتهم وطريق انتسام اىل قبائل عرتة املشهورة لتعيني الصلة وكان خروجهم من الوضع العشائري بعيد 

العهد وامارم مدنية تبتدئ من أوائل القرن الثاين عشر، ومل تنل سعتها وكماهلا إال يف أواخره وأوائل 
تهم األوىل خصوصاً وقد رأوا فيها القرن الثالث عشر وقد رأوا شدة ورخاء، وال زالوا مثابرين على خط

النجاح كله، وعلموا أن اخلذالن يف التهاون ذا املبدأ القومي املبدأ اإلسالمي الصحيح ذلك ما مكنهم يف 
وكانت قد حدثت معارضات شديدة من احلكومة العثمانية، ومن آل رشيد .. األرض وجعلهم الوارثني

 تصلح للحكم فلم تنجح هذه كلها بل كان حظها اخلذالن، ومن غريهم من االمارات العشائرية اليت ال
واملوضوع . والغرض جناح اجلزيرة وسيادا وقد مت هلذه االمارة احلكم على متام جند واحلجاز وعسري
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 هذا وقبائل عرتة ال تقف عند حاالا العشائرية وامنا حصلت على "1".عشائري ال حيتمل التفصيل
  .ولنرجع اىل باقي فروع املناة. ا نالته االمارات األخرىامارات يف احلقيقة أقوى مم

  .رئيسهم سلطان الفجري. "الفقره"الفكره 

  .تبع الفكري. رئيسهم مخيس اخلمعلي. اخلماعله

  .الصكره

  .رئيسهم ابن رويق. حجاج

   ولد علي-2

شيخهم : "نصهوجاء يف عشائر العرب عنهم ما . رؤساؤهم عناد بن مسري وحممد االيده وسلطان الطيار
.  العويفات"1"اه."وهؤالء حيملون احلاج، وهلم صر من الدولة العليه معيناً كل سنة.. دوخي السمري

  .رئيسهم عناد بن مسري

  .رئيسهم هويدي بن خليل. الطلوح

رئيسهم ابن سعده ومنهم من ال يعدهم أفخاذ مستقلة وامنا جيعلهم من الطلوح وأصلهم منهم . الرهوب
  . حرب مع ام من هذه القبيلةوموجودون يف

  .رئيسهم الكعيط بن حييف. الدجمان

  .رئيسهم ابن دويهيس. احلماميد

  .رئيسهم أبو خشبة. اجلذامله

  .رئيسهم سلطان الطيار واملرخيي. املشاذجه

  .رئيسهم ابن ضوحيي. جباره

  .رئيسهم الطويلعي. الطوالعه

   االيده-3

  .الشمالن: مد بن فرحان االيده وهو الرئيس العامرئيسهم حم. وهؤالء قرب املدينة املنورة

  .اجلريده

  .العبادله

   "1"."االيدى ومنهم الشمالن اجلميع اربعة آالف سقماين وسبعمائة خيال: "قال يف عشائر العرب

  عوارف قبائل عنزة
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  .ابن زرعه من املهيد: يف قبائل بشر. أ

ويقال هلذه املكلدات . ق النساء، وقضايا اخليلابن هيازع من احلبالن؛ ويرى كافة الدعاوي ما عدا حقو
  ."املقلدات"

  ."الدهامشة"ابن جلعود من اجلالعيد 

  .وهذا يرى املقلدات. "السلقة"السحايل من املطارفة من السلكه 

  .ابن عيده من الرسالني من السبعة

  .من الزبنة. اجلعيب

  .جندل من السواملة. الطيار: يف قبائل مسلم. ب

  ."الكواكبه" من الكواجبه "كويكب"كر ابن كوجيب عس. ابن معجل

  .رئيس املهنا. كميان ابن دغمي

  .رئيس النصري. موينع

  .بشيتان بن بنيه

  .رئيس الفرجة. عويضة االخضع

  .ليلى اارمي

  .واآلن مونس وشاجي من رؤساؤهم.  من الرولة"القعقاع"الكعكاع 

فرقون يف املنازل لكثرم ومتباعدون اال اذا مست ليس لقبائل عرتة خنوة عامة وامنا هم مت: ملحوظات
  .احلاجة

وال تزال تعد بعض قبائل او تعترب مجوعاً وعلى هذا جرى تقسيمهم اىل مجوع . اجلمع عندهم الف حمارب
 وجيب ان يقود االلف "عجيد"، أو كما يقولون "العقيد"اشبه باجليوش وقوادها فكل مجع له قائد يسمى 

  .وال فرق بني الف فارس أو حمارب.. ايام احلروب بينهم

    

أما األنساب . من اختبارات كثرية نتيقن ان التفريعات صحيحة امجاالً والتدخالت بني الفروع قليلة
لألشخاص وتسلسلها فال يعول علي احملفوظات فيها وامنا نرى احلافظة تقدم أو تؤخر أو تنسى مما جعلنا 

 ال نقطع فيها من ناحية تعداد األمساء وغالبها مبين على اعتبار كل بعد امتحانات عديدة واختبارات كثرية
فرع جدا وكل عدة فروع اوالد ملن هو أعلى وهكذا مع اننا نعلم انه ال يشترط ان يكون الفرع مشتقاً 

.. ومن تعداد اجلدود احملفوظني نرى قلة يف األجداد مع طول الزمان. من أصله رأساً أو لوسائط كثرية

  .. حال ان هذه الفروع أمساء ملن اشتهر من جذم سابق وأصلهم أشخاص فصاروا أمساء فروعوعلى كل
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حمروت اهلذال شيخ مشايخ عرتة يف العراق هو ابن فهد بن عبد احملسن بن احلميدي بن عبد اهللا بن هذال 
ن اجلبل من بن عدينان بن جعيثني بن مجعه بن حبالن وهذا هو الذي ينتسب اليه مجع احلبالن من مجعه م

واحملفوظ عنهم ام جاؤا اىل العراق يف زمن . وقد ذكرنا يف أصل التاريخ وقائعهم يف العراق. العمارات
احلميدي وأقاربه من آل هذال وقبلهم كان قد ذهب اىل سورية عبد اهللا من ابناء عمهم وجيتمع معهم يف 

 متكنوا يف سورية والعراق وهم حديثو عهد  ومن مث"وهو األول"عبد اهللا اآلخر ويقال لفخذه آل عبد اهللا 
وال حمل هنا .. بالرتوح اىل العراق واآلن يعزون السبب يف نزوحهم اىل ابن مسعود وخالفهم معه

  ..الستقصاء اخبارهم

  .هذه لوحة يف عمود آل هذال والفروع املتصلة م

  الضفير

انب الغريب من الفرات بني الزبري واحناء من أشهر قبائل جند والعراق، والقسم الكبري منها يتجول يف اجل
السماوة، وهلا مكانتها املعروفة، ومضى هلا دور ال يستهان به أيام ورودها العراق يف أول القرن الثالث 

عشر اهلجري، جاءت من جند اىل العراق، يشملها هذا االسم مع تباين يف النسب واجلد، وهم يف األصل 
ومثلها . ا يعود هلا من بسط سطوا حبيث صارت قوة كبرية خيشى صولتهاعلى كياا، والتزام الوفاق مب

واليوم ال تزال الضفري تعد من . ، متألفة من عدة قبائل، أو فروع من قبائل متعددة"قبيلة امع"عندنا 
  ..القبائل البدوية املعروفة وان كان قد مال بعض منها اىل األرياف

وملا كان لفظه عامياً فال يعول على تلفظه يف ضبط الكلمة دون . لظاءكتب صاحب عنوان اد الضفري با
تنبيه ونرى يف هذه األيام ان قد جاء ذكرها يف كتب حديثة أخرى بالظاء أيضاً متابعة يف عنوان اد 

  .والتضافر والتساند املعروف عنهم يؤيد كتابة القبيلة بالضاد

ت أمرة آل فضل من طيء، وعدهم احلمداين من عرب برية وجاء يف القلقشندي عن هذه القبيلة اا حت
احلجاز من أحالف آل فضل واملعىن واحد وال يعرف بالتحقيق تاريخ هذا التضافر والتساند، وان 

وعلى كل األلفة الطويلة والتماسك . املدونات التارخيية مل تعني ذلك ومل تكشف ما يرفع اللبس عنه
ومن املقطوع به ان كل قسم من قبائلها يرجع اىل اصله املنسوب .  واحدةالقدمي أدى اىل أن يكونوا قبيلة

وان تشتت اآلراء يف اصل نسبهم ناجم من اختالف .. اليه واحملفوظ عنده وكذا املعروف عند ااورين
فروعهم وعدم التمكن من ارجاعها اىل اصل واحد من جهة ام متألفون من قبائل متعددة، وكان األوىل 

  .. كل فرع وما ميت اليه من قبيلة معروفةان يعني

-من عشائر جند-ومنهم : "وقد ذكرهم مؤرخون عديدون وجاء عنهم يف عشائر العرب للبسام ما نصه
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الضفري املشهورون، والكماة املذكورون ذوو التقلب كتقلب الفلك، والتنقل من ملك اىل ملك، حيمون 
 شاهر، وفضائلهم ال حتصى، وحمامدهم ال نزيلهم، ويضفون مجيلهم، محدهم سائر، وفخرهم

 "آل سعود"اه ومل تكن عالقة سابقة بالعراق، وال جرى هلم ذكر يف توارخينا اىل ظهور .."تستقصى

وحينئذ عرفوا مبناصبتهم العداء هلم، ووقوع احلروب الدموية حىت مالوا اىل العراق بعد ان رأوا التنكيل 
  ..املر، والتدمري القاهر

فان صح ما ذكره كانوا عرانني، اباة . ومسعت ممن أثق به ام من بين سليم: "طالع السعودوقال يف م
الضيم، فقد كان يقال اذا كنت من متيم ففاخر حبنظلة، وكاثر بسعد، وحارب بعمرو، واذا كنت من 

هم من أعظم عشائر العراق و: " وقال احليدري"1"اه"قيس ففاخر بغطفان، وكاثر وازن وحارب بسليم
قبائل كثرية يبلغون ثالثني ألفاً فأكثر ومنهم بنو حسني من األشراف ومرتهلم يف منازل املنتفك بني جند 

  .اه"والبصرة

    

ومن هذا نعلم درجة قرىب بعض اقسامهم اىل عدوان اليت تدعى اا من الضفري وهي قبيلة معروفة ذكرها 
تجول هؤالء الضفري يف طول اجلزيرة وعرضها، وال يبعد ان ي. "1" وعدد فروعها"شرقي األردن"صاحب 

وعدوان هذه . وان يتركوا قسماً منهم يف مواطن نائية، والظاهر ان بعض فروع عدوان عاشت مع الضفري
  ."2"من القبائل القيسية ذكرها يف كتاب عنوان اد يف تاريخ جند

 مرة، كما نشاهدهم يف أطراف وحيام غالبها يف جتول وتنقل مستمرين فقد نراهم يف احناء البصرة
  ...سنجار أخرى، وهكذا يف شرقي األردن ويف احلجاز وجند

وال جمال هنا لذكر وقائعهم قبل ورودهم العراق وعالقام وحوادثهم بالشرفاء يف احلجاز وبابن سعود، 
اً،  فهذا يطول بنا كثري-أو ما جرى من حروب مع أمراء آل محيد من بين خالد يف أحناء االحساء 

  .ووقائعها عديدة

م وكان رئيسهم آنئذ سالمة ابن مرشد بن سويط 1697-ه1108كانت هلم واقعة مع الفضول يف سنة 
عنوان اد يف تاريخ "وهكذا مل خيلوا يف وقت من غزو وحرب وكل وقائعهم قبائلية ذكر غالبها صاحب 

  ... وكلها متماثلة تقريباً يف وضعها وشكلها"جند

وهو مذكور يف تاريخ العراق ... م يف العراق من حني ورودهم اليه كان له قيمة خاصةوتفصيل وقائعه
وذلك انه كانت . ويهمنا ان نقول هنا ان نزوحهم كان بسبب وقائعهم مع آل سعود كما مرت االشارة

وملا تأسست حكومة .. قبائل الضفري كسائر القبائل مستقلة بنفسها تغزو من ارادت، وحتالف، وتتجول
وكان سعود امري جند قد قصد ... ل سعود يف جند انقادت هلا ومل تقدر على مقاومتها فاذعنت بالطاعةآ
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  .م1805-ه1219الشمال يف ذي القعدة لسنة 

وكان قبيل ذلك قد حدث بني قبيلة مطري والضفري بعض القتال فقتل من مطري احد رؤساؤها من 
 "ومن فروعهم العفنان فخذ يسمى بامسه"فنان الدوشان، وقتل من الضفري مسلط بن الشابوش بن ع

فارسل اليهم سعود وهو يف الدرعية فاصلح بينهم وكف بعضهم عن بعض وتوعد من اعتدى منهم على 
 املاء املعروف "لينه"فلما سار سعود يف هذه الغزوة اجتاز بقبائل الضفري وهم يف الدهنا، من جهة . اآلخر

فاستقل سعود غزوهم فانتهر . عه شرذمة رئيسهم الشابوش ابن عفنانفامرهم ان ينفروا معه غزاة فنفر م
وكان سعود شرب من لينة . فقال ام عصوين وهم يريدون املسري لقتال مطري. الشابوش وغضب عليه

ومال منها يريدالعراق فحرف اجليوش اليهم وشن عليهم الغارة وأمر فيهم بالقتل والنهب، مث بعد ذلك 
قتل وقتل من عامة الضفري قتلى كثرية من كل قبيلة واخذ مجيع امواهلم من االبل واخليل اعتق غالبهم من ال

فمنهم من ... ومل ينج منهم اال الشريد من اقاصيهم وتفرقوا. والغنم والسالح واحللل واالمتاع واالزواد
  .هرب اىل املنتفق، ومنهم من فر اىل جزيرة بني النهرين، وبعضهم هلكوا يف جند

كان قد حدث من عربان الضفري حوادث أخرى عديدة علمها األمري سعود منهم تضييع بعض هذا و
فرائض الدين، وايواء احملدثني وتوهيلهم واضافتهم واتاهم غزو من قبائل الشمال فأغاروا على جند 

  ...واجتازوا بالضفري فاضافوهم، وذكر لسعود ان ناساً منهم يغزون مع أعدائه على قبائلهم

 كان منهم وعلمه سعود، وان احلادث األخري قوى الشيهة فيهم، وجعله يقطع يف صحة ما نسب كل هذا
 وبعد أن "1".ه1219وهذا سبب نزوحهم اىل العراق يف هذه السنة وهي سنة ... اليهم فكان ما كان

  ..جاءوا اىل العراق ضبطت وقائعهم، وعرفت حوادثهم مع احلكومة

 كان غزو منهم برياسة روخي بن خالف "م1806-ه1220" سنة ومن وقائعهم يف العراق ام يف
. السعدي الضفريي، وراشد بن فهد بن عبد اهللا السليمان ابن سويط، ومناع الضوحيي رؤساء الضفري

 يف الباطن قرب احلفر "فليج"وأكثر هذا الغزو منهم ومن رؤساؤهم وهم يف املوضع املعروف ب
 ويف هذه احلادثة "2"...لتهم تقريباً ومل يسلم منهم اال الشريدفصادفتهم سرية من جيش سعود فاستأص

وتعد خامتة الوقائع يف االنتقام منهم، واحلكومة ... وبعدها مل يبق أمل هلذه القبيلة يف مقارعة آل سعود
مل تتمكن من آل سعود فكيف بالقبيلة الواحدة ... العثمانية بطوهلا وعرضها، وقوة جيشها ومجهرة قبائلها

  .على كل حال هذه حامسة الوقائع بينهم وبني آل سعودو

م حدثت للضفري وعرتة حادثة مع مشر وأمد الوزير سليمان باشا قبيلة مشر 1810-ه1224ويف سنة 
  ...ولكن انتصر الضفري وعرتة على مشر وعلى اجليوش
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 هذه القبيلة بعد ورودها وقال املؤرخ الشهري سليمان فائق ابن احلاج طالب كهية يف تاريخ املماليك عن
هذه القبيلة من القبائل النجدية العظمى، أرادت أال تنقاد اىل آل سعود بأداء الزكاة عن : "العراق ما نصه

أنعامها، وأال يسيطر عليها أحد فيما ترتكبه من اجلرائر واملفاسد ففروا من سلطة الوهابيني وجاءوا اىل 
  ...اخلطة العراقية

يء أمراء املنتفق كسائر من متكنوا من جلبه جلانبهم بقصد التقليل من سورة الوهابيني وقد شوقهم على ا
وتقوية جهتهم واعزازها بأمثال هؤالء مبدين لوالة بغداد صالح ذلك وأم قاموا خبدمة مهمة يف تزييد 

  ...قوم ومكنتهم واعتزاز عشائرهم

حبوا م وقبلوا دخالتهم ألغراض أخرى غري هذه أظهروا ذلك وحسنوه للوزراء واحلال ان هؤالء امنا ر
وذلك أم أضمروا أيضاً أن يستخدموهم على حكومة بغداد فأمنوا صولة الوهابيني يف الظاهر وعادية 

ولذا .. الوزراء يف الباطن إال أن الوزراء مل يطلعوا على هذه اجلهة فعدوا ذلك منهم مفخرة، وخدمة جلى
  .وبذلك فتحوا باباً جديداً من الغوائل وهي غائلة الضفري...! ا قاموا بهنالوا كل اعزاز وتكرمي مل

كانت هذه القبيلة قد مضت اىل أورفة، وان الوزير سليمان باشا عزم على التنكيل ا ولكنه عاد باخليبة 
لة ومل ينل مطلوبه بل ان هذه احلركة منه بفيلق عظيم وجتاوزه حدود إيالة بغداد وتدخله يف شؤون إيا

 وعلى كل حال ان تاريخ نزوح "1"اه..."أخرى دون استيذان من حكومته مما أسخط عليه رجال الدولة
إال . هذه القبيلة اىل العراق قد عرف بالوجه املشروح وتعني بصورة واضحة، وال خيلو من بعض املقدمات

تفق من جهة أطراد الوقائع، أن مؤرخها سليمان فائق حتامل على أوضاع هذه القبيلة، واتصاهلا بأمراء املن
ومن حدوث وقائع مستقلة قد فسرها تفسرياً ال حيلم به البدوي، واحلالة الراهنة هي اليت تدعو، والتفسري 

  ...حدث بعد الوقوع ال بالوجة املنوي أو املتفق عليه

ى نظام بل من وقائعهم معروفة، ومدونة يف تاريخ العراق، وامللحوظ ان هذه القبيلة ال ترغب أن حتافظ عل
مصلحتها أن تشوش كما يفهم من تارخيها اىل عهد آل سعود، وملا قضى هؤالء على عوائد كثرية كلها 

  ..حرب وغزو مالوا اىل العراق

.. وهذه القبيلة تتألف من فروع كل منها ينتسب اىل قبيلة ذلك ما دعا أن تضطرب كلمة النسابة فيهم

به والنبز ال يعول عليه، وإمنا يذكر كحادث أديب كما والصواب أن نسب كل فرق معروف ومعترف 
  ...ينقل عن جرير وغريه يف مهاجام

  :وفرقهم

وهؤالء يعدون فروعاً كثرية وكل منها ينتسب اىل قبيلة والتسمية بالبطون توضح هذه .  البطون-1
 " املعروف بوهذا تنقاد له عشائر اجلزيرة عند اخلالف يف قضاء، وهو. البويت: الفكرة وأشهرها
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  . عندنا، وقوله الفصل، وال يرد له قضاء"حمكمة التمييز"، وهو مبقام "املنهى

  .رئيسهم مسعود بن مرشد. بنو حسني

وهؤالء مع البطن السابق يدعون أم من الشرفاء، وعالقام التارخيية تؤيد دعواهم، ويف النص املنقول 
  ."أوالد حسن"م وهم أعرف بنسبهم وخنو. عن احليدري ما حيقق هذه

  : ومن رؤساؤهم ابن خالف من فرقة الضفري القائل.آل سعيد

 وعبده والهيازع بجدين حنا  ان سلت عنا يا سويطي كحاطين

رئيسهم عبد الرزاق بن . اخلضور: وكان رؤساؤهم محاد املديهم وحمسن بن خالف وثوات بن خالف
  .خالف

  .رئيسهم اللحيس. العجالني

  .بنو خالد

  .رئيسهم ابن جريد. "آل جثري" آل كثري

  .يدعون ام من عرتة. الطلوح

  ...الرياسة كانت من القدمي فيهم وهم من آل ضوحيي. السويط

ومن رؤسائهم املعروفني قدمياً فيصل بن سهيل السويط، وسالمة، ومسلط ابن الشابوش بن عفنان 
ه سويط ورئيسهم اليوم  صحيح"صويط"وآخرون ذكرهم صاحب عنوان اد يف تاريخ جند بلفظ 

وال صحة للنبز القائل بأم . "خيال الكروه سويطي"جدعان السويطي وعجمي احلمود السويط وخنوم 
  .من الصلبة

  .السلطان

  .آل مذعر

  .احلولة

  .البطاح

  .العفنان

  .وهؤالء كانت الرياسة فيهم، ومنهم آل سويط. الضوحيي

  .يدعون أم من مشر. الرمسي

  .من القبائل القيسيةوهؤالء . عدوان

ومنها أيام دجيين بن . وهؤالء قدميون جداً وخنوم أخوة سلمة ووقائعهم مع عرتة كثرية.  الصمدة-2
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. يدعون ام من قحطان. آل عريف: ورئيسهم لزام بن ظاهر با ذراع وفروعهم. سعدون با ذراع

  .رئيسهم حنيطر العصاب

    

  ."خيال الصبحه طماح"وخنوم . مد بن عفيصانرئيسهم حم. يدعون ام من سبيع. اجلواسم

  .النفيسان

  .رئيسهم طميش الربيكي. يدعون ام من متيم، ويقال هلم املعاليم. آل معلم

  .رئيسهم حممد بن عفيصان أيضاً. يدعون ام من عرتة. املسامري

  .رئيسهم منوخ بن كحيصان. العسكر

  .رئيسهم حممد اهلكيش. العلجانات

وهم .  كنخوة سائر الصمدة ويتصلون بشمر"أخوة سلمه"يدعون أم من قحطان، خنوم . "1"الذرعان
ورئيسهم لزام بن ظاهر با ذراع وال صحة للقول بأم من العبيد الزنوج، . "آل با ذراع"رؤساء الصمدة 

  : وإمنا ذلك ناشئ عن غضاضة ونبز بني القبائل فال يعول عليه وبا ذراع هو القائل

 جتنا من بعيد شوايعك   يولديمينك عاشت

 يضرب اال بالوريد ما  مراكيل الولد هذي

 يا شين محنا عبيد  الخال ذرب جوابك يابا

  "2"يوم انت بالركعي تصيد  دراكم من شمال حنا

قال ذلك ملا أن مسع السويطي يتهمه بأنه عبد، ومن هذا ما يقال ان السويطي سأل با ذراع من أين مهب 
  وقال با ذراع ...! من مسكت: بأن أصله صليب فأجابهالريح يعرض 

 وش بالك عجاجه ابو

  براسك رابعه صارت

 أكوان مطبكات ست

 عليك السابعه وبعد

ومن راجع تاريخ هذه القبيلة ووقائعها مع احلكومة ومع القبائل األخرى علم درجة نشاطها وقوة جتوهلا، 
كابدت وجالدت لتعيش عيشة راضية فلم ... وأنشطهموهي يف أوضاعها القبائلية من أذكى العرب 

مل يطب هلا القرار يف موطن، وال تزال على بداوا إال قليالً وشهرا ... تفلح، وال تزال يف عناء وضعف
  .يف الكرم والشجاعة واإلباء معروفة
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  قبيلة حرب -12-

عة آل سعود يف احلجاز مال قسم هذه القبيلة أصل مواطنها احلجاز وجند، ويف األيام األخرية بسبب واق
منها اىل العراق؛ وصارت تسكن الشامية قرب االخيضر بني األبيض يف احناء احلجرة وبني عني التمر، 
وغالب الفرق متوزعة يف القسمني كما أن الرؤساء منهم يف العراق، ومنهم يف احلجاز ولكن هذه مل 

ت معه كثرية حول قبيلتهم وهو الذي بني يل تتمكن يف العراق، رأيت رئيسها مرتني وجرت حمادثا
فروعها، وكنت سألته عن بعض عوائد القبيلة، وكان صرحياً يف هلجته كسائر البدو، وملا قلت له عن 
احلشم من جراء انتهاك حرمة امرأة قال ليس لدينا سوى القتل لالثنني، ومل يستطع أن يعلل قتل املرأة 

ومل يكن طاعناً يف السن، ... قع شيء ومل ير حادثاً من هذا النوعاملعتدى على عفافها وذكر انه مل ي
وروح البداوة ظاهر فيه، واخلشونة غالبة شأن من مل يألف املدن ورقة أهليها، أو مراعاة آداب 

قضت هذه القبيلة بضع سنوات وقد مسعت يف هذه األيام عودا اىل مواطنها األصلية يف ...! معاشرا
ناك فلم يطب هلا املقام يف العراق، ومل أقف على األسباب اليت دعت اىل العودة مع احلجاز وسكناها ه

حسن الريف وكثرة النعيم، فال لوم عليهم، والبدو عندنا مل يألفوا حياة الريف، وما يتعلق ا من 
خت وأصل هذه القبيلة على ما علمته من رئيسهم من القبائل العدنانية أ...! دون غزو وب... زراعة

وهذا مل يعرف يف كتب األنساب، ويف . عرت ابن وائل، وتقول ان جدها معاز بن وائل ومنه تكونت
كتاب قلب اجلزيرة ان اكثرها من العدنانية وهي جمموعة أحالف يدخل فيها كثري من العناصر املتباعدة 

د غلة إال أن حفظ وكل هذا ال يرب. ومل يزد علي ذلك" قبيلة يف احلجاز"ويف تاج العروس . يف النسب
 "1""بين حرب من بكر ابن وائل من العدنانية"القبيلة يؤيده ما جاء يف القلقشندي يف أنسابه من أن 

  . اجلد الذي يدعون االنتساب اليه"معاز"ولكن مل يعرف اسم 

  :وفرقها

  .والرؤساء منهم، رئيسهم بندر بن سلطان الفرم، ورئيسهم يف احلجاز حمسن الفرم.  بنو علي-1

  .الكراشيف: ومنهم الفرم وولد مرير. اجلبور: وهؤالء يتفرعون اىل

  .اللهامق

  .الدواغره

  .املشارطة

  .الكلخه

  .الكتمد
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  .الفقوع

  :وينقسمون اىل. ولد مرير

  .وهؤالء رئيسهم نايف بن مبارك.  آل دهيم"1

  . الطرفا"2

  . العبدة"3

  .نامي بن طريف: وعوارف بين علي

  .جمول بن دهيم

  .ناممطلك بن غ

  .صحن بن خربوش

  .هايف بن جرب

: وهؤالء يتفرعون اىل الفروع التالية. وهو عارفة أيضاً. ورئيسهم هندي بن ناهس الذوييب:  بنو عمرو-2

  .الذوية: العطور

    

  .الربعة

  .الطرمسان

  .احلوامضة

  .املواعزة

  .الشعب. ب

  .البيضان. ج

  .الفيادين. د

  .البدارين. ه

  .مبارك بن مسلط: وعوارفهم

  .ناصر بن محدان

  .مسلط بن متروك

: ومن عوارفهم برك بن هادي ويتفرعون اىل. وهو عارفة أيضاً. رئيسهم حجاب خبيت:  بنو سامل-3

  .رئيسهم سلطان بن هادي. مزينة

  .آل مسعود
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  .آل عرميان

  .احلضنان

  .املشارية

  .اهلواملة

  .اجلمال: ولد عال. ب

  .الغربان

  .احلنانية

  .األحامده: ولد حممد. ج

  .الزغيبات

  .ولد سليم. د

  .احلماد: وفروعهم. وهو عارفة أيضاً. رئيسهم دعار بن محاد ويسمى احلماد:  الفرده-4

  .اهلضان

  .الفريد

  .النومان

  .الدواميك

  .اخلليفة

  .خملف بن هديب: ومن عوارفهم

  .مطلك بن رشيدان

  .عجب أبو العشائر

  .رئيسهم ابن مطلح:  خملف-5

  .سويد: وهو من العوارف. ذجريرئيسهم سعيد ال:  عوف-6

  .السهليه

  .اللهابه

  .الصفران

  .الكنادرة

  .رئيسهم وعارفتهم رباح بن غليفيس:  البدرين-7

  .املضيخ: رئيسهم وعارفتهم دعار بن سعده، ومن عوارفهم ماجد:  الوهوب-8
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  .العويض

  .اخللصه

  .الشراذين

  .املضحان

وهم اآلن عادوا اىل . يعات اليت يف قلب جزيرة العربهذا ما علمناه من الرئيس وأضفنا إليه بعض التفر
مواطنهم ومل يكن يف االمكان التحقيق منهم رأساً عما جاء يف نقول قلب اجلزيرة، أو التوسع يف 

  ...وسوف أوضح عرفهم كما علمته منه يف موطنه. موضوعها وقد أثبت ما علمته من الرئيس

  الصلبة أو صليب -13-

 أي القحطانية وتلفظ "آل"، واملشهود أا من "القبائل املتحرية"ن نعدها من هذه القبائل نستطيع ا
وهم بدو يترددون اىل احناء العراق يف كل سنة وال يفترقون عن سائر البدو اال من جهة ام . "صليب"

 يتعاطون اموراً يف نظر العرب خسيسة كبيع ادوية نباتية يصنعوا، ونساؤهم يطرقن باحلصا ويقال له

فريتزقون منها يف املدن وال يأتيهم مريض إال ويقولون له عندنا الشفاء وانه يكون بكذا . "الطشة"عندهم 
وال حيملون السالح للحرب واملناجزة أو الغزو . وكذا بصورة مقطوع ا ال يتردد الواحد منهم

  .وهم منتشرون يف احناء خمتلفة فال يستطيعون أن يعيشوا كتلة كبرية.. والنهب

. وأصلهم بدو قد قضت عليهم احلروب يف أبعد األزمان فانقرضوا وبقوا متفرقني فهم بقاياهم املنتشرة

فكم أنقذوا من اهلالك تائهاً كاد يقضي .  واملياه األخرى"اآلبار"وهم أعرف بالقيعان وأدرى مبواطن املاء 
 هلا اية طبعاً بالنظر لوسائط عليه العطش واجلوع يف صحراء بعيدة املدى، ال يدرك هلا ساحل وال يعرف

  ...النقل املعروفة

والعرب ال . ونرى العرب يعدون من أظلم الظلم التجاوز عليهم وال يتصور أن يغدروا بتائه ضل الطريق
 أي من العريقني يف النسب ولكنهم "صبه، صليبه"ولكنهم أنفسهم يعتقدون أم . تعترف بسمو نسبهم

  ...اسي أو حريب حلقهم وكتموا نسبهم حىت عن أوالدهم فبقي جمهوالًنسي أصلهم أو أخفوه ألمر سي

فال عالقة هلم بالصليبيني ... وما قاله بعض الكتاب من أم من الصليبيني فهذا من أبعد األمور وأغرا
. فهم منقطعون عن األمم األخرى وال جند يف لغتهم ما يؤيد فكرة الصليبيني... وال باليونان، أو الرومان

  ...ومعرفتهم باحليوانات الوحشية والنباتات لألدوية ما مينع عدهم من الصليبيني

وإذا كانوا اقتبسوا بعض األلفاظ من أهل املدن مع أننا ال نرى منها شيئاً بسبب املراجعة فهذا ال يدل 
وأخفي والصحيح أم أنفسهم ال يعرفون أصلهم فقد نسي بادئ بدء ... على صلة سابقة أو قرابة بعيدة
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وكل فرع من فروعها ينتسب اىل قبيلة ... عن األوالد وعاشوا مبعزل عن العشائر ضاربني يف الرباري
  .معروفة وهذا يؤول يف أم حتت رعايتهم ومحايتهم يف ترددهم اىل موطن ما

ويف جملة ، ويف املقتطف يف الد الثاين عشر "صليبية"وقد جاء ذكرهم يف دائرة املعارف للبستاين يف مادة 
 وفيها بيان لبعض أوصافهم إال أن اجلميع مل يعينوا أصلهم بوجه الصحة وغاية ما 675 ص1املشرق ج

ضربوا عليه وتر الصليب ووجود عالقة بينه وبينهم ومل يدعموا ذلك بأي دليل سوى مشاة اللفظ 
  ...وموافقة حروفه ال غري

    

حمهم وبعض خصائصهم البدنية وحنافة جسمهم مما ال واإلستدالل بأم ليسوا من العرب باستنطاق مال
يف حني إنين رأيت نظمهم بدوية ال تفترق عن عوائد البدو من ... يدعمه برهان وال يؤيده أثر خارجي

مشر وعرتة وسائر عشائر الشامية، ومن عوائدهم املخالفة ما يعني أا ناشئة من عدم اتصاهلم بالعشائر 
ومثل هؤالء ما ينقل عن سكان جبل عكاد الذين ال خيتلطون بقوم . ومؤقتةاألخرى إال نعاشرة طفيفة 

  .كما نقل العرب عنهم يف بداية تدوين اللغة ونقل كالم العرب من نفس املتكلمني باللغة العربية

وإمنا يقولون أم يتعاطون أخس األمور . وأما ما يقال من أن العرب يعتربوم غري عرب فهذا غري صحيح
وان الختيار النسب ... اوؤا قبيلة وال يغفرون ذمة لضعفهم، ومن جهة أم ليس هلم نسب معروفومل ين

والظاهر ان هذا . ومنهم من يعدهم من باهلة. عالقة يف نبذهم كما نبذ العرب باهلة لصفات اختصوا ا
  .ليس بصواب

 عبارة عن اذاعات من النصارى وان التقوالت عن أصلهم. أما ديانتهم فال يسع املرء انكار ام مسلمون
وهنا أمر . ويف طبعهم ألفة لكل أحد فلم ينفروا من أحد ومل خيالفوا امرءاً ولكنهم على وضعهم البدوي

جدير باالنتباه وهو أم مل يقوموا بالوجائب الدينية واملراسم والتقاليد الشرعية متاماً فهذا غالب يف أكثر 
  .البدو مما عدا اتباع ابن سعود

يطاردون الغزالن واحليوانات . على كل حال هم بدو ولكن عيشتهم أخس عيشة فال يزامحهم فيها أحدو
الوحشية ومن جلودها يتخذون لباسهم وبيوم ويقتنون احلمر الوحشية وسائر احلمر اليت ال يقتنيها 

  .وأكلهم بسيط جداً فهم قنوعون أكثر من كل العرب... البدو

ولكنهم يتخذون البارودات يف أقدم أشكاهلا مثل تفكه شيشخان . خذون املكياروال صحة للقول بأم يت
  .واليوم أسلحتهم ال تفترق عن سائر البدو. والكرطة وهي معروفة

ولكن الكدية . وهم أعرف مبواقع األمطار ومن أخالقهم أال يسرقوا وال خيادعوا وال ميكروا، يؤدون الدين
  .العفة والطهارة غالبان فيهم. هم طعام إال احملرمات الشرعية املعروفةال حيرم يف نظر. غالبة يف طباعهم
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  .وللزوجة عالقة واتصال بزوجها تسري معه حيثما سار، وتعينه يف مشاق حياته

 وال يستقرون يف مكان يرتادون الكأل البعيد عن ممر الطريق أو -جلد الغزال-ويسكنون خيام اجللد 
  ...داًمالجئ العشائر، فال يزامحون أح

وطبهم نبايت صرف أي أدوية . وليس فيهم خالعة وال سوء أخالق وال ما جيلب األنظار أو خيل باآلداب
. وهلم حذاقة يف صنعها وتكاد متثل أقدم أزمان الطب عند األمم العريقة يف البداوة. معمولة من النباتات

وهذه صنائع قدمية حمفوظة . بأنواع الكيويقومون .  أي دواء القهر أي املياسري"هذا دواء الكهر"ويقولون 
  ...هلم ولسائر العرب والناس يركنون اليهم يف اكثر األحيان مع وجود أطباء العرب وأطباء املدن

فكم رأينا من أهل املدن والبادية عندنا من مييلون اىل جتارم يف الطب ويرجحوا على الطب احلديث 
  . فيها فائدةويعتقدون ان مبناها التجارب ويرون ان

  ...الفتيل وأدوية أخرى للدود: ومن أدوية صليب

واملهم مالحظته ان الباحثني مل ينظروا اىل قبائلهم، . وال خيتلفون عن سائر البدو يف األمور األخرى
وفروعهم، وال اىل مجاعام مما يعني لدراستهم من جهام البدوية وال االطالع على حاالم الروحية، 

  ... اشعارهم، وال عينوا آدام ودرجة عالقتها بآداب البدووال أوردوا

وال نرى اتصاالً بني هذه القبائل لنعد التفريع حقيقياً فنرجع فيه كل فريق اىل من ميت اليه ويف الغالب جند 
 فهم ينغون اىل القحطانية أو ما ماثلها، "آل" اال أم يعدون من "أوالد غامن" أو "أوالد صليب"خنوم 

وال تزال قبائل قد جهلت ماضيها ....  اليت نسي ماضيها"القبائل املتحرية"وهي على كل حال تعترب من 
وقد حتققت من الكثريين منهم ... فال حتفظ أا قحطانية أو عدنانية على ان هذا ال خيرجها عن عروبتها

وامللحوظ أن ... رىام ال يقطعون يف معرفة جذمهم ويف الغالب يرجعون اىل فروع من قبائل أخ
بعضهم شتيت من قبائل منقرضة، ومن قبائل ال تزال باقية واحلوادث دعت بعض أفرادها فعاشوا معهم 

  ...وصاروا منهم

  :وهذه أشهر فروعهم أو جمموعام

. وهم لبة الصلبة كما يقولون.  ورئيسهم ابن حليس"عيال الصلييب"وهؤالء خنوم :  نفس صليب-1

    :  منهايتفرعون اىل فروع

. "أخوة سلمة"ورئيسهم غنيم ابن سريعة وخنوم . وهؤالء يف الشامية غالبهم مع ابن سعود. اجلميل-.1

ويقولون ترجع اىل اجلميل من بين حسن ومن جراء االشتراك يف النخوة صار يطعن القوم وينبزون 
وهناك خنوات كثرية تتشابه وبني . الصمدة من الضفري يف حني ان االشتراك يف النخوة ال يعين دائماً القرىب

  .يدعون ام من السلقة من عرتة. مضيان: وهم. قبائلها تباعد كبري
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  .خنوم اخوة سلمة. مجيل

ورئيسهم محود الشنوف وخنوم عيال غامن ويرجعون اىل .  آل ماجد يف العراق ويف أحناء الكويت-.2
  .رئيسهم عابد الغوزي ومطري أخوه. حناء سنجاريف ا. قوم الغوزي. الغوازي: وفروعهم. غامن بن صليب

  .رئيسهم ابن خلده. احلريج

  .خنوم أوالد غامن. الغنمي

  .ويدعون ام من اجلواسم من الضفري. الضبيب

  .الكبان

  .منالن بن محود العضب. الرويعي

: وفروعهم. ريسكنون يف احناء اجلرباء يف سنجا. "اهلديب"قوم سعران بن حاين وخنوم .  البذاذلة-.3

  .سعران بن حاين. اهلديب

  .املضحى

  .اهلرشان

وهم خلفة بالدان ومن اوالده كودر بن بالدان . رئيسهم فرج الفرخيات وكانوص بن هذال.  اهلزمي-.4
  .البيات: وفروعهم.  يف حمل أبعد"عني التمر"وهم يف أحناء شفائه . وهؤالء جيمعون الكل

  .منهم من أوالد غامن. اهلزمي

ومنهم من يقول يرجعون . ، يرجعون اىل رشايده من ذوي رشيد"عيال مسلم"وخنوم . آل مسيلم -.5
ورئيسهم مطلك بن طمهور واآلن أخوه علي بن طمهور وهالل بن كطن واآلن أخوه هيجل . اىل هتيم

. العويويد: وفروعهم. يف الطكطكانه واحلدود من أحناء كربالء والنجف األشرف. بن محدان بن كطن

  ...ومنازهلم حول الرحبة، واللصفه، والشبجه. رئيسهم مطري السعود

  .رئيسهم هيجل بن محدان. الكطن

  .اهلوميل: رئيسهم رواك بن رجعان. العليان

  .الصغري

  .نفس العليان

  .رئيسهم ماجد بن حمسن. الصبيخان: رئيسهم حبيب بن عمر. "عيال مجعه"اجلمعه 

  .رئيسهم عايد بن روضان. الدهام

  .هم الرؤساء. ديباحل

  .الوعالن
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 ودياحني "أوالد عنتر"، يف أحناء السماوة خنوم "بتفخيم الالم"رئيسهم خليف اخلليوي .  العناترة-.6
  .رئيسهم سعدون بن ناصر. املخاشبه: وفروعهم. على خنوة بعض فرق مطري

  .فرقة الرؤساء. اخلليوي

  .برمي بن بريم. احملارفة

  .العسابلة

  .الصبح

ورئيسهم فرحان . يرجعون اىل أوالد غامن وهؤالء اقرب اىل اجلوف يف حدود لواء كربالء. بناك ال-.7
  .الكرموش: وفروعهم. بن كرموش ويتصلون مع املاجد بغامن

  .احلصاة

  .الفرحان

ويقال ام أصل كل الصلبة وينتسبون اىل سعد العشرية من قحطان، . خنوم اخوة سلمة.  السعد-.8
. يف أحناء قضاء سامراء وسنجار. السياالن: وفروعهم. عدات، وهم خلفة غامن عيال صليبويقال هلم الس

  .رئيسهم ضبيعان احلنيان

  .رئيسهم مطر الصايد. احلماد

  .يف جند. املعييب

  .يف جند. العرمان

  .يف جند. النويشي

  .الطرفه

  .العراكيه

  .رئيسهم ابن جراد. يف اجلزيرة. احلسن

  .خلفة جاسم. اهلدالن

: وخنوم عيال مزيد. املزايدة: يتفرعون اىل. وهؤالء يرجعون اىل العجمان اىل اجلبعر:  اخلصيالت-.9

  .الكنيصات

  .املبارك

  .رئيسهم عبود اخلصيلي ويعرف يف العراق باسم سليمان. الربجيات

  .السميان

  .الننه
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  .الظهران

  .الفرح: احدوخنوم أوالد سليمان وأصلهم واملزايدة أوالد جد و.  السليمان"2

  .احلبور

  .اخلميس

  . الصبيحات-.10

  . املاجل-.11

  . اهلريريات-.12

  . الصريرات-.13

وقد أورد يف قلب جزيرة العرب . قبيلة أخرى من الصلبه وكثري من قبائلهم ترجع اليها:  هتيم-3
  .الذيبة: بطوم، وهي

  .اجللدة

  .آل براك

  .الدوامش

  .الفجاوين

  .احللسة: وهلؤالء فروع عديدة أشهرها. "عيال العود"وهم . راراتالش: واملعروف منهم عندنا

  .الفليحان

  .العزام

  ...ولكل من هذه فروع

  .آل عيسى: وهم عشائر عديدة. رئيسهم معيذف بن خلف.  احلازم"2

  .آل موسى

  .وهؤالء يراجعون الكويت.  العوازم"3

  .اآلن قليلون.  السبوت-3

  .يرئيسهم سارع بن املرخي.  اهلليل-4

  .ذكرهم يف قلب جزيرة العرب.  الشيخات-5

  .وهم يرجعون اىل عبس. وهؤالء تبع املاجد. "ورد يف قلب جزيرة العرب آل رويع".  آل رويعي-6

    

. "أوالد عبس"هذه من القبائل املتحرية وتعد من الصلبة وتعزى اىل عبس وخنوا .  الصليالت-7
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 جند، وملا كانت بعيدة عن العراق مل نتمكن من حتقيق صحة ومواطنها يف أحناء الكويت والزبري وجهات
  .عزوا وانتساا

  .رئيسهم علي بن غافل. الغافل: وهذه أفخاذها

  .رئيسهم معتك بن شعبان. الشعبان

  .رئيسهم اهلنيدسي. اهلنادسة

  .رئيسهم عبدي الرضيلة. الرضيالت

  .رئيسهم محود الكاموخه. الكواميخ

  .املعيتكرئيسهم حنيد . املعيتك

  .رئيسهم جويعد. املغامس

  .رئيسهم عبد اهللا. الطواثيب

وعلى كل حال ان الصليب معروفون مبخايلة الربق، ويف التطبيب باستخدام بعض العقاقري النباتية، 
وعيشتهم بسيطة جداً، ومل يتطلبوا ما هو معروف عند البدو من الغزو والنهب واملفاخرة نظراً لضعف 

وقد عدد . واآلن اعتزوا يف جند بقبوهلم مذهب السلف وصاروا قوة ال يستهان ا. محاهلم وقوة عصبيته
وهم الوحيدون الذين يعيشون على البداوة . صاحب قلب اجلزيرة والرؤساء الذين قبلوا العقيدة السلفية

  .ويستغنون ا... األوىل، ويتمكنون أن حيصلوا على رزقهم منها

ولد "ويقال هلم ... ر البدو إال يف بعض اخلصال اليت يأنف منها العريبوال خيتلفون يف الغالب عن سائ
   ..."اخلال

. واملهر عندهم تابع للرضا وهو متفاوت جداً. وعندهم ال تكره املرأة على الزواج، وإمنا يؤخذ رضاها

ر يسمى  وهو الذي يأخذه أهل الزوجة، واآلخ"هفيان"وعند املسيلم منهم املهر بعريان أحدمها يقال له 
أما إذا تزوجها .  كان ذلك بناء على موافقة"تطالقوا"وإذ تفاحتوا .  وهو الذي تأخذه وينمو هلا"منيان"

وذا ال خيتلفون عن كثري من .. غريب وعلم بذلك ابن عمها وى لزمه ان يؤدي ما صرف ولو دخل ا
  .القبائل

الت قصيدة يف ماجد الدويش كان قد ق. وهي مزيدية من اخلصيالت. دكيس: وممن اشتهر من نسائهم
  : وهذه بعض أبياا. تزوجها، وحيفظها كثريون

  يا عايد على كل ديره يرب يا منشيب مزن مصادير يا اهللا

  يا اهللا ما تكره النفس خيره يا والي الدنيا عليك التدابر
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   بيته حجيره"1"وجدي على اللي جدم

  "2"اللي تمناه العجاف المعايير

  تبتن بجبيره وزود على تلطيخكم بالمعايير  يماجدوليه

  "3"صلبية يا شيخ ماني نحيره وانتم ذبايحكم ركاب المناعير

  وماجد ليارجب الجواد الظهيره تكطعت حيرانها والمخاليل

   دعاثير"4"نشيره وغاد على روس النوازي يردد مال خيال

  زبن الحصان اللي كطاته جبيره

  "5"الغنادير  زملوفكاك بالضيجات

  ...وعلى هذه القصيدة أمر أن ال يؤملها أحد بقول وأسكنها

  : وهلذا كانت تتغزل به

  برك مجنب عنك لو كان له نور

  ال تستخيله ولو ربيعة شفاكه 

  بالشور ومن ال يشورك ال تراجيه

  ومن ال يودك نور عينك فراكه 

  "6"الكور بشفى واحد من هل انا

  ناجلني التفاكه وهو عشكين من 

   بالكور"1"لعب بكلبي لعبة الغوش 

  واوما يب أوماي العصا بالعالكه 

  وانا صرت عوك هو صار لي عوك

  والكل منا صار شوفه شفاكه 

  عوك الظليم الياتحدر مع الخور

  مخ الكرى يدرج على عظم ساكه 

  خليتني لحدي ولبدي وال ثور

وهذه تعد من أديبات ... ة طويلة مل أمتكن من تدوينها كلهاجين خلوي عاجلينه وساكه وهذه قصيد
  ...البادية، شعرها رقيق، وشعورها حي
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كان هلا ابن عم طلب أن يتزوجها ودعا احلليس ابو رثيعة رئيس الطرفة من السعد يف قصيدة ليتدخل يف 
  : أمره ويسعى يف زواجها قال

  االدامي"2"العصيب حاط فوك يا  حليس ياللي للطراريش تومي يا

 باألخدامي وجيهاً تخدمت  اللي ما بهم غير زومي يفدونك

 وثامي يحليس اجر بنا تاخذ  أبيك تكصر لي عنان العزومي

    "3"خالف ذا يا راجب فوك كومي

    "4"الجهامي وملكطات من روك

 العشا ودك بحضنه تنامي وعكب  دافي الحشا ودك براسه تعومي

 الثنايا الزمام فوك ومشرع  ن هضومييذبح ببط "5"وبريم

 عالمي الجنبين مدري وأجالب   نومي"1"جني على الداب البارحة

 حكمه وزير ووالي له نظامي  واحد حكمه جما حكم رومي من

 من واحد يبجي وانا له ملوم  

 " 3"تسوى ثالث اهلجامي" 2"ومن جادل

  " 4"حيليس ما يب وارمات اجلضومي

 " 6"افيات اخلصاميو" 5"كبار العتارى

  والمي ومهي لمثلي يا عشيرك  ومن جامع تجمع علي الهموم

 تنتهض لو تضربه بالمكامي وما  تكومي بالغرض ما وليندهته

  ...وهذه أيضاً مجعت جلماهلا أدباً غزيراً.  ربده-2

  : ومما قاله فدغم يف ربده الصلبية

  "7"وشيب عيني جان صليب حوال

  ل البناتسيد ك بربده اكفوا

  "9" بنت هروال"8"شدوا لها شهرية

  مضراب كينة بالدعث بينات 

  واهللا لوال البه تلحجن عار
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  ..ال لبس جديد الفرو وارمي العباة ويطول بنا ذكر ما قيل والغرض الفات النطر واال فال حد لالستقصاء

  .وهذه من مجيالت صليب.  منحه-3

  : ا اخلمشي من الدهامشة فيه"1"قال رميح

 شان منحه واحيرها من  هالل يا ليت ابوي ابن عم

 مزنة تو ما طرها من  سال وانزل برس شعيبه

 حميري ودشرها واخذ  شدادي على الهروال واشد

  . اللبيبة-4

  . فتيخة-5

  : وهاتان من العناترة ومما قيل فيهن

 كل المعاني حصتين على  واللبيبة فتيخة عانكتني

  وزامين شطها على الرجاب  حبيبهواللبيبة جما بكره 

  : ومما قيل يف صليب

 ونّه بالكلب حطيت  الزنانيح الخال يا با يابا

  يا من حميره مركب عالي ركنه  يا من حريمه بالكرايا مشاويح

وسائر الفروع . اخلصيالت قبيلة مستقلة، وكذا السليمان ومن هذه األخرية يتفرع املزايدة: تنبيه
  .فليصحح

  استعراض -14-

من جمرى املباحث واحلوادث املارة أن البدو يف تنقل، وعداء أو صلح مع ااورين، أو احلكومة وأساس 
والبدوي ال ... وهذه العالقات يتكون منها حقوق ضافية. هذا مراعاة املصاحل، وما يرافق احلالة الراهنة

اليطيق الذل أو الضعف، وإمنا ... لذماميقف عند حالة أو وضع، ولكنه يراعي الوفاء بالعهد وال خيرق ا
  ...مييل اىل األنفع، فال يرضخ لقوة، وال يستكني

وأقرب طريق إلدراك أوضاعهم إمنا يكون بالرجوع اىل وقائعهم املدونة، وأن نالحظ مغازيها، فهي متيل 
يس ويف كل هذه ل...تارة لواحدة أو تقارع أخرى يف أوقات خمتلفة؛ وعند حدوث حاالت متجددة

للبدوي منهج معني، أو خطة ثابتة، فإذا كانت قبائل مشر مالت اىل احلكومة العثمانية لغرض تقوية نفوذها 
فقد ثبتت وضعها، وكذا احلكومة كانت راغبة يف كسر قوة العبيد واستخدام مشر علي ابن السعود وهذا 
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وهكذا ما كان جيري .. ين خالدومثله يقال يف الضفري، ويف عرتة، وآل الرشيد وب. كان ملنافع متقابلة
  ...بينهم

وفيها كفاية لالطالع جممال على سري القبائل باالستفادة . ويف التاريخ أمثلة كثرية هي خري وسيلة للمعرفة
  ...وللقرىب دخل يف تقوية أواصر الضعيف واعتزازه، وللقوي سلطة زائدة... من احلاالت الواقعية

  عرف البدو -15-

   النسب-الزواج  1

   الحالة العامة-1

مر البحث عن تكون القبائل وتفرعها، وحوادث انتشارها، واالشارة اىل بعض وقائعها، وهناك تنقل 
وال نريد أن نتبسط يف هذه احلياة، وإمنا حناول هنا أن .. مستمر، وحتول دائم وراء الغزو، أو رعي االبل

وهذه ال يتذوق ا إال من ..  االجتماعية املألوفةندون بعض الظواهر، واألمثلة الواقعة نشرح ا عالقاا
عرف أهليها، وشاركهم يف أوضاعهم لتظهر اخلفايا جبالء، ال تشوا الرمسيات وال تدخلها احلاالت 

  ...املصطنعة

يستغرب احلضري، ويعجب كل العجب من عيشة البدوي، ووضعه وحميطه وأغرب ما يدعو النتباهه أن 
از الفيايف، يشاهد مقتنياته مثله، موافقة حلاجته، وال ختتلف عن حياته، أقوى منه يراه يقطع البيد، وجيت

وأصرب على املشاق، وهكذا ابنه وعشريه، وتأخذه الدهشة حينما يرى اخلريت ال يضل يف أرض منقطعة، 
آبارها، وبعيدة عن املياه يقدر مسافاا، ويعني درجة حتمل مشاقها حلد يف العطش، ويعلم مواطن مياهها و

  ..والطاقة والصرب هلا مدى

    

احلياة البدوية خشنة جافة، ما أصعبها وأقواها، وأقسى مصاا، وأسوأ حالتها، وأنكى آالمها حينما 
وهذه مل تكن كذلك دائماً، وإمنا هناك ..! تنقطع السبل يف البدوي، حياة شظف، وعيشة عناء وخماطر

يتجول البدوي بني مخائل ... الس األنس، وأوقات الغنائمأيام الربيع، وأيام الراحة، والطرب، وجم
ويتمىن أن لو دام، وبقي هو وعشريه يرعيان ... األزهار، ويتحول من نفح وطيب، اىل تضوع وروائح

  : البهم يردد معىن ما يقوله الشاعر

 الناس واألنعام يلتقيان من  ليت كل اثنين بينهما هوى فيا

 ربي فال يريان ويرعاهما  فيقضي حبيب من حبيب لبانة
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ربيع مجيل، وخري متدفق، زائد عن احلاجة، ورخاء ونعيم، ال يعوزه اال الدوام ، والغىن الوافر، واألمن 
  ...وهناك احلياة الطيبة، والعيشة الراضية، واألمل الكبري، والعمر الطويل... الدائب، والقوة املنيعة

ء احلضارة؛ وضوضاء املدن، وعفونة اهلواء، وضيق العطن، وكذا احلضري لو رآها متىن أن يبعد عن غوغا
واالماك يف مالذ ال حد وراءها، نغص يف العيش، وسهر دائم، وعلل متوالية، وأمراض فتاكة، وإذا 

...! ورغب يف هذه احلياة اهلادئة املطمئنة... أضيف إليها قسوة اتمع وظلمه، فهناك الويل والثبور

... حالة، وهذا النعيم ال يطول، قصري عمره، مستأهل ختليده، لو أن حياً خالدواحلياة ال تبقى على 

  ...مشوبة بغزو وقتل، وب وسلب، ومنغصات كثرية، ومزعجات عديدة

هذه البادية يف أقاصي املعمورة، وأبعد املنقطعات ال يرغب فيها املتنعمون، وال أهل الثراء، منغصة دائماً، 
 أيام الربيع وأصعب مركبها، وما ألطفها يف سين اخلري وألذ حياا لوال ما فيها ومكدرة دوماً، ما أحالها

  : مشوبة أفراحها باتراح وصحتها بعلل، وشباا بشيخوخة، فإذا قال األول.. من تلك املنغصات

 بادكار الموت والهرم لذاته  ال طيب للعيش ما دامت منغصة

ال .. ادية عوادي، وهجوم ضواري وحرارة قيظ، وبرد وقرفكيف اذا كانت احلياة يف بيداء جرداء، وع
يصدق ... فهو دائماً يف بصرية نافذة، والتفاتات مجيلة، ودقة فكرة... يهدأ البدوي من قلق وتوقع اخطار

علمته البادية ما حنن : "العربان غربان"، ومضرب املثل يف الذكاء "جن االرض"او " ثعلب البادية"عليه انه 
شيطان "الخذ ببعضه، ومدرسته الصحراء، وكتبه احلوادث، وعلمه حب احلياة، بل هو حباجة اىل ا

  ."عفريت املوامي"، او "الفالة

يهزأ من علمنا، ويسخر من فكرنا، بل يقطع يف جهلنا، ويرى ان حياتنا مطردة وعلمنا مكرراً، ومثله 
 ختلو حياته من افراح، ومن عملنا هو كل يوم على رزق جديد، ويف ابتكار عميق، ودقة فائقة، وال

اعتاد هذه ... جمالس أنس، وطيب عيشة، ويرى ان مزعجاته قليلة، ويعد عناءه راحة، وال يشعر خبطر
  ...احلياة، والف احلاالت املفاجئة، بل قد خيطر باختياره، ويناضل برغبته

  : وكل ما نقوله عنه انه

  هاجعباخرى المنايا فهو يقظان   باحدى مقلتيه ويتقي ينام

حياة رياضية بطبيعتها، يف سباقها وصيدها، ويف غزوها وافراحها والعاا، حياة النضال، واجليش املدرب 
  .املعود، يقومون ذه ال للتمرن وحده، بل لالستفادة

ويف بيان بعض عوائدهم منتزعة من امور واقعية تبصرة ملا هم فيه، وهي ذات مساس باآلداب او ال تنفك 
 تقتصر على فصل القضايا املصطلح عليها بالعرف القبائلي، وامنا هي بعض هذه املطالب، وال... عنها
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نريد ا ان نعني احلالة اليت هم عليها موضحة بامثلة ترغيباً يف تتبع زائد، واتصال مكني، وتدوين 
  ...صحيح

  النسب-الزواج-2

راعاة آصلها، وطيب جنارها، وعراقة من مسر البادية، ومن اكثرما يلهج به البدوي اختيار الزوجة، وم
، "ثلثا الولد خلاله"، و "العرق دساس"نسبها، وهي عونه يف حياته، أو شقاؤه ومذلته،ويلهج العريب بقوله 

وكلها تدعو اىل لزوم التحري عن ... "بنت الذلول ذلول"، و "دور علي املنسب ترى اخلال جرار"و 
والقوم اذا راوا ... يست بضاعة تشترى أو تباع، وتتداوهلا االيديوأساساً ان الزوجة ل... الزوجة الالئقة

أدىن عيب يف القبيلة يتوقون من االتصال ا،ويتباعدون خشية ان يدس العرق، واذا كان املخول رديئاً 
  ...وهكذا الوراثة مرعية عندهم يف اخليل واالبل... نراهم يتباعدون حذر ان يتورث عرق اخلؤولة

    

نفسه حيضون على اخذ النساء واالكثار منهن ليكون للمرء اوالد يكيد م اعداءه، ويقهر ويف الوقت 
وال حيصى القول يف ... "خذ من النساء وكد االعداء"خوذ من النسا وجيد العدا : فيقولون... منافسيه

واملثال ال واين ذاكر بعض احلكايات يف النسب، واختيار الزوجة، وال خيتلف فيها البدو . هذا املوضوع
وال يستثىن اال الصلبة ... وامنا االمر مشترك يف الكل، ومعترب بني اجلميع... يقتصر على من قيل فيهم

  ...فام يعدون غري اكفاء لسائر العرب يف االختيار

   ام شهلبة-بنت رغيالن-3

ابنة صاحل ابن حيكون ان احد رجال مشر املعروفني، فهيد ابن الغواري من العمود دعا ابنه ان يتزوج 
وملا كانت هذه األسرة معتربة عند . رغيالن من قبيلة اليحيا من مشر وهم اخوال صفوك وفارس آل حممد

البدو حض ابنه أن يتزوج ببنت صاحل، وهو يعلم ان والد البنت ال مينعها ملا لعشريته وأبيه من املرتلة النبيلة 
  ...واملكانة املعتربة عندهم

 فلم "لبيض" عشرة من النوق الغتر "سياقا"الد البنت، وبعد املفاوضة طلب مهراً ذهب الولد فرحب به و
يبد االبن موافقة واستكثر الطلب، وان يدفع لبنت هذا القدر من املال، وعنده أن كل ناقة تساوي امرأة، 

فق على وسأله ابوه فكان جوابه ان اباها مل يوا.. رجع الولد دون ان يظهر غرضه.! أو عشرة من النساء
طلب منك ما استكثرته، والمه على فعلته، : اعطائها له، فاستنكر والده ذلك، وغضب على ابنه وقال له

مث حثه على العودة مرة اخرى، ويف السنة التالية بني انه يقدم العشرة املطلوبة، فاجابه ابو البنت اا ليست 
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ويف هذه املرة ..! تقدم، فال اوافق على املبضاعة يساوم عليها فأن شئت ان تعطي عشرين ناقة من الغتر 
استعظم املقدار، وعزم ان ال يتزوجها وعاد بصفقة املغبون فلقي من والده الئمة اكرب، وأمره ان يأخذها 
مبا كلفه االمر، وان يقدم له ما يطلب منه وان ال يتردد يف القبول، أو يتأخر يف أاء القضية ذاكراً أنه إذا 

نه النعمة اليت ال يعد هلا مثن، وال يقدر بابل وشاء وان اباها ال يردك أن رأى منك حصل منها ولد فأ
ويف هذه املرة نزل ضيفاً عند االب، وكان قد خرج اىل الرب لقضاء ..! رغبة صادقة مراعاة جلاه ابيك

طلوبة حاجته، فوجد بنتاً مجيلة جداً خرجت من البيت ذاهبة لالحتطاب فاعجبته فسأهلا عن البنت امل
انا لست بشيء بالنظر اليها، والمته بل عنفته على تأخره : فمدحتها واثنت على مجيل خصاهلا، وقالت

طلب االب منه هذه املرة ثالثني ناقة، وابدى أنه ال ...! عن االخذ، وان والدها ليس له امل يف اخذ املال
ر ذلك وبعد متام العقد اعاد االبل اما االب فانه اث. يعدل عن واحدة فلم يتردد الولد وأعطى املطلوب

وبين انه اراد ان .. مجيعها واعطى ناقة للبنت من ماله واخرى خلادمتها، وسيرها بالوجه الالئق واالمت
وبعد ثالث .! يربهن للولد بان البنت عزيزة عنده ومل تكن ذليلة، وال غرضه ان يساوم، أو يربح رحباً منها

مضت مدة على زواجه، ويف يوم من االيام صادف ليالً ناراً موقدة يف .! ..سنوات ولدت له ابناً مث آخر
، فاعجبه بياض ساقيها، ونعومة "تتشلهب"بيت من بيوت البدو فوجد عندها بنتاً تصطلي على النار 

  .بشرا ويف تلك الليلة طلبها من ابيها فتزوجها، وعلقت منه وصار له منها ولد

 مبلغ الرجال، ويؤمل منهم ما يؤمل من امثاهلم للحروب والغزو، أو حفظ كرب االوالد، وكانوا قد بلغوا
وكانت قد حصلت منافرة يف هذه االيام بينهم وبني قبيلة ...!! املال واالهل والنضال عنهما عند امللمات

 ان ال قدرة هلم "أم شلهبة"عرتة املشهورة، فمال عليهم بعض غزاا فنهبوا ابلهم، وكان من رأي ابن 
 باما كيف وباي وجه "بنت رغيالن"لى احلرب، واالوىل ان يعودوا ويفروا بانفسهم فاعترضه ابنا ع

يرجعان اىل جدمها وقد اخذت ابلهم وبت من بني ايديهم فاجاب ابن ام شلهبة نعوض له ابال اخرى 
بل املنهوبة ومعها بعض فلم يوافقوا على هذا، ومل يرجعوا وامنا حتاربوا مع العدو وانتزعوا اال... تعود لنا

وكان قد سبقهم ابن ام شلهبة فاخرب جده مبا خاطر به االوالد ...  ورجعوا غامنني، ظافرين"1""الكاليع"
اآلخرون، وما جازفوا، فبقي صامتاً ساكتاً، ال ينبس ببنت شفة وآثار التأمل بادية عليه، وال طريق له يف 

وهو .. كان يعبث بالنار، يف عصا بيده ويزيد يف الوقودهذا الليل ان يعمل عمال ما وصار ال يهجع و
  ..مضطرب

    

وعلى كل كان احر من اجلمر، وبينما هو كذلك جاء احد الولدين وكان قد سبق صاحبه راكباً فرسه 
فبشره بالنجاح واستعادة االبل، وما جرى من ... ليبشر جده، وبقي اآلخر مع االبل ميشي على مهل
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 وبقي هذا النبز مالزماً له "ام شلهبة"ففرح اجلد، ولقب الفار بابن .. خبارهانتصار، وانه سارع ال
  : وخاطب املنتصر قائالً

  وان برت هو اوالد الصكور تبور  ان جدت انا جاذبك من مجاذبك

وعندنا ايضاً ... وهكذا يقصون احلكايات الكثرية من هذا املوضوع وكلها ال ختلو من دقة وعناية ادبية
والبدو يتالعبون يف البيان ...!  واالشعار يف هذا الباب كثرية"اياكم وخضراء الدمن"، و " دساسالعرق"

ويراعون كل وضع اديب، تصدر هذه ممن يعرف كيف يستهويهم بلفظه، واشاراته، وتزويق رأيه مما يزيد 
  ...يف احلكايات رشاقة، ويف الكلمات رقة وحالوة، ويف السبك طالوة

كل بدوي فما كل من نطق خطيب، وال كل من كتب بليغ، وال من زاول النظم وال يتيسر هذا ل
وكل فتور، أو ظهور حوادث جديدة يتخذوا . وامنا هناك مواهب قرنت مبمارسة ومترين... شاعر

موضوعاً لتقوية فكرم املعتادة من لزوم اختيار الزوجة من نسب عريق، وأخالقهم العامة تأىب أن يتناولوا 
  : وهم كما قيل... لكل مأك

  وجوه وفعل شاهد كل مشهد  ولو كتموا أنسابهم لعزتهم

  : أو نراهم يقولون

 من عمامه ما هم خواله

 االصل و المغني اهللا دور

  ابن ابنك ابنك وابن بنتك ال

ون ويقول... وال يراعون دائماً احلب والعشق او احلسن يف الدرجة األوىل، وامنا يلتزمون األصل الصريح
وهكذا األمر معترب ... "اهلجني" ملن أخواله ليس من اعمامه، أو من أصل رديء وهو املعروف ب"مضرباً"

   "1".عند العرب القدماء، ويف كتب األدب مباحث خاصة يف اخلؤولة عند العرب

  الحب- اختيار النسب-4

ن االختالط واتصال اجلنسني عوائد القوم يف الزواج مقرونة بتقاليد مل يكن اساسها اجلمال وحده كما أ
وللتودد دخل، وأصله الرغبة اخلالصة ... معروف يف البدو، ويراعى اختيار الوالدين يف انتخاب الزوجة

  ...ومثل هذا ليس بالقليل، وقد جيتمع األمران

ويف ... إن الضرورة أو احلاجة تدعو اىل االتصال الدائم واالختالط املستمر سواء يف حلهم وترحاهلم
وكذا األمور ... فراح واألعراس خيتلط القوم ويشتركون مجيعاً وهم يف هذه احلالة مبرتلة عائلة واحدةاأل
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اثناء الغزو وهجوم األعداء، أو موت عزيز أو ... اليت جتلب السخط، والزرايا العامة، واملصائب الطارئة
  ...قتله

ختالط نوعاً ومثله اجلرية، والقرىب، واالس ومن مث نرى التكاتف، والتأثر مبا حيدث مما يؤدي اىل هذا اال
  ...املعروفة بالدواوين، بل وسكىن اخليام

كل هذه من دواعي التحابب والتقرب يف الزواج، ولكن ذلك كله حماط بسياجات قوية من عفاف، 
بة وإال وخوف مها نتيجة تقاليد موروثة مثل النهوة من األقارب مما مل يبق أمالً يف العشق واحلب أو الرغ

عرض املرء نفسه ألخطار قد تشترك فيها مجيع افراد القبيلة بالتناطح والتطاحن وحتول دون الرغبة يف 
ويف هذا يراعى رغبة الزوجة فاذا قالت انا باغيته، أو أنا ما باغيته فال خيالفون ذلك، وغالباً ما . الزواج

  ...ملرغوب فيهاتالحظ الزوجة الشجاعة وحسن السمعة والكرم وسائر الصفات ا

كل هذا ال مينع أن ينتقى النسب الصاحل ويغاىل فيه والتحوطات هلا مكانتها مما جتب مراعاته يف الغالب؛ 
وكذلك ... واملرأة إذا مل تقبل بواحد ورفضته فال يتقدم عليها أو يأنف قرا بعد أن تعلن أا راغبة عنه

  ... كما يقولون"علة"ا خلل، أو يف أصلها عذروبة هو ال يتصل ا وان ملكت مجال العامل وكان نسبه

   بنت الذلول ذلول-5

هذا املثل يعني ناحية مهمة يف اختيار األصل والنسب املقبول بطريقة ان من مل يراع حكم هذا املثل يناله 
وذلك أم حيكون أن رجالً ... ما نال الرجل الذي كان مضرب هذا املثل فيقع مبا ال يرضى وال حيمد

ب امرأة، وأراد أن يشاور آخر يف أمر زواجها، وكان يأمل أن يشاركه يف التشجيع على األخذ يف أح
  ..حني انه يعرف أن أصلها رديء، وكانت أمها مشتبهاً يف عفافها

    

اه صاحبه أن يتصل ا نظراً لسوء جرثومتها، وان ال خيتار هذا املركب فلم يوافق على رأي املستشار 
وملا كان عازماً ... من املعلوم أن تتابع أمها، بل تتجنب ذلك السلوك الرديء وال تعلم عنهوقال له ليس 

انتهى احلديث ..!! على التزوج اه صاحبه والمه من جراء استشارته فقال مضطراً على مراعاة فكرتك
ت عليه االبل من ويف أحد األيام أراد أن يعرب من مكان فيه ر وقد امتنع... بينه وبني رفيقه وتزوجها

 عندنا بكرة أمها ذلول، وهذه تعرب، -: العبور، وتعسر عليه ذلك استطلع رأي زوجته يف األمر فقالت له
ضع زمام امها يف رأسها وهي تعرب : فقالت له. فقال هلا اا ليست ذلوالً ومل تركب بعد. وتتبعها االبل

وحينئذ وضع الزمام يف رأسها فانقادت .  على كل تكون ذلوالً"بنت ذلول" -اا : فاعترضها فقالت
 وقطع يف هذه "بنت الذلول ذلول" ومن مث تيقن الرجل صحة قول رفيقه من ان -.! وعربت االبل
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التجربة اليت أجراها على يد زوجته، وعلى هذا اخرب زوجته بانه سوف ال يرضاها، وأنه خيشى أن تكون 
 أو كالماً آخر بعد أن وضح هلا األمر عياناً يف املثال ذلوالً كأمها فطلقها، ومل يسمع منها دليالً

  ...املضروب

مث تبني للزوج اا كانت قد خانته ولكنه مل يستطع ان يعلم ذلك وامنا عرف احلقيقة بعد أن تزوجت 
  ..بآخر فظهر عليها ما كانت تكتمه خفية

ويف اخلؤولة ال ..! مته األدبيةوهكذا تضرب األمثال يف رداءة النسب وما جير إليه، وصالح النسب وقي
تراعى القاعدة دائماً، وامنا يتزوجون من القبائل األخرى املماثلة ومن أكفاء القبائل، وال يشترط ان يكون 

وقد مر ان بعض القبائل تزوجت رؤساؤها ... من نفس القبيلة، وامنا يقصدون باملخول املخول الرديء
  ..لةبنساء من قبائل أخرى ال متت اليها بص

   الحداد- المهر -6

، أو "هفيان"يالحظ يف الزواج انه تابع للرضى، ومقدار املهر خمتلف جداً، والزوجة هلا مهر يقال له 
 يعاد "الطالق" وهذا عند الرتاع والتفاخت "النميان" وهذا تستحقه بالزواج، ومهر آخر يقال له "اهلايف"

  ...اىل الزوج وأكثر ما يتوضح يف قضايا صليب

ناك شيء شبيه بالنهوة وهو أن الزوجة إذا مل تأتلف مع زوجها، ناصرها أقارا يف تقوية هذا اخلالف وه
، ولكنه يف األثناء قد يشعر الزوج بان يف ذلك تدخالً، وان هناك من يرغب يف التزوج "تطالقوا"وتفاختوا 

 ينهى الزوج أولئك املشتبه م وهذا احلق هو أن. "احلداد"وحينئذ يستعمل الزوج حق ... ا بعد طالقها
فيهم يف التزوج ا بعده، ينذر أولياء الزوجة فينهاهم مبحضر شهود وينهي املشتبه فيهم، ومن مث تكون له 

  ...املطالبة ذا احلق عند حصول الزواج بعد الفراق وهذا حمدد يف التزوج مبن عينهم خاصة

   جمال البادية-7

 ورجحهن على احلضريات "ظباء الفالة"جردة وغريها فأبدعوا، واملتنيب وصف الشعراء يف اجلاهلية املت
ولكن ال يقل عنه يف االبداع واالجادة ما نسمعه من شعراء البدو من نعوت بنات ... فاجاد كل االجادة

فاذا تعشق البدوي ينطق ويستنطق، وليس ... اليوم، وقد يزيدون يف كثري من اخلصال واجلمال الطبيعي
ة، وال ارتياب، بل قد يكون واسطة حتريك النفوس، وال يتجاوزون يف الوصف اال اذا كان هناك ريب

بطريق التعمية دون ذكر االسم، أو بيان ما يدفع الشبهة كأن يقول حبيبته يف موطن بعيد يصعب الوصول 
  ...ليبعد سامعيه عن مراميه.. اليه، ويبدي حريته يف عظم الشقة
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الروايات، وتصوير حوادث أشبه حبادث املتجردة، أو يصف ما جرى بينه حيكون أشبه ما هو معروف ب
وبني حمبوبته كأنه واقعي، وهناك االستجواب واحلوار وال يستطيع أحد أن يصرح باسم وامنا يعد هذا 

فهذا سامل بن عبد الرشيد يصف وصفاً ال يقل عن شعر عمر ابن ... عيباً كبرياً ويؤدي اىل نتائج وخيمة
  : ة قالايب ربيع

 غافين ساهر والمخاليج وخليف  يوم الكبابيل نعوسي "1"البارحة

 كالت لغيري، كلت انتي تسدين  باللبوسي  دالع"2"غرو لكيت

 تصيحين لصيحن لو بغيتي واهللا  اصيحن كلت منتي عروسي كالت

    "1"كالت يجونك كلت ماني نسوسي

    ابليس وانتي تشوفين يحكم أله

 وعلى العلم يا بنت ما حدني شين  "2"بلوسي ت مانيكالت تعلم كل

    : ومثل هذا حكاية أخرى لشمري يصف ا امرأة، وال تعدو التصوير قال

 وجيت اتخطى جن أهلها نسابه  الحليل وشفت بالترف ميالح غاب

 "3"من اللي بالردى ينهكى به ماني  تهلع الرهج النزل بصياح كالت

 يضحك بنابه الن الحبيب وكام  مزاحواديره بال اتبطح له كمت

 عن نابي الردايف ثيابه وكشفت  الحبيب وطبك البيب بسياح ثار

 بين سرابه شعاع الصبح "4"لما  بالثوب الحمر زين المالح غطيت

 "5"عرضنا، والحزابه ووداعتك  باح كالت تنكل هذا الصبح

    كلت ماني ولد عفن على السر بياح

    "6"فيجه حجابهاللي ليا كفّى ر

  : وأراد أن يبعد املرمى، ويزيل الشبهة فقال

  "7"واليوم مدري وين ربي دوابه  بهم بغنيم يوم المطر طاح علمي

 "8"وياللي فيضوا يم طابه واال  مدري مع اللي سندوا يم السياح

  : وهكذا يقول آخر

  ، خايف من دناياه مخفى كالمه       يضحك لي بحجاج العين كله رضى لي           

 وسدير مع جملة كراياه والوشم  والعارض المنكاد من دون خلي
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 المرباع والصيف ترعاه متكمت  ياصل المجمول كود فاطرلي ما

يريد ان عشيقته تضحك له حبجاج عينها، ومل تطق أن تظهر نفسها، وال تبدي كالمها خوفاً من أقارا 
منه، وشعروا أنه وهو ال يستطيع الوصول اليها، فشوش الغرض، وملا رأى أن قد أو جسوا .. األدنون

  : والبن رشيد..!! وغري القصد، وأعلن حبه كما يريد وأبلغها ذلك

  وطرد الهوى جزت انامنّه  انا عارضي شابي يحمود

 مني وانا منّه هذاك  كود وضاح االنياب

 يراعنّه عيوني لزم  الزين لو هو ورا الباب

 للثوب زمنّه ونهود  لثيابحشو ا نبنوبة

 سني على سنّه واركاي  محال جدع االثياب ويا

ويطول بنا ايراد ما هنالك مما يصور نفسيام املختلفة من حب !  وصلت خرياً يا حمفوظ-: فاجابه محود
وهلم يف الوصف وابداء احلب تالعب وتنوع، كل حيكي نفسيته ...! وخالعة واعالن أغراض متنوعة

ا خاجل ضمريه، وهم اقدر على البيان، وأسرع يف ادراك الدقة واملالحظة وما تأثر به من اجلمال وينطق مب
وقد يتهالك القوم، ... وهذا كثري ال حيصى حىت أن بعضهم قال يل لو اردت أن تكتب محل بعري كتبت

تنة، ومن ويقع التزاحم على املورد العذب، فيكون ذلك من اسباب امهاهلن أو تأخرهن مدة خوف الف
وقد تطالب املرأة بشعر وتبدي رغبتها من جراء ما ترى من تزاحم وان ال يتمكن . جراء كثرة الرغبات

  ...الواحد من االقدام عليها

  : وهذه البدوية وهي مويضي املطريية تقول

 بروكي الركايب دوك  عم جيتك باتشكي يا

  تر زكاة العمر هز الوروكي  يالعن ابو عمر ما تزكى

  ...أحياناً تؤدي املنازعات اىل قتال عنيفو

وبعض مجيالت البادية طلبهن رؤساء كثريون فلم يوافقن اال على من كان شهرياً يف عراقة نسبه، وله 
  ..ويطول بنا ذكر من اشتهر باجلمال. الذكر اجلميل يف الشجاعة واحلرب

 مدخولة، وال تالحظ فيها الكفاءة "النهوة"واحلاصل بعض عوائد القوم يف الزواج مقبولة، وبعضها مثل 
والزواج عندهم جار . وحدها وامنا هناك املنع عن التزوج مبن حتبه رد ان الناهي ابن عم، أو ما ماثل
وكل هذا ال جيعل ريباً ... على قانون الشرع، وعلى العقد الصحيح، بل اختيار النسب هو املقبول املعترب

  ... الزواج قدمية جداً، ال تفترق يف أحكامها اليوم عن تلكيف ان االمومة ال أصل هلا، وأصول
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  األفراح واألعياد 2

البدو يظهرون أفراحهم يف أيام االعياد واالعراس، واوقات اخلتان، ويف مواسم الربيع، وحينما يعود 
  ...واين ذاكر بعض ما يقومون به الظهار شعورهم... رجاهلم من الغزو ظافرين

   الدحة-1

    

وإمنا عند ... دوي من الوسائل والوسائط اليت يستخدمها احلضري الظهار سروره وابداء فرحهليس للب
األلعاب كثرية، والسباق معروف، والنشيد او القصيد يف األحوال الداعية للفرح والسرور مما هو متداول 

وحاالت خاصة ال وكل ما يعربون به يف اوضاع ... ومشتهر ويتغىن به، ومثله يف االكدار وبيان األحزان
  ...يكاد حيصر أو حيد، وكله يشري اىل اظهار الشعور واالحساس مهما كان

 املعروفة، وال تقتصر على اخلتان وان "الدحة"ومن أشهر ما جيريه البدو يف أفراحهم، ويف اخلتان خاصة 
بأوضاع خاصة، وهذه رقص ... كانت خاصة به، وامنا تراعى يف الزواج، ويف ايام الربيع واوقات الراحة

وأصول مألوفة تقوم ا بنات القبيلة، تتقدم الواحدة تلو األخرى، وتلعب دورها، فتمسك سيفاً يف 
، وتوصف بأوصاف مجيلة، فتتقدم، "احلاشي"ويقال هلذه الالعبة ... الغالب، واملتفرجون يف اجلانبني

  ...وهناك جيري اللعب بكل سكينة وهدوء

وقبل ان ... ، ودحاحة"قصاد"وهناك كصاد ...  وتكون هي يف الوسطجيتمع القوم كحلقة طوالنية،
  : تشرع الالعبة، أو تعرف من هي اليت تدخل الدحة ياقل يف معرض التشويق والترغيب ما نصه

 .نعماً لك بالطيب يا

  .ان جبت الحاشي تكوده

  : جياب من آخرين

 !وفعل يا ولد قول

 !حب النشمية تستاهل

  ."اهال به"! هيا هالبه يا هالب

  : وقد تردد باشكال اخرى مثل

  ."فالن"يا من عين لي 

 .صالة محمد مثنيه
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 .حسك يولد يسمع

 .حب النشمية تستاهل

  : ومثله

  . اطلب راسك الكصاد"يفالن"اطلع 

 .بالحاشي ابشر

 !بالحاشي ابشر

 !والعب العب

 !بالخير ابشر ابشر

،دحي دحي! 

  : ت الدحه، قابلها الكصاد موجهاً كالمه حنو الدحاحني ونادى قائالًفاذا جاءت البنت ودخل

 !حاشينا يا بو بشيت يا

 !صيتك تعنيت على

  !فك روحك يا بالحوش

 !بالحويش اكلوه اكلوا

  : وخياطبها

  !كومي العبي لي والعب لج

 !وكلب الجاهل يطرب لج

 ...العبي لي يا زينه

  : ويقول أحياناً

  !ا بالحوشكوم العب لي ي

 !وحبك بالبراطم نوش

وهكذا ميضي يف أقواله، ومن مث حياول الدحاح الواحد، أو الدحاحة الكثريون أن خيتلس الفرصة للتقرب، 
أو ملس ناحية منها وهم على تباعد، وبيدها السيف ارفهم، وتبدي اا عازمة على الضرب به فهي يف 

ولكنها قد تتهاون نوعاً مع من حتب، وتغفر له ... للدحاحةحالة الرقص واتقانه واحلذر أن تدع فرصة 
ويف هذه احلالة ال يقدر بوجه أن يقوم أحد مبا خيالف اآلداب، وال تتردد هي .! خصوصاً اذا كان خطيبها
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واقارب البنت باملرصاد، واخلالعة ال حمل هلا، وال تسمع هناك ... أن تضرب؛ ويباح هلا اثناء اللعب
 أيضاً، ويقصدون فيها قصيداً يرددونه، "سامري"ويقال للدحه هذه ..!  اقوال رديئةكلمات بذيئة، او

  ..."القصاد"والدحاح غري القوال او الكصاد 

... ال نرى يف هذه اللعب اال مراعاة األوضاع املألوفة، وال جند خالعة، او ما هو معروف يف دور الرقص

قيقي، ومعرض اجلمال واللعب القومي، وغالب ما ينتهي بل نرى انه ال تدخله ريبة، وامنا هناك احلب احل
الرقص البدوي غالباً بزواج، وليس فيه أالعيب وتوصالت دنيئة مما يفعله بعض السفلة لقضاء شهوة 

وبنات القبيلة ال يفرق بينهن يف اللعب، وليس هناك العبات يزاولن هذا الرقص، ... ووطر ملدة قصرية
  ...آل حممد ال تدخل نساؤهم الدحةوهي عامة يف كافة البدو، و

  ...وامللحوظ ان هذا جيري بني افراد اسرة، أو جماوريها مما بينهم الفة، أو أفراد عشرية، أو قبيلة واحدة

واملرأة يف وضعها هذا اذا كانت حاشياً تتعب كثرياً، ويناهلا عناء كبري، فهي يف احتراس دائم، وحذر من 
  ...ان يتمكن احد من ملس شيء منها

.  اال ان هذا تقوم به واحدة مث تتلوها أخرى وهكذا"اجلويب"وال تفترق يف االحساس عما يسمى ب

وليس فيه ما هو معروف عند أهل املدن والقرى من وسائل مساعدة كالدفوف والطبول، ولكنه ال خيلو 
دح، "ب فيه ذكر وتغل. من غناء وتغين بالقصيد بنغمة خاصة وحالة معتادة من التغين ببعض املقطوعات

 من الدحاحة وتتكرر مراراً، ومن مث مسيت بالدحة اظهاراً للوضع وحكاية للصوت اجلاري "...دح
  ..الغالب تكرره فيها

  ..! ولكل قوم وسائل الظهار الفرح والسرور، وأوقات طرب وانس

   العراضة-2

    

والعراضة ان ... حيدث أحياناًوهذه جتري ايام األفراح األخرى، واألعراس، أو احلروب والنفري الذي 
ويف هذه يكثر القصيد حسب املوضوع الذي ... جتتمع اخليل مستعرضة تلعب، ونساء القبيلة امامهن

واذا كانت لفرح كثر فيها القصيد الذي فيه تشويق للشبان على الزواج، ونعتوت ... ألجله احتفلوا
  ...البنات اجلميالت

وإمنا تكون النساء جبانب، واخليول ... إال أا ليس فيها أوضاع الدحةوالعراضة وان كانت اجتماعاً عاماً 
  ...مستعرضة، والغناء، أو القصيد جيري بالوجه املرغوب فيه
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   العاب واحتفاالت اخرى-3

، "البلبل" أو "احلاح" املعروف عندنا ب"الزاب"وهناك ألعاب أخرى منها ما جيري بني صبيان القبيلة مثل 
، أو جمالس الفرح وفيها يغين "البية" ويقال هلا "ربعه" و "كورة"، و "كبة"، و "عظيم ضاح"وكذا 

وكلها مالهي يتعاطاها الصغار، أو الكبار يف أوقات الفراغ والراحة وليست عامة يف الكل . "الربابة"ب
  ..وإمنا يقوم ا سائر الناس دون أهل الوجاهة واملكانة

 نرى مراسم جتري، وال مهرجانات وال ما هو معروف عندنا ويالحظ انه يف أوقات احلزن واألمل ال
 أو ما شابه مما "واويلي، واويلي"، وإمنا يغلب ان يكتفى بالبكاء البسيط، وذكر "املعادة، والعياط"ب

  ...يردده الرجال والنساء وال يشكل وضعاً خاصاً، أو مراسم معينة

"   

  الغزو 3

   حكايته- اسبابه -1

ذ بالثأر، واحلرب املتقابل وهو الشغل البدوي الشاغل بل هو أكرب مشغلة له وأعظم أصل الغزو تابع لألخ
ال يقف عند العداء، وقد يكون سببه وأكثر آدام املنقولة ووقائعهم املعروفة إمنا ... مورد من موارد رزقه

  : قال األول... تتعلق بذكرياته

  ظالمانا في ذا يا لهمدان فهل  غزوتهم ان قوماً غزوني ولو

 المظالم حمياً تجتنبك وانفاً  متى تصحب القلب الذكي وصارما

وهناك حاالت أخرى تدعو للغزو كعداء فجائي، وجتاوز آين، أو أن يكون على قوم ليس بينهم عهد؛ أو 
وأسباب ... واألساس ان تعترب احلالة حربية بني القبائل، والغزو دائب... على الكأل واملراعي، أو اآلبار

والقصص .. داء كثرية، ويف الغالب حتترم العهود والوقائع السابقة، أو تكون العامل يف اثارة البغضاءالع
  ...اليت ينقلوا ال تكاد حتصى، والقصائد املهمة كثرية

ومن البواعث عندهم ما ال عالقة له بأحد املتخاصمني كأن يقوم باحلرب والغزو ارضاء لزوجته اليت تنفر 
كما ينقل عن أحد رؤساء بين الم الذي كانت له زوجة ...باره يف الشجاعة والكرمممن ال تشيع اخ

وتويف عنها فتزوجها أخوه، وكان يضارعه يف رسومه وأشكاله، إال أنه بعيد عن احلروب والغزو على 
  : منها. خالف ما كان عليه زوجها األول، فلم يرق هلا الزوج اجلديد، وقالت قصيدة

  والفعل ما هو فعل ضافي الخصائل  ا حالياهزوله والحالي الزول
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علم اخلرب، واطلع على ... تريد انه كزوجها األول يف شكله وحالياه ولكنه مل يكن ضايف اخلصائل مثله
فعزم أن يظهر مبا ترضاه، ... مكنون سرها، ومن مث هاجت مهته، وزاد حنقه، وعد ذلك اهانة منها له

 وصار اىل حمل ابعد، فغنم غنائم وافرة، وقام بأعمال جليلة بغرض أن ويقوم مبا كانت تأمله فذهب للغزو
عاد من غزوته ظافراً، فاستقبلته بقصيد ...! تكون له مكانة مرغوبة عندها، ويعمر ما قامت به من اهانة

مدحته ا لريضى عنها، ففتر غيضه، وزال غضبه، وعفا عنها، وعرفت له مرتلته، وذهبت منها الفكرة 
اال أن يكون قد حصل عداء بني الفرق أو القبائل اليت ... والبدوي ال يغزو قريبه، أو يسرقه..! .األوىل

بينها قرىب واال جيل، ويضاعف عليه بدل املسروق غالباً وكذا ال يسوغ له أن ميد يده على اجلار أو 
  ..ارباًاحلليف، والغزو امنا يكون على العدو او من جوز القوم ب امواله، او اعتباره حم

واذا قبل هذا األساس جند االتفاقات جتري بني األفراد، أو العشائر، أو أصحاب الغزو للوقيعة بالعدو، 
الف تعبة على "وهذه االتفاقات قد تعود بالويل واخليبة، ... واحلرب معه، أو بقصد احلصول على غنائم

ومن مث يقابل بالفرح واالبتهاج ... يأو يكون العكس بان يغنم اهلاجم، ويربح الغاز...! "البدوي بالش
  ...ويرحب به الترحيب الزائد

  الصلح والحرب-2

إن الصلح واحلرب من أعظم املسائل االجتماعية عند البدو، وهلم حلول قد ختفى على الكثريين، أو أن 
  ...ادراكها بعيد عمن مل يكن ملتفتاً اىل حقيقة ما عندهم

    

احية وجب علينا ان ننظرها كحاالت دولية، أو مناسبات سياسية، تابعة وإذا أردنا أن نتوغل يف هذه الن
  ...اىل حقوق واسعة النطاق، وبعيدة الغور يف دقتها وأصلها ولكن بصورة مصغرة

وهذه احلقوق متعامل عليها، ومعروفة من قدمي الزمان، ومضى القوم عليها وان مل تدون، أو تسجل يف 
...  اوائل ظهوره دون بعض الوقائع املخالفة، وسجل العلماء الشائعواإلسالم يف... شريعة، أو قانون

وقد قبل ما يصلح ان ... وهكذا استمر، بل ان اإلسالم تأسست فيه احلقوق الصحيحة، والوقائع املتعارفة
  ...ومل توافق الشريعة الغراء على احلرب والغزو بال سبب صحيح، أو اعتداء ظاهر... يكون تشريعاً عاماً

 سعة هذه العالقات وكثرة وقائعها ال نستغين عنها اليوم ملعرفة احلقوق القدمية عندنا، وخاصة يف ويف
جزيرة العرب، وفيها ما مل ينتبه اىل صور حله، وطريق حسمه، وال يقلل من قيمة هذه احلقوق اا غري 

ة، ال ينكث عهده اال ان ولكننا نقول ان العريب احفظ لعهوده، واقرب لسياسته احلقة والصرحي... مكتوبة
  ...وهذا ال يقع دوماً، وإمنا هو قليل جداً.. يرى من مقابله ما يدل على العداء او التحرش او االجحاف
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وهلم أشعار كثرية ... ويف الوقت نفسه نرى البدوي يثأر فال ينسى ما أصابه من حيف، أو ناله من ظلم
ل ديوان احلماسة أليب متام، وللبحتري وسائر الكتب يف الثأر والترة، مدونة يف غالب كتب األدب مث

وعندهم احملالف، أو اجلار ال تنتهك حقوقه بوجه وامنا هو حمل . وهذه حالتهم حىت اليوم... األدبية
  .رعاية، وكذا الرتيل فان رعايته اكرب، واحترامه أزيد

 من قدرة وقوة، وعقالء القوم وهم يف كافة أحواهلم يتجنبون احلرب ووقائعه املؤملة بكل ما يستطيعون
ومع هذا اذا وقع العداء ومتكن ال تكون ... دائماً يكبحون شرة املتهورين اجلاحمني، وحيذرون الفنت

بل جيري الغزو بني آونة وأخرى، وينتهب ... احلرب حامسة، يتفقون مع ااورين، ومن هلم صلة قرىب
ن على وجه ار، وال دون مباالة، وامنا يأتون على حني ويف الغالب ال هامجو... الواحد ما تصل اليه يده

غرة وبنتيجة حساب لألمر وافتكار فيه؛ والغالب ان القتل يف الغزو غري مقصود، وامنا املقصود املال، وقد 
والفضل يف منعه راجع اىل وسائط . ويف هذه األيام مات الغزو تقريباً...! وهكذا... يكتفون بالتهويل

، وسهولة استخدامها، وتكاتف احلكومات ااورة لقطع دابره، وتفوق األسلحة والعدد النقل احلاضرة
  ...اليت ال تستطيع القبائل مقاومتها كاملدرعات والرشاشات

 حرموا منه، ومنعوا وجب ان نساعدهم يف مراعيهم، "البدو"وامللحوظ ان الغزو اذا قام من البني، وان 
وهذا كل ما يتطلبه البدوي، ..! كونوا مثمرين ال أن يكونوا عاطلنيويف جتوالم، وتسهيل مهمتهم لي

وهو أول ... ويف هذا ترفيه حلالته وحتسني هلا... يريد ان يسري على البسيطة بسكينة وينتفع من املراعي
  ...عمل جيب مراعاته وتقدميه على كل عمل، مث تراعى طرق اصالحه األخرى

   وقائع الغزو المشهورة-3

ذكر بعض احلوادث، ولكن هذه كثرية ال حتصى، وهلا شواهد وقصائد مقولة وحمفوظة ليست مر بنا 
وال يعوزنا تدوينها اال أن الصعوبة كل الصعوبة يف معرفة تاريخ . وهذه يف العراق غالباً.. بالقليلة

ا يقوم ا وال تعد الوقائع مدونة فيما بني نفس قبائل مشر بعضها مع بعض، أو بني عرتة، أو م. حدوثها
وحمفوظ كل قبيلة ال ... ومنها يتكون مسر القوم، وحديث جمالسهم... بعض هذه القبائل حنو األخرى

اال انه ال تعطف له أمهية عظيمة، وال تكاد تعد وقائع ... يعترب عاماً، وان كان يلهج به القوم، ويتناقلونه
وللصائح ولزوبع وللسبعة ... به القوممثل هذه، وما يتحدث به القوم من حوادث شجاعة، وما يتغىن 

ولغريها وقائع كثرية وقد تكون فيها من الغرابة ما ال يوجد يف الوقائع املهمة بني القبائل العظيمة واين 
  ...اشري اىل بعض احلوادث اليت نالت شهرة وصارت حديث االس
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   لعيون حصة ما تمصه-4

    

لعيون حصة ما "لشيخ حمروت، وهذه شاع فيها املثل حصة هذه بنت احلميدي وأخت عبد احملسن جد ا
وتفصيل الواقعة ان قوم ابن هذال من عرتة اصابتهم سنة فاحملت ارضهم، فاقتضى ان يعربوا اىل . "متصه

وكان الذي عرب هو احلميدي ابن هذال، وعربت عرتة معه، وهذه ال . اجلزيرة، وكان يسكنها قبائل مشر
ومن مألوف البدو أن يبعثوا ركباً يدعون الضديد . ها عدوها، أو ضدهاتفكر اال يف قبائل مشر وتعد

واىل مثل هذه مييل الضعيف ويطلب ما يطلب من ... ويطلبون أن يقضوا سنتهم.  اىل املساملة"الضد"
  ...املهادنة

رضخ ولكن القوي ال مينعه مانع، وال يركن اىل هذا النوع بل يعده ذالً، واعترافاً بالضعف، وعرتة مل ت
وان كانت احلروب بينهم سجاالً إذا غلبت قبيلة مرة، . لشمر يف وقت، ومل تبد اذعاناً، أو ما ماثل
وأما مشر فقد اختذت . عربوا ومل يبالوا، ومضوا لسبيلهم...! استعادت قوا وأخذت حبيفها مرة أخرى

ناخ ملدة شهرين ومل هذه فرصة ساحنة عرضت، ومن مث تناوخوا، والكل متأهب لقتال صاحبه، وطال امل
  ...تكن النتيجة لصاحل عرتة، وامنا انتصرت مشر انتصاراً باهراً

ويف هذه الوقعة كانت حصة بنت احلميدي بني من أسر واستولوا عليه من نساء عرتة، والعادة ان ال 
رف يتعرض القوم للنساء، وال ميسهن احد بسوء، ولكن هذه املرة رأت حصة اهانة من بعض افراد مشر ع

وصل خرب هذه "! الدريعي يا رجايل"ومن مث صاحت حصة .. اا بنت احلميدي فتطاول عليها وطعنها
أما . الصيحة اىل الدريعي، وكان من رؤساء عرتة املعروفني آنئذ وعادت عرتة يف هذه احلرب خمذولة

ب املقبلة، وإن من الدريعي فانه مل ينم على هذه الندبة من حصة وأمر قبائله يف سورية أن تتأهب للحر
تأهبوا ألخذ الثار ونفروا للحرب، وصاروا ... كان عنده فرس ذبح مهرها لئال تذهب قوامن الرضاع

أي أن أخذ ثأر حصة دعا أن حرمناك من الرضاع من " لعيون حصة ما متصه: "خياطبون أمهارهم بقوهلم
لوقعة زاد، والتأهب والعناية بلغا والبدوي متأهب بطبعه للغزو، ولكن االهتمام يف هذه ا. ثدي امك

  ...حدمها

ومن نتائج هذه ان حتالف اهلذال والشعالن على ان يصدقوا احلرب، وان يكون املتقدم للحرب اهلذال 
بقبائلهم، وطلبوا اىل الشعالن أن ينهبوا ويقتلوا من يتخلف عن احلرب من قبائل اهلذال، وشاع أمر ذلك، 

ل والنهب فيما إذا مل يتفادوا، وحياربوا عدوهم، وهو قوي مثلهم، ال ليكون القوم على يقني من القت
  .يقعقع له بالشنان
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 "احلمل وزان"ويف هذه احلرب يف السنة التالية لتلك الواقعة طال املناخ ثالثة أشهر، ومل يظهر الغالب؛ و 

ة، وكادوا كما يقول املثل وكان يقتل بعض الفرسان من الطرفني، وضاق األمر بآل هذال من عرت
يفشلون يف هذه احلرب لوال أن علم آل الشعالن بأن التناوخ دام، وطال، وعلموا أن سرح مشر كان 

فعلم ... جيري على مرادهم ومل يكن عليه خطر، خبالف ابل عرتة فإا ال تستطيع أن خترج فتسرح ومترح
ال وانقاذهم مما أصام من آل الشعالن أن األمر ضاق بآل هذال، ونفروا بعضهم ملناصرة عشائر اهلذ

  ...ورطة

ومن مث مضوا اليهم، وأرسلوا من خيربهم بالقصة، وأعلموهم أنه يف يوم كذا سوف يهامجون السرح 
  ...لقبائل مشر، ويضعضعون أوضاعهم، ويهامجهم آل هذال من أمامهم تأميناً لإلنتصار ففعلوا

ا عليهم، ويف هذا أظهر ابن جندل من رؤساء ويف هذه املرة، وذه الطريقة متكنوا من مشر، وانتصرو
اجلالس تدبريه يف لزوم املساعدة السريعة، مضوا اليهم بال ضعون وال اثقال، واختاروا من يعولون عليه، 

بل وأخذ االنتقام بطعن بنت اجلرباء بالصورة اليت رأا ... ومتكنوا بسرعة من اللحاق واالنتصار
 احلربية، وطرق الغزو للوقيعة، والشجاعة، وحسن اإلدارة وما ماثل مما ويف هذه نشاهد التدابري...! حصة

  ...يتخلل الوقعة، وقد يصعب بيان قيمة بعض األشخاص وما قاموا به، أو زاولوه من أعمال

ويتكون من هذه جمموع مسر قد يغين عن مطالعة الكتب، وإمنا هو التحدث باد، وأشخاص الوقائع ال 
وهناك القصائد، وذكر املخاطر، ... اة، أو حيدث عنهم أبناؤهم، وتظهر مفاخرهميزالون يف قيد احلي

. نرى البدوي يهول يف مواطن اهلول، ويظهر املهارة والقدرة يف موطنها، والعزة القومية... والسمر اللذيذ

     ...! وصفحات بيانه تكتسب أوضاعها، ويكاد املرء يشعر أن الوقعة أمامه ويشاهد خماطرها

ى كل حال ان العداء واملنازلة، واالنتصارات واملغلوبيات، كل هذه جتري مع األسف ملا يفيد اذالل وعل
والوجهة ان نربح من هذه األوضاع ... بعضنا البعض واالفتخار يف التغلب عليه، وييج العداء الكامن

ها، ويعز علينا أن جند ونستخدمها لصاحل األمة وعزا القومية، وأتها بني الشعوب، وفخرها على غري
ولو كانت نشوة االنتصار .! صناديدنا وشجعاننا يذهبون ضحية وقائع أمثال هذه، وخنرب بيوتنا بأيدينا

هذه على عدو حقيقة ممن مل يكن من قومنا لشكل فخراً كبرياً، أما هذا فهو يف احلقيقة ضياع ألكابر 
  ..يش عرمرموكل واحد من هؤالء يصلح أن يكون قائداً جل.. الرجال

... وملحوظتنا أن هذه الوقعة كانت بني مشر وعرتة، ومل تكن للحكومة عالقة ا مما دعا إن مل تدون

  ..وأعتقد أا وقعة يوم بصالة، وتاليتها يوم سبيخة

واملهارة املعروفة وقدرة القواد تبز بأوضاعها، ... وكل حوادث البدو متقاربة، وتلخص بغزو بعضها بعضاً
  ...ا الكثري من وقائع التاريخ مما ال يسع املقام تفصيلهوأحواهل
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   المهاجم من عدوه-5

والطرف املقابل الذي قد هوجم يتهالك يف الدفاع، ويستميت عند ماله وحرميه، ويناضل نضال األبطال، 
وهناك يشتهر بالشجاعة من يشتهر، وكم صدوا العدو واعادوه على أعقابه خائباً، أو مغلوباً بصورة 

 بنوايا عدوهم، أو بتوجه الغزو اىل ناحيتهم وما أصدق "السرب"فاحشة خصوصاً إذا علم القوم وأخربهم 
  : قول املتنيب على الكثري من قبائل البدو

 عن شمو سهم ضباب ثناه  غير األمير غزا كالبا ولو

  عنده الذئب الغراب يالقى  دون ثايهم طعاناً والقى

 من الماء السراب ويكفيها  تغتدي ريح الموامي وخيال

ويف هذه احلالة ... ويتحاشى البدو كثرياً من احلرب عند الضعون، أو اهلجوم على العدو عند البيوت
 وهم الذين يكمنون وحيافظون خط الرجعة ولذا "ملزمه" وهي اخليول اليت اجم، و "غوارات"تكون له 

  ..."غوارات وملزمة"يقول املثل 

  فة العط- العمارية -6

، وهو حصار يزين هلا بأنواع الزينة، والبنت يف "العطفة"، يقال له "هودج"العمارية بنت يعد هلا قتب يف 
الغالب تكون من أعز بنات القبيلة، بنت الشيخ، أو العقيد، ومن مجيالت البنات األبكار، وفيها مهة 

طلبت اليه أن يعود لنصرة اخوانه ونشاط، حتث القوم وحترضهم على القتال، وإذل رأت منهزماً عنفته، و
 اىل القتال كثرياً ما تؤدي اىل انتصار املغلوبني "العودة"، أو "العادة"وان ال تذل النساء بيد األعداء و

  ...بسبب ما يبدونه من استماتة، ومشر أهل العادة، وهلم الشهرة فيها

 القتال، وتكون من العارفات ، وتتدلع، وتنخى القوم وتشوقهم على"تكشف رأسها"وهذه البنت تفرع 
وملا ان ترى ...! برجال احلي وأوصافهم املقبولة، ومزايا كل؛ متدح يف مواطن املدح، وحتض على احلرب

رجوعاً يف الرجال، وغلبة طرأت، أو كسرة عرضت تستحثهم على العودة، فال يطيقون الصرب على 
وكثرياً ما ...! عيده فيستميت القوم يف القتالالئمتها وعتاا، أو تقريعها، تشجع وتعيد املنهزم، تست

وبسبب هذا ...! يناضل األبطال عنها وهي تقصد العدو، وتتقدم اليه، ليكون احلرب أشد وأقوى
 باعتبار "العيادة"وهلذا نرى بين الم يسموا ... التشجيع والتثريب ملن ترى منه ضعفاً يعود القوم الكرة

! أو العادة، العادة! العودة! العودة:  بيتاً أو حمالً بارزاً، وتصرخ م قائلةاا تدعوهم اىل العودة وتعتلي

 أيضاً، تسوق ناقتها اىل األمام بأمل أن ينقذوها، وأن "العمارية"وعلى كل حال تعرف ب! عليهم! عليهم
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ومثل هذه تكون صاحبة جنان قوي ال اب ...! يتقدموا حنو أعدائهم، ويتفادوا يف سبيل خالصها
املوت، وكثرياً ما تصاب قبل كل أحد، ويقصدها العدو خشية أن تشجع القوم، وجتعلهم يف حالة 

وهذه عادة قدمية يف البدو، ومل تكن من عوائد هذه األيام، وال دخيلة ...! استماتة وتفاد عظيم يف الدفاع
  : يف العرب، وإمنا هي موجودة من زمن اجلاهلية

 اذا لم تمنعونا نابعولت  ويقلن لستم يقدن جيادنا

وغاية ما ينتفع من هذه العمارية، أو العماريات حينما يشعر القوم بضعف، أو قلة يف العدد، وخور يف 
  ..العزائم، فريكن النساء اىل ما يشجع ويقوي العزائم

    

تماتة، واألمم ال تزال تستخدم أنواع األساليب إلثارة اهلمم، وتقوية العزم وتوليد العقيدة الراسخة لالس
... كاستعمال خطابات، واذاعة نشرات، وركون اىل ييج عداء سابق وتذكري به، ونظم أشعار محاسية

وإال فالقوة والعدد الكاملة ليس فيها ما يكفل النجاح، وإمنا جيب أن تقوى الروح يف التفادي والتهالك يف 
  ...سبيل الدفاع الوطين

والرتاع ال يقتصر على الكأل واملراعي، ...!!  كما ال جيرد املدينوهذه احلالة النفسية ال جيرد منها البدوي
وال لسوء معاملة من ااور، وال من جراء انتهاك حرمة دخيل، فقد يكون من جرائم قتل، أو من تعرض 

  ...والغزو من أشهر أسباب حروم...! مما ال حيصى... لعفاف

 ويعمل من خشب، ويغطى بريش النعام، وله  كما مر وهو هودج خاص،"عطفة"والعمارية تتخذ هلا 
  ...واآلن ليس له وجود يف القبائل إال عند ابن شعالن. شكل معروف عندهم

واملعتاد عند القبائل ان من تذهب عطفته يف حرب كأن استوىل عليه العدو ال يستطيع أن يأخذ عطفة 
ن تكون القبيلة أخذت عطفة عدوها وذلك ما دعا أن تنعدم من مجيع البدو، وال تستعاد إال أ... غريها

  ...وغنمتها، فيحق هلا أن تتخذ عطفة جديدة

 يف سائر القبائل ما عدا "العمارية"فاعتاضوا عنها ب. وقد انعدمت العطفة من اكثر القبائل، بل كلها
  ..الشعالن

  ...وتعد العمارية من أكرب الوسائل الستنهاض اهلمم، وتويتها بعد الفتور والضعف وخور العزم

  .احلصار: وهوادج النساء غري العطفة

  .ظُلة

   "باصور"وهو نوع هودج، أو هو مرادف له، ويسميه الزراع . كن
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   الغنائم-7

 فإذا مت احلرب أو الغزو بالربح والغنيمة فكيف تقسم "من طول الغيبات جاب الغنائم"يف املثل البدوي 
والرئيس، أو العقيد إذا . تفق عليه القوم أو جروا عليهالغنائم وتوزع بني الغامنني؟ يكون هذا تابعاً ملا ا

كان شجاعاً وبصرياً بأمر احلروب أخذ املرباع املعروف قدمياً، أو حسب ما اتفق عليه مع الذين غزوا 
وهؤالء ال يشترط أن يكونوا من فخذ واحد، أو من قبيلة، بل قد يتجمع اليه أناس خمتلفون ال ... معه

والكل على الغريب والبعيد الذي ليس بينهم وبينه ... ة بعيدة، أو جماورة، وقرابة قريبةجيمع بينهم إال قراب
ولكن يف حالة العداء واملنافرة بني قبيلة وأخرى، أو قبائل مع معاديتها كانت اجلموع .. وهكذا... عهد

ن له قاعدة أو ، وكا"مجعاً"تابعة للقدرة، وقد مر بنا ما تعتربه عرتة، وتسمي كل الف أو ما قاربه 
  ...زعيمة

والغنائم تابعة يف قسمتها اىل احكام عديدة، وخمتلفة تبعاً للمقاوالت، أو املعتاد يف امثاهلا والكل تابعون 
 وهذا العقيد من حني سلموا اليه القيادة صار يتحكم بنفوسهم وأرواحهم فهو "منوخاً"للعقيد املسمى 

  : وهو الذي عناه شاعرهم.! ..مطاع، بل مفترض الطاعة، ال يعصى له قول

  عبل الذراع بأمر الحرب مضطلعا  أمركم هللا دركم وقلدوا

نعم ان امره حاسم، ال يقبل تردداً، وهو يف الوقت نفسه يشاور اصحابه الذين جيد يف آرائهم فائدة 
  ...فيمضي دون تردد، ويقطع فيما يرون القطع فيه

تقسيم الغنائم، واالختالفات تؤدي اىل مراجعة العارفة، وغالب املنازعات، واألثرة نراها تظهر عند 
والعارفة ... ، أو تقبل عادة النظر اذا كانت صحيحة وطريقها معتاد"منها"واحللول قطعية اذا كانت من 

والغنائم يف . وهكذا... يف امثال هذه رحبه وافر، وغنيمته امنا تكون وافرة عند حدوث الرتاع على الغنيمة
  ..."حصة"يف احلروب احلامسة كما مر يف قصة الغزو غريها 

   قسمة الغنائم-7

  ...وهذه نوضح فيها بعض املصطلحات مث نصري اىل طريق قسمتها

  .ويقال للعشرين فما دون. الركب: وهذه متفاوتة جداً بالنظر ملقدار الغزاة وهم:  مجاعات الغزو-

  .جيش على ذلول وهم من مائة اىل ألفني. اجلمعه

  .ثل الركب إال أن أصحاا فوارس يركبون اخليل دون االبلم. السربه

  .وهذا للرؤساء يقودون االلوف. "البريك"ويقال له . اللواء
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  .وهي يف مقام اجلمعه من اخليالة من مائة اىل ألفني. الراكضة

  ."تالقت اجلموع":  قال"ياحمورب حورب" أو حنوه، ويف املثل "ألفاً"ويسمى باجلمع ما كان 

ويسمى املنوخ اذا كان عقيد اجلمعة، وهذا يتوىل قيادة اجلمع أو أقسامه املذكورة أعاله، : يد العق-
  .ونصيبه متفاوت على ما سيجيء

ولقسمتها قواعد تابعة لنوع الغزو ... وذلك بأن يتفق الغزو على ان تكون الغنائم جلميع الغزاة:  اخلشر-
  ...وماهية الغنائم

    

هذه يتفق الغزاة على ان تكون الغنيمة لغامنها وال يشاركه فيها أحد إال أن ومن :  كل مغرية وفاهلا-
  ...نصيب املنوخ أو العقيد حمفوظ ومعترف به

. وهذه تابعة لنوع األغراض اليت غزا القوم من أجلها وشروط العقد اجلاري:  العقادة ونصيب الغامنني-

أخذ العقيد النصف اذا كان الكسب من  ي"الركب"ففي . وغالب ما هناك أن نصيب العقيد خمتلف
  ... وحده اذا كانت الغنائم خمتلطة"املرحول"، أو يكون نصيبه "املرحول"

، وال يدخل اخلشر ما استوىل عليه الغازي "خشراً"وعادة الركب يف الغالب أن تكون الغنائم بينهم 
ومن يتناول الغنائم  . "قالعه"وهذه تسمى .  وهي ان جيندل حماربه ويستويل على فرسه"القالعة"بصورة 

وسربة . "حوايه" وهي ناقة أو ناقتان اىل ثالثة وتسمى "طالعة"قبل كل احد فريبح نصيباً وتكون له 
 "كل مغرية وفاهلا"وغالب اجلمعه أن تتفق على أن تكون . اخليل ال ختتلف عن الركب يف حكم الغنائم

 اخلزيزة وتسمى ناقة الشداد خيتارها من كل ويف هذه يؤخذ العقيد.. أي أن يكون الكسب ملكتسبه
 ويقال له املرحول ويراعى الطيب مع من يوده "أبكع ظهر"مث يأخذ العوايد وهي ما يسمى ب... الغنيمة

  .والباقي يف حالة اخلشر يوزع بني الغامنني... فيربه ببعض العطايا أو مينح من ظهرت له قدرة ومهارة

، "مسرباً" يأخذ الشيخ وهو العقيد ما خيتاره مما مير من أمامه، ويسمونه "ءاللوا" أو "البريق"ويف البريك 
، وكذا ال يأخذ من الفارس الطيب "أقاربه األدنون"وال يأخذ من املعروفني من العشرية ممن هم لزمته 

وزع وبعض األحيان ال يأخذ الرئيس إال أنه إذا أخذ ي... وهو الذي يتفادى يف حروبه، وال من احملترمني
  ...القسم األكرب منه

وعلى كل حال لقسمة الغنائم طرق متبعة، واالختالف فيها كبري، ومن جراء هذا يرجعون اىل 
  ...العوارف

   الحذية- العكلة -8
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 "احلذية"قد يرجع اىل الغزاة الغامنني بعض من بت أمواله، ويطلب منهم أن يعيدوا له قسماً منها فيقول 

وهذا يرى ان سوف ال يتمكن أن يعيش بعد أن ذهب كل ما عنده، يلتمس . "ابشر بالعطيه"ويقال له 
ويطلب أن يعطوه، ومل يكن من احملتم أن يبذلوا له، فقد مينعونه وحيرمونه، إال أن العطاء يدل على نبل 

وال يقع يف األغلب، وقد تكون نفس من بت ... وكرم يف النفس، واملنع يدل على لؤم وخسة يف الطبع
له أبية ال ترضى أن يطلب العون واملساعدة من عدوه، وإذا كانت الغضاضة قوية وفيها قتل وإيالم أموا

. "حذية"والعكلة هي املال الذي يعطى للمنهوب منه ويسمى ... فال يعطى طالب العكلة واملنع نادر جداً

فيه من الضعف ما مل يستطع واحلذية أيضاً ما مينح به املتخلف عن الغزو لسبب، أو يكون الطالب فقرياً، و
  .فتكون له شرهه على اقاربه الغامنني... به أن يقدر على الغزو

وكل ما نقوله يف العكلة أو احلذية أن البدوي كبري النفس، نراه يعفو يف أشد ساعات احلرج، ويف النجاح 
تخرون دائماً مبا وأوقات الربح مينح، ويعد عندهم العفوعند املقدرة من كرمي اخلصال؛ ونرى القوم يف

وكأن طالب العكلة يريد ما يتقوت به كما أن العكلة واسطة جناة ... عفوا به، او منحوه لطالب العكلة
  ...احلياة

  ملحوظة

وغالب احلروب بني .  أيضاً"عكلة" يف البادية وتسقى منها االبل ويقال هلا "ثبار"يقال لآلبار ثربة ومجعها 
.. امسون الوقت بينهم، بسبب تدخل العاذلني خصوصاً إذا كانوا أقاربالبدو على العكلة هذه، وقد يتق

  ."احلزل"ولكل عكلة اسم خاص ا مثل 

الربيت، وامي، واللصف، واملعنيه، والنصاب، واحلمام، والعاشورية، واللعاعه، : ومن آبارهم املعروفة
  ...ل كثريةوالشربم، وواقصه، والشبجه، والصيكال، والصميت، واالمكور وهي عك

للمؤرخني تدوينات يف آبار ... والوقائع عليها كثرية ال حتصى... وبني هذه اآلبار املطوي، والعكلة
  ...العرب

   ما قيل في غزاة البدو-9

ويطول بنا ذكر من اشتهر، أو كل من قيل فيه شعر ملا برز من . اشتهر كثريون بالشجاعة واحلروب
  ..شجاعة، وابدى من تفادي

  : يف عبد احملسن والد فهد وعجيل آل هذالومما قيل 

 على روس المعالي جالميد ترمي  تمطر شمالي مزنة غره يا
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  منيهبن األواليد"2"كرون وعشبها  روس الرجالي يفهيد "1"زبيديها

   الي يكص البواليد"3"ماص الحديد  ابو عجيل ماضي الفعالي يتلون

    : ارع ابن اخيهومما قيل فيه يف وقعة عبد الكرمي قاهلا ش

  يوم الزحامي"4"حامي الوندات يا  عم يا مسجي الكبايل هدب شيح يا

  اللجامي"5"عاد ما يجعد صفاها يا  جيف الفرس تركض على الكاع وتميح

 صار ما يركى عليها االبهامي ليا   تنهزع للمفاتيح"6"الفرايش جيف

  : ر حبروبه ويلوم صاحبه قالوهذا عبد اهللا بن تركي من آل سعود خياطب آخر ويفتخ

 مملوك الى حمر العتاري وانت  لو لبسك حرير تجره وشعاد

 الذل شبعان من العز عاري من  سوالك سنام وسره الزاد

  خوي مباري"7"األجرب أنالي  من خويه تبره كل يوم

 النشامى حباري مناعير يدعي  الصديج ولو سطا ثم جره نعم

  ويمدح مصابيح السرى كل ساري  تسرهسرى واس طول المسره من

  : قال حممد من الصكور

 جذبني من بعيد رفيفه بركج  يمزنه غره من الوسم مبدار

 صحاصيح الفياض النظيفة يرعن  ما يكبلن دمنة الدار كطعانّا

 الضعيفه بها العر النشاش وتربع  بها كطعانّا غر وجهار وترعى

 الضعف راحت ردوم منيفه بوعك  عليها بنيه اللبن بجدار يبني

    "2" ومشعان"1"وترعى بذر اهللا ومتعب

     يروي حدود الرهيفه"3"ومغيزل

 نخفي الطريفه وعن جارنا ما عاد  لنا كار وحنه ترى هذا لك اهللا

 واحد على جاره صفات محيفه  على جاره بخترى ونوار واحد

 صيد الضعيفةجليل وال ي وصيده  وخطو الولد مثل النداوي لياطار

 على حمله نكل حمل اليفه وزود   لياثار"4"وخطو الولد مثل البليهي

 صفر تضبه جتيفه وعود على  وخطو الولد يبنش على موتة النار
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 الوصيفه جاره يعد على وكل  ليبده مجفي عن الجار والجار

 له النفس الجوية ضعيفه وندعي  بالغار خماله رفيه العيش نرفي

 املقولة نعلم أوضاع البدو، وروحيام يف حروم، وشعورهم مما تعني آدام يف الغزو وهي من القصائد
وهذا يعين ان املنهزم أو . "املنع"وهم عند الغلبة قد يلجأون اىل ما يسمى ب... غزيرة وفياضة جداً

ا من اعطاء حق  أحد وجهاء الغامنني، ويتمكن هذ"منع"املنهزمني قد جيدون أنفسهم يف خطر فيكونون يف 
ويدفع عنهم القتل إال أنه تباح له خاصة أمواهلم، وال يستطيع أن يتعرض ... املنع لواحد فأكثر اىل مائة

 اذا كان بني "املنع"ويف بعض األحوال ال تقبل الدخالة، وال جيري ..هلم أحد رد أم دخلوا يف منعه
وهذا ...  فيقتل كل من استولوا عليه"يح ال يطيحالطر"املتحربني تأثرات ووقائع مؤملة أدت اىل قاعدة 

 املعروف "الوجه" يف الغزو غري "املنع"و ... جيري حكمه يف احلقوق املتقابلة وانتهاك حرمتها بني املتقاتلني
  ...بني القبائل

4  

  الصيد والقنص

 حالة، وال البدوي اذا جاع افترس، واذا شبع لعب، واذا اصابه ضيم سهر، وعلى كل حال ال يهجع على
... يترقب األوضاع تارة، ويثري العداء تارة أخرى، ويغزو آونة... يستقر على رأي، وال ينام على مكروه

وكأن حياته مشوبة بشغب، أو أنه خلق ... فاذا قل عمله حارب الوحش، واختذ الصيد، وطارد القنص
وهلم يف ... ضد ما يالئمهال يهدأ، وال يطمئن بل اهلدوء والطمأنينة خالف طبعه و... من زعازع

  ...احليوانات املفترسة وطريق قتلها واالنتصار عليها حكايات ال حتصى

وهو يف حياته يكافح الصناديد فال يبايل ... ال يستعصى عليه الصيد، وهو أسهل عليه، وأقرب اىل متناوله
  : والغالب أنه يف غىن عنه، ال يقنص إال ما هو مهم. ان يدرك قنصه

  شهب البزاة سواء فيه والرخم  صته راحتي قنصما قن وشر

إال أن ... والبدو ال مييلون كثرياً للصيد العادي، وال يقنصون إال يف أيام الربيع بقصد اللعب واألنس
صليب يغلب عليهم تعاطي الصيد اعتيادياً، ويتخذون الوسائل الغريبة للحصول عليه، وتراهم يطاردون 

 ومحار الوحش وسائر القنص الذي يستفيدون منه حلاجيام، تلحهم الضرورة الظباء، والنعام، والوعول،
  .اليها يف الغالب

     : واملعروف منها. وطيور الصيد ال يتعاطى البدو مجيع أنواعها دائماً
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  .وهي من نوع احلر. رقبتها طويلة أطول من الصقر. املانعيات وهذه يف الشامية

  .طيور حرة يف البحر. البدريات

  .يصاد بني النخيل يأيت من البحر. بيديالك

  .وهذا يف جبل محرين، وجبل مكحول، وغريمها.  الوجاري"الوكري"الوجري 

  .طري حر يف البحر. الفارسي

  .والباقيات للصيد كله... وهو يصيد الدراج، واحلبارى، واألوز. وهو البازي، يف حدود إيران. الباز

  .وهو مقبول. احلر الكطامي

الصيد بالكالب السلوقية ويطاردوا على ظهور اخليل، وغالب صيدهم الغزال، وباقي ويستعان يف 
  .الصيود ال قيمة هلا

  ."الباشق"، و "النسر" و "الشاهينة"، و "احلدأة"، و"ابو حكب"وهناك من الطيور ما يصيد لنفسه مثل 

م، ومن صيدهم الوبر وصليب يف كل موسم هلم صيد، ومن صيدهم الغزال، والوضيحي، و الوعل والنعا
ويستعملون يف الصيد ..  وسائر الطيور واحليوانات الوحشية"جليب الدو"وهو أشبه باألرنب ويسمى 

  ..."الفخ" و "الزنانيح"

  العرب البدو 5

  الخيل 1

  : قال املتنيب

  وان كثرت في عين من ال يجرب  الخيل اال كالصديق قليلة وما

 عنك مغيب فالحسن ضائهاواع  لم تشاهد غير حسن شياتها اذا

   الخيل-1

كان العرب وال يزالون يف حب شديد خليوهلم، وتعد من أنفس ثروام، يتغالون ا ويعنون بأنساا 
وأرساا، ويلحظون شياا وعيوا، وما جيب أن يراعى يف تربيتها، واستيالدها، وذكر الوقائع العظيمة 

الولد، ورمبا كانت أعز، وأحق بالعناية والرعاية، عليها اليت جرت على يدها، وهي عندهم كاألهل و
املعول يف حياة املرء، وغنمه ورحبه، وعزه ومكانته، أو تكون سبب هالكه، أو خسرانه، والعريب القدمي ال 
يفترق عن ابن اليوم وان كانت السيارات قد صارت تطاردها، وتسابقها يف طريق جناا، ولكنها مل تقلل 



عباس العزاوي-عشائر العراق    197  

  ...من قيمتها

واذا كان البدوي ممن يتعاطى الغزو واحلروب، وله أمل يف النجاة، واخلالص من املخاطر، فإنه يراعي 
وله حكايات كثرية يتكون منها آداب مسرهم وحمادثام، وهي ... حسن اختيار فرسه، ورسنها املعترب

ئمون من بعض صفحات مهمة والذة، يصفون جنابتها، وأشكاهلا وعدوها، وفعاهلا يف احلرب، ويتشا
  ...شياا

ومواضيع اخليل يتكون منها آداب قد تعجز االفالم عن االحاطة ا او استيعاا، وكتب اخليل القدمية 
واالستقصاء . واحلديثة مل تف بالبيان، ومل تتمكن من االحاطة بكل املباحث، ووجهات األنظار متفاوتة

  .يطول

 ومن اخلذالن على األمة "نواصي واعتاب"، و "واصيها اخلرياخليل معقود يف ن"يتردد على األلسن دائماً 
ان تكون قد تركت شأن خيوهلا، وامهلت الركوب والطراد على ظهورها، ولكن ال بطريق السباق 

فالسباق املرغوب فيه اختبار قدرة الفرس بامتحان ركوا، والفارس وجتربته، وتعوده . املعروف اليوم
ويف ذلك ما جيلب االنتباه اىل حالة الفرس وأوصافها البدنية، ... ى املشاقبتقوية عضالته، وممارسته عل

  ...ومعرفة صحة أصلها وجنابة جنارها

ومن مل يزاول الغزو ير يف ركوب اخليل، ومطاردة الصيد، والتعود على الرياضة واخلشونة أكرب فائدة 
زاولة هذه الرياضة، وهي خري من بل ان احلضارة تتطلب احلصول على خشونة البداوة مب... وأعظم نفع

الرياضة الصناعية، فيها حركات يف الركوب والغارة، وقطع الفيايف، واالستفادة من القوة، وتنشق النسيم 
وكلها من خري وسائل الصحة ... الطلق، وامتحان البصر، ومراقبة الصيد وترصده، ومطاردة الوحوش

  ...والتمرن على الفروسية

  "أرسانها"أنسابها 

... رفت خيول كثرية قدمياً وحديثاً، وجنحت يف حروب عديدة، وصارت عزيزة ومعتربة عند أصحااع

وهذه هي السبب يف تكون الرسن، فهي الصديق الذي ينقذ صاحبه من مهلكة، أو ورطة عظيمة، ووقعة 
ائماً عن الوقائع ويتحدث د.. والبدوي حيفظ هلا هذا، ووفاؤه مينع أن يبذهلا، أو يتهاون يف شأا... خطرة

وفيه عدد املشهور . "نسب اخليل يف اجلاهلية واإلسالم"والبن الكليب كتاب .. اليت أدت اىل جناته بسببها
     "1""كتاب امساء خيل العرب وفرساا"وأليب عبد اهللا حممد ابن االعرايب ... من خيل العرب

حناء العامل خصوصاً يف السباقات الدولية، والعراق مشتهر خبيله األصيلة، ذاع صيتها، وصارت تطلب من ا
ولكن البدوي ال يلتفت اىل كل هذا وال يبايل بتجارا، وال .. وقد يقتنيها امللوك للركوب والزينة
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وإمنا تعرف عنده مبا تقوم به من جوالت حربية، وحوادث مهمة، فتنال شهرة بعدوها، ... شهرا
هذا وتوايل الوقائع مما أكد له عراقة نسبها ... دبريه هلاوبراكبها وشجاعته يف حومات الوغى وحسن ت

  ...وكون هلا رسناً مقبوالً عنده

 بالذليل يفعل هذا انما  يا بني الصيداء ردوا فرسي

 الليل وايطاء القتيل دلج  عودته مثل ما عودوه

ئدة ويتقاضون أجراً وعلى كل حيافظ على الرسن كثرياً، واحلصان الصاحل يستولد منه، وهلم العناية الزا
  ..."حصان شبوة"على هذا فيقولون 

وكان يراعى يف أنساب اخليل أن بعض هذه تقع حادثة، فينجو ا صاحبها وتكون سبب حياته فيسميها 
باسم يالزمها دائماً، واذا تكررت احلوادث منها أو من نسلها فهناك يتكون الرسن وال تنسى، ويف هذا 

  .وقد يالزم الرسن البيت مدة فيسمى به... ا قامت بهاعتزاز بسلسلتها، ووفاء مل

وامللحوظ هنا أن االحتفاظ بالرسن دون مراعاة االعتبارات األخرى قد أدى اىل انعدام اخليل األخرى مما 
وهذا نقص اويشري اىل عدم التغايل ... مل يشتهر هلا رسن، أو أن يقل االهتمام ا، وال يكثر رسنها

األصل "وحرصوا حرصاً زائداً وقالوا . عند اجلنس الرديء وإن كان أصله مقبوالوفيه وقوف ... فيها
 ترقيعاً ملا رأوا من عثرات ملرار عديدة، فتصلبوا يف احملافظة، وتعصبوا تعصباً ال يكادون يسمعون "جيود

  .على ان ايام الطراد، والرهان قد عينت خيوالً مقبوالت، وصار حيتفظ ن... خالفه

وهذه عند حسن العامود من مشر، وصلت اليه من الفرجة من عرتة، . اجلدرانية: أرسان اخليلومن أشهر 
  ."الوبريانية"واسم صاحبها األول جدران فسميت بامسه، ووبري ان اخوه، واليه تنسب 

 عند ابن عليان من السبعة، وعند الشيخ عجيل الياور، وعند املرحوم السيد حممود النقيب واآلن ال. العبية

 عند مدحي بن زهيان "ام جريس" عند السحيلي من فداغه، و "السحيلية"أعرف اين صارت؟ ومنها 
 عند نوري الشعالن، ويقال هلا الشراكية االخدلية، واالخديل من الفدعان من ضنا "الشراكية"الربجيي، و 

  ."اهلونية"ماجد ومنها 

  .احلدرجية: وهذه منها. املعنكية

  .رجية وهي عند ابن سبيل من الرسالني وعند ابن غراب من مشروهذه من احلد. السبيلية

كحيلة : ، منها"كحيلة"وهذه يضرب املثل بعراقة أصلها؛ فاذا وصفت امرأة بنجابتها قيل .  الكحيلة"4
وهي كثرية ومنها االخدلية عن االخديل من اخلرصة وجبيحة للصائح واآلن عند شيخ حمروت . العجوز
  .اهلذال
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  .عند االسبعة. كحيلة األخرس

  .وعند الدويش يف جند.  من املنتفق"العلي"عند . كحيلة كروش

  .وهذه على ترتيبها ارجح اخليول املعروفة عند البدو كما هو املنقول عن الشيخ فهد اهلذال

 عند العفارة فخذ من السلكه وعند ابن غراب من مشر، وعند داود "العفرية"وتسمى .  محدانية مسري"5
  .شاآل حممد با

منها الدغيم من اهلذال، وعند زبينة من الفدعان وعند ابن عامود، وعند االوضيح من .  الصقالوية"6
  .الثابت، واالجويدي من الثابت

  .اجلدرانية: ومنها

  .الوبريية

  .النجيمة

  .عند الدويش من آل حممد، والنواك أصالً عند اجلاسم من االسبعة.  النواكيات"7

  . يف العراق"السلكة"ند املرجيب من املضيان يف جند، وع.  الوذنه"8

  .عند البد الرزين من عبدة.  الربده"9

  ".من عبدة"وعند ابن هتمي " سبعة"عند ابن عيده من الرسالني .  ريشه"10

  .عند الرولة.  شويهة ام عركوب"11

من " يعيش وصلت من امام اليمن اىل آل سعود ومنهم صارت اىل ابن. من خيل ابن هيازع.  الدمهة"12
  ".دمهة عامر"وقد يقال . واآلن قليلة. خال فهد اهلذال ومنه تفرقت وتكاثرت" ضنا مسلم

ويظهر من هذه التسميات، واملعروف من أصوهلا اا مسيت باسم اول من اقتناها فاشتهرت عنده أو 
  ...بصفة خاصة ا أو ما ماثل

  : قال البدوي

   الرجال بمالهاوالخيل تشريها  عز للرجال و هيبة الخيل

  : وعارضه آخر

 "1"ساسها عريب واللي  النسا بوروك العز

 تسجي العدو امرارها عنابر  تطلع منه كطم االخشوم عنابر
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... هذا وتعد من نوع اهانة الفرس وانتهاك حرمة رسنها أن حيرث عليها، أو جيعلها دابة محل ونقل أثقال

  .ازاً بأصلها، وزيادة اهتمام به عندهم، اعتز"احلشم"وعلى هذا يترتب 

   شياتها وأسنانها-3

يف البدو أرباب معرفة يف أوصاف اخليل وبيان مجاهلا وحسن شكلها وتناسب أعضائها ومنها املقبولة، 
، واذا "املرسولة"، ومثلها حمجلة الرجلني، وتسمى "غرة يف جبينها"فإذا كانت فيها سيالة . واملشئومة

 وهي "املخوضة"، وهناك "املرجبة"وكذا يقال يف حمجلة اليسرى، وتسمى . وكةكانت فيها غرة فهي مرب
اليت كل ايديها وارجلها بيضاء، واذا كانت اليد اليسرى والرجل اليسرى خموضة، أو حمجلة قيل هلا 

  ... وصاحبها يركب على بياض، ويرتل على بياض"الزنية"

  .وهذه كلها مقبولة

 تكون يف اجلبهة، أو يف الصدر، أو يف "الشعرة"ظهر املقدرة يف تعيينها ومما يتشائمون به من اخليول وت
.. ومن مث يدركون بركتها أو شؤمها وعندهم جتارب عديدة، ومعارف موروثة... الرقبة، أو البطن

وغالبها مالزمة ملا يفسرون به فالذي يسقط من فرسه فيموت، أو يدخل الغزو فيصاب، أو يكون تكلع 
ولعل هذا هو ... لون انه ما ناله ما ناله لشؤم يف فرسه، وال يرغبون ان ينفروا من حربأو ما ماثل يقو

  ...السبب يف توليد هذه اخلرافة

 فكأا مبثابة "كفن"وعندهم حمجلة االيدي رزقها حمدود، والشؤم عندهم يف حمجلة اليد اليسرى ويقال هلا 
  ...وهكذا الشقراء اخلالصة مشؤمة.. كفن لراكبها

فرس اذا ذرعنا مؤخرها من احلافر اىل القطاة وكان أطول مما بني حافر اليد اىل احلارك تكون سريعة وال
اجلري، واذا كانت صدور اخليل عريضة، ومناخرها واسعة، وعيوا كبرية، وجبهتها مربعة فهي مرغوب 

  ...فيها

  .نومه، وسرع كومه: فيها من صفات األرنب: وقد نعت بدوي فرسه فقال

  ."1"فزه، وكرب وزه: صفات الظيبومن 

  .، ووسع عني"2"كصر جني: ومن الثور

  .، وقوة عصب"3"وسع حجب: ومن اجلاموسة

  .وسع جوف، وبعد شوف: ومن البعري

 لألصمعي بيان عن أوصاف اخليل وتفصيل اعضائها، واالستشهاد بأبيات قدمية لشعراء "كتاب اخليل"ويف 
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 مل أقف على اسم مؤلفها تبني "فضائل اخليل"الة خمطوطة يف وعندي نسخة خمطوطة منه، ورس. كثريين
ورسالة أخرى منسوبة المرء القيس يف الفراسة ومعرفة اخليل، والعالمات ... جياد اخليل، وترتيب سبقها

  ...، لنجم الدين بن خري الدين الرملي"اسبال الذيل يف ذكر جياد اخليل"احلسنة وغريها، و 

اذا ولد ملدة سنة . اذا كان قد سقط ملدة ستة أشهر احلويل. الطريح:  يف احلاضروأسنان اخليل أو أعمارها
  .وتشىب يف هذا السن. اليت تبلغ من العمر سنتني. واحدة اجلذعة

  .هلا من العمر ثالث سنوات. الثنية

  ."قرحاء"هلا من العمر مخس سنوات وتسمى كرحة . الرباع هلا من العمر اربع سنوات اخلماس

 تعويد الفرس، وتنفريها باجراء متارين وممارسات عديدة هلا يعرف "السباق":  التجبيش-يل  التجف-4
... وهذا من خري الطرق لنجاح الفرس يف السباق أو يف الغزو أو احلرب... "التجبيش" أو "التجفيل"ب

نعلم ان البدوي ولتربيتها أصول، وطرق اعتناء، ومراعاة احلالة اليت جيب ان جيريها، والعناية ضرورية، و
يهتم بفرسه، ويالحظها اكثر من نفسه، ولكن السباق حيتاج اىل وصايا صحية، وأوضاع خاصة يف أكلها 

  .وركضها ومترينها وال يقوم ذا عندهم سوى مالكها... وشرا

والبدوي على حالة غري حالة الريفي فانه جيفل فرسه دائماً، ويطارد عليها فنكون يف وضع تأهب على 
خبالف الريفي فانه ال يراعي هذه إال يف اوقات خاصة وال جمال له ان يطارد .. غارة، وتابعة ألدىن اشارةال

يف اراض حمدودة، فاخليل ال ترى ميداناً فسيحاً، وحتتاج اىل مترين لتنال مكانة يف الركض، وغالب اخليل 
...  يكون النجاح كفيلها ومن مث"هواؤه عذب ونشيط"القوة النشيطة هي اليت تعيش يف مكان عذي 

واأللعاب، والسباق على ظهور اخليل من ألذّ ما جيري بني العربان يف أيام افراحهم، أو ابان التمرن على 
  .والتأهب للغزو... احلروب

    

ونفس الركض وميدانه حىت ان ... وهنا يظهر الى من اخليول، وهذه تابعة لتقدير قوة األعصاب للعدو
فاذا مل تقدر هذه ...  تسبق اذا مل يطل ميداا، وتنال السبق على الكل اذا طال املدىبعض اخليل قد ال

وعلى كل حال ... النواحي وأمثاهلا فال أمل يف جناح غريها، ويضرب العرب األمثال يف املدى وطوله
متمرن هناك أمور جيب االنتباه اليها وحتتاج اىل خربة وفكرة قومية، وغالب من يقوم ذه املهمة 

  ...عارف

ويف هذه األيام راج سوق اخليل يف السباق، وتولدت بينهم مصطلحات كثرية ملا رأينا من عناية األجانب 
ومن مث رجحت من نالت السبق ملرات، ... ا، واستفادم منها، وتعيني درجات السبق، والرهان عليه
 قد ال تكون عالقة للرسن ن، وامنا احنصر وصاروا يتغالون يف أمثاابالنظر ملا ترحبه، واشتهرت كثريات
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ذلك يف خيل معينة، وذا حصل انتقاء يف السوابق، وطوي ذكر اخليل األخرى، وان كن من اخليل 
  ."عند الرهان تعرف السوابق"ويف املثل ... العراب

وقها بل وهذا من ضروب املقامرة بل من اعظم املقامرات، ومن أشد االضرار على اخليل واالجحاف حبق
التجاوز عليها، وجيب ان ال يشيع بكثرة واماك يف أمة حريصة على اوضاعها احلربية، واالنتفاع من 

ومن املؤسف أن يروج ... وقد مر الكالم على السباق املرغوب فيه... نشاط خيلها، وقيمتها احلربية
  ...سوق اخليل من طريق سباق املقامرة، وتزيد العناية ا من أجله

  سماء الخيل أ-5

وأمساء اخليل املعروفة قدمياً وحديثاً كثرية عندنا، وهلا يف هذه األيام امساء جديدة، واشتهر من اخليل القسم 
الكبري ملا كان هلا من مواقف بارزة يف احلروب كما اشتهر شجعاا فحافظت من جراء ذلك على 

عداد كل ما عرف واشتهر يف السباق وغريه وت... أرساا، واليوم يعوزنا احصاء امساء اخليول املعروفة
  .عسيلة: وهذه بعض املشهورات. يطول كثرياً

  .تاج عطية

  .ردحة

  .محية

  .فضيلة اهلوى

ولألسف كل هذه اخليول العراقية مل تشتهر بوقائعها وامنا عرفت . هذا ويضيق املقام عن التعداد
  ...!! بسباقها

   سرقة الخيول-6

يدعو لالنتباه واللذة معاً ما يورده البدو عن سرقة اخليول من اناس تعودوا من ابدع ما جيلب االمساع، و
وكل ما يوردونه من حكايات وقصص يدل على عزة اخليل ومرتلتها عندهم؛ فهي .. على ذلك ومترنوا

من أعز ما عندهم، ولذا يبالغون يف اطرائها، يذكرون شطارة السراق وحسن مهارم، وما يقدم هلم من 
ال يف استعادة الفرس املسروقة، والتهالك وبذل اجلهود يف استعادا، وما عاناه صاحبها، أو ذكر فداء أم
 هو الذي يركب الفرس "البطاح" وهو الذي يسرق ليالً وخلسة، و "احلايف"والسراق منهم ... خيبته

  ...ويفر ا على مرأى منهم

وهذا حيبس . يول وهو الذي يبطح على الفرس يف الغالب من كان متعوداً على سرقة اخل"ربيط البدو"و 
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وحيدد حبديد الفرس، ويبقى حىت يسلم املسروق أو يفك نفسه مببلغ يتقاضونه منه أو من كفيله والربيط 
  .، وحيتاج اىل أن يفك نفسه"وسكة"قد يكون مطلوباً سابقاً بأموال أخرى أو 

   بيوعاتها- شركة الخيل -7

 يهون عليه ان يعطيها، أو ميلكها لغريه ببيع وسائر التمليكات اال لضرورة، يعتز البدوي بفرسه كثرياً، وال
، أو نصفاً شائعاً، أو رجالً، أو "عدالة"وقد يكتفي ببيع حصة شائعة كأن يبيع ... او حلاجة تعرض له

 ال وهذه شاع البيع ا حىت عند غري البدو، وحافظوا على ارساا، والبيع يف مثل هذه احلالة. نصف رجل
وكل اخليل .. تظهر غرابته يف بيع الكل وقطع العالقة كما هو املعتاد يف سائر البيوعات واالمتعة وتداوهلا

اال ان البدوي يف اخليل ... ليست كرائم، وامنا هناك خيول تباع وتشترى على املعتاد كالضأن والبقر
وذلك بأن تكون أول بطن . اىنبيع مث: وهذه أشهر بيوعام. خاصة ال يريد ان يقطع عالقته بفرسه

 فال عربة به، "فلواً"واذا كان املولود ... للبائع، وبعدها للمشتري والثالثة للبائع، ومن مث تنقطع العالقة ا
  ...وجتري القسمة على ما عداه

وقد .  للفرس"املريب"ويف هذا تكون القسمة على البائع، واخليار للمشتري ألنه هو اجلاين . بيع النصف
  ..بقى الشركة ملدة طويلةت

ويف هذا يكون البطن األول اذا كان انثى للبائع وتفك على ان يكون للمشتري منها البطن . بيع العدالة
  .األول أيضاً وتنقطع العالقة

  .وهي الربع على الشيوع. بيع الرجل

    

القائم بتربية ومن هذه كلها اذا كانت اخليل مشتركة قسم الشريك وكان اخليار لصاحب الرسن وهو 
اخليل، وينقطع اخليار ملرتني ويف الثالثة ليس له ان يرجع عن اختياره وذلك انه خيتار فاذا وافق الطرف 
اآلخر فله ان ينكل عن اخليار، مث يقسم الشريك مرة أخرى وله أيضاً ان ينكل، ويف االثلثة ليس له ان 

  ...يرجع عما اختاره، ويكون هذا قطعياً

2  

  االبل

نت اخليل وسائط جناة مهمة حلياة البدوي فال شك ان األبل قوام هذه احلياة ووسيلة بقائها وطريقة اذا كا
وهي واسطة نقله من مكان اىل ... فمنها لبنه، ومنها وبره ومنها حلمه، وجلدها نافع له.. سد حاجياا
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عيشته مرة، وآماله ولوالها لكانت حياته منغصة، و... "سفن الرب"آخر، ومحل اثقاله فهي يف نظره 
  ...وهذه فيها غناؤه وثراؤه بل من اعظم ثروة له، ومن أهم جتارته، وأكرب واسطة لنماء أمواله... ضيقة

ال تعيش للبدوي أنعام وهو يف حالة غزو، وتنقل سريع من مكان اىل مكان اال اذا كانت كهذه االبل 
فهي حبق تعد أعظم ... يف البعيدة عن العمرانتتحمل املشاق، وتتكبد الصعوبات واالراضي الوعرة، والفيا

  ...نعمة ناسبت اوضاعه فكأا خلقت ألجله، وقدرت له يف أصل اخللقة

دليل االمتنان ذه النعمة، ولوال االبل ملا متكن البدوي ان " أفال ينظرون اىل األبل كيف خلقت"ويف آية 
  ...ذا املشاهد واملنتفع به أكرب دليل وأعظم نعمةيبلغ املكان الذي يريده اال بشق االنفس وصعوبتها، وهك

والعرب يف آثارهم الكثرية من كتب األدب واللغة تعرضوا للكالم عليها، واوسعوا املباحث ومن اقدم من 
كتب، وخص األبل مبباحث خاصة األصمعي فقد نشرت له يف األيام األخرية رسالتان يف األبل وردتا يف 

طبعت هذه اموعة يف بريوت . وغست هفنر استاذ اللغات السامية يف كلية فينا للدكتور أ"الكرت اللغوي"
  .137 واألخرى يف صحيفة 66 والرسالتان احدامها جاءت يف صحيفة 1903سنة 

وعلى كل حال يهمنا ان ننظر اىل ثروة البدوي، ونقدر قيمتها ومكانتها ونعني طريق معيشته من وراء 
بري املالئمة لالنتاج، والطرق الصاحلة للتكثري، وخمارج للبيع والصرف يف هذه الثروات لنتخذ له التدا

، فنكون قد ساعدناه وجعلنا حالته يف رفاه ورحبنا منه .املواطن األخرى لالستفادة من نواح عديدة منها
  ...يف جتارتنا، وضرائبنا، وسهلنا له مهماته

 السيارات؛ فهي من أرخص وسائط النقل، وإن واالبل يف العراق كثرية، وكانت هلا فائدا قبل شيوع
امهال هذه الثروة دون عناية يف امرها غري صحيح، ومن اهم ما يعرض للبدوي قلة ... كانت بطيئة

املراعي هلا، ومن الوسائل الفعالة افساح اال له للسرح يف مواطن ال يستفيد منها سواه، ويف هذا ختيف 
  ... ضياع كافة ابلهلويالته ومصائبه مما قد يؤدي اىل

واالبل انواع كثرية، وبينها ما هو معروف قدمياً، ويعد من جنائب االبل ملا فيه من املزايا املختارة من 
  ...سرعة، وحتمل مشاق، أو ما ماثل

  :"الرحول" ويقال له "البعري"ويسمى : وأشهر املعروف منها مما ينتفع به للحليب واحلمل: أنواع االبل

وواحدها خوار، وهي اباعر عرتة ومشر وغالب البدو بصورة عامة، وهذه ابل بادية الشام، .  اخلواوير-1
وهذه ال تعيش يف العراق يف . تصرب على العطش، وتستخدم للغزو، تعيش خارج املياه يف البادية اجلرداء

، و "بنات عبجلي"، و "بنات وضيحان" واملعروف منها "الزرجيي"األرياف من جهة القارص 
  ."الشراريات"، و "نجبانياتال"

واحدها اجلودي وهذه يف الغالب عند املنتفق وغزية والصمدة من الضفري وسائر القبائل .  اجلوادة-2
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وال تصرب هذه على الضمأ، وال تتحمل املشاق اليت تصيب .  وغريها"الزقاريط"الريفية كالزكاريط 
  ."جواده"وابل مشر طوقه كلها ... البدو

وهذه صغرية، وهلا . التيهية:  ومن أنواعه"الذلول"يستفاد منه للركوب غالباً ويقال له وهناك قسم آخر 
وهي عند الشرارات من الصلبة، واحلويطات . رسن، تفيد للسرعة وللمغازي، وتقطع مسافات بعيدة

  .وهذه تطرح النعام، والغزال، وهي للركوب خاصة، ويقال ان اضالعها سبعة يف كل جانب. منهم

ا يتمكون من . تعيش يف البادية، وتصرب على املاء، وهي عند مشر وعرتة، وعند الشرارات. هاحلُرو
  ...اللحاق باخليول

من نوع اجلودي، وهي مجيلة ووافية، وغالب ما تكون عند املنتفق وحيتفظون ا، وقليلة يف . العمانية
  .سائر األحناء، ومواطنها على ساحل خليج فارس

  .ليلة يف العراقوهذه ق. الباطنية

    

   "للسيالن منهم": قال صليب خياطب عشيقته

  من ضراب التيه وامه شرارية  نديبي شد لي كور مهذالي يا

 الشماليه دانوك حدته مثل  بالرسل صابه حفالي لشنطته

 خشف مرتعه له بوسميه عين  يم الغضى طيب الغالي نحره

  .ةدبسة، غامق. بيضاء الصفرة. الوضحة: الواا

  .أقل انكشافاً، واجلواده القسم األعظم منها هذا لونه. شعلة

  .سوداء. امللحة

  .عشمه. الزركه

  .بني البيضاء والشعلة. الشكحة

  .وهذه كلها يف اخلواوير

  .على امحرار وفيها غمق. محرة

  ."مةالسح"، أو "السحمية"، وما كان فيه سواد، أو ملح يقال هلا "املغاتري"والبيض منها كلها تدعى 

  ..."ابكع ظهر"، و "الصجرية": ومن أوصافها

  شواذيب وعذاريب
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، "ضبطه وشاذب"من العيوب يف األبل ما يسمى الشاذب، أو الشاذوب والضبطه فيقال ليس فيه 
وهذه . "سامل العذاريب"والعذوربه أو العذاريب وقد يطلق الواحد على اآلخر كلفظ مترادف ويقال 

  .نوع جنون الضلع. كتة دماغية اخلراشس. الطري: أشهر ما هو معروف

  .اجلرب

  .مرض يف االبط. وهذا يكون يف صغره الورك. اجلدري

وهناك عيوب ال عن مرض وامنا هي عيوب يف اخللقة، . وأصل الشاذب عظم زائد يف صفحة زور البعري
  .مقطوعة االذن. اجلدعه: أو نقص يف األعضاء

  . على األرض؛ وهو نوع فاجلتضرب بيدها. مقطوعة الذنب احلرده. العصلة

  .مرختية أعصاب الرجل عكس احلرده. اخلطلة

  ."مفسوخته"خملوعة الزند . فيها حلمة كبرية حتت أبطها النجبه. جنفه

  أسنان األبل

 وهذه يبتدئ فيها 4عمره سنة .  اجلذع3عمره سنة.  اللجي2عمره سنة.  املفرود1عمره سنة. املخلول
  .اللقاح وهو الضراب

 12 ومدة احلمل 8عمره سنة.  اجلالس7عمره سنة.  اخلماس6عمره سنة.  الرباع5عمره سنة. الثين

  . شهرا14ً أو 13شهراً ومن النوادر أن يكون 

  الوسم والشاهد

ولألبل عند كل قبيلة، أو فرع من فروعها عالمة يسموا ا لتعرف وهذه ختتلف اشكاهلا بالنظر ملا 
يف الوسم اال قليالً، وكذا يقال للشاهد وهو نوع الوسم اال انه ال يعول عليه تتخذه القبائل وال جند تقارباً 

  ...يف التفريق، وإمنا هو أشبه باالشارة اخلاصة

والشاهد يكون على ميني الوسم، أو يساره، ... والوسم يكون على اليمني أو على اليسار، أو على الرقبة
 والشاهد على الرقبة، أو يكون قريب اخلشم ويصري ...وقد يكون الوسم على اليد اليمىن، أو اليسرى

  .حماذياً للعني، أو نازالً اىل الفك وعلى كل ال يعول على الشاهد

على ميني الناقة، والصلتة منهم جيعلون الشاهد قدامه، والغرير منهم يف يساره، + وسم مشر طوقة كاشارة 
 اليسرى وشاهدهم يف الوجه على اجلانب  الالتينية ويكون يفTوالزقاريط عندهم الوسم اشبه حبرف 
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وال يكاد حيصى الوسم لكل قبيلة ...  على الفك"فرقة منهم"األيسر يف منحدر الرسن والنصر اهللا 
  ...وشاهده، ولقبائل عرتة لكل منها وسم خاص، كما لقبائل مشر كذلك

  شركة االبل

 إال يف القضايا اجلزئية واملطالب وشركة االبل لالنتفاع منها تكون بأمور عديدة ولكن هذه ال تظهر
وذلك أن يشتري . شركة عظم: ومن هذه... الصغرية مما جيرى بني الطبقة الضعيفة، أو بني ضعيف وغين

... املوسر االبل، ويشغلهن عند آخر حىت تفك امثان من النماء والربح، وحينئذ يشترك معه مناصفة

تكون مقيدة بشرط، ومع هذا اذا وجد شرط لزم ولكن هذه الشركة يصح ان تفك عند الطلب، وال 
ويف هذه احلالة اذا طلبها صاحبها قبل ان تفك فحينئذ تباع وما زاد عن قيمتها يقسم ... مراعاته
  ...فالتعب الذي بذله العامل ال يهمل بوجه، وال يضيع... بينهما

 الشياه او االبل اىل آخر شركة العدالة وتكون يف الغالب يف الغنم، وتقل يف االبل وذلك بأن تعطى
  ...ويشارك يف النماء، وال يكون شريكا يف العظم األصلي بل يف الصوف والدهن

ويتسلمها املكاري ... ان تودع االبل على ان تكون االجرة مثالثة، ثلث للجاين وهو الذي قام باعارا
بل اكثر، وان يستخدم معه واذا كانت كثرية فيصح ان يشترط على صاحب اال... كاملة احلدايج والثاية

  ...آخر فيكون نصيبه النصف

ويطول بنا تعداد كل ما هو معروف، وامنا الغرض الفات األنظار اىل هذه النواحي، وعند االختالف 
  .يرجعون اىل العارفة، والضعيف يلجأ وان كانت القضايا تافهة

  بيوعات

    

قد ال يكون كذلك وتبقى العالقة ملدة بأن يشتري يف االبل قد يكون البيع صفقة واحدة وتنقطع العالقة و
املخلول والغركان، واملخلول منهما تراه، ويكون مولوداً، ويؤخذ وقت طلوع سهيل، أو أن يسلم 

 واملفرود ويقال له الغرقان، كأن يشترى يف "شراي حبل"وإن املشتري يف هذه احلالة يسمى ... صيفاً
طم من أمه وذلك بأن حيول عليه احلول أو أزيد واذا مات املبيع يف بطن أمه مث يأخذه املشتري بعد أن يف

  ."افوت"ويسمى .. هذه احلالة فهو مضمون

هذا ما يعني البيوعات عندهم، وان الضمان يترتب ألنه مل يسلم اىل املشتري يف الوقت املضروب، وغالب 
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والغرض من هذه البيوعات .. بيوعهمهذه جيريها الضعفاء والفقراء فيما بينهم، وهي اليت توضح بقايا 
  ...الشراء سلفاً، وان يكون حتت ادارة البائع ملدة

  الرعى

اذا أراد أن يسرح يف االبل يعطى خملوال ومبلغاً معيناً يقدر بدينار أو أكثر، أو مفرده وحده، أو مبلغ 
  ...وحده وذلك حسب قلة االبل وكثرا

  الدخيل

 جند أو اىل مكان آخر، وذلك الراعي أو آخذ االبل ضامن وجيعل تعطى االبل اىل آخر فيذهب ا اىل
فاذا رفض وكالته فحينئذ ...  والوصي وهذا هو الذي وكله"الدخيل"االبل مرخوصاً من قبله يقال له 

 مبا عنده، وال يضمن املقدرات أي ال يتوجه عليه ضمان "االبل"يصرح بذلك ويشهد مث خيلط األموال 
اما لو طالب املالك ببعريه فامتنع من . عري يثبت الشهود على موته وحينئذ ال يبقى حقالدرك، فاذا مات ب

  .اعطائه اىل الوصي ضمن أي انقلبت يده اىل يد ضمان

  وداعة البدو للبدو

وهذه امانة ال تفرق عن سائر االمانات اال انه يتصرف ا وينميها، أو يبقيها امانة على حالتها دون 
يف أحوال عديدة يريد أن يسري اىل أهله، وليس يف امكانه اال ان يكون جمرداً، وتكون والبدوي ... تصرف

هذه حمترمة وحمتفظ ا لألمرين املذكورين، ولألمني احلق يف اختيار احدامها، وال يفترق املودع بني ان 
 أي أا "وداعة البدو للبدو"يكون بدوياً أو غري بدوي، ولكن يصرح غري البدوي بغرضه فيقول هذه 

فاذا كانت الوديعة شاة . ولالمني احلق يف حفظ عينها، او التصرف ا. الوديعة املصطلح عليها عندهم
مثالً تكاثرت عنده، أو حواراً، أو بعرياً كان األمر كذلك، واذا باعها اشترى بثمنها ما ينمو، كأن كانت 

  ... واشترى به ناقة، فاستولدهابعرياً فحال كرى عليه ما عنده ومنّى احلاصل، أو باع البعري

واحلاصل ال يسوغ له بوجه ان خيون هذه األمانة، وإمنا يستثمرها لصاحل املودع، واذا كانت مبالغ اشترى 
ا ما فيه فائدة اىل آخر ما هنالك، وقد يعني املالك الذي ائتمنه ان يتقاضى أجراً عوض العناية، وهذا غري 

  ...حهما يعطى للراعي أجرة رعيه وسر

  اموال اخرى 3
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ال تعترب األموال األخرى يف احلقيقة من أموال البدو املهمة، وإمنا األموال احلقيقية هي اليت تالئم أوضاعهم 
واذا وجدت ... فاذا تقربوا من األرياف صاروا يقتنون الغنم، ويالحظون أمر رعيها وتكثريها... احلياتية

والغرض بيان ما يعول عليه البدوي من األموال يف . اسيةأموال أخرى فهذه ال تعد من أمواهلم األس
  ...بداوته، ومن أشهر أمواهلم األخرى الغنم

  الشيم واألخالق -6-

ضيق املعيشة، وضنك الرزق، وقلة املوارد قد جتعل املرء يف لبس من تصديق ان البدوي ال يكذب، وانه 
...  وهو يف هذه احلالة ال يشهد كذباً، وال حيايب...صريح القول، ينفذ ما عزم على فعله وما قطع يف امره

  .وفيه من الشمم واألباء والعفة مبعناها الصحيح، واكرام الضيف، ومحى اجلار والرتيل ما ال يوصف

شاهدنا وقائع اعترف فيها البدوي انه قتل، أو أنكر القتل فلم حيلف، ومل خين أمانة، ووىف بعهده 
وقت ال نراه يقدم على الكذب وهو يف أشد املواطن خطراً، وأعظمها وكم أخذتنا احلرية يف .. وهكذا
  ...حرجاً

نرى أوصافاً كثرية عند البدو وال جندها عند غالب اخوام من احلضر فكأن البداوة مالزمة للصدق، 
... واالنفة من اخلديعة والكذب، وكأن احلضر غري منفكني من األوصاف الرديئة اال من عصم اهللا تعاىل

ك ما دعا ان يأمن احلضري معاملته مع البدو، ويتخوف البدوي من أهل املدن وحيلهم والطرق اليت ذل
ساملة، "يتخذوا لسلب ما عنده، فهو يف حذر وخوف حىت انه اذا اشترى بضاعة يشترط أن تكون 

  ... وهكذا"مسلمة للمناخ

    

ديئة، وتنتقل عدواها وان القائمني بأمر وخنشى يف هذه احلالة أن تتطرق اليهم بعض صفات أهل املدن الر
اصالح اتمع حيتم عليهم الواجب ان يالحظوا هذه املهمة، وان يتذرعوا بوسائل مانعة من التسرب اىل 

مرت أمثلة كثرية تبني صراحة البدوي وصدق هلجته، وصفاء ...! هؤالء، وأن يسريوا م اىل التربية احلقة
وان ال ... اىل أن نتعلم منه املهم من األخالق الفاضلة، والسجايا النبيلةوحنن يف حاجة كربى ... سريرته

ونتمىن ان ال يدخله ... نتهاون يف أمرها، ال أن نفسده وهو سهل اخلديعة، فيتذرع بالوسائل الرذيلة
ذا انتهكنا حرمة أخالقه وعلوها ومسو االصالح قبل ان ننال قسطاً منه واال سقناه اىل ما حنن فيه، و

وهل من الصالح ان نتوىل امر االصالح وحنن مل نتسلح مبا عنده من سجايا، ... سجاياه وفضائلها
  .."فاقد الشيء ال يعطيه"ونتطلب منه ما هو مفقود وقد قيل 

جلّ آمالنا ان حيتفظ هذا البدوي حبسن سلوكه، وطيب اخالقه، وصفاء نيته اىل ان تتبدل حالة التربية 
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  ...تكون اوىل مما هي فيهالعامة خبري منها، و

 نعم قد تكون يف البدوي بعض الصفات اليت اكتسبها من حاجته وحميطه، ويهزأ مبن يذمها، أو يلومه -
ولكن هذه بالنظر اىل منع حوادث الغزو، واالتفاق والتكاتف بني الدول ااورة ... من أجلها أمثال الغزو

... وصار يشعر بأن ماله ما اقتناه من طريق مشروععلى منعه تغريت هذه احلالة، وماتت من نفسها، 

!  اهللا حيرمك من غارة الضحى-: وستقوى هذه اخلصيصة ويتعود مغزاها يف حني انه قبل هذا اذا قيل له

وكانوا يؤدون من غارة الضحى !! يريد بل أنت حترم منها...!  وجه، وهل وجه"1" وهل-: كان جييب
م من غارة الضحى أا على وجه ار، ومل تكن خفية، أو وغرضه..!! بعض الصدقات عن موتاهم

ومهما كان األمر فالبدوي يغزو وينهب، ويقتل ولكنه ال يكذب، وال خيدع، وال خيون ...! خلسة
يعيش بعز، وال يرضى ان يهان، حر الضمري، صريح القول، ..!! االمانة، وال يقبل بذل، وال يرضخ لقوة

وهو أيضاً كرمي بطبيعته، شريف يف نفسه، أيب، ال يتردد عن معونة، وال .. وعفيف الذيل يف غالب أحواله
واملرء ينجذب بل ... والقلم ليعجز ان جيري يف بيان كل خصاله احلميدة املقبولة... حيجم عن مساعدة

  ...وأن منضي على كثري منها... يكون مغرماً بأوصافه هذه وأمتىن أن تكون هذه بصورة عامة عندنا

قوية، عالية، ال تفترق بوجه عن أوصاف العرب القدماء؛ وال تقل عنها، ويعوزها ما أعوز تلك سجايا 
ومل أكن ... من اصالح حقيقي، وذيب اجتماعي، ال يشبه ما حنن عليه اليوم، وال يأتلف وما حنن فيه
الرجولة، وأن يف قويل هذا ساخطاً على اتمع أو غاضباً عليه اال أين أرغب أن يتحلى بأكمل صفات 

  ...ينال حظه من احلضارة مقرونة بتلك السجايا الفاضلة

  : وهم كما نعتوا انفسهم

  وانظف من الخام الجديد  جما صافي الذهب حنّا

... وال نريد أن يزيف هذا الذهب، أو تنال ذلك اخلام نكتة تكدر لونه او تودي بصفائه ومجيل رونقه

  : فاذا كان

  وفي البداوة حسن غير مجلوب  يةالحضارة مجلوب بتطر حسن

فاألخالق فاضلة، وعزيزة، مل تدخلها التطرية، حسنها طبيعي، وسامل من العذاريب الكثرية كما 
  ...يصطلحون عليها

  : وهنا نذكر بعض أوصافهم العامة

   النخوة-1
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متت اىل جنار واحد،  أيضاً، وفيها تتشارك القبائل اليت "العزوة"وهذه من أكرب وسائل التكاتف، ويقال هلا 
وقد مر بنا ما ينتخى به القوم، وهي دليل ... وغالب القبائل تعرف القرىب بينها بسبب هذه النخوة

 ومثلها العزوة ويراد ا "النخوة" ومنه اشتقت "انااخوة"األخوة، وشارة التكاتف والظاهر ان اصلها 
  ...االنتساب اىل جنار واحد

  : قال الشاعر

  في النائبات على ما قال برهانا  م حين يندبهميسألون أخاه ال

واذا صرفت النخوة اىل ناحية التكاتف على اتباع احلق، ونصرة ... وهذه هي النخوة، والندبة مثلها
  ...والتلقني اىل هذه الناحية قد يؤدي اىل نتائج مرضية. املظلوم، ومقاومة الشر فما أحالها

   الدخيل، الدخالة-2

ويف املطالب األخرى غري قتل ... ن القاتل ملدة ثالثة أيام على ان ال يسارى وال يبارىيف القتل يدفع ع
 ال يصد احد فيها، والوجه ال مينع "فورة الدم"اال أن . النفس يكون الوجه ملدة سنة، فال يتعرض له أحد
  ...غالباً اال أن يكون قوياً ويتمكن من زبن اهلامجني

   الوداعة-3

    

نة، وأحرص على الوديعة، وقد مر بيان بعض حوادثها اخلاصة، ويتفادى البدوي يف وهم أحفظ لألما
  ...صيانة الوديعة

وعلى كل حال تظهر أوضاعهم العامة وأخالقهم االجتماعية، وكذا الفردية من طريق تثبيت الوقائع 
ن األمثلة يف االعتيادية، ويف مواطن احلروب واوقات الغزو وقد اشري اىل ذلك فيما مر، وسيأيت م

خصومام مما يعني أخالقهم يف بعض األوصاف واألقوال اليت يعابون من أجلها، وحيق هلم أن يطالبوا 
وليس هلم حكومة ... باحلشم، أو يعقروا من جراء ما ناهلم من اهانة، أو يلتمس منهم العفو أو التعويض

  .يلجأون إليها، وإمنا يستعينون بقوم

وتتجلى اكثرها يف حاالم الشاذة، ... ل من فضائلهم، واألخالق املعتربة فيهموال جمال حلصر املقبو
ولكن ... ولو استثنينا الغزو والوسكة وما ماثل لقلنا هناك االنسانية الكاملة.. وخصومام، ومنازعام

اىل والتربية الصحيحة تعدل يف األوضاع املدخولة، وتؤدي ... للضرورات، وللمحيط حكمهما، وطبعهما
  ...االصالح الكبري وللتعديل القليل حكمه وأثره يف احلياة الفردية واالجتماعية
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هذا وال تفيد التعديالت املادية، وإمنا األثر النافع للمبادئ القومية، والتربية الفاضلة، والعوامل النفسية، 
ة، وعالقة قوية واألخالق حتتاج اىل حسن ادارة وخربة تام... فهي شديدة األثر، وكبرية الفائدة

  ..!! بالعقيدة

  العقائد والعبادات -7-

ومن ... العقيدة عند البدو قليلة الكلفة، بسيطة، وأساسها قبول ما كان قريباً من أذهام، وأحق باألخذ
حني دخلهم اإلسالم زالت منهم عبادة األشخاص واألصنام، وحل التوحيد، فال مييلون اىل الرسوم، 

  ...واألوضاع الزائدة

ومما حيكى عن الشيخ صفوق انه كان يف جملس ببغداد، فرأى ان قد جاء شيخ، ونال احتراماً من أهل 
قال هو شيخ أي قبيلة فأجيب بأنه شيخ الطريقة النقشبندية، وهي ! الس فقالوا له هذا الشيخ فالن

أعلن عقائده بأوجز ومن املعلوم ان اإلسالم ...!! فكان جوابه ان الدين ليس له نقوش... طريقة دينية
مع قبول االرشاد لتعيني هذا املطلب، والبدوي ال يريد أن ... عبارة، وهي اميان وعمل صاحل، او استقامة

  ...يعرف غري ذلك وال يشغل ذهنه بأكثر

ويف هذه احلالة جيب ان ال خنرج به يف ذيبه الديين عن هذا، وبعض االيضاح املتعلق به واال كان نصيبنا 
ومن طبع البدوي ان ال مييل اىل زيارة املراقد، وال يهتمون ا، وهم أقرب اىل ... يف جنااخلذالن 

وغالبهم على مذهب السلف بسبب ااورة .. التوحيد اخلالص، وتراهم يف نفرة من مراقد الصلحاء
  ...لنجد، أو هم قريبون منهم

 السيد حممود الكيالين النقيب السابق، رأيت فرحاناً ابن مشهور حني وروده العراق يف ديوان املرحوم
وكنت حاضر املباحثة معه يف بعض اوضاعنا الدينية، وكان ابن مشهور ينقدها، ويورد اآليات وبعض 

األحاديث تقوية حلجته، وان مساحة النقيب يوضح له، ويوجه أغراض اهل بغداد، ويعتذر له من أخرى 
اما ابن مشهور فانه استمر يف بيان تلك !  غري ذلكهؤالء صلحاء ال أكثر، وال نعتقد فيهم: ويقول

 أمل تكن طاغوتاً أمل يقدم هلا "واشار اىل قبة الشيخ عبد القادرالكيالين"ما هذه اذن؟ : األوضاع حىت قال
  : وهكذا نسمع الشمري يقول وكان قد رأى ما خيالف عقيدته!! االحترام

 هني بشناكك ونام  يا عون من طالعك برزان

 علي عبادة وفراك  ن من فاركك البرغوثويا عو
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 وامنا "رض"وبرزان قصر ابن رشيد يف جند، واراد بعبادة علي الشيعة يف حني ام ال يعبدون االمام علياً 
  ...يعتقدون فيه االمامة، وهؤالء البدو ال يفرقون، ويرون جمرد االنقياد اىل الشخص عبادة

هم العقيدة من ناحية تفكريهم دون أن يدخل فيها ما ال ومن حاول اصالح هؤالء وجب عليه ان يلقن
بأن تلخص له أساسات العقيدة بال توغل يف تفرعات زائدة، وان ال يعرف باملذاهب اال ... تقبله افهامهم

وأرى أن يكثر له من تدريس القرآن الكرمي، وأن ال يعدل عنه، وان ... ام علماء معروفون ال اكثر
يف هذا اصالح ألخالقه وعقيدته معاً، وفيه أبعاد عن كل نعرة طائفية، واستهواآت و... يسترشد بأحكامه

وهم يف الغالب مالكية، أو حنابلة وجيب أن .. فيكون مصروفاً اىل ادلته احلقة، وأن نقرا لفهمه... حزبية
ان، والدين يلقنوا العبادات على مذاهبهم مبا ال تصح بدوا، وان يالحظ تقليل التكليفات قدر االمك

  ...يسر

    

وعلى كل حال رغبة االصالح تستدعي التفكري الطويل، واستطالع اآلراء حىت تظهر الفكرة القوية 
وأرى من الضروري تدريسهم جممل التاريخ اإلسالمي، وذكر الغزوات واملالحم اإلسالمية ... الصاحلة

 املبدأ اجلليل، وان ال تنسى العالقة، حبيث يتجلى هلم النشاط، وصفاء األخالق، والتفادي يف سبيل هذا
  ...وان حيتل هذا التاريخ حمل القصص اخلرافية، واحلكايات اليت ال يؤمل منها نفع ذييب

   الدعاوي -الخصومات  -8-

  : يقولون

  والحك يبري للي سيوفه كواطع  حيل وحيله بين المرجله ما

  : أو

  "ج عوج الطاليبوال ينفع المفلو"  ليافات كليته ينفعك زاد ما

   العرف القبائلي-1

ان القدرة، والشجاعة من اكرب الوسائل حلفظ احلقوق، وأعظم احلواجز دون انتهاك احلرمات، ويردد 
ويف هذا ال يقصد غالباً اال محاية احلق؛ والبدو من خري مزاياهم " احلك بالسيف والعاجز يريد شهود"البدو

، وال خيلو "وال ينفع املفلوج عوج الطاليب"بطال احلقوق وقد قالوا ان ال يكذبوا، وال يتخذوا الوسائل ال
املرء من لدود وخصام، وهم اصحاب حجة، ومنطق عذب، وفكرة قومية يف الغالب والرتاع يف األكثر 
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بني املتكافئني، واحلكم بينهم جيب ان يكون ذا قدرة على حل القضايا واال فال يتنافرون اليه، وإمنا مييلون 
صاحب مواهب كافية الدراك ماهية هذه اخلصومات والوقوف على جهات التالعب يف ادالء اىل 

وهؤالء مل يكونوا مالئكة، وامنا هناك بواعث مهمة تثري اخلالف وغالبها يقع على املنهوبات ... احلجج
عيني  وهكذا مما ال حد له لت"االمانات" و "البيوعات"، أو على "حقوق النساء"، أو على "الغنائم"

 "العرف القبائلي"وتسمى يف مصطلح اليوم ب... وأصل مواضيعه. قضاياهم وهذه ال خترج عن مادة الفقه

  ...من دون سائر العوائد

، وفصل خصوماا، وطريق "عرفها"وال نريد يف عجالة كهذه ان نتوسع يف حقوق القبائل البدوية 
 بعض األمثلة، ونراعي صور احلسم من حمادثات وكفانا أن ندون بعض القضايا الواقعية، ونشرح... حلها

مع بعض العوارف، ومناقشات يف خصومام، ومباحثة معهم ومعارضة ألفكارهم بقصد أن نتبني 
واقتصرنا على ما يكفي للمعرفة واالمام وإالّ طال األمر، وصعب كثرياً، ... حقيقتها، ونعلم ماهيتها

هذا وأحكام ...  على ما يدعو للخصام ومراجعة العارفةوعلى كل حال النظر يقتصر.. وتشبعت أطرافه
عرفهم متقاربة، وليس فيها تفاوت كبري والتغلب واالثرة أبقيا أثراً حمسوساً فيها من خمالفات وأوضاع 

  ..تعاملية منها ما ال يأتلف والشريعة الغراء

   العارفة والعوارف-2

ضيته حالً مرضياً يقطع الرتاع، واال فالتحكم، ال يقصد البدوي من االلتجاء اىل العارفة سوى حلّ ق
واالجبار على صورة حل ترضي جانباً وتغضب اآلخر وتضطره أن يقبل بقوة وقسر مما ال مييت احلقوق، 

ولعل التجارب العديدة ... "حكمت وال أبايل"ويصدق على مثل هذا قول ... وليس الغرض جمرد احلسم
وامللحوظ أن الناس كانوا يلجأون اىل األقوى ... "العوارف"ق  من طري"فصل اخلصومات"بصرت مبراعاة 

حلسم الرتاع دون ان تالحظ الصحة استناداً اىل هذه القوة أو أن مييل القوم اىل الطاعن يف السن ويطلب 
مث قطع البدو مراحل حىت وصلوا اىل طريق القضاء بواسطة من أهب نفسه، وأعدها لفصل ... حله

ويقول أمراء مشر حنن الذين نصبنا عوارفنا ... "احلكم"وقدمياً يقال له . بصريةاخلصومات وكانت له 
واخترناهم من جهة اننا نظراً ملشغولياتنا ال نقدر أن نرى اخلصومات بأنفسنا، فأودعناها اىل من اعتمدناه، 

  ...ومبرور األيام صارت موروثة فيهم، وال يعترب عارفة اال من كان ابوه عارفة

رة اقرب للصواب يف تعليل موضوع العوارف، ولكنها قدمية جداً، وحكام العرب يف اجلاهلية وهذه الفك
مل ينالوا منصب القضاء، ومل يشتهروا اال ملا فيهم من املواهب، وان كان هناك آخرون مل يلجأ اليهم 

  ...ينهأحد، والعارفة القدير مييل الناس اليه وال يعدلون عنه كما ام ال جيربون على احد بع



عباس العزاوي-عشائر العراق    215  

   محادثة مع عارفة-3

كيف تقضي بني !  ال- هل تقرأ وتكتب؟ -: قد جرت بيين وبني حسن ابن عامود من مشر احملادثة التالية
وأنا ... وكنت أشاهد قضاياهم، وأمسع ما حكموا به، وتناقلوه... الناس؟ كان آبائي وأجدادي عوارف

      هذا؟ فماذا تريد وراء... أنظر يف القضية، وعندي قلب واع

وكأنه يقول عرفت تاريخ اخلصومات والعرف ممن سبقين، وأدقق املسألة املوضوعة البحث، ويل بصرية 
هذا مع العلم بأن هذا ... وهذه من وسائل معرفة احملق من املبطل، وهي من دواعي احلكم... وادراك

  ."مل يكن منهى". العارفة ليس هو من أكرب العوارف وأعظمهم

... قي حيتاج اىل اكثر من معرفة تاريخ احلقوق، والنظر يف املوضوع، واستعمال عقله فيهوال أظن احلقو

ومل يراع هؤالء أصول مرافعات، وال قانوناً يرجع اليه سوى ... "العربان غربان"وحبق قال الزخمشري 
ساساً وليس للمتأخر املعهود من تعامالم إال أن القضايا السابقة اليت كان قد حلها عارفة آخر قبال تعترب أ

وكأن هذه املعلومية تكسبها قوة وميهل املتضرر أن يأيت بدليل على .. أن يتعداها، أو يتجاوزها يف حكمه
واآلن يف حكومة ابن ... وهي مبثابة رجوع اىل فتاوى، أو اىل مقررات حمكمة التمييز. هذا احلكم السابق

نب على أحكام الشرع وإمنا هو على تعامل ألن حكمهم مل ي. "الطواغيت"سعود يسمون العوارف ب
قدمي، ووقائع سابقة وال يرجع فيها اىل األحكام الشرعية وهذه قد تكون موافقة، أو خمالفة، ولكن الشرع 

  ...وموافقته غري مقصودين

  "محكمة تمييز البدو" المنهى -4

رض حكمه ويطلب ان وهناك من ال يرضى حبكم العارفة وال يقبل بطريقة حسمه، وحينئذ له أن يعا
وهؤالء املناهي .  وهو آخر حمكمة بل آخر حاكم يلجأ اليه يف نظر البدوي فيأذن له"املنهى"يرجع اىل 

قليلون، ال خيتلفون عن العوارف إال يف القدرة املسلمة هلم ال بانتخاب رئيس ولكن حبكم الشيوع 
يقدم شهادة من عارفة آخر كان قد وقد يعارض احلكم مبا قضى به من سبقه، ويشترط أن ... والشهرة

  ...حكم مبا خالفه

وعلى كل حال سواء العارفة، أو املنهن ال جيوز خمالفة أحكامهم، أو مراجعة غريهم وإال أدى أن يطالب 
العارفة باحلشم، ويعد حتقرياً له إذا راجع أحد غريه كما أن غريه إذا عرف ال يقضي ولكن جيري ذلك 

أودعت قضية اىل عارفة فليس آلخر التعرض هلا، أو التدخل فيها فإن فعل أخذ حتت حتوطات خاصة، فإذا 
  .وعند قبيلة حرب إذا عرض قضية اىل عارفة وكان قد عرضها آلخر قبله أخذ منه احلشم. منه احلشم
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ومن هذا يعرف ان حكم العرافة قطعي، وحسمه ال يقبل النظر مرة اخرى إال بالتحوطات املارة أو ما 
  .أنا الذي ال يعاب يل قول، وال يرد يل قضاء: لذا جند العريب القدمي يفتخر بقولهماثلها و

  : أو كما قيل

  فال ينقض ما يقضي  حكم يقضي ومنهم

 ومثله قوهلم "البينة على من ادعى واليمني على من انكر"واملشهور ان القدماء من العرب وضعوا قاعدة 
  ..مما ال حد الستقصاءه... بل اإلسالم قضاءه وبعضهم حكم فق"اتبعه مباله"يف اخلنثى 

وللتحري عن حكم معارض كان قد سبق أن حكم به ميهل يف ايام القيظ ثالث ليال ويف الشتاء سبع ليال 
  ..." ردك اهللا للسوالف اا قبل ماضية: "ويقال له. للتحري عن نص احلكم

   امرأتان تتنازعان ابناً-5

لدتا يف يوم واحد، وكانت القابلة أم أحدمها، أولدا فاعطت بنتها ابن حيكى أن رجالً تزوج امرأتني فو
مضت بضعة أيام، واألخرى متيل اىل االبن وال رغبة هلا ... األخرى وهذه اخذت بنتها دون ان تعلم

  ...بالبنت، وأخرياً قالت ان االبن هو ولدي فحصل نزاع ادى أن تثور الفتنة بني القبيلة

ة فكانت نتيجة تدقيقاته ان وزن حليب ام البنت، وحليب ام الولد كما أنه أخذ حتاكموا اىل العارف
احلليب من حيوانات أخرى فوزن حليب الذكر وحليب األنثى فوجد حليب االبن اثقل فحكم بان 

  ...املدعية هلا احلق يف املطالبة بابنها

   لو بطني فر فريت-6

ني الفريقني فكان أحد رجال مشر وهو مذود الزعيلي كانت اجلموع من مشر متقابلة، واحلرب مشتعلة ب
. قد هوى على عدوه وهو من الفر من العامود بضربه سيف فسقط قتيال، وذلك مبشاهدة هذه اجلموع

أما القاتل فقد هرب اىل عرتة وبقي مدة حىت مرض وأراد أن ميوت بني أقاربه وقومه وأن ال تتوجه 
فعاد ودخل على رئيس مشر وطلب منه احلق فيما وجه ... ل يف احلقيقةاملطالبة عليهم مع أنه مل يكن القات

، فقام الس يف وجهه وقالوا له قتلته مبرأى من اجلموع واآلن تطلب احلق "فر"اليه من قتل الرجل من ال
     : فأجام

!! ثاليريد أنه مل يقتل أحداً من فر ولو كان قتله لفر منهم وهرب فصارت م"! لو ببطين فر فريت "-

فتحاكموا اىل العارفة بأمر من الرئيس فكان العارفة قد مسع بينه مذود املذكور وهو املهتم بالقتل يف انه 
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ومن مث . كان قد هوى على الفري بالسيف اال أن قطعة الرمح من آخر هي اليت أزالت أم رأسه وقتلته
  .توجهت اخلصومة على من شهد عليه الشهود

  شاهد البدوي ال يورد عليه -7

وإمنا يطلبون اليمني ... من أغرب ما اعتاده البدو ام ال يربهنون على دعاويهم اجلزائية ببينة أو شاهد
وقد رأيت بعضهم مل ... رأسا وهذا عام فيهم وذلك فيما عدا توجيه املطالبة فاا تسمع فيها الشهود

يلتفت احلاكم وانتهره قائال هل انتم حيلف ألنه كان قاتال واعترف وآخر طلب أن ال تسمع بينة عليه فلم 
أولياء وال يقبل شاهد عليكم؟ فكان جوابه اننا كلنا خصوم، مجعان تقاتلنا فال يصح أن يشهد بعض 

  .أعداءنا علينا

فوافق، ...! فطلب ان حييل القضية اىل العارفة ومن مث يرى رأيه فيما يطلب! فلم جيد منه إذنا صاغية
  . اليمنيوكان العرافة مل يطلب سوى

ورأيت مربد بن سوكي .  املارة"لو ببطين فر فريت"ومن األدلة على ان البدوي ال يورد عليه شاهد قصة 
رئيس الربيعيني من مشر قد عني السبب يف ان الدعاوي بأوضاعها جتعل كل واحد يتحرى عن الشهود، 

  ...! فال حمل للركون اىل الشهادةوتسوق اىل الكذب، وأساساً ال يلزم القاتل وحده فال حيلف كذباً قطعاً 

   الفصل-8

وهذه الطريقة جيرب عليها البدوي من جانب . طريقة حسم الرتاع كما يف األمثلة املارة يقال هلا الفصل
الرئيس، أو يلجأ إليها أحياناً دون االستعانة بقوته خشية الفتنة، واخلوف من وقوع حوادث قد جتر اىل ما 

  : على ما قيل... ئل أو بني القبيلة الواحدةال حتمد عقباه بني القبا

  فحل بغير جارمه العقاب  جره سفهاء قوم وجرم

والعارفة ال ... وهذا ال يسري على قاعدة معينة؛ وإمنا خيتلف بالنظر لعرف كل قبيلة والقبائل ااورة هلا
 ومن خالف بني عرف ميضي على قانون أو قاعدة مطردة، وإمنا جيب أن يكون ملما مبا هنالك من سنن

  ...كل

وتقارباً يف صور احلل، وال يكون مشتركا من كل وجه، وإمنا فيه . إننا نرى وحده يف ماهية الوقائع
خالف، وامللحوظ أن هذا اخلالف أما أن تكون ولدته القوة، والضعف وحتكم ااورين، أو تباعد العرف 

 وهناك جهات مشتركة هي اليت نتناول ...بسبب أن كل قبيلة عاشت يف موطن غري موطن األخرى
إال أننا ... موضوعها ولكننا سوف ال مل خصوصيات بعض القبائل، وما جيري بينها من قواعد احلل
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وغالب ما يعد جريرة يف قبيلة فهو ... هنا نشري اىل معتاد القبائل بصورة عامة كما ذكرنا ذلك سابقاً
  ...لف مقتدار الضمانجريرة يف أخرى وإن تفاوتت العقوبة أو اخت

   الحوادث التي تستدعي الفصل-9

اجلرائر أو اجلرائم معتربة نوعاً عند الكل، وال يفرق بني قبيلة وأخرى إال يف بعض األحوال وهذه أشهر 
  .القتل: احلوادث اليت تستدعي الفصل

  .السرقة والنطل

  .اجلروح والشجاج

  .احلشم

  .العقود

  .النهوة

  .الوسكة اىل آخر ما هنالك

وهذه يف غري الغزو، ويف الغزو يستحكم العداء وذلك أن األرض وإن كانت مباحة إال أن كل قبيلة هلا 
إال ... وكل هذه ال جيتازها كل واحد وال مير منه بل دون ذلك خرط القتاد... مواطن رعي وكأل، ومحا

ويف ... اق على االساسأن يتدخل املصلحون، وجيري على يد الرؤساء والعوارف يف صور احلل بعد االتف
وأما قسمة الغنائم فقد اشري اليها فيما سبق وهذه تستدعي الرجوع اىل العارفة . "هفا من وىف"املثل 

ألن الغامنني بعد أن يستولوا على املال تتعلق به حقوق هي يف . وحيدث من جرائها اختالفات كبرية
وأما يف الشريعة الغراء . لغامنني يف بعض األحوالاحلقيقة أشبه باحملرزات من صيد وغريه وتتنازعها أيدي ا

واحلكم به مما ينايف ... على اموال الغري... فالغزو املعروف غري مقبول بوجه بل هو ب صريح وغارة
الشرع الذي حيث على حفظ احلقوق وإيصاهلا اىل اهلها ومراعاة العدل يف حسم القضايا املتعلقة ا 

ذلك ما دعا ان يندد الشارع بالعرف ... ويض ما يصيبه التلف من األموالواحماء االجحاف والغصب وتع
  ".أفحكم اجلاهلية يبغون"من هذا القبيل يف آية 

  .الدية، أو الودي: والفصل يكون يف املطالب اآلتية

  .التعويضات واحلقوق

    

 ال يعتدي أحد عليه، والقوي... وقد يقال الفصل للحكم بالدية عن القتل تغليباً من جهة انه من أوضحها
  ...وإذا حصل اعتداء فمن املمكن أخذ احليف، واستيفاء احلق
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   الدية- القتل -10

 جاهلية، والقاتل مهدد دائماً وكثرياً ما رأينا يف "القتل انفى للقتل"القاتل ال يقبل منه غري القتل وقاعدة 
 ادخل الفصل وامتنع بصورة باتة من أقتل مث: مشر من مل يقبل الفصل وأىب أن يدخل يف الصلح وإمنا قال

ولكن القرىب، واجلوار وتوسط املصلحني قد يؤدي اىل مراجعة ... قبول الدية وأن يأخذ بدال عن قتيله
والدية معروفة قدمياً، وأول من سن الدية مائة من االبل أبو سيارة العدواين، . العارفة وحل القضية صلحا

وهو أو ل من قطع يف ... فأخذ ا قريش والعرب وأقرها اإلسالمويقال ان عبد املطلب اول من سنها 
 واحلاالت االجتماعية، واألوضاع اخلاصة تستدعي لزوم احلل صلحا، وحسم "1"...السرقة يف اجلاهلية

وحق التأثر للقبيلة كلها ويعد املقتول ابنها وال تقتصر املطالبة على األب ... الرتاع خشية أن يتطاير شرره
وبعد تسليم الدية وقبول الصلح تدفن الضغائن، ويزول احلقد واحلنق ... أقرب املقتول األدننيأو على 

ولكن وقع أن أصرت احلكومة والرؤساء على بعض عشائر مشر ... واذا اثريت الغضاضة فهذا معيب جداً
ه املطالبة يف قبول الصلح ومراعاة الفصل فلم يوافقوا مدعني ان احلق يف جانب واحد وهو الذي حيق ل

وهذا غري قبول الصلح مث انتهاك ...! واذا كان ال يرغب يف الصلح فال جيرب عليه، وال يتدخل يف فصل
  ...حرمته

   مقدار الدية وتوزيعها-11

وإذا كانت القتلى من ... وهذا خمتلف جداً بني القبائل، ويتفاوت مقداره بني افراد القبيلة والقبائل ااورة
وهو املعروف عندنا ...  أي يتساقط القتلى ويودى ما يبقى"هفا من وىف"اعى قاعدة كل جهة كثريين تر

  ... ويريدون به دفن املطالبات"دمدوم، وجرف مهدوم"بقوهلم 

... ومقدار الدية خيتلف بني ان يكون املتقاتالن من قبيلة واحدة، او من فخذ واحد، او من قبائل اجنبية

 حلد مخسة أظهر فانه يسقط من ديته مقدار ما يصيبه لو كان القاتل ويف حالة كون القاتل من األقارب
 بعرياً، وفرس واحدة، واالسلم 50والدية بني هؤالء الذين هم من قبيلة واحدة ... أجنبياً، والباقي يوديه

 بعرياً وهو الغالب يف سائر 50 بعرياً، وكذا عبدة واما الصبحي واالخرصة فيما بينهم 25بينهم خاصة 
  . من االبل7دو، واجلار مثل القريب، وبينهم وبني األجانب وهم الريفيون الب

 "ورثته"وهنا خيتلف التوزيع بني القبائل الريفية والبدوية وذلك ان الثلثني وفرس الكبل تعطى ألهل املقتول 

تضاعف والباقي يوزع بني األقارب اىل الظهر اخلامس، وال يأخذ الظهر اخلامس اكثر من بعري واحد مث ي
وهذا عند ... وهكذا يقال يف األخذ منهم وان فرس الكبل تؤخذ من القاتل خاصة. للتالني يف الدرجة
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  ...زوبع وعبده وسائر مشر

وعلى كل حال املسؤولية القبائلية حمدودة بدرجة القرىب فال تتجاوز اخلمسة اال ان يكون املقتول مل 
  ...الة يكون الوضع كالقسامة يف الشريعة الغراءويف هذه احل. يعرف قاتله فتسأل القبيلة حينئذ

 ديناراً، وللمرأة نصف دية، 75ففي صليب بينهم الدية ... والدية يف القبائل األخرى ال تتفاوت كثرياً
 دينار واملرأة نصفها وكذا 150وبني األقارب ... وتسلم نصفها نقوداً والباقي سوام. ومثلها تعطيل عضو

  .تعطيل العضو

بائل يف الغالب تعطى للوارثني، وعند بعضهم ال تعطى للزوجة وال للبنات وعند حرب تعطى وعند الق
 وهي "الكربة"ألهل املقتول، وعندهم ان االبناء يشتركون فيها اال ان االبن االكرب يعطى حصة يقال هلا 

  ...نصيب زائد يستحقه

وهو التكاتف والتضامن، وااللصق هم وامللحوظ ان البدو ليس هلم حق عام اال ان هناك ما هو شبيه به 
 ويف هذه احلالة لو مل يطالب القريب، أو كان غري قادر "بفتح الالم" واملطالبون "بكسر الالم"املطالبون 

ومما جيب مالحظته ان التفاوت يف ... على املطالبة فان أهل القبيلة يطالبون فاملقتول عندهم ابن القبيلة
 والدية "النفس بالنفس"، ويف القرآن الكرمي "القتلى بواء"" ص"رسول الدية غري صحيح، وكان حكم ال

  ...عوض فيجب ان يكون متساوياً يف الكل ليتجلى العدل

   السرقة والنطل-12

    

يف هذه تظهر أحكام الوسكة، ويالحظ فيها اعادة املسروق والتعويض املرتب على هذه السرقة اذا كان 
ويضاف املسروق يف مراعاة أربعة أضعافه اذا كان من ... الرتيلاملسروق منه من األقارب، أو من 

  ..احليوانات على عدد قوائمه، أو يراعى فيها ذلك بالقياس عليها

ومن حكم العوارف يف هذا الباب ما فيه غرابة ودقة وذلك أن رجال أكل زاد مضيفه؛ مث سرق منه فكان 
 يف العربان ويشهر "عصى معروفة"رفع عليه اجلناة الواجب عليه أن حيكم مبا شاء حىت يعفو عنه وإال ت

ولكنه قضى خبالف ذلك من جراء أن املوجهة عليه التهمة بين أنه ... حاله، وحينئذ يهدر ماله لكل أحد
هذا ما ... ب الفرس من سارقها الذي كانت بيده ومل يعلم أا تعود ملضيفه، وعلى هذا مل حيكم عليه

والظاهر من جمرى الوقعة أنه مل يتبني دليل على السرقة، . حميي الدين الكيالينحكاه يل املرحوم السيد 
وغاية ما هنالك حيازة ال غري واملعاقبة عليها غري معروفة يف وقعة مسموعة وذلك أن النهب والغارة 

  ...مباحة هلم، ومل تتحقق السرقة يف هذه احلادثة



عباس العزاوي-عشائر العراق    221  

  "الوسقة" الوسكة -13

 اىل املال املغصوب او املسروق، ولكن ال من الطريق القانوين، وليس البدوي ويراد ا الطريقة للوصول
كاحلضري يراجع احملاكم، ويستعني بقوة احلكومة، خصوصاً إذا كان الناهب أو السارق من قبيلة أخرى 

فيتوصل صاحب احلق أن يغرم ... يف منعة وقوة ال يستطيع أن يصل إليها دون خماطرة كربى وهكذا
وال تزر وازرة وزر "وهذا ال يقبله الشرع بوجه، واعلن بأن ... "لزمته"ناهب، أو ما يسمى بأقارب ال

، وإمنا يراعى األوىل واألقرب الستيفاء احلق، وإن العقل والشرع ال يقبالن أن يلزم غري املعتدي، "أخرى
  .وأن يؤاخذ غري اجلارم

قرم، وإمنا هم مبرتلة اسرة واحدة بينهم ولكن القبيلة أو الفخذ، أو األقارب مل يكونوا مبعزل عن 
تكاتف، وإذا مل يشتركوا يف هذه اجلريرة فهم متضامنون يف السراء والضراء، يلبون عند الدعوة، وجييبون 

  .النداء

ويف األمور املالية يالحظ هذا بدرجة حمدودة عند البدو .. يغضبون لغضب قريبهم دون أن يعلموا السبب
أقرب شاة " أي أحلى ما يتوصل به اىل احلق هو األقرب تناوال أو كما يقال "اهمحالهم دن"وإن قالوا 

وذلك أن الوسقة يطالب ا حلد مخسة أظهر ويعللون ذلك بأن ... "الوسكة قربة للحق" ويقال "للذبح
السيف إمنا يقبض عليه باألصابع اخلمسة فإذا سقطت سقط السيف، وال يبقى حمل آنئذ للمؤاخذة ولذا 

وكأنه يقل التكاتف والتضامن .. فال يؤاخذ من هو أعلى من اخلمسة أظهر.... "احالل خبمسة"لون يقو
  ...اىل هذا احلد

ويف هذه احلالة اذا ظفر صاحب احلق بشيء ومل يتمكن من استخالصه لضعف فيه، أو لبعد أهله وعدم 
ن متكن سواء من السارق أو من أو ما ماثل، فإنه يأخذ ما يصلح الستيفاء احلق مم... قدرته على الطلب

غريه من أقاربه ويودعه حاالً عند أحد أفراد قبيلته ممن هو فوق اخلامس، ويدعوه اىل ايصاله اليه، وانه 
وفيها كما ...! كفيل، وحينئذ يكون ملزما بإيصاله بأي واسطة وحسب قدرته، وأن ال يثلم وجهه بذلك

  ... من األقارب على الفصليقول مثلهم قرىب للحق، ودعوة للصلح، وحتريض

  ...وهذه احلالة شاملة للمسؤليات األخرى يف القتل ويف غريه من سائر الضمانات القبائلية مما مر بيانه

   النهوة-14

وهذه ال يرضاها الشرع بوجه وإمنا يشترط الكفاءة، وإذن الويل عند بعض املذاهب والتحجري على حرية 
لتحوط ضروري، ومن كانت له عالقة تربية، وقرىب قريبة يؤخذ الشخص وتقييدها أمر غري مرضي، وا
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واحماء االجحاف باحلقوق، وصيانتها ... وغري هذه تعد من األمور املمقوتة شرعاً... رأيه، وتراعى رغبته
ومع ... من األمور امللتزمة ولكن هذه االعتيادات قد يكون منشأوها ضعف احلالة، وقلة النساء، وما شابه

واحلالة مبناها الرعاية حلقوقها، ... البدوية ال تزوج قسرا، كما أا ال تتزوج بدون رضا أوليائهاهذا نرى 
ومالحظة حقوق األقارب يف الترجيح ولكن متكن هذا احلق وصار ... والعناية يف االنتقاء واالختيار

 أو أنذر عرض ومن تزوج بعد أن ي. "وة" وإنذار األقارب من طالب الزواج "التحجري"يسمى ب
نفسه للخطر، ويف هذه احلالة يرجع اىل العارفة فيقضي مبا هو األصلح إماتة للفتنة، وقلعاً للفساد 

  ...! املتوقع

   القعر- الحشم -15

    

إن املرء قد يتعدى عليه بالكالم، أو تصيبه إهانة من قذف أو ما ماثل مما يدعو أن يكون ذليال عند قومه، 
و نزيله، أو ينال جسرة أو يرمى بسرقة أو أن يسرقه جاره أو أن يكون قد ى عن أو أن حيقر دخيله، أ

وعلى هذا يطلب من خصمه حق هذا التعدي، وأن ... امرأة يريد التزوج ا من أقاربه فلم يلتفت اىل يه
صله يصري معه اىل العارفة ليتحاكم معه وهذا احلق هو احلشم املعروف، واذاترتب على املعتدي وجب ف

  ."العقر"واال عرض نفسه خلطر 

فإذا مل يرضه املعتدي فله حق التعويض بنفسه، وأن يركن ... "الشرف"وهذا هو املعروف عندنا بدعوى 
أو التطبري ويف الغالب ال جيري إال بقتل دواب ملعتدي، واتالف . "التعجري"وهنالك العقر أو ... اىل قوته

العقر ضرب قوائم البعري، أو الشاة بالسيف وهو قائم والعقر أصل "يف تاج العروس ... أمواله وهكذا
وقال اجلرهري هو . أو ثواب تثابه املرأة من نكاحها، أو هو صداق املرأة. بالضم دية الفرج املخصوب

ونرى اليوم معناه واضحاً يف انه اذا اعتدى أحد على عفاف امرأة أو ..." مهر املرأة إن وطئت على شبهة
وأهم ...  فمن حقه أن يعقر"فورة الدم"عي احلشم أو قتل منه أحد أقاربه وكان يف حالة أهني مبا يستد

خصيصة فيه أن تقتل احليوانات قتال، أو تقطع قوائمها، كما تقطع قوائم البيت، وهو تعويض عن انتهاك 
  ...حرمة عفاف أو ما يتعلق به ويف األخريات تبعاً ال أصالً

ويات أي ثالث هجومات على أموال عدوه هذا على حني غرة أو خيرب واحلشم ال ينتهي إال بثالث ه
 فإذا متت فليس له بعدها أن يتطاول على مال "...ويف مشر طوقة له سبع هويات، مث يفصل بامرأة"... بيته

غريه وذلك إذا مل ينته الفصل بصورة احلل من طريق العارفة بصورة حامسة، ويف فورة الدم فيها العقر، 
وجاء يف القرآن . "1"واحلشم ورد ذكره يف أمايل القايل. ىت القتل، فإن العقر يراعى يف ذلكويسوغ ح
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  ."فلما آسفونا انتقمنا منهم"الكرمي 

وتربيد غلة ... ويراد به كل ما يغضب املرء ولكنه اختص يف األمور املذكورة أعاله وهو انتقام عن اهانة
 مبقام استعادة مكانته وحشمته، أو إزالة ما دعا أن يغضب والتعويض عنها؛ وذلك يعد... من جتاوز واقع

  : وحل مطالب مثل هذه يالحظ فيه قطع الرتاع وأن ال يتطاير الشرر، ويزيد املكروه... له بترضيته

 تظل له الدماء تصبب حتى  قد يبعث األمر العظيم صغيره

والعارفة يأخذ أحياناً ستة من االبل . "صةواتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خا"ويف اآلية الكرمية 
  ...قضوة له

   الجروح والشجاج-16

وهذه عليها عتبة أي أنه إذا ظفر به يأخذ منه حقه، وأما إذا كانت الشجة مشوهة، أو معطلة لعضو 
ويف بعض ... فيؤخذ نصف الدية فما دون، وقد يؤخذ، لكل خطوة نعجة حىت يعود الشج ال يشخص

  ...ون التعويض تقديرياً أو تابعاً لدرجة تدخل املصلحني واالرضاءالسقط احلاصل يك

   الدخالة-17

والقاتل قد ال ينجو يف هربه، وإمنا يعقب من أقارب املقتول، ويتبع فال يعطى له جمال للهزمية يف غالب 
 محايته وإذا علم بأن سوف يدرك وال يتمكن من النجاة مال اىل الرئيس أو من هو يف قدرة على. األحيان

فيطلب منه املناصرة لدفع الطالبني فقط، وأن مينعهم عنه فإذا قال أنا دخيلك جنا اىل مدة ثالثة أيام 
 ووردت يف القرآن الكرمي وليس ألحد أن يتعرض "استجارة"بلياليهن حىت يبلغ مأمنه وهذه يقال هلا 

ة اىل أخرى فاذا وصل الدغريات وهكذا يتحول من قبيل... باملستجري اىل ان يتمكن من وصول حمل منعته
  ...من عبدة أمن وهذه حتميه وتقتل من ميسه بسوء ما دام نازال عندها

وعند حرب خاصة إن القاتل يستطيع أن يدخل ... وللقبائل موطن محاية يقال له الى على ما سيجيء
وطنه؛ وإن إهانة الدخيل على الرئيس ويأخذ منه وجها اىل أن يصل اىل الى أو احملل الذي يرغب أن يست

أو التجاوز عليه خيول حق احلشم واملطالبة به ولكن مدته عند حرب خاصة شهران وعشرة أيام، ويف 
  ...هذه احلالة تسوغ حرب قتل من ينتهك حرمة احلشم

   المجلى والجالء-18
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ت عبده كلها جملى، فإذا وصل القاتل مأمنه عد ذلك الى، والدغريات من مشر الى الوحيد، مث صار
وال يكفي أن يركن وحده، وإمنا أقربه اىل ثالثة أظهر مطالبون بالدم ويضطرون أن يلجأوا اىل الدغريات، 

وأما الظهر الرابع واخلامس فإما بوسعهما أن خيلصا أنفسهما مبا يقدمونه فاخلامس يعطي ناقة والرابع 
  .م من املطالبةأربعاً، واألكثر على اعتبار ان اخلامس يقدم ويسل

وويل املقتول وأقاربه األدنون ال يتركون املطالبة، فإذا ظفروا بالقاتل قتلوه وحينئذ حيق للدغريات أو لعبدة 
مطاردته وقتله من يوم قتل أو ليلته اىل وقت الظهر، ويف هذه احلالة لو متكنت منه وقبضت عليه قتلته 

 ألكثر من هذه املدة، وال حيق هلا املطالبة باحلشم عن ولكنها ليس هلا حق تعقيب أثره. وصار دمه هدراً
انتهاك حرمة جمالها، كما أن أقارب اين عليه وأوليائه لو عقروا االبل، أو اخليل، أو الدواب األخرى 

دون أن تتمكن القبيلة الى فيها من قتله أو الظفر به سقط حقها، وال يتوجه الفصل عليه، ويهدر الدم 
وقبل أن يتمكن املرء من الدخالة، أو الوصول اىل الى حيق ألهل القاتل وأقاربه قتله، ...  بهمن املطالبة

  ... وال خيتلف فيها البدوي عن غريه"فورة الدم"وهذه تسمى ... أو عقر دوابه وإهانة أقاربه مبا ال يتسر

 دابر الفتنة وحرب البسوس ويالحظ هنا ان املرء قد يقتل جاره، أو قريبه ويتدخل القوم يف الصلح لقطع
فال يكفي الصلح إلزالة األحقاد وحتريك ... مشهورة ويتشائم القوم منها ومن حدوث وقائع أمثاهلا

  ...الضغائن ألدىن سبب، وجتارب عديدة برهنت على ان الغضاضة ال تنطفي وال يزول أثرها اىل مدة

وهذا ختتلف . د عن النظر حىت تنسى الواقعة على القاتل جزاء ما ارتكبه ليبع"اجلالء"ومن مث خيتارون 
مدته بالنظر لفظاعة اجلرمية، او لوجود القريبة ملن ارتكبت ضده، ووجود من هم عصبة خيشى أن يبطشوا 

وكل هذا يلجأ اليه تسكيناً لثائرة الغضب وتأميناً لنسيان اجلرمية وتقليل شأا بتقادم ... به وهكذا
  ...عهدها

   الوجه- التحالف -19

قد حيتاج بعض القبائل ان يركن اىل أخرى ويعتز ا، وتكون هي أيضاً قوة وذلك ملا يرون من غارات 
وهذا معترب دائماً إال أن ينقضه أحد . ومن مث يتحالفون على أمر... خارجية، أو ديد، أو جمرد حذر

  ...وقد يكون احللف للهجوم على عدو ومفاجأته بقوة على حني غرة... الطرفني

وهذا جيري من القبائل الضعيفة جتاه ... و تطلب بعض القبائل الوجه لالجتياز، أو للمرعى، أو ما مثلأ
  ...فتنال حقاً ذه املوافقة.. القوية

وهناك أمر آخر وهو أن يكون البيت املنفرد قد جىن جناية، أو ناله ما يكره من أقاربه فرحل عنهم 
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وهذا له حقوق كثرية، وليس عليه التكاليف ... و بعيدة فيكون نزيلهامغاضباً، ومال اىل قبيلة قريبة اليه ا
... واحلشم يترتب عند اهانته من آخر... اليت تلتزمها القبيلة، بل هو حمترم، مرعي اجلانب، عزيز املكانة

  ...وقد تتقاتل القبيلة فيما بينها من جراء ما يصيبه من ضيم او تعد

 الزمان، وال تزال اىل اليوم، واإلسالم زادها قوة ومتكينا حبثه على وهذه خصائص معروفة للعرب من قدمي
  ...إال أنه وجهها للصالح... مراعاة العهود

   البينة- 20

 أي مدة، وتقبل الشهادة اخلطية، "الشاهد ماله حنت"، ويقولون "البينات يطردن الذمامي"يقال يف املثل 
وأما القتل وما ...  إال يف املسائل املدنية أو الشخصيةويقبل الشاهد واليمني وهذا يف الغالب ال يكون

ماثل فهذا له أحكام خاصة وذلك يف حالة النسف وهو دفع اخلصومة وتوجيهها اىل آخر ويف هذه احلالة 
  .وتقبل الشهادة من اثنني على شهادة امليت؛ واملرأة ال تقبل مفردة. ال يسمح اال شاهدان

   النسف-21

 نرى البدوي ال يوجه عليه إال اليمني، وإن املطالبة تتوجه عليه حىت يفصل الرتاع .وهذا أغرب من سابقه
فإذا طلب القاتل الرجوع اىل العارفة وقال ال اريد إال احلق ووافق الطرف املخاصم ... بواسطة العارفة

فالن وذلك أنه يقول ان الضارب فالن وشهودي . حينئذ وقبل توجيه اليمني قد ينسف املطالب بالدية
وهذا ال يثبت عليه . فإذا قدم الشهود صرفت املقابلة عنه وتوجهت اىل من شهد الشهود عليه...! وفالن

والبدوي يف الغالب يأنف ...! احلكم مبجرد هذه الشهادة فهي ال تفيد أكثر من توجيه املطالبة اىل آخر
  ..طالبة على غريهمن هذا التوجيه ويدفعه مبا أمكنه، وقد يقدم على احللف وال يوجه امل

    

 واآلن يف الغالب "لقمة الزقوم" وهي املسماة "البلعة"وعند عدم القدرة على تقدمي الشهود يصار اىل . هذا
  ."البشعة"ومثلها ... ال يصار اليها

   اليمين-22

والعاجز ليس له سوى حتليف ... وهذا يسمى الدين وعندهم الشاهد واليمني وهو من األحكام الشرعية
ومن توجهت عليه اليمني عني ... ه يف األمور املدنية، وأما يف القتل فال يعترب الشاهد إال يف النسفصاحب

  :العارفة شكلها بالنظر للموضوع ومن األميان املعروفة غالباً
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ويف . اه" جلد، وال يتمت ولد، ال خبمسي وال خبامس مخسي"1"الدين ورب العاملني، ال شكيت. ""1
  .نه وعن اقاربه بالواسطةهذه احلالة حيلف ع

ومن خضر العود ويبس العود، . ""3" ال شكيت جلد اخل. العود، ورب املعبود، وسليمان بن داود. ""2
وعند " ال بيدي، وال حبديدي.. "أو يقول عوض ال خبمسي. "4" والرب املعبود ال شكيت جلد اخل

ويف الغالب ال حيلف إذا كان ... فالتحليف ختتط له خطة بسيف أو بعصى فيدخلها والسيف بيده وحيل
  ....فإذا حلف ال تتوجه عليه مطالبة ويربأ من الدية. وهذه األميان يف دعاوي القتل. قاتال

وإذا صار املتخاصمان اىل العارفة . ، إال إذا رخص األمري"عارفة الغزو أمريها"يف املثل :  القضوة-23
  . دنانري تقريبا8ًعن الفرس :  ويف الغالب تكون"رزقه" و "قضوة"أخذ منهم أجرة على القضاء يقال هلا 

  . فلس400عن البعري 

  . دنانري عن احلشم ستة من االبل10 "الودي"عن الدية 

والربح له يف قضايا قسمة الغنائم عند االختالف . وباقي القضايا تافهة. واملقياس أن يأخذ العشر يف األكثر
أن ال يقبلوا القضوة، وال يأخذوا أجرة على الفصل الذي جيري والغالب يف العوارف ... عليها كما تقدم

والسبب يف أخذ هذا املقدار ... على يدهم فإا تعد يف نظرهم مكروهة ويتعففون من أخذها، أو يترفعون
  ...من االبل عن احلشم ألنه يف هذه ال يراعى املقدار وكثرته، وإمنا يعترب فيه اماتة الشر وقطع الفتنة

  صة خال-24

جل غرضنا تثبيت اجلهات املشتركة بني القبائل يف خماصماا، ودعاويها، ومن جمراها ظهر اا تتشابه يف 
فإذا وحدنا الكل يف مقدار معني ... مجيع احكام عرفا، وال ختتلف إال من حيث الكم ومقدار التعويض

ف، يظهر من مقابلة عرف كل قبيلة والتفاوت طفي... صار قانوناً عاماً وصلح أن يكون نظاماً ثابتاً للكل
وهذا ال يعين الغاءه، وإمنا يراد به توحيده، وال تتضرر منه قبيلة بل فيه قطع للتفاوت، وتأييد ... بآخر

ويف هذا خطوة للتقدم اىل القانون العام ... العرف املشترك اذا كان الرأي مصروفاً على الدوام عليه
ن يراعى فيه هو أن ال يسأل غري اجلارم، وال يعاقب إال الفاعل وأهم اصالح جيب أ... ومراعاة أحكامه

فإذا كان قد ألغي الغزو بالقوة فيجب أن ... فتلغى الوسكة واألخذ بالثار القبائلي الذي يسأل أفراد القبيلة
 يكون املال حمترماً، والنفس كذلك حمترمة ويف ضمان األمة وقوة احلكومة، وأن ال يسأل غري القاتل، وغري

الناهب أو الغاصب وهكذا جيب أن يكون التضامن بني القبيلة مصروفاً اىل املناصرة، ومساعدة 
وقد اعتاد القوم احكام الشرع يف املواطن األخرى من جزيرة العرب فيجب أن يراعى ... الضعيف

م ويف هذا خطوة كبرية لتقدمهم، وقبوهل... القانون يف الكل فال يفرق بني مدين وبدوي أو ريفي
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  ...وسلطة احلكومة تسوق الناس قسراً اىل احلق والعدل... احلضارة

واملهم من االصالح بصورة عاجلة يف امر اخلصومات أن توحد الدية، ومتنع النهوة، والوسكة، واحلشم مما 
اة  وأن يكتفي يف قضايا احلشم مبراع"التعقري"يؤثر على الغري منها، أو يؤدي اىل اتالف األموال يف التطبري 

طريق التحكيم ومراجعة العوارف على يد احملكمة وأن ال يتجاوز اجلاين، وأن حتدد القضايا يف وقائع 
  ...خاصة

    

، و "الصفد"هذا وال يرى أثر للعقوبات اجلزائية يف العشائر كما هو معروف قدمياً يف اجلاهلية مثل 
فمن األوىل أن يزال أثر ما ... ه اإلسالم وغري ذلك مما أبطل"السمل"، و "املد"، و "التجريد"، و "الغل"

خالف الشرع، وأن حتدد قضايا الفصل والتحكيم يف األمور العامة بني قبيلة وأخرى مما تستدعى اخلوف 
من خطر، وأن تودع القضايا للمحاكم وعلى كل نرى األحكام ذات مساس كبري بالشريعة اإلسالمية 

وكلها تستدعي النظر وسنتعرض ملا يرد الكالم ... منها العوائدالغراء، واملخالفات قليلة ويراعى يف قسم 
  ...عليه يف القبائل الريفية وعالقاا باألحكام اجلاهلية وبالشرع الشريف

واملهم أن نقول هنا مل تؤثر األمم ااورة على تقاليد العرب تأثرياً كبرياً وال أثرت اإلسالمية إال بعض 
 ااورين خصوصاً يف العبادات وبعض املعامالت ويف األحوال الشخصيةفإن التأثري ولكنه أكثر من تأثري

وسبب ...ولكن هؤالء مل يتمكن املسلمون من اجتثاث بعض عوائدهم املدخولة متاماً... تأثريها مشهود
ذلك أن اإلسالم أجرى تأثريه على البدو فعادوا متحضرين، وأن هؤالء مل يتأثروا به بعد حبيث يتركون ما 

فهؤالء من بقايا البدو القدماء الذين مل ينالوا حظاً كبرياً من التربية ... ندهم وينالون وضعاً مدنياًع
اإلسالمية ليعودوا متمدنني وإمنا حافظوا على وضعهم االجتماعي نوعاً، ومل تدخل الشريعة يف قلوم أو 

منا حيتاج اىل رسوخ يف العقيدة، واىل وليس من السهل تبديل ما عندهم،وإ... مل تنفذ فيهم تنفيذاً صحيحاً
  ...تدرج اىل احلضارة كاالنتقال من البداوة اىل الريفية، ومنها اىل املدن

وعلى كل حال نرى احلالة البدوية املوجودة من ارقى احلاالت البدوية وليست وحشية كما يتوهم وامنا 
حبيث قبلت الزواج، وراعت العقود، هي نتيجة تطورات وتكمالت عديدة اىل ان وصلت اليها اإلسالمية 

والتزمت العهود وقامت بفضائل أخالقية كانت من طبعها؛ أو الءمت غريزا وحاالا مدنية تقريباً 
  ...بالنظر لوضعها االجتماعي على قلة يف املقياس ومراعاة مطالب ال ترضاها الشريعة وال احلضارة

س لديهم قود يف القتل، وامنا هناك ثأر، وفتك من جانب هذا ونالحظ يف قضايا الفصل ان البدو اليوم لي
: ومما قيل. يف حني اننا نعلم ان قد كان هناك قود... املتضرر، أو أقاربه عند الظفر بالقاتل والتمكن منه

خليلي هل ليلى مؤدية دمي اذا قتلتين أو أمري يقيدها وكيف تقاد النفس بالنفس مل تقل قتلت ومل يشهد 



عباس العزاوي-عشائر العراق    228  

 واملعروف ان الرؤساء يأمرون مبراجعة العارفة، وال يتدخلون اال يف األمور العامة اليت دد عليها شهودها
  ...كيان القبيلة، وجتعلها يف خطر

وعلى كل حال ملا كانت السلطة للحكومة، ومل يكن للرؤساء اال اإلدارة يف امور حمدودة، فمن واجب 
ل غالب القضايا املدنية، والقضايا الشخصية مما ال ، وأن جتع"قانون العشائر"احلكومة ان حتدد مطالب 

مساس له بالسياسة العشائرية يف حسمها تابعة اىل احملاكم، ومثلها القضايا الفردية بني افراد قبيلة مما ال 
واال تواىل اخلطر، واشغلنا الدوائر الكثرية، ووسعنا التشكيالت اليت حنن يف غىن ... يهدد السالمة العامة

  ...عنها

  نظام دعاوي العشائر -9-

من حني ظهر اإلسالم أزال العرف القبائلي يف القضايا العامة، وعاد ال يعرف غري الشرع، وصرح ان ال 
، وبقي الشرع "أفحكم اجلاهلية يبغون"وإن احلكم وفق العرف اجلاهلي خمالف بصراحة آية . حكم إال هللا

عفت سلطة احلكومة أو زالت فمال كل واحد اىل اإلسالمي معترباً، مرعياً، ولكن يف بعض األوقات ض
ناحية التحكم أو الرضوخ، وأحيوا بعض العوائد الضارة، وتولد التكاتف على احلق والباطل معاً، وصار 

اال واسعاً للتحزبات والعصبية القبائلية أمثال هذه فصارت القبائل يف أوضاعها تضارع من نواح عديدة 
للشرع تارة؛ واىل قدرا أخرى، ومتيل يف األكثر اىل ما يكفل كياا، ويؤدي اجلاهلية يف جها، تذعن 

  ...اىل وحدا

ويف العهد العثماين نرى اجلرائم الشخصية تابعة للقانون العام اى أن القضايا الكربى بني القبائل كانت 
القضايا اىل حمكمني، تتدخل احلكومة يف أمرها إما باالعتماد اىل قدرا، أو من طريق الصلح واحالة 

  ...وتنظر اىل ما هو األوىل يف سياستها واألحق بالقبول وذلك بصورة ادارية دون ارتباط بقانون

    

، وألزم احلكام االجنليز "بيان العشائر"م أخذ يطبق على العشائر 1915وبعد احتالل البصرة، من سنة 
ضع أوسع وشكل واضح من سابقه، وذلك أنه مبراعاته، وبعد االستيالء على بغداد وزاد مشوله وظهر بو

-8-28م مث نشر قانون يف تعديل هذا النظام يف 1918-7-27صدر نظام دعاوي العشائر بتاريخ 

 واستمر العمل مبوجبه اىل اليوم، فكان غري 1933-6-1، ومل حيصل فيه إال تعديل طفيف يف 1924
ا يؤخذ عليه النظر يف احكام املواد الشخصية وأكثر م... مرضي يف وضعه، ومنفوراً يف كثري من أحكامه

، واحلال ان هذه مل يدخلها العرف، وليس فيها ما خيالف "األحكام الشرعية املتعلقة باألحوال الشخصية"
الشرع، وقد اعتادت القبائل البدوية مجعاء ان تسري يف املواد الشخصية وفق احكام الشرع، ومل ختالف 
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طاء السلطة يف هذه اىل جمالس التحكيم يقصد منه تبعيد البدو عما اعتادوه ذلك يف زمن من األزمان، واع
من مراعاة النظام الشرعي، واجياد عرف جديد يبعدهم عما ألفوه من األحكام الشرعية مع ان القصد 
تقريبهم تدرجيياً اىل النظام والقانون والتدخل يف أمرها ينايف املعتاد من زمن بعيد جداً هذا فيما سوى 

أو ما يتعلق ... ويف الوقائع الفردية بني رجال القبيلة الواحدة... النهوة وما ماثلها كالتعدي على العفاف
  .بأمور تافهة ال تشترك فيها القبيلة، وال دد سالمتها، وال حيتاج فيها اىل نظام العشائر

 من كافة نواحيها معضلة ال تزال قضايا العشائر: "هذا وكنت قد قلت كلميت حول هذا النظام مبا ملخصه
تتعلق بأكثرية ساحقة من جمموع نفوس العراق، فال يصح ان ... كربى، عويصة احلل، معقدة املوضوع

نتغافل عنها، أو مل االلتفات اليها دون ان نالحظ شئوا، ونتبصر يف سائر احواهلا سواء يف 
 معايشها وراحتها، واقامة العدل بني جمموعاا اجتماعياا، او ادارا وثقافتها، وتأمني ذيبها، ومالحظة

مما جيب االهتمام به؛ واستطالع آراء اخلرباء من كل صوب يف موضوعه ... وافرادها يف كافة ربوعها
اال اننا لآلن مل نظفر ببغية، وال ... حىت تستقر املعرفة، ويتبني وجه االصالح وطريق حسن اإلدارة

  ..وم ال يزالون على ما كانوا عليهشاهدنا تقدماً يف احلالة، فالق

وقضية حسم الرتاع بني افراد القبائل موضوع صغري من تلك األمور ولكنه له مكانته، وأثره يف النفوس، 
التفتنا اىل حل ... ألن الرتاع ظاهرة تلك اتمعات، وعنوان روحيتها ومطالب خالف أفرادها ومجاعاا

واملوضوع نظام دعاوي العشائر وهل قام .! دابري املانعة من وقوعهاخلالف ومل نبال باجتثاث اصله، والت
باحلاجة فسد ثلمة؟ أبدى كثريون منا آراءهم حوله، وال تزال تتكرر غالب هذه املالحظات يف األندية 

اال ان جل ما نسمعه كلمات خمتصرة، وانتقادات ... واتمعات ونسمع التذمرات من كل صوب
ومل نشاهد من دون مالحظاته يف رسالة لتتواىل املباحث، ومتحص ...  جزئيةموجزة، أو تعرض لوقائع

  ....ومن مث تربز آراء املتتبعني، ويبني الصحيح املقبول... األقوال وينضح املوضوع فتظهر خوافيه

فهو غريب يف وضعه، ... هذا النظام حيتاج اىل مجع آراء خمتلفة فيه وتنسيقها وبيان القول األخري فيها
ديد يف موضوعه، وشكله، ال يأتلف وحالة األمة اليت تتطلب النظام وحسن اإلدارة، والسرية الفاضلة يف ج

فهو عودة اىل ما قبل ... أحيا يف أصل وضعه سنة جاهلية، وإدارة خاصة، وتعامالً حملياً... هذه احلياة
  ...محورايب يف العراق وقبل ظهور اإلسالمية يف جزيرة العرب

بل إسالميتهم قبائل مشتتة، وأصحاب عرف خاص، وعوائد موقعية بالنظر لكل قبيلة، أو كان العرب ق
وملا جاء اإلسالم قضى على هذه التعامالت، وحما من البني العوائد املرذولة وقرر أحكاماً عامة ... إمارة

ن األمم، وهذه دعت قطعاً اىل حتضر العرب املسلمني وسائر من انضم اليهم م... حازت قبوال شامالً
وال تزر وازرة وزر "وانتزع الروح اجلاهلي منهم، والسيطرة الشخصية، وساقهم اىل نظام عام، واعلن 
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  ...أي ال تفاضل بينهم" القتلى بواء"وآيات كثرية، ويف احلديث " أخرى

    

 وقوة واآليات واألحاديث كثرية مما ماثل هذه، وفيها احماء للعرف اخلاص الذي هو نتيجة اثرة، وحتكم،
وكانت الفكرة شديدة يف التمسك بأحكام الكتاب، ... يف جهة، وضعف، واستكانة، ورضوخ يف اخرى

والكل مقتنع ان العادة حمكمة فيما مل يرد به نص شرعي حاسم، وال جمال ألحد يف خمالفة النصوص 
اهلية، واستعاضوا عنها ومن حني قبلوا هذا املبدأ، وساروا مبقتضاه حتضروا، ونزعوا الفكرة اجل... القاطعة

  ...بالروحية الطيبة الصاحلة

ووحدة األمة يف ان ... إن القانون العام فيه ما فيه من احملافظة على الوحدة، ونزوع اىل التشريع العاملي
تفكر يف قانون واحد ال قوانني متعددة، وحكم األمة بقانون واحد مما أرشدت اليه التجارب بعد حني 

ذلك ما دعا اىل تيقن قيمة الشريعة الغراء، راعت ذلك قبل ان تتنبه األمم الكثرية بل فاقتها مبرارا القاسية 
وكل األمم يف هذه .. مبراعاة إدارة األمم بقانون واحد مما ال تزال اىل اليوم احلوائل والعوائق تعاكسه

عض التشريع يف قوانني التجارة األيام سائرة اىل وحدة القوانني العاملية، ومن ظواهرها قوانني العقوبات، وب
  ...ويف حقوق الدول اخلاصة، وتفاهم األمم يف نواحي تطبيق القوانني

ان تعدد قوانني األمة، واضطراا عادة تدل على سخف يف تلك األمة، ونقص كبري فيها ال يعوضه اال 
  .لومل جند اليوم يف امة متحضرة قوانيىن مقطعة األوصا... الرجوع اىل تلك الوحدة

زال التعصب نوعاً، وهو سائر اىل الزوال يف ناحية التشريع خاصة، واآلراء مصروفة اىل ما قام عليه 
الربهان الصحيح، والسهولة والبساطة يف القوانني، وصرنا نتوقع ان يكون اساس التشريع قواعد عامة 

 وسريهم حبالة يكادون ال ما نراه من التوغل والتدخل حىت يف حركات األشخاص. متشي األمم مبقتضاها
مما نشعر به يف كل .. يكونون فيها تبعاً إلدارة غريهم وارادم بل اوامرهم العسكرية وايعازام اليومية

  ...آن

واحلاصل خزنوا ادمغتنا يف خمتلف األيام بقوانني تافهة حنن اليوم يف غىن عنها، أو يف حاجة عظمى اىل 
" أفحكم اجلاهلية يبغون" التهديد االهلي، والتحذير الشرعي يف آية وقد مسعنا... القضاء على الكثري منها

  ...وكأننا يف غفلة فال نزال حنمي العرف اخلاص بني القبائل، ونناصره

 وبواعث العمل به، فانه سبق ان -قبل أن يكون نظاماً-ومهما كان السبب احلقيقي يف وضع هذا النظام 
وقد قبلنا أحكامه، ...  احناء مصر قبل العراق، وتأملوا منه كما تأملناطبق عيناً أو ما هو قريب منه وضعاً يف

  ...وال حظناها ظهراً لبطن فلم نتبني فوائده يف حني انه جتلت لنا أضراره الكثرية

أما أنه لو حدث أمر عظيم بني قبيلتني او قبائل فحينئذ يكون احلسم بالتفاهم، أو بايقاف املتجاوز عند 
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علق بالسياسة العشائرية وهي فوق هذا النظام الذي تتعلق قضاياه بأمور شخصية جزائية وذلك مما يت. حده
ولكن السياسة العشائرية املذكورة تتطلب املصلحة العامة اكثر مما مها قضية شخص ونزاعه ... أو مدنية

وضاعها املختلفة وقد رأينا يف وقائع تارخيية عديدة لزوم ادارة العشائر حبكمة يف ا... على شاة او بعري
سواء يف العالقات الداخلية وتقوية روابطها واخلارجية وحسن متشيتها مما يصلح ان يكون مثاالً حيتذى 

وكم من قبيلة كربى او امارة حتكمت ... حبيث تتوقف هذه اإلدارة على صحة العمل وتعقل القائمني به
 عقد معاهدات للتكاتف ضد صولة هؤالء، يف مقدرات العراق، ويف احلكومات ااورة حىت دعا ذلك اىل

تاريخ "والقضاء على نفوذهم واالستقالل يف إدارة اململكة، وقد أوضحنا هذه الناحية بأمثلة كثرية يف 
  ..."العراق

وقد دلتنا التجارب اىل ان التمسك ... وكلميت األخرية، ان بقاءه عودة بقبائلنا اىل العصور اجلاهلية األوىل
الق عوائد، أو تقرير تقاليد اما اا ال اصل هلا فاوجدت بتأثري، أو أا مما ال يقرها عدل، به جر اىل اخت

وال يقبلها قانون، أو أا نتيجة اثرة وحتكم كما تقدم وبعضها فيها هدم لألحكام الشرعية فيما يتعلق 
من جهة، وان يكون قانون واذا كان ال بد من تطبيقه فيجب ان حتدد قضاياه ... باملواد الشخصية املعتادة

  .العقوبات اساساً له، وان حتسم قضايا العشائر على يد احلكام القضائيني ال بيد اإلداريني

    

ان وزارة املالية اجلليلة رفعت عنها غائلة كربى بوضع االستهالك فقلت عالقتها مع العشائر، فلو ادعت 
 احملاكم، ووعي يف حسم قضاياهم اجلزائية قضايا العشائر املدنية العادية، واألحوال الشخصية اىل

 من قانون العقوبات بايداعها اىل احملاكم قلت تدخالت اإلدارة وزالت عن اإلدارة غائلة اكرب، "41"مادة
وزالت ... وتكون األمور قد اودعت اىل اهلها، وانقذ العشائر من اذى املراجعات الطويلة أشهراً، وسنني

نئذ تنصرف اإلدارة اىل األمور االصالحية العامة وهي كثرية وأوىل بالتقدم وحي... االعتراضات املوجهة
 1935 متوز سنة 22 و 1354 ربيع الثاين سنة 21 نشرت هذا املقال يف "1".اه..."على غريها

وامللحوظ أن االدارة يف دعاوى العشائر كانت ... "تعليقات على نظام دعاوي العشائر"كمقدمة لكتاب 
ي أكثرياً وسائل االثبات، والتقارير الطبية فيما جيب مراعاته، ويف هذا تقريب من القانون وال تزال تراع

وال ختلو اوضاع من ... العام، ولكن تقدير األدلة يف احملاكم أقوى، وأكثر عناية نظراً لالختصاص املوجود
ألدلة، أو قررت اإلدانة اعتبار تقرير جمالس التحكيم كأساس لألحكام اليت تصدرها اإلدارة وان انعدمت ا

  ...بال دليل

واألصل الذي يدور حوله االصرار على قبول نظام العشائر ان املسؤلية اجلزائية، أو التعويض املايل مل يكن 
وهذا أمر ظاهري، وإمنا كان ... شخصياً، وإمنا ذلك عاماً شامالً جلميع أفراد القبيلة، أو لقسم كبري منها
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ان يزيد االتصال الدائم بالعشائر من جهة، واعتبارهم أصحاب وضع ... تالليقصد مبراعاته أيام االح
لتسهل ادارة كل صنف على حدة، ...! ممتاز من أخرى، او بالتعبري األصح الفصل بينهم وبني أهل املدن

ومؤاخذة القبيلة، أو قسم منها جبريرة اجلاىن، ... وينعزل الواحد عن اآلخر لتبعيد بعضهم من بعض
رها مدانة بالدية او ما ماثل مما تاباه األخالق الفاضلة، وينفره السلوك الصحيح، وان تطبيق نظام أو واعتبا

  ...يف املسؤلية العامة ال على اجلاين وحده... قانون كهذا وصمة على األمة

 الوراء ومن اهم االصالح املنشود ان يكون تشريعنا تابعاً للتقدم العلمي واألديب، ال أن يكون رجوعاً اىل
هذا ولعل يف هذا البيان ما يبصر نفس القوم يف ادراك ضرره، ودرجة ...!! وعودة اىل اجلاهلية األوىل

  ...!! اجحافه باحلقوق فيطلبوا الغاءه، ويعجلوا يف امر امهاله بل نبذه نبذاً تاماً

  آخر القول في العوائد -10-

تتخذ الوسائل الكثرية لتمكينها سواء من ناحية اذا كانت األمم املتحضرة تقوي آداا بطرق خمتلفة، و
... التعليم، او اجلرائد، والدواوين الشعرية، واامع العلمية؛ واملطبوعات املختلفة والنشريات املتوالية

فالبدوي يلقن عوائده وآدابه، وحيببها بوسائل شبيهة بتلك أو قريبة منها، ومن أمهها، األفراح، وأيام 
ين وهي االس واتمعات وسائر احلفالت واالجتماعات ابان احلروب، ويف السباق األعياد، والدواو

  ...نسمع حداءهم، وطواحهم، أو هجينهم، أو قصيدهم، وحكايام، واهلجاء واملدح

تقدمت أمثلة بعض ذلك، ومن أهم ما يراعيه البدوي هلذا التثبيت التكرار، وأكثر أوقات البدوي فراغ 
وأحرص ما يكون ...  من تذكر الوقائع، وتكرار مباحثها، وختطر احلوادث أو قصصهاوراحة، فال خيلو

عليه ان يقص حوادث نفسه، أو الوقائع الكربى السالفه يفتخر ا، ويعد املآثر، وبيان ما أصام من 
عوائد، ويف اآلداب ما يعني صفحة مهمة لتقوية ال... مصيبة، مث االنتصار على العدو أو شرح طريق النجاة

  ...وللتلقني أثره يف القوم... فترسخ، وال يرى البدوي خالفها، وال يقبل املناقشة فيها

وكتب األدب ودواوين الشعراء طافحة مبا عند القبائل من عوائد قدمية، وفيها شرح نفسيات ال ختتلف يف 
واتمع ال يرضى باهانة، وكلها تكاد تكون متماثلة يف أوضاعها العامة، ... األكثر عن عوائد هذه األيام

ولكنه ال خيلو يف وقت من مراعاة بعض . وال ينام على ضيم، ويكرم ضيفه، ويعز جاره، وحيتفظ بعهده
 وهي أن "العرضة"احلاالت الداعية للتفاؤل أو التشاؤم كما مر يف اخليل، ويف حاالت أخرى كالتطري من 

 الذهاب، أو يسمع صوت طاير، أو مير به حيوان يعترضه آخر ويسأل عما هو ذاهب إليه أو ينهاه من
وأهل املدن ال خيلون من أمثاهلا وللثقافة وتعميم التعليم ... مما ال يستقصي تعداده... فيستاء أو يستبشر
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  ...أثرمها يف ازالتها

  ...!! وعلى كل حال ضاق اال فال يسع أكثر من هذا

  إصالح العشائر البدوية -11-

 أمم، وزالت أخرى، والبدو ال يزالون على حاالم، حمافظني على أوضاعهم، مضت حكومات، وعاشت
مل تغريهم العصور، ومل تبدهلم الدهور إال انه كل ما حدث خلل يف األرياف مال قسم منهم وحل 

  ...وهم مادة نفوس األرياف، وال مييلون اىل املدن إال آحاداً... مكانه

جلياً أن إدارة العشائر البدوية ليست من األمور السهلة، وال ومن جتارب عديدة، ومناهج كثرية ظهر 
وال يهمنا سرد كل ما جرى، واملوضوع أعضل ... نزال نرى االهتمام ا كبرياً، والنتائج املرضية قليلة

ليس من شأننا كما أن املطالب اخلاصة لكل قبيلة مما ... أمره، والتنديد مبا ارتآه كثريون، أو ذاقوا مرارته
واملوضوع ال يزال يقبل األخذ والرد، ...  نتعرض له، وحبثنا يدور حول القبائل البدوية بصورة عامةال

  ...ومراعاة التجارب العديدة

واالصالح املنشود ال يقف عند قطع املنازعات باصدار القرار احلاسم الذي مبناه التساهل يف احلق مما 
ذلك وإمنا نريد أن نوجه األنظار اىل بعض نقاط االصالح يؤدي اىل قطع اخلصومة يف الظاهر وال ما ماثل 

  .األساسية، واموع القبائلي كبري يقدر بنحو ثلثمائة الف نفس من البدو خاصة فال يهمل هؤالء

  :ومن أهم ما نتناوله

، ويف هذا من الصعوبة ما ال "منع الغزو"هنا ناحية مهمة ولدا األوضاع اجلديدة، وهي .  املراعي-1
صف، يريد أن يعيش، فمنع من حياة اعتادها، فمن الضروري اختاذ التسهيالت له يف لوازم احلياة وما يو

فال ندعه يترك بداوته ... تقوم به من تربية مواشيه، واالحتفاظ بثروته وتكثريها من طريق التعب احلالل
نريد أن يكون آلة صاحلة لالنتاج وإمنا ... رأساً، أو يهرب منها اىل حياة قد ال يعيش فيها وال تالئم طبعه

وهو يف بداوته فإذا علم أن قد استفاد من االنتاج، وربح الشيء الكثري، رغب فيما يولد فائدة أكرب، أو 
وأعظم خطر يعرض له احملل بأن جتدب السنة، وال جيد ما يكفي ... أنه يؤسس ريفاً يف املواطن القاحلة

وللبدو مواطن ...  إذا الحظنا التدبري له رفعنا عنه خطراً عظيماًويف هذه احلالة... لقوام ابله ومواشيه
، فإذا حصلت أمطار يف "املورد العذب كثري الزحام"خاصة يتجولون ا، وآبار معينة، ويف الغالب نرى 

جهة، وأربعت األرض يف ناحية دون النواحي األخرى ففي هذه احلالة يالحظ اخلطر من التقرب 
وهذا من لوازمه وقوع منازعات، ومن مث جيب ... ذا كان املوطن غري واف باحلاجةواالختالط خصوصاً ا

حتديد املناطق، وحسن ادارة الوضع ليستفيد الكل، وان يراعى املقدار ودرجة الزحام عليه، وتدبري هذه 
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  ...األوضاع بعقل وحكمة

بة، ويعترضنا طريق سري وال تقف التدابري عند هذا، وإمنا جيب أن يوزع البدو اىل مواطن أخرى خص
القبيلة، وما متر به من قبائل وتسهيل هذا التنقل أما بأخذ رأي الرؤساء، وأن تدفن الضغائن، وال تولد 

ذلك كله نفعله ... وقائع جديدة، أو مراعاة املصلحة بصورة عامة لئال حتدث عراقيل أكرب ووقائع مؤملة
  ...ار االرتوازية وما ماثلاىل أن تتوسع املشاريع الزراعية، أو حتفر اآلب

وال يغب عن أذهاننا أن ... وهذا ال يبىن على قاعدة وإمنا تراعى فيه احلالة بكل دقة واهتمام وحكمة
احلكومات يف كافة عهودها كانت وال تزال اىل ما يقرب منا متاشي العشائر يف سريا، وتقدر احلساب 

ولكن هذه مل تولد نتائج صاحلة ومفيدة، وغاية ما ... كهلا، وتسترضيها، وتراعي جانبها اىل آخر ما هنال
فلو عرفت العشائر أن احلق سيف قاطع؛ وانه ال يصح أن يتهاون به وقفت عند . فيها تسكني احلالة مؤقتاً

وإدراك الضرورات اليت ال حميص عن ركوا من أعظم الوجائب ... حد معني وال تطمع يف نوايا أخرى
  ..تيف إدارة هذه اموعا

    

وهو ميل البدو اىل األرياف، وقد يعد غري ضروري ولكنه الزم لتقدمهم حنو احلضارة، .  اإلسكان-2
وحتول دون حتقيق هذا الغرض عقبات منها ما يتعلق ... وترفيه عيشتهم من الكسب احلالل وكد اليمني

بشظف على ان تسلب بنفسية البدو وذلك أن القبائل البدوية ال تنتقل بسهولة بل ترجح ان تعيش 
حريتها، وان حترم هوائها الطلق كأن حتدد أوضاعها يف مناطق خاصة، ال ختلو من عفونة، ومنها أن يكون 

الفالح تابعاً يف حياته الريفية ألوامر عديدة وأعمال ميكانيكية وال يستطيع البدوي القيام ا كالفالح 
 ما يقدر به على الدوام، وهكذا يقال عن احلياة الريفي فإا من الصعوبة مبكانة، وليس له من الصرب

الريفية املطردة، والنظام فالبدوي يتقلب مع الزمن، ويراقب األوضاع بكل دقة، وقد يثريها ويوجد 
حاالت غري مألوفة، ومن مث ال يتقيد ذه القيود اليت يلتزمها الفالح، وقد بينت طريقة انتقال قبائل زوبع 

ومن الضروري يف مثل هذه احلالة حتديد ..! ية، وتدرجها إليها؛ فهو مثال حمسوسمن البداوة إىل الريف
أراضي كل قبيلة من قبائل البدو، وتعيني مواطن رعيها، وان ال تتجاوزه، مث تتقدم رويداً رويداً ألدىن 

 وعدم نفرة خلل يقع يف أهل الريف، أو ينالوا نصيباً من املشاريع ليكونوا بألفة تامة، واتصال مع بعضهم،
ويف مثل هذه احلالة قد يكون السابق ممن قبل احلياة الريفية كأساس ملن حياول الدخول ... مما هم فيه

  ..فيها

ويهمنا يف تقريب البدو اىل األرياف أن خنطو بأهل األرياف إىل احلضارة، فإذا مت الكثري من هذا استفدنا 
وبة هناك، والباعث األصلي الطبيعي فيه الظروف وكم من صع... من اإلنتاج لتكثري النفوس يف املدن
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  ...واألوضاع اخلاصة، وتقوية املعارف يف األرياف

هذا وجيب أن ال نكتفي مبالحظة البادية وأهليها، والتأمل ألوضاعهم، وما هم فيه وإمنا امللحوظ أن خنطو 
وتقدميهم ...  نفكر يف اآلخرخطوة صاحلة فيهم، وال نتأخر عند التمكن من تقريبهم ولو شرباً واحداً، مث

للزراعة ربح كبري يف جعلهم من أهل األرياف باختاذ مقاييس زراعية، أو مراعي خصبة ليكونوا مبأمن من 
  ...العوادي، وينالوا مثن أتعام

وعلى كل حال رفاه حال األرياف وحتسني أحواهلم وتقدمهم إىل املدن يؤدي اىل الرغبة يف ان خنطو من 
هذا وقد بينا رأينا فيما جيب يف كل موضوع سلف ...  الريفية، وأن ال مل حتسني حالة البدوالبداوة اىل

  ...من وسائل اإلصالح فال نرى حاجة للتكرار وإعادة القول هنا

وهذا سهل على اللسان، وقد نلوكه وننطق به دائماً ولكننا جند الصعوبة يف التطبيق، وحيتاج .  العدل-3
ا سبق الكالم عليه وعلى غريه، وطريقته واضحة إال أننا أحجمنا يف مواطن عديدة عن إىل رفع احلوائل مم

وإمنا أريد طرق احلل اإلدارية يف السياسة القبائلية العامة . القيام بأمره وليس املوضوع هنا القضايا اجلزئية
د هكذا ذكريات أساسها ونتمىن أن ال تعو... كأن حيمل احلّل إال أنه يراد به التفرقة، وتقوية اخلصومة

اخلور يف العزمية، واخلوف من توقع األخطار، ومالحظة قوة القبيلة، وحتكم الرؤساء من جهة وضعف 
وال حمل لتعداد كل ما هنالك، وجيب أن يكون احلق صارماً ال يقبل ... املقابل، أو لزوم مناصرة الرئيس

  ...تساهال، وال أي أمر آخر مينع من وصول احلق اىل أهله

  .وأما قضية التعليم فقد أفردنا هلا املقال التايل. هذا

  تعليم البدو -12-

عشائرنا أمية، وكدنا نقطع أن ال أمل ... قضية من أمهات القضايا االصالحية، ومطلب من أعز املطالب
 االفتكار ولآلن مل نتخذ تدبرياً فعلياً، بل ال نزال يف دور املذاكرة، أو املباحثة، ويف حيز... يف إصالحها

  ...وأمل تعيني وجهة

    

اآلراء متضاربة سواء يف األندية واالس، أو املباحثات واحملاورات، نسمع أن العشائر ما زالوا على 
وضعهم، فال أمل يف ذيبهم، واحملافظة على احلالة من أسباب بقائهم على اجلهل واألمية، وكأن القوم يف 

وج منه، أو أم قوم ال يقبلون التعليم ومجاعة ال يفيد معها استقرار على وضع ال يستطيعون اخلر
وآخرون يرون لزوم االنتقال م ... ، فال أمل من مزاولة ذيبهم"من التعذيب تعليم الذيب"التهذيب، و 

ولعل ... مث مراعاة تثقيفهم... من حالة البداوة اىل احلياة الريفية، وهؤالء يريدون مطالب يرجون حتقيقها
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ومل يكونوا ...  من نوع التعليق باحملال، ألن االنتقال تابع ألحوال، وأوضاع طبيعية أو مشاريع قطعيةهذا
وإبقاء القوم يف جهل يؤدي إىل قبول نتائجه ... يف حالة ميكن إفراغها بالشكل الذي نبتغيه مىت شئنا

ويكون ... يزان صحيحوأرى أن هذا الرأي مدخول، ال يوزن مب... الوخيمة والكثرية طول هذه املدة
عجزاً عن إجياد طريقة لتعليم العشائر وهكذا يرى آخرون لزوم تعليق هذا األمر اىل ان يوجد مدرسون 
حائزون ألوصاف تالئم البادية، ورجال دينون مهذبون وان تتوازن القدرة بني املدرس والرجل الديين 

وهل استعصى وجود ...  ان حيبط ويفرط التدبريواال فأوىل أن ال نعمل إلجناز املشروع وحينئذ من السهل
  ...وهناك آراء كثرية أمثال هذه...! مدرس حائز هلذه األوصاف

فماذا نالحظ؟ .... وإذا قبلنا أساس تعليمهم ومل نلتفت اىل األقوال املارة أو أمثاهلا أو جنهد لتحقيق بعضها
مام الذي نراه حبيث يضارعون أهل املدن يف هل يصل أهل البادية إىل درجة مهمة من التعليم نظراً لالهت

علومهم، وجياروم يف ثقافته فنجعل منهاجهم كسائر مناهج املعارف؟ وهل هلم قدرة وصرب على اجتياز 
؟ قبل كل شيء جيب أن نفكر يف .!العقبات يف هذا السبيل حىت يتساوى احلضري والبدوي يف التعليم

مث نالحظ تقويتها، ... ب بعض التجارب اليت استقر عليها رأيناادخال التعليم البسيط بني ربوعهم وجنر
والتمنيات ال حد هلا، ولكن على كل حال يتحتم علينا أن نزاول املوضوع من ..! وتوسيعها تدرجيياً

  .وجهته العملية املمكنة

 يستحقون ان وهنا يعترضنا عند الكالم على طريقة التعليم الوقوف على اثر التعليم يف البدو الدرجة اليت
 ال أتطلب -تبلغ م ليكونوا أعضاء فعالة خلري األمة، وينالوا النصيب التام منها كغريهم من اهل املدن؟ 

أن تنقلب البادية اىل مدار س راقية حبيث ال تفترق يف تشكيالا عن املدن، وال خيطر ذلك ببايل يف وقت 
منكنهم من أن يكونوا متعلمني لدرجة وافية حباجتهم بل ينبغي ان ال نزاول هذه األمور، وإمنا نسعى أن 

  ...على األقل، ومؤدية ما يتطلبونه من اغراض أو بالتعبري األوىل أن يكونوا عارفني مبا عندهم وزيادة قليلة

 من العلوم وليس هلم مأوى وحناول أن نعلمهم "ختمة"هؤالء مل يشبعوا اخلبز، فكيف نريد ان نوجد فيهم 
أو آداب املعاشرة، وهكذا نسري معهم ... ول ادارة املسكن وخدمه، والزوجة وحقوقهاالكماليات وأص

واألنكى من هذا أن نرتع اىل لزوم تعليمهم ارج احلضارة وزينة املالهي، ... بطرق معوجة، وغري مثمرة
  ...وذا نكون قد قمنا خبدمة تدريبهم اىل اخلالعة...! أو نزين هلم هذه األمور

ل جيب أن نراعي فيهم منهجاً خاصاً يف احلياة البدوية، وطريقة مرضية يف لوازمها من معرفة وعلى كل حا
فيعلموا طريق ... ليحافظوا على أوضاعهم ويقوموا بواجبام... بسيطة وثقافة بقدر ما تقتضيه حاجتهم

ات، وأن يعلموا احلياة، ووسائل االنتهاج، وأن يلقنوا عقائدهم، وأن يقتصر فيها على الفروض والواجب
فال خنرج عما يأتلف ... عالقتهم باحلكومة من ناحية األمن والضرائب مما يتعلق م، ونعني أوضاعهم
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وهذه األوضاع، وان يؤدي عملنا هذا اىل ما يزيد يف ثقافتهم العامة ويبني هلم فكرة عن احلضارة، ويكمل 
    ...! ما علموه من البداوة حلاجات رأوها

ل البدوي يفكر يف طريق القنص، ويف اختاذ التدابري للغزو، أو حملافظة كيانه خشية أن نوضح هذا فنقو
فيجب أن ترىب هذه فيه، وان ... يبتلعه اآلخرون الكل قانص يطلب صيداً وكذا يقال يف ارتياد املراعي

ه عن يراعي نواحي اصالحها والتبصري بطرق ادارا، فال تترك الرجولية ولوازمها، وال يصرف فكر
االلتفات اىل حاجياته ومنافعه، وال نترك ناحية تسري م حنو ما يعلمون وحياولون تقويته، أو ماله مساس 

وجل ما جيب أن نراعيه فيهم أن جنعل كل ... يف حيام االجتماعية، ومسرهم وما خيدم ثقافتهم العامة
...  مهمات حياته، ويف سائر أحوالهواحد منهم يف مستوى أرقى رجل منهم يف عقيدته، أو يف آدابه، ويف

واذا حاولنا ... وأن ال منيل به اىل أكثر... واذا متكنا أن نزيده حبيث جنعله بدوياً متبصراً، ومتعلماً فعلنا
بأبسط شكل، ونبذل له القرطاس بوفرة، ويل : تعليم القراءة والكتابة: تعليمه وجب ان يكون منهاجنا

  ...سله من النقد ما يقوم حباجته

  .األعمال األربعة فقط وقد ال حيتاج فيها اىل أكثر من أعداد حمدودة. احلساب

  ...القراءة، وتفهيم بعض األلفاظ الغريبة وبيان املعىن اللفظي لآلية بصورة بسيطة. القرآن الكرمي

  .واألمور الضرورية جممال... ال نتجاوز ا الفروض: الفروض الدينية

 خيتار ما هو انقى واصفى، وأخالقي أكثر، وما له مساس حبياة البداوة، :الشعر البدوي وبعض الفصيح
  .ينوب عن احملفوظات ويتخللها بعض األشعار الفصيحة مما يقربه اليها

  ...وبيان أمراضها، والوقاية منها. وتدريبه اىل تربية املواشي، السباق. الصيد

  ...األلعاب البدوية وتنظيمها بصورة الئقة

  ...وواجباته حنو األمة واحلكومةحقوق البدوي 

إن هؤالء جيب أن نكون يف اتصال نعهم، ونؤدي الواجب فيما نعلمه عنهم، وهكذا منضي معهم حىت 
وهكذا منحص األقوال، .. يتيسر لنا معرفة أوضاعهم يف حيام معرفة صحيحة، ونعلمهم من طريقها

وهذه املهمة ... ارع لتالفيه واصالحهونعيد التجارب مرة بعد أخرى وكل نقص نشعر به جيب أن نس
ولكن من ... واجهتنا وصرنا نراعي وضعهافمن األوىل أن خنرج منها بنجاح، ونسلك فيها خري الطرق

  ...ناحية معرفتهم وسبيل جهم

فإذا تكلمنا عن االبل مجعنا ما يعلمون وبصرناهم جبهات أخرى، واذا حبثنا عن اخليل مجعنا حكايام 
وهكذا منضي يف الشعر ... بصورة كاملة وزدنا اليها ما شئنا مما نعتقد يف معرفته فائدة هلمومعلومام 

واألمل أن تتساوى ... واالس األدبية، ويف الصيد والسباق ويف تربية املواشي وادارة املراعي وهكذا
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بل توجيه ملا فيه املعرفة بصورة كاملة، وما يعلمه قسم جيب ان يعلمه الكل، ويف هذا تنبيه وإرشاد، 
الصالح، وتدريب للحياة العملية، ونقد للعوائد املرذولة بصورة خفيفة هذا وال ننس أن نقدم بعض 

  ...الناني إىل املدن ليتعلموا، ويعلموا قومهم، أو أن منضي م حىت يتمكنوا من التحصيل العايل

  اإلحصاء -12-

م ومقدار خيوهلم وابلهم وسائر أمواهلم، ولكن األتعاب كان يف النية تقدمي أرقام يف إحصاء البدو، وبيو
يف هذا السبيل، واحملاوالت ذهبت سدى ملا رأيت من خلل ونقص يف التقدير، وقلة إتقان يف املدونات، 
فقد شاهدت يف بعض املواطن البيوت أكثر عدداً من مقدار النفوس، فلم يطمئن القلب يف تقدير، وال 

  ... نتيقن الصحة ونتأكد من تدوين األرقام بصورة ال تقبل ارتياباًفاملعذرة حىت... تقريب

ال تقف النفوس عند عدد ثابت، أو مقدار حمدود؛ والبدو ال يبعد عليهم موطن ال : هذا وقد سبق ان قلت
يف جند، وال يف سورية، فإذا رأوا حمال وجدبا مالوا اىل اماكن اخلصب مما مينع قبول احصاء صحيح، واذا 

  ... يف خصب تراجعت وجتمعت وزاد عددها مبن مال اليها من األحناء القاصيةكانت

وهكذا يقال عن تكاثر النفوس، وقلتها من جهة الوالدات والوفيات، ومثلها اخليول واملواشي، وكل هذا 
  ...يفترق يف حالة العداء واوان الراحة والطمأنينة ويتبدل مبقدار واسع يف تكاثره وتناقصه

  كلمة ختام

    

ال أرى ضرورة كربى لتلخيص ما مر من املباحث، وكل ما أقوله أن الكاتب ضاق، وتشعب كثرياً يف 
 كان من مجلتها "أدب البادية"مواضيعه، وكلما حاولت االختصار واملشية السريعة زادت املطالب، و 

فرده يف كتاب فحال دون تدوينه السبب املذكور، واملوضوع يف حاجة إىل البسط، ذلك ما دعا أن أ
واحلاصل كان جل الغرض ألفات األنظار وتوجيهها إىل نواح تكاد تكون مهملة ولكنها ... خاص

وهذه ... زادت، وحب االيضاح، أو اخلوف من اإلخالل دعا أن تتكاثر، ولعل فائدا صارت أكرب
ملبذولة للتأليف بني مجع التجربة األوىل من نوعها، وليعذر القارئ فيما خالف رغبته، ولينظر إىل اجلهود ا
  ...املادة، وتنسيق املشترك منها، واإلشارة إىل اجلهات املخالفة وذكر ما أمكن منها

  .واهللا ويل األمر

  . ه ببوالق مصر1293 طبعة سنة 63 ص 2 العقد الفريد ج "1"

  . كتاب ابن سعود اليب النصر"2"
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  . ابن بطوطة يف طريق احلج"1"

  .اللني تاريخ العراق بني احت"2"

 من مكتبة نعمان اآللوسي يف دار 2825 راجع الصارم احلديد يف عنق صاحب سالسل احلديد رقم "1"
  .كتب األوقاف العامة ففي ظهر الكتاب بيان لوفاته

.  منه2ج8 صوابه أمحد بن علي بن أمحد بن عبداهللا كما نبه على ذلك صاحب الضوء الالمع يف ص"1"

اية " أمحد بن عبداهللا ومرة أخرى بلفظ أمحد بن علي ذكرها يف مادة ويف كشف الظنون ورد مرة بلفظ
  ."االرب، وصبح األعشى

  . وما يليها307ص1 صبح األعشى ج"2"

  . ترمجته يف لغة العرب"1"

  . عندي نسخة منه منقولة من األصل"1"

  . من علماء اللغة املشاهري وهو صاحب اجلمهرة يف اللغة"1"

  .46ص- "1"

  .ون كشف الظن"1"

  . وما يليها276ص 2اية االرب يف فنون األدب ج"2"

  .5 تاريخ العرب قبل االسالم ص"1"

  .103 ص1والطربي ج. 317 و307 اشتقاق األنساب ص"1"

  .66 مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ص"1"

  .113 مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ص"2"

  .17 مشس العلوم ص"3"

  .7-6ر الطوال ص األخبا"1"

  .8 األخبار الطوال ص"2"

  . وما يليها55 االنباه على قبائل الرواه ص"1"

  .107ص1 الطربي ج"2"

  . هم املناذرة وآباءهم ممن ملك العرب يف العراق"1"

  .162ص1 الطربي ج"2"

  .65 األخبار الطوال ص"3"

  . وما يليها239 تاريخ اليعقويب ص"1"
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  . والد امساعيل"ع"إبراهيم  العرب املستعربة متت اىل "1"

  . من الطربي1 ج161وص.  من األخبار الطوال11 ص"2"

... واملشهور األزد كما ذكر" بفتح اهلمزة وسكون السني" ورد يف اشتقاق األنساب بلفظ أسد"3"

  .276ص

  . وسرية ابن هشام276 اشتقاق األنساب ص"4"

  . املسعودي والطربي"1"

  .50: 46 قبائل الرواه صاالنباه على:  ابن عبد الرب"2"

 املراد باالشتقاق اصل الكلمة او اللفظة اليت مسي ا املرء الذي هو جد القبيلة او القبيلة رأساً ومعناها "1"
  .يف اللغة وطريق اخذها

  .312 ص "2"

  .45 االنباه على قبائل الرواه ص"1"

 للسيد عمر نور "العربية اجلاهليةالنفحة امللوكية يف أحوال األمة " راجع أنكحة العرب يف كتاب "1"
  . وكثري من املؤلفات تتعرض هلذه180الدين القلوسين األزهري ص

...!! بناصية اعظم بكثري" امرأة" يريدون غصة قد تقابلها غصة مثلها ولكن معاوضة قصة أي ناصية "1"

عرب القدماء  ويف كتاب انساب ال"3".  ستأيت هذه القصة عند الكالم على الزواج عند البدو"2"
والطومتية يراد ا ان االم اصل البيت ... مطالب مهمة يف الرد على هؤالء ومن اراد التفصيل فلريجع اليه

  ...وان املرأة ال تتقيد بزوج وان اوالدها ينتسبون اليها رأساً

 ويف كتاب انساب العرب القدماء مطالب مهمة يف الرد على هؤالء ومن اراد التفصيل فلريجع "3"
  ...والطومتية يراد ا ان االم اصل البيت وان املرأة ال تتقيد بزوج وان اوالدها ينتسبون اليها رأساً... اليه

  . من ابن األثري1 ج92 تفصيل غزو خبتنصر العرب ص"1"

  .21-20 ص4 طربي ج"2"

  .293 ص1 ج"1"

  .3 ص2 ج"1"

  .1 ج26 ابن هشام ص"1"

  .259 ص1 تاريخ اليعقويب ج"2"

هكذا قال اليعقويب .  منه اورد ان اياد بن نزار29اال انه يف صحيفة . 1 من سريته ج17 و4 ص"3"
  .237 ص1ج
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  . من التنبيه واالشراف187 ص"1"

  .27 القصد واالمم ص"2"

  . من ابن االثري136 ص1 ج"1"

  . من التنبيه واالشراف206-205 ص"2"

  .237 ص1 ج"1"

    

احية بن سود بن احلجر بن عمران ابو بطن من االسد ط:" قال"عمران" يف ماده طحا ورد بلفظ "2"
  .223 ص1ج. اه"وطاحية حملة بالبصرة نزهلا هذا البطن. والنسبة اليه الطاحي والطحاوي

  . تاج العروس293 ص2 ج"1"

  . اشتقاق االنساب285 ص"2"

  .1-54 االنساب للسمعاين ص"3"

  .2 طربي ج153 ص"4"

  .ريه وغ56 تاريخ دول العرب واالسالم ص"1"

  .258 ص1 تاريخ اليعقويب ج"2"

  .133 ص1 وتفصيلها يف عقد الفريد ج285 االشتقاق ص "1"

  .342: 339 و ص81 ص1م ج1924-ه1342 بلوغ االرب طبعة سنة "2"

  .3 ج586 ص"1"

  . التنبيه واالشراف"2"

  .281 وكذا سطيح يف ص278 ص3 قصته يف بلوغ االرب ج"3"

  .2 ج99ي صوالطرب. 302 اشتقاق االنساب ص"4"

  .105 مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ص"5"

  . سرية ابن هشام1 ج27 ص"1"

  .306: 302 االشتقاق ص"2"

  .4 ص2 تاريخ ابن خلدون ج"3"

  .87 مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ص"1"

جلاهلية واإلسالم واية االرب وخالصة الكالم يف تاريخ ا. واألنساب للسمعاين. 248 البالذي ص"2"
  .495ص
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  .247-118 البالذي ص"1"

  .66 ص2 قسم1 طبقات ابن سعد ج"2"

  . وما يليها179 ص1 ابن االثري ج"3"

  . اشتقاق األنساب البن دريد"1"

  ... األنساب للسمعاين يف مادة قضاعة"2"

  .10 مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ص"3"

  .2 ج283 ص"4"

  .30 القصد واألمم ص"5"

  . عريب بفتح العني كغريب"1"

  .2 ابن خلدون ج"1"

  .67-66 ص"م1916املنتخبات منه طبع ليدن سنة " مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم "1"

  ".مي" يف طبقات ابن سعد جاء بلفظ "1"

  .1 عقد الفريد ج"2"

  . قبائل مصر45 ص"3"

  .233 االشتقاق ص"1"

  .57 مشس العلوم ص"1"

، وانساب 19، ونسب عدنان وقحطان ص67-66، و57عن هذه القبيلة مشس العلوم ص راجع "3"
، 55-54، وسبائك الذهب، وخالصة الكالم يف تاريخ اجلاهلية واإلسالم ص265-264السمعاين ص

  .240 ص1وابن خلدون، واليعقويب ج

  . وما يليها97 ص2 وتفصيل اخلرب يف االغاين ج"1"

  .241 ص1 اليعقويب ج"2"

  .247بالذري ص ال"1"

  .1 ج246 ص"2"

  . طربي2 ج156 ص"1"

  .250 البالذري ص"2"

 22 و247: جريدة البالد عدد. "وصارت تسمى بامسها القدمي" عني التمر" ناحية شفاثة حتولت اىل "1"

  ".م1936 كانون األول 7-ه1355رمضان سنة 
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  .112 األخبار الطوال ص"2"

  . اغاين2 ج114ص"3"

  . بالذري250 ص"4"

  . وما يليها255 ص1تاريخ اليعقويب ج "1"

  . وما يليها227 ص1ج:  تاريخ العرب قبل اإلسالم"2"

  .ومنه نسخة خطية يف بغداد.  معجم املطبوعات"3"

  . األخبار الطوال112ص"4"

  . األخبار الطوال114 ص"5"

  .1-115 االنساب ص"1"

  . الطربي"1"

  .تاللني راجع ملحق اجللد األول من تاريخ العراق بني اح"1"

  .63 ص2 الطربي ج"1"

  .49، واألخبار الطوال ص144 ص2، واألغاين ج25 ص1 ابن هشام ج"2"

  . وتتمة هذه األبيات هناك ويف األغاين119 ص3 بلوغ االرب ج"3"

 ال يلفظ ملك كما جاء يف بعض الكتب الن القدماء كانوا ال يذكرون االلف لالختصار "1"
  ...واملعلومية

 2اية االرب يف فنون االدب ج-بة اىل تنوخ كثريون وابو العالء املعري تنوخي واشتهر بالنس"2"

  .295ص

  .ه1350طبع يف القاهرة سنة .  وهذا الكتاب لالمام نور الدين عبداهللا بن محيد الساملي"1"

  . صحيحها بالسني مبعىن قوي"2"

  .86 خالصة الكالم ص"3"

  .181 ص2 ج"4"

  . تاريخ اليعقويب207 ص1 ج"1"

  .87 التنبيه واالشراف ص"2"

  . اليعقويب241 ص1 ج"3"

  .187 التنبيه واالشراف ص"4"

  .67-65 ص "1"
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  .187 ص"2"

  . وما يليها246 ص1 تاريخ اليعقويب ج"1"

  .154 ص1 ابن األثري ج"2"

  ... والطربي وابن األثري وغريمها246 ص1 اليعقويب ج"1"

  .157 ص2 الطربي ج"1"

  . وما يليها236 ص1 تاريخ اليعقويب ج"2"

 طبعة مصر القاهرة 4ص.  البن دريد وفيه انذار قومه مبا عزم عليه بنو بكر"املالحن" راجع كتاب "1"
  .ه1347سنة 

  . أهلي"1"

  . قبلك"1"

  ."قناا" عكدة عقدة، وكناها قناها "2"

  . من املطالع خمطوطيت158 ص"1"

اً وفيه من األغالط ما سيوضح الكالم عليه يف  مل يكن متخلصاً للقبائل اال أنه أفرد هلا حبثاً خاص"2"
  . من قلب جزيرة العرب163راجع ص. حينه

  . الزريقي ذبابة كبرية تؤذي االبل بعضها"1"

    

ووقائع هذه األيام مبسوطة يف تاريخ العراق بني احتاللني .  كان وال يزال يسميه أهل جند باالمام"1"
  .ألسرة املالكة ونطاق نفوذها وعالقاا بوقائع العراقوهناك ومسعنا البحث فيها عن تكون هذه ا

فال نشاركه يف حتامله .  هذا املؤرخ يتحامل على آل سعود وال يهمنا إال ما يوضح الوقائع العشائرية"1"
وأشرنا ذا هنا ليعلم القاريء ان ابن سند كتب ارضاء لوالة بغداد واحلكومة العثمانية . ونقل النص أمانة

  .داء ابن سعود إذ ذاكوكانوا اع

 ان حممداً هو اجلد األعلى ولكن البدو يسمون بأشهر أجدادهم املعروفني وإال فان حممداً مل يكن "2"
  .وهذا أساس تكون الفخذ أو البيت كما مر... جده القريب

  .1 ج87 عنوان اد يف تاريخ جند ص"1"

  . خرفان مجع نقد"2"

  .وسنوضح هذه القرىب عند ذكر قبائل عرتة... نعت من احلرب مل تكن خيانة وامنا هناك قرىب م"3"

  .149 مطالع السعود ص"4"
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  ".107عنوان اد يف تاريخ جند ص. "ه1103ه، أو 1102 من اجلرباء مسلط آخر قتل سنة "1"

  . هو مطلق"1"

  . اململة"2"

  . اجلواليب"3"

  . نطعن، نفرح، نتنومس ا"4"

  . تسايس يف احلل، تبصر"5"

آل "ذرية ابراهيم بك هذا مل تزل يف احللة ويقال هلم آل عبد اجلليل ابن سلطان ويسمون اآلن  و"1"
  ".حممد نوري باشا

  . راجع ما كتبته عن آل الشاوي يف لغة العرب"2"

وجاء عنها . وتتفرع إىل فروع عديدة...  هذه القبيلة قحطانية يف جند والزعم بأا مضرية غري صحيح"1"
طائفة طافت أخبارها، ورويت آثارها، ملكت مقاليد اد، : " العرب للبسام ما نصهيف كتاب عشائر

وأدركته باهلزل واجلد، حيمدهم الطارق، وحيذرهم السارق، أعلوا منار الفضل وشادوه، وأنصفوا 
 وفروعها مذكورة يف 37ص...". الضعيف على القوي حىت أسادوه، أخالقهم محيدة، وآراءهم سديدة

  . العربقلب جزيرة

  .119 مطالع السعود ص"2"

  . وعلي باشا هو املعروف بالكتخدا157 املطالع ص"1"

  . من املطالع122 ص "2"

  . بنو ثعل من قبائل طييء"1"

  .ه1231، وعمر رمضان يف حوادث سنة 158-157 مطالع السعود ص"1"

  .159 مطالع السعود ص"2"

  .159 ص1 عنوان اد ج"3"

الصاد وهو يف األصل املمتنع من اجلبال، واللينة من القسي، والصخرة امللساء  ضبطه ابن سند بفتح "1"
  ." مطالع السعود264ص". فسمي به... املرتفعة

  . عشائر سورية"2"

  .212 ص"1"

  .266 املطالع ص"2"

  . التفصيل يف تاريخ العراق"1"
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  .112 ص4 تاريخ لطفي ج"2"

لك ويف غريه قد نشرت اآلن للعموم وصار يراها كل  هذه اآلثار واملمتلكات والنفائس يف قصر امل"1"
م يف متوز وايلول منها 1934-ه1353احد وفيها من العجائب والغرائب الشيء العظيم، شاهدا سنة 

  ...وقد خلت الديار من مالكيها السابقني فال نرى إال آثارهم

  . خمطوطة اآللوسي على اهلامش- خمتصر عثمان بن سند"2"

  .هو ابن صفوق.  ان فارس بن حممد سهوا133ً ورد يف ص"1"

 وهذا من التواريخ املهمة كان قد قدمه تقريراً حلكومته عن سياحته وهو يف احلقيقة من اآلثار املهمة "2"
  .ملعرفة العراق يف هذه األيام اليت كتب عنها

  .24 راجع ص"3"

وف اضطر ان اشرب ما يف الدلة قدمت يل القهوة فصبوا فنجاناً مث آخر وهكذا فظننت اين س:  قال"4"
ومل يعلم ان العرب يصبون لضيفهم القهوة حىت يقول ...!! فالتفت اىل الشيخ فارس فامره ان قد اكتفي

  "...كفي"

  . اخو شاهه هو اهلادي"1"

  . العشائر السورية"1"

  .2-52 ص"1"

  . السيافة بطن من بطوم"1"

  . القربة، أو رواية املاء املعروفة"1"

وهنا ختتزل اللفظة وحيذف منها بعض احلروف وهذا يكاد يكون مطرداً . غداله، لو يغدو له ليا"2"
  ... لو يركب  "اليارجب"عندهم ومثله 

  . العفاريت بطن من مشر على ما سيذكر"1"

  . الوادي"2"

  . عكاب وحيال الغواجي رؤساء ولد سليمان من الفدعان من عرتة"1"

 ابو نواف حممد العبد الكرمي "1"خ العراق قسم حكومة املماليك  التفصيل يف تاري"1" 1-40 ص "1"
ان الناقة املسماة رحمه قد فتلنا عقاهلا، ويا ايها النذير خرب حممد العبد الكرمي : يقول. من رؤساء آل حممد

 اوامره القاسية ال متضي علينا، وحنن خطونا على ما هو "فنه"بان الدنيا دلوها دائب يف عمله ولكن 
  .طلوب، منضي على الطريق الصعب وال نبايلامل

  .1-39 عشائر العرب ص "1"
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  .خمطوط له:  مجهرة اللغات"1"

    

وليس بصواب، لظنه ان كل ياء اصلها " اليحىي"بدل " اجلحيا" جاء يف قلب جزيرة العرب بلفظ "1"
  .جيم يف لغتهم

  .وقلب اجلزيرة. سالميوحاضر العامل اال.  عنوان اد يف تاريخ جند يف سنني خمتلفة"1"

  .172 ص4 عنوان اد وحاضر العامل االسالمي ج"1"

  .349 قلب جزيرة العرب ص "2"

 ينطقون "1" 573 ص10 راجع مادة مشر من دائرة املعارف ج"1" 1-47 عشائر العرب ص "1"
  .وهذا غالب يف اكثر مشر. باجليم ياء

  . مهينية مقاطعة معروفة يف العزيزية"1"

  . 220اية االرب ج د ص"1" 1-401السمعاين ص انساب "1"

  . غاية املراد يف اخلليل اجلياد41 ص"2"

  . راجع تاريخ العراق بني احتاللني"1"

  . عنوان اد للحيدري"2"

  .1-57 عشائر العرب ص"1" 5602 عشائر العرب ص "1"

  .2-58 عشائر العرب ص"1"

  .10-58 عشائر العرب ص"1"

  .1-58 عشائر العرب ص"2"

  .1-58 عشائر العرب ص "3"

  .2-57 عشائر العرب ص"1"

 يف تاريخ العراق بيان الوقائع، وتعيني الصلة، وسلسلة األمراء وامللوك وأوضاع هذه احلكومة يف "1"
، "مثري الوجد يف تاريخ جند"ومن املراجع . ظهورها ومنرها وهبوطها، مث استعادا مكانتها، وسعة نطاقها

البن بشر، وعنوان اد للسيد ابراهيم فصيح احليدري، وكتب أخرى " تاريخ جندعنوان اد يف "و 
  .كثرية جداً مثل دوحة الوزراء وغريها من مراجع تاريخ العراق

  .1-58 عشائر العرب ص"1"

  .136 مطالع السعود ص"1"وضبط االيدي هكذا، . 1-34 عشائر العرب ص"1"

  .268 و 215 و 166 شرقي األردن ص"1"
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  .261نوان اد يف تاريخ جند ص ع"2"

  . عنوان اد يف تاريخ جند"1"

  .1 ج134 عنوان اد ص"2"

  .15 تاريخ الكوالت ص"1"

  . وهذا غري صحيح"الظرعان" بني يف كتاب قلب اجلزيرة أم "1"

 اية االرب يف أنساب العرب "1"ننحي العدو عنكم بعيد :  ويف رواية جاء عوض الشطر األخري"2"
  .194ص

  . قدم الرجل"1"

  . االبل"2"

  . الشجعان"3"

  . األماكن العالية"4"

  . البنات احلسان"5"

  . تلول"6"

  . األوطان"1"

  . الشحم"2"

  . االبل السمينة للركوب"3"

  . آصل اجلالل واملال"4"

  . السبتة"5"

  . احلية"1"

  . بنت مجيلة مزيونة"2"

  . قطيع ابل"3"

  . اخلدود"4"

  . مسينة"5"

  .هلا خصر ليس "6"

  . ضعنوا، وقطعوا حوله وهي مرحلة بعبده"7"

  . شهرية هي احلمار احلساوي"8"

  . اهلروال ما يسمى بالرهوان وهذه اللفظة فارسية أصلها رهروان وتعين اهلرولة"9"
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  . شاعر بدوي مشهور"1"

  ..."كالعه" القاليع ما يغنمه الغزاة من خيل العدو بعد قتل فارسها ومفرده قالعة "1"

  .795-794 ص 2 مسط اللئايل ج- اخلؤولة عند العرب "1"

  . بتسكني تاء التانيث يف غالب االمساء"1"

  . كاعب حسناء"2"

  . بلوسي صاحب منيمة"2"ان .اال =خائف، وأله =  نسوسي "1"

  .يؤمل- اعيط، ينهكى-ول، ارهج- تكلع"3"

  . ملا ان"4"

  . احزب على نفسك، تأهب"5"

  .ذا ا- الذي، اليا- اللي"6"

  . رمى به- دوا به "7"

  . عند- مع، مي - ويا "8"

  . الزبيدي الكماة"1"

  . كرون هي القرون ويراد ا خصلة الشعر"2"

  . املاص اقوى من الفوالذ"3"

  . اخليل"4"

  . رأسها"5"

  . سيفه"6"

  . الفراشه حديد الفرس"7"

  . أخو حمروت"1"

  . صجري"2"

  . من الصكور"3"

  . الزمل من االبل"4"

  .م1928 طبعا معاً يف مطبعة بريل لندن سنة "1"

  . اصلها"1"

  . الوز القطاة من الظهر"1"

  . اجلني الرسغ"2"
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  . احلجب وسعة ما بني الفخذين"3"

  .191 االعالق النفسية ص"1"!  يريد وهذا الوجه"هذا ال" هل خمفف "1"

  .64 ص1 أمايل القايل ج"1"

  . شققت"1"

 للفاضل السيد مكي آل مجيل -عليقات على نظام دعاوي العشائرت- كلمة للمؤلف كمقدمة لكتاب "1"
  .م1935-ه1354طبع ببغداد سنة 
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  عشائر العراق الكردية  -الجزء الثاني 

  يبحث في أصل العشائر الكردية وتفرعاتها ومواطن سكناها

  وما يتعلق بسائر أحواهلا التارخيية واحلاضرة 

 ِبسِم اِهللا الرمحن الرحيم
  . رب العاملني، والصلوة والسالم على الرسول الكرمي حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا

    

أما بعد فأقدم للقراء األفاضل كتاباً جديداً من نوعه يف عشائر العراق، مل يسبق أن كتب أحد كتاباً يف 
 ال خيلو من نقص موضوعه يف اللغة العربية، أو زاول مباحثه بسعة فيها وملا كان أول جتربة فال شك أنه

مهما بالغت يف اإلتقان، وليس األمر مما يتيسر القيام به لواحد، وال يكفي فيه التتبع الفردي، واألمر 
واملرء ال يستطيع البت يف كافة املطالب االجتماعية، وال . االجتماعي حيتاج اىل تكاتف لتثبيته ومراعاته

راجعات العميقة، والتعاون يف العمل وأرجو أن يتم ذلك حييط ا، وامنا االلتفات يتأتى بضم اجلهود وامل
فال شك ان هذه . على يد أفاضل كثريين، فلم أتردد يف نشر ما علمت، وما ال يدرك كله ال يترك جله

واهللا . وآمل أن تنال القبول وتكون فاحتة خري ملباحث أخرى من نوعها. البضاعة املزجاة ال تعدم فائدة
  .تعانةويل التوفيق وبه االس

  المقَدمة

منذ أمد بعيد جداً أحاول التدوين عن الشعوب العراقية، وما كان هلا من أثر أو تأثري يف العراق يف خمتلف 
أحنائه، وتاريخ هذه الشعوب واسع األطراف، طويل الذيل، متشعب جداً، مل يعهد أن عرفنا شعوبه معرفة 

وهذه الشعوب مل تالحظ منفردة، . ماء وقلة نصوصصحيحة، ملا ينتاا من الغموض، وما يتوالها من ع
والنتف القليلة، أو بعض األوصاف ال تغين الباحث، وال . وال حبث فيها العلماء بصورة منتظمة ومضطردة

  .خصوصاً بينها ما يعد نبزاً.. تروي غلته

ة، فال تدع جماال واحلالة العشائرية تبصر أكثر يف األسس االجتماعية من جراء أا تعد ابتدائية وبسيط
لتكون .. للتشعب واالنتشار، فهي أوىل يف البيان وأحق بالرعاية، ومنها يتعني أصل املباحث، ومهماا

  .احلالة أقرب اىل بدء التكوين، مث ما يتلوه يعني األوضاع بصورة أكمل وهكذا حىت منتهى الثقافة

ا العرب، واألخرى الكرد، فمنهما يستقى والعراق يف احلقيقة يستمد نفوسه من ناحيتني مهمتني إحدامه
غالب نفوسه، وما قوام حضارته، فيسد اخللل الناجم يف النفوس من األمراض واألوبئة أو احلوادث 
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فال نستطيع أن نغفل . األخرى فاجلبل منبع كبري، وكذا جزيرة العرب، فكانا عماد اتمع وركنه الركني
فكل تناقص أو خلل يعوض مبا هنالك، ويزيد يف النشاط وجيدد أمر واحد منهما، واالكتفاء باآلخر، 

وتاريخ الكرد، وعشائرهم يف العراق قدمي كقدم العرب فيه، فهما صنوان متكاتفان، الواحد . احلياة والدم
  .متمم لآلخر، أو عونه ومدار عزه ونصرته

، وال ختلو أمة من معايب، والعشائر الكردية موضوع حبثنا هلا مزايا وأوصاف جليلة، تستحق كل إطراء
يف نظر غريها وهذه ال تكون مدار االقتداء وال وسيلة املتابعة، وإمنا جيب أن حنرص على املزايا الفاضلة 

والعرب واألقوام اآلخرون حبثوا يف سجايا .. عند الكل، واقتباس ما يصلح، وما يليق أن يكون قدوة
ن لالنتفاع خبصاله وما األمثال املضروبة، واحلكايات املنقولة األقوام، ودونوا عنها، ومل يتركوا حىت احليوا

  .اال تدابري لالستسقاء من معينها وجعلها واسطة لالنتباه

وهذه األمة جماورة للعرب، ومساكنة للعراق وهي من أعظم الشعوب العراقية فاإلنصاف يدعونا أن ال 
فنقف على حياا ومعيشتها يف رحلة الشتاء مل أمرها، وال نتركها ظهرياً بال علم وال كتاب مبني، 

والصيف، فتكون املعرفة ا يف متناول كل أحد بدراسة غري منقطعة، يكمل بعضها اآلخر حىت تكون 
بل أقول . فال تستقر املعرفة، وال تقتصر على عدد معدود" العلم كله يف العامل كله"عميقة، وقد قيل قدمياً 

وحاالم االجتماعية، وما شاهدته فتأثرت به من مشاهد ومطالب، كان أكثر ما علمته من أصل القوم، 
أصل املادة، وأما ضم اجلهود، ومراعاة الفكرات املختمرة بالرجوع اىل التاريخ ونصوصه فهذه بذلت هلا 

املستطاع، لتكون كاملة، أو بالتعبري األوىل أن تكون مقدمة التوسع والتكميل، والزيادة والتعديل 
  .والتصحيح

جربت هذا املوضوع، وحبثت كثرياً، وحررت املشاهدات، وأوردت النصوص املنقولة، واألمل أن جيد 
  .املرء ما يطمئن بعض رغبته

  الموضوع

    

، فال نتجاوزها اىل غريها اال لعالقة مشهودة، أو اتصال "عشائر العراق"يف هذه املباحث ال يهمنا اال 
وملا كانت . ال سيما عشائر احلدود، ومكانتها من هذه الناحيةال مل العالقات بااورين، . مكني

ويف حاالت .. القبائل متفاوتة يف املكانة، فالضرورة تدعونا أن نفصل بعض النواحي، وجنمل األخرى
  ..التماثل ال نكرر الوصف وال نعيده اال لسبب وال خنرج عن ذلك اال حلاجة اقتضت

ألن العشائر الكردية يف " العشائر العربية"ل األرياف كما يف ويف هذا سوف ال نفصل بني البدو، وأه
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الغالب من أهل األرياف، وقد استقرت من زمن بعيد جداً، ومل يبق منها على البداوة اال القليل، وهؤالء 
يف احلقيقة أقرب اىل احلضارة، وسكىن القرى واملدن ومن هذه اجلهة نرى الفروق بارزة، واألوصاف 

بني العرب ملا سنتناوله يف حمله سواء عند الكالم على القبيلة، أو أثناء ذكر القبائل بصورة واضحة بينهم و
  ..عامة مما يصلح لالشتراك ويعم اجلميع

اال .. ومن مث سوف نعني القبائل العراقية، وبعد ذلك نراعي احلالة العامة، وال يهمنا سرد املطالب مبفرداا
هذا األمر لنجعله كتمهيد، وال نتجاوز احلد املألوف يف البسط أننا نقدم بعضها للدخول يف مثل 

  .وإمنا نراعي الضروري ملعرفة الشعب، فنجعله الوسيلة للغرض الذي توخيناه.. والتوضيح

وغالب القبائل متفرقة املواطن غري جمموعة فقد رأينا ان القبائل الكردية غري تابعة للواء بعينه أو مقصورة 
 فذكرنا ما وصل إلينا خربه منها دون تقيد، وان عشائر كل لواء معروفة فال يهمنا على مواطن خبصوصه،

إال أن نبسط القول يف الواحدة تلو األخرى مرجحني ترتيب األلوية بقدر اإلمكان وان كان االشتراك 
  .مشهود يف بعضها

نا إن جنعل هذا القسم وكنا نعتقد إن جملداً واحداً يكفي جلميع هذه القبائل، فوجدنا فيها كثرة ورجح
بني أيدي القراء، مث نقدم ما يتلوه من عشائر القبلية، كما أننا فصلنا القول يف عشائر اليزيدية يف كتاب 

  ...اليزيدية املعد للطبع

  ..وال أدل على هذه العشائر أكثر من الدخول يف مباحثها

  المراجع

ان احلوادث أو عروض املطالب، ونرى يف هذه إن الكتب التارخيية بوجه عام ال مل أمر الكرد عند بي
توسعاً أحياناً، وضيقاً أحياناً أخرى، وال جمال لذكر كل كتاب تعرض للمطالب اليت هي موضوع حبثنا، 

بل من املهم أن نتناول أكثر املؤلفات فائدة، وأجلها عائدة يف مطالبها وأغراضها حبيث يصح أن تعد 
استغرق صفحات كثرية وموضوعنا مل يكن مقصوراً على بيان املراجع وإال طال البحث و. مرجعاً أصلياً

  ..ومصادر املطالب

  :ومن أجل هذه املراجع

، و 1934 مسالك األبصار، وهذا الكتاب رأيناه يف خزانة كتب أيا صوفيا باستانبول سنة -1
موا عن الكرد يف وكان هذا التاريخ من أجل اآلثار عول فيه على عراقيني أكابر، دونوا ما عل. م1939

والكتاب رأيت منه جملدات كثرية، وبعضها خيتص مبوضوع . العراق وزادوا يف اإليضاح أليام املغول
الكرد، ومل ينس أن يتناول مؤلفه مطالب عديدة عن العراق بل أن تدويناته عنه من أجل ما دون يف ذلك 
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 أنه قد اعتمده من جاء بعده مثل العهد، ويف نظرنا من أعز ما هنالك أخذه عن عراقيني عديدين، مث
القلقشندي يف صبح األعشى، ومثل النويري يف بلوغ األدب، فهو أصل ومرجع من أعظم مراجع البحث 

  ..ومن أجلها نفعاً

وهذا تقرير قدمه رئيس جلنة احلدود عن املنازع فيه بني الدولة العثمانية، والدولة :  تقرير درويش باشا-2
م أوضح فيه الوثائق واملشاهدات يف احلدود، وممر 1853-ه1269ه سنة اإليرانية، وكان تقدمي

خطوطها، وبيان وجهات نظر الدولتني واملواضع املختلف فيها ووجود اخلالف وما يستند إليه، وكانت 
 سنوات، فكان هذا التقرير من أجل ما يعني مواطن اخلالف ملا بني 4قد طالت هذه التحديدات ملدة 

ومن بني القبائل اليت تعرض لذكرها . ويبني القبائل الساكنة يف احلدود، وأوضاعها املعروفةالعراق وإيران 
فال شك أنه من املراجع النافعة جداً يف التعرض لعشائر احلدود، . ملا بني العراق وإيران" عشائر الكرد"

ال يستطيع سياح أن يدون و. ويستند اىل وثائق ال يستهان ا بل يعد من أجلها ملا قبل مائة سنة تقريباً
ه، 1283طبع سنة . بتحقيق ما دون باالستناد إىل أناس عارفني واىل وثائق مقطوع ا تارخيية وغريها

  .ه يف مطبعة احسان باستانبول1321وسنة 

    

وهذا من أجل ما كتب يف العشائر الكردية جاء متمماً لسابقه وملسالك األبصار، :  سياحتنامهء حدود-3
فأوعز اليه الوزير أن ميضي مع " وزارة اخلارجية"ورشيد باشا كان مكتوبياً يف نظارة اخلارجية ومؤلفه خ

، ويدون مجيع ما مير به من قرى وبلدان وعشائر، ومواقع، وأن يتوسع يف "جلنة احلدود"أو " رئيس البعثة"
كيدة يف ذلك وأن يهتم مباحثه، فال يترك صناعة أو صفة أو أثراً، وأن ذلك مطلوب السلطان ورغبته األ

وبعد أن أمت مهمته ووفاها حقها قدم هذا الكتاب اىل السلطان فقام باملهمة . لألمر ويعين به عناية زائدة
خري قيام، وجاء مكمالً، أوسع يف املطالب، وأطنب يف كثري من األغراض، وأجل ما فيه مشاهداته اخلاصة 

ن خرباء ووثائق وحالة حاضرة ويعد من خري اآلثار يف ووثوقه مما استند اليه م. بالبلدان وبالعشائر
موضوعه، كتبه يف الوقت الذي قدم درويش باشا تقريره ويف هذا ما يعني حالة العشائر أوضح للمدة 

ويعد من أعظم املؤلفات يف موضوعه . السابقة ملا قبل مائة سنة، وال شك أنه جاء مبا يستفاد منه كثرياً
ل املعرفة، وأهل اخلربة، فال يأخذ عن كل أحد وإمنا كان يعول على من هو العتماده على أكابر رجا

ويظهر اخلالف واالختالف أثناء املقابلة والفرق بينه وبني تقرير درويش باشا أن هذا رمسي، ال . عمدة
ا عندي نسخة خمطوطة منه مذهبة، معتىن . يتوسع فيما ال يهم احلدود وما ال يتعلق ا، فجاء هذا متمماً

بالغة العناية يف االتقان، فهي من املقتنيات النفيسة ملا فيها من صحة ودقة يف النسخ وجودة يف اخلط، عدا 
واملهم اا فوق كل سياحة، أو تدوين عابر، فلم يقع . التزويق، والتذهيب، وكل ما يقال يف وصفها قليل
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  .. ضيقة فلم يسعه اال ألكثر مما كتبفيما وقع فيه كثري من أهل التتبع إال أن معلوماته التارخيية

وهذه من اآلثار اخلاصة بالكرد، وقبائلهم وال نرى قبيلة يف أغلب األحيان إال ونشاهد هلا :  الشرفنامة-4
ه، ومل يوصل أحد هذه املباحث اال أن الوثائق بعده 1005تصل حوادثه اىل سنة . أصالً يف هذا الكتاب

ولكننا مل نر من أكمل حوادثه، أو أمته إال ما رأينا يف تقرير .. اىل اليومليست بالقليلة، فيصح أن تطرد 
درويش باشا ويف سياحتنامهء حدود، ويف ياقوت وابن فضل اهللا العمري واملطبوع من الشرفنامة مل حيو 

ول وقد رأيت خمطوطاً من الشرفنامة يشتمل على املطبوع وعلى احلوادث من أيام املغ. الوقائع على السنني
ه اىل عهده بعد أن يدون مقدمة يف آل عثمان وسلسلة نسبهم والكتاب مطبوع يف مصر 689من سنة 

تصلح أن تكون من املراجع املعتد " حممد علي عوين"ومل يعني تاريخ طبعه وله مقدمة مهمة بقلم األستاذ 
م املغول اىل أيام املؤلف ا إال أنه جاء ناقصاً عن النسخة املخطوطة احملتوية على ذكر الوقائع من أيا

  .ه1006وبالتعبري األوىل إىل سنة 

وال شك أن من يزاول أمر البحث يف الكرد يضطر أن يرجع اليه وإن كان ال يصلح أن يعد مصدراً 
  .وحيداً

-ه1358ملعايل األستاذ حممد أمني زكي، طبع باللغة الكردية يف مطبعة النجاح سنة :  تاريخ سليماين-5

ستفدت منه باالستعانة مبن يعرف الكردية، وعالقته مبوضوعنا مهمة جداً إال أنه مل وقد ا. م1939
  .ومؤلفه عامل فاضل. يتعرض للقبائل إال قليالً، ومل يفصل عنها

وهذا قد جاء فيه قائمة بعشائر الكرد، وإن الكتاب نقل اىل اللغة . له أيضاً:  تاريخ الكرد وكردستان-6
  .ال شك أنه من الكتب األصلية املهمةم و1939العربية وطبع سنة 

من مؤلفات األستاذ رشيد يامسي من أساتذة جامعة طهران ومل يعني . كتب باللغة اإليرانية:  كرد-7
تاريخ طبعه إال أنه من املطبوعات اجلديدة يف جملد ضخم تعرض فيه للكرد قبل اإلسالم وبعده، ونقل 

نافعة املعتربة اال أنه عام يف مباحثه، فلم يتصل بالعشائر، وال اآلراء العربية، وغريها فهو من املراجع ال
  .باملواطن اجلغرافية

-ه1353م حماضرة ظهرت يف رسالة طبعت سنة 1920من فجر التاريخ اىل سنة :  األكراد-8

  .نقل من مؤلفات غربية يف أصل الكرد. م، من تأليف األستاذ رفيق حلمي1934

    

هذا الكتاب ينم عن دراسة يف تاريخ الكرد :  جولة يف كردستان اجلنوبية من عمان اىل العمادية أو-9
مزجها مبشاهدة وغالبها تستند اىل السرفنامة، أو بالتعبري األوىل لتقوية املعلومات والتثبت منها ذه اجلولة 

لوماته أو اجلمع بني التاريخ وهذه اجلولة وكأنه يكتب عن اطالع واسع، وال شك أن هذا األثر غالب مع



عباس العزاوي-عشائر العراق    256  

صحيحة، ولكنه حياول مؤلفه أن يظهر ككردي متعصب أو معاد للدولة العربية يف العراق، وبالتعبري 
ومعلوماته احلاضرة بسيطة من اإلداريني ومن . األوىل كتابه إلرضاء طائفة مبا وى فلم يكن علمياً

لفة، ويدعو لألخوة إال أنه الشرفنامة، وكان األوىل به أن ال يعادي بني الشعوب العراقية، ويقرب لأل
 4 وأاها يف حنو 1931 متوز سنة 11خاب يف ما طلبه وخذل يف مسعاه وكانت جولته قد بدأت يف 

  .1931آب سنة 

وهذا الكتاب يعني فيه مؤلفه اجتاهات مهمة وال خيلو . منقول من اللغة األملانية اىل التركية:  كردلر-10
.. لف، ومباحثه مقتضبة، وآراؤه فيها احلق والباطل، والصواب والغلطمن أغالط كثرية مل يتثبت منها املؤ

وكان من الالزم أن حيقق املوضوع، ويعني املطلب عند نقله اىل التركية، فلم يراع ذلك مما يعد نقصاً، 
 باستانبول يف املطبعة 1334ومثل هذا النقل قد يوقع يف جمموعة أخطاء، فيضر علمياً، طبع سنة 

نقل اىل التركية وأصله للدكتور فريخ كان قد نشره امع الشرقي يف برلني، والطبعة التركية االورخانية 
  .من نشريات مديرية العشائر واملهاجرين

أما حتامله على مؤرخي العرب، فهذا نتيجة فكرة خاصة للمؤلف يف تبعيد العناصر وإلقاء بذور العداء 
ربيني، فإذا كان قد عد االنفصال اإليراين عن العرب حادثاً بينها وهذه شنشنة متبعة عند كثريين من الغ

مهماً بدت آثاره يف التشيع واختاذه طريقاً لتقوية اخلالف واالنفصال، فال ريب أنه مل تركن اىل ما يربر 
" أمة"اعتبار القومية الكردية وتوسلها يف هذا االنفصال يف حني أن العرب مل يشأ واحد منهم أن جيعل 

 أخرى، أو قريبة منها بأمل هذا االندغام أو االندماج، وإمنا رعوا أمراً أجل، وهو األخوة مندجمة يف
جعلناكم "وآية . الدينية، وال تضرها اختالف القوميات، واستقالل كل أمة بعوائدها، وآداا ولغاا

 الغربية اليت مل يستطع دين مما قربت بني األقوام وإجياد العداء باعد بني الشعوب..." شعوباً وقبائل لتعارفوا
األمر الذي اضطرهم اىل حروب طاحنة، ونزاع دائم ال .!! أن يقرب بينهم، أو أخالق عامة تؤلف

  ...يستطيعون أن يتوقعوا منه ضررمها

ولعل . وهناك تواريخ تركية وفارسية عامة تتعرض لبعض احلوادث، وهي كثرية، ورمبا نتعرض للنقل منها
وهناك مؤلفات إيرانية عديدة، . يعني مكانة البحث، واالهتمام به من مؤلفني عديدينيف هذه املراجع ما 

. ومباحث علمية تركية يف كتب ورسائل وجمالت ال تنكر االستفادة منها وال من املؤلفات العربية العديدة

 الوسع وقد بذلت. وأكرب من كل ذلك تعيني الصلة بقدر االمكان بني العشائر احلاضرة، وبني ماضيها
وقد . للحصول على هذه املعرفة سواء بالرجوع اىل هذه اآلثار وأمثاهلا أو اىل أصل القبائل واستنطاقها

  ...قضى ما عليه من بلغ اجلهد
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  االسرة

وتفترق هذه . ومن الالزم التعرض هلا، واالتصال مبباحثها مباشرة. هذه أصل القبيلة، أو القرية، أو املدينة
فال . فيصح أن يقال إا كانت سائرة على خالف ما عند العرب. وه عديدةعما عند العرب من وج

  .حيتفظ ا ألكثر من تكون البيت، ومن مث تزول كل عالقة، وتنقطع كل صلة نوعاً

ومن مث تضعف . وتوضيح هذا يستدعي تفصيالً زائداً، فالرجل مرتبط بزوجه وولده حىت يكرب ويتزوج
 األخرى ان أصل أسرته ال يرتبط به كثرياً، بل حياول أن يقوم بنفسه ومن اجلهة. صلته، ويقل اتصاله

ومعىن هذا ليس املقصود منه االنقطاع التام من كل وجه، وإمنا يتعني يف هذا . فيجعل حبله على غاربه
تكاتف القبيلة أو القرية فيكون من أفرادها، فرياعى مقرراا بصورة عامة، كأنه عاش يف أسرته مدة 

  .بن القرية أو القبيلةليكون ا

وكثرياً ما سألت الكرد، وحتققت عن أنسام وأمساء أجدادهم فكان استغرايب عظيماً جداً ملا أن أخفقت 
فرجعت بصفقة املغبون، فال يتمكن األكثر من اإلجابة ألزيد من جد إال القليل من الرؤساء، والعربة 

 مث القرية، واسم القبيلة، وما سوى ذلك ال يلتفتون للسواد األعظم، ال يعرفون غري اسم األب أو اجلد،
  .والعرب يف هذه احلالة يفترقون عنهم. اليه، وال يبالون به مهما كان

    

وال نشاهد أسرة تعرف أكثر . وكأن الرجل من هؤالء ابن قريته، أو قبيلته اليت عرفها بامسها العام الشامل
...  أن تكون من أسرة إمارة أو ما ماثل مما يدعو لالحتفاظمن أا أسرة، وال تعلم اتصاهلا بغريها اال

والرجل بعد أن يكرب، ويستطيع أن يعمل لنفسه ال يرون ضرورة لالحتفاظ به، أو االتصال األبدي ومن 
  .مث ينفصل من أسرته، وال يعرف غري نفسه وغري قريته أو قبيلته

وأسرة األمراء . ديدة، ليس هلا ما يؤيد تفريعهاوبني أيدينا قبائل ع. ال نرى لألسرة فروعاً متت اليها
واألمثلة كثرية يف قبائل عديدة، ويعرف ذلك .. مستثناة، حتفظ لنفسها بذلك، وال تتجاوز احلالة غريها

من تفرعاا، أو من البحث يف القبائل ومن جمموعها ال نرى ارتباطاً يف األسرة، أو صلة دائمة مستمرة 
وهو أصل ال يهمل . واأللفة احمللية بل اتمع مدار التعارف. لقرية، أو يف احمللةاللهم إال أن تكون يف ا

  ...شأنه يف التفسري

  القبيلة
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أو العشرية من أغرب ما نرى يف الكرد أم ليس هلم قبيلة أو عشرية بالوجه املعروف عند العرب، إال أن 
وامللحوظ أا من .  أو القبيلة اا اتمع الصغري، فيصلح أن يقال هنا عن العشرية"اتمع الصغري"نريد ا 

وهذا ال نرى له . مجلة أسر متماثلة، ويصح أن يقال عن بعضها أا من أصل واحد أو من أسرة واحدة
  .اطراداً يف الكرد، وال يف إيران

 قرية وكأن هذه حتققنا كثرياً، فلم جند ما يعني أن القبيلة تنتسب اىل جد واحد، بل يف الغالب اىل حمل أو
مما يدل على االرتباط املكني بني الكرد ومواطنهم على ما نرى يف مباحث القبائل . القرية هي جد وأصل

وال جمال لقبول اا من جد واحد، بل كل من يساكنها يعد نفسه منها، وينسى أصل ما . وحتقيق أمسائها
ورمبا . ريق اهلجرة، أو الرتوح أو الغوائلدرج منه إال أن تكون جمموعة عرفت قبل أن تتمكن وذلك من ط

  .يكون من أصل أو جد إال أن هذا غري مقصود، وإمنا كان من مقتضيات طبيعتها

فهذه منسوبة اىل مواطن على ما سيأيت توضيحه يف حمله، " طالباين"، و "دزه ىي"، و "بلباس"واألمثلة 
 م، أو الذين حلوا بعض املواطن، وبنوا فيها واألفخاذ غالبها قرى، أو أمساء رؤساء اشتهروا، فعرفت

فإا بأمساء األشخاص . وال دليل لنا أكرب من األمثلة املشاهدة والقريبة العهد يف التكون. فسميت بأمسائهم
. واآلثار التارخيية تشري اىل هذا.. وهكذا مما ال حيصى عده. أو املواطن، أو التلول اليت جبانبها، أو األار

فال نتوسع هنا يف أمر تأيت أمثلته العديدة، . أو قبيلة نوضح بقدر اإلمكان منشأ تسميتهاوكل عشرية 
  .والغرض إلفات األنظار اىل تكون العشرية أو القبيلة بصورة عامة

وعلى كل حال تتألف القبيلة من أسر جمموعة يف موطن، وال يشترط أن متت كلها اىل جد واحد، وقد 
ولعل معىن العشرية يف ..  جبد، ولكن هذا مل نتحققه يف عشرية بكل فروعهاتتصل حبيث تعد كلها متصلة

العربية يصدق على هذه، فاأللفة هي واسطة االجتماع، والتكاتف لألسر أكرب دليل على أا قبيلة ال 
  ..غري

 وقد سألت بعضهم فبني أنه ساكن يف هذه القرية، وال يدري غري ذلك، وهكذا آخرون مما ال يدع ريباً

وتارة تسمى . "1"فهم الكل يف الكل. يف أن القوم ال يعرفون سوى قراهم، وسوى رؤسائهم وأكابرهم
القرى باسم رئيسها العام املتسلط عليها، ويستمر امسه اىل أوالده فمن بعدهم إن دام حكمه، وبقي أمره 

جند االختالف يف بنية اجلماعة ومثل هذه ال تعني الغرض املطلوب يف القبائل العربية، ومن مث . نافذاً عليهم
  .وتشكيالا وارتباط بعضها ببعض

هذا ولألمراء والرؤساء حبث خاص م، فال نتوسع يف سلطتهم وإدارم هنا حذر أن يتداخل موضوع يف 
وكل ما نقوله هنا أن الرؤساء واألمراء العامني ناظمو وحدم وعقد اتصاهلم وواسطة توحيد . آخر مثله
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وقد بسطنا يف عشائر العراق الكالم على تكون األسرة والقبيلة العربية ومنها يعرف . امجمتمعهم وكي
  ."2"الفرق

  الرؤساء واألمراء

 بالنظر للمحال واملواطن ومصطلحاا، "كوخه"، أو "تشمال"، أو "كتخدا"كل قرية هلا رئيس يقال له 
ن عليهم وال يتجاوزون رغبتهم، وال خيالفون وهؤالء هلم كل السلطة على القبيلة، وحق إدارا فال خيرجو

  ...أمرهم

    

 عندنا، وتدخالم حمدودة، ويعدون رأس القرية وناظمها، ويف كل حاالم "السراكيل"وهؤالء أشبه ب
فال يصح التفاهم . يقومون بالتفاهم مع األمراء ومع املالكني، فيتعهدون إشغال الزراعة أو األمور األخرى

 يتيسر القيام باألعمال املنفردة مع كل حبياله، وإمنا الرؤساء يقومون باملهمة، ويراعون مع كل واحد، وال
  ."خمتارو القرية"أحكامها وهم 

وطريق استفادم من أمهها احلصة من املزروعات يأخذوا رأساً من املالكني، أو يقومون بالزراعة 
ومثل ذلك التفاهم مع األمراء، ومع .. باستيجار األراضي منهم، وينالون حقوق املالك والسركال
  ...احلكومة فهم واسطة التفاهم بني أهل القرية وبني اخلارج

بل أن ذلك تابع للمواهب وال يبالون ما . وال يشترط أن يكونوا من نفس القبيلة أي من سلسلة رؤسائها
 "ده" أو "1""دي"املسماة إذا كان الرئيس حديث العهد أو قدمياً يف القبيلة أو كما يقولون يف القرية 

والكالم على الرؤساء يتعلق بأحكام القرية وعالقاا بأمرائها وحبكومتها وبااورين، وهي .. الفارسية
  ..إدارة صغرية بل أو ل إدارة بسيطة، وتشكيالا ابتدائية مث تتوسع اإلدارة وتتضخم

لة قرى، وتتناول إدارة أكثر من قرية بإجياد واإلمارة أقل تدخالً، والعالقة ا أقل، وهي عامة تشمل مج
ناظم للقرى، ومدبر هلا أو مدير يتعهد شؤوا وهذه ختتلف يف توسعها عن اإلمارة العربية، فإن اإلمارة 

والرئيس العام هلا يتوىل إدارا . العربية تنشأ من تضخم القبيلة حبيث يكون كل فرع قد نال شكل قبيلة
ويف . ة كما أنه منها، والقبائل اليت حتت سلطته تكون مبرتلة الفروع بل هي الفروعوهو مبرتلة رئيس القبيل

 ولكن قد يتناول قبائله اليت تضخمت مبا تكاثر منها مبرور األزمان، "1"القبائل الكردية هذه ليس بشرط
من القبائل حبيث فاجلاف إمارة لنفس القبيلة املتكاثرة مع ما انضم إليها .. وما انضم اليها فصار يعد منها

 فإا تتناول قبائل خمتلفة، وقرى متباينة فكانت هذه "إمارة بابان"وأما . بقيت حمافظة على وضعها األصلي
  .أشبه باحلكومة أو هي اإلمارة بعينها
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ويوضح صلة األمري أو الرئيس العام ما جاء عن إمارة اجلاف يف النصوص التارخيية اليت نقدمها، وكذا 
، وله "أمري اجلاف"ا، وذلك أن الدولة تفرض ضريبة على قبائل اجلاف، ويتوىل أمرها يقال يف غريه

  ..عائدات منها أو من غريها بعد أن تكون بنجوة من احلكومة مبا تدفعه إليها

ويف كل األحوال نرى القبائل أو القرى يف طاعة تامة لرؤسائها وأمرائها ال تكاد تشبهها طاعة، وال 
تلك هي . بل ال يعرف هؤالء إال خالقهم وإال رؤساءهم..  أكثر من عرفنا يف أحنائنايوازيها إذعان يف

ومن ملك إذعام وكان حسن التدبري، قومي اإلدارة، نافذ النظر ملك م ما شاء، .. اإلذعان التام
  ...وسريهم السرية املرضية اليت يبلغ ا حداً الئقاً، ومبلغاً فائقاً

  أصل الكرد

وقد جرت حتقيقات عديدة يف أصلهم . عشائر الكرد دون أن نبدي كلمتنا يف أصل الكردال منض اىل 
اآلثار القدمية اخلاصة بالشعب : "قدمياً وحديثاً، ومن املؤسف أن نرى معايل األستاذ حممد أمني زكي يقول

 الذي ميكننا فلم حين الوقت. املكتشفة حىت اآلن ال تعطينا فكرة قاطعة عن أصل الكرد ومنشئهم. الكردي
 ويف هذا ما يشجع على البحث، وان اآلراء "1"اه."فيه أن نبدي رأياً حامساً يف مثل هذا املوضوع التارخيي

واملدونات العربية يف الكرد وأصلهم بصورة عامة كثرية جداً، . حيتفظ ا، ولكل احلق يف إيراد ما عنده
عوا ناحية تتعلق ؤالء القوم الذين عاشوا معهم، أو والعرب مل يد. تعرضوا هلا أثناء املباحث، أو عرضوها

جاوروهم إال طرقوها، وتكلموا على قبائلها وأصوهلا فكانت مباحثهم جليلة على أن الكرد كانوا 
أما القومية . معروفني قبل اإلسالم بعصور ال يدري أوهلا إال أننا ال جند املدونات عنهم وافية وصحيحة

ت موجودة، وأيدها العرب يف توارخيهم، سوى أن األمم مل تكن آنئذ موضوع الكردية فال شك أا كان
  .املتتبعني واملؤرخني فال يلتفتون اىل األقوام ونشوئها، بل األمر يتناول الدول وامللوك وأعماهلم ال غري

    

اء املعرفة والكرد من العناصر الفعالة يف العراق أيام العهد اإلسالمي، وهلم األثر اجلميل يف كافة أحن
وهم قوم قائم حبياله على األرجح ومل يكن من بادية إيران كما توهم البعض . واإلدارة والعمل للحضارة

-بل يصح أن تكون إيران قد تولدت منه، وبنت ثقافتها على أساس البداوة الكردية، واستقت نفوسها 

 على قدم هؤالء، ورسوخهم يف واألدلة كثرية.  من الكرد أو من بعض أقسامه القريبة منها-بال ريب
احلضارة، فقد نزحوا اىل املدن، وسكناها ومالوا اليها بألفة وقبول تامني، فلم يستنكروا ذلك، وال 

عارضوا كما يشاهد يف العناصر البدوية فإم مالوا خطوة إثر خطوة حىت وصلوا اىل الزرع، مث اىل الغرس 
جوا حىت فقهوا احلياة املدنية، ولكنهم ال يزالون حىت يف وتعهد املغروسات مث تأسيس القرية وهكذا تدر
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أرقى املدن حمافظني على بعض العوائد، والتقاليد القومية املوروثة، فلم يروا وسيلة المهاهلا، أو نسياا 
والكرد أقرب اىل متثيل احلضارة، مل ميض أمد قليل حىت أصبحوا . فالكثري من األمور ال يزال على حالته

  .ء احلضارة النافعةمن أعضا

والتاريخ يف جمراه، ويف حوادثه العديدة برهن على أن هذا العنصر منذ دخل اإلسالم صار من أهم أركانه، 
األمر . ومن مث نال نصيباً وافراً من احلضارة ومكانة مقبولة، مرضية. وأخلص لعقيدته، وتأثر مببدئه السامي

ماؤه، وأدباؤه ومؤرخوه، ورجال سياسته ومدنه وعل.. الذي دعا أن يكون من أهم أركان ضته
كل هذه أكرب دليل تارخيي، بل شاهد حمسوس ملا ناله من املرتلة السامية حىت أن زراعه يف . وصناعاته

  .إنتاجهم، وعماله بأعماهلم ال يقلون عمن ذكر من خدام املدينة

د ااورة هلم صاروا يقيسون إن العرب بعد فتح البال: وهنا أستعرض بعض النصوص التارخيية فأقول
األقوام واألمم من حيث النسب مبقياس أنسام وحاولوا أن يرجعوا الكرد كغريهم اىل قبائل، بل زادوا 
أن عدد الكرد من أصل عريب، وأيدوا عوامل ااورة واالختالط بعامل آخر، وهو العامل النسيب مراعاة 

 رأى اللغة أقرب للفارسية، فاعتربوهم إيرانيني، أو أم على أن بعضهم. ملا كان يقول به رجال الكرد
  ".عرب"، وال "فرس"ال " كرد"ولكن هذا كله مل مينع أن حيتفظوا بقوميتهم وأم . أهل البداوة منهم

  :واآلراء الواجبة التدقيق مما أشري اليه

 املعروف، وهو أول من ولد ايرج بن فريدون" منوجهر" أم من ولد كرد بن اسفند ياذبن منوشهر -1
ولعل هذا القول مبنت على وجود التشابه يف . الطبقة الثانية من ملوك الفرس، قاله يف التنبيه واإلشراف

  .اللغة، ولكن هذا غري قطعي فبعض لغات الكرد بعيدة كل البعد عن اللغة الفارسية

ا يؤيد أم من الفرس عادوا ويف هذا م. "1" ام ممن أبقاهم وزير الضحاك يف حادثة مرضه املعلومة-2
  ."2""أعراب العجم"اىل البداوة، أو كما عرب عنهم ابن الشحنة بقوله 

 االدعاء بأم قوم من اجلن كشف عنهم الغطاء ال يستحق الكالم، ودعوى أم أوالد العفريت -3
  .تفصيل هلذه الشائعة املعطوفة اىل النبز، فال تستحق البحث

    

قد ذهب قوم من متأخري األكراد وذوي الدراية منهم ممن "التنبيه واإلشراف أنه  قال املسعودي يف -4
شاهدناهم اىل أم من ولد كرد بن مرد ابن صعصعة بن حرب بن هوازن، ويف املروج أم انفردوا يف 

وقد . ومنهم من يرى أم من ولد سبيع ابن هوازن. قدمي الزمان لوقائع ودماء كانت بينهم وبني غسان
وحرب وسبيع عند نساب مضر درجا فال : "لق املسعودي يف التنبيه واالشراف على هذه األقوال بقولهع

ومن األكراد من : وقال. فطعن ذه اآلراء، ومل يشأ أن ينسبهم إىل إحدى قبائل العرب." عقب هلما
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ت بينهم اىل أرض يذهب اىل أم من ربيعة بن نزار ابن بكر بن وائل، وقعوا يف قدمي الزمان حلرب كان
فكان سبب تبدل لسام وهكذا األقوال . األعاجم، وتفرقوا فيهم، وحالت لغتهم وصاروا شعوباً وقبائل

وبعد اإلسالم اختلط م العرب، وال نزال نسمع من رؤسائهم خاصة أم ميتون اىل جنار . من نوعها
لوا ما مسعوه منهم، ومل تكن آنئذ فكرة وكل ما أقوله هنا ان املسعودي وأمثاله كتبوا عنهم، وسج. عريب

قوميات وإمنا يعتربون األخوة بني األقوام معتربة، وإن التعادي أوجده العصر احلاضر أو العصور املتأخرة 
ولكن هذا .. وعلى كل حال مل يقنع املسعودي بأقواهلم. فقام الناس بالدعوة املتطرفة ومبا بثوه من نزعات

ولذا قال ابن .  بالكرد عرب، وتولوا رياستهم قبل اإلسالم كما حدث بعدهال مينع أن يكون قد اختلط
 إن الكرد قوم قائم بنفسه ال ينتسب اىل األقوام املوجودة، وهو -5" الكرد من العرب مث تنبطوا: "الشحنة

وح قال أولياجليب، وعدهم ممن دخل السفينة من املؤمنني وخرج منها مع ن. منفرد عن سائر األمم وقرباها
 وأوالده، عاشوا منفردين عن غريهم، وإن لغتهم ال تشبه األقوام املعروفة، وحكمهم ملك يقال له "ع"
  ."1" وعمر عمارات مهمة يف جودي وسنجار، ومن مث عرفوا به"كردم"

األكراد جنس خاص، وهم ما قارب العراق وديار العرب دون : "ومثله ما جاء يف مسالك األبصار قال
وحول العراق . ومنهم طوائف بالشام واليمن، ومنهم فرق متفرقة يف األقطار. د العجممن توغل يف بال

  ."2"اه."وديار العرب مجهرم فمنهم طوائف جببال مهذان وشهرزور وغريها

ويقال يف املسلمني الكرد، ويف الكفار الكرج وحينئذ يكون الكرد : "ويف التعريف باملصلح الشريف
ويف رأي " كرد بن مرد بن يافث: "ويف النويري" 369 ص1صبح االعشى ج"ه ا."والكرج نسباً واحداً

ويف ذلك خالف، قاله . أكثر النسابني ان األكراد أوالد إيران ابن ارم بن سام، أو من هوازن كما تقدم
مما يدل على انه ليس هناك رأي مقطوع به أو يصح التعويل عليه، " 290 ص2اية األرب ج. "النويري
  . من صحتهوالتوثق

وال من العرب . وال من باديتهم. ونص املسالك يدل على ام جنس خاص، فلم يعدهم من اإليرانيني
ويهمنا أن ال نقف عند هذا مكتفني باآلراء القدمية املبينة أعاله، . وجنارهم وهو األقرب للصواب

ل ما توصل اليه الباحثون أم من واألخرى املتداولة يف الوقت احلاضر اليت مل نر حاجة يف النقل منها، وج
: العناصر اآلرية، والكتب املدونة يف الوقت احلاضر املؤيدة هلذا الرأي الشائع يف أوربا كثرية من أمهها

خالصة تاريخ الكرد وكردستان ملعايل األستاذ حممد أمني زكي، وكرد لألستاذ رشيد يامسي، وكردلر 
م ومن عمان اىل 1920انية، واألكراد من فجر التاريخ اىل سنة باللغة التركية منقوالً من اللغة األمل

  ..العمادية فكل هذه تعرضت ألصل الكرد، وبينت أم من اآلريني، فمن أراد التوسع فلريجع اليها

أو . وهنا يسوقنا البحث اىل معرفة األقوال املتأخرة لعلمائنا، ولعل فيها ما يؤيد بعض األقوال ويناصرها
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لئال يرمي العرب احملدثون يف التعصب للعروبة بإدخاهلم ضمن . ني اضطراب اآلراء وتشتتهاعلى األقل يع
حضريم من مل يكن منهم وإمنا املنقول من الكرد أنفسهم قدمياً، ومل يكن ذلك ابن اليوم أو أمس 

  .القريب

ري ويف كتاب شرح منظومة عمود النسب يف أنساب العرب لألستاذ املرحوم السيد حممود شك
  ."1"اآللوسي

    

وقد ألف يف نسب األكراد :" عدد األقوال وقال"األكراد جيل معروف، وقبائل شىت، واختلف نسبهم "
ورجع فيه أم . ، وذكر فيهم أقواالً خمتلفة، بعضها صادم البعض"2"فاضل عصره حممد افندي الكلردي

 مؤرخني منهم صاحب كتاب وسرد النقول عن" "ع"أوالد كرد بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح 
مناهج الفكر ومباهج العرب وابن اجلواين يف آخر املقدمة الفاضلة وكتاب اجلوهر املكنون يف القبائل 

ستدعون اىل قوم أويل بأس "ويف تفسري روح املعاين عند الكالم على قوله تعاىل ." والبطون، وتاج العروس
، ونقل عن كتاب القصد واألمم "جيل من الناس"ح أم يعين األكراد كما يف الدر املنشور، ورج." شديد

والذي يغلب على ظين أن هؤالء اجليل : وقال. وغريه اختالف العلماء يف كوم يف األصل عرباً أو غريهم
  .ال يبعد أن يكون فيهم من هو من أوالد عمرو مزيقياء إال أن الكثري منهم ليسوا من العرب أصالً

جليل أناس يقال إم من ذرية خالد بن الوليد، وآخرون يقال ام من ذرية معاذ وقد انتظم يف سلك هذا ا
وآخرون يقال ام من بين أمية، قال وال . بن جبل، وآخرون يقال ام من ذرية العباس بن عبد املطلب

يصح عندي من ذلك شيء وصحح نسب الربزجنة وأبدى أم سادة انتهى ما نقل عن التفسري 
، ومل يبد أي مطالعة حول "شرح املنظومة" هذا ما نقله األستاذ اآللوسي املرحوم يف كتابه اه."باختصار

أصلهم واكتفى مبا أورد من النصوص وعلى كل اجنلت ماهية اخلالف، وعرف تشعب اآلراء والتعصب 
  .لبعضها

راد كلهم على واألك: "ومن املتأخرين إبراهيم فصيح احليدري قد تعقب ما جاء يف تفسري اآللوسي فقال
وذكر يف مادة مزق ان مزيقيا، لقب عمرو ملك اليمن . ما يف القاموس من أوالد كرد بن عمرو مزيقيا

فعلى هذا تكون " القول للحيدري"أقول . فلذا لقب مبزيقيا. كان يلبس كل يوم حلتني وميزقها بالعشى
شهود على كوم من أشراف األكراد من أشراف العرب وأكابرهم، وكرمهم وشجاعتهم وغريم أعدل 

  .العرب

وأما ذكر بعضهم من أم ليسوا من العرب فهو من قبيل التعصب، وكفى صاحب القاموس تصحيحاً 
ألن مزيقيا على . وشهادة، فهم على ما ذكره اد صاحب القاموس من قحطان من العرب العاربة نسباً
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ب منازهلم من العجم، فلسان الكرد ممزق لسان وتبدل لسام لقر. ما ذكره علماء النسب من بين قحطان
  .ويف هذا رد ضمين ملا أورده أو نقله اآللوسي يف تفسريه" 166عنوان اد ص"اه ."الفرس

. وحنن ال نقول أكثر من أم شعب مستقل عن الشعوب األخرى، متأثر بااورين من عرب وإيرانيني

عهم، وصاروا ال يفترقون عنهم بوجه وأم ال يزالون وال ينكر أم اختلط م بعض العرب، وعاشوا م
حيفظون أنسام فال طريق للطعن كما أن كثريين من الكرد عاشوا مع العرب واآلن ال خيرجون عنهم 

  .بنظرة سريعة للتوصل اىل قبائل العصر احلاضر" العشائر يف التاريخ"ويهمنا الكالم على 

  قبائل الكرد في العراق قديما

ولكن الكثري من األمثلة وما تعرض له املؤرخون يف . التقلبات العديدة يف العصور املختلفةال ندرك 
مباحث عديدة عرضاً أو قصداً قد يكشف عن صفحة مهمة، تشري اىل ما وراءها، وتستدعي النظر، 

ذلك وال يهمنا يف هذه العجالة التفصيل، بل نرجح أن يكون . ومنها نعلم قيمة العشائر يف هذا القطر
  ".وليقس ما مل يقل"، ويؤدي بنا حتماً اىل حقيقة ما هنالك على قاعدة "بيان جمرى"

واآلن . كرمانج لر كلهر كوران وهناك فروع أخرى تدخل ضمن هذه الفروع: أما فروعهم الكربى فهي
ان ال ونصيب العراق من هذه األقسام كبري، وإن ك. ال تزال هذه القسمة القدمية معروفة مصادقاً عليها

يدعي حيازا حبذافريها بل ال تزال أقسام كربى يف إيران قد تفوق ما يف العراق، وكذا يف اجلمهورية 
  .التركية مقدار مهم كما أن سورية حتوي جزءاً ال يستهان به

  .وهي الكاللية املعروفة. اجلاللية:  ذكر ممن يف شهرزور من الطوائف"1"ويف معجم البلدان

  . نسميه بازيانيريد ما. الباسيان

  .ال تعرف اليوم وتنسب اىل مروان بن احلكم األموي. احلكمية

  .ال يزال املوطن معروفاً. السولية

أيضاً واللفظ العريب صحيح واآلن حيتوي على قرى " سيول"وكان من أقضية لواء السليمانية وينطق به 
لة املعروفة مبكاا يف مسالك وجاء ذكر هذه القبي.  قرية26كثرية عد منها صاحب سياحتنامه حدور 

  ."2"وتردد فيها معايل األستاذ أمني زكي. "1"كما يف السياحتنامه" السيولية"االبصار بلفظ 

    

  .الكورانية: وعدد صاحب مسالك األبصار من قبائلهم

  .الكاللية

  ...وهم اللرية. اللورية
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  .بابريية

  .اخلونسة

  .السورانية

  .السيولية

  .ويةأو الفرنا. الفرياوية

  .وكذلك جاءت يف نسخ أخرى من مسالك األبصار، أو خستانية. احلسنانية

  ".غري منقوطة. "اليافية

  .املازجنانية

  .احلميدية

  .الزرارية

  .اجلوملركية

  .اهلكارية

  .خبتية

  .الداسنية

  .الدنبلية

، واألمر شائع جداً يف وغالب نسبة هؤالء اىل املواطن والبقاع ال اىل القبيلة. ويف املسعودي ما يقارا نوعاً
وبني هذه القبائل ما هو غري . ويؤيد ما قررناه. وهذا يصح أن يعد األصل يف االنتساب. هذه األحناء

معروف اليوم يف األحناء العراقية، أو أنه يتعلق مبواطن جماورة أو خارج العراق والبحث عن العشائر ال 
  ...يقتصر على ما هو مألوف يف عشائر العرب

حب مسالك األبصار تكلم عليهم باالستناد اىل علماء عراقيني مثل احلكيم الفاضل مشس الدين وإن صا
يف تلك احلقبة بأمثال هذا العامل " تاريخ العراق" فقد توضح "1"أيب عبد اهللا حممد بن ساعد األنصاري

والنويري اعتمدوه وإن القلقشندي ... اجلليل املربز يف كل علم حىت التاريخ ونظام الدين احلكم وآخرين
  .وأخذوه منه

. ومن مث نرى صاحب الشرفنامة وهو متأخر من رجال القرن العاشر وأوائل احلادي عشر يتوسع أكثر

فكانت احلقبة األخرية بعد الشرفنامة أكثر غموضاً لقلة املؤلفات اخلاصة اليت نستفيد منها التطور والتحول 
قبائل والعشائر فالعصور القريبة منا هي هذه ونضيف اليها وال نتعرض ملا قبل ذلك من ال... واالنتقال

التحوالت وما وقع من انتقال وهجرة أو جالء، وللتعبري األصح ندون ما له عالقة أكيدة بالعشائر 
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  .احلاضرة، أو كانت له مكانة أكيدة يف تاريخ العراق ال يصح التهاون ا بوجه

 يزيدية والبختية اليوم يف العراق فاا كانت وال تزال معروفة فيه وال ننس أن الداسنية والدنبلية، واهلكارية
واآلن أحبث . وهكذا. ومثلها الزرارية. وهي يزيدية أيضاً وأما الكاللية فإا ال تزال موجودة يف العراق

 تسمح عن القبائل احلاضرة، ومن مث أراعي الصلة بني القبائل املوجودة والقبائل القدمية بقدر االمكان ومبا
  ...به الوثائق اليت تيسر العثور عليها، أو متكنت من الوقوف عليها

  القبائل الحاضرة

تكلمنا على القبائل القدمية من الكرد بصورة موجزة، ويراد ا اموعة اليت جتمعها أرض واحدة، أو قرية 
ا واسطة عقد تكون القرية ويصح أن يقال أ. وتراعى فيه املصاحل املشتركة واملنافع املتبادلة. بعينها

. فإذا حبثنا عن القبيلة هنا كان موضوعنا يتعلق بالقرية وعالقة األشخاص ا، وإدارا. ووسيلة تشكيلها

فال يفرق البحث عن هذه إال من ناحية اتصال القبيلة ا، أو تعرف أوضاعها وحاالا أو قل ان مجاعة 
... أو تنضم إليها غريها وتصري إمارة. وهذه قد تتوسع. هاحيثما حلت كونت قرية بامس" القبيلة"كردية 

إال أن الرحالة منها أقرب اىل العشائر العربية يف . وال خيتلف هذا بني القبائل الرحالة، والقبائل املتوطنة
، تتجول يف مواطن صيفية، "قرية"جمموعاا، ويف القرىب بني أفرادها، ولكن ال خترج عن أا يف األصل 

 شتائية تتنقل إليها لضرورة اقتضت أو الزمت حياا، ومسيت ا أثناء تكوا، ويالزمها هذا وأخرى
  .االسم

وقد يطول بنا القول يف ذلك، واألوىل أن ندخل يف مباحث القبائل احلاضرة مراعني عشائر كل لواء بقدر 
، مث منيل اىل املتوطنة يف "لةرحا"االمكان، ومن مث نعني أوصافها، ولكننا نبدأ مبن اكتسبت صفة متنقلة 

والقبائل الكردية كثرية، وما وصل . قرى وال نتحول منها إال ألسباب اضطرارية، وأحوال قاهرة قاسرة
  .إلينا خربه يكون بال ريب موضوع حبثنا

  لواء السليمانية

  قبائل الجاف 1

  بصورة عامة

    

داوة والتنقل، وقسم آخر أهل قرى يقطن يف هذه القبيلة يبالغ يف كثرا، وال يزال منها قسم على الب
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ه، 1049 احملرم سنة 11وأول ما ورد ذكرها يف معاهدة السلطان مراد الرابع املعقودة يف . مكان واحد
 "1"، ولعل هذه هي الفروع اليت وقع عليها الرتاع4ومل يعرف عنها قبل ذلك، وكل ما ذكر عن فروعها 

، وقسم ال يستهان به يف "لواء السليمانية"واآلن أكثرها يف . ليهومل جند تدوينات تشري اىل ما كانت ع
" زهاب"ناحية شريوانة التابعة لقضاء كفري من لواء كركوك، وفريق ثالث كبري جداً يف أحناء إيران يف 

  .واملواطن األخرى حىت أردالن ونواحيها من إيران

راه يف هذه القبيلة وفروعها إال قليال فقد زادت وال نرى انتشاراً وكثرة يف قبائل العراق الكردية مثل ما ن
نفوسها، وتنقلت يف مواطن عديدة حبيث صارت يف كل موطن تعد باأللوف ومل يقع إحصاء يوثق به يف 

وهذا ال مينع . والنفوس متحولة يف العشائر، غري مستقرة. بيان نفوسها أو يصح االعتماد عليه لنرجع إليه
لكثرا وبداوا . كانة الكبرية، واالهتمام الزائد من احلكومات ااورةأن تكون من العشائر ذات امل

ولوقوعها يف احلدود، وألا تتردد بني إيران والعراق ففي رحلة الشتاء متيل اىل السليمانية واألحناء . وقوا
ع فيها يف املعاهدة مما دعا أن يشار اىل القبائل املناز. العراقية األخرى ويف رحلة الصيف تذهب اىل إيران

  .املذكورة

املقدم من الفريق " حتديد احلدود اإليرانية"وأكثر ما جاء عن هذه القبيلة من التدوينات نراه يف تقرير 
ه، ويف كتاب خورشيد باشا مكتويب 1321ه وسنة 1283ه واملطبوع سنة 1269درويش باشا يف سنة 

 رافق درويش باشا فكتب ما علمه بأمر من وكان قد" سياحتنامهء حدود"وزارة اخلارجية املسمى 
السلطان وإيعاز من وزير اخلارجية بصورة خاصة وكذا جاء عن هذه القبيلة يف دوحة الوزراء، ويف 

للسيد إبراهيم فصيح احليدري، وراجعت أيضاً نفس القبيلة " عنوان اد يف تاريخ بغداد والبصرة وجند"
  .سواء من رؤسائها أو من أمرائهاوحتققت منها أشياء كثرية هلا قيمتها 

كانوا يف . وقد سألنا الكثريين منهم فلم نظفر ببغية" اجلاف"مل جند من تعرض لوجه تسمية هذه القبائل ب
" جوانرود"منحوت من " اجلاف"ولعل ". جوانرود"جوانرود، فجاءوا العراق، وال يزال قسم منهم يف 

 -يدري سبب التسمية وتارخيه ملا قبل املعاهدة اإليرانية نطق به العرب، فعم وشاع ولعل يف القراء من 

  .التركية أيام السلطان مراد الرابع فيفيدنا

والظاهر ان القبيلة مل يكن هلا من الشأن ما يستدعي التدوين عنها، وإمنا عظم شأا أيام الرتاع بني إيران 
 اإليرانية والعثمانية، فكانوا كما يظهر ومن مث شعروا بوجودهم للعالقات احلربية بني الدولتني. والعراق

أعانوا الدولة العثمانية، فأدرجوا يف املعاهدة تأييداً لوالئهم وملا قاموا به من خدمات، والفرق األخرى 
  .أو لتوطنها إيران وبعدها عن العالقات السياسية... جعلت إليران من جراء عني السبب

الرسوم " "الكودة"قب أثرهم يف استحصال البيتية وتسمى وملا كانت احلكومة يف العراق عاجزة عن تع
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فقد اتفقت مع أمرائهم على مقطوع يستوىف بقسطني يؤدى اىل لواء السليمانية يف الربيع ويف " املعلومة
 سنة تؤدي ضرائب للحكومة 35 أو 30اخلريف، وكانت األقسام األخرى من هذه القبيلة قبل حنو 

ن إعطائها خالل املدة املذكورة، كما أن العشائر اإليرانية من اجلاف حينما اإليرانية إال أا امتنعت م
تقوم ببعض األوضاع غري الالئقة، تعتدي على بعض " بندنيجني"كانت ترد اىل أحناء خانقني ومنديل 

من اململكة " سنة"املواطن فال ختلو من إثارة زعازع وهكذا أعمال هذه العشائر حينما تذهب اىل أحناء 
  .يرانية ال يراعون احلالة االعتيادية، وإمنا يقومون ببعض األضرار وإثارة األذى بالرعايةاإل

املعروفة " صغوق بوالق"وكذلك األمر يف عشائر اجلاف القاطنني يف لواء السليمانية ميضون اىل 
إال أا منذ " شاة مرتع"أيضاً كانت تأيت اىل أحناء إيران املذكورة وتؤدي رسوم املراعي " صاوجبالق"ب

 سنة امتنعت عن التأدية، وأا عدا ذلك ال ختلو من إيقاع اضطرابات، وإحداث غوائل مبا يقومون 35
  ."1"به من حوادث

    

وامللحوظ أن هؤالء نظراً ملنازعات احلدود صارت احلكومتان ختطبان ودهم وتراعيان جانبهم، األمر . هذا
فتمكنوا أن يعيشوا بنجوة من .  املطالبة بالتكاليف األمرييةالذي أدى أن تغمض العني عن هؤالء يف أمر

  .أو قلة التدخالت حبيث صاروا ال يتفامهون إال مع أمرائهم رأساً. الرسوم

  أمراء الجاف

وهؤالء إمارم عامة على كافة قبائل اجلاف إال أن الطوائف يف إيران حيكمها أمراء آخرون من سلسلتهم 
  .ال أم يقطعون باالشتقاق وحيفظون الصلة النسبيةوهم اآلن منفصلون عنهم إ

  .وال يزالون يقطعون يف أم سادة. وهؤالء سادة عرفوا ذا النسب أباً عن جد:  سلسلة نسبهم-1

 وهو اجلد "بري خضر شاهو"راجعت شيوخهم، والعارفني منهم فتحصل يل أن سلسلتهم ترجع اىل 
أحناء إيران يف جهات جوانرود ينتسب إليه مجيع سادة األكراد،  جبل يف "شاهو"األعلى احملفوظ امسه، و 

  .ومنهم اجلاف

ومن هذا نعلم أن إمارم دينية يف األصل، متسك م القوم ألم سادة ومن مث قوى تسلطهم ونفوذهم 
طويالً، على القبائل فانقلبت السيادة واملشيخة الدينية اىل إمارة عشائرية، فاستقرت إدارم، ودامت أمداً 

واىل اليوم، وال حيكم عليهم أمري بعينه، وإمنا نرى يف كل ناحية أمرياً من أمرائهم مطاعاً، يسلمون له 
ويغلب على األمراء اليوم أم مالكون يتعيشون من أمواهلم، ومل تكن هلم تلك السلطة املباشرة . باإلمارة

وهلم اإلحسان واإلنعام . ال يبتغون الفتنة والشرعلى القبائل كما كانت قدمياً ونراهم يف هدوء وطمأنينة، 
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يف إعالة قبائلهم بأمالكهم، واحلب بينهم حقيقي ومتبادل، ومل يكن نتيجة خوف وقوة إال أن اإلمارة 
  .بل الطاعة حقيقية.. ليس هلا ما كان معروفاً من جباية، وعائدات وما أشبه

  :"1"وهذه سلسلة أمرائهم

 جاء اىل العراق وكان يف جوانرود وهو "زاير" بري محزة وظاهر ينطق به  ظاهر بك بن سيد امحد بن-1
أول من ورد العراق وكان مركز إمارم يف إيران، ومن ظاهر هذا ميضي العمود اىل بري خضر شاهو 

  .املذكور، ويقفون عند ذلك، وال يستطيعون تعداد من بعده

 إن قادر بك -2در بك حممد بك، سليمان بك  قا"ظاهر بك"زاير بك : ومن هذا جيري التفرع كما يلي
 وإن فرع البهرامية ينتسب اىل رام "رام بك"املذكور ترك ولداً امسه حممد بك، وهذا أعقب ولداً امسه 

حممد بك بن قادر : ر أم بيكية: وسلسلتها كما يلي. بك بن حممد بك ابن قادر بك وتسمى رام بيكية
 رام بك، عزيز بك، قادر بك، أمحد بك عبد اهللا باشا رستم بك، قادر بك بك بن سليمان بك املذكور

حممد صاحل بك حممد بك مصطفى بك، حممد بك، علي بك أمحد بك،عزت بك أمحد أمحد حسن برويز 
كيخسرو حسني، حممد حممد رشيد مجيل أجمد، ماجد، كمال حممد بك، توفيق بك، حسن بك امني 

  مال، صربي، يوسف مصطفى، أمحد حممد مريان بك قادر بك بك، فتاح بك، أمحد حممد بك، ك

  الكيخسرو بيكية

.  املذكور سابقاً"زاير بك"رأس هذه األسرة كيخسرو بك بن سليمان بن قادر بك بن ظاهر بك 

  .قادر بك عبد اهللا بك وهؤالء مل يعقبوا: وأوالده

 املشجر 2 وتفرعاته يف املشجر رقم . عبد الرمحن بك1وتفرعاته يف املشجر رقم . سليمان بك حممد باشا
حممد باشا بن كيخسرو حسن فتاح عثمان باشا حممود باشا سليمان حممد علي حسني عبد : 1رقم 

القادر، حممد كرمي، رضا عبد الرمحن، حممد، أمحد داود حممد حممد،عبد الرمحن،علي مجيل أمحد، عزة، 
 عثمان، حممود، "1"ي، حسني، أمحد عبد اهللاحممد سعيد، طاهر، جميد أنور، مجال حامد كيخسرو، عل

عبد الرمحن بن كيخسرو حممد صاحل، عزيز، امحد، نامق مصطفى، عبد : 2عبد اهللا شوكة املشجر رقم 
  اهللا، فائق، كرمي 

  فريق



عباس العزاوي-عشائر العراق    270  

. وهم بيت اإلمارة، واللفظة تركية. "األمري" ويقصد به "بك"وامللحوظ أن هؤالء كل منهم ملقب ب

 فاننا "باشا"كرنا األمساء جمردة عن الصفة فاقتضى التنبيه اال أن يكون املرء ملقباً بلقب وحباً باالختصار ذ
  .ومل نتعرض لذكر من انقرض ومل يعقب. ذكرناه كما يف املشجر السابق

  الولد بيكية في الجاف العراقية

    ولد بيكي رستم، أمحد قادر حممد 

محد حممد علي، حسني اآلن يف حلبجه يف سنة حسن، كرمي، حممد حممد سعيد، حممد عبد الرمحن ا
وهؤالء األمراء منهم يف إيران ومنهم يف العراق، وال يتيسر االطالع على تفرعام، وقد رأيت بعض 

واملعروف أن رئيس ولد . رؤسائهم، وكتبت عن بعض ما يتعلق بقبائلهم، ومل يتيسر أن أعرف الباقني
ه صاحل بك أوالد فتاح بك بن سعيد بك بن صويف بك بن ام بيكي اليوم يف إيران هو يعقوب بك وأخو

  .كما علمت ذلك من رئيسهم صاحل بك نفسه. بك بن سيد أمحد بك ابن ظاهر بك

رام بيكية كيخسرو بيكية ولد بيكية ومن هؤالء يشتق : ومن هذه املشجرات نعلم أم يتفرعون اىل
ه ويف تقرير درويش باشا أيضاً أن اجلاف 1268نة وجاء يف سياحتنامهء حدود س. أمراؤهم املوجودون

، وحممد بك بن قادر بك، وحممد بك بن "هو حممد باشا"قد توزع سلطتهم حممد بك كيخسرو بك 
، وبني أن حممد بك كيخسرو سلطته أوسع من غريه، وحممد بك قادر بك "من الولد بيكية"أمحد بك 

 بيتاً 150ليل من الطوائف املبعثرة وال يتصرف بأكثر من يتلوه قليال، والثالث ليس له حكم إال على الق
كما أن . ويف احلقيقة قد توزعت قبائل اجلاف بني آل كيخسرو بك، وآل قادر بك. من اجلاف األصليني

هذه العشائر كانت تؤدي للحكومة مقطوعاً يؤخذ من العشرية على عدد بيوا سوية يصيب كل بيت 
وائد هذه الرسوم من العشرية سواء من جراء ما حيدث من جرائم، أو من  قرشاً، فام يتقاضون ع87.5

  .غريها ألسباب خمتلفة

فإذا عصت طائفة على أمريها استعان هذا األمري بالقبائل األخرى ومتكن منها، وحينئذ ب أمواهلا، وفعل 
  ."1"فيها ما شاء بال سائل وال معاتب

، أو بني احلكومة العثمانية، وبني إمارة بابان "إيران والعراق "وتظهر مكانة اإلمارة عند وقوع الرتاع بني
ولكن هذه العالقات أدركتها احلكومة مؤخراً، أو أا مل يكن يف وسعها االلتفات اليها يف أواسط القرن 

  .الثالث عشر اهلجري أيام قضت على إمارة بابان

 القضاء على إمارة بابان قبل حتديد وكل ما نقوله اآلن أن احلكومة أدركت أمر اجلاف مما دعا اىل
احلدود، فتوضح هلا عند تدقيق احلدود وأثناء االتصال م أن البابان كانوا ناظم هذه القبائل، وكانت 
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، "باشا"إمارة فوق تلك اإلمارات، فاتصلت باجلاف، وتفامهت مع األمراء منهم، وأعطت حممد بك لقب 
  ...فعلمت كيف تدبر األمر... اشا وهكذا لقب ب"1"ومن بعده منحت ابنه حممود بك

  أمراء الجاف

ألن . و األوضاع السياسية بعد معاهدة السلطان مراد مل يعد للجاف ذكر يف حوادث العراق إال قليالً
كانوا قد سيطروا بإمارة عامة على العشائر يف لواء شهرزور ومن مجلتهم اجلاف ورمبا " بابان"أمراء 

فاستخدموها أثناء تنازع السلطة . ، وكانت ال تقل عن اجلاف"إمارة بلباس"على استعانوا م يف القضاء 
بينها وبني بلباس، كما أن البابانيني توسلوا بقوة احلكومة يف أحيان عديدة لقهر بلباس بداعي أن هؤالء 

لباس اىل البلباس مفسدون يف األرض بالنهب والسلب، وكذا كانوا يصاولوم بالقبائل ااورة، فمال الب
  .إيران ومل يبق منهم يف العراق إال القليل بل تبعثر أمرهم، وتشتتوا

أما الدولة فإا يف كل أحواهلا تريد التدخل، وحتاول التسلط بوسائل خمتلفة لتقف على احلالة وتنظر إىل ما 
لنظر آلمال وراء ذلك مما عزمت على إجرائه بأمل السيطرة على االمارتني معاً وهكذا خيتلف الوضع با

كل، ولكنها أضاعت الرشد يف القضاء على البلباس فانفرد البابانيون يف السلطة فكانوا يف يقظة، 
فاستخدموا اجلاف من جراء أن قسماً منهم يف إيران واآلخر يف العراق للمحاربة م والتشويش على 

لعراق، وشعروا بقوة احلكومة مالوا فإذا تضايق البابانيون من ا. الدولتني ليكونوا بنجوة من تسلط إحدامها
وهكذا . واستخدموا اجلاف على البلباس وعلى غريها. اىل إيران، وهكذا إذا شعروا بقوة إيران مالوا عنها

  .استخدموا قبائل أخرى لعني الغرض ومل يقصروا يف تدبري

اشا الفريق بقليل مضت إمارة بابان مدة على هذه الوترية حىت أخذت احلكومة وضعها قبل أيام درويش ب
واستولت على ما كان بيدها، وراقبت احلالة بنظرات صادقة، واطلعت على إمارة البابان وأا ال قدرة هلا 

إال يف النفوذ على أكرب القبائل يف اللواء وهم اجلاف ومن على شاكلتهم فاشتغلت لتقريبهم، ومنحتهم 
  ..األلقاب الفخمة، وجلبتهم جلانبها

    

 التفاهم بني إيران وتركية على التعاون للقضاء على هذه اإلمارة ليكونا بنجوة من وهناك قد حصل
الغوائل، فلم يستطع آل بابان أن يعودوا للتجربة السابقة بامليل إىل إيران إذ مل جيدوا مساعدة منها بل 

  .دود مبدة قليلةعزمت الدولتان على املناصرة يف القضاء على اإلمارة املذكورة، فكان ذلك قبل حتديد احل

وإن اجلاف مل يعودوا إىل االلتفات إىل أقوال أمراء البابان، وقد رأوا توجهاً من الدولة وحصلوا على 
  .مكانة مرضية
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فتفامهوا مع الدولة العثمانية، ومل يظهر منهم ما . شعر اجلاف بقوة، ونظرت الدولة أمر إدارم بأنفسهم
  .الني للحكومة حىت أيامها األخريةينفر أو يدعو للقيام عليهم، فبقوا مو

ألا كانت يف خشية من تلك، . ومن مث قضت احلكومة على األسرة البابانية، ونالت هذه مكانتها وزيادة
ولقبت احلكومة أمريها . وأمن وطمأنينة من هذه، فقامت هذه يف حراسة احلدود ومراعاة سياسة احلكومة

على أن الدولة مل تأمن غوائل احلدود، . ذا االتصال بالدولةمما يعني ه" باشا"حممد بك كيخسرو بلقب 
، ولكن احلكومة أمينة منها "تاريخ العراق"ولزوم مراقبتها خشية إحداث أمثال ما وقع يف بابان مما فصل 

  ".خري حارس للحدود"أكثر، وهي 

ا ملت احلروب، وتنهج سياسة قومية، ومثلها إيران فإ. كل هذه مما جعل الدولة متشي بصورة معقولة
والدولة العثمانية خاصة . وصارت تود الطمأنينة بكل قواها، فال إثارة فنت، وال قيام زعازع أو حروب

راعت العدل بني أمرائها وجماوريهم، فال تركن اىل ما يشعرون بشدة وطأته، وال اىل ما يؤدي اىل انتهاك 
  .احلرمات واحلقوق ملا هو مألوفهم ومعتادهم

ذلك اىل أواخر أيامهم، ومضوا على سياسة كأا ملهمة، أو تابعة لطراز عملي، أو وجهة جروا على 
، فلم يعهد هلا االحتفاظ بسياسة رشيدة أكرب من مراعاة "تقرير ما كان على ما كان"مبناها االحتفاظ ب

  .هذه القبيلة، ومالحظة العنعنات القدمية بني رجاهلا

لتزام تأخذها منها مقررة ال تتجاوزها وال تتدخل يف أمرها، وإن ويف كل أحواهلا كانت هلا خمصصات ا
. األمراء كان رحبهم يف هذه املخصصات واالستفادة من عوائدها بصورة متعينة، فكانت العالقة حمدودة

األمر الذي جعل قبائل اجلاف تسرح ومترح يف هناء ونعيم، وبنجوة من املوظفني وتدخالم حبيث 
رى من اجلاف تتوارد بني حني وآخر ألدىن ما ترى من إيران من تضييق أو تشاهد صارت القبائل األخ

  .من ضغط حىت تكون اليوم منها قبائل كثرية مالت من هناك وجلأت اىل العراق

شاة "ومن جهة أخرى أن القبائل ال ترى من أمرائها ما هو مشهود يف هذه فال جتد األمراء يأخذون 
د عن املقطوع، فاجلاف كانت تؤدي املقطوع للحكومة، وال تزيد األمراء ، أو تكاليف أخرى تزي"مرتع

يزرعون . فاألمر الذي جعل تلك القبائل يف اتصال وثيق باألمراء. فيه مهما زادت قبائلها أو تكاثرت
األراضي العائدة هلم ويؤدون ما يؤديه سائر الزراع بكلفة أقل، وال يرهقوم أكثر مما يتحملون من 

ومل يعرف يف أمراء القبائل األخرى أو رؤسائها ما كان مشهوداً منها من جراء الطمع، ومراعاة . العوائد
وال حاكم يف القبائل . سلب القبيلة بقدر االمكان وحلد أقصى حىت ال يبقى جمال ملا هو أكثر بقدر الطاقة

يرأف وال يقسر، ويقوي األخرى سوى القوة خبالف هؤالء األمراء فهم مبثابة رأس أسرة، وكبري عائلة 
  .قبيلته وال يضيق، وإذا أكل أكل مبعروف
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ذلك ما ولد التفادي، وهو قليل من كثري، وهو الذي قوى األلفة، وحافظ على اموعة، فليس هناك آمر 
  .ومأمور، أو قاهر ومقهور، بل طاعة صادقة وخدمة حقيقية

وئام معهم يف أغلب أحواهلم، ذلك ما دعا أن ال وكل ما أقوله أن القبيلة بسعادة وهناء من رؤسائها ويف 
ويعجبين أن رضا بك من أمراء اجلاف قد أكد يل أن أكثر أوصاف . يردوا هلم قوالً، وال يعدلوا عن أمر

العرب اليت عرفها يف التاريخ موجودة فيهم وهي تلك السجايا املرضية املرغوب فيها من كل قوم وأمة 
  .العرب، وحتلت ا هذه القبيلة، بل قبائل أخرى أيضاًعلى وجه البسيطة، وحتلى ا 

    

وكل ما عرفناه من سجايا هذه القبيلة وخصاهلا احلميدة دعانا اىل بيانه، وهكذا قل عن خصال األمراء، 
. فهم أهل ألن يكونوا أمراء هذه القبيلة، وهم أحق ا وأهلها.. وعلو أخالقهم، وحسن سلوكهم

 كل ما يستحقونه من الثناء عليهم يف صفوم، وصفاء سريرم، وحسن واللسان ليعجز من إيراد
  ..عقيدم، وادائهم للفرائض الدينية مما ال نعهده يف األمراء الذين أفسدم ارج املدنية

وال يستغرب املرء مما أقول، ويرى أن هؤالء مالئكة، ولكنين أؤكد أنين مل أكتب إال ما شاهدات أو 
ومل أغال يف مدح، وهم فوق ما وصفت، وإمنا كتبت مما اقتضاه واجب الذمة، ورأيته رأيت، أو علمت، 

  .الزم الصدق فدونت ما علمت

وأين يف هذه احلالة أعد نفسي قد جتاوزت الوصف، وال ألبث أن أحاسب نفسي مرة أخرى، فلم أر ما 
ما قلته، وال يهمين من يف يستحق أن يطوى، أو جيب أن خيفف منه، أو حيور وإمنا أنا معتقد بصحة كل 

فيستاء من كل .. قلبه زيغ، أو يتصور أن األخالق الفاضلة مفقودة، أو أن السلوك املرضي غري مشهود
  .شيء، وال يرضى عن أحد، بل أن الدين متأصل يف أكثر األكراد، راسخ فيهم، وطاعتهم للعلماء عظيمة

الحظة عيوب، أو التوسل ببيان الصفحة اليت وما ذكرت إال ما اعتقدت، وليكتب من شاء ما شاء من م
قد يراها يف فرد أو أفراد ال ميثلون اموع فال نرى قيمة ألمثال هذه اليت وجدت من حني وجد البشر 
والناس ال خيلون من صاحل وطاحل، واجلماعة تعرف بالصالح إذا كان غالبها على ذلك، وتكون طاحلة 

فاضل هو الذي يتغلب على أهل الشر مبا ملك من سجايا قوية، وما واتمع ال.. بدرجة تغلب أهل الشر
وقدرة على ااهرة حبرا، وحماولة القضاء عليها، وليعش اتمع الفاضل . نال من مكافحة هلذه الفئة

  .بسلوكه وأخالقه، وسجاياه النبيلة

ة واملرتلة املرضية يف تعليم العقيدة وكل ما حتتاجه القبيلة أن يكون بني ظهرانيها علماء هلم املكانة املقبول
  .احلقة دون أن تشوا شائبة
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  تفصيل قبائل الجاف

هؤالء جمموعة كبرية، واآلن قد استقل مجلة أمراء كل واحد يف قسم من أقسامها سواء يف إيران أو يف 
ئل اجلاف إال أن وال يفرق بني قبا. العراق يف لواء السليمانية، أو يف ناحية شريوانة التابعة لقضاء كفري

  ".جاف مرادي"جاف العراق، ويقال هلم : األوضاع السياسية دعت أن تعترب هذه القبائل جمموعتني

  ".جاف جوانرودي"جاف إيران، ويدعون 

وهذه تفرقت شذر مذر، . ضياء الديين: ويف العراق جاء ذكر قبيلتني من اجلاف يف معاهدة السلطان مراد
  .كانت قبيلة كبرية هلا شأاو. وال يعرف عنها اليوم شيء

وكان قد جاء يف سياحتنامهء حدود، ويف تقرير درويش باشا أم ال يتجاوزن اخلمسني أو الستني 
  ."1"بيتاً

  .وهذه ال تزال معروفة وهلا كياا. هاروين

 ولعل .وهذه مل يعرف هلا ذكر. بريه: ويف إيران ورد ذكر قبيلتني من قبائل اجلاف يف املعاهدة املذكورة
وقد حاولت أن . فلم تعد تذكر. أو جاء حمرفاً. فخفف اىل نريه ىي ودخله التصحيف" ندره ىي"لفظها 

  .أعرف قبيلة ذا االسم من نفس اجلاف يف إيران ويف العراق فلم أظفر خبرب

 يف وكانت أيام تقرير احلدود اإليرانية من جانب السلطان مراد الرابع يف إيران واآلن موزعة. زردويي
وهو من " زردويي"موقع عرفت به بني هاورامان و جوانرود، فصارت تسمى " زردو"و . إيران والعراق
  .أحناء جوانرود

  .وللكالم على جاف إيران من جراء الصلة والقرىب قد أفردنا حبثاً خاصاً يف فروعها وأوضاعها حىت اليوم

 هي القبائل اليت وقع الرتاع عليها بني إيران وهنا نقول أن القبائل املذكورة ال تدل على احلصر، وإمنا
والعراق، وإال فاجلاف كثريون، ال حيتمل أن يكونوا تفرعوا حديثاً، وإمنا فروعهم حتتاج يف تكوا اىل 

  ".ه1049سنة "زمن أكثر بكثري مما ورد يف تاريخ املعاهدة 

  جاف العراق

جع تارخيهم اىل ما قبل السلطان مراد، فإنه ال وير. أو جاف مرادي هؤالء اجلاف قدميو العهد يف العراق
ال " جاف العراق"أو األصح أن نقول . يدله يف تكوينهم، وإمنا كانوا موجودين، تدل على ذلك املعاهدة

  .ونريد جاف السلطان مراد الرابع" جاف مرادي"أن نقول 
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، واألحوال الشعبية عندنا مل نر وليس لدينا من الوثائق ما يعني تكون فروعهم أو قبائلهم بصورة منتظمة
املدونات فيها إال قليلة جداً، وكفى أن ندون احلاضر، ونعني الفروع املعروفة اليوم، ونعلم حينئذ أا 

أما ما كان قد علم تارخيه فقد دوناه، . فهم خالصة العصور ونتاجه... نتيجة املاضي القريب والبعيد
 أن بعض القبائل منها قسم يف إيران، وقسم يف العراق كما أن إال أننا نقول. وأشرنا اىل ما قيل فيه

أجزاءها يف العراق متفرقة يف خمتلف املواطن، ففي شريوانة بعض الفرق وأجزاؤها األخرى يف السليمانية 
  ...فالفخذ الواحد نرى أقسامه يف أماكن عديدة. ويف مواطن أخرى

ائف على ما يظهر خارجة عن القبيلة واختلطت ا وكذلك يهمنا أن نشري اىل أن بعض الفروع أو الطو
مبرور وصارت تعد منها، وال سبب لذلك إال أا جاءت جمموعة أو أفراداً تكاثروا وعرف أم ليسوا 

  ...منهم مدة مث تنوسي احلال

ئلهم، أو وكل ما نريد أن نقوله يف هذه القبيلة بل اإلمارة أننا دونا ما رأيناه أو شاهدناه من أمرائهم وقبا
وقد . علمناه منهم ومن غريهم، وكذا ما قرأناه يف خمتلف اآلثار وليس على املرء أكثر من أن يبذل قدرته

حذراً من االشتباه يف األعالم .  بني األمرين املنقول واملشهود يف احلال احلاضر-بقدر اإلمكان-مجعت 
  ...تصحيفسواء يف األشخاص أو يف املواطن مما قد يعرض له التحريف وال

ومهما توسعنا يف تفصيل هذه القبيلة كان ذلك قليالً، وهي إمارة قبائلية تتكون من فروع عديدة 
وطوائف كثرية منها ما استقرت يف ناحية، وكادت تستقل يف فروعها عن غريها، بل هي ماضية يف هذا 

فها وأدرك ما أصاا السبيل، وقد حلت حمل األصل وال يدرك شأن هذه الفروع أو الطوائف إال من عر
ومع كل هذا نراها وحدة عظيمة يف اجزائها، ذات شأن . من التشتت او التوزع من جراء ضيق العطن

ويصح ان يقال ان اكرب عامل النفراط العقد هدوء احلالة بني إيران والعراق، فليس . مذكور يف التاريخ
ذ ال يوجد ضرورة قاهرة، وال حاالت هناك يف العصر األخري من الطوارئ ما يدعو للوحدة فتوزعت ا

او ما يهدد سالمتها، فكان هلذا اهلدوء . واحلالة االجتماعية تابعة ملا تقتضيه أوضاعها وحاجاا. جمربة
  ...مكانته وأثره الكبري يف خلود هذه القبائل إىل ما خيدم احلضارة، ويسهل اتصاالا التجارية واالجتماعية

ائل األخرى يف احلدود مهمة جداً، وهي مكانة حراسة ومشارفة وقد أكدت ومكانة قبائل اجلاف والقب
العالقات اجلديدة بني إيران والعراق اهلدوء اكثر مبراعاة حسن اجلوار بني الطرفني، فكان له أثره يف خلود 

 الغوائل خصوصاً نرى التعاون بني الدولتني بالغاً حده يف التعاضد للقضاء على. العشائر للراحة والطمأنينة
ومن أمثلة ذلك الفيلية، وكلهور وغريمها مما حدث من قضاء على . الداخلية اليت تثريها قبائل احلدود

  .إمارام

وال يستغرب القارئ فالنصوص التارخيية يف خمتلف العصور واأليام تربهن على ما يؤدي بنا حتماً إىل لزوم 
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 يف احلدود اعتيادياً، وما هو نتيجة إثارة وحركة غري وما يقع..املعرفة الصحيحة، وإدراك نفسيات القبائل
  ...ودرجة االهتمام، ومن مث نتيقن املكانة. اعتيادية

وامللحوظ أن هذه القبائل يقطع أمراؤها، ورؤساؤها يف أصلها وقد اجتمعت بالكثريين منهم فقالوا متفقاً 
وقد استثىن أيضاً " رض"ان بن عفان اخلليفة ام من قبائل عرتة إال ميكايلي فأا أموية متت بصلة اىل عثم

ولكن هذا ال دليل . وكذا األمراء فإم سادة. كاليل وهؤالء ليسوا منهم أو لبعد االتصال عدت كذلك
واملنقول يف أصل كل قبيلة منها سنتناوله بذكر ما جاء . والظاهر أنه رياسة ال غري. يؤيده سوى املسموع

ن القوم كرد، عاشوا كرداً، ويشعرون مبا يشعر به هؤالء من عوائد أو عرف، ولكن مما الشك فيه أ
  .وأوصاف، وهم أقرب اىل العرب يف أوصافهم الفاضلة من إكرام ضيف وأخالق مرضية

 تتضمن "1"ويف أيامنا كرمي بك ابن فتاح بك أحد أمراء اجلاف قد تكلم على قبائله خاصة يف رسالة
رياً فهي من خري املراجع للمعرفة احلاضرة كما أن النصوص األخرى وقد استفدنا منها كث" تاريخ اجلاف"

  ...تعني املاضي

  .ولنمض اىل تفصيل طوائفهم

   ميكايلي-1

    

وميكائيل . هذه الطائفة من أكرب فروع اجلاف، وتنتسب اىل األموية، اىل عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه
" شش انكشت"ملشهور بني األكراد بجدها األعلى الذي تسمت به هو صاحب األصابع الست ا

  ."2"ومن هذه القبيلة الشيخ خالد النقشبندي. الفاطمي" بري خضر"ويتصل من جهة األم ب

  :وفروع هذه الطائفة

رئيسها حارث بن عزيز وحممد خان بن سليمان وعدها معايل أمني زكي من أقسام .  رشوبوري-1
  .اجلاف رأساً مع أا فرع من فروعه أعين ميكايلي

ورؤساؤها رمضان . الظاهر أا من شبانكارة القبيلة املعروفة يف إيران أو متسماة بامسها.  شوانكاره-2
  .وسعيد خبشا

ومنهم الشيخ خالد النقشبندي املشهور ورؤساؤهم خورشيد وحممد طالب ". علي بكي" آيل بكي -3
  .أوالد احلاج شاهسوار

  ".يلنا"ومنهم خاصة نبغ الشاعر الكردي املشهور ب

  .وهذا فرع كبري.  مريه ىي-4
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  .رئيسهم رستم بن حسن، وعلي احلاج قادر". حممد علي ويس" محه أيل ويس -5

  .رئيسهم أمحد فتاح.  رزده ىي-6

  ".بتفخيم الالم" كاكلي -7

  . آخه سوري-8

  . صوفياين-9

ي يعدون من آيل إال أن مريه ىي، ورزده ىي، وكاكل. ومن هذه األفخاذ يتكون عدد كبري، وجمموع عظيم
وال يزال قسم منهم رحالً، والقسم . أو مندجمون يف الفروع األخرى. بيكي، واآلن مستقلون كفرقة
واشتهر بعض هؤالء الفروع بالغىن مثل آيل بكي، وكان يبالغ يف ثرائهم، . اآلخر سكن القرى وأقام ا

  .واليوم مل يكونوا بتلك الدرجة

   كمال يى-2

ويقيمون يف كوبان التابع لناحية شريوانة يف .  وهي من الطوائف املعروفة بني اجلاف.وتلفظ بتفخيم الالم
رئيسهم حممود بن أمني وهؤالء يعرفون بالصالح والتقوى، وإن تارك الصالة عندهم مقبوح . كفري

  .ينفرون منه نفرة ال مزيد عليها. جداً

  :وفروعهم

  .رئيسهم حممود املذكور.  شرواين-1

  . رئيسهم فتاح بن كرمي"1" سوِسكى-2

  .رئيسهم حسني بن حممد عيسى.  كَجلي-3

  .رئيسهم حممد بن حسن.  حممود خاين-4

  .رئيسهم مسني.  شاويسي-5

  ملحوظة

  .، وهم ليسو منهم، وإمنا هم طائفة قائمة برأسها وعلى حدة"دراجي"يعد منهم 

وهم . ة بالشجاعة فال تلني هلم قناةمشهور. وقبيلة كماله ىي فيها رحل، ومتوطنون ال يفارقون أمكنتهم
بعيدون عن احلضارة، وال يزالون يف بداوم ولكنهم أكثر حرصاً على أداء الفرائض الدينية، وكذا 

  .اخلرافات متأصلة فيهم، ومسيطرة عليهم
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  .كوبان: ومن قراهم

  كومه زرد كوبان دوميالن حممود محه عيسى أمحد حسني 

   دراجي-3

ورئيسها مسني بن شاويسي وهم اليوم يف .  أا صارت تعد من كماله ىي املذكورةوهذه طائفة صغرية إال
  .قلة

   روغزادي-4

. من قبائل اجلاف األصلية الكربى ويصرحون كسائر الفرق األخرى أم من عرتة. وتلفظ روغزايب أيضاً

وهم يف مقاطعة . رئيسهم حممود بن رستم بن حممد بن حممود ابن رستم بن محه جان بن علي بن روغزاد
  .سر قلعة، ومساق التابعة لناحية شريوانة

رئيسهم حممود املذكور، وسليمان حممد جان، وأسعد ابن حممد حممود، . محه جاين: وهذه فروعها
  .ورستم محه جان

رئيسهم مدحت بن صاحل، ورستم بن محه فتاح، ومنهم من يقيم يف ناحية قره طاغ، ومنهم يف . امساعيلي
  .وفيهم رحل يذهبون صيفاً اىل إيران. الناحية خورم

رئيسهم خليفة بن يونس، قسم منهم يف شريوانة وقسم يف ناحية عربت من لواء السليمانية، . سرحد
  .وليس يف هذه رحل

  .رئيسهم شاهسوار بن عزيز يف ناحية سنكاره التابعة للواء كركوك، وحسن كاكه أمحد. شاويسي

يف شريوانة، ويف كُرده مري التابعة لشريوانة وفيهم . وعثمان أمني. رنرئيسهم فتاح كاِم. نفس روغزاد
  .رحل

  .رئيسهم حممد أمني قادر شيخ. شيخ علي ويسي

  .، وكانت منهم يف األصل، مث تكاثرت طرخاين فاستقلت عنهم بتسميتها"طرخاين"ومن هؤالء 

ا الرحل، فيذهبون إىل إيران وأم. ويف قبيلة روغزادي رحل، وأهل قرى، وهؤالء يقيمون يف سر قلعة
  .هذا وأفراد هذه الطائفة هلم رغبة ملحة يف الفالحة والكسب من طريقه الشرعي. صيفاً

خلوه كومزر كافحل بله وشك تيه جرمو واركه " ثالث قرى"زاله " ثالث قرى"سركلْ : ومن قراهم
  قوال كاكه برا مساق سه ِخرن كُلْه جو ناوه يله وش 
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   طرخاني-5

    

وهؤالء من . كما هو املصطلح عند املغول. ويراد ا املعفوة من التكاليف. أيضاً" ترخاين"وتلفظ 
وصارت فرعاً قائماً برأسه، وتعد طائفة من طوائف . روغزادي ال تفرق عنها إال أا استقلت منها

رئيسهم . "1"اَِلك: اق وفروعهاويقيمون يف ناحية شريوانة يف أراضي سر قلعة ومس. اجلاف، وهي كبرية
  ".محه ساهسوار"ابن حممد بري ويسي، وحممد شاهسوار " محه حسن"حممد حسن 

  .رئيسهم حممد بن حسن مريويس. باويسي

  .رئيسهم حممد صاحل بن رستم. فرقة حسن علي

  .رئيسهم عبد القادر بن امحد ايل جان. "2"قرين ايل جان

والرحل يذهبون اىل أحناء سنكَاو، وسائر أحناء إيران . ت وارماواهذا ومنهم يف أحناء قره داع، وجها
ويقال يف تسميتهم ام خدموا حممد باشا أمري اجلاف فأعفاهم من . يتجولون يف مراعيها اجلبلية

  ".تاريخ اجلاف لكرمي بك اجلاف"وهلم ثروة وغناء عظيم كما جاء يف " ترخاين"التكاليف، ومن مث مسوا 

ومنهم دلو فتاح عمر زرد قاري حممود توران كوجك توران زرد حممد علي . يد جزينس: ومن قراهم
دوروِزنه " كربى"حممود زرد حممد حممود قوره جالمال واركه برزا تيمانه تيه سوز كاين ماران دوروِزنه 

  قالقو جايل زرين منصور اَلكان " البصل اجلاث"بيازه جار " صغرى"

   شاطرى-6

داخل ناحية شريوانة وهذه من القبائل " باوه نور"، و "زاله"يقيمون يف أراضي . أيضاً" ريشات"وتلفظ 
رئيسهم حممد ابن حممود، وقادر بن حممود بن حممد بن إبراهيم بن منصور ابن . الكبرية بني قبائل اجلاف

هل قرى والرحل رحل وأ. وهذا األخري رأيته يف موطنه يف ناحية شريوانة، ومنهم يف أحناء حلبجه. آخه
  .رئيسهم حممد املذكور. إبراهيمي: وفروعها. ومنهم يف قره تيه. مييلون صيفاً اىل أحناء إيران

  .رئيسهم أمحد بن حممد فرج آخه يف كاين جقال". آخه"مريويسي 

  .رئيسهم فرج بن حممد رسول. اَلكي: وفروعهم. ورده شاطري يف أراضي كاين جقل من ناحية شريوانة

 مشريرئيسهم حممد ابن أمني شاويسي". بتفخيم الالم ""1"كُلْش.  

  .رئيسهم حسني بن حاجي حممد. علي مريه

  .شاطر
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وهؤالء من شاطري إال أم اليوم يعدون فرقة مستقلة ويسكنون يف قضاء حلبجه يف .  يوسف جاين-
سي وهو رئيس رئيسهم حممد علي بن حممود بريوي. خلكي: ويتفرعون اىل. أراضي سراو سبحان اغا

  .الكل

  .رئيسهم أمحد بن قادر. جرملُ

  .رئيسهم حممد علي املذكور. يوسف جاين

  .رئيسهم أمحد بن قادر املذكور. باوه جاين

  .رئيسهم مال عارف". بتفخيم الالم"ويل " وهم يف قلة: "ويتبع قبيلة شاطري

  .ئيسهم حممد قادرر. يقال أم الكروية، أو أن الكروية منهم وهذا مستبعد. كزوه ىي

  .نزويين

  .هان

ذا االسم ان الشاه عباس الصفوي كان قد استخدمهم قصاد بريد، " شاطري"ويقال يف سبب تسمية 
ومعىن ذلك أم " شاهترين"ومنهم من يقول أن اللفظة مأخوذة من . مبعىن قاصد الربيد" شاطر"وعندهم 

  .أكابر الفرق ويتفوقون عليهم

  .يوقا: ومن قراهم

  .جرمككوا

  .فقيه مصطفى

  .كرده يعين سيد خليل

  .قاسم اغا

  .برلود

  .تازه دي

  .حسن حمه

  .زاله صفر

  .بسم اهللا

  .خالد بك

  .كيوزوك

  .توه قت

  .سارامردك
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   عيسايى-7

وهؤالء مشهورون يف ايقاع الشرور يقيمون يف كاين جقال، وباوه نورمن ناحية شريوانة، ويعدون يف 
ورؤساؤهم عزيز . ويف احلقيقة هم فرع قائم برأسه.  يعتربوم فرعاً مستقالًعداد شاطري اال ان االكثر

بن علي مريخان، وأمحد بريام، وفرج ابن علي مريخان وقد اشتهروا قدمياً بالسرقات، بل يهولون م يف 
  :السابق، وقد تبعهم هذا النبز، وال ادري ما إذا كان هلا أثر اليوم أم ال؟ وفرقهم

  .الرؤساء.  امريخاين-1

  .رئيسهم يارويسي بن مراد ويسي.  مرادويسي-2

  .والرحل فيهم قليلون جداً. هذا

   هاروني-8

بيت، رئيسهم علي بن حممد أمني، وحممود حاجي قادر، يقيمون يف " 500"وهم حنو . من قبائل اجلاف
ا ِسنه، ويب ويف شهرزور يف قده قري، وتوهقت، وجرد. ناحية تابعة لكركوك" يب باز"كرميان يف 

 اين، وخالمي، وكلكزينه، وقهرموتيه ري ،نْ، وكان يف بردينه، وقاَلبزه وريشه ،امنيبتفخيم الالم"س "

وهذه القبيلة من قبائل اجلاف القدمية املذكورة يف معاهدة . وكل هذه تابعة قضاء حلبجه. وتيه كالوي
  ."1"السلطان مراد الرابع بل أا ذكرت يف الشرفنامة

    

واآلن منها يف سنة، ويف كرمنشاه، . وجاء عنها يف سياحتنامهء حدود أا كانت تقيم بني زهاب وسربل
قال وأغلبهم يف كرند التابعة لكرمنشاه، ويف ما هي دشت غري جمموعني وإمنا هم متفرقون . ويف شهرزور

  .رئيسهم حممود حاجي قادر. نفس هاروين: بني قبائل السنجابية ومن فرقهم

  .رئيسهم علي بن حممد أمني. سليمي

  .رئيسهم امحد بن حسني، وبري ويس حاجي علي. ِندِرشهي

  .رئيسهم عبد الكرمي باويس". غضنفري"قده فري 

  ".قاراماين"رئيسهم امحد بن مصطفى خاله وتلفظ القرية . قهرماين

  .رئيسهم حممود ابن أمحد. خالمي

  . بيت ويزيدون1200هم رئيسهم حممد بن قادر علي جمموع. زاله ىي

  .ويقال هلا كاكه ىي، وهي من سليمي" رام بيزنْ"رئيسهم حاجي رستم من رام وهم . كاكه ىي
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جاء ذكرها يف املعاهدة أيام السلطان . وهذه قبل مائة سنة كانت متفرقة، واليوم جمموعة، وهلا مكانتها
واآلن . "1"رد ذكرها يف سياحتنامهء حدودمراد، وأيام درويش باشا الفريق، وذكرت هناك كما اا و

  .سائرة يف طريقها اىل التوطن واإلقامة يف حمل واحد، والرحل يف قلة

وكان العداء بينهم وبني املريوانيني كبرياً جداً، واحلزازات متأصلة مما دعا أن يقتل من الطرفني مقدار 
  .كبري، وال يزال العداء قائماً

  "2" صراني-9

كما يف تقرير احلدود " سداين"أيضاً وكذا " صياين"موقع قرب جوانرود ويقال هلم " سهان"أصلهم من 
واآلن أكثرهم يف العراق يقيمون يف ناحية قوره تو، والباقون يف ناحية شريوانة يف . وكما يلفظونه أنفسهم

  . بيت1200باوه نور، وقسم يف قضاء حلبجه يف ناحية خورمال، وعمومهم 

  .رئيسهم عبد اهللا رستم. نفس صداين: فرقهم

رئيسهم عبد اهللا بن حممد جان، وحممد . ناوديري" خسروجمه"رئيسهم خسرو مصطفى . سيد مرادي
  .علي بن فرج رستم وكان سابقاً والده فرج بن حسن شيخ آيل

وكانوا كثريين إال أن رحالم فقدت العدد الكبري منهم مليلهم للقرى . والرحل من هؤالء قليلون جداً
  .توطنها منفرداًو

  .جقالوه: وقراهم

  .وعدت فرقة مستقلة. كلكين

  .كيله ك

رشريه م.  

شيخ موسي.  

  .آموره

  .ولك سينانْ

  .وهذا داخل ناحية خورمال قضاء حلبجه

  .قره جم

  .علي بكان

  .خرخر

  .بانه بور
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  .معروف خزان

  .وهذه يف ناحية قوره تو

   بداخى-10

نور من ناحية شريوانة، وقسم يف حلبجه يف خورمال وعمومهم حنو قسم منهم يف قوره تو، ويف باوه 
  . بيت300

  .رئيسهم حممد علي مرادخان. بداخي: فرقهم

  .رئيسهم حممد علي مرادخان. ِايرنكَه يي

  .كما يف خالصة تاريخ الكرد" 1"باداغي"وجاؤا بلفظ . وهم رحل، وأهل قرى

  .يف خورمال. دوالش" عليا وسفلى"يه يف خورمال يف مقاطعة قره ت. مستكان: ومن قراهم

  .يف خورمال. قاجره

  .يف خورمال. حاجي عبد اهللا

  .داخل ناحية شريوانة. باوه نور

  .داخل ناحية شريوانة. حممد علي مرادخان

   صوفى ون-11

رئيسهم توفيق بن .  بيت200 حنو "1"يف شريوانه يف مقاطعة كاين جقال ويف أراضي هردي سيداره
وهؤالء " ماىل جو"، وقسم يف البجه يف قرية "هوانه"منهم قسم يف أحناء السليمانية يف قرية مصطفى قادر و

واهلماوند من اجلاف كما قطع بذلك . أصلهم من اهلماوند الذين ذهبوا اىل مججمال وبقوا مع اجلاف
  .وذكرهم يف تقرير احلدود بلفظ صوفيوند. األمري كرمي اجلاف

  .تال كَاوي" وانةداخل ناحية شري: "ومن قراهم

  .زابت

  .كوسني

  .زندكا

  .ويف السليمانية

آنههو.  

قايل جو.  
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   تيدكو-12

وهم يف أراضي سر قلعة ومساق . رئيسهم حممد أمني بك بن أمحد بك بن حممد بك بن بكر بك تيله كو
مهء من ناحية شريوانه، وجاء ذكر هؤالء يف تقرير احلدود للفريق درويش باشا ومثله يف سياحتنا

إن معايل األستاذ أمني زكي ذكرهم بني عشائر اردالن . ومنهم من عدهم من قبائل بلباس. "2"حدود
كقبيلة من قبائل تلك املواطن، ولكن كرمي بك اجلاف، وتقرير درويش باشا، وصاحب سياحتنامهء 

  .حدود عدوهم من اجلاف

  .رئيسهم حممد أمني بك املذكور. البكزاده: وفرقهم

  .رئيسهم صاحل بن خسرو، وحاجي مسني بن حاجي علي. يقيمون يف بوه بياوو. محه ويسي

  .ويل حيدر: ومن قراهم

  .نا صاحل

  ".ثالث قرى"تيله كو 

   يزدان بخشى-13

    

 بيت وعدهم يف سياحتنامهء حدود ويف تقرير احلدود من 1000يقيمون يف مشريان التابعة حللبجه حنو 
  .رئيسهم حممد سلطان أمحد. س يزدان خبسينف: قبائل اجلاف يف العراق وفروعهم

  .رئيسهم حممود بك ابن عبد الرمحن بك، وتوفيق فرج".  بيت200"بكزاده حنو 

  . بيتا350ًرئيسهم حممد بن سان أمحد حنو ". سان أمحد"سلطان أمحد 

  . بيت600حنو . رئيسهم عبد الكرمي حممد ياوبس. مامه شه ىي

  .هكاين كو" يف قضاء حلبجه: "وقراهم

  .مشريان

  .توله ويان

ِدِلف.  

  .حمه رش

  .ول ور

  .وزمان
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ِزمنا كو.  

  .شك ميدان

  .ِكوي ِكنم

  .ِبشي بريك

   كوكوبى-14

رئيسهم أمحد بن حسني يف حلبجه يف اجلبل هناك، وكثري منهم يف جوانرود يف إيران، وعددهم كبري يف 
  ...أحناء هاورمان

  .يف حلبجه. نفس كوكوىي: ومن قراهم

  .يف حلبجه. أمحد حسني

  .وهلم قرى كثرية يف إيران

   زردويى-15

رئيسهم يف العراق أمني حممد يف حلبجه، أصلهم يف جوانرود ورئيسهم . وهؤالء يف قلة وأكثرهم يف إيران
  .هناك عبد الرمحن بك يف هاورمان وعدهم يف تقرير احلدود من قبائل العراق وإيران

  .باُموك: ومن قراهم

  .دله مرك

  .ِشنِدر وه

  .سازان

  .ويف إيران قراهم كثرية

   تاو كوزى-16

منهم وهو عبد الرحيم " مولوي"والشاعر . وهؤالء يف إيران ومنهم قسم يف العراق وهم قرب قلعة مشريان
" مولوي"و ... وله شعر يف اللغات التركية والعربية والفارسية وله كتاب يف العقائد بالكردية والفارسية

وله مرتلة يف الشعر الكردي، ومثله نايل . يد الشيخ عثمان طويلة خليفة الشيخ خالد النقشبنديالشاعر مر
  ...الشاعر املعروف خصوصاً يف أحناء السليمانية

دوآوان "ورئيسهم يف إيران أمحد بن كل حممد، ويقيمون صيفاً يف زمكان و ماكوان ويف الشتاء يقطنون 
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ويف سياحتنامهء حدود، ويف تقرير احلدود جاء ". تاريكه"و "  سيلهشيخ"ويراد ا ليله كدر، و " ليله
ومنهم من ... "1"ذكرهم بني عشائر اجلاف يف إيران واليوم يف املوطنني، ويف العراق قرب قلعة مشريان

  ".طاووق كوزي"يقول 

  .سيد كاكه أمحد" قرى تاوكوزي: "ومن قراهم

  .سيد حممود

  .سيد حممد

  .سيد عبد اهللا

  . قرية12خرى تبلغ وقرى أ

   ميراولى-17

  ...يف حلبجه، وهم من فروع اجلاف. رئيسهم فتاح بريام

  .مرياويل: وقراهم

  .بيله نكه

   نجم الدينى-18

  ".شاطري"، وهم فرقة تابعة اىل "نزويين"ذكرهم يف تقرير احلدود وتلفظ 

  :من قراهم

  .يف شريوانة.  رند علي خان-1

   براز-19

وهو " براز"كما يف تقرير درويش باشا، ويف سياحتنامهء حدود جاءت بلفظ " برار"وهؤالء وردوا بلفظ 
  .قلخورد: وهي يف ناحية خورمال، وقراها. الصواب، وهي معروفة اليوم ذا االسم فالتصحيف ظاهر

  .براز

  ...ومنهم يف ماهي دشت ورئيسهم عزيز خان بن حيدر خان

   كلكني-20
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  .يف خورمال من قضاء حلبجه. تابعة سداين. احلدودوهذه أيضاً جاء ذكرها يف تقرير 

  ."1" كلكين راجع سداين مذكورة فيها-1

   مريد ناصرى-21

واآلن أهلها جبارية، سادة وال يعدون من اجلاف بل ليسوا من . هذه جاء ذكرها يف تقرير احلدود أيضاً
  .يف ناحية قلخانو التابعة لقضاء ليالن من لواء كركوك. اجلاف

  اسماعيلى شيخ -22

وهذا ال مينع أن يكونوا من " ايل غواره"ومنهم من يعدها من طوائف . هذه مذكورة يف حتديد احلدود
، "يهج"و " ميهم"رئيسهم يف إيران أمني خان ابن مراد خان بن شامراد خان يقيمون صيفاً يف . اجلاف

  .وهم يف إيران والعراق. ويف الشتاء كيالن

  .أمحد بن حسنرئيسهم . ِبنه جود: وفرقهم

  .رئيسهم طالب بن صاحل. شاندري

  .شاندري: وقراهم

  .كجلي

  .ماو

  .قره يتاغ

  .توت آغاج

  .اوج قبه

  .نادر بيجه

  .تيله كووه

  .ِكره زه

  .بنه جود

  .موان

   جنكنى-23
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وميكايلي، . جاف داخل روغزادي. مذكورة يف سياحتنامهء حدود ويف تقرير حتديد احلدود أيضاً
  .والقسم األعظم داخل سوران.  ليس هلم جمموعةوشاطري متفرقون

   قدافري-24

. وهؤالء من هاروين. وهي معروفة اليوم ومذكورة يف سياحتنامهء حدود وتقرير الفريق. أصلها غضنفري

  .يف خورمال" قدافري"وهلم قرية 

   قبائل أخرى-25

    : وهناك قبائل عدها صاحب سياحتنامهء حدود من قبائل اجلاف

  .كوِجك تاش: ويف اجلاف متفرقون ومن قراهم". ركله"كلور 

  .رئيسهم حممد اغا ابن امحد اغا. بلباس

  .قاي ينجه: ومن قرى بلباس

  .كاين بانكه

  .رئيسهم فرج كرم اهللا. لك

  .كالل كوه: وقراهم

  .شيخ طوبل

  .سيد حممود

يف العراق، وال ينكر أا يف حني أن هذه القبائل مستقلة، وعلى كل حال هذه أشهر قبائل اجلاف املعروفة 
دخلتها عناصر أخرى عاشت معها، وامتزجت ا حبيث ال تعرف هلا قبيلة غري اجلاف، وذلك مثل 

  ...شبانكاره، وكاليل

اجلاف يف غاية الكثرة والشجاعة : "وعن قبيلة اجلاف يف العراق جاء يف عنوان اد للحيدري مبا نصه
ويكفيهم فخراً نشوء ... نا ضياء الدين خالد العثماين النقشبنديواالقدام، ونشأ منهم شيخنا حضرة موال

  ."1"اه."هذا اإلمام منهم

كل هذا مما يبني مكانة هذه القبيلة، وهي مشهودة عياناً ال خيفى مقامها بني القبائل ااورة سواء يف 
  ".لسعدية"السليمانية، أو كفرى وقزلرباط 

ولكل ... جلاف متفرقون، ومن فرقهم مريه ىي وطرخاين وغريمهاإن عشائر ا: "وجاء يف سالنامة املوصل
... طائفة رئيس، وإن رئيسهم العام عثمان باشا ابن حممد باشا وأخواه سليمان بك وحممد علي بك
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وأن أشجع هؤالء روغزادي، ولغة الكل ... وكلهم إسالم، شافعية، ولكنهم بدو أهل خشونة، وشجعان
 وقد عددت "1"انتهى باختصار..." ب، وغالب ما يكتبون الفارسية يقرأ ويكت150-1كردية، ويف 

 بيتاً وال نعتقد صحة يف هذا اإلحصاء وال يف غريه من جراء أنه مل يقطع به، ومل 685بيوم، فأبلغتهم 
  .يستند اىل أصل

  .داوده: وجياور اجلاف يف حلهم وترحاهلم

  .طالباين

  .جباري

  .رئيسهم غين. زند

  .باالين

  .ئيسهم خسرو بكر. زنكنه

  .دلوه

  .شوان

  .مهاوند

  .مريون

  .هاورمان

  .وهؤالء سادة وقراهم كثرية. سادات برزجنه

  .باجالن

  .سادة نعيم قليلون يف كفري مجور. قلعه كاهي

  تنبيه واعتذار

  :فاتنا سهواً أن نذكر يف املشجر األول من صفحة 

ان بك ابن حممد باشا فمن هؤالء  احلاج إبراهيم بك، وحسن بك، وحممد رشيد بك أوالد سليم-1
حسن "احلاج إبراهيم بك وله من األوالد حممد رشيد بك وعبد القادر بك وأعقب هذا حممد بك ومنهم 

وله من األوالد جت بك، وكرمي بك، وحممد رشيد بك وحممد بك وأعقب حممد بك هذا حممود " بك
  .علي بكومنهم حممود رشيد بك ابن سليمان بك أعقب . بك وأمحد بك

  . حسن بك ابن علي بك ابن حممود باشا-2

  .هذا ما يرجى إحلاقه باملشجر وأما األوالد املذكورون يف املشجر فيطول تعدادهم
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  جاف زهاب

أو جاف جوانرودي يقيم هؤالء بني زهاب والسليمانية واألطراف ااورة بصورة ممتدة، ويعدون من 
 يبلغ مسافة سبع ساعات يف أحناء زهاب من قرية سرزل التابعة ومواطنهم على امتداد. العشائر اإليرانية

اليت كانت تذكر يف املعاهدات القدمية حداً فاصالً " قلعة زجنري"من الدربند هناك حىت " بشت تنك"لناحية 
للتفريق بينهم وبني أقسامهم " جاف جوانرودي"أو " جاف زهاب"بني إيران والعراق، وهؤالء يقال هلم 

  . العراقاألخرى يف

هذه القبائل تتعاطى الزراعة والفالحة وتربية املواشي، ويف موسم الشتاء تتجول بني خانقني وزهاب يف 
إال أا مل تكن شاهقة وإمنا هي تلول صغرية يتنقلون بينها، وأما يف " آق طاغ"األراضي اجلبلية املسماة 

  .و يف املراعي هناكالصيف فإن بعضهم ميضي اىل بان داهلو أو اجلبل املسمى داهل

ولكنه " ألف بيت"وكان خيمن قبل مائة سنة تقريباً ب. ونفوس هذه القبيلة غري مقطوع ا، ويبالغ فيها
وقد مر ذكر . يعد اآلن أضعاف مضاعفة هلذا املقدار وهم أغىن القبائل، وأكثرها ثروة يف تلك األحناء

  . أهل السنة وكلها شافعيةقبائلها القدمية وهي تابعة إليران وال تزال على مذهب

  .جاف جوانرود: والقبائل اليت ترد لواء زهاب شتاء

  .طائفة ندري

  .طائفة زردوىي

  ".بابا جاين"باوه جاين 

  .تاو كوزي

    

". جاف جوانرود"وكلها يقال هلا "جوانرود"ويسمى اليوم " قالي آالين"وهذه الفرق كانت تسكن قدمياً 

واليت يف إيران تقيم يف جوانرود صيفاً، ... ان، واألخرى منها يف العراقواآلن منها بعض األجزاء يف إير
، وطائفة ندري تقيم صيفاً يف "بمو"ويف الشتاء متيل اىل زهاب يف اجلانب الغريب والشرقي من جبل 

وزردوىي تقيم يف الصيف بأحناء . اجلانب الشرقي من جبل ساراوند، وشتاء يف زهاب بناحية خانه شور
تقيم صيفاً يف جبل ساراوند يف اجلانب " باوه جاين"وطائفة . ويف الشتاء يف خانه شور أيضاً" رودجوان"

 فإا صيفاً تقيم يف جبل ساراوند، "طائفة تاو كوزي"وأما . الشرقي منه، وشتاء يف خانه شور املذكور
  ".1"بشتكيف" يف اجلانب الشرقي منه يف احملل املعروف ب"مبو"ويف الشتاء يف جبل 

وهؤالء من قبيلة . كشكي: "2"وقد عد صاحب سياحتنامهء حدود القبائل اليت ترد شتاء اىل زهاب
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  .الكاللية

رئيسهم رستم خان ابن عزيز سلطان يف ترازوله وخامسان، وبري مغار وبني هذه . يف إيران. سورسوري
  . القبائلما يعد اليوم من قبائل اجلاف ويعترب منهم ولعل املؤلف مل يراع أصول هذه

  .يف إيران. كوركه ىي

  .بربيشه

  ."1"منمى

  .شيخ امساعيلي

  ".ال توجد اآلن يف إيران بل يف العراق"آخه سوري 

  ."2"براز مر ذكرها

 بيت يسكنون إيران والعراق، يف "5000"وجاف جوانرود، أو جاف زهاو كثريون اليوم، يقدرون ب
بابا جاين :  زهاو املعروفة بزهاب أيضاً ومن فرقهمالشتاء مييلون اىل جهة خانقني، وأكثر أمواهلم يف

  .رئيسهم حممد بك بن حبيب اهللا بك

  .ومنهم يف لواء السليمانية. أو ايناخي حتت استيالء جعفر سلطان. قبادي يناخي

  .رئيسهم رام بك ابن فتاح بك. ولد بيكي

  ..ء دون االتباع من اجلافورمبا يبالغ يف عدد هؤالء، والفرق املذكورة أعاله متثل فرق األمرا

رأيت منهم داراخان رئيس كشكي، وصاحل بك رئيس ولد بكي، ومنهم أخذت املعلومات الوافية عن 
  ..وليس هلم رئيس عمومي، وكل فرقة هلا رئيس خاص، ومواطنها خاصة ا.. قبائلهم وفروعهم

   ولد بيكي-1

بك ابن صويف بك بن رام بك بن امحد رئيسهم حممد صاحل بك، ويعقوب بك أوالد فتاح بك بن سعيد 
، ويقيمون يف الشتاء يف سر قلعة وجا كريان، ويف كره ودولت آباد، "زاير بك"بن ولدبك ابن ظاهر بك 

ويف العراق رئيسهم علي بك بن امحد بك بن حممد بك من آل . وسراويان، ومامنه وهؤالء من األمراء
  .ولدبك

  .حممد بن شامرادرئيسهم كتخدا . درويشي-: وفرقهم

  .رئيسهم كاكه بن مري امحد. دله ه زه ِري-

  .وهم الرؤساء. بكزاده-

  .يف إيران. كرك كش-
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. رئيسهم كتخدا كاكه بن حسني تسكن مع ولدبكي وتعد منها، وهم من اجلاف. علي آخه ىي: ويتبعها

  .والظاهر ان هؤالء عاشوا معهم يف وقت متأخر

رئيسهم فرج . اجلاف فرقة مستقلة االّ أم عاشوا معهم، وصاروا يعدون منهموهؤالء أيضاً من . ِدروىي
  ."دربند هول"، وشتاء يف "شاهو"اهللا بك بن خسرو بك يقيمون صيفاً يف 

ولد بيكي يف إيران سعيد بك فتاح بك، سعيد بك، حممد بك، سليم بك، حممود بك، علي بك جهان 
وليعقوب بك وصاحل بك أخوة كثريون مل نر جماالً .  هذاخبش كيخسرو، حممد أمني يعقوب، حممد صاحل

  .لذكر أمسائهم مجيعاً

   كشكى-2

  .يأيت الكالم عليها

   باوه جانى-3

رئيسهم حممد بك ابن حبيب اهللا خان ابن حممد خان باشا ابن ظاهر بك، يقيمون صيفاً يف جوانرود يف 
يف الشتاء يف هوله، وخانه شور، ودشت خر ،راب، ومرياباد، ولوشه، وزالل، وبازان، بيله تاَو و

  .وازكله وقيتول، وبانه دار، دارزنكه

  ..وباوه جان أراض معروفة ينتسبون إليها. ورؤساؤهم من األمراء

  .حممد بك املذكور. بكزادة: وفرقهم

  .كتخدا يوسف. تاوكوزي

  .رئيسهم حممود بن حممد. حممه ىي

  .زرئيسهم عبد القادر بن عزي. مله لوكه ىي

رئيسهم حممد طاهر بن علي، وعثمان بك ابن حممد بك ويف هاورمان وقد مر النقل عنها من . امامي
  .سياحتنامهء حدود

  .يف هاورامان. رئيسهم اغا بن امحد ومحه خان بك بن سليم بك. ايناخي

  .رئيسهم مصطفى بن فرج. مريكي

  .رئيسهم امحد بن مصطفى. قالين

  .حسنكتخدا حسني علي بن . كوزه يي

  .رئيسهم عزيز فتاح. بازاين
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االّ أم جاف .. ومل تكن من فروعهم..  طوائف تابعة هلم"بكزاده"وهؤالء يف احلقيقة ما عدا األمراء 
  ..قطعاً، وقد حلوا أماكن تسموا ا أو بأشهر وصف هلم

   جوانرودي-4

ظاهر "تم بك ابن زاير بك رئيسهم عبد الرمحن بك ابن حممد بك ابن عبد الكرمي بن أمري بك ابن رس
وهذه إقامتها يف جوانرود فاحتفظت ذا .  ويقيمون يف الصيف يف قلعة جوانرود وليس فيهم سيار"بك

  .االسم

   تاييشه لي-5

رئيسهم علي سلطان بن معروف سلطان بن نظر سلطان، بن فقي مصطفى، وهؤالء يقيمون صيفاً يف 
  .داله هو، ويف الشتاء يف زهاب وجه كريان

   قادر ميرويسي-6

رئيسهم كتخدا علي ابن كتخدا حسن ابن كتخدا علي ويقيمون يف الصيف يف داله هو، ويف الشتاء 
  .بسرقلعة ويف إيران يف حدود العراق

   يوسف يار احمدى-7

رئيسهم كتخدا حممود ابن كتخدا علي حممد ابن كتخدا يوسف، ويقيمون يف الصيف يف داله هو، ويف 
  ."ددربندزر"الشتاء ب

   نيرزى-8

وهؤالء قسم كبري من هاروين يقيمون يف إيران يف الصيف يف داله هو، وسيهانه، ويف الشتاء يف دسك 
  .ورئيسهم رضا خان ابن يارويسي خان ابن صفر. وهم هارونية إيران. وزهاب

   كويك -9

  .رئيسهم كتخدا أمحد ابن كتخدا حممد، ومواطنهم صيفاً داله هو، ويف الشتاء زهاب
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   بى ويانى-10

ويقال هلم . رئيسهم فيض اهللا خان ابن محيد خان، يقيمون صيفاً يف داله هو، ويف الشتاء يف زهاو
  .ويف أحناء كركوك هلم مجلة قرى.  أيضاً"بيبياين"

   "1" كووكرى-11

ومواطنهم . ورئيسهم كتخدا حاجي مراد ابن ويسي مراد. وكو تعين اإلذن يقيمون يف إيران خاصة
  .داله هو، ويف الشتاء يف زهابصيفاً يف 

   قبادى-12

ورئيسهم ورئيس باوه جاين واحد، وهو أمحد بك ابن مصطفى بن حبيب اهللا خان ابن حممد خان ابن 
وهؤالء يقيمون صيفاً يف بازار، وزالن وسراب بندزجني . قادر وإن مصطفى املذكور له أخ امسه حممد بك

  .ب شيان، وسراب روه، وسرا"وسراب يراد به العني"

  .ورياستهم على هؤالء وعلى باوه جاين. وهم من األمراء يف إيران

  ..ومنهم الشاعر خانا قبادي، وله ديوان باللغة الكردية، وشعر فارسي، وبالغته معروفة عندهم

   شيخ سرخاوى-13

اء يف رئيسهم كتخدا أمحد ابن كتخدا حممد ابن كتخدا شيخ مراد، ويقيمون صيفاً يف داله هو، ويف الشت
  .سر قلعة

   ندرى-14

، و "كوزه روت"، ويف الشتاء يف "شاهو"رئيسهم كتخدا عزيز بن سليمان، يقيمون يف الصيف يف 
  ."دريليه"

   ترره يى-15

والظاهر ان . ويف الشتاء يف دربند ده هول. يقيمون صيفاً يف جوانرود. رئيسهم كتخدا سليمان بن عزيز
  .هذه واليت قبلها قبيلة واحدة
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   بكىرستم

  .رئيسهم فتح اهللا بك ابن رستم بك، ويقيمون صيفاً يف جوانرود يف زرنه ويف الشتاء يف سر قلعة

  .وهم من األمراء

   منوجرى-17

  .يف هاورامان. رئيسهم اغا بك

   ملحوظة-1

وهذه القبائل يف الغالب هلا فروع يف العراق ويف إيران، وبعضها ليس له فروع يف العراق كما أن العراق 
  .وي قبائل ليس هلا تفرعات يف إيرانحي

   ملحوظة-2

  ".سنجابية"قبائل السنجاوية : ويواطن اجلاف يف إيران

  .تفنكجي: قبائل الكورانيني وفروعهم

  .قلخاين

  .كلهر: وجياورهم

  .كلواخي

  .منمي

  .هاورامان

  .بلباس

  .لك

لر.  

  ...وغريها

  ...ومن هذه قبائل عاشت معهم، وصارت تعد منهم

.هماوند من القبائل التي أحدثت ضجة في لواء السليمانية مدةقبيلة ال 2 ..  
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وهؤالء يعدون يف األصل من اجلاف على ما ذكر يل كرمي بك اجلاف، إال أم يعدون اليوم قبيلة قائمة 
واضطربت آراء الباحثني يف أصلهم، فال ينبغي أن . "1"بنفسها ومنهم فرقة صوفيوند ال تزال مع اجلاف

ه أو سنة 1180ول بأم من اجلاف قطعياً، وقال آخرون أم جاؤوا من إيران حوايل سنة يتخذ الق
، فبني أم "أمحد وند"، ومساهم "2"قال ذلك صاحب سياحتنامهء حدود.  فسكنوا قضاء بازيان1190

ه أو ما قارب ذلك يؤدون الضرائب إال أم امتنعوا بعد ذلك، وصاروا يتخذون 1210كانوا حنو سنة 
قال وإن هذه الطائفة يقال . النهب والسلب والضرر باملارة ديدناً، فمألوا تلك األحناء مبظاملهم وتعديام

وباقي ما ينسب هلم من وجوه يف .  أيضاً مما يدل على أن أصلها أمحد وند فتصرفوا باللفظ"مهاوند"هلا 
.جهالتسمية وأصلها مل جند له ذكراً يف كتب التاريخ وال يعول عليه بو  

ومع هذا يزاولون تأدية الفرائض من صلوة، وصيام، ومما حيكى عنهم أم . كانت عادام السلب والنهب
يقتلون املرء، وينهبون القوافل، وإذا حان وقت الصلوة قاموا ألدائها وال يتركوا حىت ولو كانت القتلى 

وموطنهم حوايل مججمال . بقد طرحت أشالؤها أمام أعينهم، أو أن اجلرحى يئنون من جراء املصا
...وبازيان  

اشتهروا بالشجاعة والبسالة، ومل تؤثر قلتهم على التخفيف من وطأة الشجاعة، ونرى األطراف ختافهم، 
وختشى بطشهم، فإذا بطشوا بطشوا جبارين ولغتهم ال ختتلف عن لغة اجلاف، وختتلف عن لغة أهل 

."..كرمانج"السليمانية وأطرافها املعروفة بلغة   

.، وفقي حممد"كاكا والي افندي"رئيسهم كاك عبد اهللا أفندي . رشه ون: وفرقهم  

.واصل جدهم رمه أي رمضان. رئيسهم أمني رشيد اغا. رمه ون  

.كاويس: ويتفرعون اىل. سيته بسر  

.صاحل رحيان  

.رئيسهم حممد أمني فقي خالد، وأصلهم من جليب وهو األخ الرابع.  بكزاده-4  

.وند أو ورده مهاوند خورده مها-5  

وإن عدداً كبرياً منهم يعرف الفارسية احلديثة، ويقرأون ويكتبون، . ويقال هلم مهوند، ومهاوند جليب
.وحيفظون قسماً من الشهنامة هلم ألفة مع قبيلة الشوان  

مهاوند "وافترق من هذه القبيلة . ، جاء من ماهي دشت"خوا مراده شري"وكل ما عرف عنهم أن جدهم 
وكان خلوامراده . وتقطن اآلن بني قصر شريين وكرمانشاه وال تزال ذات شأن ومكانة يف إيران" وينبيت
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".اجللبية"ويقال هلم " ومنه البكزاده. "يادكار: شري أربعة أوالد  

".صفره ون. "صفر  

".رمه ون. "رمضان  

.ن رئيسهم رشيد خسروواآل. فرقة جوامري: وفروعهم" البكزاده"واألول تولد منه " رشه ونْ. "رشيد  

.رئيسهم حممد أمني اغا. "1"فرقة فقي قادر  

.رئيسهم عارف كاكه اهللا. وهو كاكه عبد اهللا بن عزيزي خاله. فرقة كاكه  

.ورئيسهم يونس حممود خضر". صفره ون"والثاين تولد منه   

.م1947م و 1940ورئيسهم أمني رشيد اغا نائب كركوك سنة ". رمه ونْ"والثالث رمضان، وفرقته   

" مغان طاغ"رئيسهم فقي حممدي ابن حاجي حممود ويقيمون يف " رشه ون"والرابع رشيد، ويقال لفرقته 

وبني مغان ودربند بازيان التابعة اىل كركوك، واملنطقة بني " طاسلوجه"ويلفظ " طاشلوجه"حىت جبل 
.دربند بازيان وطاسلوجه تابعة للسليمانية  

، ونادري صاحل "محه زرد"رئيسهم . وهم من الفرق الكبرية". سه تابسر"صلها أ". سيته بسر: "وفرقهم
.رحيان  

.أمني محه امام. قركه ونْ: خمفف خورده مهاوند وهؤالء فروع كثرية". ورده مهاوند"  

.كاكه رش وصواب اسم هذه الفرقة ميته وند قامسه ونْ. تيمه ونْ  

.عزيز رحيم دوينه. مهايل  

.بابله ون  

ظ أن هل الشقاء من ااورين مييلون اىل من يظهر ليعيشوا معه يف األمن، وكذلك يقومون على وامللحو
حسام أحياناً مبثل ذلك استفادة من شهرة جوامري واضرابه، وهذا مشهود أمثاله كما حصل أيام عبدكه 

...ومن على شاكلته، فصار كل حادث ينسب إليه  

لعراق ومن أمهها واقعة السردار األكرم عمر باشا، فإا سببت عزله أما وقائعهم فإا مذكورة يف تاريخ ا
ألنه نكل م، وقتل منهم رؤساء كثريين وهذا على خالف رغبة دولته فإا ال تريد أن تقسو م حذر 

...أن مييلوا اىل إيران، ويكون ضررهم كبري جداً  

" كرده لر بوبه" السليمانية ومججال يقال له ومن الوقائع احملفوظة للجاف أم تقاتلوا معهم يف موقع بني

.فقتل ابن كيخسرو بك اجلاف عم والد احلاج إبراهيم بك اجلاف  

  الكاللية 3
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من عشائر العراق املعروفة يف التاريخ وال تزال كثرية العدد، وتعد اليوم من فروع اجلاف، وليس بصحيح 
  ...كما حيفظه أهل هذه القبيلة

قوم هلم مقدار : "وكل ما علمناه عنهم أم. دية يف األصل، وهي من القبائل املهمةوهذه القبيلة كر
، واوند إىل قرب "كذا، ولعلها داترك"، ومقامهم داشرك "مجاعة سيف الدين صبور"وكمية تعرف ب

شهرزور، وعدم ألف رجل مقاتلة، قوية، وأمريهم حيكم على من جاورهم من العصابة الكردية حكم 
وعددها ألف " دقوقا"ومنهم طائفة مقيمة بداقوق ...  على جنده، ويقدر على مجيع أصناف عشريتهامللك

أو دونه، واألخرى باشنه من نواحي أذربيجان عدة رجاهلا مائتان، وكانوا أكثر من ذلك عدداً، وأوفر 
كفار، عصى وملا كان امللك شرف الدين بن ساالر صاحب أربل من جهة التتر قتله رجل من ال. مدداً

قومه على الكفار، وهاجر بعضهم اىل مصر والشام وبقى ولده األمري حاكماً على من بأشنه من قبيلته، 
  ."1"اه."وولده عثمان كان أمرياً ملن قام بوطنه من عشريته فلما تويف ولده توالهم سواهم

لتتر، وذكر صاحب ومن هذا يعلم أن الكاللية كان هلم شأن يذكر، مث صار عليهم ما صار على يد ا
واليوم يعدون بنحو ألف .. ويف هذا ما يعني مكانتهم القدمية.. املسالك توايل أمرائهم، مث انقراض اإلمارة

بين "بيت، وعلى ما هو املسموع أن هؤالء ما فيهم إال القليل ممن ال يتعاطى السرقات، ويشبهون ب
قد ذا، فإنه غري معقول أن يكون أكثرهم مييلون اىل يف أحناء قزلرباط قدمياً إال أننا ال نعت" ويس، وربيعة

  ..وكل قبيلة ال ختلو من أخيار وأشرار.. هذه الدرجة من السرقة

 أي وادي كالل، يسكنون فيه "1""دول كالل"واحملفوظ أم يف األصل كانوا يف شهرزور مبحل يسمى 
، وهو فوق جوانرود بني كرمان "كليايب"قبل أن يأيت اجلاف اىل العراق، ويف إيران كانوا يف مكان يسمى 

ومن رؤسائهم توفيق اغا عاشوا مع اجلاف مدة طويلة، .. وسنة يف مقاطعة ماي دشت" قرمسني"شاهان 
وهم ليسوا منهم إال أن طول االقامة معهم جعلهم يعرفون أنفسهم من اجلاف، وتسميتهم ناشئة من 

ويصح أن يكون قد تسمى بامسهم ألم طال بقاؤهم املكان الذي كانوا يقيمون فيه، وهو وادي كالل، 
  ..وال أرى هذا راجحاً. فيه فعرف م

ورئيسهم توفيق اغا ابن عباس اغا، وحممد رضا اغا وهذا قد رأيته وبني ". أغوات: "والكاللية فرق عديدة
.  إيرانومن رؤسائهم مصطفى اغا أيضاً وهم يف كثرة وغالبهم ال يزال من الرحل يف. يل عن القبيلة

  .اختاروا االقامة هناك، وكانت هلم رهبة يف نفوس اإليرانيني، ملا يقومون به من صوالت على ااورين

  .رئيسهم حاجي كرمي ويسي". خدر ويسي"خضر ويسي 

  ".ولعل هؤالء من بيشدر فمالوا إليهم وعاشوا معهم. "رئيسهم إبراهيم بن كرمي قباد. بيشدري
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  .راد خانرئيسهم حممود بن م. بوره

  .رئيسهم حممد رحيم. كرم وين

رئيسهم حسني بن حسن. سركج.  

  .رئيسهم حاجي قادر نورس. سريه

  .رئيسهم كرمي حممد. لوته ىي

  .قبيلة كشكي مستقلة اليوم بنفسها وهي يف احلقيقة من كاليل: ملحوظة

م مما ال يدع ريباً يف أصلهم وليس لدينا ما يؤيد أم من اجلاللية إال أن اللفظ واحد، والظاهر أم عينه
  ...ووحدته

  .باشه: ومن قراهم

شكه ر مكر.  

  :ومن هذه القبيلة ظهر من العلماء

ذكره إبراهيم فصيح احليدري إال أنه مل يبني تاريخ وفاته .  العالمة الزاهد األستاذ امللة أمحد الكاليل-1
   "1".خلالديةوعده من العلماء الذين انتسبوا اىل الطريقة النقشبندية ا

  قبيلة كشكي 4

وهؤالء رئيسهم دارا خان ابن حممد خان ابن شاه مراد خان ابن فتح اهللا خان ابن شاه مارخان بن 
ويقيمون يف كامران صيفاً، وكج شامراد خان شتاء، . باجالن خان ابن مريزا خان وكنت قد رأيته

بيلة الكاللية إال أا معدودة بني قبائل ويف احلقيقة هؤالء من ق. ومواطنهم يف إيران يف مشال روانسر
  ...من مدة، واآلن مستقلة بنفسها" كاليل"انفصلت عن . اجلاف

  .الرؤساء. شيخ حسين: وفروعهم

  .رئيسهم كتخدا سادة خان بن كمر. زوراب وين

  .رئيسهم كتخدا امحد بن رمحة علي. قته وين

  .رئيسهم كتخدا حممد بن حسن. كلكه وندي

  .رئيسهم كتخدا حممد بن حيدر. مريه وندي

  .ومل أجد هلا ذكراً يف سياحتنامهء وال يف حتديد احلدود. وهذه املعلومات مستقاة من نفس رئيسهم

  قبائل هاورامان 5
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بني العراق وإيران، وإن األحناء املطلة منها على صحراء شهرزور، وناظرة " آورامان"إن جبال هاورامان 
 التركية أيام السلطان مراد تعود إىل العراق فما كان -وجب املعاهدة اإليرانية كانت مب" زمل"اىل قلعة 

. بسفح جبلها من اجلانب الغريب يف العراق والقسم الشرقي من اجلبال املذكورة املطل على إيران يعود هلا

  .الوالقرى هناك إليران، وإن احلدود الفاصلة منتصف ذروات اجلب. ويف هذا القسم بلدة هاورامان

والقرى يف اجلانب الغريب مبقتضى تلك املعاهدة تعود اىل العراق إال أن إيران قد تصرفت بقسم من هذه 
 قرية حتت 17، منها "هاورامان"ويسكن هناك قبائل يقال هلا قبائل . القرى، والقسم اآلخر يعود للعراق

  .سلطة إيران، والقرى املتباقية حتت تصرف العراق

أما احلدود وتفصيل القول فيها، واجلبال وأوضاعها اجلغرافية، ور سريوان .  يف قبائلهاوأمهية هذه املواطن
، ويف "تاريخ العراق"كل هذه مما بسطنا القول فيها يف ... وسريه، وقلعة زمل والبحث يف موضوعها

تجدد من آمال، فال طريق للبحث يف ذلك اآلن، وال فيما ي. اللواء واملدينة" تاريخ شهرزور أو السليمانية"
وامللحوظ أن توزيع هاورامان بالنظر للسلطة واإلدارة أمر سياسي ال . أو ظهر منها يف خمتلف العصور

  .غري

راجعنا مراجع كثرية ملعرفة هذه القبائل وماضيها التارخيي فكانت النصوص قليلة، كما أننا رأينا 
ومن املشاهد أن . إمارم أو رياستهم القبائليةاحملفوظات مرتبكة، والوقائع أساطريية، أو متداخلة تتعلق ب

هؤالء يسكنون قرى عديدة يف صافقي اجلبل من شرقية وغربية، ومنتشرون هنا وهناك ونتوىل أمرهم أو 
شؤوم أمراء، وإن احلاكمية للقسم اإليراين، وللقسم العراقي تابعة للضرائب واألمور السياسية، واستيفاء 

  .وحديثاً فهي سلطة عامة يف أمور معينة ال تتجاوزها، والسلطة يف احلقيقة ألمرائهماملقرر املعتاد قدمياً 

ويرجع تاريخ هذه اإلمارة اىل زمن قدمي، وعرض هلا بعض االحنالل يف أوائل القرن احلادي عشر من أيام 
د اآلخر، الشاه حسني الصفوي، مث عادت احلياة أيام هواس قلي خان يف قصة، وتواىل أمراؤهم الواحد بع

ومن آخرهم جعفر سلطان، وقد تويف، واآلن ذريته معروفة واإلمارة فيهم وقد بسطنا القول فيها يف 
  ".تاريخ شهرزور"

وأصحاب القرى يف هاورامان من الرعايا أي ممن مل يكن من بيت اإلمارة . أما القبائل فهي موضوع حبثنا
. ولعل املالزمة عينت ذلك. ف يطلق على الرحل كما أن اجلا"املقيمون"ومعناها ". كورانيني"يدعون 

عقيدة "كورانيون أيضاً وكثرم هناك إال أم على " قرمسني"وبني قصر شريين وبني كرمان شاهان 
يعتقدون " هاوار"، كما أن قرية واحدة من قرى هاورامان على عقيدة الكاكائية وهي قرية "العلي اللهية

اليت كان يسكنها " نوسود"قرب قرية " شيخا"لعبادة وقربه يف قرية مبا هو أشبه با" سلطان اسحاق"يف 
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وإن الكاكائية يزورون هذا املرقد سنوياً، وليس هلم يوم معني لزيارته، واألكثر يأنون يف . جعفر سلطان
  ."1"فصل الربيع

 توزعت وقد" قادرية الطريقة"وباقي القرى مسلمة، شافعية املذهب، وطريقتهم نقشبندية، وقليل منهم 
  ."2""قبائل"هذه القبائل اىل جمموعات كبرية 

  :وهنا نذكر أقسامهم على الوجه التايل

والعراقية منها داخل ناحية خورمال من . وهذه منها تابع للعراق، ومنها تابع إليران.  هاورامان هلون-1
  .طويله: وهذه قراهم التابعة للعراق". اليجه"قضاء حلبجه 

  .سوسه كان

  .بلخه

  . خاندركاش

  .باال نبا

  .خار كيالن

  .هوار

  .دره نفى

  .كريدانه

  .بدين

  .بياره

  .نارجنله

  .كلب

  .بنجودره

  .ناويره

  .سركف

  .هانه وند

  .وزه مر

  .نوسود: وقرى هورامان هلون التابعة إليران

  .طشار

  .وزيل
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  .شره كان

  .نروي

  .نروشاه

  .هجيج

  .هجيجيا

  .شومشربرو

  .زاور

  .شومشرخوارد

  .شيخان

  .هريوي

  .زانبله ب

  .هانه كرمله

  .كيمنه

  .بدرواز

  .داريان

 18ولعل اندثار بعض القرى وحياة أخرى أدى إىل أن تكون .  قرية17وامللحوظ أن القرى كانت 

  .قرية

  .باوا: وهم تابعون إليران" هاورامان جوانرود"ومن قرى هاورامان هلون يف جوانرود ويقال هلم 

  .بندره

  .دسره

  .خلكا

  .كالل

  .دره ببان

  .ردرمو

  .نوسر

  .قشالق

  ".ونيدى"دينوى 
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  .زيران

  .دوريسان

  .نورباو

  .جنار

  .كومه دره

  .دري بر

  .دوران

  ."1"وهؤالء بعض قراهم يف العراق والباقي يف إيران" هاورامان دزيل"وقسم منهم يقال له 

    

  .تابعة إليران إال أن قراها قليلة" هاورامان ختت"قبيلة 

وكانت اإلمارة قبله بيد والده، فلما تويف . يد أفراسيان بن رستم سلطانهذا وإن إمارة العراقيني اليوم ب
فآلت اإلمارة اىل أفراسياب فهو أمريهم " جعفر سلطان بن حممد سعيد سلطان"صارت اإلمارة اىل عمه 

لواء "والكالم على إمارم فصلنا حبثه يف . وأما يف إيران فإا بيد كرمي بك ابن جعفر سلطان. يف العراق
  ".السليمانية

وهنا نشري اىل أن لغة الكورانيني ختتلف عن لغة أهل السليمانية إال أنه من املمكن أن يتفامهوا فال يعسر 
، "آكر"بدل " آير"وكذا " ماء"فمثالً آوى يراد ا آب، آو مبعىن . التخاطب، ومعرفة الغرض يف التعبري
خاصة م، وهلم كتاب مدون يف تلك اللغة ويقال ان هلم لغة . وآخكر أي مجرة اىل آخر ما هنالك

  .حيرصون عليه وال يظهرونه ألحد إال أننا مل جند تدوينات عنه

 قرية، وفصل أوضاع احلدود هناك كما أن صاحب 17وجاء يف تقرير احلدود أن القرى العراقية 
 وقد أوضحنا "1"ه هناسياحتنامهء حدود قد أوضح اجلبال والطرق واألار إيضاحاً وافياً مما ال حمل لذكر

وكان ذلك أيام فرهاد مريزا، وكان . يف تاريخ العراق بعض حوادث هاورامان إيران فنكتفي باإلشارة هنا
  ...أمريهم حسن سلطان

ومن علمائهم املشاهري آنئذ الشيخ عمر اهلورماين قد قام بإصالح ذات البني، وسعى جهده أن يؤلف بني 
جميباً له " التلغراف"ذا اقطعه الشاه مقاطعة مكافأة له فأجابه خماطباً الربق العشائر والدولة اإليرانية، وهل

بكو بشاه كه روزي " تل"ما آب روي فقر وقناعت منيربمي أي : ومعتذراً عن قبول هدية الشاه قال
  مقررست 
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  قبائل ايل غواره 6

إال أن الفقراء منهم ...  من خنوةهذه القبائل تشبه العشائر العربية يف طباعها وكثري من أعماهلا ملا فيهم
وال توجد مشادة بينهم وبني أهل القرى، وال مع بعضهم، وأما عالقام بإيران . يناهلم احليف من األقوياء

  .وايل غوارة مسيت القبائل اليت حتله بامسه... فهي حسنة جداً، وهلم ألفة مع الوجوه واألعيان هناك

ا يكفيهم، ويتعيشون يف األكثر من تربية املواشي، وما يتحصل منها من يتعاطون الزراعة إال أن هذه أقل مم
لنب وجنب ومسن وصوف وجلود يتاجرون ا ومبنتوجاا، ويتعهدون اخليول إال أا مل تنل الرواج أو 

وينسجون أنواع البسط والسجاد فيبيعوا يف األطراف، ويصنعون من . القيمة املشهودة يف اخليول العربية
  ...عر بيوتاً الستعماهلمالش

وتعد كافة القبائل اليت تقيم فيه ذا االسم، ... وعلى كل ال خيتلفون عن سائر القبائل الكردية هناك
واللفظ مغولية، وشاعت هناك ألفاظ مغولية كثرية، فقد كان طريقهم اىل هذه األحناء، ولذا نرى أكثر 

  "...بائل غوارهق"وختفف فيقال . املواطن معروفة بامسها املغويل

وجيمعها عدة قبائل بينها ما هو من قبائل . يتجولون يف سورداش، وسرجنار صيفاً، ويف بازيان شتاء
وهؤالء يف أحناء لواء السليمانية، ومييلون يف الربيع إىل . اجلاف أو مستقل عنها، أو ما هو معدود منها

  ".صاو جبالق"إيران إىل صوغوق بوالق 

. القبائل األخرى، وليس هلا جامعة قرابة جتمعها، وال ارتباطاً تتصل به سوى املكانوبني هذه ما يعد من 

  .ومر ذكر بعضها فال نرى حمالً إلعادة القول فيها، وإمنا نذكر البواقي مما مل يسبق ذكره منها

  ...كانت كثرية العدد، واآلن يف قلة بالنظر لقبيلة اجلاف:  امساعيل عزيزي-1

حناء السليمانية، وكانت مع اجلاف، إال أا اليوم منفصلة عنها، وتعد من القبائل املعروفة وهذه القبيلة يف أ
والصعوبة كل الصعوبة يف مثل هذه احلالة . ويصح أن تعد من نوع كاليل ساكنت اجلاف وعاشت معها

قبائل يف مثل أن تعد القبيلة مشتقة من األخرى ما مل تظهر لنا أدلة كافية على االشتقاق، خصوصاً إن ال
هذه احلالة قد تسمت بأمساء جديدة بالنظر للمواطن اليت حلتها، فغلبت عليها أو األشخاص الذين ظهروا 

بل عاد خارج االمكان أن نعترب ... فيها، واشتهروا كثرياً حبيث عاد ال يعرف االسم األصلي، وهكذا
عاً من رجال قبائلها العارفني بتاريخ القبيلة مشتقة من األخرى ما مل يكن ذلك حمفوظاً عنها أو مسمو

  .ويف سياحتنامهء حدود بني أم مخسمائة بيت... قبيلتهم

  .رئيسهم رشيد محه امسر. مري أغايي: وفرقهم

  .رئيسهم فقي حسن حممد أمني. كومه يي
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  .رئيسهم حممد صاحل بن حممد بك، وجميد بك فيض اهللا بك. نفس امساعيل عزيزي

  .اي الغايلرئيسهم مرز. قره ويسي

    

يف لواء اربل من هذه القبيلة، " كرد"وإن عشرية . وتعد هذه القبيلة اليوم من القبائل ااورة للجاف
. وأصلهم من هذه القبيلة. تسكن يف أحناء كويسنجق عرفوا ذا االسم، وصاروا كأم قبيلة مستقلة

  .ويأيت الكالم عليهم

ألف قرش سنوياً ألمراء بابان، ويف أيام صاحب " 40"وهذه كانت تؤدي ضرائب حنو :  منرمى-2
وليس هلم فروع ... سياحتنامهء حدود تفرقوا شذر مذر وأقاموا يف القرى واآلن مل يكونوا يف كثرة

  ...مهمة

  .رحل، مع اجلاف صيفاً وشتاء، وينتسبون اىل قبائل ايل غواره، أو يعدون منها:  اغاسورى-3

رئيسهم عزيز ابن قلنج . ن قبائل ايل غوارة، وتابعة رواندوز من اربلوهذه م:  كلوى أوكلو وكاواىن-4
  .كوسكه: ومن قراهم. اغا

  .سيوه كا

  .سوكند

  .زر جويس

  .مجكا

  .مر زنك وكرزه ىي: وهذه أشهرها. ومن قبائلها أيضاً ما هو يف قلة:  قبائل ايل غواره األخرى-5

  .جوجاين

  .بيسري

  .قاويله ىي

  .شيخ امساعيلي

  .رورمزيا

  .صاتباري

  .كافروشي

  .هباسي

  .مامه ليسي

، أو ناحية "ايل غواره"وكانت مواطن هذه القبائل تعترب ناحية من نواحي السليمانية تعرف باسم ناحية 
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، وهي "صوغوق بوالق"وهم عشائر عديدة وكلهم شافعية، يذهبون صيفاً اىل أحناء صاوجبالق ". غواره"
ريف يعودون إىل أحناء السليمانية اىل سورداش وبازيان وقره داغ، ويف أحناء إمارة مكري وقبائلها، ويف اخل

الشتاء مييلون اىل عسكر، وقلعة سوكه، وسرجنار وكند اغاج وجوبق قلعه، ومججمال، وبازيان وقد 
  ."1"ميضون اىل أحناء كركوك اىل مواطن الزند وزنكنه

  .الرحلة اليها قد انقطع يف هذه األيام نوعاًوهذا مشهود إال أن الصلة بإيران، والتجول يف أحنائها أو 

  قبائل ييشدر 7

قرية ينسب إليها الشيخ عبد القادر الكيالين، وهذه القبيلة ال تعرف " بشتري"أو ييزدر يف معجم البلدان 
مما يلي العراق يف املواطن اليت تقيم ا، " اجلبل"صلتها بتلك القرية، واملعروف أا تعين ما وراء املضيق 

وهذه القبيلة حديثة العهد يف تكوا، فلم يعرف هلا ذكر يف ". يزدر"وتسمى باسم ذلك املكان ويلفظ 
ورئيسها عباس آغا ابن حممود آغا، وقد نبغ . كتب التاريخ ذا االسم وتعد اليوم من أقوى عشائر الكرد
م من مدرسي 1905-ه1322 شوال سنة 3منها علماء كثريون منهم حسني أفندي اليزدري املتوىف يف 

  .مدرسة اإلمام األعظم ببغداد

وأعتقد أم يتفقون وبلباس يف أصل واحد، اتصلوا باملوقع املعروف بامسهم، فتسموا بيشدر وغلب 
وينتسبون إىل بين خالد، أو خالد بن " خالدى"عليهم، وهكذا بابان من عني األصل، والكل يقال هلم 

فيض اهللا "وكذا " البكزاده"ومنهم أمراء بأنه .  يعرفون باسم املكانالوليد أو خالد آخر ومهما كان فاآلن
  .يقال ام كلهم أبناء جد واحد. بني ساقزو صوغوق بوالق" بكي

وكان . ومتتد اىل سردشت" مبعمورة احلميدية"وتسكن مع بيشدر يف املكان املعروف يف أيام العثمانيني 
مدن وإمنا هم أهل قرى، ورحل، ويف أيام الترك كان القضاء ومل يكن هلؤالء " ِدزه"مركز قضائها قلعة 

  .صارت تطلق على السكان" بيشدر"مث صار املركز قلعة دزه واملنطقة " مركه"

وبيشدر من أقضية لواء السليمانية وقد مجعت قبائل عديدة وطفحت اىل األطراف، ومنها يف إيران، ومنها 
  .يف اربل

  :ومن قبائلها.  ومنكور، ويف العراق قبائل آكو، وسن، ورمك، وبريانوجياورهم يف إيران عشرية كورك،

وبعضهم يسميها . وهذه يف احلقيقة ينتسب آل بابان إليها، فهي أصل. فرقة الرؤساء:  قبيلة نور الديىن-1
وإن فقي أمحد . وإىل نور الديىن ينتسب جد البابان. رأساً ال بيشدر فعرفت بامسها األخري" نور الديىن"
  ."1""سكر"ومنهم من يقول من . شأ يف قرية دار مشانه من قرى بيشدر يف عشرية نور الديينن

مري "، والرؤساء من "نور الديين"وتقع وراء بيشكي دربند، والعشرية تسمى " دربند رانيه"وبيشدر خلف 
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ابكر اغا ابن ب: ورؤساؤهم. وهي من أكرب العشائر يف أحناء الكرد، ويرجعون كلهم اىل حممد اغا" آوديل
  .سليم اغا

  .حممود اغا

  .بكزاده

  .امحد اغا

  .عباس اغا ابن حممود اغا

  ".عمر اغا"هومر اغا 

  .علي اغا

  .رسول اغا

  .ولداً والفروع متشعبة منهم" 25"كانوا أخوة ينتسبون اىل جدهم األعلى حممد اغا وله 

    :  شيالىن-2

ومل يكونوا من نفس . ورئيسهم عباس سليم اغا. يينوهم تابعون لنور الد. وهذه القبيلة يف أطراف مركه
  .وإمنا هي قبيلة على حدة. نور الديين

ورئيسهم عبد اهللا بابز . ويعدون من نور الديين. وهؤالء رعايا". سوسلي"ومنهم من يقول :  سوسين-3
  .وتعد اليوم عشرية على حدة. اآلن داخل حدود اإليرانيني. اغا

ورئيسهم . ورئيسهم بابكر اغا يف نفس بيشدر". بيشدر"قبيلة رؤساء قبائل رؤساء هذه ال:  مرياودىل-4
  .عباس اغا ابن حممود اغا يف شهر بازار

كلهم يعدون أبناء ... وهؤالء أصلهم خالدي كما مر، وكذا أهل دار مشانه، وأمراء بانة وفيض اهللا بكي
  .جد واحد

ورئيسهم بايري اغا .  ومن بيشدر من هم يف مركه.ولغة بيشدر ختتلف عن لغة السليمانية، وعن لغة اجلاف
واآلخر فقي أمحد ومنه تكون آل . ، ومنه تكون مرياوديل"مري عبد اهللا"وأصلها أخوان أحدمها مرياودل 

  .بابان فجاؤوا اىل دار مشانه مث اىل قره جواالن ومها قريتان

بني " جاف تالن"و ".  رشكهجافه"ويقال هلم . ضمن عشرية بيشدر" جافيت بيشدر: " جاف ياخيان-5
  ".سوردار"بيشدر والسليمانية، فوق 

  .وهؤالء تبع بيشدر وليسوا منهم وإمنا هم جاف كما هو معلوم من نفس القبائل ومن التسمية

  إمارة آل بابان
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بري بوداق بن مري "عد صاحب الشرفنامة من رجاهلا . من أمد بعيد حكمت شهرزور واألحناء ااورة هلا
 وهو أول من عرف منهم، وتوسع نطاق حكمه اىل مكري وبانه، وتقدم حنو سهران، وبعد وفاته "أبدال

، فلم يطل حكمه، فانقرضت هذه اإلمارة، إمارة بابان ومل يبق اال "بوداق ابن رستم"خلفه ابن أخيه 
  ...امسها

، ومن هؤالء نظر بن مث انتقلت هذه اإلمارة اىل أعوان األمري بوداق ولكنها حافظت على امسها السابق
وكان حسن التصرف وبوفاته صارت هذه . بريام قد تغلب على هذه اإلمارة، وامتدت سطوته اىل كفري

، توزعوها، واقتسموا حكمها ومها إبراهيم وسليمان، مث استأثر "بري بوداق"اإلمارة اىل اثنني من أمراء 
  .سليمان باحلكم، وقتل نده إبراهيم، واستقل بإمارة بابان

وبعد وفاته طال الرتاع بني أوالد األمري إبراهيم، وأوالد األمري سليمان، فلم يستقر حكم لواحد، مث آلت 
اىل الدولة العثمانية، ومل يبق من حيكم البالد، وإمنا كان يتوىل كل صقع رجاله املميزون من رؤساء 

ه وينتهي ا ما قصه 1005سنة القبائل وأعيان القرى، وبقيت كذلك من أيام السلطان مراد الثالث حىت 
  ."1"صاحب الشرفنامة

كان من قبائل بيشدر " فقي أمحد"، أو "فقيه أمحد"ومن تواريخ عديدة يفهم أنه ظهر رجل يدعى 
قد استوىل على األحناء ااورة من شهر بازار " ماودو"، وصار عماد هذا البيت، وكان له ابن امسه "يزدر"

ه، فكان حاكمها 1080سنة " قره جواالن"وهذا ضبط ". ببه سليمان "وأطرافها، فأعقب ابناً امسه
، فلم يتمكن من االحتفاظ مبا كان بيد والده، بل انتزعت منه مواطن عديدة "بكر بك"وخلفه ابنه 

  ".الزنكنة"انتزعتها منه إمارة 

من أشهرهم وبدت مواهب الكثريين من أمرائهم، و. يف حوزم" إمارة بابان"وهكذا توالوا، فصارت 
فمن . وإبراهيم باشا، وآخرون عديدون. سليمان باشا، وخالد باشا، وعثمان باشا، وعبد الرمحن باشا

هؤالء إبراهيم باشا قد بىن مدينة السليمانية، وعالقام بقبائل بلباس، وسهران، وغريها مشهودة يف وقائع 
وقد توسع حكمهم، وضاق تبعاً ملواهب ... عديدة كما أن الصالت بإيران، وبالدولة العثمانية كثرية جداً

  ...أمرائهم

-تاريخ شهرزور"ويف " تاريخ العراق بني احتاللني"وال حمل لإلطالة يف تارخيهم فقد بسطنا القول يف 

اللواء واملدنية، وكل ما نقوله ان اضطراب احلالة بني إيران والدولة العثمانية مما سبب " السليمانية
    : ال األستاذ محدي بك بابانق. ظهورهم واستقرارهم

. ه1265ابتداؤهم جمهول، وايتهم يف سنة ... بابان اسم عائلة كردية حكمت بني بغداد واملوصل"

ه اىل سنة انقراضهم ببعض فواصل يف أوائلها، كانوا مستقلني، 900تارخيهم مضبوط من سنة ": وقال"
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... وتوسع نفوذهم مرة، وقصر أخرى... أخرىويف األواخر صاروا حتت نفوذ إيران مرة، والعثمانيني 

وحمرر هذه ": وأى البحث بقوله"وبابان مبعىن آل بابا . ه1225وهكذا استولوا مرة على بغداد سنة 
السطور أمحد محدي بابان ابن حممد رشيد باشا ابن سليمان باشا الذي ضبط بغداد ابن حممد باشا ابن 

 سليمان ابن سليمان بن مري حممد بن سليمان بن أمحد بن حسني خالد باشا ابن سليمان بك املسمى بابا
بن عثمان بن مصطفى ابن حسني بن عمر بن إبراهيم بن حممود بن عيسى بن خضر بن مري أمحد أخي 

اه وكل ما نقوله هنا انه مل تكن قبيلة باسم بابان بل باسم ."ضياء الدين بن مري عز الدين بن عبد اهللا
، فتوسعت "إدارة عشائرية"، وقد حكمت لواء السليمانية، فهي يف األصل "إمارة"اا بيشدر وأما بابان ف

ومل جند من النصوص التارخيية ملا قبل بيه سليمان ما يعني الصلة ... ودخلت يف حوزا كويسنجق واربل
ن بين خالد  وأصلهم م"1"بإمارة من اإلمارات السابقة يف بابان، وأيامهم األخرية واضحة، ومعروفة جبالء

كما نطق به كثريون، ويشتركون ذه النسبة مع بيشدر وبلباس إال أن اآللوسي قال مل تثبت هذه النسبة، 
  ...وآخرون قالوا لفظ خالدي يرجع إىل أصل قدمي، وللتفصيل حمل آخر

  لواء اربل

  قبائل بلباس 1

ويف إيران، تقع على احلدود، وقد تفرعت من القبائل الكبرية يف العراق يف لواء السليمانية، ويف لواء اربل، 
كثرياً حىت صار يعد كل فرع من فروعها قبيلة مستقلة عن غريها، وهي يف األصل قبيلة واحدة، مال قسم 
منها اىل إيران، اىل أحناء الهيجان وكانوا يف لوائي شهرزور واربل اال أن احلوادث دفعت فريقاً منهم اىل 

، أو مري باساك اليت "مري باسكان"بابان من حوادث، ومن مث أزاحت طائفة هناك، ملا وقع بينها وبني ال
، أقطعت هلا أراضيها بإحسان سلطاين "مكري"كانت يف تلك األحناء، وهذه الطائفة فرع من قبيلة 

  .فدفعتها قبائل بلباس

 خيشى بطشها وتاريخ هذه القبيلة حافل بالوقائع، وكل ما نعلمه عنها أا عظمت ونالت مكانتها، فصار
ااورون وهم أمراء بابان فاستعانوا بقوة احلكومة وكانت الدولة العثمانية ترغب يف التدخل من هذه 

بأمل أن تقوي سلطتها، فلم تر بداً من التحول إىل إيران، فمضى قسم كبري منها ... الطريق، فنكلت ا
  .وال يزال القسم اآلخر يف العراق. إىل هناك

 العراق إىل أمد بعيد، كانوا من قبائل العراق، فرأوا شدة وتضييقاً كبرياً من جانب ويرجع عهدهم يف
العثمانيني والبابانيني معاً واإلمارات إذا كانت متعادلة، أو بعضها مرجوح، ومل يستطع الضعيف أن 
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  .ركن اىل االستعانة بقوة احلكومة. يسيطر

ويعزى انتساا اىل خالد بن " قبيلة خالدي"ى متت اىل وهذه القبيلة ال ختتلف عن القبائل الكردية األخر
ولعل املوافقة باالسم واملقاربة باللفظ دعا اىل . املعروفة يف العراق وجند والشام" بين خالد"الوليد أو قبيلة 

، أو اىل قبيلة بين خالد واملشهور يف تتبع املعاصرين هذه األيام ان "رض"االنتساب اىل خالد بن الوليد 
  .داً الذي ينتسب إليه هذه القبيلة غريمها، وان املقاربة يف االسم دعا أن يقال ذلكخال

    

وال يؤمل إرجاع قبيلة من قبائل الكرد إىل أصلها املتفرعة منه، أو بالتعبري األصح مراعاة أنساا إال من 
روايات متداولة، طريق التاريخ أو احملفوظ عن القبيلة نفسها ومل جند من قطع يف ذلك وإمنا هناك 

فكل من هذين . فال سند قطعياً يعول عليه. والتارخيية أشبه ذه متاماً ال ختتلف عنها إال يف تقدم التدوين
وال يعرف هؤالء اال باحملل الذي سكنوه وتطاول عهد سكناهم به فلحقتهم . املرجعني ال يؤدي إىل القطع

ويف . مى بامسهم كما هو مشاهد يف حوادث كثريةالتسمية بسببه، أو أن احملل بسبب متكنهم فيه تس
 قبيلة 24وكل ما عرفناه أن قبيلة روزكي املذكورة كانت . "1"األصل تعترب هذه من قبائل روزكي

 منها 12من ناحية خويت، وصار يطلق على " طاب"كردية مجعتها احلوادث فاتفقت يف موقع يقال له 
وبلبيس، وقواليس قريتان من قرى والية ". واليسيق "12، وعلى القبائل األخرى وهي "بلباسي"

اجتمعت هذه القبائل يف طاب، واقتسمت ". بابان"وعلى رواية ان هاتني العشريتني من طوائف . حكاري
األراضي هناك فيما بينها، وكانوا وحدة كاملة، وعلى قلب واحد مل حيدث بينهم شقاق أو خالف، 

ومل يؤيد . مث وسعوا حكمهم، وقووا سلطتهم على األطراف. ملدينةفنصبوا عليهم حاكماً، واستولوا على ا
  .هذا سند تارخيي

تنعت بالكرم والسخاء والشجاعة والغرية والصدق والدين " روزكي"وكانت هذه القبائل املسماة 
ويف أيام السلطان سليمان القانوين حدثت غوائل يف تلك األحناء أدت إىل أن . واألمانة، وتعرف باملكانة

صاروا يف . مييلوا إىل إيران، ويقضوا مدة الغربة واحملنة، وأصابتهم مشاق ال يستطيع الصرب عليها غريهم
. وهكذا تقلبت م األحوال حىت سكنوا العراق. أحناء سيستان، وحاربوا البلوج مدة، فانتصروا عليهم

وباألخص .  العراقويصلح أن تعد أيام السلطان سليمان تاريخ هجرم من مواطنهم األصلية إىل
  ".البلباس"

  .قيساين:  فرقة منها مخس فرق وهي24اىل " روزكي"قال صاحب الشرفنامة يتفرع هؤالء 

  .بايكي

  .موركي
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  .ذو قيسي

  .زيداين

  .بلباس: وأما الباقون فهم. وهذه تعد قبائل بدليس القدمية

  .قواليسي

  .كله جريي: والبلباس منها تتفرع اىل

  .خربيلي

  .قبيلة يف العراق قائمة بنفسهااآلن . بالكي

  .خيارطي

  .كوري

  .بريشي

  .ويقال ان بابان منها. سكري

  .كارسي

  .بيدوري

  .بالكردي

  .زردوزي: وأما قواليسي فهي

  .انداكي

  .برتاقي

  .كردي كي

  .سهرودي

  .كاشاغي

  .خالدي

  .استودكي

  .عزيزان

علمنا مكانة بلباس وان االستيالء  عن ماضي هذه القبيلة، ومنه "1"هذا ما كان قد بينه صاحب الشرفنامة
العثماين على أحناء الكرد دفعهم اىل مواطن غري اليت كانوا فيها، فمالت هذه اىل العراق، ومن مث عرفنا 

قومي الفرج بعد "وقد أورد صاحب تاريخ .ه، وحينئذ تبدأ وقائعها يف العراق1005جممل تارخيها اىل سنة 
ا يؤكد ما جاء من األوصاف اليت بينها صاحب الشرفنامة إال أن  بعض أحوال هذه القبيلة مم"2""الشدة
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حسن -إن الوزير : "قال ما ترمجته. ونقدهم صاحب قومي نقداً مراً... السياسة أظهرم بوضع سيء
ه، وهذه الواقعة أنست احلوادث العربية، وهؤالء األكراد يقال هلم 1123 زحف على الكرد عام -باشا

نظرنا اىل ظاهرهم وجدناهم شافعية، وأكثرهم فقهاء، رحل، أينما حلوا اختذوا هلم ، فإذا "كرد بلباسي"
مسجداً، وإذا جرى البحث عن الزهد والتقوى رأيتهم ال يرضون باألكابر، وعدوا أنفسهم من خري 

ومن مظاهر ذلك نشاهد بيد كل منهم سبحة، ويف رأسه سواك، ولكنه يف الطرق املعبدة من . الزهاد
راق، يصلي النوافل إال أنه ال يعرف حقوق اهللا، وكل منهم قارئ، وهو أيضاً ماهر يف الرمي أشطر الس

. فلم يعلموا مبا يرضي اهللا تعاىل... فال يبالون من إراقة الدماء الربيئة... ومع هذا ال يراعون أمر الشرع

 قتل الواحد اآلخر قتلوا ؟ فلو...وهل يفيد املرء أن ينطق بالشهادة وال يراعي شعائر اإلسالم وأحكامه
ومل . القاتل، وهكذا يتواىل القتل حىت يتكون احلرب بني القبيلتني، فال يتم الرتاع بأقل من مائة أو مائتني

يفين ... هذه احلروب بينهم يف حني ام أخوة دين. ميض يوم أو أسبوع بينهم إال وترى اخلصام مشتداً
وعلى كل مل تكن الدماء بينهم حمترمة، وإن . الفون أوامرهمويعصون أويل األمر، وخي... الواحد اآلخر

  .قتل الواحد عندهم كشربة ماء ال يتكلفون من ذلك

    

عليهم بسبب ما " بابان"فتجهز الببه . فالعرب يسلبون وال يقتلون. إن هؤالء ال يقاسون بالعشائر العربية
ر، فكان هؤالء البلباس ال يعدون حدث بني الطرفني من فتنة، فاستضعفت كل اآلخر واستفحل األم

  .غريهم شيئاً، فأحدثوا اضطراباً

وكثرياً ما أزعجوا شاهات العجم، وجعلوهم يف لبس من أمرهم، وناهلم منهم غم وكدر حلد أن شاه 
إيران قدم للحكومة العثمانية شكوى يف أحواهلم، مث أم أصلحوا شأم مدة، ويف واقعة البصرة أعانوا 

إعانة، وحاربوا حماربات مهمة، وفادوا مفاداة تذكر وإن الوزير مل يبخسهم حقهم من احلكومة خري 
  .املدح والثناء، وعرض خدمام كلها اىل حكومته

ويف هذه األيام جتاوزت العشريتان الواحدة على األخرى، فأدت اىل خلل يف اإلدارة والنظام، واعتل 
، فلما علمت احلكومة باخلرب سارع الوزير لتسكني جسم اململكة، وكادت تزهق يف البني نفوس كثرية

، ومنها توجه بالعساكر، وجعل القائد عليها "دقوقا"هذه الغائلة فجهز جيشاً، وتقدم فوصل طاووق 
، ليطفئ نريان الفتنة يف بلباس، مث أن الوزير عقب أثره، فواىف كركوك، فلم جيد واليها، وإمنا "باش اغا"

والبلباس، وحتقق " بابان"وهناك استطلع الوزير أحوال الببه . يان البلد وخواصهرأى املتسلم فاستقبله أع
فأبدوا أن البلباس لو تركوا وشأم ملا استطاع أحد . ماهية احلادث وسأل على املعتدي من الفريقني

وليس فيهم رجل . املعيشة معهم، أو إذا مل تبذل مهة ملنعهم وجبت اهلجرة وبقي حبل األمن مضطرباً
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  .رشيد يصح التفاهم معه

ويف هذه األثناء جاء رجاهلم وطلبوا من الوايل . أما أحوال الببه فهي معلومة، وإن هؤالء مظلومون
ومن مث هاجم الوزير عشرية بلباس، ودمر مجوعها، ونكل ا شر .! النجدة، وأن ينقذهم من شرة أولئك

وملا . ببه نالوا توجهاً من الوزير فلم يصبهم ضررتنكيل، فتركوا أمواهلم وما ميلكون وفروا هاربني وإن ال
ووافاه رئيسهم مبائة ومخسني رأساً من . جاءته البشائر بانتصار اجليش" حلبجه"وصل الوزير ألبجه 

فعرف كل حده، وأسكن كالً يف ...  الشاب البطل ومعه عشائر شهرزور"1""مري بكر"القتلى، أعين 
 املذكور، وخلع عليه باخللع الفاخرة، وأنعم إنعاماً كبرياً، وجعل مكانه ونظم األمور هناك وأكرم املري

  ...سائر األكراد واملطيعني من البلباس يف وفاق ووئام

 ويف حديقة الزوراء ذكر هذه "2"اه."وبعد ذلك كله عاد الوزير إىل بغداد قرير العني، فرحاً بالنصر
ولكن قومي الفرج أقدم املصادر، وأوسعها، ه 1126ه، ويف كلشن خلفاء كانت سنة 1124الواقعة سنة 

هذا وال يهمنا أن نتعقب كافة احلوادث، فقد ذكرت ذلك يف التاريخ إال أننا اكتفينا ... فرجحنا النقل منه
ذه الواقعة، فإا تعني وضع البابان، وسياسة احلكومة يف السيطرة، وهلجتها يف تربير العمل الذي قامت 

كما أن هذا النص يعني حالتهم، وشكوى اإليرانيني ... التزامهم جهة البابانبه وكذا أعيان كركوك و
فكان درويش باشا الفريق مل يؤيد قوله بنصوص أقدم مما ذكره يف ... منهم مما يعني أم من عشائر العراق

  ...أيام نادر شاه والقجارية

. حبيث ناصرا، وأمالتها اىل جهتهاوتاريخ الواقعة يعني تكون إمارة بابان، وظهورها موالية للحكومة، 

ويف تاريخ العراق بيان ... ولكن بلباس مل تنقطع عالقتها من العراق إال أا مل تكن صاحبة احلول والقول
عن بلباس أا طائفة كبرية، كثرية العدد، وأا من " جها نكشاي نادري"وقائعهم، وجاء يف تاريخ 

أيام نادر "فهي اىل هذا احلني . وقد جهزوا جيشاً عليها، ونكلوا ا" ةاململكة العثماني"عشائر بالد الروم 
حىت هذه . كانت معدودة من قبائل العراق، فريى امتداد الزمن من عهد حسن باشا الوزير" شاه

ه إن هذه القبيلة أضرت كثرياً بناحية سلدوز، وسببت 1226ويف تاريخ القجار يف حوادث سنة .األيام
حلكومة عليها جيشاً للقضاء على غائلتها، فكان القائد أمحد خان من شيوخ أذر خساراً، فجهزت ا

  ...بيجان، وعسكر خان االفشاري، هامجوها بأمر من عباس مريزا، فانتهبوا ما عندها

    

وعلى كل نرى النصوص املذكورة تشري إىل أن هذه القبيلة رأت إيران منحلة، وشاهدت ضعفها فتمكنت 
وكل ما مر يؤيد أا كانت تابعة للعراق ...  ونفوذاً، األمر الذي دعا أن تتوطن إيرانفيها، فأظهرت قوة

من أيام السلطان سليمان حىت أوائل القرن احلادي عشر، وأا متيل اىل إيران أيام احنالهلا وانشغال باهلا 
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ولكن ... عشائرهمباحلوادث والظاهر أن هؤالء أيام القجارية يف أوائلهم كانوا يؤدبوم كأم من 
درويش باشا الفريق يعني باالستدالل يف التواريخ املذكورة أا من عشائر العراق، ويدعو حكومته 

ومثله ... "1"للتوسل مبا يستدعي جلبهم لالستفادة من مكانتهم لتأمني السلطة على املواطن املنازع فيها
وصاروا يعدون إيرانيني ... ، وقربوهم جلهتهمولكن اإليرانيني سبقوا العثمانيني... يف سياحتنامهء حدود

وأما املواطن املنازع فيها فقد ... مع العلم بأن أقسامهم األخرى ال تزال يف العراق وهي ليست بالقليلة
  ...أشغلتها إيران، وال تزال يف تصرفها

، فمالت اىل ومن أهم ما جيب التعرض له أن حممد باشا الراوندوزي كان قد ضيق أكثر على قبيلة بلباس
كان حممد باشا قد هاجم طائفة مامش، فقتل رئيسها محزة اغا، وولديه، واثنني من إخوانه، وأربعة . إيران

من أقاربه مما سهل أن تقيم القبيلة يف الشتاء والصيف خارج حدود العراق، يف سلدوز وبسوه حىت سنة 
اق، ورحلها، فاختارت الهيجان وطناً ه، ومن مث تابعت إيران، فقطع الراوندوزي عالقتها بالعر1250

ه قد أعطيت بااللتزام أحناء بسوه من منطقة 1254، أو 1253ويف سنة . دائمياً، فتمكنت هناك
ألف قرش " 50"بريوت اغا أخذها مببلغ سنوي قدره " طائفة مامش"الهيجان وكان رئيس هذه القبيلة 

 من هذا املبلغ مائتا تومان باسم مواجب، ، فأحيلت عليه، وخصص له"مقطوع" بصورة "1""ألف تومان"
  .والباقي صار يؤخذ منه يف كل سنة

وملا ضبط الراوندوزي كويسنجق مل يرتض جنيب باشا وايل بغداد عمله هذا، ومل يوافق على كل ما كان 
، بتنكيله" سليمان باشا"قد قبل به رضا باشا وايل بغداد األسبق، فأمر أن يقوم متصرف لواء السليمانية 

فجهز عليه وحاربه إال أنه مل يتمكن منه، فاضطر أن يستمد بإيران، فقام السرتيب حممد خان من تربيز يف 
جيش عظيم، فحارب الراوندوزي يف القلعة اليت بناها يف بتوين وهي قلعة الدربند فوقعت حرب قوية 

لح، فوافق املتصرف بواسطة فطلب الراوندوزي الص... ومعركة دامية، وقع فيها قتلى كثريون من اجلانبني
وهذه . السرتيب حممد خان أن يترك للواء السليمانية ما كان يف يد الراوندوزي مثاين نواح وطائفة منكور

  .عسكر: النواحي هي

  .اغجه لر

  .كيوه جرمله

  .جياسوز

  .سرجنار وكنداغاج

  .قصروك وكرد خيز

  .جبوق قلعه
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  .شوان

حلني على ما ذكر يف تقرير احلدود، ويف سياحتنامهء حدود، هذه عادت اىل لواء السليمانية من ذلك ا
  ...وكذا دخلت طائفة منكور يف عداد طوائف السليمانية

وإن ... ومن مث صارت طائفة منكور تابعة للسليمانية، تؤدي هلا الرسوم األمريية مبقتضى الصلح املذكور
لكت مجلة أراض وقرى يف صاوجبالق إيران كانت تقهرها مرة، وترغبها أخرى لتكون يف حوزا، فامت

  ".صفوق بوالق"

وإن حممد باشا الراوندوزي ابن مصطفى بك ابن أمحد بك ابن اغوز بك ابن أمحد الثاين ابن . هذا
قال ذلك األستاذ " شقالوة"مصطفى بك ابن علي بك ابن سليمان بك ابن الشاه قويل بك مؤسس 

لعلماء كتب تاريخ راوندوز بالغة الكردية وتوىف سنة حزين، وذكر يل أن أسعد بك اخليالين وهو من ا
وكان كاتبه وأكد يل " حممد باشا"م كما أن مريزا حممد كتب منظومة تارخيية باسم مري حممد 1928

ولعل يف الكتب املذكورة ما . ووقائعه مشهورة يف تاريخ العراق.  أا عنده يف راوندوز"1"األستاذ حزين
  .قة حممد باشا ايكشف عن إمارة سهران وعال

    

وهذا مل . ومن مجلة الوقائع املهمة هناك أن حاكم صوغوق بوالق قد قتل ابن رئيس هذه القبيلة بابرياغا
يهدأ ملا ناله، وصار يهاجم بقبيلته هذه اإلمارة لالنتقام منها، فعلم احلاكم ان سوف تقع أضرار جسيمة 

 وعلى هذا أعطيت اىل بابرياغا قرية لوجني احملتوية على مائيت .إذا مل يؤد الدية عن املقتول، ويرضي القبيلة
هذا مع العلم بأن فرقة كادرويشي قد انفكت من طائفة . فتمكن هناك" صوغوق بوالق"بيت، التابعة 

منكور، ومل تتصل ا بل قطعت عالقتها منها، فصارت تعد من قبائل العراق، وكان هلا قطعة أراض يف 
ومل تنقطع عالقة بلباس ... حاول اإليرانيون أن يتخذوها وسيلة للتسلط عليهم" نلني"الهيجان يقال هلا 

  ...وكان الرتاع ال يزال إىل أيام درويش باشا الفريق... من إيران، وال من العراق

وكانت الدولة العثمانية تبذل جهودها يف جلب قبائل بلباس جلانبها، وأن الفريق املشار إليه قدم تقريره 
وال يعلم ما جرى بعد ذلك من وسائل تقريب .  بغداد املشري نامق باشا يوصيه بلزوم جلبها وتأليفهالوايل

  ...وبالتعبري األوىل مل تظهر نتيجة ما... هذه القبائل

وهكذا يقال يف طائفة بريان من قبائل بلباس، فقد كان رئيسها قرين اغا قد راجع مدير ناحية كويسنجق 
لم يسعف مطلوبه، وإن إيران بعثت إليه قوة، وحاولت القضاء عليه إال أنه قد تفاهم ملا ناله من احليف، ف

والوقائع مع العشائر املذكورة ال تزال دائبة اىل أيام املماليك، وإىل ... وأخذت منه رسوماً أمريية... معها
ففي سنة . "1"أيام الفريق درويش باشا وهي ذات عالقة قوية بني إيران والعراق واملنازعات قائمة
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دوحة "ه أيضاً حصلت شكوى من بلباس وما أوقعوه من أضرار بإيران كما ينطق بذلك تاريخ 1217
  ".الوزراء

وعلى كل حال بقيت املسألة بني اليأس والرجاء حىت قبيل احلرب العاملية األوىل، وال تزال قضايا احلدود 
يف عملها، وسائرة يف تثبيت احلدود بني إيران موضوع احلل، وتعينت جلنة للقيام ذه املهمة، وهي جادة 

وسنتعرض بسعة للحدود، وما كان جيري عليها من نزاع . والعراق إال أن احلرب العاملية األخرية وقفتها
  ".تاريخ العالقات بني إيران والعراق"يف 

ارة بابان، وبفروعها هذا ومهما حبثنا يف هذه القبيلة فهو قليل من كثري ملا هلا من العالقة باحلدود، وبإم
فال نتعرض ألكثر من ذلك إال أننا نؤكد أن القبائل اليت على احلدود هي منشأ . املوجودة يف العراق

بأمل أن يكون ... الرتاع، ومثلهم مثل أراضي الطابو ااورة لألراضي األمريية الصرفة يف توليد الرتاع
  .يحدثون الغوائلأصحاا بنجوة من كل تبعة، ومن الرسوم األمريية ف

عشرية البلباس يف غاية الكثرة والشجاعة ونشأ فيهم علماء أعالم منهم : " وجاء يف عنوان اد ما نصه
هذه عدها درويش باشا يف تقريره مخس :  طوائف بلباس"1"اه."شيخي العالمة املدقق إبراهيم الرمكي

أما . مش، وبريان، وسن، ورمكطوائف ومل يزد على ذلك وهكذا املعلوم اليوم وهي منكور، وما
  .وهو جدير باألخذ ومنهم من عدها قبيلة مستقلة من قبائل بلباس. هوملزبار فإا معدودة من رمك

متيل يف الصيف اىل صفوق ... وهؤالء يعدون قبيلة قائمة برأسها نظراً لكثرا وتوسعها:  منكور-1
 يصريون اىل بيشدر التابعة للواء السليمانية فيشتون ، ويف الشتاء"نلني منلر"بوالق يف املواطن املعروفة ب

  .هناك

ميتدون من دربند رانية اىل بسوه حىت أطراف ال هيجان، وكانت بسوة للعراق واآلن بيد إيران، واحلد 
من العراق ويف تصرفه، تابع قضاء " جبل وزنه"، فاجلانب الذي يف جهتنا منه يقال له "قنديل"اليوم جبل 

 قرية يف إدارا، وصارت معدودة من 15وملا دخلت بسوة يف تصرف إيران دخلت . لكراوندوز يف با
من أقارب بريوت " عزيزه سوره"ه ودخلت حتت إمارة 1267قطعة الهيجان، وكان انفصاهلا يف سنة 

اغا واجلانب اآلخر من اجلبل يف تصرف إيران، وليس للعراق سابق عالقة به إال عالقة رحلة الشتاء 
  .سلوى: ومن القرى العراقية اليت دخلت يف تصرف إيران.. .والصيف

  .كرده سور

  .بولكا

  .كرده كاوالن

  .شيخان نوك
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  ...وهذه القرى كانت يف يد قبيلة بريان

وهذه الفرقة . وهم منكور اجلبل، وإن كوستان هو كوهستان بعينه.  منكور كوستان-أ: ويقيم هؤالء يف
  . مواطنها جبليةاآلن يف إيران ومسيت ذا االسم ألن

    

وهذه تعود اىل منطقة بيشدر من العراق، وقسم . وتلفظ باشباع الياء فيقال كرميان.  منكور كرمني-ب
يصطافون ضمن األراضي " وجاغ"اوجاغ : منهم يف إيران وطوائفهم سواء يف إيران والعراق هي

العراق، نصفهم يف العراق رئيسهم محد اغا يف إيران، وفقي حسن يف . اإليرانية، ورؤساؤها اغوات
وأما االغوات فإم مل يبقوا على وضعهم القدمي بعد أن . والباقي يف إيران، وال يزال فيهم بعض املاليل

  .كانوا متدينني

وهذه . منهم عبد الرمحن اغا. هم منكور كوستان وهو امسهم األصلي ورؤساؤهم كثريون. كادرويشي
 العراق وتذهب صيفاً اىل نلني منلر التابعة اىل صوغوق بوالق، وشتاء أيضاً نصفها يف إيران والباقي يف

  .تأيت اىل بيشدر من ملحقات السليمانية

  .املزيامرا. أ: ومن فروع كادرويشي

  .مرنكته. ب

  .باب رسوا. ج

  .وهؤالء يف احلقيقة ليسوا منهم. كلهر. د

  .شنالنا. ه

  .حضراجيا. و

  .اومربل. ز

  .بازركان: وقراهم يف نلني منكور

  .مام هيبه

  .شختان

  .سلوس

  .هنكاوا

  .كرد نلني

  .شالو

  .كاكش
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  .بامر

  .كرمندار

  .سر بيز

  .كده

  .خره غاالن

  .قاواوا

  .لوسه

  .رنا

  .بدرآوا

  .كولك

  .سوستان

  .كيديج

  .سياقول باال: ويف صغوق بوالق قراهم

  .سياقول زير

  .داغا

  .كوِتر

  .صر مساغلو

  .باكردان

  .حسن جب

  .زيوه

  .خانكه

جِلمون.  

  .يب آنكوين

  .دوله سري

  .خوله بول

  .آفان

  .آميد
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  .روسيد

  .نانج بوالخ

  .خانون آسيت

  .حاجي ماميان

  .غُوليار

  .بيتاس باال

تلوتو.  

  .جوآله رشان

  .الجني

  .بيتاس زير

  .كهنه سيكا

  .قاشقنه

رت وتقيم وجيب أن يكون من كادرويشي إال أن احلالة تطو. زودي منكور كرمني وهو امسهم األصلي
وهلذا اخوة .  واآلن رئيسهم حسن اغا ابن بايس باشا"1"وكان رئيسهم بايس باشا. يف العراق يف بيشدر

وهذه الفرقة مشهورة أيضاً . من ابناء بايس باشا ترحل صيفاً اىل نلني منلر وتعود شتاءاً اىل بيشدر
هري، وتقطن هذه يف أحناء بشجاعتها واقدامها وكان رئيسها قبل ستني سنة محزة اغا وهو زعيم ش

  ...أذربيجان، وقسم منها يف بتوين

  .زركه ىي: وفروعها

  .خضر مامه سا

  .يوسف كاسكي

  .اجي مامي

  .آوخوارده: وقراهم

  .بيقوس

  .خره جوندره

يقيمون شتاء يف ال هيجان من مضانات صفوق بوالق يف أحنائها الشرقية أي فيما وراء جبل :  مامشى-2
واآلن مجيعهم يف . "1"نني مييلون اىل لواء السليمانية اىل بيشدر، وبتوين وكويسنجققنديل ويف بعض الس

ورئيسهم اآلن يف إيران احلاج قرين باشا ويقيم يف مقاطعة . إيران، فكان للتضييق أثره يف بقائهم هناك
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  ...بسوه

  .وهم تبعة العراق. كرمني: ويقيم هؤالء يف

ومنهم يف التون كوبري وأصلهم من كرمني، واآلن هم " رزاز"تبعة إيران وتساكنهم قبيلة . كستان
  .محزة آغاىي: وفروعهم. كستان ورئيسهم محزة اغا

  .مربو كر

  .مربا بكَره

  .فقي ومتانه

  .مجاله

  .كاسوري

  .جوخور

ندبيلو.  

  .دمبور

  .كراودله

  .به يي

  .سنكان: وقراهم

  ".مريادا"أمري آباد 

  .نلي وان

  .شاوانه

  .كرد كاشه

  .بيزآوا

  .كرك اوا

  .آل اوا

  .قروش اوا

  .نرزيوا

  .بوش آوا

  .كاين سورك

  .خرشت
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  .بيم زرتا

  .هيهه

  .بيتريان

  .شيوه مساك

  .دراوا

  .زما

وهؤالء كانت هلم الوقائع املعروفة، ورئيسهم أيام الفريق درويش باشا يسمى بريوت اغا، وكان عم أبيه 
أو مخس سنوات، وبعدها انتزع منها احلكم إبراهيم سلطان قد ضبط سلدوز وحكمها ملدة أربع سنوات 

  ...امسياً، وبقيت متسلطة على تلك األحناء، وهلا النفوذ الكبري يف إيران

وهذه قبيلة كبرية ومهمة من قبائل بلباس رئيسها يف إيران حممد أمني اغا، وال يزال قسم منها :  بريان-3
. ويف الصيف مييلون اىل الهيجان. وا الهايف كويسنجق، ويف أراضي بيتوين، ويف قره جوغ، وأربل وما

وهذه القبيلة كان هلا رئيس يسمى قرين اغا، وله جد " محه اغا"ويف بيتوين رئيسها سوار اغا ابن حممد اغا 
  ...وهلم وقائع مشهورة... ذا االسم، ذكر الفريق درويش باشا انه جتاوز على بلد خوي فضبطه

  .هذا غري صحيحوعد بعضهم من فروعها كردي، وآكو، و

  .كان رئيسهم رستم اغا. مورك: وإمنا فروعهم

  ".رض"ويدعون االنتساب اىل ايب بكر الصديق . برجم

  .امحد آلكه

ولَه ِملهه.  

  .حسن آغايي

  .خمانه

  .سه برميه

    

  .ومنهم من يعدهم فرقة برأسها ورئيسها كوخه موسى". فقي خليا"فقي خاليا 

  .وسطا بريا

  .ييوا

  .هرزن مسا

  . هل كريناهون
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  .وهذه كلها بينها العرافون وصاحب سياحتنامهء حدود

  .كلكني: ومن مواطنهم يف الهيجان القرى التالية

  .زركه

  .قالت

  .قرين اغا

  .كرده سور

  .خانه

  .كهنه الهجان

  .تركسرو

  .دالوان

  .درمكه دريقه

  .ديلزه

  .باديناوا

تشيت يف بتوين، وتصيف ... هي قائمة بنفسهاواآلن . وهذه القبيلة نابعة للعراق، وتعد من بريان:  سن-4
  .يف أحناء سردشت وما جياورها مثل نلني، وفقيه عيسى، ودشت وزنه

وهذه من القبائل الكبرية من بلباس، وهي من أهم قبائل بتوين تقيم ا صيفاً وشتاءاً، وال :  رمك -5
 أحناء الهيجان باالعتماد اىل ترحل اىل إيران ولكنهم يف موسم الصيف يبعثون برعام ومواشيهم اىل

. ويعدها بعضهم فرعاً من قبيلة بريان واألكثر على أا قبيلة قائمة برأسها من بلباس... بعض وكالئهم

  .ورئيسها كاكه أمني اغا

  .رمك فقيه ويسي: ويتفرعون اىل

  .رمك فقيه عبد اهللا اغا

 التلفظ وتعد من رمك، وآخرون ومنهم من ينطق ا هومزيار وهو الصواب يف صحة:  هوملزيار-6
ومنهم من يسكن . رئيسها أمحد ابن حاجي امساعيل. يعتربوا فرقة مستقلة والصحيح اا من رمك

  ...وهم متفرقون. قرشاغلو

واحلاصل ال نرى تشعباً يف قبيلة كما يف قبيلة بلباس، فإا عظمت وكانت هلا املكانة يف العراق من عصور 
عض فروعها املرتلة الكبرية، وصارت تعد قبائل ال قبيلة واحدة، وتارخيها حافل عديدة، ونالت اآلن ب

وتوسع نفوذها يف العراق وإيران، وإن البابان صارت السبب يف ... بالوقائع، ومعروفة بالفقه والدين
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ا تدافعها وتفرقها، كما أن الدولة العثمانية كانت ختشى من غوائلها، فساعدت على ذلك، وقواه أكثر م
  .قام به حممد باشا الراوندوزي من وقائع حربية معهم

وهذه القبائل من قبائل احلدود، وال يصح امهاهلا أو التهاون ا كما أدى قدمياً اىل انتزاع قطع من اململكة 
العراقية، واحلكومات القدمية كانت تتحاشى من حدوث الغوائل واألجانب باملرصاد، والعثمانيون من 

  .وعلى كل مل تنقطع هذه الغوائل.. .الضعف مبكانة

وحتتاج إدارة احلدود اىل حكمة إال أننا نراها أكثرياً إدارة خرقاء، وسياسة على عكس ما يؤمل، ومل 
تتحرك بصورة معقولة من جراء اجلهل باألوضاع مراعاة للوضع الراهن وأن ال متس حقوق اجلوار، أو ما 

فالسكوت واملداراة قد جتاوزا ... أجزاء اململكة وأضر ايسمى بالسالمة الدولية ولو أدى إىل فصل 
  .احلدود، وطمع اجلار، وصار بني حني وآخر يتخذ الوسائل لربح قسم

. وهذه القبيلة من أعظم قبائل العراق يف لواء أربل ويف لواء السليمانية إال أا يف السليمانية اليوم قليلة جداً

  .رئيسهم ياره أمحد بن سبحان. ناجهقاي: ومن قراها يف لواء السليمانية

  .مشتكان

  .قوخلورد

  .والباقون يف أحناء رانية

وإمنا لكل طائفة أو فرع من فروعها أو قسم من . وامللحوظ أن هذه القبائل من بلباس ليس هلا رئيس عام
 أمد أدت ولعل يف هذه أيضاً ما يعني ان السياسة يف احلدود اليوم ومن. أقسامها يف إيران والعراق رئيس

  ...اىل التزام هذه احلالة يف القبيلة حبيث ال يعرف الفرع سوى نفسه

  .خوشناو: وجياور هذه القبيلة

  .بيشدر

  .قبائل هاورامان

  .قبائل اجلاف

  .وقبائل أخرى كثرية

  قبيلة كردى 2

من بلباس، هذه قبيلة كبرية جداً، وعلى ما حكى يل رئيسها مجيل اغا اا قبيلة مستقلة بل املعروف اا 
عشرية الكردية بفتح الكاف، وهم كثريون، واهل اقدام : "قال يف عنوان اد للحيدري... أو تعد منها

     "1"اه". وشجاعة، ونشأ فيهم علماء أعالم
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ولعل بعد االتصال ... وكلهم سكان قرى، وليس فيهم متجولون، وال من يرحل من مكان اىل مكان
قال رئيسهم وأصلها .  ونور الديين يف جد واحد، فهم وبيشدر أخوةساق اىل هذا القول بأا تتصل

خالدي، ومل يزد على ذلك إال أنه من املعلوم تارخيياً ان بلباس من خالدي، وكذا بابان، ونور الديين على 
وقراهم تبلغ . ما نقله كثريون ولعله يقصد أن هذه القبيلة ال تتدخل ا بلباس وهذا صحيح ال ريب فيه

 قرية تابعة 15 قرية، والرؤساء يف قرية حبركه من لواء اربل، تابعون ناحية املركز ومنها حنو 80حنو 
 أخرى يف كويسنجق، ورئيس الكل مجيل اغا ابن كاكل اغا ابن شيخ حممد اغا ابن 15قضاء راوندوز، و

 ابن اخي مرياودل وهذا األخري. عباس اغا ابن حسن اغا ابن مولود اغا ابن عباس اغا ابن مريزين الدين
  ...، وكلهم أوالد نور الدين الذي ينتسبون اليه"نور الديين"البيشدري، فهم يتصلون ب

  .زيد بكي: وفروعهم

  .هناري

آل : وفروعهم. وهم الرؤساء. رئيسهم حممد بك ويقيمون يف كولك، وشاوس مريزين الديين. مريه بكي
  .د اغا ابن شيخ حممدرئيسهم مامن" قرية يف كويسنجق"شيخ حممد اشكف سقه 

  .وأخوه جميد اغا. رئيسهم مجيل اغا ابن كاكل اغا. آل كاكل اغا

  .ومن رؤسائهم مريان بكي وعلي خورشيد

  .حبركه أو ركه": املركز"وقراهم التابعة لناحية أربل 

  .بوالغ

كوش.  

  .مال عمر

  .زمرمي

  .بريرش

  .كس نزان

  .شره بور

  .كس نزان األخرى

  .كاين كري

  .ووكابي

  .شاوه س

  .بيكوت
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  .بريزي

ككر.  

  .كرد جوتيار

  .شيخ اَشره، أو شيخ آشيل

  .كلكان

  .قله مورِتك

  .شوزار

  .جج نيكا

  .جج نيكا افندي

قعر دكر.  

  .آشوكان

  .كرده جال

اَنهكر.  

  .سه بريان صغري

  .سه بريان كبري

  .قله كه

خرابه دراو.  

  .كزه ده شه

  .قَلة جوغا

  .جديده

  .طوبزاوه

  .روكجا

  .جاروك أخرى

  .كلك

  .شيوه رش

  .تعين اخلزف حيث كان يعمل هناك. كوره كوِسك

  .كاينج
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  .سيدان

  .برد حوشتر

  .قفار

  .مموندان

  .شاخوره

  .كرد كاكل

ومن كردي كثريون يف كويسنجق ورؤساؤهم مامند اغا ابن شيخ حممد اغا، وأمحد بن مولود اغا، 
  . قرية16دود قراهم وعد يف سياحتنامهء ح. وخضر بن مصطفى اغا

  ".اشكو سقه"اشكف سقه : وقراهم اليوم

  .باقلني

  .آليان

  .كركينه

  .ديكله

  .آخوره

  .بلوار

  .رسول بسكول

  .حاجي أوسو

  .يلكه رش

  .كاين كوا

  .دربند

  .بيناوي

  .هناره

  .ومن كردي يف راوندوز رئيسهم جميد اغا ابن كاكل اغا يف قرية ديره حرير

  .ديره حرير

  .سروكاين

  .يخانش

  .هرشم
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  .برِبيان

  .طوبزاوه

  .درسك

  .بربيتال

  .دربند

  .مرياخور

  .سرسور

  .سورش

  .كاواىل

  ".ولد فيها صالح الدين األيويب ونشأ منها"ديوين 

  .ومن كردي مجاعة يقيمون يف مالطية ومشدينان يف اجلمهورية التركية

 جاؤوا ونور الديين من حمل يسمى قال الرئيس مجيل اغا أم. وال عربة ملا يقال من أم من مشر. هذا
وكان رئيسها يف لواء أربل قرين اغا، مث خلفه شيخ حممد اغا، واآلن أمحد . فوق عقره" كردي باال"

  .ومنهم الرؤساء يف قرية حبركة، ومنهم حنو ألفي بيت يف قضاء خممور... اغا

  .زراري خوشناو ديزه يي يف أربل وكويسنجق وراوندوز: وجياورهم

  سورجي 

  قبيلة آكو 3

، انفصلت منها من أمد بعيد بعضهم يعدها قبيلة قائمة برأسها، "بلباس"املنقول أن هذه القبيلة أصلها من 
 وذكر صاحب "1"وهو الصواب، فقد جاء ذكرها يف الشرفنامة على أا قبيلة منفردة عن غريها

وهؤالء . "2"آالف من الذكور قرية، وبني أن نفوسها تبلغ ستة 43سياحتنامهء حدود اا حتتوي على 
قرب بيشدر ورئيسها غفور خان ابن عم " ناودشت"يف قضاء رانية من لواء أربل ومنهم من يقيم يف 

  ".ناودشت"األستاذ صديق مظهر، ومواطنهم بالقرب من جبل قنديل، ويعرفون ذا االسم 

  :ومن فرقهم

 قرية والرئيس يقيم 30دشت وقراهم هناك حنو رئيسهم كابين اغا ابن بالو اغا يقيم يف ناو.  منده مرا-1
  ...يف قرية دكوما، وجياورهم نور الديين، ومنكور

م واآلن ابه إبراهيم اغا هو الرئيس وبينهم 1931وهذا تويف سنة . رئيسهم مامند اغا.  باش أغايي-2
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ة يف قرية كرم وبني رؤساء مامش وبريان صهرية، ومن رؤسائهم لول اغا يف مشال بتوين وهم قرب راني
  .وهم على حدود إيران. وجياورهم بريان. كندال، وقراهم كثرية

    

  .وليس بصواب" ناودشت"ومنهم من يعد املوطن امساً ملن يقطنه وهو 

  .رزي كري تقطن يف عقرة يف ناحية العشائر السبعة: ومن فروعهم

  .جرك وحمك

  .بردر

قال .  ويف الشرفنامة ان أمراء آكو من الكورانينيوال جمال لذكر مجيع فروعهم وتعداد قراهم لكثرا،
  ."1"وأصح الروايات أم من احلسنوية

  خوشناو 4

. قبيلة كبرية جداً، وتسكن قسماً يف قضاء رانية، وقسماً يف كويسنجق، ومنهم من يقطن يف أحناء شقالوة

 ويعدون رعايا ويقال هلم والرؤساء جاؤوا من سننذج، وحلوا يف هذه املواطن، والباقون متوطنون قدمياً
وأما ... واملشايخ منسوبون اىل جدهم األكرب الشيخ سليمان... كرمانج وهو امسهم القدمي املعروفون به

الرؤساء فيقولون ام من ذرية خالد بن الوليد، وأم توزعوا قبيلة خوشناو فصار كل منها يسمى باسم 
وجياورهم بلباس، وآكو، ... يز، ومنه تفرعواويقولون ان جدهم انب. الرئيس الذي توىل زعامته

عشرية كثرية، أهل شجاعة وإقدام، قتل النفس عندهم مبرتلة : "وجاء عنهم يف عنوان اد. وسورجي
  "".1"شرب املاء، ومل يزل القتال بينهم، ونشأ منهم علماء فحول منهم النحرير حممد اخلطي

 األحناء، واملعروف أنه هو الذي أفىت كورباشا الراوندوزي كان عاملاً يف تلك" اخليت"وحممد اخلطي صوابه 
وحممد اخليت له . بقتل اليزيدية، وهلذا ابن امسه عبد احلكيم، وهو والد األستاذ خورشيد احلاكم سابقاً

  .حواش علي البيضاوي: مؤلفات

  .حاشية على مجع اجلوامع

  .حاشية على حتفة ابن حجر

وخيت قرية من قرى شقالوة عرف باالنتساب اليها . ة الوايل داود باشاكتبها برغب. رسالة يف علم الكالم
  ...هذا العامل خترج علي عبد الرمحن الروز اين، وذكره احليدري يف عنوان اد

  ...منهم من ينسب اىل الطريقة القادرية ومنهم اىل الطريقة النقشبندية وهذه األخرية هي الغالبة فيهم

يف . رئيسهم رشيد بك ابن امحد بك. ، ويدعون أن جدهم آنكور" الواديظهر"بشت كلي : وفرقهم
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  ".بيت واته"رانية يف قرية 

  .بيت واته": تابع قضاء رانية"ومن قراهم 

  .وإليها ينسب العامل املشهور مال عيسى اهلرتلي. هرتل

  .زيوه

  .هرمك

  .وره

  .نواوه

  .شكارته

  .نيوا

  .سردول

  .نسب احلاج مال امحد أمني البيت وايت كان عاملاً من أكابر مدرسي اربلواىل هذه القرية ي. كونه فلوسه

  ".كيشكا"ويقال . جيشكا

  .سارتكا

  .جيوه عليا وسفلى

ويدعون أن جدهم انبيز، بل يعدونه جد الكل رئيسهم خضر بك ابن امحد بك وصاحل بك . مري يوسفي
  .يمون يف باليسان التابعة لكويسنجقيق. وهذا تويف، اآلن نافذ بك ابن صاحل بك هو الرئيس. خوران

وهذه يفصل وسطها ر صغري، فيجعل قسماً تابعاً اىل مري حمملي، . باليسان": كويسنجق"وقراهم يف 
  .والقسم اآلخر اىل مري يوسفي

  .أو برياوه. بيالوا

  .شيخ وسان

  .شريه

  .دراش

  .خوران

  .طوبزاده

  .علياوه

  .سكتان

قادر بك وأخوة رشيد بك ابن مصطفى بك واآلن صديق بن قادر رئيسهم . جدهم حممل.  مري حمملي"3
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  .بك يف شقالوة

  .مقام الرئيس. شقالوة" بلواء أربل: "قراهم

  .سبيكله

  .إيران

  .تومته

  .خيت

  ...قلعة سنج عليا وسفلى، وينطق ا قال سنج

  .زيارت

  .دربند

  .سالوك

  .بريوكان

  .فريز

  .سيساوه

  .كاواين

  .حجران

  .تاو سكا

  .وقرى أخرى

إن خوشناو من أكرب القبائل، وهلا املكانة املعروفة يف أربل، ورجال هذه القبيلة موصوفون بالعقل 
وما ذلك إال . واحلكمة، وحسن اإلدارة لقبيلتهم بفروعها، وليس هلم رئيس عام نافذ القول على الكل

  .لتوسع القبيلة حبيث عد كل فرع من فروعها من أكرب القبائل

القبيلة عثمان بك كان يف أيام حممد باشا الراوندوزي، وينقلون أنه قتله وترك ابناً وإن من أجداد هذه 
امسه حممود بك مال للدولة العثمانية ومناصرا ملا رأى والده من كور باشا املذكور ومن ذلك احلني 

  ...بقيت قبيلته خملصة للدولة العثمانية حىت آخر أيامها

  . من القبائل املهمة يف لواء أربل، وال حيصى القول فيها فاكتفى مبا ذكروكل ما يقال عن هذه القبيلة أا

هؤالء ال يتجولون صيفاً وال شتاء، وإمنا هم متوطنون من القدمي يف قراهم : "قال يف سياحتنامهء حدود
وإن آكو معهم وهم يكونون كثرة، وقراهم معلومة وال يتجاوزون مراعي هواره، ومل يكونوا كبلباس يف 

     "1"اه..."ول من مكان اىل آخر وهم أهل عرض، ومطيعونجت
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... وال يزالون معروفني بالديانة، وبالكسب احلالل من طريقه، وأهل ثروة، ويف غالب قراهم مدارس دينية

  ...وغالب ما يزرعون التبغ، وإال فال يفترقون عن سائر الكرد

  قبيلة هركى 5

 يف أربل، ويف إيران، ولكن كثرا يف غري العراق واشتهرت هذه القبيلة من القبائل الكردية املعروفة
. بالشجاعة، وال شك أن ذلك ناشئ من جتوالا وتنقلها ولالتصال أثره وتأثريه، فهي من القبائل الرحل

، "دشته بيلْ"ويف العراق تسكن مريا خور، ودربند سيد يف رواندوز، ويف إيران يقيمون يف مقاطعة 
  ...بلغ عشرين قريةوتتكون من قرى ت

  .رئيسهم سيده خان ابن حاجي اغا. ماندان: وهذه فرقهم

  .رئيسهم حممد أمني بن درويش اغا. سيدان

  .رئيسهم فتاح اغا ابن صادق اغا". سرهاتى"وينطق ا . سراتى

  .يسكنون يف قرية بستون يف العراق، ومنهم يف تركية. بنه جي

  .كاينسيب: وهذه أشهر قراهم

  .سىقرية مال عي

  .شبوه بريون

  .ترسا بالغ

  .سه كانيان

  .كرده كور

  .سنكره

  .سياوان

  .رزكونده

  .كالس" بتفخيم الالم"لولكان 

، ويف الشتاء متيل اىل مرياخور يف قضاء رواندوز "1""دشته بيل"إن هذه القبيلة تذهب صيفاً إىل إيران اىل 
 فإن سرايت يف دشته بيل وكالس، وسيدان وجياورها عشرية سورجي، ومنهم من يقيم يف إيران مستمراً،

يف مقاطعة مركور، وماندان يف مقاطعة تركوه ر، وإن طه اغا ابن طاهر من سرايت يقيم يف إيران وكذا 
حممد حسني بن كرمي من سيدان، ورشيد بك ابن حاجي اغا من ماندان، ورؤساؤهم كثريون نظراً لكثرة 

  ...والزراعةفرقهم وقراهم، ومهمتهم تربية األغنام 
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  .ودري من زرزا". شكاك"أو " شقاق: "مندان جياورها: وجياور فرقهم يف إيران

  .سرايت يقرب منها زرزا، ومامش

  .سيدان تتصل باجلمهورية التركية ومنداين وسرايت من هركي

هم يف ومن... بنه جي تقيم جبانب عشرية ريكاين يف العراق ومشدينان يف تركية وبنه جي يراد ا املقيمون
أيضاً " أركية"، وينسبون اليها يف أصل القبيلة، ويقال "هركاك"تركية، ويف العراق، ومن قراهم يف العراق 

  ...والقول بأم من مشر ليس له أصل يعول عليه. ومنهم منتشرون يف لواء دياىل، ويعرفون باألركية

وهلا مكانتها يف . بيت 1000 بيت، ويف العراق حنو 2000 بيت ويف إيران 2000والرحل منهم 
  ...العراق وإيران، وتتردد بني اململكتني، فهي من عشائر احلدود

م فعلمت منه عن هذه القبيلة ما متكنت من 1942؟؟؟184رأيت فتاح اغا رئيس فرقة سرايت يف 
تدوينه، وهو نشيط يفهم ما يطلب منه، وال يتردد يف االجابة، أو يضطرب يف االفادة، فشكرته على ما 

... لطف ببيانهت  

وغالب رحبهم بيع األغنام ومنتوجاا كاجلنب والدهن والصوف، فإنه يكون جمموعة كبرية، وكذا 
أما الرحل فيغلب عليهم تربية الغنم، فينتفعون منها من طريق . يتعاطون الزراعة، وهم أهل القرى منهم

ى وترية واحدة، وقد أكد يل الرعي، والتجول يف املواطن اخلصبة وتكاد تكون حيام مطردة، وعل
وال عربة باألقوال األخرى . ، فهم من فروعهم"1""القبائل امللية"رئيسهم املوما إليه أم يف األصل من 

  ..وإن فتاح اغا له ابن أخ غاب عين امسه

 -وهي كثرية-عشرية اهلركى : "وقال يف عنوان اد". سياحتنامهء حدود"وجاء ذكر هذه القبيلة يف 

   "2"اه."قدامذات ا

  عشيرة سورجى 6

والرؤساء . هذه القبيلة من القبائل املهمة جداً، قسم كبري منها يف إيران، واآلخر يف العراق يف رواندوز
وقسم كبري منهم يف عقرة، . وجياورهم يف رواندوز عشرية هركى". رض"يدعون أم من ذرية الصديق 

  "...سورجي"تها وهؤالء من قبائل سوران إال أا استقلت بتسمي

 وعد يف تقرير درويش "1"اه."عشرية السورجية كثرية جداً، ونشأ منها علماء أعالم: "قال يف عنوان اد
مام "، و "مام كردان"ومنهم يف عقرة، وعد من فرقهم هناك . "2""باب عمر"أو " باومر"باشا من فرقهم 

ان يف لواء اربل، وسورجي بادينان من وإن التقرير املذكور عد سورجي سور" مام سيد"، و "ساكبان
  .عقرة تبعاً لألماكن اليت يسكنوا، ومل تكن لتعرف باألصل
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  قبيلة هروتى 7

 إال أنه مل "1"وهذه القبيلة تسكن يف رواندوز، وورد ذكرها بني قبائل القضاء يف سياحتنامهء حدود
  ...يتوسع يف البيان عنها

  ".االشكفيت"ليها العامل املعروف باشتهر باالنتساب ا. اشكفته: ومن قراها

    

  .وهو معروف مبؤلفاته. ومنها العامل مال ابو بكر الساردوكي. ساردكا

هروته كو.  

  .شارسينا

  .بيناوي

  ...ومل يتبني لنا أصلها من رجاهلا العارفني، فنكتفي ذا، ولعل األيام تكشف عنها أكثر. هذا

  عشيرة بالك 8

قة اليت يسكنوا، فعرفوا ا، وهي ممتدة من رواندوز اىل ناحية رايت، وهم وهذه التسمية جاءت من املنط
  .واآلن بالك ناحية.  قرية يف حدود العجم، ويعدون تابعني ناحية كاللة40حنو 

وقد ورد ذكرهم يف مسالك األبصار، وهو من أقدم املراجع يف تعيني ام ينسبون يف األصل اىل قرية 
  ...ة وقد انضموا اىل قبيلة زراري املقيمة يف تلك األحناء، وكانوا يف قل"بالكان"

  :وفرقهم

ومال شريف تنسب اىل مال شرف وكان خليفة الشيخ حممد بالك . هي فرقة الرؤساء.  مال شريف-1
ومن . وكانت منتشرة يف تلك األحناء فتغلبت عليها الطريقة النقشبندية. صاحب الطريقة السهرورية

  ...م وهي حمل اقامته1938 الشيخ حممد اغا ووالش صار نائباً سنة رئيسهم. ووالش: قراهم

  .أصل موطن مال شريف. مريكه

  .كروين

  .ماكوسه

  .قسرى

  .ولراي

  .ناوكردان
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  .جومسك

  .ماونا

  .قالت

  .بسيت

  .خزنه

  .بورا

  .ديلمان

  .كويلي

  .يل زهويقيمون يف قرية دربند، ويف رايت وقرية ورده، ود. رئيسهم علي اغا.  شيوه زوري-2

  .ممي خله: ومن قراهم

  .رايت

  .آالنه

  ".القرية الفوقانية"كونده زوري 

  .شوره

  .دوله بون

  .ناوندا

  .دربند

وقد مر بنا ذكر عالقتهم بالبلباس وقال يف عنوان .  قرية60اىل آخر ما هنالك من قرى كثرية تبلغ حنو 
ء، منهم شيخي العالمة الفهامة الويل أمحد عشرية البالكية، كثرية، ونشأ منها علماء أعالم صلحا: "اد

 ومن هذه العشرية امحد بن ادم وله تآليف عديدة ومنهم من يسكن يف إيران وبني "1"اه..."الكاليل
من قرى عشرية سكر أو " ماشكان"و " زوكه"درويش باشا يف تقريره أم كانوا يسكنون يف قرى 

 قرية، 44بيلة قدمية ويف سياحتنامهء حدود ذكر قراها  وهذه الق"1".سكري، وهم مجيعهم من قبيلة بالك
  .وبني ان بعضهم يذهب للمراعي الصيفية

  عشيرة بالكى 9

يقال ان هذه العشرية كانت مع عشرية بالك أوالد عم ومل يتعني لنا وجه االتصال وإن كانت القرىب 
ممتدة اىل لواء بوتان يف أكيدة وإن عشرية بالكي عشرية كبرية، وموطنها األصلي كان بقرب مالطية 
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اجلمهورية التركية، وبناء على وقوع نزاع ارحتل قسم منهم وجاء اىل احناء رواندوز وسكن يف أطراف 
يرحل أصحاب املواشي منهم صيفاً اىل املراعي العائدة هلم يف . أي مضيق علي بك هناك" كلي علي بك"

 شك إن هؤالء مثلهم يف القدم، ويف سكىن وإذا كان أصل بالك قدمي كما مر فال. اجلبال اإليرانية
  .العراق، والنجار، والصلة متعينة

  .سركلي: ومن قراهم

  .موطن الرئيس مال يوسف وهو رئيس الكل. هوديان

  .بادليان

رئيسهم كوخه عباس ويف هذه القرية أربع أسرات ماالموس، وماالباس، مام السه، . سريشمه
  . دربندوك"1".ة ينتسب األستاذ الفاضل معروف جياووكوماالجياووك وايل هذه األسرة األخري

  .بالكي بارزان

  .بالكيان

  .دياوزه

يف . يف أربل داره بند. يف أربل داره تو. برحشتر: وهناك أقسام متفرقة يف أحناء أخرى وقرى عديدة منها
من ذلك ما جاء يف أربل وأصل هذه القبيلة من بلباس كما مر ذكر ذلك سابقاً نقالً من الشرفنامة، وأقدم 

 وقد ذكر يل األستاذ معروف جياووك إن هذه القبيلة مستقلة بنفسها وليس هلا "2"...مسالك األبصار
  .عالقة بالبلباس كما استقيت املعلومات احلاضرة عن هذه القبيلة منه

  عشيرة كرد 10

م، وصاروا كأم وعرفوا ذا االس. ، سكنت أطراف كويسنجق"امساعيل عزيري"أصل هذه العشرية من 
قبائل "وقد أوضحنا عن امساعيل عزيري القول عند ذكر ". لواء السليمانية"وأصلهم يف . عشرية مستقلة

  "...ايل غواره

  عشيرة الخيالنية 11

رئيسهم أسعد اغا وقد ورد ذكرهم يف سياحتنامهء . ويقيمون يف لواء اربل يف باتاس. يدعون أم سادة
  .ن هو منتشر يف ألوية أخرى ولكن بقلةوبينهم م. وهم رحل. حدود

  ديزه يى 12
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    و قبائلها 

ويقال أصلها دزدطي فتحرفت " دزدي"، وعرفت يف التاريخ ب"ديزه ىي"وهذه يف احلقيقة إمارة وتلفظ 
منها، وليس بصواب، وإمنا هو نبز ال يعلق عليه كبري أمهية، وهي من االمارات املهمة يف لواء اربل، 

أو أراض معروفة ذا االسم يف إيران كما هو حمفوظ القبيلة، وكانت تسكن " دزه "وأصلها من قرية
سكنوا أوالً ". باشا"اخليام، ويف أيام تقي الدين باشا صارت هلم املكانة، وحصل رئيسهم على لقب 

قد جاؤوا مث توسعوا اىل قوش تبه نفسها، وأقاموا فيها، وكانوا " قوش تبه"القرية التابعة ناحية " كردمال"
  ".قرين اغا"من كستان، ورؤساؤهم من قبيلة 

ومنهم تكونت إمارة هلا مكانتها املعلومة بني امارات اربل، وقبائلها الكثرية تشتغل بالزراعة وتربية 
وقد اكتسبت هذه القبيلة سعة . وبني لغتهم ولغة السليمانية بعض الفروق وإن لغتهم لغة سوران. املواشي

  .لزابنيكبرية وتسكن بني ا

  .منهم يف قضاء خممور. حسن اغاىي: وتفرعت إمارم اىل الفروع التالية

  .رئيسهم خضر بك. امحد باشا من آل حسني اغا

  .رئيسهم حسني مله". بايس"بايز اغا 

  .رئيسهم معروف اغا. فارس اغا:  حممود اغاىي-2

  .رئيسهم علي اغا. كاكه خان

  .بن عمر قادر اغارئيسهم حممود بابه .  مام زين الديين"3

  .رئيسهم احلاج عثمان بن محد كامله.  إبراهيم اغاىي"4

وكانت قبيلة طيء هي صاحبة الكلمة يف لواء اربل إال أن قوة هذه اإلمارة وانضمام قبائل عديدة . هذا
جعل سلطتها متتد اىل األطراف، وال زالت يف تقدم حىت زامحت قبيلة طيء، فأزاحتها، وتسلطت ... اليها
  ...ى مواطنها، ومن مث قويت وصارت تعد اليوم من أكرب قبائل اللواء وأمنعهاعل

هي كثرية جداً، ذات اقدام، وهلم املخالطة التامة مع طيء، يتكلمون بالعربية، ال : "قال يف عنوان اد
من  وهذه اإلمارة تسمت باسم رؤساؤها، وهم مل يكونوا "1"اه."يفرقهم السامع من طيء، لساناً وهيئة

وليس هلا عالقة ... الكثرة حبيث تكون القبيلة متصلة م، وإمنا القبائل املوجودة تابعة هلم، وحتت سلطتهم
بالرؤساء، وإمنا هي رياسة جمردة أو إمارة، وإال فكل واحدة متت اىل أصلها، فال جامعة بينها وبني ديزه 

  ...ىي إال جامعة املكان

  .قوش تبه الكبرية: ساء ديزه ىيوهذه قرى قوش تبه وأغلبها تابع لرؤ

  .قوش تبه الصغرية
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  .برامي لك

  .كوسكَه

  .بلنكه نادر

  .مريغوزار

  .بري داود

  .دوسره فتاح

  .دوسره جبار

  .سوربش كاكا اهللا

  .سوربش خضر

  .سوربش حويز

  .سورجيه

  .دوغان

  .كرد عازبان

  .علياوه

  .هيالوه

  .آودلوك

  .جديده

  .يدي قزلر

  .كسرتان

  .مناره

  .باقرطه

  .تربه سبيان

  .دوكر كان

  .دوكله

  .قورشا قلو

  .قاضيخانه

  .باش تبه
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  .كرده شينه

  .كرد النكالي جميد

  .كرد النكالي سعيد

  .شيخان

  .خمشومه

  .ملحوايل

  .خسرو وتسمى بركاين

  .أوجر مامكه

  .تاتاراوه

  .دوله سزه

  .بريه عاربان

  .قولتبه رشيد

  .قولتبه يابه

  .سه بريان

  .جيله بشه

  .باالين

  .كرزور

  .برامي اودالن

  .مورتكه الكبرية

  .مورتكه الصغرية

  .قره جناغه

  .آالجه الكبرية

  .كرديش

  .مهزه بك

  ".بوجنينه"بونكينه 

  .سرمزره

  .دوشيوان
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  .مريه كاين الكبرية

  .لوركه

  .كاين بزره

  .يورجيه

  .ايلنجاغ

  .مهزه كور

  .دوله بكره

  .سيناله

  .امراوه

  .كردسور

  .آزيانه

  .قشقه

  .قورخور

  .بلكانه

  .و جانسيق

  .صاري جم الكبرية

  .صاري جم الصغرية

  .طوبزاوه

  .كره شيخان

  .اومره سور

  .مريه كاين الصغرية

  .شرياوه

  .صويف بريامي

  .حسن مطرب

  .بستانه الكبرية

  .بستانه الصغرية

  .بريه جينه



عباس العزاوي-عشائر العراق    340  

  .النجه الصغرية

  .مريزا اغا

  .كومه كرو

  .كردمك

  .، أو هي من ممتلكات بعض املالكني يف أربل"لكال"، و "سورجي"وهذه القرى منها ما يعود اىل عشرية 

  .عاله كوجيالن: ومن قرى ديزه ىي يف خممور

  .دميه كار

  .جالتوك

  قبائل ديزه يى

  :وهذه أشهر القبائل املعروفة. هذه القبائل جتمعها الرياسة العامة، أو اإلمارة لرؤساء ديزه ىي

     :  سيان-1

وفروعها . رئيسهم علي اغا ابن امساعيل اغا. ائل بشتكوهوهذه القبيلة تسكن كرده سور أصلها من قب
وال يكاد يفرق . بل داخلتها بعض العشائر، فتكونت من اختالط الطوائف... كثرية كما أن قراها عديدة

وهذه منتشرة يف . بني هذه القبائل أو الفروع، وارجاعها اىل أصوهلا، وبعضها ال تزال تسميته تنطق بأصله
  .به جه التابعة ملخمورقوش تبه، ويف دي

  .رسول أغاىي. أ: وفرقهم. وتك: وهذه أشهر فروعها

  .حاجي تاج ديين. ب

  .بري روته. ج

  .سامل مي. د

  .كرباريك. ه

  ".ثقيل السمع"أسدي كري . و

  .سوره مو. أ: ومن فروعها. وأصلها يف عقرة، ويأيت الكالم عليها يف حينها. مشزيين

  .كاجي. ب

  .بريه سين. ج

  ...أخرىوفرق 

  .دم سوري
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  .فقيه امساعيلي: يقيمون يف سركران وفروعهم. رئيسهم إبراهيم امحد اغا:  مامه سيين-2

  .مصطفى زاير اغا. بامند

  ...وهم يف كندال. أو آيل كوتكي رئيسهم امساعيل اغا ابن حسن اغا:  آيل كوجي-3

يسكنون .  كوخه رضاأو فقي ملجي رئيسهم عمر اغا ابن رضا وكوخه كرمي ابن:  فقي ملكي-4
  "...قامش تبه"كامش تبه 

  ".تابع لواء املوصل. "رئيسهم طاهر بن كوخه سليم يف دارا خورما:  شريواين مزن-5

  ...وهم يف قرية يدي قزلر. رئيسهم خضر امحد:  مرزان-6

  ".بلكه سري: " بوكه سري-7

  .ومنهم قالين:  ممان-8

  ".كوردوان: " كودوان-9

  .ء يف عوينهوهؤال:  كاكه سيين-10

  .امساعيل ملحم يف مشامك:  مموند-11

  .يقيمون يف ِكرد كراي:  سنجاوي-12

  . روز بياين-13

  .يف مواطن متفرقة:  عمر بل-14

  ".كارش" كارشي -15

  . لَك-16

  . نانه كلي-17

  ".كرور" كروار -18

  . بامن-19

  . بيله بايب-20

  .يف تندوره:  كوران-21

يسكنون يف . صادق من قرية هرموطة، كانوا نصارى فأسلموا قبل بضعة أظهررئيسهم :  بنديان-22
  .جيغلوك، وخضر ججه

  ...وهؤالء من بلباس": بنتوله" كنتوله -23

  . رزي كري-24

  .وأصلهم من بلباس. يف قور شاغلو، واآلن متفرقون:  هوملزيار-25
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  .قد مر ذكرهم:  كاليل-26

  . سال ممي-27

  .يف سوريش:  كراين-28

  .يف شرياوه:  مع بايزه-29

، ولكن "ديزه يي"ومن هذه القائمة يعرف تداخل القبائل، واختالطها، وكلها أو أكثرها ال عالقة هلا ب
وهي خليط قبائل ... هذه القبائل جتمعت منذ أمد بعيد جداً وتوىل أمراء ديزه يي رياستها العامة

  ...عديدة

  قبيلة زراري 13

وهم كرد تابعون ... العرب من بين ضرار الصحايب املعروف بأخي خولةيدعون أم يف األصل من 
رئيسهم أسعد اغا ابن شيخ حسن اغا وقد تويف، وعالء الدين بن امحد . لناحية باتاس على طريق رواندوز

  ...بك ومن رؤسائهم فرحان اغا ابن كرمي بك

  .رئيسهم عالء الدين بن أمحد بك. "رش اغا"رشاغه : وفرقهم

  . رئيسهم مريزا.بريبال

  .رئيسهم أسعد اغا ابن الشيخ حسني بن حسن اغا. باس

  .وجياورهم عشرية كردي، وسورجي، ومريان بكي، وخوشناو

  .خالوان: ومن قراهم

  .بستورا

  .رشوان

  .مام خاالن

  .قبا كيان

  .منداوه

  .اُسومليان

  .كردماوان

قالته ِجن.  

  ...وقرى أخرى عديدة ال حمل الستقصائها

وكانت إمارة قوية، واآلن يف . يلة من أقدم القبائل املعروفة ورد ذكر يف مسالك األبصار بسعةوهذه القب
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  ...قلة بالنظر ملكانتها األوىل

ويقال ام ممن تكرد من العجم . الزرارية لفظة أعجمية معناها ولد الذئب: "قال يف مسالك األبصار
مرت اىل جبل جنجرين املشرف على أشنة من مساكنهم من ... املنسوبني اىل ملوكهم، وهلم عدد جم

وبيد ... وهم يأخذون اخلفارة حتته... ذات اليمني وهو جبل عال مشرف مبكانه على مجيع اجلبال
الزرارية أيضاً مالز كرد والرستاق بقالعها ومزارعها وضياعها، وال حيملون ألخذ شيء من ارتفاعها 

، "جيده"ى جنم الدين باساك، وتوالهم بعده ولده املسمى وكان هلم أمري جامع لكلمتهم يسم". ضرائبها"
مث توالهم ولده عبد اهللا وكان هلم أمري شجاع عفيف له رأي وتدبري، يقال له احلسام شري الصغري، حوله 

وكذلك كان هلم أمري آخر جيد السري يسمى باساك بن احلسام شري . من عشريته عصبة تسري بسريته
  ...الكبري

    

 بأس قوي يدعى اء الدين بن مجال الدين ايب علي، وأمراء غري هؤالء ممن ينطوي يف وآخر من له
وقال يف املسالك ومنهم فقهاء يعتمد يف الفتوى عليهم، وينضم اليهم شرذمة قليلة العدد . اه..."طاعتهم

انة العظيمة وعلى كل كانت هلذه القبيلة املك.  والتفصيل يف تاريخ اربل"1""بالكان"تسمى باسم قريتها 
  .هذا ما علمناه من ماضيها... يف السعة والقدرة والقوة والفقه والزهد

  .وال شك أن قبيلة مريباساك تعد من أمراء هذه القبيلة للعالقة املذكورة أعاله

  إمارة صوران 14

أو عشرية مريان بكي إن صوران يف األصل بقعة خاصة يف لواء اربل، فتوسعت، وأطلقت على ما بني 
أو " صهر"فينطق به يف هلجة الكرد ب. مبعىن أمحر حلمرة يف صخورها" سرخ"زابني ولفظها حمور من ال
وجاء ذكرها يف نصوص تارخيية قدمية أقدم بكثري مما بينه صاحب الشرفنامة، فقد ورد ". صور"أو " سهر"

  ...، والقوم السحرة كما يف املسعودي"سحر"يف الكتب العربية 

ويلي يسار وأعماهلا وتل : "ه قد توسع يف ذكرها ما جاء يف مسالك األبصار قالوأقدم نص عثرنا علي
وهم .  والدربند الكبري"1"املشهورين باللصوصية وهي من بالد شقالباد" بالد السهرية"حنتون وبالدها 

 أهل وهم... قوم ال يبلغ عددهم ألفاً، وجباهلم عاصية، ودربندهم بني جبلني شاهقني يشقها الزاب الكبري
. أمريهم احلسام ابن عم قميان... غدر وخديعة، وقبائل شنيعة، وال يستطيع املسافر مدافعتهم فيه

  ."1"اه..."وجياورهم الزرارية

ومن هنا نعلم أن إمارم هذه مل يتعرض هلا صاحب الشرفنامة، وتوضح أن التسمية بصهران قدمية أقدم 
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وقد بني صاحب الشرفنامة حتليل لفظها .  ما بني الزابنيمما ذكر، وإن البقعة اخلاصة مل تكن تطلق على
إن أحد أبناء العرب يف بغداد وهو كلوس كان قد سكن قرية هوديان من نواحي أوان من أعمال : وقال

يقال له " ثناياه ورباعياته أو احدامها"وكان مصطلح اولئك القوم أن من سقطت أسنانه األمامية . سهران
قد تبعه مجاعة من األوباش ملا رأوا فيه من " عيسى"وكان من أوالده . عياًوقد استخدم را" كلوس"

سخاء، وميل اىل اإلمارة، وبسبب عدائه ألمري تلك األحناء، قد اتفقوا على أن يكون أمريهم فاجتمع 
وكانت يف أحنائها الصخور محراء وصاروا يلقبوم . ، فقبلوا امارته"بالكان"حوله كثريون، فتوجه حنو 

، واشتهروا "سهر"ومن كثرة االستعمال بلهجة األكراد ان سرخ يقال له ". سنك سرخي"ب
أو " سهران"، و "صوران"، أو "سوران"، داخل هذا اللفظ التحوير على مرور األيام فقيل "السهرانيني"ب
  "...صهران"

لية لسابقتها، وال شك ان صاحب الشرفنامة يقصد اإلمارة التا. ومن هناك تولدت االمارة وعال سعدها
وتواىل منها أمراء منهم شاه علي بك، وبعده برببوداق ابنه، مث سيف الدين قد قام مقام والده، مث وليها 

وكان قد خلفه عز الدين شري، فتصرف باربل، وكان أمريها . وهذا توسع حكمه". مري حسني"أخوة 
نه بعض األوضاع اليت مل يرتضها وأنعم أيام السلطان سليمان القانوين، فأمر بقتله ملا رأى أن قد بدر م

  .السلطان باربل على حسني بك الداسين أمري اليزيدية

ه اختلت أمور الصهرانيني إال أم مل خيلوا من جدال ومن استعادة 941ومن ذلك التاريخ أي من سنة 
 من ه، وعني ما حصل1005مللكهم أو بعض أجزائه، وقد أوضح صاحب الشرفنامة أحواهلم اىل سنة 

وهكذا مل . "1"مقارعات بينهم وبني اليزيدية، وعد من آخر أمرائهم يف أيامه علي بك ابن سليمان بك
ينقطع حكمهم إال أنه كان يف نطاق ضيق ال سيما البابانيني مث ظهر حممد باشا الراوندوزي ببسالة ال 

 بالعالقة والصلة هلذا األمري يزال الكرد يتغنون ا، وإن األديب الفاضل املرحوم السيد حزين كان يقول
بالصهرانيني السابقني، ومل أجد ما يعني ذلك من نصوص، وقد أبدى أنه كان لديه بعض الوثائق املوصلة 

. كما أشرنا اىل ذلك، وله كتاب يف إمارة الصهرانيني قد طبع، واملهم أن جند وثائق منصوصاً عليها

  ."2"ر الراوندوزيوتعرض يف كتاب التعريف مبساجد السليمانية لذك

    

قد ذكرنا ما تيسر لنا بيانه من أمراء، وقد متكنت الدولة العثمانية من " تاريخ اربل"وكل ما نقوله اننا يف 
وال تزال بقايا هذه اإلمارة ولكنها . القضاء على الرواندوزي كما قضت على أمراء العمادية، وأمراء بابان

ة ورئيسهم اليوم علي بك ابن خورشيد بك، وجتاورهم قبيلة اآلن يف قلة وبوضع عشرية صغرية، أو أسر
، و "كرد مامك"وقراهم . األخرية" إمارة سوران"وتعد من بقايا . ، ويسكنون يف ناحية باتاس"زراري"
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وإن قوج . وأصل مواطنهم يف كويسنجق. وتقع على الضفة اليسرى من الزاب األعلى. وغريمها" افراز"
اهيم فصيح احليدري المه وهو الذي حارب نادر شاه، وإن انقراضها كان بسبب باشا يعد من أجداد إبر

  .آل بابان وزيادة نفوذهم وتوسع سلطتهم، وظهور حممد باشا الرواندوزي من اجلهة األخرى

عنوان اد يف تاريخ بغداد والبصرة "يف كتابه " قبيلة سوران"وقد ذكر السيد إبراهيم فصيح احليدري 
هي يف األصل أمرية مجيع األكراد، والصهران من طيء نسباً، ومنهم : عشرية الصهران: "همبا نص" وجند

وقد انقرض هؤالء احلكام، وبقي منهم بعض الضعفاء بعد أن كانوا . حكام كويسنجق أوالد عثمان باشا
ما جرت واألكراد يعترفون بذلك، وحق هذه الطائفة التقدم إال أن القلم زل بتأخريها ك. ملوك األكراد

  ".عشرية مريان بكي"وتسمى اليوم .  هذا"1"اه."املقادير بزوال ملكها

  لواء كركوك

  قبيلة صالحي 1

، وهؤالء نسبوا "بنو مجيل"أو ساله ىي يقولون أم أوالد صاحل بن مجيل الذي تنتسب اليه القبيلة املعروفة 
تسمى صاحلي أو صاحلية، وقراهم حنو ، ونطقوا به ساله ىي، ويف الكتب "صاحلي"اىل صاحل املذكور فقيل 

وهذه القبيلة . رئيسهم ظاهر ابن شيخ سعيد. مخسني قرية منها يف لواء أربل، ومنها يف لواء كركوك
وهي كسائر قبائل الكرد متدينة، وعقيدا جيدة، ومن . كبرية جداً، من القبائل املشهورة يف لواء كركوك

 الطرق إلدارة شئوا كما وقع فعالً، فقد ويل رياستها أناس السهل أن يتوالها رجال الدين، أو أصحاب
اشتهروا بالتصوف وذلك أن رؤساء هذه القبيلة أصلهم من اهلند، جاؤا منذ مائة ومخسني سنة، وأول من 

، وعمل له تكية صومعة أو "التون كوبري"جاء هندي امسه الشيخ أسعد، مدفون يف عقرة، جاء اىل ناحية 
" تكية"الواقعة على وادي قرادره وإن هذه الصومعة كهف يسمى اآلن " قرادره"حناء قرية مكان عبادة يف ا

  ...بدأ فيها بالزهد والتقوى، وتسلط على روحية هذه العشرية

وله أوالد آخرون هم الشيخ حممد، والشيخ . وملا مات خلفه ابنه الشيخ سعد الدين فويل املشيخة مكانه
 الشيخ طاهر ابن الشيخ سعد الدين زعيم الكل، وللشيخ حممد ابن امسه واآلن صار. عبد الكرمي، وآخر

  ...صدر الدين

واملشهور أم صواحل فرعاً من بين مجيل ومل . وال تعرف هذه القبيلة اللغة العربية اليوم مما يشري اىل أصلها
آلن ابنه جنم الدين وا. قرية رئيسهم عبد الكرمي يسكن فيها. سربري:  وقراهم"1"...نعثر على ما يؤيدها

  ...موجود
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  .قرية رئيسهم اآلخر الشيخ طاهر املذكور. قرادره

  .كوك تبه

احملفوظ ان هذه القرية مدفون ا عمرو بن معدي كرب وال يزال من مزارات كركوك . عمر مندان
  ...يذهبون لزيارته، وهو قرب طقطق، والتاريخ يذكر انه تويف يف اوند

  .دوبز

  .خزرج

  .كتكه

  .دبس

ورئيسهم توفيق بك ابن حممود بك . الرؤساء توصلوا اىل الرياسة من املشيخة. البيكات: وفرقهم
  .ويسكنون يف كركوك

  .وهؤالء كانوا رؤساء يف األصل، فانتزعت منهم الرياسة. شيخه ىي

  ".الطاقة الزرقاء"وتعين . كالوكوه

  .بيبكي

  ".فوق اجلبل"بان شاخ، تعين 

  ".خضر، أو الصاية اخلضراءتعين الزبون األ. "كواسوز

  .مالقرا ماجد يف خممور رئيسهم كوخه عبد الرمحن: ومن قراهم يف اربل

  .كه لوزي: وقراهم األخرى يف التون كوبري

  .قره بك

  .روز بياين

  .قادر باغر

  .كه وه ين

  .بين باوه

  .كرزه يب

ِكد كه.  

  .قره جم

  .دبس

  .مري اصفهان كبري
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القرى األخرى، وهلجتهم خاصة ال يشاركهم يف لغتهم غريهم، ومن وهناك من هم خمتلطون مع أرياب 
  ...فإن لغتهم ال تفهم بسهولة. الضروري معرفة ما يوافقها من اللهجات ليعلم حملها، فيعني تاريخ هجرا

  عشيرة شيخ بزيني 2

    

 قد ذكر "1"هذه القبيلة مل أجد هلا ذكراً قدمياً، ومل أر من تعرض لذكرها إال أن صاحب الشرفنامة
عشرية شيخ برتي وعدها من عشائر اجلزيرة وال يبعد أن تكون قد مالت اىل مواطنها يف كركوك، وأربل 

وال شك إن . وتعد أكرب من قبيلة ساله ىي... ألمور اقتضت ذلك، وضرورات قاهرة، وهلا نظائر كثرية
 يف أحناء كركوك كرمي اغا ابن ورئيسهم.  قرية130يف هذا مبالغة ظاهرة ومواطنها يف ناحية شوان وهي 

ورئيسهم يف أطراف كويسنجق . عمر اغا، وعلي بن توفيق اغا ومنهم من يعد اللك منهم وليس بصواب
  .شريف اغا وقسم منهم تابع جلمجمال يف طقطق من كركوك

  .حاجي محزى: وتتفرع اىل

  .مال عباسي

  .قطع فيما ترجع اليه من القبائل الكربىوالظاهر اا حديثة التكون أو الورود اىل هذا اللواء ومل ن

  .روز اين: واملسموع أن قبيلة اللك تتفرع اىل

  .شيخ بزيين

  .وهلذا تكون من قبائل اللك، وهو األقرب، وإن نسبتهم اىل اجلزيرة بعيدة وإن كانت غري مستحيلة

  .سارتك: ومن قراهم داخل لواء كركوك ولواء اربل

  .شيطان

  .آومال

  .قرا سامل

  .الساواركاو

  ".ليل ثقيل"شوجر 

  .سيكاين

  ".التلول الثالثة"سه كرد كان 

  .اومر كنبد

  .كاين لَله
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  .قنرب

  .نريه كني

  .بانه مرد

  .مريكا

  .بله بان

  .مساقه

  .طقطق

  .ايلنجاغ

  .ايلنجاغ الصغري

  .ناكبان الصغري

  .شيخان

  .روخان

  .لك

إن اللك دخلوا بينهم، وليسوا منهم، ورمبا ومن هنا يالحظ أن القبائل خمتلطة ال يف هذه القبيلة وحدها، و
وقد سبق أن ذكرنا أن القرية هي اتمع الصغري، ومن جمموع قرى تكونت . كان قد اختلط م آخرون

  .القبيلة، فاإلمارة، فال ينبغي أن نفكر يف األصول والفروع كثرياً

  قبيلة شوان 3

" شوان"العربية، ومنهم من يقول " شهوان"م قبيلة وهذه قبيلة كبرية من القبائل الكردية، ويقال أن أصله

 قرية، وتسمى الناحية 72وتتكون هذه القبيلة من . وكلهم اليوم كرد. مبعىن الراعي، واللفظة مأخوذة منه
-، وتقع على طريق كركوك"ريدار"ومركز الناحية . وهي تابعة ملركز قضاء كركوك" شوان"بامسها 

  .كويسنجق، وهي أقرب اىل كركوك

: رئيسهم رجب بن رمضان وتتفرع هذه الفرقة اىل" كيشك"وينطق ا . شوان كوشك: وتتفرع اىل

  .جليلي

  .امساعيلي ويقال جنه خاين

  .إبراهيم اغايي

  .إبراهيم آغايي: وهذه تتفرع اىل.  شوان سر خاصه-2
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  .جليلي

 الكرمي شوده له وكانوا وإن غالب فرقة كيشك تنتسب اىل الطريقة النقشبندية من أتباع الشيخ عبد. هذا
  ...وغالب معيشتهاعلى تربية املواشي والزراعة. على الطريقة القادرية

  قبيلة جباري 4

، يف قرية هناك، وهؤالء وإن كانوا سادة "1"رئيسهم سيد حممد واآلن ابنه يسكنون يف ِكل. ساده، كرد
 من جراء العداء الذي كان بينهم ال يعرفون من لغتهم العربية شيئاً، وقد هجاهم الشيخ رضا الطالباين

  ...وبني الطالبانية

وهلم املكانة يف اللواء، وال خيتلفون عن سائر ... وهؤالء يف أحناء كركوك، وهم من العشائر املعروفة
  ...واألستاذ معروف الرصايف الشاعر أصله من هذه القبيلة. القبائل

  قبائل داوده 5

ق، وقراهم عديدة وجمموعتهم كبرية جداً، يسكنون يف لواء وهؤالء من عشائر العرا. ويقال داوودي
وهذه القبيلة تكاد تعادل أصلها . ، وآخرون يف طوز خورماتو"دقوقا"كركوك قسم منهم يف أحناء طاووق 

، ورؤساؤها وردوا العراق من حنو مائة ومخسني سنة ملا حدث بني أمرائهم من "1""كلهر"وهي من قبائل 
  .تولوا رياسة قراهم العديدة اليت كانت متوطنة العراقحاالت نفرة وعداء، ف

حقي مصطفى ، : وهذه سلسلة نسبهم. وأول من جاء حقي بك وهو من األمراء ومنه تفرع الرؤساء
حممد عبد الرمحن اغا إمساعيل علي اغا، إبراهيم، حممد باقر، رفعة ناصر اغا حممد بك امساعيل حممد 

مد أمني عزيز اغا وهؤالء توزعوا يف قرى كلهور املعروفني خورشيد عيسى اغا دارا بك رفعة حم
  .رئيسها دارا بك ابن حممد اغا وهو الرئيس العام. فرقة علي اغا: وهذه فرقهم". داوده"ب

  .رئيسها رفعت بك ابن إمساعيل بك. فرقة إبراهيم بك

  .عيل بكرئيسها حممد أمني بن حممد خورشيد اغا ابن باقر اغا ابن امسا. فرقة باقراغا

  .رئيسها عزيز اغا ابن عباس اغا. فرقة ناصر اغا

    

وليس لآلخر رياسة عليه، والرئيس العام امسي، فلم يكن له من . ولكل رئيس من هؤالء قرى حتت سلطته
... النفوذ ما جيعل له حكماً على الفرق االخرى فال يتعدى الواحد نطاق سلطته فقد توزعوا الرياسة

رئيسهم عزيز . داووده كردستان: ومن حيث العموم يقسمون اىل. قرى الداوودهوصاروا حيكمون على 
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  .اغا املذكور وهم يف احناء كفري

  .رئيسهم دارا بك. داووده كرميان

ومن الفرق املذكورة أعاله نعلم ان القرى تتوزع بالنظر لرياستهم املذكورة وهذه توزيعات قراهم تبعاً 
قرية دارا بك . افتخار:  قضاء طاووق، تابعة لنفس القضاء وقراهاوهذه يف. فرقة علي اغا: لرياستهم

  .الرئيس، وهي على طريق القطار املار منها اىل كركوك

  .زند مال يوسف

  .زند ابن عز

  .البو جنم

  .البو سراج

  .تل البصل

  .مساقه

  .قراتامور

  .كلي تبه

  .جكركه

  .شو راو

  .سنكر

  .لك

  ".قو بنلك"شيخ هوازي 

  .رئيسهم رفعة بك ابن امساعيل بن ابراهيم ابن امساعيل بن حممد بك. م بك فرقة ابراهي-2

  .البو صباح": طاووق"واشهر القرى العائدة له وحتت رياسته وهي تابعة لناحية طوزخورماتو قضاء دقوقا 

  .شاه صيوان

  .خضر ويل

  .آغجه مشهد

  .صاري جم

  .ينكيجه

  .قوش الن

  ".كِرمك"تبه جرمك عليا 
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  .تبه جرمك سفلى

  .باره باره

  .رئيسهم حممد امني بن حممد خورشيد بن حممد باقر ابن امساعيل. فرقة باقر اغا-3

  .دراجي": دقوقا"وهذه قراه التابعة لناحية طوزخورماتو، يف قضاء طاووق 

  .غره

  .ِقري باي

  .قلعه

  ".ساله يي"صاحلي 

  .امام حممد

  .صفر بيات

  .باش تبهء سفلى

  .كومه ته بور

  .بلكانه

أمه شاه "رئيسهم عزيز بن عباس اغا ابن ناصر اغا ابن عبد الرمحن بن مصطفى بك .  ناصر اغافرقة-4
  .زندانه: وقراهم" خاتون اخت مري امساعيل زنكنه

  .جوري

  .وراين عليا

  .وراين سفلى

  .كوشك كبري

  .عرب اغا

  .باش تبه عليا

  .عمر صويف: وهذه حتوي قريتني. عمر صويف

  .مال زاده

  . حيدر سور"9

  . نوجول"10

  . تاالو"11

  . كومه يي"12
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  . قلخانو"13

  . بيوك قلخانو"14

  . كوله كاين"15

  ".توكن" توكون "16

  . عزيز قادر"17

  . بريه موندي"18

  . شاه نظر"19

  . قلعة جرمله"20

  . قوايل"21

 وهم مجيعاً... وهذه القرى من الصعب جداً أن نعني سكان كل منها وان كان غالبها أو كلها من كلهر

شافعية املذهب، قادرية الطريقة وغالب شيوخهم من الربزجنة شيخهم حسن قره جيوار وقد تويف واآلن 
  .ابن اخيه الشيخ عبد الكرمي برزجنه

  .والرئيس العام دارا بك ابن حممد بك ابن علي بك ابن امساعيل بن حممد بن حقي بك

د يعرف هذا االتصال ولعل هناك من وهؤالء ال نقطع يف اتصال داووده بفرع من فروع كلهر فلم يع
  .يعرف هذه اجلهة فينبه عليها

وامللحوظ ان القبائل الكردية متقاربة يف أوضاعها ومل ختتلف يف عاداا اال قليالً، ومن رأى وضعاً من 
  .أوضاعها، علم مبشاة اآلخر له

االنتقال، والقبائل املتجولة والكل يرتعون اىل االقامة والتوطن يف أرض، وهو مرجح عندهم على التجول و
ويف الغالب ال يعرفون أفخاذهم، ... والرحل قبائلهم معروفة... قليلة، وهذه سائرة اىل ماساروا اليه
  .وكفاهم ان يعلموا قبيلتهم وقريتهم

ونشاهد أمثال هذا يف كثري من البلدان والقرى العربية، فتنعدم خاصة التزام الفروع، وامنا ميتون اىل 
ة، ويقولون اننا من القبيلة الفالنية، وال يتمكنون من معرفة االتصال الفرعي، بل ينعدم يف الغالب، القبيل

  .وال يكاد يعرف بعد أجيال

وعلى كل حال هذه القبيلة هلا املكانة الالئقة وقراها كثرية وقد مر قسم كبري منها، ورئيسها دارا بك من 
 الكلمة بني قومه، وله رأفة م مما دعا أن حيبوه، ويتفادوا يف أهل النعيم واملكانة املقبولة، وهو مسموع
... والقبيلة توسعت كثرياً، والتحقت به قبائل صغرية عديدة. سبيله، فال يعصى له قول، وهو حمترم جداً

  .وصار من الصعب جداً تعيني كل فرقة واحلاقها مبا جنمت منه
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 رأيته يف 1939 متوز سنة 27وذلك يف " دارا بك"لعام وقد علمت تفرعاا وقراهم من رئيسهم ا. هذا
وهي يف االصل اسرة واحدة أعين أسرة االمارة فتوزع . كركوك ودونت عنه اتصال الفروع، وتقارا

رياستها أبناء االسرة، وصارت سلطتهم على القرى، وبقيت الرياسة العامة يف دارا بك وال يقل اآلخرون 
يف سلطتهم على املناطق اليت يتولون رياستها ويرعون ادارا ولكن للرياسة مكانة عنه يف قرباهم، وال 

ومهما قلنا فال نفي حق دارا بك يف ... العامة موقعها، وهي منشأ الوحدة، وأصل التماسك بني القبيلة
  ...علو مكانته ومرتلته من نفوس قومه

  عشيرة الدلو 6

ومنهم بيت .  رئيسهم يف خانقني يف مقاطعة الكهريزيسكنون يف أحناء كفري، ويف أحناء خانقني، وأصل
وهم كرد ". كفري"البابان واآلن هذا البيت يقيم يف أحناء الصالحية " علم"البري قدار، كان حيمل بريق 

وهذا تويف واآلن ابنه علي بك وهم شافعية املذهب، . رئيسهم حممود بك، وكان رئيسهم قبله ويسي بك
  ".آوه سيب"يسكنون يف قرية . وعددهم حنو مخسمائة بيت

  ...ومنهم الشقي املشهور كمرخان عاث باألمن مدة، وهؤالء مجيعاً أهل قرى

  .رئيسهم حممود بك" البكزاده"جامويسي ورؤساؤهم : وفرقهم 

  .وهم أصحاب اجلص. رئيسهم حسن بن أمحد بكر. كجي

  .رئيسهم خسرو بن حسن نادر. تلكه وين

  .لويت

  .كاخور

  .كهريز: هم يف كفريوهذه أشهر قرا

  .كنكربان

  .أو كالباد" بتفخيم الالم"كالبه 

  ".التل األبيض"تبه جرمك 

  .سر قلعه

  ".جزين"سيد ججين 

  .ويل حيدر

  .حيدره كل
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  ".اسكي كفري"كفري القدمية 

  .فتاح عمر

  .عني شكر

  .كوخه مدحت

  .جباره

  .محزه كبند

  .بكره ش

  .كوبان

  .عني فارس

  :وقراهم يف خانقني

  .بز كاين "1

  قبيلة الزند 7

ورئيسهم كوخه غين ابن مال درويش، وهم سنة يف حني أن اإليرانيني منهم غالة على . هؤالء يف العراق
، وقبيلتهم كردية منتشرة كثرياً، ومنها كرمي خان الزند املتسلط على إيران، وكان قد "الغرابيه"مذهب 

اد، وكانت هذه املقاطعة تعد لواء أيام السلطان استوىل على البصرة ويقيمون يف العراق يف مقاطعة زنكاب
  .معترب يف أراضيها األمريية، وهي على شاطئ دياىل" حق القرار"سليمان القانوين، وفيها 

، "سيسه خانه"ومما حيكى أن أمحد باشا البابان كان قد مر م ومضى اىل بغداد ففقد خرجه املسمى ب
عدهم أن حيضروا يف اليوم املعني، فمحا زنكاباد، وفر ثريام  خيال من جيشه يف السليمانية، و600فدعا 

  .، ومل يبق من زنكاباد أثراً"1""كالن"اىل تل هناك ويراد به شجعام ومن مث مسي 

  .النهر الصغري. قله جو: وقراهم

  .سه تبان

لَلنب.  

  ".قرجي فريق"، ومنهم من يلفظها "مكسور الرجل"فريق . قيجي

قُبه.  

  ".ق الصندوقفو"بان سنوق 

  .حاجيلر
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  .كوكز

  .هوده يل

  .ِخرِسجله

  .تبه علي

وكثرم يف إيران، وسنتعرض يف تاريخ العراق اىل قبائلهم وأوضاعهم يف إيران عند الكالم على . هذا
  ...كرمي خان الزند

 وكان هو ووالده. ومن علمائهم املشهورين يف بغداد أمحد الزند، وابنه حممد أمني الزند مفيت بغداد

مدرسني، مث صار أمني مفتياً بدل أيب الثناء اآللوسي وبعد ذلك صار كهية، وعضواً يف جملس الشورى 
م، وجامع الكهية من تأسيس كامل بك 1868-1285 صفر سنة 13باستانبول وتويف هناك يف 

مة اىل واخوته ويسمى باسم والدهم جامع الكهية، وخزانة كتبه وقفت أيضاً وضمتها مديرية األوقاف العا
  ."1"خزانة كتبها وهي من أنفس اخلزائن عندنا

  قبيلة زنكنه 8

كان رئيسهم عبد الكرمي اغا ابن حممد اغا، وجالل ابن عبد الكرمي بن وادي، وغفور اغا ابن جاسم اغا، 
، وتسمى أراضيهم خان إبراهيم خاجني يف "كيل"، أو "كل"ويسكنون بني كفري والسليمانية، ويتبعون 

  .، وكلهم ال ينطقون بغري اللغة الكردية إال ما كان بسبب ااورة"املاء األبيض"سيب منطقة آوه 

م جاء ذكر هذه القبيلة، وبيان مكانتها يف إيران مع ذكر فروعها ومواطن 1947ويف جملة يادكار لسنة 
  .د جداًفموضوع حبثنا عشائر العراق وهذه القبيلة سكنت من أمد بعي... سكناها، وتفرقها وانتشارها

...  ومل يفصل أحواهلا كما فصلته يادكار املذكورة ومل يتعرض ألصلهم"1"وجاء ذكرها يف الشرفنامة

  ."2"ويف عنوان اد اكتفى بقوله كثرية ومل يزد على ذلك

    

. ويقال أن أصلهم من بين أسد، ويعدون من أغنيائهم وهلذا عرفوا ذا االسم ومل جند ما يؤيد هذا القول

وال أثر للعربية ... ليوم ال يفترقون عن سائر األكراد سواء يف هلجام، أو يف أوضاعهم وطباعهمفهم ا
  .وكان هلم أثر كبري، ومكانة ممتازة بني القبائل. وهم على املذهب السين... فيهم

  .مالهومر: وقراهم

  .كراوي

  .شاهنظر
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  .علياوه

  .كاين عبيد

  .توكني

  .كويان أبو عامر

  .وار قره بوالقجب. اون ايكي امام

  .قره بوالق الصغري

  .محه صاحل فتاح

  .شبتلر

  .قلجان أمني قهرمان

  .قلجان سرحد

  .سررش

  .رحيم ورقه

  .تبه علي

  .خضران

  .قبه

  .شيخ لنكر

هذه القرى املعروفة املشهورة من قرى الزنكنه يف قضاء كفري منها يف ناحية بيباز ومنها يف شريوانه، 
  .ادر كرمومنها يف قره تبه يف ناحية ق

  عشيرة كيج 9

". يف مقاطعة نارين"ويسكنون يالغوزاغاج يف قره تبه . أيضاً وهو موطن حلوه فعرفوا به" كيز"ويقال هلم 

  ."1"وجاء ذكرهم يف الشرفنامة وأم من عشائر إيران. وهم يف قلة، إال أم كرد ال شائبة فيهم

وهلم أو ما تفرعوا عنه من قبائل الكرد األصلية ملا واملؤسف أننا مل نتمكن من معرفة الصلة بني هؤالء وأص
حدث من تبدل أو حتول يف تلك األحناء من تيارات اهلجرة املختلفة كما هو ثابت بوقائع كثرية دعت اىل 

  ...ورئيسهم جاسم بن حسن بن سعيد ومن رؤسائهم كاكي. االنتقال واالقامة يف مواطن نائية

  .بكزاده: وهم

  .كيج
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  .سرهنك: وقراهم

  .صرجان

  .ويسكنها غريهم. ويل حيدر

  .كيز

  .عمر اغا خان

  .يالغوزاغاج

  باالني 10

، ومواطنهم بني الكروية والزند، على كتف دياىل، "الصالحية"التابعة لكفري " حمنة اباد"وهؤالء يف 
، ، وهناك مزار معروف ذا االسم"شيخ بابا"ورئيسهم رستم اغا ابن عبد الرمحن اغا، ويقيم يف قرية 

  .وفيه غابة وعني ماء، وأكثر مزروعام األرز، ومذهبهم سين

  .علوش: ومن قراهم يف قره تبه

  .أمني حبيب

  .شيخ بابا

  .فدعم معروف

  .كنه سور

  .تبه جرميك

  .ييانلو

  .بنبه

  الطاطران 11

بك ابن رئيسهم رشيد . هذه من قبائل التتر واآلن قريبة من الكردية أو سائرة اىل أن تتغلب عليها الكردية
قره "يف سياح جبل محرين من جهة العظيم، وقسم منهم يف أحناء " كوكه جان"عباس بك، يسكنون يف 

  . بيتا80ًال يزيدون على " تبه

لغتهم تركية . ، وعني ليله، وكوكه جان"علي سراي"، ويقيمون يف ناحية قره تبه يف قرية "حجلة"خنوم 
يس هلم فرق متعددة، وينطقون بالكردية أيضاً من جراء وعربية، والغالب عليهم اللسان التركي، ول

  .ااورة
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 يسكنون علي سراي العليا وعلي سراي السفلى، واآلن هم يف جبل محرين يف 1936وكانوا منذ سنة 
  .وكان رئيسهم عباس بك واآلن من رؤسائهم مصطفى بك.  بيتا60ًقرية كوكه جان حنو 

ومل يكونوا يتعهدون ... إمنا يعرفون ذا االسم، فهم من املغولوهؤالء نظراً لقلتهم ليس هلم فروع، و
  .الربيد، ويف بغداد حملة تعرف م وهي حملة الطاطران

  قبائل الكاكائيه 12

. ال تفترق عن سائر القبائل الكردية، وغالبها يسمى باسم املكان الذي حله، منتشرة يف العراق ويف إيران

ومل يكونوا قبائل " لواء كركوك"وغالبهم يف . "1""كائية و معتقدااالكا"وقد أوضحنا عنهم يف كتاب 
  .معروفة ذا االسم، وإمنا كان هؤالء حنله فصاروا يعرفون ذا االسم العام الذي جيمعها

  .لك: ومن هذه النحله

  .هفته غازي

  .قره حسين

  .جوملكي

  .سيد كاكي

  .مام

  .باوه

" أراضي حاجي قره"رى عديدة ومنهم يف خانقني يسكنون وهؤالء يف أحناء دقوقا، ويف علي سراي وق

، ومن رؤسائهم هناك علي "قزلرباط"برياسة باشا محود، وعباس عزيز، ويف الزاوية قرب ناحية السعدية 
  ...كيم، وعياش

، وكان والده السيد خليل "السيد عبد الفتاح"ورياستهم يف كركوك وسائر القبائل املنتمية إليهم بيد 
ومن . وأصل الرؤساء من سادة بزرجنه. ال يف العراق وحده، بل يف األحناء األخرى أيضاًرئيسهم 

، ومنهم قبائل "خويله"، ومنهم يف أحناء السليمانية يف قرية "هاوار"الكاكائية يف هاورامان يف قرية 
  ".كرند"، خارج العراق، وكثرم يف "قلخاين"، و "تفنكجي"، و "كوران"السنجارية و 

    

ويف قرى عديدة متفرقة هنا " قلم حاج"، و "دوشيخ"، و"ماولو"وهم ترك وكذا " صاره لو" العراق ويف
وقد عد فخامة األستاذ طه اهلامشي الكاكائية قبيلة . وال حمل الستقصاء من كان على هذه النحلة. وهناك
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 الساحة الواسعة بني هي خاضعة لنفوذ السادة البزرجنيه تسكن: "قال" مفصل جغرافية العراق"يف كتابه 
   "1"اه..."بيت" 1500"جبل برادان وخاصه جاي، وتعيش على الزراعة، عدد بيوا يبلغ زهاء 

  لواء ديالى

  قبيلة قره أولوس 1

من جراء طول . هذه القبيلة من القبائل التركية املغولية إال أا معدودة اآلن من الكرد، قد فقدت لغتها
منديل فعادت ال تعرف من لغتها السابقة شيئاً ذلك ما دعا أن نذكرها هنا مع مساكنتها لألكراد يف أحناء 

وأول ما عرفنا عنها أنه صدر فرمان يف مقدار الضرائب اليت جتىب منهم مع ... أا من عشائر التركمان
وكان رئيسهم أثناء حتديد احلدود عزيز بك . ه1120قبيليت كلهور ولك بالوجه املبني هناك وذلك سنة 

  ."1""زياد بك"وقبله كان والده خانه بك، ابن سياد بك . ابن فتاح بك

وامللحوظ أا ضيعت لغتها األصلية من أمد بعيد وال يعرف بالتحقيق تاريخ نسيام لغتهم التركية، وقد 
  ...رأيت بعض رجاهلا ال يعرفون غري الكردية، ويعلمون امجاالً أم ترك وهم شيعة

  .قايتوىلأو . قايتول: وفروعها

  .وأصل كج اجلص، والنسبة اليه كجينه ىي". كجينه ىي. "كجيين

  .نفتجي

  ".جرموند"وأصلها جرم مبعىن جلد، والنسبة إليه . جرموند

  .وتعين ركابة البقر. كاوسواري

  .كاكه وند

كر بك وكان رئيسهم حيدر باشا برتبة ملكية وله ابن امسه ب. وهؤالء مل يكونوا من اللر، وال من الكرد
  ...كان رئيس كتاب حمكمة منديل يف العهد العثماين، وأما أم من الترك فهذا ال اشتباه فيه أصال

  باجالن 2

" باج اآلن"وتعين من يأخذ الباج " باجناق"األصل يف إيران وهم يف كثرة هناك، وهم ترك واللفظة 

وقبيلتهم اليوم تعد .  ناحية قوره توونؤدي باجناق أيضاً هذا املعىن، ويف العراق يقيمون يف بنكدره يف
. ورئيسهم عبد اهللا اغا ابن عزيز اغا ابن عمر اغا ابن جليل اغا... كردية إذ ليس فيها من يعرف التركية

وقد حاولت الدولة العثمانية تقريبهم، واالستيالء على ... ومواطنهم على ر دياىل التابعة خلانقني
ا تابعني هلا قدمياً ولكن إيران استفادت من أوضاع عديدة فتمكنت مواطنهم يف أحناء زهاب، كما كانو
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  .من االستيالء عليهم

كان رئيسهم ويل اغا يف دار اخورما يف بينكدره وتويف بعد االحتالل . قازانلو، الرؤساء منهم: وفرقهم
ن إمساعيل ابن ومنهم رشيد ب. واآلن عبد اهللا اغا ابن عزيز اغا أخو ويل اغا بن عمر اغا ابن جليل اغا

  .عزيز اغا املذكور

  .جوار كالو

  .وكانوا يقيمون يف قرية بامسهم تقع قرب شريه وند. اآلن منتشرون. قريبه ونْ

  .فله ون

  .فرقة الرؤساء، ورئيس الكل عبد اهللا اغا ابن عزيز اغا. شريه وند

  ".خضر وند"خدره وند 

  .يسكنون يف قرى متعددة يف مقاطعة بينكدرة. زوزه وند

ندقصره و.  

  .يف موطنهم املعروف بامسهم. حاجيلر

  .يف قلة. سيكه وند

  .قليلون، وهم متفرقون. ساروجه

  .جبوريل

  .هيوانلي

  .قراوند

  .يف مقاطعة علياوة. جوكرلو

واحملفوظ أم جاؤوا من اخلابور، وقد حكى يل بعض العارفني منهم أم مغول جاؤوا من جبال أورال، 
ىت وصلوا اىل هذه األحناء، وال تزال يف جهات املوصل هذه الفرق أيضاً، فهم منتشرون، ومالوا تدرجيياً ح

وكلهم سنة شافعية وكان رئيسهم مصطفى باشا ابن عثمان " باجوان"وهناك من كل فخذ ويقال هلم 
 مث توىل بعده عبد اهللا بك أخوه، وقد توىف وابنه شوكت بك ولكن رياسته كانت امسية، والصحيح. باشا

ليس برئيس، وانقطعت الرياسة من وفاة مصطفى باشا واآلن الرياسة الفعلية لعبد اهللا اغا ابن عزيز اغا 
بعضهم حنفية وبعضهم : "وقال يف عنوان اد... وكان منهم فتاح باشا وغريه من املشاهري. املذكور
ناها القرى، وهي بيوت من اه وتعيش هذه القبيلة على الزراعة، وتربية املواشي األهلية، وسك."شافعية

  .طني

مبعىن آخذ الباج، فيتأيد أن األصل " باجالن"، و "باجناق"وإن األلفاظ بعضها تركية، وإذا صح أن . هذا
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تركي خصوصاً أن بعض الفرق ال تزال عليها السمة التركية مثل قازانلو، وحاجيلر، وجبورلو، وهيوانلي 
  .ردتوذا االعتبار تكون تركية فاستك. وغريها

  .قرية ويل اغا: من قراهم

    

  .شريه ون الكبرية والصغرية

  .تازه شاهي

  .حسن اغا

  .سوزبوالق

  .سرحان باالين

  .حاجيلر

  .كاين ماسي

  .كل هذه يف ناحية قوراتو

  .بابا بالوي

  الفيلية 3

لعمارة إن قبائل الفيلية وفروعها منتشرة يف خمتلف األحناء العراقية يف ألوية دياىل وبغداد والكوت وا
والبصرة إال أا مل تكن بوضع قبائل متشخصة، وإمنا مالت اىل املدن والقرى أفراداً، ويف بعض املواطن 

  .تكونت منها كثرة، ومل تكن بوضع قبائلي

اإلمارة والقبائل، فال نرى هنا " الفيلية-اللر"أفردنا هلذه القبائل وإلمارا موضعاً خاصاً، مسيناه كتاب 
  .ذكرهم

  ديوانيةلواء ال

  الكرد 1

. فلم يكونوا من قبيلة واحدة. أصلهم من الكرد يرجعون اىل شيخ بزيين، واىل اهلماوند، واىل ديزه ىي

رئيسهم احلاج مشعان آل احلاج مغري ومنه حتققت أحوال .  بيت1000ويبلغون حنو " عجم"وخنوم 
زعلي تابع جليحة من لواء الديوانية يف ناحية الصالحية واخل" العكر"هذه القبيلة، ويسكنون يف مقاطعة 

واحملاجري من أيب صخري، وأراضي الزرفيه يف قضاء اهلامشية، ويتفقون مع اجلبور يف النخوة، والظاهر أم 
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  .والكرد بكسر الكاف وسكون الراء. وجياورهم الِفتله واخلزاعل والعوابد. أخذوها منهم

  .آل عمران:  بزيين الكرديةوهذه من شيخ. فرقة الرؤساء. البو شهيب: وفرقهم

  .العرجان

  .البو دريعي

  .البو مونس

  .ومنهم الصلخة قرب الطهمازية. املطخ

  .البو تالو

  .البو عنكود: وأصلهم مهاوند" منهم مع اجلليحه"رئيسهم لكن آل فرج .  اجلريبة-2

  .البوصفر

  .البو هندول

  .آل بشري

  .البو هجول

  .البو موسي

  .البو عبيد: وأصلهم من ديزه ىي.  آل أمحد آل عبادةرئيسهم كاظم.  البو خريي-3

  .البو عودة

  .البو حاجي هادي

  .البو عباده

  .البو عبد السيد

  .البو حاجي حسني

  .البو مهيدي

  .رئيسهم حسن آل عباس آل حيدر.  البو خنياب-4

  .البو شاوي

  .نفس البو خنياب

  : ملحوظة

رئيس ومعه مجاعة وعلمت منهم ما ذكرت عن  مث رأيت ال1934 ؟؟262حتققت ذلك يف الشامية يف 
. هذه القبيلة  
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ليس يف هذه القبيلة من يعرف اللغة الكردية، وال من يتكلم بغري اللغة العربية، وما قيل أو عرف من 
  .ااورين عن أصلهم ال صحة له بعد أن علمت ما علمت من الرؤساء

  لواء الموصل

بائل الكردية الشمالية القدمية منها واحلاضرة، وال ينكر اتصاهلا أو قبائل الكرد الشمالية يصعب احصاء الق
بقبائل اربل والسليمانية والقبائل األخرى ااورة للعراق وإيران وتركية، وإن الكتب التارخيية طافحة 

  .وإن اجلالء، أو اهلجرة قد غريت يف األمساء، وكذا اإلمارة، أو الرياسة. مبباحثها الوافرة

عو اىل استنطاق تواريخ عديدة للمعرفة احلقة، فإذا كانت إمارة دينان قد تركت أثرها يف والضرورة تد
إطالق امسها على العشائر اليت حتت سلطتها، فإن القبائل العديدة بسبب التنقل وتغري املواطن قد اكتسبت 

  .اسم ما حلته

يف الشرفنامة وكتب عديدة يهمنا وعشائر الشمال جاء ذكر الكثري منها يف مسالك األبصار كالزيبار، و
والكل أو الغالب يطلق عليه ... منها ما ال يزال باقياً، أو ما هو معروف يف هذه األيام، ومل يرد له ذكر

والعالقة بإمارة العمادية ظاهرة، والتسمية ببهدينان نامجة من هذه اإلمارة، وإن التقسيم " قبائل دينان"
مناطق أو وحدات إدارية كل منها عرفت باسها، سواء يف أيام العثمانيني، اإلداري احلاضر قد فرقها اىل 

  .أو بعدهم

  قبائل العمادية 1

وهي جمموعات قرى كل جمموعة عرفت مبواطنها، وتوىل رياستها أمري من " دينان"وهذه أصل قبائل 
  .أحنائهايف العمادية و. برواري زير: وهذه أشهر جمموعام. أمرائها يقوم بإدارة قبائله

وعملهم . مركز ناحية برواري باال" كاين ماسي"، و "سر عمادية"يف واد معروف ذا االسم بني . سبنه
  .الزراعة

  .ومن رؤسائهم حممد اغا براش. يقيمون يف جبل كارا. بري كارا

نها وتتكون م. ورئيسهم حاجي تاتار.  قرية كردية61وهذه القبائل منها . برواري زور، أو برواري باال
  .ناحية من نواحي العمادية

وتتكون . وهذه برياسة كلحي اغا، وكان قد حصل على وسام الرافدين من الدرجة الثانية. ريكان-نريوا
  .وهذه من مزوري. مزوري زور: ومن قبائلهم.  قرية79منها ناحية من نواحي العمادية وفيها 

    



عباس العزاوي-عشائر العراق    364  

  .ألكراد ريكانوينطق ا ا" رادكان"وجاء يف الشرفنامة أا . ريكان

  .والظاهر أن هذا اسم موطن عرفت به قبائله. نريوا

ومركزها قرية . ومنها الناحية ذا االسم". ريكان-نريوا"واألخريتان قد تكونت منهما جمموعة تدعى 
  ".بيبو"

وقبائل دينان هذه توزعت اىل مواطنها، وعرفت ا، وغالب عملها الزرع والضرع، ومواطنها خصبة، 
ويعرب اىل " جنار"ويسمى " الدلب"، "اسبندار"ها غزيرة، وفيها شجر اجلوز، والصفصاف ومياه

  ".صنار"

  إمارة العمادية 2

ظهر فيها علماء أفاضل، . وهذه اإلمارة معروفة، وغالب حكمها على العشائر ولكنها أقرب للحضارة
نة اىل عماد الدين زنكي سنة واإلمارة قدمية، ويرجع تاريخ جتديد املدي. وتكونت فيها مساجد ومدارس

وكانت قبل هذا تدعى آشيب وإن لغتهم خمتلطة بالعربية والكردية والظاهر " العمادية"ه، فعرفت ب537
من أعمال " طارون"وذكر يف الشرفنامة أن أمراءها جاؤوا من . أن إمارم تكونت يف أواخر عهد املغول

اء "رية التركية وأول من عرف من أمراء العمادية وهي منطقة واسعة يف اجلمهو" مشدينان"مشس الدين 
  .، ومل يعني أحد بالضبط تاريخ توصلهم اىل اإلمارة، وال سبب ظهورهم"دينان"فقيل هلم " الدين

، وهم "اجلوملركية"ومن مراجعة نصوص عديدة قد تلخص لنا أن صاحب مسالك األبصار قد تكلم يف 
اعتصموا باجلبال " احلكمية"فر، بل هم طائفة من بين أمية يقال هلم  ال اىل الن"1"قوم ينسبون اىل الوطن

واستغنوا مبنعتها طلباً للسالمة من أعدائهم، وذكر أم اآلن يف أيامه يزيدون عن ثالثة آالف، وكان 
وامللك : "ووصف مناعة جبلهم مث قال. ملكهم عماد الدين بن األسد منكالن، مث خلفه امللك أسد الدين

وكان له ابن عم آخر . اء الدين بن قطب الدين، وولده يف امللك جيري جمراه" يريد يف أيامه"عليهم 
اه وسياق عبارته يدل على أن هؤالء ملكوا عليهم يف أيامه فقد ويل أمرهم "..."مشس الدين داود"يدعى 

إمارة "م تكونت فال شك أن هؤالء منه. هؤالء، ومل يعني نسبهم، وإمنا عني قبائلهم، وهم اجلوملركية
وتنسب اىل اء الدين هذا، ومواطنهم كانت تلي بالد العمادية، والنصوص . يف العمادية" دينان

. املسموعة واملنقولة تؤيد ذلك، وأما مشس الدين داود فقد ويل إمارم األصلية، وتوافق الرواية املسموعة

اه وال ".لعمادية، وبالد زيبار، وبالد اهلكارويلي اجلوملركية وجه عقر شوش، وبالد ا: "قال يف املسالك
مينع ان هؤالء األمراء كانوا يف ايام صاحب املسالك، وأنه كان بدء تكون إمارم، وأصل تفرعها وأم 

واشتهروا بذلك ذكر ذلك وضعف صاحب الشرفنامة األقوال . من أصل عباسي كما حيفظه أمراؤهم
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واإلمارة قد تكون من اصل غري أصل القبيلة . الشهرة املعروفةويف سياحتنامهء حدود أيد هذه . االخرى
وتابعة للمواهب، واألمساء متفقة وتقرب مما ذكره صاحىب الشرفنامة من أجدادهم، بل ليس لدينا ما نعول 

  .عليه اقوى سنداً من ذلك

وما ذكرته من . موأمل املصادر التارخيية األخرى تظهر طريق توصل هؤالء لإلمارة، وتوسعها فينجلي املبه
والروايات . هذه النصوص مل يدع شكاً يف تكون مشدينان، ودينان موافقاً للمسموع واملنقول معاً

تولدت إمارة ينان على العمادية واألحناء ااورة هلا من . األخرى يف أصلهم ضعفها صاحب الشرفنامة
حسني منهم كان يف ايام السلطان سليمان ، وتواىل أمراؤهم، وان السلطان "عقرة"زاخو، ودهوك والعقر 

القانوين، وتوالوا بعده، فدامت إمارم اىل أواخر أيام علي رضا باشا الالزر، وقد حبثت يف ذلك مفصالً 
  .يف تاريخ العراق بني احتاللني

مث جاء السردار االكرم رشيد باشا فأباد هذه اإلمارة وإمارات أخرى كإمارة حممد باشا الرواندوزي، 
  .وإمارة آل بابان

أحلقت هي وعقرة باملوصل مدة، مث إن العمادية فصلت، وصارت " إمارة العمادية"وبعد أن قضي على 
مث تقلبت ا األحوال، وقد بسطنا ذلك يف . ه، وبقيت عقرة تابعة للموصل1265تابعة حلكاري سنة 

  .تاريخ العراق

ويف . ارا كانت حمترمة من الكرد يف تلك األحناءويف زمن إم. ويف أيام امارا تبعت والية بغداد مدة
وال . اىل آخر ما هنالك" عقرة"أيامنا توزعت اىل أقضية، فصارت قضاء وكذا زاخو، ودهوك، والعقر 

  .شك قبائلها صارت تابعة ملا انفصل منها

  قبائل زاخو 3

    

كذلك وال تفترق عن عشائر الكرد وهذه من قبائل دينان إال أا ال متت اىل جد، وإمنا جعلتها السلطة 
وأصلها سليماين . سليفاين: األخرى وجاء ذكرها يف مسالك األبصار، ويف الشرفنامة وقبائلها املعروفة

  .رئيسهم حاجي رمضان بن حسن. سينا: كما جاء يف الشرفنامة ومن تفرعاا

  .رئيسهم رشيد اغا. دود بادا

. رئيسهم حاجي بدري. شيف:  الشرفنامة تتوزع اىلوهذه وردت يف مسالك األبصار ويف.  سندي-2

  .رئيسهم صاحل اغا ابن عبدي اغا. م نفس سندي1946مسعت أنه قتل سنة 

  .وهو قاتل احلاج بدري. رئيسهم حاجي صادق اغا برو. كللي



عباس العزاوي-عشائر العراق    366  

أصلها من مشال " أسرة مشدينان"ويف نفس زاخو . وهذه العشائر نواحيها بأمسائها، وفيها قرى كثرية جداً
وقال يف الشرفنامة أن أكثر علماء األكراد . العمادية يف اجلمهورية التركية، وقد عرف اتصاهلا ببهدينان

وفضالئهم من هذه األحناء ومن رؤسائها يوسف باشا، وابنه حازم بك وهو اآلن عني، وحاجي اغا وهو 
  .اآلن عضو يف الس النيايب

  قبائل عقرة 4

. وناحية السورجية معروفة باسم قبيلة سورجي.  وسورجي قد ذكرتاوهذه قبائلها كثرية، منها هركي

، "1"قد مضى حبثها بني قبائل ديزه ىي، فاعتربت فرعاً من قبيلة سيان. أو مشزينان" قبيلة مشزيين"وكذا 
وهلا فروع أخرى ويف العقر جمموعات ". بريه سين"، و "كاجي"، و "سوره مو"وقد ذكرنا من فروعها 

روى أن اهل مركور، وبرده سور، وتركور من الكرد املسلمني ميتون اىل مشزينان بقرىب، قرى كما أنه ي
وإم من قبيلتهم جاء ذلك يف سياحتنامهء حدود، وعدها من ملحقات عقره، أو يف األصل من مشزينان 

  . وهذا ما يؤيد االتصال املنقول من مسالك األبصار"2"وهلا جبال منيعة. من قبائلها

وكانت عرفت ذا االسم من أمد طويل، وتتكون منها ". العشائر السبع"ما يف هذا القضاء ومن أوضح 
على " جسر مندان"، وتقع على طريق عقرة، وتبدأ من "نافكر"وقراهم كثرية جماورة لقرى . ناحية بامسها

  .ر اخلازر

  .كربه: وهذه العشائر السبع

  .وزركي

  .شايلو

  .شيخ بزيين

  .لوما

  .خنت بري

  .شارك

فإا " مشزينان"وبالتعبري األوىل داخل إمارة دينان القدمية إال قبيلة . وكل هذه العشائر من قبائل دينان
  ".مشس الدينان"من 

  قبائل زيبار 5
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هذه التسمية جاء ذكرها يف مسالك األبصار، ويف الشرفنامة، وقد بني صاحب الشرفنامة إن لفظها 
فصار يطلق على من حل هناك . مبعىن الضفة" بار"و " ر اجلنون"اسم ر ويقال له " زي"متكون من 
ومواطنها بني عقرة والزاب الكبري وعد قلعة باريزان، وقالده وقلعة شوش، وقلعة ". زيباري"ذا االسم 

عمراين منها واا يف تصرف الزيباريني والعمرانية بلدة قدمية يف أحناء املوصل ذكرها السمعاين وابن األثري 
 ومن قبائل "1".واآلن هو عضو يف الس النيايب. ورئيسها حممود اغا الزيباري. وتزرع الرزم والكروم

  .زيبار: زيبار

  .برروز

  .مزوري

  .شريوان

  .وقد عقد صاحب الشرفنامة فصالً يف إمارم. برادوست

  .كردي

  .هركي

" مزوري"ا القبائل األخرى وأم. ومن هذه القبائل كردي، وهركي موزعة يف اربل ويف عقرة كما تقدم

  .قد تكونت منها ناحية يف دهوك وشريوان وبرادوست صارتا تابعتني لقضاء بيشدر

  قبائل بارزان 6

، فتوسعوا قال يف مفصل جغرافية العراق أا تسكن يف "باريزان"، وأصلها قرية "زيبار"هذه من قبائل 
والقبيلة . اره شيخ الطريقة النقشبنديةمشال الزاب األعلى، وختضع للشيخ أمحد كل اخلضوع باعتب

واآلن تابعة . كانت مركز الناحية. بريه كربه: ومواطنهم. متحضرة تزرع احلبوب والرز والتبغ والكروم
  .لقضاء عقره

  .مركز القضاء فنقل اىل اربل. بلي

  .مركز الناحية، واحلق باربل. بارزان

وأصل هذه اإلمارة أو . كورة يف تاريخ العراقووقائعهم مذ. ومن مث صارت ناحية تابعة للواء اربل
فتمكن هؤالء الشيوخ من التسلط على القرى، فانقادت . الرياسة القبائلية تولدت من الطريق النقشبندية

هلم انقياداً تاماً، وصارت أشبه باإلمارة، ويوضح أمرهم تاريخ ظهور الطريقة املذكورة فيهم، مث تطور 
  .الفكرة
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  .رئيسهم حممود اغا. بروش: ومن قبائلهم

  .رئيسهم الشيخ أمحد أخو مال مصطفى. نزار

  قبائل دهوك 7

     :  قبائل مزوري-1

واآلن تعد ناحية معروفة ذا االسم من قضاء دهوك والشائع أن أصلها . تعد من أقدم القبائل الكردية
 أا من عمدة عشائر ، وقد وردت يف الشرفنامة، وبني"مزوري"، فغريا اللهجة، ونطقوا ا "مضرية"

كثرية العدد، نشأ منها علماء أعالم : "وجاء يف عنوان اد ما نصه.  ومل يتوضح أصلها"1".العمادية
فحول، منهم العالمة التحرير، جامع املنقول واملعقول، حاوي الفروع واألصول، الويل احلافظ، شيخي 

وله حاشية على .  العمادي العمري النسبوسندي، وشيخ مشايخ العراق باالتفاق، الشيخ حيىي الزوري
املزورية : " وقال معايل األستاذ أمني زكي"2"اه."حتفة العالمة ابن حجر اهليثمي املكي طاب ثرامها

  ."3"اه."مستقلون، يشغلون ناحية بأكملها بقضاء دهوك، ويقومون بالزراعة وغرز الكروم

  :ويف العراق. ية، فهي منتشرةومن قبائل مزوري يف العمادية، ويف اجلمهورية الترك

عز : وهذه قبيلة كبرية، وقراها عديدة، وجاء يف خالصة تاريخ الكرد وكردستان أن فروعها.  ارتوش-1
  .الدينان

  .مرزكي

  .مامه رش

  ".يزيدية. "مامه ند

  .بروز

  .جرييكي

  .شيدان

  .ما خمور

  .خاويستان

  .مامه دان

  .كلودان

  .زيوه ك

  .زفكي



عباس العزاوي-عشائر العراق    369  

فصل جغرافية العراق ان هذه القبيلة من القبائل الكردية الكبرية، وكانت تتجول  وقال يف م"1".هافيجان
سابقاً يف بقاع معلومة، فحدث بينها وبني قبيلة دوسكي قتال شديد، وإن قسماً كبرياً منها بقي يف 

يدة وهذه من القبائل املتجولة، وقراها عد:  الشرفان-2 "1".اجلمهورية التركية، وبقي اآلخرون يف دهوك
واملتحضرون منهم . ويف هذه األيام قل جتوهلا. أي األرض ذات األوحال" نافكر"منها جمموعة قرى 

ومن رؤسائهم عبد اهللا . و دهوك" وادي سليفاين"والرحل يسكنون . يسكنون مبقربة من قضاء شيخان
شرفاين يف قرية ومن رؤسائهم امساعيل ال. يف الشيخان ااورلقضاء دهوك" مريبة"الشرفاين يف قرية 

  .يف أحناء عقرة" رويف"

   قبيلة دوسكي-3

قال يف . من قبائل دهوك، وتتكون منها ناحية معروفة بامسها، وتتصل بالعمادية، وقراها كثرية جداً
وكان رئيسها سعيد اغا نائب املوصل يف . سالنامة املوصل بعض أقسامها يف العمادية، موزعة يف القضائني

.  وكان بينهما نزاع1947؟؟؟؟249يم بيسفكي غيلة كما أخربت اجلرائد يف م، قتله سل1947سنة   

، وإن سليما البيسفكي يسكن يف قرية "ذات املياه احلارة املعدنية"وسعيد اغا يسكن يف قرية كرماوه 
  .التابعة لناحية دوسكي" بيسفكي"

  .ملواشي وعمل الفحموغالب أهليها مهمتهم الزراعة وتربية ا. وهذه القبيلة مشهورة بالشجاعة

  . كوفه يي-4

  . مشكان-5

  .ولعل يف القراء من يوضح حالتهما. ذكرما سالنامة املوصل، ومل نتبني عنهما من الوثائق

  قبائل ميران 8

تدخل يف الشتاء : "قال فخامة األستاذ اهلامشي. هذه من القبائل املتجولة بني العراق واجلمهورية التركية
  . وهذه متكونة من قبائل عديدة قد جتمعت"1"اه"يف الصيف األراضي التركيةاألراضي العراقية، و

  قبائل اليزيدية 9

واآلن يتناولون شيخان وسنجار ومنهم يف دهوك ". اهلكارية"من أهم قبائل الشمال، كانوا يدعون ب
القبائل وغالب هذه .  تفصيل زائد عنهم"2""تاريخ اليزيدية"ويف . وبعشيقة، ويف سورية ويف قفقاسيه

وقبائل اليزيدية ال خيتلفون عن سائر قبائل الكرد فهم . كرد، وبينهم بعض القبائل العربية، وصارت كردية
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أهل قرى أكثر منهم قبائل إال أن طول الزمن وتوسع الرياسة على القرية أدى إىل أن يكونوا جمموعات 
  ".قبائل العرب"كما هو الشأن يف " قبائل"عرفت باسم 

هم باليزيدية فال يزال بعض الكتاب يعتقدون فيهم أم ميتون اىل أصل قدمي أما جماراة وأما تسميت
لألجانب، أو سياسة يأملون ا أن يبعدوهم عن األموية والعالقة ا ولعل أكرب سائق اىل مثل هذه األقوال 

رخيية يف نظر هؤالء وكأن النصوص التا. أن ال يكلفوا أنفسهم مهمة التحقيق، ومراعاة النصوص التارخيية
وال . وال يهمنا أن ال يتورع هؤالء عما وقعوا به. واملرء من واجب ذمته أن يقف عند الواقع. ال قيمة هلا

  .يرجعوا اىل الصواب والتاريخ شاهد عدل وال شك أنه يقضي على مثل هذه اآلراء

    

مته صحيحة، فهي عقيدة وجيب أن ال أصلها االعتقاد بيزيد بن معاوية، وإن إما" باليزيدية"وهذه التسمية 
تكون هلا عالقة بالقبائل إال أم أشبه بالكاكائية يف هذه التسمية من جراء أن منشأها عقيدة، وقد تغلبت 

، و "شيخ"، و "قوال"، و "كوجك"عليهم مقرونة بتصوف غال، ورمبا مسي قسم منهم بأمساء العقيدة مثل 
  "...فقراء"

بكران: م يف أحناء املوصلومن قبائلهم أو جمموعا.  

  .بردحلي

  .بلسني

  .بيت خاليت، أو خاليت

  .بابريي

  .بريه ىي

  .وهؤالء أصلهم من العرب. تازي أو التازية

  .نزحوا من الترك. ترك

  .ويقال هلم جوانا. جالكا

  .جحيش

  .جفرية

  .جهباين

  .حباب، أو هبابات

  .حليقي

  .ختاري، أو حتاري
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  .خورسكان

  .خيسك، أو خسيكي

  .دخيه

  .داسين

  .دملي

  .دنادية

  .دنبالن، دنبلي، دملي

  .رشكان

  .روبنشيت

  .زيلكا

  .مسوقه

  .سيفانية

  .شهوان

  .شيخان

  .صوعان

  .عبيدي

  .عزوي

  .فقرا

  .قائديه

  .قيجكا

  .قريان

  .كوركوركه

  .كيباريه

  .ماموسي

  .مسقوره

  .مندكان

  .موسسان
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  .مهركان

  .هركي

  .هسكان

  .هكاري

  .هوبرية

ك، ويف شيخان، ويف سنجار ويف تاريخ اليزيدية توسعنا يف ذكرها، فاكتفى وقراهم كثرية يف قضاء دهو
  .بأمساء القبائل ومن أراد التفصيل عن كل قبيلة فلريجع اىل تاريخ اليزيدية املذكور

  .ميقانللي: ومنها". سبيكانلو"أو " قبائل سبيكي"وقبائلهم يف قفقاسية كثرية وهؤالء يرجعون اىل 

  .عيسى دانلو

  .يبوتيا نل

  .مشسكي

  .كلريي

  .جيالنلي

  .مانكا نلي

  .مامه زيدي

  .بريه خال

  .دره جكي

  .حسيين

  .مريانكي

  .ستوركي

  .برخالو

  .وال نتوسع هنا بأكثر من هذا

  إمارة اليزيدية 10

أمراء اليزيدية مقطوع بنسبهم من األمويني كما تنطق بذلك وثائق عديدة، وتواريخ ال حتصى، وإن 
ىل البداوة، والتبعيد عن أصلهم سياسة مشهودة ال ينطلي أمرها وإن كان قد حدث إمارم قبائلية أقرب ا

واليزيدية أكثر اتصاالً بأمرائهم، وطاعتهم . يف األيام األخرية والوقائع املزعجة ما أنساهم اطراد السلسلة
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  .هذاوقد أوضحت يف تاريخ اليزيدية عن امارم وقبائلهم فال جمال ألكثر من . هلم كبرية جداً

وكل ما نقوله أن قبائل املوصل أو قبائل الكرد الشمالية كثرية، ال جمال الستيعاا، ويطول بنا ذكر قرى 
كل قبيلة منها، وإال كونت وحدها كتاباً ضخماً، ومع هذا فصلنا يف تاريخ العراق ما تيسر عند عروض 

  .احلوادث واالتصال ا

  قبائل الحدود

كرد ال حيصى عداً، والتوسع خارج عن البحث، فمن الضروري االمجال وإال ما جاور العراق من قبائل ال
ويف الدرجة األوىل منا " تاريخ العالقات بني إيران والعراق"فاملوضوع واسع جداً، وقد بسطنا القول فيه 

، فلن نر من كتب يف موضوعها وإن األدباء املؤرخني من اإليرانيني تعرضوا لذكر "عشائر إيران"
  ."1"ابعضه

ويف تركية ظهرت كتب عديدة فيها بيان عن القبائل هناك إال أن هذه املباحث مل تكن موسعة وال ذات 
اتصال بنفس القبائل وتارخيها، ويف بالد الشام عقد األستاذ الصديق أمحد وصفي زكريا فصوالً عنها يف 

ية املهمة يف تركية وال تتجاوز ، فاملهم ذكر عشائر إيران وبعض العشائر الكرد"2""عشائر الشام"كتابه 
  .ذلك

  قبائل كلهر 1

، وكلور وهي متفرقة يف أحناء عديدة من الوبة السليمانية وكركوك، "كلهور"هذه القبائل يقال هلا 
وتقع على ... وما جاوره" االيوان"ودياىل، وجماورة يف األصل لقضاء منديل ومواطنها االصلية هناك يف

  . جياور العراقاحلدود، تقيم يف ايران مما

وأما األمراء فيدعون أم يتصلون بنسب كودرز بن كيو يف ". كوران"ويف الشرفنامة أن قبائلهم يقال هلا 
، بقي احلكم بيد أوالده مدة وهذه االمارة تقسم اىل "خبت نصر"أيام الكيانيني وهو الذي مساه املؤرخون 

  .أمراء ماهي دشت" 3"و " حلوان"أمراء درتنك " 2"حكام بلنكان و " 1:"ثالث شعب

  ".منصوري"ومنه حصل فرع . منصور: وهذه القبائل يف احلاضر متولدة من أخوين

  ".شهبازي"ومنه تشعب فرع . شهباز

. بان سريي: وهي طوائف عديدة" بندنيجني"ااور ملنديل " األيوان"وهذه توطنت : قبيلة منصوري-1

  .ومن هؤالء من يعيش بصورة مبعثرة

  .وبني فروع قره أولوس من تسمى ذا االسم. كاو سوار
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ولَكج.  

  .هلشي

  .تسكن يف أحناء كرمانشاه، ومنهم من يعيش مع السنجاوية. نرِكسي

  .بهلو خور

    

  .سرتنكي

  .زرنه يي

  .كو تكيت

  .واألغلب يف اإليوان. ومن هؤالء من يقيم يف جرداول. كلهرها

  .وانيف آمسان آباد من االي. كوله سوند

  .تقيم يف هرسم. سليم

  .ومن هؤالء يف أطراف خانقني وبينكدره، وآخرون يف كرند وزهاو

  .عمربلْ: وهذه يف أطراف كرمانشاه وهم:  قبيلة شهبازي-2

  .كاربندي

  .سياه بيدي

  .شياين

  .بداغ بكي

  .شله

  .كبنك شري

  .نوِري

  .جيفا كبودي

لوو.  

  .حزكاه

  .دولة شوين

  .وهؤالء تابعون ماهي دشت

  .بياين

  .وهؤالء تابعون زويري من كرمانشاه. باقر أبادي
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لكجو.  

  .باسكلي

  .خالدي

  .وهؤالء تبع كواور يف شرقي جبل قالّجه

  .منيشي يف كفر آور

  .يف ديره. شهرك

  .يف كيالن. كيالين

  .يف جله. جله يي

  .يف مواطن متفرقة. كمره ىي

  .يف مواطن متفرقة. شاهيين

  .ق وهم كثريون، منتشرون يف خمتلف مواطنهمنهم يف العرا. شوهان

  .قلعة شاهيين

  .يف روان، رحالة. مله سري

  .يف روان. كله با

  .يف روان، رحالة أيضاً. قومجي

  .يف روان، رحالة أيضاً. سياسيا

  .يف روان، رحالة أيضاً. كله جوىي

  .تسكن القرى. ده رويكه

  .تسكن القرى. بدره ىي

  .تسكن القرى. هارون آبادي

  .تسكن القرى. ف آباديبر

  .تسكن القرى. كوركه ىي

وهذه العشائر من القبائل الكردية األصلية، وهي تابعة لكرمانشاه، انتشر الكثري منها يف أحناء عديدة من 
وطوائف منصوري منها ممتدة على احلدود، ويبدأون من حيث انتهى الفيلية وتقيم كلهر يف . العراق

ن أراضي الفيلية وتتصل بقضاء منديل وال خيلون من زعازع وفنت على احلدود م" ده باال"االيوان ااور 
وغالب املنازعات متأتية . وهذه الفرقة أكثر تعرضاً" سومار"خصوصاً أيام قلة املياه، ويتعرضون لنهر 

  .منها، فتشغل العراق وإيران معاً
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ري جاؤوا من فارس اىل هنا، تابعوا أمرياً ومنذ حنو مائيت سنة أو أكثر كان االيوان خالياً، وإن قبائل منصو
، ويف أيام كرمي خان الزند كان أمريهم علي خان وهو والد شري خان وكانت له "منصور خان"يسمى 

ومن مث وجه هذا إمارة ذلك املكان إليه، مث . مجيلة فزوجها اىل كرمي خان" شاه بسند"أخت يقال هلا 
  .خلفه ابنه شريخان

وآخرون . إا تابعة حلكومة كرمانشاه قسم يف اإليوان وزهاب، وقسم على احلدودوأما قبيلة شهبازي ف
يتجولون صيفاً وشتاء يف أحناء سرميل، وبندنيجني وزهاب يف صحاري . يف أحناء كرمانشاه يف احلدود

وغريها من املواطن والصحاري القريبة " قلعة شاهني"، و "ديره"، و "كيالن"، و "كفراور"، و "كواور"
، و كله با من قبائل شهباز، يقيمون يف الصحراء "خالدي"نها، يصيفون ويشتون فيها وذلك أن طوائف م

وهو ر صغري " كالل دام"، وبني "سومار"بني شوراب وهو ر صغري يف احلد الشمايل من صحراء 
 قضاء منديل، اىل" الكودة"معروف أيضاً يقيمون يف يساره، وكذا طوائف أخرى تقيم فيه، وتؤدي البيتية 

 ويف "1"" قرشا50ً"رأساً واحداً عن كل قطيع من الغنم ربيعاً ويف الشتاء عن كل قطيع عشرة قرانات 
وإن هذه الرسوم تؤخذ من الشهبازيني ... أحواهلم كلها ال خيلون من تعرض باملارة من ب وسلب

الب ال يؤدون للدولة العثمانية ويف الغ. والسنجابيني على السواء، كما هو معتاد أخذها منهم دائماً
  .رسوماً من حني أن استولت إيران على لواء زهاب

وعلى كل حال هذه القبائل ال تفترق عن سائر األكراد، توطنوا هذه األماكن من أمد بعيد ال يف الوقت 
كر الذي بينه صاحب سياحتنامهء حدود، وإمنا كانت سكناهم من أزمان متباعدة إال أم مل يكن هلم ذ

اال أيام كرمي خان الزند، فالطوائف ظهرت قوا يف عهود احنالل إيران واضطراب أمور العراق، 
  .وامللحوظ أم سكنوا اإليوان يف عهد املغول ورمبا كانوا سكانه األصليني

هاد فر"إال أم مل تتفش بينهم األمية وإمنا يقرأون بفخر ومحاس ... وهؤالء ال خيتلفون عن البدو يف الغزو
  .يتسلون ا أيام راحتهم... وأمثال ذلك من القصص" رستم زال ورام كور"، و "وشريين

    

قص ذلك صاحب السياحة بسبب أم كانوا على احلدود بني إيران والعراق، يف أحناء منديل فعلمنا هذا 
إال أن . ف اآلثاركله منه، والكتب اإليرانية أيضاً تتعرض إلمارة هؤالء، وتتكلم عليها بسعة يف خمتل

القبائل اليت ذكرناها هي قرى ائتلفت فكونت جمموعة نالت هذا االسم أما تبعاً للمكان الذي اقامت فيه 
مدة، أو اىل الرئيس الذي حكمها يف وقت واشتهر امسه ولكن الرياسة قسمت بالوجه املشروح، وال متثل 

فكانوا قد توزعوها من قدمي الزمان وال . ريأصل قبائلهم، وال تشري اىل اسم الفرع الذي التحق باألم
بل جاء يف . يشترط أن يكونوا أجداد هذه القبائل، وإمنا هم رؤساؤها وحكامها أو املتحكمون ا
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ه وإن 1002الشرفنامة أا كانت تابعة للدولة العثمانية، وإن األمري منصور قتل أخاه شهباز يف سنة 
عثمانية منها يف كل سنة أربعون ألف رأس من الغنم فال شك أا الضريبة اليت كانت تأخذها الدولة ال

  . وإن أصل تكون الرياسة قد تعني، فاستوىل هؤالء على قبائل كلهر"1".قدمية السكىن يف مواطنها

ومن كلهور فروع عديدة توطنت العراق، . وقد سبق ذكرها" الداوده"ومن أهم فروع هذه القبيلة 
عرف هلا جمموعة كبرية وإن كان ال يزال بعض األفراد حيفظون ام من هذه وماعت بني أفرادها، فال ت

والتعريف ا يف خمتلف عصورها . واملطلوب بيان اموعات. وحالة األفراد مما ال يقام له وزن. القبيلة
  .املعروفة

 وهلم اإلمارة على كان حيوي قدمياً قبائل تركمانية، ورياستها كانت البن برجم" اإليوان"ونعلم يقيناً أن 
هذه القبائل واملنازعات بني املغول والتركمان دفعتهم اىل نواح أخرى أو مالو اىل املدن والقرى بل 

وال يبعد أن يكون معه ترك وهذا هو الذي أرجحه . امللحوظ أن إمارة آل برجم كانت إمارة على الكرد
. لهر وآخر من وليهم منصوري وشهبازيفلما ذهبت هذه اإلمارة ظهرت إمارة حلت حملها على قبائل ك

  .بل إننا مل نستطع أن نعني إمارم بعد سليمان شاه اإليواين

ومن الضروري أن نتحرى النصوص املوضحة ملا كان خالل املدة بني قتلة سليمان شاه وظهور إمارة 
امهء حدود منصور وحدوثهم يف هذه األحناء وسكناهم هذه املقاطعات مل يكن كما بني صاحب سياحتن

  .بل أقدم بكثري

وكل ما نقول هنا أن املسعودي، وإبن األثري، والسمعاين والبدليسي قد عرفونا ببعض القبائل القدمية، ومن 
أو كلهور، فهي قدمية إال أن سكناها يف هذه األحناء القريبة من منديل تدعو لاللتفات، " قبيلة كلهر"بينها 

  .فتجاوزواويفسر بأم جماورون . فهي حمل نظر

بلد روز "وكان صاحب نزهة اجلليس قد مر م من العراق جمتازاً اىل تلك األحناء وصل اىل بالد الروز 
، مث رحل منها اىل بندر علي وكل هذه كانت من أحناء بغداد، مث جاء اىل قرية "املعروفة قدمياً براز الروز

ألكراد مث رحل اىل قرية مجنسورت سومار، ويسكنها أكراد كلهور وهي أو ل حد العجم يسكنها ا
أقمنا ا باعزاز وإكرام ثالثة أيام يف بيت حاكم األكراد األمري حممد علي خان، : "ويسكنها كلهور أيضاً

وأسلوب هؤالء ... ويف كل يوم خيرج بنا بني تلك املياه والزهور واآلكام والربا لصيد األرانب والظيب
مث رحلنا من محنسورت " اىل أن قال"ل جبل وواد، متفرقني كاجلراد األكراد كالعرب البواد، تراهم يف ك

، وهي قرية "هارون آباد"ورحلنا، فأتينا . مث رحلنا فأتينا اىل قرية تسمى جشمه قنرب. فأتينا قرية كيالنك
ورحلنا فأتينا مدينة كرمان شاه . ورجعنا فأتينااىل ماهي دشت وكل هذه القرى عامرة. لطيفة
  ... من قرى كلهور-ماعدا كرمان شاه-هذه القرى كلها  و"1"".انتهى
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ومشاهلا الغريب وإن مياهه تروي قضاء منديل، " ده باال"، وهذا يقع يف مشال "اإليوان"ومن أهم مواطنهم 
وهذه املياه أي مياه . وتقرير احلدود ال خيتلف يف بيانه عن سياحتنامهء حدود. وتدخل حدود العراق

هو كنكر كانت تأيت من األراضي بني اإليوان، وده باال من مانشت اجلبل سومار وما يتصل ا و
، "دوشيخ"املعروف من أقصى نقطة منهم، وهو من سلسة شريه زول، فتسقي منديل وما يتصل به كقرية 

فإذا قطع حرمت منديل وقراها من املياه، وددت حياة بساتينهم األمر الذي يؤدي اىل توتر "... قزانية"و 
مما أدى اىل الرتاع على هذه األراضي، وجتديد ... قات دائماً، وال سبب لذلك سوى هذه القبيلةالعال

  .فتنها يف كل سنة

    

وقد يضطر . هذا مع العلم بأن زراع هذه األحناء من كلهور أيضاً، ولكن هذا ال مينع من إجياد الرتاع
سواء كانوا منهم، أو من قبيلة قره ... ه حقأحياناً أن يؤدي أرباب املزارع العقر ألمراء كلهور بال وج

  ...وأمراؤهم آنئذ شريخان، والفت خان. أولوس ممن يزرع تلك األراضي

ه يعني مقدار ما يؤديه أمراء قره أولوس، 1120وقد وجد فرمان لدى متصرف زهاب مؤرخ يف سنة 
وكل ما علمناه أن ... "1"مما يعني وجودهم يف التاريخ املذكور يف تلك املواطن... واللك، وكلهور

اإليوان كان بيد أمراء التركمان أيام اخلالفة العباسية وهم آل برجم وقد قضى هوالكو على أمريهم 
سليمان شاه بن برجم االيواين، وقد أوضحنا ذلك يف تاريخ العراق إال أننا هنا نقطع يف صحة النسبة اىل 

يوانية أمراء تلك األحناء، وقد اضطربت النصوص يف هذا اإليوان، وأن املوما إليه كان من التركمان اإل
 وبعد كل ذلك مخل ذكر قبائل كلهر وإمارم، "2".حتقيقها، فظهر الصواب بصورة ال تقبل االرتياب

وال يعرفون ما جرى خالل املدة بني سليمان شاه . ومل يتعني لنا أمراؤهم إال يف الشرفنامة وهم متأخرون
  .ازوبني األمراء منصور وشهب

  .وهؤالء كلهم شيعة يف إيران، وسنة يف العراق

  قبيلة اللك 2

. مالت اىل العراق وتغلغلت بني قبائله. من قبائل إيران اليت توسعت وانتشرت يف العراق مشاالً وجنوباً

 "1"وكانت تابعة قبيلة قره أولوس يف أحناء منديل كما ذكر يف تقرير احلدود. وهذه مما جياور كلهور

يف العراق، ويف إيران بني خرم آباد ووركوه أو بيشكوه حىت صيمرة، واألكثر منها .  زركوش:وفروعها
  .ويعدون اليوم من قبائلهم، وهم ليسوا منهم، وإمنا هم من اللك. اليوم يف العراق، ومع الفيلية يف بشتكوه

 أخرى متفرقون أفراداً وأماكن" املقدادية"مع الفيلية، ويف أحناء خانقني، وبنكدره وشهربان . سوره مري
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  ...ومجاعات

  .روزان

  .شيخ بزيين

 وفرقهم األخرى بني خرم آباد وشرياز يف املمالك اإليرانية، "2".وقد أكد كثريون أن شيخ بزيين منهم
ومنهم الذين نزحوا اىل أحناء ". علي اللهية"ويغلب عليهم الغلو، وكثري منهم اليوم . وفيما جياور الفيلية

وأما الذين جاؤوا العراق من أمد بعيد فال يعرفون هذه العقيدة، فقد رأيت يف أحناء . هذه األيامالعراق يف 
ومن غريب ما ... ، وهم منهم، ولكنهم توطنوا يف أحناء أربل من أمد بعيد"لك"أربل مجاعة باسم 

: راهم هناكومن ق...! صادفته أنين سألت أحدهم هل أنتم علي اللهية فأجاب استغفر اهللا أنا مسلم

  .قاشقا

خرخر.  

  .درمان آوه العليا

  .درمان آوه السفلى

  ".أي عني سليمان"كاين سليمان كا 

  ".احلجر األبيض"برد سيب 

  ".ورق الشجر"بنكانه 

  .ِمنارا

  .جديده

  .بنجينه

  ...وهلم عدة قرى يف قضاء كفري مسماة بأمساء بعض رؤسائهم

  .م ال يزالون على الغلوويف نفس بغداد عدد كبري من اللك، وه. هذا

  قبيلة زرزا 3

من قبائل دينان، " كيلي"من عشائر احلدود يف اشنة، تساكن قبيلة بلباس يف إيران، وأصلها من عشائر 
وكانت رياسة هذه ". عمر شايب"انفصلت من هناك ومالت اىل حكاري ويف اشنة منها ما يسمى ب

وال يزال " كور"، أقام بفرعه يف حمل "دري اغا"حدهم القبيلة موزعة بني أربعة أخوة يف حكاري وكان أ
  ".دري"يعرف هذا الفرع ب

فسكن بفرعه يف تلك األحناء، . ، ذهب اىل مشدينان، وكان حاكمها مشس الدين"زرين اغا"واألخ الثاين 
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 وكان مري سيد بك. "1""اشنة"قد احناز بقسمه اىل " شاب اغا"والثالث من األخوة " زر زاد"ويقال هلم 

  .هناك، فرتل جبواره" مري باساك"أمري قبيلة 

  .فاختذها دار اقامته" التون كوبري"والرابع منهم سكن 

قد " مري باساك"وال تزال فروع هذه القبيلة يف تلك املواطن، وكانت العالقات بينهم مشهودة إال أن قبيلة 
وآخرون تبعوا األفشارية يف شوشت ما بينهم، فتباعدوا وانقطعت الصلة، فدخل بعضهم يف إمارة مكري 

، فترك هلم "حاكم سوران"أما زرزا شاب اغا فقد اتفق رئيسهم شاب اغا مع حاكم حرير . أورمية
، مث صار ابنه "مري حاجي شيخ بك"وهذا تويف فخلفه ابنه ". مري عمر"، وبعد وفاته متلكها ابنه "اشنة"
  ".ذو الفقار بك"، فويل بعده ابنه "اغا بك"

    

من البلباس، فتفرقوا وصارت الهيجان " أمراء سوران"م هذا األخري خذلت عشائر احلدود خبذالن ويف أيا
يف تسلطهم، وإن أوالد شاب اغا قد بقوا يف اشنة، فانقادوا للدولة العثمانية، فتويف ذو الفقار بك فصار 

عفر بك ابن ايب القاسم بك ويف أيامه مال ابنه ج. وكان هذا يف أيام نادر شاه. مكانه ابنه ابو القاسم بك
  .اىل نادر شاه وملا قتل نادر شاه عاد جعفر خان اىل اصل عشريته

وملا ويل األفغان إيران مل يتعرضوا باشنة الحنرافها وبعدها، فبقيت بنجوة حىت ملك كرمي خان الزند فلم 
افرا سياب، ه تويف جعفر خان فخلفه ابنه 1196ه أو سنة 1195ويف سنة . يتسلط على اشنة أيضاً

وهذا مدة إمارته مل يتصل بإيران، فآلت اإلمارة . وكانت له شوكة هناك، فخلفه أخوه حممد سليم بك
  .اىل افرا سياب بن قاسم بك

مث أن جعفر بك ابن حممد سليم بك أحدث زعازع، فانتصر على سابقه وصار يسمى جعفر سلطان، 
 50 اخلراج إليران من أيام جعفر سلطان ملدة وبعده ويل ابنه صمد خان فصار حاكماً وكانوا يؤدون

  .ه1268سنة كما عرف من استشهاد قدم اىل الفريق درويش باشا سنة 

وطريق انتشارها، وأوضاعها منذ مائة سنة وقد " قبيلة زرزا"هذا ما أمكن تلخيصه من تقرير احلدود عن 
 ا، كما أن سوران ذات عالقة ومل يصرح يف معاهدة ... "1"امر الكالم يف بلباس وهناك عالقات

وجاء ذكرها يف . السلطان مراد بشيء عن هذه القبيلة ولكننا عرفنا عالقتها بقبائل بلباس ومري باساك
 ومل يسبق للمؤرخني أن حبثوا "2"الشرفنامة ومل يتعرض للتفصيل عنها بل أن الفصل اخلاص ا مفقود

 يف حني إين رأيت يف كتاب املسالك الذي يعتمده صبح فيها إال أننا رأينا النقل من صبح األعشى عنها
ولعل النسخ األخرى جاءت . األعشى قد ذكر أا زراري، وأن النسخة قدمية، وأعتقد أا نسخة املؤلف

مغلوطة دخلها غلط النسخ وال شك أن املسالك هو املرجع الوحيد، فمن الضروري حتقيق نسخة، 
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واألمل أن حيقق هذا . يلتان متقاربتان يف االسم ويف السكىن والتزاالنومراعاة الصواب فيها، وهاتان القب
األمر فريفع اللبس عن طريق حتري النسخ، مث ما يدعمها من حتليل ألفاظ اللغة الكردية وما هو أصل اسم 

ألن املؤلف يذكر أن أحد . واعتقد أن نسخة أياصوفيا هي األصلية. الذئب أو ابن الذئب عندهم؟ هذا
طني هو الذي كتب له عناوين الكتاب، واحلق أن خط العنوان يشعر بأنه خط خطاط بارع، ولعله اخلطا

وال شك أن البحث جيلو العلماء، ويعني اخلطأ يف أي النسخ، ونشري هنا اىل أن . الذي كتب لنفس املؤلف
زرزائية يف قبيلة زرزا قدمية أقدم مما ذكره صاحب تقرير احلدود وصاحب املسالك، فقد جاء ذكر ال

 واألمل أن تظهر الوثائق "1".املسعودي على ما نقل العالمة حممد أفندي الكردي، قاله يف تاج العروس
  .فتجلو املبهم عن املقصود من نص املسالك

 أثر تارخيي ومما يتصل بقبيلة زراري أو زرزا بالنظر الختالف النسخ ومها متقاربان يف املكان -كيله شني 
وهذا على جبل معروف ذا االسم، أول من عرفه من الغربيني، " كيله شني"ليوم باألثر املعروف ا

وهذا اجلبل يفصل بني اوشنة والعراق، وله . العامل اإلنكليزي يف رحلته" امليجر رولينسون"فكتب عنه 
  .فروع

رف املش" جبل كيله شني"والزرارية مسكنهم من مرت اىل جبل جنجرين : "قال صاحب مسالك األبصار
على اشنة من ذات اليمني، وهو جبل عال، مشرف مبكانه على مجيع اجلبال، كان واه الزمهرير، وكأنه 

للسحب مغناطيس جيذا خلاصه، وقد نصب عليه للتحذير ثالثة أحجار طول كل حجر عشرة أمتار، 
جر مربع وعرضه ربع هذا املقدار، ثخانته حنو ثلثي ذراع، منحوت من مجيع األضالع، مركب يف ح

ثخانته تزيد على ذراع يف التقدير، على كل من الثالثة كتابة قدمية مل يبق منها سوى املعامل وهي من 
احلجر االنع األخضر، الذي ال يغريه الربد وال احلر، وال تتأثر إال بألوف السنني، تأثرياً ال يكاد يبني، 

ملن صعد أو نزل يقال اا نصبت ملعىن فالوسط منها على بسطة رأس اجلبل، واآلخران يف ثلث عقبته 
االنذار، وإن املكتوب عليها أخبار من اهلكه الربد والثلج يف الصيف، وهم يأخذون اخلفارة حتته، 

  .اه."ويدركون أو يوارون من هلك بربده

أيام وهذا األثر التارخيي املعروف اليوم بكيله شني يعد حداً فاصالً بني إيران والعراق كما كان كذلك من 
  .صاحب سياحتنامهء حدود

  قبيلة شقاقي 4

    

وهي كبرية، ومنتشرة يف األحناء العراقية، متفرقة أفراداً، ومجاعات . من قبائل احلدود يف تركية، ويف إيران
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ويف تركية يف أحناء . ورئيسها امساعيل سيمكو. صغرية، وجتاور القبائل العراقية، واتصاهلا بقبيلة هركي
  .ء يف سياحتنامهء حدودحكاري على ما جا

  .ورئيسهم يف إيران عيسى خان. عودويي، أو عبدويي: وفروعها كثرية

  .رئيسهم حسن اغا. هناره يي

  .رئيسهم يف إيران سرتيب خان. كاردار

  .ومنهم يف إيران. شرا، أو شرراه

  .مشتركة يف إيران واجلمهورية التركية. بوتا، أو بويت

  .كركي

  .كاوانا

  .س خانرئيسهم عبا. فنكا

  .رئيسهم عمر خان. دالن

  .رئيسهم يف إيران حمي الدين خان. عماين

  .منهم يف إيران ورئيسهم قرطاس خان. مامدي

ومل يكن هلذه . يسكنون القرى شتاء يف صوما وبرادوست وجاري من إيران وصيفاً زوزان من إيران
. "1"هذا ما علمته من العارفني م". الشقاقية"ويعرفون من أمد بعيد عندنا ب. القبيلة موطن يف العراق

  .وذكر أوليا جليب هذه القبيلة يف مبحث اليزيدية

  قبائل أخرى 5

ومن القبائل الكردية يف احلدود مريوان، ومكري، ومري باساك، وحيدرانلو وسبيكي أو سبيكانلو، 
لعراق واألقطار واملشترك بني ا. ولكل من هذه فروع كثرية، وبني بعضها يزيدية... وزبالنلو، وجاليل

  .فاكتفى باالشارة". تاريخ العالقات بني العراق وإيران"، ويف "تاريخ العراق"والتفصيل يف . ااورة كثري

  األوضاع االجتماعية

  العقائد 1

ال يؤمل من هؤالء باعتبارهم قبائل إال البساطة يف العقيدة، واإلسالم ال حيتاج يف التعريف بعقيدته اىل 
 مطالب كبرية وإمنا هو توحيد خالص وإميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم جهود عظيمة، أو

وهم إسالم مث داخلهم التصوف، وصار للشخصيات أثر كبري يف التوجيه، حبيث عادوا ال يعرفون . اآلخر
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عبادة "من أمور دينهم إال حب الشيخ، وامتثال أمره ومراعاة توجيهه وال نأمن يف هذه احلالة أن تدخلهم 
ومن مث حيدث ما . ، وأن يذعن هلم القوم باستهوائهم، وأن مييلوا ميالً زائداً يف احلب هلم"األشخاص

  .يتجاوز حدود احلب

. وأثر العقائد اإلسالمية ظاهر مبا يقومون به من األعمال الدينية كالصالة والصوم وسائر الفروض الدينية

  .وعند أداء الفرائض املطلوبة. يف كل صالةومعرفة أوليات العقيدة وأركاا مما يتكرر 

وهؤالء ال يكادون يفهمون من الدين إال األعمال جمردة دون تفهم االعتقاد أو بالتعبري األصح انصرفوا 
وأمور العبادة ظاهرة فيهم وأركان ... للعمل دون فهم املقصود فبقيت العبادة جتري على االطراد املعتاد

  .ل العلماء يف بعض قبائلهم قليلاإلسالم مرعية إال أن اتصا

  .الكاكائية: ومن أشهرها. وهناك عقائد أخرى شائعة يف بعض القبائل

  .العلي اللهية

  .اليزيدية

  .وقد فصلنا البحث يف هذه العقائد يف كتب أخرى

  الطرائق 2

على قامت هذه خبدمات جليلة يف التخفيف من وطأة اخلشونة اليت يتصف ا أهل البداوة، فكم أثرت 
وأدت اىل نشاط كبري يف االصالح وأفهمت أن األركان والفرائض ال يكفي وحدها أن . سلوك الكثريين

تقوم باملهمة وإمنا جيب معرفة العقيدة من جهة، واصالح السريرة من أخرى، ومراعاة السلوك املرضي 
  .بريينفكان أثرها وتأثريها ك... واالتصاف خبري األوصاف املرغوب فيها ديناً وعقالً

ومن املؤسف أن تزيا بالتصوف غري أهله، ودخل املشعوذون من هذه الطرق املرغوب فيها، وصاروا 
يصطادون العوام ملا هلم من كسوة الصالح فإذا كان أصل وجود الطرق مصروفاً اىل االصالح، فقد دخل 

ايتها، وإا تنهي عن يف دورة املراسيم أيضاً ويالحظ منهم أعمال أشبه بأداء املفروضات دون تفهم غ
فساءت احلالة، وعظم املصاب من هذه حبيث صارت التلقينات باطنية، موجهة حنو ... الفحشاء واملنكر

ظاهراً، وعدم االهتمام بالفروض املقررة شرعاً فصارت واسطة امهال األمرين، " إصالح السريرة"طلب 
فمال أهلوها ... تباعد عن السلوك املرضيوعادت أعظم آلة خمربة للدين، وأقسى عامل هلدم العقيدة، و

من زعم " دعاو باطلة"، و "حركات وسكنات خمصوصة"اىل ظواهر ال ختتلف يف وضعها من أا 
الذين قام " غالة التصوف"مما قرره ... الوصول، ومعرفة احلقيقة، مما منشأه احللول، والوحدة، واالحتاد

  ...كان من أساسام هدم الدين، وإلغاء فرائضهيف وجههم العامل اإلسالمي، وهاج عليهم ملا 
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والطرق املعروفة كان تأثريها على القبائل كبرياً، مث استخدمت يف السياسة، ورمبا انقلبت املشيخة اىل 
ورمبا كان أصل أرباب الطريقة بعيدين عن ذلك، ولكن شعر . إمارة، فاستغل هؤالء الطاعة واالذعان

  . مالوا م اىل الغلوأخالفهم مبا شعروا به، أو

شائعة بني قبائل الكرد، واكتسبت مكانة عظيمة، والنصوص التارخيية تعني " الطريقة السهرورية"كانت 
 -1، وإمنا تدعو احلاجة لذكر الطرق املعروفة اليوم بني القبائل "تاريخ العراق"ذلك، وموطن ذكرها 

، وهلا مكانتها إال أا يف هذه األيام قل تأثريها كانت هذه الطريقة متمكنة يف الكرد: الطريقة القادرية
وكانت مكانتها أكرب من غريها .. على الكرد، وال يزال امليل اىل النقشبندية يف ازدياد، وسائراً بانتظام

. ملا كان الشيخ عبد القادر الكيالين متصفاً به من صالح وتقوى، وصار مقتدى الكل... خالية من الغلو

ولكن نشاط النقشبندية كان أقوى من غريه، بل ... مني من رجال الطرق املكانة الالئقةوال شك أن للقائ
  .تغلب

وهنا شيوخ الطريقة سائرون تبعاً ملا هناك من مؤلفات يف الطريقة، وليس فيها خفاء، وكل ما يقال عنها 
فهي طريقة زهد ... حللولأا مقبولة يف أساساا، وليس فيها ما يشم منه رائحة الوحدة، أو االحتاد، أو ا

واألمر الذي . إال أا اليوم تابعة لرسوم تكاد تشغل املرء عن الفرائض الدينية، وفيها تكلفات ال تطلق
يؤسف له أن هذه الطرق كونت ما هو أشق من الرسوم الدينية من التقاليد، وأضيفت اىل ما يف الدين 

ومل يلتفت القوم اىل أن أداء الفرائض الدينية ... والعطالةفكأننا قد مجعنا بني االثنني مما ساق اىل الكسل 
هي املطلوبة شرعاً، وأن أمور الطريقة غالبها النوافل فليست من ضروريات الدين، أو األمور األخرى اليت 

  .ال أصل هلا إال أن املرء كلف نفسه مبا مل يكلفه الشرع، والتزم الشقه

ول تقليد شيخه يف حركاته وسكناته يف حني أن القرآن الكرمي قد واملعروف من هذه الطريقة ان املربد حا
 وهذه ال حدود هلا إال االستطاعة ومل تكن تابعة لشخص أو "اتقوا اهللا ما استطعتم": صرح يف اآلية

أشخاص بعينهم، يف حركام وسكنام ويف عبادم، وإمنا ذلك تابع لقدرة املرء، ودرجة التزامه ملا التزمه 
  .وافل، أو ذكر اهللا، بل املطلوب يف الدرجة األوىل العمل الصاحل واالستقامةمن الن

  :وكان رؤساء هذه الطريقة

بري "قرية، يرجع اليها الشمولية وهم سادة، وجدهم األعلى " مشولة"وهؤالء ينتسبون اىل :  الشمولية-1
نور "رب سردشت، و ومرقده ق" قادري"ومن أوالده " الشيخ حممود الشمويل"، ومن شيوخهم "خضر

وابنه شيخ عمر كذلك دفن . املدفون يف سردشت أيضاً" الشيخ مشس الدين"وهذا ترك ". خبش الدين
مث الشيخ " كس نزان يف إيران"هناك، وهلذا ابن امسه شيخ عمر أيضاً، وابنه الشيخ مشس الدين مدفون يف 
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. شيخان يف خانقني، مث شيخ سعيد ابنهوهي قرية تابعة ناحية " هرشل"عبد اهللا بن مشس الدين ودفن يف 

  .وهذا له أخ امسه شيخ سعيد كان مرشداً مث ابنه حممود، مث شيخ أمحد ابن شيخ حممود

  .ويف أيام هؤالء كانت الطريقة شائعة ومعروفة

مث أم يف أيام الشيخ فضل اهللا ابن الشيخ أمحد صاروا نقشبندية وبعده شيخ مشس الدين بن فضل اهللا مث 
  .جنم الدين ابنهشيخ 

  .هرشل: والقرى هناك

  .زاله

  .باين يب

  .سراو

  .دره قلم

  .مششري كل

  .كرمك

  .ميدان

  .قسالن عليا

  .قسالن سفلى

  .كوته ميدان

الشيخ معروف وهذا من : وهؤالء شيوخ القادرية، من أيام جدهم الشيخ معروف وهم:  الربزجنية-2
ة للشيخ خالد النقشبندي، ورد عليه رجال الطريقة العلماء الصلحاء ومؤلفاته عديدة، وله معارضة قوي

  ".شهرزور"وال حمل الستقصاء أحواله فقد بسطنا ذلك يف تاريخ " 1"النقشبندية رداً عنيفاً

  ".ابنه"كاكه امحد 

  .شيخ حسن ابن عم كاكه امحد

  .شيخ حمي الدين أخو شيخ حسن

  ".ابن اخي شيخ حسن"شيخ عبد الكرمي شيخ حسن 

قد قطع اآللوسي يف تفسريه بصحة نسبهم، وشجرة هؤالء معروفة، واملهم أم قاموا وهؤالء سادة، و
ويف األيام األخرية اشتغل رجاهلا بغري . خبدمات إصالحية، فكانوا خري قدوة يف العلوم ويف السلوك

 فاضل واآلن الشيخ حممود. اإلرشاد، فمالوا اىل السياسة وحاولوا النجاح من طريقها، فانقلبت اىل إمارة
وإن . من كل وجه، نافذ الكلمة مسموع القول بل ال يرد له قول، واالذعان له والطاعة ال حدود هلما
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  .معايل األستاذ الفاضل بابا علي ابن الشيخ حممود

    

وعلى كل حال سارت الطريقة القادرية اىل االندثار وهكذا شأا يف الشمال من األحناء الكردية، حبيث 
  . أرباب الطريقة قد مخل أمرهم ومل يعد يعرف إال القليل منهمكادت تضمحل، فإن

وهؤالء من شيوخ الطريقة القادرية، وإن الشيخ عبد الرمحن ابن الشيخ أمحد ابن الشيخ :  الطالبانية-3
، "تكية الطالبانية"وتكاياهم عديدة يف بغداد منها . حممود كان من أشهر شيوخها، وله مكانة معروفة

وهذه مشهورة أكثر يف تأثريها على املدينة وعلى القبائل، وأهل ". تكية كركوك"، و "1"وهي معروفة
  .القرى أكثر من غريها

وأول من أتى منهم سكن قرية طالبان من مججمال فنسبوا اليها، ودعوا بالطالبانية، وهم من الزنكنة كما 
بينكدره صار عضواً يف ومنهم شيخ وهاب ابن شيخ محيد يسكن يف . أكد يل كثريون من رؤسائهم

ومن رؤسائهم الشيخ حبيب ابن الشيخ علي الطالباين وهو رئيس الكل، ورئيس . الس النيايب مرات
  .البلدية يف كركوك

وهناك من يقول إم . وهلم قرى عديدة ال ميت أهلوها اىل قبيلة بعينها، ورجال الطالبانية معدودون
ر ومري سور أوالد الشيخ موسى والشيخ عيسى، وعلى هذا جاؤوا من أحناء سورداش وأصلهم كاكه سو

  .مل يكونوا من الزنكنة

وإن جدهم األعلى الشيخ أمحد ابن الشيخ حممود ترك أوالداً كثريين كل واحد منهم ذهب اىل جهة، 
يف لواء كركوك ومججمال ... وصاروا ميلكون قرى عديدة ومزارع كبرية... وتوىل املشيخة فيها

  ...وكفري

وله أوالد وأحفاد منهم الشيخ وهاب ابن الشيخ . ذريته يف أحناء خانقني. الشيخ عارف:  أوالدهومن
  .محيد

  .الشيخ عزيز

  .الشيخ عبد الرمحن

  .الشيخ حمي الدين

  .الشيخ عبد الكرمي

  .الشيخ غفور

  .الشيخ قادر

  .الشيخ عبد الفتاح
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  .الشيخ صاحل

  :ومن هؤالء

شهوراً كما أنه كان شيخاً فاضالً، ورئيس طريقة معروف يف كان شاعراً م.  الشيخ عبد الرمحن-1
طبع على احلجر يف ذي احلجة . وله ديوان فارسي وتركي. كركوك ويعد من مشاهري الشعراء يف أيامه

وغالب ما تكلم فيه عن شرح املتنوي، ويف مدح الشيخ عبد القادر الكيالين، ويف . ه1284سنة 
طبعه رشدي بك ابن رشيد بك الكوزلكلي وايل بغداد األسبق يف . فةالتصوف، له غزل على لسان املتصو

وكان له تأثري كبري . كما يفهم من الديوان" خالص"مطبعة رضا باستانبول وإن لقب الشيخ عبد الرمحن 
  .على العشائر الكردية، وعلى أرباب الطريقة

يف اللغات التركية والعربية  الشيخ رضا ابن الشيخ عبد الرمحن وهو شاعرهم األكرب بل هو شاعر -2
ويقال انه مل يستوف شعر الشيخ رضا يف طبعتيه وإن الطبعة . والكردية والفارسية وديوانه طبع مرتني

وقد فصلنا . وفيه هجاء مقذع، ونقد مر. م ببغداد وهي أكمل من سابقتها1946األخرية كانت سنة 
  .يف العراق" التاريخ األديب"أحواله يف 

وله شعر كثري، وله قصيدة " فائز"وخملصه . القادر ابن الشيخ عبد الرمحن أخو الشيخ رضا الشيخ عبد -3
  "...ساقي نامه"تسمى 

  .درويش تكية بغداد وشيخها.  الشيخ علي-4

وله شعر، وسنتعرض لشعر هؤالء يف موطن . كان قائمقاماً يف عقرة أيام الترك.  الشيخ حممد خالص-5
  ...غري هذا

  .اآلن متصرف لواء السليمانية، وهو من أصدقائنا الذين حنتفظ بصداقتهم. خ حسن األستاذ الشي-6

عرفوا بالطريقة القادرية، ومشيختها وكان هلم الصوت . وال يهمنا تعداد كل أوالد الشيخ أمحد. هذا
روا وهؤالء اشته. األعلى إال أن طريقة الشيخ خالد تغلبت عليهم وكادت تزول الطريقة القادرية من البني

  .فتنوعت املواهب. أكثر من غريهم وعرفوا بالشعر أو املشيخة، أو اإلدارة، أو اجليش

هذا وال تزال الطريقة القادرية معروفة وهلا مكانتها يف الكرد ويف غريهم، بل هي شائعة يف خمتلف األقطار 
  .، وال حمل للتوسعويف الشمال من أرباب طريقتها آل الربيفكاين وال يزالون على الطريقة. اإلسالمية

كانت هذه الطريقة معروفة يف العراق قبل الشيخ خالد إال أن الشيخ أكسبها :  الطريقة النقشبندية-2
نشاطاً ومكانة من جراء أنه كان من العلماء، وأنه سلك بالقوم طريق العبادة والديانة، ومل يفصل بينهما 

مع ... قة زاهداً خالصاً، وعبادة هللا وطاعة لرسولهوبني طريق التصوف األمر الذي متكن به أن جيعل الطري
ومل يقل أحد منهم بإبطال . ولذا جند غالب اآلخذين عنه من العلماء املعروفني. علم وثقافة دينية
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  .املفروضات

    

فدخلها أمور ال ... وال أخالفه من العلماء أهل طريقته. ولألسف مل متض على ما كان عليه الشيخ خالد
الدين، وكل ما فيها اعتبار الشيخ الكل يف الكل من جهة الطريقة وغريها يف حني أنه إذا كان عالقة هلا ب

األخذ عن الشيخ ضرورياً يف الطريقة فال ضرورة تدعو العتباره أصالً يف األمور الدينية اليت أخذناها عن 
  ...املرشد اهلادي األعظم" ص"الرسول 

إال أننا هنا ال منضي حىت نشري اىل نبذة من " تاريخ العراق "وقد فصلنا ترمجة الشيخ خالد وأخالفه يف
  ...ترمجته، ونذكر بعض اآلخذين عنه يف أحناء الكرد من ألوية العراق

وهذه الفرقة ". علي بكي"من قبيلة ميكايلي من قبائل اجلاف من فرع آيل بكي : الشيخ خالد النقشبندي
ميكائيل هذا هو بري ميكائيل صاحب األصابع الست و. ، فهي أموية"رض"تنتسب اىل عثمان بن عفان 

، والشيخ خالد هو ابن امحد بن حسني من هذه الطائفة، وكان ممن درس "شش انكشت"املعروف ب
م يف دمشق يف 1817-ه1242 ذي القعدة سنة 13ه تقريباً، وتويف ليلة اجلمعة 119ولد سنة . العلوم

وع، ومكتوبات أي رسائل وهذه مطبوعة أيضاً يف سورية  وله ديوان مطب"1"الطاعون ودفن يف الصاحلية
  .وغالب كتب الطريقة مطبوعة. ه1289سنة 

  :وقد أخذ عنه كثريون يف بغداد وغريها ويهمنا من كان له تأثري على القبائل من رجال الطريقة

 وكركوك من وهذا من خلفاء الشيخ خالد يف أحناء الكرد يف السليمانية وأربل.  الشيخ عثمان الطويلة-1
وطويلة يف هاورامان يف حدود إيران تابعة ... األلوية العراقية، وغالب الكرد أخذوا عنه وعن أخالفه

ومن أوالد عثمان اليوم الشيخ عالء الدين ابن . للسليمانية من تلك األحناء وبقيت املشيخة متسلسلة فيهم
ذكور، وللشيخ عمر ابن امسه علي حسام الشيخ حممد اء الدين ابن الشيخ عمر ابن الشيخ عثمان امل

وتويف يف . الدين ابن الشيخ عمر املذكور كان مرتوياً يف أحناء بيارة قرية على حدود حلبجه يف هاورامان
  . وقد فصلنا أحواهلم يف حمل غري هذا"م1947"ه 1366سنة 

  . قره حسن جيوان من خلفاء الشيخ خالد، وجيوان قرية يف برزجنه-2

  .وهذا كان معروفاً. اعيل الربزجني الشيخ إمس-3

  .وجاء ذكره يف اد التالد.  املال عبد الغفور الكردي الكركوكي-4

وال يهمنا التفصيل عن هذه الطريقة، وموضوعها تاريخ العراق، وإمنا نقول هنا إن العشائر تأثروا ا 
ن من أهل الصالح والتقوى، ومن واحلق أن الشيخ خالد كا... كثرياً، وعادوا ال يعرفون غريها تقريباً

وكان الكرد يف وضع مؤسف من . حاول أن يصرف الناس اىل العبادة والعلم. أرباب العلم يف الدين
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وارتكاب الشرور، وبني هلم أن أداء املفروضات ال تكفي حىت يتصف بالسلوك املرضي، . النهب والشقاء
اته وسكناته عقيدة أو طريقة فتكون بالء آخر، وكاد ينجح يف مهمته لوال أن القوم صاروا يتخذون حرك

  ...وكان الناس ال يعرفون سوى التقليد باحلركات والسكنات املادية واالعتقاد بان ذلك موصل

  .شيخ عثمان: وأكثر انتشاراً يف لواء السليمانية وأحناء عديدة سلسلة الشيخ عثمان طويلة وهذه هي

  .شيخ اء الدين

  .شيخ عمر ضياء الدين

  .تويف. شيخ جنم الدين

  .اآلن موجود. شيخ عالء الدين

  .ختم اخلواجكان: واآلن كما بينت سارت على ج منتقد من أمور

  .التوجه

  .بل اقرب اىل عبادة األشخاص... ويف هذه إمهال للشرع، وتوجه أشبه بالوثنية

  :لد، وعمداوهذه انتشرت على يد خلفاء الشيخ خا:  الطريقة النقشبندية يف كرد الشمال-3

 يف العمادية واألحناء ااورة قد نال طه اخلالفة يف هذه الطريقة، واملعروف أنه من أوالد عبد العزيز -1
ابن الشيخ عبد القادر الكيالين، فاشتهر ذه الطريقة، واكتسب مكانة، وذاع صيته يف األحناء الكردية 

ة يف أحناء املوصل، كما أن الشيخ عبد الرمحن الطالباين وأخذ الطريقة منه مجاع. ااورة ويف املوصل أيضاً
اكتسب شهرة يف الطريقة القادرية بأحناء كركوك وكان يعد يف حينه أنه يف الدرجة الثانية من شهرة 

  .الطالباين

وهي تابعة للعمادية، وله خانقاه يف قرية برده سور، وإن أخاه . إن السيد طه يقيم يف ناحية كور لإلرشاد
. وهلم قرى يف إيران منحتها احلكومة اإليرانية للشيخ طه. خ السيد صاحل له تكية يف ناحية كورالشي

وأتباعه هناك كثريون، ومنهم يف أورمية، وقد نال هذا الشيخ أعين السيد طه الكيالين صيتاً كبرياً، وله 
  .أتباع عديدون يف املوصل وعقرة والعمادية وسائر األكراد يف الشمال

    

 مكانة هذا الشيخ كبرية جداً، وأن األكراد أذعنوا له بالطاعة التامة، وكانت مشيخته هناك بنطاق إن
وكان أخوه السيد صاحل من الشيوخ املعروفني فيها، قد جعله أخوه الشيخ السيد طه خليفته وملا . واسع

  ...تويف خلفه الشيخ عبد اهللا ابن الشيخ طه وأشتهر كثرياً

وهذا أعقب . وترك السيد رشيد، فمات بال عقب، والسيد طه الثاين. مد صديقحم: وكان له ولدان
  .أوالداً كثريين منهم السيد حممد صديق صار نائباً
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فهو اآلن يف إيران يف " عبد اهللا"وأما ابنه اآلخر وهو . وله أوالد" السيد حممد"وأعقب . السيد عبد القادر
  ...وله ابن امسه سيد عزيز" أشنه"ناحية 

ادت تنقلب الرياسة الدينية، أو رياسة الطريقة ومشيختها اىل إمارة، فدخلت ميدان السياسة، وغالب وك
وهذا انتشرت :  الشيخ حممد البارزاين-2 "1".ما علمناه منقول من سياحتنامهء حدود، وتاريخ العراق

الشيخ "عقب ابناً امسه الطريقة على يده يف أحناء زيبار وبارزان أخذ الطريقة من السيد طه الكيالين وأ
وهذا من أوالده الشيخ أمحد، والشيخ " الشيخ حممد"مث أعقبه ابنه . وهو شيخ النقشبندية بعد والده" سالم

  .مال مصطفى وآخرون

  .الشيخ أمحد

  .مال مصطفى

  .الشيخ حممد صديق

  .الشيخ سالم قتله األتراك يف احلرب العاملية األوىل

حاولوا قلب . ريقة يف تلك األحناء اليت هي حتت سلطتهم، وال يزالونوهؤالء يعدون من أكرب شيوخ الط
بل قاموا فعالً بذلك، فاستغلوا طاعة األكراد هلم، فوجهوهم حنو اإلمارة أو " إمارة"الطريقة ومشيختها اىل 

  .الرياسة القبائلية فاحنرف هؤالء بقدر ما كان قد أصلح أجدادهم

 املوصل، وال ما كان يف البلدان املهمة، وإمنا الذي تدعو احلاجة ال يهمنا ما كان يف:  تكايا أخرى-4
لذكره الطريقة اليت تتأثر ا أهل البداوة، وهم أهل القرى، أو الرحل، ومن ذلك التكية املعروفة يف قرية 

فإا كان يتوىل مشيختها الشيخ اء الدين فقد ذاعت شهرته يف تلك األحناء، وتبعته قبائل " بأمرين"
  .ديدة يف هذه الطريقة وهي نقشبنديةع

واحلاصل أن تعلق الكرد بالدين، وبأهل الصالح والتقوى كبري جداً، وإن استغالل األخالف من أهل 
  .الطرائق لإلمارة وللسياسة تضييع ملكانة اإلرشاد، فاستفادت من تلك الطاعة

مور غري املشيخة، فلم يتأخروا عن واآلن كثريون من شيوخ الطريقة قد متكنوا من استخدام مريديهم يف أ
  ...واملطلوب التوجيه الصحيح مهما كان موضوعه. تنفيذ ما أرادوا

وال ينكر أن بعضهم كانت غايام شريفة، وأوضاعهم ملصلحة الدين أو الوطن والبعض اآلخر حياولون 
  .أو أم يريدون التخلي من كل قيد. أن يكونوا بنجوة من كل كلفة

  ايشيةالحياة المع 3
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فاجلاف ... لكل عشرية، أو قبيلة اجتاه يف حياا املعايشية، وطريق يف انتاجها": الرعي" تريبة املواشي -1
مثالً مشهورون يف تربية املواشي، وأكثرها األغنام، ولعلها السبب يف حتوهلا للحصول على مراع، إلعاشة 

 لكل طائفة أماكن خاصة ا، فال تتجاوز ما لديها من مواش، ومن قدمي الزمان اقتسموا املواطن وتعني
مواطن رعيها يف اجلبال املباحة واملراعي اخلصبة بني إيران والعراق صيفاً وشتاء، وهكذا القبائل الرحل 

األخرى لكل منها موطن رعي وغالب الوقائع، واحلوادث جتري ابان املرور فتتنازع بينها، ومع العشائر 
وهذا يف السنني املمحلة، أو قلة اخلصب، أو كثرة ما لدى العشرية . إليرانيةاألخرى، أو مع رجال الدولة ا

  .من حيوان فتمد يدها مما يؤدي اىل وقائع

أما إثارة الزعازع أيام توتر العالقات بني إيران والعراق فهذا قليل، والقبائل الكردية أهل مصاحل مع 
ياحتنامهء حدود ويف تقرير احلدود أن هؤالء مييلون ولذا ورد يف س. الدولتني، ال حياولون التشويش بينهما

اىل إيران أكثر، ومن مث نعلم املغزى يف أن القوم ذوو عالقة واتصال ال يريدون ضياع مواطن رعيهم، فال 
وشأن الرعي يستدعي ذلك، ولكن يف الوقائع األخرى يف ... يسارعون يف املناضلة، أو إبداء العداء

 أثناء املرور ملا يرون من معارضة أو تعديات من املوظفني يف سريهم، أو من الغالب مبناها شخصية، أو
  .القبائل يف طريقهم

    

وإحصاء ما عند القبائل من الغنم أو الدواب واملواشي أمر ال يصح بوجه، وما كتبه األجانب ال يعدو 
لى الرعي، وهو من لوازم ولكن األمر املهم أن هؤالء على كثرم يعيشون ع... التخمني، وال يعول عليه

... ويتولد هلم ثراء كبري، ويعدون من أغىن القبائل من جرائه... جتوالم وتنقالم، وإن أكثر رحبهم منه

ويف كل سنة يقدمون للبيع مقداراً وافراً، ال . ويف الوقت نفسه يقدمون ألهل املدن ما حيتاجونه من مادة
... كالصوف واجللود... لغنم للذبح، أو السمن، واجلنب وما شابهيوازيه ما يستفاد من الزراعة سواء من ا

  .والقبائل املستقرة ال ختلو من مواطن للرعي، أو تنقل مهما كان نوعه. ولكل قيمته وفائدته

إال أنه يصح أن يقال بطريق القطع أن مهمتهم ... وليس لنا من االحصاء ما يؤيد الغرض املطلوب. هذا
  .ن أمهية الزراعة، بل مها الزمتان للحياة االجتماعيةكبرية جداً، ال تقل ع

هذه ال يقوم ا كل القبائل، والرحل منهم ال يتعاطون الزراعة إال قليالً، وإمنا يتعاطون :  الزراعة-2
الرعي، وأما الذين يتعاطون الزراعة، فهم سكان القرى يف األغلب، ولكنهم مل ينقطعوا متاماً اليها، وإمنا 

... ويستفيدون من الناحيتني، ويقومون باملهمتني... ربية املواشي يف كثري من األحيانيتعهدون ت

وامللحوظ أم يف زراعتهم ال يقدمون إنتاجاً زائداً حبيث يعرض لألسواق، فيكاد زرعهم ال يكفي إال 
  ...لسد حاجام
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م الكبري منها، وللمتفوض واألراضي كثري منها مفوضة يف الطابو، وإن امراءها ورؤساءها ميلكون القس
وهذا هو العام . وأما الشلب فيؤخذ فيه النصف"... املائي"، أو اخلمس يف السيح "املطري"العشر يف الدمي 

األمر " قضاء كفري"أو األغلب هناك ولكنه خيتلف كثرياً يف بعض املواطن فال يستقر على قاعدة، ففي 
  .متفاوت جداً

 ويغلب على املراعي أن تكون مباحة، وبعض القرى أمريية غري مفوضة، .وكذا يف أربل، ويف أحناء عديدة
أو " حق املختار"وأين أضرب مثالً يف اجلاف، فإم يف أراضي السيح خاصة يعطى . ولكل واحدة حكمها

فال " حق الطابو"مخس اخلمس املذكور، ويف الدمي يأخذ املختار حقه من الفدان الواحد من " السركلة"
أي أنه معفو من حق الطابو، وإذا كانت قرية املختار معمورة، فال يؤخذ منه " املتفوض"ك يعطيه للمال

فال يكون تابعاً حلق الطابو، " منحة"حق الطابو عن فدانني اثنني، ويف هذا تشويق له، فكان هذا شكارة 
  ...ويؤخذ من اآلخرين

لك فداناً، ويقوم بإدارة زرعه وعلى كل حال نرى صاحب الطابو يأخذ حقه فيما إذا كان الزارع مي
  :بنفسه دون استعانة بأحد، ويتوىل أمره مستقالً، أما إذا كان الزارع ال ميلك فداناً فحينئذ

وربع الدينار يف الفدان البغلي، ويبذر " دينارين" يأخذ عن الكراب أجرة باستخدامه كعامل مقدار -1
حبسام "  وزنة35"تلف وزا، وتساوي عندهم  وزنة حنطة، أو شعرياً إال أن هذه خي30هذا الفدان 

هذا " الفالح"وللكاروب . ونظراً ألوزام، وقد يكون الفدان نصفه حنطة واآلخر شعري كما هو الغالب
ستة أمنان حنطة، وثالثة أمنان من الشعري، وأحياناً يكون العمال قليلني فيسمح أن تكون ستة " شكارة"

يضاف اىل ذلك أن صاحب الفدان يقوم خببزه وأكله ويعطى له جبنة، ". ةشكار"أمنان للفالح ويسموا 
  ".حذاء"وكالة 

، ويقدر بنصف الفدان البغلي "751"يأخذ ديناراً واحداً وثالثة أرباع " الفدان البقري" ويف -2
... تقريباً  

وال ... اليسار منهم ال خيتلف احلكم بني أن يقوم املالك ذه العملية، أو أن يقوم ا غريه من ذوي -3
  ...يتباين األمر باختالفهما

 أشخاص وهؤالء يتعهد م صاحب الفدان، حيصدون 3 يف احلصاد نرى كل فدان بغل حيتاج اىل -4
 من احلاصالت يف احلنطة، 71فيأخذون حينئذ ... ويدوسون، ويذرون، وينقلون التنب اىل احملل املطلوب

... يعود اىل صاحب الفدانوكل مصرف ...  من حاصالت الشعري61و   

وهذا خيتلف يف املوطن األخرى بالنظر لقرب احملل وبعده عن مكان البيع أو الصرف، أو القضاء أو ما 
فتكون املقاولة تابعة للرضا بني الطرفني من ... ماثل من حمال االستهالك يف األلوية أو املدن الكبرية
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إال املطرد األغليب الذي رأيناه عند اجلاف وهو هذا وفيه الفالحني واملالكني، وأصحاب الفدن والفالحني 
يف حني أن ... تشويق من أمراء اجلاف لقبائلهم، فال يرى يف غريهم هذا التساهل يف املقدار املأخوذ

  ...غريهم يأخذ اكثر من اخلمس والعشر يف املزارع واحلاصالت حلصة الطابو

    

  . جيري هناك، فال نتوسع بذكر كل جهة، وما فيها من تعاملوقد بسطنا الكالم يف كتابنا لواء اربل ما

اجلاف ال يأخذون شاة مرتع، وأما غريهم من الرؤساء فيأخذون، وبعضهم يأخذ حىت :  الشاة مرتع-3
ويف هذا مراعاة من أمراء اجلاف ألعوام، ويف اربل األمر على خالف ذلك، فإم ... من اجلبال املباحة

  .يف موطن غري هذا.. ولعلنا نبحث عن الشاة مرتع...  عنهيأخذون شيئاً كثرياً

والدولة العثمانية قد عينت املقرر هلا يف . وقد مر بنا ذكر بعض ما تأخذه إيران من الرسوم األمريية عرضاً
  ...قوانينها ولكنها تتساهل مع العشائر يف قوا، وتأخذ من العشائر الضعيفة

. يقومون بغرس أشجار فواكه وأحطاب وخشب. راعية يف ألوية الكردمن أشهر األعمال الز:  الغراس-4

وقد مر بنا ذكر بعض ما يستحصل من . وكل هذه ال تأيت هلم بفائدة كبرية من جراء صعوبة املواصالت
  .والبحث يف هذا مما يتعلق بكل لواء على حدة. األشجار مثل الفحم والكروم وسائر املغروسات

  عرف القبائل 4

 بالقبائل العربية يف عرفها، ومل يقع اال اختالف قليل يف الكم ال يف الكيف أي يف مقدار هذه أشبه
وقانون العشائر يسري مفعوله على هؤالء أيضاً مما يتعلق بالقضايا اجلزائية يف . التعويض عن اجلرائم

حواهلا ال ختتلف ويهمنا أن نقول ام يشتركون والعرب يف سائر أحواهلم وأوصاف القبائل وأ... األكثر
ويكتالون الكثري ... كثرياً ومما هو مشهود يف القبائل الرحالة أم كسائر البدو من العرب يتقوتون بالتمر

وإكرام الضيف شأنه كبري عندهم وكذا الشمم وعزة النفس األمر ... منه، ويعدونه من أقوام املهمة
فال ... ت تكتفي من الرحل منهم باملقطوعالذي دعا أن ال تتدخل احلكومة يف شئوم بتوغل وكان

يرضون بتدخالت املوظفني من رجال الدولة العثمانية، واآلن قد تغلب االستقرار واملستقرون منهم ال 
  .خيتلفون كثرياً عن أهل املدن

وهنا نعني بعض قواعد العرف القبائلي يف اخلصومات، وكل ما يقال فيه أنه يعود أمرها للرؤساء، أو 
  :وهذه أهم املطالب اليت يتناوهلا القوم.  القبائل، وال يتدخل غريهمألمراء

... وهو واحد. وتسميتها تشري اىل أن األصل عشائري يف الكل" الدم"أي " خوين"ويقال هلا .  الدية-1

ديناراً، وتؤخذ امرأة وفرس إلماتة " 20"ويتفاوت مقدار الفصل يف دعاوي القتل فأقله بني الفقراء 
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  .والقضاء على الفنت، وأن ال يثريها أحد بعد هذا التقرب واملصاهرةالضغائن 

، "مجنه"حممد باشا اجلاف يف حمل يقال له " شاطري"وقتل األمري عقوبته كبرية، ففي مرة قتلت قبيلة 
، فانقرض من جراء القتل الذريع فيه، وقد "كرم ويسي"فكانت العقوبة قاسية، فنكل األمراء بالفخذ وهو 

  .واألمثلة األخرى ال حدود هلا.  النساء واألطفال، ومبناه الغيض واحلنقمشل حىت

فإن عجز أخذ من اقربيه، مث من فخذه، وهكذا وأما . ويؤخذ الفصل يف القتل االعتيادي من القاتل أوالً
 فالشخصي يعترب األصل فيه أن ال... إذا كان بني قبيلة وأخرى، فتحسب القتلى، وتؤخذ الدية من القبيلة

ومن مث نرى ... يشترك معه اآلخرون ويقرب من هذا ما عند البدو فال يسألون أكثر من الظهر اخلامس
التماثل يف العرف، ونشاهد سريته جارية على التضامن فيه ودرجته، وكأنه موكول بدرجة التضامن بني 

  ...القرية أو األقارب األدنون

وهذا حيافظ عليه، ويذب عنه حىت يفصل . هو امللجأو" بناه"، وأصلها "بنا"ويقال هلا .  الدخالة-2
وإذا جتاوز أقارب املقتول بعد التجائه ملن قبل الدخالة أن يدمر ما يراه من أموال، ... بتدخل املصلحني

وهذا يولد ... ويقتل من شاء جتاه تلك الفعلة املنكرة اليت أجراها أهل املقتول، وعندهم أمر هذه كبري
  . واملعروف بني قبائل العرباملطالب به" احلشم"

  .وهذه ال ختتلف عما عند العرب، فلم جتد فروقاً مهمة تستحق التدوين". بارمته"ويقال هلا .  الوسكة-3

وهذا يأخذه الرئيس ما عدا الدية، وهو تعويض جزاء كسر الدخالة، " وِشر"ويسمى عندهم .  احلشم-4
والتعديات ضد األخالق ال وجود هلا . على انتهاك حرمتهاوقد تكون املعاقبة شديدة، وهلذا ال يقدمون 

. عند بعض القبائل، أو أغلبها وأا ال تقع يف الغالب، ويفخر اجلاف يف أم ليس لديهم فساد أخالق

  .وهذا ما يقرم من العوائد العربية اخلالصة اليت مل تؤثر عليها احلضارة

    

لك من عرف قبائلي اال أين أقول هنا أن الكرد تغلب عليهم ومن املهم أن تدون الوقائع ويعرف ما هنا
  .سكىن القرى فيجب أن يكون احلاكم هو القانون وأن ال يلجأ اىل العرف القبائلي

ويكاد يكون " قانون العشائر"وقد سبق أن ذكرت يف اجللد األول حبثاً موسعاً يف العرف القبائلي و 
  .وأقول هنا ما كنت قد قلت هناك. مشتركاً

  األدب الكردي 5

ال ختلو أمة من آداب وإن كانت عريقة يف البداوة، وإن األمة الكردية ترجع آداا اىل تاريخ أصلها وهو 
ولعل السبب أن األدب الفارسي، قد أثر عليها وكذا . ومن الغريب أننا مل نعثر على آداب معروفة. قدمي
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دب والدين كان يف تلك اللغات، ومنها اللغة اآلداب األخرى من جراء ان لسان اإلدارة والعلم واأل
  .العربية

 نعم مل جند لغة كردية قدمية، وأعتقد أن الفارسية أثرت عليها كثرياً حبيث أنستها أصل لغتها، ورمبا -
كانت تشبه بعض هلجاا القدمية، واستبعد أن تكون الكردية احلاضرة على اختالف هلجات أهليها اللغة 

  .نقرضت لغتها، فصارت تعد فرعاً من اآلداب الفارسيةاألصلية، ورمبا ا

ورغبتنا شديدة يف أن نقف على لغة الكرد القدمية، أو على بعض نصوصها وأما اللغة احلاضرة فإا ذات 
وهذه قدمية أيضاً ولكنها متصلة . عالقة باآلداب الفارسية، وموزعة اىل هلجات متنوعة، وبعضها متباعدة

رمبا كانت الفارسية أثرت عليها مع هذا مل تدون اىل وقت قريب منا، أو أن املدونات باللغة الفارسية، و
  .قليلة ال تصلح للبحث

ويف أيامنا معايل األستاذ توفيق وهيب ممن ختلصوا للبحث اللغوي، واملقابالت اللغوية، ويعد من أركان 
هزة، وإمنا حتتاج اىل بذل جهود، واىل املعرفة يف هذه املطالب املهمة، ومن املؤسف أنه مل جيد املادة جا

وبعد ادراك ذلك كله وكذا النواحي األدبية من منظوم ومنثور وما . تعاون تام لتظهر مبظهرها الالئق
تكون املعذرة واضحة يف أن األدب القبائلي مل تنشر فيه مؤلفات تصلح للبحث، وال ... حنتاج اليه منها

  ... أدب البادية، وأدب أهل املدنيف االستطاعة الوقوف على العالقة بني

ويف هذه احلالة ال نقول بفقدان األدب القبائلي ولكن املدونات فيه قليلة ال طريق للبحث فيها، بل مل ختل 
. القبائل من أدب، وغالب الرؤساء يقرأون ويكتبون، وأكثرهم غري خال من األدب الفارسي، أو العريب

واملتعلمون من غري الرؤساء ليسوا بالقليلني وبني . دب الكرديوال شك أن ذلك ذو أثر كبري على األ
  .القبائل كثريون ينظمون الشعر الكردي، كما أم أهل ثقافة يف األدب الفارسي واألدب العريب

مر بنا ذكر مجاعة من الشعراء واألدباء خالل املباحث، واألغلب يف لواء السليمانية وكركوك، وقل من 
. اصة، وإن األدب الكردي يف الشمال غري متصل ذه األلوية، وال هو بكثرة هؤالءكان يف لواء اربل خ

وقد مضى ذكرهم، وال يزال " طاهر بك"، و "عثمان باشا"، و "خان قبادي"و " نايل"وممن نال شهرة 
ويف األيام األخرية ". أمحد حسن جاوش"شعراء آخرون يف اجلاف خاصة مثل حممد أمني بك، و 

وكل هؤالء أو أغلبهم مل يكن شعرهم على . ، فبز الكل، وفاق بشعره الكردي" الطالباينشيخ رضا"ظهر
  .البداوة، وإمنا هو متأثر يف األدب الفارسي يف األكثر

لواء "وغالب هؤالء يف تعاون مع أهل املدن، أو كانوا متأثرين م، وإن أجل ثقافة أدبية نراها مشهودة يف 
أللوية وإن كان رجال العراق ال خيلون من تأثري يف ثقافتهم، واالتصال بينهم أكثر من سائر ا" السليمانية

ال ينكر مما ال حمل للتوغل فيه، وإمنا يعود البحث فيه لكل لواء على حدة، والتثبت من األدب يف مراكز 
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  .األلوية واالتصال بتارخيها

 حمل للتوسع يف مكانته من آداب وال... هذه حالة األدب القبائلي وهو غري موحد، بل موزع اىل هلجات
واألمل أن تظهر مدونات فيه كما نشاهد ظهور بعض اآلثار األدبية، واملطابع والوسائل املدنية قد . املدن

  .سهلت االشتغال

  الحاالت األخرى 6

ال نستطيع أن ندون كل ما جيب أن يعرف عن القبائل من حاالت اجتماعية، فمثل هذا حيتاج اىل سعة 
د عزمنا على بيان ما نتمكن منه يف تاريخ كل لواء من جراء االشتراك املشهود بني القبائل وأهل خاصة وق

ومن جهة أخرى أن الفروق يف كل ناحية قد تدعو اىل حبث . املدن بال كبري فرق كما أشرت اىل ذلك
  ولعل يف هذا كفاية . خاص ا وال تظهر يف عموميتها بوضوح

  خاتمة القول

    

كنا من تدوينه عن القبائل الكردية استقاء من منابع تارخيية موثوقة، ومن اتصال ببعض القبائل، هذا ما مت
وبالعارفني منها ممن اعتقدنا أم أهل أن يؤخذ عنهم، وال نستطيع يف هذه احلالة أن نتجرد من كل تبعة، 

لى أبناء وطنهم والتعرف م فالتقصري ال طريق لنا يف التخلي عنه، وملا كانت غايتنا اطالع العراقيني ع
  .فاملعذرة واضحة وتدارك اخللل بالتنبيه عليه ممكن

ويف هذه احلالة، وبعد أن . ولعل كثريين يعلمون أوسع مما كتبنا. وال شك أننا كتبنا القليل وما فات اكثر
صالح ملا رأوا هذا الكتاب قد وصل اىل أيديهم يترتب عليهم بيان ما فات، واالستدراك ملا نقص، واإل

  .وقفوا عليه من خطأ

واإلحاطة غري متيسرة، والصواب غري . والتعاون على العمل يؤدي قطعاً اىل توليد نتائج كبرية يف املعرفة
وأرى من واجب الذمة اإلسراع يف إصالح ما يستدعي اإلصالح يف أقرب فرصة، فال أستغين . مكفول

  .عن الفات النظر، واملرء كثري بإخوانه

ملهم الذي أحاول إبداءه إن العمل املنظم يسوق دائماً اىل نتائج نافعة، فالغلط يناله اإلصالح، واألمر ا
واملرء ال يستطيع . وكل هذا تابع للمعرفة، وللتعاون يف أمر اإلصالح... والنقص يكمل، والزائد حيذف

  .أن يقدم أكثر مما عنده

. تحقيق مكانته، والتتبع حمله يف التنبيه لتدارك اخلللوجل ما أمتىن أن ال يطول االنتظار، وأن ينال ال. هذا
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  .ومن جهة أخرى طرق اإلصالح واضحة والتنظيم ضروري قطعاً

اهللا ربنا، وفالن :  ومن هذا النوع ما ينقل عن بعض العشائر العربية ملا سئل اجاب"1"واهللا ويل األمر 
  .ولكنه ال يهمل فخذه وقبيلته..! شيخنا

  .64-43جللد األول ص عشائر العراق ا"2"

  . أيضاً"آوايي" و "كند" ويف الشمال تسمى القرية "1"

  . ونشاهد مثل هذا يف بعض القبائل الريفية من العرب"1"

  . وهناك استعراض لبعض اآلثار القدمية واحلديثة40 خالصة تاريخ الكرد وكردستان ص"1"

اليب الوليد حممد بن .  واألواخر روضة املناظر يف اخبار األوائل"2" 308 ص1 مروج الذهب ج"1"
 وفيها تفصيل عن الكرد 75 ص4 اوليا جليب يف سياحته ج"1" 78 ص7الشحنة هامش بن األثري ج

  .وموطنهم وتعداد عشائرهم واا ستة آالف عشرية وقبيلة، قال وكلهم شافعية

  .3423 يف مكتبة ايا صوفيا رقم 10 مسالك االبصار ج"2"

  .عندي الد الثاين منه هذا الكتاب خمطوط و"1"

  . لعله اراد به أن املرحوم حممد فيضي الزهاوي اال اننا ال نعرف له هذا االثر، ومل يوضح عنه"2"

 خالصة تاريخ الكرد وكردستان "2 "354 حياحتنامه حدود ص"1" معجم البلدان مادة شهرزور "1"
  ."منتخب الذخائر" ترمجته يف كتاب "1" 382ص

  . ال يزال خمطوطا6ً بني احتاللني ج تاريخ العراق"1"

  .242 وسياحتنامه حدود ص58درويش باشا ص:  تقرير احلدود"1"

حتققتها من إبراهيم بك اجلاف ومن املرحوم عبد اهللا بك كيخسرو ومن كرمي بك اجلاف وهؤالء من "1"
  .وهؤالء من أكابر رجاهلم من االمراء. أكابر رجاهلم من االمراء

  .م1944 تشرين األول سنة 26ا بال عقب، وتويف هو يف  وله أخوة ماتو"1"

  .58 وتقرير درويش باشا ص244 سياحتنامهء حدود ص"1"

ونال . ه1262وكان قد ولد سنة . "ه1308سنة " ويل حممود باشا إمارة القبيلة يف سنة وفاة والده "1"
  . تفصيل ترمجته وهناك"181 ص2مشاهري الكرد ج"ه 1339 شعبان سنة 6تويف يف . مكانة كبرية

  .164 سياحتنامهء حدود ص "1"

 حنو املائة صفحة خمطوطة رأيتها عند كرمي بك، أخذت عنها بعض املطالب "تاريخ اجلاف" رسالة يف "1"
  .سواء يف تفرعاا ومواطن جتوالم وسائر حاالم األخرى.. وهي عمدة يف التعريف ذه القبيلة

 النقشبندية خمطوطة عندي خبط مؤلفها حممد ابن سليمان بن مراد ، يف الطريقة"احلديقة الندية ""2"
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 يف مناقب الشيخ خالد تأليف السيد "واد التالد". ه وقد طبعت مبصر1236البغدادي ومؤرخة سنة 
  .ه1292إبراهيم فصيح احليدري طبع يف دار الطباعة العامرة باستانبول سنة 

  . أيضاً"سوزكي" يلفظ "1"

  .وأصلها علي جان. فقط لالختصار" اليجان" ومنهم من يقول "2"" ياليك" ويلفظ "1"

  . السيف الصغري"1"

  . ومل يستطع أن ينسبها اىل من تسمت بامسه47 الشرفنامة ص"1"

  .164 سياحتنامهء حدود ص"1"

  . وهو ترمجة من كتب االنكليز403ص" ساداين"بلفظ " خالصة تاريخ الكرد" جاء يف "2"

  .403كرد ص خالصة تاريخ ال"1"

  . هو جبل كبري من جبال سيداره"1"

    

 وخالصة تاريخ الكرد وكردستان 242 وسياحتنامهء حدود ص59 تقرير احلدود درويش باشا ص"2"
  .450ص

  ".مشريان" قرية ومواطنها يقال هلا 28، ويف أسفله حنو "زامن كوه" جبل مشريان يقال له "1"

  . من هذا الكتاب56 راجع ص"1"

  .165اد ص عنوان "1"

  .228 سالنامة املوصل ص"1"

  .165 سياحتنامهء حدود ص"1"

  . هذه القبائل كلها ال تزال معروفة"2"

  . منمي توجد قبيلة ذا االسم إال أا مل تكن من اجلاف"1"

  .63 راجع ص"2"

  . كوشت كري"1"

  .58 راجع ص"1"

  .246 سياحتنامهء حدود ص"2"

  . كان شاعراً"1"

  .3ر ج مالك األبصا"1"

  . يف لواء السليمانية يف ناحية شهر بازار، وال يزال معروفاً ذا االسم"1"
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  .69 اد التالد ص"1"

، ويف عقائد العلى اللهية يف تاريخ "الكاكائية يف التاريخ" تكلمنا يف عقائدهم وأحواهلم يف كتاب "1"
  .3و2العراق بني احتاللني ج

  . ذكر بعض قبائلهم402ان ص  ورد يف خالصة تاريخ الكرد وكردست"2"

  . جاءت حوادثهم يف تاريخ العراق بني احتاللني"1"

  . وما بعدها237 وسياحتنامهء حدود ص50 تقرير درويش باشا ص"1"

  .228 وسالنامة املوصل ص246 سياحتنامهء حدود ص"1"

  . راجع قبيلة بلباس"1"

  .372 الشرفنامة ص"1"

  .كتب يف حينه، مهم يف إيضاح تاريخ هذه اإلمارة عثرت على جمموع خمتصر من حوادثهم "1"

 وبعض الكرد يلفظوا "يوم ما"، أو "أحد األيام"واللفظة درية ومعناها .  تلفظ روجكي، أو روشكي"1"
  ".467الشرفنامة ص. "روشكي والصواب بالزاء الفارسية

 بدليس، وكيف وفيها بيان بعض مشاهريهم وامرائهم يف.  والتفصيل هناك474 الشرفنامة ص"1"
  .توصلوا لإلمارة، وأم كانوا من االكاسرة ومنهم صاحب الشرفنامة

 هذا الكتاب من تأليف يوسف املولوي شيخ التكية املولوية ببغداد، واملعروفة باملوالخانه وتسمى "2"
 أيضاحاً شافياً إال" 588 ص8ج"وقد أوضحت عن مؤلفه يف جملة لغة العرب ". جامع اآلصفية"اليوم ب

م والتفصيل يف 1740-ه1153أنين مل أذكر هناك وفاته وقد علمت أخرياً تاريخ وفاته، وأنه كان سنة 
  ".سبعة وزراء"تاريخ العراق القسم املسمى بتاريخ 

  . من أمراء ببه"1"

عندي نسخة خطية . وهو خمطوط يف حوادث الوزير حسن باشا ومناقبه.  قومي الفرج بعد الشدة"2"
ومثله يف حديقة . وهو من تأليف يوسف املولوي املذكور يف هامش سابق. عثر على غريهانفيسة منه ومل أ

  .الوزراء

  .73 تقرير احلدود ص"1"

  .وتعينت قيمته.  التومان مخسون قرشاً صحيحاً"1"

 كان أديباً فاضالً، وكاتباً معروفاً، وصحافياً وله مطبعة صغرية يطبع ا بعض الرسائل، وكان قد أقام "1"
  .م ودفن يف مقربة الشيخ معروف ببغداد رمحه اهللا تعاىل1947بغداد مدة وتويف يف عشرين أيلول سنة ب

  .78 تقرير احلدود ص"1"
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  .165 عنوان اد ص"1"

وهذا كان رئيس قبيلة منكور ابان اعالن احلرب العظمى األوىل وان الدولة .  ويلفظ بايز باشا"1"
بيلة يف القوة السفرية اليت اعدا منعاً من جتاوز الروس على املوصل العثمانية كانت قد استخدت هذه الق

وقد حدث معركة بني خيالة الروس وخيالة . فالتحق الباشا املومى إليه بقبيلته وأوالده ذه القوة
فجرت معركة عظيمة ". ارميه"الكائن بني صاوجيالق وحبرية رومية " سلدوز"العثمانيني يف املوقع املسمى 

وإن ابن بايز باشا قرين بك قد ابدى من البسالة ما شهد له ا القوم .  ست ساعات بصورة دمويةدامت
وكتب بربقية للدولة يفيد فيها أن ابين الصغري قد قتل الكثريين من . فجرح جبروح بليغة فتويف من جرائها

وأوالدي اآلخرين فداء الروس فمات مما اصابه من جروح، فصار فداء للسلطان وان شاء اهللا سأكون أنا 
  ...يف سبيل خليفتنا

" بطاريه ايله انش"يف كتابة .. أثىن سليمان نظيف بك على هذه البسالة اخلارقة وهلج مبا جرى من تفاد

  . والتفصيل هناك62ص

  . تقرير احلدود لدرويش باشا الفريق"1"

   .164 عنوان اد للحيدري ص "1"

  .382 الشرفنامة ص"1"

  .272 حدود ص سياحتنامهء"2"

  .382 الشرفنامة ص"1"

  .163 عنوان اد ص "1"

  .274 سياحتنامهء حدود ص"1"

  .93يف تقرير درويش باشا ص" دشت بيل" وردت بلفظ "1"

. وكانت هلا حوادث يف العراق بينها وبني قبائله أو مع احلكومة.  وهذه القبيلة تقيم يف قطر الشام"1"

 2تأليف األستاذ أمحد وصفي زكريا ج" عشائر الشام"ويف كتاب والتفصيل عنها يف تاريخ العراق، 

  .322ص

  .165 عنوان اد ص"2"

  .163 عنوان اد ص"1"

    

  . وهناك بيان تنقالت القبيلة93 تقرير درويش باشا ص"2"

  .277 سياحتنامهء حدود ص"1"
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  .164 عنوان اد ص"1"

  .81 تقرير درويش باشا ص"1"

ووك من أصدقائنا الذين نفخر م، وقد كان حاكماً، مث عضواً يف حمكمة متييز  األستاذ معروف جيا"1"
  .فويل مناصب عديدة واآلن هو زميلنا يف احملاماة.. العراق ومتصرفاً، ونائباً، ومديراً عاماً

  .139 من هذا الكتاب، وقبيلة بالك ص105 راجع ص"2"

  .165 عنوان اد ص"1"

  . راجع قبيلة بالك"1"

ه البلدة معروفة قبل أن خيلق شاه قلي الذي يزعم أنه بانيها، وإن املقاربة اللفظية توقع بأغالط  هذ"1"
  .أمثال هذه كثرية

  .خمطوط يف أبا صوفا.  مسالك األبصار جزء ثالث"1"

  . وما بعدها352 الشرفنامة ص"1"

  .21 التعريف مبساجد السليمانية ص"2"

  .165 عنوان اد ص"1"

. شهرزور يف املعجم جتد هناك اسم صاحلية من الشيعة، وال نعرف درجة العالقة م راجع مادة "1"

  .ويصح أن يكونوا عينهم

  .159 الشرفنامة ص"1"

  ."كيل" كانت ناحية واآلن قرية، وفيها نفط وتلفظ "1"

  . يأيت الكالم عليها عند ذكر قبائل احلدود"1"

  . بالكاف العربية وتفخيم الالم"1"

  ."خمطوط" لصاحب الكتاب 68 ص2اخلريية ج املعاهد "1"

  .431 و 423 الشرفنامة ص"1"

  .166 عنوان اد ص"2"

  .424 الشرفنامة ص"1"

  . ال يزال خمطوطاً"1"

 وهذا الكتاب يذكر القبائل بامجال، وهو أوسع كتاب يف جغرافية 442 مفصل جغرافية العراق ص"1"
  .العراق، متداول معروف

  .34يش باشا الفريق صدرو:  تقرير احلدود"1"
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  . ال يزال جوملرك معروفاً يف تركية"1"

  . من هذا الكتاب150 راجع ص"1"

  .331 و 309 سياحتنامهء حدود ص"2"

  .444 ومفصل جغرافية العراق ص146 الشرفنامة ص"1"

  .146 الشرفنامة ص"1"

  .164 عنوان اد ص"2"

  .214 خالصة تاريخ الكرد وكردستان ص"3"

  .214يخ الكرد وكردستان ص خالصة تار"1"

  .444 مفصل جغرافية العراق ص"1"

  .443 مفصل جغرافية العراق ص"1"

  . قد أعد للطبع وفيه زيادات كثرية، ونصوص جديدة عما جاء يف طبعته األوىل لصاحب هذا الكتاب"2"

  . اإليرانية لألستاذ عباس اقبال املؤرخ املعروف"يادكار" راجع جملة "1"

  .ة اليه مرت االشار"2"

  . هنا قد عني قيمة القران يف ذلك العهد"1"

  .413 الشرفنامة ص"1"

  .132 ص1 نزهة اجلليس ج"1"

  . وما قبلها37 تقرير احلدود ص"1"

وهناك اختالف النسخ من أناس مل .  راجع تاريخ العراق وجها نكشاي جويين، وملحق تاريخ العراق"2"
  .فليصحح اللفظ. زال كل لبسواآلن . يعرفوا وجه الصواب فاضطربت آراؤهم

  .35 تقرير احلدود ص"1"

  .161 راجع ص"2"

  .289 جاء الكالم على اشنة يف سياحتنامهء حدود ص"1"

  . يف تاريخ العراق، وتاريخ اربل تفصيل"1"

  .16 مقدمة الشرفنامة ص"2"

 نقل تاج  غري حممد فيضي الزهاوي كما فهم من12 ومن هنا علمنا أن حممد افندي املذكور يف ص"1"
 111 ص4 والظاهر انه حممد بن سليمان الكردي املذكور يف سلك الدرر ج414 ص2العروس منه ج

  ."م1780" ربيع األول 14 يف 1194املتويف سنة 
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  . والتفصيل هناك، وكذا يف غريها334 سياحتنامهء حدود ص"1"

  .479 ص1وهو خمطوط ج. "كتاب املعاهد اخلريية" ذكرا يف "1"

  .عندي نسخها املخطوطة. ة الندية يف الطريقة النقشبندية، والفيض الوارد واد التالد احلديق"1"

  . وتاريخ العراق330نامهء حدود ص سياحت"1"
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  الجزء الثالث 

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان اىل يوم 

  .الدين

وان املقابالت . اما بعد فقد كنت نشرت الد االول من العشائر البدوية، والثاين من العشائر الكردية
ان أحوال البادية يف غابرها وحاضرها التزال حمل النظر : " وكنت قلت. والفروق سهلت املعرفة كثرياً

لعديدون، وال حاول الكتاب االّ بيان والتبصر، وهي يف االغلب غري مطروقة، فلم يتعرض هلا املؤرخون ا
بعضها، فنجدنا حباجة اىل االستزادة، ورمبا عددناها من أهم مايلزم للمعرفة احلقة والتبسط يف مادا 

  .واالستكثار منها

    

وليس من الصواب أن نصد عنها وننفر منها رد أا فضاء واسع، وأرض قاحلة كما تبدو للحضري 
ندرك حقيقتها، وان نعلم أا عطن قومنا الذي منه جنمنا، واالصل الذي منه تفرعنا، الول وهلة دون أن 

فنكتفي بتلك النظرة، أو نتابع الشعوبيني أعداء العرب وتلقينام الباطلة يف أختاذ الوسائل للتنفري، وتوليد 
  ...الكره بطرق متنوعة وضروب خمتلفة

ومل يكونوا ... جتمعنا اللغة والوطن، وتتصل بنا العقيدة احلقةتربطنا بأهل البادية أواصر الدم والقرىب، و
بوجه على اهلمجية كما يتوهم، بل هناك أدارة منظمة وعالقات جوار، وروابط قرىب مكينة، وحتالفات 

وعهود مرعية وشريعة سائدة مما مل ينفذ اليه احلضري بادي الرأي وال يدرك كنهه ملا تلقى من سوء 
نظر اىل اخلشونة وجفوة العيش، وأعتياد شظف احلياة، وضنك الرزق، أو الفة الوحشة فكرة، أو رد ال

يف حني أن ذلك من دواعي احلياة الطبيعية اليت فقدت املريب االجتماعي، واليت جلّ آمالنا منها أن العيش 
 يف التوجيه يف البداوة براحة وطمأنينة، بعيدين عن الضوضاء وعن املشاكل املزعجة مع الرغبة االكيدة

فكل من ذاق طعم البادية ال يود أبداً أن حييد عنها، وال تطيب نفسه عنها، أو ... احلق، والتدريب الصاحل
  ...وجلّ ما هنالك اننا نشعر بضرورة االصالح، والتنظيم الصحيح... أن يعدل عن حياا

يلة والفة مبعىن الكلمة، مع وحيتاج من حياول أن يكتب يف أوضاع البادية اىل خربة تامة، ومعاشرة طو
رغبة يف العمل، وعناية يف اكتناه احلالة ليتمكن املتتبع من االفتكار يف نواحي النقص، والتعرف لوجوه 
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االصالح، فال تكفي حملة السائح او التفاتة عابر السبيل، أو أن يؤم املرء مضارب البدو ساعة من ار، 
ض املطلوب من املعرفة، بل يستطيع احلضري أن يكشف عن حياة فهذه ال تعين وضعاً وال تؤدي اىل الغر

البدوي بسهولة فيضن اا منغصة بالزعازع واازفات، أو تدعو اىل خماطرات، أو أا كلها هياج 
  .واضطراب

يف البادية عيشة هناء، وحياة لذيذة، وربيع وراحة ونعيم، اال انه ال ينكر اا مشوبة أحياناً بغوائل وفنت، 
او متصلة بقراع وجدال، ال دأ فيها فتنة، أو ال ختلو من اثارة غوائل ولكن أي حالة من حاالت احلضر 

هادئة؟ بل ال نزال نرى التكالب بالغاً حده، واالطماع مستولية على النفوس مما كره عيشة احلضارة، 
  .وأفسد صفوها، وأقلق راحتها، فعمت املصيبة

ياة احلضر لوجدناه ينفر من سوء عفونتها وننت جوها، أو ما يشوب ولو أستطلعنا رأي البدوي يف ح
نسيمها من الكدر، مير البدوي بالطرقات الضيقة، فيشم ما يكره من روائح، ويدخل االسواق فتكاد 

ترديه بفاسد اجوائها، ولعل ساعة واحدة عنده من استنشاق النسيم الطلق، أو يوما من أيام الربيع يفضل 
  ...ها، فريى عيشته وما هو فيه خرياً من نعيم احلضر كلهاملدن وما في

وهناك أكرب من كل هذا، يعتقد أن االدارة قاسية، واحلكم صارم، بل رمبا يعتربه جائراً، وحيسب ان العزة 
مفقودة، والسلطة متعجرفة، فال يطيق شدة النظام، وال يقدر على تنفيذ األوامر الكثرية اليت ال يسعها 

 كانت البادية موطن الظباء واآلرام فهي عرين أال سود، ولكل ما فيها وجوه دفاعه ووسائط دماغه، وإذا
بقائه، واحلياة يف كل أوضاعها ال ختلو من صفحات خري، ووجوه ضري، وليس هنا أو هناك خري مطلق، 

لو وصفحة األدب جت.. فكل منهما مشوب بعناء، ومغمور بآمال، تعتريه ما تعتريه من حاالت اضطراب
  .عما هنالك من ضروب هذه احلياة وأطوارها

وال نريد أن نسترسل يف مدح البادية، أو ذم احلاضرة، أو العكس، وأمنا نعين ما هو معروف، وان 
املتمنيات للفريقني أن تكون احلياة سعيدة يف احلالتني، فكالمها ينبغي ما عند اآلخر من حماسن ونعم، أو 

  ...ني، وان ينال خري االثنتني، فيزول ما يكدر الصفو، او يقلل من الشرورفضائل، وان جيمع بني احلسني

    

وال تتيسر هذه اال بعد املعرفة احلقة، فإذا أدركنا احلضارة ونظمها وعرفنا حياا وما هي عليه، فنحن يف 
غصات، ضرورة ملحة اىل االطالع على ما يف البادية بصفحاا كلها، وان ندرك ما فيها من مالذ ومن

فندون ما هناك، مما يدعو اىل التقرب، ويزيل العوائق، فنتعاون على مطالب هذه احلياة، وأن تقوى 
االخوة، وتعود كما كانت، وما احلضر اال بدو سبقوا اخوام خبطا، أو أن البدو اخوة احلضر مل يتقدموا 

. تبدى احلضري، ويتنعم مبا عندهبعد اىل ما عليه اخوام من حضارة، واالمل أن يتقدم املتأخر وان ي
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  .وهكذا البدوي يعيش عيشة احلضري يف باديته

كتب علماؤنا وأدباؤنا يف البادية ومواطن أهلها ومياهها، كما خلدوا آثاراً جليلة يف أنساب العرب 
ر يف وقبائلهم، فكانت تدوينام ال تقلّ عما ذكر يف االمكنة واملياه، واجلبال والوهاد والدارات وما ذك
الشعر، أو عرض من وقائع اال أن طول الزمن، وبعد ما بيننا وبني اولئك العلماء واالدباء قد غري 

االوضاع، وبدل االمساء، فلم نعاود املطالب، ومل نثبت املتجدد استفادة من تقدم اجلغرافية وصنعة رسم 
 تدعو اىل ذلك لتكمل املطالب، فالضرورة. اخلرائط واتقان أمرمها وتصوير املناظر واظهارها يف السينما

  .وتتالحق التدوينات استفادة من وسائل الفن

فاذا كنا حمتاجني اىل معرفة . نعم، يهمنا تثبيت املوجود من عشائر ومواطن، وما هنالك من حياة بدوية
 قومنا، وهذه احلاجة أكيدة، فال شك ان الضرورة تدعو اىل وقوف على املواطن أيضاً ال سيما املتصل

هذا عدا ما هنالك من خدمة أدب االمة، شعرها ولغتها ووقائعها التارخيية، . جبزيرة العرب موطننا االصلي
وهكذا معرفة عيشة البادية يف مواطن الكأل، واملياه واآلبار، والبوادي والقفار والطرق وكل ما يتصل 

  .حبياة البادية

عوا يف التحقيق، فخلدوا ما يتعلق باالدب، كل ذلك دعا أكابر االدباء واملؤرخني قدمياً أن يتوس
وباالشخاص من شعراء وأدباء ونسابة، كما بينوا حمل ظهور االدباء وما جاء يف الشعر، او يف احلديث، 

  .فكنا نستعني مبا خلفه علماء االمة وادباؤها يف التحقيق والتعريف.. او يف الكتابة من أمكنة وبقاع

شد احلاجة للتعريف بالبادية وشؤوا لنقدم للحكيم ما يستعني به، فيقوم بأمر وحنن يف حالتنا احلاضرة يف أ
التوجيه االجتماعي، ولالمة االخذ بالصحيح من هذا التوجيه فال نستغين بوجه عن املراجعة حلل أعوص 

ن ، وأن نستمر يف التدوين والتمحيص معا، ومثل هذه ال يتيسر أمرها اال أ"حياة العشائر"املشاكل يف 
  ."1" ه 1."نستويف املعرفة للحالة احلاضرة، فنكتب ما نستطيع من ظاهر وخاف

 احلاضرة وقد اجتازت خطوة حنو احلضارة، "العشائر الريفية"وهذه تبصرنا بالعشائر، وكالمنا اآلن يف 
فاستقرت يف مواطن خاصة، وال شك أن الضرورة داعية اىل معرفة هذه احلياة فاكتسبت العشائر حتوالً 

. وتطوراً وكانت يف العراق عشائر كثرية وردت يف خمتلف االزمان فانتقلت من البداوة اىل االرياف

وكلما زادت نفوسها، أو أختلّت حياة املدن مالت اليها وعوضت مبا عندها كما ان البداوة راعت عني 
ىب مشهودة يف الدم، الطريقة يف هذا االنتقال فكل خلل يف االرياف يسده البدو، ويف هذا كله نرى القر

  .ويف اللغة، ويف الشعور العام، وسائر احلاالت االجتماعية

ويف هذه احلالة حنتاج أن . كانت االرياف فقدت بعض االوصاف من البداوة وتقربت من االوضاع املدنية
شهود، ولكل من هذه حكمها امل. نلتمس هذه التغريات، وااري التارخيية، واالوضاع احلياتية، واالدارة
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وجل االمل مصروف اىل ادراك احلالة . فرأيت بيان ذلك باضافة حاالت متصلة، واختبارات متوالية
التارخيية واالجتماعية واالدبية يف مالحظات عامة أو خاصة مقرونة باالوضاع احلاضرة لتكون وسيلة ملا 

وكل ميسر ملا . ملن أراد الدخولتطمئن الرغبة اليه أو يسهل التوسع فيه أو التعليق عليه واالبواب مفتحة 
  .حاول أو أراد

  نظرة عامة

معرفة العشائر الريفية التتوقف على التاريخ وحده وان كان من أهم العناصر، فالنصوص مبصرة قطعا، 
أو بيان الظواهر البارزة وامنا منا احلياة العشائرية . كما التكفي بعض املشاهدات وتدوينها وحدها

ل الفعالة حبذافريها، وطريق ادارة هذه احلياة مما ال يتحصل من النصوص التارخيية بدقائقها، والعوام
وحدها، وال من تلك الظواهر البارزة بل من املالمسات احلقة واالتصاالت م وبآدام مقرونة 

  ...بتعامالم

    

ظر الصادق يف واعتقد ان هذه كلها بصورة شاملة تؤدي بنا اىل التوجيه احلق يف حل املشاكل والن
ومن الضروري اثارة أمرها بني حني . ورمبا عددناها معضلة من أعوص املعضالت. "العشائر الريفية"

وال نريد أن يكون ذلك تابعا ملواسم . وآخر مقرونة باالطالع القريب والبعيد مما يسهل ادراك صور احلل
ه املرحلة اىل املعرفة املكينة الصالح خاصة او حاالت ووقائع منفردة بل الغرض أن نتمكن من اجتياز هذ

وبسببه تتيسر املعاجلة من . واحلل تابع للمعرفة من وجوهها. احلاالت املختلفة أو البت يف الشؤون املعقدة
  .طريقها

 يف االقوام اليت "حياة القرية"وهكذا ما هو شبيه ما من . نريد أن نعلم قوام اتمع يف بداوته وأريافه معا
وكلتامها ترتع اىل . "حياة االرياف"واحلياة البدوية تؤدي وجوباً اىل احلياة الثانية . سواهاال تعرف 

وحياة الكرد عندنا شبيهة اتني احلياتني اال أن الوضع يدعو اىل . احلضارة واالمل أن تتقدم اليها خطوات
واحلياة يف كليهما .  باالريافواالوىل أشبه بالبداوة، واالخرى أشبه. تكوين القرية املتنقلة أو الثابتة

  .متماثلة يف الغالب

وامنا متدها . ومل تنقطع عن احلضارة. وتعدمها الوسيلة لقوام أمرها. واحلضارة ال تستغين عن هاتني احلياتني
وال ميكن التفريق بوجه بني .  بعد اجتياز مراحل يف التقدم"نفوس"، ومن "مواد أوىل"دائماً مبا عندها من 

. والتفاوت قليل جداً، وناجم من الوضع اجلغرايف. "حياة البداوة واالرياف" وبني "ريةحياة الق"

  .وحضارات االمم مل تكن بنجوة من ضروب هذه احلياة
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فال ريب ان حياة االرياف حالة .  يف الد الثاين"حياة القرية" يف الد االول ويف "حياة البدو"تكلمنا يف 
اذ املدينة . وسطى بني البداوة واملدنية كما ان القرية تقرب كثرياً من املدينةتقدم حنو املدن، فهي حلقة 

والزراعة مل تقطع . "الغرس" و "الزراعة"وقوام هذه احلياة . وحبثنا هنا يف االرياف خاصة. قرية متكاملة
ويكتسب حالة الصلة بالبداوة، بل ال تزال قريبة منها وفيها نوع من االستقرار، والغرس يفيد االستقرار 

ويصح أن نقول ان الزراعة أشبه بالقرية املتنقلة يف العشائر الكردية، . ثبوت، وحينئذ تفقد صفات البادية
  .والغرس أشبه بالقرية الثابتة لدى الكرد

ويصعب علينا . وهذه احلاالت املطردة، واحلاجة املولدة هلا قوام احلضارة يف مراحلها، واتمع يف حياته
. ني االرياف يف الزراعة أو الغرس وامنا نقول االنتقال قريباً او بعيداً أو املرحلة قصرية أو بطيئةان نفرق ب

ولعل امليل اىل املدن أقرب اىل . ورمبا استمرت اىل أمد حىت تتهيأ الدواعي والفرص اىل هذا االنتقال
  .هؤالء

ويظهر الول . تدعو اىل االلتفاتومن أجل ما هنالك ما يظهر يف العشائر الكبرية من حوادث سياسية 
وهلة اا االوىل من نوعها أو غريبة ليس هلا مثيل بني العشائر، ولكن من اطلع على التاريخ عرف 

وهذه تقرب من حياة البدو، . االحوال، وأدرك أسرار االدارة وعالقتها بالعشائر فال يستنكر وقوع أمثاهلا
  .ولكنها أقرب اىل حياة املدن

ن نتصل باملعرفة بالعشائرية بالنظر ملاهيتها، وبالنظر للبدو، وبالنظر للحضر وللعالقة باحلكومة وجلّ أملي أ
وكل سعة حممودة، وكل بسط ممدوح، ليكون داعياً . وأن يتصدى آخرون للبحث ويتوسعوا يف املطالب

  .العامل كلهوالنصوص احلقة مقبولة قطعاً والعلم كله يف . والوقوف على الفكرة الصاحلة. لالثارة

  المراجع

وهذا . نريد أن نعلم عن عشائرنا وأنساا وتفرعاا ومواطنها، وجمتمعاا والشيء الكثري من خصائصها
واذا كنا بينا مجلة منها يف الد االول .  خاصة"تاريخ عشائر العراق"تأرخيها اال أننا ال جند كتباً وافية يف 
ويصلح أن . دمية والبدوية احلاضرة وهذا يصدق على عشائرنا الريفيةفما ذلك اال للعالقة بني العشائر الق

يكون أصالً يف مراجعنا ألهل االرياف وبينها ما هو قدمي السكىن يف العراق، او متحدر من العشائر 
  .وهذه كثرية جداً وحتتاج اىل ما يبصر ا من وثائق. البدوية املوجودة، أو ام بدو مالوا اىل االرياف

وهلذه مراجع ختصها باعتبار أصلها او باعتبار اا االصل وهلا مباحثها اخلاصة زيادة عما . قة ال تنكرفالعال
وتارخيها ذو عالقة . "متحرية" أو "عدنانية" و "قحطانية"وال ختتلف هذه عن تلك من التفرع اىل .عرف

  ."تاللنيتاريخ العراق بني اح"مبؤلفات تارخيية ال حتصى أشرنا اىل مجلة منها يف 
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االمر الذي . ولعل املراجع العامة واخلاصة ال تكفي وأمنا يهمنا كثرياً ان نتصل بالكثري من هذه العشائر
ويف هذه ما جنده يف .يؤدي حتماً اىل املعرفة احلقة من طريق املشاهدة العيانية واستنطاق نفس العشائر

سر حروبه، وحياته االجتماعية، واحواله مؤلفات ضخمة كما ان اوضاع القطر تنيبء عن تارخيه، وتف
  ...االقتصادية

ونستطيع أن نعد مجلة من املراجع زيادة عما مر اال اا قليلة بالنظر للمراد من جراء كثرة العشائر الريفية 
وليس الغرض التعداد واالكثار من املراجع، وامنا . واملطالب اجلديدة وال شك ان التحري يسهل الوصول

وبني هذه عشائر االقطار االخرى ااورة والبعيدة وال ختلو من عالقة ما، . ن يتم املطلباملقصود أ
  .ولالختالط واملعاشرة أثر كبري يف املعرفة

  :وهذه هي املراجع املهمة 

وال خيص االرياف اال أنه ال خيلو من صلة ويشترك يف . لالستاذ السيد عبداجلبار الراوي: كتاب البادية-1
لد االول اال أنه توسع يف مواطن البدو، وآبارهم وسائر أحواهلم مما ال يستطيع القيام به اال من مباحث ا

م يف مطبعة التفيض االهلية مث أعيد 1947طبع سنة . كان يف مهمة يف تلك الربوع، فله الفضل فيما تقدم
  .طبعه

ه خربة يف احوال جهته، طبع سنة مؤلفه فريق املزهر آل فرعون من عشائر الفتلة ول: القضاء العشائري-2
  .م وال خيلو من فوائد ختص عشائر الفتلة وما جاورها من عشائر1941 -ه 1360

يف جملدين االول يف أحوال العشائر العامة طبع بدمشق . لالستاذ امحد وصفي زكريا: عشائر الشام-3
ر االدارة حسب وكانت تقسيماته بأعتبا. والثاين كل عشرية على حدة. م1945 -ه 1363سنة 

ويف هذه الطريقة سهولة يف معرفة عشائر كل قضاء اال أنه يكرر العشرية الواحدة بالنظر . االقضية
وكان االوىل أن يذكرها مجلة واحدة فال . لوجودها يف أقضية عديدة، وال يفيد الوحدة يف العشرية جمتمعة
وكنا نأمل أن يدون أصول .  جداول معرفةيفرق أوصاهلا بأن يعوض عن االلوية أو االقضية مبا يقدمه من

وكان االول . كل عشرية مبا هو حمفوظها اذ مل يتمكن من املعرفة التارخيية، وأن ينبه على أغالط شائعة
  ."عشائر الشام"من نوعه يف 

ه وهذا ال يقلل من قيمت. ويؤخذ عليه انه مل يقدم القول يف كل عشرية مث يتناول االحوال العامة للعشائر
  ...وملا كان ذا عالقة بعشائر العراق فنجد الصلة مكينة، ونعده من خري املراجع وأجل االثار. العلمية

وهذا ال عالقة له بالتاريخ، وال . بيك.ومؤلف هذا الكتاب االستاذ ج. تاريخ شرق االردن وقبائلها-4
قله اىل العربية االستاذ م يف القدس ن1934طبع سنة . وال خيص موضوعنا كثرياً. حقق أنساب القبائل
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  .اء الدين طوقان

ويف كتابه هذا نعلم الشيء الكثري . للشيخ أيب اهلدى الرفاعي املعروف. الروض البسام يف قبائل الشام-5
فالرجل صاحب طريقة، وجلّ ما يستطيع يف حماوالته أن يقرب . عن العشائر وعالقتهم بآل الرفاعي

  . من الشيخ امحد الرفاعيالعشائر من الطريقة الرفاعية، أو

وقد أبرز مهارة كبرية يف وصل االنساب ليجعل العشائر الكبرية متت اىل ما حاول اثباته، فعد رؤساء 
والكتاب يعترب من املؤلفات املهمة يف عشائر الشام، ال خيلو . احلسنة من بين خالد ومل يعتربهم من طيء

. ويف الكتاب نصوص يعز على غريه العثور عليها. بفهو حبق صاحب مهارة وخربة يف ما كت. من فائدة

  .كما دون ما دون عن مشاهدة

. التقرير االداري لفخامة االستاذ السيد مصطفى العمري يف أحوال الديوانية حينما كان متصرفاً ا-6

 ولو ان كل متصرف كتب، يف لوائه عن أحواله وعن عشائره. وهو من أجل ما رأينا مما خيص موضوعنا

ولو طبع جلال عن . وقد مكنين من مطالعته وله الفضل. النكشف ما يف قطرنا من مبهمات كثرية
  .مبهمات كثرية

واالمل أن نرى باقي ما . كشف عن معلومات نافعة. لالستاذ الشيخ وداي العطية. تاريخ الديوانية-7
  .وعد بنشره

من . مر بن يوسف بن رسول الغساينللسلطان امللك االشرف ع. طرفة االصحاب يف معرفة االنساب-8
 ويف خزانة األب انستاس ماري الكرملي "سترستني.و.ك"مطبوعات امع العلمي العريب بدمشق بتحقيق 

وهو كتاب جليل الفائدة وفيه تفصيل لالنساب . نسخة منه خمطوطة مع الد العاشر من كتاب االكليل
  .ن أهل اليمنومكانته تظهر يف الصالت بني العشائر ومؤلفه م

    

شرحها . االصل للشيخ امحد البدوي السي الشنقيطي البو محدي. شرح منظومة عمود النسب-9
والكتاب مهم يف العشائر القدمية والتعرض لبعض املعاصرة . االستاذ املرحوم السيد حممود شكري االلوسي

  .وعندي الد الثاين منه. ال يزال خمطوطاً. منها

امهيتها يف اا اشترك فيها جم غفري من .  جملة عراقية تعرضت للكثري من عشائر العراق.لغة العرب-10
  .أرباب املعرفة وتعد يف مقدمة املراجع

وهو من تأليف . م يف حريصا1929طبع سنة . ال يهمنا كثريا. مخسة أعوام يف شرق االردن-11
ومهمته يف انه حبث يف عشائر . لعراقومل يذكر من العشائر ما يشترك با. األرمشندريت بولس سلمان

  .العرب
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. ه1353طبع يف مطبعة الراعي يف النجف سنة . للسيد عبداجلبار فارس. عامان يف الفرات االوسط-12

  .فهو مرجع مهم يف تدوين أحوال العشائر. وعالقته مشهودة. ويف هذا الكتاب مشاهدات كثرية

وفيه . ه يف املطبعة السلفية يف القاهرة1343بع سنة ط. لالستاذ السيد حممود شكري اآللوسي. جند-13
  .بيان عشائر جند وهي ذات عالقة مكينة بعشائرنا اال أن بياناته جمملة جدا

  .خمطوط عندي نسخته خبط املرحوم االستاذ حممود شكري اآللوسي. كتاب األمكنة للغدة-14

  . خزانة راغب باشاكنت راجعت خمطوطته باستنبول يف. البن قدامة. جممع األنساب-15

  .م1948وأصلها فارسي طبعت سنة . نقلتها اىل العربية. رحلة املنشي البغدادي-16

يف عشائر . وهو من املؤلفات املهمة جداً. لالستاذ حممد الباقر اجلاليل. موجز تاريخ عشائر العمارة-17
وان كان تعوزه . ات عنهاوقد أجاد املؤلف كل االجادة بذكر حمفوظات القبيلة ومشجر. لواء العمارة

 -ه 1367طبع سنة . النصوص التارخيية للتثبت من احملفوظ وقيمته العلمية فيما يوجد له مراجع

  .م يف مطبعة النجاح ببغداد1947

وامساء عشائره كتبت حبروف . استعنت ببعض الفضالء يف معرفة ما فيه. كتاب البدو باللغة االملانية-18
وهذا الكتاب من اجل اآلثار مزود خبرائط وببحوث . ة من السهل مراجعتهافالعشرية املطلوب. عربية

مؤلفه االستاذ املستشرق االشهر اهلر فون اوبنهامي باالشتراك مع االستاذ الربوفسور . مستفيضة وبتصاوير
واملهم . واستمر الربوفسور ورنر كاسكل بعد وفاة زميله ونشر ثالثة جملدات ضخمة منه. ورنر كاسكل

مؤلفيه استعانا مبا كتب عن العشائر من آثار وسياحات ومؤلفات تضم اليها املشاهدات، فبلغ من ان 
ناقش االستاذ ورنر كاسكل املؤلفات يف العشائر فكان اوفر . التحقيق غايته، فهو خري كتاب يف العشائر

.  وكل ما يقال فيه قليل.وأملنا أن ينقل اىل اللغة العربية لنعرف مجيع ما حبث فيه بسعة واستقصاء. مادة

  .فهو مرجع واسع يف عشائر العرب أو دائرة معارف عشائرية

 ونسخة 2413منه نسخة يف خزانة علي أمريي باستنبول برقم . مجهرة أنساب العرب البن حزم-19
 2228اخرى يف خزانة فيض اهللا من خزائن كتب امللة باستنبول باسم كتاب مجاهر االنساب، برقم 

اليمانية كلها راجعة اىل : د هللا مبيد كل القرون االوىل أخل ذكر فيه العدنانيني وأنسام وقالاحلم: أوله
 كتب سنة "بنو زريق"وعد االوس واخلزرج ومن اخلزرج . ولد قحطان وال يصح ما بعد قحطان

  .يف مطبعة املعارف مبصر. م1948وطبع سنة . ه1040

وفيه . ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن قدامة املقدسي: انينيكتاب التبيني يف نسب القرشيني والقحط-20
االول يف نسب . انه خمتصر اجلمهرة يف االنساب البن الكليب مع انه يعتمد على كتب عديدة غري اجلمهرة

  . يف خزانة راغب باشا باستنبول999قريش والثاين يف نسب القحطانيني برقم 
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. مرتب على حروف اهلجاء ويعد دائرة معارف.  رضا كحالةلالستاذ السيد عمر: معجم القبائل-21

  .م1949 -ه 1368طبع يف ثالث جملدات سنة 

طبع يف مطبعة الراعي يف .  ومقدمته بقلم االستاذ جعفر اخلليلي"ح.س.أ"تأليف : الفتلة كما عرفتهم-22
  .م1936النجف سنة 

وفيه ما يدعو . م يف ثالثة أجزاء1949طبع سنة . لالستاذ حممد علي جعفر: قلب الفرات االوسط-23
  .اىل حتقيق اجلهات املخالفة ملا ذكرنا

    

 ذكر يل مجلة من كتب االنساب املهمة منها خمتصر مجهرة "ريتر. ه"وكان االستاذ املستشرق اجلليل 
، وجامع 347، وسلسلة األنساب يف الال امساعيل برقم 999األنساب البن الكليب يف راغب باشا برقم 

وحبر األنساب .  قال االستاذ ومل أر الكتابني األخريين1305نساب يف خزانة وهيب البغدادي برقم األ
، واالستبصار يف أنساب األنصار يف اخلزانة 1011للسيد ركن الدين حسن منه نسخة يف كوبريلي برقم 

  .5235العامة باستنبول برقم 

ويف نصوصها ما يعني الفروق وكلّها . حواهلا تعرضت للعشائر وبعض أ"تارخيية" و "كتب أدبية"وهناك 
صنف املتقدمون يف أمساء األماكن كتباً وم : "وجاء يف معجم البلدان. تكشف عن أحوال العشائر

ومنها ما . منها ما قصد بتصنيفه ذكر املدن املعمورة والبلدان املسكونة املشهورة. وهي صنفان. أهتدينا
 وأما الذين ":اىل أن قال"...  على منازل العرب يف أخبارهم وأشعارهمقصد ذكر البوادي والقفار واقتصر

 وهذه الكتب ":عدد الكتب وقال"... قصدوا ذكر االماكن العربية، واملنازل البدوية فطبقة أهل األدب
ومن ... مث نقلت من دواوين العرب واحملدثني وتواريخ أهل االدب. املدونة يف هذا الباب اليت نقلت منها

  ."1"اه ..." وما شاهدته يف أسفاري، وحصلته يف تطوايف أضعاف ذلك. اه الرواة وتفاريق الكتبأفو

ويف هذا توجيه لالشتغال، بل فيه بيان مواطن عشائرنا احلاضرة اال اننا نستدل منها على تاريخ تنقل 
تبدل املوطن ال يغري و. والعشائر ال ختتلف يف أصوهلا. العشرية وحاجتنا تدعو اىل استنطاق مؤلفات كثرية

ومن . فهي يف مطالبها مهمة. فالعشائر الريفية ختتلف عن البدوية. ونرى كلّ هذا ال يفي بالغرض. أصلها
وهذا ما يبعد الشقة عن أصل . جهة أخرى ولدها القدم والتفرع فصارت هلا فروع أستقلّت بأمساء جديدة

  .وع اىل اصوهلاوالصعوبة كلّ الصعوبة يف ارجاع الفر. العشرية فينسى

وعلى كل نرى املوضوع وافر املراجع ال سيما ما يتعلق ببعض العشائر الكبرية وفيه توجيه للباحثني يف 
  .عشرية أو مجلة عشائر من جنار واحد يف أستقصاء أحواهلا، واستيعاب أخبارها

ق اليه اخلطأ من وال ننازع يف اختالف وجهة النظر فاألمر ليس مما ينصرف اليه كلّ أحد، وامنا يتطر
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  .وجوه

أتصلت مبحيط غريب عنها وبأوضاع غري مألوفة . وكلّ ما أقوله أن حياة األرياف جديدة بالنظر للبدو
هلا، فرأت صعوبة يف القبول، ولكن االستمرار والنسل اجلديد مما جيعلهم يكتسبون أوصافاً منتقلة ممن سبق 

يقة ما عليه أهل األرياف حىت يف آداا وعاداا مع ومهمتنا تدوين الفروق ومعرفة حق. يف هذه العيشة
مراعاة االتصال بأهل احلضر وما أدى اليه من تبدل يتوضح لنا من أصل القبيلة وما عليه هذه الفروع من 

  .الدخول يف االرياف

  المباحث

من آل "ملثل العريب وا.  قليلة"املتحرية"و . "العدنانية"، و "القحطانية"عشائر األرياف كثرية جداً، وجتمعها 
، والعدنانية اىل "آل" أي هذا التقسيم قدمي فالقحطانية متت اىل "بين" و "آل"فأن .  يضرب للقدم"وبين

  .وال خترج عشرية عن هؤالء. "بين"

 ومن أوالد أو أسرة أو ذرية، يف حني أننا "بين" مبا نقصده من "آل"ففي العشائر اجلنوبية يستعمل 
 عند "بيت" أو "آل" فرياد ا لدى القبائل القحطانية معىن "البو"وأما . "سرةاأل"نستعمل آل مبعىن 

.  بال فرق"البو"ويف أحناء العمارة والكوت واجلهات الفراتية يراد بالبيت ما نريده من الفخذ أو . العدنانية

 "آل"و . "آلبو"فيقال  عني ما يراد عند القحطانيني اال أنه متد مهزته "البو"وكذا عند العدنانيني يراد ب 

  .ولكل أستعماله. "ال"عند القحطانية يراد به عني ما يراد من 

وكلّ واحد من هذين اجلذمني يتفرع اىل عشائر .  أي القحطانية والعدنانية"آل وبين"ومباحثنا تتناول 
تكون هذا الد فالقحطانية تتناول الزبيدية والطائية وما يتصل ما وي. عديدة جدا هلا مزاياها وخصائصها

  .ومنهم يتكون الد الرابع. والعدنانية ينطوي حتتها املنتفق وربيعة وما ميت اليهما. منها

     وال شك ان االختالط أدى اىل تغلب االكثر من العشائر على اآلخر 

ها بالرغم من فاملنتفق عدنانية اال ان العشائر القحطانية اليت ساكنتها مل تعد تفترق عن. القليل يف اخلصائص
وهكذا يقال يف العدنانية اليت خالطت القحطانية . اا حفظت نسبها، ومل تندمج ا من كل وجه

ومبثل هذا ال خيرج كل منهما عن عربيتهما، أما الذين . فاكتسبت خصاهلا وان كانت اعتزت بنسبها
. فهو مشهود فيهم. الختالط أثرهخالطوا الكرد او االيرانيني أو الترك فام أضاعوا يف الغالب لغتهم، ول

والنسب ال يزال حمفوطاً أو حمتفظاً به للعرب حىت فيمن اندمج يف العشائر الكردية، أو الكرد يف العشائر 
  .ومثلهم الترك وااليرانيون. العربية

 أو كما واقل ما فيه القربة القريبة، واالشتراك يف املنافع، ودفع الغوائل. وال نتوغل يف أمر التفريع اآلن
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وهذا التوزيع االصلي اىل قحطانية وعدنانية سهل بيان خصائص كل صنف . "يف الدم واملصيبة"يقولون 
 أو "خنوم"وعليه تستند عصبيتهم وقوة . وأدى اىل االحتفاظ بالنسب وهوعزيز عند العرب حمتفظ به

ىل التعاون والتناصر يف العمل وامللحوظ أن يوجه جلهة اخلري، فال يستغل للشرور واآلثام بل ا. "صيحتهم"
  .لالنتاج املمدوح

وكنت أرغب أن أسرد العشائر الريفية على ترتيب حروف اهلجاء الواحدة تلو االخرى اال اين رأيت أن 
وذكر القحطانية فالعدنانية جيعل كل جذم من هذه وتفرعاته يف . الفهرس اهلجائي للعشائر يعوض

الن ذكر العشائر على ترتيب حروف اهلجاء ال جيعل .  تلوموهذا هو الذي رجحته بعد. موضوع خاص
وال يؤدي اىل معرفة . وال هلجتها وآداا وسائر احواهلا. صلة بينهما، وال يؤدي اىل توحيد عرفها بوجه

  .التعاون والتناصر بينهما

 صعيد واحد ويف هذا جتتمع عشائر غري متجانسة يف. "لاللوية"وكذا رجحناه على ترتيب االرياف بالنظر 
وهذا نعوض عنه . وكلها احتفظت بصالا، لذلك اخترنا أن منضي على ترتيب القحطانية والعدنانية

باخلارطة، وبذكر عشائر كل لواء يف حبث خاص على حدة توقياً من التداخل امللحوظ، ومن فقدان املزايا 
ى من ميت اليها بنسب يف املواطن فالعشرية تود الوقوف على أجزائها، وعل. املرغوب فيها لدى العشائر

  .االخرى جمموعة

  ...ويف هذه احلالة مل نفصل منهاج حبثنا، فالفهرس للمواضيع يعرب عن الغرض املطلوب

  من البدو الى االرياف

هذا التنقل او امليل من البدو اىل االرياف ضرورة الزمة حلالة ااورة لالرياف فالبدوي حياول سنوح 
الوضاع املواتية او يتوثب ليحل حمل الريفي أما لوقوع نزاع بني أهل االرياف الفرصة، ويتأهب ل

وتدافعهم، أو خللل حدث يف احلياة االجتماعية كأن مييل أهل االرياف اىل املدن، أو التفاقات حدثت ملا 
ة شعر أهل االرياف بضعف جتاه البدو، أو كانت هجومات متوالية أدت اىل انتصار البدو لشعورهم بقو

اىل آخر ما هنالك من . بأن تتهيأ الفرصة الساحنة فيضطر الريفي أن مييل اىل مواطن مانعة من االعتداء
  .أوبئة وطواعني وغوائل قحط وما ماثل

وهي طبيعية قطعاً واال فقد اختذت الدول تدابري لتحضري البدو فلم تتمكن . نرى احلالة الواقعية هيأت ذلك
. لبدو االسالم قلباً وقالباً، مل يروا بداً من قبول احلضارة، بل مل يقبلوا بغريهافلما قبل ا. من وسيلة ناجعة

وهذا حادث عظيم مل نر ما مياثله من نوعه اال قليالً يف . ومن مث حتضروا، أو صاروا حضراً يف البادية
  .العشائر اليت تركت الغزو فمالت اىل احلضارة
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ومن مث يألف البدو عيشة . ارية لركون البدو اىل االريافوال يسعنا حصر االسباب القسرية أو االختي
وكان ضعف الريفي جيعله مييل اىل القوة العشائرية أو االحتماء . ويفقدون مزايا البدو تدرجييا. االرياف

مما جيعل خلالً يف ... ومثل ذلك العداء املستمر، والطواعني، أو القحط. باملدينة فيتقدم اىل احلضارة قسراً
  .ومن مث مييل البدو اليها. افاالري

وبواعث اهلجرة أو . والبدو قد يقسرون على الرتوح، او يتربصون الفرص ليحلوا حمل أهل االرياف
والتحول سنة ... وهكذا يصيب الريفيني اجلدد ما أصاب من قبلهم. الرتوح كثرية، وللتدافع حكمه

داد من احلضارة وعوامل بقائها، وتوارث وادراك هذا التيار القسري أو االرادي نتيجة استم. قاهرة
فتياراهلجرة غري منقطع، وال حيصر . واحلاالت مشتركة تقريبا بني البدو وأهل االرياف. بعضها من بعض

  .ويف الوقائع التارخيية أو تاريخ العشائر الريفية ما يعني ذلك. يف حاالت خاصة

    

ل عناصر جديدة، ويف االرياف لظهور أقوياء واذا متت اهلجرة حدثت اوضاع جديدة يف احلضارة بدخو
وهناك اكتساب أوضاع او حاالت غري ملوفة، ومن مث تتغلب وتستقر ... ال يزالون يف قوة طبيعية ممرنة

ولو بعد حني عادات أهل االرياف باالختالط وااللفة الطويلة، ولكنه تترك أثراً من البداوة فيها فلم 
  .تتخلص منها

 حادث ظهور زوبع العشرية املعروفة، ومشر طوقة وعشائر عديدة تقربت اىل مضت بعض االمثلة يف
االرياف بالنظر للقطان االصليني من أهل االرياف حىت حصلت االلفة، فلم تلبث أن فقدت الكثري من 

  .وأثر اآلداب اوضح.. وهذا مشاهد يف املسعود، ويف بين الم وعشائر عديدة. خصائصها وآداا البدوية

  :م خصائص االريافومن أه

  .وهو أشبه باالستقرار. التقيد بأرض بعينها-1

  .وقد يفقد البدوي الكثري منها مبيله اىل االرياف، ويكتسب عوائد جديدة. وهلا حبث خاص. العوائد-2

  .وتغلب احملافظة عليها، وهي أقل تأثراً يف حالة التحول من البدو اىل الريف. االنساب-3

وقد يبقى ... وأمرها مشاهد يف اختالط العدنانية بالقحطانية وبالعكس.  كثرياًوهذه متحولة. اآلداب-4
  .أثر الواحدة مستمراً اىل حني ولكنه حمكوم عليه بالزوال

  .أو احنصر يف الدفاع عن الكيان. أو انقلب اىل اثارة العداء بقصد الوقيعة. وهذا انعدم تقريباً. الغزو-5

الدورة الرابعة يف -حلقة الدراسات االجتماعية للدول العربية"ت وبعد أن ذكرت هذا يف حينه انعقد
  : م فكتب حبثا بالعنوان واملوضوع التايل1954آذار سنة 21اىل6 من "بغداد

  التحوالت الحديثة في توطين البدو في الحاضر
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لغفلة، وبصر حبياة احلرب العاملية االوىل والثانية مما نبه من ا"واملستقبل وآثارها االجتماعية واالقتصادية 
االقوام يف اظهار قدرا، وباالمكانيات العظيمة وحدودها الواسعة النطاق اليت ال تزال يف فيض وازدياد 

. وهكذا توالت االتصاالت بكثرة وسائط النقل، وسهولة وصول االخبار، فأدت اىل اختالط... ونشاط

البدو بنجوة من هذه مع ان العربان غربان؟ أو فهل تعد عشائر ... وهذا االختالط قد مشل الكرة االرضية
اا مل تشاهد أوضاعها، ومل تشعر بالقوة؟ كفى ذلك أن يلفت نظر الساهي، ويوقظ النائم، والعشائر 

البدوية حتاول أن تنال نصيبها من هذه احلضارة وأن تكتسب ما اكتسبت االمم من قوة وعزم ال سيما 
 على النشاط، فهو يف حل ومرحتل، ال يستقر على حالة، بل هو يف وأن البدوي ممرن على الفتوة، معود

حركة دائمة ال يهدأ، وهو أسرع لقبول التحوالت احلديثة يف النظم االجتماعية على ان ترافقها حياة 
يريد ما نريده حنن، ويطمح اىل ما نطمح اليه اال أننا نراه مكتوف االيدي، مقيداً باحلالة . اقتصادية طيبة

ومل . صادية واالمكانيات، فلو تيسر له ذلك ال يتردد يف قبول احلضارة بل هو أقرب اىل الظهور فيهااالقت
  .يلجأ اىل الغزو يف سالف عهده اال لضيق ذات يده فهو يف حاجة اىل التوجيه واملساعدة لينهض ويظهر

رة التحكمات وهذا ما والنظم االجتماعية يف القبائل مكنتها احلاالت القسرية واالوضاع القطعية وتا
أو ما ندعوه بالنظم . فاذا زالت االسباب ابدل ما عنده بالنظم الشرعية. "العرف العشائري"ندعوه ب 

فاذا رأى البدوي أن امواله مصونة، وان حياته هادئة فال يرى صعوبة يف القبول وال يتردد ال . احلديثة
 انصاع حينئذ اىل ما تصبو اليه تلك احلياة من نظم، سيما انه اذا رأى يف حياة االرياف ما يسد احتياجاته

فالبدو . وهكذا فعل اسالفه ممن مالوا اىل االرياف أو املدن. وقبل احلضارة وحتوالا اجلديدة بال نفرة
وأن هؤالء يدافعون ويناضلون وحياولون . يناضلون بقوة ويقارعون أهل االرياف ليزحيوهم وحيلوا حملهم

وهذا الرتاع واملثابرة عليه حرب دائمة ومن مث يغتنمون . عشائر الريفية االخرىصدهم باتفاق مع ال
الفرص فيحلون تدرجيياً لينالوا ما ناله اهل االرياف من رفاه نوعا ما، وقد حتدث جوائح من طواعني او 

املدن حروب طاحنة او قحط وما ماثل ذلك فتؤدي اىل خلل يف نفوس االرياف، او ما يدعو ان مييلوا اىل 
ملا انتاب من حروب، او ان يركنوا اىل العشائر القوية وينظموا اليها فيرتع البدو اىل االرياف وحيلون 

  .املواطن الريفية

    

وهذا كله يعين حاجة البدو وطموحهم اىل االرياف حىت يتيسر هلم ان يتمكنوا، االمر الذي يولد فينا 
 واختاذ مشاريع زراعية، أو عمل آبار فنية "اطن ريفيةمو"فكرة استغالل هذا الوضع الطبيعي بأعداد 

وأرى ان تكون . واال فأمل التقريب بعيد واالصالح صعب.  السكام تطمينا لتلك الرغبة"ارتوازية"
. املشاريع اخلاصة بالبدو يف مواطنهم واماكن وجودهم حذراً من دخول املتنفذين واالستئثار عليهم



عباس العزاوي-عشائر العراق    417  

ومن مث نرى النظم البدوية سهلة التبديل، وهي بذاا . بدو واهل االريافوبذلك تنقطع املشادة بني ال
 والسري م "قانون العشائر"واذا كنا قضينا على الغزو فمن املتيسر الغاء . واجبة االزالة اذا متكنت الدولة

؟ فالقضاء على !وما معىن مسؤولية الواحد عن عمل االخر، واخذه جبريرة غريه. بقوانني اململكة املدنية
  .مثل هذه امر ضروري حلماية احلق والنفس واملال

فاذا مال البدوي اىل االرياف صار يف محاية الدولة، وامكنه قبول النظم اجلديدة الن االرياف يف ادارا ال 
 بالرغم من زوال خصائص كثرية "نظم البادية"ولكننا نرى االرياف عندنا تابعة اىل . لف عن القريةختت

.  وحتديد املسؤوليات"التحكيم"واذا وقع نزاع بني عشائر عديدة امكن الرجوع اىل . ولدا حالة البوادي

  .وقد اوضحت ذلك يف حمله. وهذا امر شرعي أو قانوين يف اصالح ذات البني

 ولكن يف غري اخلصومات، ويراعيها البدوي كالريفي، "عادات" او نظم معتادة "1" "عوائد"اك وهن
وهي متآتية من اتمع وملهماته والتلقني املستمر وتتعلق باالفراح والزواج . والتفاوت بينهما قليل
وبني هذه ما . زواهلاوهذا ال يظر بقاؤها أو ان طبيعة التحوالت احلديثة تدعو اىل . واالس واتمعات

وأما . هو مقبول من اعزاز اجلار واكرام الضيف، ومحايته والتكاتف والتعاون يف حاالت ظهور الطواريء
. وكل االقوام ال خيلون من أمثال هذه. املرذول فيزال أيضاً من طريق التلقني وبيان معايب العادة الرديئة

م املنقولة أو من ورجل االصالح يقتبسها من املعاشرة، أو من آدام يف شعرهم وأمثاهلم، أو من حكايا
وال شك ان . فالكثري من عوائدهم مقبول. وقائعهم التارخيية، فيسعى للقضاء عليها من طريق التلقني أيضاً

والبدوي ال حيتاج اىل أكثر من التوجيه بعد أن . االجتماعي احلكيم يعزز املقبول، وينفر من الرديء
  .وهو أقرب اىل قبول التوجيه احلق بعد املعرفة... ريفية فيستقريكتسب احلالة ال

 ؟ "غارة الضحى" على موتاكم مما تكسبون من "اخلريات"كنت سألت مرة بدوياً أصحيح انكم تنفقون 
. فأجاب وهل أجل من غارة الضحى. "حرمك اهللا من غارة الضحى"وملاذا بغضب البدوي من القول له 

ولكننا رأينا من مالوا اىل االرياف تركوا ...!! ف حترمين من مثل هذه الغارةفهي على وجه ار؟ وكي
  .وكل أهل االرياف بدو يف االصل... الغزو ومالوا اىل اهلدوء والطمأنينة

وهنا ألفت النظر اىل أن الزراعة صعبة على البدوي، وال يتعود عليها بسهولة، فمن الضروري اعداد مراع 
ولكن الوسائل احلديثة واآلالت الزراعية . لصعوبة عملها الشاق عليه. املراعيله، وزراعة أقرب اىل 

ومع هذا نرى ضرورة انعدام الغزو قد قربته كثرياً وجعلته يتوىل ادارة . سهلت التقريب اىل االرياف
 ولذا نرى من دخل االرياف توىل رئاسة العشرية الن فكر البدوي جوال. الزراعة ال أن يقوم بالفالحة

فان زوبعاً ومشر طوقه وبين الم مل يعتادوا . ممرن على التفكري وانه ال يصرب على احلياة املطردة يف الزراعة
والذين تولوا . ومشر وعرتة والضفري ال تزال على البداوة مع مرور مئات السنني. الزراعة اال بعد قرون
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  ...رئاسة االكرع وبعض عشائر االرياف من البدو ليسوا بالقليلني

ويف هذه ما يسد .وأكرب حاجة البدوي اىل املراعي اخلصبة لتربية االبل، واخليل، ومراعاة الصيد وما ماثلها
واملشاريع الكربى املغريات للبدوي تزيد يف أمله، ومييل اليها بقوة . حاجات مدنية كثرية يؤديها البدو

لنظم سريعة الزوال بذهاب البواعث وهذه ا. وبذلك يغري أوضاعه االجتماعية ونظمه املعتادة. ورغبة
ووسائل التوطني وامليل اىل االرياف كان يبذل هلا البدوي ما استطاع من . واالسباب اليت دعت اليها

  .فاذا حصلت له عدها نعمة، وترك ما كان عليه. قوة

    

ابري الجل أن ومن الضروري اختاذ التد. وامللحوظ ان البدوي ال يتحمل ارهاق املالكني أو أرباب اللزمة
ال يتحكم به هؤالء ممن استأثروا باالرضني وصاروا يقامسون الفالحني يف االراضي السيحية على اكثر من 

وان تكاثر النفوس يزيد يف التحكم أو يدعو اىل اجياد . النصف وذلك ما ال يدع جماالً للفالحني أن يعيشوا
  .مشاريع جديدة

. ويالحظ وجوب اصالح ذلك. الء استأثروا باالرضني النفسهمواالوىل أن يالحظ تعديل اخلطة، الن هؤ

  :وكذا يف التوزيع اجلديد جيب ان نراعي فيه االمور التالية

  .حتديد ملكية أصحاب اللزمة الكبرية-1

عند تعذر ذلك أن حيدد ما يأخذه صاحب اللزمة من غلة بأن يكون هلم العشر ال أكثر يف االراضي -2
  . ما يأخذه املريى من ضريبةالسيحية، أو ال يتجاوز

  .أن تقلل احلكومة من ضرائبها فال تتجاوز ا العشر-3

وأكثر ما يهرب الزراع .، ملنع االستئثار والتحكم"لزمة"أن ال خيرج الفالح من أرضه ولو مل تكن له -4
  .وأخراج هؤالء ال يقبل اال بتحوطات ادارية شديدة. التحكم من صاحب االرض

وبذلك يزول التحكم ويقلل من هذا . تيب عاماً شامالً يف املشاريع اجلديدة والقدميةأن يكون التر-5
  .ليتنعم الفالح بنتائج عمله. االستئثار ويرفع احليف

والضرورة تدعو اىل التعجيل بازالتها . ومن هذا كله يتجلى بوضوح أن نظم البدو سائرة اىل الزوال
وعندنا العشائر البدوية قليلة جداً وهي مشر وعرتة . شؤواوتسهيل أمر امليل اىل االرياف يف اصالح 

 جيعلهم أهل ارياف مبيلهم "االرتوازية"وبعض املشاريع الزراعية أو حفر اآلبار الفنية . والضفري وقلّ غريها
واالصالح يراعى فيهم رأساً على أن تتخذ التدابري الالزمة مما أوضحت يف االرياف من . اىل الزراعة

. وأن خيفف يف الوسائل االقتصادية ويرفه مبا ذكرت من االسباب فتحول االوضاع االجتماعية. املعايب

  .واملالزمة مشهودة
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واالوىل أن تلغى هذه . وأرى جناح التحوالت احلديثة واملستقبلة يف أن متضي بسرعة لتحقيق االصالح
البدو، فالعرف العشائري يف اخلصومات النظم اجلائرة للبدو وأهل االرياف الذين قبلوا التعديل يف أنظمة 

 "املنازعات الكربى"ومراعاة قانون العشائر مما جتب ازالته، أو أن يبقى حمصوراً حتت دائرة ضيقة وهي 

  ...بالرجوع اىل التحكيم

وأقل ما يف قانون العشائر انه مل جيعل للدماء حرمة، وال لالموال صيانة سواء يف حتديد املسؤوليات أو 
والبدو . ووحدة االمة يف وحدة قوانينها أو أن القوانني ظاهرة اتمع يف حالة وحدته أو تفرقه. تعميمها

وملا . واملسؤولية العامة جلأ اليها البدو من جراء عدم السلطة وفقداا كتدابري ملنع االعتداء. عندنا قليلون
  . تطبيق القوانني املدنيةكان أهل االرياف يف عداد أهل القرى فال خيتلفون عن أهل املدن يف

وليس من الصواب . "1"وانين اوسعت القول يف عرف القبائل وقانون العشائر يف مكتاب عشائر العراق
والبدو يف ميلهم للزراعة ال خيتلفون عن اهل . وأهلها احلكام املدنيون. ايداع مثل هذه االمور لغري أهلها

وال تكفي املدارس، وال اعداد ما . اضرهم ومستقبلهمواصالح احلالة االقتصادية مؤثر يف ح. االرياف
يلزم للمعرفة بل احلاجة ملحة يف تقدمي رقوق سينمائية، وراديوات فتوضع يف أماكن عامة وسيارة،مع 

  .وطرق االصالح االخرى معلومة... خزائن كتب سيارة

 يف االرياف، أو "لزراعيةاملشاكل ا"والعمل االجتماعي العظيم الفائدة جيب أن يكون مصروفاً اىل حلّ 
االكثار من التدوينات يف املشهودات على أن نتثبت من صحتها، وندقق آماهلم وآالمهم من طريق 

  .االختالط م سواء يف مهمة انتقال البدو اىل االرياف، أو الوقوف على حاالت االرياف

 من جهة، ومراعاة "داب البدويةباآل"ومن أهم ما يوصلنا اىل معرفة االحوال االجتماعية زيادة االتصال 
  . بأنواعها"اآلداب الريفية"التوغل يف 

وليس احملل حمل بسط . فاا تبصرنا باحلاالت النفسية الكثرية، وتؤدي اىل الوقوف على روحية العشائر
  .ويف وقائع تارخيهم املنوعة املختلفة أمثلة على ذلك. ولكنه يعد من أجل املصادر للمعرفة

الجتماعي تابع للمعرفة احلاضرة املتصلة اتصاالً مباشراً باتمع العشائري ومن هذا نرى وإالصالح ا
وطرق املعرفة ال حتصى . وندرك احلاجات وما يعانيه الزراع. التفاوت الكبري بني البدو وأهل االرياف

    : م1937وكنت قلت يف كتاب عشائر العراق سنة 

حظة نواحي ادارا، وتربيتها، ورفاه حالتها، وخصوماا ومباحث العشائر، واصالح شؤوا، ومال"
وآداا، وتطوراا بقصد تأسيس ثقافة سليمة، وآداب نافعة، وادارة صاحلة، مما جيب أن يراعيه 

االجتماعي، أو من يعنيه صالح هذه اموعة الكبرية بأن ينظر اىل شؤوا كافة، ووسائل اصالحها، 
 اليت ترفع مستواها اىل آخر ما يتحتم االلتفات اليها بأستطالع اآلراء من كل وتنظيم مجاعاا، والطرق
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وهناك تأسيس . ناحية وصوب حىت تتكامل املعرفة، ومن مث يعرف ما يستقر عليه حسن االدارة
  ...احلضارة

استطلعنا ومل يسبق لنا اشتغال بسعة يف هذه املباحث واننا مل نعهد االفتكار ا، وعرضها على النقد، وال 
اآلراء يف موضوعها، أو االلتفات اليه بعناية زائدة االمن نفر قليل، ال تتناسب مباحثهم وأمهية هذا 

اذا كانت : "وقلت".. وذكرت تلقي البدو، ورأي احلضري، ووجهة االجنيب يف العشائر.. "املوضوع
فما الذي جيب ان ... عية واالدبيةالعشائر ذه الروحية، وتلك الرتعة، وعلى هذا النمط من احلياة االجتما

نراعيه يف صالحها، ووحدا، أو تسيريها؟ وما هي النواقص الطارئة؟ وما العمل املثمر؟ للوصول اىل 
  .االصالح؟

ومن مث بدأ وظيفة االجتماعي، أو املريب، فتستدعي حله أو تسترعي نظره ويف عملنا هذا تسهيل 
وال أريد ... ن أن يغلط املتتبع يف نتائج كلها أو اكثرها عثراتوتعيني الوضع الصحيح حذراً م... مهمته

  ."1"انتهى ما قلته..." باالجتماعي الفرد واختباراته اخلاصة

 سنة سرين يف هذه االيام أن ظهرت قيمة 17وبعد أن عينت املهمة واقترحت ما اقترحت قبل حنو 
ا املؤمتر املوقر وصارت تدقق املناحي أشتغايل، فتوجهت الفكرة اىل العمل االصالحي الكبري يف هذ

وامنا . ومل أكتف بالعشائر البدوية. االجتماعية من أساتذة أكابر هلم اخلربة الكاملة لتسهيل هذه املهمة
والختتلف العشائر الكردية كثرياً عن . كتبت يف العشائر الكردية جملداً، والعشائر العربية الريفية جملدين

  .حياة االرياف العربية

. كل هذا ليتمكن االجتماعي من تطبيق مناهجه اليت اختطها لالصالح بعد الوقوف على االوضاع

وال يكفي . والشك أن االمكانيات متوقفة على الرفاه االقتصادي ليتيسر احلصول على املهمة االجتماعية
 القيام باخلدمات ومن مث تشترك االمة يف. فان رفاه االرياف أعظم مساعد واملالزمة أكيدة. عمل الدولة

  :ومن املطالب العامة. االجتماعية، وال نرى صعوبة يف العمل

والثقافة جيب أن تكون من هذه . ويفيد التبصر مبا يلزمه اكثر. البدوي عارف حباجاته: الثقافة-1
  .الطريقة

ت الصحية والتشكيال. التوجه اىل العبادة احلقة مما يؤدي اىل النظافة وتقلل االمراض: الصحة العامة-2
  .مفقودة نوعاً

  .التوجيهات القومية والشعور املشترك-3

  .القيام باملهمات االقتصادية-4

  .وهذه شديدة وحتتاج اىل توجيه: احلاالت التعاونية-5
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  .اتمعات واالجتماعات-6

  .من أعوص االدارات، وحتتاج اىل قدرة مكينة: ادارة العشائر-7

  .يف ضرورة اىل االصالحبسيطة اال أا : عقيدة اتمع-8

  .وجيب أن يصرف اىل اخلري. مبناه التكاتف على اخلري والشر: العرف-9

واملشاريع ... وغالب املنازعات عليها ومن أجلها. "االرضون"ومن أمهها : االموال واملمتلكات-10
  .املهمة تنجلي باحلاجة اليها بوضوح

  .ريافوهذه أصل مهم يف موضوع اال: الزراعة واملغروسات-11

  .القنص والصيد-12

  .اللباس واملسكن-13

  .االفراح واالحزان-14

. وله حبثه اخلاص من وجوب العناية به يف الدراسات االجتماعية. ولكل من هذه شأنه يف احلياة الريفية

وكل ما يف العشائر حيتاج اىل توجيه وتنظيم ليكون اداة صالح . وتعاون العشائر يف املوضوع له قيمته
تكلمت يف غالب هذه املباحث يف عشائر العراق وعينت . ممن يتعهد االمر أو ممن كان واجبه ذلكوخري 

  .ووظيفة االجتماعي التوجيه والتدريب. ما كان مألوفاً

. أو يعود مشغلة. وواجب الدولة تسهيل مهمة االجتماعي والقيام بتنفيذ وصاياه واالّ كان االشتغال عبثاً

 واالنعاش كل هذا يتم بالتعاون بني الدولة واالمة يف تنفيذ الرغبات االجتماعية وان الرعاية االجتماعية
  .احلقة

    

 واالخطار العظيمة اليت جنمت منه، واملبادرة اىل لزوم "قانون التسوية"ومن املهم االلتفات بعناية اىل 
 اال أنه ال خيلو "القرية" أصالحه وتعمري ما خربه والعناية بالغرس وانه أجل واسطة اىل االستقرار وتكوين

  .اه... فتهم املبادرة اىل تاليف اخطاره... من اجحاف كبري وحتكم عظيم

وال شك أن . وأرى يف هذا ما يعني االجتاهات وطرق االصالح بامجال ليكون البدوي من أهل االرياف
  . وجوهههذه تابعة ملا حيوطهامن االمكانيات وما يعترضها من حاالت، أو ما يدعو لالخذ من

  العشائر القحطانية

: قال أبن حزم يف مجهرة أنساب العرب.  هذه العشائر من القحطانية"وما ميت اليهما"او الزبيدية والطائية 

  .اه." وال يصح ما بعد قحطان. اليمانية كلها راجعة اىل ولد قحطان"
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غالب ال يتجاوز لواء احللة ولواء وكثرة القحطانية يف مشايل بغداد، وقلّ من كان منها يف اجلنوب ويف ال
وال نعلم العشائر خالصة للقحطانية دون أن تساكنها . وميتد أنتشارها اىل املوصل، وما واالها. الديوانية
عاشت مع القحطانية حمافظة على كياا ... فأن بين متيم، واجلميلة، وامع، والكروية، وربيعة. عدنانية

  . عاشت مع املنتفق، وربيعة وال تزال معروفة بالقحطانيةونسبها كما أن قحطانية كثرية

وذه ختتلف عن .  معتزة بلغتها وبآداا العامة، وبنخوا، وسائر أحواهلا- يف مواطن كثرا-والقحطانية
يئة فالب. وقلّ أن متتاز خبصاهلا اخلاصة. ورمبا تشترك معها العدنانية املتصلة ا. العدنانية يف كثري من عاداا

واجليوش الفاحتة يف صدر االسالم . أثّرت فيها، وأنستها بعض ما عندها مما هو مشهود يف مواطن كثرا
  .كان يغلب عليها القحطانية

وال ينكر أن العادات القدمية، واللغات السابقة املوروثة ملن كان قبل هؤالء أثروا، واقتبسوا الكثري منها 
وهكذا ما يتصل بكل منها من . ئر الزبيدية، مث نتلوها بالعشائر الطائيةبعامل االختالط ونذكر أوالً العشا

  .عشائر فتكونت لنا جمموعات كبرية

  العشائر الزبيدية

منتشرة يف مواطن عديدة وتاريخ . من عشائر العراق املعروفة بكثرا ومكاا، وهي من العشائر القحطانية
توالت . وكان هلا االثر البليغ يف الفتح على يد رجاهلا. سالميورودها اىل العراق يرجع اىل أوائل الفتح اال

وأنتشرت يف االقطار . وال تزال بعض أصوهلا أو عشائرها يف جزيرة العرب. يف ورودها ومل تنقطع
ويف الغالب نرى العشرية وفروعها الكبرية منتشرة يف جند . االخرى يف بالد الشام وفلسطني وجند ومصر

جاءت مع الفاحتني االولني، وبقيت منها بقايا يف مواطنها . أخرى من االقطار العربيةوالعراق أو مواطن 
... االصلية، أو أمكنة قريبة أو بعيدة حبكم مقتضيات حياا من أقتصادية أو اجتماعية، ومن ضيق أرض

  .ا قوة مناصرةورأوا من جراء الصالت القومية ترحيباً كما كانو. فركنوا اىل اخوام يف االقطار القريبة

وكانت االمارة العامة البن . ورد العراق االمري عبداهللا بن جرير البجلي بقبائله جبيلة ومذحج ومنها زبيد
جرير كما ان رئاسة زبيد كانت لعمرو بن معد كرب، فشوهد هلم االثر احملمود يف الفتوح االسالمية 

م، وخدمام لالسالم يف أستقرار فتوحه يف وال يزال يردد املؤرخون أخباره. االوىل، ووقائعهم مدونة
  .خمتلف الصفحات التارخيية ايدة

وهذه العشائر حلقتها تطورات عديدة، وبطول الزمن تبدلت فأصابتها حتوالت ال حتصى، فأكتسبت أمساء 
ني وب.  احلاضرة اذ مل تعرف اليوم جبيلة وال مذحج"عشائر زبيد"ويهمنا منها . جديدة أو ذابت يف املدن

العشائر احلاضرة من كان نزوحه اىل العراق متأخراً، والقدمية تفرق غالبها وأنتشرت يف خمتلف االحناء 
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وال يكاد جيد املرء صلة بني بعض عشائرها لكن الصالت ال تزال مشهودة . العراقية، واالقطار االخرى
وال . كر أمرها، وال يستراب فيهمن نواح عديدة، تؤديها النصوص التارخيية، ويقطع بتلك القرىب، فال ين

واالختالف ... يكفي هذا دون أن نورد النصوص يف توزع هذه العشائر، فينقشع التوهم، ويزول االام
يرجع اىل أننا عدنا ال تم بأمرهم، وان القواد االكابر كانوا يسريوم حنو الوجهة احلقة فأمهلت 

  .ن تبعيدهم عنهم حذر أن يتدخلوا يف االدارة أو السياسةومال االمراء اىل ما مالوا اليه م... شؤوم

والتقسيم اىل . والعشائر الزبيدية احلاضرة ذكرها املؤرخون بأعتبار أا من نسل أولئك مراعاة لتلك الصلة
  . قدمي جداً"زبيد االصغر"، واىل "زبيد االكرب"

    

زبيد عمرو بن معد كرب بن عبداهللا بن ومن بين ... ومنبه هو زبيد وزبيد تصغري زبد":قال أبن دريد
عمرو بن عصم بن عمرو بن زبيد، فارس العرب أدرك االسالم وشهد القادسية، ومات على فراشه من 

  ."1"حية لسعته

  ."1"ويف لسان العرب زبيد قبيلة من قبائل اليمن بطن من مذحج رهط عمرو بن معد كرب الزبيدي

"... وادي بك"ومنهم ". آل عبداهللا"ومحائلهم أي رؤساؤهم ... ونزبيد قبائل كثرية البط": قال احليدري

وله من مكارم االخالق واالفعال واالقوال ما ال يسعه املقام وهم بنو منبه بن . وكان أمرياً كرمياً وجواداً
بن ادد بن زيد بن يشحب بن عريب بن زيد ابن " وهو مذحج"مصعب بن سعد العشرية ابن مالك 

انية ومسي سعد العشرية النه بلغ ولده وولد ولده مائة رجل يركبون معه فكان اذا سئل كهالن من القحط
وبنو زبيد . ويعرف زبيد هؤالء بزبيد االكرب وهو زبيد احلار. عنهم قال هؤالء عشرييت وقاية هلم من العني

 عمرو بن معد ومنهم". زبيد االصغر"ويعرف زبيد هذه ب . ايضاً بطن من زبيد االكرب بن منبه االكرب
وهم بنو منبه االصغر ابن ربيعة وآل عبداهللا رؤساء . من سعد العشرية."2"""...رض"كرب الصحايب 

عشائر زبيد يف أحناء الصويرة وهم من زبيد االكرب وجاء عن زبيد يف رغبة األمل شرح الكامل لعامر بن 
  : الطفيل العامري من قصيدة

 صحيحا كالسليم المعذب أراك  ابنة العمري مالك بعد ما تقول

 الثأر في حيي زبيد وأرحب من  الذي تعلمينه همي لها فقلت

  الحي خير مركّب في مركبهم  اغز زبيداً اغز قوماً اعزة ان
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وأوضح الشارح أن زبيداً بالتصغري ابن صعب بن سعد العشرية ابن مالك بن أدد وأوضح عن أرحب 
ويف القاموس زبيد كزبري بطن من .  عنوان اد الذي نقلنا منهأيضاً ويف سلسلة نسبه خالف ما جاء يف

  . وال يهمنا أن نكثر من النصوص التارخيية"1".اه.مذحج رهط عمرو بن معد كرب

  زبيد االكبر

وال تزال حمتفظة ا .  دون قيد قدمية جداً"زبيد"هذه العشائر متفرعة من العشائر السابقة، وتسميتها ب 
 كتب االنساب القدمية موضحة هلا كما أن التواريخ املتأخرة ذكرا مثل عنوان اد، وجاءت. اىل اليوم

 أمراء قبائل زيد "آل عبداهللا"وذكر أن . ويف عنوان اد أن زبيداً قبائل وبطون كثرية. وأوضحت الصلة
  .االكرب يف أحناء احللة والديوانية

ومل . ه1119الوزير حسن باشا يف حوادث سنة  أيام "قومي الفرج بعد الشدة"وذكر أمارم صاحب 
زبيد : "وجاء يف كتاب عشائر العرب للبسام. "2"ينقطعوا من هذه املواطن، بل تكاثروا، وزاد نفوذهم

والقول فيهم . شيخهم شفلح. اجلحيش، والبوسلطان، والسعيد: وهم ثالث قبائل. بني احللة واخلزاعل
حر العذب للمسامل، واحلرب العطب للمقاوم، ضدهم حمزون، أم مآل الطالب، وعجالة الراكب، والب

وعرضهم خمزون، ال تتبع أحالمهم االهواء وال متيل سفهاؤهم لالدىن، كلهم أبناء كرام، وال جرم أم 
 1500أزكى فعاالً، وأصالً وأقواالً، وأقرى للحرب اذا نزلت عليهم، واملانعيها غري ثانية اليهم، فرسام 

  .اه."  آالف بال كفايةوسقمام ستة

وشيخهم شفلح . "1"ومل يذكر بين عجيل، وامنا كانوا مع العزة. كتب ذلك يف مطلع القرن الثالث عشر
 وأثىن على كرمه وعلو "الشيخ وادياً" كما أن ابراهيم فصيح احليدري ذكر من امرائهم "آل عبداهللا"من 

 بيان "تاريخ العراق بني احتاللني"ويف . مي وفصيحوهو شائع الذكر يتفق مبا قيل فيه من شعر عا. أخالقه
  .وقائعهم

بلغ درجة حامت، وكان : وممن ذكر القبائل الزبيدية السيد رشيد السعدي، واثىن على وادي رئيسها، وقال
 يف "آل الشاوي"ويريد م . "2"يعد من ملوك العرب، وحصلت له هذه املرتلة بعد انقراض أكابر العبيد

  .امحة بني العبيد وزبيدحني أنه ال مز

ويف أول القرن الثالث عشر اهلجري . ان هذا البيت عرفت رئاسته من أمد بعيد جداً: بيت الرئاسة
 اكتسبت مكانة رفيعة، وكلمة نافذة، وتوسعت سلطته ونفذت على العشائر االخرى حبيث صارت تعد

، وامتد نفوذها من بغداد اىل حدود وان الدولة العثمانية كانت حتسب هلا احلساب الكبري. من عشائره
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  .اخلزاعل ال ينازعها منازع

  :استمرت فيهم ويتفرعون اىل. وهم املوجودون اليوم. "العبداهللا"والرئاسة العامة يف 

     واآلن رئيسهم مهدي ابن جار اهللا . وهذا من أقدم االفخاذ: البوخضر-1

يسكنون . ن يعد خضر بن حطاب بن عبداهللاومنهم م. الفيصل وهم أوالد خضر بن عبداهللا أصل الفخذ
، و "ألبو كويطع"وليس هلم سلطة على غري فخذهم، ومن فروعهم . يف طالعة شرهان من أحناء الصويرة

  ."البو هندي"

وهو شفلح بن شالل بن جنم بن عبداهللا . وهذا كان رئيساً معروفاً، وله سلطة واسعة النطاق: الشفلح-2
وهم هندي وحطاب ووادي ومحد . وتوالت الرئاسة يف أوالده.  املذكوربن يوسف بن خضر بن عبداهللا

  .وفحل

وهذا خلفه يف الرئاسة . "بربويت" أشتهر كثرياً، فأعقب "وادي"و. "البو هندي" تكون فخذ "هندي"ومن 
 سنة قتله البو عيسى من البو سلطان. واهلادي قتل مع والده رشيد. "حممد" و "اهلادي"وهلذا . "رشيد"ابنه 

عجيل " أعقب "علي"وهذا له ابن امسه . "مسرمداً" أعقب "محد"و. وقاتله سعود بن خميف. ه1325
. ولعجيل باشا حامد وغازي وعلي وهادي. وهو الرئيس يف هذه االيام.  بن مسرمد أيضاً"مزهر" و "باشا

  .وهذا أعقب فيصالً وطالالً وأخواما.  فله مطلك"فحل"وأما 

ومن . واليوم منهم عبد علي بن مسرهد. وهو حطاب بن شالل النجم. وففخذ معر: احلطاب-3
  ."بيت داود الفرمان"، و"بيت مسرهد"بيوم 

وان الرئاسة العامة فقدت من مدة . وأرى يف هذا كفاية. وال يهمنا االستقصاء. وهذه تفرعات أفخاذهم
  .فال نتوغل يف التوضيح

أصل : " ولذا يقولون"الفرج"سة قبل هذا يف اجلحيش يف فخذ  وكانت الرئا"العبداهللا"وبيت الرئاسة يف 
أي حنن أصل قبائل زبيد، وأما الباقون فمن هيت وعانة أي ". زبيد حنايا الفرج، والباقي من هيت وعانة

وهلذه الشهرة والشيوع أصل تارخيي، وهو أن زبيداً كانوا يف أعايل الفرات . أن الرئاسة فينا حنن آل فرج
نة وما فوقها كانت هلم وقائع مهمة مع طيء كما أشري اىل ذلك يف تاريخ العراق بني يف أطراف عا

وال يزال يتكون فريق كبري من . ، والظاهر أن الوقائع توالت فمال قسم اىل هذه االحناء"1"احتاللني
رم وهؤالء يف نزوحهم اىل هذه اجلهات بقوا حمافظني على رئاستهم لكث... اجلحيش يف أحناء املوصل

ومن احملتمل . واال فال جند هلذا الشيوع ما يعول عليه تارخيياً... "الفرج"فغطت على الرؤساء القدماء من 
  ."العبداهللا"أن الرئاسة كانت يف اجلحيش يف فخذ الفرج، مث صارت اىل 

ل عهد  وبني ما أشتق منه بأتقان لطو"فخذ الرئاسة"مل نستطع أن نعرف جهات االتصال بني هذا الفخذ 
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وال . وهكذا يقال عن جهة القرىب بني عشرية وأخرى من عشائر زبيد. الرئاسة، وعدم احلفظ هلذه الصلة
ننسى أن زبيداً أنظمت اليها عشائر أخرى اما لالعتزاز ا، أو للطمع واالستفادة من سطوا وشهرا، أو 

  .وقائعهم يف تاريخ العراق بني احتاللني. السباب أخرى

وهذه اليوم كل منها استقلت بكياا، وتعد كثرية كبرية، وال تراعى . م ثالثاً من عشائرهاذكر البسا
عالقة الواحدة باالخرى هذا مع العلم أن صيحة اجلميع واحدة، وال تسكت الواحدة عما يصيب 

  ...االخرى

ز حدود االعتراف دون  اال اا اليوم ال تكاد تتجاو"آل عبداهللا"وكلهم يعرفون الرئاسة العامة واا يف 
بل ال تنفذ اىل البو سلطان، وال اىل . التدخل الفعلي، وان رئيس كل عشرية أعظم نفوذاً من الرئيس العام

  .السعيد

  البو سلطان-1

، وتسكن العوادل، "زوبع"، ومنهم من ينتخي "فنوين"وخنوا . عرفت هذه العشرية من مدة ذكرها البسام
  . واخلميسية يف أحناء احللة، وقسم منهم يف ر النيل التابع للمحاويلوالبزل، الظليمة، والصايف،

 آب 17تويف يف . والرئاسة كانت للشيخ عداي اجلريان، ويف أيامه أكتسبت هذه العشرية مكانة مهمة
وخلفه يف الرئاسة الشيخ نايف اجلريان واملعروف اليوم ابنه . م وله ابن هو حممد اجلريان1935سنة 

وأخوه الشيخ مكصد ابن الشيخ نايف . احملسن وهو من الرؤساء البارزين صار نائباً مراراًالشيخ عبد
  .وكان من رؤسائهم الشيخ فارس اجلريان وتويف وله ابن امسه غضبان تويف قبل بضع سنوات. اجلريان

  :وفرق البو سلطان

  :ويتفرعون اىل. البو حممد-1

  .وهم يف العوادل. لشيخ عبداحملسن اجلريانرئيسهم نايف اجلريان وابنه ا: البو جاسم"1"

 "البو علي" ورئيسهم احلاج عاصي بن حممد، و"البو ديل" ورئيسهم احلاج عبداحلميد، و"املطرود"ومنهم 

 ورئيسهم سلطان اجلاسم "الربي" ورئيسهم احلاج ناصر بن حسني، و"املاليل"ورئيسهم احلاج راضي، و
  . وهم الرؤساء"الشبيب"لسلومي، و ورئيسهم رباط ا"امللحان"الرحيم، و

    

م وهم يف الشوملي، والعثمانية، 1949كان رئيسهم معايل سلمان الرباك وتويف سنة : البو مساعد"2"
، "الغدينات" و"الطرميش" و"الكوام" ورئيسهم خميف العويز، و"اجلريات": وأم الورد، وأم الفلفل، ومنهم
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نتوش آل هليمص وتويف فخلفه عبود آل هليمص وصار نائباً ورئيسهم ح. "البو خميلف"، و"البسات"و
  .واخوه احلاج عبس وابنه حميي احلاج عبس، ومهدي بن شخري ابن اخي عبود. مراراً

   رئيسهم خلفة الحسن الصياد، وفروعهم"زوابعة"البو حمد نخوتهم -2

  .هم الرؤساءو. ويف أراضي الباشية من املدحتية. ورئيسهم خلفة احلسن: البو عبداهللا"1"

: نفس البو فارس، واجلغينات: وهم. ويف أراضي الباشية أيضا. رئيسهم سلمان احلسني: البو فارس"2"

  .رئيسهم فرمان العبد

البو "ومنهم . يف أراضي الكدس من ناحية املدحتية. رئيسهم ابراهيم احلسني العجيل: الكصريات"3"
  .، ونفس الكصريات"البكة"، و"علي

 "البو حسني": ومنهم. ويف أراضي مشيمش من املدحتية. رئيسهم عباس الكاظم: البو مسندر"4"

  .وتويف. رئيسهم عباس الكاظم. "البو محود"و. ورئيسهم نايف اجلويعد. "السياب"و

ويقال من . يف أراضي الشاخة العتيقة من النيل، واحلسينات منه. رئيسهم مطلق الظاهر: البو طيف"5"
الرؤساء، والبو عباس ومنهم . البو عمري: ومن فروعهم. د الكرخي الشاعر العاميومنهم املال عبو. عرتة

. رئيسهم عبد علي السبع. االساتذة اصحاب املعايل عبداهلادي الظاهر وعبدالرزاق الطاهر، والبو هالل

  .والبو عجيل. واآلن ابنه خليف. م1948وتويف سنة 

. البو سعلوة: ومنهم.  مطلق البدعي ومراد الفهد رئيسهم"الوهيد"ومنهم من يسميهم : السعيدان"6"

  .رئيسهم عطية العناد الفارس

واآلن ابنه عبود، يف أراضي الشوملي والزبار من . رئيسهم حنتوش آل هليمص وتويف: البو عيسى"7"
رئيسهم حيوان، . والفرحان. رئيسهم ابن حسني الذرب. الدخيل، والعيسى: ومنهم. ناحية املدحتية

  .رئيسهم دفار املوسى. والشرموخ

  وأفخاذهم. رئيسهم دفار العبيد. الجربوع في العوادل-3

  .رئيسهم هوى السامل:  البو سامل"1"

  .رئيسهم هوى السامل:  البو غنيمة"2"

  .رئيسهم سلمان احلزام:  الشبان"3"

  .رئيسهم سلمان الناجي:  نفس اجلربوع"4"

  .رئيسهم جاسم الزناد:  البو منصور"5"

  .رئيسهم رحيم الغضب: "محيد"بو احيمد  ال"6"
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  .رئيسهم دكسن الصوين:  الشريفات"7"

  :ويلحق بالبو سلطان

وهؤالء . وحسني احملمد. واآلن ابنه كاظم احلسن. رئيسهم محد الفنر. تبع البو حممد: اخلشخشية-1
  .تسموا بأسم موطنهم أو تغلب عليهم أسم املكان

. فسموا بأسم مكام. وهو سيد فترأس عليهم.  والسيد ناجي الطهرئيسهم السيد عبدالدهام،: العالّك-2

  .تبع البو حممد

  . من املدحتية"أيب مجاغ"وهم يف . أصلهم جبور، فأنضموا اىل البو حممد: العويد-3

 وأختالطهم "كروية"وهؤالء . يف أراضي مشيمش من املدحتية. رئيسهم حزوم الشالش: العويسات-4
  .دويتبعون البو مح. قدمي

  .ويتبعون البو محد. رئيسهم حسني الشاطي. "بريمانة"يسكنون أراضي . من مشّر: الدغريات-5

  .أختالطهم قدمي. واآلن ابنه علي. سادة رئيسهم السيد نواط وتويف: البو عنة-6

. والغريب منهم رئيسهم كايف البناي وغازي الشطب. أصلهم من بين خيكان من لواء املنتفق. خيكان-7

  :فخاذهمومن أ

  .رئيسهم كايف:  البو خرجية"1"

  .رئيسهم مطشر:  الزيارات"2"

ويتبعون البو . "خيكان"وتسمى أراضيهم بأسم . رئيسهم غازي الشطب: "اهلالالت" البو هليل "3"
  .هؤالء يتبعون البو حممد. وليس هلم فروع. والشرقي منهم رئيسهم عبادة احلسني. محد

. سينية، يسكنون يف أراضي هور حجاب، ويف املزيدية، وأراضي الباشيةمن السادة احل: البو سلمان-8

رئيسهم السيد كاظم ابن السيد حسني من آل . ، ويبلغون حنو ستمائة شخص"اوالد حسن"وخنوم 
  :ويتفرعون اىل. وتويف واالن ابنه السيد عبد. حجاب

  .يف العوادل، والبو علي. البو يوسف: ومنهم.  البو سعرب"1"

  .لبو محد ا"2"

  . البو حجاب"3"

  .يف هور حجاب.  البو حيدر"4"

  . البو فليح يف املزيدية"5"

  . البو علي"6"

  .يف أراضي الباشية من املدحتية.  البو سوادي"7"
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  . البو درويش"8"

  . البو حمسن يف هور حجاب"9"

  .وأصلهم من الطفيل: البو طرخان-9

  .وهم من اليسار. يف املزيدية: البو علوان-10

  .القراغول-11

  .وهم جبور يف املزيدية: الطريفيني-12

    

اجلحيش من عشائر زبيد -2 "1"."عشائر الشام" ذكروا يف الد الثاين من "البو سلطان"و. هذا
  .ومواطنها متباعدة تفرقت يف أحناء عديدة يكادون يف كثرم يعدلون سائر عشائر زبيد

متفرقون يف مواطن . "جاحش"وخنوم .  فيصل املغري النصرهؤالء رئيسهم نصر بن: اجلحيش يف احللة-1
ورد . ورئاسة الشيخ نصر عامة على اجلحيش يف احللة والصويرة. وكثرم بني الصويرة واحملاويل. عديدة

. م من تاريخ العراق بني احتاللني مما يدل على قدم عهدهم1487-ه883ذكرهم يف حوادث سنة 

  :وفروعهم

 أي حنن أصل "أصل زبيد حنا يا الفرج"ويعدون أنفسهم أصل زبيد ويقولون . ساءفرقة الرؤ: الفرج-1
  .زبيد

  .البوغنام، والبو عرار، والبو سعودي: الرؤساء ومنهم: البو موسى"1"

 "اليتامى"وخنوم . رئيسهم سلمان الداود، يف أراضي احلرية من الصويرة ويف احملاويل: البو عجي"2"

. "البو جعيفر" أو "البو جعفر": وهم.  رئيسهم فزع بن عويد"الرويزات": همومن. "جاحيش"والعامة 

. رئيسهم علوان اخلضري. "الزريقات"رئيسهم فزع بن عويد، و. "البو رمضان"رئيسهم معادي الكاظم، و

رئيسهم : "البو محاد": ومنهم. "البو خليف"، و"البو عبود" رئيسهم مكطوف العيد، و"البو مساعد"و
ومنه علمت التفريعات يف .  رئيسهم محزة االبريسم"العميشات"داود أيضاً ومن هؤالء سلمان ال

 رئيسهم علي الفهد، "البو خلف" سلمان الداود رئيس الكل، و"احمللّي"و. م1935تشرين االول سنة 26
  . رئيسهم محزة بن فنيخ"البو ردن" رئيسهم علي الدخنة، و"البو زامل"و

. "جاحش" والعامة "زناوور"خنوم .  بن باضي بن كمش وكاظم االبراهيمرؤساؤهم عزيز: الغران"3"

 رئيسهم عزيز الباصي، "البو حممد"، و"الفرج"ومنهم . وهم يف احملاويل ويف أراضي احلرية من الصويرة
  ."نفس الغران"، و"الفرجيات"، و"الشهوان" رئيسهم كاظم االبراهيم، و"البو حسون"و

، ويف أراضي "جماورة للسيافية"مود ايد واآلن ابنه عبداهللا وهم يف احلرية رئيسهم حم: اجلحيشات"4"
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 رئيسهم سلمان "البو ناصر": وهم. ومنهم من جيعلهم فرقة قائمة برأسها. ويرجعون اىل الغران. جومييسة
 "ينالبو عز الد"، و"البو محادي"، و"البو نويصر"، و"البو زعيب"احلريش، ومنهم يف قضاء اخلالص، و

  .وهذه الفروع خمتلطة ومعهم جنابيون من النوافلة.  فرقة الرؤساء"البو شيخ"و. رئيسهم شرجي السليمان

 "بو مجيل": وهم. ومنهم من يعدهم من البو كليب. رئيسهم سعود احملل. يف الصويرة: الدوجيات"5"

 رئيسهم عبيد "عليبو " رئيسهم حسني العيدان، و"بو ويس"رئيسهم مخيس العودة وفضالة املطر، و
  .املطلك

 "الدباعنة": ومنهم. وهم يف االصل من الغران فأستقلوا بفخذهم. رئيسهم عطية البحت: الدواغنة"6"

  . رؤساؤهم رشيد احلسني وعطية البحت وحسن السرحان"البو حريب"و. رئيسهم كامي بن علي

  ."نالغرا"، و"البو عجي"، و"البو موسى": ومن هؤالء: "البو كليب"-2

  .مث استقل كل فرع فصار لوحده

يسكنون يف أراضي الشحيمية .  ورؤساؤهم عبداحلمزة وحسني امليدان"جالعيد"خنوم : البو نعيم-3
البو "، و"البو جبيل"و.  الرؤساء"النوافل": ومنهم. ويرجعون سادة من النعيم. التابعة لقضاء الصويرة

  ."البو شاطي"، و"لول

يف زوية برينج من .  يرجعون متيماً"دارم"وخنوم . حممد بن حرامي الفنطلرئيسهم : البو صاحل-4
  ."البو محزة"، و"البو حميسن": ومنهم. الصويرة

والظاهر ام عاشوا مع . وهؤالء يعدون من البو سلطان وخنوم تعلن ام من اجلحيش: اجلالبيون-5
وأصل خنوم اخلاصة ... سهم جودة العجم ورئي"جاحش"خنوم . البو سلطان مدة فصاروا يعدون منهم

  :وهم. يسكنون يف النعمانية يف هور السيالة، وأبو جاموس. "جليب"

  ."البو منصور"، و"البو غنيمة": رؤساؤهم فارس اخلليف العلي، وشهاب الطينة، ومنهم: البو وليد"1"

البو "، و"البو شيبان"، و"اتالكني": يف مقاطعة أيب جاموس ومنهم. رئيسهم نايف اجلايل: البو عيسى"2"
  ."موسى

 "التومي":  ومنهم"النعمانية"وهم يف البغيلة . رؤساؤهم محزة الفرحان وعيدان السرحان: البو ناجي"3"

  ."البو نايف"و

نفس "، و"بو رملة"، و"السهيالت": ومنهم. "النعمانية"واآلن يف . رئيسهم جودة العجم: البو راشد"4"
  ."البو راشد

    

 رئيسهم حاجي كاظم، ومنهم يف النجف يعرفون ذا "اجلالبات" يقال هلم "أيب صخري" ومنهم يف
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. "النومي" يقال هلم الغريباويون أو "أيب غريب"االسم، ومنهم يف كربالء رئيسهم شعالن، ومنهم يف 

البو "، و"البو نعيم"، و"البو صاحل": ومنهم. "جليب"وتغلب عليهم خنوة . يدعون أم من البو سلطان
  ."خضر

  .وكان الرئيس العام. حتت سلطة الشيخ عجيل باشا. رئيسهم كاظم السلمان: البو عامر"5"

. م ومن عزيز الباصي وغريمها يف اوقات خمتلفة1935نيسان سنة 16هذا ما علمته من محزة االبريسم يف 

يس بصواب  تساكنهم، ول"الدليم"ومنهم من يعد من اجلحيش فرقة من . وتساكنهم عشائر أخرى
 رئيسهم عزيز " الصياح" ورئيسهم حممد السعود الصنيع و"العاصم"ومنهم . ورئيس هؤالء عزيز العلكم

  . رئيسهم عجيل بن فضالة"الغميشات"أيضاً و

  عشيرة البطة

 ورئيسهم مطلك الصاحل يدعي انه من العزة من "جاحش"هؤالء غنامة وينتمون اىل اجلحيش، وينتخون ب
  :وفروعهم. ومن رئيسهم علمت بالكثري. وهم يف أراضي مسره يف اجلانبني منها. و بكرالبو حممد من الب

  .رئيسهم ياس الدرويش: املشاك-1

  .رئيسهم عيدان احملمد اهلومي. الرؤساء. البو حممد-2

  .رئيسهم مسلم احملمد. البو مال اهللا-3

  .رئيسهم مطلك الصاحل: البو وايل-4

  .ملتحريةومنهم من يعدهم من العشائر ا

وهؤالء ال يشتركون مع جحيش احللة ال يف الفروع وال يف العوائد لبعد : اجلحيش يف املوصل-2
  .ويشتركون يف الزبيدية والنخوة. االنفصال وقدم العهد

وقسم كبري منهم يقيم يف أحناء تلعفر، ويف سنجار، رئيسهم امحد ابن طه واآلن ابنه ابراهيم االمحد، 
يقيمون يف أيب ماريه، والبوغه، وأيب وىن، . وهؤالء أوالد عم. ، وابراهيم الشهابوحممد االمحد اخلضري

واملاحل، واشكفت من تلعفر، والشور، وكرشبك، وجاير كل حممه يف سنجار ومنهم يف سورية يف أطراف 
  . ويبلغون حنو ألف بيت"جاحش"وخنوم . احلسجة والقامشلي

  :وفرقهم

  :وهؤالء يتفرعون اىل: العيسى-1

  .البو حممد، والشروان، وابو رمضان، والبو خالد: ومنهم: البو شيخ"1"

البو حسنة، والبو هالل، : يف تلعفر ويف كهبل من سنجار، ورئيسهم امحد احملمد ومنهم: البو سامل"2"
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م، والبو مساك، والبو عبود الزيدان، والبو عبد الكليب، والبو فرات الكليب، والبو سلطان الكليب، واهللّو
  .والبو هليمد، والبو عمر، والبو فياض، رئيسهم امحد احملمد، والبو عايد رئيسهم حبيب بن حممد الصاحل

  .البو زعريي"3"

ويف املوصل منهم بيت . "بتفخيم الالم"يف تلعفر يف أيب كلّه . رئيسهم ابراهيم العمر: البو صبيح"4"
  . كريوي، والدريدالبو حممد، والبو كصب، والبو: ومن البو صبيح. كشمولة

  :رئيسهم حممد االمحد ويتفرعون اىل: الفارس-2

  .يف الشيخ حممد من املوصل. رئيسهم محيد ابن احلاج حممد: البو رجب"1"

  .رئيسهم امحد املطرود يف عني زالة: البو جحيش"2"

  .يف سنجار. رئيسهم حممد احلميد. البو ذياب احلسني"3"

  .رئيسهم ابراهيم اليوسف.  أيب ماريهيف تلعفر يف: البو عساف احلسني"4"

  .والرؤساء يف البوغة وقسم منهم يف سورية. منهم يف تلعفر ومنهم يف سنجار: احلمد احلسني"5"

رئيسهم علّو : رئيسهم محدون الزيدان، والبو دلّو: املفاحتة: ومنهم. يف تلعفر يف اجللبارات: العوجان"6"
  .رئيسهم شيخ سلمو: العبار، والضامن

  .يف تلعفر: املنصور"7"

  .يف تلعفر: الناصيف"8"

  .رئيسهم احلاج حسن الساير. ويف الكوتان من سنجار. يف تلعفر: اجلردان"9"

. رئيسهم امحد كان. البو وليد: وهم أخوة الفرهود ومنهم. ويرجعون اىل طيء. العزام يف سنجار"10"

  . من سنجار"فخيم الالمبت"ويسكنون يف الكوالت . رئيسهم خضر ابن الياس: واحملمود

  .رئيسهم حممد االمساعيل. يف سنجار يف عردان: النعيم"11"

  .السائر"12"

  .املاليل"13"

 ومنهم من جيعلهم حلفاً للجحيش، فرأينا ان نفردهم. "العيسى" من فروع "البو متيوت"ومنهم من يعد.  

  ."1" الشام فأم جمموعات متفرقة"جحيش"أما 

واجلحيش من زبيد . " البو عليان"وكذا منهم .  يف املركدة من اخلابور منهم"الصلييب"واملسموع ان فرقة 
  .احللة منهم من فرقة البو محد احلسني

  البو متيوت-3
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، أو اعتربناها من االحالف، فهم "العيسى"عشرية قائمة برأسها سواء عددناها من اجلحيش رأساً من فرع 
فهم معروفون بالشجاعة .  وظهرت الصله يف حوادث عديدةفالعالقة مشهودة،. متصلون بال ريب

ومن رؤسائهم صاحل احلبو، . يرأسهم محود اهليجل وامحد اهليجل. وهي أمهم. "عذجيه"يتنخون . والزراعة
وخلف احلاج حممود، وجار اهللا العيسى، واوالد بللو، ومحيدي العيد ويسكنون يف أحناء سنجار يف حدود 

  ."جاحش"عامة وخنوم ال. اليزيدية

وهذه احلادثة مؤملة جرت بينهم وبني عشائر . م1946آب سنة 5وذاع ذكرهم ورددته الصحف بواقعة 
مال اليزيدية، . وكان أملنا أن ال يقع بني عشائرنا أمثال هذه. مشر، فكانت القتلى من اجلانبني كبرية

  .واجلحيش اىل البو متيوت، واىل مشر عشائر مشرية أخرى

رار احملكمني باخذ تعويضات من عشائر مشر، وكفالة من رؤساء الطرفني رؤساء اجلحيش مث انتهت بق
  ."1"وال أثر لذكر اليزيدية. الذين اشتركوا يف جانب البو متيوت

  :البو خليفة-1ومن فروعهم . وكلهم يف سنجار.  بيت600 أو 500ويعدون حنو 

  . السجر"1"

  . الشبل"2"

  . الشاوش"3"

  . اجلمعة البكر"4"

  .املرعي-2

  . البو غلوم"1"

  . البو سليمان"2"

  . احلارث"3"

  . العبداحلسن"4"

  .البو مزيدة-3

  . احلسني الدرويش"1"

  . احملل"2"

  .البو عليوي-4

  . الكنو"1"
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  . البو شبوط"2"

  :الدوخية-5

  .العيسى احملمد"1"

  .البو فرج"2"

  .املصاليخ"3"

  .مما يدل على االختالطيشتركون مع اجلحيش يف هذا الفخذ : البو صبيح-6

  .البو سلوم"1"

  .شالمهة"2"

  .البو علي"3"

  .البو دوغان"4"

  : اهليجل-7

  السعيد-3

جاء ذكرها يف مؤلفات عديدة، ووقائعها وردت يف تاريخ العراق بني . "زبيد"هذه العشرية من عشائر 
 منقادة لعشرية زبيدية نعيش كما تعيش عشرية البو سلطان ومل تكن تابعة لرئاسة عامة، وال. احتاللني

  .أخرى

وبينهم وبني رؤساء عفك خؤولة، فأن احلاج خميف رئيس . واحملفوظ أم أقرب اىل املعامرة والبو سلطان
يسكنون بني عشائر عفك، .  رئيس السعيد"الصكب"عفك سابقاً خال احلاج الشيخ مظهر الصقب 

. وية، ومنهم من يقتنون االبل والغنمواالكرع يف أراضي الدغارة، يزرعون االرز واحلاصالت الشت

، وال يعرف "بكعة" واحملفوظ أن أصل سكناهم "اخوة سته"، وخنوم اخلاصة "با سعد"وخنوم العامة 
وهم عينهم . "السعيد" ال "بين سعيد"ومساهم . "1"بالتحقيق تاريخ نزوحهم اىل العراق ومنهم يف الشام

  :وردوا العراق من الشام، وفرقهمواالرجح أم . من عشائر زبيد املعروفة

ومن هذا . فرقة الرؤساء، ورئيسهم الشيخ مظهر الصكب ابن كربول بن طعمة بن راشد: آل راشد-1
م وكان أخوه الشيخ مشران 1946 أيار سنة 10وتويف يف . وصار الشيخ مظهر نائباً مرات. تفرع الفخذ

 رئاسة السعيد بعد وفاة أخيه ورؤساء م وكان وىل1946من الرؤساء املعروفني وتويف يف آب سنة 
والشيخ عثمان احلاج مشران، والشيخ حامد . السعيد اليوم الشيخ زيدان املظهر الصكب وهو الرئيس

  .احلاج مظهر
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  .البو راضي، والدهامشة، والطرامشة: وآل راشد يقال هلم الرواشدة ويتفرعون اىل

  : بو مجعة ويتفرعون اىل-2

  .بو عالّن"1"

  .ربو بد"2"

  .العزام"3"

  .الغرير"4"

  .نفس البو مجعة"5"

  :ومن فروعهم:  الشجري-3

البو : وذكر من البو عبيد.  عد منها الرواشدة والبو عبيد"قلب الفرات االوسط"ويف . النشاشلة"1"
  .سلمان، والبو معلّي، والبو فراس، والبو برك، واليسارات

  .النوافلة"2"

  .ان، والبو جرمي، والبو كشاشاحلمد: ويتفرعون اىل. بو كضيب"3"

  .ويعدون من بو كضيب. بو عراك"4"

  .من بو كضيب. نبايزة"5"

  .ومنهم احلجاج، والبو عبد علي. البو سعيد"6"

  .النوافع-4

  .المغربين-5

  .بنو سعد-6

  .البو حبة-7

    

م الشيخ مظهر ذكر يل املرحو. هذا والرؤساء ال يتصلون بفرع من هذه الفروع، وأمنا هم فخذ قائم برأسه
فام سراكيل، .  عن كل فرقة وفروعها كان غري صحيح"املس بل"ونشري هنا اىل أن ما ذكرته . الصكب

 "آل محيد"ومل تذكر فخذ الرؤساء وأوردت من فروعهم . أو رؤساء زراعة فلم يكونوا رؤساء حقيقيني

 مع أن "البو حية"ذكرت واحلال أن هؤالء من عشرية احلميد أو فخذ من اجلحيش ال من السعيد، و
قلب "ويف ... هؤالء سادة، ومل يكونوا من السعيد، كما أن أهل الصبخاية تبع هلم ومل يكونوا منهم

  ."1" الفرق االربع االخرية والتفريعات خمتلفة فأشري اليها"الفرات االوسط

  .عراق بني احتاللنيووقائعهم التارخيية ذكرناها يف تاريخ ال. كل هذا حتققته من نفس العشرية رأساً



عباس العزاوي-عشائر العراق    436  

  .والسعيدات يف جانيب ر دياىل، ويف اخلالص يعدون من السعيد وال يتكون منهم جمموع كبري

  ."با سعد"وخنوم .  رئيسهم أمحد السعيد"يف احملمودية": والسعيد

: داتواحلمي. ومنهم يف الكرادة الشرقية. الرؤساء، والبو شجري، والنشاشلة، والعكابات. بو مجعة: ومنهم

يف نارين يف قرية بالط الصغري والكبري، ورئيسهم علي ابن : والبو محزة. "با جسرا"ومنهم يف أيب جسرة 
يف العبارة وايب جسرة : والبو طعمة. والبو سعيد. منهم يف ناحية االسكندرية: والعزام. والبو بدر. حسني

  . كضيب، والبو عراكوالبو. والعبداهللا يف نارين أيضاً. ونارين، رئيسهم حسن بن كنو

  .ومن مقابلة هذه الفروع بأصل أفخاذ العشرية نتبني القرىب القريبة

  :ومن العشائر الزبيدية

  .زبيد آل فليت-1

  .زبيد البو مجعة وهؤالء يساكنون االكرع، وهم حلف آلل محد من االكرع-2

كناها معها، والبو دوري  وكانت س"العزة"عشرية بين عجيل من العشائر الزبيدية واملسموع اا من -4
وأكّد يل .  اال ام كانوا معروفني بعشريم"1"ويف رحلة املستر رج ذكروا مع العزة سوية. منها يف العزة

م أو ما يقارب هذا التاريخ وخلفه 1933وهو رئيسهم وتويف سنة . املرحوم عمران الزنبور قرباهم للعزة
نون يف جويسمية من أراضي احلرية والرمحانية من الصويرة،  ويسك"أوالد منصور"خنوم ... ابنه عيسى

ويقال ان الغران منهم أو أم من الغران . "جاحش"والنخوة العامة . والديوانية من الصويرة ويف احليدرية
  :وفرقهم

وهم يف . واالن حممد بن صاحل املهيدي.  رئيسهم حسني املهيدي السلمان"البو حممد". املصاليخ-1
  :ة ومن فروعهمجومييس

  .رئيسهم جويد بن جسام. ميالج"1"

  .الشرميات"2"

  .البو عكول"3"

يف مقاطعة الرمحانية من الصويرة . رئيسهم عبيد بن دفار الضاحي احلسني وحسني الندة: البو غنيمة-2
  :وفروعهم

  .ومنهم بيت ضاحي. البو مديلج"1"

  .حسني الندة. البو سامل"2"

  .سن ابن احلاج عداي وعبدالكرمي الفارسيرأسهم عبداحل. العجيليون"3"

  .البو عبد"4"
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  وفروعهم. ويرأسهم عباس العودة وعبدالعزيز الحمزة. البو سهيل-3

  .بيت كمري"1"

  .البو هليل"2"

  .البو جنم"3"

  .البو سالمة"4"

  .وهم يف الديوانية من الصويرة. رئيسهم حسني اهلوجيل واآلن حمسن احلسني. البو عبيد-4

  .نطل بيت ف"1"

  . بيت العاكول الرؤساء منهم"2"

  .رئيسهم كاظم الظاهر. البو عبداجلادر-5

وهم فخذ واحد، يسكنون الدرعية . رئيسهم حممد الداود. "محري"، و"جاحش"وخنوم . احلضاريون-6
من ناحية سلمان باك ومنهم مع بين عجيل يف أحناء الصويرة يف أراضي الغنامية ااورة للرمحانية قرب 

  .ومنهم يف اجلزيرة رئيسهم خليبص العبداحلسن. الصويرة

  .ترأس عليهم. يف اجلزيرة. ورئيسهم حامت العمران الزنبور. البو خليف-7

  .رئيسهم محزة احملمود. الكرارصة-8

  .رئيسهم احلاج سامل ابن احلاج حممد احلسوين. البو مخيس-9

وجاء ذكر هذه . م1936 ايلول سنة 25 حتقّقت من هذه العشرية من أحد رؤسائها عباس العودة يف
  .ويف وقائع تارخيية ويف رحلة رج. القبيلة يف سياحةنامهء حدود

  المعامرة-5

. واآلن رئيسهم ابراهيم اهلزاع احمليميد من بيت فيحان. رئيسهم عبداهللا بن هزاع احمليميد وتويف. من زبيد

، وهم "اخوة سلمة"خنوم . الراضي السيافيةيسكنون احملاويل واملسيب مع اجلحيش واحلرية ااورة 
وفرقهم كثرية ومتداخلة حبيث استقل . "عامر" ولكن خنوة العشرية "زبيد" و"محري"وخنوم العامة . زبيد

  .ودخلهم غريهم. بعضها عن بعض 

  .البو شريعة-1

    يسكنون النيلز . الرؤساء من بيت فيحان. البو خضر"1"

  .ومنهم بو جاسم، وبو جسام، والبو ي والبو علي.  اجلوادرئيسهم عمران. البو شطي"2"

  .البو بركة"3"
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  .البو غزال"4"

  .وهم من البو شطي. والغنامة منهم يسكنون مع زوبع. يف احلرية. اخلوابرة"5"

  البو حامد-2

  .البو حامد"1"

  .البو حسني"2"

  .البو علي"3"

  .البو حممد"4"

وكان رئيسهم ذياب الخريبط . الوردية، وفي اليوسفيةوهم في . "حمير"البو حمير نخوتهم -3
  وفروعهم. وكذا ابنه جبر. فتوفي

ومنهم البو جبري وهم البو خلوي ونفس . والبو حسان. وهم البو حاشي. ومنهم البو نافع. البو جراد"1"
  .ومنهم من يعد البو نافع والبو جبري مستقلني. البو جبري ورئيسهم ذياب اخلريبط

  .ومنهم العطيوي. يمانالبو سل"2"

، "الكرعان"، و"البو سليمة"، و"البو عكيب"، و"البو خدام"، و"البو وحش"ومنهم من عد من البو محري 
  ..."الكريشات"و

جاءوا من جند وأم أوالد . وامللحوظ أن فروعهم متشعبة ومتفرقة وهم كثريون ومنهم من عدهم من مشر
  .والصواب ما ذكرنا. أخت حلمري

  عمارال-6

. يسكنون يف النيل من توابع احللة. ورؤساؤهم مغري بن سليمان احلمور وحاجي منيهل املرجان. من زبيد

  :ومن العمار. والصحيح أم مستقلون. وقيل ام من البو موسى من اجلحيش

  .ورئيسهم مغري بن سليمان احلمور. البو عرار"1"

  .ورئيسهم احلاج منيهل املرجان. البو عمري"2"

  ائر اخرى زبيدية ومحريية عش

  آل حميد-1

 وال متت اليها بصلة نسبية وامنا هي من العشائر الزبيدية "غزية"هذه العشرية معدودة من االجود ضمن 
تكاثرت . والقسم اآلخر من أهل األرياف. وآل محيد قسم منهم بدو. وبالتعبري االوىل من احلمريية

وهم داخل قضاء . وان كان اجلميع يف وحدة. مة برأسهافروعها فاستقلّ كلّ فرع وصار عشرية قائ



عباس العزاوي-عشائر العراق    439  

  .الرفاعي

  :والبدو منهم

  .رئيسهم جلوي آل رميح. آل رميح-1

  .رئيسهم ابن منيف. العويس-2

  .رئيسهم عطار الرميج. العتول-3

  .والشاهني. رئيسهم داود بن سطام السحيم ومنهم املهملة. السحيم-4

  .رئيسهم جردم بن مرشد. السوامل-5

  .رئيسهم خضر اجلرب. العايد-6

  .وهؤالء ذكرهم البسام يف عشائره

  :وأما الريفيون فأنهم يتفرعون اىل

  .الصريفيني-1

  .العتاب-2

  .الطوكية-3

  .الشويالت-4

  .املراشدة-5

  .اللغويني-6

  .القراغول-7

وهي كبرية جداً، وبعض . علمت ذلك من االستاذ يعقوب سركيس ومن آخرين من نفس العشرية
  .ها اكتسبت وضع عشريةفروع

  الصريفيون-1

سياحة "وعدهم صاحب .  يف أراضي اجلزيرة على الغراف"أوالد حايب"أصلهم من آل محيد وخنوم 
  : عشرية قائمة برأسها من عشائر األجود وهي من آل محيد وأفخاذها"نامه حدود

  .رئيسهم حممد الياكوت. آل سويدان"1"

  .ارع وعويد الروضانرئيسهم كصري آل مص. آل مجعان"2"

  .وقد تويف. رئيسهم حاجي كامي الربدي. الربدي"3"

  .رئيسهم محادي بن سطيح. آل محدان"4"
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  العتاب-2

ذكرهم صاحب .  يف أراضي صديفه وهم من آل محيد"صلفه"خنوم . رئيسهم يوسف أبو رهن
  ."1" وبني أن نفوسهم كانت حنو مخسمائة بيت"سياحتنامه حدود"

  :فرقهم

  .الرؤساء. بو محودال"1"

  .رئيسهم حسن آل علي. آل جرمي"2"

  .رئيسهم سلمان آل رجه. البو صكر"3"

  .رئيسهم ياسر آل ناهي ومنه علمت آل محيد. الدغيزات"4"

  .رئيسهم ياسر آل ناهي. البو رامي"5"

  .الطوكية-3

وهم . ة سكر يف أراضي اجلزيرة بقرب قلع"أخوة خضره"وخنوم . رئيسهم سعدون آل ياسني املشلب
. هذا هو املسموع.  من األجود وهم من احلميد"سياحتنامهء حدود"وعدهم صاحب . فرع من احلميد

  ."2"اه".الطوقية قبيلة من ربيعة يف العراق"وجاء يف القزيين 

  :فرقهم

  .الرؤساء. املشلب"1"

  .رئيسهم ابن مال شائع. املغصوب"2"

  .قرب قلعة سكرومساكنهم . رئيسهم كزار بن ناصر. الطربوش"3"

  .رئيسهم نعمان. الساليط"4"

  . فرقة من االجود على حاهلا"صاحب سياحتنامهء حدود"وعدهم . الشرهاب"5"

  :ويتبعهم

  .رئيسهم جحش بن حسني آل معيدي. بنو متيم"1"

  .رئيسهم مطلك آل طراد اجلهف. حجام"2"

وليس بصواب وإمنا .  من فروع احلميدومنهم من يعد هؤالء فرعاً برأسه. رئيسهم ابن بزيع. اخلويلد"3"
بني عشائرهم . ودخلتهم عشائر أخرى منهم خمتلطون بتميم وحجام وغريمها. يعدون عشائرهم إىل النعطة
  .باعتبار ام يف عداد االجود

  الشويالت-4
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 من "سياحتنامهء حدود" وهم من آل محيد وعدهم يف "أوالد محري"رئيسهم موحان آل خرياهللا وخنوم 
  .وليس بصواب وامنا يعدون بني عشائرهم باعتبار ام يف عداد االجود. االجود

  :وفروعهم

وهو نائب . يف أراضي العبد يف الغراف. رئيسهم الشيخ موحان اخلري اهللا وهو رئيس العموم. اخلري اهللا"1"
  .وكان والده رئيساً وهو الشيخ يوسف اجلابر آل خري اهللا. يف الس مرات عديدة

  .يرأسهم يوسف آل كعيشيش وياسر آل محود يف أراضي احلارة. آل غليم"2"

  .رئيسهم نغيمش بن خليفة آل جرميخ يف أراضي اجلمرة. آملعاوي"3"

  .احلميد"4"

وهم يف . والرئيس من أوالد سعدون والرؤساء آل نصار. رئيسهم ياسني آل نصار وقد تويف. البشت"5"
  .البدعة

يعدون يف زمرم وهم ليسوا منهم وامنا . "1"اه" قبيلة من االجود يف العراق: "ينوجاء يف عشائر القزوي
. ويقيمون يف اراضي العبد، وأراضي اجلمرة وما يتبعها من قضاء الرفاعي. ومهنتهم الزراعة... هم محري

  .فأستقلّت بتسميتها. وهي عشرية كبرية من آل محيد

  :يوموب. ومن الشويالت من يسكنون مع البو حممد

  .رئيسهم علك بن أسد خان. بيت خومي"1"

  ."عقله"رئيسهم نعمه بن عكله . الشبابطة"2"

  .بيت اخلضاض"3"

يسكنون يف . "ادعي"وخنوم . ويعدون من آل محيد أو هم تابعون هلم : "القراغول"الكراغول -5
  :الغراف ويتفرعون اىل

  .رئيسهم ساجت احلسن. آل جنعان-1

  .سالمه احلسن السهيلرئيسهم . آل سهيل-2

  .رئيسهم منذر اخلالوي. البو خلف-3

  .رئيسهم كرمي العبد اخلفيف. البو عظيم-4

  .رئيسهم كرمي العبد اخلفيف. الكاظم-5

ومنهم من يعتربها ملحقة ا بالنظر . وهذه القبيلة يعدها الكثري مستقلة برأسها يف حني أا من آل محيد
  .لنخوا
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  آل عكيل-6

. رئيسهم فاحل آل غالم. ومل تتعين لنا العالقة. وتعد منها. "آل محيد"وتساكن . ة قحطانيةهذه العشري

  .ورد ذكرهم يف سياحتنامهء حدود. بقرب قلعة سكر

   بنو زيد-2

. وهي عشرية مستقلة، متوزعة يف مواطن عديدة مما يدلّ على قدمها يف العراق. من العشائر احلمريية

. ففي الغراف وحده يبلغون حنو اربعة آالف بيت. "زيود"وخنوا هناك . فوأكثرها يف أحناء الغرا

  :ومنهم

  .الرواجح"1"

  .آل ملحم"2"

  .آل مشخي"3"

  .آل شديد"4"

  .الفنجان"5"

ومنهم من يسكن أم الفطور شرقي الشطرة ومقاطعة . وهؤالء جياورون االزيرج وعشائر أخرى عديدة
  :الكوارية وأفخاذهم

  .واآلن منصور وأخاه ناصر املذكور. يسهم ناصر بن عويش آل حميسن آل جبارةرئ. آل جبارة"1"

  .آل معن"2"

  .رئيسهم خضر بن سرحان الشراد. العظيميون"3"

  .آل مبارك"4"

  .رئيسهم جباي آل بستان. آل بستان"5"

  .رئيسهم سليمان بن شريف بن بندر بن جديه. آل جديه"6"

وهم حلف البو سعد .  صاحب الفخامة االستاذ صاحل جرب وهو صهر1950وسليمان هذا نائب سنة 
من : ومنهم يف السماوة مع بين زريج. ومنهم البو عودة، والبو حبر، وآل جعين. يف أحناء الشطرة

  :رئيسهم جاسم الزغري ومشعب آل حسني. املراشدة

  .آل اليد"1"

  .هل النص"2"
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. ورئيسهم الشيخ نفيس بن راشد. "أوالد بركه"م وأما الذين يف لواء دياىل وأحناء سلمان باك فيقال هل

  :ففي أحناء سلمان باك منهم. "مرشود"وخنوم 

  .بيت المي-1

  .زهامنة-2

  .العراكات-3

  .بيت جليب-4

  .بيت متّام-5

  .البو مهية-6

  .بيت كطيمه-7

  . من العزة"البو حامد"ومع هؤالء . يف أماكن عديدة. الغزال-8

  : واحملموديةويف لواء دياىل وهور عقرقوف

رئيسهم ابراهيم بن حبيب . الرؤساء يف دياىل وعقرقوف ويف الشلشل من الضلوعية. العبابسة"1"
  .السلمان

  .البو رجيب يف لواء دياىل"2"

  .البو خزام يف لواء دياىل"3"

  .يف لواء دياىل. البو سراط"4"

  ."العبابسة"أندجموا يف البو عباس . البو كردي"5"

  .أحناء احملموديةيف . آل نارين"6"

  .يف دياىل. املاليل"7"

  .يف أحناء احللة. العساكره"8"

  .يف أحناء احللة. اللفته"9"

يف مهروت وبركنية ويف مرهوت رئيسهم سلمان السعدون وخنوم أوالد فاطمة . الرواشد"10"
  ."مرشود"و

  البو محمد-3

    

أما الرؤساء .  تتعني لنا جهة االتصالومل. "1"صرح بذلك احليدري يف عنوان اد. "زبيد"من عشائر 
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 قبل أكثر من مائة سنة اا من العشائر "سياحتنامهء حدود"وذكر صاحب . فقد عين أم من العزة
وكانت تابعة اىل . "ع" ومتتد حىت تربة العزير "أم اجلمل"الكبرية تسكن جانيب دجلة من حمل يقال له ر 

وأما ما هو من أم اجلمل وما .  بغداد جعل قسماً منها تابعاً للمنتفقويف أيام داود باشا واىل. "بين الم"
وأوضح ان القسم التابع اىل املنتفق يبلغ ثالثة . فوق فال يزال تابعاً اىل بين الم، وال يزالون يف مواطنهم

 يف لواء "البو حممد"ويظهر من هذا البيان ان عشائر عديدة كانت تابعة اىل عشرية . "1"آالف بيت
وال . "2""موجز تاريخ عشائر العمارة"العمارة وهي صلة ادارية وال يعقل أتصال هؤالء مبن ذكر صاحب 

م، حبيث بلغ قسم منهم ثالثة آالف بيت قبل مائة سنة 1741-ه1160يصح أرجاع تكوم اىل سنة 
  .تقريباً

. أنفسهم أم من العزةفالقصة اليت ذكرها صاحب موجز تاريخ عشائر العمارة فبها نظر وأمنا يعرفون 

. وهم من أخوة بكر من البو حممد. والعزة يعرفوم كذلك. وسكنوا تلك االصقاع وترأسوا على العشائر

 ونزوحه اىل تلك االحناء وال من يسمى بالشيخ "حممد بن حسن املروح"واال فال يعرف تسلسله من 
  .لعزةمن مواطن ا... "ورد الشيهاين"ديوان يف أراضي الشوهاين 

ورمبا كان لتقريب الصلة استفادة من نسيان أمساء . وأشتقاق التالني من الشخص احملفوظ ال حيتمل وقوعه
  .االجداد البعيدين

وان عشائر كثرية توىل رئاستها آخرون . وان االستاذ ابراهيم فصيح احليدري يؤيد ان الرؤساء من العزة
 أو يركن اليها كثري ممن ال يعول على أقواهلم وليس هلم فال وجه للتشكيك واملالمح يدعيها. من غريها

  .من املعرفة ما يقطع يف مثل هذه االمور بل يكذا ما نشاهده يف عشائرنا

قال السيد ابراهيم فصيح احليدري . ودخلت عشرية البو حممد عشائر كثرية من زبيد وغريهم من املعادي
وشيوخها آل فيصل من عشرية . وهي لكثرا ال حتصى... رةالبو حممد من عشائر العما: "يف عنوان اد

  ."3"اه" متعدنوا وهم مجيعا من قحطان... العزة

هذه العشرية من أكرب العشائر يف أحناء العمارة وال حيتمل أن تتفرع من جد واحد يف ¸وكان قوله صحيحاً
 وار، وارية، والكسرة، واحلفري، يسكنون اجلحلة،. وهي تتعهد الزراعة وتربية املاشية. وقت قريب منا

  .والشط

. وغالب الفروع املعدودة نرى أرتباطها بالرئاسة من حيث االدارة، وال جند صلة غري الزبيدية احملفوظة

  ."أخوة باشه"ويتنخون 

  عمود النسب
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 "حممد"اً من  تعداد أمساء الرؤساء فلم يترك أحداً اال عده متفرع"موجز تاريخ عشائر العمارة"يف كتاب 

وأما تكون الفروع االخرى وعالقتها . واالقرب للصواب أمساء بيت الرئاسة. "البو حممد"الذي ميت اليه 
  . جد العشرية فهذا صعب التسليم"حممد"ب 

وال . "جد اهلشرية" من الرؤساء وانه ابن جامل ابن سعد بن حممد "بيت لويلو"وجاء ذكر أول فخذ وهو 
  .لرؤساء من البو حممدننازع يف هذا فا

 من العزة نزح بعض رجاهلم ويصح "البو بكر" من الفخذ املعروف من اخوة "البو حممد"ونعتقد ان هؤالء 
من جهة مروح يف . ان يكون امسه حممداً أيضاً ولكن االشكال كلّ االشكال يف انه حممد بن حسن املروح

 ال يراد به االّ تقريب للعشائر لتقوية الصلة بني "حممد"وأتصال بعض الفخاذ ب . "1"العزة قريب العهد
  .الرئاسة

حممد بن عرييب بن وادي بن "والّجل معرفة أصل هذه العشرية نذكر أحد الرؤساء البارزين وهو الشيخ 
  :وفرقهم. "منشد بن خليفة بن داغر بن صرب ابن لويلو بن جامل بن سعد بن حممد اجلد االعلى

  : رأس فخذ الرؤساء وهذه أشهر فروعه"حممد" أتصاله ب وهذا عرفنا: بيت لويلو-1

  .بيت مشتت"1"

  .بيت ضمد"2"

  .بيت فياض"3"

  .وهم الرؤساء ومنهم بيت منشد، ابن خليفة، وبيت فيصل. بيت خليفة"4"

  البو عبود-2

ويتفرع . "جد العشرية"ويعد عبود الذي ينتسب اليه هذا الفخذ ابن حممد . رئيسهم عباس بن حتاجه
ومن أراد التوسع يف هذه الناحية فلريجع اىل موجز تاريخ عشائر . تالون عنه باألستناد اىل احملفوظال

  .وليس لدينا ما يعني الصلة سواه. وهو من أهم ما كتب. العمارة

  الرئاسة

  .بيت مشيل"1"

  .رئيسهم احلاج شنيار بن كزار. البيضان"2"

  .انرئيسهم احلاج حممد ابن احلاج سلم. البو علي"3"

  .املصاليخ"4"

  .البو مطري"5"
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  .الدعم"6"

  .بيت سليم"7"

  ."خليفة"بيت "8"

  .الكرعان"9"

  .بيت الشرشاحي"10"

وهؤالء من أوالد حممد أو أحفاده من غري سلسلة لويلو ويدعون أم يتصلون ببيت الرؤساء قبل أن 
  ."بيت لويلو"يتفرع 

  الشدة-3

  .ار، ويشتغلون بنسج احلضر وتربية اجلاموسويسكنون االهو. وهؤالء من اوالد حممد

  :ومن بيوم املعروفة 

  .رئيسهم حسني بن علي. البو غنام"1"

  .النوافل"2"

  .رئيسهم عبد اهللا بن جرتيل. البو خبيت"3"

  .بيت سليمه"4"

  .رئيسهم خالوي شنيف. اخلشانه"5"

  البطابطة-4

  .لعشريةيدعون ام أوالد بطيبط بن جامل بن سعد بن حممد جد ا

  الحمران-5

  :وهؤالء يتفرعون اىل

  .الشغابنه"1"

  .ومنهم اهلطرة. وهلم خؤولة مع بيت خليفة. الفرطوس"2"

  .بيت نصر اهللا-6

وهؤالء قرم الرؤساء . ورئيسهم ناصر. يدعون أم أوالد جامل بن سعد بن حممد جد رؤساء البو حممد
  .فكانوا ساعدهم االمين

  .الفريجات-7
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 ويقال ان "1"ومنهم من يقول أم أوالد فرج الدارمي. يقال ام من الصبيح. ان السنجاررئيسهم سلم
ويف الدليم الفرجيات من . وقويت األواصر حىت صار اآلمر الناهي. حممداً نزل على هؤالء وتزوج منهم

  .العزة

  :وأفخاذهم

  .اخلضران"1"

  .بيت محيد"2"

  .بيت سعيد"3"

  .االزابج"4"

  .البو خلف"5"

  .الربيعات"6"

  .بيت أمحد"7"

  .بيت ادهيم"8"

 من السراي "البو زيد" من السراي و"البهادل" و"املخاورة" عشائر أخرى منهم "البو حممد"ويلحق ب 
  . من آل محيد"الشويالت"وكذا . أيضاً

 "عدانامل" أو "املعادي"والبو حممد مبن يلحق م يتكون منهم أغلب عشائر لواء العمارة، وبني من ذكرنا 

وان االقوال املتداولة يف االتصال باجلد االعلى .  وما اىل ذلك"الشدة"وهؤالء مهمتهم تربية اجلاموس مثل 
  .كل هذه ال تعدو التخمني. أو االفتراق منه

ومثل هذا الزعم ام من أصل عراقي قدمي من سومريني أو ما شابه ال . وال نرى أثراً للهنود أو االيرانيني
. والكلّ متفقون على ام عرب، وان تربية اجلاموس ال حتقق أصالً غريباً. ود التخرصاتيتجاوز حد

وتدرب . وأنما تعني حاجة اقتضتها احلالة وال يبعد أن يكون اجلاموس موجوداً من أول الفتح، فاستمر
وال حنتاج . لينيالعرب على تربيته أو ان الذين تعهدوه قد اندجموا فلم نعد نفرق بينهم وبني السكان االص

وللمجاورة أثرها يف استقاء النفوس ورمبا صح أن يكونوا من غري العرب فذابوا . يف هذا اىل مدة طويلة
  .فيهم، أو مالوا اىل املدن

 دخلتها عناصر جديدة مثل بين "لواء العمارة"والعراق يستقي نفوسه من جزيرة العرب وان هذه االحناء 
وهكذا جاء ذكر عشائر .  فيها كانت لعشائر طيء تارة وللمنتفق اخرىالم، ومثل كعب كما ان الصولة

وال سبب لوقوف هذا التجدد يف احلياة اال يف ضبط احلدود ومنع التجول . أخرى ال تزال يف جتدد مستمر
  .بني اجلزيرة العربية والعراق
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شاطاً يف باديتها، وجيعل قسماً ونزوح العرب من اجلزيرة ذو عالقة باحلياة اجلديدة فان ذلك ميدها قوة ون
والقضايا االجتماعية مرتبطة فال تدقق العشرية جمردة . مييل اىل املدن فيكون عضواً يف تكوين احلضارة

  .لوحدها بل هلا اتصال مكني بالعالقات العامة واخلاصة

ئر عربية،  معروفة االصل متصلة بعشا"املعادي"وال شك ان عشائر كثرية من هذا النوع تعد من صنف 
وكيف غرس العريب؟ . وكيفما كان فانا ال ندري وجه االختصاص بتربية اجلاموس يف أمة دون أخرى

والغفلة أو . وان التقرب اىل األرياف يكسب صفاا. فتكاثر الغرس. وان البصرة اول من غرس فيها عريب
واء أو صرنا نقبل بكلّ قول، ونصدق التدقيق احملدود مما ولّد نقصاً كبرياً يف اآلراء، ومن مث تشتتت االه

  .باملستحيالت

وهي صنعة ال . نعم ال نرى حادثاً عظيماً وقع بدخول اهلنود العراق أو كأننا جئنا م لتربية اجلاموس
وأمثال ذلك من . كما أننا نعتقد ان الثقافة مستمدة من أيران ألن العريب ال يطيق املعرفة. يستطيعها العريب
ساق اليها التعصب القومي من . عة الواردة الينا من طريق غري صحيح بل من تضليل الرأياخلرافات الشائ

  .األمم

    

وهكذا مل . مل يقبل أمثال هؤالء من االيرانيني تسلّطوا، فحموا علماءهم، وخذلوا العرب فظهر من ظهر
عروفة يف تيار هجرا، والعشائر م. وال نزال نرى علماء منهم ظاهرين. تنقطع الرغبة العلمية يف العرب

ومل ختل االرياف يف وقت من عرب حىت أيام . ويف أتصاالا، وأن كثرا تغلبت على ما كان سبقها
  .الفرس

وال يهمنا اال ان نعلم الصالت العشائرية واملوجات اليت هاجرت عشائر وافراداً بقلّة وكثرة حىت بلغت ما 
  .د أصوهلا يف جزيرة العربوال نزال جن. بلغته يف يومنا من صنوف عديدة

وكأننا . ومن الغريب ان نستنطق السحنات والصور أو االشكال ونركن اليها كحقيقة مما أوقع يف اللبس
  .يف غفلة عن الشعوب العربية أو كأننا استقصينا الكلّ فحكمنا

  :من أشهر هؤالء: عوارف البو حممد

  .من البو عبود. عباس بن حتاجه-1

من البو عبود عارفة . وكان والده احلاج سليمان الغيالن. يه ابن احلاج سليماناحلاج حممد بسما-2
  .أيضاً

والعرف لكلّ جمموعة عشائرية . "فريضة"ويسمون العارفة . رئيس البيضان. احلاج شنيار بن كزار-3
  .متماثل نوعاً
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  عرف العشيرة

  .وال حد الجالئه. ان القاتل جيلى، ويعقر عليه ما مل يفصل-1

 ويريدون باألوىل ما يقدم، وباألخرى ما "تلوية" وثالث "مقدمية"فصل عندهم ست نسوة ثالث ال-2
واملقدميات يكن يف الغالب صغريات، واذا ماتت احداهن تعوض بغريها حىت تبلغ زواجها وحينئذ . يتلو

  .تزوج

 للزواج مييل اىل نساء ان من مل تكن له نساء تؤخذ من سائر العشرية، فاذا مل يكن يف أقاربه من تصلح-3
العشرية، وليس ألحد أن يتأخر من أعطاء أخته أو أبنته وان مل يكن جارماً، ولكنه يعوض مببالغ جتمع له 

  ."سحوت" أي مهر فيعطى له، ويقال هلذا "سياق"من العشرية ك

  .وعلى أرتكاب الفعل أمرأتان. تؤخذ على الصيحة أمرأة-4

 امرأتان، وعلى الشجوج يؤخذ زبون ما مل يولّد عاهة "سقاط"عضو على اجلروح املؤدية اىل تعطيل -5
  .أو عطالً وحينئذ تؤخذ امرأة

ولعل التعويض بالنساء يقصد به احياء . تؤخذ من العشرية، وال يفرق بني االقارب وغريهم. الوسكه-6
  .املقتول من جهة وتكثري النسل من جهة أخرى

  ."صاية وراية"يتم الصلح ب-7

  ."تسياراً" يسمى عندهم .احلشم-8

يقولون ان جدهم االعلى . ومتت اىل السعيد، واىل اجلحيش.  عشرية السواعد من العشائر الزبيدية-4
. وهو سعد أخ لسعيد جد عشرية السعيد ترك من االوالد فضيالً وآذاناً وحممداً سكنوا أراضي اخلرمة

ناك تفرقوا اىل قسمني قسم منهم اوالد فضيل وه. وبعد مضي زمن أندرست أراضيهم فمالوا اىل اجلزائر
وأما ذرية آذان وحممد فقد نزحوا اىل أراضي اخلمرية . ومها مشعل وسعيد بقوا يف أراضيهم حىت اآلن
 املسماة "الكحالء"وامنا مالوا اىل بويتيل وزبري من اجلحلة . التابعة اىل قلعة صاحل، ومل يستقر هلم قرار فيها

وكان رئيسها جرتيل بن .  يف اراضي بويتيل"آل جرتيل"ريت يف املشرح نزهلا ، وأراضي ج"مسيعيدة"
 "آل محيدان" ورئيسهم محود بن حممد ابن عبدالسيد أراضي جريت، وسكن "آل عبدالسيد"وحل . تريج

  .ورئيسهم حسني سامل ومعه بنو آذان يف أراضي الزبري

وأما بنو آذان فقد مالوا اىل آل ازيرج ملا . رحدامت احلروب بينهم وبني بين أسد حىت استقروا يف املش
 "آل محيدان"و . "1"ومنهم من يعدهم من االزيرج. وقع بينهم وبني آل جرتيل من معارك ومنازعات

 وهو حسني بن حسان املسمى باالخضر "االخضر" الجتماعهم والتفافهم حول "الكورجة"يقال هلم 
فاطلقت . اد ا كمية من اخلشب جمتمعة بعضها اىل بعضجلماله ومن مث صاروا يلقبون بالكورجة وير
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  .عليهم

وهذه العشرية . "مللوم"ولعل الكورجة ما يسمى أحياناً ب . وهذه وأمثاهلا تعليالت ذكروها بعد الوقوع
فمالوا اكثرياً إىل البو حممد، واىل آل ازيرج . فرقتها احلوادث من جهة أن رها املشرح أخذ يضمحلّ

. وهم اكثر من السودان. وتشتوا يف األحناء لضرورة املعيشة، وللمنازعات دخل أيضاً. نواىل ايرا

وليس هلم . "بشخة"وخنوم . وباقي اآلراء ال يقطع ا. واملعروف أم من العشائر احلمريية القحطانية
  .رئيس عام

  :وفرقهم

. لف، واحلاج لعييب آل ماذييرأسهم بداي ايسر وحممد بن موسى بن زامل، وعلي اخل: بيت زامل-1

  :وهم

  .احلواس"1"

  .الغرة"2"

  .رئيسهم رميح. العبيات"3"

  .بيت صخر"4"

  .البو حافظ"5"

  .البو ذراع"6"

  .بيت بداح"7"

  .الشهابات"8"

  .ومنه الرؤساء. بيت جرتيل"9"

    

  .رئيسهم العييب بن ماذي بن فنجان بن زامل. بيت ختيته"10"

  .ايرئيسهم بد. بيت حممد"11"

  .املومنون"12"

  :وهم. وهوالء أوالد عبدالسيد بن عزيز بن رطان ابن حممد بن سعد: بيت عبدالسيد-2

  .بيت عبد السيد"1"

  .بيت سرحان"2"

  .بيت داغه"3"

  .بيت محود"4"
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  .منه الرؤساء. بيت مانع"5"

  .بيت سلس"6"

  .آل شامي"7"

  .البو حسان"8"

  .البو فندي"9"

  .الكوارث"10"

وخنوم . ومنهم من يقول جتمعوا على أعدائهم فقيل هلم ذلك. رنا سبب تسميتهمذك: الكورجة-3
وهذه .  ورؤسائهم علي وشبيب وشبل أوالد شياع بن حسني بن حسان بن محيدان"اخوة غنمة"

  :بدايدهم

  .بيت محيدان"1"

  .البو حوف"2"

  .البو سكندر"3"

  .البو عاشور"4"

  .البو هليل"5"

  .البو دوه"6"

  .وسةاللعا"7"

  .البو غدير"8"

  .البو شبيل"9"

  .واآلن اوالده. ومنهم صادج بن غضبان. وهم الرؤساء. بيت حسان"10"

  .البو دومة"11"

فان احلكومة كانت تراعيهم، فلم يستطيعوا مقاومتهم يف . ويعزوا هوالء اندثار رهم اىل البو حممد
ويف هذه األيام حيكى أن الرؤساء . ثر أمرهموان رؤسائهم متنعمون ال يبالون ومن مث تبع. اصالح رهم

 وهم أشبه باجلند يتبعون أوامرهم، "احلوشيني"جيمعون ما يسمون ب . تنعموا اكثر فعادوا ال يبالون
  .واشتهر السواعد باهلوسات. ويقومون مبا يطلب منهم، وهم غري العشرية فكان الضرر أكرب

. م1938؟؟؟199يف حتققت ذلك من كثريين يف أوقات خمتلفة آخرها   

 واليه "رطّان"وتكون من حممد بن سعد . وهم مع آل ازيرج. "البتران"واحلاصل اشتق من آذان بن سعد 
. "بيت زامل" بن حممد بن سعد تكون "مسعد"متّت فروع عبدالسيد بن عزيز ابن رطّان، ومن احلاج 



عباس العزاوي-عشائر العراق    452  

  .ومن محيدان صار الكورجة وهم من حسان بن سامل بن محيدان

 "آل سعيد" حدث منه "سعيد ابن فضيل" بن فضيل، و "آل مشعل"فضيل بن سعد فقد جنم منه وأما 

  .وهذان الفخذان يف اجلزائر، هذا هو املسموع

  آل ازيرج -5

  ازيرج المنتفق-1

، "اخوة باشه"، و "آل حممود"، و "محري" من القبائل احلمريية ساكنت العدنانية، وخنوا "االزيرق"
وأراضيهم البطنجة، وأم الدود، والسبل التابعة .  املنتفق، يسكنون اجلزيرة من أحناء الفراتوغالبهم يف لواء

وهم . وكانت الرئاسة يف آل خضري قدمياً. ورئيسهم كاطع آل بطي. ملركز الناصرية يف ناحية السديناوية
منهم وتنتشر يف مشهورون يف الشعر العامي، ويف اهلوسات ال ينازعهم احد، وتذيع اهلوسة عن الواحد 

ويسكنون الغراف يف البزايز، وقسم . تلك األحناء كأا قول مأثور، او كلمة نافذة، وعشريم كبرية جداً
. كبري منهم يف أحناء العمارة، حيفظون أم جاءوا من املنتفق، ويف قومي الفرج بعد الشدة مساهم االزيرك

  :وفرقهم. ادثهم معروفةوحو. وكذا يف سياحتنامهء حدود، ويف كتب التاريخ

  :وفروعهم. يف شط الكسر وأم الدود. البو ناصر-1

 مجادى الثانية 22" 1944 حزيران سنة 14وتويف يف . رئيسهم كاطع البطي. الرؤساء: البو علوان"1"
وكان من املشاهري يف الكرم والشمائل العربية انتخب ممثال للواء .  عاما70 عن عمر يناهز "ه1363سنة 
  .واليوم ابنه الرئيس االول حممد واخوته. ق يف الس التاسيسي العراقي مث انتخب نائباً مرات عديدةاملنتف

  .رئيسه رداد آل علي. البو عويد"2"

  .رئيسهم مانع بن خلف الشذر. البو عويف"3"

  .رئيسهم طاهر بن حمسن آل نياز. "اجلكانة"الزكانة "4"

  البو حميرة من البطنجة ويتفرعون الى-2

رئيسهم خلف احلسان، . ومنهم اجلادر. يرأسهم حسني العبداهللا وشياع الرويض: السكران"1"
رئيسهم رويضي البشارة . رئيسهم مطلك اخلضري، املعارج. رئيسهم جنم العبداهللا، واملشكور. واملذكور

 رئيسهم .رئيسه ناظر احلسني، والكاطع. رئيسهم مزهر، والعريزة. وتويف فخلفه ابنه مزهر، واملشاكل
رئيسهم ذبيح الطعان، ومنهم من يعد . رئيسهم ديوان الظاهر، والطعان. جوده الطخاخ، والبو مسرة

  ."املعارج"وكذا .  فرقة"اجلادر"

: رئيسهم الكويطع، والدهيم: ومنهم العبود. رؤساؤهم منشد آل عفراوي وكوين العكال: العبيدات"2"
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رئيسهم : واآلن ابنه منشد، واملشاليش.  عفراوي الشاللرئيسهم: رئيسهم صريج املايع، والبو حنون
  .خلف العالج

  البو حوالة -3

ؤهم عليوي املطشر وعبود املنيخرورؤسا  

وفروعهم. ويسكنون يف البطنجة  

  ...وكانت الرئاسة فيهم. رئيسهم عليوي املطشر: اخلضري"1"

    

  .رئيسهم عبود املنيخر: املنيخر"2"

  .فرئيسهم شبيب الشني: الشنيف"3"

  .رئيسهم مهوس أبو زركة: البو زركة"4"

ومنهم من يعدهم . يسكنون البطنجة. رئيسهم احلاج محيدي الفاضل وحممد آل فليح: البو وطيوط-4
  :من البو حوالة

  .الرؤساء. البو وطيوط"1"

  .ومنهم من يعدهم فرعاً مستقالً عب البو وطيوط. رئيسهم حسن بن حممد الفليح: آل تركي"2"

  .رئيسهم نبيش احلسن: سالدبي"3"

وبعضهم يرى أن آل حممود يتكون من البو حوالة، والبو . "آل حممود"وهؤالء مع البو حواله يقال هلم 
  .وهذا هو االشبه بالصواب. وطيوط، والبو تركي، والدبيس

  : يف السبل"شط قدمي"يف احلميدي : آل سهالن-5

  .رئيسهم شخيتر اخلالوي. رنوس، والبو عكيبرئيسهم مسير آل ع. "املخاصم"ومنهم : آل حرامي"1"

رئيسهم ظاهر : ، رئيسهم جفيت احلسني، والصرب"الربودة"ومنهم . رئيسهم حممد الالزم: البو حبيل"2"
  .آل نزال

  ."آل مريد"رئيسهم عباس آل جمرد : البو مجعة"3"

  .رؤساؤهم حممد وماهود أوالد فرهود: البو كريدي"4"

  .آل صبيح"5"

  .رئيسهم سنيف اجلابر: يساتاخلم"6"

  .احلرايب"7"
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  .عبادة"8"

  .اجلابر"9"

  .املدليات"10"

وهذه الفروع تعد من السهالن، ومنهم من يعدها من أصل السهالن يف البو حبيل، واخلميسات والبو 
  .مجعة والبو كريدي واحلرامي

  :يسكنون أم مجيل والسبل. رئيسهم نايف بن عبداهللا العامر: البو يوسف-6

  .وهؤالء يف السبل ومنهم الفداي، والعبيد. رئيسهم ابن مرسول: البو عيسى"1"

ومنهم البو صكر، . رئيسهم عثمان الذرب. ويسكنون العروكة، واليوسفية، واملليحة: البو خضري"2"
  . الرؤساء، والربيع"املنخي"وهم . رئيسهم ابن منخي. يف أم مجيل: ومنهم الشفيجات. والثامر

يسكنون يف كصة البو سعد .  اآلن يعدون عشرية من آل أزيرج رئيسهم سعدون الكريدي:البو سعد-7
  :وفروعهم. شرقي البدعة يف البزايز من الشطرة

  .يف ايب حجل يف الشطرة. رئيسهم جلام أبو عوده: البو عيد"1"

  .رئيسهم حسني اجلعين: البو بدران"2"

  .رئيسهم فرج الزجي: البو حبر"3"

  . رئيسهم سعدون الكريدي:اجلدادعة"4"

  .البو سلطان"5"

  .هذا وقد أعتمدنا على كثريين، فكتبنا ما متكنا وال حناسب على أكثر من استطاعتنا

  ازيرج العمارة-2

 بذلك يف "االخبار"رئيس االزيرج الشيخ مطلك ابن الشيخ سلمان املنشد، وتويف يف لندن انبأت جريدة 
وهم . ور بن مهنا بن فروجي بن جبينه بن عطوان بن ربيعومنشد بن مذخور بن منص. م5-9-1954

ومن . ، والرؤساء من البو خضري"محري"اآلن يف ار الصغري وهم من الذين يف لواء املنتفك، وخنوم 
. والرؤساء اليوم آل الشيخ شواي. رؤسائهم أيضاً الشيخ شواي الفهد املذحور ابن عم سلمان املنشد

  .والشيخ جثري املطلك السلمانوالشيخ ثكال املهادي، 

وكان ويل رئاسة العشرية بعد . م1947ومن هؤالء الشيخ عبدالكرمي الشواي كان نائب العمارة سنة 
  :وفرقهم. وفاة والده
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،والبو كرمي، والبو غامن، وبيت "البو خويطر"وهم بيت حيدر، وآل جبينة والكورجة: البو عطوان-1
  .البو روجيح، والزهيوات: ومنهم.  وبيت فهد، وبيت منشدبيت مهنا،: ومنهم. الرؤساء. مذخور

ومن نسب الرؤساء تعرف مكانة آل ربيع ودرجة اتصاهلم . رئيسهم شيشخان بن جويلي: آل ربيع-2
والبو عمار، والبو حسينات، وآل باغي، وآل بو كليل . والبو مخيس. البو وينس: وهم. بالبو عطوان

  .و ابراهيموالب.  والبو كرمي"بتفخيم الالم"

  الحريشيون-3

وهم بيت حبيتر، الرؤساء، والبو عبد علي، . ومل يتعني يل وجه اتصال مبن سبق. رئيسهم حممد بن منشد
.والبالعطه، والبو حبل، والفرجيات، واملغاوجه، والدليالت، وبيت مشال  

الفرجيات، وكذا  بيت حبيتر، والبو حبل، والدليالت وبيت مشال والبالعطة و"أهل النص": ومن هؤالء
  ."البو علي"

  السواعد-4

ومنهم من . وهؤالء اتفقوا معهم. "سواعد االزيرج" وهم "1"ذكرناهم يف السواعد. "البتران"ويسمون 
وهم البو مزيد، والبو عبا، واحلرادنة، واحلجاج والبو سعيدان، وبيت املزلغف، . يعدهم من آل ازيرج

.وأهل العمارة  

  ."2"العات كثرية نقطع بأن كثريين صاروا يعدون منهمومن مطالب عديدة، واستط

    

يصعب أن نفصل بعض فروعها من بعض اال أننا عددناها . وامللحوظ ان عشائر االرياف متداخلة كثرياً
 أو محريية وان اختلفت يف عوائدها او غالبها بعامل املوطن كما ان طريق انتشار العشائر "زبيدية"

  .، ومؤيد بنصوص تأرخيية أيضاً من أيام الفتح وما تاله من هجراتمشهود، واالتصال متقارب

  زبيد االصغر

  الجبور-1

ومن نصوص عديدة . وهلا كثرا يف جمموعات. من عشائر زبيد االصغر املنبثّة يف أحناء عديدة من العراق
جلبور والعزة اا متت اىل عمرو بن معدي كرب الزبيدي من زبيد االصغر وهم من بين عمرو ويف جند ا

وهذا يفسر أن . والقرىب متواترة بينهم وبني العزة والدليم والعبيد. من آل سبيع وهم من عشائر متجمعة
وكذا . وكانت صيحتهم واحدة، وان القرىب القريبة والبعيدة كلّها تؤيد صلة النسب . "زبيد"الكلّ من 

  .حمفوظ العشائر
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 قحطانيون، ومن زبيد، ومن أعقاب الصحايب اجلليل أيب ثور يزعم اجلبور أم: "جاء يف عشائر الشام
  ."1"اه..."ويعتربون أنفسهم للقحطانية والزبيدية... عمرو بن معدي كرب الزبيدي

، "محري"وخنوة بعضهم . امنا ميتون اىل زبيد األصغر. وليس بصواب. ويف عنوان اد أم من زبيد االكرب
وقد مسعت منهم كثرياً . لى ان الرئاسة كانت لعمرو بن معدي كرب مما يدل ع"عمرو"والنخوة العامة 

وهذه . والعبيد أصلهم من جرب أيضاً. أن العزة أوالد جرب، ومثلهم اجلنابيون، ويعدون الدليم اخواناً هلم
ال وامنا يراد ا الصلة والقرىب، والطفرة بني ما جاء بعد جرب من أجداد كبرية و. احملفوظات مل يؤيدها نقل

  .وامنا تفيد االمجال وجمرد الصلة. ومثلها االتصال بعمرو بن معدي كرب. تقوى على النقد

وهم قبائل كثرية من محري القحطانية من العرب العاربة . من أجلّ عشائر العراق اجلبور: "وقال احليدري
  .ويف جند عدهم من عشائر سبيع. "2"اه"وعبيد شقيق جرب. وهم بنو عم العبيد

ن سكناها يف لواء دياىل، ويف لواء بغداد يف اليوسفية، ويف لواء احللة، وأحناء املوصل ويف الزاب ومواط
أوالد "، و"عمرو"، و"محري"فمنهم من يقول . ومل تكن النخوة عامة... الكبري، ويف اخلابور، ويف الديوانية

.  أحناء احللة والديوانية وأصحاب هذه النخوة يف"عجم"، ومنهم من يقول "أوالد املر"، ومنهم "جرب

  .والرئاسة مل تكن عامة ألسرة أو فخذ بعينه، وامنّا لكلّ فريق رئيس أو رؤساء

فلم جند غري املسموع، ومل نعثر يف كتب التأريخ ما يعني . واتصاالت األنساب يف عشائر اجلبور صعبة
 كبرية، تفرقت وزاد تشعبها مما دعا فالعشرية. تأريخ اشتقاقها من زبيد اال انه متواتر، وكذا ما جنم منها

  .أن ال يركن اىل املسموع اال باحتراس

مث اين عثرت على . والباقون جنايد. ان اجلبور من عامر وعمرية وسامل وحممد وعمرو اوالد جرب: يقولون
 كتاب مهم ألحد علماء بغداد املشاهري وهو سلطان ابن ناصر اجلبوري من رجال أوائل القرن الثاين عشر

  . يوضح فيه ما يؤيد املسموع من انسام"310 ص5تأريخ العراق ج"

 شرح به مؤلفه كتاب "سلم االنتفاع اىل االمتاع باآلربعني املتباينة بشرط السماع"وهذا الكتاب هو 
  .شهاب الدين امحد بن علي العسقالين

 بن "جناد"بن حسني بن سلطان بن ناصر بن امحد بن علي بن مرهج بن ابراهيم ابن جرب : قال فيه انه
وهذا الكتاب .  يأيت ذكرهم"البو جناد"و. وجرب االخري جد اجلبور. "جرب"عامر بن بشر بن جبارة بن 

وسلطان بن ناصر اجلبوري هو أحد أساتذة الشيخ . ه1124 احملرم سنة 13كتب خبطه ليلة السبت 
 ورشيد ورفعت ولدا هندي الداود وهو ومن ذريته اليوم االستاذ عبدالكرمي ابن بايف،. عبداهللا السويدي

  .جدهم بن سامل بن حممد ابن وعر بن حسني بن سلطان بن ناصر املذكور أعاله

  :ومن بشر بن جبارة بن جرب تفرع
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  ."البو سامل"ومنه . سامل-1

، "البو هيجل"، وهيجل ومنه "البو طعمه"، وطعمه ومنه "البو جناد"ومنه أوالده جناد ومنه . عامر-2
  ." الواويجبور"و

  ."البو عمرية"ومنه . عمرية-3

  ."الكضاه"ومنه . حممد-4

  ."البو خطاب"ومنه . عمر-5

  .وهذه التفرعات ترجع اليها مجيع عشائر اجلبور

  البو سالم -1

ومنهم يف احناء بغداد .رئيسهم محود النادوس. يسكن فروعهم يف أحناء املوصل"سامل بن بشر"هؤالءأوالد 
  ..."الرشيدات"ويقال هلم 

    

ويف املوصل من البو سامل نرى قسماًً كبرياً يسكن قرية زنازل التابعة لناحية احلميدات وميتدون اىل زمار 
  .ومنهم يف أحناء سورية.وبينهم الشويخ وامللحم. قرية60يبلغون حنو 

  البو عامر -2

  :اوالد عامر بن بشر بن جبارة بن جربويتشعب منهم فرق كثرية ومن هذه 

  عمةالبو ط-1

  :وفرقهم .وهؤالء من عامر بن بشر بن جبارة بن جرب."ولد املر"وخنوم .يف أحناء خمتلفة مشتتني

وفرحان العنرب .رئيسهم صاحل العلي األمحد يف أراضي اجلنيبه جي من أطراف بغداد :احلمد احلسني "1"
انب الشرقي من  واىل اجل"سلمان الفارسي رض"يف بزاير ر دياىل ، وميتدون اىل سلمان باك 

ومن الدربيني علي بن فرحان بن محد ابن عبداهللا بن عبيد بن .ومنهم الدربيون، واخلليفة، واملزنة.دجلة
  . ابن زنون بن وشاح ابن طعمة رأس الفخذ االصلي"الفخذ"حديد بن حممد بن حسني 

اليوسفية وعلى الشط يقيمون يف .من أوالد سليمان الزنون.رئيسهم عيسى احلمادي السامل:املعيديون "2"
  .يف احناء الصويرة"قرب أراضي احلرية"اىل أراضي الديوانية 

وهؤالء يف جهة دياىل اىل سلمان باك .رئيسهم سلمان اخللف الوردي وحممد العطية:العمر السامل "3"
احلمد والسامل، واحملمد العلي، واملوسى العلي، والفرج . يف لواء دياىل اىل سلمان باك"الرباغثة"ومنهم 
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واحلسني احلمد، والبتور ومنهم من يعد العمر السامل فخذاً يرأسهم سلمان اخللف وحممد العطية ومنهم 
  .الرباغثة والسامل والبتور

  التراجمة -2

ومنهم يف .رئيسهم خلف العرتان. بيتا60ًومنهم يف املنصورية .وهؤالء أوالد تركمان احلمد بن ذنون
  :وفروعهم .يف أماكن عديدة بيت و300شروين ويبلغون حنو 

وهم أخوة .م وعلوان وزيدان وقد توفيا1937رؤسائهم احلاج خضري وتويف سنة .يف اليوسفية.الثابت"1"
  ."الصالنية" والسليمان الداود "التجرات"والعلى السامل .احملمد السامل واالبراهيم السامل:ومنهم 

  .وهم يف املقدادية وسنسل.يسهم فهد املوسىرئ.أو البو وردي يف لواء دياىل من الثابت.الوردي"2"

ومنهم .وهناك رئيسهم حممد احلمد.يف السياقية والزنربانية ويف اخلرنينة.رئيسهم سليم املوسى. اهلرامشة"3"
  .يف شروين

  المرعب-3

 رئيسهم علي "السعدية" رئيسهم عطيه العبداهللا ومنهم يف صدور شهربان ويف اهلارونية ويف وقزلرباط 
.ومنهم الليفي واملرادات.ومن رؤسائهم صاحل العنرب.الوكاع  

  الشويعل -4

. والزوية"السعدية"منهم يف شروين ويف شرهبان وقزلرباط.رئيسهم عواد السلطان  

  البو مطر-5

.رئيسهم جنم العبداهللا عليوي  

  الصباهنة -6

.يف جبل محرين  

  البو فياض -7

.يف جبل محرين ويف اخلرنينة  

  الهويشات -8

.يف سنسل  

  البو نجاد -3
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صاحل "ومن ."حسني النجاد"وهؤالء أوالد جناد بن عامر بن بشر بن جبارة بن جبو ويتفرعون من 
  ."النجاد

  :وفروعهم .ميتدون من الضلوعية اىل الزاب االعلى واىل محام علي واىل املوصل: البو حسني النجاد -1

وبيت الرئاسة . زاب البو محدان- تل علي يقيمون يف.رئيسهم حممد العبداهللا احلسن املهريي.الصكر"1"
  . وقسم يف الشرقاط يف قرى مشيط"املهرييون"وهم .يف هذا الفخذ

الشيخ "ومنهم .ويف أحناء مشامك.يف احللوه من الزاب وقبالة الشرقاط.عيسى الترك.العكلي"2"
  .رئيسهم جاسم احملمد."املشهد"و.ورئيسهم حممود العيسى الترك."حممد

يف الشك عند خملط الزاب يف اجلانب .رئيسهم عبداهللا الظاهراحلمد ومال ابراهيم ومالعبيد.البو غزاة"3"
  .الشمايل ويف سديرة والزاب

رئيسهم عبدالرمحان احلسني وعبدالرزاق احملمد ورضوان العبد اجلاثي يف السديرة السفلى يف .الرملي"4"
  . لطيف احلمدورئيسهم الشيخ"املتان"ومن فروعهم .ومنهم يف التاجي.مشامك

    

واآلن يف صبيح من أحناء .كانوا يف اجلرناف من الشرقاط.رئيسهم شالش اخللف الفرج.احلجاج"5"
وذكرهم صاحب التقرير الرمسي .مشائك والنمل والزوية يف صوب اجلزيرة،ويف جبل مسحك واخلرنينة

الء وقسم من هؤ.م جاء فيه أن رئيسهم خلفا1895ً -ه 1312 شعبان سنة 18املؤرخ 
مالوا اىل هذه املواطن ملا حدث بينهم وبني .ويقيمون جتاه اخلرنينة يف اجلانب االيسر من دجلة.فالحون

وبقى منهم من مل يكن فالحاً يف . اىل تكريت على الشاطي"لكلك"الفرق االخرى من اجلبور فسكنوا من 
غزاه والبوعبد ربه والبو وليس هلم اليوم نزاع مع ال.ويزرعون احلنطة والشعري والسمسم.جبل محرين

ورئيسهم بنيان السلطان وشالل ."احلوري"ومنهم .وعندي نسخة من هذا التقرير...خطاب
ورئيسهم ."الشيايل"و.ورئيسهم طه املسمار."العبدان"و.ورئيسهم خلف احلمادي."املصطفى"و.اخللف

  ."احلبيسات"ويتبعهم .مسيط العويد

م عبداحلميد السالمة ابن حسني بن حسن الظاهر العبداهللا  ورئيسه"العبداهللا": ومنهم .البو جرب"6"
  .واآلن ابنه شويش.اجلاسم الداب يف الضلوعية وقد تويف

ومن رؤسائهم املال كوان بن ."الظاهر العبداهللا"، و"احملمد العبداهللا "، و"الشيخ محد العبداهللا"ومن العبداهللا 
جاسم بن داب بن محد بن حممد بن محدان ابن جرب سلمان بن محد بن بشر ابن الشيخ محد العبداهللا بن 

  .والفروع ترجع اىل هؤالء.بن حسني بن جناد

وهم أوالد محدان اجلرب ."صوب احلوجية"رئيسهم حممود العبد يف اخلرجة من تكريت ."الداب"والعبداهللا 
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 أوالد "مرانالع" وكل منهما يتوزع اىل فروع تالية ومنهم "اجلاسم الداب"،و"احلسني الداب"ومنهم 
جاسم الداب ورئيسهم حممد اخللف العيسى والعبداهللا اجلاسم يف الضلوعية ويف تكريت والبشر اجلاسم يف 

  .أحناء كركوك

وهم أوالد ابراهيم ."صوب احلوجية"يف الغريب يف مهد الزاب . ورئيسهم خلف الصكر"البوجحش"و
  .ومنهم الغرب واحملمد احلسني.اجلرب

وهم من البو .ئيسهم سلمان الوكاع وهم يف املاحوز يف أحناء كركوك قرب شبكية ور"احلسن اجلاسم"و
  .جرب من محدان اجلرب

  .منهم يف كركوك ومنهم يف الضلوعية."الدناديش"و

  البو صالح النجاد -2

يرأسهم ناصر بن حممد احلمد وعبيد العبداهللا الزريخ يف كنعوص يف عريب .يف الزاب.االمام"1"
  .وهم أوالد صاحل النجاد.قبالة كنعوصاهليجل،واجلحلة 

  الهيجل -4

وتتصل فروع يسكنون يف املنكوبة، والكيارة، .هم أوالد هيجل بن عامر بن بشر بن جبارة بن جرب
ومنهم يف سورية مقدار وافر .والشورة، والزاوية، رئيسهم حممد ابن عبدايد العبد ربه وهو رئيس عام

  :وعندنا . ذكرهم صاحب عشائر الشام

رئيسهم الشيخ شاهر .من شويخ اجلاموس بن حماسن بن هيجل غريب املوصل يف أراضي زمار.الشويخ-1
  :بن داغر وشاهر السلمان

  .الداغر"1"

  .احلسون"2"

  .العلي"3"

  .العبداهللا"4"

 يف الدور وهم البوهدي، والبوعمر، والبو حسني االمحد، والبو عيادة، واىل الشوخيات "الشوخيات"ومنهم 
واآلن .ورئيسهم احلاج أسعد الطه.ب االستاذ احملامي عبداحملسن وأخوه الدكتور عبدالعزيز الدوريينتس

  .ابنه حممد

رئيسهم عبدالعزيزبن .وهم يف سورية يف اخلابور بكثرة.من اخوة هؤالء وهو ملحم اهليجل.امللحم-2
  .الم فيهمويف عشائر الشام أوسع الك...مسلط باشا احملمد أمني ومجيل ابن مسلط باشا
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  .رئيسهم حسني العلي.احلريث-3

  .رئيسهم اخلبل.احملاسنة-4

  .الصبح-5

  .اهلزمي-6

  .البو مانع-7

  .البكه-8

  .اجلاموس-9

  .وجاموس هذا هو ابن شويخ بن جاموس بن حماسن بن هيجل

  :ويتفرع اىل 

أعين ."احلسني"، وأعين حممد احلمد."احملمد"ومنهم .رئيسهم عبدالعزيز بن محود وصاحل الظاهر.الناصر"1"
  .حسني احملمد

أي ."العمارة"أع محد الفرج،و."احلمد"ومنهم .رئيسهم خلف املنصور.أي فرج اجلاموس.الفرج"2"
  .عمارة الفرج

  ."الزيادين"و."الصاحل"ومنهم .من ظاهر اجلاموس رئيسهم حممد احلسن احلمادي.الظاهر"3"

  ."العلّو"، و"الصاحل"، و"العايد"، و"احملمد"هم ومن.رئيسهم مال منصور النجم."عجل اجلاموس"العجل "4"

    

وعلى الوكّاع .رئيسهم طابور بن حسني بن أيوب احلسني أاليوب."عمري العجل".العمريي"5"
 وام "الدندل"ويف عشائر الشام عد منهم .وابنه جمبل الوكاع نائب املوصل مرات.الزرزور
ومنهم من .ومنهم يف الدور وكثرم يف احللّة.الصاحلرئيسهم أمحد ."الواوي"ومنهم يف العراق .كثريون

  ."العيسى"،و"الدندل"وهم . يعدهم من الشويخ رأساً

  .كل هؤالء أوالد جاموس الشويخ بن جاموس بن حماسن بن هيجل املذكور

  . من أوالد واوي بن هيجل كما أن اجلاموس من جبور الواوي"جبور الواوي"وأن . هذا

  البو عميرة -5

رئيسهم عبداهللا .كثريون منهم يف بغداد يف جانب الكرخ.اىل عمرية بن بشر بن جبارة بن جربيرجعون 
  .املهيدي وتويف ويسكنون يف بزاير أيب غريب، ويف التاجي ويف الدورة

  :وفروعهم 
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  .وتويف.رئيسهم الشيخ عبداهللا املهيدي"الكردي"يف الدور، ويف بغداد ومنهم .الفراونة"1"

  ."قيس"وأصلهم جيس . عبدالواحد احملمد قرب اخلررئيسهم.امللحان"2"

  .ومنهم يف بغداد رئيسهم جاسم حممد.االمساعيل"3"

  .احلواردة"4"

  .عمر السيالة"5"

  .وهؤالء الثالثة يف حملة املشاهدة ببغداد

  .رئيسهم جاسم االسود ومحد الزركة ببغداد.البو رملي"6"

  .البو محد ببغداد"7"

  .اجللب علي بغداد"8"

  .يت فارس السلطان ببغدادب"9"

  .رئيسهم كرمي املصلح وجاسم العنفوص.يف بزاير ابو غريب.الدهامش"10"

  .يف بزاير ايب غريب.البو خضريي"11"

  .يف التاجي.الزريج"12"

  الكضاه -6

آلتوت "والكضاه من أوالد حممد بن بشر بن جبارة بن جرب منهم يف احناء املوصل وكركوك، والقنطرة 
 يف احناء "املال عبداهللا"و .يف أحناء القنطرة."ادريس": ويقيمون يف فرى.لشام ويف ا"كوبري
البو مجعة والعوامر والعرجان : ومنهم يف قره تيه ونارين وكوي . يف احناء كركوك"اهلندية"و.القنطرة

  .واحلمدون والعساف والرب

  البو خطاب -7

عيال "وخنوم . ورئيسهم سامل احلماديومن هؤالء يف الدورة.هؤالء من عمر البشر بن جبارة اجلرب
ه ما 1312 شعبان سنة 18وجاء يف التقرير التركي املؤرخ."1"ويف عشائر الشام ذكر فرقهم ."املالبيس

وأن الزراع يسكنون يف .  بيت"400"وقسم منهم زراع ويبلغون .أن هذه الفرقة رئيسها حمجوب: يلي
والقسم اآلخر يسكن ببعد مرتل عن تكريت يف .نينةمشال تكريت على الشط ببعد مرتل واحد يف اخلر

 وحيوي حنو مخسني بئراً يقيمون مع "زبيدي"ويقال حملل سكام .مشاهلا الغريب ببعد سبع ساعات اومثان
  ...وأن الفالحني منهم يتولون زراعة الشعريوالسمسم.الزراع فيقضون أيام الصيف يف اخلرنينة

  :ومن فروعهم 
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  ."الصاحل اجلاسم"، "الصيالة"من الكايف، و." الصبيحات"، و"الكايف" أي "اجلايف"ومنهم .اللطيفات"1"

  .رئيسهم جزاع العلوان.العامر"2"

  .السيفات"3"

  .الربي"4"

  :ومن اجلبور يف قره تبه

  .قرب حمطة قره تبه.رئيسهم حممد العبداهللا يف كشكول جديد.البطوش"1"

  .رئيسهم عبداحلميد يف قرية جنباز.العساف"2"

  ."اوج تبه"رئيسهم رشيد العلي يف قرية .احلمدون"3"

وحممود اخلميس يف قرية أيب علك التابعة ."عتيق كهريز"رئيسهم عباس املمحد يف قرية اهلدام .العرجان"4"
  .لقره تبه

  .رئيسهم صاحل احملمد وهو رئيس الكلّ يف قرية صاري تبه.العوامر"5"

وهم السويلم رئيسهم خليف .يسكنون يف أيب غريب وما وااله."عودعياد ال"خنوم .من اجلبور.الشعار"6"
ويلحق م احلالّف من املنتفق واحلمزة، والعكيدي، .ومنهم السويلمات، واحلاجم، واخلماس.السلطان

  .واخلليفات

واجللب .من بين صخر.رئيسهم جياد الدمنش ومنهم املوسى، واملهنا، واجلفّال، والعتيج."العفينات"و
ويقال أم خمتلطون من عبيد وعزة وبين صخر، .من البو هيازع"احللف"رشيد ويلحق م وال.علي

  .وهم يف أحناء عراقية كثرية.ويف الد األول أيضاح.وجبور

  جبور الواوي-2

هؤالء من اهليجل ومنهم يف أحناء املوصل يف قرية جهينة من محام علي ورؤساؤهم خلف العطا اهللا وأخوه 
 ويقولون ام ملا سكنوا هذه األحناء ساعدهم مثري "عجم"ويف احللة خنوم . "اخوة واوية"خنوم . امحد

جبور "وكان يطلق على الكلّ يف أحناء احللة والرميثة . "أوالد جرب"وب... من العجم فصاروا يتنخون به
الفاً، وجمموعتهم وهم حنو عشرين ... "اجلوازرية" والرئاسة يف اجلوازر وتطلق على الكلّ فيقال "الواوي
     : وفرقهم... كربى

وكتاب اخلليل تويف وابنه الشيخ . يرأسهم مراد آل خليل وتويف وله أبن أمسه عبداحلسن. اجلوازرية-1
  :وفروعهم. وقوجان العزيز وتويف وله أوالد صغار. احلاج خميف نائب احللة
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أخوه صاحب الشخري يف أراضي رئيسهم مشري آل عمر وعبدال الشخري وقد تويف واآلن . آل مطر"1"
. والبو دلّي. ومنهم البو كعيد. رئيسهم مالك آل سائب."البو غياض": وهم. النكابية يف بزايز اجلربوعية

  .والبو هليل. والبو جلوف

  .والكطالت. وأهل احلوش. والبو فارس. ومنهم البو صياح. رئيسهم كاظم اخلشان. "البو شيخ علي"و

  .وآل عمران. آل محدان: ويلحق م.  حميسن املشعانرئيسهم. "آل عيسى"و

واحلاج حسن ابن احلاج شالل وسدخان بن هدهود السلطان . رئيسهم سلمان املوجد وتويف. احملامدة"2"
. "آل مشخي": وهم. يسكنون يف أراضي الزرفية واالبيخر وعالج يف ناحية القاسم من قضاء اهلامشية

  .يزات وآل عبد عليالدو: ويلحقهم. حسن احلاج شالل

  .رئيسهم سدخان بن هدهود. "آل سلطان"و

  .والبو حليوي. والبو حليو. ومنهم آل راضي. رئيسهم خلخال آل مشعل. "البو شيب"و

  .رئيسهم حسن أبو ضعيفة. "البو زاهي" او "البو ضعيفة"و

 يف أراضي يسكنون.  وبريذل ابن سلمان اجلرب"أخو قوجان"رئيسهم محيو بن عزيز . الدرارجة"3"
البو "و. رئيسهم محيو. "آل فريج"و. رئيسهم احلاج خميف. "الرزون"ومنهم . جريبيع من اجلربوعية

رئيسهم جاسم آل . "البو عامر"والشناجيل رئيسهم سليمان العسر و. رئيسهم محيدي آل ردام. "دوحيس
  .رئيسهم دلو احلاجي. "زامالبو ه"و. رئيسهم محد آل حسون آل سليمان. "املراكصيين"و. حممد آل ليلو

. "محري"وتويف وله ولدان جياد ومحزة وخنوم . رئيسهم عبد عون بن ناصر، وأمني آل فدعم. اجلوذر-2

  .م من تأريخ العراق بني احتاللني1478-ه883وأقدم ذكر هلم يف حوادث سنة 

  .رئيسهم احلاج جدوع اجلاسم. البو طرفه"1"

  .البو حامد"2"

  .اخلناتشه"3"

  .العرامشه"4"

  .البو مخريه"5"

  .البو ونسه"6"

  :وفروعهم. هؤالء من عرتة. "عجم"خنوم . رئيسهم حممد آل عناد. بين منصور-3

  .الصناع"1"

  .والزكيطات يف الصويرة. الوسامة والعكيالت"2"

  .الدروع"3"
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  .آل شاووش"4"

  .آل بكه"5"

  .البو مشيله"6"

  .آل الوي"7"

واآلن أبنه عبد . وتويف... والرئاسة كانت فيهم. يب وهو رئيس مشهوررئيسهم فرحان الد. آل واوي-4
  .اهلادي الديب، وعبد الكرمي

  .واآلن أخوه احلاج حسني احلاج عبد احلسن. وتويف. رئيسهم عبد اهللا بن عبد احلسن. اجلمعيات-5

  .كان نائباً.  رئيسهم دوهان احلسن-عمر لنك-6

  .ل خنوم حلقتهم من هذه اجلهةولع. يقال أن هؤالء كانوا يف احلويزة

  .رئيسهم تايه ابن مال ضايف. البو مجال-7

  .تويف وواآلن عبيد الفريح ابن اخيه. رئيسهم عيدان آل طعان. الصفران-8

  .رئيسهم جالب املهنا وتويف واآلن ابنه عبود. البو عكة-9

  .رئيسهم عداي آل سلمان واآلن ابنه دحام. العامر-10

. رئيسهم شكر آل شعالن. واآلن اخوه هادي ومنهم املطرود. هم شكر آل شعالنرئيس. العوديون-11

  .والبو مسيجة. رئيسهم نعمان احلسني. والفاضل. وتويف واآلن اخوه هادي

  .رئيسهم علوان العبود صار نائباً. البو عبيد-12

  .ومنهم الصفران، وآل حسني رئيسهم خشان احلسني، وآل عامر. جبور اهلور-13

  .واآلن كاظم احلمادي. رئيسهم مغري احلسن.  شكرآل-14

  .واآلن ولده دحام. رئيسهم خشان العبيد. البو شيخ علي-15

  .رئيسهم مالك بن سايب. البو غياض-16

  .رئيسهم احلاج عسل آل حسني من اجلنابيني. اجلنابات-17

  .وحميسن املشعان. رئيسهم جميد الربيسم. آل عيسى-18

  .لوان العبودرئيسهم ع. آل طرودي-19

  .آل مغيطي-20

  .يف الديوانية. البو مرجان-21

  .احلفربان-22

أما الرؤساء مراد اخلليل وأقاربه . "الواوي"ان جبور الواوي يطلق عليهم هذا االسم بأسم أحد فروعهم 
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 يسكنون يف. فأم من ربيعة من البو دراج، وكذا بنو منصور مل يكونوا من اجلبور وامنا هم من املنتفق

  .اجلربوعية وعالج وزريفه واحلسينية

. رئيسهم دانه آل حبيب.  ويسكنون يف أراضي اللواح"عجمي"واجلبور يف الرميثة من السماوة خنوم 

  :ومن فروعهم. واآلن ابنه عبد علي آل دانه

  .فرقة الرؤساء. املهادي"1"

  .آل مالعب"2"

  .البو صرار"3"

  .البو سعد"4"

  .اخلضران"5"

  .احلديان"6"

  .البو مرجان"7"

  .البو كوس"9"البو نصارز "8"

  .اللحافات"10"

  .غنامة. آل جبال"11"

    

  :وزاد فخامة االستاذ السيد مصطفى العمري

  .الصفران"12"

  .آل حسني"13"

  .آل عامر"14"

وقسم منهم يف أراضي اللواح للشيخ . يسكنون الشوفة واملالحة، وابا صجم. يف اهلور يف أراضي املليحة
  .م رئيس بين زريجخوا

وال يبعد . فان من علم عن فرع فال يعرف غريه لتباعد األنفصال. وحيتاج أمر هذه العشرية اىل أستقصاء
  .أن يكون بعض عشائرهم استقلت فروعها بأسم جديد أو أختلطت بأفخاذ أخرى، فصارت تعد منها

واآلن يتكلمون الكردية . ناج اجلربويقولون ان مجوراً هو ابن جب.  أصلهم من اجلبور"اجلمور"هذا وان 
  .رئيسهم عبد العزيز خان. ويقيمون يف حدود أيران من خانقني وأحنائها

ومن السهل معرفة كلّ فرع يف موطنه وأرجاعه . راعينا بقدر االمكان تفرعاا، والتزمنا الصلة يف العشرية
ديدة اليت أكتسبها كلّ فرع أو عشرية وامللحوظ من مواطن الفروع والعوائد اجل. اىل االصل الذي جنم عنه
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من عشائرهم قد بدلت أوضاع هؤالء، ونالت من مواطنها والبيئة اليت عاشت فيها ما خيالف أصل 
وال شك أننا بأنتظار . ورمبا كان تكاثرها يزيد عما يف أصل العشرية اليت جنم منها. العشرية أو حملّ كثرا

  .رق وصعوبة معرفة االفخاذما يكمل ما ذكرنا نظراً لتباعد الف

وكذا احلداء . واجلبور يف الغربية مشهورون بالعتابة وهلم ابداع أديب فيها كما ان النائل معروف عندهم
وعرف . وما الذين يف أحناء احللة والديوانية والسماوة فام متأثرون باحنائهم وآداا. والركباين والقصيد
  .العشرية متبدل جداً

  اللهيب-3

وهؤالء مستقلّون يف . "اخوة جرب"ومنهم من عدهم من . من أوالد حممد بن جرب. ن من اجلبوريعدو
قال االستاذ عبداملنعم . عشائرهم ويف فروعهم، ومنتشرون كثرياً وهذا هو السبب يف عدهم أخوة جرب

وعد من . بورالغالمي يف املوصل أم من ذرية أمحد العطيه بن جرب الذي تنتمي اليه كافة عشائر اجل
  :فروعهم

  ."زوبع"الدوايخ والدرافله مع -1

  .ومنهم مع االسلم يف الصايح-2

  .يف لواء اربل. البو غافل والزغمان مع طيء-3

واحللة ولواء دياىل ومنهم أسر يف نفس املوصل منهم آل . ومنهم يف بغداد. اجلغيفات واملرهج واجلمعة-4
وذكر صاحب عشائر الشام مواطن عديدة هلذه .  النخوةورمبا اشتركوا يف. "1"...وغريهم. توحلة

  .العشرية

بنو هلب قوم من األزد، وهلب قبيلة من اليمن فيها عيافة "وهذا هو املسموع وجاء يف لسان العرب 
  .ولعل اللهيب من هذه. اه..." ويقال اللهيبيون. ويف احملكم هلب قبيلة زعموا أا أعيف العرب. وزجر

  :وأشهر فروعهم. رية، وهم يف مواطن كثريةوفروع اللهيب كث

  .وهو يف قرية احلورية يف اجلرناف. رئيسهم جنم العبد اهللا ومنه أستقيت هذه املعلومات. الرحال-1

  .رئيسهم حميميد الزوبد يف احلورية أيضاً. احلجاريون-2

. ليل مقابل القيارةرئيسهم سلمان احلجي وهواس املعيد وعبد اهللا العسكر وعثمان اخل. الدويزات-3

  .ومنهم من يعدهم من أخوان حممد اجلرب وأخوة اللّهيب

  .يف أيب جردة يف مشامك. رئيسهم حممد الشحاذة. البو رحيل-4

  .يف مشامك. رئيسهم عبد اهللا احلاج محيد. الصاتلمش-5
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  .البو مراد-6

رئيسهم فياض . منهم يف الكرمةو. ومنهم يف أحناء املوصل كثريون. "بين سبعة" وهم من "الشللة"ومعهم 
  :ومن فروعهم. وهذه خنوة كل اللهيب. "راعي العرجه" أو "العرجه"وخنوم . السليمان البحر

  .البو فضل"1"

  .البو سرور"2"

  ."الدوايخ"ويقال هلم . وهؤالء يف الكرمة. الدايخ"3"

  .الشياع وهؤالء يف الكرمة"4"

  .أو الدرافلة. الدرفيل"5"

أوالد "ويقولون .  يف ناحية احملاويل، وال يفترقون عن اللهيب اآلخرين يف خنوم"كريعاتال"ومن اللهيب 
وجياورهم السبطة من اليسار، والبو موسى من . ورئيسهم يف احملاويل كاظم اهلندي.  أيضاً"ابراهيم

  :وفروعهم. اجلحيش

  .رئيسهم راشد احلمزة. البو كرير"1"

  .رئيسهم كاظم اهلندي. البو حسن"2"

  .رئيسهم مشحل الكاظم. البو عبيد"3"

  .رئيسهم كاظم احملمد. الدبيسات"4"

  .رئيسهم عطية احلسني. البو صاحل"5"

  .رئيسهم حسني الصبح. البو شاووش"6"

  . بأمسهم"احمللة"وتسمى . ومن الكريعات قسم كبري يف ناحية األعظمية

  .هذا ومن اللهيب مجاعة يف بغداد وهم بيت دراغ وبيت احلداد

  :وهم. ومنهم يف أحناء نارين رئيسهم رشيد اهلندي الزيدان

  .الرئيس منهم يف قرية عيون اخلشاالت. العواشرة-1

  .يف عيون اخلشاالت أيضاً. العطية-2

    

  .رئيسهم عزاوي احملمد. وقراهم أسكي كوبري وقرى أخرى: البكه-3

رئيسهم ظاهر . ليا، وقرية نظامومن قراهم عمر مندان، وعمر سفلي، وعمر مندان الع: البو غافل-4
  .املعروف

  .رئيسهم حلو بن شبلي. زرلوك: ومن قراهم: الشواذب-5
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  الجفاينة-4

والصواب أم من اللهيب استقلوا بعشريم، . منهم من يعدهم من اجلبور، ومنهم من جيعلهم من اللهيب
.  الصواب قطعاً عدهم من الدليموليس من. وسكنوا مع الدليم فوق عانة يف اجلزيرة ويف الزوية قرب عانة

. ه ام من اجلبور1312شعبان سنة 18وجاء عنهم يف التقرير التركي املؤرخ . وامنا سكنوا مع البو حمل

: قال. كذا جاء يف التقرير، ومل احتقق تلفظ بعضها. وعاشج. "حويش"وحوير . "سطام"سوتام : وفرقهم

وقبل حنو سنتني ونصف . وهم سكان خيام. احلضر وعانةكانوا قدمياً يسكنون صيفاً وشتاءاً ما بني 
  . اضطرهم نزاع مشر اىل الشامية اىل ميني الفرات"ه1310"

  : ومن فروعهم

  البو عجاج -1

وهم. رئيسهم محاد ابن الشيخ عفني السالمة وهو رئيس مجيعهم  

  .البو خدام"1"

  .البو سالمة"2"

  .البو سليمان"3"

  .البو حويش"4"

  البو دعيج  -2

م حميسن العلي العياش وأفخاذهمرئيسه  

  .البو محزة"1"

  .البو علوان"2"

  .البو مسعود"3"

  .الربابرة"4"

  البو علي  -3

 رئيسهم حممد الدعبولز وأفخاذهم
  .البو هشة"1"

  .رئيسهم مطلك اجللعوط. البو عبد العلي"2"

  .البو خلف ومنهم البو سطم-4
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لشرقيون منهم بني عانة وحديثة يف قرية سوسة وا. ، والعلي ، والبو جليد"عشائر الشام"وفروعهم يف 
ويرأسهم نوري العفر . والغربيون يف سورية والعراق يف حصيبة وية والبو كمال. رئيسهم فليح العثمان
  .وعبيد الرجا السطم

  الشرابيون-5

ر من عدهم صاحب عشائر الشام من لواحق اجلبور وبين أم عشرية كبرية وقدمية، يزعمون أم واجلبو
. "1"نبعة واحدة، وعد فروعهم وأفخاذهم يف ضفاف اخلابور االعلى بني رأس العني وتل الرمان

  .واملشهور عندنا أم من زبيد

. "العمرو"وخنوم . ويدعي بعضهم أم من بين سعيد. وهؤالء يف ناحية زمار. وكالمنا عمن يف العراق

  .وهذه النخوة أقرب اىل اجلبور

  :وافخاذهم

  .رئيسهم عزيز النمر: و صاحلالب-1

  .رئيسهم ويسي: البو خوشي-2

  .رئيسهم حسني اليوسف: البو حسن-3

  .رئيسهم حممد الرحيم: الزعازعة-4

 ويف سورية على حدود طيء "فيش خابور"وهؤالء يبلغون حنو عشرة آالف بيت، منهم جتاه زاخو يف 
  .ورئيسهم خلف الدهام. "الصفرة"راضيهم  يف مشايل سنجار، يف ر الرد، وتسمى أ"بينهما"واجلبور 

  اجلنابيون -2

  الجنابيون-1

. من العشائر الزبيدية، وهلا مكانتها، قسم منها بني الثرثار ودجلة يف أراضي صبيخة، وأراضي الزبيدي

وخنوم العامة . وقسم آخر يف االسكندرية من املسيب ويف جرف الصخر، ويف شيشبار ويف اللطيفية
ويف أحناء االسكندرية وجرف الصخر الشيخ .  ورئيسهم يف أحناء تكريت برع بن مهدي"أوالد عكاب"

م، 1938-ه1356ذهب الشيخ عبود اىل احلج سنة . رشيد العلي والشيخ عبود العلي من اخلكري
وكنت رأيت العشرية يف مواطنها، ورئيسها الشيخ رشيد رأيته مراراً، وكانت مشاهدايت هلم ألول مرة 

  .م1950وهو نائب سنة . م وتويف قبل بضع سنوات فخلفه ابنه نعمة1935ز سنة  متو28يف 

ويف أحناء املسيب واحملمودية ... وهم يف أحناء تكريت رحل مل يتعاطوا الزراعة، يقتنون االبل والغنم
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  .وسكن بغداد منهم عدد وافر... عاشت مدة طويلة ال تعرف غري حياة البدو. يتعاطون الزراعة

  :وفروعهم

يسكن أكثريتهم يف أحناء تكريت ويف ... ال تزال حيام بدوية ويقتنون االبل والغنم: البو صكر-1
وبرع هذا . رئيسهم برع بن مهدي وله الرئاسة العامة. اجلزيرة بني الثرثار ودجلة ويف الصبيخة والزبيدي

بن عكاب بن عجيل هو ابن مهدي بن عزيز بن جوهر بن دندل بن حممد بنت مرشد بن عجيل بن حممد 
  :ومنهم. ومن رؤسائهم شيحان الصوين. وحممد هذا أول رئيس عرف. بن حممد بن صكر

ومال جياد هذا ابن كرين بن عزيز بن مشعان بن علي بن حممد . رئيسهم مال جياد الكرين: الدريس"1"
    : بن كصريي بن نعمة ابن حممد بن ادريس بن حممد بن صكر ومنهم

طويسان : رئيسهم: والكصري. شيحان ابن صوين: رئيسهم: والديب. مد اجلنديلحم: رئيسهم: احلسني
علي : رئيسهم: واجلمعة. صليب احلسن: رئيسهم: واملوسى. صاحل احلمد: رئيسهم: والغزال. املتعب
  .محد العلي: رئيسهم: والشرابتة. الاليف

. مضحي اجلربوع: رئيسهم: ةوالطعم. الرؤساء. العشبة: ومنهم. رئيسهم عبود احلمادي: الكرنة"2"

. مصحب النجم. مروش العني وال جنب: رئيسهم: واجلابر. جاسم احلمادي: رئيسهم: والبعيجي

وآل . درويش البوكان: رئيسهم: وهؤالء اآلن مع الثابت من مشر، واخلضري. اليف: رئيسهم: والشعري
وهؤالء يف احناء : والبالل. هراط العكلة: رئيسهم: واجلويرب. نزال بن جحش: رئيسهم: هويكص
  .اللطيفية

والنصريي وهم . مغري بن خليف الناصر: رئيسهم. آل خلف: منهم. رئيسهم علي اجلسام. السعيد"3"
رئيسهم حسن . ومنهم آل كعيد. رئيسهم حممد احلمام. رئيسهم خليف العبد اهللا، وآل عنيد. الشوخيات

  .السهيل

  .رئيسهم يوسف بن كردي. الصلييب"4"

  .رئيسهم علي بن ابراهيم. البالل"5"

  .ومنهم آل محد، وآل حممود، واملاليل. رئيسهم هلمود العواد. الرهيوات"6"

وحيفظون أم من البو محدان . وأكثرهم يف أحناء تكريت. وهؤالء منهم يف جرف الصخر. البو غربه"7"
ن طول أقامتهم مع اجلنابيني جعلهم اال أ. والبو حسني، والبو دولة، والشهوان من جنار واحد. هم والغرير

ورئيسهم خضري . "أوالد عكاب"، والعامة مع اجلنابيني " مصاليخ"وخنوم اخلاصة . يعدون منهم
رئيسهم بريسم الصروم . ومنهم السويفات. ومنهم يف ناحية الدورة رئيسهم شرميط احلمادي. الكاطوف

وقسم منهم يف بغداد . رئيسهم خضري. "كشةالكرا"ويقال هلم . فروعهم التويرات. يف جرف الصخر
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منهم يف بغداد احلاج زيدان وقد تويف ومن أوالده عبود وامساعيل واحلاج . وآل بيج. منهم حممد الداود
. رئيسهم سهيل الشيبان، والعساكره. رئيسهم شرميط احلمادي، والبو منكاش. وهيب الشيخ حممود

  .وآل حسن علوان احملمد. رئيسهم هويدي.  والبو فياضوهم يف اجلزيرة ويف بغداد،. رئيسهم مرهون

. وآل بيس. رئيسهم عزيز بن فياض الدهش. رئيسهم عبد اهللا العداي وهم اهلراط. احلسان. ومن فروعهم

  .رئيسهم عبد اهللا العداي

. والبو رميض. رئيسهم بدوي اخللف. آل مفلح: رئيسهم سردي الكاظم ومنهم. احلالونة: ومن فروعهم

  .رئيسهم مال سرحان بن فياض. والومسي. رئيسهم خليف السكر. والبو عليوي. ئيسهم محيد املخيلفر

  المراشدة -4

وهؤالء من البو صكر منهم يف االسكندرية ويف اللطيفية، والقسم االكرب منهم يف أحناء تكريت يف صبيحة 
  اىلوتفرعوا. ومنهم السيد مصطفى البكري. والزبيدي ورئلسة البو صكر فيهم

 "آل عزبة"ومن هؤالء فرع يقال له . رئيسهم برع املهدي وهو رئيس الكل يف أحناء تكريت. اجلوهر"1"

  .مع مشر عبده رئيسهم عواد الزعيب

  .رئيسهم عنيصان الطامي. العكاالت"2"

  .رئيسهم خضري السويدان. البو روزه"3"

  .رئيسهم حممد الشحاذ. البو جحيم"4"

وهؤالء يف أحناء املسيب .  اجلوهر اال ام استقلّوا عنهم رئيسهم خلف احلوجيةوهؤالء من. املواصلة"5"
  .واالسكندرية واحملمودية واللطيفية

  النوافلة -5

وهؤالء أكثرهم يف أحناء املسيب، وقسم قليل منهم يف أحناء تكريت وهذه . وهم أوالد نوفل أخو صكر
 فروعهم

  .ؤساء من اخلكريوهو فرع الر. ورئيسهم رشيد العلي. احملمد"1"

وقسم منهم رحل يف أراضي . رئيسهم ياسني بن خضري احلاج عاصي يف أيب صخري. الشواجلة"2"
. رئيسهم علوان العبطان ومن هؤالء العبد اهللا. والشبيب. رئيسهم نايف اهلزاع. احلبيب: ومنهم. صبيخة

رئيسهم مصيخ . الدخيل. همو. والرحيان. رئيسهم نذير اجلاسم. ومنهم احلمادي. والزيد. والعويف
  .واملال اهللا. احلمد

  .منهم يف اللطيفية ويف جرف الصخر. رئيسهم محزة املسري. العبدويس"3"



عباس العزاوي-عشائر العراق    473  

  .ومنهم العبد اهللا والعبد ربه. يف جرف الصخر. رئيسهم حممد العلي العبد اهللا. النعمة"4"

  .رئيسهم عبد بن فهد يف جرف الصخر. املعيطات"5"

ومنهم العلّوش، . منهم يف شيشبار، ويف جرف الصخر واالسكندرية. محود اخلزيمرئيسهم . الكصب"6"
  .واحملمد

رئيسهم . ومنهم نفس العبودي، والطرفة، واحلجي. وكاظم اخلوين. رئيسهم زغري احلمد. العبودي"7"
  .حوران الصاحل

  .يف جرف الصخر. رئيسهم دعيس الضاحي. اجلليب"8"

  .يف حوجية اجلسر. عباس وخضريرئيسهم ياس ال. اهلنصاويني"9"

    

  .وهم من الكصب. رئيسهم خاجي العناد. العلي خان"10"

  .وهم من اجلليب. رئيسهم عباس العلي الفراج. الباده"11"

  .رئيسهم عبد بن محود. البكر"12"

  .وهم من النوافلة. وهؤالء مع بين حسن والفتلة. الزبدة"13"

: ومن احملمد. ومن احلمد البكر، واملعيطات، والكواصفة. مدواحملفوظ ان النوافلة هم أوالد محد وحم

  .الشواحلة والنعمة

  المصالحة-4

وهؤالء . رؤساؤهم غضيب الدهش، وخضري العباس الدوش، وجياد العيسى، وحاجي ابراهيم السبع
ن يف وتسك. وهذه الفرقة أيضاً من العشائر الكبرية من اجلنابيني. أوالد مصلح بن حممد جد اجلنابيني

.جرف الصخر واالسكندرية واللطيفية  

  :وفروعهم

رئيسهم . واجلميل. رئيسهم مطر احلمدان. والعجل. رئيسهم علوان اجلياد. ومنهم املزارعه. العثمان"1"
وهم . واجلعافره. رئيسهم فهد اهلواش. واحلميد. رئيسهم امساعيل احلاجم. والعلّوش. جياد العيسى

  .الرؤساء

احملل، والعلي، والعراتشه، والشاهني، والرزيج، : محد احلسني وفرحان األمحد ومنهمرئيسهم . احلمد"2"
  .ونفس احلمد

رئيسهم . اجلواد، والديب، والربجيات، والسعيدات: ومنهم. رئيسهم خضري العباس الدوش. الغنام"3"
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  .وجلغف اجلاسم. خضري العباس الدرويش

رئيسهم . العايد: ومنهم. ويقال هلم الشهبان. رئيسهم هويدي اجلاسم ونايف احلسوين. الشهاب"4"
. رئيسهم حسني العلي. والدانك. رئيسهم نايف. والبحر. رئيسهم هويدي. واملراد. عكاب احلبيب

  .رئيسهم ويس احلصوه. واهلوير

  .رئيسهم غضيب الدهش. احلمران"5"

. والغاوي. هم سعود احملمدرئيس. العلو: ومنهم. يرجعون اىل العثمان. رئيسهم حالوه احلمد. الددم"6"

  .رئيسهم حالوه احلمد. رئيسهم حمسن الشمران، واخلضري

  البو حسون-5

أصلهم من البو مهلهل فاستقلّوا، . ، ويف االسكندرية، ويف شيشبار واللطيفية"أيب صخري"وهم يف الشامية 
 ورئيسهم الشيخ "هديالبو شيخ م"ومنهم يف العظيم . رئيسهم حممد العبد اهللا ابو محر، وفيحان الذرب

ويتفرعون اىل. عبدالكرمي  

  .يرأسهم هندي الكبيب، وعزيز املهدي. البو سوادي"1"

  .يرأسهم حممد ابو محر، وخضري الديب. احلبيب"2"

  .رئيسهم فيحان الذرب. البوجيات"3"

  .يرأسهم عزيز املهيدي وعبد اهللا احلمود. املهيدي"4"

  .اب الرباكيرأسهم نايف الصرمي وعذ. "الرباك""5"

  .يف احملمودية. رئيسهم امحد اجلاسم. املصاليخ"6"

  .البو محر، والصرمي: ومنهم. الشيحان"7"

  البو مهلهل-6

ويف . رئيسهم عبد احملسن الدعيس يف االسكندرية واللطيفية ومنهم يف مصب دياىل ويف العظيم يف السفيط
ومنهم من يعد البو مهلهل أصالً أللبو . تقالًاألصل هم من البو مريود واآلن صار البو مهلهل فخذاً مس

وفروعهم. حسون واملرشد والبو صكر  

  .رئيسهم علي اخلليفة. البو غره"1"

  .رئيسهم عبد بن حميسن الدعيس. البو رويح"2"

  .رئيسهم سلمان املراد. احلمد"3"

  .رئيسهم سرحان الذياب يف الصوفية بلواء الدليم. البو مانع"4"
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  .البو حسن"5"

  .البو عبد"6"

  .البو منصور"7"

  البو مريود-7

يف جرف الصخر وفروعهم. رئيسهم كصب اجلنديل. من النوافلة، فأستقلوا بفرعهم  

  .رئيسهم حسني الطالل. احملاين"1"

  .رئيسهم عبيد بن محيد وكان قبله ساري الفياض. اخلليفات"2"

  .الرؤساء. البو توثة"3"

  .يسهم حطحوط احلمش مع احملامدةرئ. يف غريب الفلوجة. البو عكاب"4"

  .رئيسهم عايد الراضي يف اجلبيل شرقي الفلوجة. البو حديد"5"

  الكواصمة-8

وفروعهم. ولكنهم اآلن فخذ مستقلّ. وهؤالء يرجعون نوافلة. رئيسهم نوفل بن امساعيل  

  .يرأسهم كاظم العبد اهللا، وساحل الشبيب. احملمد"1"

  .اعيل وخضري العلي الناهضرئيسهم نوفل بن امس. العفيطات"2"

رئيسهم كاظم العمشان، وحممد . ويف احللة من اجلنابيني يسكنون أراضي البو ضباع يف أراضي عالج
  .ومنهم من يسكن املشخاب. "زيور"وخنوم . املوسى

شيوخهم فدعم ومرشد، وهم ذوو سطوة مهلكة، وهبة مملكة، وكفاح : "وجاء يف عشائر البسام عنهم
نشراح للضيوف، ومؤاساة للعائل، وادراك للجمايل، خري مكتسب للبنا، وهاد لطريق احملامد بالسيوف، وا

  .اه". واملىن، أما عددهم سقماناً فألف، أو فرساناً مائتان

  .ومن أدب البادية عندهم النايل، والعتابة، واهلوسات

  الجنابات-2

    

ون يف مواطن عديدة، وليس هلم رئيس عام، اشتهروا ذه التسمية، وهم متفرق. يف األصل من اجلنابيني
.  من بطوم"آل زعتر" و"آل زبدة"شاهدت بعض أقسامهم بصورة مشتتة يف أحناء الكوفة ذكر القزويين 

  :وفروعهم. وهؤالء يف أحناء طويريج وغريها
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  ."أوالد الشايب"وخنوم . ويقيمون يف هور الشامية. رئيسهم عبيد آل مهدي. الفضيالت-1

  ."أوالد الشايب"رئيسهم فرج آل جرو، يف املشخاب واملهناوية وخنوم . االتالعك-2

. آل كاظم: ومنهم. "أخوة حسنة"يف هور الشامية وخنوم . رئيسهم راضي السلمان. آل حسنية-3

رئيسهم مراد . وآل منصور. يف اخلرم. رئيسهم مالوي. وآل مسيح. رئيسهم عميش آل عيو يف الشامية
  .يف املشخاب. آل عسل

  .رئيسهم عسل آل حسني. آل مسلط-4

  .رئيسهم عبد آل عبيس. آل رحال-5

  .يف عالج. رئيسهم كاظم آل عمشان. آل زعتر-6

  .هذا ويصعب استقصاء املنتشرين يف األحناء العديدة ممن هم يف قلّة أو كانوا أفراداً

  الدليم -3

  الدليم-1

وقسم . وأكثريتها تتعاطى الزراعة. وقلّ غريها. هذه العشرية من أغلب "لواء الدليم"ويتكون . من زبيد
  .ووقائعهم يف تاريخ العراق بني احتاللني. منها ال يزال على البداوة

  :الدليم وهم غريب الفرات ينقسمون اىل أربع فرق وهم: "وجاء يف عشائر العرب للبسام

  .آل بو رديين-1

  .آل بو فهد-2

  .آل بو علوان-3

  ."ا احملامدةصوا"احملامد -4

والف سقماين لكنهم أبطال اذا صالوا، كرام اذا نالوا، . وكل عشرية من هؤالء مائتان ومخسون فارساً
والعشائر األخرى . وهم كثريون جدا. اه." حيمون احلما بنجيع الدما، وميتطون الظهور، وحيلّون الصدور

  .وشجاعتهم ال تنكر. املوجودة يف اللواء ال توازيهم كثرة

: فقال. والظاهر ان صاحب مطالع السعود مل يقف على نسبهم. "لواء الدليم"سكنت من زمن قدمي 

ذكر ذلك حني وقوع حادث . اه" مسعت من العوام أم ينتسبون اىل محري، ومرة أمسع أم من كهالن"
ملطالع متلّص ، وان صاحب ا"فاضالً"وكان رئيس عشرية عرتة آنئذ يسمى .  بينهم وبني عرتة"ب اباعر"

  ."1"...من العهدة فنقل ما نقل متردداً عن مؤرخ تركي مل يسمه

  .والنصوص التارخيية مؤيدة للمسموع املتواتر املنقول فنقطع بأم من زبيد االصغر
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وقبل أن أورد النصوص التارخيية أود أن أنقل حكاية رئيسهم املرحوم الشيخ علي السليمان مبناسبة ما قاله 
. يناهز عمرك املائة والثالثني عاماً: كان قد قيل ألحد الشيوخ أنت طاعن يف السن: "العصاحب املط

وكذا أقول هنا أنا أعرف بأصلي . لبياض رأسك، فأجاب أنا أعرف بنفسي، وال قيمة للشيب عندي
  .اه..." وأخرب بعشرييت، وال يهمين من يقول أو يتقول

أو مل . ، والعشرية الكبرية مثل هذه ال يصح أن تنسى نفسهاواحلق أم أعرف بأنفسهم. هذا ما قاله يل
ومن شدة : "قال معايل الشيخ علي الشرقي. نسبها، وكذا ااورون وغري ااورين يعلموا جيداً

 "الغزي"االختالط، وتغري األمساء بقيت بعض الطوائف يف العراق جمهولة ال يعرف بوضوح انتساا مثل 

 هذا مع أن نسب "1".اه."  يف الفرات األعلى على أم عرب أقحاح"الدليم"، ومثل يف الفرات األسفل
وال ينكر االختالط يف العشائر ولكن ال ينسى . الدليم معروف متواتر، ومثله نسب الغزي فإم من طيء

  .ويف الغالب حيافظ على نسبته... االصل، وامنا القليل قد يدمج يف الكثري

  .دلة، وال يهم أن ال يعلم ذلك واحد أو أثنان والنصوص التارخيية متوفرةوالشيوع من أقوى اال

قبائل كثرية مشهورة من محري من العرب العاربة، وهم بنو عم العبيد، ألن : عشائر الدليم"قال احليدري 
  ...، وقطع صاحب املطالع بان العبيد من محري وهؤالء بنو عمهم"2""جدهم ثامراً شقيق عبيد

 رد أن نشاهد املقاربة يف اللفظ وامنا دليم جد مل يعرف "الديلم"لط أن نقول أصل الدليم من ومن الغ
قال . "العشائر احلمريية"وان التسمية به معروفة قبل االسالم، وكانت تسمى به . طريق اتصاله بالضبظ

م والرمي، ويقال له ان سعد بن عبادة بن دليم كان يكتب بالعربية، وحيسن العو: "ابن سعد يف طبقاته
الكامل، وكان مشهوراً باجلود هو وابوه وجده وولده، وكان له أطم ينادي عليه كلّ يوم من أحب 

  ."3"اه ..." ه16ه وقيل سنة 15تويف سنة . "دليم بن حارثة"الشحم واللحم فليأت أطم 

    : ويف ابن دريد نرى اشتقاق دليم وضبط لفظه قال

  ."1"اه ..."  األسود، ليل أدمل، وليلة دملاء، والدملة السواددليم تصغري أدمل، واالدمل"

ذا عرف اشتقاق االسم ومعناه األصلي، ومن تسمى به يف اجلاهلية مما مل يدع اشتباهاً يف ان التسمية 
وغلط الفكرة املتناقلة بأنه توجد آبار يقال هلا . قدمية وسابقة يف املعرفة لوجود الديلم يف العراق

. فسموا ا، واذا علم وجودها فال مانع من اا عرفت م لطول اقامتهم. ، كانوا أقاموا فيها"اتالدليم"

  .واملنقول أا آبار يف جند

وكثرم يف ساحل الفرات األعلى من أحناء الرمادي يف جانب اجلزيرة . تفرقت الدليم يف أحناء أخرى
  .والشامية

 "باذراع"عشائر احلمريية قرىب حمتفظ ا، ويعد من هذه العشائر وامللحوظ ان هذه العشرية بينها وبني ال
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وال نقطع مبا حيفظونه . من الضفري، والسعيد، واجلنابيون، واجلبور والعبيد والعزة وكلّهم أوالد جد واحد
  ...من أمساء اال ان املعرفة االمجالية يف القرىب منقولة ال يشتبه فيها

  تفرعات هذه العشيرة-2

واحلافظة ال تستوعب .  أمساء األجداد بتسلسل مطرد ال يعول عليه وأنما يفيد يف أشتقاق الفروعان حفظ
الشيخ علي بن سليمان بن بكر بن عبيد بن ظاهر بن عساف ابن : "وهذه حمفوظات الرؤساء. الكثريين

..." يج بن حممد بن رديين بن حممد بن جاسم بن سبت بن ثامر ابن مكتوم بن حمجوب بن "2"خلف

 جد "عمرو" جد الدليم وأبناؤه مخيس وسبت ومجعة وأما أوالده اآلخرون أوالد مكتوم فهم "ثامر"و. اه
وكامث جد اجلبور . "جد اجلنابيني" من الضفري وسعيد جد السعيد وحممد "باذراع"العزة وحسن جد 

ي سلطة على دليم الشامية، وللشيخ عل. ويراد به الصلة. هذا هو املسموع. واللهيب واجلغايفة والعبيد
  .وان سلطته على دليم اجلزيرة قليلة وان كان مسلّماً له بالرئاسة العامة

.  يدعيه كلّ عشائر زبيد وانه جدها"يج"وهنا اختلف النسابة منهم من يقول ثامر بن يج وهذا اجلد 

كبلك يج : "وهو املعنى بقول مشرولعلّه كان رئيساً معروفاً للكلّ قبل أن يتفرقوا يف األحناء العراقية 
ولكن القول بالوصول اىل سبت قريب جداً، ومن املستبعد ان تتفرع منه هذه ". احلدروه السناعيس

  .وامنا حصل االلتباس يف احملفوظ. الفروع العديدة، وأن تتكون منه اموعات الكبرية

 ذياب ابن خلف أحد أجداد الشيخ علي وأما الشيخ مشحن فهو ابن حردان بن عبد بن عيثة بن محد بن
وبعد وفاة الشيخ علي . وكأما توزعا السلطة. السليمان وسلطته على اجلزيرة ويعد شيخ اجلزيرة

  :ويتفرع الدليم اىل. السليمان صار ابنه الشيخ عبدالرزاق رئيساً

  .وهو جد احملامدة. مخيس-1

  .جد الباقني من الدليم. سبت-2

  .لةجد الفت. مجعة-3

أوالد "وينتخون ب .  أحد أجدادهم"رديين"، ويريدون ا مجع "أردن"وفرقة الرؤساء من سبت، وخنوا 
وأصل هذه كما يقولون أن صقلياً نصرانياً امسه ناصر . ، والفتلة هذه خنوا أيضاً"ناصر"، أو "ناصر

 ينتخوا بأمسه، أو أم ساعدهم يف عمل السيوف، وأتقن صنعها، وطلب أن يكرموه من جراء عمله بأن
والظاهر أا أسم أحد رؤسائهم فنسي ... مدحوا صانع سيوفهم وصاروا يلهجون بأمسه فتولدت النخوة

  .فهي عامة فيهم. أمسه ومل تبق اال خنوته

  سبت وفروعه-3
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مث . حافظوا عليها... ورئاستهم على الدليم قدمية من أيام سليمان البكر ومن قبله. هؤالء كثريون جداً
 كانون االول سنة 2-ه1356 رمضان سنة 28وتويف يوم اخلميس . صارت البنه الشيخ علي السليمان

ال حيب الشغب، وال يرغب اال يف . وله السلطة على عشريته. وكان من االخيار حمترم اجلانب. م1937
الناة، وبعد النظر، وكان ميثل األوضاع العربية يف أوصافه من طول ا. دبر العشرية حبكمة وعقل. الراحة
فتمكن أن يكون مبعزل من . كان هيناً ليناً. صادق اللهجة، حسن الطوية، ال يظمر العداء ألحد. والتؤدة
وانما كان . فكثرة عشريته مل تولد الغرور. سيطر على عشريته، ومل يدع طريقاً لالضطراب. الغوائل
  .مساملاً

وكان سليمان البكر ذا مكانة كبرية، خييف العشائر . وغالب ما علمته عن الدليم مستقى منه رأساً
  : ويتفرعون اىل. وله سلطة واسعة. ااورة

  البو رديني-1

يقولون . ويرجعون اىل حممد ابن رديين بن حممد بن جاسم السبت.  مشتقة من أسم الفرقة"أردن"خنوم 
  .مأي قل أردن وأنا أجلو ما عليك من مهو". كول أردن وانا اجلي مهومك"

  :وهذه أفخاذهم

     : وخلف بن حممد بن رديين ويتوزعون اىل. البو خلف-1

قسم منه يف . وعساف هو ابن خلف. رئيسهم الشيخ علي السليمان وهو رئيس الكلّ. البو عساف"1"
  .ومنهم البو جليب، والبو ربيع. قرب أويس القرين. النفاطه وقسم يف الدوار قرب هيت

. البو حممد الذياب: ومنهم. وهم أوالد ذياب احلمد اخللف. شحن احلردانرئيسهم م. البو ذياب"2"

يف أراضي . رئيسهم مشحن احلردان. والبو محد الذياب. يف الطالعة جتاه الرمادي. رئيسهم زين الشوكة
  .الصهاالت جتاه الرمادي

  .ية غزوانيف اجلزيرة يف زو. أوالد هزمي اخللف. رئيسهم عيسى املطلك الطارش. البو هزمي"3"

  .وهؤالء هم البو محد الذياب. البو عيثة"4"

وهم أوالد حسني العلي اخللف يف أراضي طوي . رئيسهم فتيخان بن أيب ريشة. البو حسني العلي"5"
  .التابعة للرمادي

انه فتيخان بن عبد احلميد ابن سليمان بن يوسف بن عساف بن : وقد عد يل فتيخان أمساء أجداده فقال
حسني بن علي بن خلف املذكور فيتصل بفرع الرؤساء ومنهم البو ناصر الرؤساء، والبو علي، ناصر بن 

  .والبو حممد
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  .رئيسهم زين بن مطلك املخلف. البو شاووش"6"

  .البو درناج"7"

  .أوالد مطرد اخللف. البو مطرد"8"

  .البو علي اخللف"9"

  .واآلن حوايل الرمادي. اشوسعود الشرجي يف الط. رئيسهم طعيس احملمد. البو جابر"10"

  البو خليفة-2

وقسم بدو . رئيسهم ذياب اخلريبط يسكنون قرب سن الذبان وقرب الكاظمية يف اجلدول، ويف الطاش
  :وفروعهم. "اخوة خلف"و. "اخوة عبدة"خنوم . متجولون

البو حممد و. ومنهم البو خلف اجلحيش. رئيسهم ذياب اخلريبط يف اخلور من الرمادي. البو جحيش"1"
  .اجلحيش

  .ومنهم البو ر، والبو محد، والبو عيسى. يرأسهم محد السلمان وعودة بن لطيف. البو مدجل"2"

عوده بن لطيف بن غجر ابن ر بن مدجل بن محزة بن محد بن : وعد يل أحد رؤسائهم عوده نسبه فقال
  .ومنه علمت عن البو خليفة. خليفة املذكور

  .ومنهم البو حممد احلمد، والبو هالل احلمد. يف اجلدول. سريح العبطانرئيسهم . البو غزيل"3"

  .وهم غنامة. رئيسهم فرحان اخللف. البو عاصي"4"

  .يف سن الذبان. رئيسهم هالل الكواك. البو جابر"5"

  .رئيسهم عالوي العويد. البو دولة"6"

  .عنامة. البو خالد"7"

  .يف أراضي الكشاش. البو علي اخلليفة"8"

  .يف أراضي السورة من الرمادي. البو فاضل"9"

  البو مرعي-3

ومرعي أخو خلف وخليفة ويقيمون يف الطاش التابعة . رؤساؤهم محادي الروضان وكردوش بن هليمص
  :وفروعهم. "اخوة عبدة"وخنوم . للرمادي

  .البو محد املرعي"1"

  .البو عبد اهللا املرعي"2"

  .رعيوهم أوالد رمضان امل. البو شهيل"3"
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  .البو فرحان"4"

  .الصلبيون"5"

  .احلياضة"6"

  .املداليس"7"

  البو سالم-4

واآلن ابنه بديوي وهم أوالد سامل بن حممد الرديين يقيمون يف أراضي النفاطة يف . رئيسهم مطلك احلمزة
  ."طله"اجلزيرة وخنوم 

  البو نمر-5

ية هيت يف اجلزيرة ويف وادي الثرثار يف الزوية التابعة لناح. رئيسهم الشيخ معجل بن جنرس الكعود
  :ويتفرعون اىل. وهم أصحاب غنم. "اخوة وضحة"وخنوم 

يسكنون غريب السرية بالقرب من املالمحة يف االراضي . "البو سودة"ويقال هلم . البو حممد النمر"1"
ومنهم من . ة العواديرأسهم خلف ابو الزعر، ومحد اخلليف. املسماة بأمسهم ويف أراضي النماله واحلماميات

  ."بو شعبان"يقول ام من 

رئيسهم خلف احلسني . البو فاعور-أ: ويتشعبون اىل. وقال الشيخ معجل ام من البو منر من فروع سبت
ومنهم البو محد الفاعور، والبو حممد احلمد الفاعور، والبو فارس، والبو . وهو رئيس مجيعهم. ابو الزعر

  .م مروح اجلاسمرئيسه. لطيف، والبو غصيبة

 رئيسهم سامل "بو خليفة"رئيسهم حممد اجلرش و . ومنهم البو حسن. رئيسهم محد اخلليفة. بو دريس-ب
  .رئيسهم شرجي احلسن. "علّص"الفدعوس، و 

  .ومنهم البو كبالن، والبو رشيد، والبو عواد. رئيسهم محد بن خليفة العواد. بو غنيمة-ج

  .رئيسهم عبد العواد. الروجيات-د

  .1938-3-6علمت ذلك من الشيخ شرجي احلسن من بو دريس يف

    

وهم من أوالد منر ابن حممد بن رديين يسكنون يف حصيبة . رئيسهم عفتان الشرجي. البو حمل النمر"2"
 يف االغلب غنامة وأصحاب "فطيم"وخنوم . غريب عانة، ويف الزوية مشال الرمادي، ويف جزيرة الرمادي

رئيسهم فيحان، والبو وردي، والبو مطر، . رئيسهم عفتان الشرجي، والغيليون.  عزيزالبو: ومنهم. مواش
رئيسهم عبد احلمادي، والبو طيب، والبو عباس، والبو . منتشرون يف سوريا أو قريب منها. والبو طعمة
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  .جاسم اخللف، وبو عزبة

  ."البو هشة"ويتبعهم 

  .ورئيسهم عفتان الشرجي. حملوهؤالء يعدون يف عداد البو . البو حسن النمر"3"

: ومنهم. رئيسهم عبد الفالح: البو هالل-أ: ويتفرعون اىل. رئيسهم الشيخ معجل: البو حسني النمر"4"

  .الصمطة، والبو مانع، والبو صكر، والبو طالّع، والبو عزبه، والبو غامن

، والبو شحيمه، ومنهم املكاشري. رئيسهم فهد اهلالل وكنوش احلمد النجم. البو محد احلسني-ب
  .واخلواليص، والبو صكر الناصر، والبو شالل، والبو عبد احلمد

  .رئيسهم خملف املانع ومنهم البو ضاحي، والبو بعري، والبو منصور، والبو سدران. الطويسات-ج

  .م1954-2-10علمت ذلك من الشيخ معجل يف 

  البو جليب-6

ومنهم يف .  يسكنون يف الشامية قرب هيت"مصاليخ"م خنو. وفرحان العبد الرمحن. يرأسهم عبادة الرثيع
  .رئيسهم جاسم احملمد العبد. التاجي

  البو فهد-7

رئيسهم خملف العبد احملسن يف جويبة وحصيبة والزوية والصجارية والصوفية . "فهود" و "ضياغم"خنوم 
جلانب الشرقي مقابل هؤالء  ويف ا"أيب سطيح"والدشة يف الشامية التابعة لنفس الرمادي وهي املسماة ب 

ويتفرعون . "ضياغم" ويقولون ام "سبت" يف اجلزيرة، واملشهور أم من خلفة "احلامضية"يف أراضي 
  :اىل

  .رئيسهم حردان الشهاب. البو علي احلمد"1"

  .رئيسهم عنيز املخلف. البو فياض"2"

  .رئيسهم مضحي احلسن. البو خطيب"3"

  .لفرئيسهم حسن اخل. البو محزة"4"

  .رئيسهم ظاهر العلي السعد. البو عجور"5"

  .رئيسهم علي السعيد. البو طه"6"

  .رئيسهم حسني بن علي الناصر. البو موسى"7"

  .رئيسهم خلف اخلضري. البو جحش"8"

  .يرأسهم سليمان املذود، وطراد العداي. البو دمنة"9"
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  .رئيسهم نايل األمحد الصالل. البو سبيت"10"

  .الرؤساء. رئيسهم علي احلميد. عليالبو حسني ال"11"

  .رئيسهم عبد اخللف العبد اهللا. البو ظليل"12"

  .رئيسهم سعود احملسن. البو دندن"13"

  .رئيسهم فارس احملمد. "رحيان"البو راحان "14"

  .رئيسهم خلف اجلاسم. البو شبيل"15"

  .رئيسهم حممود املال خضري. البو صميدع"16"

  .يد العلوانرئيسهم جم. البو رسالن"17"

  .رئيسهم علي احلميد. البو عرب"18"

وظاهر العلي السعد رئيس البو عجور ويقولون ام من . اخذت املعلومات من الشيخ خملف العبد احملسن
وأما الشيخ مشحن احلردان فانه ذكر يل ان . وهم حنو عشرين الف نسمة... وصيحتنا دليم: قالوا. اجلعفر

  .أوالد جاسم السبتعلوان وفهداً اخوان ومها 

  البو علوان-8

 يسكنون يف "اخوة خضري"خنوم . وتويف واآلن اخوه مجيل املهنا. رئيسهم عبد اهللا املهنا الصاحل العلي
  .الطاش من الرمادي والزوير قرب سن الذبان وهم كثريون

  :وأشهر فروعهم

رئيسهم يف . نوخ، والبو حسني العراررئيسهم يف احملاويل فرج امل. ومنهم البو حسن العرار: البو عرار"1"
رئيسهم . والبو حممد الظاهر. رئيسهم يف احملاويل محزة الظاهر. والبو محد العرار. احملاويل فياض السعيد

  .جدعان اجلميل

رئيسهم يف احملاويل شعالن . ومنهم البو محد الفرج. رئيسهم يف احملاويل ساهي السلمان. البو غادر"2"
رئيسهم يف احملاويل ابراهيم . واهلنادزه. رئيسهم يف احملاويل علي احلسني. لبو جنيويوا. العبد اهللا
  .رئيسهم يف احملاويل حسني العلي. والبو بوالد. النصيف

  .رئيسهم يف احملاويل جواد العنيفص. البو علي العلوان"3"

ومنهم يف . اخوة فهدوقال يل الشيخ مشحن أم . وهؤالء يعدون من البو فهد، وام متفرعون عنهم
  .واالفخاذ مشتركة مما يدل على ام مل يتقادم انفصاهلم. "تبه"احملاويل يف أراضي 

  الحالبسة-9
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وقسم منها يف ... عشرية كبرية تسكن يف اجلدول يف جهة الدليمية. رئيسهم عبد اهللا بن حممد الظاهر
. وقسم منهم يف التاجي. ن، فعرف االتصالذكر يل الشيخ مشحن أا من أوالد سلطان بن علوا. الشامية

ومن الشيخ مظهور علمت . ، وهم متفرقون، ومنهم من يقول ام يرجعون اىل مخيس"سالطني"خنوم 
  .التفرعات

رئيسهم مشخان احلسني يف الشامية ومظهور أبن ابراهيم العواد جاء اىل ضفة دياىل منذ . بو شاووش"1"
  .لبو ناصر، والبو حمسن، والبو واحد، والبو حسن احلمدومنهم البغاليون، وا. مات أبوه

  .ومنهم النجادي، والبو عديل، والبو مطر. يف الفرحاتية. رئيسهم فرح العبد. بو مشعل"2"

  .ومنهم البو حسن اخللف، والبو ظاهر، والبو خليفة. رئيسهم عبد اهللا احملمد الظاهر. بو عفارة"3"

ن ولكنهم قسوا يف العشرية وأستوىل عليهم الطاعون فقضى على كانت الرئاسة العامة يف البو علوا
  ...وهم مع البو فهد خنوم ضياغم. غالبهم

  البو عبيد-10

قسم منهم بدو يف اجلزيرة، وقسم آخر يف جهة لواء . من أوالد حممد الرديين. وهؤالء كثريون جداً
م واآلن خلف، 1932تويف سنة . درئيسهم نومان اخللف العب. "كسرة معروفة"الرمادي يف العبيدية 

  ."اخوة عبدة"خنوم 

ولكن ال يستطيعون أن "1"وتعد عشرية يرأسها ويقال ام أخوة رديين . ومن رؤسائهم عفتان الشرجي
  :وفرقهم... ومن املقطوع به اا من الدليم من سبت وهم رحالة يف اجلزيرة أصحاب أبل... يوصلوها

  .بد اهللا اهلزاع يف اجلزيرة، وقسم يف الشطرئيسهم ع. البو خلف العبيد"1"

  .رئيسهم عبد اهللا االمحد. البو عبد اهللا العبيد"2"

  .البو ملعب"3"

  .البو مطاوع"4"

  .رئيسهم خلف النومان رئيس الكل. البو طعان"5"

  .رئيسهم عبد احلمد يف اجلزيرة. البو سرحان"6"

  .رئيسهم عبد اهللا االمحد يف اجلزيرة. البو ظاهر"7"

  .وهو الرئيس يف اجلزيرة. رئيسهم سليمان العبد السلطان. البو خليفة"8"

  .رئيسهم معروف الظاهر. البو عبدو"9"
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  .رئيسهم خملف العبد. البو صناع"10"

  .رئيسهم فريح اخلليفة يف الشط. البو سامل العبيد"11"

  .رئيسهم فرحان احملمد يف الشط. البو سامر"12"

  .د السليمان يف اجلزيرةرئيسهم حمم. الزحامطة"13"

  .رئيسهم حسن السعود يف اجلزيرة. املشاعيف"14"

م، 1938 آذار سنة 9رئيسهم العام فاضل املرعي رأيته وهو الذي عدد فروعهم يف : البو بايل-11
  .، يسكنون الزوية قرب تل ماحور"أوالد انونة"وخنوم 

  :ومن فروعهم

  .دي العطيهرئيسهم فريح احلما. البو عبد احلسن"1"

  .رئيسهم طارش اجللعوط. البو جنعان"2"

  .الرؤساء. البو عبد اهللا"3"

  الكرابلة-12

وهؤالء يف اجلزيرة جبوار البو هزمي يف أراضي احلماميات، وهم مشتتون واالكثر منهم يف الرحبة ومنهم يف 
من البو عبيد يقال هلم ، ومعهم يف اجلزيرة فرقة "بو علّو اخللف"أراضي الداوودية قرب الراشدية فرقة 

  .فهم من البو عبيد. "أخوة عبدة" وخنوم "أهل الرحبة"

  .ومنهم قرب القائم رئيسهم عاصي االسد. ومنهم البو عجاج ويعدون اليوم من املالحنة

  :وهذه فروع الكرابلة

  .واآلن رئيسهم دلّي االمحد. رئيسهم حممد الغضبان وتويف. البو حسن"1"

  .هم علي العبيد ويقال هلم العورانرئيس. البو شهاب"2"

  .رئيسهم عاصي السند. الذيابات"3"

  .رئيسهم خضري احملمد. البو عساف"4"

  .رئيسهم أمحد السليمان. البو عجاج"5"

  .رئيسهم عاصي السند. البو جاسم"6"

  .رئيسهم عاصي السند. البو خالد"7"

  .رئيسهم خليف العواد. البو حسني"8"
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  .يفة احملمد البكررئيسهم خل. البكر"9"

  .يسكنون يف مواطن متفرقة

  المالحمة-13

رئيسهم احلاج جاسم احملمد العبد بن حممد بن عبد بن حممد ابن عبد بن طرودي بن مغضب بن عيسى 
  .وهو رأس الفخذ. بن عبيد

واآلن طالل ابن احلاج جاسم وقد رأيت احلاج جاسم، وابنه طالالً ومنهما . الرؤساء. البو عبيد"1"
  .ومنهم يف التاجي. لمت عن هذه العشريةع

  ."البدين"رئيسهم علي احملمد احلسني . البو فليح"2"

ومنهم . ومنهم باملخيسة ورئيسهم نصيف اجلاسم احملمد اخلضري. رئيسهم عناد الصوين. البو بالل"3"
  .ونايف اجلعاطة. بالراشدية يرأسهم خلف احلمود العويد

  .مد يرجعون كرابلةرئيسهم خضري احل. البو عجاج"4"

  .ويتصلون بألبو عبيد. رئيسهم نايف. البو طرودي"5"

  .رئيسهم غضه العبد اهللا. ااحيل"6"

  .رئيسهم جوير اجلاسم الغرب. البو علي"7"

    

  ."الكنعانية"ويسكنون احلماميات يف اجلزيرة غريب السرية 

  خلفة خميس أو المحامدة-4

وهم أخوة سبت، وكل من ميت اىل مخيس منهم . والده وعقبهوهؤالء كثريون، وهم خلفة ثامر أي أ
يسكنون من سن . "مخيس"وخنوم . والشيخ مسري الشالل. ورؤساؤهم الشيخ حبيب الشالل، وقد تويف

. الذبان من الفلوجة اىل حدود البو علوان يف أراضي الزوير ويف اجلزرة اىل الفلوجة على الشط والكرمة

  .ومنهم يف التاجي

 فروعهم من على احملمد احملمد اخلميس، ومن شيحة احملمد اخلميس، ومن سلمان اخلميس، ومن وكل
  : يتفرع اىل الفروع التالية"علي"خضر اخلميس، فمن هؤالء 

يسكنون يف أحناء الفلوجة يف . "أوالد علي"خنوم . الرؤساء. وهم أوالد عزام احلمد. البو عزام-1
  :أراضي الطالعة وحويوه وهم
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وهم البو حممد اهلالل، والبو علي اهلالل، . رئيسهم مسري الشالل. ومنهم البو هالل اخلالد. البو خالد"1"
  ."البو ساروت"والبو شاوردي اهلالل، ويقال هلم 

وهم البو محد احلسني، والبو يوسف احلسني، والبو . رئيسهم سرحان الذياب. ومنهم البو حسني اخلالد
  .حسن احلسني

  ."أبو صاحل اخللف"رئيسهم مطلك العكاب . شيد اخلالدومنهم البو ر

ومنهم البو لباد، والبو شفيه، والبو جامع، . يرأسهم محاد الدرويش، ومشهود اجلواد. البو حممد العزام"2"
  .والبو حديد

  .وهؤالء يف املشاهدة

وهم . ود احلميدرؤساؤهم شيحان احلسن ومال موسى ومنهم يف احملاويل رئيسهم عب. البو علي العزام"3"
رئيسهم شيحان احلسني، والبو سيف . والبو عليوي. رئيسهم عنيفص الظاهر. البو محودي، والبو كويدر

  .ومنهم اآلن معايل االستاذ مجيل الوادي ومعايل االستاذ شاكر الوادي. العلي

يف . ف احلسنرئيسهم عبد اهللا الناي. "أوالد علي"وخنوم . أوالد ذياب احلمد العلي. البو ذياب-2
  :الشامية يف أراضي النساف وجوخه ويتفرعون اىل

  .الرؤساء ومنهم البو حسن السامل. البو زيدان"1"

  .رئيسهم عبد اجلاسم. البو حممد احلسني"2"

  .السادة احلديثيني تبع"3"

  :اىلويتفرعون . "أوالد محد"خنوم . رئيسهم سعود احملمد. "احلمد العلي"أوالد شهاب . البو شهاب-3

  .رئيسهم سليمان احلمد. البو طعمه"1"

  .رئيسهم محود احلمادي الفاضل. البو خلف العبيد"2"

  .رئيسهم عاصي الفرحان. "البو حسني العليوي"العوران "3"

  .رئيسهم سعود احملمد. البو شجل"4"

مد العلي وهؤالء أوالد حم. "أوالد الشايب"وخنوم . يرأسهم عبود الدهام وسطم احلسني. املصاحلة-4
ومنهم يف البفيلة .  وهو أخو محد العلي ومنهم يف احملاويل يف أحناء احللة"البو حممد العلي"ويقال هلم 

  ... ويف هيت"النعمانية"

  .الرؤساء. البو عكل"1"

  .رئيسهم سطم احلسني. البو حديد"2"

  .رئيسهم راحان االمساعيل وقد تويف واآلن ابنه حسني. البو شحاذة"3"
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  .يرأسهم علي االمحد، وهديب احلسني. ودالرع"4"

  .البو مشعل"5"

ويقال هلم البو . يف هيت. ويعدون فخذ آخر، يرأسهم عبد الرزاق احلمد، وذياب الياسني"اجلحاليون"-5
ومنهم مجاعة ابن حاصود .  رئيسهم عبد احلمود احلمد"البغيلة"ومنهم يف . من اوالد حسن العلي. حسن

  :وفروعهم. يف املوصل

  .البو سليم"1"

  .البو طرفة"2"

  .البو شوكة"3"

رئيسهم خملف الصياح . "أخو محد العلي" وهم اوالد طعمة العلي "البو طعمة"من ... البو عكاش-6
 "دليم اخلضر" و"دليم ماجل"وعكش من قطّب ما بني حاجبيه ملا رأى من أمل أو ملا أنتابه من غضب ويعد 

وخنوم . ، وأزركية البو عكاش"أزركية البو عرمي"نهم االزركية من أوالد مخيس أخوة احملامدة، ومواط
 وقسم كبري منهم يرجعون اىل البو طعمه العلي احلمد، وهو أصل "علي"، واخلاصة "مخيس"العامة 

  :وفرقهم. فخذهم ومنهم قسم يف التاجي رئيسهم جاسم احملمد

 والبو بكر، والبو عبد العلي، والبو ومنهم البو عبد اجلاسم،. رئيسهم محادي الشهاب. بو جدعان"1"
  .هالل

  .ومنهم البو عبد، والبو حديد، والبو درب. رئيسهم عياش العشيش. بو خضري"2"

ومنهم البو شيخ عبد اهللا والبو عمران، والبو . رئيسهم عبد احملمود وعابد الشيخ حممد. بو عليوي"3"
  .حمل، والبو حسني الناصر

ومنهم البو ناصر، والبحرانيون، والبو ابراهيم، والبو . يزي وابراهيم احلبيبيرأسهم املال عن. بو سامل"4"
  .صبيح، والبو وردي

  .رئيسهم عنيزي الصحن من دليم اخلضر. البو سرداح"5"

  .يف االزركية. من دليم اخلضر. البو سوسة"6"

  .من دليم اخلضر يف االزركية. البو مسعود"7"

    

  . االزركيةيف. البو كربز من دليم اخلضر"8"

  .رئيسهم خملف الضياع. البو ناصر"9"

البو " و"البو مسعود"ومنهم من يعد . االفخاذ مشتركة يف الكل. اشتق منهم البو عكاش. البو طعمة-7
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وال شك ان االختالط ظاهر والقرىب .  من البو عكاش والباقون من البو طعمة"البو سوسه" و"بكر
  .مشتركة والفروع متداخلة

وقال بعضهم ام . من اوالد عفان اخلضر ابن حممود جد احملامدة. رئيسهم فياض اجلاسم. الفالحات-8
  :وهم. ومنهم يف الفلوجة والوشاش واملزرفة. من البو فهد ومنهم يف التاجي

  .البو سرداح"1"

  .والبو خضر. والبو جدعان. والبو عليوي. ومن هؤالء البو سامل: البو طعمة"2"

. جدعان والبو خضر أوالد محد الطعمة والباقون البو سامل من أوالد جشعم الطعمةمن البو عليوي البو 

  :وهذه فرقهم

  .يرأسهم عزيز اخللف، ومحادي العبد اهللا. البو ضويو"1"

  ."البو حسني اخللف"رئيسهم عبد العزيز احلسني ويقال هلم . احلداحدة"2"

  .ومنهم البو جاسم احلمد. الرؤساء. البو عليوي احلمد"3"

  .رئيسهم أمحد احلسون. يف املزرفة. البو لطيف العابد"4"

  .البو محدان"5"

  .البو جداح"6"

  .رئيسهم عبد بن عزيز. االزهرية"7"

  .رئيسهم عبد اهللا اجلاسم. البو جاسم احلمد"8"

  ."هم من احملامدة يرجعون شيحه". البو ذويب"9"

  .البو حليحل"10"

  .البو كعيد"11"

  .البو امساعيل"12"

  .البو مرعي"13"

منهم يف بغداد يف الكرخ ويف احملاويل رئيسهم موسى . وهم البو حسني العلي من مخيس. اجلريصات-9
  .وهم مجاعة امساعيل اغا وخالد وهلم صلة بأقارم. ومنهم يف عقرة فصاروا ال يعرفون العربية. اخلضري

رئيسهم عالوي ... ذكورين أعالههم أوالد شيحه بن حممد بن مخيس اخوة العلي جد امل. الشيحه-10
ومنهم يف سلمان باك . ومنهم يف احملاويل رئيسهم نومان احلمزة. بن محد الصاحل وسلمان النصيف

ويشاركوم يف غالب . واآلن ابنه عبود. م1941رئيسهم مال حرز بن حممد الرجب وتويف سنة 
  :ويتفرعون اىل. ومنهم الغياثات. غيث"أ": ومن فروعهم. االفخاذ
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ومنهم البو محد، والبو خلف، . رئيسهم عبد بن جاسم يف سلمان باك يف أراضي باوي. البو منصور"1"
  .والبو حسني، والبو علي

  .يف سلمان باك أيضاً. البو عز الدين"2"

  .يف سلمان باك. رئيسهم سعود الظاهر. البو جامل"3"

  .نفس الغياثات"4"

  :وأما مدجل فيتفرع اىل"ب"

  .رئيسهم محد الصاحل. ومنهم البو جليد. البو مجسل"1"

  .رئيسهم سلمان النصيف. البو جناه"2"

  .رئيسهم علي الصاحل يف سلمان باك. البو شديد"3"

  .رئيسهم مال حرز بن حممد يف سلمان باك. البو دريس"4"

  .البو مطرود"5"

  .رئيسهم عيفان الصاحل. البو ابراهيم"6"

  .من البو مجيل. البو جليد"7"

  .غانالصب"8"

  .البو بكر"9"

  .البو صيفي"10"

  .البو دحوح"11"

  .ومن هؤالء السيافية أيضاً

  .ومل يتبني لنا أم من مدجل أو من غريه. يف سلمان باك ويف السيافية. املشارفة"12"

. ومنهم قسم يف بغداد ويرجعون اىل خضر من مخيس. رئيسهم محادي الفياض. البو كريفع-11

  :ويتفرعون اىل

  .رئيسهم عالوي الصاحل: جنعانالبو "1"

  .رئيسهم محادي الفياض: البو عجيمي"2"

  .وهؤالء يف دير الزور وهم حمامدة رئيسهم حسني العلي الراشد: البو مخيس-12

وقسم آخر يف املشريية، رئيسهم . قسم منهم يف اليوسفية. من أوالد مخيس من احملامدة: دليم اخلضر-13
  . من سبتوهناك من يعدهم. امحد السلمان

  .ومنهم من يعدهم من العشائر امللحقة. وهم من احملامدة. وهؤالء يقتنون اجلاموس: اخلوابرة-14
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  .يسكنون يف أراضي مسرة يف ناحية سلمان باك. من احملامدة: املشاك-15

. ويف نقرة السلمان. يسكنون يف حصيبة. من احملامدة. من أوالد سلمان بن مخيس: البو سلمان-16

  :وفروعهم. "أوالد سامل" وخنوم

  .رئيسهم سطم املضحي: البو منصور"1"

  .رئيسهم عطية احملمود: اللجي"2"

  .الكدور"3"

  .ومنهم من يسكن يف ربوع الشام. رئيسهم جبل احملمد احلسن. الرؤساء: البو سلطان"4"

  .رئيسهم نوار. قرب احملمودية: دليم املاجل-17

  .يسهم علي العويدرئ. يف بزايز اهلور. دليم الصباح-18

  .العواصم-19

    

. واحلاصل أن عشائر الدليم كثرية... ومل نستطع أن نوصل املاجل أو الصباح أو العواصم خبميس. هذا

 انفصلت من أمد "الفتلة"وفيما ذكرنا كفاية على أن من عشائرهم . ويهمنا أن نعين جمموعام الكبرية
  .وافردنا هلا حبثا خاصا المهيتها.  الدليمقدمي وأكتسبت عوائد أخرى غري ما هو مألوف

وهذه حدثت مع آل مراء من طيء بينها . وهي أنتصار على طيء. "وقعة املره"ومن وقائع الدليم احملفوظة 
وكذا وقعة الناظريات مع مشر بني مسيكة . ومل جند تدوينات عنها. وبني العشائر الزبيدية، ومنها الدليم

أما . وتتضمن انتصار مشر على الدليم. لة من جراء نقص يف التدوينوهذه بقيت جمهو. واملشاهدة
  .حوادثهم االخرى فقد تناولناها يف تاريخ العراق بني احتاللني

ومن عوارفهم املشهورين مطلك بن . وعرف عشائر الدليم خمتلف بني أهل البدو وأهل االرياف منهم
 من البو ذياب، وخملف ابو ريشة بن سليمان من ورشيد ابو زعبان. محزة من البو علي اجلاسم وقد تويف

واآلن ابن أخيه علي بن معجل السليمان، . وتويف قبل بضع سنوات. البو حسني العلي من العساف
  .ونايف الوعيلي من البو عساف

والغالب ان الرؤساء . ومل يكن ذلك دائما. وهؤالء يصار اليهم يف حسم الرتاع بني االرياف، وبني البدو
. ون فيكون هلم القول الفصل اال يف أمور خيشى خطرها، أو تكون بني الدليم وعشائر أخرىيتحكم

  .وامللحوظ ان املرحوم الشيخ علي السليمان منع النهوة. وللكالم يف العرف حمله

  .وأما الغزو فقد تكلمنا عليه يف الد االول فزال أثره مبنعه

  العشائر الملحقة
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فحافظت على . ذه العشائر كثرية اال أا تعترب يف قلة بالنظر لعشائر الدليم ه"مما خيص سبتاً ومخيساً"
عاشت بني الدليم وصارت كأا منها، وتتحرك مبا . كياا، أو تبعت عشائر الدليم فلم خترج عليها

  .ترغب فيه

  البو حيات-1

  .سادة مل يعرف اتصاهلم، والظاهر أم عاشوا من أمد بعيد، ونسوا سابق عشريم

  القراغول-2

ومن وقائع وأستدالالت عديدة يفهم أم أستخدمتهم حكومة املغول حملافظة الطرق، وتيسري . كثريون
فقالوا قراوول ومجعت على . "مغولية"فنبزوا ذا وجندهم يف كل عشرية، وأصل اللفظة . املهمة والداللة

  ."باش"وخنوم . ويراد ا احلراس ليالً. لوالتركية العثمانية تنطق ا قراوول، وقراقول وقراغو. قراولة

اشتهر بني املطلعني على االنساب أم جاءوا يف معية : ""يف القراغول"وجاء يف غرائب االغتراب 
." فسكنوا يف بغداد بأمر السلطان، وام ليسوا من عدنان وال قحطان. السلطان مراد اىل تلك الرحاب

وأخذوا . لظاهر كما بينت ان املغول استخدموا العرب ذا االسم ورد ذكرهم من أيام املغول وا"1"اه
من كل عشرية حملافظة طرقها، فصار نبزاً واشتهرت تسميته، واآلراء االخرى ال يعول عليها فمن كان يف 

وبعضهم تكونت منهم جمموعات استقلت . الدليم فهو منهم كما أن الذين يف العزة منهم وهكذا
  . بالتحقيق ارجاعها اىل عشرية بعينهاوال يعرف. بتسميتها

  ."احلمران"وان قراغول العبيد يسمون 

 عني تلك النخوة، وتسكن يف أراضي "باش"والقراغول يف أحناء احملمودية عشرية قائمة برأسها وخنوا 
  ...ةاجلنبالطية، وأم اجلري يف صدر اللطيفية، وصدر احملمودية، رئيسها شالل الصاحل، وهذه العشرية كبري

  :وفرقها

  ."منهم الرئيس": البو غيث-1

  .البو كنامش"1"

  .رئيسهم خضري الشمخي: البو دعرة"2"

  .الكرواويون رئيسهم عبد العودة"3"

  .رئيسهم خضري احلمزة. البو سهيل"4"

  .رئيسهم محزة العباس: البو كاظم"5"

، رئيسهم عبدالعزيز احلميد "البو محدان"، رئيسهم علوان اخلضري، و"البو طعمة"ومنهم : البو عواد-2
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  .وكانت الرئاسة فيهم

  .رئيسهم عباس الرحال: املراشدة-3

  .الرؤساء. البو علّوش"1"

  .رئيسهم جبار اجلاسم: البيجات"2"

  .رئيسهم سلمان احلسن: البو يوسف"3"

  .رئيسهم هلول احلمادي. ومنهم السعيدات: الترامجة-4

  .ملشاهدة سكنوا معهممن السادة ا: الشواولة، أو البو شويل-5

  .وامللحوظ أن القراغول ذكروا يف الد االول

  عشائر تساكن الدليم 

  العكيدات-1

القول فيهم أم ذهاب .  العقيدات جبانب الشامية-من عشائر العرب-ومنهم : "قال يف الدرر املفاخر
، سقمام ألفان وخيالتهم عوائدهم مجيلة، وفوائدهم جليلة. وبدر الليل وأن أجن. احملن، وأرباب املنن

     "1"اه."ألف

قال يل أحد رؤسائهم الشيخ مشرف بن حممد بن دندل أم . وهؤالء من العشائر املعروفة يف العراق
ويوافق . ويتصلون بالعزة بعلي السامل الصهيب. ، من أوالد علي السامل الصهيب"زبيد"يرجعون اىل 

  .حمفوظ عشائر العزة

م وكان 1939 حزيران سنة 12ب الشرقي من الرمادي يف مضارب الدليم يف وكنت شاهدته يف اجلان
ومن الرؤساء املعدودين بني عشائر العقيدات، وابن . له املكانة بني قومه. يسكن سيباطاً وهو شيخ جليل

وبعض العشائر ال . وال شك أم من العشائر الزبيدية يقيمون يف جانيب الفرات... هفل رئيس اآلخرين
، أم لفيف تعاقدوا، وتكاثروا فصارت هلم "عقيدات"وتولد هذا من تفسري لفظ . هلم بالزبيديةتسلم 

الفروع، واآلن يعدون عشرية واحدة، ولكن مثل هذه ال تعرف من حتليل أمسهم، كما أن ذلك ال مينع 
 لنا ام عشائر ومع هذا مل يتبني...  عند امللمات ويطلق عليها مثل هذا االسم"العشائر الزبيدية"تضافر 

... واآلن مهما كان االمر ال يزالون جمموعة كبرية، وعشرية هلا مكانتها. متفرقة يف االصل ال عالقة بينها

ويف العراق منهم املقدار . وموطنهم يف أحناء دير الزور من جانيب الفرات، والبو كمال. "أبرز"خنوم 
منهم يف اجلانب الشرقي من ر دياىل قرب مصبه يف الوافر اال أم متفرقون، ليسوا يف موطن واحد، 

دجلة من ناحية سلمان باك ويف أراضي اجلنبالطية التابعة لليوسفية ومواطن عديدة غريها، وأكثرهم يف 
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  .لواء الدليم

ورئيسهم الشيخ مشرف بن حممد بن دندل بن عساف بن علي ابن حسون بن سليمان بن مجال 
ومن مث يتصل بسلسلة .  اهلامة ابن جاسم بن عوران بن علي املذكوروله ابن عم هو حممد. "كمال"

ومن . م، وخلفه ابنه صعب املشرف1951 نيسان سنة 15وتويف الشيخ مشرف يف . الشيخ مشرف
  .م1954رأيته يف شباط سنة . رؤسائهم الشيخ دحام بن رجب وهو ابن اخي مشرف

 وهذا االخري أخو "كامل"ي بن ظاهر ابن جامل ورئيسهم اآلخر هو جدعان بن هفل بن عبد اهللا بن عل
وعشائرهم كثرية، وبني هذه من كانت وال تزال تابعة .  املذكور يف عمود الشيخ مشرف"كمال"مجال 

  :هلم، وتعد منهم اال أا يف احلقيقة خارجة، وبينها ما هو منهم أصالً وهذه فرقهم

  "البو كمال"البو جمال -1

حتت سلطته، وفروعها وهذه فرقة الشيخ مشرف و : 

"1 ، "بو حممد"، و"البو محدي"ومنهم . منهم يف اجلزيرة ومنهم يف الشامية، رئيسهم ابن دندل: احلسون"
."العلي"و  

.رئيسهم غرب بن حممد اهلرسة. وهؤالء منهم يف اجلزيرة ومنهم يف الشامية: البو مريح"2"  

. اجلراحرئيسهم فارس بن صياح العبد اهللا. يف الشامية: الدميم"3"  

.يف اجلزيرة، رئيسهم حجي العبد العمر: الشعيطات"4"  

رئيسهم معيد . "سادة" وهم "املشاهدة": ويلحق بالبو مجال. رئيسهم حسن العبد اهللا: املراشدة"5"
، رئيسهم "عبادة" وهم "املرامسة"و. رئيسهم فرحان الصاحل العشبان. "عبيد" وهم "ااودة"و. الربجس

، رئيسهم ناصر العكلة "عزة" وهم "البو حردان"و. ، رئيسهم فارس الدليج"الدليج"و. هادي الصاحل
.، رئيسهم صاحل ابن جوير اهلويدي"عبيد" وهم "البكعان"و.الصبيخان  

  
  "البو كامل"البو جامل -2

وفروعهم. م واآلن ابنه عبود1951 رئيسهم جدعان بن هفل بن عبد اهللا وتويف سنة  : 

"1 . الدوشصاحل: العلي الظاهر"  

.ساري العبد الكرمي: البو عز الدين"2"  

.رئيسهم سليمان احلمادة، واآلن ابنه داود: البكّري"3"  
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.حسيان الشاهر: السليمان الظاهر"4"  

: ويلحق ؤالء. "املوسى الظاهر": ومنهم فخذ يقال له. رئيسهم جدعان بن هفل: الدعيجل"5"

."املشاهدة"، و"الزباري"  

.م االصلية أفخاذ أخرى وتتفرع اىل بدايد عديدةوينطوي حتت فروعه  

  
  البو خابور-3

  : وفروعهم"موح حسن"يسكن يف قرية . رئيسهم يونس العبد السالم

  .رئيسهم صاحل بن موسى اهليال: البو ليل"1"

  .رئيسهم محود اخلزام: البو حليحل"2"

  .البو عمرو"3"

  .امحدرئيسهم، فياض الناصر وتويف واآلن ابنه : بو سرايا-4

  :وهناك فرقة أصلية من العكيدات يقال هلم الثلث وتضم اىل-5

  .م واآلن ابنه علي1949رئيسهم تركي النجرس وتويف عام : البو حسن"1"

يف الشامية واجلزيرة ويرأس من يف الشامية تركي ابن حاج احلجي، ويف اجلزيرة تركي : الكرعان"2"
  .املنادي اخلليل

  .واجلزيرة ويرأس من يف الشامية حسني الظاهر، ويف اجلزيرة كوان اجلبارةيف الشامية : البو رمحة"3"

    

  .الشويط، رئيسهم جاجان بن حممد الوكاع، وتويف واآلن ابنه محود ويتبعون عبود اجلدعان اهلفل-6

  .وهم من جحيش املوصل ويسكنون قرية الفاطسة قرب امليادين. رليسهم أمني اخللف: اجلحيش-7

من الشيخ مشرف، ومن الشيخ حممد اهلامة الذي ورد بغداد قبل الشيخ مشرف بنحو عشر هذا ما علمته 
  ."1"ورد ذكرهم يف عشائر الشام. سنوات ومن الشيخ دحام

 أى الرتاع بني مشر والعكيدات بناء على التدخل بني عشائر مشر والعكيدات 1939ويف نيسان 
ودي املقتول املعروف قاتله وال يهدر فاشترط أن يعرف والتحكيم اجلاري فكان االتفاق على الصلح بأن ي

واذا هلكت او مل يعرف . وكذا املنهوبات تؤدى اذا كانت معلومة. القاتل ال أن تعرف قبيلة القاتل
وكذلك أجري . آخذها أمهلت والغرض من هذا ااء الرتاع فحسبت املنهوبات املعلومة وأعفي ما عداها

  .ن مل يعرف قاتلهحساب الودي البن الرئيس وا
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. وال شك أن السياسة ومراعاة االلفة واماتة الرتاع كان اهلدف املنشود أكثر من الرتاع على ناقة أو بعري

فتم يف . وكان احلكم كال من الشيوخ مخيس الضاري وحبيب اخليزران وحممد االهويدي رئيس البقارة
. اتة الرتاع ال بالنظر ملن كان حمقا، او مبطالًويف هذه احلالة تفصل اخلصومات بأمل أم. التاريخ املذكور

  .ولنفوذ احلكم االثر الكبري يف القضاء على الغائلة واجتثاثها من أصلها. وهنا للسياسة االدارية

  :ومن عشائرهم يف العراق

  .منهم يف اخلالص، ومنهم على شاطيء دجلة: البو عيالن-1

ومنهم من البو ليل . م احلمادي الراشد، ويف الصويرةيف الصمدية من دياىل، رئيسهم جاس: البو مريح-2
  .رئيسهم مال حسان ابن الشيخ محد

  .بالدورة، ويف دياىل من ناحية سلمان باك: البو امساعيل-3

  .يف التويثة من ناحية سلمان باك: اجلرابعة-4

  . ويف املوصل ومنهم آل دبدوب"مهروذ"يف مهروت : الظريفات-5

  ."بيت دلّو"ة، ويقال يف التويث: البو دلّو-6

  .يف الصويرة: البكر -7

  .يف أراضي الطلوسية.الظواهر-8

  .يف املوصل: آل عزو-9

  .يف املوصل: البو سرايا-10

  .وكانوا يف أراضي سنسل يف لواء دياىل

  :وأما يف أحناء الرضوانية، ويف اجلنبالطية من اليوسفية فهم

  .م وهم الرؤساءيرأسهم مشعان الفرحان وجياد اجلاس: البو علي-1

  .رئيسهم فرحان احلمد، يف الرضوانية: البو سويلم-2

  .رئيسهم عبيد العباس، يف الرضوانية: البو حسن اخلابور-3

  ."والبو دايل قرية يف مشايل بغداد بأمسهم"رئيسهم سلطان بن مهنا : البو دايل-4

  .رئيسهم محيد بن سهيل: اجلمالن-5

 وهذا يسكن يف هذه االيام يف مهروت بناء على الرتاع الناجم من .رئيسهم حممد اليونس: البو موسى-6
  .جهة اللزمة بأراضي الزبريية

  .رئيسهم محيد السهيل: البو فرج-7

  .رئيسهم محيد السهيل: البو بيدر-8
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ومن . قرب الكاظمية. وتسمى أراضيهم الزبريية. "عقرقوف"وهؤالء يف هور عكركوف : الشعيطات-9
  :فروعهم

  .واليوم رئيسهم احلاج زيدان العي. رئيسهم علي السلمان احملمد: سىالبو مو"1"

  .رئيسهم محيد السهيل: البو مجيل"2"

  .البو خشمان"3"

  .واآلن رئيسهم فنر الرفيع. رئيسهم حممود اخللف: البو فرج"4"

  .رئيسهم امحد احلسني: البو بيدر"5"

العريج، :  وقراهم"أبرز"ادي وخنوم يرأسهم حسن الغباشي، وياسني احل: ويف أحناء املوصل خاصة
  .واملعيبدي، والشيخ يونس، والعذبة، وباخرية، وتل اخلشم، ولزاكة

  .تابعة تلكيف. وامللح. تابع قراقوش. "القصر" والكصر "محام علي"وهؤالء يف اجلزيرة من أحناء 

علمت ذلك . رهموفرقهم ال ختتلف عن سائر فرق العكيدات يف أصل عشائ. وهذه يف اجلانب الشرقي
  .م وهو من نفس املوصل1937 حزيران سنة 17من خضر بن ساري يف 

ووقائع هذه العشرية مذكور يف تاريخ العراق بني احتاللني، ووقائعها االخرية يف الشام، جاءت يف عشائر 
  .الشام

  
  الشجيرية-2

. ول البعض أم من مشرأصلهم زبيد ويق. "باشه"يشتركون والقراغول يف النخوة . رئيسهم خضري اجلسام

ويعدون أنفسهم من . ومنهم قسم مع مشر طوكة، ومنهم مع الكروية، وآخرون مع العزة والعبيد متفرقني
ومنهم من يقول بأنتسام اىل حممد الشجري املليط وال يزيدون . أوالد أشكر ومل نعرف ما يقصدون به

  :وفرقهم. على ذلك

  .ة والعبيدمنهم مع الكروية والعز: البو زامل-1

  .هي يف داور الغريب مع مشر طوكة: خرارطة"1"

  .يف داور الغريب: فداعسة"2"

  .حسني اجلبل يف أراضي احملاويليرأسهم حممد الديب و: بو سعدى-2

  .يف احملاويل. رئيسهم مرزوك اخللف: الشهابات-3
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  .مال امحد الشالش يف احملاويل: البو خضري-4

  

  الكرطان-3

خيال الرمحن "، وهي خنوم ومنهم من يتنخى "قيس" مواطن أخرى، أصلهم جيس يسكنون مع الدليم يف
العوسجة والسفحة، واللطيفية وبني :  كنخوة الدليم وأراضيهم"ناصر" والعامة "أوالد درويش" و "جيسى

هم يف ومواطنهم يف احلماميات حبدود املالمحة، ومن. عشائر الدليم جبوار البو داىل، والبو سودة، واملالمحة
ومن صدر . أراضي الدجيلة شرقي صدر اليوسفية وغربيها من تل أسود اىل صدر احلالن قرب الدير

ويرأسهم ندة الداود احلميد وتوىف واآلن ابن . وبعضهم يف أراضي فحيل. اليوسفية اىل صدر احملمودية
ب الكريط الذين يف ويقال أم أقار. أخيه مخيس الطالل الداود وحسني البطي وتوىف واآلن ابنه علي

  :يتفرعون اىل فروع. اهلندية والدليم، منهم من يسكن أراضي اجلعيدي

واآلن ابن ابنه ويسكنون يف الدجيلة قرب االمام محزة ورئيسهم . رئيسهم حسن السامل: البوعبوس-1
  .البو صبح، والبو عودة، واملراشدة: امحد بن مرعي وفروعهم

وتويف واآلن يرأسهم ابنه حممد ومال عبد اهللا بن امحد يف أراضي رئيسهم سعد العباس : البو فارس-2
البو شهاب، والبو هويشة، والبو محش، والبو : وفروعهم. العكبة غريب احملمودية القدمية والزوير والدجيلة

  .خليل، والبو صفر

: د وفروعهمرئيسهم ندة الداود احلميد، واآلن مخيس الطالل، يف اليوسفية يف تل أسو: البو سليمان-3

  .، والبو محيد، والبو هلّول، والبو مناور، والبو بواك"الدنادنة"البو صكر، والبو دندن 

رئيسهم حممد العبد يف الدليم بأراضي اجلعيدي، ومنهم يف أراضي الكشك يف أراضي : البو حبيب-4
  :اليعكوبية يف بزايز أيب غريب وفروعهم

  .رئيسهم صاحل الوهب: البو جباوي"1"

  .رئيسهم حسني احلبيب: البو فليح"2"

  .رئيسهم سلمان احملمود: البو عواد"3"

  .رئيسهم حممد العبد: البو حسني احلمد"4"

  .رئيسهم عبد اهللا املال: البو ذيب"5"

  .رئيسهم مال حممود اليوسف: البو كريشة"6"

  .يرجعون اىل البو عباس: بو عثمان-5
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  .أصلهم بو عباس أيضاً: الربطلية-6

  .باملشريية: ليبو ع-7

فرع من البو "الطوال"يف اليوسفية يف جذول الكشك، ومنهم يف اهلندية يقال هلم : البو شيخان-8
  .رئيسهم عبطان الدهش. وهم من اجلبور اال ام عاشوا معهم. شيخان

  .يف اليوسفية: البو حسن-9

  .رئيسهم حممد العبد احلسني، يف الدليم: البو سويد-10

  ."شثاثة"شفاثي يف : الدراوشة-11

  :ومن الكرطان

  .رئيسهم حممد الرميض يف احلصوة: البو يونس"1"

  .وهؤالء من البو شيخان. رئيسهم حسن اخللف يف االسكندرية: البو جرب"2"

م كما علمت من 1934 حزيران سنة 18هذا ما علمته من نفس العشرية من البو عباس منهم يف 
  .بو عباسآخرين، وصادقوا عليه، وأيدته عشرية ال

  
  البو شعبان-4

اليهم ... بطن من محري من القحطانية وهم بنو شعبان بن عمرو بن زهري ابن ابني بن اهلميسع بن محري
  ."1"ينسب الشعيب الفقيه املتقدم املشهور وامسه عامر بن شراحيل

يعرفون . الدليموهذه العشرية منتشرة يف سورية والعراق اال ان كثرا يف سورية وقليل منها بني عشائر 
  . منهم"البو سودة"ويقال ان . ذا االسم

 البو شعبان، السالكني يف أفعاهلم مسالك -من عشائر العرب-ومنهم : "قال فيهم صاحب الدرر املفاخر
أكرم العربان، القول فيهم قول املتتبع آثارهم، العارف بأسرارهم ام عماد املكرمات، وحياة الرفات، 

ب، والشهب املنرية، ونعم العشرية لتنفيس الكروب صريعهم ال يرجى قيامه، اىل يوم وقطب دائرة احلرو
  ."2"اه" مخسمائه سقمام ومائتان فرسام. فنعم الطاعنني وأكرم، وبئس ملطاعينهم وأشأم. القيامة

ذا و. وهم عندنا يف قلة وجاء يف عشائر الشام أم ميتون بنسب اىل عمرو ابن معدي كرب وأم زبيد
وذكر من فرقهم العفادلة، والبو عساف، . يكونون من زبيد االصغر، وميتون اىل عشائر العزة بقرىب

ورئيسهم حممد آل هويدي من العفادلة يف دير الزور واكد يل . "3"والسبخة، والولدة، والبو جرادة
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برؤسائهم سنة أتصل . الشيخ حبيب اخليزران ام من زبيد حينما كان حكماً بني مشر والعكيدات
  .م1939

  البكارة-5

    : قال فيهم صاحب الدرر املفاخر

والكتائب املارة، الذين هم مآل النجا، وساق الرجا، ورواق اخلائف، . ذوو اهلبات السارة. منهم البقارة"
وقوام املتجانف، سيوفهم أطول من ظالل الرمح، وأكفهم ابيض من نواهلا وجه الصبح، ولو مل يكن هلم 

  ."1"اه." وسقمام الف. وأما فرسام فخمسمائة. كرام ضيفهم الطارق، لكفاهم هذا اد اخلارقاال ا

وهؤالء . ويف لواء الدليم قسم قليل منهم، وهم من العشائر الزبيدية. وأصل العشرية يف أحناء الشام
  :رئيسهم عبد بن محيد وفروعهم املوجودة

  .البو علي-1

  .البو مفرج-2

وجاء التفصيل عن هذه العشرية يف كتاب عشائر الشام . زيرة، ويف الكرمة من مواطن الدليموهؤالء يف اجل
  .وبني اآلراء يف أصلها واعتقد ام من زبيد، والبو سلطان من عشائرهم

وقسم منهم يف الكرمة، وقسم منهم رحالة، وآخرون يف هور . وهذه العشرية تساكن الدليم: اجلميلة-6
عاشت مع الدليم واكتسبت عوائد . "زعب"وخنوم االصلية . وخنوم عايد. "عقرقوف"عكركوف 
يرأسهم يف أحناء الكرمة الشيخ حممد العباس والشيخ . وهي عشرية كبرية من العشائر القيسية. كثرية منها

  :وفرقهم. نايف احملمد الظاهر وهم حنو ألف وثلثمائة بيت أو الف واربعمائة

  البو جاسم-1

يقيمون يف الكرمة والنعيمية يف اجلزيرة . املشوح ومنه علمت عن هذه العشرية الشيء الكثريرئيسهم حممد 
ومن فروعهم. ويف نفس الفلوجة البو شالل والبو مطر. واحلصى : 

"1 .الرؤساء: البو عودة"  

.يرأسهم جمباس احلمد وفرحان العبد الربغش يف كرمة أم اخلنازير: البو خالد"2"  

.يسهم فياض السرحانرئ: البو عرنوس"3"  

.رئيسهم عبيد العزيز، ويف احلصى يف الشامية: البو عبد احلديد"4"  

وهم يف احلصى . وكانت الرئاسة فيهم. م1949رئيسهم شويش املشكور وتويف سنة : البو عليوي"5"
.يف الشامية  
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.رئيسهم بندر الثويين، يف احلصى: البو ظاهر"6"  

.عطية بن امحد، يف احلصىرئيسهم : "البو مطر"البو سحاب "7"  

.رئيسهم حمل احلسني: البو دمنة"8"  

.رئيسهم حسني أبو خثم وعبد الضاري يف أم اخلنازير يف الكرمة: البو حسني املطر"9"  

.رئيسهم مطلب بن علي: البو بطي"10"  

.يف أيب حبوب يف الكرمة. "أصلهم جبور"رئيسهم ظاهر اخللف : البو خنجر"11"  

. يف أيب حبوب يف الكرمة"أصلهم عزة"يسهم ضيدان السلمان رئ: البو داود"12"  

.رئيسهم حسني املسلم يف أم اخلنازير يف الكرمة. البو علي احملمد"13"  

رئيسهم علي : البو عزيز العليوي"15"رئيسهم مسهر السليمان يف احلصى : البو عبد اهللا العليوي"14"
.اخللف يف النعيمية على الفرات  

ومنهم احملامي . م1948وتويف حنو سنة . يف قضاء الفلوجة. ئيسهم جنم احلاج عبد اهللار: البو مطر"16"
.االستاذ عبد ايد رشيد  

.رئيسهم عبد احلميد الرشيد يف قضاء الفلوجة: البو شالل"17"  

.رئيسهم امحد املال: البو جنم"18"  

 
البو جريو-2  

  :ومن فروعهم. نهم يف احلصييف الكرمة، وقسم م. رئيسهم احلاج حممد العباس اجلسام

  .الرؤساء: البو رملة"1"

  .رئيسهم عبد العزيز الدهش يف أراضي الشهايب يف الكرمة: البو حديد الناصر"2"

  .يف أراضي الشهايب. رئيسهم حميميد اهلجول: البو عوسج"3"

  .يف أراضي اجلاجة يف الكرمة. زبار الكامي: البو عبيد اجلريو"4"

  .واآلن ابنه حسين يف اخلور يف الكرمة. هم علي اخلنفر وقد تويفرئيس: البو دخيل"5"

  .واآلن ابنه عباس. وقد تويف. يف سكر اجلغيغي يف الكرمة. رئيسهم فرحان احلمادي: البو مكلد"6"

  .يف أم الواوية يف الكرمة. رئيسهم غضبان احلبيب: البو نصر اهللا"7"

  .ىيف احلص. رئيسهم عاصي بن مسري: البو حداد"8"

  .يف البكعة من الكرمة. واآلن عالوي الفياض. رئيسهم فياض الفهد: "البو حممد احلديد"البو جوينب "9"
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  .يف االصيبح. رئيسهم زيدان املصلح: البو شبيل"10"

  .يف الذيابات. رئيسهم فرحان الصاحل: البو مجيل"11"

  .يف احلصيوات يف الكرمة. رئيسهم عبد بن راضي: البو فضل"12"

  رمي الم-3

يذكر يف سبب تسميتهم أم رموا بأنفسهم اىل بغداد يف أحناء اجلعيفر، ومل يكونوا فخذاً واحداً، جاءوا 
... اىل بغداد مجالة، ومل يستطيعوا أن يلحقوا بأقارم، مث عادوا اىل عيشة البداوة فأطلق عليهم هذا االسم

 رئيسهم محد اجلاسم ومنهم
  .رئيسهم محد اجلاسم: الصاحل"1"

  .رئيسهم نايف احملمد الظاهر: النصيف"2"

  .رئيسهم حممد املرزوك: البو غزيل"3"

  .وهؤالء رحالة يف اجلزيرة

    

  البو راشد-4

  قسم منهم يف املسيب وآخرون يف لواء دياىل يف يف سنسل وغريه وفروعهم
  .يف صوب عكيل من الكرخ. رئيسهم جاسم احلمد العساف: البو رجب"1"

  .يف صوب عكيل من الكرخ. يسهم مهدي العباس البكررئ: البو خلف"2"

  .رئيسهم كفاش العليوي، يف جانب الكرخ: البو عرار"3"

  .يف هور عقرقوف. رئيسهم رفش العبد اهللا: املراعيص"4"

  البو حمد في بغداد -5

.ومنهم يف الشرقاط. يف حملة الشيخ علي ويف حملة املشاهدة  

  البو سويد -6

. دياىل وحممد بن هجول يف االسكندريةرئيسهم علي املعروف يف  

  النوافلة"البو نوفل -7

."املرمي"ومنهم من يعدهم من . رئيسهم عبود بن حممد يف عالوي احللة وجاسم بن حممد يف املسيب  

 

  البو شريعة -8
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.منهم آل كودة يف بغداد يف حملة باب الشيخ وصاحل املهدي يف املسيب  

  .في التاجي. البو بيبي-9

  .و ثابت رحالةالب-10

  .البو حمدان في الشرقاط-11

  .البو جرير-12

  .البو علي المحمد رئيسهم حسين المسلم-13

كما حققت ذلك من نفس . م1933 متوز سنة 18استقيت ذلك من رئيسهم الشيخ حممد املشوح يف 
  .العشرية

البو نوفل، :  وفرقهم هناك.قرب حران"الرها"وان الشيخ حممد املشوح بين يل ان اجلميلة منهم يف أورفه 
  .والبو جندي، والبو خطيب

 بيت ومن رؤسائهم حسني الثاين وحسن االمساعيل، "400"وهم حنو . ورئيس الكل حممد آل هندي
وعلمت من عجمي باشا آل . ويسكنون قرب تل أبيض يف تركية وعشرية الطماح. وهم من قيس

 يف حران "الصيالة"يقيمون مع السيالة . ن هنديسعدون ان اجلميله تعيش مع عشائر جيس، ورئيسهم اب
 "السيارة" ذكر "عشائر الشام"م حينما كان ببغداد ويف 1940-8-6وكان ذلك يف . تابع أورفه

  ."1" ومل يذكر اجلميلة"السيالة"وصواا 

  البو عيسى-7

  .يأيت ذكرهم عند بيان عشائر طيء

  "آل فتلة"خلفة جمعة -3

جدهم االعلى مجعة من . وسكنت مواطن أخرى. تقادم انفصاهلا. املعروفة. من عشائر الدليم الكبرية
 ام "آل فتلة"ويف كتاب . اخوة سبت ومخيس، جتولت كثرياً فأقامت أحياناً يف اجلوازر من أحناء البصرة

عل واجلوائح والدوافع كثرية مما جي. كانوا يسكنون الغراف مث انتقلوا اىل أراضي الفوار يف لواء الديوانية
ومع هذا بقي من عشائرها يف الغراف عشرية آل عمران، وعشرية آل . العشرية متيل اىل مواطن أخرى

ويف معركة . وأراد اخلزاعل ان يتحكموا م. وال تزال هذه يف مواطنها. جبارة، وعشرية البو مشخي
خلزاعل مث أظهروا كانوا يف محاية ا. وذلك أيام شيخ اخلزاعل محد احلمود. فاصلة أوقفوهم عند حدهم

وال يزال فرع من آل . وكان ذلك أيام رئاسة الشيخ موسى علي آل فتلة. فأذعن اخلزاعل هلم. قوم
  ."آل موسى"دليهم يعرف ب 
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وكان من رؤسائهم الشيخ فرعون ساعدته احلكومة فاختار بقسم من . مث ان الفوار اندثر جبفاف ر احللة
 اليوم يف أراضي الظوامل وحلها كما ان عليوي بن العوصة بتدبري منه  الواقعة"ابو شريش"قبيلته مقاطعة 

حل أراضي الزابية يف اهلندية وأتى بقسم من الفتلة الذين يف الفوار وأسكنهم معه، وبعد حدوث نزاع بينه 
وحلوا أراضي الزابية . وكان رئيس الزابية ابن محادي فتمكنوا منه. وبني الزابية استولوا على أراضيهم

  .وتتصل بطويريج من جهة اجلنوب، وعرفت بأسم فتلة اهلندية، وصار الزابية تابعون هلم

وان الفتلة أو قسم منها مل يبق يف أراضي شريش وامنا استغلوا نزاع احلكومة مع اخلزاعل فساعدوا 
.  العشريةوذا توزعت. ومل يبق يف الفوار أحد من آل فتلة. احلكومة، واستولوا على املشخاب واملهناوية

  ."1"انتهى بتلخيص... يف تلك االرضي

وال تزال االفخاذ خمتلطة يف كل ناحية وموطن وجدوا فيه كما ان العالقة . ومواطنهم اليوم قريبة العهد
ال توجد نواحي تشابه بينها وبني الدليم اال يف النخوة . غري مقطوعة واآلن هذه العشرية قائمة برأسها

ويقال ان أكثرهم من احملامدة من عشرية الدليم أختلطت مع . عرفة أم منهم واال يف م"اوالد ناصر"
  .خلفة مجعة وبعشائر أخرى

    

ولعل ذلك ناجم من التباعد من زمن طويل . ويف هذه االيام نرى الكتاب ال يذكرون قدمي الصلة بالدليم
 يف أيب "املشخاب"هم يف ويبلغون اليوم حنو عشرين الف نسمة وسكنا. ومن أنضمام عشائر اخرى هلم

ومن رؤسائهم . يقطنون فيه من أمد بعيد، وجياورهم الغزاالت وآل شبل وآل ابراهيم وآل زياد. صخري
 -ه 1356 رمضان سنة 1واملرحوم مزهر آل فرعون وتويف يف . يف اجلعارة عبد الواحد احلاج سكر

  .واوالده كثريون منهم الشيخ فريق والشيخ عبد العباس. م1938

هذا ما . مزهر هو أبن فرعون بن ياكوت بن عبود بن شبيب بن ابراهيم ابن دليهم بن حسن بن حسونو
  :وفرقهم. ومن رؤسائهم احلاج عبد الواحد ابن احلاج سكر بن فرعون. متكنت من تدوينه عنه رأساً

وهؤالء . هم جيمعهم بشري آل دليهم وابراهيم آل دلي"أخوة موزة"فرقة الرؤساء وخنوم : آل دليهم-1
 أدت اىل أن جيتمعوا وتتصل م عشائر أخرى "املصليات"أصل الفتلة، وأن واقعة احلسجة أو واقعة 

 ورؤساؤهم يف اهلندية احلاج مشران، واحلاج "النخع"وبعض الفتلة من ... وزادت العشرية مبن دخلها
  :وفروعهم. مساوي أوالد جلوب، وغالب آل سلطان

  .ومنهم آل نذير، وآل طهماز، وآل سيف، وآل تويلي. هموهو ابن دلي. آل بشري"1"

وهو ابراهيم ابن دليهم رأساً ومنهم آل مغامس وآل شبيب وآل موسى وآل جائع والبو . آل ابراهيم"2"
  ."1"البو داود، والبو عودة، والبو حاجي ظاهر، والبو ثويين: صكر، وآل رمحة ومن هؤالء
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م وأخوه عبد السادة 1935سني أبو هدلة وتويف يف أوائل سنة رئيسهم احلاج عبادي آل ح: آل كيم-2
البو "م وبعد وفاة احلاج عبادي ويل الرئاسة ابنه الشيخ صكبان وخنوة آل كيم 1953-1-22تويف يف 

ويف .  وهؤالء يف املهناوية وما واالها ومنهم يف اهلندية وهم االكثر"كوشة"، "أخوة ريزة"، و "هدلة
  :وفروعهم. املشخاب والشامية

يرأسهم هادي احلاج علوان وعبد آل فهد ونعمة آل احلاج جبار وعزيز آل حسون . آل االمحد"1"
، والبو توية، وآل فتالوي وزاد يف قلب الفرات االوسط آل طعان، "آل مبدر"ومنهم البو عبد، وآل بدر 

  .والدشني

تش، والبو شاين، والبو جلّه، آل وفروعهم البو خليل، والبو من. رئيسهم آل حاجي حسني. آل خليفة"2"
  .عباس، والبو هويدي

البو شناوة، اهلطرات، آل علي، العمصان، البو : وفروعهم. رئيسهم حممد آل مزعل. آل جربان"3"
  .دليهم، البو كويظم، الدسوم، البو حلو

  .ومنهم البو زغري، والبو بشري، والبو عيسى. رئيسهم حامد آل كزار آل بشري. آل معمر"4"

  .وهم البو صايف، والبو عويش، والبو مراد. رئيسهم عطية آل حبيب. آل سامل"5"

الرؤساء منهم الشيخ صكبان احلاج عبادي ومنهم البو حسنة، والبو كمر، والبو سبيسه، . آل بالدي"6"
  .والبو طوينة، والزرزور والبو راشد. والبو هدله الرؤساء

وامللحوظ ... ه ولكنها اليوم معروفة بأمسائها ومستقلة ايرجع بعض هذه االفخاذ اىل بعض ما تفرع من
  .والظاهر اا متباعدة كثرياً. اننا ال جند صلة هلؤالء بآل دليهم

. "جويفر"وباجي آل فضل وخنوم , وعباس آل ذرب, رئيسهم دخيل آل حممد العبود: آل عزيز-3

  :وفروعهم, "خنع"وهؤالء 

  .والبو صاحل, وآل طهماز, وآل سيف, اودوآل د, ومنهم آل نذير. آل بشري"1"

  .املدرمكون"2"

  .آل بعيجي"3"

  .البو علي"4"

  .البو عروس"5"

  .العوران"6"

  .البو صياد"7"

  .ويالحظ ان أنتسام اىل النخع يعني درجة أختالط هذه العشائر وأندماج بعضها ببعض



عباس العزاوي-عشائر العراق    506  

  ."سرحان"وم وخن. واحملفوظ أم من بين صخر. رئيسهم عباس آل جبار: الفيادة-4

  .البغال"1"

  .ومنهم آل دشاش. آل مغامس"2"

  ."آل طوك"ومنهم من عدهم يف . "آل محادي". آل محاد"3"

  .والشناجلة, منهم البو جاري. البو عانية"4"

  .ومنهم من عدهم يف البو عانية. منهم يف اهلندية. آل عيد"5"

  .والبو شامة, ارةواملط, وهم البو سوادي. منهم يف اهلندية. السراحنة"6"

  .والبو شليبه, والبو ضايع, والبو علوان, والبو خبيث, والبو هليث, منهم البو خبط. آل طوك"7"

  .منهم من عدهم من السراحنة. البو وشار"8"

  .ومنهم من عدهم من السراحنة. منهم يف اهلندية. البو سوادي"9"

  .البو مايح"10"

  .البو نويح"11"

  .آل مشكور"12"

وهؤالء يرجعون اىل البو موسى من زبيد . "جوخه"رئيسهم شبيب آل موسى وخنوم : موسىالبو -5
  :وهم جحيش ويتفرعون اىل

  .منهم يف اهلندية. البسيس"1"

  .منهم يف اهلندية. البو نكله"2"

  .الشويهينات"3"

    

  .منهم يف اهلندية. البو صويح"4"

  .البو علي"5"

  .زبيد"6"

  .البو حسني"7"

  .ريناحملتض"8"

  .الشويهنات"9"

  :ويتفرعون اىل. آل امساعيل-6
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  .البو نصر"1"

  .آل جامل"2"

  .البو أم حذاي"3"

  .البو سليمان"4"

  .آل دهيم"5"

  :والفتلة الصغار, ترجع الفتلة اليهم ي آل دليهم: البو حسون-7

  .منهم يف اهلندية رئيسهم ابو جواد آل املشلوخ. رئيسهم علي آل مشلوخ. البو محد"1"

  .منهم يف اهلندية. رئيسهم علي آل شيخ حمسن. البو عسكر"2"

  .البو علكم"3"

  .البو علية"4"

  .احلريزات"5"

  .والبو سبيت, والبو مطر, والبو عبدان, ومنهم البو شخري. منهم من عدهم فخذاً مستقالً. البو خريف"6"

  .دوعبداالمري آل حمم, وجاسم آل فره, رئيسهم حسن آل سلمان: البو حماسن-8

  .منهم يف اهلندية. البو حرجية"1"

  .البو شوحية"2"

أخوة "خنوم . رئيسهم حممد آل عبودويف املشخاب والفيصلية ويف الشامية وأم الروايا. البو جاسم-9
  :وفروعهم. "غريبة

  .يف اهلندية. البو مسري"1"

  .يف اهلندية. البو هاطور"2"

  .البو امجد"3"

  .الدغيمات"4"

  .آل نصر"5"

  .و شخريةالب"6"

  ."حلك"رئيسهم حممد آل سويعي : العوامر-1

. "البو محدان"ومنها . ومنهم من يعدها مستقلةوان كانت ترجع اىل العوامر. يف اهلندية. زغيب"1"

و , رئيسهم تايه آل وكطاب. "البو بطيط"و , رئيسهم خسرو. "العرب"و , رئيسهم خضري آل عباس
  . حسنيرئيسهم جابر ابن الشيخ. "البو حنيجب"
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 بني "الفتلة كما عرفتهم"ويف كتاب . وهؤالء من الغرير. يرأسها ثامر البندر. وتعد مستقلة: الزابية"2"
 "عامر"وخنوم . وأختلطوا م. وأزاحهم آل فتلة وحلّوا حملهم أو صاروا تابعني هلم, أم كانوا يف اهلندية

  .ر أم منهم بل أكد يل شيخ الغري"الغرير"وذا يعدون من العوامر 

 "البو كمر"وعلمت عنهم من الشيخ هادي آل عباس من .  ذكرت فروعهم"257ص"ويف الد االول 

  .م1935 أيلول سنة 4يف 

  .وهم من العشائر امللحقة. يف اهلندية. رئيسهم مال طالب: الدغاغلة-2

وحجاج وهذا , عوآل مني, وزاليج, ومنهم آل جهل. رئيسهم حسن آل زغريون. من ربيعة: العبودة-3
  ."الصراخبة"من الفخذ االصلي 

يسكنون الفيصلية . رئيسهم ابن كاشي. أصلهم من بين حجيم ومنهم من يقول محري: املراشدة-4
  ."السوارية"املعروفة سابقاً ب 

  .وهؤالء محري يرجعون آلل بدير: الزرفات-5

وهناك عشائر كثرية تبعاً هلم . من عشائر احلويزة. رئيسهم راكب آل براك وهم من طيء: بين ساله-6
  .أو أا جماورة يطول بنا ذكرها

يسكنون األكواخ والصرايف وبيوت الطني . فهي اآلن من االرياف. هذا والفتلة خرجت من طور البداوة
كما أم مل تعرف عنهم العتابة والنائل وال القصيد املعروفات عند . فال يسكنون بيوت الشعر. "دوم"

  .االنفصال ولكنهم مل ينسوا أم من الدليمالدليم لبعد 

. وال شك أا سائرة اىل الزوال. واهلوسات عندهم معروفة اال أن احلافز هلا احلروب واآلن أنعدمت تقريباً

  .وكذا زالت املنافرات واملفاخرات نوعاً

ات واملعامالت ومنه العنرب والنعيمة ومها من خري أنواعه وعليه جتري البيوع. وغالب زراعتهم الشلب
  ...وحني يقل املاء يزرعون الزروع الشتوية. االخرى

والفتلة من العشائر املهمة يف أدارة أوضاعهم ويف طرق السياسة العشائرية فيما بينهم وبني العشائر ااورة 
نواع وأمنا يستميلون العشائر اليهم بشىت الطرق وأ. يبدون الدهاء والقدرة فال يتحركون حركة غري مقبولة

والبذل واالعطاء عند . وميلون أرادم ملا ملكوا من حسن االدارة, وبذلك ينفذون رغبام. الدهاء
  .ولعل يف هذا االمجال ما يغين عن التفصيل. مسيس احلاجة

وكان من مشاهري رؤسائها شاوي أبن نصيف من البو شاهر . "زبيد االصغر"العبيد هذه العشرية من -4
وال شك .  الثاين عشر اهلجري وتكون هذا الفخذ مل حيدث قبل القرن احلادي عشرعاش يف أوائل القرن

واملهم أن تكون . ومل جند من الوقائع ما يسبق هذا التاريخ. أن رئاستها مستحدثة من هذا الفرع اجلديد
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  .هذه العشرية أقدم بكثري من تاريخ فخذ الرئاسة

 أجداده بأنه عاصي ابن علي بن سعدون بن مصطفى وكان رئيسها الشيخ عاصي بن علي ذكر يل أمساء
  .بن علي بن محد بن ظاهر بن نصيف ابن شاهر بن محد بن مشهد بن حازم

    

قال يل املرحوم الشيخ عاصي انه غاب عنه شخص أو شخصان . وامللحوظ هنا أن شاوي هو ابن نصيف
واحلافظة . تقاقها من العشائر الزبيديةالذي تسمت به هذه العشرية مما يفسر لنا تاريخ اش"عبيد"ليتصل ب 

ورئيسهم اليوم . وتويف املرحوم الشيخ عاصي فخلفه أوالده حسن وناظم. ال تتجاوز غالباً اكثر من هذا
الشيخ حممد صاحل بن حسني العلي وهو ابن اخي الشيخ عاصي بن حسني العلي ويتوىل ادارة العشرية 

وملا كان شاوي عاش يف الربع االول من القرن الثاين عشر فال . اليوم الشيخ مزهر ابن الشيخ حممد صاحل
وأننا حباجة اىل الوقائع التأرخيية اليت تعني وضعها قبل هذا .  قبل هذا بكثري"العبيد"ريب أن أصل عشرية 

التاريخ لنعلم تاريخ ظهورها أو اشتقاقها من العشائر الزبيدية و أستقالهلا بالتسمية كما استقلت غريها 
  . الدليم واجلبور ممن ميت اىل زبيدمثل

  : وهذه العشرية تعتمد يف أصوهلا على البطون الكثرية ونذكرها فيما يلي

  خلفة مشهد  -1-

  .واملشاهدة, ومنهم البو شاهر. وهؤالء يتفرعون من مشهد بن حازم

. ن حازموشاهر هذا ابن محد ابن مشهد ب. "اخوة هكشة"وخنوم . هذا فخذ الرؤساء: البو شاهر-1

  :وهذه فروعهم. ومشهد أخو علي جد الفرقة االخرى

يسكنون اآلن يف .  بأسم اجلد أألخري األدىن"املصطفى"واليوم يقال هلم . جد الرؤساء. احلمد الظاهر-1
  .احلوجية وكثرة العشرية فيها

  .الظاهروهؤالء يف احلوجية أيضاً وهم أخوة احلمد . رئيسهم مدحي العبد الرزاق. احلمد الظاهر-2

ومن هؤالء قاتل سليمان الشاوي وهو حممد بن يوسف . وبقاياهم يف أحناء الزاب األدىن. احلريب-3
  ."1"م1794 -ه 1209احلريب سنة 

  .يف احلوجية. رئيسهم صاحل التركي. اهلندي-4

  .يف احلوجية. رئيسهم كرمي ايد. الفراس-5

  .رئيسهم امحد احلسن يف احلوجية. الفارس-6

ومنهم نظيف باشا واالستاذ . وهم أوالد شاوي بن نصيف الشاهر. يف بغداد ويف اليوسفية. ويالشا-7
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  .مراد وسعدون ومظهر الشاوي

  .يف اليوسفية. املرعي-8

  .اآلن مع عرتة ورئيسهم حممود الرميزان. "الرميزان"ويقال هلم . الطعان-9

  .يف احلوجية, رئيسهم ضاري بن هيتاوي. احلمد احملمد-10

  .يف احلوجية. احلسني الشاهر-11

  .ومل يتعن يل وجه أتصاهلم. البو سعيد-12

ويتفرعون اىل فروع , وصلتهم مع البو شاهر يف مشهد املذكور. هؤالء أوالد مشهد: املشاهدة-2
  :عديدة

. "جرو محد"وخنوم . "1"يقيمون قرب املوصل يف ناحية محام علي . أوالد محد املشهد. البو محد-1

واآلن مالوا اىل الزراعة وفروعهم. الةوهم رح:  

  .رئيسهم عاكوب اليوسف. احلمد اجلاسم"1"

  .رئيسهم محاد. احلمد اجلاسم"2"

  .رئيسهم قدوري اهلصيص. البو نوفل"3"

وام الشيخ عجيل الياور فطيم بنت عبد العزيز . رئيسهم محد الداود الفندي. "البو فضلي"الفضلي "4"
  . أخو داودوعبد العزيز هذا. الفندي

  .البو بدير"5"

  .الكنج"6"

  .الصعب"7"

  :ويتفرعون اىل. يف احلوجية. رئيسهم جاسم العضب. البو بطوش-2

  .العساف"1"

  .الشديد"2"

  .احلنيشات"3"

  .البو شيبان"4"

  .رئيسهم أمحد اهلندي. البو ريس-3

  ."البو عكلي والعجايل"ومنهم من يقول . رئيسهم داود اخلضر. العجايل-4

  .رئيسهم داود العلو. لكواماتا-5

  .رئيسهم حممد السعيد. البو محزة-6
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  خلفة علي -2-

رئيسهم . يسكنون احلوجية يف املنسية وما جاورها. هؤالء خلفة علي أخو مشهد املذكور: البو علي-1 
ن ومنهم يف االعظمية مجاعة كبرية منها أبو تاج السيد فائق ب. "أخوة علية"فرحان الروضان وخنوم 

  :وفروعهم. وبيوت كثرية, توفيق بن عبدالباقي سادن االمام االعظم

  .رئيسهم فرحان الروضان. البو هويشل-1

  .ويقال أم قراغول العبيد. رئيسهم علي الشدة. احلمران-2

  ."احلسيوات"ومنهم املالحلة والنويرات . رئيسهم خلف املراد. البو مسعود-3

  .وهم البو كاظم والبو رحال واملشهد. رئيسهم خلف الفرحان. البو فضل-4

  .البو حاضر-5

  .الذويبات-6

  .العساجرة-7

  .احلسيوات-8

  .املعاجلة-9

  احلمور -10

  خلفة حازم  -3-

  :ويتفرع أوالده الذين حافظوا على أمسه اىل. مر بنا ذكر حازم بني سلسلة الرؤساء

  :وعهموفر. "أخوة علية"وخنوم . وهؤالء يف احلوجية: البو عساف-1

  .رئيسهم جراد الناصر. الوضيمات"1"

  .رئيسهم مجة الرحيل. البو تعني"2"

  .رئيسهم حسني السلمان. البو عمر"3"

    

  .رئيسهم صاحل الساير. البو بدوية"4"

  .يف احلوجية. رئيسهم مطلك الفارس. البو صاحل-2

  .يف احلوجية. رئيسهم محد امللوح. البو حسان-3

  .والقرىب ظاهرة فيما بينهم.  عن خلفة عليوخلفة حازم ال تكاد تفرق

  خلفة دويمع  -4-
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:وهذه هي. وهؤالء يتوزعون اىل فرق كثرية  

  .البو هيازع-1

.  والنخوة العامة العبد"راعي الرودة هيزعي"ويف عرتة منهم من ينتخون ب . "طريف"هؤالء خنوم 

  . اىل سامراءويف أحناء الضلوعية التابعة, ويف احلوجية, ومنهم يف اليوسفية

  :وفروعهم

. وقد تويف. رئيسهم ابراهيم بن عبد الرمحن. "البو عواد"ويقال هلم . "الكبيب"ومنهم : اوالد الشايب"1"

يرأسهم خلف بن امحد كردة وحممد الفرج يف اخلالص . "البو طلحة"و . واآلن هندي بن سليم العليوي
. رئيسهم عبد اهللا العواد. "البو غنام"و .  العوادورئيسهم يف سامراء عبد اهللا. م1955-3-26وتويف يف 

  .رؤساؤهم صاحل االمحد وصاحل احلمد وشرجي احلسن. "البو صلييب"و 

واآلن . تويف. رئيسهم مال نايف. "الغوالبة": ومنهم. يرأسهم حممود املنديل ومحد االمحد. الكبيشات"2"
يرأسهم فرحان العباس . "البو عيسى"و . فرعون عنهموالباقون مت. ابنه صيار ومنهم من يعد الغوالبة أصالً
. رئيسهم حممد اخلليف. "البو حنيحن"و . واآلن ابنه. وتويف أيضاً. وتويف واآلن ابنه حممد واسود اجلميل

. "املخايلة"و . رئيسهم حايف. "الواليدة"و . يرجعون اىل الكبيشات. رئيسهم علي املشوح. "املناهلة"و 

  .عون أم من طيء وكذا العانيون واهليتاويونيد. رئيسهم عبيد

. وهؤالء رئيسهم شجاع بن فهد بن برغش بن حممد بن عزبة ابن محد بن ملحم: "علقي": البو علكة-2

  .وفرقهم يف اليوسفية واحلوجية ولواء دياىل. "صبحة" و "علوج"وخنوم . واآلن ابن اخيه امحد الشايع

و , "البو شبيب"و , "العفاريت"و , "البو حسني"و , الرؤساء. "العزبة"هم ومن. فرقة الرؤساء. املالمحة"1"
  ."البو ناجي"

  ."املناجلة"و , "البو راشد"و , "البو جامل"و , "السبيعات" ومنهم . رئيسهم صاحل االسيود. البو ثاير"2"

و , "الدرعان"و , "البو والدة"ومنهم . وكان عبطان الصاحل السبيت, رئيسهم عويد النجم. البو حمسن"3"
  ."البو حبيب"و , "الشالمهة"

و , "الرفّة"و , "البو جادر"ومنهم . "ابن رفّة"رئيسهم محودي احلسن احلمد ويعرف ب . البو رومي"4"
  ."الرمالت"

  ."البو هور"و , "البو عليوي"و , "البو عباس"ومنهم . رئيسهم عباس املخلف احمليميد. الشعيفات"5"

  ."البو محد"و, "البو فنش"ومنهم . وجاسم املسعود, أسهم مسلط بن حمكانير: البو طرودي"6"

  ."املصلح"و , "البو درويش"ومنهم . رئيسهم حممود املاجد الشيحان: املشاعلة"7"

  ."البو نداوي"و, "البو داود"و, "البو كمر"و, "البو جنم"ومنهم . رئيسهم عباس اجلرداغ: الشليخات"8
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  .كاكي ابن احلاج عويف. "جرو مياح"أو, "مياح"ون احلوجية وخنوم هؤالء يسكن: البو رياش-3

  :وفروعهم

  .رئيسهم كاكي احلاج عويف. البو ظاهر"1"

  .رئيسهم منري اخلضر. املرخيات"2"

  .رئيسهم سطوان البشو. البو سليمان"3"

  .رئيسهم جنرس احلرجان. احلمور"4"

  .رئيسهم حممود اخلليفة. البوجابر"5"

  .رئيسهم حممود العودة. يفالبو عو"6"

  .الرباغشة"7"

  .البو برك"8"

  .البو علي"9"

واىل هؤالء ينتسب الشيخ االستاذ عبد الوهاب آل .  بيتا25ًقليلون ال يتجاوزون : البو جهيمي-4
  .النائب يف بغداد وأخوه االستاذ الشيخ سعيد رمحهما اهللا تعاىل

وكذا . م1937 كانون الثاين 13تعددة آخرها علمت الفروع من املرحوم الشيخ عاصي يف جمالس م
  .م1939 شباط سنة 2وتويف الشيخ عاصي العلي يف . علمت من غريه من رؤساء الفروع االخرى

  :ومن العبيد يف جبة

  .وبو شديد, ومنهم بو سهيل: البو غنام-1

ء كركوك والوية وأنتشرت يف ألوية عديدة يف لوا, تفرعت كثرياً. وكل ما يقال يف هذه العشرية قليل
    : ومن اجلّ بيوا يف بغداد. واالكثر مال اىل املدن. دياىل وبغداد واملوصل واحللة والدليم

ويرجع عهدهم يف بغداد اىل أوائل القرن الثاين عشر اهلجري وعرف منهم شاوي بن . آل الشاوي-1
ي ان احلكومة استخدمت هؤالء  أ"باب العرب"كان . وله املكانة املعلومة يف الرئاسة العشائرية. نصيف

, ومن رؤسائهم عبد اهللا ابن شاوي واوالده واحفاده. الرؤساء واسطة التفاهم بينها وبني العشائر االخرى

وعبد ايد ومنهم , وعبد احلميد, وامحد, وسعود, وظهر منهم علماء وأدباء أفاضل مثل سليمان وحممد
ستاذ مراد الشاوي مدير العشائر العام وكان أجداده واال, معاصرون مثل معايل االستاذ نظيف باشا

. وسعدون وعبد اهللا خملص, ومظهر. فأعاد ذكراه,  عني ما يقصد من منصبه اليوم"باب العرب"مبنصب 

ولألزري وآل السويدي والعشاري وابن سند . م1953 تشرين االول سنة 28تويف بال عقب يف 
لسليمان بك كما ألمحد بك وابنه عبد احلميد بك شعر و. والتميمي وآخرين قصائد كثرية يف مدحهم
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 ولعل ما جاء يف حوادث تاريخ العراق بني احتاللني من الد اخلامس فيما بعده ما يوضح "1"...كثري
. وعشائر أخرى, والعزة, وبشمر, وموقع العبيد يتعني يف العالقات العشائرية بالكرد من جهة. احلاالت

ويف غالب االحوال نرى عزم احلكومة , ع مشادة أحياناً ولكنها ال تلبث ان تزولوال خيلو األمر من وقائ
  .مصروفا اىل التأليف بني العشائر وازالة الضغائن واحالل الطمأنينة واهلدوء من طريقهما

وكان املرحوم محد الباسل باشا قد توسط يف الصلح بني مشر والعبيد كما تدخل املغفور له جاللة امللك 
, ألول شخصيا فحسم الرتاع بني العزة والعبيد بعد ان طال أمده من قبل احلرب العاملية االوىلفيصل ا

ونرى أكابر العشائر , ويف مثل هذه حيدد الرتاع يف الغالب. واستمر اىل ما بعد انتهائها بزمن ليس بالقليل
الفاضلة دخل كبري يف ولالرادة . يسعون أن يكون اخلالف يف دائرة ضيقة وحمدودة ومينعون من توسعه

واذا كانت املشادة مل تنقطع بني هذه العشائر بسبب اجلوار فال ينكر االتصال يف القرىب بعامل . ذلك
فاالشتباك يف القرىب . الزبيدية والقحطانية فال تلبث ان تزول املفاخرات فريجع القوم اىل املصافاة وااللفة

أو . فهو سريع الزوال, عطف على ما يقع كبري أهتمامفال ي. مشهود والصيحة واحدة يف أكثر األوقات
  .وجرت حوادث أمثال هذه وزالت ومل يبق هلا أثر. يتالىف بوقته

وآلل . وهي كثرية جداً. ويطول بنا تعداد الوقائع يف املشادة ويهمنا ان نلتمس حوادث السلم وااللفة
  .الشاوي أثر كبري يف حسم مثل هذه اخلصومات

وكان من العلماء املعروفني يف القضاء ويف . ستاذ عبدالوهاب النائب مؤسس هذا البيتاال. آل النائب-2
  .والوعظ وأجنب أفاضل مثل السادة حسني فوزي وحسن فهمي وعالء الدين, التدريس

وله . كان الشيخ سعيد من العلماء األفاضل وينتسب اىل الطريقة النقشبندية. آل الشيخ سعيد-3
وسنذكره يف التأريخ . ويف التكية اخلالدية, ويف سامراء, يف مدرسة االمام االعظموكان مدرساً . مؤلفات
  .العلمي

ولّي قضاء . ومنهم املرحوم األستاذ عبد احلميد الشيخ علي. "علقي"من البو علكة . آل الشيخ علي-4
 األستاذ م ومنهم معايل1939 مايس سنة 12وتويف يف . بغداد ورئاسة حمكمة البداءة يف ألوية عديدة

  :ويلحق بعشائر العبيد. علي حممود الشيخ علي وكثريون

واعتقد ان هذا هو الصواب ويقال هلم . ومنهم من يعدهم من العبيد. "عشوة"خنوم . القراغول-1
  . كما ان قراغول العزة منهم"1"احلمران

  .ا معروفة ومستقلة بذااأل. وأما العشائر اليت تساكنهم فكثرية وسيأيت الكالم على كل واحدة يف حملها

حديقة الزوراء يف أخبار "وصاحب , "قومي الفرج بعد الشدة"وأول من ذكر عشائر العبيد صاحب . هذا
وهذا االخري . "الدرر املفاخر"ويف كتاب . "5ج" أوردت ذلك يف تأريخ العراق بني احتاللني "الوزراء
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وآل , وآل بو علقي, وآل بو محد,  آل بو شاهر:منهم آل عبيد وهم ينقسمون اىل أربع فرق منهم: "قال
 وتواىل "2"اه." ومل يتعاطوا الرمي بالبنادق, مسكنهم بني بغداد واملوصل وهم الفا فارس. بو هيازع

  .ذكرهم يف تاريخ العراق بني احتاللني

    : وجاء يف عنوان اد يف تاريخ بغداد والبصرة وجند

وقبائلهم كثرية , واالقدام املعروف عند العشائر, سلمة لدى القبائلوهلم الشجاعة امل... العبيد من محري"
, وآل طلحة, وآل رياش, وآل هيازع, وآل عكلة, والسعيد, وآل محد, واحلريب, منها آل علي

وال .  مقدار مخسمائة فارس"آل شاهر"ومشاخيهم احلمائل . والكبيشات وغري ذلك من القبائل الكثرية
..." وهم من أشراف العرب... وآل شاهر ليوث احلروب.  محائل ذا العددترى لعشرية من العشلئر

  ."1"اه

ولست من الكرام بين العبيد وال صلة : وعدهم احليدري من بين العبيد الذين أشار اليهم االعشى بقوله
م سلك من قال ا. فأوقعته التسمية ومشاركة لفظها ذا الغلط. وامنا هم من العشائر الزبيدية. هلؤالء م

. فالعشرية مل حتفظ بأسم قدمي. وهذا واضح اخلطأ... تبع وهم بنو عبيد بن عدي ابن جناب بن قضاعة

فهم من عشائر العراق . "2"واال فالنصوص كثرية على بيان مكانة العبيد. وتسميتها متأخرة كتفرعاا
  .وال تزال حمافظة على مكانتها. املهمة

  .والعتابة وهي أقل, والقصيد والركباين, نايل وهم أشهر فيه من اجلبوروللعبيد من الشعر العامي ال

  .وعرف العبيد ال خيتلف عن سائر العشائر الزبيدية وسنتعرض له. هذا

  : العزة قال الشاعر البدوي-5

  يعيون شوي دفعناهم ولو  عمرو جمالسيل دفّار بني

 نعليها النشامى يعجفو وحيل  مكنّد البن ببهار يستاهلون

وعشائر العزة من زبيد األصغر وهي واسعة النطاق . وبنو عمرو العزة وعشائر أخرى من آل سبيع
وآخرون يف ألوية املوصل كركوك , وقسم كبري منها يف لواء بغداد, معروفة يف لواء دياىل يف غالب مواطنه

 احلروب املستمرة بني وان التشتت أصام الحداث جسام من أمهها... واحللة والدليم والكوت والعمارة
  .وكذا القحط وما شابه ذلك. العراق وايران لوجودهم يف احلدود أو بقرا

ذوو اد , "العزة"سكان جانب دجلة الشرقي بني بغداد وكركوك : "قال البسام يف كتابه عشائر العرب
, وغمام املعصرات, والقول فيهم ام امام املكرمات. والشوق للمكرمات وال شوق كثير عزة, والعزة

, وزاد املتحمل من عندهم, ومآل املؤمل رفدهم, والركن املنيع ملن واالهم, واألخذ الوبيل ملن ناواهم
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  ."2"اه ." مل يعرفوا الرمي, فرسام مخسمائة, وفال املستنطف والعائف, وقرة عني اخلائف

  : ومن أشعارهم اليت يفخرون ا قوهلم. وأراد الرمي بالبنادق

  حس المحورب صاح  يهل الرمك ياهيه

 الماطلي برماح على  حمير عدوا وكروم

.  يدعو اىل سوح القتال بأشعاره وخنواته وتشجيعه"احملورب"يريد يا أهل اخليل الرمك أمسع صوت 

وعند ذلك لىب دعوته قروم محري ورجاهلا الشجعان وعدوا أي هجموا على املاطلي .  أي نادي"صاح"
يفخر . وكان هجومهم برماح فلم يبالوا. "مارتيين"ملسماة ذا االسم وأصل هذا اللفظ  ا"أهل البنادق"

  .بشجاعتهم

. أو حلقها من تطور, وأنما يهمنا تاريخ عشائر العزة وما أصاا من حتول. وال يكفي أن نقف عند هذا

رجع يف اطّراد التدوين عن وان العشائر ليس لنا م, وان التاريخ يف حوادث عديدة صرح بتصرحيات وافرة
  .وقائعها اال عندما تدعو عالقة بدولة

 "اجلامع املختصر يف عنوان التواريخ وعيون السري"ومن النصوص التارخيية اليت عثرنا عليها ما ورد قي 

كانوا ,  بني احلجاز واليمن وباء عظيم"السراة" وقع يف بين عزة بأرض -ه597سنة -وفيها : "قال
وكان االنسان اذا قرب , فلم يبق منهم أحد, ووقع الوباء يف مثاين عشرة قرية, رين قريةيسكنون يف عش

فلم ميت , وأما القريتان االخريان. من تلك القرى ميوت من ساعته وبقيت ابلهم وأغنامهم ال مانع هلا
  ."1"اه ." وال أحس أهلها بشيء مما كان أولئك فيه, فيهما أحد

ومواطنهم بني .  وان تزيد نفوسهما للمدة الطويلة اليت ذكرها هذا املؤرخوالقريتان يصح أن تتكاثر
وغلط الناسخ أو . "عرتة"ويف ابن كثري يف تارخيه ورد لفظ . مث انتشروا يف أحناء عديدة. احلجاز واليمن

  .الطابع فيه ظاهر

جاء فيه . صبغ السلمي من تأليف عرام بن اال"امساء جبال امة وسكاا"وأقدم من هذا ما ورد يف كتاب 
  ."شوان" واحدمها "شوانان"وجبالن يقال هلما , ومعدن الربام, وفرقد, ذكر جبال السراة ويسوم

  ."1"اه. "ورد غلطا لعرتة"وخلوالن ولعزة ... وهذه اجلبال كلها لغامد

    

وردت يف وهكذا ...  فتوهم اا املراد"عرتة"ولكن املصحح ال يعرف سوى . وال حمل لذكر عرتة هنا
طبقات أبن سعد فأن عبد اهللا ابن افرم اخلزاعي كان مع ابيه بالقاع من عزة قال مر بنا ركب فأناخوا 

 فصليت معهم فكأين انظر اىل عفريت ابطي الرسول "ص"فشاهدم فأذا فيهم رسول اهللا . ناحية الطريق
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  ."2"صلى اهللا عليه وسلم اذا سجد

 يف أول عهد العرب "فتح العراق"ن نتحرى عشائر زبيد يف حوادث وأذا رجعنا اىل أصل تارخيها وجب ا
,  العشرية املعروفة اليت كانت تتولّى رئاسة العشائر الزبيدية"جبيلة"فهذه . املسلمني بني العشائر الفاحتة

أشتهر من . "قبائل زبيد االصغر"ومن القبائل الزبيدية . "زبيد"ومن بينها . ومذحج من أعظم جمموعاا
وما هو مشهور وأن , ويف قصصه التارخيية يف احلروب. "عمرو بن معدي كرب الزبيدي"هلا وفرساا رجا

  .وردت يف خمتلف النصوص. العزة من عشائرها ورئيسها عمرو بن معدي كرب

وهم العزة , "زبيد األصغر"ومن ميت اىل , "زبيداً"ذكر صاحب عنوان اد يف تاريخ بغداد والبصرة وجند 
وهم أوالد عمرو بن .  عشرية العزة-أجلّ عشائر العراق-ومن أجلّها : "قال. لقبائل الزبيدية احلمرييةبني ا

مث أعاد ذكرها عند . اه." وهم عدة قبائل مشهورين كلّهم من محري. معدي كرب الزبيدي الصحايب
 فعلم أن "1".واحي بغدادوزاد أن هذه العشرية يف ن.  فبين أا من زبيد األصغر"عشرية زبيد"الكالم على 

و ,  تارة"زبيد"ويرد ذكرهم أحياناً بأسم .  كما جاءت التصرحيات األخرى"زبيد االصغر"العزة من 
  .ويف تاريخ العراق بني احتاللني جاءوا بأسم زبيد.  أخرى"محري"

 والكردوس ."كراديس محري"وعند أستصراخ أفراد العشرية يقولون , "محري"و , "العمرو"وال تزال خنوم 
.  بني عشائر زبيد"انطى"ومثل هذا ما شاع من لفظ . لغة محريية وهذا اللفظ وارد يف املعاجم اللغوية

  .وجاءت التصرحيات بأم من محري كالعبيد والدليم واجلبور وزبيد. وبينها ألفاظ محريية عديدة أخرى

ائة احلادية عشرة جاءت فرامني ويف منتصف امل. واحلوادث التارخيية تابعة ملا يقع فتستدعي الذكر
  . ناطقة بأمساء وؤسائهم املشهورين آنئذ"البيورلديات"السالطني وأوامر الوالة 

  :ومن ذلك

 ذكر فيه شيخ العزة درويشاً من شيوخ "م1639"ه 1408الفرمان املؤرخ يف أوائل ذي احلجة سنة "1"
 منه صدر فرمان آخرذكر فيه 14ويف . أعطى من االسحاقي تيماراً وتقع يف لواء تكريت. مجاعة عرار

  .وكتب االثنان يف صحراء جيق. درويشاً وأنه شيخ آل عزة

 فوجهت اليهما املزرعة الواقعة يف "برصم"فرمان ثالث بأسم درويش حممد وسليمان ابين بورسون "2"
وتارخيه يف صفر . ةلواء تكريت وناحيته ليتصرفا ا بوجه التيمار لوفاة أبيهما وهذه املزرعة جلماعة العز

وكان ذلك أيام . ه جاء البيورلدي بتأييد ما ذكر1052ويف أول مجادى االوىل سنة . ه1409سنة 
ه بتفويض بالغ بين مويه 1053كما صدر فرمان هلما يف أوائل مجادى اآلخرة سنة . والية حسن باشا

  . كذا جاء ومل تكن االمساء واضحة"ري للزرع"

يخ درويش بن سبيع وكان شيخاً يف لواء تكريت يف مجاعات آل عزة ومجاعة فرمان يف مشيخة الش"3"
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ومجاعة البو طراز , والبو ويسي, وحممد العمر اجلنايب, والعميشات من اجلحيش, شاهني البو جواري
ومجاعة حسن , ومجاعة البو فراج, ومجاعة عمر اخلري اجلنايب البو مهلهل, والبو مسري, "ورد طراد"

وأنه أرشد أوالد ابيه املتوىف وقادر على القيام , فأصبحت املشيخة شاغرة, ين أن والده تويفوب. املالحة
خبدمة املشيخة فأعطى له هذا الفرمان ليتصرف كتصرف والده جمدداً بالعشائر والقبائل وأن يكون شيخاً 

طاين من دار السلطنة وهذا الفرمان السل. يف اجلماعات املذكورة كما كان والده وان ال يصدر منه تقصري
  .ه1053يف أواسط مجادى االوىل سنة . العلية

قرية " "ادينه كويل"ه يتضمن ان ر اليعقوبية الواقع يف 1103 ذي القعدة سنة 8بيورلدي مؤرخ "4"
 يف صحراء ناحية اخلالص أعطى اىل احلاج مرتضى والشيخ طوي ليحفر ويعمر بالوجه املبني يف "املنصورية

وامللحوظ أنه كانت أعطيت تذكرة , عطي مرييه اىل ضابط اخلالص مع اعفائهما من التكاليفاألمر وان ي
ه 1111 مجادى االوىل سنة 16ديوان لبايزيد من بيكات الكروية ولعباس بن موسى من بيكات عانه يف 

  .ه1112 مجادى االوىل سنة 29مث رفعت يدمها عن النهر واعطي للشيخ بايزيد شيخ العزة يف 

    

وان .  ال حيصل منه شيء ان مل يكن طغيان"العظيم"ان شاطيء الدومجة التابع لشواطي ناحية بط "5"
 ذي احلجة 26ضبطه عسري فأعطي اىل بايزيد على أن يؤدي املقرر فأعطيت اليه تذكرة الديوان بذلك يف 

 امحد باشا يف غرة مث تويف الشيخ بايزيد فوجه هذا النهر اىل ابنه عرار بأمر من الوايل. ه1109سنة 
 شوال سنة 12مث ان عراراً تويف فوجه اىل الشيخ حسن بتذكرة ديوان يف . ه1140مجادى اآلخرة سنة 

مث . ه1145 ربيع االول سنة 3مث رفع حسن من النهر ووجه اىل مسيه حسن بن بايزيد يف . ه1141
 ربيع الثاين سنة 27باشا يف رفعت يد حسن هذا ووجه النهر اىل فارس شيخ العزة بأمر الوزير امحد 

  .ه1147

 وأعطي تذكرة ديوان بسبب "ورد الشطوي"مث وجه هذا النهر بأمر الوزير امساعيل باشا اىل حسن الطوي 
 هذا ملخص ما ورد يف الفرامني واألوامر فأيدت هذه "1"ه1148فرار فارس بتاريخ غرة احملرم سنة 

.  لالستاذ السيد حممود شكري اآللوسي رمحه اهللا"جند"ويف . الوثائق ما جاء يف عشائر العرب للبسام

 وأوضح أن العزة عشرية بني عشائر سبيع "قلب جزيرة العرب"وهكذا معايل االستاذ فؤاد محزة يف كتابه 
, "سياحتنامهء حدود"وجاء ذكر العزة يف . "جزيرة العرب"ومعايل االستاذ حافظ وهبة يف كتابه , يف جند

 معروفة "عشرية العزة"ويف أحناء القدس الشريف . "رحلة املنشي البغدادي" ويف "رحلة املستر رج"ويف 
وهذا حيتاج اىل . ويف العراق أنتشروا يف أحنائه املختلفة مما يعني تاريخ حتوهلا. وهي جماورة لشرقي األردن

ان ووقائع كبرية فرقت قسماً عن آخر كما ان تشعب الفرق وتوزعها دليل آخر بل , عصور عديدة
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وهو تاريخ ناطق ال .  ذو عالقة بأنتشارها وبتارخيها وأيصاهلا بالعشائر االخرى"تاريخ العشائر الزبيدية"
يقبل األرتياب حىت أنه لو أنعدمت مجيع النصوص التارخيية لعلمنا تاريخ هذه العشائر من طريق توزعها يف 

  . األخرىومثلها العشائر الكبرية. ويف أحناء العراق املختلفة, األقطار

عشرية من عبادة والنسبة اليها . مث انه التبس على كثريين التفريق بني العزة وبني بين عز واحلال أن بين عز
  ."خمتصر تاريخ ابن الساعي" ذكرت يف "عزي"

وهو . خمفف أعزة"العزة"وأما يف غري العراق فينطق . هكذا ينطق ا يف العراق. "عزاوي"والنسبة اىل العزة 
وكان أعتراض كثريون على هذه النسبة وأن األستاذ األب أنستاس ماري الكرملي قد وجه . ابالصو

. نسبة عامية اىل العشرة: " قال يف مادة عشراوي"النقود العربية"هذه النسبة توجيهاً لغوياً يف كتابه 

اوي يف النسبة اىل وعز, فيقولون يف العراق بصراوي وحالوي. والعامة تعامل اهلاء االخرية معاملة األلف
  ."1"اه..." البصرة واحللة والعزة كما يقول الفصحاء حبالوي ودنياوي يف النسبة اىل حبلى ودنيا

 "فهرس القبائل" بعنوان "املقتطف"مث ذكر االستاذ بعض القبائل يف كتاب له أراد أن جيعله ملحقاً لة 

, فقال أن العزة حديثو عهد يف تكوم, أعترضت عليهوملا مل أر فيه للعزة أثراً . رتبه على حروف اهلجاء

فقلت . ومل ميض عليهم حنو مائيت سنة أو ثلثمائة. فلم يدخلهم يف فهرسه فلم يكونوا من العشائر القدمية
  .فلما رآه أذعن. وفيه ذكر العزة ألمد أكثر مما قدرت.  ألبن الساعي"اجلامع املختصر"له انك نشرت 

,  أن العزة يسكنون القرى واخليام"كليكان هوار"ر العرب الذي نقله اىل االفرنسية وجاء يف كتاب عشائ

.  بيت"500"ويبلغون . ويتألفون من مخس عشرة عشرية. ويزرعون األراضي ما بني كركوك وبغداد

  . خيضع حلاكم بغداد دون أن يتقاضى منه خمصصات"2"وان شيخهم ملحم

  البو أجود-1

وال نستطيع أن نصل يف تعداد أجدادها اىل رأس هذه العشرية .  وفيها بيت الرئاسة.من عشائر العزة املهمة
وقد . فاحلافظة ليس يف وسعها أن تعد ما تكاثر من أمساء األجداد, وبعد الصلة,  لتقادم العهد"أجود"

  .فلم أعتمده ملا رأيت من أختالف يف احملفوظ, أختربت الكثريين ممن يدعي حفظ أجداده

واألوىل . واألخريتان عامتان يف الكل... "آل عمرو"و , "محري"و . "اخوة هكشة"ذه العشرية وخنوة ه
  .خاصة بالبو أجود

  :ويتفرعون اىل

والرئيس الشيخ حبيب . والرئاسة اليوم يف هذا الفرع. احلاج فارس هذا ابن عرار بن بايزيد: البو فارس-1
  .ج فارس ومن مث عرف االتصالخيزران بن عبد اهللا بن حممد ابن مروح ابن احلا
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    : وأفخاذهم

م وكان 1912وتويف يف حنو سنة . ومنهم الشيخ خيزران الرئيس العام لعشائر العزة. البو مروح"1"
  .واآلن ابنه الشيخ حبيب ومنهم البو رشيد والبو عبد اهللا احلمد وغريهم. رئيساً

 املرحوم الشيخ احلاج عبد اللطيف رئيساً عاماً مث, كان منهم الشيخ غضبان اخللف رئيساً. البو غصيبة"2"
ه فخلفه يف الرئاسة ابنه الشيخ علي ابن احلاج عبد اللطيف بن خلف بن 1324للعزة وتويف حنو سنة 

ومها . أصل الفخذ ومنهم االستاذان شاكر وحسن أوالد حممود اخللف الغصيبة. غصيبة ابن احلاج فارس
وكانت ال خترج . صيبة والبو مروح تواليا على الرئاسة وأستقرت فيهمااآلن حماميان وهذا الفرعان البو غ

ويف الشيخ حبيب اخليزران , وهي تابعة للمواهب واملصلحة واآلن الرئاسة يف البو مروح. عن البو أجود
  .وكان عضواً يف الس التأسيسي ونائباً مرات عديدة. ملا أجتمع فيه من أوصاف

يوم عيسى وأخوته أوالد دانوك ابن عبد اهللا بن ابراهيم عبد املوىل بن حممود ابن ومنهم ال. البو حممود"3"
  .يسكنون يف الشوهاين. أصل الفخذ, احلاج فارس

يف عرب . ومنهم ابراهيم ومحد أوالد ابراهيم بن صاحل ابن درويش بن خالد ابن احلاج فارس. البو خالد"4"
  .الكوام

  . نكة بن حممد بن بندر ابن حسن ابن احلاج فارسومنهم ضاري بن. البو حسن الفارس"5"

. "البو أجود"وبايزيد جد احلاج فارس املذكور فأنه ابن عرار بن بايزيد فرع من فروع : البو بايزيد-2

  :ومنهم

وهؤالء أنقرضوا تقريباً وهم أوالد ملحم بن عرار البايزيد ومنهم اليوم امحد بن حسن . البو ملحم"1"
  . يف كتابه"كليمان هوار"وذكره .  هذا رئيساً على العزةوكان ملحم. امللحم

ومنهم مؤلف هذا الكتاب عباس بن حممد بن ثامر بن . وهذا ابن بايزيد ومنهم البو ثامر. البو جادر"2"
  ."أخو ثامر"والبو كرم . حممد بن جادر بن بايزيد وأبناء عمه احلاج أشكح الثامر

ومل يبق , ومنه تكونت أفخاذ بأمساء أبنائه مالوا اىل بغداد. ملذكور ا"بايزيد"طوي هذا ابن : البو طوي-3
  :وهم. منهم اال القليل

  .وتولّى رئاسة العزة.  يف الفرمان"حسن الطوي"وهؤالء ذكر جدهم . البو حسن الطوي"1"

ن منهم يف بغداد ويف ديار العزة ومنهم والديت كرمية بنت لطيف بن سعدون ب. البو أسيود الطوي"2"
  .حممد بن درويش بن اسيود الطوي

وهذا سبع هو جد بايزيد فأن بايزيد ابن طوي بن درويش ابن درويش اآلخر ابن حممد بن : البو سبيع-4
منهم بيت متن وعبد الكسارة واقاربه ومنهم بازول واقاربه وآخرون سكنوا القرى ويقال . علي بن سبيع
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  .هلم سبيعات وبيت ثابت يف املسيب منهم

وجاء ذكر درويش الدرويش يف الفرمان وانه من أل عرار فهم من . وعرار هذا جد أعلى: بو عرارال-5
  :ويتفرعون اىل. اقدم فروع البو أجود

وحممد العلي السبع ويتفرعون اىل البو حنظل والبو طوكان , البو ملوح ومنهم حسني العلي السبع"1"
ومنهم البو . م وكان عارفة وكان رئيسهم1947يف سنة ومنهم لفتة اهليالن تو. والبو عوسج والبو هيالن

  .دزمان

  .م1954رئيسهم حديري بن شهاب وقد تويف سنة . البو سامل"2"

  .رئيسهم حممد احلسني الكركاع. نفس البو عرار"3"

  :منهم. وهم اآلن يف قلة. فأن عرار بن صالل. صالل هذا أبو عرار: البو صالّل-6

  .العلي العفريتومنهم حسني . البو عفريت"1"

  .ومنهم امحد بن خملف الدفار. البو دفار"2"

  .البو بشري"3"

  .البو صمور"4"

وهؤالء . وبعضهم يعد البو عرار آخر الكل. وهذا هو أبو صالل ومنهم من يقول جده: البو غجر-7
 ورئيسهم .ويف مواطن عديدة من اخلالص, ويف جديدة األغوات, "ناحية املنصورية". منهم يف دلّي عباس

  .وصاروا من أهل القرى. حممد الغزال

وغالب البو عواد مال اىل بغداد . وهو االكرب. من اخوة أجود. من عشائر العزة الكبرية: البو عواد-2
وال تزال أفخاذهم موزعة يف العشرية ويف بغداد ويف . وتوىل قسم منهم مناصب كبرية يف اجليش واالدارة

  :هموهذه فرق. حمالت عديدة منها

  :وفروعهم. رئيسهم خلف الرباك. البو محد-1

  .ومن هؤالء يف لواء الكوت. الرؤساء. الصوالبة"1"

  .الشبالغة"2"

  .البو علي الراشد"3"

  .منهم املرحوم أمري اللواء يوسف باشا. البو جدي"4"

  .البو منجل"5"

  .البو صعب"6"

  .رئيسهم صاحل اجلايد. اهلساترة"7"
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  .ومنهم ابراهيم باشا احلاج خلف. احلمدرئيسهم عواد. البو أسد-2

  .التنيجات"1"

  .البو محود"2"

  .البو دايل"3"

     : وفروعهم. البو داغر-3

  .البو عيسى الساير"1"

  .البو موىل"2"

  .ومنهم املرحومان صربي باشا واخوه امحد الشويش. البو عبد اهللا احلمد"3"

  .منهم املرحوم زكي باشا. البو شداد"4"

ومنهم املرحوم أمحد جودت باشا وابنه املرحوم الدكتور حممد .  رئيسهم خلف الفليفل.البو غادر-4
  :وفروعهم. فاضل

  .البو سليم"1"

  .البو شدة"2"

  .البو درغام"3"

  . يف الدرعية من ناحية سلمان الفارسي"العمرو"ختوم . "احلضاريون"وهؤالء يقال هلم 

وقسم يف , وقليل منهم يف قرية زهرة. ان بن محد احلبيترمنهم علو. يسكنون مع البو فراج. البو جابر-5
  ."البو باز"ومنهم من يعدهم من . العظيم

ويف أراضي العظيم ورئيسهم . يسكنون مع البو فراج ورئيسهم محيد بن خلف اليوسف. البو باز-6
  .يعقوب احلسني

  .ومنهم محيد بن خلف اليوسف. اخلليفات"1"

  . احلسني الفياض"يعقوب"رئيسهم يعكوب . البو عثمان"2"

والدكتور جالل العزاوي , منهم االستاذ املقدم املتقاعد صاحل بن حسن ابن حممد الربيع. البو ربيع"3"
  .واملرحوم مجيل

  .البو هرموش يف الضلوعية"4"

  .البو حنوش يف الضلوعية"5"

  .رئيسهم عليوي املربد. البو مسرة"6"
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  .الكواشتة"7"

  .ؤساء البو عوادكانوا ر. البو سعدون"8"

  البو بكر-3

رئيسها حممود الدلّو وقد . وعواد اكرب الكل, وبكر أكرب من أجود. من عشائر العزة الكبرية اخوة أجود
بكر "وهم أوالد . "صبيان العمور"وخنوم العامة . "أوالد اخلاتون"وخنوا . تويف واآلن ابنه علي

وهذا األخري . "بكراً"و , "عجيالً"وان أخاه أعقب , حملمدوقد مر بنا ان عواداً هو ابن حسن ا. "السعيد
والبو بكر يتفرعون اىل فروع عديدة ويتصلون . وهذه الصلة تعني القرىب بني عشائر العزة. "البو بكر"جد 

  .فاحلافظة تؤيد الصلة والقرىب فقط. فلم نعول على احملفوظ الضطرابه, ببكر يقيناً

  :وهذه أشهر فروعهم

وجاء ذكر هؤالء يف الفرمان السلطاين املذكور . والرؤساء منهم. رئيسهم دهلوز احلمزة. البو برهم-1
  :ومن أفخاذهم.  بن حممد"برسم"وبرصم . سابقاً

  .البو منر"1"

ومنهم قسم من البو جيلي . ومنهم غصوب بن داود اليوسف وحافظ بن حممود اليوسف. البو عتيج"2"
  .وهم البو عمرو البو سراب

ومنهم عبد السالم بن رستم بن جنم بن حممد بن . واآلن ابنه علي. رئيسهم حممود الدلّو. ليلالبو خ-2
  :ومن فخاذهم.  بن حممد"برسم"وردي بن محد بن خليل بن رستم اخو برصم 

  .البو صلييب"1"

  .البو سرحة"2"

  .البو ملحم"3"

  .وقسم منهم يرجع اىل البو خليل. ومنهم البو جيلي. البو محد"4"

. ورئيسهم يف العزة ياسني بن ثويين. تويف واآلن ابنه مالك. رئيسهم حسن بن جار اهللا. لبو دلّيا-3

  :وهذه أفخاذهم

  .الكالصنة"1"

  .البو كطبة"2"

  .البو شيخ علي بن أجود"3"

  .نفس البو دلّي"4"
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  .البو حسني العلي"5"

  .البو حسن العلي"6"

  .البو كريش"7"

  .البو سراج"8"

ومنهم . وهم أوالد حممد السعيد. ويعدون يف عدادهم. ء من أوالد حممد أخو بكرهؤال. البو حممد-4
  . وهو خنوة اجلميع من البو حممد"واحد"وخنوم .  رؤساء عشائر العمارة املعروفني ذا االسم"البو حممد"

  :ومن فروعهم

أراضي اخلرجة فوق ويف , ويف أراضي مسرة, رئيسهم امحد املرشد يف أراضي االجنانة. البو شداد"1"
  . خلفة فيصل من رؤساء البو حممد يف العمارة وام من البو شداد"الشدة"ومنهم . تكريت

رئيسهم مرشد العطية وتويف واعقب امحد وتويف وله ابن . يف أحناء داقوق. "بو مهاوش": ومن أفخاذهم
رئيسهم مال عبد .  يف داقوق."البو فرج"و . رئيسهم عويد املطر. والبو جمداد يف اخلرجة. امسه شهاب

  .الدرويش

  ."البو يوسف"و , "البو سرحان"و , "االجيودات"و , "البو كطل"ومنهم : البو فهد"2"

وهو مهاوش بن . رئيسهم مهاوش اجلاسم رئيس الكل يف الرضوانية يف ايب عامود. البو جاسم احملمد"3"
ريس بن علي بن جاسم بن حممد بن جاسم بن حميميد بن طارش ابن فياض بن وادي بن عابد بن اد

. رئيسهم سهيل بن عبد. العابد الرؤساء واحلميد ومنهم احلمد والزويين والبو حاجي: ومنهم. سعيد

ومعهم الصليهم من . ومنهم الربيع والكعيد واخلميس والبعري واخللف. منهم صاحل بن شاووش, والسويف
  .البو بكر

    

البو "رئيسهم عبد اهللا الصبحي وخملف النوفان ومنهم .  خواجة السعيدمسوا بأسم جدهم. البو خواجة"4"
البو حسني "و . رئيسهم عطية الصاحل الياسني وابراهيم اخللف. "البو محد اجلادر"و , الرؤساء. "عز الدين

  .رئيسهم فيزي بن حسني اهلايس. "البكر

رئيسهم أمحد . "البو ذياب"ومنهم . يف قلعة القصاب ويف الويسي والوشاع يف اخلالص. البو موسى"5"
 رئيسهم صاحل بن "البو عليوي"و . رئيسهم لطيف اجلاسم املاشي. "البو نصر اهللا"و . العلي الشلغيم

 رئيسهم لطيف املاشي "البو مفرج"و .  رئيسهم جنم العبد اهللا يف زاغنية واملشريية"البو غزيل"و . زوين
يف أراضي ايب عامود ومنهم يف صنباب وهم من البو . بات رئيسهم علي بن ث"البو سراب"و . بالوشاع

  .بكر
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  .رئيسهم ابن ياسني. البو شاهني-5

  .من البو بكر. رئيسهم مظلوم الداود. البو حامد-6

  .البو مهنا"1"

  .البو سلومي"2"

  .البو طاموس"3"

وصكب احمليسن , ومن البو حامد يف التاجية واجلوب من ارية والقص من لواء احللة كاظم احلويلي
  .ومحزة احلويلي

  .مشاري احلسني. البو حسني"1"

  .عزيز االبراهيم احلمد. البو حسن"2"

  .ومنهم يف كركوك. رئيسهم حسن بن بيات. البو حممود-7

  .يف االجنانة تابع كركوك. الرؤساء. البو زوبع"1"

  .يف كركوك. رئيسهم سليمان اخلليل. البو مطر"2"

رئيسهم حسني ابن غركان ومنهم يف مهروذ رئيسهم . لنيل التابع للواء احللةمنهم يف ا. البو حردان-8
  .ومنهم يف لواء الدليم. خليل بن ابراهيم العمران

منهم يف النيل ويف أراضي العمية من . وسلطان احلردان. رئيسهم عزيز املعروف الشكح. البو حسان"1"
  .احملاويل

  .العركان منهم يف النيل ويف العميةرئيسهم كسوب الطعمة وحسني . البو جابر"2"

  .رئيسهم سلطان احلردان العبد اهللا يف النيل ويف أراضي العمية ويف أراضي العبارة. البو جوعان"3"

  .يف النيل. البو عبد اهللا"4"

  .يف العظيم. رئيسهم غضيب بن حسني. االجيودات-9

  .رئيسهم حممد بن بيات. الصهيبات-10

  .اسم بن حميميدرئيسهم ج. البو عامر-11

  .رئيسهم عبد بن حبيين. الشغيبات-12

  .رئيسهم كاظم بن امساعيل. العرابضة-13

  .يف ناحية الدور. رئيسهم من البو خليل. البو سامل-14

  .رئيسهم جدوع بن كاظم. البو شحاذة-15

  .وبينهم قسم من البو حممد. وهؤالء يقتنون اجلاموس. رئيسهم كركوز. البو فرج-16
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  .من البو بكر وهؤالء يقتنون اجلاموس. رئيسهم عبد بن حسني. نعمةالبو -17

وقسم من , يرأسهم علوان الدرب وابنه جاسم العلوان قسم من البو برصم. يف أحناء بلد. البو جيلي-18
. يسكنون اخلوخية جماورة أراضي عقاب واخلرجة جماورة االراضي املذكورة وتقع يف غربيها. البو خليل

  . من امع"احلباب"يهم ويقع يف غرب

  :وأفخاذهم

  .يرجعون اىل البو خليل. الرؤساء. البو علي"1"

  .ويرجعون اىل البو خليل. رئيسهم عبد العلي اجلاسم. البو عمرو"2"

  .يرجعون اىل البو برصم. ومنهم يف اخلالص يف الكبية. رئيسهم علي احملمود. البو محدون"3"

 يسكنون مع الشيخ حبيب يرجعون اىل البو برصم ولقرم من .عبيد العلي الثبات. البو سراب"4"
  . واصلها دجيلي"البو جيلي"وخفف اىل . الدجيل وسكناهم فيه

  .رئيسهم حسني بن مزعل من البو بكر. البو عجيل-19

  .الغديرات"1"

  .ااحيل"2"

  .رئيسهم نعمة اخللف. البو حذيفة-20

  .رئيسهم حممود بن خملف. اجلالغمة-21

وهم حنو . منهم يف جانب الكرخ بغداد يف شارع الشيخ معروف. رئيسهم حممود بن نايل. يايلةاجل-22
  .مائيت بيت

  .ومنهم من يعدهم تبع العزة. رئيسهم سعيد بن سارة يف قرية زهرة. البجاريون-23

يف واآلن . يف أراضي ايب عامود يف اليوسفية. رئيسهم حسن بن علي واآلن ابنه حممد. البو فياض-24
  .صدر احملمودية

ومنهم يف مشال االعظمية . ويقال ام تبع. يف مشال الكاظمية. رئيسهم صاحل الفرجيي. الفرجيات-25
  .وهناك كان بستان داود باشا وقصره. وكسرة الفرجيات معروفة

  .قرب منديل. فرع مستقل. احلريث-26

    

 ابن عبد علي الداموك وهم حنو ثلثمائة رئيسهم لفتة. يسكنون مع ربيعة يف لواء الكوت. املالطشة-27
وهم . فكانت تسميتهم باملالطشة. ويقال ان سبب تسميتهم أم لطشوا يف االرض اليت حلّوا ا. بيت

البو "وبيت كناص ويرجعون اىل , وبيت محزة, وبيت كنوش, ومنهم بيت داموك الرؤساء. من البو بكر
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نزحوا اىل لواء الكوت أيام الشيخ .  من البو عواد"جاسمبيت " من عشرية البو بكر ويساكنهم "دلّي
  .حسني العبجل

  .الشويالت-28

  .يف أحناء تكريت. البو عجيل-29

ومنهم من يعد بكر بن سعيد بن أسود بن طراد بن . ونرى عشرية البو بكر أكثر أنتشاراً وتوزعاً. هذا
وال شك . مما يدل على اضطراب احلافظةوهنا اختالف يف املسموع يف التقدمي والتأخري . خلف بن عزيز

  .وتركوا ما بينهم كما يتبني ألول وهلة, ان اآلفخاذ صاروا يعدون أجداداً

تويف واآلن رئيسهم شنيف ابن احلاج . رئيسهم طعمة اخللف. من عشائر العزة املهمة: البو طراز-4
  ."آل عمرو"وخنوم . حممد

  :وفرقهم

  .رئيسهم شنيف. البو عبيثة-1

  .الرؤساء. لبو درويشا"1"

  .البو زامل"2"

  .البو عوين"3"

  .منهم الرئيس. البو هليمد"4"

  .البو بكر احلسني"5"

  .وهو من مشاهري جتار احلبوب يف بغداد. منهم مهدي الصاحل العلي. البو عذب"6"

  .ومرعي اخللف احلمد. يرأسهم املال حممد ابن املال محد. البو حسن-2

  .من طعان بن حسني بن مجيليتفرعون . البو مجعة"1"

من عيادة ابن حسن بن طراز ومشهور عنهم معرفة . رئيسهم مرعي وجنم العبد اهللا احلمد. البو عيادة"2"
  ...االثر

  .من علي بن سامل. وعباس االبراهيم ومخاس السامل. وؤساؤهم زهو اخللف الالحم. الطرازات"3"

  .هم وهم من جمرن بن حسن بن مجيلكانت الرئاسة في. رئيسهم حسني الصاحل. جمرن"4"

  .رئيسهم مال امحد احلميد بن فتيان بن حسني. البو فتيان"5"

  .رئيسهم كرمي احلاج روضان من ظاهر بن مجيل. البو ظاهر"6"

فمن هؤالء املال امحد عد نسبه بأنه ابن محيد بن درويش بن خليفة ابن فتيان بن حسني بن مجيل بن 
 حسن ابن طراز بن علي بن سامل بن صهيب بن عمر بن خلف بن عزيز بن حسن بن علي بن حممد بن
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. وقال البو أجود أوالد حسني اخللف العزيز. حممد ابن علي بن سامل بن صهيب هذا ما متكن من عده

والبو عواد من عواد بن . كما انه قال البو بكر أوالد حسني السعيد بن عزيز. ومن مث ذكر االتصال
  .من أجداد العزة. ال العكيدات يتصلون بعلي الساملحسني العزيز وق

  .وهم من طالع بن حسني. بضعة بيوت. البو طالع"7"

  .رئيسهم حممد بن طالل. "املرشد"ويقال هلم . البو شعنون-3

واحلال أا فرع من عشائر . عدهم االستاذ ورنر كاسكل عشرية من عشائر العزة مستقلة. البو جندي-4
  :رعون اىلويتف. البو طراز

  .رئيسهم حممود اهلذال. البو معلّى"1"

  .رئيسهم جنرس البكي. البو كنعان"2"

  .رئيسهم هادي املعلى الطعيس. البو حيىي"3"

  .رئيسهم مخاس الصاحل. البو حديد"4"

شهاب بن امحد احلسن واخوه . ومن املعرفني. وميتاز البو طراز على سائر عشائر العزة يف معرفة األثر
  .ومها من البو شعنون. ب معروف اكثر يف حوادث حيكوا عنه ومشاهدته منهولكن شها

 وهم من عشائر 1035ورد ذكر هؤالء يف الفرمان املؤرخ أواسط مجادى االوىل سنة : البو فراج-5
فلم تتمكن من الصلة باألجداد وان كان يقطع . أنفصلت من أمد بعيد. وهي عشرية قائمة بنفسها. العزة

ويف جانب ناحية , رئيسهم علوان احملمد املصطفى يسكنون أراضي الطريشة والضلوعية. لعزةبأم من ا
حكى يل سرحان الذياب من رؤساء الدليم ان الذين يسكنون عندهم , وقسم كبري منهم يف الدليم. بلد

ؤساء العزة ولعل تباعد بعضهم عن العزة يقصد منه أن ال يتكلفوا مبا يقرره ر. من البو فراج هم من العزة
واختلط . ومع هذا فالدليم والعزة كلهم من زبيد وال يضر اعتبارهم من أي فريق كان منهما. من الكلف

وقال يل بتأكيد الشيخ صاحل اجلاسم أم والبو حممد من البو . م البو عواد والبو بكر فال يكادون مييزون
  .صلح يف الطارميةوأيد ذلك الشيخ حمجوب ابن احلاج م. بكر يتصلون جبد واحد

  :وفرقهم األصلية

  .ومنه علمت الشيء الكثري عنهم. رئيسهم صاحل بن جاسم بن جواد بن حممد ابن ظاهر. البو ظاهر-1

. يدعون ان جدهم حممد الشهاب. وتويف واآلن ابنه حممد. رئيسهم أمحد احلسني الكاظم. البو علي-2

  :وفروعهم. وهم يف عزيز بلد. يرجعون اىل البو شهاب

  .البو شروين"1"

  .البو سلطان"2"
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  .البو علي"3"

واصلهم من البو . ويف جويزرات, رئيسهم علوان احملمد املصطفى ومنهم يف عزيز سامراء. البو حسن-3
  .شهاب

  .رئيسهم مزعل املطر. البو محيد"1"

  .الرؤساء. البو عبد"2"

  .نفس البو حسن"3"

  .رئيسهم حردان العليان. والبو كاطع. مود احلاج رضيمةومنهم البو اسيود رئيسهم حم. البو رباح"4"

  .ومغامس اخو حسن. البو مغامس-4

  .من الطارمية. من البو شهاب رئيسهم جاسم احملمد الدرويش. البو بتار-5

  .رئيسهم امحد النجم من البو حسن. البو برغش-6

  :من البو عواد

امحد بن حسني بن ضاحي بن هندي .  وهذا هورئيسهم امحد احلسين. ومنهم البو حنوش. البو محود-1
  :وفروعهم. بن زيدان بن درويش ابن محود بن رحال بن نزال بن محد بن مجيل مب حممد بن باز ابن عواد

  .يرأسهم امحد احلسني وخلف احلسن الضاحي. البو هندي"1"

  .رئيسهم مشوس النغيمش. البو يوسف"2"

  .رئيسهم صاحل االسود. البو منش"3"

  .رئيسهم عبد احلمود. لبو حنوشا"4"

  .رئيسهم اسود بن حديد. البو هوش"5"

  .البو ضعن الدروش"6"

  .وهم من البو باز من البو عواد. وجدهم رحال. رئيسهم محدوش العلي. البو هرموش-2

  .ومنهم يف العظيم. رئيسهم علوان ابن محد احلبيتر. وهؤالء من البوباز من البو عواد. البو جابر-3

وان ابراهيم . ويرجعون اىل البو هرموش. رئيسهم ابراهيم احلبيب من البو باز من البو عواد. لبو دايلا-4
وذا . هو أبن حبيب بن دايل ابن هرموش املغيل بن رحال بن نزال بن احيمد بن حممد بن باز بن عواد

  .يرجع اىل هرموش املغيل الرحال وبه يتصل بآل محود

  .واد احلمد احلمود من البو عوادرئيسهم ع. التنيجات-5

  :ومن البو بكر
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  .من فخذ البو دلّو. البو شطب-1

ويشتركون يف الفروع مع البو فراج يف . ومن البو فراج يف الطارمية مشايل املشاهدة فوق احلياليني
  .الطريشة

د اجلديع رئيسهم حمم. يسكنون يف أراضي شوكة يف صوب اجلزيرة جتاه الرمادي: البو فراج يف الدليم
  .ومنهم متفرقون يف الطارمية ويف الراشدية. كانوا يزرعون على الكرود. "وردة"وخنوم 

  :وهذه فرقهم

  .ومن رؤسائهم فريج اجلواد يف الطارمية. من اقارب علوان احملمد املصطفى. البو شهاب-1

رمية وحمجوب احلاج رئيسهم تليل االبراهيم العايش واآلن عبد الرمحن العايش يف الطا. البو مارد-2
  .مصلح يف الراشدية

  .رؤساء الكل. البو خليفة الذياب-3

  .رئيسهم سلمان احلمد. البو عتىب-4

  .ومنهم البو ذيب يف احناء السليمانية واآلن ال يفرقون عن الكرد. رئيسهم ابراهيم اخللف. البو غامن-5

ومع . لعقيدات يف مهرة فوق عانةيسكنون مع ا. وهؤالء من البو شهاب يف غريب عانة. البو شبلي-6
  .اهل الطارمية

ومع هذا منهم من يعدهم والبو فهد يف جد . والبو عيثة من الشرق, وجياورهم البو ذياب من الغرب
  .والبو فراج يف الدجيل يشتركون مع اهل الطارمية. واحد

  محفوظات

 العشرية "بنو عجيل" ومنه تكون "عجيالً"وان اخاه حسني أعقب , يقولون ان عواداً هو ابن حسن احملمد
وكذا قال , وقد مسعت من املرحوم الشيخ عمران الزنبور أم أقاربنا. املعروفة ومنها من يقيم يف اخلرجة

فوافق املنقول عن نفس البو . ويف رحلة رج كانوا مع العزة,  ام من العزة"1"يل املرحوم حممد العجيلي
  .وقالوا البو عواد يف الشطرة منهم. "البو بكر" ومنه عشرية ."بكراً"وأعقب حسني املذكور . عواد

يسكنون يف قرية عباس الرجب التابعة لناحية قراقوش من نواحي , وهؤالء حنو مائيت بيت: الشمطة-6
  :وفروعهم. رئيسهم صاحل اخلضري. "اخوة سامل"والنخوة اخلاصة , "العمرو"خنوم . املوصل

  .البو حممد-1

  .البو كضيب-2

  .البو ذيبان-3
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  .البو جممل-4

وهم يف . "دمن"رئيسهم . "احلوير"وال جمال لالستقصاء ومنهم من يساكن الشبل ويقال هلم . هذا
  .الشنافية

  :العشائر امللحقة بالعزة وهؤالء منهم

  .يعدون من العزة: القراغول-1

.  يف دويليبيسكن قسم يف ايب صيدا وقسم. من البو سرية رئيسهم عباس الصاحل: السريوات-2

  :وفروعهم

  .رئيسهم خلف اجلواد. البو يعكوب"1"

وهلم . ولكن ال يعرفون اال العزة. "زبيد"ومنهم من يقول اصلهم . رئيسهم عباس الصاحل. البو بندر"2"
  .الوقائع املعروفة

  .من طيء من الراشد: الغريشات-3

  .وعشائر اخرى تساكن العزة يأيت الكالم عليها عند ذكرها

    : العزة يف جند-1ارج العراق العزة خ

واملرحوم االستاذ السيد حممود شكري , وهؤالء ذكرهم السيد ابراهيم فصيح احليدري يف عنوان اد
واالستاذ حافظ وهبة يف , "1""قلب اجلزيرة"ومعايل االستاذ فؤاد محزة يف . "جند"اآللوسي يف كتابه 

  ..."اجلزيرة"

لكن شاعت عندنا يف العراق بفتح , وهو الصواب من النطق. "أعزة"  بكسر العني خمفف"العزة"ويقولون 
  .مث انتشروا يف االطراف. وكانوا يف جبال السراة. العني

والعزة منها . ولعلها عشائر متجمعة ومتضامنة فسميت ذا االسم. ويعدون يف جند من عشائر سبيع
 "عمرو"وكلهم بنو . رئيس مجيع العزة هناكورئيسها اليوم ابن جفران . تتفرع اىل بدايد أي فرق عديدة

  .وعد اجلبور منهم

 فسنحت يل فرصة "مؤمتر احملامني يف الشام"م ذهبت اىل 1944يف آب سنة : العزة يف فلسطني-2
وكنت أمسع أن هناك عشرية . للسؤال من أحد احملامني يف القدس االستاذ عمر الصاحل عن عشرية العزة

 و "جربين"وموطن كثرم يف .  وجممل ما علمته منه أم يف قضاء اخلليل.منهم فردت أن أحتقق عنها
 فأخذوا خنوم "الدعاجنة" ويسمون "الدعجيني"تغلبوا على . ومنهم يف يافا. "تل الصايف" و "عجور"
  .مجعوا اخوة على اخوات. "اخوان صيحة" يريد "اخوات صيحة"

وعندهم قليل من الزيتون واألراضي الواسعة الصيفية . عةيتعاطون الزرا. وهم أغنياء جداً. ليس هلم وسم
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ويعرفون . وهم مجيلو الصورة تغلب عليهم الشقرة.  أي اآلبار"البيارات"وبساتني الربتقال على , والشتوية
وعبد املعطي يف تل , واملختار طلب يف اخلليل, وزعماؤهم عبد الرمحن يف بيت جربين. بطول قامام

  .بو نعمان يف عجوروالشيخ ا, الصايف

بيت "وعشرية العملة وهي قيسية يف قرية ,  يف قرية دورة"العمور"واليوم جياورهم . وجياورهم الربيعيون
  ."بيت عطاب"وعشرية اللّحام يف , "اوىل

واحلوادث . ورمبا مالوا من اجلزيرة. ولعلهم ذهبوا اىل هناك فعادوا. جاءوا من أحناء مصر: وقال االستاذ
  .تدفع

وأننا وسعنا بعض القول من جهة املعرفة ذه العشرية واالتصال ا أتصاالً مباشراً فال أعذر يف . اهذ
  .التقصري

  ملحوظة

وكذا امليمر واحلداء شائعاً . والعتابة والركبانيات. ان اآلداب من القصيد والنائل العزة أشهر فيه من اجلبور
وكذا العرف يعد . ة األخرى ااورة من عبيد وجبور ودليمعند العزة اكثر وال ختتلف عن العشائر الزبيدي

مشتركاً تقريباً بني هذه العشائر وال خيتلف بعضه عن بعض كثرياً اال ان البو سلطان واجلحيش يف احللة 
  .والسعيد واجلبور هناك يبتعدون عنهم ويقربون من آداب أهل األرياففي أحنائهم

 اال ان هؤالء تقادم "محري"وخنوم . ء يعدون من العزة من البو أجودالبدير هؤال-1عشائر زبيدية ومحريية 
  .ومل تعرف اتصاهلم جبد معروف. واكتسبوا عوائد جديدة وهذا هو احملفوظ, أنفصاهلم

وهم يف الدغارة والشامية رئيسهم شعالن الشهد واآلن ابنه الشيخ عبد . ويعدون اليوم من عشائر عفك
والظاهر ان . حي من طيء:  فقال"بوالن"وذكرهم القزويين يف مادة . ن محرياالمري وسلمان الصكبان م

  :هذه الفرقة من طيء على االغلب والعشائر متداخلة يف تلك االحناء وتتفرع اىل

يرأسهم عبد االمري احلاج شعالن وسلمان الصكبان واآلن . والرئاسة على العشرية فيهم. الفراحنة-1
  :وأفخاذهم. رحم احلاج صكبان

  .الشبابيط"1"

  .الشموس"2"

  .العمور"3"

  .البو مزيد"4"

  .البو نصف"5"
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هذا وعد صاحب قلب الفرات االوسط أفخاذاً آخرين ومنهم من يعدون فرقاً مستقلة فنكتفي باألشارة 
  ."1"اليه

  :وأفخاذهم: البو خلف-2

  .يف أراضي سحابة. رئيسهم دويج بن صويح. البو زياد"1"

  .البو شريفة"2"

  .باويةال"3"

  .السباهي"4"

  .العليوي"5"

  .الداغر"6"

  .آل علي"7"

  :ويتفرعون اىل. يف أراضي ايب صفصاف. رئيسهم حممد الفضل. البو سعد-3

  .الورس"1"

  .البو راشد"2"

  .السلبوح"3"

  :ويتفرعون اىل. يف أراضي الطينة. رئيسهم نور العباس. بوالن-4

  .السوري"1"

  .السعيد"2"

  .الصامة"3"

  : ويتفرعون اىل.السندال-5

  .نفس السندال"1"

  .البو شرجي"2"

  .الشحتول"3"

  .محيدان"4"

  .ويف أراضي املرادية. رئيسهم فيصل بن مزعل. ومنهم آل خنيجر. البو حسني"5"

  :وفروعهم. يساكنوم. يف أراضي الدمسة. بنو حجيم-6

  .اجلوالت"1"

  .البو شهاب"2"
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  .الدويريج"3"

  .البو درفع"4"

  .يسهم صاحل العطشان يف أراضي سويدرئ. البو جاسم-7

    

  .هذا وقد فصل صاحب قلب الفرات االوسط عن رؤسائهم. وعرفوا باهلوسات

رئيسهم امحد الورشان وهو من . يدعي قسم منهم أم من زبيد. يف أحناء املوصل: احلديديون-2
, ها قرية زركوشمن, رئيسها عباس الشهاب, وهم رحالة وقليل منهم يسكن القرى. مشهوري رؤسائهم

  :وفروعهم. ومهنتهم غنامة

  .رئيسهم أمحد الكرمي. املطاوحة-1

  .رئيسهم عبد اهللا املضحي. البو درويب-3رئيسهم صاحل االصيغرز . الكواصمة-2

  .ورئيسهم أمحد الورشان. فرقة الرؤساء. املالوحة-4

  .رئيسهم صاحل. الشوجيات-5

  .رئيسهم عبد اهللا املضحي أيضاً. السويفات-6

  .رئيسهم حسن. االكعد-7

  .رئيسهم خلف املربط. البو كضيب-8

  .البو سويدان-9

  .النوافلة-10

ه و 1312 شعبان سنة 18وامساعيل بك وهو املؤرخ , ويف التقرير التركي للعقيدين الركنني رجب بك
 م يتعلق مبماحل املوصل جاء عن هذه العشرية ان رئيسها حسني بن1895- رومية1310 شباط سنة 1

  :وعد فروعهم. كان عاقالّ متنفذاً. روشان

  .رئيسهم سليمان احلمادي. السويفات-1

  .رئيسهم حسني بن روشان. املالوحة-2

  .رئيسهم وادي. "الكواصمة"الغواصمة -3

  .رئيسهم حممد الصاحل. البو غويثم-4

الصيف يقيمون يف  صيفاً وشتاء واملالوحة يف "الزركة" و "وادي الكصب"فمن هؤالء يتجولون يف أحناء 
ويف الشتاء يسكنون يف أحناء . ما بني الزاب ودجلة يف اجلانب االيسر من دجلة بني املوصل والزاب

  .ويف الصيف تتجول بني الزاب واملوصل, وباقي الفرق تقطن يف القسم االسفل من الثرثار شتاء. "احلضر"
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وباقي العشائر ال عالقة هلا . مع جتار املوصلومعامالا , وهذه العشرية ترعى االغنام هلا ولتجار املوصل
  ...يف حرب أو سلم ا

 من 5000و,  من اخليل60 من االبل و450ويف هذا التقرير أيضاحات أخرى مهمة عد للسويفات 
,  من اخليل80 من االبل و 500وللمالوحة .  رأس من الغنم"15000"ولتجار املوصل عندهم , الغنم

و ,  من االبل400 "كذا"وللغواصمة .  من الغنم20000ل املوصل عندهم وأله,  من الغنم10000و 
 من االبل 400وأللبو غويثم .  من الغنم ألهل املوصل20000,  من الغنم10000و,  من اخليل60

  . من الغنم20000وألهل املوصل .  من الغنم10000 من اخليل و 30و

, حفروا أارمها. والتمرى, ر يف العجرىوكانت هذه العشرية يف أحناء القسم االسفل من الثرثا

ومن جراء أعتداآت عشائر مشر عليهم . وكانت سكناهم هناك مدة طويلة يزرعون ويفلحون. وفتحومها
ومل تتمكن الدولة العثمانية من حمافظتهم من اعتداء مشر لتعيدهم اىل . اضطروا ان يتركوا مواطنهم هذه

 من هذه العشرية عن كل بيت ثالثة رؤوس من الغنم أو "خلوةا"مواطنهم بل كان ثويين ومطلق يأخذان 
 عشرة آالف رأس من الغنم "خوة"م أخذوا من احلديديني 1894-ه1311أربعة وبعضاً أكثر ويف سنة 

  .من جمموع خيامهم

هذا عدا ما كان يأخذه جمول ونايف وغلب ومتعب وسوعان أوالد حممد الفارس ابن عم فرحان باشا 
 لرية واحدة "خيمة" عن كل بيت "اخلوة"فأن هؤالء كانوا يأخذون مشتركاً من . مشررئيس عشائر 
  .وأثنيت عشرة أوقية من السمن, واربعة أغنام

وجاءت التفصيالت . وامللحوظ أن هذه العشرية كان منها من نزح اىل أحناء سورية. هذا ما حكاه التقرير
  ."1""عشائر الشام"الوافية عنهم يف كتاب 

وان عشريم تتكون من فرعني مهمني ومها الكواصمة واملالوحة , أصل احلديديني من أحناء املوصلقال و
 وعلى يسار دجلة بني "العليل"وام ال يزالون يف املوصل يسكنون ما بني دجلة من تلعفر اىل محام علي 

واخلزرج االوس : "اخلزرج"خسرج -3: وتتألف هناك من فرق عديدة. "2""باشايا"الزاب وسهل 
فال نعرف هلم , وتفرقوا كثرياً, وهؤالء أنتشروا يف األقطار.  من العشائر القحطانية"األنصار"ويعرفون ب 
. منهم يف شرقي البو جواري. "سناعيس"ومنهم جمموعات قليلة يف أحناء بلد وخنوم . جمموعة كبرية

  :وهم

  .البو مسار-1

  .البو فالح-2

  .يف مسيكة. "صورمن"وهؤالء خنوم . املعامري-3
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وفروع أخرى ال تتجاوز .  جتاه بلد"البو حيدر"ومن فروعهم . "أوالد منر" أو "منر"هذا وأصل خنوم 
. "البو علي السلطان"ويقال هلم . وهم أسر أكثر منهم أفخاذ وكثرم يف دجيل. اجلد األول أو الثاين

 منديل ومنهم يف أحناء العنبكية وآخرون ومنهم يف أراضي شطيطة ويف, وأهل مسيكة منهم من نفس القرية
  .وفيها جمموعة ال بأس ا. يف أراضي السيافية

    : "بنو رجاب"بنو ركاب -4

, وام الطحيم, والركيوة, وام الدانك, واحلجاميات, والرشيدة, من عشائر االجود يسكنون التساعني

داخل قضاء الرفاعي , وام اهلتر, فةوابو مهي, واملسبح, واجلباسي, واملصيفي, وابو جويري, والصفاوة
وهؤالء قدماء قبل االجود . ومنها التساعني التابعة للحي. "الكرادي" مث "قلعة سكر"الذي كان يسمى 

ام من : وقال القزويين. ومنهم من يعدهم من خفاجة. ولكنهم يعدون يف األجود. "محري"وخنوم 
فصارت للمنتفق وتعد يف . فوذ كان لربيعة فعدوا منهاولعل الن. وهي نظراً لنخوا قحطانية. ربيعة

وبعد أن صارت اىل أمارة املنتفق . "عبودة"وان خفاجة أكثر من . وهم اليوم أكثر من خفاجة. االجود
اخذت تؤدي معها الثلث وكذا ما يسمى باحلصان وذلك أن أمري املنتفق يأخذ خيالً من العشائر ليقدمها 

  .وهذا ال صلة له بالعشرية وأصلها. د حصته تشترك بنو ركاب فيهااىل الوايل فيصيب االجو

  :ومنهم. ورئيسهم الشيخ وثيج العرنوس. "مزايدة" و "اوالد األملح" أو "ملحان"خنوم . آل عايد-1

  .رئيسهم ابن ثغاب. البو سعيد"1"

  .الرؤساء. العرنوس"2"

  .الدسوم"3"

  .البو فاطمة"4"

  .البو عدة"5"

  .يالبو نصري"6"

  .رئيسهم حزيوت بن ثغاب. الرواوسة"7"

 آل صاحل خنوم مزايدة رئيسهم عبد اهللا الفليح وكان قبله مطلك -2: وفروعهم. قبله مطلك آل فليح
  :آل فليح وفروعهم

  .الرؤساء. آل فليح"1"

رئيسهم شجر آل . احلميدات"3"واآلن ابنه موازي . وتويف. رئيسهم شعيوط اجلساس. البو محد"2"
  .هضنا

  .رئيسهم عبيد آل حبتر. آل حبتر"4"
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  .الدنادنة"5"

  .الواجني"6"

  .يعكوب"1"رئيسهم حبيب بن سحيط وهؤالء يف أراضي العكرة وأم مجيل وبيش. الكريشات"7"

  .شحاذة الّي وهم يف الركيوة وام الطحيم وأيب جويري والصاحلية: اجلابر-3

. رئيسهم ابن شعيوط آل أزيرج. وآل مزيود,  آل جمبل:وأفخاذهم. رئيسهم فزع آل دهلة. املناصرة"1"

  .والغنامة. والعواجيل

اخوة "رئيسهم جبري آل مصيفي وكان رئيسهم غدير الصبح عم جبري وقد تويف وخنوم . اجلدوع"2"
 ليسوا منهم اال ام يعدون منهم ويقال "الطوال" و "اخوم"واخلواف . نفس اجلدوع: وفروعهم. "مهيان
  .من السرايام 

. والعبيد. والبو علي والبو نزال. وهم الرؤساء ويتبعهم آل هبة. البو حسني: ومنهم. نفس آل جابر"3"

  .والثامول. والوحش. وآل عبيد

وهم يف الصفاوة ويف ايب . رئيسهم مزعل احلاج محادي آل شاين احلميدة. خنوم مزايدة. البو غوينم-4
  .جويري واملصيفي

  . رئيسهم خضر آل فشاخ"اخوة بركة" خنوم .البو محزة"1"

وأفخاذهم آل بريع .  رئيسهم مزعل احلاج محادي"اخوة موزة"الرؤساء آل محيدة خنوم . أل زوحيم"2"
  .وآل عايت وآل شاين والبو غالم

البدهان : وفروعهم. واآلن عكلة آل رزاك وخنوم اخوة صبحة. رئيسهم ثويين اخلنفوس. آل ساير"3"
 وخنفوس من أجداد "اخلنفوس"هم شياع آل جودة والعبثني واملنصور واجلوير والسعدون ويقال هلم رئيس

  .سعدون

  .وهم يف املصيفي وجباسي. "زيود" أو "مزايدة"خنوم . حممد الشالل رئيس الكل. البو عطا اهللا-5

 و "آل مهاوش" اهللا وهم يرأسهم لول الكاطع وابراهيم آل عبد. "اخوة جضة"خنوم . البو خري اهللا"1"
  .وآل بليبش, والبو فضيل, وآل هليل, "آل محود"

البو -أ: ويتفرعون اىل. ومنهم من يعدهم االصل. "البو عطلة" ويقال هلم "باشة"خنوم . آل خنفر"2"
  .رئيسهم احلاج غلوب آل طوكان وهم الرمثان واملنصور. علي

  .رئيسهم حممد الشالل. الفياض-ب

  .ونفس اليوسف. ومنهم املطوك. ئيسهم لول آل يوسفر. آل يوسف-ج

  .رئيسهم نبع الفياض. احلداحدة-د
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يسكنون . رئيسهم عبيد الكطران ومن رؤسائهم ثامر البو حدرة. "منايدة"خنوم مناجدة . آل حامت-6
  :يف املسبح وأيب مهيفة واجلوازر وفروعهم

  :وأفخاذهم.  رئيسهم ثامر"وة عوفةاخ"يسكنون اجلياس واجلوازر وخنوم . البو زامل"1"

  .أخوة دخيلة-1

  .عبد بن سلبوح منهم. آل خنياب-2

  .آل فنطيل-3

. رئيسهم ثامر بن سلطان بن سلمان ابن ايب حدرة بن مهنا بن دخيل بن زامل. الرؤساء. البو جدرة-4

  .وهم آل عاين وآل مبارك والبو حدرة

  .رئيسهم شغناب آل حشف. الطعيس-5

  .ئيسهم سويف آل كاظمر. آل بالل-6

  .رئيسهم حرامي آل بطي. آل صرب-7

  .آل عكيل-8

  .ومنهم من يعدهم من آل حامت. رئيسهم خشان آل جرب الروضان. الفصامة"2"

    

و , "الكريون"و , "الطعيمة"ومنهم . رئيسهم مبارك آل مهيد. ويعدون من آل حامت أيضاً. البو طرفة"3"
  ."آل كطيش"و , "آل ناصر"

  ."الكشاطة"رئيسهم صرب آل عذاب ومنهم . لبو نصفا"4"

  ."آل خالد"و , "البو عاشور"و , "البو شاهر"ومنهم . رئيسهم نعيمة آل سلمان. البو جامل"5"

وهم آل مسيلم ورئيسهم جرب آل سهر وآل رويشد رئيسهم . نفس احلامت رئيسهم عبيد الكطران"6"
  .حافظ آل مانع

  . حممدرئيسهم خضر آل. البو بريسم"7"

رئيسهم ابراهيم الصاحل وهؤالء اختاروا السكىن مع خفاجة ويكادون يعدون منهم وال . آل محام"8"
  ."البو دخنة"و , "السباهي"ومنهم . يفترقون عنهم

 "العايد"وان . وكلهم تابعون قضاء الرفاعي. وجياورهم عبودة ومياح. آل كطان وهذه عشرية مبعثرة"9"

وقسم من بين .  منهم تابعون قضاء الشطرة"احلمام"و . تابعون قضاء احلي قسماً "الصاحل"و , منهم
ركاب يف لواء دياىل يف أحناء الغرفة أيام الربيع ويف أحناء بغداد يف األيام االخرى وميتدون اىل ناحية خان 

  .بين سعد



عباس العزاوي-عشائر العراق    539  

تزجت ا مثل وهناك عشائر محريية وزبيدية خمتلطة بغريها من العشائر بأن تولت رئاستها أو ام. هذا
  ."1" مما ال حمل للتوسع فيه"البو سلطان"عشرية الداينية فان رؤسائها من زبيد 

فاذا كان للعشائر الزبيدية األثر . فالكل من جنار واحد, العشائر الطائية تشارك الزبيدية يف نسب قحطان
يناً وصار هلا يف عهد وسكنته ح, الكبري يف فتح العراق فان الطائية كانت قد وليت أمارة العراق مدة

  .واكتسبت امارا املكان املمتاز, املغول ومن بعدهم الصوت األعلى

فال تكاد تعرف , كانت الدول ختطب ودها يف العراق ويف الشام ومصر ويف احلجاز ومواطن عديدة
واالصل . افالدول حتاول ارضائها أو جتتذا اىل ناحيته. غطّى امسها على سائر العشائر أو تغلب. غريها

وانظمت اليها عشائر عديدة ال حتصى . كانت جمموعة موحدة. وقدرا مكينة, ان امارا كانت موحدة
وينقاد , وصار يأمتر بأمرها, لالستفادة من هذه الوحدة والقوة فجذبت اليها ما ال حيصى من العربان

  .بالطاعة هلا

, وصار مهّها الوحيد, الرئاسة فتنازعتهاواألمر الذي يؤسف له أا مل تكن تعرف سوى االحتفاظ ب

وصارت قدرة هذه العشائر , وهدفها األسىن أن تبقى حمتفظة بالرئاسة مما ادى اىل خذالن الكل وتفرقهم
  .حمدودة من جهة ومصروفة اىل األطماع العشائرية من جهة أخرى

 تكن مكانتها بأقل منها يف ومل. وليت امارة العراق العشائرية مدة, وهذه العشائر معروفة قبل األسالم
والنسبة اىل طيء عند االيرانيني تازي كما . وجاءت النصوص متواترة لتأكيد مرتلتها. خارج العراق

  .يقولون يف ري رازي

طيء اسم جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن يزيد ابن كهالن بن : "قال السمعاين يف أنسابه
  ."1"اه.." سبا

وداود الطائي يف , "1"اهلا حامتا الطائي يف جوده وابنه عديا من اجواد العرب أيضاًوعد من مشاهري رج
 البن دريد فصل معىن طيء ووسع القول يف "2"ويف كتاب االشتقاق... وأبا متّام يف شعره, فقهه وزهده

وتباعد وبيان مشاهريهم مما ال تعرف له عالقة بعشائرنا احلاضرة نظراً لتكون فروع جديدة , فروعهم
  .القدمية عنها

مث أا علمت مبا يف . وهو اآلن ملراد ومهدان.  من اليمن"اجلرف"ويف كامل أبن األثري أن طيئاً كانت ترتل 
,  فقتلوا من فيهما"فيد"ومها بقرب . جبلي اجا وسلمى من خنيل وزروع ومراع كثرية فهبطت عليهما

 حروب جرت بني طسم وجديس حدثت يف وكان ذلك بعد. فسميا جببلي طيء, وأقاموا باجلبلني
. "3" بسبب املرأة املعروفة ذا االسم"اليمامة"مث اكتسبت اسم . "حواً"وكانت تسمى . "اليمامة"

  .وبتفصيل اكثر يف معجم البلدان
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وهؤالء مال قسم منهم اىل العراق فنالوا امارته اىل أن فتحه العرب . وبقيت طيء يف اجلبلني مدة طويلة
ويف عهود . وال يزال قسم كبري منهم يف جبلي طيء.  ويف العهود االسالمية انتشروا يف األقطاراملسلمون

  .مالوا اىل هذه االحناء فحلّوها. املغول زاد أنتشارهم وقويت سلطتهم يف الشام والعراق

. بعضويف مسالك األبصار أن ربيعة طيء يف عشائر الشام موضحاً أم ليسوا من الربامكة كما توهم ال

    : وهم كرام العرب وساق نسبهم نقالً عن احلمداين فقال: قال. وامنا هم من أوالد سالمان

ربيعة بن حازم بن علي بن مفرج بن غفل بن جراح بن شبيب ابن مسعود بن سعد بن حرب بن زلن "
غري "ب  ابن حوط بن عمر بن خالد بن معبد بن عدي بن ابل"غري منقوط" بن رفيع بن علقي "غري ظاهر"

  ."1"اه." ابن عذ ابن سالمان"منقوط

ومرا بن . فانتزعها آل فضل من طيء, وكانت االمارة فيهم. وعدد فروعهم. آل مرا من طيء: وقال
  ."2"ربيعة الذي ينتسب اليه الربيعيون من آل فضل

ويف . كةونفى أيضاً نسبتهم اىل الربام.  يف بعض األشخاص"مسالك األبصار"ويف ابن خلكان ما خيالف 
وآل فضل . واىل هؤالء ينسب أبو ريشة أمري املوايل.  أن آل فضل أمراء طيء من الربيعيني"صبح األعشى"

ويف سلك , وتواىل ذكرهم يف خالصة األثر. وآل مسلم, وآل مسيط, وآل فرج, تشعبوا اىل آل عيسى
  .الدرر وتواريخ عديدة

مل .  حامت الطائي الذي هو أشهر من بدر السماءوهم من ذرية. ومن قبائل اجلزيرة طيء: "وقال السام
وال مكذبة أسانيدها , وأخباره ليست جمهولة. ممن خلق اهللا من العرب والعجم, يعارضه أحد بالكرم

مل يدرك املادح حصر . القول فيهم أم درة القبائل, وماذا أقول فيهم ومل يتركوا مقاالً لقائل, املنقولة
وأعلوا نريان القرى . فاقوا األمم بأكتساب الشيم, حبر مكارمهم على ساحلهمومل يقف العائم , فضائلهم

وأطوهلم يف طلب العلياء , وأرفع أقرام بقاع, أشجع لدى القراع. على اليفاع فأخبارهم نار على علم
وأما فرسام فألفا . وهم ال يستعملون البنادق. وأما مساكنهم فهي بني املوصل وماردين. باع

  ."1"ها."فارس

كيف ال . وهم أجنب القبائل وأكرمهم. ومن اكابر عشائر العراق أخوايل عشرية طيء: "ويف عنوان اد
وبنو عمر , وبنو ثعلبة, وآل عساف, وآل سنبس, وهم عدة قبائل كثرية منها آل كوكب. وحامت منهم

 وهم أوالد حامت من .وشيوخهم ومحائلهم آل سيالة. وغري ذلك من القبائل, وبنو عمر سلسلة, بن غوث
وهي بنت حممد باشا ابن حممود باشا ابن متر باشا ابن . ووالديت من آل سيالة أصالً ونسباً. العرب العاربة

  .اه." عثمان باشا الطائي حاكم كردستان

. والصورانيون أو الصهرانيون كرد ال عالقة هلم بالعرب: وهؤالء هم االكراد امللية عدهم من طيء وقال
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  ."2"كر الصورانيني أشار اىل أم من طيء وليس لدينا دليل يؤيد ما ذكره االستاذ احليدريوملا ذ

, وامنا تعوزنا الصلة بني طيء القدمية واحلاضرة. وهذه النصوص ال تكفي. وموضوعنا قبائل طيء العربية

ذكر األجداد فال يؤمل أن نتوصل اىل . فقد تكاثرت اىل فروع عديدة وانتشرت بعد أن أصابتها غوائل
وأن نعرف عالقتهم النسبية باملاضني اال امجاالً وكفى أن نقول ما جاء يف , من مراجعة احلاضرين

وكلكم من آدم وآدم من تراب اال اذا اريد التعاون , تعلموا أنسابكم ما تصلون به أرحامكم: احلديث
  ...على الرب والتقوى

امنا نرى هلا عالقة قوية ... أو يف احلجاز,  أو يف العراق,وليس من الصواب أن نعني طيئاً يف الشام وحدها
وكثري من عشائر طيء اختارت السكىن يف العراق وان مل تنقطع العالقة باالقطار . بالعراق وسائر االقطار

  .االخرى

  امارة طيء

 العراق وهذه االمارة يف العراق قبل االسالم يف بين هناء ومن هؤالء اياس بن أيب قبيصة أمري العرب يف
وأنزل طيئاً يف احلرية فكانت الرئاسة له وألعقابه اىل , واله كسرى ابرويز بعد أن قتل النعمان ابن املنذر

.  يف عقب اياس بن ايب قبيصة"بين اجلراح"ويف عهد العرب املسلمني كانت امارم يف . ظهور االسالم

ل بن اجلراح مث توىل بعده ابنه حسان  بن دغف"مفرج"وكانت الرئاسة فيهم أيام الفاطميني آلمريهم 
وبقيت االمارة فيهم يف البادية وأصاا ضعف احيانا وزاد نشاطهم يف عهود املغول , وسكن جنويب الشام

مث يف فروع ربيعة . وان امارا كانت يف ربيعة. والتركمان ويف العهد العثماين مل تنقطع هذه الصلة
  .تبعثروا هنا وهناكو, مث توزعوا. "آل أيب ريشة"وآخرهم 

وكان ربيعة أمري العرب يف أحناء الشام ويف عهد األتابك .  بعد بين اجلراح"بين ربيعة"صارت االمارة اىل 
  :ومنه تفرع. طغتكني

وآل , وآل مني, وآل مسخر, منهم آل أمحد ابن حجي. وتعددت منه فروع. وهو ابن ربيعة. آل مرا-1
  .وآل مشا, بقرة

    

وفضل . وكان هلم شأن يف عهد املغول. الرتاع بينهم وبني آل فضل على الرئاسة مدةودام . آل فضل-2
, "آل مهنا"ومنه تفرع . وكانت أولية هذا البيت من أيام االتابك عماد الدين زنكي. بن ربيعة جد الكل

. "1"وتواىل ذكرهم ذا االسم . وهؤالء عرفوا مؤخراً ب آل أيب ريشة. "آل حيار"و , "آل عيسى"و 

  .وآل مسلم, وآل مسيط, وهؤالء منهم آل فرج. "آل ملحم"ومن فروع آل فضل 
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 ويف تاريخ العراق ذكر "آل أيب ريشة"ويف العهد العثماين أستقرت يف . تنازعت هذه الفروع االمارة
  .ويف كتاب عشائر الشام ما يوضح العالقة ويبصر بطيء الشام. وقائعهم

  المشهور من عشائر طيء

مث توزعت وأنتشرت يف , "اجا وسلمى"حلت جبلي طيء . وتستحق أن تفرد بالتأليف.  جداًوهذه كثرية
. وختتلف قلة وكثرة وقوة وضعفا, وال تزال عشائر طيء منتشرة يف العراق يف أحناء كثرية منه. االقطار

  .ومنهم ما ال يزال على البداوة. وعدد كبري منهم مال اىل االرياف. توزعوا ألوية كثرية منه

. وال شك أم يف بدوهم وريفهم حتولت أحواهلم وتبدلت حيام االجتماعية بالنظر ألختالف املواطن

والكل حمتفظون بأنسام وخنوام تبعاً للفروع . فالتفاوت بني مشر واليسار أو بني مشر وبين الم مشهود
  .اليت تفرعوا منها

  عشائر شمر-1

وهنا أشري اىل . "1"ذكرا يف الد االول. مي استقلت بتسميتهاومن القد. تعد اليوم من أهم عشائر طيء
 من عشائر مشر ترجع اىل القحطانية يف حني ان عشائر طيء كلها ترجع اىل القحطانية "عبدة"ما شاع أن 

 لنب قدامة يصرح بأن عبدة من مشر كما كنت عينت "كتاب جممع االنساب"بواسطة طيء اال اين رأيت 
  .فزال البهام وبطل املسموع بورود النص, طيء نقالأن أصل مشر من 

وبقيت عشائر مشر هناك .  بعد أن انتشرت طيء وخرجت منهما"أجا وسلمى"وعشائر مشر حلت جبلي 
مث مال قسم كبري من مشر اىل العراق يف . ويغلب على الظن أن ذلك كان بعد عهد املغول. مدة طويلة

ومشر طوكة ويف أوائل القرن الثالث , "ابن حسان"الصايح برئاسة ورد العراق . أوائل القرن الثاين عشر
 بلدة "حائل"وبقيت مشر أو قسم كبري منها يف .  أمراء مشر برئاسة فارس اىل العراق"آل اجلرباء"عشر مال 

  ."حائل"وتقع يف الوادي احلائل بني أجا وسلمى وبنيت فيه بلدم املسماة بأسم . مشر

ومل دأ من حوب طاحنة بينها وبني أمارة آل سعود اىل أن انقرضوا . "آل الرشيد"وويل امارة مشر هناك 
  .واستوىل أمراء آل سعود عليهم

أزاحهم .  أمراء مشر ظهروا يف أوائل القرن الثالث عشر بسطوة وسلطة واسعة النطاق"آل حممد اجلرباء"و 
  . وتسلطوا على غالب أحناء جزيرة العرب"آل سعود"

وأكتسبت مكانتها وتقلصت , ر اىل العراق والشام واىل أحناء ديار بكر فحلت حمل طيءمالت عشائر مش
وقد أوضحنا وقائعها يف التأريخ ويف الد االول من . أو انكمشت عشائر كثرية جتاه سيلها اجلارف

  .كتاب عشائر العراق
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م رمحه اهللا وكالمنا 1940  تشرين الثاين سنة14تويف املرحوم الشيخ عجيل الياور بتاريخ : وهنا أقول
  :هنا عن عشائر مشر الريفية وهي

  .وهم مستقلون عن زوبع برئاستهم وبعشريم: اجلدادة-3: زوبع-2: مشر طوكة-1

  .وهذه ذكرت يف الد االول: املسعود-4

وتغلب عليها الشمرية ومل يستطيعوا تعيني . أضطربت فيها االقوال. من العشائر القدمي: بنو سعد-5
  :وفرقهم. وهي ريفية. عشرية اليت ينتسبون اليها من مشرال

ويف , ومنهم يف قرية السعدية. والسعدية, الرؤساء. ومنهم الطعمة. رئيسهم علوان اجلار اهللا. البو علي"1"
  .ومنهم من يعدهم من الرباح. ناحية خان بين سعد يف قضاء اخلالص

والبو , والبو خليفة, ومنهم البو ثنيو. لي الكثريرئيسهم عزيز النايف العاشور واحلاج ع. الرباح"2"
  .والكوخيات, عاشور

  .ويعدون من الرباح. ومنهم البو عمر. رئيسهم عبد اهللا العزيز. يف املسيب يف اجليالوية. الزريرات"3"

, والبو مهنا, والو حسني, ومنهم يف ناحية خان بين سعد وهم بنو سعد. يف كربالء. احلمامدة"4"

  .والنواشي

خنوم . يسكنون مقاطعة الناصرية من املسيب. وهم أهل أرياف. معروفون ذا االسم: الشمامرة-6
  :وفروعهم. "سناعيس"

  .رئيسهم هاتف العباس الكاظم العويف. اجلراونة"1"

والسليمان , ومنهم العديل. رؤساؤهم احلاج راشد اخلريبط وأخوته ناهي ومخيس وماجد. اجلدي"2"
  .كة والصكروالب, "الرؤساء"

    

  .واملشهور أم من متيم. رئيسهم عمران بن حسني العلي النمل. العبودي"3"

, والسكوك, والشهيالت, والبو شديد, ومنهم العوادل. رئيسهم علي الدنبوس يف مهروت: اجلعفر-7

  ."العلي"وهم من , والبو نصيف

.  أبدوا فيها تفادياً عظيماً وشجاعة.وهلم أيام مشهورة. وهؤالء يسكنون الدغارة أغلبياً: االكرع-8

على هامش اجلزء "قال ذلك الشيخ وداي العطية . "البو حسان"وهم اخوان . وأصل هذه العشرية من مشر
وهم من مشر من اجلعفر على ما قاله فخامة األستاذ مصطفى . "اخلامس من كتاب العراق بني احتاللني

  :وفروعهم. العمري
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ه يدعون أم من 1370 كانون االول سنة 19تويف يف . سعدون آل رسنرئيسهم احلاج . آل أمحد-1
  :ويتفرعون اىل. "علية"الصايح من مشر وخنوم 

  .رئيسهم رسن العهد. البو عليوي"1"

  .رئيسهم مطلك احلمود. املناصري"2"

  .عدها فخامة االستاذ العمري عشرية. رئيسهم عودة احلمد. زبيد الفليت"3"

وهؤالء خنوم . عدها فخامة االستاذ العمري ومساها زبيد احلية. رئيسهم ظاهر الكاظم. زبيد الوجيه"4"
  ... ومل يكونوا منهم"محري"

  .رئيسهم حممد الربيت. البو عومير"5"

  .رئيسهم جاسم الصدام. الغامن"6"

  .رئيسهم سيد عبد تيلة. الطوال الداود"7"

من اجلعفر من مشر قاله فخامة االستاذ . د الرسالةوصاحل بن عب, يرأسهم علوان آل حممد. البو نايل-2
  :وينفرعون اىل. مصطفى العمري

  .رئيسهم صاحل بن عبد. البو ناهض"1"

  .رئيسهم راضي العليوي. "1"الغوامن"2"

  .رئيسهم حسني آل حممد علي. الدباجلة"3"

  .رئيسهم جاسم الكاظم. البو بركة"4"

  .رئيسهم حممد الظاهر. البو جسام"5"

  .رئيسهم طراد احلاج رميح. بو شهيبال"6"

  .رئيسهم حسني الزبارة. النواصر"7"

. وهؤالء أيضاً من اجلعفر من مشر عن االستاذ العمري. رئيسهم احلاج محزة السلمان. العمرو-3

  :ويتفرعون اىل

  .رئيسهم عطيوي احلاج محزة. الداود"1"

  .رئيسهم عبد احلمزة املهدي. الزالزلة"2"

  .رئيسهم جواد احلواس. البو مويلة"3"

  :وفروعهم. رئيسهم احلاج شعالن العطية. آل شبانة-4

  .رئيسهم موجد احلاج شعالن. عجمني"1"

  .رئيسهم لوك العراك. البو خزعل"2"
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  .رئيسهم تايه العليوي. البو صاحل"3"

  .رئيسهم مهلي احلاجم. الشديدة"4"

  .رئيسهم حسن املهجهج. البو جريد"5"

  .سهم شدهان املوسىرئي. احملرولني"6"

  .رئيسهم محزة اخلوان. احلجلة"7"

  .رئيسهم حممد الكاظم. البو عبيد"8"

  .رئيسهم دهش احلاج عطية. اخلالط"9"

وكانت رئاسة . هم من آل علي من فرقة جربيل من مشر. رئيسهم عبد الرضا الرشيد. الكروش-5
  : آل أمحد ويتفرعون اىلمث صارت الرئاسة إىل. قال فخامة االستاذ العمري. االكرع منهم

  .رئيسهم عبد الرضا الرشيد. نفس الكروش"1"

  .رئيسهم جرب احلاج حسني.  الشواظي"2"

رئيسهم سعيد ابن احلاج حسني الصاحل وهم من عبدة من مشر قال فخامة االستاذ .  اهلالالت-6
  .العمري

  .رئيسهم سعيد ابن احلاج حسني. احلمادي"1"

  .ماديرئيسهم علي احل. العميش"2"

  .رئيسهم دخنة احلمد. الزحيم"3"

  .رئيسهم حسني احلسن. البو محيد"4"

  .رئيسهم حممد اهلالل. البو مجال"5"

وغالبهم يف ناحية الشنافية . ويسكن يف الديوانية. م1931رئيسهم سلمان اجلبار وتويف سنة . ااوير-7
  :على جانيب ر الديوانية ويتفرعون اىل

  .دة اهلدايرئيسم عو. مزاريج"1"

  .قسم منهم يف الدغارة. رئيسهم حممد املطر. العماريني"2"

  .ويتفرعون اىل البو غامن والبو فياض. رئيسهم جنم العبود. العفاجلة"3"

  .رئيسهم كمر الطجور. البو حسن"4"

  .رئيسهم جالب الرطان. البو خنيفس"5"

  .رئيسهم حسني املايع. البو عرب"6"

  .حلواص احلبيشرئيسهم . البو حي اهللا"7"
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  .رئيسهم صاحل املرسول. البو صاحل"8"

وعد فخامة االستاذ العمري آل خليفة منهم ومل يعد . رئيسهم احلاج عالوي احلتروش. البغادة"9"
  .املزاريج

  .آل خليفة-8

  .رئيسهم حممد احلميد. الطواريف-9

, والسيد منصور, احملانيةالسادة :  ويلحق م"عكبة"وخنوم , رئيسهم جاسم اجلرب. البو عزيز-10

  .وساعدة, والعويديني, والبو علي خان, واخلميس, والقزاونة

     : البو حسان-9

, "اوالد عامر"وخنوم . رؤساؤهم احلاج غيدان آل حسني وحمسن آل علي العبد اهللا وسليمان الناصر

لشيخ وادي العطية من وقال ا.  ويسكنون يف الرميثة يف أراضي ايب واوية والعوجة من الرميثة"عمور"
وعلى اثر معركة حصلت بني االكرع . كانوا يسكنون مع اخوام قبيلة االكرع الشمرية: "احلميدات

وعلى اثر ذلك ارحتل البو حسان . وعفك اتفقت القبيلتان بعد املعركة على جالء البو حسان ونفيهم
 وسكنوا الصوحيية من ناحية الرميثة مث انتقلوا منها, وسكنوا برهينية غريب الرفيع من أراضي احلسكة

وهلم تأريخ حافل باحلوادث اجلليلة ومل تكن هذه القبيلة كلها من مشر بل حاهلا كحال . مسكنهم احلايل
ومن البو حسان هؤالء فخذ يسكن مع قبيلة السواعد الزبيدية . اكثر قبائل الفرات جمموعة من عدة قبائل

والشيخ حممود الساجت رئيس , علومات عنهم من الشيخ خوامأخذت امل. "1"اه..." يف لواء العمارة
  :ويتفرعون اىل. الظوامل

يقيمون يف . الرؤساء.  وحمسن آل علي"2"يرأسهم احلاج غيدان بن حسني العريعر. آل مخيس-1
  .ويرجعون اىل مشر. العالوية

  .يف شط خنجر. رئيسهم خفيف العبد. آل عبد احلسني-2

  .يف شط خنجر.  آل حممدرئيسهم جمهول. آل جليل-3

  .يف شط خنجر. رئيسهم جند الرحال. آل أعبس-4

  .يف شط خنجر. رئيسهم عباس احلمادي. البو عينني-5

  .يف شط خنجر. رئيسهم سراج الوايل.  آل سحور-6

  .يف شط خنجر. رئيسهم كاطع الصياد. اجلالبطة-7

  :وفروعهم. رئيسهم احلاج غيدان واآلن سلمان الناصر. احلماش-8
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  .يف سوجية. رئيسهم خافور الشمار. آل عذار"1"

  .يرأسهم ابراهيم احلسني وجند. العيسى"2"

  .رئيسهم عبد السادة. اجلالبطة"3"

  .رئيسهم علي العبد اهللا. اخلميس"4"

  .رئيسهم عبد الدرويش. العبد احلسني"5"

  .رئيسهم عكلة احلمادي. الرباهنة"6"

ونرى . ويدعون ام من مشر اال ام يف عداد بين حجيم. "طعامان يف الفرات االوس"وجاء ذكرهم يف 
  .وهذه تعني سلطة الرؤساء. الفرق موزعة ومشتركة

   "1":قال لقيط بن وداعة: بنو الم-1عشائر بين الم -2

 سمر مثقٌفة بني الم حصون  ما ابتنى الناس الحصون فإنما اذا

 بروزر ال الصوارم والص وال  معاقل ليس فيه فضاء وأرض

وال تتزحزح عنه أو متيل اىل غريه اال لضرورة قاهرة أو , ال نرى عشائر ريفية اال التزمت موطناً بعينه
وهذه العشرية ال تزال أقرب اىل البداوة منها اىل احلضارة وان كان . وأمثلة ذلك كثرية. منفعة جليلة

.  عن الزراعة وتتعاطى تربية املاشيةمن جراء االتصال بأيران وجماورته بقيت بعيدة. مكاا حمدودا نوعا

وأمنا كانوا , والتجول أو التحول من مكان اىل آخر ومل تكن كشأن البدو, فتقوم بالرعي, واالغلب االبل
  ...يف نطاق واسع لعدم املانع

بعة ولكن العشائر التا, وان بداوا يف أيامها السابقة مكّنتها من السيطرة على لواء العمارة أو أكثر بقاعه
وهذا ال يتعني . وأحنسر نفوذ بين الم رويدا رويدا, والتزمت مواطنها فاستقرت فيها, هلا بدلت أوضاعها

. والعشائر اليت ساكنتها أو تابعتها مدة أو أنضوت اىل قوا, وامنا حيتاج اىل معرفة أكثر حاالا, بسهولة

  .ذه العشائر مما ال يرتاب فيهوالصالت السياسية بأيران و, وهكذا كانت عالقات الدوله ا

وال يرتاب يف أن بين الم من طيء .  وال توازيها عندنا من عشائر طيء اال مشر"1"وهي من عشائر طيء
امتدت سلطتها قدميا من القرنة اىل الشاطيء . بل أم من أقدم العشائر اليت أحتفظت بأمسها القدمي

وانتزعت سلطتها من بعض ,  ان هذا تقلص رويدا رويداالشرقي من ر دياىل مما هوقريب من بغداد اال
فبقي موطنها حمصورا فيما هو ال يزال اآلن , وانقطعت الصلة اال قليال, "لواء الكوت"املواطن مثل 

  .كما ان عشائر أخرى يف اجلنوب قلت سلطة بين الم عليها بل انعدمت, بأيديها
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وكان يعد تاريخ اللواء متكونا . املاضي وتقلصها يف احلاضرويف تاريخ وقائعها ما يعني توسع سلطاا يف 
وكانت الدولة تأخذ منها املقرر سنوياً يف منتصف . وعالقاا بوالة بغداد كثرية, "حوادث بين الم"من 

وال شك أن عشائر اللواء من غريها كثرية . "2"املائة الثالثة عشرة مثنمائة الف قرش تدفع اىل خزانة بغداد
ا عامة وتأخذ اللواء بطريق االلتزام أو املقطوع, ا كانت واسطة التفاهماال افالقدرة , وتعد امار

فكان من الضروري ... ومن جراء ذلك كانت الوقائع حمصورة فيها ألتصاهلا بالدولة. واإلدارة هلا
  .االتصال بتاريخ هذه االمارة

والتاريخ مملوء , اصل موطنها اليمنو. وكانت عشائر بين الم تسكن احلجاز يف جبال أجا وسلمى
  .وسبقت عشائر مشر يف سكىن العراق وذلك يف حنو القرن الثامن اهلجري, حبوادثها

كان . ومنهم من يقول ابن ياسر. وحيكى عن بداوا أنه كان بعض رؤسائها ابن عروج من الفضول
مث تزوجت بأخيه بعد . يمةوشجاعة عظ, وكانت قد عرفته بصفات حربية, تزوج بأمرأة مث تويف عنها

  : وفاته فقالت يف وصفه حينما سئلت عنه

  والفعل ماهو فعل ضافي الخصائل  الزول زوله والحاليا حالياه

تريد أن تقول ان هذا يشبه زوجها االول يف شكله وعالماته الشخصية مشاة تامة اال انه خيتلف عنه يف 
  .وكان كامل االوصاف دونه.  عملهوال عمل ما, أنه مل يكن فعله فعل زوجها ذاك

ذهب يف طريقه وبعد أمد عاد اىل أهله بغنائم كبرية . فعزم على الغزو, ويقال انه طرق مسعه ما نطقت به
فرحبت به , فأنتبهت لالمر, فاراد أن يربهن على أن خصاله كاملة, وأموال وافرة رحبها يف هذه الغزوة

وحصلوا على ما يعيشون به , وردوا العراق.  ينتقم منهاوال, بقصيدة كانت السبب يف ان يغضي عنها
مضى أمد طويل قضوه باحلروب , وزالت نفسيات احلروب, دون عناء مما أمات فيهم روح الغزو رويدا

  .وأن هذه احلالة أدت اىل الراحة والدعة. للتسلط بنطاق واسع يف لواء العمارة وما واالها

ومن نظر اىل مئات السنني وجدها . ها حوادث فلّت من قواوأصابت. ويف هذه احلالة قطعت مراحل
, مث قويت, وجلّ ما هنالك أا حتكمت بالعشائر الصغرية مدة. والتبدل يشاهد قليال, تطوى سريعا

  .فأنتزعت منها السلطة رويدا رويدا

  .وهذا حمل ذكره التاريخ. وحيتاج تاريخ تلك احلياة يف العراق اىل بسط زائد

وعالقة نسبها اال ان , بعض العشائر حتتاج اىل االستدالل بأوضاع ملعرفة أصلها:  والفروعاالنساب-2
. هذه العشرية حافظت على أنساا وعلى كثري من عوائدها القدمية مما النضطر يف معرفته اىل بذل جهود

  : قال الشاعر. "خنوم"وان أهم ما هنالك اسم العشرية القدمي و
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 محل راحلة الغريب فبئس  والرس الم بني ابلغ اال

 غر الرشاء من الذنوب كما  أخفروه لجار عقدوا اذا

 أريب وال العرام بمخشي  سودتموه وان أوس وما

 الخطوب من ملمات وذلك  بقومك يا ابن سعدى أتوعدني

  : وقال آخر

  من ابن سعدىبظهر الغيب تأتيني  كيف الهجاء وما تنفك صالحة

 ولعل أعظم شئ فقدته لغتها "سعدة" وينطقون ا "اخوة سعدى"ة عن خنوة قدميةجاء هذا صفحة كاشف
  ...وتغريت هلجات عديدة من جراء االختالط بغريهم, زالت الفاظ كثرية منها. القحطانية

وهذه القبيلة السامية اجلليلة تنقسم . واالكرام لرتيلهم واالنعام, بنو الم ذوو القدرة والتمام: "وقال البسام
وأما . عددهم ثالثة آالف سقمان. وشيوخهم عرار وعلي خان. والعبد اخلان, ىل فرقتني وهم البالسما

وهم بنو الم بن عمرو بن , قبيلة من قبائل طئ: "اه وجاء يف اية االرب." كلهم فرسان, اخليل فألفان
قال ... ن طئعلية بن مالك ابن جدعان بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة اب

وذكر احلمداين ان بين الم , ويرتلون يف اكثر أوقام مدينة يثرب, ابن سعيد ومنازهلم يف املدينة اىل اجلبلني
 وهذا النص املذكور يشري اىل أيامه بوجودهم "1"اه..."داخلون يف امرة امراء آل ربيعة من عرب الشام

  .وهؤالء امراء طئ. جعلهم داخلني يف اماراو, وأيام امارة آل ربيعة يف عهد املغول, يف احلجاز

    : وزاد احليدري

... بطن من طئ القحطانية , محائلهم من أكابر الناس كرما وجنابة وبأسا, هي كثرية العدد والبطون"

ان : بيت الرئاسة-3 "2"اه." مث أتوا اىل العراق... وكانت منازل بين الم يف االصل يف املدينة اىل اجلبلني 
, منها من توىل الرئاسة مث ان االوضاع تنوعت, وتفرعت اىل فروع جديدة, لعشرية توسعت كثرياهذه ا

ويف . وامنا نرى كل رئيس اختص مبقاطعة أو مقاطعات مبن معه من عشائر, فلم تذعن لرئيس بعينه
  .حوادث عديدة جاء ذكر رؤساء تواىل ظهورهم

وهذا . مفرج بن سلطان ويتصل نسبه بأوس بن حارثةوأول من نزح اىل العراق الشيخ براك بن : قالوا
ونال مكانة عنده ,  من املشعشعني فأحسن نزله"بركات"ومال اىل املوىل, عرب شط العرب من أحناء البصرة

ومل يعد يطيع املوايل , وبعد مدة اذعنت له االطراف, فاستقر فيها, فمنح ابنه حافظا أحناء العمارة
. وان نصريا ويل الرئاسة بعد والده, وان حافظا هذا ترك ولدين نصريا ونصارا. وانتصر عليهم, املشعشعني

. "طعان"و, "معلّى"و, "بالسم"و, "عبد اخلان"و, "عبد الشاه"واعقبه ابنه فرج وهذا ترك له من االوالد 
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فخلفه مث مات , "عبداخلان"وبعد وفاته صار مكانه أخوه ,  ويل االمارة بعد والده"عبد الشاه"ومن هؤالء 
وهذا .  بن بالسم"عبد السيد"وبعد وفاة عبد القادر تقلد الرئاسة سيد . "عبد القادر"وهو "جادر"ولده 

, "مخيس"و, "رمحة"وأما نصار فانه صار رأس فخذه ومنه تفرعت افخاذ تالية . "مذكور"وىل بعده ابنه 

  .كما يستفاد من املشجرات املوجودة... "مرمر"و

العمارة ان امارة بين الم من حني استولت على أحناء العمارة متكنت ودفعت ويف موجز تاريخ عشائر 
  .فانتصر مذكور عليه, وان املوىل فرج اهللا حارب مذكورا, سلطة املوايل املشعشعني

. وعرار بن عبد العاىل بن مذكور, وهذا تقلّد حمله ابنه جنديل االول. وملا توىف مذكور خلفه ابنه مشعل

 وأمثال هذه نراها يف "1". صار ابنه مذكور الثاين وكل من اخوته علي خان وحممدوبعد وفاة جنديل
 تعد أصال يف تكون العشرية وان باقي العشائر تتفرع منه وهذا "بيت الرئاسة"عشائر كثرية فان فكرة 

صارا ورمبا التذكر من يبدى انت. مشهود يف الكثريين حىت يف الدول النكاد جندها تنسب حادثا اال اليها
  .وامنا يقتصر العمل على بيت الرئاسة وحده. للعشرية أو العشائر التابعة

فلم يعرف منهم غري شخص واحد عرب العراق من أحناء . ويف بين الم وتكوم النرى ما خيتلف عن هذا
بنه وابدى قدرة ومهارة وحل ا, "املشعشعني"البصرة وهو الشيخ براك بن مفرج قتل عمه فمال اىل املوايل 
ومنه تفرعت الفروع املشهودة من عشائر . حافظ لواء العمارة وجتلّت قدرته اكثر وحكم العشائر هناك

  ...بين الم من ذريته

, واحلوادث التارخيية املدونة تطعن يف هذه الفكرة وتبطل القول ا مع وجود العشرية سابقة هلذا العهد

فكان امليل . كانت مع طيء بل من أشهر عشائرهاواا كانت يف احلجاز فمالت اىل العراق بعد ان 
  .للعشرية ال لشخص بعينه

ولنا من التاريخ ما يؤيد هذه اجلهة فان عشائر بين الم مالت اىل العراق واكتسبت املكانة يف حمل وجودها 
 وام يف نشاطهم االول, ورجاهلا ال يزالون على البداوة والكفاح. وكانت سلطتها أقوى واكرب. اليوم

  .فتمكنوا ومل يؤثر فيهم الركود واالستقرار اال بعد ان غلبت عليهم حالة االرياف

 من احلوادث ما يبصر ام كانوا من "قومي الفرج بعد الشدة" يكر يف كتابه "يوسف عزيز املولوي"فهذا 
-ه841أوائل العهد العثماين حيكمون هذه البقاع من أيام السلطان سليمان الذي ورد بغداد سنة 

وتقووا , ودولة ايران فعز جانبهم, وال شك ام اغتنموا فرصة انشغال بال الدولة العثمانية. م1534
فلما فرغت الدولة العثمانية من مشاغل ايران التفتت اىل حوادثهم فكانوا . ومكنوا السلطة, على العشائر

رأت من أوضاع هؤالء وختريبهم ويف الغالب اختارت طريق املنتفق ملا . حجر عثرة يف طريقها اىل البصرة
  .أو رأت سهولة السري من طريق الشامية لئال تكون املياه عثرة يف طريقهم, الطرق أو حاالم املعاكسة هلا
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. وللتحقيق عما جاء يف حمفوظات عن بين الم وتثبيت صحتها جيب أن نتبني قيمة ودرجة قبوله علمياً

 دون ما "كتاب موجز عشائر العمارة"وعندنا . قرب اىل الصحة مبا هو اال"تاريخ بين الم"وبذلك نفهم 
 يف "كتاب االعرجي"ولعله اعتمد على . مسع ومل يكن تارخيا عن نصوص منقولة من مؤلفات معاصرة

 معاون "حممد فهمي"املشجر وما دون من حمفوظات زمانه كما راجعنا املشجر الذي كتبه املرحوم 
مكث مدة طويلة توغل يف التحقيق ويف خالل ذلك متكن ان يكتب مشجرا الشرطة سابقا هناك فقد كان 

  .وكالمها بذل جهدا يشكر عليه. عن بين الم فكان ذلك كله من احملفوظات

ومهمتنا ان نتخذ هذه أصال للمنقول عن االفواه ونقرب بينها وبني املدونات التارخيية مما كتب يف حينه 
وذا نتبني أصل ما جرى ليتعين الوضع احلقيقي ويزول االام . اأو كان معروفا يف زمن حدوث وقعة م

  .ونترك الباقي اىل ما يظهر من وثائق, وتصحح احلالة مبا تيسر, بقدر االمكان

واالخري . "فرج اهللا" واملوىل "املشعشعني" أمري املوايل "بركات"والذي يدعو اىل االلتفات معرفة عهد 
 قرب العهد باملوايل وبأوائل العشرية ومن مث نناقش النصوص ونبني ما لدينا ومنه نعلم. معروف يف التاريخ

ومن ... "حممد فهمي"أو مشجر .  وهو االصل"موجز تاريخ عشائر العمارة"من تعليقات على ما جاء يف 
واالخري ورد . "مذكور بن سيد بن بالسم بن نصريي بن حافظ بن براك"مث نعلم املعاصر لفرج اهللا وهو 

  .ر املوايل واستوىل ابنه على احناء العمارةديا

وذا نعرف زمن ورودهم العمارة مع . من هذا يتحتم علينا أن نعرف بركات من امراء املشعشعني-1
  .أو بينه وبني املعلومني بعده مسافة بعيدة, أو أنه ال وجود له, احتمال ان يكون هذا االسم مغلوطا

فهذا يصح أن نعني تارخيه لنثبت من .  من رؤساء بين الم"مذكور"ومعاصره . املوىل فرج اهللا معروف-2
  .ونعلم ضبط التاريخ, احلالة

  .فيؤيد ما جاء يف املسموعات أو خيالفها فيصححها, لعل فيها ما يبصر أكثر. نلتمس الوقائع االخرى-3

ا هي النصوص فم. وهذا عرفت وقائعه وعلمنا تارخيه بالضبط.  كان من رؤساء بين الم عبد العال-4
الوقائع التالية -5أو أضطراب؟ , وهل هناك غلط يف احملفوظات, املؤيدة لوجهة نظر العشرية وحمفوظاا

 وما يتعلق به لالطالع على توايل "بيت الرئاسة"وهذه تدعو اىل االلتفات من ناحية تاريخ . ونصوصها
  .الرؤساء وبذا تصح املعلومات

نأمل ان نقدمه للقاريء من التحقيقات وذلك ان هذه العشرية ذكر عنها وال يهمنا تعيني النهج بقدر ما 
ومن حوادثها املهمة ما كان . وامنا اعتزت مبوطنها. أا من أيام السلطان سليمان القانوين تذعن للدولة

وامنا املهم أن ندون بيت . ه وال يهمنا أن نتناول عشائر بين الم ووقائعهم1106وسنة , ه1089سنة 
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  .اسة للتحقيق عن صحة احملفوظالرئ

ومن . ه1112وهذا ورد ذكره يف حوادث سنة . "عبد الشاه"وأول ما وصل الينا خربه من رؤسائهم 
فتحدد تاريخ امارته على . ه1123وما بعد ذلك اىل سنة , ه1116حوادثه مع الدولة ما كان سنة 

  .ثريعشائر بين الم مع العلم ان التاريخ دون وقائعها قبل هذا بك

. واذا رجعنا اىل املشجر علمنا ان عبد الشاه بن فرج بن نصريي ابن حافظ أول من ورد اىل أحناء العمارة

قومي الفرج بعد "والوقت ال يفي الرجاع هؤالء اىل أيام السلطان سليمان القانوين كما جاء يف تاريخ 
. ومل يأتلف والواقع, املؤسس املذكور مع العلم بأن عشائره كانت تبلغ عشرين الفا مما ال يأتلف و"الشدة

وجلّ ما نفسره ان عشائرهم االخرى ممن مل يتولوا الرئاسة ألصقوا بأعلى رؤسائهم القدماء لتوكيد الصلة 
وما كانت صلته , وام اقدم مما قالوا او ام نسوا ما جتدد, م مع أم ال يشك يف أم من بين الم

  .يدة ال تبلغ أقدم عهدباالعلى بأن تفرع منهم فروع جد

وروعيت صلتهم القريبة بأم من . ومن أمثلة ذلك رمحة ومخيس ومرمر فأن هؤالء تكونت منهم عشائر
وما ذلك اال الم مل تتأهب االفكار حلفظ نسبهم .  جد الرؤساء"نصريي"أوالد نصار ليتصلوا ب 

  .كالرؤساء فالصقوا بأقرب احملفوظ مع أن البحث جيلو عن خالفه

ولزم أن نعني ,  من رؤساء بين الم وعرفنا النصوص التارخيية فثبتنا ما وصل الينا"عبد الشاه"علمنا تاريخ 
  ."تاريخ العراق بني احتاللني"تاريخ املوىل بركة املشعشع وهل هو املذكور يف الد الثالث من 

    

فرج اهللا فب حني أن املوىل فرج فأن مذكورا شيخ بين الم جاء أن معاصره . ولنرجع اىل املطالب االخرى
فأن مذكورا هو . "موجز تاريخ عشائر العمارة" كما جاء يف "مذكور"اهللا معاصر لعبد الشاه ال للشيخ 

وقد صار قبله رؤساء . وبالسم هذا هو أخو عبد الشاه.  بن بالسم"وصواا عبد السيد. كذا"ابن سيد 
  .ه1123ة وان عبد الشاه دامت رئاسته اىل سن. سابقون له

ومن وقائعه . ه وكان شيخهم عبد العال1127مث ان أمري املوايل عبد اهللا كانت حروبه مع بين الم سنة 
  .ه1131وبعده الشيخ عبد السيد سنة , مث صار الشيخ فارس رئيسا. ه1130ما حدث سنة 

ودام . ه1131 وهو عبد اجلادر يف نفس السنة. وبعد ذلك صار الشيخ عبد القادر اخو عبد العال رئيسا
  . ه وكان له ابن امسه موح1150الشيخ عبد القادر اىل سنة 

وأما عبد . وان مذكورا ابنه, "عبد السيد"وامللحوظ ان من عمود النسب ان بالسم أخو عبد الشاه و 
وهكذا . ه1131ومن وقائع عبد العال ما كان سنة ... العال فانه ابن مذكور بن عبد السيد بن بالسم

وأما الشيخ عبد السيد فهو ابن . وفارس ال نعرف مكانه من بني اشخاص الرؤساء. لوجه املذكورتوالوا با
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وهذا خلفه يف السنة املذكورة عبد القادر بن مذكور بن عبد . ه1131بالسم ويل بعد عبد العال سنة 
  .امسهوابنه موح ال ندري عنه اكثر من . ه ورمبا جتاوزها1150السيد ودام يف الرئاسة اىل سنة 

ومن . ومنهم تكونت االفخاذ. ومل يتعني لنا ضبط أمسائها سوى احملفوظ. وبيوت الرئاسة تفرعت كثريا
 فهو ابن عبد "عرار" فمن هؤالء "علي خان" و "عرار"الرؤساء الوارد ذكرهم يف كتاب عشائر البسام 
ديل االول ابن مشعل  فانه ابن جن"علي خان"وأما . العال ابن مذكور بن سيد بالسم السابق الذكر

  .بنمذكور بن سيد بالسم

. ومن مراجعة حمفوظات بين الم ان الرئاسة فيهم تكونت من حافظ ابن براك وله أخ امسه حويفظ أيضا

ومن النصار تفرعت . "النصريي"و , "النصار"وأما حافظ فانه تكون منه . "احلويفظ"ومن حويفظ تكون 
 "آل نصريي" ومن نصريي تكونت بيوت عديدة يطلق عليها ..."املرمر"و , "اخلميس"و , "الرمحه"

عبد "و , "عبد اخلان"و , "البالسم"وتكونت من نصريي بيوت عديدة أصلية . واحنصرت الرئاسة فيهم
 بن نصريي بن حافظ ومن هؤالء "فري"وهؤالء يف االصل أوالد فرج . "الطعان"و , "املعلى"و , "الشاه

  .تفرعت بيوت أيضا

أخوة عبد ", عبد الشاه, فرج, نصريي, حافظ: اريخ عشائر العمارة رؤساء بين الم بالتوايلويف موجز ت
مذكور , وبه انتقلت الرئاسة اىل بيت بالسم. سيد بن بالسم,  بن عبد اخلان"عبد القادر"جادر , "اخلان

اين واخوته علي ومذكور الث, عرار ابن عبد العايل بن مذكور, جنديل االول, "ابنه"مشعل , "ابنه"االول 
  . وعرار وعلي خان من الرؤساء ذكرهم البسام يف عشائره"1"خان وحممد

والصواب ما قدمنا بيانه بالنظر للنصوص ولعل هناك تصحيحات . وهذه القائمة الختلو من نقص أو خلل
  .أخرى تظهرها الوقائع

  :ورؤساؤهم يف الوقت احلاضر من بيت جنديل وهم

  .شبيب املزبان"1"

  .الالزم املزبانجوي "2"

  .حامت الغضبان البنيان املزبان"3"

  .سكر الفاحل البنيان"4"

  .علوان الفليح احلسن اجلنديل الثاين"5"

  .ناصر املاجد اجلنديل الثاين"6"

  .أخوه حسن"7"

  .يعقوب بن يوسف بن علي احملمد العلي خان"8"
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  .ذياب اجلتب السعيد املوسى املذكور الثاين ابن جنديل"9"

  :هم من بيت عرارورؤسائ

  .قمندار الفهد الغضبان النعمة العرار"1"

 من أنه قبل "سياحتنامهء حدود" وهنا ال منضي دون ايراد ما جاء يف "2"حسني بن ايب ريشة الغضبان"2"
ففصلت , فاختذت الدولة ذلك وسيلة للتدخل, اكثر من مائة سنة حدث نزاع بني رؤسائهم يف الرئاسة

واآلخر يف يسارها وفصلت ما كان من ,  فجعلت ما كان ميني دجلة لشيخالرئاسة بعضها عن بعض
ومن , وصارت سلطة بين الم من أم مجل اىل شط الغراف.  فأعطته اىل املنتفق"أم اجلمل"القرنة اىل النهر 

ولكنهم يتجولون يف .  وزرباطية لبين الم"طرسخ"ميني دويريج من يساردجلة اىل بدرة وجسان وتورساق 
  . دون مانعايران

    

وذكر صاحب سياحتنامهء حدود حادثا جرى معه بقوله انه كان يوما قد ذهب أحد شيوخ بين الم اىل 
ويف أثناء الصحبة التفت اىل الصغري وسأله هل تقرأ وتكتب؟ . جاء بأبن أخيه الصغري معه. مواجهة الوايل

وال , وقال ان اسرتنا ال تقرأ وال تكتب. فال يرى حاجة اىل ذلك, فأنه من أوالد الشيوخ! فأجاب عمه ال
وذا أظهر جهله . وابدى عظمة وبين ان من تعلم القراءة والكتابة يعاب, تترتب علينا القراءة والكتابة

  .وانه حيوان أعجم

واحلق ان العشائر كانت يف االغلب تعد التعليم عيبا ويف هذه االيام دبت روح التعلم ومل يعد من يقرأ 
وان . تكاثر يف أيامنا املتعلمون منهم, ولكننا ال ننكر أن بعضهم كان يقرأ ويكتب, حقراويكتب مست

والعلماء للوعظ واالرشاد وقراءة بعض القصص التارخيية يف , كانوا يعوضون عن ذلك بأستخدام الكتاب
  .جمالسهم

. ئر بين الم كثريةويف هذا نظر وعشا. هذه العشائر تستند اىل أا من رجل واحد: تفرعات بين الم-4

أو أنه من عشائرها القدمية , وبينها ما هو متكون حديثا من بيت الرئاسة, وبينها ما ال يصح ان يعد منها
  .فهي امارة كبرية. والصق باجداد بيت الرئاسة ومتفرعاته

االا واعتربها من بين الم ومل يفرق بني أصوهلا واتص, ويف سياحتنامهء حدود جاء بيان عشائر العمارة
وهذا مشهود من كل من ال يعرف العشائر وأنساا وامنا يراعي اموعات . وامنا حلظ البداوة والريفية

  .ومواطن هذه, وال يهمه سوى ذلك وسوى السلطة وما دخل يف حوزا

. ه1329 لسيد جعفر االعرجي الفه سنة "كتاب االساس النساب الناس"ومن الكتب املؤلفة يف بين الم 

وذكر بعض االفاضل أنه . ن ما علمه يف أيامه أو مسعه من االفواه أو مل يذكر اال الصلة بني الرئاسةودو
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  .وال خيتلف عما هو معروف اليوم. رأى نصوصا منه

والرئاسة العامة انعدمت منذ مدة اال ان الرئاسات . أبدى أن سلطة بين الم كانت واسعة تشمل اللواء كله
  .أما إدارة كل عشرية فاا تابعة لرؤساء الفروع. ت الرئاسةاملتعددة مل خترج من بي

والعبد , واخلميس, والرمحة, واحلمد, والطعان, املعلّى: وجاء يف سياحتنامهء حدود من عشائر بين الم
  .والبالسم, والعبد اخلان, والظاهر, الشاه

. فاختار االرياف, ىل بين الموعد عشائر أخرى ال متت بصلة اىل بين الم ومنها ما يرجع ا. عدهم بدوا

  :وحنن نذكر املعروف من عشائرهم

. واملشهور ام فضول. تفرعوا من نصريي من حافظ بن براك. وهؤالء من بيت الرئاسة: آل نصريي-1

  :"افخاذهم"و 

  .ونصيف الشاطي. يرأسهم محد املعلّى. يسكنون يف قضاء بدرة. أوالد فرج بن نصريي. الطعان-1

يرأسهم سلمان . يسكنون يف أحناء جسان ومنديل وبدرة.  بن فرج بن نصريي"معلّى"والد أ. املعلّى-2
  ."اخوة صيتة"وخنويهم . وحممود الصجم, وفرحان البالسم, ومهيلي السويح, العزي

وخنوم . رئيسهم رمحة ابن عبد علي واآلن ابنه رسن الرمحة. من أوالد فرج بن نصريي. العبد الشاه-3
  .وهم يف أحناء العمارة وبدرة. "اخوة شايعة"

 رئيسهم عزيز الفيصل يف أراضي خري آباد "اخوة نايفة"خنوم . من أوالد فرج أيضا. آل عبد اخلان-4
  .رئيسهم نعيمة بن مسيلم. ويف أيب حالنة يف العمارة, من منطقة ميناو يف ايران

ومن . "سعدى" و " فضلأوالد" و "فضول"من بالسم بن فرج بن نصريي وخنوم . البالسم-5
  :فروعهم

ورئيسهم قمندار بن فهد يف علي الشرقي . وهذا ابن مذكور بن سيد بن بالسم. بيت عبد العال"1"
  .ومنهم ذياب ابن جتب بن سعيد بن موسى بن مذكور. "بيت مذكور"ويقال هلم 

 نعمة بن ومن رؤسائهم حسني بن أيب ريشة بن غضبان بن. وعرار ابن عبد العال. بيت عرار"2"
  ."1"عرار

  ."شيخ سعد"هذا ابن مشعل ابن مذكور بن سيد بن بالسم رئيسهم علوان ابن فليح يف . بيت جنديل"3"

, شبيب املزبان. ومن رؤسائهم. فهم فرع من بيت جنديل. ابن مذكور الثاين ابن جنديل. بيت مزبان"4"

ومزبان هذا هو ابن . فاحل البنية املزبانوسكر ال, وحامت الغضبان البنية املزبان, وجوي الالزم املزبان
  .مذكور بن جنديل بن حممد
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  .منهم اليوم يعقوب بن يوسف ابن علي بن حممد بن علي خان. ابن جنديل. بيت علي خان"5"

  :"آل نصريي"ويعد من 

  .ومل نستطع ان نعني اتصاهلم. "حبشة"خنوم . بيت عبد الشويخ-1

  :ومن فروعهم. وهؤالء جدهم براك بن فضل. الربود-2

  .رئيسهم فرج السلمان. اخلرسان"1"

  .رئيسهم راضي احلسني. الصرخة"2"

    

  .ويقال ام من السراي. رئيسهم شاطي. الرويشد"3"

  .املقارفة"4"

  ."االمساعني"رئيسهم فرحان االمساعيل . احلمد-3

  .الظاهر-4

  .ومنهم من يعدهم من جنانة. وقالوا ان هؤالء جدهم براك آل فضل

  :ويتفرعون اىل. وهؤالء ينسبون اىل نصار بن حافظ بن براك: آل نصار-2

وعبد , ورؤساؤهم موىل بن مشكور. وهو رمحة ابن نصار. ويتكون منهم فرع ذا االسم. "1"الرمحة-1
  ."بندنيج"ومنهم يف منديل . وعباس املوىل, وشياع الصفوك, احلسن اليوسف

برأسهم . "اخوة عبدة"وخنوم . م يف أحناء بدرة وجسانومنه. وهذا أخو رمحة بن نصار. اخلميس-2
  .وامساعيل العباس, حممد اخلميس

  .رئيسهم رمحة بن نصار. املرمر-3

وهؤالء فخذ . وهو أخو حافظ ابن براك. وهؤالء يدعون أم من أوالد حويفظ بن براك: احلويفظ-3
  .ويعد من أقدم االفخاذ يتصل برباك رأسا. يرأسهم

  ئر بني المويلحق بعشا

فمالت اليهم عشائر عديدة ومبرور االيام صارت تعد منها , ان بين الم اكتسبوا مكانا مهما بني العشائر
 "سياحتنامهء حدود"وذكر صاحب . وبينها ما كان من جذم عدناين. يف حني أا ال صلة هلا نسبية ا

  .وبينها من ربيعة وكعب. هاعشائر العمارة من السواعد والبو حممد واالزيرج واخرى عديدة من

وامنا نعد بعض العشائر اليت ليس هلا شخصية مشخصة . وال نتعرض ملا يأيت ذكره أو سبق أن ذكرناه
  :بنفسها وامنا هي تابعة
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ويعدون من ربيعة بل عشرية مستقلة فهم من العشائر . وزامل الضمد, يرأسهم مسلم الدنبوس. جنانة-1
  :وفروعها.  ان قد دخلتها بطون من غريهاويظهر. "كنانة"العدنانية وهي 

, وبيت سنيد, والعمارنة, والزرجيات, ومنهم بيت مشر. رئيسهم دنبوس احملسن. فخذ الرؤساء. الكمر"1"

  ."حياي"واحلجاج 

من . والداينية, والنوكية, والضامات, ومنهم اجلالالت. رئيسهم زامل بن عصاد بن شنان. الدريسات"2"
  .والشحينات. من هؤالءقيس ومل يكونوا 

  .ولطيف, وعثوك, ومنهم جنادلة.  العباس"تقي"رئيسهم تغي . خسرج"3"

  .وهؤالء من القحطانيني مبثوثون يف أماكن عديدة

  ."اوالد احلصان"يرأسهم حسني املوىل وسعيد االمساعيل وخنوم . بين عكبة"4"

  .روهؤالء من عرتة من الصكو. رئيسهم علوان بن حسني. الصكور"5"

  ."من السراي"وعلوان بن حسني , يرأسهم عبد اهللا بن سعيد. الشياخنة"6"

. ومنهم الدبيس من بين الم. وهم من عشرية كعب املعروفة. رئيسهم علي اهلميم. "جعب"كعب "7"

  .ورئيس الدبيس يف العمارة جرب بن مهلهل

  .تاء للقلّةوااللف وال. وهم من عشائر زبيد. رئيسهم حميسن بن مسوم. الزبيدات"8"

  .من مشر طوكة. رئيسهم فياض املوسى. الدلفية"9"

  .ولعلهم فرع من امع. منتشرون يف أحناء عديدة منهم يف لواء دياىل. الصبيح"10"

  .اجلمالة"11"

  .البهادل"12"

  ."موايد"تلفظ . املواجد"13"

  .فراكي"14"

  .وعذار, وشرفات, ومنهم عكيل. من ربيعة. السراي"15"

  ."مامو" خنوم .ابيض"16"

, والذهيبات, والبو فرادي, والرسيتم, والبو دراج, بنو سالة: "سياحتنامهء حدود"وممن عدهم صاحب 

  .وبيت مهاش, سادة. وبيت دخيل, والنجاة, وبيت دجن, وبيت عالك

الوا اىل وهؤالء مل يتعني لنا اتصال الكثري منهم وبينها ما ال يعرف له اليوم ذكر بل بعثرم احلوادث أو م
  .وبنو سالة من طيء. القرى واملدن

والفضل ال خيتلف عن البو حممد اال يف . هذا وان وقائع بين الم مذكورة يف تاريخ العراق بني احتاللني
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وعندهم من الشعر ما هو معروف ب . املقدار مع بعض تفاوت ويأيت الكالم عليه عند ذكر العرف
  . املنسوب اليهم"الالمي"

  "العيادة" وعند بني الم

وعندما ترى آثار هزمية أو انسحاب يف القتال تدعو . وحترض على القتال, وهذه أمرأة حتث على احلروب
واهلودج . ومر ذكرها. "العمارية"ويف عرتة وغريها يقال هلا ... وحترك اهلمم,  ويج الشعور"العودة"اىل 

  ."العطفة"الذي تكون فيه يقال له 

وتكون يف االغلب بارعة يف دعوا وبياا فتشري اىل . وتظهر بزينتها, ت اجلميلةوعند بين الم تصعد البن
وكان . ومن هنا جاءت تسميتها. واذا حدث حثت على العودة اذا رأت خلال. قومها بالتأهب للقتال

  : ويف الشعر القدمي. ويف هذه االيام زالت أو سارت على الزوال. آنئذ احلروب غري منقطعة

 بعولتنا اذ لم تمنعونا  ا ويقلن لستميقدن جيادن

    

ويف هذه االيام تغري االجتاه يف احلروب وتبدلت أسلحته وصار العلم أقوى . "العيادة"وهذا عني ما يراد ب 
وصارت قوة العشرية ال تعد شيئا جتاه قوة . سالح وأنصرف الناس اىل املصاحل العامة والنظر يف شؤوا

  .عزاز االمة لتعز العشريةاالمة فاحلاجة تدعو اىل ا

, وهو املعروف املتحقق من الكثريين, "بين الم"عشرية من الفضول : الغزي-1عشائر بين الم االخرى -3

, رئيسهم منشد آل حبيب. وتؤيد النصوص التارخيية ويعدون من عشائر االجود وان مل يكونوا منهم

ومنشد بن مناحي بن حبيب بن شبيب . نيايبم واآلن ابنه الشيخ حممد عضو الس ال1948وتويف سنة 
يسكنون يف لواء الناصرية يف صوب الشامية يف أراضي السايح واملضيمات . بن حممد بن ناهض بن فارس

, وهلم املكانة املعروفة يف الطعن والضرب, وهم زراع. "أوالد حمفوظ"وخنوم , "ناحية اور"والبطحاء 

ومل ينسبهم اىل قبيلة كذا نقل عن , الرب أم أحالف آل مراوجاء يف اية ا... وال حيملون ضيما
  :وفرقهم. "1"احلمداين

  :وفروعهم. فرقة الرؤساء: آل موليه-1

  .الرؤساء. البو برهي"1"

  .آل نصري"2"

  .آل موجيد"3"

  .الطحيالت"4"
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  .الطوامي"5"

  .ويتبعهم آل طشيش من االعبس وآل غزيج من بين اسد

  : وفروعهم"عالوشة" آل عباس واآلن علي آل جودة وخنوم رئيسهم عطشان: البو علي-2

  .رئيسهم عطشان العباس تويف واآلن عداي الكاظم ابن عمه. الشويبات"1"

  .واآلن ابنه فرحان. رئيسهم جباي املطري. آل بصري"2"

  .رئيسهم علي اجلودة. آل جريب"3"

  .رئيسهم عداي آل كاظم. اانية"4"

  :وفروعهم. تويف واآلن حفيده حممد ابن درويش. ل آل مشلرئيسهم عنيط: آل غفلة-3

  .الرؤساء. العرار"1"

  .آل زريف"2"

  .آل شهيب"3"

  .آل شتايت يسكنون مع الطوكية"4"

  : وفروعهم"برشان"رئيسهم جلعود آل دريعي واآلن ابنه سامل وخنوم : آل صوايح-4

  .آل صوايح"1"

  .رئيسهم صكبان الغمش. آل بصل"2"

  .يزةالبو خب"3"

  .البدة"4"

  .الشبيب"5"

  :وفروعهم. رؤساؤهم زياد آل تولة وجربآل ظفري وكطع آل اب. آل االجود-5

  .رئيسهم جرب ل ظفري. البو محد"1"

  .رئيسهم اب الشراد. السويديون"2"

  .ويرجع هؤالء اىل الصوائح. رئيسهم زياد آل تولة. البو نصريي"3"

  . ومنهم آل مساع وآل عليان.رئيسهم كاطع آل صراخ. آل بو غنم-6

رئيسهم محد آل مرزوك واآلن ابنه كاطع ويرجعون اىل عشرية العبيد وخنوم اخلاصة . اهل العرجة-7
  :وفروعهم.  وخنوم العامة حمفوظ"عزاب"

  .البو عبد احلسن"1"

  .يرأسهم كاطع احلمد واحلاج محيد آل صايف. املصطفى"2"
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  .السحوم"3"

  .العمر"4"

وثجيل آل نعيمة وهم رحالة ومن , واحلاج جابر آل مهين, رؤساؤهم حسن آل مصعط: آل عليوي-8
  :وفروعهم. الغزي ومعهم

  .رئيسهم عطية القطان. آل كرمي"1"

  .رئيسهم ثجيل آل نعيمة. آل خشيلة"2"

  .آل رميض"3"

  :وفروعهم. رؤساؤهم مزهر آل حسني وصيهود آضباح وشحم آل جرمد: آل معن-9

  .رئيسهم جنم آل ضباح.املويلحيون"1"

  .رئيسهم مزهر آل حسني. آل سلمة"2"

  .رئيسهم سعيد املبارك. البو عكاب"3"

  .وهم من آل غزي. وصالم ال تزال مع آل غزي. واآلن يسكنون يف الشطرة مع بين زيد

  :وفروعهم. وهم غزي وقسم منهم مع مياح. يسكنون مع آل معن: آل حسني-10

  .غزييسكنون مع ال. الكوام"1"

  .يسكنون مع االزيرج. البو زركة"2"

. وقسما مع الغزي وقسم مع بين رجاب, من الغزي يسكنون مع بين زيد الدجة قسما. آل نصر-11

  .آل حممد والزغرييون: ومنهم. رؤساؤهم حسن آل مزيغيل وسايب آل فهد وعبيد آل هداد

يف اجلبايش ومنهم يف لواء أصلهم غزي رئيسهم جاسم الفارس يف أراضي العبد . آل فرطوس-12
. وأكد الغزي أم منهم. ومنهم من يقول خفاجة. العمارة رؤساؤهم سكران آل ركن وكرمي وعبود

  :وفروعهم

  .آل عطّاس"1"

  .ميتون اىل الصوائح. البو زبارة"2"

  .البو راسي"3"

  .من الغزي. العبادة"4"

  .آل سلمة"5"

  :ويلحق م

  :وتويف واآلن ابنه حسن وفروعهم. انرئيسهم احلاج حسني شيخ. العبيد-1
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  .االعجام"1"

  .رئيسهم عطية. اهلطراويون"2"

  .رئيسهم عودة الوهام. اجلفال"3"

  .رئيسهم عجة اجلديح. اجلديح"4"

  :وفروعهم. وهؤالء من عبس واصلهم يف حدود السماوة وهم يف عداد الغزي قدميا: آل بدر-2

  .رئيسهم ذياب بن عجيل. البو عبيدة"1"

  .رئيسهم ذياب بن عجيل. البو ضويو"2"

  .رئيسهم صكر آل عنرب. آل صياح"3"

    

  .رئيسهم محادي آل واوي. البو حسون"4"

يرأسهم فرحان آل زين ومزهر آل زين وقد توفيا واآلن يرأسهم مطيين . وهم من عبس ليضا:البو طرب-3
  :وفروعهم. آل مايع وسعيد آل صفحي

  . وصياح آل شهد وغيالن آل عنككرؤساؤهم جاسم اهلداد. آل وايل"1"

  .رئيسهم مايع آل زين واآلن مطيين آل مايع. البو رسن"2"

  .نفس البو طرب"3"

  .آل مساليم"4"

  .رئيسهم صياح العواد. آل شهد"5"

  :وفروعهم. وتويف واآلن اخوه احلاج خليبص. رئيسهم مهريع آل فرحان. من عيب ايضا. البو نوار-4

  .نفس البو نوار"1"

  .آل غرير"2"

  .آل وازي"3"

  .آل جدوع"4"

  .يرجعون اىل البو علي من الغزي. آل حرة"5"

  .آل طعس"6"

  .وباقي فروعهم تأيت عند البحث عن عشرية آل عبس يف الد الرابع

ويسمون عرب املناع ورؤساؤهم مطر آل حايف وحيوان آل دويان العجيل ومسعط آل : الشريفات-5
  :جعون اىل بين متيم وقسم منهم يساكن الطفيل ورحالة مع الغزي وفروعهمير. صاحل وشلواح آل مشاي
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  .رئيسهم حايف الشديد. آل عويد"1"

  .رئيسهم حيوان بن دويان العجيل. آل شريف"2"

  .رئيسهم مصعد الصاحل السحاب. الدراوشة"3"

  .رئيسهم شلواح آل مشاي. آل صالل"4"

  .يرأسهم خاطر اجلثري وجنم الشمر. آل طوي"5"

  .رئيسهم ثجيل بن عداي الربدي. آل عاصي"6"

 "املاليل" ورئيسهم منهي الكعيشيش و "الكعيشيش"ومنهم . اجلري رئيسهم مهنا بن مناحي: ويلحق م

  .ورئيسهم مارد الدمدوم

 ومن آخرين 1955-5-2علمت ذلك من الشيخ ثامر بن دحام بن مناحي ومن كاظم بن منشد يف 
  .قبل هذا التاريخ

وأكد يل ذلك املرحوم الشيخ زامل املناع . ويعدون يف عداد االجود. وهؤالء من الغزي: يناجلوار-2
.  يقيمون يف أطراف سوق الشيوخ" جمايسة"خنوم .  وكتب اخرى"سياحتنامهء حدود"ويؤيده صاحب 

  :وفرقهم. وهلم مزارع ومنهم رحالة أشتهروا بالشجاعة ورئيسهم ناصر بن حسني الكبيح

  .ومنهم الكراغول وآل غلبون. لرؤساء رئيسهم ناصر الكبيحا. الدريس-1

  .رئيسهم حممد الشنان. احملمد-2

  .رئيسهم دحام اجلرو. العبابسة-3

  .ومنهم النعيمة والغنام. رئيسهم تركي الكطان الغنام. التيوس-4

  .رئيسهم لول الثامر ومنهم املزعل واحلايف والعشوان. آل نبهان-5

  .واملرعي واحلداد وآل مانع, اجلفيل: وفروعهم. عناد اجلفيل ومفضي بن مرعيرئيسهم . الرفيعات-6

راجعنا الكثريين وحقّقنا عن . من عشائر االجود بل يف عدادها ومل تكن منها: "القشعم"اجلشعم -3
ومنهم من يقول , فمنهم من يقول ان قشعما هو ربيعة بن نزار من العدنانيني. فلم نظفر بطائل, أصلهم

ويف , ورد ذكره يف مطالع السعود. ن بين ماء السماء من القحطانيني والتدوينات جاءت للجهتنيانه م
  .القاموس احمليط

فلم يعوزنا أن نرجع أو , والعالقة بني العشائر االخرى, ويف هذه احلالة رجعنا اىل ما يتصلون به من نسب
 بال ريب من بين الم من طيء من فهم. وذلك ام من غزي رؤساء هذه العشائر. نرجح بعض االقوال

. أستقلت بتسميتها من أمد بعيد: ويؤيد عمود نسب هؤالء على ما يأيت. وهذا الذي نرجحه. قحطان

ومنه اقتبست غالب . والقول بأا االصل ذو مغزى كما ذكر يل الشيخ حممد اخو الشيخ عقاب رئيسهم
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  .ما دونت

ولكن االيام جردا من عشائرها فمالت اىل األريافوبقيت وكانت هلذه العشرية الرئاسة العشائرية مدة 
جاء خرب ثامر . ه795وأول ما ورد ذكرها يف تاريخ ابن الفرات يف حوادث سنة . حمافظة على بداوا

فأمر عربانه بالرحيل اىل جهة , وهذا كان قد تأمل من األمري نعري أمري طيء ومن حكومة الشام. ابن قشعم
وهذه تعد أول عالقة بالعراق واماراته . "1" أمالكه بالبصرة فأستولوا عليها وبوهافجاوزوا على, نعري

والظاهر انه مال . ومن االتصال بطيء وامرائهم نعلم العالقة. وان ثامرا أول رئيس عرف. العشائرية
  .بعشائره بين الم فتمكنوا يف العراق من ذلك التاريخ

    

م ذكرهم فضويل البغدادي الشاعر 1456-ه953حوادث سنة ويف تاريخ العراق بني احتاللني يف 
مث تواىل ذكرها يف حوادث . بقصيدة مدح ا اياس باشا وايل بغداد يف انتصاره على هذه العشرية

واملعروف ان الرئاسة العشائرية كانت معروفة البن قشعم اال ان العشائر اليت كانت حتت ."2"عديدة
يتها أو مالت اىل األريافوعرفت بأمسائها احلالية مثل الغزي وهي تسمية سلطته انعزلت عنه واستقلت بتسم

وكنت أظن . فتكونت من بيت الرئاسة أفخاذ صارت عشرية مستقلة... ومثل اجلوارين, أصل العشرية
  .اا من االجود وامنا صارت يف عدادها ومل تكن منها

يخ عقاب وهو أخو الشيخ حممد الذي كان االستاذ يعقوب سركيس نقل بعض ما علمه من رئيسهم الش
عقاب بن صقر بن ثويين بن عبد العزيز بن : "فذكر يل أن أخاه الشيخ عقاباً هو الرئيس وهو. نقلت منه

 ابن "من"حبيب بن صقر بن محود ابن كنعان بن مهنا بن ناصر بن مهنا بن سعد بن املنذر بن قسام بن 
ه مما يدل على ان احلافظة ال تستمر 795وادث سنة اه وسبق أن ذكر ثامرا يف ح." قشعم بن غزي

.  ويدعون ام نزحوا من جند يف أيام جدهم االخري"الغزي"ولكن املقطوع م ام يتصلون ب , كثريا

وبني ما علمته من الشيخ حممد وما ذكره االستاذ . ويصعب ضبط االمساء. وال شك أنه فاتته امساء عديدة
  .تفاوت يسري

أو رئاسة بدوية على عشائر عديدة فتعترب ناظمة هلا ' هذه العشرية ليست أكثر من أمارةوامللحوظ ان 
وصار , وان امارة املنتفق غطت عليها أو دخلت هي ضمنها بل ضمن أحد أثالثها. ومشتقة منها

ومالت عشائرهم اىل األرياف فضعفت ... ومثله لعشائر زبيد وعشائر أخرى, للخزاعل ذكر بعد ذلك
وهكذا كان شأن العشائر كلها يف حتول مستمر وتطور ال حدود . حدة أو القوة وتبعثرت االمارةتلك الو

  :أخذت فرقها عن الشيخ حممد وهي. وهو ناصر املشورب. "عبد املشورب"وخنوة اجلشعم . له
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  .ويتفرعون اىل احلسني والثويين. جنعان واسرته. الشيوخ-1

  .رئيسهم سلطان بن ناصر. الناصر-2

  .ورئيسهم اليوم سرحان بن جنعان. وجنعان ورد يف عمود نسبهم. جنعانآل -3

  .رئيسهم حسن. آل بندر-4

  .وهم من عشرية اللهيب. رئيسهم شايف. اللهيب-5

  .رئيسهم برجيي بن مطلك الرحال. آل شليهب-6

  :ويلحق م

  .رئيسهم شعالن آل صران. املخايل-1

  .الشهبان-2

ويف . "مهنا"والبو براطم وهؤالء اجلشعم يف املهناوية املنسوبة جلدهم , واملسعود. ويساكنهم اجلنابيون
وكانت هلم الرئاسة العامة على عشائر كثرية أذعنت هلم .  عرفت م"كرمة اجلشعم"أحناء الكوفة 

واآلن يف حالة ضعف ولكنهم ال . وكان العثمانيون استغلوهم للقضاء على املنتفق فلم يفلحوا. بالطاعة
واحلداء وسائر , ال يفترقون عن البدو يف اللهجة ويتعاطون قصيد البدو, افظني على عزة نفوسهميزالون حم

  . من شعراء البادية"راكان" و "رميزان"وكان الشيخ حممد أكثر حفظا لشعر . آداب البادية

  .وعشائر كثرية, واالجود, وخفاجة, وجياورهم بنو مالك يف فروع كثرية منهم

هذه اليها غالب طيء يف العراق اال اا أستقلت بأمسائها اخلاصة وخنوا : سنبس-1 "معن"عشائر سنبس 
والقرىب والصلة مشهودة وان كنا ال نستطيع تعيينها بأجدادها لتوايل . وتشمل عشائر كثرية. "معن"

  .واىل النخوة املذكورة. وكفى أن نعلم اا متت اىل سنبس العشرية املعروفة. عددها

وتفرقت . ل منها ما هو معروف ذا االسم وإن كان ما تفرع منها استقل بأمساء جديدةوسنبس ال يزا
ويهمنا الكالم يف سنبس مث ما تفرع . ومتت اليها تلك العشائر. ومالت اىل مواطن عديدة. وتوزعت كثريا

 عشائر ويف. وهؤالء منهم مقدار كبري يف ربوع الشام وحلب. منها واستقل بأمسائه اجلديدة من عشائر
  .الشام مباحث وافرة عنهم وتفرعام كثرية

ورئيسها الشيخ حنش ابن . ويقولون هذه عشرية حامت. ويف العراق تسكن سنبس يف مشامك بني الزابني
ورؤساؤهم اآلخرون حسن العباوي . وقرية زمزموك من مشاشك, ويسكن قرية هويرة. الشيخ محود

ويقطنون الزاب االعلى ويسمونه . وهذا تويف ايضا. لعباسوسرهيد احلسن ا, واآلن ابنه مرعي. وتويف
وكثري منهم يف بغداد . ومنهم من يقيم يف قضاء خممور يف وادي الفضاء من لواء اربل. "زاب مشامك"

  :ويتفرعون اىل. يعرفون بالطائية
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ومنهم . وقرية الكرعة من مشامك, "روالة"يقطنون يف قرية . رئيسهم علي احملمد الكلبو: املدللني-1
  ."اخلنيزات"صديقنا االستاذ خضر الطائي الشاعر من فرع 

    

, والبو عامر, ومنه حصلت على املعلومات وعد يل منهم اليسار. رئيسهم حسن العباوي: الضريس-2

واستقلوا عن سنبس , فأنفصلوا من مدة, وتفرعوا قدميا من سنبس. والفرير من رؤساء املسعود, واحلريث
  .وان كانوا منهم

, زمارة وكنهش: وهم يف مشامك وقراهم. رئيسهم سرهيد احلسن والعباس وتويف: الرشيد أو اهليثم-3

  .وجادر من خممور, "قراجوق"وروالة يف قراج قرب جبل , وعمر مندان

ومنهم يف , منهم يف قضاء خممور. ورئيسهم عبد اهللا احلسو. وموطنهم سورية. خنوم مرشود: الراشد-4
  :عهموفرو. الكوير

  .الربي"1"

  .ورؤساء املسعود وهم الفرحان يرجعون اليهم. املسعود"2"

  .النفيش"3"

  .احللف"4"

  .احلسان"5"

  .املطاهري"6"

  .ومنهم احلليبيون. ومنهم الشيخ نعمة الفرحان كان نائبا. وغالب هؤالء يف سورية

ومنهم . "عمشة"خنوم يرأسهم الشيخ حممد العبد الرمحن وأخوه الشيخ طالل . يف سورية: العساف-5
. ومنهم من هو تابع مركز القضاء. ومنهم يف العراق يف ناحية الكوير من قضاء خممور. "البو عيسى"

ورئيسهم الشيخ حنش احلمود اهلوار رئيس سنبس مجيعها يف العراق وهو امري طيء يسكن يف ناحية 
. يوخ وحسن احملمد الفارس يف مشامكالكوير يف قرية اهلويرة وهو من اقارب حممد ابن عبد الرمحن الش

  .ومن هؤالء صديقنا االستاذ كمال الدين الطائي. رئيسهم حممد بن شحاذة. ويتبعهم اللهيب

. ويأيت الكالم على اليسار يف احللة. وغالبهم يف سورية. "سعدى"واخلاصة . "معن"خنوم : اليسار_6

  :وفروعهم

ويف احللة . ن العبوش الفندي وحممود احلسني الفنديالرؤساء وهم الشيخ علي السلطا. الفرهود"1"
  .وباقي الفروع هلم مثل فروعهم.  منهم يتصلون م جبد"اهلديب"

  .احلباب يف املوصل"2"
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  .يف املوصل. الرطالة"3"

  .يف املوصل. اخلاروف"4"

  .يف املوصل. العراعرة"5"

  .يف املوصل. السنان"6"

  .يف املوصل. الشهيبيون"7"

رئيسهم حممد العبد الرزاق وتويف واآلن علي العباوي يف اخلازر يف ناحية احلمدانية . احملاميد"8"
  ."قراقوش"

  .يأيت الكالم عليهم. ومنهم يف أحناء سامراء. البو جواري"9"

والعشائر بناحية عوينات يف أطراف . ومن هؤالء يف نفس املوصل يف أراضي خراب من باب سنجار
  .تلعفر

  . محوش بن روميرئيسهم: الزرازير-7

  .ومنهم يف قامشلي. متفرقون: املعاجلة-8

ومن قراهم . رئيسهم الشيخ طعمة الصاحل. يف احلدود ويف ناحية الكوير. "السودة"خنوم : حرب-9
  ."خالد"قرية 

  .يف املوصل رئيسهم حممد علي بن فتحي: السناجرة-10

وهم يف . "مشاملي" ويسميها الكرد" البعرورتل"رئيسهم فتحي بن عبد اهللا يسكنون يف قرية : اجلوالة-11
  :وفروعهم يف العراق. االكثر رحالة واالغلبية هناك كرد

  .رئيسهم درويش احلسني يف مشاملي. البسابسة"1"

  .ومنهم يف سورية. رئيسهم سلوم احلميد. البو شريف"2"

  .اهلناريون"3"

  .املشاعلة"4"

والبو , والبو رمثة, والكديرات, البو ثابت: وعهم االخرىوفر. "مرشود"خنوم . ومنهم يف أحناء العبيد
  .والطربوك, واجلعافرة, والطماسة, والعيدان, صلحة

, ومن فروعهم املازن. ويقولون ان رؤساء زوبع منهم. يسكنون سورية والعراق. متفرقون: احلريث-12

  :وفروعهم يف العراق. واملهاين يف سورية

.  ومهروت وحد مكسر ومواطن اخرى"العكر"يسكنون . باس الصاحلرئيسهم شياع الع. النعريات"1"

  ."معن"خنوم 
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 و "أم العصافري" و"دريدر" و "أبا جحاش"ويسكنون . رئيسهم سلوم بن امحد املطر وتويف. البو عيثة"2"
 رئيسهم "حليفات"و .  رئيسهم نصيف العلي"بو مجيل": وفروعهم.  يف أحناء بغداد وما يقرب منها"ديب"
 رئيسهم حممد "بو عوين"و .  رئيسهم سلمان العلي"الرجيبيون" ويقال هلم "البو سلمان"و , ادي البالشو

  . رئيسهم علوان ابن عبد اهللا"الربكات"و . السلمان

وكذا من مصلح احلبيب . م1944وتويف حنو سنة . م1933-3-2علمت ذلك من رشيد السلوم يف 
 يف ناحية تلكيف "الربكات"منهم يف املوصل يرجعون اىل و. وهو الذي ذكر الفروع. احد رؤساؤهم

والبو عامر يعدون البو . ومنهم يف اليوسفية ويف الصمدية ويف احلوجية مع العبيد. رئيسهم شهاب االمحد
  .عيثة منهم

  :وفروعهم. يف أراضي شيشبار يف اليوسفية. وخنوم معن. رئيسهم غافل بن عباس: البو شري-13

  . الرؤساء.البو علي"1"

  .البو محد"2"

  .وهؤالء يرجعون اىل سنبس رأسا

  .العاصي-14

    

رئيسهم دحام ابن معرف يف مشامك من ناحية . ويعدون يف عداد طيء. "زبيد"وهم : الفليتة-15
ويرأسهم حلو املطلك وحممد . "محري" و "العمرو"وخنوم . ومطراد شرايب, ابو شتيتة: وقراهم. الكوير

 وال نعرف ما اذا كانت "فليتة" ومنهم من يسمى "زبيدا"ومنهم من يسمى .  ستني بيتاالفارس وهم حنو
  .هلؤالء عالقة بآل فليت من السعيد

  .وخنوم مشخة. رئيسهم محو اليوسف. "العراعرة"أصلهم : الغنامة-16

  .ومنهم يف سورية. رئيسهم الشيخ ابراهيم بن رومي يف نفس املوصل: بنو فرير-17

  . بيتا150وهم حنو . "العمرو"خنوم . رئيسهم امحد العازل: ةاملعامر-18

وهم متفرقون يف احناء عديدة ومنهم يف . ومنهم العراعرة والرزيج واملسارة, ويصعب حتديد عشائر طيء
أكد يل ما ذكرت .  من طيء"العليات"تلعفر وغريها من احناء املوصل والوية العراق ويف جنوب الفرات 

م وان والده الشيخ 1955-2-27احل العباوي وابن اخي الشيخ حسن العباوي يف الشيخ أمحد الص
  .صاحل العباوي هو الرئيس اليوم

  :ويلحق م
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  .يف قرية مركيبة يف مشامك. رئيسهم طاهر التمو. اجلربان-1

استقلوا . وهم من سنبس من عشائر طيء. "معن"ويف اليوم الكبري . "كوشة"خنوم : البو عامر-2
ويرجعون . وقسم منهم يف الكوفة, يقيمون يف الراشدية واليوسفية ويف ايب غريب واحناء احللة. همبأمس

  :وهذه فرقهم. ومل نستطع ان نعني هذه االقسام. قسما اىل املدللني وقسما اىل الضريس

  .يف أيب غريب وقسم منهم يف الراشدية. رئيسهم فياض الشيخان: البو غزال-1

  .صر بن حممودرئيسهم ن. بو حسن"1"

  .البو ثامر"2"

  .الرئيس منهم. البو يوسف"3"

رئيسهم الشيخ ثامر احملسن بن حممد بن محد الشبلي وهو رئيس الكل يف أحناء اليوسفية : املواهبة-2
  :وفروعهم. واحللة

  .البو عساف"1"

  .البو جسام"2"

  .البو درباس"3"

  .البو دندل"4"

  .البو شبيب"5"

  .الرؤساء. البو شبلي"6"

  :وفروعهم. وتويف واآلن ابنه عبد احملل. رئيسهم حمل الدرويش يف اليوسفية: البو شعبان-3

  .الرؤساء. البو علي"1"

  .البو ناصر"2"

  .البو كاظم"3"

  .البو فياض"4"

  .البو حبر"5"

واآلن رئيسهم . وقد تويف. فرقة الرؤساء يف الراشدية. رئيسهم شيخ علي الفياض العلي: بو مخيس-4
  :وفروعهم. فياضفهد ال

  .أوالد فياض العلي منهم. بو علي"1"

  .البو محد"2"

  .البو عويد"3"
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  .العتوج"4"

  .البو طعان"5"

  .البو عليوي"6"

  .البو عبد االمام"7"

  .الشويل"8"

  .وهؤالء مجيعا يف الراشدية. ومنهم البو شعيب. املطاردة"9"

  ."كربالء"يف الرزازة . بو جلب علي"10"

واآلن ابنه عبد اهللا يف الراشدية ومنهم البو هالل رئيسهم سكران . م حممود املغريرئيسه: حرارنة-5
  .والبو محود رئيسهم علي العيسى, اجلواد

  .وهم يف الراشدية والفلوجة والرمادي. رئيسهم خضري العباس وتويف واآلن ابنه عبد اهللا. الكطيشات-6

وسكناهم يف الكشك يف اليوسفية . ويف واآلن ابنه جنمرئيسهم عبد اهللا العودة يف الراشدية وت. صباخنة-7
والبو , ومنهم املخالبة وهم الرؤساء والبو صبيخ رئيسهم حسني الصناع والبو ياسني رئيسهم عبد احملسن

  .والبو عيسى رئيسهم موسى الصاحل والبو فراج رئيسهم علي الصاحل وهم يف الراشدية واليوسفية, سويد

البو كيالن الرؤساء : يف ايب غريب ومنهم. كهية العساف وتويف واآلن ابنه علوانرئيسهم : البو عيادة-8
  .والبو بادي رئيسهم عبد احلميد اجلعاري والبو جمبل رئيسهم جواد الكاظم

  .ومنهم يف ايب غريب. رئيسهم حسني اهلوجيل يف اليوسفية: العميشات-9

  .يف الراشدية. رئيسهم مهدي احلسن: بو غزالن-10

ومنهم البو رحييب الرؤساء والبو سليمان رئيسهم . يف اليوسفية. رئيسهم ناصر احلسني: بو عطا اهللا-11
  .حسني الناصر

ومنهم البو طي رئيسهم علي . ويف أراضي أيب حالن. رئيسهم علوان الشالل يف اليوسفية. بو حميي-12
  .ري رئيسهم خضري املخيلفرئيسهم حسني العلوان والبو ع. والبو زهو ومنهم البو دندل, الثاجر

والفرحات , ومنهم الرشيد رئيسهم جاسم احملمد. يف الراشدية. رئيسهم محد الفياض: املسارة-13
  .يرأسهم حممد احملمود وعبيد الفيصل

  .رئيسهم عباس الشيمر يف الراشدية: البغادة-14

ء واحلاج كريدي الذرب وقد رئيسهم عبد اهللا السيف يف أراضي الزبيلية التابعة لكربال: العامرية-15
  .تويف
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 يف النجف "الشمرت"ويقال ان . يف الكوفة عند اجلسر. رئيسهم مزهو الوناس. البو حجي طينة-16
  .منهم كما ان االنباريني يعدون منهم

م ومن غريهم ممن يف أيب غريب ورئيس 1936 حزيران سنة 25هذا ما علمته من أوالد فياض العلي يف 
 حمسن بن حسني ابن محد الشبلي ويدعون أم يف االصل متكونون من ثالثة اخوة سار الكل ثامر بن
  ...ومسار وعامر

ويقطعون بأم من أولئك ومل , "اخلزاعل"ويقال هلم اليوم ,  املعروفة"خزاعة"الشائع أا من : اخلزاعل-3
  .ولعل التقارب اللفظي يف احلروف ساق اىل ذلك. جند هذه العالقة

م يف الد اخلامس والسادس من تاريخ العراق بني احتاللني وبينت ان اخلزاعل مجع خزعل كنت ذكر
ومن مراجعة صبح االعشى تبني ان طيئا تقسم اىل قبائل عديدة منها . وهو ابن الضبع والتسمية به شائعة

. عمال الغربية من اال"سخا"وهي يف بين يوسف مبدينة . والرئاسة فيهم للخزاعلة يف أحناء مصر. سنبس

 فلم يبق ريب يف أم من طيء من "1"اه. وذكر احلمداين أن منهم طائفة يف البطائح من بالد العراق
وهل هؤالء من سنبس؟ . وذكر منهم العبيد. ومل يكونوا من خزاعة ملا ورد يف هذا النص, سنبس

ا جاء عن اخلزاعل يف بعض وم. واحملفوظ خالف هذا والظاهر أم غريهم اذ مل يتعرض لورودهم العراق
  .االشعار للمتأخرين من أم من خزاعة يدل على عدم املعرفة بأصل نسبهم

معجم قبائل " وكذا ما جاء نقال عنه يف كتاب "عامان يف الفرات"وال يلتفت اىل ما جاء يف كتاب 
 فهذه متأخرة "نيعلى هامش اجلزء اخلامس من تاريخ العراق بني احتالل"وكذا ما ورد يف كتاب . "العرب

ووجودهم يف العراق من القرن , ومن النص املذكور علمنا أقدم ذكر هلم. ونقلت املسموع ووقفت عنده
ويف . فهي من أقدم العشائر الطائية املعروفة يف العراق. الثامن اهلجري بل من أيام احلمداين وقبل ذلك

  .خ العراقالقرون االخرية كانت هلا االمارة املعروفة يف حوادث تاري

, واالسود اذا صالت, والقول فيهم ام السحاب اذا االت, نازلون غريب السماوة: "ويف عشائر البسام

, شرقوا يف العلى واموا... نفوسهم على الكرم حمافظة, وشجعام أكرم من كان, كرامهم شجعان

  .اه." ناء رجل واحدأب... حيمد طارقهم ويشتغل بذكراهم مفارقهم, وغربوا يف نيلها واشاموا

  :وذكر من عشائرهم

  .الشيب-1

  .الصكر-2

  .احلاج عبد اهللا-3

  .آل غامن ويقال هلم السلمان يف الرميثة-4
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اىل أن قال أما مكاسبهم فهي احلراثات ... واربعة آالف من الفرسان, وعددهم ستة آالف سقماين: قال
  ...يف الشلب على االار املتصلة ليال وارا

هم يف غاية القوة والكثرة : ""غاية املراد يف اخليل اجلياد"د رشيد آل السعدي يف كتابه وقال السي
أخوة " وخنوم "1"اه." وهو رجل ذكي فارس, وكان شيخهم مطلك ابن كريدي... والشجاعة والكرم

ذ القرن  وقدمياً كانت إمارة قوية حدودها من العرجة إىل ر الكوفة كما هو احملفوظ املعروف من"فاطمة
وبالعبيد وباملنتفق على ما هو مبني ... احلادي عشر فما بعده وهذا زمن وضهم وهلم صلة بوقائع عديدة

  .يف تاريخ العراق بني احتاللن

  :وهؤالء يتفرعون اليوم اىل فروع عديدة

م فخلفه اخوه الشيخ سلمان وهو نائب سنة 1937وتويف سنة . رئيسهم حممد آل عبطان: آل شالل-1
وهذه سلسلة . واآلن الرئيس الشيخ ياسر آل سلمان العبطان. م ويدعى خيال اخليل ابو ياسر1938

وشالل هذا بن صكر بن سلمان بن . الرئيس الشيخ سلمان فهو ابن عبطان بن طالل بن بلبول بن شالل
 وحممد وللرئيس أخوة وهم سرحان. ويقولون ان أصل هذا الفخذ غامن ولعله أبعد أكثر. عباس بن حممد

  .وان حممد العبطان تويف وله ابن امسه فرحان, ومشذوب

  ."95 ص2ج"وجاء تفصيلها يف كتاب قلب الفرات االوسط . والرئاسة اليوم موزعة

والطويلة من ناحية الصالحية وهور ابن , والروجيي يف ناحية املليحة, وناحية الغماس, يسكنون يف الشنافية
  :وأفخاذهم. نيجنم وهؤالء مل يكونوا رؤساء عام

  .واآلن ابنه الشيخ ياسر. رئيسهم سلمان العبطان. الرؤساء. آل بلبول"1"

رئيسهم فرج آل ناصر يف . ومنهم الكرفوش, رئيسهم دغيم آل براك. فرع من آل بلبول. الرواشد"2"
  .الرميثة يف الطحريية

  .رئيسهم حممد آل غازي بن دريس. آل محود"3"

  .بن علي آل محودرئيسهم جريو .  آل حمسن"4"

آل "و , "آل حممد"و , "آل سبيت"و , "آل دجني": وعد صاحب قلب الفرات االوسط من فروعهم
  ."صكر

    

يسكنون مع آل شالل . وشعالن آل سلمان الظاهر, يرأسهم جساب آل محادي. آل مغامس-2
  :وأفخاذهم. ومغامس أخو بلبول بن شالل
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  .الرؤساء. آل حميسن"1"

  .هم شعالن آل سلمان الظاهررئيس. آل ظاهر"2"

  .رئيسهم شعالن آل سلمان الظاهر. آل مرزوك"3"

  .رئيسهم شعالن آل عبار بن كريدي.  البو كريدي"4"

  .رئيسهم سربوت بن صحن. آل ذرب"5"

  .رئيسهم لطيف بن سلطان آل محود. آل بندر"6"

  .رئيسهم أبو عمشة آل رميح. الظويريون"7"

وهم يف أراضي خمرية التابعة . مان أوالد شرماهي بن حممد آل رخيصيرأسهم عزوز وسل: البو محد-3
 "محد احلمود"وهم أوالد . ويف العطشان ويف املشخاب, ويف الرميثة, للشافعية ويسكنون يف أراضي الشبل

وهذا االخري رأس . "1"ه1214وتويف ابنه محد احلمود سنة . ه1191وتويف محود احلمد سنة . املشهور
  .الفخذ

والرئاسة يف البو محد وجدهم االعلى محد , "أهل الطحين"وهؤالء مع البو محد يقال هلم : و حممدالب-4
  :ومن فرقهم. احلمود

  .رئيسهم حسن آل باجي وأعمامه يف املنتفق. وهؤالء يف الشافعية يف املالحة. آل شبيب"1"

يف الرميثة يف أراضي يقيمون . يرأسهم كوك آل وليد ومدلول آل مشاري. آل احلاج عبد اهللا"2"
  .الطحريية

واآلن قليلون مع الفتلة ويف الصالحية . رئيسهم مشران آل وادي يف املشخاب. أل احلاج حمسن"3"
  .مشتتون

رئيسهم حريز آل محود بن حمسن وقد تويف واآلن شاين النبهار وهم يف العطشان من . البو صكر"4"
  .ن عباس باشاويتصلون مع اخلزاعل بصكر بن سلمان ب. الشنافية

هم من اخلزاعل اال أم مستقلون بإدارة زراعتهم يف ناحية الشنافية وكثرم متجولة : قال فخامة العمري
  .بأغنامهم

  .يسكنون يف الرميثة يف أراضي طحريية, وقد تويف. رئيسهم مسعر آل مزعل. آل كرنوص-5

بينه يل الشيخ سلمان العبطان نقطع ومن مراجعة كتاب عشائر العرب للبسام واحلوادث التارخيية وما 
ومنهم , منهم يف املنتفق أعمام حسن الباجي, وهؤالء بعثرت قسما منهم الوقائع. مبكان الفروع املذكورة

وكثرم يف الديوانية يف الشنافية ويف الغماس واملليحة . يف أحناء بلد وال يزالون حيفظون صلتهم
  .والرميثة, والصالحية
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هلم احلاضرة من الشيخ سلمان العبطان ومن اخيه الشيخ مشذوب آل عبطان وكانا أقتبست غالب أحوا
  .1934 نيسان سنة 2وكانت بيانات الشيخ مشذوب يف . ذوي خربة تامة

قال فخامة االستاذ مصطفى . من عشائر الشامية يف الغماس من حد الشنافية اىل االوريج: آل شبل-4
فيميل , وأمهها بأعتبار عددها ونفوذ رجاهلا اال ان ماليتهم ضيقةأم من أكرب عشائر اللواء : العمري

وكان من رأيه ان تعطى هلم , وأن قوة اخلزاعل ا. بعضهم اىل السرقات وتعترب قبيلتهم من اخلزاعل
  .أراضي ليقوموا بزراعتها

ملعروفة وقال يل الشيخ وداي العطية ام من طيء ومل يستطع أن يرجعهم اىل عشرية من عشائرهم ا
ورئاسة .وهذا يؤيده االتصال باخلزاعل أو اخلزاعلة.والشك أم من عشائر سنبس الخيتلفون عن رؤسائهم
ومسعت أم . "حيزة"و, "أوالد شبل"وخنوم .اخلزاعل عليهم رئاسة نفوذ واال فهؤالء هلم رؤساء منهم

فت اىل ماجاء يف اية االرب عن وهلذا مل نلت.والظاهر أم دخلهم بعض عشائر مشر فقيل ذلك. من مشر
  . عدها احلمداين"1",الشبل من أم بطن من بين مهدي من القحطانية

ولعل املنقول احملفوظ من أم من طيء كان سبب الصلة واملرجع أم من سنبس من عشائر اخلزاعل 
  :وفرقهم احلاضرة.أنفسهم

  :وفروعهم.زاعليرأسهم سلمان العبطان وحممد العبطان من اخل: آل جلام-1

رئيسهم .ومنهم آل منصور.ورئيسهم كاظم آل علي آل عميش يف الغماس وأيب زريج.آل صادج"1"
رئيسهم عيدان ."كطّان"وآل قطان , وحممد اخلشان, يرأسهم عباس الرغيد.وآل ماضي, عبود الصايل

, علي آل عميشرئيسهم كاظم بن .الرؤساء.وآل عميش, رئيسهم عباس العلي.والبو الدين, الصويلح

  .ونفس آل صادج, رئيسهم عليوي آل سبية.وآل عسكر

رؤسائهم جاسم آل حممد آل دخني وحسن آل محزة وموجد آل مساوي يف أراضي .آل دهيم"2"
وهم آل , ومناحي بن محود العواد, يرأسهم حممد احلمزة العواد.ومنهم نفس آل دهيم.البطيلة
رئيسهم جاسم .ومنهم آل سويد. رئيسهم مساوي آل عطية.وآل هديب, رئيسهم هديرس آل عبود.جرمي

رئيسهم . وآل ناصر, رئيسهم عبد آل حممد. وآل سليمة, رئيسهم عباس املظيهر.وآل خنفر, آل حممد
  .رئيسهم جاسم آل حممد آل دخني.وآل هرموش, موجد السماوي

    

  .رئيسهم أبن فرج.آل بصري"3"

  :وفروعهم.ظاهر من اخلزاعلرئيسهم شعالن بن سلمان آل . آل خزيم-2
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والشيخ حسني كبري . واملعروف أم من العزة. رئيسهم حسني آل زغري وهم الرؤساء. آل حوير"1"
منهم . ومنهم الشمري. قال ذلك فخامة االستاذ مصطفى العمري. صادق القول, قوي االرادة, النفس
  .د الزهرة الزعيوررئيسهم عب. واحلاجم. واخلليفة رئيسهم عبيس آل سراج. الرئيس

  .والبو خرسة, العيسى: ومنهم. وكرمي الساجت, يرأسهم موجد السلطان آل جاسم. البو بديوي"2"

والقبوي , وآل ظالل, آل سامل: ومنهم. وهم من اللهيب. رئيسهم مطلك آل عبطان. اللهيبات"3"
  ."الفبوج"

 الشنافية ومنهم من عدهم من رئيسهم عبد الرضا آل مدب وهؤالء أصلهم من خفاجة. آل فرطوس"4"
ومنهم قسم كبري بني ربيعة واملياح ومن . "كوشة"وخنوم . وسكنوا معهم. وهو االشبه بالصواب. غزي

  .رئيسهم امحد العيسى. آل محد.أ: افخاذهم يف الشبل

  .رئيسهم حرجان الدغيث. آل محود.ب

  .رئيسهم عبد الرضا املدب. آل شتيوي.ج

, والبو ملوح, والبو حسين, واجلروخ, والبو خليفة واحلجية, ابر وهم الرؤساءالبو ج: ومنهم مع ربيعة

وهم تبع السراي . والكوامات والسمران, والبو شوكة, والبديرات, والبو مويغر والبو حامد, وبيت وريد
 وغنامة وجمموعتهم "احلنطة والشعري"ويزرعون الشلب والدجن . وهم يف علي الغريب والكوت والعمارة

  .بريةك

والبو , وآل جنديل, ومنهم آل بشن. وناطور, ويرأسهم بازول آل عفان وعلج العواد. آل شاووش"5"
  .رئيسهم صلبوخ النويصر. وآل كنوش, والبطوش, زوي

  ."الكنني"رئيسهم ديوان القنين . البو سويعية"6"

  .رئيسهم كصاب اهلربي. آل سباهي"7"

رئيسهم .  التابعة لقضاء أيب صخري يف هور املايح"احلرية"ارة يسكنون يف ناحية اجلع: آل شبل اجللتة
  :وهذه فرقهم. واكثر افخاذهم مشتركة. حسني الزغري

. وقد اكد الكثريون ام من عشرية العزة. فرقة الرؤساء. رئيسهم حسني آل زغري. آل حوير-1

  :وافخاذهم

  .آل خليفة"1"

  .منهم الرئيس. آل مشري"2"

  .آل حاجم"3"

  :وفروعهم. اصلهم من اللهيب. هيباتاللّ-2
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  .البو بديوي"1"

  .البو سويعية"2"

  .آل سباهي"3"

  .وهم من أقارب بيت توحلة يف املوصل. ومحزة الكسار, ويرأسهم عبد املهدي احلاج جبار

  :ومن فرق اللهيبات الساكنني يف اجلعارة

  .رئيسهم عبد املهدي احلاج جبار فرقة الرؤساء. آل شايت-1

  .يآل زكّ-2

  .البو شاهر-3

  .البو حسني-4

  .البو حوطة-5

  .الفنهرة-6

  .البو شيخ علي-7

  . وهم مع الفتلة"بنو ليث"ومن اللهيبات 

  .وقد مر ذكرهم. رئيسهم عبد الرضا املدب. أصلهم من خفاجة أو من غزي. آل فرطوس-3

  .رئيسهم جبار أبو حليل وهو عارفة آل مايح وابنه مدفون. آل مايح-4

  .يارةالبو ز-5

  .آل كاصي-6

  .يسكنون يف هور املايح. رئيسهم فرهود احلرمك. العكارات-7

  .رئيسهم عبد علي الكاظم. آل عبد عون-8

  .اجلاللدة-9

  .البو خليوي-10

  .اجلواسم-11

  .وهؤالء يف احلرية يف أراضي الكرثة

نة تدل على حصلت على هذه املعلومات من الشيخ مشذوب آل عبطان وهم أخواله فكانت معرفته متي
وكان ذلك يف ... وفيه تفصيالت زائدة, وهكذا قابلتها مع ما حصلته من غريه فوجدته موافقا, خربة تامة

السيما اننا . ونظرا للعالقة املشهودة ليس من الصواب أن تنفك أحدامها عن االخرى. م1934 نيسان 2
  .ولذا ذكرناهم بعدهم. نرى رؤساء أفخاذهم من اخلزاعل
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     : اليسار-5

 جاءم من اخواهلم واال فهم معن من سنبس من اليسار "اكطع"خنوم . من عشائر طيء الكبرية
, وطامي بن سلمان الكعيد, تويف واآلن يرأسهم شنان بن عنيزان. املذكورين رئيسهم رشيد بن عنيزان

والناصرية , ويف اخلواصويف احملاويل يف البدع والعبارة والويسية ومرونية ومهينية , يسكنون يف املهناوية
وكثرم , ويقال هلم الظواهر, يف كربالء, ويف ر احلر واجلمالية, ويف احلسينية, ويف ايب مسيج, من احللة

ويف تلعفر . ومنهم يف سورية رئيسهم علي السلطان. وهم اكثر من الفي نسمة. يف املهناوية وما جياورها
ومنهم يف مشامك ورئيسهم حسني احملمد وقد . "مهيان" و, "سعدة"و , "معن"ومنهم من خنوته . رحالة
وكانت بينهم وبني ديزه ىي حروب فتصاحلوا أخريا فتزوج الرئيس من كل . ويتكلمون الكردية. تويف

وان امري طيء حنش احلمود اهلوار من العساف يف . وصارت بينهم الفة ومات الرتاع. عشرية بنت اآلخر
تزوج بنت خضر بك من امراء ديزه ىي كما ان هذا تزوج . ضاء خممورناحية الكوير يف مشامك تابع ق

  .بنت محود اخت حنش

  :وفرقهم

. وهؤالء يف أراضي املهناوية جبوار الفتلة. يرأسهم شنان بن عنيزان وشايف بن كعيد وقد تويف: اهلديب-1

  .ومنهم يف جهة املوصل واحللة

  :وفروعهم

  .ومنهم يف مشامك رئيسهم حممد اجلاسم. واآلن ابنه طاميتويف . رئيسهم سلمان الكعيد. الرزيج"1"

  .الظويهر"2"

  .الرؤساء. نفس اهلديب"3"

ويسمون يف سورية . رئيسهم عليوي الياس يف املهناوية ومنهم من يعدهم تبع اهلديب. الصلبوخ"4"
  ."سنانة"

 "اخلاروف"ية ويسمون يف سور. وهم أهل بادية. يرأسهم دهش احلسني وحتروش بن عيال. الدولة-2

  .ورئيسهم فيها اللو بن خاروف

  .يرأسهم لفتة احلسني وحسني السليم: الكوام-3

رئيسهم ردام الشالش تويف واآلن هادي اجلرب يف احملاويل يف أراضي البدع وحصن جعفر : السبطة-4
  :ويتفرعون اىل. "بو شاجم"ويسمون 

 ومنهم من يعدهم فخذا "العراعرة"الء وهم يف كرب. رئيسهم عبد الكاظم ابن احلاج جرب. اجلوادر"1"
  .مستقال
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  .رئيسهم جبارة احلاج كاظم. احلمام"2"

  .تويف واآلن أوالده. رئيسهم ردام الشالش. نفس السبطة"3"

  .من الصاخنة. رئيسهم جنم العبد العودة. اجلشفي"4"

  .رئيسهم سامل السلطان. العرادة"5"

  .رئيسهم خليف احلمزة. الزيارة"6"

  .رئيسهم حسين العباس. بو طاللال"7"

  .رئيسهم علي الكاظم. البو خضري"8"

  .رئيسهم عبد بن محزة. البو علي"9"

  .رئيسهم عبيد بن ناصر. البو علي"10"

  .رئيسهم منديل السماوي. البو خليل"11"

  .رئيسهم طراد احلاج حممود: اهليجل-5

  .تويف. رئيسهم دهش العودة: املعيبد-6

  .حممد احلسن الليليرئيسهم : الليلي-7

  . يف املهناوية"الشهابات"ويقال هلم . رئيسهم علي بن ظاهر الناعور: الشهاب-8

  .رئيسهم صربي العمران: النعيم-9

ومنهم من . وزنكاح يف اليهودية قرب احللة. أو البو براطم رئيسهم دلّي الشبيب يف الويسية: الرباطم-10
  .يقول من اجلشعم

  .يعدون من اجلشعم. وديرئيسهم مد: النواصر-11

  .ومنهم من يعدهم تبعا. يف اليوسفية ويف القاضية من احللة. رئيسهم زنكاح السلوم: البو زيد-12

  .رئيسهم علي الظاهر يف املهناوية: "الشهاب"الناعور -13

. وقسم منهم مشر. وهم يف اخلواص. وابنه خرباط ويعدون تبعا, يرأسهم ياسني احلسون: املسافر-14

  :عهموفرو

  .رئيسهم عمران يف اخلواص. احلميد"1"

  .رئيسهم عبد ربه. الرمحة"2"

  .اخلميس"3"

  .احملمد"4"

  .املظهور"5"
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  .اخلاروف"6"

  .اخلدام"7"

  .السليمان"8"

  .رئيسهم عبود الرستم يف كربالء. البو مجعان"9"

  .رئيسهم ابن مساوي: الشكر-15

  :احلثيان-16

  .وهم فروع عديدة. ينية وجياورهم املسعوديف ر احلس. رئيسهم حبر: الظاهر-17

: ومنهم. وتويف. يرأسهم عبوش اهلويري وظاهر اجلاسم. منهم يف احللة ويف املوصل: العراعرة-18

  .رئيسهم ظاهر وعبوش اوالد هويري. واملنصور, رئيسهم حسن اخلضر. املناكطة

 بن محيد الصالوة وحممد رؤساؤهم حنش احلديد وكلبو. منهم يف احللة ويف املوصل: السنان-19
  .احلمزة

  .رئيسهم جاسم الرعوي. منهم يف املوصل: الشواجم-20

  .رئيسهم عويد املنوخ: الشهيبيون-21

  .الذياب-22

  .ومنهم يف أحناء املوصل. رئيسهم حبر: العساف-23

  .ومنهم يف أحناء املوصل. رئيسهم أمحد الدياب: الرطاطلة-24

  .ملطررئيسهم عبد اهللا ا: السوكي-25

    

  .منهم يف أحناء املوصل. رئيسهم حصيين. يف اخلازر حنو مائيت بيت: احملاميد-26

  .يرأسهم امساعيل العموري واحلاج عبد اهللا العساف: البو جواري-27

  .رئيسهم عويد احملمود: الصوافة-28

  .وجنرس العويد. يرأسهم خضر الصويلح: احلباب-29

  .والفرهود, واحلليحل, اهلبو: ومنهم. لي السلطان العبوش الفنديرئيسهم ع. رؤساء الكل: الفرهود-30

. "اخوة موزة"خنوم . يرأسهم خلخال املصحب املدلب وحسن العاصي يف أحناء احملاويل: الفواضل-31

  .ويقال ام يرجعون اىل اجلشعم

  .اهلديبومنهم من يعدهم تبع . رئيسهم جاسم احملمد يف املهناوية. هم الفريج: الفرجيات-32

  .رئيسهم شخري املوسى تبع السبطة: الشفاتة-33
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  .وجياورهم الكريط والفتلة وخفاجة

يف الضلوعية التابعة لناحية .  رئيسهم شهاب بن امحد احمليمد"اكطع"من اليسار وخنوم : البو جواري-6
ويف شرقيهم . أقرب اىل الضلوعية. ويف البحرية من الضلوعية وهي جزيرة كبرية. بلد من قضاء سامراء

  :وفروعهم. خسرج

ولقبوا ذا . وأصلهم من تلعفر. رأيسهم شهاب بن امحد احمليميد. منهم يف الضلوعية. البو عفير"1"
  .االسم وأصله من عفر ويريدون تلعفر

ومنهم يف . تويف واآلن حسني العلي العيط. رئيسهم سلمان العلي احلمد. "البو دوغان"دواغنة "2"
  :ومنهم.  ويف الضلوعية ويف البحريةتكريت ويف منديل

  .رئيسهم حسين العلي العيط. منهم يف الضلوعية. البو شوك.1

. آل امساعيل: وهم. رئيسهم علي املطلك. ومنهم يف أراضي الطحماية من منديل. والبو سلمان العلي.2

  .والفياض رئيسهم مال نصيف العبد. فخذ الرؤساء

ويعدون منهم ويقال ام من الشواجم الفخذ . بري منهم مع العزةيسكن قسم ك. البو شاجم من طي"3"
  :وأفخاذهم. املذكور

  .رئيسهم عباس بن حممود بن صاحل بن محد الصفيف. البو صفيف-1

  .رئيسهم هالل ابن حاجي سلمان. البو حسن العلي-2

  . وكربالءومنهم مع اليسار يف أحناء احللة, ومر بنا ان البو جواري منهم يف أحناء املوصل

يرجعون اىل سنبس وهم يف اليوسفية واجليبة جي يف هور رجب رئيسهم نوار االمني . من طيء: املعني-7
البو "ومن هؤالء . ومن رؤسائهم بداع العفن وهم متجولون يف اجلزيرة. وهم فخذ مستقل. الصاحل
  .وكثرم يف البيجي والفتحة. "حداد

وهؤالء من سنبس . "الزرازير"و . "بنو فرير"ويقال هلم .  املسعود رؤساء"الفرير"ومن هؤالء : الغرير-8
والباقون . وقسم منهم يف املوصل رئيسهم الشيخ ابراهيم بن رومي. وهم قليلون ليس هلم جمموعة كبرية

  .ويف كربالء ذكرم يف الد االول, يف سورية

  : ويتفرع هؤالء اىل. "اوسع"وخنوم . من العشائر الكبرية يف لواء الدليم: البو عيسى-9

  البو مهنا-1

ومن أجدادهم . وقد تويف واآلن ابنه حسناوي. رئيسهم هراطة البين رئيس الكل وتويف وخلفه ابنه عيفان
  :وفروعهم. ومل أعلم من حمفوظهم اكثر من هذا. ومسوا آل مهنا. خليفة من طيء تزوج بنت عيسى
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رئيسهم فرحان . اجلوثيات: ومنهم. ميد ومركب املطربالعامرية يرأسهم فرحان احل. البو كريطي"1"
  .رئيسهم مركب املطر. والبو مرير, احلميد

  .و بو ظاهر احلمد. البو مرزوك: ومنهم. باملويلحة رئيسهم فرحان الظاهر. اهلرميات"2"

والبو . العمور: ومنهم. رئيسهم رشيد السعود. باحلصي يف جانب الشامية من الفلوجة. البو عابد"3"
  .عابد ومها اخوان

  .والبو سلطان, احلنافيش: واآلن ابنه ابراهيم ومنهم. رئيسهم علي السويط. باحلصي. البو هوا"4"

  .رئيسهم حممد الصاحل. باحلصي. البو خالد"5"

  .والبو مخيس, البو سباع: ومنهم. يرأسهم رشيد الشحان ودلف العلي. باحلصي. البو مخيس"6"

  .سهم جاسم السعودرئي. باحلصي. البو يوسف"7"

والبو , واملناصري, البو ظاهر: ومنهم. رئيسهم عباس العبد الفرحان. بالعامرية. البو حممد اجلاسم"8"
  .والبو عطوان, حوري

  .رئيسهم علي الفحيل. باحلصي. الفحيالت"9"

سهم مهنا رئي. والبو دعيج, والبني, البو عبد اجلادر: ومنهم. أصل الفخذ وهم الرؤساء. البو مهنا"10"
  .الظاهر

  البو صالح-2

. "عوس"خنوم . رئيسهم دحل العبد الباقي بن خلف بن علي بن جابر بن علي بن خليفة ابن سامل

    : ويتفرعون اىل

وهم من اخوة صاحل . رئيسهم سامل ابن فاضل احلبيب. باحلصي من سن الذبان والنساف. البو حامت"1"
, رئيسهم عيفان العنفوص. والبو سلطان,  سرحان العبد الفياضرئيسهم: البو فاضل: ومنهم. رأس الفخذ

  .رئيسهم سامل الفاضل. والبو كذيلة

وهم من أبناء صاحل رأس . تويف واآلن ابنه شويش. رئيسهم عبد اهللا اجلرنان. بالنساف. البو دهام"2"
  .والبو حسني الرديين, البو ثليج: ومنهم. الفخذ

والبو , والبو حسني اخلالد, البو حممد اجلرب: ومنهم. فرحان البطيرئيسهم . بالنساف. البو خالد"3"
  .غنامة ورحالة. رئيسهم فرحان البطي بالشامية. والبو رملة, غامن

  .ومنهم البو جابر. يف بزيبز من أراضي الصخرية. العواجيون"4"

: ية رأس الفخذ ومنهممن أبناء صاحل أي من ذر. "البعة"رئيسهم عليج اجلاسم . بالنساف. البو سالمة"5"
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  .والبو عساف, البو غريبة

  .يسكنون يف بترة وبزيبز. الرؤساء. البو علي اخلليفة"6"

-10-23يف . علمت عنهم من علي اجلوالن من البو سالمة ومجاعة عن أصلها وفروعها ومواطنها

  .م1939

  :ويلحق م

ذين أخذت عنهم أن يرجعهم اىل ما ليسوا من البو صاحل ومل يستطع أحد من اجلماعة ال. العويسات"1"
  .ولعلهم أعرف من غريهم بذلك. يرجع اليه أولئك

  .ويقولون ام من البو عيسى هؤالء. ومن البو عيسى فرقة كبرية تسكن مع بين حسن وتعد منها

  البو عيسى في أنحاء سامراء

وان املرحوم الشيخ علي الكريم وأما البو عيسى يف أحناء سامراء فأم من البو مهنا على ما نقل الكثريون 
وخنوم . وهم يف مكيشيفة حتو ثلثمائة بيت. ويقولون أم أوالد خليف العيسى. رجح أم من أولئك

ويعدون من أقارم . وبيكات تكريت واجلزيرة, وجياورهم البو عباس. "عوس"و , "أوالد الشايب"
  . يف سورية"سىمجعة العي"وقالوا منهم . هراطة البني من البو مهنا

وكان . وان تركي الفارس منهم سرد امساءهم. ومن البو عيسى من أكد أم سادة من اوالد زين العابدين
  :وفروعهم. وانكر ان يكونوا من البو عيسى الذين يف الدليم, شيخا طاعنا يف السن

  .واآلن ابنه الشيخ غازي. رئيسهم الشيخ علي الكرمي. الرؤساء. البوسليمان-1

يرأسهم تركي الفارس ومصطفى بن حممد بن الفارس ابن حسن بن مصطفى بن احيمد . لبو أحيمدا-2
  .واحيمد رأس الفخذ وان أخاه سليمان رأس الفخذ السابق. بن حسني

رئيسهم احلاج حممد االبراهيم بن حممد بن ابراهيم ابن خليل بن أمحد بن جلّو بن مجيل بن . البو جلّو-3
  . اخللف أخوةوخلف هذا وحسني. خلف

  .رئيسهم منصور بن حسني احلمادي. البو خضري-4

  .وهؤالء أوالد أخت وأصلهم من ربيعة. رئيسهم حممد الصاحل. املخالبة-5

واملشهور , وهي يف قلة. هؤالء من طيء اال ان بعض البيوت منهم تدعي اا سادة: عشرية بين سبعة-10
  :وفرقهم.  دير الزور ويف تركياام من طيء ويؤكدون أم من العزة ومنهم يف

ومل يتعرض البسام الصلها وامنا ذكر منها اخلضر . رئيسهم حممد السليمان الغنام. يف تركيا: البو خضر-1
مسكنهم بني نصيبني . القامعني املعادين, واجليش املضر, ومنهم اخلضر ذوو العيش النضر: "فقال



عباس العزاوي-عشائر العراق    582  

ومل تعارضهم السحب الروائح اال بتكرار محدهم , مل يبق لغريهم مطمعة اال من خريهم. وماردين
. وال وقف على اية, ومل تدرك هلم غاية, فاشتاق أهل زمام بعض فضلهم, فاقوا من قبلهم. واملدائح

وجرد , بيض قواضب, إذا التقت قراها, واملعجلي قراها, والبالغ أشدها, واما احلرب فهم ولدها
,  سابق700عددها . وال تباريها خطوات البارق إن الح, احوأما خيلهم فما جتاريها الري. سالهب

. ولعل هذا السبب يف عدهم من العزة. "العمرو"وخنوم : الشللة-2 "1"اه." وألف من الرماة احلواذق

وجدهم حممد . يسكنون املسطاح يف لواء كركوك ويف تل الشعري مع اللهيب دون الزاب الكبري يف مشامك
ويرأسهم امحد اجلاسم . كما أكد يل الشيخ أمحد الصاحل. وهم من بين سبعة. رااخلضر أعقب موسى وعام

  :وفروعهم. 94وحممد بن عامر العبد اللطيف بن خضر ومر البحث عنهم يف ص

العمران والدرويب واحليادرة واجلاسم الشاعر : ومنهم. يرأسهم حممد املوسى وحممد العامر. املوسى"1"
  .واملوسى احملمد

اجلاسم والسوادي واحلمد اجلرب واللجي والكردي : رئيسهم حممد الصاحل ومنهم. العامراحملمد "2"
  .واحلمد الظاهر واجلنعان واحلمزة والسالمة والسمان والو شارد واجلليب والبو دنون واملفتاح

  .ويرأسهم حممد الغنام وجلّو قرب العكيدات يف دير الزور. الكرعان"3"

    

  .يف العبد الرمحنرئيسهم صن. البو دلوه"4"

  .رئيسهم محيد النايف. احلسني العامر"5"

  .العلي العامر"6"

  .رئيسهم حممد صاحل بن عبد العال يف اجلديدة والطواحية. وهؤالء يف املوصل. العرار"7"

  .الفاخرة واملسطاح يف تل علي: ومن قراهم يف كركوك

  .وهيهاو, ومهانة, وخريدان, الديةواخل, والصالحية, وكديلة, وسيدوة, احللوه: وقراهم يف خممور

وهم يف . "الصبيحات"ويقال هلم . وهؤالء من طيء من بيت االمارة على ما هو املسموع: املوايل-11
وجتاورهم عشرية . "صبحي"يسكنون الكرمة يف أيب غريب وخنوم . رئيسهم أمحد املناور. لواء الدليم

  :وفروعهم. اجلميلة وزوبع

  .البو محاي"1"

  .بو سايرال"2"

  .الرؤساء. البو محود"3"

 يدعون أم "والشورتان". هذا. يسكنون مع البو عيثة من الدليم. رئيسهم عويد بن علّص. اجلواهنة"4"
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وغالب ما علمته . واملعروف أم تبع املوايل. ونايل الكعيد, يرأسهم فرحان ابن ابراهيم السبع. من املوايل
  .م1943 متوز سنة 18كان من رئيسهم امحد املناور يف 

وبني , أصلهم من طيء من املوايل كذا قالوا يسكنون احلوجية من لواء كركوك مع العبيد: البو مفرج-12
واآلن ابنه سلمان العبد الرمحن خنوم . وهو شيخ طريقة. رئيسهم عبد الرمحن الطيار. احلوجية والعظيم

د ومنهم يف أراضي دحيلة واحلركاوي وما وليس بصحيح عدهم من العبي. وهم متجولون. "اخوة فرجة"
  :وفروعهم. يرأسهم صاحل احملمد العمر ومال علي احملمد العمر. جاور من أحناء اليوسفية

  .رئيسهم جميد. البو صاحل-1

  .رئيسهم سلمان بن عبد الرمحن. البو زركة-2

  .اخلشافنة-3

  .رئيسهم محيد الذابل. اجلكاكات-4

  .وهؤالء أخوال صاحب الفخامة االستاذ مجيل املدفعي.  بتسنيرئيسهم جاكة بن. البو عابر-5

  .منهم بيت الطيار. البو حيد-6

  .رئيسهم امساعيل العباس. البو جامل-7

  .يسكنون سامراء مع البو ناز. رئيسهم مطر احلسن. البو رزوقي-8

  .البو عليوي-9

  .يف أحناء املوصل. الطوابنة-10

  . العمررئيسهم صاحل احملمد. البو ظاهر-11

  .رئيسهم كامل العفون. يعدون تبعا. املداهنة-13رئيسهم سهيل املصيبح . العالونة-12

تشتتوا كثريا وقد تكلمنا على الغرير يف الد . هؤالء يعدون من الغرير والشهوان: البو محدان-13
  :ويتفرعون اىل. تفرقوا يف أحناء خمتلفة. ومنهم من يعدهم من طيء رأسا. االول

  . على الزاب متاما"الكهنش"و . "تل محيد"ومن قراهم . يف الزاب االعلى. و سلمانالب-1

ومنهم يف عدة قرى من .  بأرض احلاوي املتصل بقرية محام علي"قرب العبد"يسكنون قرية . البو حسني-2
  .وهلم قرىب بالغرير. رئيسهم علي بن داود الصاحل. "ناحية الشورة"ناحية محام علي 

  .253ذكرم يف الد الثاين ص. واآلن كلهم يتكلمون الكردية. يف ناحية شوان. الشهوان-3

. ويعدون أخوة البو محدان. ويسكنون احلوجية قرب الزاب. رئيسهم حافظ بن جناز. البو صباح-4

, "لواء البو صباح"وكان يتكون منهم . "الغرير والشوان"وقدميا يقال هلم . ومنهم من جيعلهم يف عداد مشر

رئيسهم احلاج حسني العبد . ومنهم يف الصخرجية وشيشبار. وغالبهم مال اىل الغرير. بعثرم احلوادثف
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, ومنهم البو حسن. "البو جناد"ويقال هلم . وهؤالء من الغرير من البو جنديل. اهللا احلمد احلسني الراشد

  .سنيوالبو يا, والبو سيد, واملراشدة, والبو عيادة, والبو حسني, واملظاملة

ويسكنون مع . "البو سيد"ويقال هلم . يف أراضي احلليوة مع البو جنديل. يف طوز خورماتو. الساجد-5
  .الغرير

  .يف أراضي احلليوة. اللطيف-6

  .يف أراضي احلليوة. البو محدون-7

  . مع بين متيم"براز الروز"يف بلد روز . البو حياص-8

ويسكنون يف قرية صابوجني . والبو جناد منهم مع الغرير. ومنهم يف اليوسفية. يف الزاب. البو جنديل-9
  .ودروم يف القنطرة والكبية التابعة لناحية محام علي

  ."آلتون كوبري" قرب القنطرة "البو شرف"ومنهم . "اسحق"البو اسحاك -10

  .قرب الزاب االسفل. البو دولة-11

  .البكر-12

  .الشكر-13

  .البو محد احملمد-14

  .أراضي احللوةيف . البكعان-15

  .يف أراضي احللوة. البو سيود-16

  .يف أراضي احللوة. البو حادث-17

  .يف قرية صابوجني وما جاورها. الغرير-18

  االحوال العامة

  سياسة العشائر 1

    

فليس من السهل حكمهم أو التحكم . العشائر مل يكونوا كأهل املدن يرضخون لالوامر رغبة أو رهبة
وكيف تستطيع السلطة أدامة ... قلة السلطة أو ضعف اإلدارة يف التسلط عليهموما ذلك اال ل. فيهم

ورمبا كان هذا مما مينع الدولة أن . فال ترضى باالنقياد لكل أمر, السيطرة والعشائر الكبرية تعتمد قوا
... لرترةفتكتفي تارة بالطاعة االمسية أو بالضرائب ا. ويصعب أمر اإلدارة. تتدخل يف الصغرية والكبرية

  .وتظهر حوادث الدول يف العشائر الضخمة ويف عشائر احلدود وما ماثل خبذالن ذريع يف حني أو أحيان

واستمرت , ويتكون منها غالب العشائر اليت اشتركت يف الفتوح. وكانت عشائر زبيد ذات قوة وسلطة
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. لدول وشأا يف غالب االزمانفتتركها ا, ومثلها العشائر القحطانية. يف احملافظة على قوا مدة طويلة

  .ويف احلكم العثماين شغلت الدولة كثريا ؤالء أو مل جتد وقتا لاللتفات اليها

وال نريد أن نعيد ما جاء , وامارة طيء جرت هلا من احلوادث املهمة ما يبصر حبالتها السياسية وبقدرا
 حينما "قراسنقر" ومن ذلك ما كان أيام .وامنا نشري اىل بعض االمثلة للوقوف على الوضع. يف التاريخ

ومن هذا القبيل أن بعض أمراء اجليش قال لسلطان مصر بعد . "1""أمري طيء"التجأ اىل العراق ومعه 
عزل أمري طيء ونصب غريه ان الفرصة ساحنة ان نوقع باالمري املعزول فقال له اياك مث اياك ان تعيد مثل 

 يف التجاء االمري املعزول الذي رأى نفرة من دولته ما رأى فمال اىل وظهر اجلواب. هذا القول او تفوه به
  .العراق

ومن ذلك ما وقع لشيخ االسالم ابن تيمية حينما غضبت عليه الدولة املصرية ملسائل دينية سخط ا بعض 
ة فجاء أمري طيء ملتمسا العفو عنه فأجيب طلبه مع أن السلطان كان يف حذر من خمالف, العلماء عليه

, خاف أن مييل االمراء مع أحد فيعلن سلطنته. العلماء مع الرغبة يف أن يكون بنجوة من التضييق عليه

واعتقد ان خطر . ففي هذه املرة رأى اخلوف من أمري طيء اكرب فيما لو خالفه. ومن مث تكون الوقيعة به
  .ل بهخمالفته صار أشد ضررا من خمالفة العلماء الذين هم حتت مراقبته واالتصا

وان ال يتدخل . ومن األمثلة ان دولة مصر أدخلت أمر العشائر يف الصلح املعقود بينها وبني املغول
  ...بشؤوا للغاية نفسها واخلشية من اثارة القالقل من طريقها كما وقع ذلك فعال يف حوادث سابقة

ود إلجياد قالقل أو أحداث ولعل هذا أول اتفاق دويل ملنع العشائر من التدخل يف أمور الدول يف احلد
  .نزاع قد يؤدي إىل حرب بني دولتني متجاورتني

وال شك ان تاريخ االمارة يشعر بسياستها ... وهكذا حتري االمثلة يف احلوادث العديدة اليت ال حتصى
  .ويف تاريخ اجلالئرية والتركمان ما يعني االوضاع أمثال هذه. الداخلية واخلارجية

أو للقيام بأمر بسط سيطرا , وعشائر العرب حلروا, استخدمت الدولة عشائر الكردويف العهد العثماين 
, وهذا كثري يف التاريخ العثماين وظهر يف اليزيدية واملنتفق وزبيد والغرير والشهوان وآل بابان. يف الوقائع

اسة فيها بدت يف فقد كانت الرئ.  ومن أكربها عشائر طيء"عشائر العرب"ويهمنا هنا . وأمراء العمادية
ومما يعني سياسة الدولة مرة يف ,  ظهروا يف حصار بغداد أثناء احلروب االيرانية"آل أيب ريشة"أمرائهم 

  .وأخرى يف أمر القضاء عليها, أستخدامها

أو , أو يف احلاجة امللحة للعشرية أيام القحط وقلة االمطار. وتظهر قيمة العشائر يف العالقات الدولية
ندما تتدافع العشائر أو عندما يقع الرتاع بني العشرية والدولة أو يف حالة التجول لطلب الكأل االلتجاء ع

وان , ويف هذه احلالة حيتاج االداري اىل مهارة. اىل آخر ما ال حيصى من االسباب, يف أراضي دولة جماورة
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وان هذه . ر والدولة معايكون مزودا بوقائع القطر ال سيما العشائر واال وقع يف أخطاء ضارة بالعشائ
  .اإلدارة من أعظم ما يتطلب يف عشائر احلدود

ومن حوادث احلدود ما أوقع السردار االكرم عمر باشا بعشرية اهلماوند الكردية مما دعا اىل غضب دولته 
وكانت قبل ذلك جربت يف . عليه من جراء هذه الفعلة املغلوطة يف وقيعته بعشرية من عشائر احلدود

  . غلطها وأملها ان ال ترتكب مثل ذلكالبلباس

    

فأن الرتاع البسيط قد يؤدي اىل . وال يقل االمر أمهية فيما يقع بني العشائر املتجاورة يف اململكة الواحدة
, واالداري احلازم من أعظم واجب عليه أن يشعر مبا يتوقع حدوثه فيتدارك أمره. حروب طاحنة ومتوالية

ويف . كن من السيطرة عليه ليحدد الرتاع ويقطع دابره بني عشريتني أو عشائرأو أنه اذا سبقه احلادث مت
ومن جهة اخرى ان . فهو حمك. ومنها يعرف اخلرق او احلزم. حوادث التاريخ الشيء الكثري من ذلك

رؤساء العشائر قد يظهرون القدرة واملوهبة يف وضع اليد على احلادث فال يدعون جماال للتوسع فيقمع يف 
  .وقد يفرط االمر يف الرتاع بني العشائر املتجاورة فيحاولون حتديده وتضييق نطاقه. الاحل

وهناك االتفاقات بني العشائر حلفظ كياا جتاه ما تشعر بقوة من . وال شك ان هذا االمجال يعني احلالة
. أو اإلدارةويطول استعراض ذلك مما حيتاج اىل حنكة ومهارة ونفوذ نظر من الرؤساء . "ضدها"ندها 

والضرورة تدعو اىل التوسع يف االمثلة ونقدها وحترير ما فيها بسعة اال اننا ال نزال يف حاجة اىل بيان 
ويف التجارب عربة ودروس . مذكرات يف وقائع خاصة أو استعراض الوقائع وما أرتكب فيها من أخطاء

  .عظيمة ملن يتأهب إلدارة مثل هذه اموعات

  .وهي مشاهدة يف وقائع كثرية جدا. ط وسوء التدبري كثرية ال حتصىواالمثلة على الغل

وليس من ببعيد ما كان بني عشائر مشر وبني عشائر احلدود يف الشام يف أيامنا كما وقع بني مشر 
وبني العزة والعبيد وعشائر . والعكيدات أو البكارة أو ما حدث بني عشائر العراق بني مشر والبو متيوت

والتقليل من ,  احلدود ال حتصى وتدعو دائما اىل التفاهم بني احلكومتني لتاليف اخلطروحوادث. أخرى
وكان العقل . "جملس التحكيم"مما كان يودع يف احلال اىل . الضائعات أو ما خيشى أن تؤدي اليه احلالة

 فأن الدول والغرض أماتة الضغائن أو الغضاضة بأي وجه كان واال. واحلكمة من خري ما يتذرع به, رائدا
ومن الضروري . وحدود العراق كثرية. قد تستفيد أحيانا من ذلك الثارة الفنت وتوليد اخلصام أو الشحناء

التيقظ يف أمر إدارة العشائر حذر حدوث ما يكدر الصفو بني املتجاورين وهكذا بني عشائرنا يف احلدود 
والسلطة .  التوفيق بينها وبني هذه العشائروقدرة اإلدارة تتجلى يف حسن. أو بني هؤالء وبني ااورين

وحوادث بين الم وكعب ال حتصى كما أن . القوية ال يفيد وحدها ما مل تكن مقرونة حبكمة وعدل
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أو رب من . وهكذا سائر العشائر حىت الضعيفة تنضم اىل القوية. وعرتة كثرية, حوادث الضفري ومشر
  .وجه الدولة فتكلفها العناء

تاج االمر اىل التعقّل والبصرية اكثر واال أدى احلادث اىل ما جير اليه من مصائب تدمري ويف الداخل حي
ويف هذا ال ختسر . وال تغفل معرفة بل تكون على بصرية تامة, والسياسة القومية ال مل وسيلة. وقتل

فتؤثر فيها الدولة بل رحبها يف ان ال ختسر ما يتوقع حدوثه من جراء حركة طائشة أو خرق من موظف 
وال . وليس كل الوقائع مما يصح أن ينتفع به. وال نقطع بأمهال الوقائع أو وهنها. ويف العشرية أو العشائر

  .يقال يف االمهال و االغفال اال ملا كان تافها ال يستحق االلتفات

طلوب التفاهم من وامنا امل. واالمر املهم ان ال تعد من املصلحة اذالل هذه العشائر بالنظر ملا وقع أو يقع
ومراعاة , طريقه وان ال ترضى بوجه ان تتحكم هذه وامثاهلا بالعشائر الصغرية بل جيب االحتفاظ باملوازنة

فال تقبل الدولة باالعتداء بامل كسر نشاط عشرية واذالهلا لتنقاد للموظف الطائش واختاذ الذرائع , العدل
والطيش . ويف هذا ربح. عتداء يف مراعاة اهلدوء والراحةللوقيعة ا ال ان تفسح اال بل متنع من اال

  .مذموم يف كل االحوال

ه جرى حادث مؤمل بني مشر وبني البو متيوت 1365م وشهر رمضان سنة 1946ويف آب سنة 
والسبب , فوقعت مذابح طاحنة بني الفريقني تضاربت اآلراء يف أصل وقائعها, واجلحيش يف أحناء املوصل

وبينهم وبني عشائر , ن مراجعة حوادث سنني نرى وقائع عديدة بني مشر والعكيداتوم. الداعي هلا
وهي . وحوادثها معروفة يف أحناء سنجار, والسبب ان هذه العشرية هلا مكانتها من أيام العثمانيني. أخرى

ياسة  من العراق فال تنكر مكانتها من حيث الس"احلدود"ولكنها اليوم صارت يف . شغل احلكومة الشاغل
  ...وال يصح أن تترك, ومن نواحي عديدة ال يهمل شأا

    

وعلى كثرا ليس هلا مواطن , ورمبا تتحكم م وال تلني هلم, ومن أخرى قوة ال خيشى منها ااورون
وان تتوىل بعض , وان تشتغل بالتهريب, "اخلوة" أو "اخلاوة"وال مدار معيشة فتضطر أن تأخذ , رزق

وغضب بعض التجار يف , والعقود معها وتستدعي ما أدى إىل سخط ااورين, دولةااللتزامات من ال
وكان هؤالء أي مشر ميلكون قرى يف , فزاد التذمر منهم, املوصل بوضع اليد على مثل هذه األمور

فأدى ذلك إىل نفرة أصحاب القرى مثل البو متيوت فتجمعت النفرة واتفق الكل على معارضة , سنجار
ومن أكربها نفرة أولئك التجار من أهل املوصل ... والتنديد ا يف كل حادث يصدر منها, ةهذه العشري

واستوىل , فسلب منهم, من اجل ام مل يكونوا أحرارا يف تصرفام مع اخلارج وهو مورد رزق الكثريين
  .على مرافقهم رجال هذه العشرية فحرموا الفائدة ومل يتفامهوا معهم
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ويتظلموا منهم , ويتشكوا بلسام, وسبب أن ينطق مجاعات بأقالمهم, لتشنيع عليهمكل هذا أدى اىل ا
ولكنها من جهة واحدة وال مناضل , والتنديدات عظيمة منهم, االمر الذي جعل صوم عاليا يف الصحف

وقد صدق سعد الشريازي يف قوله ما معناه ان القلم بيد االعداء يكتبون ما . أو مدافع عن رجال مشر
فاختذ وسيلة على خالف حقيقة الوضع أو اكباره وعلى ما هو , وما دعا من تنديد, أوحاه هلم من حنق

وال طريق , مؤثر يف الرأي العام باظهار ان مشر من اجلناة العتاة يف وقت نرى الرزق عندهم حمدودا
, تحرروا موارد رزقهموان ي, يراد منهم أن ميوتوا جوعا دون أن يعملوا لبقائهم. بل ضاق كثريا, للتعيش

واحلاجة االقتصادية تؤدي اىل اكرب من ذلك دون . ومل يتفامهوا معهم يف التجارة. فصاروا يتاجرون أيضا
فما العمل جتاه ذلك؟ فهل نكتفي بالتسكني للحوادث بالقوة فلم نتخذ لالمر تدابري . التفاهم من طريقه

فندعها , ال نفتح هلا باب رزق يؤدي اىل اعاشتهاو, ناجعة حبيث تذل حلد ان تتبعثر حالتها وان تدمر
ان ! فلم نتخذ ما يلزم؟. تتدهور فتحرم االستفادة منها يف مواطن احلاجة امللحوظة ال سيما بعد منع الغزو

, وان احلكمة تدعو اىل حمافظة املوازنة,  يف مثل هذه وغريها حتتاج اىل عقل فعال جوال"السياسة"هذه 

واحلالة ال , أنينة ال بالفتك والتدمري بل من طريق التوجيه االجتماعي واالقتصاديوأن تنال االمة الطم
  .تداوى مع بقاء العوامل احلاكمة أو املتحكمة دون ان يؤخذ من زمامها لتصد غوائل عديدة

وهكذا يقال يف الوجهة االخرى بأن . واحلادث بني عشائرنا. "عشائر احلدود"وال تفترق هذه عن إدارة 
واالسباب الداعية لتحسني السياسة ال يتم بقبول عيثها وافسادها بل مراعاة .  من طريق البو متيوتتعاجل

واالنتعاش والنشاط , ويقى شأا يف معيشتها بأفساح اال للعمل املؤدي اىل احلياة, ما يساعد على حياا
وقوة مكينة , ن حارسا أمينافتكو, وتتأكد املصلحة, حبيث يكون االرتباط من طريقه وان تشعر بالنفع

وان مل تكن هناك حراسة من الدولة بل جند االرتباط قويا والصلة , مرتبطة بالدولة وعينا ساهرة ال تنام
وهكذا يقال يف عشرية البو متيوت باالصغاء اىل مطاليبها املشروعة املقبولة بأجياد . والثقة متبادلة, متينة

ولزوم توجيهها توجيها صاحلا وان , ل يف العشائر الكبرية االخرىحل ال خيل حبقوق اآلخرين وهكذا يقا
  .ووضعها الالئق, تنال مكانتها القوية

واالعتماد ورعاية , وحسن الثقة, وإمنا هناك احلكمة. وطرائق لإلدارة, وال يصح إن توضع قواعد لإلعاشة
واحلادث . احلاجة املنشودةوال إن تسخط الدولة دائما لتؤدي , املصلحة فال يعد أي عمل منها مضرا

ال يغريها الوضع من جراء حادث , املوضوع البحث مل يتدارك بل ما هو إال سلسلة من الصالت التارخيية
وان ال يتحرك االداري حركة ... وجيتث من اصله, واحلزم أن يتعقب املوضوع من طريق التاريخ. بعينه

وليس القصد اذالل . ان يفرط ما ال حتمد عقباهأو يقوم بأمر مغلوط بل يراقب االمور خشية , طائشة
  .أحد املتنازعني بل رفع اخلالف بوجه صحيح
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واالتصال , واالختالف احلاصل من اجتاه النظر املتباين, ومذاكرات املنازعات, وان حلول الفصل. هذا
 أن االتصال كما, بآمال كل طرف استدالال بالظواهر مما يسهل هذه املعرفة ذات العالقة بالعرف العام
وعرتة وسائر العشائر , باألوضاع االخرى بني العشائر اليت ال عالقة هلا ؤالء من صور احلل أمثال الضفري

, ويكشف عن اآلمال, مما جيلو عن العرض. وأقرب للعرف والعادات املألوفة بني الكل, ممن هم بدوي

  .ويبصر باحلل

    

ونرى . وأمر تالفيها سهل بالتفاهم.  بينها غالبا من وقائعوهكذا يقال يف العشائر املتجاورة وما حيدث
وضع مشر اليوم أشبه بوضع طيء يف العهود السابقة وحسن اإلدارة يف اجلوار ضرورة الزمة وتدل على 

  .حنكة

يف تسهيل أمر هذه املعرفة ومل تتخذ الوسائل العلمية لالتصال بأمر العشائر , واىل اآلن مل نر تدبريا سديدا
أو , يم مطالبها تنظيما علميا حبيث تدخل املطالب يف دراسة اجتماعية وحقوقية وتوجه توجيها صاحلاوتنظ

ومثل ذلك أفساح اال ... أن تراعي االوضاع ويتدرب عليها للدخول يف أمر اإلدارة او ما ميسها
  .للمباحث املوسعة

دارة ومتكني أعماهلا مقرونة بالسياسة ويف هذا نرى لزوم تكوين املعرفة احلقوقية والتارخيية لصالح اإل
واذاكانت تشكيالتنا يف أمر احلدود واملنازعات العشائرية الكبرية نافعة ومل تتكون إدارة موسعة . السليمة

بالوجه املطلوب فال ريب ان احلاجة تقضي بأستخدام اداريني حازمني بأختيارهم اللوية احلدود وااللوية 
وخرق اإلدارة , ر لئال تقع أغالط تكلف الدولة سوء السمعة يف اخلارجاملتكونة من أغلبية العشائ

  .واالضرار الكبرية يف الداخل

أو ممن قام بأعمال , واىل اآلن مل نشاهد مذكرات من رجال اإلدارة يف هذا الشأن ممن عمل يف احلدود
وال , تفكري يف اإلدارة الصاحلةأو تدبريا ناجحا يف نظر أولئك ليمهد ال, تتعلق بعشائر الداخل مما يعني جا

  .رأينا من قام بنشر بعض قرارات التحكيم مما يهم نشره ملا فيه من مطالب

ومن الضروري أن نشري اىل ان الصالت قوية بني سياسة العشائر وبني العرف املتكون بني عشرية وعشرية 
  .دون روابط أفراد عشرية بآخرين من نفس تلك العشرية

  "والعالقات بين العشائر" فالخصومات والعر 2

 أو العارفة وليس هلم "احلكم"مث اىل . وهذه تركن يف الغالب اىل قوا. تاريخ الرتاع بني العشائر قدمي
ويف العشائر الزبيدية والطائية . وامنا لكل عشرية عرف نتيجة أزمان متطاولة أو اثرة وحتكم. عرف عام
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  .وكانت على هذا دون استعانة بسلطة. كثرياالعرف مشترك تقريبا وال خيتلف أو يتباين 

ويف هذا . والبداوة حمدودة يف قضاياها.  يف الد األول"1"وكنت تكلمت يف العرف البدوي وخصوماته
  .يشترك أهل األرياففي الغالب ولكن األريافاكتسبت عوائد جديدة ال ينكر وجودها فيمن حلت حمله

. ة امنا كان للخشية مما جير اليه الرتاع من حروب طاحنة ومستمرةأو العارف, والشك ان اللجوء اىل احلكم

وال يتخلى العارفة من مراعاة . ولذا يستهدف احلسم تطييب اخلواطر يف الدرجة االوىل باعادة االلفة
مث صار االداري يقوم مبا . احلكمة وتعيني وجه احلق يف احلل لقطع دابر الرتاع بان ينفذ اىل اعماق القضية

  . به باالشتراك مع احملكمنييقوم

وأمنا الغاية التقريب ومراعاة احلل املرضي . وحل أصل الرتاع من أسهل االمور أو أنه يف درجة متأخرة
  .الجتثاث ما هو سبب التخاصم

, وان األريافأحدثت مشكالت جديدة كاالنتفاع من االرضني ال الغزو وال أجياد عداء الستغالل احلروب

وبأهل األريافبعضهم مع بعض مما , قارعات نفسها وامنا هي يف االكثر ذات عالقة بالبدوواالستفادة من امل
ورمبا كان خطرها . ومن مث يستدعي االمر احلل يف هذه املشكالت. دعا ان تنشأ أوضاع مل تكن مألوفة

م وقل ومنازعات أو معارك طاحنة بني املتجاورين فتسلب راحته, أعظم ملا تؤدي اليه من حروب دائمة
ان كانت تتدخل الدولة فتقضي على الرتاع وتقف بكل عشرية عند حدها اما لتهاون او غفلة او ما 

  .ماثل

واذا تدخلت فامنا كان بأمل ان تتمكن سلطتها أو أن تستوقي حقوقها أو تستغل الرتاع للقضاء على أحد 
 ورمبا "احلكم" ومن مث خيتار وهكذا قلّ ان يرى احلق ظاهرا يف جهة. املتنازعني فيكون وسيلة ساحنة

تكسب احلكومة قوة مبساعدة الضعيف لتقضي بعض مصاحلها املعلقة أو تقوية سلطتها استعانة بالفريق 
واحلوادث التأرخيية مثل هذه تعني . وتظهر سياستها يف هذا التدخل ألمر غري ما وقع عليه الرتاع, املناويء

  .الوضاعضعف سياسة الدولة العثمانية واستغالهلا ل

    

فتسعى , ومن املهم ذكره ان احلكومة قد تكون سلطتها قوية وقدرا ظاهرة فتدرك أصل الرتاع وبواعثه
وهذا قليل يف العهود . فتمضي يف احلل على طريقة مستقيمة. للقضاء عليه دون الركون اىل االستغالل

ياسة الرشيدة واحلق والعدل معا ويف هذا ضياع الس. ومن السخف ان تلجأ اىل القوي فتساعده. السابقة
ومن , وتعند القوي يف مطالبه اجلائرة. فاالمر مل يكن بالسهل السيما عند تعادل القوى أو اختالفها

  .الواجب ان حيتمي الضعيف بقوة احلكومة فيجد له ناصرا قويا

وادراك , دقيق احلادثواحلوادث التأرخيية مما يسترشد به دائما اذا كان ذلك مقرونا بت, والوقائع اليومية
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فاحلذق مييط اللثام ويسهل أمر . صور احلل مبعرفة كنه الوقائع وما ينطوي ضمنها من آمال كل فريق
, واملصاعب اليت تعترض يف هذا السبيل كثرية جدا بل قد تكون بعيدة أو مبتعدة عن الغرض. احلل

  .فتكون أقرب اىل التفهم, اعوهذه توضحها احلاالت املشهودة واالوض. فتحتاج اىل سيطرة وتغلب

ولكن االوىل ان نتدبر . أو ما خيشى أمرها ويتوقع خطرها, وال نقول كل الوقائع مبثابة واحدة من التعقيد
املوضوع من مجيع وجوهه ليتيسر الوصول اىل حل صريح وصحيح أو منضي يف طريقة ساملة ناجحة يف 

  .حسم الرتاع

 ما انفردوا به مثل املنازعات على االراضي أو االعتداء على ويالحظ ان حياة العشائر الريفية تعني
واالعتداء على االشخاص أو ... أو غري ذلك من حقوق شرب أو حدود, أو على املاشية, املزروعات

فمن الضروري االطالع على أوجه اخلالف وبواعثه وحينئذ ال يصعب احلل بان ندرك ما ... على العرض
  .ية أو اقتصادية دعت للخالفوراء ظاهره من حاجات مدن

وال ينكر ان بعض احلوادث .  ومهارة االداري ونفوذ نظره"العارفة" أو "احلكم"وذا تتفاضل قدرة 
أو ان الطرفني حياوالن احلسم , تضظرب فيها اآلراء فيخفي الغرض أو يتصلب املتنازعون فيعسر احلل

  .يكون ذلك ممثال رغبة أحدمها يف احللأو أن ... االداري بأي وجه كان ليعودوا اىل نضاهلما

وكل ما تباعد الطرفان فال يدع احلازم تدبريه اال وذهب عمله . فيوجد اهلدف. ومثل هذه جيب أن تعرف
  .أو ما كتم القوم ابداءه, ويف هذه احلالة جيب ادراك احلق وان اليفلته االداري وال يهمل ما خفى. هباء

وكل واحد من املتنازعني يف . ئذ خنشى أن منيل اىل أمر ال يعد صواباوحين. ذلك ما يعني حقيقة االوضاع
  .والرأي احلقيقي يظهر البواطن ويعني مكان احلل. أدلته يستهدف غرضا

وقد يعرض للمرء بأن مثل هذه ال توجد يف . اننا يف هذه احلالة حنتاج اىل قدرة سياسية وقضائية معا
وامنا . وهنا اليهمنا الطعن باإلدارة. وال يزال وجه الرتاع باديا. اواخلطل سائد يف كثري ممن رأين. الغالب

  .وال نلتفت اىل أقوال مثل هذه. تدعو احلاجة اىل التوجيه

تولدت عندتا مشاكل عديدة وال شك ان هذه كغريها حتسم بوجه مهما كان نوعها بيد اجلاهل 
. د ان يقطع الرتاع ظاهرا استنادا اىل السلطةومل يكن املقصود احلسم املطلق واال فبوسع كل أح... والعامل

  .ويعنينا بيان املشاكل بالنظر لقانون العشائر يف االرياف. ولكنه مل يعمل شيئا اذا مل يكن زاد يف املصيبة

أو منافع كانوا يظنوا الوسيلة املهمة لبقاء حيام فلم يطرأ , فان الغاء الغزو مما حرم العشائر من فوائد
فال شك ان املسؤولية جيب أن تكون حمدودة وخاصة . ياة خطر وزالت مبا فيها من عرفعلى هذه احل

فاذا مل .  املعروفة يف الشريعة االسالمية"القسامة"فنسأل اجلميع كما يف , باملسؤول اال ان تكون اجتماعية
لك يف الد أوضحت ذ. يعرف القاتل يف قرية أو قبيلة فال ينبغي ان نتهاون يف احلل بأن نسأل الكل
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وعندنا يف وقائع عديدة الزمت اإلدارة املتهم الذي مل تتحقق اجلرمية عليه دون مراعاة مسؤولية . االول
ولعل بقاء املسؤولية لغري اجلاين . القرية أو العشرية اليت وقع بالقرب منها احلادث مما يستدعي مسؤوليتها

واذا كان هذا تدبريا مقبوال يف حق البدو . يق احلقاعتراف من اإلدارة بضعف تشكيالا وبعجزها عن تطب
ومل نر قانونا يف . فال ينبغي أن يسوغ يف األرياففهم أهل قرى اوال خيتلفون عنهم, الرحل لضرورة قاهرة

  .أمة يلزم باملسؤولية غري املسؤول حقيقة

    

. ه لفقدان القدرة يف مطاردتهويف هذا محاية ل. وان اجلاين كان معتزا بعشريته, كانت اإلدارة غري متسلطة

ومن مث تركن العشائر اىل مراعاة العرف ولكننا نرى االجحاف مع وجود السلطة واالوىل مراعاة القانون 
وان تصلب اإلدارة واصرارها يف الدوام على تطبيقه مع اثارة قضيته يف االس النيابية املتوالية مما . العام

ولذا مل اتعرض . على لزوم الغاء هذا القانون يف القريب العاجليدعو اىل االستغراب ويبعث االمل 
وهذه ال ختتلف عما يف الد . لتفصيل مسؤوليات أفراد العشرية بالنظر للجاين وبيان العرف اخلاص ا

  .االول

, واالمل ان تزول الوصمة عن العراق يف انه حيكم على اجلاين وعلى أقاربه بسبب ما أحدث من جريرة

ورة تدعو اىل الرضوخ اىل القانون العام كما أضطرت اإلدارة اىل فصل منازعات االراضي بعد فالضر
  .ومثلها االحوال الشخصية اودعت اىل احملاكم الشرعية كما كانت. اكمال تسويتها بايداعها اىل احملاكم

يف البالد مدة أكثر  على األريافبعد ان كان الشرع سائدا "قانون العشائر"وعلى كل حال ال يأتلف تطبيق 
كما ال يصح . وبعد أن كان وضعنا احلقوقي تابعا لذلك القانون, والقانون العام بعده, من الف سنة

أو أهل املزارع احملدودة اليت هي أشبه بالقرى أو جزء . تطبيقه على أهل األريافوهم أهل القرى الصغرية
 مما يسهل الغاءه متاما أو أبقاءه حمصورا فيما منها وال شك ان زوال قسم منه وخروجه عن دائرة التطبيق

حيدث بني العشائر بعضها مع بعض يف الداخل واخلارج يف حني أن التحكيم يف قوانيننا مقرر ومن السهل 
  .مراجعة أحكامه وتطبيقه عليهم

شائر فالع. واآلن تشترك االمة يف وضع قوانينها. "االس النيابية"كان وضع هذا القانون قبل تشكيل 
وهم يشرعون القوانني علينا ولكنهم مل يقبلوا أن تكون شاملة للجميع بل على أهل . نواب يف جمالسنا

  .وهذا من أغرب ما رأينا. املدن دوم

  عرف األرياف وعالقته بالبدو
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فال يرضى أحد أن يكون مسؤوال دون أن . "العشائر الريفية"ان قانون العشائر ال تظهر احلاجة اليه يف 
وأهل األريافاستقروا يف مواطن وتركوا التجول . الن هؤالء ال خيتلفون عن أهل املدن كثريا. تكب وزراير

. وبتوايل االيام فقدوا خصائص البدو الكثرية. اال احيانا ولدوافع خاصة ومن مث صاروا كأهل املدن

جرت بعض احلوادث على ولكن . والعالقة بالبدو ال تنكر وجيب أن تكون مدنية وتابعة للحقوق احلديثة
  .العرف العشائري ألنه القانون املعمول به

فرأيت أن أبدي وجهات النظر , من ذلك ما وقع بني مشر والعبيد وهذه أقرب إىل أيامنا واتصالنا حبوادثها
يف . ولعل النظر اىل ما أختذه الفريقان للتذرع باالهداف مما يدعو لاللتفات.  فيها للتبصرة"صور احلل"يف 
ذه القضية حناول أن نعرف االجتاه احلقوقي ملا جتلى من تضارب اآلراء ألستجالء الغامض عند اضطراب ه

, االفهام يف أمر احلل فما متسك به أهل البادية وأهل األريافمن املعارضات يكشف عن قدرة يف التوجيه

  .وتدقيق بالغ حده, وهذا حيتاج اىل دراسة عميقة. وأظهار العرف

أو اا أسرة موسعة فالتضامن , ن هذه العشائر كل منها مبقام أسرة يف تناصرها وتعاواوهنا أقول أ
وحتميها قوة , أو حافظت على وضع االسرة ملا رأت من احلاجة اىل االحتفاظ, بقيت كما كانت. مكني

 ورمبا .وهذا مشاهد يف كل عشرية. فكانت ضرورة التالزم ظاهرة يف التعاون للذب عن كياا, العشرية
  ...فتتخذ القوة ذريعة لالعتداء, تتجاوز العشائر حدود محاية احلقوق

ومن هذا القبيل قضايا القتل . فاذا قلنا كان جرى بني مشر والعبيد كذا فاملقصود تعيني االجتاه بينهما
من مث و. حاولت اإلدارة االصالح بني هاتني العشريتني بقصد اماتة الرتاع واجتثاثه من أصله. واملعارك

  .قاطعا للغضاضة, فلم يكن حامسا, كان ما وصل اليه احملكمون مل يتجاوز احلل ظاهرا

كنت علمت من الشيخ جلوب الطرفة من شيوخ مشرطوكة أن املرحوم الشيخ عجيل الياور كان حينما 
بار مسع بأشتباك العبيد مع عشرية الصائح من مشر من مجاعة املرحوم الشيخ جنعان الصديد سارع يف أخ

والشيخ جلوب من رؤساء مشر طوكة بأن اليسمعوا قوال للشيخ , "مخيس الضاري"رئيس عشائر زوبع 
وأكد عليهم , رجاهم أن ال يعملوا أمرا. وأن ينتظروا ما يكتب اليهما, جنعان حذر أن تتوسع الفتنة

  .خوف انتشار الشر

    

كنت حاضرا يف جملس املذاكرة بال علم مين و. وهكذا رأيت رؤساء العبيد أبدوا رغبتهم يف أماتة الضغائن
وأبديت ما . فحبذ منهم الفكرة, كنت زائرا للمرحوم الشيخ محد الباسل باشا. أم جاءوا هلذا الغرض

وملا علمت بأمر املذاكرة وان االجتماع كان من أجلها ومل يلتئم الس بعد . علمته من الشيخ جلوب
وحدثت بعد ذلك حوادث حمزنة مما . لكنه مل يتم حقيقة,  الصلحفأخربت أنه مت. تركتهم وودعت الباشا
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  .ال حمل أليرادها

م ببغداد ويف هذا االجتماع حضر احملكمون 1943 نيسان سنة 16 و15مث أجتمع العبيد ومشر يف 
, رؤساء العشائر الشيخ مشحن احلردان رئيس عشائر الدليم والشيخ حممد الرشيد الرببويت من شيوخ زبيد

  .يخ حبيب اخليزران رئيس عشائر العزةوالش

وإمنا , "مشر والعبيد"وخالصة ما جرى أن املنازع فيه مل يكن أمرا خيص املطالبة بدماء القتلى من الفريقني 
وكذا , القضية الواجبة احلل أن عشرية الصائح ممن يرأسهم جنعان الصديد كانت تسكن احلوجية من مدة

متعون خبريات تلك املواطن كما أن العبيد كذلك كان هذا شأم يف وأم كانوا يت, يف أراضي العيث
  .ومل جتر تسويتها بعد, تلك املواطن وسبب الرتاع هو االراضي

. واملطلوب حسم أصل الرتاع. فحل مثل هذه سهل. أما املنهوبات والقتلى فأا ظواهر تلك اخلصومات

وقائممقام كركوك لعالقتهم يف , وقائممقام اخلالص, ويف هذه املذاكرة أشترك االداريون قائممقام سامراء
أو , وبيان ما يتطلبه كل فريق وكالمها ال يود أن يبوح مبا عنده, تعيني أوجه اخلالف وأصل الرتاع

  .يتحاشى من ذكر غرضه أو التعرض له وأن كان هو املقصود

واشرك مشر يف ,  االراضيويف الوقت نفسه قال احملكمون نوصي احلكومة مبا يقتضي عمله حلسم قضية
, وقالوا ان مشر كانوا من أمد قدمي يسكنون احلوجية وينتفعون منها فال يهمل حقهم, مشروع احلوجية

فاكتفوا بااليصاء مع بيان كل . وهذا تابع ألعمال إدارية خاصة. ولكن هذا مل يكن تدبريا ال طريق حلله
وان رجال اإلدارة مل يرغبوا يف الدخول ذا . افريق وجهة نظره وادعائه بأنه من سكان احلوجية قدمي

فطوي من البني وجعل موضوعا خاصا يف حني أنه االصل يف , املوضوع إذ ال صالحية هلم يف البت فيه
  .موضوع الرتاع

وملا كان قد نفى رؤساء العبيد أن يكون هلم يد . ومن مث انصرف احملكمون اىل حل الرتاع فيما عهد اليهم
فكان من رأي احملكمني , ل وام ليس هلم القدرة على غريهم وأبدوا أم ال يعلمون بالقاتلنييف أمر القت

حينئذ تصدى رؤساء مشر اىل القول بأن التحليف اهانة يف ... "طريقة البدو"أن حيلفوا رؤساء العبيد على 
, بيد ذا الوضعأو ظن به واشتباه من صحة كالمه فلم نشأ أن نعد رؤساء الع, حق املطلوب حتليفه

  .ومل يطلبوه حفظا ملراعاة مرتلة هؤالء الرؤساء, فعدلوا عن التحليف

والقتلى , وأبدوا أم مل يبق نزاع بينهم من جراء املنهوبات, ومعىن هذا أم رضوا بأاء القضية ظاهرا
ظاهري الذي يراد به ولكن العبيد مل يرضوا ذا احلل ال, وحاولوا أن يظهروا ام أقرب اىل االلفة, معا

وهي , وهلذا جلأوا اىل ناحية مهمة يف صحة احلل ومتكينه. وعدوا ذلك غري قاطع للرتاع, احلسم القانوين
أو عما يستلزمه من دية وتعويضات ال مينعه مانع ,  من جراء أن من أعفي عن اليمني"الدخالة"أم طلبوا 
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أو ال يبقى , وان ال تبقى املطالبة مستمرة, يناوبذلك حاولوا ان يكون الصلح مت. من قبول الدخالة
فيصريوا يف , ولو مل يكن من وجوه العشرية. أرادوا أن تكون الدخالة على أحد أفراد العشرية... حذر

وهكذا العشرية اذا . فتضطر العشرية كلها حلمايته, "محاية"محاية الكل كما لو كان قاتال وطلب دخالة 
, فتصبح االلفة حاصلة,  محاية تلك العشرية اليت كانت معادية هلا ومناضلةطلبت الدخالة تكون ضمنا يف

. فتزول النفرة من البني, فلم يبق جمال الختراق الصلح أو حكم احملكمني, ويكون احلكم حامسا للرتاع

  ."يسعى بذمتهم أدناهم"

رؤساء "يد منتشرة وان وقالوا ال نقبل بالدخالة من جهة أن عشرية العب. مل يوافق رؤساء مشر على ذلك
الننا النكون بنجوة من . فليس من الصالح أن نقبل الدخالة,  ليس هلم سلطة على العبيد كلهم"العبيد

بل يتوقع الضرر , وان نكون مبأمن؟ ومن مث ال يأتلف السالم, ضرر العشرية فكيف بأمر صيانتنا
    ...! دوما

, واختاذ التدابري له أو حماولة ما هنالك,  العشائريوفيها يتجلى الذكاء. وقفت املطالب عند هذا احلد

مع مالحظة دقة املطالب من املتخاصمني واملقارعات الفكرية بصفائها منهم , فيعرف ذلك من اجلانبني
  .وكذا ما حاول االداريون التملص منه, ومن احملكمني

وكذا ما يطلب ... أو خذالا. ههاواإلدارة واجتا, وعالقاا"السياسة العشائرية"ومن هذه يتجلى لنا أمر 
, فيسعى كل لالقناع من طريق الدليل, أو ما يعدل به عن وجه الصواب, منها من وجوه احلل يف احلسم

وهكذا احملكمون دخلوا , وكذا االداري خرج كما دخل, فرأينا العجب يف القدرة, واستجالب احلكم
ولكنهم اعترفوا بأم عادوا ... ى وجه الصوابوكل منهم مملوء باملعرفة مشبع بالفكرة عل. وخرجوا

  .بالفشل الذريع

, مع علم غزير, وحيتاج اىل خربة كاملة مكينة, وان وراءها ما جيب حله, وامللحوظ أن اخلصومات ظواهر

والذي يؤسف له أمر التطاول يف ما يقتضيه احلل السريع القاطع لئال يدأب الرتاع ... وسياسة حقة
أو حدوث الصلح احلقيقي حبيث ال يضمر , لتفات كان يقتضي السرعة ويدعو لاللفةولعل اال. ويستمر

  .وخالفه ال يفيد البتة... الواحد لآلخر نوايا سيئة

ومثلها يقال يف بين الم سواء يف سيطرم أو يف أمر آخر وتاريخ هذه العشائر بل االمارات مما يستدعي 
وامنا يعرف من جمرى احلوادث التارخيية .  يغب عنا ما ذكرويؤدي بنا اىل املعرفة الصحيحة وال, احلل

  .املهمة

  عرف العشائر
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  :ومن أهم ما هنالك. العشائر الريفية جيري بينها عرف

ولعل التسوية آخر دواء لقطع . وحروب مستمرة, وهذا أصل يف وقائع طاحنة. الرتاع على األرضني"1"
, فاملقاطعات القريبة من املدن جرى حسمها. ثناوال يهمنا إال ما كان ضمن موضوع حب. اخلصومات 

وما حصلوه بعشائرهم حازوه ألنفسهم , واستقرت تسويتها ولكن البعيدة ال ختلو من حتكم الرؤساء
  .وال حرست ارضها بقوا ودمائها, كأن هذه العشائر مل تنتفع من أرض ومل تباشر زرعا. دوا

 أكثر ما كان الرتاع فيه قائما بني عشريتني فأكثر وأصله من واملهم. وبذلك نرى حقوق الفالحني منتهكة
فقد أبديت . وال قول يف ما حسم... االراضي االمريية الصرفة مما ال يستغل أو أن اخلالف عليه مستمر

وهذا يدعو لاللتفات ويؤدي اىل الرتاع . وامنا املهم ما مل يكن قد حسم. املطالعة فيه يف أول الكتاب
  .الكبري

واالمل أن يتوىل حسم الرتاع يف . مواطن عديدة ال يزال الرتاع قائما ويؤدي أحيانا اىل وقائع مؤملةويف 
فأراضي العمارة وأراضي . ورأي حصيف وأرادة قوية وإدارة حقة, االراضي من كان ذا خربة مكينة

  . العراقوال تزال من أهم مشاكل االرضني يف. وأراضي أخرى كثرية سببت منازعات مجة, املنتفق

أو قاموا بامرها يف , وكنا نأمل من اداريينا أن يقدموا مذكرات ملعرفة اآلراء وصور احلل اليت زاولوها
االرضني أو يف الدعاوى الكبرية بني العشائر لتكون موضوع املناقشة فلم يتيسر لنا اال ما علمناه من بعض 

ونتبني ما يف , لندرك االوضاع متاما, ر للكلوهذه مهما كانت كثرية فأا ال تعد شيئا بالنظ. الوقائع
وكأن مثل هذه سر من االسرار ال يصح أن يبوح به أحد أو ال يكون . اإلدارة من صالح أو غريه

  .يف حني أا تكون موضوع االجتماعي واحلقوقي واالداري. موضوع نقاش وأبداء رأي أو آراء

وال راعت يف كثري من املواطن حقوق ,  مرضومن املهم ان نقول ان التسوية مل حتل خالفا بوجه
فمشكلة التسوية , فكأن هذه االرضني مل يقم ا غري واحد أو آحاد يف زراعتها واستغالهلا, الفالحني

ومل جيسر أحد أن يطالب , ومنحت اللزمة ألفراد معدودين بأعتبارهم رؤساء. زادت يف الطني بلّة
ومن مث تولدت مصيبة عظيمة حبرمان الزراع من . احد أو آحادواال فال يعقل ان يستثمرها و... حبقوقه

وكان االوىل أن ال جتري تسوية ما مل تستطع الدولة السيطرة على االراضي . حقوق تصرفهم أو لزمتهم
  .اليت ترغب يف أاء تسويتها وتثبت حقوق زراعها

    

وتسجل ما بيد ,  قوة الدولهأو مراعاة أي تدبري ال يكون ناجعا أو ناجحا ما مل تتسلط, وكل حل
وما ذلك اال ألن الرؤساء ال يزال نفوذهم , فتجعل نسبة عادلة بينهم وبني الرؤساء, الفالحني بأمسائهم

فترتع نسبة معينة منهم أو , وأن تكون سلطة الدولة أقوى, قويا بل ال يفل اال بأعطاء كل ذي حق حقه
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متت تسويته طريقة حتديد حصة معينة للرؤساء من االرضني ينتظر اىل أن يسهل هلا احلكم وأن يراعى فيما 
يف احلاصالت بأن جتعل هلم العشر فال تدع جماال ألخذ أكثر من ذلك بتحوطات مهمة بالوجه الذي بينته 

فتظهر قدرا بل بعملها هذا , وبذلك تتمكن سطوة الدولة من احلكم العادل احلاسم. يف أول الكتاب
  .هذا وبال عليهاو. قوت النفوذ وخدمته

وهكذا ما جرى بني العشائر الريفية . ملا فيها من حتكمات. وهذه احلالة مهمة جدا بني العشرية ورؤساؤها
أمهلت التدابري من . ال خيتلف عما ابدته من عجز يف احلل بني مشر والعبيد بل أكرب. مثل العزة والعبيد

 حدوثه فاغمضت العني عن أختاذ أي تدبري وقوع احلادث بل أظهرت غفلة أو غفوة عما كانت تتوقع
واالمثلة . فلم تشأ أن حترك ساكنا, وأصل كل ذلك الرتاع على االراضي. فعال حيول دون وقوع الغائلة

  .كثرية يطول بنا ذكرها

وهذه مسلمة اىل معاون . وال يهمنا من هذه وغريها يف مواطن عديدة بقدر ما يهمنا من صور احلل احلقة
وقد . أو الوقوف يف وجه هؤالء املتسلطني مراعاة حلق, يس ال يستطيع مقاومة املتنفذينتسوية أو رئ

فقال يل باستغراب كيف . حكى يل بعض رجال التسوية حينما سألته هل يعطى الفالح املستثمر حقوقه
 ال وملا أستطلعت دخيلة رأيه قال يل ان الذي يدعي حبق. تقول ذلك؟ ومل أجد من يستثمر غري الرؤساء

وأقل ما يناله أن ينفى من تلك االحناء واال فقتله أيسر . وال يقدر أن يعيش هناك, يعود يأمن على حياته
  .وال مطالب بدمه. كل يسري

 كنت أبديت فيه مطالعة يف أن تفريق اللزمة بينها وبني االراضي "مشروع القانون املدين"وملا ظهر 
 كل هذه مما يشوش االمر واقترحت توحيد ذلك وان جيري واململوكة, أو املتفوضة, االمريية الصرفة

وتوحيد ... ليكون التقنني موحدا بأزالة صنوف االراضي... وبينت احلالة, التقسيم على النهج الشرعي
لكن اإلدارة ال تريد يف االغلب أن تنفك عن هذه . االوضاع املتنافرة واالحكام املتعددة يف أمر واحد

  .وعدم أنقطاع العالقة, وكأن التشوش أو ىل وأسهل للتدخل. لكثري منهم ينافح عنهاورمبا كان ا. العالقة

وأن الغري أيضا ال يقدر أن ميد يده عليه , وملا كان الريفي حمددا بارضه ال يستطيع أن يتجاوز على غريه
ال أن وما جرى حسمه وان كان يف صاحل الرؤساء ا... وظهر التحكيم, واال قامت الفتنة وتوجه احلل

التسوية قطعت بعض املنازعات على احلدود واملقاتالت على االراضي وان كان حرم الفالح من 
  ...استثماره

ان املغارسات أو الغراس جعل الريفي الصق مبكانه من غريه من أصحاب . والرتاع عليها. املغارسات"2"
وباحلكومة يف هذا , القة باملالّكوهذه ولدت ع. وله أتصال مبغروساته, فهو ذو عالقة ببستانه, االراضي

فأذا تكونت مجلة . وهو طريق احلضارة. وللدولة سلطة استيفاء الرسوم وكل هذا يدعو لاللتفات. الغرس
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  .وهكذا. وتقرب القرى يؤدي اىل تكون البلدة, بساتني تكونت القرية

واستمر . وتربية املغروساتواملغارسات هلا أحكامها من أيام شريعة محورايب وقبلها من حني ظهر الغرس 
حىت عهد املسلمني فتولدت أحكام الغرس ومهما تضاربت آراء الفقهاء يف هذه االحكام فأن التعامل 

  .وولد حقوقا ال يتنازل عنها الغارس بوجه, جرى

وما , وعالقتهما باحلكومة,  تكلمت يف احلقوق املتولدة بني الغارس ورب االرض"كتاب النخل"ويف 
  .وسأعود اىل ذكر املغارسات يف الد الرابع من هذا الكتاب... امل بني هؤالء مجيعاتعني من تع

وللعرف واخلصومات تفصيالت منها ما مر بيانه يف الد االول ومنها يف هذا الكتاب وال جمال . هذا
  .واملوضوع شائك حيتاج اىل مباحث مفصلة واىل أحتكاك آراء عديدة. للتوسع بأكثر من هذا

     ال االرياف أمو -4

 

ومن أجل أموال األريافاالرضون واملاشية من غنم . وقنصهم وصيدهم, ويف ابلهم, تكلمنا يف خيل البدو
وملا كانت العالقة متصلة . وغالب الرتاع جار عليها. وبعض هذه مرت االشارة اليها... وبقر وجاموس

ول موضوعها بسعة زائدة كما نوضح عن بأهل األريافاالخرى رأينا أن نعيد النظر فيها مرة أخرى ونتنا
. واالموال االخرى مما يعني وجهة األرياففي أمرها يف الد الرابع من هذا الكتاب, "الصيد والقنص"

.ليكون آخر املباحث  

  المجتمع العشائري  4

لدته االوضاع والتفاوت املشهود يف العرف امنا و. العشائر الزبيدية والطائية متقاربة يف عاداا وتعامالا
وهذا اتمع حمدد مبكانه ونطاق ... واثره أو تعامل املوطن, اخلاصة من قوة وضعف أو حتكم وتسلط

ومقتنيات الكثري منها االبل . وال خيتلف كثريا عن الصفات البدوية فاألريافهذه أقرب للبداوة. حتوله
  .ةوالغنامة ال ختلو منهم عشري. اال ان الغنم والبقر أكثر, واخليل

وتتمكن ,  تتشارك عشائر عديدة تتصل م النخوة"النفري"والدعوة للحرب , واالفراح, ويف الزواج
. وهلذه الصلة مرتلة قوية يف توكيد االواصر. والكل من محري أو قحطان. أو احللف واالتفاق, القرىب

وجيدون ضرورة . روب الوااواملهم أن هؤالء أكثر عالقة بالنخوة والقرىب للبدو يف املعيشة واحلياة يف ض
  .قوية ملعرفة االنساب وحتقيق القرىب

. وهكذا كل منهم وصلته باآلخر. ويتجلى هذا بالسؤال من اجلبوري وعالقته بالعبيدي أو الدليمي

واكرب من كل هذه االشتراك يف اللغة . وال حمل العادة ما أشري اليه يف حمله. وبالزبيدي أو اجلنايب
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وما يرمى اليه ونرى تأثري ذلك باديا حىت على املساكنني هلم من , ا الظاهر يف اتمعوأثرمه, واآلداب
  .العشائر العدنانية

ويف احلقيقة أن االشتراك يف املنافع ودفع الغوائل مما أضطرهم اىل هذه االتفاقات وولد النخوة املشتركة 
  .ل اسرةويف االصل ان العشرية يغلب عليها حال االسرة أو أا يف االص

ومل , ومل تنعدم منهم القواعد العربية االوىل. ويف االكثر تنطوي البداوة مع زيادة ما اقتبس من االرياف
وال يزالون , ومل خيلوا يف وقت من أوصاف العرب من املطالبة بالثأر. ينسوا أخبار من مضى من أجدادهم

 أقرب اىل البداوة أو أم يف حالة بني ال سيما أم. وبالشمم وحب التفادي بالنخوة, ينعتون بالكرم
وحيكون ما , ويكررون ما عرف, وهذه تؤكدها مضايفهم أو جمالسهم العامة. الريف والبداوة يف الغالب

  .وقصص, وأمثال, وشعر, فهم يف مترين وأتصال باملاضي يف مطالبه العديدة من غزو, جرى

  المجتمع الديني  5

وله عالقة مكينة مبجتمعنا . فهو معتقدنا. سالم والنضال عنه والدعوة لهان االمة العربية قامت بنصرة اال
ومل يشغل من أذهان . ويف العشائر, ومن املؤسف أنه أمهل أمره من مدة يف اتمع املدين. أفرادا ومجاعات

صار القوم البادية اال القليل وهذه بصفوا مل نعلم عنها اال القليل ممزوجا خبرافات ومتصال بأوهام حبيث 
  .ال يعرفون سواها فيظنوا دينا

ومل ترسخ يف . والقيام باملفروضات واتصلوا مبا هو ليس من الدين يف شيء, ومن مدة تركوا عبادة اخلالق
 وما تنطق به آياته من اميان باهللا وبرسله وبالبعث وسائر االصول االسالمية اليت "عقيدة القرآن"عقوهلم 

  .وأمرت باملعروف وت عن املنكر, وحثت على العبادةامجلت املعتقد يف آيات 

فلم تدرك املعىن , تباعدت عن هذه وصارت ال تريد أن تفهم معىن فاحتة الكتاب وكأن وضوحها اغالق
  .وكأن بيان اآليات اام, املألوف والصحيح منها

ماء يذهبون لالرشاد فتركوا وكان العل. فصارا بعيدين, وما ذلك اال ألننا تركنا عالقتنا بالبدوي والريفي
  .املهمة ويف هذا ما فيه من وبال على اتمع البدوي والريفي يف أضالله أو أبقاءه يف حريته

وكفى أن جتمع هلم بعض اآليات دون . ويف الوقت نفسه حمكمة متينة. العقيدة بسيطة سهلة املعرفة
  .فيفهموها بسرعة وال حيتاجون اىل تلقني عميق أو شاق. توسع

وان ... ويف ذلك كل الفائدة الصالح العشائر. واالمجال كاف. والسلوك املرضي, وهكذا أمر العبادات
  ...يفهموا من العبادات املفروضات دون توغل

  اللغة واآلداب  6
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أدب "وعالقاا بآداب األريافوصلتها ب , وهذه يصح افرادها يف كتاب أو كتب من جراء توسعها
  .مشتركة يف الكلوهنا اللغة . "البادية

    

واشتركت لغاا اال أننا نرى املميزات القحطانية واضحة يف االحناء اليت يغلب , والعشائر اختلطت كثريا
ويف الوقت نفسه نرى العدنانية . واالثر واضح حىت يف العشائر اليت تساكنها من العدنانية. فيها هذا اجلذم

نستطيع أن منيز فيها العدناين من القحطاين اال يف حمل فال , مؤثرة على ما ساكنها من عشائر محريية
  .وهذا ما ال نعرفه أمجاال. كثرا

وال نرى التفاوت اال قليال . ومن مث تظهر اللهجات واضحة يف حمل كثافة كل من القحطانية أو العدنانية
ثل النطق ب واختالف يف هلجتها نوعا م, وذا نرى خصائص لكل عشرية يف نطقها. يف بعض االقسام

بالكسر أو الضم كما وقع يف حادث حتقيق عن العدو والتفريق بينه وبني غريه بالسؤال منه فأن "العشب"
 العشرية املعروفة واال فهو من غريها كما هو الشأن يف بعض الفروق "العبيد"نطق بالضم عرف انه من 

  .بني عرتة ومشر

بية عن العدنانية مع مالحظة االشتراك يف الكثري عدا ما وتتوضح لغة القحطانيني يف فروقها اللغوية واالد
وال شك أن اللغة تتجلى يف آداا وما شاع لديها من منظوم . انعدمت اللغة منهم من العشائر القحطانية

  .فنرى االختالف بني العدنانية والقحطانية واضحا. كالشعر لالرياف واالمثال هلم أيضا

فان . بعوامله امللحوظة قبل ورود القحطانية والعدنانية يف عهد املسلمنيوال شك أن هذا التأثري مسبوق 
مث , أو اللهجات, وهذا أثر قليال أو كثريا على أصل هذه اللغات. من كان قبل االسالم أكتسب أدبا ولغة

فصارت , حدثت العامية بتأثري املسلمني بعضهم على بعض يف أتصاهلم وتغلب لغات بعضهم على بعض
  .واللغة خمتلطتنياآلداب 

وال منا التحقيقات التأرخيية القدمية وما طرأ عليها يف هذه العجالة وأمنا حناول أن نبني أن الفروق 
  .موجودة بتأثري القحطانية أو العدنانية سواء كانتا متأثرتني ببعضها أو باملواطن اليت حلتاها

, والسوحيلي, والعتابة, النايل: وهذا منه. ر الريفيوالشع, وأظهر ما ألدب األريافاملنثور من االمثال وغريها

واحلداء والطواح فأا مشتركة بني البدو , واهلجيين, "الكصيد"وأما القصيد ... والروضة, وامليمر
وخيتلف استعماال يف قلة أو ... اىل آخر ما هنالك مما له أتصال بالنغمات أو االوزان العروضية.واالرياف

أو الكصيد وسائر ما يشترك مع البدو , ويف بعضها العتابة, ئر النائل أكثر وأتقنففي بعض العشا. كثرة
  .وفيها ميتاز البعض عن بعض... من أغان وشعر

مبا أستعملت من , وذيب عقوهلا, ورقة شعورها, وهذه مستودع حكمة العشرية يف أمثاهلا وشعرها
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ثقافة " أو "أدب البادية"ومجلة ذلك . وجمتمعامولعل الطبيعي منه أقرب وأوىل يف متثيل نفسيام . معان
والدورة الرابعة ببغداد .  وهذا نص ما كنت قلته يف حلقة الدراسات االجتماعية للدول العربية"العشائر

  :  وطرق أصالحها"ثقافة البدو وأهل االرياف"م بعنوان 1954سنة 

  ثقافة البدو واهل االرياف

, أو العزم االكيد على ذلك, العشائر يف أوضاعها العديدة واملختلفةوطرق اصالحها مسعنا بلزوم اصالح 

وال تزال ,  على حاهلم- كأهل األرياف-وعاشت أمم والبدو, وحتولت حكومات, فمضت قرون
فمالوا اليها أو رأى , أوضاعهم مل تتغري اال يف أمر طبيعي وهو ما شاهد البدو من خلل يف نفوس االرياف

أو . فحلوا حمل من مضى فسدوا العجز أو النقص...  نفوس من جراء الطواعني اجلارفةاألرياففي املدن قلة
ويف هذه احلالة من االنتقال أو احلاالت االخرى كاحلروب حصل تبدل أدى اىل ... فأزاحوا, تدافعوا

ى ماهو والباقي من البدو وأهل األريافاليزال عل... وحاالت مل تعهد مما مل يكن مألوفهم, "ثقافة جديدة"
  .عليه مل يتغري

وال تزال . وان يكتسبوا من الثقافة ما تعد أرقى مما هم فيه من معرفة مألوفة, استبعد كثريون أمر االصالح
وقضية تثقيف العشائر بوجه عام كقضية اسكام مما . وهي بني االخذ والرد, اآلراء مضطربة يف أمر ذلك

ومنشأ ذلك أن . ل من أشق االمور لتضارب يف الفكرةولذا تعد مزاولة هذا العم.شغل أمر املصلحني
منهم من يقول ان العشائر الأمل يف ذيبهم واحملافظة على . حقيقة العشائر مل تكن معروفة بوجه الصحة

أو , احلالة من أسباب بقائهم على اجلهل واالمية فال ميكن خروجهم عن أوضاعهم أو أم اليقبلون الثقافة
ولعل حكاية سعدي الشريازي ولّدت هذه . "التعذيب ذيب الذيب"ا التهذيب بل من مجاعة ال يفيد معه

  .الفكرة

    

ولعل هذا من نوع التعليق . وآخرون يرون لزوم االنتقال م من البداوة اىل األريافومن األريافاىل املدن
 ومل يكونوا يف حالة ميكن أن باحملال ألن االنتقال تابع اىل أحوال طبيعية وقسرية ال يتيسر حتقيقها بسهولة

  ...ويف كل هذه االحوال أبدينا عجزا من أجياد طريقة لبث الثقافة يف العشائر. حنققها بسهولة

وهم رجال دين ومهذبون بأن , وهكذا يرى آخرون لزوم أجياد مدرسني حائزين أوصافا تالئم البادية
وهل . وحيبط التدبري, حينئذ حتبط املشاريعو. واال حدثت مشاكل ونفرة. تتوازن القدرة والرجل الديين

أستعصى وجود مدرسني حائزين لألوصاف؟ وملا كنا سائرين يف طريق بث الثقافة فال وجه لقبول اآلراء 
وان جنهد يف حتقيق ما عزمنا عليه بأختاذ وسائله األ أننا , املارة وأمثاهلا مما يعد عرقلة يف سبيل املشروع
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وما ال يدرك كله ال يهمل جله .  كما هو الشأن يف املدن ومبقياس واسع"لتعليمطريقة ا"جيب ان ال نتخذ 
فال نريد ان يكونوا مثل أهل املدن ومبناهجهم ومقياس حيام فيجاروهم يف الثقافة وجنعل هؤالء تابعني 

وهل هلم تلك القدرة أو صرب الجتياز العقبات حىت يتساوى احلضري . "املعارف"مناهج التعليم يف 
وهنا يهمنا مالحظة أثر التعليم يف البدو والدرجة اليت يستحقون أن تبلغ م ليكونوا ! والبدوي يف الثقافة؟

أعضاء فعالة يف اتمع فينالوا النصيب الالئق وان ندرك وجوه حتقيق املمكنات فيهم ليحصلوا من الثقافة 
واملواهب .  مبا عندهم منتظما وزيادة قليلةعلى درجة وافية حباجتهم أو بالتعبري االوىل أن يكونوا عارفني

  .أو تكتفي مبا عندها, تقويها وتزيد عليها

وأنا .  عاما17م أي قبل 1937وكنت أوضحت ذلك يف كتاب عشائر العراق الد االول ونشرته سنة 
ة مسرور أن يتجدد البحث وتشاركين مجاعة ممتازة من أهل الثقافة يف املوضوع كما اين أوضحت ثقاف

  .واالحوال متقاربة. عشائر الكرد يف الد الثاين

فال أريد أن , ويهمنا أن نوضح اآلن الوجهة العملية لالصالح اليت جعلناها هدفنا بعد أكتناه تلك االقوال
وامنا رجحت لزوم . جيب أن يكون التعليم عاما وان يشمل أبناء الشعب كافة: أسرح يف اخليال فأقول

ولذا أرى من الصعب , ومن مث نرعى تقوية ذلك وتوسيعه تدرجييا,  يف ربوعهم"سيطالتعليم الب"أدخال 
مل يشبع هؤالء اخلبز . ان نقلب البادية اىل حضارة وان كنا نتمىن ذلك اال ان االماين واالحالم تضليل

وليس هلم مأوى فكيف نستطيع تعليمهم .  من العلوم"ختمة"فكيف يصح ان نوجد فيهم 
وان , "الثقافة البسيطة"؟ وهنا أثبت النهج الذي أختططته يف تثقيف البدو على أساس ...!!الكماليات

ويف اختاذ تدابري حملافظة , فاذا كان البدوي يفكر يف طريقة القنص. يكون من طريق أوضاعهم يف حيام
 تعليمه فال شك اننا دف يف, أو أن يرتاد املراعي, كيانه خشية ان يبتلعه اآلخرون وكلهم طالب صيد

وال الشجاعة , فال تترك الفتوة الغريزية فيه, نواحي اصالح يف هذه وامثاهلا وحسن التبصري بطرق ادارا
وهكذا يف . وامنا تصرف هذه اىل ناحية مهمة بأن ال تتجاوز أو تعتدي على الغري. وال العزة أو الشمم

ناحية تسري م حنو ما يعلمون بل نقوي وما تقوم به حيام أو ال تترك , االلتفات اىل حاجيات هؤالء
وما خيدم , أو ما كان له ارتباط بسمرهم, فيهم خري اخلصال ال سيما ما له مساس باحلياة االجتماعية

يف , وجل ما نتطلبه ان جنعل كل واحد منهم يف مستوى أرقى من أي أمريء منهم يف عقيدته. ثقافتهم
  .وان ال منيل به اىل أكثر, عله بدويا بصريا متعلما ناابأن جنهد أن جن. ويف مهمات حياته, آدابه

  والمناهج التي أقترحتها في تهذيب البدوي وثقافته
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وأن نبذل له القرطاس بوفرة واال فال يستطيع أن يقوم حباجته وليس , القراءة والكتابة بأبسط أوضاعها-1
علم النحو والصرف بأقل ما ميكن له وارد فضال عن بعده عن املدن ونالحظ بعض املطالب بعد أن يت

  ...تلقينه

  .فال نتجاوز االعمال االربعة. احلساب-2

وأن نقدم له القرآن الكرمي ليقرأه . العقائد والعبادات على أن ال تتجاوز الفروض واالمور الضرورية-3
عليه فهمها بتغري وفيه من التوحيد والثقافة ما يقربه من املعرفة مع حل االلفاظ الغريبة اليت يصعب . دوما
وقد أفردت يف عشائر العراق العربية ويف الكردية حبثا خاصا يف العقيدة يتضمن ما ينبغي ان تكون . لفظي

  .عليه عقيدة العشائر واالهتمام ذه الناحية يعد أصال يف ثقافة العشائر

    

دين فاا خري ما جيب أن  وسرية اخللفاء الراش"ص"وأما السرية اعين سرية الرسول . السرية والتأريخ-4
  .وباقي التواريخ مما له عالقة بنا جيب أن يلقن بأجياز. يلقن هؤالء وهي أفضل تأريخ وأجل سرية

وفيه من االخالق الفاضلة ما يبعده عن , فيختار ما هو أنقى وأصفى. الشعر البدوي وبعض الفصيح-5
  .وله مساس باحلياة البدوية, االعمال الرديئة

وتربية املواشي وبعض أمراضها وطرق وقايتها من االمراض وباملراعي , والسباق, الصيدأن يبصر ب-6
  .وتنظيمها أو طريق استغالهلا

  .االلعاب البدوية وتنظيمها بصورة الئقة-7

  .معرفة حقوق أهل البادية وواجبام حنو االمة والدولة-8

وغالب أهل املدن أصحاب عالقة بالبدو . ويتم ذلك واكثر تدرجييا باستخدام مدرسني عارفني بأوضاعهم
وبيان , ولالختيار قيمته ليعلموا أوضاعهم وآدام معرفة صحيحة ومن طريق ما يعلمون كعرف القبائل

  .واملقبول مما يدل على حنكة ودقة نظر, املرذول منه

ا كان نافعا للكل وخيتار من آدام م, وبيان املطالعات, وهؤالء املدرسون جيب أن ال ينفكوا من املمارسة
وكل ما . بل تكرر وتناقش يف مؤمترات سنوية, بعد جتارب عديدة بل ال تترك التجارب مرة بعد أخرى

وان , واالمل أن نعد ذلك مهمة النجاح. نشعر به من بعض جيب أن نسارع يف تالفيه واصالح غلطه
فأذا تكلمنا يف االبل مجعنا . يقهمنسلك فيها خري الطرق على ان ال نفلت من أيدينا ناحية املعرفة من طر

وهكذا منضي . وهكذا يف اخليل مجعنا حكايام وما عرفناه عنها. ما يعلمون وبصرناهم مبا عندنا مما يفيد
واالمل أن نعرف . ويف تربية املواشي وإدارة املراعي, والسباق, ويف الصيد, ويف االس االدبية, يف الشعر

ونريد ان نعلمهم ما يعلمه . وكثري مما عنهم ال نزال يف غفلة عنه. املعرفةحنن ايضا ما عندهم لتتساوى 
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ونقد للعوائد , وتدريب للحياة العملية, ويف ذلك توجيه للهدف االصالحي. بعض أفرادهم االفاضل
ومن ناحية أخرى جيب ان نقدم بعض الناني اىل املدن ليتعلموا ويعلموا قومهم أو ان منضي م . املرذولة

  .وبالتواىل نكثر من عدد هؤالء, ىت يتمكنوا من التحصيل العايلح

  .هذه احلالة البدوية يف الثقافة

فالغفلة عن حياة األريافالتقل عن البدو وال . وأما أهل األرياففهم أقرب اىل املدن يف كثري من أوضاعهم
كن من غري طريقها بتطبيق املناهج تزال العناية ا قليلة جدا وان كانت غري منعدمة بل زادت العناية ا ول

وقد يقاربه أحيانا . وهؤالء أدم العامي ال يشبه االدب البدوي. ويف هذه يقال ما قلنا يف تلك. االبتدائية
وفيه تقريب من الفصحى أي ان معرفته واستظهاره . ويف بعض االصقاع مما تدعو احلاجة اىل أستغالله

وال نريد أن نعني وجوه االستفادة منه . عشائر الريفية متأثرة بهوال. يقربنا كثريا من االدب الفصيح
والتحول مشهود يف البدوي اذا انتقل . وامنا كالمنا يف الثقافة بوجه عام. للمطالب االجتماعية والقومية

 وهذا ما يدعو اىل أن املرء مل. "أدب االرياف"ويكتسب , "ثقافة البادية"اىل األرياففال يلبث أن تزول منه 

وهذا النوع . يكن مقصورا على نوع من االدب وان املمارسة واحمليط أو البيئة مما تقربه اىل املتعارف
ومن ناحية التأثري تدعو احلاجة اىل أن نقتبس البيان من هؤالء ليكون أدبنا . يقرب من الفصحى أيضا

ر القدرة فنقرب بيانا من وأن خنفف من عجرفتنا يف أستعمال اازات الظها, طبيعيا أو سهال ممتنعا
  .السهل املمتنع

فحرمنا أن يكون لكل , وما ذلك اال أا أقرب اىل أفهامهم. والسواد االعظم يتأثر بالعامية وينجذب اليها
, واحلسكة, ولالرياف اهلوسات. مقام مقال أو الغفلة عن حكمة كلموا الناس على قدر عقوهلم وفهمهم

... والطواح, واهلجيين, واحلداء, كما هلم أمثال مهمة وللبدو القصيد.. .وكذا النايل والعتابة, وبوذية

  .ويقرب اىل الفصحى بل ال حنتاج اال اىل تعديل طفيف ليكون فصيحا, وكل هذه أدا مهم

 مشفوعة بأمثلة أو أدركوا االمثلة منتزعا منها القواعد "قواعد قليلة من النحو"والبدوي والريفي اذا درسا 
ونال عندهم , فكانت رغبتهم فيه قوية, فهؤالء يف آدام المسوا احلياة. اقوا أهل املدن يف لغتهمالقليلة ف

  .وقد تؤدي اهلوسة الواحدة اىل اهاجة احلفيظة. مكانة مهمة وان الكلمة الواحدة تقيمهم وتقعدهم

    

, ا لديهم من املعرفة تقريب من الفصحى مم-كما قلت-وامنا ذلك . وليس يف هذا دعوة اىل االدب العامي

ولعل يف تدقيق ذلك ما يستدعي التوجيه احلق من طريقه أي . فاالدب يصح استغالله لتوجيه الرأي العام
ويف هذه احلالة يهمنا كثريا ما مل يتباعد من الفصحى بأثارة االدب العامي يف خمتلف . طريق معرفتهم

االحناء اجلنوبية وهو االدب العدناين نوعا يشمل وادب ريفي يف , فعندنا يف البدو أدب له هلجته. صنوفه
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وأدب ريفي آخر يشمل العشائر الطائية والزبيدية وما يتصل ما أو هو . املنتفق وربيعة وما ميت اليهما
  .واختالف بعضه عن البعض اآلخر. االدب القحطاين ولكل من هذه مزايا

  :قياس أوسع بأن نراعي املطالب التاليةوأقترح ان يطبق ما يف البادية من ثقافة على األريافبم

فيختار منها ما هو أقرب للفصحى كما يلقى بعض الشعر . وضع جماميع يف أدب البادية واالرياف-1
  .ومنها الريفية بضروا وأنواعها, وهذه ااميع منها البدوية. الفصيح السهل

وهذه تقتبس من تلك . بلها بالفصحىاملعاجم اللغوية وتدوين مادا يف العامية وأن يذكر ما يقا-2
ويف هذه املادة يكثر املشترك . ويف شعر البدو واألريافمادة غزيرة. ااميع ومن االمثال واهلوسات وغريمها
وألجل . ويفهم معناها بسهولة. وهذه من بقايا هلجات العرب. وكلهم عرب اال ان اللهجة ختتلف قليال

وذا يتمكن البدوي والريفي أن يكتبا باللغة الفصحى ال . عجمأن يعرف ما يقابل الفصحى يراجع امل
  .سيما اذا عرفا قواعد قليلة من النحو

وجل ما يلفت النظر اختيار . وهذا خيتلف يف البدو عن األريافعلى اختالف مواطنها. التدريس-3
ني يف أوضاع البدو وينتقى من النا. املدرسني ممن هو أقرب اىل كل جهة واال ضاعت الفائدة املتوخاة

  .ليكون مدرسا

ومثلها يف اللغة، فال تفسر . ان يكون النحو والصرف ببساطة تامة، وان ننتزع القواعد من االمثلة-4
  .اللفظة اال مبا يقابلها، أو يصحح التلفظ ا

دوي، ويف الغالب ال يستطيع الب. أن ال نتطلب اكثر مما يستطيع الطالب القيام به من درجة امكانياته
  .واكثر أهل األريافأن يقوموا بشراء ما حيتاجون اليه من كتب وقرطاسية

وكذا . ويهمنا أن نعلم أن البدوي ال يستقر على لغته بانتقاله اىل األريافوتغري معيشته والوسط الذي يألفه
 جنعلها صاحلة لالستغالل فالعامية البدوية أو الريفية مل تكونا غايتنا، وامنا نريد أن. الريفي بانتقاله اىل املدن

للفصحى وأن نأيت من طريقهم يف املعرفة واال فاننا نشاهد االمم الراقية تراعي فصحاها، وان كانت 
والكل . وهذا خري وسيلة أن نرفع العامية اىل الفصحى. تسهل أمرها وتبسطها ملختلف طبقات الشعب

يحة فمن الضروري ان ال نترفع عن ذكرها أو واللغة الدارجة اذا كانت عربية وفص. عريب أو هلجة عربية
وال تزال األمم هذا . أن حناول التباعد عن الشعب ولغته لنكلمه برطانة أو بألفاظ غريبة عنه فنظهر قدرة

شأا يف اإلفهام كما إن ترك الفصحى جانبا جناية أخرى ومل مل أمة لساا األديب فالعمل الذي أقترحه 
وبذلك يصح أن نستخدم العامية بتحوير قليل حىت . اد إىل الفصحى دون كلفةطبيعي ومألوف وفيه إعد

  .اذ ال يعوزها أحيانا اال االعراب واال ضبط بعض الكلمات أو حتويرها قليال. تكون فصحى

وهذا ما دعا أن نقول مرارا . وعلى كل حال يصلح االدب البدوي والريفي للتدقيق ويتخذ منه الفصيح
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وذا تدعو الضرورة لتدوين هذا االدب بأنواعه وتكوين جمموعات منه .  لالصالحان املعرفة سابقة
  .فنخدم الفصحى ونقرب لغة السواد منها

واالبل وسائر ما يصلح أن يكون موضوع , ويف عرف العشائر ويف اخليل, وكنت كتبت يف الصيد
افة البدوية والريفية واملهم واملفروض ان ذلك معروف من طريق االصالح يف موضوع الثق. البحث االديب

  .ومع هذا فاملفروض أا معلومة. أننا ال نزال يف حاجة اىل معرفة البادية واألرياففال تزال جمهولة لنا

  خالصة وصفوة

عرفنا جمموعات كبرية من العشائر وتارخيها امجاال وأقل ما علمناه أن تفرعها ينطق بتارخيها مبا ال يقبل 
ومن . وادا فتجمع لنا تاريخ هذه العشائر,  وعرفها وجمتمعها"سياستها" ادارا يضاف اىل ذلك. التردد

ومن مث زاد االمر وضوحا عن . "تاريخ العراق"جهة أخرى دونا بعض وقائعها املعروفة وسجلناها يف 
  .احلاالت اليت كانوا عليها مما يكشف عن بعض ما هنالك من غموض

    

. وال يسع املرء أن يفرد لكل عشرية حبثا خاصا ا. وما فات اكثر. كثريةوأوضاع األريافاخلاصة والعامة 

فاذا كانت األريافمتماثلة . وغالب اخلصائص ال يظهر اال من طريق الفروق اليت بينها. ومنا املقابالت
نوعا فان التفاوت بينها وبني أهل البداوة كبري كما ان االوصاف اخلاصة توضحها ما عند العشائر 

وهذه تنبه اىل ما هنالك مبا نسمعه من القراء االفاضل ممن هلم عالقة اجتماعية أو . خرى من خمالفاتاال
 وهو قول "اعرف االرض خببارها" وشاع املثل "العلم كله يف العامل كله"سياسية أو ادبية وقد قيل قدميا 

رونة باختياراتنا وما وصل الينا حاولنا به ان نقف على العشائر بأستطالع آراء العارفني مق. عظيم النفع
حىت ال يبقى غموض وال , وهكذا حنن يف انتظار ما يقدمه االفاضل من جهود ومعرفة أمثال هذه. خربه

  .خيفى حال من أحوال العشائر

وتتعني احلوادث أكثر وبذلك يتم االطالع على , واألمل أن نزيد املعرفة. متكنا من تدوين ما عرض
  .تجلى املوضوع من مجيع وجوههاحلاالت املختلفة وي

كتبنا ما كتبنا والفائت يستدرك واملغلوط يصحح وهكذا االمل أن يشاركنا االفاضل لتتكامل املطالب 
  .ويبدو ما كان غامضا فيحصل االنكشاف من طريقه, وينجلي املبهم

يسر اهللا تعاىل . هوأرجو ان يوضح كتاب العشائر العدنانية أكثر وهو الد الرابع الذي عزمنا على نشر
  .انه ويل االمر. ذلك

  . من مقدميت لكتاب البادية"1"
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  . طبعة مصر8 - 7 ص1 معجم البلدان ج"1"

واملقاربة . ويراد ا ما يراد من العادة ولكنها شائعة بعوائد. ومعناها املكررة.  العوائد مجع عائدة"1"
  ."تعامالت"و.  مجع سانية"سواين" و"عرف"ويقال هلا . واضحة يف املادة ويف املعىن

   .425 و400 الد االول ص"1"

  . بتلخيص6-4 الد االول ص"1"

  . 245 االشتقاق ص"1"

  .177 ص4 لسان العرب ج"1"

  . خمطوطيت155 عنوان اد يف تاريخ بغداد والبصرة وجند ص"2"

  .297 ص2 القاموس احمليط ج"1"

  . قومي الفرج بعد الشدة خمطوط عندي"2"

  .296 ص1ج: لة املستر رج رح"1"

  .م1939 وتويف السعدي سنة 38 غاية املراد يف اخليل اجلياد ص"2"

  .221 ص2 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

  .213 ص2 عشائر الشام ج"1"

  .235 ص2 عشائر الشام ج"1"

  .م1947 آب سنة 16 جريدة نصري احلق "1"

   .211 ص2 عشائر الشام ج"1"

   .66 ص1 ج قلب الفرات االوسط"1"

   .296 ص1ج:  رحلة املستر رج"1"

   .50 سياحتنامهء حدود ص"1"

  . عشائر القزويين"2"

  . عشائر القزويين"1"

  .157 عنوان اد يف بغداد والبصرة وجند ص"1"

  .53 سياحتنامهء حدود ص"1" "2"

  .58 موجز تاريخ عشائر العمارة ص"2"

  .157 عنوان اد ص"3"
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  . بتعليق62-58العمارة ص موجز تاريخ عشائر "1"

  .58 موجز تاريخ عشائر العمارة ص"1"

  .69 موجز تاريخ عشائر العمارة ص"1"

  .68 راجع ص"1"

  .68 موجز تاريخ عشائر العمارة ص"2"

  .298 ص2 عشائر الشام ج"1"

  .149 عنوان اد يف تاريخ بغداد والبصرة وجند ص"2"

  .301 ص 2 عشائر الشام ج"1"

  .م1952-8-22 وتاريخ 173حرار عدد  جريدة صدى اال"1"

  .304 ص2 عشائر الشام ج"1"

  .176 و175 و122-121 مطالع السعود ص"1"

  .7م وعدد 1930 نيسان سنة 18 جريدة احلوادث "1"

  . عنوان اد املخطوط"2"

   .30 ص2 االصابة ج"3"

   .319 كتاب االشتقاق ص"1"

  .خ مشحن احلردان رئيس البو رديين يف هذا اجلد يتصل الشيخ علي السليمان بالشي"2"

  . يقصد باالخوة القرىب القريبة"1"

   .190 غرائب االغتراب ص"1"

  .89 الدرر املفاخر ص"1"

  . وفيه تفصيل222 ص2 عشائر الشام ج"1"

  . 250اية االرب ص"1"

  . خمطوط90 الدرر املفاخر يف أخبار العرب االواخر ص"2"

  .243 ص2 عشائر الشام ج"3"

  .90رر املفاخر ص الد"1"

  .303 ص2 عشائر الشام ج"1"

  ."قلب الفرات االوسط" كتاب آل فتلة كما عرفتهم ومثله يف "1"

  . وفيه ما يستحق املقابلة11-10 قلب الفرات االوسط ص"1"
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  . وحوادثهم يف الد اخلامس ايضا113 ص6 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

 ورحلة املنشي البغدادي 303 وسياحتنامهء حدود ص طبعة اوربا329ص2 معجم البلدان ج"1"
  .محام العليل:  ومنهم من يقول81ص

  .ومطالع السعود يف خمتلف صفحاته, 123وعنوان اد للحيدري ص. 686 ص8 لغة العرب ج"1"

    

 اهلامش عن رحلة 87 ولعل القزخلننية وهم احلمران منهم جاء ذكرهم يف رحلة املنشي البغدادي ص"1"
  . عبد اهللا السويديالشيخ

  .52-51 الدرر املفاخر ص"2"

  .145 عنوان اد للحيدري ص"1"

  .174 ص5 تاريخ العراق بني احتاللني ج"2"

  .2-49 درر املفاخر للبسام ص"2"

  .54اجلامع املختصر ص:  ابن الساعي"1"

  . منه41ه راجع ص1373 طبع سنة "1"

  .128 ص2 قسم1 طبقات ابن سعد ج"2"

"1"156 و150د ص عنوان ا.  

  .م1945 وجريدة البالد متوز سنة 310 ص2 مباحث عراقية ج"1"

  .180 النقود العربية ص"1"

  . ملحم هذا ابن عرار البايزيد"2"

  . من افاضل الرجال ومالك يف بغداد ويف لواء دياىل والصديق االستاذ امحد نيازي تزوج ابنته"1"

  .155 ذكرهم بأسم بين عمرو وآل عمارة ص"1"

  .130 ص1 قلب الفرات االوسط ج"1"

  .205 و 201 و 192 و 172 و 156 ص2 كتاب عشائر الشام ج"1"

وهي قائمة يف .  من قرى ناحية احلمدانية شرقي املوصل"باشبيثا"ولعل صواا .  كذا يف االصل"2"
  . االستاذ كوركيس عواد-منبسط من االرض 

  .اهلور الصغري.  البيش"1"

  . عدهم من ربيعة وليس بصواب19 ص2 لغة العرب ج"1"

 طبعة بوالق مصر سنة 110 ص1ومثله يف لسان العرب ج. 1-365 االنساب للسمعاين ص"1"
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  .10 ص10ه واالكليل ج1300

  .66 ورد يف منتخبات يف اخبار اليمن من كتاب مشس العلوم طبعة ليدن ص"1"

  .228 كتاب االشتقاق ص"2"

  .ص بتلخي123 ص1 الكامل البن االثري ج"3"

  .خمطوط ايا صوفيا. مسالك االبصار"1"

  .515 و 436 ص1تاريخ العراق بني احتاللني ج"2"

  .2-52 الدرر املفاخر يف اخبار العرب االواخر ورقة "1"

  .157وعشائر العراق الكردية ص, 164 و148 عنوان اد يف احوال بغداد والبصرة وجند ص"2"

  .طبع مبطبعة ابراهيم متفرقة. ة تأليف كاتب جليبوهذا الكتاب باللغة التركي.  جهان منا"1"

  .258-171 الد االول ص"1"

 قال الشيخ وداي العطية الغوامن أو آل غامن يسكنون يف الدغارة من لواء الديوانية مع "1"
ورئيسهم اليوم حسني بن حممد علي بن ناصر ابن عليوي بن بدر بن عامر بن حاجم بن جاسم .االكرع

على هامش اجلزء اخلامس من كتاب العراق بني احتاللني "راجع . ليمد بن علي ابن غامنبن حممد بن ك
  .ان جليمد اخو كليمد فخذ من جند:  ويقول"18ص

  .19 على هامش اجلزء اخلامس من كتاب العراق بني احتاللني ص"1"

: 15 احتاللني ص قال الشيخ وداي العطية يف كتابه على هامش اجلزء اخلامس من تاريخ العراق بني"2"

  .ان عريعر هو ابن شجل بن محد ابن حممود بن هريف بن حمسن بن طهماز بن مخيس بن حسان

قدمه مؤلفه . ه654 كتاب احلماسة البصرية املخطوط يف خزانة راغب باشا بأستنبول مؤرخ يف سنة "1"
  .اىل اخلليفة املعتصم باهللا العباسي

  .190 ص10االكليل ج. يء وبنو الم من بطون جديلة من قبائل ط"1"

  .89 سياحتنامهء حدود ص"2"

  . 358اية االرب ص"1"

  .157 عنوان اد ص"2"

  .15 موجز تاريخ عشائر العمارة ص"1"

  .15 و13 موجز تاريخ عشائر العمارة ص"1"

  . موجز تاريخ عشائر العمارة"2"

  .169 ص6 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"
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  .170 ص6اللني ج تاريخ العراق بني احت"1"

  . 96اية االرب ص"1"

  . وفيه تفصيل عن نعري وآل مرا342 و325 ص2 جزء9 تاريخ ابن الفرات ج"1"

. 239 ص6 و ج260 و235 و217 ص5 و ج144 و50 ص4 تاريخ العراق بني احتاللني ج"2"

  . يف صفحات1ومباحث عراقية ج

  .344 ص6و ج. 21 ص5 ج وتاريخ العراق بني احتاللني322 و321 ص1 صبح االعشى ج"1"

  .طبع يف اهلند...  وقد تعرض فيه لبعض العشائر36 غاية املراد يف اخليل اجلياد ص"1"

  . جمموعة عمر رمضان وعندي خمطوطتها االصلية"1"

  .344 و 91اية االرب ص"1"

  .89 عشائر العرب للبسام ص"1"

  .445 و440 و415 و412 ص1 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

  .400 ص1 عشائر العراق ج"1"
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   الجزء الرابع

  أهل االرياف

يبحث ىف املنتفق ، وربيعة وكعب وامارة كل منها ، وقيس ، وعبادة وبين متيم وبين هاشم وما ميت اليها 
  من العدنانية أو يساكنها من غريها مع بيان أحواهلا العامة وسائر ما يبصر ا 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه باحسان اىل يوم احلمد هللا وح

  .الدين

    

.  وما يتصل ما من قحطانية ومحريية"الزبيدية والطائية"وبعد فان العشائر الريفية ىف الد الثالث تناولت 

 ما من عشائر كعب وقيس ومتيم وىف هذه املرة أذكر عشائر املنتفق وربيعة وما ميت اليهما أو يتصل
العشائر "وذا نكون قد استوعبنا . وهكذا عشائر بىن هاشم وما اليها من عشائر عدنانية أخرى. وعبادة
 "وىف هذه احلالة ال مل . ، بل ان هذه املطالب ال حتصى ورمبا جتر اىل ما ال حد له وال استقصاء"الريفية

  . ارجاعه اىل أحد اجلذمني القحطاين والعدناين مما مل نتمكن من"العشائر املتحرية

وامنا االنساب تعني الصلة باملاضني والتعريف باحلاضرين . وليس ىف هذا ما يشم منه رائحة طعن أو نعرة
فان . وليس ىف ذلك شائبة اثارة عداء كما توهم بعض من مل يدرك املهمة، ومل يفهم املوضوع. وعالقام

لمناصرة، والتعاون ىف الشؤون االجتماعية واخلريية وسائر املساعدات ملا ىف ذلك التذكري بالقرىب حتقيق ل
وال يكون ذلك سبب العداء، وال وسيلة اثارة البغضاء فان . من حتكيم قوة االواصر، وتوكيد التعارف

ك اىل وال تزال ىف كل االمم تراعى القرىب واالواصر ويرجع ذل. االسالم منع منعا باتا من الركون اليها
  .املاضى البعيد أو القريب

واآلن أدخل ىف مطالب القسم اآلخر منها أعين العشائر . سبق أن أوردت قسما من العشائر الريفية
ولكل جمموعة من االوصاف ما ختتلف ا عن االخرى من عرف، أو . العدنانية حتقيقا لالغراض العشائرية

لة تأثر بعض هذه اموعات أو كلها مبن تقدمها ىف وال ينكر ىف هذه احلا. آداب، أو خصال اجتماعية
السكىن، وال جنحد بوجه ما االختالط وأثره ىف اكتساب عوائد جديدة، كما ال ننكر امليل اىل املدن 

  .واختيار املعيشة فيها بالرتوح اليها فتغلب العنصر العدناىن وحل حمل سابقه

تناول شيئا جديدا، ونبحث ىف ما يتعارض وغريه من وال شك أننا ىف هذا النوع من العشائر الريفية ن
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بل أثر ىف من ساكن هؤالء من . خصال ثابتة أو ما اكتسبته العشائر من احمليط ومن العشائر املتجانسة
العشائر ىف تغلبه وهذه حصلت على صفات جندها دخيلة ىف العشائر الزبيدية أو القحطانية الىت عاشت 

ا عندها، واقتبست مزايا جديدة ال تباين أوصاف الكثرة وال ختالفها بل معها ففقدت أوصافا كثرية مم
. وان كانت مل تنس نسبها وامنا احتفظت به بالرغم من هذا االختالط. اكتست كسوا وصارت مثلها

  .هذا واهللا ويل االمر

  نظرة عامة

امالت وهلا سياسات ىف العشائر الريفية هذه نرى ختالفا عما ىف العشائر القحطانية من أوصاف وتع
وان عشائرها ىف هذه احلالة أقرب للطاعة ال من جهة أا أكثر اذعانا . تولدت منها امارات قوية. خاصة

بل من جراء تضييق السلطة عليها صارت أزيد تضامنا، فلم يستطع رجاهلا ان يشمسوا على االمارة أو 
  .جيمحوا عليها

.  وتكاليفها الشاقة"احلكومة"رض التملص من السلطة العامة ومبىن التعاون املتقابل مصروف اىل أن الغ

وعلى هذا نرى سياسة العشائر الطاعة بال تلوم، والرؤساء بيدهم احلل والعقد أو زمام االمر بصورة ال 
  .والطاعة من العشائر. والتوجيه احلق مطلوب من الرؤساء. تقبل االرتياب

وان بعدها عن العاصمة، ووضعها اجلغرايف ىف . مر الرؤساء أا تابعة أل"ثورات العشائر"ومن مسهالت 
... كثرة االهوار واالار، وتشويش أمرها عند احلاجة وما يتعلق بذلك من أوضاع مساعدة على العصيان

فاذا أضيف اليها ضعف الدولة ىف جتهيز اجليوش، واضطراب . كل هذه أسباب مهمة، وعوامل قطعية
  . ان ذلك كان من أكرب البواعث لتلك الثورات وجناحها ىف أغلب االوقاتأمورها ىف ثورات أخرى علم

وال تنجح الدولة ىف حالة من تلك احلاالت اال أن تتفق ىف اخلفاء مع الرؤساء اآلخرين الطالبني للرئاسة 
 من مستغلي االوضاع وحينئذ يصح أن تكون جنحت الدولة ملا تشاهد من امليل حنو املتفق اجلديد معها ىف

ورمبا يكون ذلك جعليا مصطنعا ىف هرب . السر، أو الذى يتيسر جلبه مع قوة احلكومة الىت تساعد مهمته
الرئيس وازام قوته وميل قسم كبري مع الرئيس املتفق مع الدولة فريبح الواقعة بسهولة ىف هذه امليلة فينقذ 

كثرية تأيت من بالد الترك للتسلط وىف كل هذا ال يتم الغرض دون استخدام جيوش . عشريته من الدمار
ملدة قصرية مث تعود احلالة اذ ال تقدر الدولة أو احلكومة أن تلتزم اجليش ملدة طويلة ال سيما يف الغوائل 

  .ويف تاريخ العراق من الوقائع ما يصلح أن يكون أمثلة موضحة. الكبرية ومراعاة أوضاعها

    

همة كثريا، واا ىف ذلك تؤدي اخلدمة حنو عشريا، وتقوم نرى االوضاع تدعو اىل االلتفات، وتسهل امل
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وقل أن ختذل قوة العشائر جتاه . "مسعة وسالمة"بأعمال غالبها مكلل بالنجاح فتكون كما يقولون 
وبعضا نرى الشيوخ . وذا تستمر املشادات وتكون دائمة دائبة تعجز احلكومة عن امخادها. اجليش

 السواد العشائري ليشوشوا احلالة وحيرموا احلكومة من أخذ الرسوم يستكثرون االعشار فيهيجون
  .االمريية

. يوضح هذا ما مر ىف تاريخ العراق بني احتاللني من أمثلة ووقائع أو ما نتناول بعضها أو الكثري منها

وتنوع وهذه تعد من أكرب أعمال احلكومة ىف السياسة العشائرية أو نراها ىف حاجة دائما اىل فكر عظيم، 
ولعل للموطن أكرب االثر . ىف االدارة أو ابداء القدرة وال تقف عند حد وهكذا الشأن ىف العشائر نفسها

وان سياسة العشرية نفسها أو امارا . ىف متشية هذه السياسة الحباط وجهة نظر الدولة أو احلكومة
عله مضطربا وحينئذ تستفيد احلكومة وانقيادها أو مجوحها على رئيسها واتباع غريه مما ميكّن الوضع أو جي

  .أو الدولة من اخلالف

ففى ذلك ما يبصر ويعني . ويف كل هذا وما ماثله نرى اقتباس احلالة من حياة العشرية نفسها ومن وقائعها
  .وجهة النظر، ويؤدي اىل املعرفة

وىف هذا . غري مستمرواذا كانت يف هذه االيام تغريت االوضاع فان السياسة ال ختلو من تعقد دائم، وت
تتوقف السياسة العشائرية على حسن ادارة، ومواهب مجة ىف ادراك أوضاع نفس العشائر واستغالهلا 

ولكل حادث ما حيوطه من . لتلك االوضاع فنرى التبصر من الطرفني سائرا باطّراد وبذل جمهود مشهود
  .آمال وسياسة ظاهرة أو مكتومة

حاالت "ية قد يشترك وما ىف الدات السابقة ولكنه خيتلف كثريا ىف ادراك وهذا اللون ىف العشائر العدنان
ورمبا كانت هذه .  وأوضاعها"بسياسة احلكومة أو الدولة"ال سيما وان سياساا مقرونة .  كلها"العشائر

 وهذا. ولعل ىف الوقائع املدونة مما نتناول موضوعه كفاية وغىن. االدارة أعظم سياسة وأعوص موضوع

  .يوجه االنظار اىل اجتاهات مستمرة ىف ضروب السياسة العشائرية، وحتوهلا الدائم

وال شك أا أعظم وأجل سياسة فال يستهان ا بوجه وان كل اون يؤدي اىل خلل كبري، وتشوش ال 
  .وحينئذ ال تكتسب االوضاع حالتها االعتيادية بسهولة. حدود له

اوالت كثرية ىف القضاء على امارة املنتفق بالقاء الشقاق بني أمرائها وبعد عهد املماليك حاولت الدولة حم
وباعطائها املنتفق بااللتزام باملناوبة، وقطع بعض أقسامها واحلاقها مبا جاورها، وزيادة بدل االلتزام اىل أن 

  .ومن مث سهل القضاء عليها ولكن بعد عناء كبري وبذل ال يستهان به. وصلت اىل حالة ال تطاق

وكل هذه م ىف ... وما حدث فيها من حاالت وما جنم من وقائع... ومثل ذلك يقال ىف ربيعة وكعب
  .معرفة ما جرت عليه هذه العشائر ىف خمتلف العصور وما أهلمت من سياسة
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  المراجع

 ويهمنا هنا أن نعني املراجع. كنت قدمت ىف الكتب السابقة ال سيما الد الثالث بعض املراجع العامة

وهذه أشهر املراجع اخلاصة أو الىت هى أقرب . اخلاصة ذا الد مع مالحظة ما ىف الدات االخرى
  .لالستفادة أو أا ذات مساس نوعا

. والد فخامة االستاذ حكمت سليمان. لالستاذ سليمان فائق ابن احلاج طالب الكهية.  اخلرب الصحيح-1

وتتضمن هذه الرسالة أحوال املنتفق . م1896-ه1314سنة  مجادي اآلخرة 28وتوىف سليمان فائق ىف 
  .وهى مهمة من هذه الناحية. اخلاصة بأيام االستاذ

والظاهر . وهذه أوسع من سابقتها، وكلتامها بالتركية. لالستاذ سليمان فائق أيضا.  رسالة ىف املنتفق-2
قائع أو املوجهني فيها، العارفني وكان املؤلف ىف رسالتيه هاتني من أشخاص الو. ان تلك خمتصرة من هذه

لسانه بليغ، وبيانه . وكان رمحه اهللا ذا معرفة كاملة بالسياسة وما ترمي اليه آنئذ وباالوضاع. بأحواهلا
  .عظيم

    

 "هو خورشيد بك . ومؤلفها وافر املعرفة. وهذه ذات مساس باملوضوع مباشرة:  سياحتنامهء حدود-3

بني فيها ان الرتاع كان قائما بني . لة أو التقرير اجابة لطلب دولته جعلها أشبه بالرح"خورشيد باشا
مالت الرغبة بينهما اىل التفاهم . ه1263الدولة العثمانية والدولة االيرانية وال يزال مستمرا، وىف سنة 

ا كان ذلك أيام السلطان عبد ايد ابن السلطان حممود فاختارت الدولة الفريق درويش باش. حلل اخلالف
للمهمة، وان خورشيد بك املكتوىب اختري أن يكون معه وأوعز اليه وزير اخلارجية أن يدون عن كل ما 
. مير به مع جلنة احلدود وان ذلك مرغوب السلطان فبذل وسعه وكتب هذه الرحلة، وقدمها بصورة تقرير

ن وصل اىل ارزن الروم وهي كتاب جامع الحوال القطر العراقى وما اتصل به من احلدود االيرانية اىل أ
وعندي نسخة . وفيها ذكر واسع لعشائر العراق ال سيما املنتفق والعشائر االخرى املتصلة ا. "ارضروم"

  .واملشاهدات صحيحة ىف غالب أمرها. وبياناا وافية. فهي نفيسة جدا. منه خمطوطة وجمدولة ومذهبة

 كتبها مبناسبة وفاة فخامة السيد عبد احملسن .ملعاىل االستاذ الشيخ علي الشرقى:  ذكرى السعدون-4
ولو كانت معززة باملراجع لكانت من أجل اآلثار ومع هذا فائدا . وتعرض فيها لالمارة. السعدون

  .م ىف مطبعة الشابندر ببغداد1929طبعت سنة . كبرية

طبع . اء املنتفقوهو من املراجع املهمة ىف امر. ىف جملدين لالستاذ يعقوب سركيس:  مباحث عراقية-5
  .م1955-ه1374م والد الثاىن سنة 1948-ه1367الد االول سنة 

  . تاريخ العراق بني احتاللني ىف جملداته وما يعتمده من مراجع-6
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 مجادى االخرة سنة 6صحيفة اسبوعية، صدر العدد االول منها ىف يوم االحد  : " املنتفق " املنتفك -7
وىف أول عدد منها ذكر . احبها ورئيس حتريرها االستاذ لفتة مرادم ص1939 متوز سنة 23-ه1358

وأمهية هذه االمارة أو اللواء ىف عشائره . وتواىل حبثه ىف االعداد االخرى بتفصيل. املنتفق وامارة السعدون
جعة ومباحثها تستحق املرا. وتعد هذه اجلريدة من أهم املراجع. ومنها يتكون اللواء. اذ أا حياة البلدان
  .من وجوه عديدة

كتبها ىف تسلسل آل . لالستاذ عبداحلميد عبادة. خمطوطة:  شجرة الزيتون ىف نسبة آل السعدون-8
ه وخري ما فيها انه دون 1344 احملرم سنة 14كتبها ىف . ولكنه مل يؤيد قوله بنصوص تارخيية. سعدون

  .السلسلة احملفوظة بصورة مشجر

غري ما مر بيانه ىف الدات السابقة كما استطلعنا آراء مجاعة من العارفني ورجعنا اىل مؤلفات كثرية . هذا
ومع كل هذا حنتاج اىل ما يزيد ىف االيضاح، أو يصحح ما . بالعشائر ملا خيص العدنانية ومن ساكنها

ض ىف واالمل ىف القراء االفاضل أن يقوموا باملعاونة ىف هذا االمر العظيم لئال يبقى خفاء أو غمو. كتبنا
ونعيد القول بان غالب عشائر الديوانية من املنتفق وقد أوضح عنها فخامة االستاذ السيد . عشائرنا

  .فعولنا على ما جاء فيه وقابلناه بغريه. "مل يطبع"مصطفى العمرى فيما كتب من تقرير اداري 

ر وسائر من وهنا ال أمضى دون ذكر فضل املرحومني الشيخ زامل املناع، والشيخ حممد حسن حيد
واملوضوع التارخيى ال تكفى فيه النصوص وامنا . فلهم الشكر على ما أسدوا. ساعدوا بادالء معلومات

وامنا تكلمنا ىف . حيتاج اىل بيان العالقة باحلاضرين ليكمل البحث وال يقتصر االمر على املنتفق وحدهم
واملراجع كثرية اال اا خاصة فأشرنا . هاعشائر كثرية متصلة بالتاريخ مثل امارة ربيعة وامارة كعب وغري

  .اليها ىف حينها

  المباحث

. اال ان ذاك ىف العشائر القحطانية وهذا خيص العشائر العدنانية. ال ختتلف مطالب هذا الكتاب عن سابقه

والعشائر امللحقة ا نسردها . ونذكرها تبعا ملكان كل امارة أو عشرية. وهذه كثرية ىف شعبها وفروعها
ويتكون منها . امارة املنتفق، وعشائرها، وما يلحقها من عشائر ساكنتها: ومن أهم ما هنالك.  حملهاىف

  .وتفرعت كثريا وانتشرت. لواء املنتفق

وانتشرت . "لواء الكوت"ومن هذه تكونت جمموعة كبرية صار منها .  وعشائرها"امارة ربيعة"ويليها 
  .فروعها وعشائرها خارج اللواء كاملنتفق

ومن أهم ما هنالك من امارات ال تزال على البداوة مثل ... وهكذا قبائل كعب ومتيم وقيس وعبادة
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ومنها من مال اىل االرياف فتكونت منه .  وهذه تكلمنا فيها ىف الد االول"الضفري" و "عشائر عرتة"
  .عشائر عديدة

    

كثرية اال اا ال تكّون جمموعات كبرية اال  عديدة منتشرة ىف احناء "قرشية" و "عشائر هامشية"وكذا عندنا 
  .وغالبها خمتلط بني االرياف. قليال

وقلّ أن نذكر بينها من العشائر .  ويتكون منها موضوع هذا الد"عشائر عدنان"وكل هذه جيمعها 
  ...وان كان معروف االنتساب. القحطانية اال ما كان خمتلطا معها أو مساكنا هلا

لعشائر ىف لواء املنتفق، ولواء الكوت، ولواء الديوانية، ولواء العمارة ولواء البصرة وقلّ وغالب هذه ا. هذا
  .ان يكون ىف غري هذه االلوية

ونتبع ذلك مبطالب عامة تتعلق بالسكىن، واملقتنيات، والصيد، والزراعة، واالرضني، واخليل، والعرف، 
  .والكل مهم والزم املعرفة. من العشائروم معرفتها أكثر من التوغل ىف كل عشرية . واآلداب

  العشائر العدنانية

 وبظهور االسالم ىف العراق "1"وقبل ذلك. "التنوخية"هذه سكناها قدمية ىف العراق من أيام العشائر 
مالت عشائر كثرية من العدنانية اىل العراق فوجدت عشائر عربية قد سبقتها فناصرت العشائر الفاحتة اال 

وتكون منها جمموعة عظيمة، فلم تنفرد اال قليال بل .  الفتح االسالمي أقل من القحطانيةاا كانت عند
  .استفادت من القوة

واماراا العامة ىف جمموعاا وما ينطوي حتتها، وما تتكون منه . ومن الضروري البحث ىف هذه العشائر
فاذا كان ذلك . ا وضعها الصحيحوبذلك نكون قد أدركن. االمارة، فنعرف أجزاءها، ووسائل تكوا

ومثل ذلك تاريخ . وهكذا كانت آداا وسيلة معرفة نفسياا. مقرونا بوقائعها التارخيية توضح أكثر
  .عرفها

وال يهمنا اال التفصيل بذكر . وذا نكون قد استكملنا املعرفة، واتصلنا ذه العشائر اتصاال مباشرا
وان وراء هذا بسطا ال يسعه . املباحث ال تنفد وكثرا ال حتصىومع هذا ترى سعة . االفخاذ والفروع

  .أو حاولنا عرضه من املطالب. وال نستطيع الكالم ىف كل ما عرفنا. اال

  .والعشائر العدنانية كثرية تدخل ضمنها عشائر متت اليها أو قحطانية عاشت معها

عدنانية، وال شك ان هذه تتصل بعدنان أو  وكلها "حرب"و . "الضفري"و . "عرتة"ومن بني هذه العشائر 
وهى منتشرة هنا وهناك بقلة، ومتكونة من . "اهلامشية"، و "القرشية"ومنها العشائر . مع عدنان جبد أعلى
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  ."امارة املنتفق"ومن أقوى االمارات العدنانية . وجمموعاا صغرية. أفراد ىف االصل

ىل أصقاع أخرى أو خلفتها عشائر جديدة جنمت منها وهناك عشائر منقرضة ذابت ىف املدن، أو مالت ا
وهذه ال تكون موضوع حبثنا اال ما كان ذا اتصال . أو صارت، حبيث مل تتكون منها جمموعة ىف احلاضر

  .بالعشائر احلاضرة مما ال يزال غري مقطوع الصلة أو تذكر لالشارة اىل التعريف بأصلها

ابق، فال نتجاوز حدود جه وطريقة حبثه اال لضرورة دعت، أو وىف هذا نراعي ما راعيناه ىف الد الس
  .وجهة تارخيية اقتضت أو خصائص لزم ذكرها

  امارة المنتفق

من جهة، . ىف العراق ظهرت امارات عديدة تغلبت ملا رأت من ضعف الدول احلاكمة، واحنالل سلطتها
. ل أفراسياب، وبابان، وبين الم، واخلزاعلوامارة املشعشعني، وآ. ومتاسك اموعات الكبرية مثل املنتفق

وان العثمانيني مل يتمكنوا منها . وامارة املنتفق من أكربها... واهلكاريني. وأمراء العمادية، والصورانيني
ولعل للبعد عن العاصمة واورا . استعصت وأبت أن تذعن. بالرغم من منهاج الدولة ىف القضاء عليها

  . ىف بقاء هذه االمارة وأن ال تسلم للقضاءالبادية واالهوار دخال

قطعت على نفسها أن ال تذعن اىل سلطة أجنبية فتقوى على العشائر . وكانت من امارات العراق املهمة
واالمارات، بل ان هذه تتحني الفرص للوثوب أو للوقوف ىف وجه من ينوي هلا سوءا أو يطمع ىف 

  .تذعن بسهولةاالستيالء عليها، فال تستسلم للقدرة، أو 

وىف الغالب تعجز الدول عن التزام جيش أو قوة مسلحة، فهى ىف حالة حرب مستمرة مما أزعج الدولة، 
وىف االكثر نرى تدابري الدولة قاسية ىف . ووقفها عند حد من التدخل أو االنصياع ىف أكثر االحيان

.  العشائر الكردية للتحكم بالعربومن أجل ما كانت تتوسل به استخدام العشائر املناوئة، أو. الوقيعة

وأمر آخر هو اا تترقب اخلالف بني الرؤساء . وهكذا كان الشأن ىف عشائر العرب للتمكن من الكرد
بأن تطحن عنصراً بعضه ببعض أو واحدا بآخر ... سواء ىف املنتفق، أو ىف بابان، أو ىف اخلزاعل أو بين الم

  .وضاعللتغلب على الرؤساء واالستفادة من اال

    

ومل نر الدولة تغلبت على امارات العراق اال ىف عهد املماليك أحيانا وكانوا أبصر بأحوال االمارات 
ولعل املماليك أول من متكنوا من اخضاع االمارات نوعاً باستخدام بعض . وطريق االستيالء عليها
. ه على عناصرنا واماراتناوهذا احلال اقتبسته احلكومة من أصل الدولة ونفذت. العناصر على االخرى

باب "استخدم . فانه جنح ىف خطته. "فاتح مهذان"ويرجع ذلك ىف احلقيقة اىل أيام حسن باشا الوزير 
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وجعل هلا ادارة خاصة مرتبطة بالوزارة رأساً، فتابعه من تاله أو مشى على .  للعشائر للتفاهم معها"العرب
  .ء وامنا هى تدابري لالذعانوكل هذه التدابري مل تكن وسائل للقضا. سياسته

تدارى مرة، وتثور أو جتمح أخرى وتستغل موقفها أحيانا . وامارة املنتفق جتاه هذا بني قوة وضعف
وىف وقائع . وختذل تارة أخرى... فتتبعثر االمارة مدة أو تبدل رياستها بأخرى منها.. وبسلطة حمدودة

ا ينبه العراقى اىل ما جرى على هذا القطر من وفيه م. املنتفق ما يبصر باالوضاع ملختلف االزمان
وىف غالب احلاالت كانت الوحدة ىف العشائر أظهرت االمارة بقوة كبرية، فلم تبال مبا كان . حتكمات

ولالمارة الدخل . جيرى عليها من استخدام العناصر االخرى فكانت عزيزة اجلانب بتناصرها ووحدا
واذا كانوا حتكموا فيها أحيانا فام مل يستطيعوا القضاء . دة متاسكهاالعظيم ىف االحتفاظ ذه الوحدة وش

  .عليها

فالعشائر قوة، وحسن . "االمارة" وأصل "عشائر املنتفق". وهنا عنصران فعاالن ىف قوام هذه االمارة
شهودة ادارا من أهم اسباب بقائها وتسلطها وال ينفك هذا التالزم بل أدى اىل بقاء االمارة، والقدرة م

  .دوماً

وان االسلحة اجلديدة للدولة العثمانية وعزمها االكيد أدى اىل احنالل . واحلاجة دعت اىل التماسك
ومن مث ظهرت كل عشرية . ومن أجل املسهالت بناء الناصرية مما دعا اىل االرتكاز مقروناً بالقوة. االمارة

 الكبرية مثل االجود وبين مالك وبين وكان ناظمها العشائر. وبدت رئاستها، وتعددت بعدد العشائر
وان زوال الرئاسة وسلطتها سائر اىل االضمحالل بتكون القرى والبلدان فتصري حمدودة ىف عالقاا . سعيد

  .وعاد الرؤساء يشعرون بذلك. ىف العشائر

ية سائرة اىل وكل ما ىف االمر أن العشائر الكبرية واالمارات بقى أمرها تارخيياً، كما ان الرئاسة العشائر
بانعدام تلك االوضاع لاللفة ... الزوال أو تكون حمدودة مبيل العشائر حنو تأسيس القرى الكثرية واملدن

  .بني احلكومة واالهلني والتفاهم من طريقه

  تكون االمارة

. وذلك أن عشائر املنتفق كبرية وكثرية، وليس من املستطاع أن تذعن لبيت. ان تاريخ تكون االمارة قدمي

وامنا القدرة ىف هذا البيت جعلتها تذعن وبالتعبري االصح ان احلوادث وتواليها مجعتها ىف الرئاسة ذات 
ومل خيل ا أو يضعضع أمرها ما قامت به الدولة العثمانية من حركات عسكرية للقضاء عليها ... املواهب

  .هم معهابل مكنتها، فاثبتت الكفاءة بادارة عشائرها واجلدارة حبزم ىف التفا

 "بين معروف"، و "بين أسد"ويهمنا أن نقول ان هذه االمارة كانت مسبوقة بامارات أخرى، عرفنا منها 
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ه وكان أول تكوم سنة 616وكانوا من ربيعة املنتفق بن عامر ابن صعصعة وبنو معروف انقرضوا سنة 
 ما يعني "م1194-ه590"وجاء ىف ابن االثري ىف حوادث سنة . حلّوا حمل بين أسد. م1157-ه552

 وان الوضع "1"سياسة الدولة العباسية جتاه العشائر ىف حاالت نزوعها اىل ما يؤدي اىل االخالل باالمن
واالمر غري مقصور . يلهم السياسة أو يعني التدابري املتخذة سواء ىف عهود الدولة العباسية أو فيما بعدها

 "بين شيبان"بين أسد وامنا كان ىف امارات أخرى كامارة  وما تولد فيها من امارة "ربيعة املنتفق"على 

وامارة املشعشعني وهى امارة دينية للتوصل اىل السلطة . ومن مث عرفت ىف املنتفق... وامارات أخرى
  .وهى موضوع حبثنا. "آل شبيب"مث ظهرت امارة املنتفق ىف . حكمت واسطا مدة

وال شك أن أمهية هذه االمارة تدعو اىل معرفة ماضيها، . واضطربت اآلراء ىف تكون هذه االمارة وتارخيها
أحدثت دويا ىف تاريخ العراق، وخذلت قوى اجليش العثماىن مرارا عديدة، وحكمت . واالتصال به

  ."لواء املنتفق"البصرة زمنا طويال، وزاد نطاق سلطاا اىل أكثر مما هو معروف اليوم من حدود 

    

واالقوال ىف أصلها عديدة منهم من . التاسعة والعاشرة للهجرة، وتواىل ذكرهاظهرت ظهورا بينا ىف املائة 
ان : "قال ىف سياحتنامهء حدود.  وهو جد أعلى"شبيب"قصر أمر ذلك اىل احملفوظ من أا تنتسب اىل 

 أو "150"وردوا العراق قبل . وهى ليست من عشائر املنتفق. "أسرة شبيب"شيوخ املنتفق ينسبون اىل 
وكانت املنازعات بني . "بين سعيد"، و "االجود"، و "بين مالك" سنة من احلجاز فاتصلوا بعشائر "200"

وكان آل شبيب أغنياء، . مل يهدأوا، فتوزعوا الرئاسة فيما بينهم. هذه العشائر قائمة على قدم وساق
ينقادوا هلا مجيعا، وأهل حرمة، ومرتلة فاختاروا بوجه أن تودع مشيختهم اىل أحد أفراد هذه االسرة، ف

 وأسرة آل "1"اه..."فبقيت الرئاسة ىف نسل هذه االسرة يتوالها الواحد بعد اآلخر. ويكونوا حتت امرا
وحوادثها مشهودة قبل الفتح . شبيب تولت الرئاسة قبل مدة أكثر بكثري مما قدره صاحب السياحة

  .ه941العثماين الذى كان سنة 

 والصحيح ان هؤالء الرؤساء ألّفوا بني "2"ئق ىف رسالتيه يرى هذا الرأيوهكذا نرى االستاذ سليمان فا
مث تسلطوا . عشائر املنتفق ملا كان هلم من وقائع مجعتهم ومن حرمة ىف النفوس ومواهب عقلية فائقة

وقد أشار اىل ذلك صاحب سياحتنامه حدود، واالستاذ سليمان . واستمروا حىت متكنت الرئاسة. عليهم
وهذا غري . اىل ان اسم املنتفق حمرف من املتفق، وانه بسبب اجياد االتفاق عرفوا ذا االسمفائق ذهب 

 "املنتفق" وأصله اسم جدهم "السرب"ويراد به الذى يدخل النفق أى . وامنا هو سابق هلذا العهد. صواب

  ...ة ماالذى تسمت به العشائر املتفرعة منه أو املتصلة به جبد أعلى وهكذا العشائر امللحق

واالقوال . وامنا نريد أن نعلم تاريخ امارم ىف العراق، ونسبهم، وسائر أحواهلم. وهذا االمجال ال يكفي
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واملسموع يصلح تارخيا اذا كان . وغالبها يستند اىل السماع، ومل يؤيد من حيث التاريخ. ىف هذه كثرية
  .غري مزاحم وال معارض بنصوص سابقة

فهل هم من شرفاء مكة املكرمة خاصة املقطوع بنسبهم . ل شبيب من الشرفاء اتفق الكل على أن آ-1
وما عالقة هؤالء . فمن هو الذى تفرعوا منه. وهذا ينايف املنقول امجاعا. "سادات املدينة"أم أم من 

هم الشرفاء بالعراق فهل هم الذين حكموا احللة ىف أواخر أيام املغول، وداموا اىل أيام اجلاليرية وأمري
الشريف أمحد بن رميثة ذكر ذلك ىف تاريخ العراق بني احتاللني ان أمراء املنتفق هم الذين حكموا 

وكان . البصرة، مث عادوا اليها، وانتزعتها االمرية دوندي وابنها أويس اجلاليري بعد انقراضهم من بغداد
وانتزعها . ب االنباء، وأيده صاح"43 ص 3ج " ه بالوجه املذكور ىف تاريخ العراق 820ذلك سنة 

وهم من الشرفاء توصلوا اىل احلكم بقوة التدبري، وحسن ادارة العشائر وعدم املعارض . العثمانيون منهم
ومما رسخ قدمهم ام ذاقوا لذة احلكم، فصارت امارم ترتع اليه من أيام الشريف أمحد وجاء ىف كتاب 

يف أمحد انه قدم اىل البالد الفراتية من مكة وحكم االنساب للسيد ركن الدين احلسيىن النسابة عن الشر
 وحاربه وقتله ىف شهر "أبو السلطان أويس"باحللة من العراق سبع سنني اىل أن ويل االمر الشيخ حسن 

. ه ودفن باملشهد الشريف املرتضوى عند عمه الشريف عبد اهللا ىف احلضرة الشريفة742رمضان سنة 

  . اىل العراق ىف زمان السلطان خدابنده وأقطعه وعقبه العراقوالشريف عبد اهللا انتقل من مكة

م 1417-ه820ىف سنة : "ومن أقدم النصوص الىت عرفناها عن امارة البصرة ما جاء ىف تاريخ اجلناىب
البصرة، وانتزعتها من مانع أمري العرب بعد حروب، وكان استيالء العرب عليها ىف عهد -دوندى-ملكت

، وقوي أمر دوندي، وانضم اليها جيش أمحد " ه813- ه784"محد بن أويس اجلاليرية ىف امارة ا
  .اه..."بأمجعه، مث ملكت واسطا

 بششتر، فأقيم معها ىف السلطنة "دوندي"أقامت تندو - بعد أن فرت من بغداد-: "وىف املنهل الصاىف
ىف اجلناىب سنة " ، وقتلته أيضاً بعد مخس سنني"تندو"السلطان حممود بن شاه ولد مدة، فدبرت عليه 

، مث ملكت البصرة بعد حروب، "تستر" وانفردت مبملكة ششتر " ه وهو موافق هلذه البيانات819
  .اه" فأقيم ابنها اويس بن شاه ولد مقامها" ه822سنة "وماتت بعد انفرادها بثالث سنني 

    

بحرين، وقال عن وهنا نرى اسم مانع يظهر واضحاً، وىف صبح االعشى نقل املكاتبات اىل عرب ال
وال يهمنا ايراد . التثقيف وقد مجع بني عرب البحرين، وعرب البصرة وما اىل ذلك فجعلها ثالث مراتب

وان ظهور أمراء املنتفق الشبيبيني وأمراء البصرة مما . التفصيالت بل جند ىف هذه النصوص توضيحا زائدا
  .دنا مبا سبق لنا القول بهجيعلنا نرى تلك العالقة بالشرفاء مل تنقطع بل قوى اعتقا
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وتعوزنا معرفة الصلة باالشخاص من الطريق التارخيى واال فان الشبيبيني كان هلم شأن ىف تاريخ البصرة 
  .واالحساء وذكرهم ابن بشر احلنبلى ىف كتاب عنوان اد

 يدع جماال والقول بأم من الشرفاء ال.  هؤالء الشرفاء من السادة احلسنية وان الشريف امحد منهم-2
واحملفوظ . والقول بأم من السادة احلسينية كان غري معروف. للتردد ىف أن هؤالء من السادة احلسنية

ولعل هذا من ذرية أخى الشريف عبد اهللا أو أوالد ابن أخيه الشريف امحد . أم أوالد الشريف حسن
 الوالده شأن ىف وقائع البصرة وان شبيباً رأس االسرة فصار. وهم من آل شبيب. فلم نقطع ىف واحد

والنصوص املارة تصرح ام جاؤا من مكة ومل جند اشارة اىل املدينة وسادا وال جاء ذكر . واالحساء
وان . فالقول بأم حسينية ال دليل يعضده. رجاهلا ىف حوادث االحساء وال ىف حوادث تاريخ العراق

  . وامنا النص املنقول ام جاؤا من مكة"1"ل قدميالعمود الذى رتب أخريا ال يرجع ىف سنده اىل أص

 بل املتواتر يؤيد ام من 2378م وعدد 1931-12-11 بتاريخ"العامل العرىب" ما ورد ىف جريدة -3
وجاء تأييدها مبا . ولكن الصلة مقطوعة لبعد العهد وان شهرة شبيب غطت. وهؤالء حسينية. الشرفاء

فان العثمانيني . فاء ىف العراق، وما ظهر منهم أخرياً من حوادثعرف من احلوادث التارخيية عن الشر
وبعد انقراض .  ه فانتزعتها دوندي820وكانت بيدهم اىل سنة . استولوا على البصرة، فانتزعوها منهم

مث استوىل العثمانيون عليها واخذوها منهم وان زعم آل راشد اخوة . اجلاليرية من البصرة عادت اليهم
ر ال يؤيده تاريخ بل جاء التاريخ مبا يطعن بصحة هذا القول، واالتفاق ىف االمساء ال قيمة له الرشيد من مش

وفخذ . وامنا العالقة للمنتفق بالبصرة أكيدة ومن املؤكد ان راشداً ورد ذكره ىف عمود نسب آل شبيب
  .الراشد منهم معلوم وان مشر مل تطرق هذه الديار ىف ذلك العهد، ومل يعرف هلا خرب

 أسرة من الشرفاء الذين وردوا العراق أيام خدابنده واخالفه، وال شك أن هذا "آل شبيب"واعتقد ان 
  .يدعو اىل االلتفات ىف التحقيق عن هذه االسرة

وان عبد اهللا الربجس "1"وهذا أقوى دليل ملا ذكرت.  ورد ىف تاريخ املنتفق للرفاعي ام سادة حسنية-4
من آل شبيب يؤكد ام حسنية وهو من العارفني بنسب أمراء املنتفق وعدهم أقرب اىل االتصال م وهو 

  .يل واحداً واحداً

ويقولون ان سبب تويل الرئاسة على املنتفق ان أحد الشبيبيني قتله االجود وكانوا نازلني على بين . هذا
وىف حروب . "الوث"مالك وجبوارهم فثاروا لقتاهلم وكان رئيس بين مالك ابن خصيفة ورئيس االجود 

وكان من آخرهم . وصار منهم علماء. "النجف"رؤساء االجود اىل . "آل وثال"وقعت بني الطرفني نزح 
ونرى ابنه السيد حممد .  م1944وقد توىف رمحه اهللا ىف خريف سنة . صديقنا الشيخ حممد حسن حيدر

ومن ذلك . مكانة والده وزيادةونتوسم فيه ان يكون قد نال .  م نائبا عن املنتفق1955جواد حيدر سنة 
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وهكذا قوي أمر . وأما االجود فام انقادوا آلل شبيب. احلني مل يعد آلل وثال ذكر ىف رئاسة العشائر
 وال شك ان املواهب ظهرت "2"هؤالء حىت مت على مجيع عشائر املنتفق وبينهم بنو مالك واالجود

وال يعول على مثل .  هذه القصة بصور خمتلفةوقد رويت. وتوىل آل شبيب الرئاسة. مقرونة بالوقائع
والقدرة برزت للعيان ىف وقائع املنتفق وتوالت ىف رجال هذه االمارة مدة طويلة، فكانت هذه . هذه

  .احلكاية تصويرا ملا وقع

    

ذكرها ابن بشر احلنبلى ىف عنوان اد وصاحب .  أفخاذ االمارة ىف العراق معروفة من أمد بعيد-5
وشبيب بن . حكموا املنتفق والبصرة. واالمارة تكونت بتاريخ أقدم من هذه النصوص. "فاكلشن خل"

وكان . فانه مسبوق مبانع آخر أمري العرب.  االول قبل مانع هذا"مانع"مهنا املقصود منه انه من أوالد 
ميثة فعادوا اىل ومل تنقطع العالقة من أيام الشريف أمحد بن ر. استوىل على البصرة مدة وحاربه اجلاليرية

وتفصيل ذلك انين كنت ذكرت ىف . االمارة مث انتزع البصرة أويس اجلاليري الثاين من أمري العرب مانع
 نقالَ عن تاريخ اجلنايب " م1417- ه820 ىف حوادث سنة 43 ص 3ج"تاريخ العراق بني احتاللني 

وانتزعتها من مانع أمري العرب، وعن املنهل الصاىف ان دوندى من اجلاليرية باسم أويس ملكت البصرة 
ومثل ذلك ىف االنباء وىف صبح . وذا مل ينقطع الشرفاء عن مناضلة اجلاليرية من أيام امحد بن رميثة

وتقريب احلوادث بعضها من بعض . االعشى، مث عرفوا بالشبيبيني بالنسبة اىل ابن مانع أو أحد أوالده
  .جيعلنا نقطع بذلك

نسبة اليه " عطية مانعية"وهذا هو املذكور ىف املثل الشائع .  اىل فروع عديدةتفرع اخالف مانع االخري
  :وتفرع منه. وذكره مرتضى آل نظمي ىف كلشن خلفا

. ورئيسهم بدر آل عزيز وتويف واآلن ابنه حممد. من عزيز بن مغامس بن شبيب بن مانع:  آل عزيز"1"

  .يسكنون ىف سوق الشيوخ وىف اهلارثة

رئيسهم احلاج فشاخ العبد العزيز العمر ىف ارة من .  راشد بن بدر بن شبيب بن مانعمن:  الراشد"2"
اخوال فخامة عبد احملسن . ومن رؤسائهم سعود الراشد ومنهل العبد العزيز الراشد. سوق الشيوخ أيضاً
وة الرشيد واحملفوظ ال يعول عليه ىف ان الراشد من اخ... واعتقد ام حكام البصرة. السعدون واخوانه

  .من مشر وام غري الشبيبيني

رئيسهم ضارى الصقر وحزام الصقر . منهم ىف سوق الشيوخ. من صقر بن شبيب الثاين:  الصقر"3"
  .رئيسهم احلاج جميد الصقر. وهذا توىف ومنهم من يسكن جزيرة صقر ىف أحناء البصرة

  .رئيسهم علي الناصر العجيل. مدوعرفوا بآل حم. هو حممد بن مانع بن شبيب بن مانع:  آل حممد"4"
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ىف سوق . ورئيسهم خالد الروضان. وروضان بن عبد املنعم بن حممد. من آل حممد:  آل روضان"5"
  .الشيوخ

وغالب الرؤساء . وهو الذى تسمى به أل سعدون. من سعدون بن حممد املذكور:  السعدون"6"
  .املتأخرين منه

. وهم من أخوال فاحل باشا. اآلن ابنه محد. يف العثمان وتويفرئيسهم س:  آل عثمان بن شبيب الثاين"7"

  .وهى اآلن بيد ذريته.  باسم جدهم وتقع ىف جنوب شرقي الناصرية ىف جهة الشامية"كرمة عثمان"و 

وكان فتحها .  تعرف بامسه"كرمة علي"و . استقلوا بفرعهم. وهو علي بن ثامر السعدون:  آل علي"8"
  . ىف الزبري أو اموا بقتلهقتله آل زهري. أو ملكها

  .رئيسهم فهد الربغش. فخذ معروف ذا االسم من اخوة مانع:  آل جنرس"9"

  :يتفرعون اىل:  آل صاحل"10"

  .اخوال سعود وعجمي السعدون. ىف الناصرية. رئيسهم كطامي آل صكر السبيت: السبيت. 1

  .وفخذ الربغش رئيسهم حممد الفهد الربغش: الربغش. 2

  .رئيسهم نصار العيسى.  ه1269والشيخ عيسى والد الشيخ صاحل باين قلعة صاحل سنة: عيسى ال"11"

طحنتهم وقائع ايران واملنتفق أيام . يسكنون بني الناصرية وسوق الشيوخ، وكانوا كثريين:  احلمادة"12"
  .ومل يرجع منهم اال القليل. أبلوا فيها، وقهروا جيش الزند. صادق خان الزند

  ."آل شبيب"ويعرفون ب . "بيت الرئاسة"ه االفخاذ من تولّدت هذ

توالوا ىف الرئاسة ويفهم مكام من وقائعهم . وكانت رئاسته حمصورة فيهم، وهم بدو ىف معايشهم
  .التارخيية، وكانت امارم كبرية عظيمة النفوذ

قبائل متعددة منهم وهم . شيخ املنتفق اآلن محود الثامر: "وجاء ذكرهم ىف عشائر العرب للبسام قال 
ذوو االنفس االبية، والشيم العربية، الكماة املشهورون، واحلماة . ، زبدم، وىف املهمات جندم"الشبيب"

هبام متواصلة، واكفهم لنيل ما رامته . املذكورون، باعهم ىف اد طويل، وطباعهم اىل طلب احلمد متيل
يطفؤن الغليل مما اشتعل، بأياد حتكي الغوادي، وسواري منن يكرمون الرتيل بال ملل، و. من احملامد واصلة
  ".شادوا مكارم االخالق، وبنوا للحرب أرفع رواق. تغيث الصوادي

  :وهم. والشبيبيون أربع فرق كلهم مشهورون: مث قال

  .وهم آل حممد الذين منهم الشيخ:  الشبيب -1

  . الصقر-2

  . الراشد-3
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     "هم آل عزيز".  املغامس-4

اه وعد من اتباعهم بين منصور وبين خيقان واهل ". ء االربع فرق الفا خيال وثالثة آالف سقماىنوهؤال
  .وما ذكره من الفرق غري مستوعب للمراد. اجلزائر

  عادات بيت االمارة

تنسب اليها وتقص بعض القصص ىف توليدها وال سبب اال توايل السيطرة . وعادات بيت االمارة تارخيية
 وان الينهض االمري لكل قادم وان تقدم له "اخوة نورة"وتولدت النخوة ب.  انقادت القبائلوالقوة حبيث

وهذه بال شك نتيجة السلطة أو التحكم، فافرغت بقالب . الذبيحة واملنيحة وهكذا توالت ىف أعقام
حلوادث  وامللحوظ ان ا"1"وتفصيلها ىف كتاب ذكرى السعدون. روائى ومضت احلالة على عشائر املنتفق

املدونة ترجع اىل أيام خدابنده، ودامت اىل أيام أيب سعيد، وىف أيام اجلاليرية مث زالت امارم من احللة 
وىف تاريخ .  ه وتفرقوا، ومن مث حدث ما شاع على االلسنة بصورة مغلوطة من اخبار ماضيهم742سنة 

  . ما استطعنا تدوينهالعراق بني احتاللني ذكرنا حوادثهم ومن ويل االمارة منهم ودونا

  السياسة العشائرية

ىف املنتفق الوقائع تلهم، وتؤدى اىل أمر أجل أعىن معرفة العالقة بالعشائر، وقوا، وسيطرة الرؤساء 
وبذلك نعلم مكانة هذه . واجتاههم وهكذا االمر ىف العشائر ورغبتها، والتوفيق بني آمال اولئك الرؤساء

  .الوحدة، ووجه اتصاهلا

أدركنا الوضع املستمر . فى هذه املعرفة، وامنا حنتاج اىل االتصال بالوقائع، وضرورة اتصاهلا بالدولوال تك
يدل على . بني آمال االمراء، وآمال العشائر، واالنسجام بينهما دون تضاد، ولعل هذه تتجلى ذه االلفة

  .لوئامذلك بقاء االمارة مدة طويلة ىف سلطتها وسطوا ىف كبح الزيغ والعمل ل

فاذا رأينا السلطة مستمرة ىف امارا، ورأينا قلة الشموس ىف العشائر علمنا مراعاة املصلحة لالثنني، 
وامنا هى خلدمة تلك . والسيطرة املستمدة من الوضع أو كما يقال املستبدة ولكنها ليست بالقاسية

راحة مبن سهر المرها، وبذلك تكتسب العشائر ال. التناصر مشهود وغري منفك من جانب. املصلحة
  .وناضل لصالحها

ويصعب ادراك قيمة هذه االمارة بالنظرة البسيطة او اخلاطفة، ولكن ىف هذه احلالة تبدو هذه القيمة 
والتوغل ىف الوقائع وادراك كنهها يكشف عن املعرفة بوضوح زائد، فال يبقى خفاء ىف . واضحة جداً

 طاعتها واذعاا أمر أغرب، بل جدير باالهتمام فكيف القدرة أو حسن االدارة كما أن العشائر ىف
متكنت هذه االدارة من االستمرار؟ وما هو سر بقائها مع اختالف اآلمال واضطراب بعض احلاالت؟ ان 
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مثل هذه االوضاع تبدو ىف الرتاع على االمارة، والطموح ىف االمراء، أو ىف بروز القدرة مبوهبة جبارة، ملا 
فيدرك رجال االمارة احلالة فتحصل السياسة القومية حىت يتم االمر، وتعود احلالة . ئيشاهد من خلل طار

  .اىل ما كانت عليه

وىف عالقات الدولة ذه االمارة وسياستها العشائرية أكرب داع اىل االلتفات، فالدولة جتابه قوة االمارة 
 لتفريط الوحدة فيها بسهولة اال أا ال تلبث بعشائرها استناداً اىل قوا وتظن أا تنال من العشائر مأرباً

هزعة وال "كثرياً حىت تشعر باخلطر، فيعقبه اخلذالن مقرونا تارة زمية، وطوراً مبا يقوله املثل البدوى
  .فتتخذ وسيلة حلل احلادث من اقرب وجه، وأجدر تدبري" وكعة

 فتميل اىل تقوية جانب "بيت الرئاسة" ونرى الدولة تستغل اخلالف ىف االمارة، والرتاع بني االمراء من
وىف مثل هذا قد تكون املخذولية أكرب، حبيث تتمكن االمارة وهكذا ! يتخذ ذريعة للتدخل، وهيهات

  .يستفاد من وقائع عديدة اتصاالت الدولة ىف استغالل قوا حلادث من احلوادث

ق خان ىف الدولة الزندية وما لقوا من ومن أجل ما هنالك حادث ايران ىف االستيالء على البصرة أيام صاد
.  قبل ذلك وأمر االستيالء عليها"حروب البصرة"وهكذا حروب املنتفق أيام مغامس أو . حروب املنتفق

  .وكذا حروب ابن سعود.  جتاه هذه احلوادث واستغالل الوضع"سياسة املوايل"ومثل ذلك 

وهذه عالقات . ج، وما تنال من نفوس املنتفقومن مث تظهر قوة االمارة ىف مقارعاا وصالا باخلار
  .ففى التاريخ سعة. وال نريد أن نسرد احلوادث. خارجية مهمة

    

وكان املسري هلا الدولة العثمانية بسبب الرتاع املباشر . ولعل حوادث العالقات بنجد غري بعيدة منا
وان حبثها يطول ىف . ن أمراء املنتفقواستغالالً ملا كان يقع بني امارة آل سعود واملنتفق أو آل السعدو

عالقتها بابن سعود ومقدار متكن هذه احلوادث ىف حرا وسلمها، وىف هدوئها وثورا، وىف كل أمر من 
أمورها مما يسوق اىل املعرفة احلقة، ومييط اللثام عن السياسة العشائرية من وجوهها اخلارجية حنو 

  .وفيها ما يبصر باحلالة نوعاَ... ن سعودالعثمانيني، وحنو ايران، واملواىل واب

 "تاريخ االمارة"وىف كلها يتبني لنا . واحلوادث دليل النشاط، وظاهرة القدرة تنجلى ىف رحبها أو خذالا

ورمبا كانت ىف هذه تبدو . سياسياَ كما ان حياة العشائر تظهر ىف ظل هذه االمارة، وىف صالا باخلارج
  .ورين، وااللفة أو النفرة بينها للمجا"الصالت العشائرية"

وال . فان حالة االلفة، واوضاع اخلالف كل هذا يبصر باملراد قطعاَ. وىف هذه ما يسوق اىل املعرفة التامة
  .شك ان االمر أجل من أن يهمل مثل هذه الوقائع، وحياة ااورين تتعني ىف العالقة ذه االمارة

 فل القوة أو جعلها حبالة ضعيفة ال تستطيع مقاومة احلكومة أو وال يهمل ما وقع من تدابري متخذة المر
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الدولة ىف تدابري القضاء على امارا باقتطاع أجزاء منها من جهة البصرة، ومن احناء العمارة، ومن أطراف 
أو ما اختذته . وحوادث ذلك تدعو اىل ما ينبه على السياسة املتبعة. السماوة لفصل سلطة بعض العشائر

المارة من تدابري لدرء اخلطر الذى شعرت به، وىف كل هذه تدهشنا ناحية مهمة وهى ان العشائر مل هذه ا
  ...تنفصل عن االمارة، وامنا ناضلت معها نضال املستميت ودافعت دفاع االبطال

وعلى كل حال نرى ىف احلوادث ما يبصر بوجه عام بتاريخ العشائر وتاريخ االمارة وصالا بالدولة 
ومة ومبجاوريها فال نعجل باالمر، ولعل ىف هذه ما يعني حياة العشائر ىف رئاستها وامارا، وىف واحلك

ومن أجل ما هنالك كيفية ادارة هذه االمارة داخال وخارجاَ ولو بوجه االمجال، مما يؤدي . أصل حياا
 اهلمتنا السياسات املختلفة وكلما توغلنا ىف معرفة هذه الوقائع. اىل املعرفة احلقة، والوقائع تكشف أكثر

  ...هلذه االمارة ىف خمتلف عصورها

  ."1"اال أن احلوادث االخرية أقرب الينا واوىل بالدراسة بترجيح

  عشائر المنتفق

كانت بينها . "لواء املنتفق"هذه قوام االمارة وظهورها مبجموعات كبرية منها يتكون اللواء املعروف ب
 أمراء املنتفق، ومواهب القدرة واجلدارة فيهم بادية وغالب وقائع وحدة عظيمة يرجع الفضل فيها اىل

وقدرة . مل تذعن لضيم. العراق مما خيصها، أشتغلت احلكومة كثرياً بل أذاقت السلطة احلاكمة العطب
وىف نفرة االجنىب . امارا ظهرت ىف حسن ادارا، والطاعة املطلوبة من العشائر مقرونة باالذعان الصادق

حاولت مرارا أن تكون صاحبة االمر فتتمكن من ازالة السيطرة وتيسر . دة ىف ما جرت من حروبمشهو
هلا ذلك أحيانا، فاستمرت بني قوة وضعف، فهى بني ادارة مستقلة، أو أذعان رمسى، أو انقياد وقىت ورمبا 

  .دام مدة

وضاع والنفسيات ىف حب وحالة املنتفق املشهودة ىف خمتلف ايام حياا خري مثال تارخيى يعني اال
. واملهم أن املنتفق ناضلوا نضاال باهرا طوال العهد العثماىن. االستقالل والنضال عنه، والذب عن حرميه

بل أكسبتها احلوادث املتوالية خربة، . ولو كانوا تسلحوا باالسلحة اجلديدة حلالوا دون آمال الدولة
وتاريخ املنتفق صفحة . يبة، وكانت تعقد عليه اآلمالوالظروف القاسية جتربة فكم وال خذل، ورجع باخل

وفيها دراسة عميقة وافية لنفسيات هذه . كاشفة لسياسة العشائر ىف العراق جتلت بأظهر أوضاعها
  .وما بلغته. العشائر

سكنت العراق من القدمي تواىل ورودها، وتكاملت وكأن . "عدنانية"وعشائر املنتفق من حيث العموم 
ويتخلل هذه عشائر قحطانية من زبيدية .  مالت اىل أحناء العراق، وجدا مفتحة االبوابجزيرة العرب
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عشائر "ويطلق عليها . ومحريية عاشت معها، واكتسبت أوضاعها اال أن االكثرية الساحقة عدنانية
  ."املنتفق

    

ملنتفق هو ابن عامر بن وا. وأصل املنتفق اسم جد ومعناه الداخل ىف النفق تسمت به العشائر املتفرعة عنه
...  وهو جد عشائر املنتفق أو تتصل به بقرىب ووشائج"1"عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة

ورمبا اتصلت باملكان واشتركت بالدم واملصيبة فصارت بعض العشائر داخلة ىف عدادها وان كانت 
  ."املنتفق"صار يقال لنفس اللواء وكذا . ومن مث صار املنتفق يطلق على من حل اللواء. ليست منها

وكان املؤرخ املولوى قد وصفها بالنظر الوضاعها ىف أوائل املائة الثانية عشرة للهجرة وما قبل ذلك 
فهم مجرة احلرب، وأشجع العربان، . ان عربان املنتفق أصل الفنت واالضطرابات ىف بغداد والبصرة: "فقال

وعلى أبدام الدروع الذهبية، وان مخسة عشر منهم يقابلون ألفا ىف رؤوسهم املغافر، ... ومنشأ القالقل
وفرسام حنو . ، اعتادوا الرمى بالقوس على ظهور اخليل، يلعبون برماحهم ىف اهليجاء بصورة ال مثيل هلا

أما طىء واملواىل فهم بالنسبة اليهم كالشىء وقوة ظهرهم الشيخ . فكل واحد منهم بألف. أربعة آالف
... فالفارس منهم يهاجم الصفوف دون مباالة. وعلى قلتهم ال يوازيهم أحد.  يصولون وجيولونمانع، به

وامنا هى .  ولكنها مل تكن مجيعها من عشائر املنتفق"املنتفق" وعشائر اللواء كلها حتت سلطة "1"اه"
ىف االلوية ااورة مثل وان الكثرة املوجودة . عشائر خمتلفة بينها ما هو من املنتفق وبينها ما هو من غريها

. لواء الديوانية ولواء العمارة ولواء البصرة تعترب منهم نظرا ملا اقتطع من اللواء واحلق بااللوية ااورة

كما أورد . وامللحوظ أن االجنىب يعدها بالنظر ملواطنها، وال يهمه أن تذكر االفخاذ مستقلة عن العشرية
وبينها ما هو من ربيعة اال انه ذكر بني عشائر . ية ضمن هذه اموعةما هو من العشائر الزبيدية واحلمري

  .املنتفق

.  عد أا خمتلطة بعشائر ليست منها فانه مل يفرق بني هذه وبينها"سياحتنامهء حدود"واذا كان صاحب 

م داود وىف أيا.  كانت تعد تابعة لبىن الم"ع"وأوضح أن عشائر البو حممد من أم اجلمل اىل قرية العزير 
ومل يلتفت اىل ان . باشا صارت تابعة قسما للمنتفق، وما كان فوق أم اجلمل صار تابعا لبىن الم

التقسيمات االدارية ال جتعلها تابعة اال امسا ىف حني أا من العشائر الزبيدية كما أا تنطوى حتتها عشائر 
  .يان أصل عشائر املنتفقكثرية ليست منها وال متت اليها بصلة نسب واالضطراب ظاهر ىف ب

ومن مث . وهنا يهمنا بيان العشائر االصلية وما ميت اليها بقرىب من العشائر االخرى أو العشائر امللحقة
وال يزال االمر حيتاج اىل حتقيق واالكتفاء بذكر احلالة الىت هم عليها دون . يزول ما حصل من اام نوعا

  .ج عنها نقص ىف التحقيقبيان أنساا واصوهلا مع بيان ما هو خار
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 "املنتفق"ومن مث توسع القوم ىف لفظ .  ميت اىل جنار واحد، وجتمعهم القرىب- ما عدا القحطانية-والكل

وصار يطلق على حمل نفوذ املنتفق . فاطلق على الكل ممن يتصل م وان مل يكن منهم أو يتصل جبد واحد
  .وقد مر بنا معىن املنتفق. فكوالتالزم بني العشائر واالرضني غري من. وسطوم

 من ان مدلول املنتفق بدأ بالشبيبيني فغري وجيه وال يأتلف واملعروف "خرب صحيح"وما جاء ىف رسالة 
 فقيل املنتفق وهذا خالف ما هو معروف "نون"مث زيدت فيه . قال ساقوهم اىل االتفاق فصار املتفق. قدميا

 جاء "2" وان مل يصرح بامسه"سياحتنامهء حدود" صاحب  وىف هذا تابع"1"تارخييا وليس بصواب قطعا
 أن عشائر املنتفق منهم من أصل املنتفق، ومنهم تابعون هلم ومل يتمكن من "سياحتنامهء حدود"ىف 

االتصال خببري يكشف عن تفصيل أحواهلم فكتب عن أشهر العشائر ومل يدخل ىف التفرعات فذكر 
  .نتفق كان أوسع مما عليه اللواء ىف هذه االياموامللحوظ ان امل. "3"أقسامهم الثالثة

  :وىف عشائر البسام عد من العشائر امللحقة

  . بىن منصور-1

  . بىن خيقان-2

.  وال يزال االضطراب باديا من كتاب كثريين ىف أصل العشائر والعشائر االخر التابعة"1" أهل اجلزائر-3

  : والعشائر االصلية

  بنو مالك

    

مل تكن طبيعية ىف تقسيماا االدارية لتعيني مواطن العشائر . ئرى، وان بلدانه حديثة العهدلواء املنتفق عشا
وبنو مالك ىف مركز اللواء وىف سوق الشيوخ . وامنا كانت أيام االمارة وعالقاا باحلكومة. بصورة ثابتة

 وىف مواطن أخرى ىف لواء "الناصرية"وىف البصرة وىف القرنة وىف ناحية البو صاحل التابعة ملركز اللواء 
وملا كانت املواطن خمتلفة وأجزاء العشائر موزعة رجحنا أن نتكلم ىف . وىف احلويزة,الديوانية ولواء احللة

نذكر العشرية وما تفرع منها ولو كانت أجزاؤها ىف مواطن . العشائر متواليا دون التقيد باملكان كثريا
ا حىت يتم ما انطوى حتت اسم بين مالك سواء كان منهم أو مث منضي اىل العشرية االخرى وهكذ,خمتلفة

اتصل م بطريق السكىن أو اجلوار أو على االقل االشتراك ىف الثلث بالنظر للتقسيمات االدارية لالمارة ىف 
  .سابق عهدها

.  اللواءوال مل ف هذه احلالة بيان العشائر بالنظر للتقسيمات االدارية احلاضرة ىف االقضية والنواحي أو

وعشائر بين مالك جمموعة كبرية ال متت اىل . وذا نكون قد مجعنا الغرض املتوخي لنلم بعشائر اللواء
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وكانت بينها وحدة ىف الثلث أيام احلروب وتوزيع بدل االلتزام وجبايته أو اداء املقرر السنوي . جد
  .ة كما احلقت أخرى وانضمت اليهم عشائر كثري"بنو مالك بن املنتفق"وأصلهم . للسلطة

 وكانت هلم الرئاسة "البو صاحل"وعشريم .  مث صارت آلل رميض"آل خصيفة"ورئاسة بين مالك ىف 
وىف هذه االيام زالت الرئاسة العامة بزوال االمارة أو هى . العامة على العشائر االخرى املشتركة ىف الثلث

وشعر .  مبا هو أشبه مبختاري احملالت أو القرىوالرئاسة اخلاصة مائلة اىل التحديد. سائرة اىل الزوال
  .الرؤساء بذلك فطمعوا ىف اللزمة

وهذه تعني لنا من ميت اىل مالك أو اىل االتصال ا . "مالك"، و "مزايدة" أو "زيود"وخنوة بين مالك 
ىل أو شدة االختالط يؤدي ا. واملصائب جتمع. بوجه حبيث صارت تشترك ىف الراية أو الدم واملصيبة

  .الوحدة

واذا عددنا عشائر بين مالك فاملراد . "مالك"وىف هذه احلالة ال نستطيع أن نعد أرباب الثلث كلهم من 
ويصعب علينا أن نقطع بالقرىب ىف من ميت اليها . الصلة م تارخييا بسبب قدم السكىن أو الثلث أو القرىب

.  مث بالعشائر االخرى"البو صاحل"بعشرية الرئيس ونبدأ . ولذا عددنا عشائر بين مالك جمموعة. اال القليل

 كما عدها غرينا وان كانت ال تفترق عن العشائر االخرى اال ىف "العشائر امللحقة"وبعدها نذكر 
  ...اضطراب اآلراء ىف أصلها

وتكاثرت مبا . "بيت الرئاسة"ومنها . وال يرتاب ىف أا من بين مالك.  البو صاحل هذه عشرية كبرية-1
ومن . "ناحية البو صاحل" وهى "الناصرية"نضم اليها وتكونت منها ناحية من نواحي مركز اللواء ا

  :فروعها 

ويعترب رئيس عموم بين مالك أيام امارة املنتفق . وهلم الرئاسة على عشرية البو صاحل.  بيت الرئاسة-1
  .وتويف واآلن ابنه حميسن. ورئيس آل رميض بدر الرميض. "أل رميض"

  .رئيسهم سعدون آل حسني. آل غالم -2

  .رئيسهم حممد بن سليمان آل نصر اللّه.  آل نصر اللّه-3

  .وهؤالء سادة ترأسوا على الفرع. رئيسهم السيد عبود.  آل كوبع-4

  .رئيسهم ساجت آل مطشر.  آل مبادر-5

  .رئيسهم طاهر آل جاسم.  آل خليوى-6

  .رئيسهم موسى آل جعاري.  الترامجة-7

  .رئيسهم ياسر آل موجيد. دي آل كر-8

ومن البو صاحل . ورئاستهم للسادة. يقيمون بني البو صاحل والعكيكة. رئيسهم السيد مربد.  الزركان-9
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م 1947 لسنة 3وىف احصاء السكان ج .  ومنهم من ينتسب اىل املكان"آل موجيد" و "آل غريثم"
  .تفصيل

  : "البو صاحل"ويلحق ب

  .رئيسهم شنينة. وهؤالء من ربيعة.  آل عمر-1

وهم . يرأسهم السيد عبد احلسني والسيد محود آل السيد خلف. عرفوا باسم مقاطعتهم.  احلصونة-2
وهى . وبينهم وبني البو صاحل وآل ابراهيم مصاهرة. وجياورهم آل ابراهيم من البو صاحل وخفاجة. سادة

 "آل مسافر" ىف الديوانية، ومنهم "رآل مكوط"ومنهم . أصلها من الغوالب السادة. عشرية مستقلة بذاا

وهوس .  ىف السيدية واحلجية ىف الشطرة"البو هاللة" مقاطعة ىف الشطرة، ومنهم اخوم "أيب العجول"ىف 
لو يطلع جده نكص ايده حيسني امسع ويد الكوفة جدنا ابرص كر : آل ابراهيم عليهم أثناء اخلصومات

     جدك بيده وللشام جدوده اهديناهم 

وزال اآلن ومل تبق خصومات ىف هذه . ل هذه ال ترضي أحدا ولكن احلنق والعداء ىف حينه ولَدهاومث
  .فهم على صفاء ووئام. االيام

وهم عشرية برأسها . وهؤالء من بين مالك على قول، ومن بين خيكان على قول آخر.  آل مجيعان-3
  :روعهاوف. "مزايدة"وخنوا .  من سوق الشيوخ"العكيكة"تسكن ناحية 

  .ويقال ام من بين أسد. رئيسهم راضي املاجد.  املاجد"1"

  .رئيسهم رجاب العبود.  العبيد"2"

  .يرأسهم عكاب الصاحل ولعيوس اهلواش.  الشديد"3"

  .رئيسهم مطنش آل خميط.  اجلماملة"4"

القسم الكبري منهم و. وفرقهم كثرية. مجاعة ممتدة من العزير اىل القرنة ويعرفون ببين مالك: ومن بين مالك
  . وهؤالء بني القرنة والعزير على شاطئ دجلة ومنهم ىف قضاء القرنة"زكية"ىف أراضى زجية 

  :ومن بيوم املشهورة

  . بيت سارى-1

  . الطريفات-2

  . بيت كادوش-3

يرأسهم بدن ابن الشيخ علي . ومن بين مالك ىف القرنة مع السعد. وال حتصى فرقهم االخرى لكثرم
  :ومن فرقهم. وهؤالء يعرفون ببين مالك. وهم كثريون وهلم املكانة.  بن تفاكوملزم
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  .رئيسهم حميسن ابو حممد.  بيت سعيد-1

  .رئيسهم رضا بن غليس.  الشغاينة-2

  .رئيسهم مطلك بن صلييب.  الشدة-3

  .رئيسهم حاجم بن سعود ىف أحناء القرنة.  أهل الدير-4

  . بنو د-5

  . العرفجرئيسهم نصار.  فضيلة-6

  .ومنهم من يعدهم من آل ابراهيم. رئيسهم سعد بن صويح.  آل محودي-7

  .رئيسهم شاهني بن جبارة.  بنو سكني-8

وامللحوظ أننا مل جند من أحاط علما بعشائرهم االصلية وتفريعها وال عين امللحقة أو التابعة املعتربة ىف 
  .ومنهم ىف اهلارثة وىف احلويزة.  معرفتهموحنن ىف حاجة اىل التوسع والبيان الوايف ىف. عدادهم

وأصلهم .  العليات وهم من العشائر املعدودة ىف عداد عشائر بين مالك أو يعتربون فرعا من فروعهم-2
 "اخوة ناهية" و "اخوة علية"وخنوم . من طيء ويرجعون اىل آل حفاظ من اليسار وهو حمفوظهم

  .الشيوخ من ناحية عكيكة من سوق "ارة"يسكنون 

  :وفروعهم

ويرأسهم احلاج خلف واحلاج علوان ابنا مغامس بن نابت آل . "اخوة ناهية"خنوم .  آل شدود-1
وهؤالء دبت فيهم آثار احلضارة . وتوزعت أفراد االسرة على كل فرقة. وهم رؤساء العليات. شدود

  .وصاروا يقرأون ويكتبون

  .لعكيكة من ا"غليوين"يسكنون ىف أراضى .  املنابتة-2

  .ىف أراضي غليوين.  البو صياحة-3

  .ىف أراضي غليوين أيضا.  آل عبد السيد-4

  .يسكنون مع الضفري.  العليانات-5

ورد ذكرهم ىف . وعشائر طيء كانت هلم السيطرة ىف هذه االحناء. وهؤالء حيفظون نسبهم من طيء
 ىف "الزرفات"، و "السباعيني" و "لبو دخنةا"ومن العليات ىف الغراف . "السيالة"وبينهم . "1"تاريخ العراق

  . حتادد بين زريج"املراشدة"و . املشخاب والغراف ومنهم من يساكن بين حسن

 "أوالد حسني"وخنوا . "كرمة بين سعيد"سكناها ىف ناحية .  آل حسن من عشائر بين مالك-3

ويعد بعض العارفني ام من . نومنهم على ما يقال بنو حس. صار نائبا مرات. ورئيسها محوده آل مزيعل



عباس العزاوي-عشائر العراق    633  

. وحالتها االقتصادية حسنة. وهى كثرية العدد قوية ىف املعارك. فروع بين حسن ىف لوائي احللة والديوانية

  :وفرقهم

  :م وفروعهم1995رئيسهم عنيد بن ياسر اجلوالن وتويف سنة .  البو محيدي-1

  .رئيسهم حسني الشناوة.  املعدان"1"

  .هم خطار املوزانرئيس.  املعاويون"2"

  .وتويف. رئيسهم عنيد بن ياسر اجلوالن.  آل جوالن"3"

آل "وهؤالء فالحون لدى السادة . ولعلهم من احلمدانيني. رئيسهم روضان اللطيف.  البو محدان-2
  .ومنهم من بين مشرف. "بعاج

م السيد برتو ويرأسه.  فهم موسوية"الدجيل" دفني "السيد حممد"ينتسبون اىل .  السادة آل بعاج-3
البو "ورئاستهم على .  رئيس القسم اآلخر"السيد باقر السيد عباس"السيد حسني وهو رئيس قسم، و 

  . املذكورين"محدان

 من "بين مشرف"وكثرم من عشرية . واملسموع أم من بين وائل. يعدون من فروعهم.  بنو مسلم-4
ويرأس قسما منهم جرب الفهد ويأيت الكالم . بين أسد رئيسهم حسن الوهيب وتويف وخلفه ولده هالل

  .على بين مسلم ىف أحناء احللة

  :وفروعهم. وهم من آل حسن. مسوا باسم املقاطعة الىت يسكنوا.  الغريافية-5

  .رئيسهم مطوس احلاج شهد.  آل صاحل"1"

  .رئيسهم احلاج سلطان احلاج جويد.  آل جاسم"2"

  .ورئيسهم مطوس احلاج شهد.  آل عيسى"3"

    

  :وفروعهم. اسم مقاطعة يسكنها مجاعة من آل حسن يرأسهم مريهج بن فيصل الياسر.  مشريجية-6

  .رئيسهم فرعون بن عليوي.  الدبات"1"

  .رئيسهم جبري آل حميسن.  الشواوشة"2"

  .رئيسهم عودة الصاحل.  آل شنان"3"

  .رئيسهم عالوي آل محودي.  آل طاهر"4"

  .مشريجة. وهو رئيس عام. لفيصلرئيسهم مريهج ا.  آل مريعد"5"

  .رئيسهم الشيخ حسني آل الشيخ حممد حسن.  آل عكل"6"
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. رئيسهم محودة املزيعل. ومشهورة بالعنرب اجليد. اسم مقاطعة تسكنها مجاعة من آل حسن.  السورة-7

  :وفروعهم. وهو الرئيس العام على آل حسن

  .الرؤساء.  آل بشارة"1"

  .ج فهد السلطان واحلاج عيسى احمليسنيرأسهم احلا.  البو جاسم"2"

  .رئيسهم محودة آل مزيعل.  آل مزيعل"3"

 وهو ابن السيد "ومنه علمت الشئ الكثري"رئيسهم الديين السيد مصطفى مجال الدين .  املومنون"4"
 ابن مرزة حسني والسيد مصطفى مجال الدين هو ابن " ه1372املتوىف سنة "جعفر ابن مريزا عناية اهللا 

ورئيس هذه العشرية الرمسي طنيش آل . االستاذ السيد امحد مجال الدين عضو حمكمة استيناف بغدادعم 
  .فرج ويسكنون القرية املسماة بامسهم وفيها مزارع

  :وفروعهم. رئيسهم دريس آل حمسن. باسم املقاطعة.  الشحالوية-8

  .رئيسهم دريس آل حمسن.  آل منصور"1"

  .ل حاجي جاسمرئيسهم فرهود آ.  آل حافظ"2"

وهلا فروع ىف االحناء . ومن هذه الفرق والعشائر نقطع بأن املنضم أكثر من االصل فعشرية أل حسن كبرية
  . منهم مما يدل على تداخل الفروع وتفرقها ىف مواطن عديدة"آل حسيين"ومنهم من يعد . االخرى

ورئيسهم جايد آل . "الناصرية" ىف ومنهم ىف مركز لواء املنتفق.  آل ابراهيم هذه ىف عداد بين مالك-4
ومل " حي من املعادي ىف العراق"وجاء ىف عشائر القزويين ام . "الفيصلية"طاهر ومنهم ىف املشخاب 
ان السيد رضا النسابة النجفي البحراين يقول : "وقال االستاذ سلمان الصفواين. يرجعها اىل ما يعني أصلها

أما من ىف القطيف . عشرية نزحت من القطيف اىل العراقان هذه ال: ىف كتاب االنساب املخطوط
والشائع ام من بين مالك واالستاذ . اه..."وهلا اتصال وصلة ا. "عبدة"فيقولون ام من مشر جند من 
  .وان السودان يقولون ام منهم، وان الفروع مشتركة. الصفواين يرجح أم من عبدة

آل " منهم وكذا "آل علي"ان : ويقولون. كد ام منهم قطعاوأ. ذكر يل ذلك الشيخ حامت الصيهود
ويأيت الكالم عليهم ىف آل ابراهيم ىف . "مالك"وهم من عشائر بين مالك وخنوا . "عبودة" من "عليوي

  :ومن فروعهم ىف الناصرية. الديوانية

  .وتويف واآلن ابنه. رئيسهم جايد آل طاهر من آل شاووش.  آل حسن-1

  .رئيسهم طاهر املصدك.  آل مصدك-2

ومنهم من بعدهم من نفس بين مالك وهم . رئيسهم عبد الكرمي آل مهلهل الروضان.  البو محودي-3
  ."آل محودي"عني 
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  .رئيسهم مهدي الصاحل الداغر.  آل خشاب-4

  .رئيسهم كطيو.  الصليمات-5

  .يرأسهم كاظم ومغامس.  اهلصاصرة-6

  .رئيسهم عبد اجلليل الياسر.  احلمران-7

تسكن قضاء .  كنخوة بين مالك"زيود أو مزايدة"وخنوا .  حجام من عشائر بين مالك الكبرية حجام-5
وىف الشامية ىف الزعيلية . سوق الشيوخ ىف جانب اجلزيرة ىف أراضى السايح والكسور والرميحية ومجالة

ورؤساء حجام . ام العربويقال هلم حج.  فيعدون من االجود"آل محيد"وقسم مع . وأم الطبول والعتيبية
وال يصح أن نعد . احلاج فرهود الفندي وريسان ومزهر ابنا كاصد آل ناهي واحلاج حسني آل ياسر

  .وأشرنا اىل ما عرف انسابه. فرقها اال من فصيلة واحدة

 ىف االصل هلم وان آل عجيل "زيود" أا من ربيعة وجعل خنوة "ماضي النجف وحاضره"وقال صاحب 
 واآلراء االخرى مل "1"...لعل التقارب ىف االمساء ساقه اىل ذلك وتكون الفرع ليس بالبعيدو. اخوم

  :وفروعها... وهى خالف احملفوظ من خنوة ومن انساب. يؤيدها نص تارخيي

  : البو غطيش-1

  .رئيسهم مزهر الكاصد وأخوه ريسان وصار نائبا مرات.  آل ناهي"1"

ومنه علمت عن عشريته . وهو ذو كلمة نافذة. نائبا ملرات.  الفنديرئيسهم احلاج فرهود.  آل فندي"2"
  : الدحلة-2م 1956-1-22ومن آخرين ىف 

  : آل عجيل"1"

  .وطاهر آل حامت املزبان. يرأسهم يسر بن جناح. آل صاحل. 1

  .رئيسهم احلاج حسني آل ياسر.  آل حسني-2

  . آل كطان"2"

  .رئيسهم سعدون احلسني. آل ديوان. 1

  .رئيسهم حسن الطعمة. فرحانآل . 2

    :  العتيبية-3

  .رئيسهم حيي احلاج حسني.  آل شحيل"1"

  .يرأسهم شياع اللبط وعبد احلسني نافج.  آل خنفيس"2"

  .يرأسهم احلاج حسني اجلابر وضايف اجلودة:  آل مجعة-4

  : أهل الشاخة-5
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  . آل عطية"1"

  . آل خليفة"2"

  .ويرأسهما احلاج رويشد الوادي

  .وهم تابعون ىف الفصل. ومنهم من يعدهم عشرية لوحدها. رئيسهم مصيجر الفاضل. ويدات الز-6

 وفروع ثانوية أخرى تتفرع مما سبق بياا ويطول بنا تعدادها "آل ماحل" و "الربيحات"ومن هؤالء 
  .وسردها

. القتالوتعرف هذه العشرية بقوة الشكيمة ىف املعارك واحلروب وتشترك فيها نساؤهم وحيرضن على 

 تفصيل اال أنه مجع بني العشائر "3ج " 1947وىف احصاء سنة . وزرعها الشلب وغرس النخيل
  .وامللحوظ أن القوة تظهر حبسن ادارة الرؤساء أرباب املواهب. ومواطنها دون ترتيب فروع كل عشرية

  .رئيسهم عبد اهللا احملمد اجلار اهللا.  كوت جار اهللا يقيمون ىف الكوت-6

 رئيسهم ويطان "الكوت"يقيمون ىف نفس .  أيضا"كوت ابن بادي"بن حمينة ويعرف ب كوت ا-7
  .اجلويد

  :ومنهم.  الشواليش رئيسهم احلاج شليبة الوشاح-8

  .الرؤساء.  آل وشاح"1"

  .رئيسهم جميد بن علي.  اجلمعة"2"

وعة عشائرية أو وهم خليط ليس هلم جمم. والباقون زراع تابعون. وهؤالء الرؤساء أصحاب أراض زراعية
  .ال يعرف انتسام بالضبط اىل عشرية معروفة

  :ومنهم. وهم من االحساء وعملهم ىف الغراس. "أوالد عامر" عشرية احلساوية خنوم -9

  .رئيسهم طعيمة بن محادي احلضري.  أهل اجلزيرة"1"

  .رئيسهم احلاج حسن العبيد.  أهل الشامية"2"

  .فال يوجد أثر للرئاسة العامة. المر واحدوا. ومنهم من بعدهم تبع بين مالك

  .ورئيسهم مغامس احلاج خشان. ومنهم آل حرب.  آل امساعيل وهم تبع كرمة بين سعيد-10

  .ويتبعون ىف الفصل آل حجام.  الدجني رئيسهم عودة اللفتة-11

ة كثريا منتشر.  آل زياد منهم من يعتربهم من حجام، وآخرون من بين خيكان، وهم عشرية برأسها-12
  .آل علي والدحاح: ومن فروعهم. يرأسهم عطشان اجلابر وريسان النعيمة. "مبارك"خنوم 

  .ويأيت الكالم على من ىف الديوانية منهم
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وهى عشرية على حاهلا، تساكن . ومنهم من يعدها من حجام. اجلويرب تعد اليوم من بين خيكان-13
  :وفرقها. وتعد من عشائر بين مالك. هؤالء

  .رئيسهم كرمي اجلريذع. ملطاردة ا-1

  .رئيسهم حامت املوزان.  الشليشات-2

  .رئيسهم حسني الظاهر.  البو جنم-3

وال يبعد تنقل أجزاء العشائر أو التنقل .  وهؤالء منهم أو أم من اجلوابر"اجلوابر"ىف الديوانية يقال هلم 
  .ألغراض خاصة وكل أمر من هذين حمتمل

جام من عشائر بين مالك ويساكنون بين خيكان ىف اجلبايش ولكن بالنظر  بنو حطيط تعد من ح-14
وكثرم تسكن ىف احلمار .  وملا تعرفه العشرية عن نفسها تعترب من عرتة"أوالد وائل" أو "وائل"لنخوا 

 وىف ر أيب سدرة املسمى باسم "أراضى بين حطيط"وأراضيهم معروفة بامسهم . التابعة لناحية اجلبايش
. واآلن رئيسهم جابر بن تقي. رئيسهم هادي آل شنين وتويف قبل بضع سنوات. "البو سدرة"رع منهم ف

  :وفرقهم

. ومنهم ىف احلي. ومنه ومن بعض اقربائه علمت عنهم. منهم االستاذ ابراهيم الوائلي.  البو سدرة-1

  :ويتفرعون اىل

  . الزغيبات"1"

  . آل احلاج ناصر"2"

  :وفروعهم. اءالرؤس.  آل فرج اهللا-2

  . آل عبيد اهللا-3 بيت سلمان "4" بيت شنين "3" بيت علي "2" بيت مروح "1"

  .ومنهم بيت عطية ىف البصرة.  آل رمحة اهللا-4

  .رئيسهم حممد املروح.  البو عبدعون-5

  :ومنهم.  آل يد-6

  . الظويهرات"1"

  . آل يد"2"

وجياورهم املواجد .  من جهة الشرق"بنو أسد"خيكان و  من بين "البو شامة"وجياورهم ىف اجلهة الغربية 
  .من بين أسد وآل غريج وأصلهم خزاعل

ومنهم . وهذه العشرية أصاا تشتت عظيم، يسكنون ىف لواء العمارة، ومنهم ىف البصرة ىف ناحية اهلارثة
بيت " وهم ىف نفس العشار، وىف احلويزة، وىف جنوب البصرة وىف الغراف على البدعة ىف أم الفطور
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  .ومنهم أسرة ىف النجف. "حرج

 و "الفهود" و "بنو حطيط" و "البو شامة" و "بنو مشرف"وامللحوض أن احلمار فيه من العشائر 
  .ومنهم من يعدهم من بين خيكان الختالط الفروع.  ويعدون من بين مالك"العمايرة" و "االحوال"

     احلمامحة -15

.  انفصلوا من البو شعرية"أوالد عامر"وخنوا اخلاصة . حلاج نعيمعشرية رئيسها حسن العبداهلادي ا

  .والظاهر ان النخوة جتعلهم ىف عداد املنتفق. ويصعدون بنسبهم اىل ربيعة

رئيسهم . ويقال ام من ربيعة. والصواب أم من بين مالك.  البو شعرية يعدون من بين خيكان-16
. ومل يستطع العارفون ان ينسبوهم اىل عشرية قدمية. "ائعةاخوة ش"وخنوم اخلاصة . صبار آل وزير

  :وأفخاذهم

  .رئيسهم ثجيل الغجريي.  العبيد-1

  .رئيسهم صبار آل وزير.  البو رومي-2

يقولون ام . رئيسها عبد آل حطيط. "أم العباس"هذه العشرية صغرية تتوىل سدانة " القوام" الكوام -17
ومهور . ال يزوجون البنات لغريهم. وهم أصحاب تقاليد خاصة. يهويصعب تعيني ما يرجعون ال. سادة

  .نسائهم حمدودة

ويرجعون اىل عشرية . "اخوة علية"وخنوم اخلاصة .  املطريات رئيسهم عودة بن جني آل عودة-18
  :وفروعهم. مطري ىف جند

  .رئيسهم عودة بن جني آل عودة وكان أبوه رئيسا.  مطري الشامية-1

  .رئيسهم علي اجلنديل. رة مطري اجلزي-2

  .ومنهم من يعدهم من بين خيكان. ومعهم صابئة

بين "ويعدون من أكرب العشائر وكان عدادهم أيام االثالث ىف . "بنو سد" بنو اسد ويقال هلم -19
وتوىف ىف بريوت يوم . رئيسهم الشيخ سامل اخليون. وهم من أسد العدنانية. وقرباهم م بعيدة. "مالك

واآلن يشتغل . وهو خريج كلية احلقوق ببغداد.  م وخلفه ابنه الشيخ ثعبان1954-10-2السبت 
  .باحملاماة

بناها أحد أمرائهم مزيد بن صدقة، وتوالوا . كانت هذه العشرية صاحبة القول ىف أحناء احللة ابان تأسيسها
اخر عهد املغول واية أيام ومل تقل أمهيتها اىل أو... وسكىن هذه العشرية قدمي ىف العراق... على امارا

  .حكومتهم ىف بغداد

 على خالف ما هو شائع "أسد خزمية"ذكر السمعاين هذه العشرية، وعدد من رجاهلا مجاعة، وتعرف ب
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خزمية بن مدركة بن الياس بن "وأصل أسد . على لسان رجال قبائل ربيعة من أن هؤالء من أسد ربيعة
ح املؤرخون عند ذكر بناء احللة أمراءهم، وأنسام، ووقائعهم، ، فهى من العشائر العدنانية وأوض"مضر

وآخر ما عثرنا عليه ىف ايضاح العالقة، وحتقيق النجار . ظهرت هذه العشائر ملا رأت من ضعف احلكومة
: ، أوله"نزهة اجلليس وفرصة االنيس"، ويسمى "شرف املزية ىف املدائح العزية"بوجه الصحة ديوان 

اه ..."د الوجود، ذي الطول واجلود، الذى ليس مبجزأ وال معدود، وال مبجيز وال حمدوداحلمد هللا موج"
رأيت نسخة هذا الكتاب االصلية للشاعر االديب حممد بن حسن بن حممد بن كحيل ابن الشيخ سلطان 

لدين  احللي، مدح به صدر احللة عز ا"ابن نعيم"العارفني جاكري بن باكري الكردي، االدرازي املعروف ب
ومن مطاوي . أبا حممد حسن بن احلسني بن جنم ابن مظفر بن أيب املعايل بن الصروي بن قبصة االسدي

: وعند مدحه قال. هذا الكتاب تعرف مكانة هذه العشرية، ومقام املمدوح، وانه كان صدر احللة

ر اآلفاق، ومالك وعضده اهللا باملالك االعظم، املوىل املعظم، مالك االنام، صاحب ديوان الزمام صد"
العراق، ذي اليد والتمكني عماد احلق وامللّة والدين، أدام اهللا أيامهما، وال زال السعد خيطر جبديهما، ومير 

  .اه."بسعديهما

، وىف اهلوسة "عامر"وفيه يعني أم من أوالد عامر موافقا ملا جاء ىف خنوم العامة املعروفة اليوم وهى 
وبين مرارا ان جدهم أسد بن خزمية وفيه .  أي عامر كيف جتفو عامرا"ي جتفيعامر من عامر ج"املعلومة 

 ه وقدم اىل 695 شهر رمضان سنة 16ام كانوا وال يزالون أصحاب الصولة، والكتاب مت نسخة ىف 
املمدوح، وكان ناسخه امساعيل بن يوسف احللي، وخطه مجيل، ويصح أن يعد من اخلطاطني وعلى 

    : ظ للعالمة احلسن بن املطهر احللي العامل املشهور جاء فيه ما نصهغالف الكتاب تقري

العالمة احملقق، ملك العلماء، مشس امللة والدين ... لقد أحسنت أيها الشيخ العامل الفاضل البارع النحرير"
 فيما نظمته، وأجدت القول فيما انشأته، وبرزت فيه على املتقدمني، ومل يساجلك أحد من املتأخرين،

ومجعت بني اللفظ الزائن البديع والتركيب الشائق الصليع، فمن جرى ىف ميدانك تأخر وصلى، واىن 
يدرك شأوك اال كال، وأهنيك ىف أن أحسن القول أصدقه، وقد منّ عود مقالك على صدقك ىف مدح 

 امللة واحلق  كهف الفقراء، ومالذ املؤمنني عز"مل تقرأ"املوىل الصاحب الصدر الكبري، العامل املعظم 
والدين، أعز اهللا بشأنه االسالم واملسلمني، وختم أعماله بالصاحلات، وغفر له مجيع الذنوب والزالّت 

كتبه العبد الفقري اىل اهللا الغين به عمن سواه حسن بن مطهر حامدا هللا تعاىل، . مبحمد وآله الطاهرين
  .اه."مصليا على سيدنا حممد وآله

ىف االبيات الىت أوردها الناظم ما يشري اىل أصل املمدوح وعشريته، ونعتها و. عندي نسخة خمطوطة منه
قد بان االراك وبانه فانزل بعيسك هذه الدهناء واربع بذياك احلمى فجنا ! ياحار : بأمجل النعوت ومما قاله
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ى من عامر به رق النسيم به وراق املاء ربع زهت هضباته ووهاده فبكلّ فج روضة غناء حتميه آساد الشر
  : هلم الوغى والغارة الشعواء عرب اذا جن الظالم لنارهم ىف حندس الليل البهيم لواء اىل أن يقول

 لما سرت به االحياء كرما  لوال خالل ابن الحسين وجوده

طابت عرائقه فطاب مدحيها وتطأطأت لفخاره العلياء فعرائق أسدية ومناسب مضرية ومراتب مشاء فهم 
 ابن خزمية خري األنام املعشر النجباء فافخر وطل واسم االنام مبفخر شهدت به السادات بنو أسد الفىت

والعظماء وهذا يوافق ما هو معروف اليوم من النخوة والنسب، والقصد تعيني أن هؤالء من أولئك 
ها كما أن هذا الكتاب أماط اللثام عن موطنها االصلي وقرر حمل سكنا... وخيالف املسموع عن ربيعة

وهو غري عامر . ولعل حمل االشتباه عامر... وانه ىف أحناء احللة اىل آخر أيام املغول بصورة مقطوع ا
  .ربيعة

وعشرية خفاجة كانت تنازعها السلطة، ومثلها ربيعة وغريمها من العشائر فيما دفعهم اىل أحناء واسط، 
 واستقرارها من "املنتفق" أحناء لواء واسط وىف رحلة ابن بطوطة ما يعني حتوهلا، بل جتوهلا من مكاا اىل

وعلى كل كان . اال أن العصر معلوم. وان كان مل يعني بالضبط تاريخ نزوحها. ذلك احلني اىل اليوم
وهذه السلطة هلا . نتيجة نزاع بني العشائر، وتطلب كل رئيس أن يسود وتكون له الكلمة ىف تلك االحناء

  .من مث تظهر قوة العشائر أو يتعني ضعفهاو. عملها ىف مناجزة عشائر الخرى

ابن "ولو كان املادح عين العشرية املناوئة للمدوح ىف أحناء الكوفة لتبني الواقع وظهر السبب، ولكن 
 بني مكانة خفاجة ىف تلك االيام، ومثلها عبادة كانت قوية أيضا، ومن احملتمل أن تتفقا على "بطوطة

ومع هذا ال تزال بقاياها ...  املكانة والقوة ما ال يقل عن هذه العشريةومها من... ازاحة عشرية بين أسد
ومن املعلوم أنه ظهر علماء وأدباء عديدون من هذه . ىف أحناء احللة بصورة مبعثرة، ليس هلا كيان قوي

  .فخر وابنه ال"ابن املطهر"ومنهم العالمة . العشرية ىف احللة، وىف تاريخ العراق بني احتاللني بيان عنهم

وكانت السياسة العشائرية مصروفة اىل استخدام الرؤساء ملصلحتها لتأمني الوضع، ومل تعول على جيشها 
وامنا كان أمراء العشائر يظهرون االخالص، وكذا الصدور منهم يذهبون اىل الفيلق ويبدون . وحده دائما

اومة العشائر املناوئة، وصد الطاعة، واحلضور ىف املعارك الىت يطلب حضورهم فيها، أو يقومون مبق
وهذا جتلى لنا بصورة واضحة من الديوان املذكور وبعض حوادثه، وسياسة العشائر للدول وان . الغوائل

  ...كانت مكتومة، وال يبوح ا أحد اال ان الوقائع كشفت عنها وأبانت مكنوا

ة بين أسد فاا تسكن اليوم ويهمنا أن ال نستغرق ىف مباحث كهذه، وأن نعود اىل أصل موضوعنا عشري
ىف أراضى اجلبايش املعروفة باجلزائر أو البطائح ىف قضاء سوق الشيوخ وما جاوره حىت سوق الشيوخ 
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وممن ميت اىل . "عامرا"والقرنةوالعمارة، وبني بين مالك، وبين خيكان، والبو حممد، وخنوا ال تزال 
ووقائعهم . واآلن ال يتجاوزون العشرة آالف. حناء العمارة العشرية املعروفة ىف أ"السودان"العامرية هناك 

  .وحروم للدولة العثمانية كثرية

    

والشيخ سامل برز ىف بداية احلكم الوطين عند تكون الس التأسيسي وصار وزيرا بال وزارة ىف اوائل 
ابعد عن . مث ظهر ىف جانب املعارضة فجلبت عليه السخط واكتسب منها مضار كبرية. التشكيالت

ومن مث تفكك أمر العشرية، وتوىل ادارة العشرية . عشريته وأراضيه وابعد اخوانه غضبان وفاحل بسببه
وفرط االمر من يده ومن يد اخوته، فخصصت له احلكومة أراضى زراعية ىف . رؤساء االفخاذ فتمكنوا

ت له أراضى ىف قضاء علي وأما أخوة غضبان فقد خصص. ناحية كنعان التابعة لبعقوبة من لواء دياىل
وللشيخ سامل اخوة آخرون . الغريب من لواء العمارة وألخيه اآلخر فاحل أراضى زراعية ىف لواء البصرة

  .منهم سعدون وهندال وبندر ومحود وعلي وفارس

أما ثعبان ابن الشيخ سامل فقد مسحت له احلكومة مبراجعة اجلبايش والتردد اليها ولكنه قل نفوذه على 
ولعل تنبه العشائر ساقه اىل . وللمعارضة أو السياسة حكمها. رية ملا من حصل من تباعد عنها مدةالعش

  .وكلما قويت يد الدولة زالت سلطة الرؤساء. هذا التباعد أو اا سائرةاليه قطعا

عون ويد. "احلباب"وىف لواء دياىل . ومن بين أسد مجاعات ىف كربالء واحللة ال يزالون يعرفون ببين أسد
  .والصواب ان احلباب من طىء. ام من نسل حبيب بن مظاهر االسدى شهيد الطف مع االمام احلسني

  ."1"وال يبعد أن يكون الرؤساء منهم. ويدعي الزنكنة والطالبانية أم من بين أسد

  :ومنهم ىف أراضى املشورب بني اهلندية وطويريج وىف ضواحي كربالء

  . البو غامن-1

  . البو ضاحي-2

  . البو جمدي-3

  . البو حبر-4

  ."2" البو جمزم-5

ومن بين أسد العالمة احللي، والطرحييون، وآل كمونة ىف كربالء ومنهم االستاذ مشكور االسدي 
  .واالستاذ حممد حسني االسدي

اء مث اننتشروا ىف أحن.  عبادة من العشائر القدمية السكىن ىف أحناء املنتفق وتعد ىف عداد ثلث بين مالك-20
.  بيت، وهم حبالة متفرقة وكثرية400وعدم حنو . واالكثر يسكنون مع عبودة. عديدة من العراق
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وال شك اا كانت تتنازع السلطة مع . ان االمارة وعبودة اتفقوا عليها ونكلوا ا ودمروها: ويقال
 ويقولون ،"ان ضاع أصلك كول عبادي"واملشهور من االمثال و اهلوسات ... خفاجة، ومع ربيعة

 وفيه نورية فان اشنانا عبدها، ويراد به النبات املعروف، ورخصت مبعىن "رخصت عبادة وباعت اشنان"
  .وباعت شنانا أي النبت املعروف... ذلّت

مسعت ابا اربد . عبادة حي من العرب، كثري عددهم، نزلوا على جانب الغراف: "وقال السمعاين 
العرب أكثر فقال حنن أكثر خيال، وعبادة أكثر مجال، وغزية أكثر اخلفاجي يف برية السماوة، وقلت أي 

  ."1"."مث قال يكون يف قبيلتناخفاجة ستون ألف فارس. رجال

  . وعشائرهم عدنانية"2"...ومنهم ليلى االخيلية. وعبادة من عقيل

اصرت ليلى االخيلية ع:  االستاذ حممد عبد املنعم اخلفاجي وقال"بنو خفاجة"وذكرهم صاحب كتاب 
. وبنو عبادة هؤالء هلذا العهد باجلزيرة الفراتية فيما يلي العراق وهلم عدد وذكر. عبد امللك واحلجاج

وغلب منهم مجاعة على املوصل وحلب ىف أواسط املائة اخلامسة قريش بن بدران ابن مقلد فملكها هو 
  ."3"نقل ذلك عن ابن خلدون. وابنه مسلم بن قريش منهم اىل أن انقرضوا

وهذا يبطل ما قيل من أم سادة قرشيون فهم . أيد صاحب كتاب االنساب أم من مضر وفيه تفصيلو
  :ومن فرقهم ... من عقيل بن عامر بن صعصعة

  : وفروعهم"دبسة"خنوم . ويعدون اليوم عبودة:  اهلاللية-1

  .يسكنون مع عبودة.  آل بايش"1"

  .مع آل مناع.  آل مشيعل"2"

  .ومنهم حملة ىف بغداد. ع عبودةم.  الفرجيات"3"

  . البو عبد علي-2

  . آل فرحان-3

  . آل عثمان-4

وتسكن ىف احلمار بني آل امساعيل وبين مشرف أو بني سوق . ورئيس هذه االفخاذ ريكان آل يسر
  .الشيوخ واجلبايش

ولعل هؤالء . موذكر يل االستاذ املرحوم سامي الدبوين أن أمراء عبادة ينتسبون اىل االمام موسى الكاظ
  :قال ومنهم . وهم اآلن ىف حالة تشتت... واال فال يأتلف هذا واملنقول قطعا. تولوا رئاستهم أخريا

  .عدهم سادة. نزحوا اىل املوصل وكانوا ىف سنجار وسرق واجلراحي، قبل حنو مائيت سنة.  الدبونيون-1
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. دة ىف غريب املوصل بنحو ست ساعاتومنهم من يسكن قرى عدي. منهم ىف لواء البصرة.  البدران-2

، والعمريين، وابو شوحية، وأبو جراذي، وعني ناصر، وكبة عبلة، والزردة، واحلويط، "اجلرن"ومن قراهم 
والعريش، وعني شريدة، والسلماين، وخربة الطري، واجلياع، واهلرم، وسحل الطويل، وعسيلة، وعني 

 واالمام محزة، وأم الصيجان، والكراثي، ورئيس هؤالء اجلحش، وعني البيضة، وفرفرة، وعني االبكرة،
  :وفروعهم. وتسكن املوصل. الشيخ عبداهللا ابن الشيخ محد العلص

  .رئيسهم الشيخ عبداهللا ابن الشيخ محد العلص.  املشارفة"1"

  . الزينان"2"

  . البو حجي"3"

  . البو سالمة"4"

  . املراسلة"5"

  . البو خابور"6"

  . البو جمذب"7"

املكوك، وسلطان عبداهللا، : ومن قراهم. رئيسهم الشيخ حممد الصاحل ويقيم ىف تل الشعري. نو سبعة ب-3
: وليس منهم. مع العلم ان الكثريين يقولون بأن قسما منهم سادة، والقسم اآلخر من طىء. ومطنطر

  ."1"الشللة والدويزات

 منها قلعة بدري، وزاوة، "لدوبانقرى ا"نزحوا اىل قرى قريبة من دهوك تعرف بامسهم .  الدوبان-4
  .وفائدة

وما زالت هذه القرى بأيديهم .  مال فريق منهم اىل الرها فحلّوا قرية منارة، واعنار، وزبالة، وجاروخ-5
  .وهى ىف حكم اجلمهورية التركية. حىت اليوم

 يسكنون مع "البو صاحل"من عبادة متفرقون منهم ىف اجلانب الغريب من املوصل ومنهم .  بنو سالمة-6
  ."العقيدات"

وخنوم . ىف كربالء.  النصاروة-7هذا ما علمته من املرحوم االستاذ سامي الدبوين وابنه عامر الدبوين 
  :وفروعهم . وهم أهل بساتني. "عبادي"

  .ىف اهلندية.  الدرعة"1"

  .ىف اهلندية.  البو حسن"2"

  .ىف املسيب ىف العجيمي.  البو نغيمش"3"

  .ىف املسيب ىف العجيمي. ن البو عبدا"4"
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  .ىف املسيب ىف العجيمي.  البو دوش"5"

  .الرؤساء. "سبيع" احلصاريون "6"

  .ىف املسيب.  الطعاطنة"7"

  .ىف كربالء.  البو خليل"8"

  .ورئيسهم طليفح بن حسون احلسن. ىف كربالء.  البو عبد االمري"9"

  .وهؤالء يرجعون اىل البو نغيمش.  البو شجري"10"

  .لبو نيسة ا"11"

  . البو شناوة"12"

  . بو سبيع"13"

وهؤالء ينتسبون اىل الناصرية . م1937 243هذا ما علمته من عبود احلصارى رئيس النصاروة ىف 
املقاطعة املعروفة قرب املسيب ومنهم باالبيض أيضا اال ام قليلون، وغالبهم ىف املدن، وقليل منهم 

 ىف تكريت "البو ناصر"ومن عبادة .  االندماج ىف املدنيعيشون بصورة عشائرية فهم سائرون اىل
 ىف "املرامسة"ومنهم .  وينتسبون اىل االمري شبيب"آل النقيب" و "البو عمر"والبيكات امراؤهم ومنهم 

ومنهم صاروا أكرادا .  شرقي البو كمال"الباروز"ومنهم ىف قرية . ، ومنهم ىف أيب غريب"اخلالص"دلتاوة 
 ومنهم ىف تركية يقال هلم "فائدة" و "زورابة"و .  أميال10 وتبعد عن دهوك حنو "اوةز"ىف دهوك وقرية 

 أم من "الدفافعة"ويدعى .  وعشائر ربيعة"عبودة"ومجاعة كبرية نراها متفرقة بني عشرية . االمار
. "عبادة"  

دة ومتفرقون  يسكنون مواطن متعد"2"ومنهم ىف سورية. "1"أصل هذه العشرية من عبادة:  بنو عز -1
والظاهر ان انفصاهلم من عبادة قدمي، فلم جند فرعا ىف عبادة . ومل تظهر هلم عشرية كبرية وال تبينوا بوجه

 وهم يف "شهايب" أو "أوالد شهاب"خنوم . وليس بصحيح ما يقال من ام من اتباع العبيد. ذا االسم
  :فرقهم بيت و300 قرب شبيكة ويعدون بنحو "داقوق"ناحية طاووق 

 بالقرب من حمطة "صلحة" و "غيدة"رئيسهم امحد العبوش وهم حنو سبعني بيتا ىف قرييت :  البو شاهر-1
  .افتخار ىف أحناء كركوك

  .رئيسهم عبد الرمحن:  البو سراج-2

  .رئيسهم مال صاحل احملل:  البو جنم-3

د الصاحل اخللف الكليب رئيسهم حمم. ويسمون البيكات يسكنون ىف أراضي ر نارين:  الصجاجري-4
  ."3"حنو مائيت بيت وقريتهم زركوش



عباس العزاوي-عشائر العراق    645  

. ىف احلوجية مع العبيد ويساكنهم البو سراج وهم حنو ستمائة بيت رئيسهم مال غزال:  العثامني-5

  .وتويف

  .مقاطعة ىف خانقني. "كلي"ىف اراضي قوالي :  اجلبينات-6

... ها السادة والعواشق والعمرانية والرعاياوبنو عز ىف قرية ينكيجة وىف قرى عديدة من لواء دياىل من

  .وليس لبين عز عالقة اليوم بعبادة وال ببين مالك

ومها من بين .  العوابد يأيت الكالم على هاتني العشريتني عند ذكر العشائر امللحقة-22 آل علي -21
  .مالك

     بنو معروف -24 بنو متيم -23

  . وعلى بين معروف عند ذكر ربيعة.يأيت الكالم على بين متيم مفصال وعلى حدة

منهم من يقول ام .  بنو خيكان ويقال هلم بنو خيقان وبنو خاقان-1عشائر اخرى ملحقة ببين مالك 
يسكنون ناحية عكيكة وكرمة بين سعيد، . وآخرون يعدوم من العشائر امللحقة ويقفون عند ذلك. ترك

فهم أشبه بالعشائر املتحرية أو .  كل فرع وانتسابهويصعب تعيني.  ىف سوق الشيوخ"احلمار"واجلبايش 
 "مزايدة" أو "زيود"وخنوم العامة . "ربيعة"والرؤساء ميتون اىل . ولعله الصواب. جمموعة عشائر خمتلطة

  :وفرقهم . وهى خنوة بين مالك

  :وفروعهم . وخنوم باهش. احلاج جويد آل مغشغش. الرؤساء.  آل رمحة-1

  : فروعهمومن.  آل مغشغش"1"

  .رئيسهم عبد احلميد الفرهود. آل ناصر. 1

  .رئيسهم احلاج جويد العبد اهللا. آل سلطان. 2

  . آل حبر"2"

  . آل عبد الرمحان"3"

  .رئيسهم عبد احلسني العفريت.  آل عفريت"4"

  .رئيسهم سعيد آل سفاح.  آل سفاح"5"

  : ومنهم"ملجان"وخنوم . رئيسهم ضهد الدخيل.  البو محدان"6"

  .رئيسهم حسني احملارب. البو نصار. 1

  .رئيسهم زاير بن دخيل العاين. احلربيون. 2

  :ومنهم . "مشعل"خنوم . رئيسهم مطوس آل حاجي فزيع.  أل مشيس-2
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  .رئيسهم ضيغم احلاج شالش. النجيمات. 1

  .رئيسهم ابن فهد. البو خليفة. 2

  .البو عويد. 3

  .البو هيفة. 4

  .الدالمهة. 5

  .اجلحيش. 6

  .الدشر. 7

وهؤالء من عشائر .  ورئيسهم شربم ابن خليف الدوخي"عسكر"خنوم . "العساكرة" العساجرة -3
 من بين أسد، ومنهم من "عسكري"وقد اضطربت اآلراء فيهم منهم من عدهم من بين عسجري . كعب

  :وفروعهم. جعلهم من خيكان، أو من بين مالك

  .رئيسهم مري املشرف.  البو عبد اهللا"1"

  .رئيسهم كاطع النصاح.  الغنامنة"2"

  .رئيسهم عبد احلطيحط.  الكوام"3"

  .رئيسهم فرهود الثامر.  الثامر"4"

  .رئيسهم احلاج كطامي آل جناح.  آل سعيد"5"

  :ويتفرعون اىل. "اخوة شايعة"خنوم . رئيسهم كحام آل صبار آل وزير.  البو شعرية-4

  . العبيد"1"

  . البو رومي"2"

  .وىف االجود ذكر للعبيد والرومي. وللسكىن دخل ىف عدها منها. ة حباهلاوهم عشري

  .وتعد عشرية مستقلة برأسها. يسكنون ارة. رئيسهم العام داحس احلسون.  النواشي-5

  .يرأسهم درعان آل علي وفارس املطلب.  املعدان"1"

  .رئيسهم داحس احلسون.  احلضر"2"

ماضي النجف "ذكرهم صاحب . "حولة"وخنوم . سىرئيسهم مهلهل آل عي.  آل االحول-6
  :ويتفرعون اىل. ومنهم االستاذ علي اخلاقاين. "وحاضره

  .رئيسهم كرمي احلاج حممد.  الفهود"1"

  . البو حاجي"2"
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  .يرأسهم غيثان آل بدر ومغامس آل حجي خشان.  آل امساعيل"3"

  :ويتفرعون اىل. "أوالد عامر"وخنوم . رئيسهم سامل آل مدهوش ىف اجلبايش.  العمايرة-7

  .رئيسهم مطلك.  البو هدار"1"

  .رئيسهم جبري بن طرمي.  املعدان"2"

  . وعلي الشتيار"الغدافة "رؤساؤهم جمدي الغذيفة .  الرميضات"3"

  .رئيسهم عرييب اهلزاع.  الصليب"4"

  .رئيسهم من بعل البدر.  الكولبة"5"

  .رئيسهم جري الدويري.  الطرايشة"6"

  .رئيسهم حسني العلي. وجيم احل"7"

  .رئيسهم نوحيي.  الشهيبات"8"

  .رئيسهم جرب الطرمي.  العطيات"9"

  :يرأسهم سلطان آل كزار وموجان السفاح ويتفرعون اىل.  البو شامة-8

  . آل جنديل"1"

  . املعدان"2"

  . آل سهر"3"

  . الفرجيات"4"

  . البو عويف"5"

  . البو عوض"6"

  :ويتفرعون اىل. ط احلاج مكطوفئيسهم رهيو.  البو خليفة-9

  .رئيسهم شنني آل صكر.  أهل البنج"1"

  .رئيسهم سلطان احملمد.  الثمار"2"

  .وتوىف فخلفه ابنه رهيوط. رئيسهم احلاج مكطوف احلاج حسن.  أم مشجاج"3"

  : ويتفرعون اىل"فرخيات"خنوم . رئيسهم عبد اهللا السامل.  اجلماملة-10

  . آل جنار"1"

  . آل سامل"2"

  :ويتفرعون اىل. رئيسهم عودة من جني آل عودة.  املطريات-11
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  . املطريات"1"

  . الزويدات"2"

  .والظاهر ام من عشرية مطري. "العكيكة"وهم ىف 

 رئيسهم جار اهللا "احلربية" رئيسهم حسن العبد اهلادي احلاج نعيم و "احلمامحة"وعد البعض من فرقهم 
، "العالونة"و . سن الستار وتويف فخلفه ولده جميد وعجيمي احلاج مهدي رئيسهم حم"الزركان"العايت، و 

 من "آل حسني"، و "البو محدان" ورئيسهم عبد احلسني العفريت، و "العفريت"، و "الكركوش"و 
  .الزيادات

    

  :وجياورها. وهي عشائر وحدها املكان. ومنهم من يعد الكثري من هذه الفروع من بين مالك

  . حجام-1

  .ل حسن آ-2

  . آل مجيعان-3

  . العيبد-4

  . آل شديد-5

  . احلسينات-6

  . بنو أسد-7

 م 1955-5-4علمت ذلك من رئيس آل رمحة من بين خيكان وهو احلاج جويد آل مغشغش ىف 
وكذا من آخرين أخص بالذكر منهم االستاذ . وكان عارفا بعشريته ومبجاوريها من العشائر االخرى

و عارف باللواء ومنه اقتبست الكثري من املعلومات عن عشائر كثرية ىف هذا الفاضل عبداملنعم داود وه
  .اللواء

.  وهؤالء يقيمون بني املدحتية وناحية القاسم"1"ومن بين خيكان ىف أحناء احللة ذكرم ىف الد الثالث

ه الناحية وآخرون ىف غريب هذ. وهذا القسم انشطر شطرين أحدمها يقيم شرقي القاسم ويقال له الشرقي
وكانت الرئاسة . "الدبات"ويعرف هذا القسم الذى نزح اىل أحناء احللة ب. "خيكان الغريب"ويقال له 

آل "وان احلروب فيما بينهم أدت اىل نزوحهم اىل احللة ومن مث صارت زعامة بين خيكان اىل . فيهم
  ."2""مغشغش

. شرية كبرية يرأسها الشيخ حسج بن مباركوهى ع.  الصيامر من عشائر املدينة التابعة لقضاء القرنة-2

  .وتعد ملحقة ببين مالك أيام االثالث



عباس العزاوي-عشائر العراق    649  

ويظهر من تفرعام . ولعل ىف العشرية من يكشف عن ماضيها. ومل استطع أن أرجعها اىل أصل معروف
. يقال ام من سامراء. " م1938 مايس 27"قال املرحوم الشيخ حممد حسن حيدر . أم عشائر خمتلطة

وقال . أو نبزوا بذلك فعرفوا به. وأعتقد أم من صيمرة من الكرد.  السومريني ومل يؤيد تارخيياأو من
  .يبلغون حنو أربعني الفا ويتبعون راية االمارة

 احملصورة بني احلمار والشايف على ضفة الفرات ومواطنهم ىف جزر ولذا مسوا "اجلزائر"وهؤالء ىف منطقة 
والظاهر ان أغلبها من بين . وام عشائر خمتلفة جتمعت. "صعرب"وخنوم . روكلها ىف أهوا. "اجلزائر"ب

  ."ناحية املدينة"ويعدون عشائر . مالك

  :وفرقهم

.  آل مبارك صار نائبا ىف الس عن البصرة"حسك"ورئيسهم الشيخ حسج . وهم من ربيعة:  االمارة-1

  : اىلويتفرعون. وهلم الرئاسة العامة. وتوىف فخلفه ولده عامر

  .رئيسهم سرحان بن عفلوك.  آل مري أمحد"1"

  .رئيسهم عبود آل محيدي.  آل مري عثمان"2"

  .الشيخ حسك بن مبارك آل مري سلمان. ومنه الرؤساء.  آل مري سلمان"3"

  . آل مري ابراهيم"4"

  :ويتفرعون اىل. من بين مالك:  العوابد-2

  .رئيسهم عبداحلبيب احلاج شريف.  آل علوان"1"

  .رئيسهم كرمي احلاج جواد.  آل سليم"2"

  .رئيسهم معلى بن حميسن.  آل وحيد"3"

  ."يرجعون اىل آل ابراهيم من الغراف". رئيسهم حاجي محود آل سلمان.  آل بدران"4"

  .الظاهر من بين الم. رئيسهم فهيد بن مشخي.  آل نصريي"5"

  . معروفة من عامر وهم من كندةهؤالء ىف العمارة قبيلة. رئيسهم ضيدان آل عايت.  السودان"6"

  .رئيسهم رحيان بن حاجي كيطان.  آل جدال"7"

  .مث توىف واآلن ابنه جياد. رئيسهم عبداهللا آل حميسن.  اجلناينة"8"

  .رئيسهم جياد بن سلمان.  البو غزال"9"

  .رئيسهم شهيب بن امحد.  آل شاهني"10"

  .رئيسهم فيصل ابن احلاج عبود.  البو شاوي"11"

  .رئيسهم هاشم بن خليف. آل يعقوب "12"
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  .رئيسهم عبدالرضا بن شياع.  آل سوار"13"

  .رئيسهم احلاج مهدي ابن احلاج جودة.  آل فرج"14"

  .رئيسهم داود بن سلمان.  آل خليفة"15"

  :ويتفرعون اىل. وهم من بين مالك على االصح. رئيسهم يسر بن حسوين:  آل علي-3

  .ام بن فاضلرئيسهم دح.  آل حاجي شناوة"1"

  .رئيسهم دحام بن فاضل.  آل عبد"2"

  .رئيسهم زهيو بن نزال.  آل حاجي محدي"3"

  .رئيسهم خليل بن خاجي.  البو حلوة"4"

  .رئيسهم عبدالزهرة بن حسني.  آل عباس"5"

  .رئيسهم هاشم بن موزان.  البو امحد"6"

  :ويتفرعون اىل.  أهل الشط-4

  .مد تقيرئيسهم محيد آل حم.  آل كصوان"1"

  .رئيسهم ابراهيم بن حوشان.  آل سعيد"2"

  .رئيسهم ناجي بن علي املصارع.  آل حسني"3"

  .رئيسهم محود الفارس من آل عطوان وشياع ابن جرب النور:  أهل اخلاص-5

  :ويتفرعون اىل:  أهل اهلوير-6

  .رئيسهم جودة آل بشارة.  احلجاج"1"

  .رئيسهم حسك بن منشد.  البو سويلم"2"

  .الرؤساء سادة. رئيسهم السيد مهدي ابن السيد عبداملطلب. هل ر صاحل أ-7

  : املعدان ويتفرعون اىل-8

  .رئيسهم كويطع بن سرحان.  بيت مشعل"1"

  .رئيسهم ديوان بن جرب.  بيت روزي"2"

    

  .رئيسهم ساجت بن عبيد.  بيت السودة"3"

  .رئيسهم مزبان بن سنايف.  العواجي"4"

  .يسهم مزبان بن سنايفرئ.  البو شبيب"5"

ومنهم ىف . وردوا ىف الد السادس من تاريخ العراق بني احتاللني. رئيسهم مروح بن بطي.  احليادر"6"
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  .أحناء احلويزة ومواطن أخرى

  .رئيسهم منجل بن صكبان.  البزازنة"7"

  :ويلحق م

  . آل شامي"1"

  . احمليات"2"

  . الكعينيني"3"

رئيسهم الشيخ عبدالواحد املزيد السعد من . "السعد"ويقال هلم .  اىل املكان تنسب"السعد" بري محيد -3
والعشرية خنوا . "ص" ويقولون ام من عشرية مرضعةالرسول "سعدة"وخنوة الرؤساء منهم . الرؤساء

 يسكنون ىف أطراف القرنة بني دجلة والفرات ىف ناحية السويب وكانت عشائر القرنة تابعة آلل "ملحان"
  .د ىف رئاستها العامةسع

والظاهر ان الكل مزيج من عشائر متعددة . ومنهم من يعد بري محيد من قبائل أخرى غري بين مالك
وفقدوا حاالم العشائرية . واالوضاع اقتضت اختالطهم وان ينتسبوا اىل احملل الذى يقيمون فيه. وخمتلفة

بعهم الشرش وبنو مالك وبنو منصور، واحلوش، ويت.  وهى خنوة بين الم"سعدة"وخنوم . ذا االختالط
  :وفرقهم. ومزيرعة

  .ومنهم الشيخ عبدالواحد. فرقة الرؤساء.  السعد-1

  .رئيسهم السيد معتوق السيد مهدي. وهو ر صغري يصب بنهر الفرات.  ر الباشة-2

  .ومر ذكرهم. رئيسهم عويد بن شهويب.  أهل اهلوير-3

  .وملزوم ابن تفاك. ن شيخ علي وقد مر ذكرهيرأسهم بدن اب.  بنو مالك-4

  .رئيسهم شياع بن رزن.  أهل احلالة-5

  . السميالت-6

  .رئيسهم مدهلي بن منوين.  الزيايدة-7

  .رئيسهم جعفر بن عداي.  البو عزبة-8

  .ىف هور السناف. ويعد من السعد احلالف

عدها . وتضاربت االقوال فيها. البسام بنو منصور من العشائر امللحقة ببين مالك كما جاء ىف عشائر -4
رئيسهم . ورؤساؤها من ربيعة. البعض من السعد من اخلزاعل أو من بين خيكان أو من العشائر املتحرية

. ومواطنهم ىف احناء القرنة على الضفة اليمىن من الفرات من ر الرمحانية اىل القرنة. لعييب ابن احلاج وادي

  :وفرقهم
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  .ويتبعون عشرية احلالف.  رئيسهم غيالن الشناوة. أهل الرمحانية-1

  .فرقة من احلالف. رئيسهم محود الصيوان.  أهل اجلري-2

  .من بين منصور. رئيسهم جابر العودة.  أهل أيب غريب-3

  .وتعترب كل قرية فخذا. من بين منصور وهى قرية. رئيسهم مسنسل بن دهش.  أهل احلدة-4

  .وهي قرية. من بين منصور. احرئيسهم منر اجلر.  أهل احلوش-5

  .من بين منصور. رئيسهم لعييب ابن احلاج وادي.  آل جاسم-6

  ."ليسوا منهم". رئيسهم مري الرحم.  مزرعة-7

  ."ليسوا منهم". رئيسهم شنيد احلاج براك.  النعيم-8

اج حسني رئيسها احل. ، وهي عشرية قدمية العهد من عشائر القرنة"ملحان" عشرية احلالف خنوم -5
  :وفرقهم. ويدعون ام من ربيعة. واآلن أبو اهليل ابنه. املريطة

  .رئيسهم احلاج حسني املريطه.  البو كتايب-1

  .رئيسهم يوسف العلي.  اجلرتي-2

  .رئيسهم دهر الوحيد.  أهل التمار-3

  .رئيسهم ماهود آل عنيسي.  باهلة-4

وأهل الشرش خنوم العامة . احية السويبواآلن يعد تابعا لن.  اهل الشرش كان الشرش ناحية-6
وهم يدعون ام من . رئيسهم حسني الفضل. ونسبتهم اىل املكان. وفرقهم خمتلفة وهم حالف. "ملحان"

. ومنهم من يعدهم من السعد. "بين مالك"وىف تقسيم املنتفق يعدون من . ومواطنهم احناء القرنة. ربيعة

  :وفرقهم

  . ورئيسهم مهلهل بن حاجم"اخوة علية"خنوم . من آل ابراهيم.  احلمداوي-1

  .خنوم اخوة علية ورئيسهم حسني الفضل. من احلالف من بين حطيط.  الصويلح-2

  .رئيسهم صيهود ركني. خنوم أوالد صاحل.  الكريم-3

  ."اخوة شيخة"وخنوم . رئيسهم عايت ابن طاهر. "سواري"من أهايل احلويزة .  آل احلاج ناصر-4

وخنوم . رئيسهم طعمة احلاج فارس. من آل ابراهيم من آل مصدك من آل شبيث. آل شاهني -5
  ."اخوة شيخة"

  .رئيسهم ابن عساجر.  البو يزيد-6

  .رئيسهم ابن عرموش.  بنو طوك-7

  . البذار-8
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  . الثور-9

  . السكران-10

  :وفروعهم. بيعةفهم من ر. "ملحان" اهايل اجللعة رئيسهم جياد املعارج وتويف وخنوم -7

  .من بيت سعد من الدورق.  املعارج"1"

  .من البو سوف من الدورق.  العبود"2"

  .من البو سوف.  احلبيش"3"

  .من احلالف من البو كتايب.  احلسون"4"

     اهايل الشلهة -8

م خنو. رئيسهم جميد احلسن واحلاج ناصر بن حسني احلسن وهو والد احملامي االستاذ فارس احلاج ناصر
  :وفرقهم.  وهم على شط العرب وهم من احلالف"اخوة حولة"مجيعا 

  .من الدبات ىف الغراف.  الكشوش-1

  .من احلالف من أهل جرتي.  احلسن-2

  .من احلالف من أهل جرتي.  آل جبارة-3

  . البو اسيود-4

  . املسعود-5

احى العراق وكانت عدة  عشائر السويب ناحية كبرية من نواحى القرنة وهذه اكرب ناحية بني نو-9
وغالبهم ميتون اىل بين . ورئيسها العام الشيخ عبداهلادي السوجيت. وعشائرهم كثرية وخمتلطة. نواح
  .مالك

  .رئيسهم جياد العبداهللا وهم أفخاذ عديدة واكثرهم عبودة. "اوالد سامل"هم ربيعة وخنوم .  املياح-1

  . البو بصريي-2

  . احلوافظ-3

  . البو جنعان-4

  .رئيسهم خليف السبهان.  اهايل أبو غرب-5

وكانت النشوة ناحية من نواحي . ويعدون من احلالف. رئيسهم ثامر السوجيت.  أهايل النشوة-6
  .القرنة

ومنهم من يعدهم . ويدعون أم من عشائر ربيعة. ىف احناء القرنة.  عشائر مزيرعة رئيسهم خرياهللا-10
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  .من السعد

  .ذكرناها بالنظر ملناطقها، فاقتضت االشارة اىل ذلك. تلطة جداوهذه العشائر متداخلة وخم

  بنو سعيد

وخنوم . تفرقوا بعد احنالل االمارة. من العشائر الكبرية واملهمة ىف املنتفق، يعدون الثلث من أقسامها
 ىف لواء ومنهم قسم كبري. واآلن لكل فرقة رئيس مستقل، فزالت السيطرة العامة. "املناة"أو . "املنابية"

  ."االزيرج"العمارة اقتطعوا من املنتفق مع ما اقتطع من عشائر مثل آل ازيرق 

والشهرة العامة تعلن أم أهل الثلث من املنتفق وجتمعهم . حترينا كثريا، فلم جند طريق صلتهم باملنتفق
ورد ذكر بين سعيد ىف . اذ مل نعرف سلسلة االجداد. وال نزال ىف ترقب الصلة. باملنتفق القرىب أو السكىن

 وعد من عشائرها نفس بين سعيد، واملعيوف، وآل مشسي، والعيسى، والبزون، "سياحتنامه حدود"
ومل . ، والوبران، واجلميلة"الي"واملريان، والرباغيث، والبوطويل، والفهد، والدريع، والغشيم، واالج، 

آل مرعي، وآل مشبج وبين ان بين سعيد : اعوزاد الشيخ زامل املن. يذكر صاحب جريدة املنتفق بعضها
يسكنون الغموكة والدواية ىف بزايز الغراف، وان لكل فرقة خنوة والرئاسة أليب محرة من آل معيوف من 

  .فرقهم

واالمل أن تتعاون اجلهود ليضم ما جند من املعرفة املفرقة وبذلك يتم املراد ويثبت . دونا ما وصل الينا
  .ملسموعة الىت توضح احلالة املعززة مبا هو الصحيحالصواب من اآلراء ا

رجعنا اىل مؤلفات عديدة واستطلعنا آراء أكابر العارفني فلم حنصل على املراد من اتصال عشائرهم 
وغالب هذه العشائر تفرعت حديثا أو تباعدت عن أصل املنتفق لقدم العهد كما أا . بعضها ببعض

ويصعب جدا أن نصل من طريق التاريخ اىل أصول ما .  بين مالكاختلطت بغريها لالسباب املارة ىف
واملسموع مضطرب كثريا، فلم يكن لنا يد من تدوين ما مسعنا وأن نترقب وجه الصواب فيما . امتزج م
  .جيلو أكثر

وال يبعد أن تكون نفس عشرية بين سعيد تولت الرئاسة وهم رؤساء على الثلث أو صاروا كذلك 
فهم أشبه . ائرهم التابعة هلم واال فان حمفوظات بعض العشائر تدل على ام ليسوا منهموالباقون من عش

ببين مالك ىف اختالط عشائرهم والرئاسة ىف عشرية أو بيت أو ان فرقهم وعشائرهم االخرى ال يشترط 
  .أن تكون من بين سعيد

 "كرمة بين سعيد"ة، ومنها ىف علمنا ام يتكونون من جمموعات منها تسكن بكثرة ىف الغموكة والدواي

 "حملة بين سعيد"وىف بغداد . وهم ىف قلة ، ومنها ىف لواء العمارة، كما ام منتشرون ىف أحناء أخرى
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  ...واليوم ال تعرف هلم بقايا. كانوا فيها

  :ويتفرعون اىل. وىف غموكة والدواية وما جاورمها بكثرة

  .وهم الرؤساء منهم أبو محرة.  آل معيوف-1

  .رئيسهم نايف آل مشاي وتوىف وخلفه ابنه.  آل عامر-2

  . آل عمري-3

وفيهم . ورئيسهم حامد بن فجر. رئيسهم جاسم بن حممد آل مغامس ومنهم آل مشبج.  آل غشيم-4
  .بطن من كنانة

  .من بطون آل معيوف.  آل مرعي-5

اليوم يتنازعها آل مشاي وآل ورئاستهم العامة . تولوا رئاسة الثلث ىف قدمي العهد. وهذه فرقهم االصلية
  .فجر

  وبنو سعيد فى الكرمة

احصاء سنة "وهى كرمة بين سعيد رئيسهم مطرب آل احلاج طاهر آل حسني وجاء التفصيل عنهم ىف 
  :ويتفرعون اىل. "3 م ج1947

  .رئيسهم عبدالكاظم احلاج فهد.  آل رديين-1

  . البو معاىف-2

  . االخبارية-3

    

  . القرية-4

  .الرؤساء. ة الغضابن-5

  :وعشائرهم ىف املنتفق

  . ورئيسهم حران"مهيوبه"خنوم اخلاصة .  آل فهد ىف احلي والكوت-1

  .ىف الغموكة والدواية.  البوطويل-2

  . ورئيسهم عبيد العليوي"رشدة"ىف احلي والكوت خنوم .  الدريع-3

  .مروا.  الغشيم-4

  .ىف أحناء العمارة.  آل عيسى-5

  .اء العمارةىف أحن.  آل بري-6
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  ."1" آل مريان-7

ويعدون أنفسهم من . من عشائر بين سعيد املهمة:  العيسى-1 "ىف لواء العمارة"عشائر بين سعيد 
  .وكانوا ىف بين سعيد فاقتطعوا منهم. "2"وهم ىف االصل من طيء.  ىف لواء الدليم"العيسى"

انه ارحتل ثالثة اخوة من عشرية العيسى وجاء ىف حمفوظات العشرية كما ىف موجز تاريخ عشائر العمارة 
 وقتلت عشرية بين حسن أحد "كذا" قبل حنو اربعمائة سنة "هور الدخن"وهم سرداح وأخواه وسكنوا 

االخوة بسبب مشاجرة حصلت بينه وبني صهره من تلك العشرية فبقي أحدمها سرداح واالخ اآلخر جد 
وبقي مع ذريته حنو مائة . وسكن املنتفق مع خفاجةأما سرداح فانه نزح على أثر قتل أخيه . آل عيسى

.  رئيس عشرية بين سعيد"احمليسين"سنة فأمر الشيخ ثويين أمري املنتفق بنفي ذرية سرداح فاستجاروا ب

وال يزالون . "السرادحة" وب"آل عيسى"وكان يسمى هؤالء مجيعا ب. وأصبحوا من ضمن هذه العشرية
  .كذلك

واحلوادث احملفوظة ال . وأما آل عيسى فبقوا حمافظني على تسميتهم. كما يأيت "آل بزون"مث اشتق منهم 
وحنن . ولعل اتفاق االسم ساق اىل هذا. يعول عليها اال أا ملا مل يكن هلا مزاحم فال مندوحة من بياا

 البو"، و "االزيرج" وب"آل مريان"واتصاالم ب. والشائع أم من بين سعيد. حنتفظ به كمسموع

  . بعالقات حربية وصالت جماورة وسكىن"بين مالك"، و "دراج

  ."ابنه"والشيخ سكر . ومن رؤسائهم الشيخ نعمة الفدعم

  :ويتفرع آل عيسى اىل

  :وفروعهم.  آل دبني-1

  . بيت فدعم"1"

  . آل عبد اهللا"2"

  . الزين"3"

  . آل جديس"4"

  . بني عشائر بين سعيد عشرية على حدة"سياحتنامهء حدود"عدهم صاحب .  الرباغيث"5"

  . السعد"6"

  :وفروعهم.  آل محدان-2

  . الزغلف"1"

  . نفس احلمدان"2"

  . النصار"3"
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  . الفليحات"4"

  . آل جامل"5"

  :وفروعهم.  اجلبارات-3

  . اخلزيعل"1"

  . السهول"2"

  . الشريف"3"

  . اجلبارات"4"

بزون مسيت باسم جد هلا من وآل . وكانت تعيش معها.  البزون هذه العشرية مشتقة من آل عيسى-2
وسرداح هذا أول من نزح .  بن خليفة بن عثمان ابن حممد بن صكر بن سرداح"1""بزون"العيسى امسه 

وتعترب من عشائر بين سعيد وخنوا . استقلت بتسميتها. وآل بزون يعدون عشرية مستقلة. مع أخويه
ائعها مع آل ازيرج ىف االيام االخرية ووق.  عمود نسبها"موجز عشائر العمارة"وذكر ىف . "مناة"

  .معروفة

 ىف لواء "امليمونة" املعروف اليوم ب "ار الصغري"والرؤساء ىف . ويسكنون اجلزيرة جبوار آل ازيرج
-14 الشيخ مطلق ىف"ازيرق"علمت ذلك من أحد شيوخ آل ازيرج . "سعدة"وخنوم اخلاصة . العمارة

خرجوا منا ومل يعودوا فلم يبق ما : ا سألته عما وقع من نزاع قالومل. م وتويف قبل مدة قريبة1939 5
مما ال نرى حاجة ىف اعادة . مث وقع ما وقع. والظاهر ام مالوا اىل قومهم فاعتزوا م. يستحق الرتاع

  .ذكراه

  :ويتفرعون اىل. ومن رؤسائهم نايف أبو عوجة وثجيل

  :وافخاذهم.  آل خليفة-1

  .مساعيل اجلبارةرئيسهم ا.  آل عليوي"1"

  . آل مكصود"2"

  . املناتشة"3"

  . اخلليفة"4"

  .ومنه الرؤساء.  بيت حممد"5"

  :ويتفرعون اىل.  آل بري-2

  . السعيد"1"

  . الزعيطر"2"
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  . السويد"3"

آل "والباقي مع . ومنهم ىف النجف. "آل محودي"ومن هؤالء قسم باجلبايش يقال هلم .  التومان"4"
  ."بزون

انه  : "موجز تاريخ عشائر العمارة"قال ىف . فمالوا اىل بين سعيد. "الندى"صلهم من أ:  آل مريان-3
 الذى تسمت به العشرية وسلمان ابين مجيل بن صعب بن "مريان"ه ترك كل من 1113حوايل سنة 

 فسكن احدمها "بندنيجني" أو "بندنيج" الساكنة ىف مشال مندىل "عشرية الندى"مشردل بن منصور 
وأما مريان فانه عرب ر . "البو ندى"ومنه تكونت عشرية . "علي الغريب"ع بين الم ىف أراضي  م"سليمان"

. مث حصلت بعض احلوادث فأدت اىل االفتراق مرة، واالتفاق أخرى. "آل عيسى"دجلة والتحق بعشرية 

  .وكانوا ىف غالب وقائعهم مع آل عيسى وآل بزون على العشائر االخرى اال قليال

    

 اال أن تكون قد "الندى" عشرية مستقلة من العشائر العدنانية فال تعد من "بين مجيل"وظ أن وامللح
  .أصابتها جائحة فمالت اليها مث صارت اىل بين الم

  :ويتفرعون اىل 

  .ومنه الرؤساء.  آل خنش-1

  . آل عواد-2

  . آل صايف-3

  . بيت شويخ-4

  . الصليح-5

  .بين سعيد على حدةوهؤالء يعدون عشرية من .  البو طويل-6

  :ويلحق م

  .من ربيعة.  النويصرات-1

  .من اجلميلة.  التفاك-2

  . البو خنيفس-3

  ."1""موجز تاريخ عشائر العمارة"وعمود نسبهم ىف 

وامنا هى خمتلطة بغريها لطول السكىن والرئاسة . من هذا كله نعلم أن عشائر بين سعيد مل تكن كلها منها
  .واآلن زالت سلطتها وصار لكل عشرية رئيسها. ى اىل أن تعد هذه العشائر منهاالعامة لبين سعيد مما أد

  االجود
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. وكانت االحساء بيدهم ىف أوائل املائة التاسعة. أصلهم من بين عقيل اخوة املنتفق أو أبناء عمومتهم

لقيسي جدهم وأجود بن زامل العقيلي اجلربي العامري ا. مث تواىل ورودهم. وهؤالء منهم توطنوا املنتفق
م ودام 1418-ه821 ىف شهر رمضان سنة "القرامطة"أول من ملك االحساء أخذها من اجلراونة 

وهكذا . وبعدهم آل سعود.  من بين خالد"آل محيد"مث حكمها الترك وبعدهم . حكمهم اىل متام االلف
  .وحوادثهم ىف تاريخ العراق بني احتاللني... تداولتها االيدي

وهم اآلن بني الدراجي ىف حدود . ويعدون ثلث عشائر املنتفق. سع من لواء املنتفقيسكنون ىف نطاق وا
 ىف جانيب الفرات، وىف الغراف من ر جسام اىل "قرب سوق الشيوخ"السماوة وبني كوت معمر 

  .احلصونة ىف بزاير الغراف شرقي البدعة، واىل الناصرية

وخنوم . ة وشاع اطالق االجود على أهل الثلث منهموبينهم من ال ميت اليهم بصلة نسبية أو قرىب قريب
وكانت الرئاسة قدمية . "اخوة منصور"وخنوم اخلاصة . "1"ورئيسهم الشيخ زامل املناع. "يتيم"

  ."2"فيهم

وهم بنو عامر بن . وبنو عامر الذين ينتسب اليهم الرئيس بطن من عامر بن صعصعة ابن هوزان العدنانية
وهم : مث قال. ذكرهم ابن خلدون ىف العرب ومل يصل نسبهم بعامر بن صعصعة. عوف بن مالك بن سعد

  .اخوة املنتفق ومسكنهم جبهات البصرة وملكوا البحرين بعد بين أيب احلسني

وملكوا أرض اليمامة من بين كالب وكان ملكهم ىف حنو اخلمسني من املائة السابعة : قال ابن سعيد
، وال عربة بقول احلمداين ىف أم غري عامر بن "عقيل" آل عامر هؤالء ومن... ملكها منهم عصفور وبنوة

  ."3"صعصعة، وغري عامر املنتفق بل هم من عامر بن صعصعة

وأم كانوا أمراء جند . ان الشيخ زامل املناع رئيسهم قد بين يل أم من ذرية عامر ابن صعصعة
  ...واالحساء

  :الرئاسة ىف االجود 

  : آل مناع-1

  .والرئيس منهم. العبيد "1"

  . الرومي"2"

  . اخلليف"3"

  .رئيسهم برغش بن جاسب.  الصبيحة"4"

  :ومن فروعهم 
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  . الدوشان"1"

  . آل حممد"2"

  . آل علي"3"

وان . ان الصبيخة وآل خليف من أقارب آل وثان وقرباهم اليهم: قال يل االستاذ حممد حسن حيدر
وأخاه الشيخ حممد جعفر ابنا الشيخ باقر وكان عاملا مات املرحوم الشيخ حممد حسن حيدر ذكر يل أنه 

ىف اجلهاد ابن الشيخ علي ابن الشيخ حممد علي ابن الشيخ حيدر ابن الشيخ خليفة ابن الشيخ كرم اهللا ابن 
بينه يل كما ذكره له أخوه ىف كتاب . "وينطق به وثان ايضا"الشيخ دنانة ابن حنكور بن غامن بن وثال 

  .م1938 نيسان سنة 30ا ما علمته منه ىف هذ. كتبه اليه

وهذا له "ومن هؤالء الفروع عبيد ورومي اخوان ابنا مهنا بن علي بن سيف ابن حممد بن جرب بن منصور 
 فخذ "1"وبه مسي املناع" ابن منيع " نشأت منه"اخوة ناصر"أخ امسه ناصر مات بال عقب، وخنوم 

 والقطيف وجند فكان آخر أمرائهم وهو الذى احندر اىل  وكان هذا حاكما ىف االحساء"... الرؤساء
 ابن سامل بن زامل ابن سيف بن أجود بن زامل العامري اجلربي "االجود"العراق وسكن الشامية بعشائره 

ومن الشيخ زامل املناع رئيسهم علمت الكثري من ... القيسي من قيس عيالن ومن ذرية عامر بن صعصعة
صادق اللهجة، معروف بالصالح، وعمدة فيما حيكي .  جليل طاعن ىف السنعشائر املنتفق، وهو شيخ

 لكافة عشائر املنتفق "منهى"واملهم ان املناع . وصار نائبا لسنني عديدة. وينقل وكان ال يترك الصالة
وكان الشيخ عبد الكرمي منهم يتحاشى أن يقضي حسب عرف العشائر العتقاده مبخالفته للشرع 

  .الشريف

  :فروع املناع ويلحق ب

  .رئيسهم جويد البادي.  أهل الكوت"1"

    

  عشائر االجود

ويصعب تعيني العشائر االصلية من . وهذه كانت الرئاسة عليها عامة ال باعتبارها متت اىل أصل واحد
غزية، واجلوارين، والزهريية، والعصوم، واخلليف، واملارد، والصبيخة، وخفاجة، والبدور، : وهى. االجود
  .يفاتوالشر

  .وهذه ال يصح أن تعد من االجود اال ىف تقسيمات الثلث والباقي تعترب منضمة، ويأيت ذكرها

وملا زالت االمارة مل يبق حمل للرئاسة العامة بالوجه املبني سابقا اال أننا ىف تقسيم مطالب العشائر راعينا 
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  .ترتيب االقسام االدارية لالمارة توزيعا للمباحث

ومنهم االمارة ىف . وهم بالشام والعراق واحلجاز وفيما بني العراق واحلجاز: داين  غزية قال احلم-1
  ."1"العراق اىل اآلن وهلم صولة عظيمة وهم بطون كثرية

 منتشرة بني جند واالحساء والسواد وخفاجة منهم، وعبادة كانوا "2"وكانت غزية قدمية العهد يف العراق
، مث جاء االجود "امارة املنتفق" وضيق، واقبال وادبار حىت جاءت قبال ىف مواطنهم اليوم، وهم بني سعة

وكل ما يصح استنتاجه ان سلطة املنتفق كانت ممتدة اىل االحساء، مع ... وهم من غزية أو هوزان
  ...االحتفاظ مبكاا ىف العراق حىت ازاهلم من االحساء آل عريعر من بين خالد

وكانوا مع غزية بربية . ثله ىف النويري بطن من غزيةواالجود على ما جاء ىف صبح االعشى وم
واآلن تغلب اسم االجود على . حكموا االحساء قبل آل عريعر. واالجود كانوا رؤساء غزية. "3"احلجاز

  : "عشائرها"و . ومن عشائرهم االصلية غزية. ثلث املنتفق

  . احلميد"1"

  . الرفيع"2"

  . البعيج"3"

  . ساعدة"4"

  .شرية منها مستقلة بامسهاوغزية اليوم كل ع

وهل أنا اال من غزية لت غوت غويت وان ترشد غزية أرشد وأصل غزية على ما جاء ىف : قال الشاعر 
  .اه."وهم بنو غزية بن جشم بن معاويةابن بكر بن هوزان. بطن من هوازن من العدنانية: "اية االرب 

ان غزية من طىء الذين "ففي ابن خلدون . وهذا خيالف ما ذكره ابن خلدون وابراهيم فصيح احليدري
حلّوا ىف عني التمر ىف برية العراق على ثالث : وقال. "أليامه"هلم الكثرة واالمارة بالعراق هلذا العهد 

مراحل من االنبار ورثوا بالد عرتة وجديلة ابنا أسد فعرتة بالدهم عني التمر مث انتقلوا عنها اىل جهات 
  .اىل العراق فهم من عشائره الكبريةواليوم مالوا . "1""خيرب

 بغزية واحلال ان غزي من بين الم من "غزي"وامللحوظ ان صاحب العرب، ومثله احليدري التبس عليهما 
  .طيء وغزية من العدنانية

  :ومن بطوم . ومنازل غزية مع قومهم بالسروات من امة وجند: "وقال ىف العرب

  . االجود-1

  . آل دعيج-2

  . آل سرية-3
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  . أوالد الكافرة-4

  ."2"اه ..."ومنهم آل مسعود.  البطنني-5

ىف : قال يل أبو زيد اخلفاجي. "غزوي"قبيلة كثرية العدد، والنسبة اليها : "وجاء ىف أنساب السمعاين 
  ."1"اه ..."بادية السماوة حنن أكثر مجال وفرسانا، وغزية عددا ورجاال، وعبادة أكثر مجاال وبعرانا

أو توايل ... ص ما يعني قدم سكناهم ىف العراق وطول مكثهم فيه حبيث صاروا ال ينفكّون عنهوىف هذا الن
  .ورودهم

مل ينقطعوا عن العراق وامنا يتجولون ىف بواديه، ومييلون اليه، أو ميضون . واآلن تشتمل غزية من ذكرت
  .م ممتدال يبعد عليهم موطن، ونفوذه... اىل جند ىف منطقة واسعة بينه وبني العراق

 اال ان البعيج ال يعدون ىف "الرفيع"، و " آل محيد"واآلن منهم . وكذا البعيج. واالجود ال يزالون معروفني
  .والبطنني من عشائر الضفري. ثلث االجود وان كانوا من غزية

  .ذكرم ىف الد الثالث ومن هلم عالقة م:  آل محيد -1

ويبلغون حنو مخسمائة بيت أو أكثر ورؤسائهم . ام من عرتة: ومنهم من يقول. من غزية:  الرفيع -2
 ويضرب املثل ب "خيال البويضة رفيعي" أو "خيال البهكة رفيعي" و "حسية"آل فضل من عرتة وخنوم 

  ."الشبا" يقال انه كثري الصهيل ورفع الشليل وليس له قدرة على الشبوة "حصان الرفيعي"

بل النجاب، واخليل العراب، واملن الوافر بال حساب، وقنام ال تلوى، الرفيع ذوو اال: "قال البسام 
  .اه."وحمامدهم شائعة، ومواهبهم ذائعة، عددهم ثالمثائة فارس واربعمائة راجل ممارس، ال ينقلون البنادق

    

رض  من جهة ان السيد حممد جدهم م"آل الرفيعي"وبيت النقيب ىف النجف ينسبون اىل الرفيع فيقال هلم 
فذهب اىل هذه العشرية فعرف ا، وهو ابن السيد حممود ابن السيد حسني ابن السيد عماد، وصار 

ومنهم االستاذ السيد حسن النقيب والسيد عباس سادن احلضرة ىف . "آل الرفيعي"اخالفه يقال هلم 
  :وعشرية الرفيع تتفرع اىل. النجف

  :وفروعهم. سرئيسهم فرهود بن موسى بن زغري الفار.  احلسية-1

  .الرؤساء.  أل فضل"1"

  .رئيسهم ابن حطحوط.  آل تلعة"2"

  .رئيسهم ابن عكل.  اللّبان"3"

  . آل علي"4"

  .يرأسهم عبد اهللا الفريج وابن مالج.  آل شرية-2
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  . آل نافع-3

  .رئيسهم ابن فالح.  الشواريج-4

  .رئيسهم ابن حنيطان.  الثوير-5

  .رئيسهم ابن عساجر.  البو يزيد-6

  .رئيسهم ابن عرموش.  بنو طوك-7

  . البزار-8

  . السكران-9

أصلهم من عرتة من الفدعان : ومنهم من يقول. وميتون بقرىب اىل االجود. هؤالء من الدعيج:  البعيج -3
ومنهم من يعزوهم اىل عشائر زبيد وام يرجعون اىل اجلحيش . أوالد بعيج بن دعيج بن كشري بن وائل

ومل يفرق بني . ولعل اختالط الفروع أدى اىل هذه التقوالت. آل سويد من عرتةوآخرون يقولون ام 
ومل تكن هلم اليوم صلة بعشائر . هذه الفروع ليصح ان ينسب كل منها اىل ما عرف من فخذ وعشرية

  .االجود

 "دعي"م وخنو.  وما جاورها شتاء"شفاثا"يقيمون ىف النيل من احللة صيفا، وىف الشامية وىف احناء شثاثة 

. وشاهدت رئيسهم عبد العزيز بن منش بن سلطان بن عزيز بن سلطان بن ظاهر بن عثمان. "دعيج"أي 

ومنه أخذت املعلومات واملعروف عن ااورين أن البعيج أوالد حممد والرفيع واحلميد أوالد محدان ومها 
م أو من أحالفهم وال صلة للرفيع اخوة ويرجعان اىل عرتة ولكن الرفيع واحلميد سكنوا املنتفق فعدوا منه

  ."آل محيد"ب 

وهؤالء أقوم الناس الىطريقة اجلود، . "النجف"ومرتهلم من اخلزاعل اىل املشهد . البعيج: "قال البسام 
خريهم متصل، وشرهم منفصل، ورمام . واغاثة املنجود، وأسرع اىل داعي القتال، من دفع القوس للنبال

ي، جندة الظالمات وجذوة الظلمات، وعمدة الكرامات، ختشاهم اهليجاء ال ختطي، وجفنام ال تبط
أمواهلم االبل . وتقصدهم العلياء، ذوو طباع لينة، وحمامد بينة، أما فرسام فثمامنائة وسقمام ألفان

  ."1"."النجاب، ليس البقر والغنم هلم بباب

  :وفرقهم 

  :لعزيز النمش وفروعهم رئيسهم عبد ا. يدعون ام من الشحمان:  الشيحان-1

  .ومن رؤسائهم ماجد تويف. الرؤساء.  آل عزيز"1"

  .وبنته تزوجها مزهر السمرمد رئيس زبيد. رئيسهم ابن غاوي السعيدان.  آل سرداح"2"

  . آل عثمان"3"
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وهلم الرئاسة على عشائر كثرية فهم يتنازعون السلطة . رئيسهم ابن خطار الكامي. الرؤساء.  آل كامي"4"
  .آل عزيز أو يتوزعوامع 

  . آل شبيب"5"

  . آل ناصر"6"

 "البو سلطان" ويقال ام يرجعون اىل "مهيوب"وخنوم . رئيسهم عباس آل طريف:  آل سويد-2

  :كما قال يل رئيسهم وفروعهم. والصحيح ام من عرتة

  . آل طريف"1"

  . احمللف"2"

  . الدروع"3"

. أكثر الفرق يسكنون قريبا من الديوانية وىف الدغارةوهم . رئيسهم كردي بن نيف:  احلراكصة-3

  :وىف املنتفق وفروعهم. رئيسهم محود احمليسن

  . آل ميمون"1"

  . البو حسني"2"

  . آل وهب"3"

  .رئيسهم ابن خطّار آل كامي:  الزمالت-4

  ."الفواضل".  آل فاضل"1"

  . آل سلطان"2"

  .اءبقلب اجليم ي. "العرفية" العرفجة وتلفظ حمليا "3"

  .رئيسهم شعالن السعيدان:  النجيد-5

  .يسكنون قرب احملاويل. رئيسهم فالك الكيشون:  العرام-6

  .رئيسهم شعالن الدماغ:  العصيب-7

  . البديان-8

  .ومل تتبين يل صلة فروعهم

وأما ىف الشامية . وجياوروم ىف أطراف الكفل بنو حسن، والفتلة، والعوابد، وىف شرقيهم اخلزاعل
اورهم غنامة بين حسن والغزاالت والشيل، وآل زياد، والظوامل، واجلبيشة ىف السماوة، والعياش، وبنو فيج

  .زريج، واجلبور

  .وصفام بدوية ىف االكثر. وهم أصحاب ابل ومل يتعهدوا الزراعة. وتغلب عليهم البداوة
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  .مع شينة كوات عينه: ومن االمثال عندهم

  .عاجر وتناجر

    

واذا قتل أحدهم .  روبية، وبقدرها من الدنانريبدل النساء االثنتني750 شاميا، أو 750والفصل عندهم 
واخليار ىف هذه لويل .  نعجة75ويؤدى عن املرأة .  امرأة12واحدا من االمارة أو من عشائر ربيعة أدوا 

: فكما يقول املثلوأما بينهم، وبني زبيد . والغالب يتماوتون. ومل يكن فصل بينهم وبني بين الم. املقتول

  . جميديا85 أو بالتعبرياالصح "صاية وراية"

مهنتهم . من غزية تسكن الغراف، وتتنقل بني ناحية البو صاحل، وقضاء الشطرة، والرفاعي:  ساعدة -4
واختلف ىف أصلهم فمنهم من يقول من . وحالتهم ىف ضعف. نقل احلبوب على االبل من موطن اىل آخر

  .ن غزية وهو الصواب على ما جاء ىف مسالك االبصارواملشهور أم م. مشر

واعتقد ام كانوا ىف العراق قبل االجود . وهذه من العشائر القدمية:  خفاجة ىف االجود -1 خفاجة -2
وهلا مكانة رفيعة بني . والسلطة صارت اىل املنتفق، فصاروا يعدون ىف عداد االجود. بكثري من الزمن

. ىف اراضى الدجة بني الناصرية والشطرة. قسم كبري منها ىف شطرة املنتفق. سعةوبيدها سلطة وا. العشائر

والظاهر انه ايام الفتح االسالمي أو . وال نعلم تاريخ ورودهم بالضبط. ومنهم ىف كربالء وبغداد ودياىل
  .بعده

فاجي ىف برية ومنهم أبو أربد اخل. وخفاجة اسم امرأة هلا اوالد كثراء، وكانوا يسكنون بنواحي الكوفة
يركب منا على اخليل اكثر من ثالثني الف فارس سوى الركبان واملشاة، لقيت : السماوة، وكان يقول

واملشهور باالنتساب اليهم الشاعر أبو سعيد اخلفاجي، كان يسكن بلدة . منهم مجاعة كثرية، وصحبتهم
  ."1"حلب، وشعره مما يدخل االذن بغري اذن

من قبائل بين عقيل من كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة ومن خفاجة توبة وخفاجة من بطون اخللعاء 
وأقرب اىل .  فهي من العشائر العدنانية"2"...وأما ليلى االخيلية فهي من عبادة. صاحب ليلى االخيلية

  .االجود

يات والتسم. ويعدون أسرة واحدة أو عشرية. ومن اتصاهلم بعقيل وبعامر بن صعصعة يعرف مكان القرابة
كانت أشبه باالفخاذ فاستقلت فصارت عشرية، وتكاثرهم فصلهم بعضهم عن بعض واستقلوا بامسائهم 

  .اخلاصة م

وىف اوائل أيام املغول كان . وكانت هلم الزعامة مدة، واملكانة الىت ال تنكر، ال توازيهم ىف قوم عشرية
ج من بغداد وىف صحبته مجاعة فقصد أمري احلاكم بأمر اهللا العباسي قد اختفى عن املغول وجنا، مث خر
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كانت السلطة بيدها ىف :  وقال ابن بطوطة"3"...خفاجة حسني بن فالح فأقام عنده مث مضى اىل دمشق
مث حتولت القوة اىل ضعف، وأصاا تشتت، وأسباب ذلك كثرية وأمهها . "4"احناء الكوفة وما واالها

  .فال نرى عشرية اال تغريت... بينهم أنفسهمعوادي الطبيعة، والعدوان بني العشائر، أو 

واليوم فقدت كثريا من مكاا، وصارت تعد من عشائر االجود، فتحولت السلطة، وال مانع من ذلك، 
وحناول عبثا ان جند مدونام التارخيية . تناوبوا الرئاسة، وتوالوا عليها... واالجود وخفاجة من جد واحد

واستقيت املعلومات . ىف عدادهم عشائر كثرية مثل عبودة والطوينات ودخلت "عامر"وخنوم . متصلة
  :وفرقهم. ومن آخرين. عن هذه العشرية من الشيخني زامل املناع وخيون العبيد

  .والرئيس العام صكبان أل علي بن فضل. يسكنون ىف الشطرة.  آل عبد السيد-1

  :وفروعهم.  مزعليرأسهم فرهود آل حممد آل شجان وعبد العايل آل.  العلوي-2

  .وكانت الرئاسة القدمية فيهم على ما هو احملفوظ.  الطربوش"1"

  .رئيسهم فرهود آل حممد آل شجان.  الشجان"2"

  .رئيسهم جرن آل حسن.  آل شلوك"3"

  .رئيسهم كسار آل حمسن من آل علوي.  آل خنجر"4"

  .رئيسهم كاظم آل فهد من آل علوي. "تبع للطربوش" الزيادات "5"

  :وفروعهم. وتويف وخلفه ابنه. رئيسهم عباس بن طعمة آل عبد اهللا. آل سعيد -3

  .رئيسهم عباس آل حتيتة.  آل عويد"1"

  .الرؤساء.  آل روضان"2"

  .رئيسهم شياع الدحام.  آل عصيدة-4

  .رئيسهم راس اجلرن.  املشاخيل-5

  .رئيسهم طلب آل مطلك.  البو شهاب-6

  .يمةرئيسهم حسني آل نع.  آل مشخي-7

  .رئيسهم شطب آل منهل.  الطالحبة-8

  .رئيسهم خضر بن حمسن.  آل سامل-9

  .رئيسهم كزار آل حممد.  الترمييون-10

  .رئيسهم موسى آل بعرور.  آل عبيد-11

  .ومنهم ىف احللة ىف ارية. رئيسهم شياع آل ساجت. "عجة" آل عية -12

  .رئيسهم تاجر آل برغوث.  آل مسسم-13
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  . املراونة-14

    

 ىف أحناء الكاظمية، فرتحت اىل "هور عقرقوف"ويقال اا كانت تسكن . من خفاجة.  البهادل-15
كان قسم من هؤالء أصحاب ابل، فلم يطب هلم : قالوا. وهذا ما يبعد بينهم وبني خفاجة املنتفق. العمارة

  :ويتفرعون اىل. املقام فمالوا اىل امليناو ىف ايران وأصحاب الغنم استقروا

  :وفروعهم.  اجلغامنة-1

  . البو ثنوان"1"

  . بيت بايش"2"

  . بيت مغنم"3"

  :وفروعهم.  البو حبيب-2

  . نفس البو حبيب"1"

  . البو سعد"2"

  . بيت برشي"3"

  :وفروعهم.  الشهابات-3

  . بيت سفافة"1"

  . البو عبد"2"

  . البو نصر"3"

  .والتفصيل ىف موجز تاريخ عشائر العمارة

 "عامر" أو "عمور"وخنوم العامة . يرأسهم ابراهيم آل مساوي وزغري الطراد :  خفاجة ىف احللة-2

وجياورهم اليسار، وبنو . "راك سويلم" و "مقاطعة خلفاجة ورها منشعب من ر احللة"يسكنون ارية 
  :وفرقهم. "شعالن الدهش"ومن أشهر عوارفهم . حسن، وآل فتلة، واجلبور

  :وفروعهم. "اخوة دملة"زاع وسلمان الفهد، وخنوم يرأسهم منوخ اهل: آل زور-1

  . البو حسن"1"

  . البو ناصر"2"

  . البو عبد اهللا"3"

  .وهم غري البو عبيد الذين سيذكرون.  البو عبيد"4"

  .الرؤساء:  البو خليل-2
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. "راك سويلم"ويسكنون ىف الويسية، و . خنوم أوالد حسن. رئيسهم عبد العداي:  الصلخة-3

  :هموفروع

  . الشريف"1"

  . احللفة"2"

  . احلماد"3"

  . البو فروخ"4"

  . البو خليف"5"

  .رئيسهم عبد العبيس:  اجلدوع-4

  .رئيسهم سامل العطية من اليسار:  اللوبة-5

  :ويتفرعون اىل . رئيسهم زغري آل طراد ويسكنون باجلازرية ىف ر الشاه:  العجمي-6

  . العمر"1"

  . احلمادة"2"

  . احلضان"3"

  . البو حسني"4"

  . املساعد"5"

  . البو مشعان"6"

  . اخلفيف منه الرؤساء"7"

  . الشحيل"8"

  ."كوشة"خنوم . رئيسهم حسني العطيوي:  آل خنيفر-7

  :ويتفرعون اىل

  . آل رشيد"1"

  . النجم"2"

  . آل عبداهللا"3"

  . آل محود"4"

  . البو عباس"5"

  . ااحيل"6"

  .ورين ىف آل زوروهؤالء غري املذك.  البو عبيد"7"
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  .وعبد احلسوين ىف ر الشاه وهؤالء يرجعون اىل اليسار. يرأسهم حاج عبد بن زيد:  هوى الشام-8

  .رئيسهم حممد احلسني.  آل متيج-9

  . ومل يكونوا منهم رئيسهم احلاج مهدي ىف ر الشاه"حلف".  اهليال-10

  .الرفيعوهم من . رئيسهم عبداجلامل ىف ر الشاه.  الرفيعات-11

  .رئيسهم ابراهيم السماوي ىف ر الشاه.  الطرفة-12

  .وهم عدة أفخاذ. ىف ر الشاه. يرأسهم عبداالئمة العاروض وعبدالعبيس.  اجلدوع-13

  :وفروعهم. رئيسهم حممد اجلودة.  البو سرية-14

  . الدراج"1"

  . السفافحة"2"

  .فخذ آخر غري ما ذكر.  البو عبيد"3"

  .هم حسني الشطب ىف ر الشاهرئيس:  اخلنان-15

  .بنهر الشاه. رئيسهم احلاج عبيد:  اهليال-16

  .بالقرب من الشنافية جماورين آل صكر من اخلزاعل:  الدغافل-17

 رئيسهم كاظم احلويلي ىف أراضى النعيمات والتاجية ويعدون منهم لطول "العزة"ويساكنهم قسم من 
  .وهم حنو ثلثمائة نسمة.  احلويليوبنهر الشاه رئيسهم محزة. االقامة معهم

  :ومن خفاجة ىف املسيب

 من خفاجة "العجمي" ومتت هذه اىل فرقة "عامر"وخنوم . رئيسهم احلاج خضري احلمد.  الترابيون-1
 ورئيسهم عبداهللا "املسعود"احللة، وتسكن ىف اجلفجافة من أراضى املسيب التابعة لالسكندرية، وجياورهم 

  . من زبيد"عالشواف"العزيز، و 

  ومن خفاجة فى كربالء

  . الطهامزة-1

  .وهؤالء منهم ىف مواطن أخرى ىف لواء دياىل وىف أحناء بغداد اال ام ىف قلة وتفرق.  الوزون-2

وكل هذه نتيجة وقائع مثلتها ىف خمتلف ... ومن هذا نعلم كثرة خفاجة واتصال فروعها، وانتشارها
  .وىف بقية االلوية ليس هلم جمموعات مهمة.. ث االنتشارالعصور، وتركت آثارا ظاهرة من حواد

  .وىف الغزي قسم منهم ذكروا ىف الد الثالث

 رحالة يتجولون ىف الشامية بني سوق الشيوخ "أوالد واحد"خنوم .  الشريفات من االجود-3
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 ىف الوية ويتجولون. وقسم منهم يساكن الطفيل ويعد منهم. واملعروف أم حلف الغزي. والناصرية
وهم ىف ضعف ويضرب املثل م فيقال . يكارون بابلهم... اخرى ىف بغداد وىف الدليم وىف املوصل

  . وحمل ذكرهم هنا233وتفصيل فروعهم ىف الد الثالث ص. هذا. ىف التبكري. "غباش الشريفات"

      البدور -4

وهم ىف الكطيعة .  كاالجود"يتيم"لعامة ، وا"جحلة" و "أوالد بدر"من عشائر املنتفق املعروفة، وخنوم 
 وىف املايعة، واالشياب وهم حنو ثالثة آالف أو أربعة آالف "البطحاء"ىف مشال الناصرية ىف ناحية البطحة 

اه ، ويدعون ام من عرتة، والظاهر ."طائفة من العرب ىف العراق ىف ديار ربيعة: "قال القزويين. نسمة
وجياورهم االزيرج والعبودة . غالبهم غنامة، وهلم شهرة ذائعة ىف احلروبدخلتهم عناصر اختلطت م، و

  .والغزي وخفاجة

  :ويتفرعون اىل

  :وأفخاذهم. رئيسهم شرشاب آل شحم. فرقة الرؤساء:  آل زويد-1

  .رئيسهم منشد الكعيد. ومنهم من يعدها فرقة حباهلا.  الشدة"1"

  .رئيسهم خريبط العمري.  الظاهر"2"

  .رئيسهم شاطي اجلبار. ل البهيد"3"

  .رئيسهم سويف امللحم.  املرشد"4"

  .رئيسهم مشرف الفايز.  الراشد"5"

  .رئيسهم عناد احلمدان. ومنهم من يعدهم فرقة بنفسها.  السعد"6"

  .رئيسهم ناصر الزبني.  اجلبري"7"

  .رئيسهم ظاهر املصحب.  احلمد"8"

  .ورؤساؤهم آل شحم.  الرشيد"9"

  :وفروعهم. لفتة النون وكان والده رئيسارئيسهم .  الرسن-2

  .يرأسهم جهام اجلالب وضاحي اخلزال.  اخلليل"1"

  .رئيسهم بزون اجلرو.  العومير"2"

  .رؤساؤهم لفتة النون، وكامي الكوح، ودخام الدويح.  املبارك"3"

  .يرأسهم علي احلاشوش، وشايع احلزام.  احلميدان"4"

  :وفروعهم.  رئيسا أيضا وتويف"نون"كان و. رئيسهم فلغوص العباس.  آل جنم-3
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  .الرؤساء.  العشيش"1"

  .رئيسهم برهان الصكر.  الرتّال"2"

  .رئيسهم جوالن الشباط.  اخلليفة والسحيالن"3"

  .رئيسهم غامن الشالش.  الكربول"4"

  .وتعد فرقهم مستقلة. رئيسهم مدعث الصديان.  العويليون"5"

  :وفروعهم. تويف فصار ابنه مانع رئيسا. رئيسهم جمبل آل حسني.  الفواز-4

  .رئيسهم شويخ املهاوش.  اهلرموش"1"

  .الرؤساء.  احلسني"2"

  .رئيسهم حسن احلافظ.  املفلح"3"

  .رئيسهم حسني الصوين.  اجلمعة"4"

  .رئيسهم شايع احلطاب.  الصربة"5"

  .رئيسهم خالف السمرمد، وتعد فرقة حباهلا.  السعيد"6"

  :  والد لفتة النونومن نظم نون آل رسن

 الشلفة الشطير نكالة  أم العلى عيوا بها اليتمان

 ينفعه حجي المدير خل  نطارد عمنا نبغي

هذه االبيات كانت أيام نزاعهم مع سعدون باشا والد عجمي باشا السعدون وكان البدور على ما مسع 
لركن غازي باشا ذهب بقوة على أن القائد العسكري حممد فاضل باشا الداغستاين والد أمري اللواء ا

وكان البدور أوعزوا اىل . سعدون باشا فوصل اىل سعدون باشا خرب بأن ينهض من مكانه اىل حمل آخر
وملا علم بذلك الشيخ سعدون باشا قام . القائد املشار اليه أن يهاجم حمله وفيه أهله وما عنده من أموال

ومن . لعشائر العديدة الىت مع سعدون، أمر القائد بالعودةمن مكانه وأن القوة عرفت اا ال تطيق حرب ا
  : وقال. مث جاء رؤساء البدور اىل سعدون باشا يبدون ام معه فقتلهم

 وستة وراهم يلحكون  ذبحنا بسيفنا خمسة

  نلحك على راسك ينون  وان جان طال لنا المدى

  . لنا املدى سنلحقك يا نون مأي اننا قتلنا مخسة من الرؤساء وحلقهم ستة بعدهم واذا طال

  : فأجابه الشيخ نون رئيس البدور

 عند السالم خطاركم  ذبحتوا بسيفكم خمسة



عباس العزاوي-عشائر العراق    672  

 غوش العمام متوسط  بالطيف راسي تكضبه

أي ذحبتم او قتلتم مخسة بسيوفكم وكانوا ضيوفكم وسلموا عليكم وال تستطيع أن متسك رأسي ولو 
  .وميت وأقاريببطيف املنام ال سيما وانا متوسط عم

ويتجولون ىف . وحالتهم االقتصادية ضعيفة. وهم غنامة. "1" الزهريية وهؤالء يعدون من االجود-5
ويأيت الكالم . وأصلهم من العشائر القيسية. يرأسهم عطشان بن ضويف وحسني البطي. الشامية واجلزيرة

  .ويتصلون واالجود جبد واحد. عليهم عند ذكر العشائر القيسية

     سينات  احل-6

 من عشائر الضفري، واختلطوا بغريهم، انضمت اليهم عشائر اخرى جتمعت، "بين حسني"أصلهم من 
هذا هو املنقول عنهم وعن . فصاروا كتلة واحدة، يصعب تعيني كل فريق منهم وارجاعه اىل اصله

مل يزد على ام طائفة والقزويين . "كفكري"كانت الرئاسة فيهم آلل جفجري . ااورين العارفني بأحواهلم
، "اوالد حسني"وخنوا ... ىف العراق ىف أذناب الفرات، وال يكفي للتعريف بعشرية كبرية مثل هذه

ومواطنهم ىف السديناوية والفرجيي، والعثمانية واملانعية والعوجية، واملصفر، واينية، واخلندق ىف 
  :وفرقهم... ا كثريا من صفات البادية فقدو"الناصرية"وبسبب جماورم للمدينة ... الشامية

  :ويتفرعون اىل. حسن آل جنيح وكويت اجلرب وعبد احلاشوش. ورؤساؤهم:  العليميون-1

  . آل جوهر"1"

  ."هم آل طليب" آل طعيمة "2"

  . آل مونس"3"

  . آل حسني"4"

  . الرعيد"5"

  .ومنهم من يعدهم من الدايرة.  الدردوكيني"6"

  :وباهلوسات والشعر العامي وفيهم شجاعة وفروعهم. باحلسكةمعروفون :  البو عظيم-2

  .تويف فخلفه ابنه. رئيسهم عبداحلسني آل طالب.  آل طالب"1"

  .خالطي بن سلطان.  آل مناحي"2"

  .ملبس بن عواد. "الطهماز" الوهايب "3"

  .ومنهم الشمخي رئيسهم عبداحلسني احلنون.  آل برهوص"4"

  .لفياض، وملبس العواديرأسهم زاير ا.  اللكّادة"5"
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... واليوم يعدون من احلسينات فال يفترقون عنهم. وهؤالء ىف االصل من بين مالك.  البو سوف-3

  :وفروعهم

  .رئيسهم سهيل آل جنم.  آل جنم"1"

  .رئيسهم عبداهللا آل جرب.  آل جرب"2"

  .توىف وخلفه ابنه. حسن احلميدي.  العصفورية"3"

  :فرعا من الدايرة وفروعهممنهم من يعدهم .  البو محد-4

  .رئيسهم عتوي آل خالطي.  آل صويين"1"

  .ومنهم من بعدهم فرعا مستقال من البو فياض. رئيسهم وهايب آل فهد.  آل خفيف"2"

  .طالب آل تويلي.  آل علي"3"

  :ويتفرعون اىل:  الدايرة-5

  .آلن ابنه جميلوا. رئيسهم حزام آل زعيل. ويقال هلم الزعيالت من آل غزي.  آل زعيل"1"

  .رئيسهم راضي اجلاسم. من اجلواسم.  آل جنوخي"2"

  .تويف واآلن عجيل آل تويلي الرئيس العام على مجيع احلسينات. رئيسهم فرحان آل طاهر.  آل عزيز"3"

  .يرأسهم عناية اجلكنوب وكامي آل سنيبل.  آل فرحيي"4"

  .رئيسهم عبد آل محادي آل سعدون.  اخلصيبني"5"

  .رئيسهم طارش احلاج غثيث. حان املل"6"

  .منهم من يعدهم فرعا على حدة ويعد من رؤسائه عناد العلي ووهايب الفهد:  البو فياض-6

  :وجياورهم ىف اجلزيرة

 االزيرج من جهة الغرب والشمال ىف ناحية اجلزيرة املتصلة بتلول ام احلنطة، واالبيض والسبل -1
  .ع والعويليوتلول املرب. "1"املتشعب من أيب حالنه

  .من الشرق اجلنوىب، وهم تابعون لقضاء سوق الشيوخ.  العساكرة-2

  :وجياورهم ىف الشامية

  . من الغرب"ينتسبون اىل الفضول" عشائر الغزي -1

  . من اجلنوب"وهؤالء ىف كوت معمر"احلواس وآل حمينة -2

  : وفروعهم"جيس"خنوم . ىف حد مكسر والعبارة وىف زاغنية: واحلسينيات ىف لواء دياىل

  .رئيسهم امحد السعيد.  البو محد-1

  .رئيسهم ابراهيم االمحد.  البو سامل-2
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  .رئيسهم ابراهيم االمحد.  البو سالمة-3

 عبودة من -7واملقصود معرفة ذلك وهل هم عشرية اخرى؟ . مل جند صلة هلؤالء باحلسينات ىف املنتفق
هذا متفق عليه وتعد من عشائر االجود أهل الثلث من املنتفق و. أصلها من ربيعة. العشائر الكبرية واملهمة

وكانت قد نازعت املنتفق ىف بادىء أمرها مث اذعنت وصارت تؤدي مجيع الضرائب والرسوم لوالة بغداد 
 وكان السعدون يساحموم ىف كثري منها "1"كسائر عشائر املنتفق حىت الضرائب املعروفة باسم احلصان

 كانت ىف العصر السابق واىل أواخر أيام العثمانيني صاحبة املكانة والنفوذ وهلا "صيوانحبال ال"ويسموم 
أمهية ال تقل عن العشائر الكبرية ىف وقائعها وحروا وكانت ال تعتمد اال على نفسها وال تراعي اال قوة 

ء على وحدة ساعدها وال يعوزها ىف نشاطها وقدرا أمر اال ان ناظم أمر العشائر اضطرب بالقضا
السعدون وبالتعبري االصح ان هؤالء كغريهم عادوا ال يذعنون اذعانا تاما وصارت كل عشرية ال تنظر اال 
اىل مصلحتها ولكن الروح مل متت والقدرة مل تعدم والفرق بني املاضى واحلاضر أن القوة كانت جمموعة 

  .موحدة واليوم موزعة

    

.  لعشائرهم حبيث يتفادون دوم ىف مهمام ومطالبهم الكبريةوال ينكر نشاط الرؤساء وحسن ادارم

ومنه . والشيخ خيون من الرجال البارزين الذين يعرفون كيف يدبرون أمرهم ويتولون القيام بالزعامة
م وهو ذو مكانة 1938 مايس 6حتققت الكثري عن عشريته وصححت ما عندى من مذكرات ىف 

وهو خيون بن عبيد بن جبري . تنبئ عن مهارة وكالمه يشري اىل قدرةعظيمة ومهارة ىف البيان وحوادثه 
. بن عباس، وأوالد عمه عبد احلسني وحمول آل محيدي آل جبري، واخوته سعدون وسعيد وهاشم وكاظم

  ."الوارد"ووارد وهو الذى أخذ علم الشيخ سعدون املسمى ب

ذى أسس الشطرة القدمية مث صارت البنه كانت الرئاسة للشيخ حسن السنجري وكان عاملا جمتهدا وهو ال
وكان جمتهدا أيضا مث البن أخي الشيخ حسن وهو الشيخ موسى آل عطي فلم حيسن . الشيخ طاهر

وكان عنيفا سفاكا للدماء وهو ذو مواهب . "راضي آل عكن"االدارة وتوالها أحد أبناء عمه املعروف ب
ار جد الشيخ خيون وهو جبري لطلب دمه وقاتل حربية وقد تآمرت عليه العشرية بأمجعها فقتلته، فث

مث توالها الشيخ . مث قتل ىف حرب وكان شجاعا فخلفه ابنه عبيد، وكان ذا سياسة قومية. العشرية فترأس
  .خيون

 سنة وال زال حمافظا عليها مبا قدمه من خدمات ومل خيذل 13ويل الرئاسة العامة على العشرية وعمره حنو 
وىف أيام جده جبري كان ينازعه ىف الرئاسة الشيخ موسى آل عطي .  غالب وقائعهبل جنح ىف. ىف حروبه

 وكان رئيسهم آنئذ الشيخ حمسن ولكن متت الرئاسة اىل جبري "الصراخب" وساعده "بيت الشيخ"من 
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وملا ذكر يل ما جرى بني الشيخ موسى . وبعده انتقلت اىل عبيد مث صارت الرئاسة اىل ابنه الشيخ خيون
والعرب ال ترضى ان ترتع الرئاسة منها وال أن يتوالها غري زعيمها الذى سلمت له : جبري قالوجده 

: وحنن ننظر اىل العرب وال نبخسهم حقوقهم، مث قال. وأهل املدن ال يبالون بذلك. وآلبائه بالرئاسة

ن غري بيت ولكنك لو جردت نفسك ونظرت اىل عشرية العزة نظرة صحيحة ملا قبلت أن يتوىل رئاستها م
وعبودة أقل من بين ركاب ومن خفاجة وآل محيد عددا . فلبيت الرئاسة مكانته. واحلق ما قاله. الزعامة

  .ولكن مكانتهم معروفة

  :وتتفرع اىل

وسبب . "اوالد صاحل" والنخوة العامة "اخوة فلوة" و "اخوة دملة"فرقة الرؤساء وخنوم :  السناجر-1
فكان . هلا حروب مع ااورين وهم عبادة وربيعة فجلوا اىل جبل سنجارتسميتها بالسناجر اا كانت 

ذلك أيام أن مالت ربيعة اىل شادي فبقوا مدة، مث حدث خالف بني ربيعة وعبادة فاستنجدت ربيعة 
وبقيت نسبة سنجري مالزمة هلم وهذا ما حيفظونه وىف . بعبودة وجاؤا اليها عونا فانتصروا على عدوهم

وكان قد استصرخهم املياح مرة وهوسوا .. مث اختص بفرقة الرؤساء. طلق على كل عبودةالغالب كان ي
.  سنة"اهلدنة" فكانوا عند ندبتهم وتدخلوا ىف الصلح وجعلوا العلك " كد ما كد جدك لعبادة ": قائلني

على يدهم وهذا اليوم كذاك وطلبوا أن يكون النصر . ويراد ذه اهلوسة ان جدك االول قد نكل بعبادة
  .ىف هذه كاالنتصار ىف تلك

  :وفروعهم. ويسكنون احللوي والصديفة وام التمن رئيسهم العام الشيخ خيون العبيد عضو جملس االعيان

  .رئيسهم الشيخ خيون العبيد:  امللحان"1"

  .تويف وخلفه ابنه عبداحلسن من السناجر. رئيسهم دنيف آل عويف:  آل منجل"2"

  .وهو فرع الرؤساء. اىل الشيخ حسن السنجرينسبة :  بيت الشيخ"3"

ومنهم ىف لواء . ويسكنون الصديفة ومنهم ىف أحناء العمارة. رئيسهم فيصل بن عناد:  آل ازابج"4"
  .الديوانية رئيسهم احلاج حسن آل زغريون ومنهم البو صاحل، وآل مشال

  :ويتبع السناجر

  .ومنهم من يعدهم من عبادة.  وعجيل آل جربويرأسهم نزال آل صلييب. وهم من ربيعة.  اهلاللية-1

  ."آل زيادة"ويقال هلم .  آل حسني-2

  .ويسكنون الشطرة. أصلهم صابئة فاسلموا.  املساليم-3

رئيسهم زبيل آل دافر . أصلهم من ربيعة من بطون اخرى. وهم غري الفخذ من البو سعد.  العمريات-4
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  .وتويف

  :وفروعهم. وهم من السناجر اال ام صاروا فرعا مستقال. يسكنون مقاطعة الشطرة:  البو مشخي-2

  .ومنهم ىف لواء الديوانية. رئيسهم حسني آل علي آل مطري.  الصراخب"1"

  :ومنهم.  البو مشخي"2"

  . الرهلية-1

  .تويف وكان شجاعا ويرجعون اىل الفتلة. رئيسهم نعيمة آل زوير.  الفيادة-2

    

 ومنهم "آل راهي"ويرأس هذه الفروع . ن، وسعود آل سلمانيرأسهم عليوي آل حس.  آل جاسم-3
  .عبداهلادي بن عطية آل راهي

  :رئيسهم مهدى السويلم اهلواش. "تل كرحة"يسكنون ىف :  آل جهل-3

  . البو خليف"1"

  . بيت حممود"2"

  . بيت عيسى"3"

  . اجلراونة"4"

  .يوي، والبو احلاج حممد، والبو صويحومنهم ىف لواء الديوانية رئيسهم كاظم آل محود وفروعهم البو بد

  :وهم. رئيسهم حسن الشمخي ىف مقاطعة اخلروفية ملعاىل السيد عبداملهدى وام التمن:  عبودة العرب-4

رئيسهم خلف بن جرب اخلليف آل بطوش ىف ناحية السديناوية ومنهم آل بارز وآل .  آل بطوش"1"
  .ومنهم ىف قضاء الشطرة. خلف وآل بطوش

رؤساؤهم عبداحلسن الدوخي ومراد بن مشخول وعبداهللا بن عبس منهم آل موسى، . عليان البو "2"
  .والبو عياش، وبيت فياض، وبيت غامن، واملسيليل

  .رئيسهم جايد.  البو المي"3"

  .رئيسهم كويت الناصر. يسكنون أم التمن والصديفة:  آل حسن-5

  .رئيسهم بندر آل شوحي وتويف فخلفه ابنه:  البو شوحي-6

  .رئيسهم جابر:  آل عمر-7

  :وفروعهم. يسكنون مقاطعة الكصة ويرجعون اىل مشر. رئيسهم مهنا آل برغش آل مري:  البو جنيم-8
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  .الرؤساء.  آل مغامس"1"

  .تويف فخلفه أوالده. رئيسهم عريىب آل وانس.  اجلرابة"2"

  :ومن فروعهم. يسكنون ىف مقاطعة احلوسة:  آل عمار-9

  .يسهم معارج آل مرار العويدرئ.  آل مرار"1"

  .رئيسهم عجيل البو شويطة وتويف فخلفه أخوه حممد.  البو شويطة"2"

  . آل حاجي"3"

منهم . ويقال ام عزة. يسكنون ىف البدعة وأم التمن. رئيسهم احلاج عزيز آل عليوي:  آل عواد-10
  .آل عليوي، وأل خافور، وأل دخيل، وأل حميسن، وأل جار اهللا

. رؤساؤهم شخص آل غافل وفارس آل علك وعلي التعيبان ويسكنون مقاطعة السيدية: ات الدب-11

  .ومنهم مع مياح. يدعون أم من طيء من سنبس. ومنهم ىف سوق الشيوخ مع آل حسن

وهم خلف اتهد الشهري . رئيسهم السيد عبد الواحد السيد عبد احلسن السيد راضي:  السادة-12
  .السيد امحد هاللة

  .ومنهم بيت جعفر، وبيت ثويين. رئيسهم محيد اجلعفر:  آل علي-13

ومنهم الدورك وبيت باز، وآل مطلك ومن عبودة قسم . رئيسهم مرجان الروضان:  آل رمضان-14
  .كبري ىف لواء الديوانية، ومنهم ىف لواء كربالء وىف قضاء الناصرية

  :ويساكن عبودة

  .وهم ىف قلة.  عبادة-1

ورئيسهم السيد هليل ابن . وبنو زيد، وآل حامت، والقراغول، وبنو سعيد، والبو هاللةخفاجة، : وجياورهم
السيد جعفر ىف السيدية واحلجية وهم سادة، وآل مسافر ورئيسهم السيد حممد آل السيد حسني ىف 

  .وهم سادة. أراضى أيب العجول

 سبب له اال احلروب املتوالية ومن مراجعة هذه العشائر وتداخلها نعلم درجة االختالط وجتمع هؤالء ال
ومن مث ولَد . وقيامهم ا أو استخدامهم ىف غريها. وتناوب الفالحني عليها. واالراضي الىت يزرعوا

ومن مث ولَد ذلك الفة حبيث ال يفرق بني . ذلك الفة حبيث ال يفرق وقيامهم ا أو استخدامهم ىف غريها
الروابط حافظ على فخذه كل مبن ينتمي اليه وهذا سهل ان وملا كانت رابطة النسب أقوى . فخذ وآخر

وهذه االوصاف أو احلاالت عامة ىف كثري من العشائر ومشهودة فيها . يراعى ىف كل فرع وما اشتق منه
  ."واملورد العذب كثري الزحام"هذه االوضاع مما دعا ان نشاهد االختالط ىف االراضى الكثرية 

 حينما جاء اىل ارية "مريت انظر دار جدودي": اء احللة هوس بعضهم بقولهومما يؤيد أم كانوا ىف أحن
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  .ىف احللة

وتويف وعادت الرئاسة ال تعرف . صار رئيس بلدية الناصرية.  العصوم رئيسهم طه آل حمروت-8
  ."عصوم"وهؤالء يسكنون ىف احناء الناصرية، غنامة متجولون وخنوم . الوالده

، رحلَ، وبينهم زراع، واالكثر أهل بداوة، وهم بني "أوالد محد"الجود، وخنوم  املارد من قبائل ا-9
  ."سياحتنامهء حدود"وورد ذكرهم ىف . سوق الشيوخ والناصرية، ورئيسهم مصيخ الغامن

    : ومن عشائر االجود

 ، وآل ازيرج، وآل محيد ومنهم"بنو ركاب"آل غزي، واجلوارين، وبنو زيد، واجلشعم، وبنو رجاب 

 "عقيل"، وآل عكيل "ومنهم من يقول أصلهم ربيعة"الشويالت والطوكية، والصريفيون والعتاب 

وآل مشلب، واخلويلد، والقراغول منهم . واملعروف أم من أصل االجود منهم البو عمار والبو شهيب
. عويدومنهم اخلالوى وهم البو خلف والبو . الروضان وهم اجلنعان، والثالثة، والسهيل، والكاظم

وبنو متيم وجنانة . ذكروا ىف الد الثالث، وكذا الضفري ىف الد االول. ورئيسهم احلاج فشاخ الشبكان
  .كل هؤالء يعتربون ىف عداد االجود... سنذكرمها، وحجام مروا

  الخالصة

لعدنانية وامنا نرى بينها ا. ومل تكن مجيعها متألفة من بين املنتفق. ان عشائر املنتفق جمموعات كبرية
وىف هذه االيام صارت كل . والقحطانية مجعتها احلروب املتوالية واملنافع املشتركة وأثالث امارة السعدون

عشرية تتوىل أمرها بنفسها دون ارتباط اال ىف أمور حمدودة فال تعرف هلا سلطة عامة سوى احلكومة 
  .وسوى االلفة بني ااورين

وىف . ومة وادارا احمللية ىف حل الرتاع للشؤون االجتماعية أو اجلواريةوىف هذه احلالة نرى االتصال باحلك
واذا كان مل يلتفت .  لكل وحدة ادارية ببيان عشائرها ومواطنها"احصاء النفوس"م سجل 1947سنة 

فانصرف التوجيه . اىل الروابط االجتماعية والعالقات القومية، فقد توسعنا ىف ذلك توكيدا للصلة والتعاون
  . هذه الناحية ىف اموعات العشائرية ليتم املراداىل

  وقائع المنتفق

وان احنالل هذه الوحدة أدى اىل انقراض . التنفك االمارة عن العشائر، وال العشائر عنها فالوحدة كاملة
 كنا نفكر ىف ذكر. والوقائع التارخيية متصلة باالمارة والعشائر معا. االمارة والرئاسة العامة للعشائر

  .واملوضوع واحد، ال خيتلف ىف ماهيته. احلوادث بتوال، أو بالنظر للرؤساء وما جرى ىف أيامهم

وذا نعلم تسلسل هؤالء وعالقتهم بعمود . وبعد التلوم رجحنا أن نذكر الوقائع مقرونة بأيام الرؤساء
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. ثر اتصاال بالعشائرنسبهم، وتوايل ظهورهم، وبيان حوادث أيامهم، واعتقد ان ذلك أقرب للتفهم، وأك

  . رجحنا أن نبني ذلك بلمحة سريعة"تاريخ العراق بني احتاللني"وملا كانت الوقائع مدونة ىف 

وعينا تاريخ ورود االمراء بوجه التقريب مما اعتقدنا أنه . أشرنا اليها فيما سبق:  احلوادث االوىل-1
  ."1"وأوالده أو أوالد عمهاجلدير باالخذ، أوردنا النصوص بأن هؤالء من الشريف أمحد 

. رجحنا أن يكون مانع وابنه راشد وآباؤمها وأجدادمها متحدرين ممن سلف من آبائهم وأجدادهم

دام اجلدال أمدا . انتزعت الدولة العثمانية البصرة منهم، فكانت حتارب املنتفق فتنتصر مرة، وختذل أخرى
  .طويال

 941 تاريخ االستيالء على بغداد من العثمانيني سنة أول وقائعه تبدأ من:  الشيخ راشد بن مغامس-2

م قدم الطاعة واالذعان وأظهر 1538-ه945وىف سنة . م فأبدى راشد الطاعة للعثمانيني1531-ه
  ."2"االنقياد، فأرسل ابنه مانعا يصحبه وزيره املسمى حممدا لتقدمي فروض الطاعة للدولة

وجدوا هؤالء حجر عثرة ىف طريق آماهلم حنو . لبصرةم استوىل العثمانيون على ا1546-ه953وىف سنة 
واملسموع ان هؤالء من الراشد من مشر اخوان . اهلند، وحنو االتصال مبصر فقضوا على هذه االمارة

وليس لدينا ما يؤيد ذلك بل قامت االدلة على بطالن هذا الرأي واستبعاده . الرشيد امراء حائل ىف جند
  ."1"وان وجود عشرية ضياغم ىف التاريخ ال يعني ان هؤالء منهم. نللشقة الفاصلة، وتفاوت الزم

م ىف حالة 1669-ه1080رأينا ىف حوادث االحساء ان راشد بن مغامس رئيس آل شبيب كان سنة 
ومن هذا علمنا ام شبيبيون ومل يكونوا . حرب وقعت بينه وبني بين خالد الذين استولوا على االحساء

ونرى قبل هذا التاريخ حروب . ومنه تكون فخذ الراشد. "2"اء االحساءضياغم وقتل راشد ىف أحن
واعتقد اا انتزعت منهم، فلم تنفك احلروب، وال انتهى الرتاع على . اجلاليرية واستيالءهم على البصرة

 وانقراضها فعادوا اىل البصرة حىت "اجلاليرية"البصرة وهكذا استمروا حني رأوا ضعف هذه االمارة 
  .ا العثمانيون منهمانتزعه

    

ه كان آلل شبيب رئيس آخر امسه عثمان ابن اخي حممد بن راشد بن مغامس 1078وىف حوادث سنة 
وكذا ورد ابن عمه . جاء عثمان ملناصرة الدولة العثمانية طالبا االمان. املذكور وعرف بعمه اآلنف الذكر

. "3" صريعا، وهرب أعوانه الذين جاؤا معه"دعبي" مزامحا له ىف الرئاسة، فتقاتلوا ببغداد، فخر "عبيد"

  ."العثمان"ومن عثمان تكون فخذ 

ومن مث واىف اليه شيخ املنتفق . "العرجة" ان اجليش سار من بغداد، فوصل اىل العرجاء "كلشن خلفا"وىف 
يه، ذلك ما دعا ان يلطفه الوزير وينعم عل. عثمان ومعه حنو ألف من الفرسان واملشاة ملساعدة الوايل
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  ."1"ويكرب ما قام به

وان عم عثمان هو حممد بن راشد بن مغامس ين مانع ين راشد . والشيخ عثمان ورد ىف عمود آل شبيب
وقوهلم ان . ومن مث نعلم تكون فخذ الراشد وفخذ العثمان واحملفوظ ان عثمان بن شبيب. بن مغامس

الغلط ىف احملفوظ كما نقول ابن سعود فال ومن هنا نشاهد . شبيب يراد به النسبة االصلية اىل جد أعلى
واملسموع ان راشدا هو ابن مغامس بن راشد بن . ومثله ابن حسان. يراد به األب املباشر بل جد أعلى

  . لشجاعته"أيب صرعة"بدر املعروف ب 

ملدينة، وامللحوظ اننا نعلم يقينا أن الشرفاء كانوا حاولوا اخضاع جند جلهتهم، فال عالقة هلؤالء بأمراء ا
وهل هؤالء من . "2""عنوان اد"وان الشريف حسن بن مني الذى ينتسبون اليه جاء امسه ىف تاريخ 

ذريته وام ممن جاء العراق؟ ومن هذا علمنا تكون بعض االفخاذ من الشبيبيني من العثمان، والراشد، 
  ."الصقر"والعلي، والنجرس، والصكر 

وىف أيامه نال املنتفق قدرة . وتفرعت منه فروع كثرية. عثمانوهذا أخو :  الشيخ مانع بن راشد -3
. والقصة مع املوايل تعزى اليه ىف ابداء املوىل أمري احلويزة ما عنده من مال، وابداء هذا رجاله. وعظمة

  .ومنهم من ينسبها اىل شبيب مع أمري احلويزة

 "السعدون"و . "الروضان"ن فروعه وم. وأعقب مانع حممدا ومنه تكونت فروع عديدة توالت ىف الرئاسة

آل "و . واستمروا ىف الرئاسة اىل آخر أيامهم وال يزالون. "السعدون"ومن مث صار يعرف أمراء املنتفق ب
  . عرفوا مدة ذا الفخذ"حممد

وممن ساعده ىف الفتح أمري احلويزة . استفاد من خلل االدارة. ه1106ومانع استوىل على البصرة سنة 
فوافق اال .  ان أمري احلويزة حسن له أن يقوم هو بامارة البصرة على ان يعطيه نصف خراجهامث. املشعشع

  .ه1112وبعد خمابرات اضطر اىل تسليمها اىل العثمانيني سنة . أن الشاه مل يرض بفعلة أمري احلويزة

  .ه1115وتويف الشيخ مانع سنة 

 بأنه كان مثل "قومي الفرج بعد الشدة" صاحب ونعته. مث ويل امارة املنتفق:  الشيخ مغامس بن مانع -4
. يكاد بسحره يرتل قوس السماء اىل االرض. أبيه ىف شجاعته واقدامه، ولكنه زاد عليه خبدعته ومكره

ه ضبط البصرة، وبقيت بيده 1115وكان وايل البصرة نصبه شيخا مكان والده وألبسه اخللعة، ففى سنة 
  .ه1120اىل سنة 

 كانت سفن هوالندة راسية ىف "ه1117"م 1705 تشرين الثاين سنة 7رة ىف وىف خالل حكمه البص
 مع االب يوحنا فالتمس الربان منه عقد اتفاق بينهم "بتر"شط العرب، فحضر اليه رباا وهو بطرس 

واغتنم األب الفرصة فالتمس أن . وبني العرب، فانعم عليه مبا أراد مما يتعلق بشؤون الشركة التجارية
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 منه قدم هؤالء مذكرتيهما بواسطة عبد 9وىف .  االمر حبماية الكنيسة وداره اليت يقيم فيهايصدر له
 منه أرسل 12وىف . اللطيف اىل االمري مغامس، فعهد اىل قاضيه الشيخ سلمان بتصديقهما تصديقا شرعيا

  ."1"بالرباءتني اليهما

وبني العشائر الىت انتصرت للشيخ . توىف أيام الوزير حسن باشا جرت حروب طاحنة توالت فيها النجدا
 شهر رمضان سنة 19دامت احلرب اىل ... مغامس السراج، وزبيد، ومياح، وبنوخالد، وغزية ومشر

. فتأثر عليه.  شيخ االجود وكان عضد الشيخ مغامس"تركي"وىف أثناء املعركة قتل الشيخ . ه1120

  .وفخذ املغامس يتصل به. م، ومبوته انكسرواألن الشيخ تركيا كان شوكته. ذلك مما أدى اىل انسحابه

وهذا أعقب ابنه سعدونا فتكون السعدون .  الشيخ سعدون كان أعقب مانع ولدا آخر امسه حممد-5
 من روضان بن "الروضان"، ومن ابنه الثالث عبد املنعم تولد "آل حممد" تكون "عبد اهللا"ومن ابنه اآلخر 

  .عبد املنعم

    

وجاء ىف حديقة الزوراء ىف أخبار . "آل حممد"غامس الشيخ سعدون وأوالده، وبعض توىل االمارة بعد م
فكانوا اىل أيام املماليك بني قوة فائقة . "2!ه وقيل ىف تاريخ وفاته غري ذلك1151أنه قتل سنة : الوزراء

  .وضعف بل مل تتمكن الدولة منهم اال أيام الوزير حسن باشا

، ودامت امارته على املنتفق اىل "العزيز"وهذا من فرقة . فق الشيخ بندرويل مشيخة املنت:  الشيخ بندر-6
  .ه1164سنة 

 ه كان لشيخ املنتفق واقعة ذكرت ىف 1182وىف سنة . هو ابن حممد بن مانع:  الشيخ عبد اهللا -7
  ."1"وبسببها قتل عبد اهللا بك الشاوي. تاريخ العراق بني احتاللني أيام عمر باشا

وهو ابن .  ه1193 ه، وقتل ىف واقعة اخلزاعل سنة 1188 جرت له حوادث سنة : الشيخ ثامر -8
  .الشيخ سعدون

 ه ذهب سليمان بك الشاوي لعقد اتفاق مع الشيخ ثويين ابن 1201ىف سنة :  ثويين شيخ املنتفق -9
لبصرة ىف  ان ثويين استوىل على ا"لغة العرب"وىف . عبد اهللا، ومحد احلمود شيخ اخلزاعل، فضبطوا البصرة

 الربيطاين ان الشيخ ثويين احتل البصرة "توماس هويل"وىف رحلة . "ه1202سنة "م 1787أيار سنة 
فبعد ان . وال أخذ منهم غرامة حربية. بدون مقاومة ومل يتجاوز على مال أحد وال أضر بأحد من االهلني

  .احتلها بنحو نصف ساعة عادت االمور اىل جمراها الطبيعي

مال اىل الوزير سليمان باشا، فذهب الوزير بنفسه وحارب الشيخ : د بن ثامر السعدون  الشيخ محو-10
اختذ اخلالف فرصة، فربح . م1787ثويين العبداهللا ومن معه، فانتصر واستعاد الوايل البصرة ىف آب سنة 
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مث .  االمرفتم له. املعركة ومنح الوزير الشيخ محودا امارة املنتفق، وأبدل شيخ اخلزاعل مبحسن احلمد
ه بأمل حرب ابن 1211وىف سنة . وهكذا تناوبوا الرئاسة. ه1205اضطرت الدولة اىل اعادة ثويين سنة 
  .سعود عزل محود أيضا وأعيد ثويين

ه 1212وىف سنة . ه1211عادت املشيخة اليه بسبب حوادث ابن سعود سنة :  الشيخ ثويين -11
  .تويف قتيال ىف حربه البن سعود

ه 1242وىف سنة . عاد للمشيخة بعد وفاة ثويين وهو محود بن ثامر السعدون: ود الثامر الشيخ مح-12
  . بن حممد ابن ثامر"عقيل"عزل الشيخ محود ونصب مكانه الشيخ عجيل 

ه وبعد معركة القي القبض على محود 1242ويل االمارة سنة . وهو اخو سعدة:  الشيخ عجيل-13
وتبدلت . وعجيل هذا ابن اخي الشيخ محود. ه تويف ىف بغداد1247وبعد مخس سنوات أي سنة . الثامر

  .أحوال بغداد، فانقرضت ادارة املماليك

وان أمراءهم مل يذعنوا . وامللحوظ انه ىف عهد املماليك كانت ىف االغلب الرئاسة على املنتفق ىف السعدون
 انه مل يتم هلم االستيالء على وامنا كانوا يغتنمون الفرص للقيام بني حني وآخر اال. للسلطة من كل وجه

وعلى ما بينه االستاذ . وىف أيام صادق خان الزند أبلوا البالء احلسن، ودمروا جيش اخلان. البصرة طويال
ولعل شواغل احلكومة، أو ارتباك . سليمان فائق ام مل يذعنوا لدولة املماليك اال أيام سليمان باشا الكبري

ورمبا مالوا اليهم ميلة عظيمة ىف حرب ابن سعود وىف .  مقارعة املنتفقأمرها مما دعا أن يتحاشوا عن
  .غريها

وىف أيامه توسعت سلطة املنتفق كثريا اال ان داود باشا متكن . "سلطان الرب"وكان الشيخ محود يلقب ب
أن جيلب جلهته الشيخ عجيال فقضى على امارة الشيخ محود، ولكن حدثت غوائل أخرى صدته من 

  ."1"كثرالتدخل أ

. م انقرضت حكومة املماليك فتنفس أمراء املنتفق الصعداء1831-ه1247 ربيع اآلخر سنة 8وىف 

  .وكذا أيام علي رضا باشا الالز

م آخر أيام الوزير حممد جنيب باشا بل اىل أيام 1849-ه1265وامارة املنتفق دامت ىف هدوء اىل سنة 
ذه املدة قضى الوزراء على بعض االمارات مثل العمادية وىف خالل ه. راعوا سياسة اهلدوء. "عبدي باشا"

  .وامارة رواندز وبابان واجلليليني

  أمراء المنتفق اآلخرون
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 سنة "قلعة صاحل"كان أمري املنتفق عجيل السعدون، فخلفه صاحل العيسى من السعدون أيضا وكان باين 
وعيسى هذا تويف حرقا . احلريقوهو ابن عيسى . م وكان أمري املنتفق أيام نامق باشا1852-ه1269

م وهو ابن حممد بن ثامر السعدون وبعده ويل ناصر باشا ابن راشد بن ثامر 1843-ه1259سنة 
  .السعدون

    

مث ان الدولة أرادت القاء بذور الفنت، وتشويش احلالة للتدخل، فصارت تتساهل مع بعضهم مرة، وتلتزم 
وىف كل مرة ترتع قسما من املنتفق، . م واختذته وسيلةوراعت ىف الضرائب طريق االلتزا. الشدة أخرى

وهكذا أخرجت من نطاقها قطعات عديدة بأمل أن تقلل النفوذ والسلطة فانتزعت منها . وتوسعه أخرى
  .عشائر كثرية

وىف كل هذه عزمت الدولة على القضاء على هذه االمارة مهما كلفها االمر اال اا مىت شعرت باخلطر 
و ركنت اىل سياسة أخرى ونسبت احلادث اىل خرق الوايل الذى مل يتحرك من تلقاء بدلت الوزير أ

وكاد . أرادت الدولة أن تكون ديارهم خالصة هلا. وذلك خشية الغائلة أو توقع نتائج غري مرضية. نفسه
 حتقق ينجح الوايل رشيد باشا الكوزلكلي ىف مهمته الىت أشبعها درسا لوال انه عاجلته املنية وحالت دون

  .آماله

كما انه مل يفاجىء ىف تغيري . كان قرب املعارضني، واستغل املناوئني، وتعرف للحالة منهم، وسلطهم
وامنا فصل قضاء السماوة وتوابعه بعشائره، عن سلطة املنتفق، واحلقة باحللة ىف االلتزام الذى . الوضع

ر مع الرؤساء اآلخرين فحارب مرات فاتفق الشيخ ناص. ومل خيف هذا على أحد. أجراه بأمل فل القوة
  .عديدة، وانتصر انتصارا باهرا، فكاد يتغلب

ورفع ما كان يستوفيه أمراء املنتفق . وىف احلرب االخرى انتصر اجليش وبقي مرابطا ىف سوق الشيوخ
ومل تتحقق . وهى أشبه برسوم الكمرك اال أا ليست هلا حدود معينة أو مقاييس ثابتة. "جيوشية"باسم 

ومن . آماله، فعاجلته املنية، ومل تعرف نواياه اال ان الغرض القضاء على السلطة العشائرية فحبطت مساعيه
م عينت احلكومة قائممقاما 1856-ه1272 شعبان سنة 14حني استوىل على سوق الشيوخ ىف 

أن جتعل  وكان عزمها "1" حسني باشا من أمراء اجليش، ومدرسا ومفتيا السيد داود السعدي"متصرفا"
  .تشكيالته تشكيالت لواء

وامنا تعمل . وبعد وفاته كانت الدولة ىف اضطراب داخال وخارجا، فلم تستطع أن متضي على خطة ثابتة
فلم تظهر . الكمال ما قام به سابقه من أعمال. فجاء السردار االكرم عمر باشا. مبا يوحي اليها وضعها

 يستطع أن حيصل على ما أراد لضيق ىف ماليته، أو انشغال فلم. االوضاع اال متخالفة ىف طريق السياسة
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  .بال دولته بأمور أهم

ومن حني وروده نقض ما . م1857-ه1274 رجب سنة 5جاء الوايل السردار االكرم عمر باشا ىف 
ابرمه سابقه لتبدل رأي الدولة فعول على شجاعته، وقوة سالح دولته، فاستهان باملنتفق، وعد نفسه قادرا 

وال شك ان السياسة املكتومة .  اخضاعها مىت شاء، فالغى سوق الشيوخ، فلم يتخذه مقرا للجيوشعلى
وال ريب . فأعاد لشيوخ املنتفق سلطتهم وسحب جيشه. مل تظهر لرجال الدولة ىف بغداد ما عدا الوزير

 الشيخ منصور ان لضعف الدولة دخال فال تريد أن تعرض نفسها اىل اخلطر، عهد بقائممقامية اللواء اىل
م بطريق االلتزام من جراء اا كانت تستفيد من االلتزام أكثر مما لو 1859-ه1276السعدون سنة 

  ."2"كانت تدير رأسا هذه املواطن

فجرت ىف أيامه املزايدة بني الراغبني ىف املشيخة وهم . م ويل توفيق باشا بغداد1860-ه1277وىف سنة 
-ه1277 شوال سنة 20ر الثامر، فأسندت اىل االخري منهما ىف الشيخ منصور، والشيخ بندر الناص

  . قرش500والكيس .  كيس"4900"م ببدل سنوي قدره 1861

وىف وزارة نامق باشا للمرة الثانية كان يظن أن قد حان الوقت اللغاء املشيخة، فأراد أن يقتطع أوال بعض 
جاراه الشيخ منصور بك بل حسن له أن . االماكن ليقلل السلطة، وحيصر دائرة النفوذ ىف نطاق حمدود

فأبدى أن ال . "1"وكان الشيخ منصور من أعضاء الس الكبري ببغداد. يلغي املشيخة رأسا وبال متهيد
 جعل املنتفق كلها تابعة "متصرفا"حاجة اىل اقتطاع بعض املواطن، وأوضح أنه اذا نصبته الدولة قائممقاما 

  .للدولة

-ه1280، والغى املشيخة فأسند اليه القائممقامية ىف سلخ مجادى االوىل سنة قبل الوايل هذا الرأي

وملا كان ال يعرف اللغة التركية جيدا، وليست له دربة على االدارة جعلت الدولة بصحبته . م1863
حماسب "وأودعت اليه مهمة . وكان قائممقام خانقني. االستاذ سليمان فائق وكان من الكتاب ايدين

  . ليطلع حكومته على ما جيري"اللواء

    

اال ان هذا االخري تويف ىف اليوم التايل من تعيني . وكان ىف ذلك الوقت الشيخ ناصر والشيخ بندر ىف بغداد
الشيخ منصور، أما الشيخ ناصر فانه ثار ىف وجه أخيه وأشاع اشاعات من شأا أن تثري االهلني، 

وكان قطع بأن هذه الفنت كلها جرت ىف . مر القائممقاميةفعارض أ. وحترضهم على القيام على الدولة
اخلفاء على يد االستاذ سليمان فائق، وعده أصل القالقل ىف املنتفق، والتزم قتله، فلم يوفق ملا جاء تفصيل 

  .ذلك ىف تاريخ العراق

 لواء احللة اىل وعلى كل عارضوا بتحول املشيخة اىل قائممقامية واعلنوا العصيان وبوا املؤن املرسلة من
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ومل يكتفوا ذا وامنا قطعوا اخلطوط الربقية بني بغداد واحللة وكان . وهي املرتبات احلجازية. البصرة را
بقي احملاسب ثالثة أشهر غري مسموح له . متديدها من زمن قريب بقصد أن يعظموا االمر ىف عني الدولة

لعودة وان ادارة القائممقامية مل تطل أكثر من شهرين مث أذنوا له با. باخلروج وان كان معززا ىف الظاهر
  .فثارت الزعازع

وأثناء مداولة الس املنعقد من امللكيني . أما نامق باشا فانه بعد املشاورة قرر لزوم اصالحهم بالقوة
 توصي بالتأهب واستكمال العدة قبل االقدام على احلرب، "القيادة العامة"والعسكريني وردت برقية من 

  .وان ينتظر اشعار آخر

حممد أمني اقندي كاتب "نقل ذلك االستاذ سليمان فائق عن . ذلك ما دعا الوايل ان يعيد املشيخة
فاسندت املشيخة اىل الشيخ فهد العلي الثامر . "1""باب املشايخ" وكان قد عهدت اليه مهمة "العربية
  .م مبوجب شرطنامهء كتبت باللغة العربية1863-ه1280سنة 

وبني أن اعادة املشيخة على حاهلا ال يأتلف وسلطة .  أيام تقي الدين باشا ندد االستاذ ببقاء احلالةوىف
الدولة، وأظهر لزوم توسيع سلطة الدولة وتقويتها، فمأل اجلرائد والصحف باستنبول من التنديد بأمور 

ولكن هذا الوزير .  ما قالاملنتفق، ودعا اىل لزوم القضاء على امارم، وذكر قسوم وظلمهم اىل آخر
  .ابقى املشيخة كما كانت، وأقرها على حاهلا

  اضطراب وتجربة

وكانت امارة املنتفق شغل الدولة الشاغل، وهذا . م1864-ه1286مث ويل بغداد مدحت باشا، سنة 
ع احلالة، الوايل علم أن االستاذ سليمان فائق من العارفني بأمور املنتفق، فطلبه بربقية من البصرة، الستطال

  .فجاء مسرعا

وىف هذه االيام اوشكت مدة االلتزام أن تنتهي، فدعا الوايل . فأجابه عن كل ما سأل. بسط احلالة للوايل
. فعاد االستاذ اىل البصرة. ناصر باشا اىل بغداد للمزايدة فاعتذر وطلب االمهال اىل أن تنتهي املدة

دة ىف البصرة، مث دعي االستاذ سليمان فائق اىل بغداد، فانقضت مدة االلتزام، واجريت التشكيالت اجلدي
وىف خالل تأخر ناصر باشا متكن االستاذ من االتصال بفهد بك والزمه، وأقنعه بأن تترك بعض املواطن 

  ...وتعطى املنتفق ببدالا السابقة ال أكثر

  ...هذه نوايا احلكومة، وآماهلا ظهرت على لسان متصرفها

م، وواجه مدحت باشا فقال له هل 1861-ه1286 ربيع االول سنة 21بغداد ىف جاء ناصر باشا اىل 
  :وهى. ترغب ىف التزامها بالبدل السابق بعد أن تترك بعض املواقع
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  .ناحية من نواحي القرنة.  املدينة-1

  . جزائر البصرة-2

  .فاستمهل لالجابة

ال سيما وان فهد بك باملرصاد وكان وضعه حرجا، ... فاضطربت افكاره، وصار يضرب أمخاسا السداد
  .وخيشى منه ان يقبل بالشروط أو مبا يوافق أكثر

أما الوايل فقد كانت مقدرته عظيمة، كان يأخذ الفكرة، ومل يبد خطة احلكومة ومرادها، ومل يعتمد على 
! .. !االستاذ سليمان فائق وال على غريه ال انه كان يراجع ما يورد من اآلراء، وهو سائر على خطة

 وان "لواء"وكانت نتائج املفاوضة أن متكن ناصر باشا من اقناع الوايل تأييدا لرغبته ىف أن جيعل املنتفق 
وذهبت املساعي االخرى . وبذلك وافق الوايل وأعلن رغبة الدولة... يكون متصرفه ويقوم مبا يطلب منه

لم يوافقه هذا احلل وعد التدبري قد وكان االستاذ سليمان فائق يريد أن تكون خالصة للدولة رأسا ف. هباء
ومل يكن هذا من نوع ...!ولكن الوايل أراد ارضاء ناصر باشا وان جيعله طوع ارادته منفذا آلماله. فشل

  .التدبري السابق أو عينه ليكون فاشال

 ذهبت املذاكرات بيين وبني الوايل سدى مة من. وقال االستاذ سليمان فائق. أعلن ذلك معاون الوايل

رائف معاون الوايل، ووساطة من اليهودى عزرة الصراف الذى ندد ما االستاذ كثريا، فأحيلت متصرفية 
    ...!! املنتفق، لعهدة ناصر باشا لصداقته واخالصه

وىف هذه التجربة مل ير بدا من االذعان، ووافق على بناء حاضرة اللواء ىف تلك االحناء، ورأى أن الطائل 
 2وىف ... فاذا قبل غريه خسر الصفقة... لة، واالقارب ىف تزاحم ونضال على الرئاسةوراء معاكسة الدو

ه سار اىل املنتفق، وعني عبد الرمحن بك قائممقام اهلندية معاونا له، وعبد 1286مجادى االوىل من سنة 
  ...الباقي األلوسي نائبا، واحلاج سعيدا حماسبا وكان من موظفي حماسبة االلوية

اشا اىل املنتفق الجراء التشكيالت، فوصل، وال يزال ىف غبار سفره، وقبل أن يؤسس االدارة عاد ناصر ب
  ."حروب عفك والدغارة"فاشتعلت نريان الفتنة وكثرت ... فيها اذ كلفه الوزير ببعض االمور العشائرية

همة اىل أن متت الغائلة دعاه الوايل بنفسه فجاء مبقدار كبري من العشائر اخليالة، فكانوا ىف صحبته فقام بامل
  .فشكر الوزير خدماته

وكانت آمال الوزير استغالل مساملة املنتفق لبناء الناصرية . أوضحنا ذلك ىف تاريخ العراق بني احتاللني
ولعل لبناء الناصرية االثر الفعال للقضاء على امارة . والغراض مهمة قام ا ومن أمهها حادث االحساء

قرب ناصر باشا وارضاه واستغله . ل الوزير موفقة وتستحق كل اكبار من دولتهفكانت أعما.. املنتفق
  ..ولكن سخط الدولة عليه دعا أن تفسر ىف غري ما هو صاحل هلا. الموره االخرى
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. م1869-ه1286 بامسه ىف سنة "الناصرية"وان ناصر باشا مل ير بدا من تنفيذ رغبات الوايل فبىن بلد 

 املنتفق بتأسيس هذه املدينة فصارت مركز اللواء، وكانت مقدمة االستبالء على وبذلك ألغى فعال امارة
  .هذه االمارة

  انقراض امارة المنتفق

اختذ العثمانيون تدابري مجة للقضاء على االمارات داخل العراق ملا ازعجتها بأوضاعها وبأمل أن تكون 
  .واذا مت ىف وقت عاد ىف آخر. االمر السهلومل يكن القضاء على امارة املنتفق ب. الدولة صاحبة االمر

. ولعل أهم سبب ان هذه االمارة فقدت الوحدة، وان االذعان اختل ووسائل االحتفاظ بالوحدة زالت

وان رجال العشائر اكتهم . لتوايل احلروب، ولطموح الرؤساء وتنازعهم الزعامة فتعددت الكفاءة فيهم
م وارهاق فيه اضطر الكثري اىل هجر أوطام وامليل اىل ايران أو اىل القسوة من احلكومة ملا رأوا من التزا

  .االحناء االخرى ااورة

ولو مل تسق لكانت النتيجة واحدة اال ان اجليش . ساقت الدولة قوة على املنتفق للقضاء على االمارة
ق العشائر صربا على وكان ركون الدولة اىل ذلك استعانة باالسلحة اجلديدة الىت ال تطي. عجل باملهمة
يضاف اىل هذه الرتاع على املشيخة واملزايدات ىف االلتزام واختالل أمره حىت أدى اىل سوء . حتمل نرياا

فالعشائر ال تطيق ارضاء االمارة، والتتمكن من سد م احلكومة، فتولدت املصيبة وحتملتها . احلالة
  .ا االنقراضورمبا كانت السبب الرئيسي يف هذ. العشائر على مضض

فأرادت أن تقوي . وأول ما فعلته احلكومة أن جعلت كل عشرية مسؤولة رأسا حنوها يف حاصالا
وهكذا كان بناء الناصرية عامال مهما ىف اختاذ مركز للدولة يف . مرتلتها من نفوس االهلني، فتساهلت

ؤلفات اال أن احلوادث تعني واحلالة تنطق بالوضع أكثر من مئات امل. وسط اللواء للتسلط على العشائر
  .على احلل الصحيح

اختذت مجلة تدابري للقضاء عليها، فأدى االمر اىل بذل . ويهمنا بيان ان انقراض االمارة مسبب من الدولة
حلد أن الدولة كادت تظهر العجز مع أا استخدمت أكابر رجاهلا للمهمة فلم . جهود عديدة بال جدوى
  .دية، والغريمهاتكن مثل بابان، وال العما

وكانت تقدمت العشائر وجعلت أمامها حنو الفني أو ثالثة .  م1880 - ه 1297حدثت الواقعة سنة 
  .وكان املوسم أواخر الصيف. آالف من االبل

وكانوا محلوا االبل . وصرت آذاا بالزفت وركبها بعض الفدائية فساقوها على اجليش وهجموا عليه
  .وا اهلدفرمال، وصاروا يذرونه ليشوش
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وكان رئيس الفيلق السادس عزت باشا قد باشر القتال بنفسه وكان موقفه خطرا جدا وصار حيرض على 
  ...القتال وأبدى الضباط بسالة فائقة ونريان املدفعية أصابت االهداف ومتكنت فأضرت

ق وتشعل وكانت العشائر تعاهدت على الدوام على احلرب، فأزعجت البصرة ليال وارا تطلق البناد
  .انتصر اجليش على العشائر بعد ان أبلى البالء املشهود. نريان احلروب

وهذه املقاطعة يف تصرف الشيخ عبداهللا الياسني رئيس . وجرت الواقعة يف أحناء احلي يف مقاطعة أم الشعري
  .عشائر مياح

    

وال جمال لتفصيل ما . هاوكانت الدولة يف ريب من أمر. وكانت قوة العشائر تتجاوز العشرة آالف مقاتل
فاحل يغرنوكك طاسه وخذوها اروام بيش أحلب النوكك ومعناها : ومن االغاين الشائعة آنئذ. "1"جرى

 أخذ االروام " هو فاحل باشا السعدون وكان شابا مجيال وله رقبة طويلة كالطري املسمى بالغرنوق "يا فاحل 
  ...قراءتريد ام صاروا ف. طاسيت فبأي اناء أحلب ناقيت

ومنهم سعدون باشا وفخامة السيد عبد احملسن السعدون . وال تزال بقايا رجال االمارة هلا املكانة. هذا
اشتهروا بعد هذا احلادث وعرفوا مبا هلم من مواهب حىت . والشيخ عبداهللا الفاحل وعجمي باشا السعدون

  .ليلة عرفت مقرونة بأمرائهموال يزال حمتفظا بسمعته، والوقائع اجل. اليوم من رجال هذا البيت

ومن حني انقراض االمارة بل قبل ذلك اقتطعت أماكن وانفصلت عشائر يصعب اليوم تعيينها كلها 
  .بالضبط، ومل يعد هلا ذلك الذكر والصيت

  عشائر المنتفق

 فلّت من  وقائع املنتفق كثرية، والتدابري املتخذة للقضاء على االمارة ال حتصى، وهذه"ىف االلوية االخرى"
حدة عشائر املنتفق، وأدت اىل تبعثرها وال شك ان هذا االحلاح والتضييق ساق اىل اقتطاع أقسام عديدة 

ليكونوا . بعشائرها، واىل نزوح أخرى اىل االلوية ااورة، واىل االحناء البعيدة مثل احلويزة وما واالها
  .مبأمن من عوائل الدولة وعواديها

 "عشائر املدينة"فان . عشائر بين مالك من مال اىل البصرة أو اقتطع لقضاء القرنة يف لواء البصرة من -1

مثل الصيامر والعوابد وآل علي وآل بدران واحليادر وعشائر أخرى من بين مالك أو ملحقة م، و 
وعشائر اهلارثة .  من مالك والسعد واحلالف وبين منصور وما واالها من نواحي القرنة"عشائر السويب"

وهكذا مالت عشائر أخرى اىل الغرس . من نواحي البصرة ومن احلالف وبدران وغريها من عشائر املنتفق
. ومنها من مال اىل نفس البصرة فتركوا االرياف. فتعهدت الفالحة والتعابة فصارت من أهل القرى
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  .وتكونت منهم أسرات معروفة

 من بناء أحد "قلعة صاحل"قتطعا من املنتفق، وان  يف لواء العمارة كان القسم الكبري من هذا اللواء م-2
 من بين سعيد، و "آل مريان"، و "البزون"، و "العيسى"شيوخهم كما ان من عشائر املنتفق يف هذا اللواء 

واحلوادث . وقسم كبري من البو حممد من بين مالك، وقد سبق بياا ... "السواعد"، و "آل ازيرج"
  .التارخيية مشعرة مبا يؤيد

وعشائره امتدت .  يف لواء الديوانية يف هذا اللواء عشائر عديدة من املنتفق، وان السماوة مقتطعة منه-3
وتكونت منهم عشائر . وصلة هذه العشائر باملنتفق ال تزال حمفوظة. اىل أحناء اللواء واختلطت بغريها

  .كبرية

كثريا وتكونت منها جمموعات أو انفصلت من أمد بعيد، وتفرعت .  بنو حجيم من العشائر الكبرية-1
ومنها ما هو منتشر بامساء جديدة، . "139 ص3عشائر العراق ج"عشائر، منها بنو حجيم تساكن البدير 

وينتسبون كما يقولون . أو بامسها االصلى وال يزال آل حمسن ىف أحناء الناصرية وكانوا رؤساء بين حجيم
يسكنون ىف الدخية .  تزال مكانتهم االجتماعية معروفةاىل بين العباس، واآلن ضعفت هذه الرئاسة وال

واملكاد والدراجي التابعة لناحية البطحة ومنهم الصبحة واملشاعلة والبو جاولّي واملطر والبو شويل والبو 
  .نصري

ومل . وان كانوا يعدون من املنتفق. ولعل العارفني يقدمون ما عندهم. ويصعب تعيني أصل بين حجيم
بنو "وصحيح تلفظهم . والظاهر ام اختلطوا م. والشائع ام من عرتة. ثالث من مدةيعدوا ىف اال

  ."حكيم

وهم ساكنون بني السماوة وديرة املنتفق فرسام مخسمائة . املؤملون وال تأميل طالب الغيم: "قال البسام
  :اه ومن عشائرهم."خيال والفا سقماين

، وعلى "الفرات"يسكنون الرميثة على شط . "مجاز"خنوم . من عشائر السماوة املعروفة:  االعاجيب-1
فالسدرة وهى سدرة االعاجيب . شط الرميثة ىف أراضى دياحم، والبازول، واملنيثر، والسدرة واجلمجة

 وتدخل فيها أراضى بين حجيم "العوجة"حد ما بني اخلزاعل واملنتفق، وهى ضمن االراضى املسماة ب
  .وتسكن اململحة واجلمجة، وهى عني ملحومن رؤسائهم أبو اجليج، 

  :وفرقهم

  .وموطنه سوجة. رئيسهم احلاج سهر احلسن:  البوعبيد-1

  .يسكنون كوفة وسدرة. رئيسهم علي الطشاش:  البو ناصر-2

  :وفروعهم
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  .فرقة الرؤساء.  البوناصر"1"

  .رئيسهم حسني الصحو.  العبد الواحد"2"

  .رئيسهم عليوي املوسى.  الزهاد"3"

    

  .رئيسهم عواد املاصخ.  اخلنفر"4"

  .ويقيمون ىف رجة اخلزاعل. رئيسهم حسن الزغري:  البو موسى-3

  :وفروعهم

  .رئيسهم دحام الرمل.  السكران"1"

  .رئيسهم عبود البليط.  البالسم"2"

  .رئيسهم عناد اهلويين.  احلرب"3"

  .رئيسهم لوكي الغنم.  الدراوة"4"

  :وفروعهم. يسكنون البازول. رئيسهم سلطان الولع:  اخلميس-4

  .رئيسهم جبار العلي.  البو ضبع"1"

  .رئيسهم هوب آل حممد.  العبد الواحد"2"

  .رئيسهم رسن املقصور.  السعداهللا"3"

  .وحملهم الولع. رئيسهم نصور آل حممد:  آل عبداهللا-5

  .رئيسهم لطيف الولع وهم ىف الولع:  سالجعة-6

  .ىف الرفوش. يمرئيسهم احلاج ابراه:  آل دبيس-7

  .رئيسهم حسن أغا ىف الرفوش:  طواورة-8

  .ىف سحار، وعطشان. يرأسهم عكل أبو جيج وسعدون:  البو درقى-9

  .ىف سحار. رئيسهم جاسم احملمد:  الدويت جلة-10

  .اه ومل يزد على ذلك"االعاجيب قبيلة ىف العراق من املعادن: "وقال القزويين:  الرواوشة-11

يسكنون ىف العوجة ما بني . "باشة"وخنوم . سهم الشيخ جياد بن شعالن ابو اجلونرئي:  الظوامل-2
ومنهم من يقول ام محدانيون ومنهم من قال أصلهم . وهم من بين حجيم. االبيض والسماوة ىف الرميثة

  .من مشر

 م وكان من رجال الثورة 1930-1-29وتويف . وكان رئيس الظوامل الشيخ شعالن أبو اجلون
  :وفروعها. وعرفت هذه العشرية بالبسالة والشجاعة. وصار نائبا ىف الس التأسيسي. "1"لعراقيةا
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  : البو حسني-1

ومنه أخذت . يرأسهم كامل بن غثيث احلرجان وحممود بن ساجت آل ثويين. الرؤساء.  آل سلمان"1"
  :وأفخاذهم.  م ومن غريه1939 كانون الثاىن سنة 27املعلومات ىف 

  .رئيسهم كامل آل غثيث. اجمآل ح. 1

  .رئيسهم مطلك آل جياد. آل ضيدان. 2

  .رئيسهم حممود بن ساجت آل ثويين. آل وزير. 3

  .رئيسهم سوادي العجل.  البو محد"2"

  .ىف أيب شريش. يرأسهم سوادي السلمان وجبار الفضاض.  آل عويف"3"

  .رئيسهم عواد الكريدي.  البو ماجد"4"

  .م مطلك اجليادرئيسه.  البو عواين"5"

  .رئيسهم كاظم الزغريي.  الكديشات"6"

  :وافخاذهم. رئيسهم فرهود احلرجان ىف أيب شريش.  البو شريش"7"

  .وعلوان اجلاسم. يرأسهم جنم العبداهللا. البخاترة. 1

  .رؤساؤهم ندة اخلشان وحسني احلاجم وعبدالنيب الربهان. آل حجيم. 2

  :وفروعهم.  البو شويط"8"

  .رئيسهم مدلول العباوي. يلالبو غز. 1

  .رئيسهم غاوي احلسني. البو عويف. 2

  .رئيسهم كاظم الفالح. البو هيجل. 3

  . البو عبيد"9"

  :وفروعهم. رئيسهم جياد بن شعالن أبو اجلون.  اجلمعة-2

  :ومنهم. الرؤساء.  آل محيد"1"

  .رئيسهم حنيويت آل عبد السادة. آل شنابة. 1

  .الرؤساء. أبو اجلون. 2

م وهو خال الشيخ جياد 1955-5-16يرأسهم علي احملداد وتويف ىف الرميثة ىف .  البو حوجيمة"2"
  :ومنهم. يسكنون ىف حجامة. الشعالن وانفرد بالرئاسة كاظم احلاج راضي

  .رئيسهم كاظم احلاج راضي. البو كريز. 1

  .يسكنون ىف حجامة. يرأسهم علي اجلياد ومسري. البو جناين. 2
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  .يرأسهم راضي الرباط وحمسن. شوردالبو . 3

  .يرأسهم جالب اجلاسم وشنان. البحر. 4

  :ومنهم. يرأسهم عباس العود ومنشد احلمد.  آل مسيح"3"

  .رئيسهم مطرود اجلندي. البو جويعد. 1

  .يقيمون ىف أم كنكون وجويالنة. أو احلمامرة. احلمران. 2

  .رئيسهم بعيد احلريب. البو علي. 3

  .يسكنون ىف حجامة. رئيسهم سويل اجلرب. احلالحلة. 4

  .يسكنون ىف حجامة. رئيسهم منشد احلمد. البو حبر. 5

  :وتويف فخلفه ابنه. رئيسهم جمهول آل حممد.  البو خضري"4"

  .يسكنون ىف أيب عالوة. رئيسهم راضي الطرار. البو هيجل. 1

  .الرؤساء. السبعة. 2

  .كشيش الكوماين. البو مويش. 3

  . رئيسهم عباس العبود.البو كرم. 4

  .رئيسهم جهاد احلمادي.  امللحان"5"

  .وجياورهم البو جياش والزياد

  ."عامان ىف الفرات االوسط"أخذنا املعلومات عن نفس العشرية وعن كتاب 

. "عامر"وخنوم . يرأسهم عزارة املعجون، وكطاط الرداد. من عشائر بين حجيم:  الصفران-3

  :وفرقهم. ىف ناحية اخلناقومساكنهم جتاه السماوة 

  .ويسكنون دوب محد. رئيسهم عزارة املعجون.  آل غامن-1

  .ويسكنون أم نعامة. رئيسهم فرهود اخلبار.  آل عطاوة-2

  .يسكنون ىف دوب محد. يرأسهم خلف البطي، وكطامة.  املومنون-3

  .ويسكنون ىف دوب محد. رئيسهم موسى اجلرب.  البو رويسة-4

    

  .ويسكنون أزرك. رئيسهم رعد الربغش.  الفالحات-5

  .ويسكنون احملدد. يرأسهم شاهي وحممد احلجاري.  الغنم-6

قال . من عشائر بين حجيم ىف السماوة، ورؤساؤهم ديوان احلسني، وحسني الرزق:  آل توبة-4
 حكيم اه أي بنو"آل توبة قبيلة ىف العراق من أهل السماوة ىف أذناب الفرات من بين حكماء: "القزويين
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. "أوالد مبارك"ويؤكد كثريون ام وآل زياد واجلوابر . ، واملسموع أم من عبدة من مشر"حجيم"

  :وفروعهم. ويسكنون ىف ناحية اخلضر. وينتخون به وهم من الرولة من عرتة

  . غواصنة-1

  .ىف الوركاء. رئيسهم حسان.  الفضل-2

  .ىف الوركاء. رئيسهم لطيف.  محادنة-3

  .ىف الوركاء. ويرأسهم كواك احلسني وحسني الرزق. رؤساءال.  عواجد-4

مل يتعرض هلم . وهؤالء من بين حجيم ىف السماوة. يرأسهم شالل الدارم، وكاظم املونس:  االعبس-5
 يرجعون اىل عمار العبسي من القحطانيني ويسكنون ىف "عمور"وخنوم . "القبائل العراقية"القزويين ىف 

  :وفرقهم.  ناحية اخلضر التابعة للسماوةأراضي خضر الدراجي ىف

  .رئيسهم راضي الرميثان، ويقيمون ىف جزيرة االعبس:  الفليح-1

  .ويقيمون ىف الكرحة. رئيسهم عبد املونس:  آل مونس-2

  .ويقيمون ىف الكرحة. رئيسهم فطيسة احلسن:  البو ماجد-3

  .ىف خنينة. يرأسهم دنان احملمد وعباس املطعوج:  البو يونس-4

  .ومنهم احملمد والزعرييني رئيسهم مزيغيل:  النصري-5

  . البو حسني-6

  . احلفنان-7

  .مروا.  املشاعلة-8

  . املومنون-9

  . آل عزام-10

  .مروا.  البو جاولَي-11

. وهم من بين حجيم ايضا. رؤساؤهم خشان اخلارع، وهالل الوصف، وجعاري املسري:  الربكات-6

  :وفرقهم. ن السماوةويسكنون ىف ناحية اخلناق م

  .وهم ىف بطن وخنفية. فرقة الرؤساء:  احملريجة-1

  .ىف خنفية. رئيسهم راضي الغدار:  البو سيحة-2

  .ىف خنفية. رئيسهم كاطع املياه:  اجلزيرة-3

  .ىف البو عرار. رئيسهم كردوش ومنصور:  آل عكاب-4

  .ىف خنفية. رئيسهم وسيج الشالل:  آل محدي-5
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  .ىف فطورة. م وناس الطوفانرئيسه:  احلشيش-6

  .ىف أم عجينة. رئيسهم حرجية:  آل عطااهللا-7

  .ىف زطي. رئيسهم طالس الشاهني:  املطول-8

ويسكنون ناحية اخلضر ىف مقاطعة البديري، . ومر حبثهم.  هم االصل"آل جويرب"الظاهر ان :  اجلوابر-7
ورؤساؤهم فهد احلاجم ورحيم . رسية، ونشعةوالباب، والصبية، وأم احلنطة، واجلزيرة، ومويلحة، والفا

  .احلاج صفر وعزاوي آل احلاج حممد ومنشد آل وناس

والظاهر ان .  من عرتة كما ذكرنا ذلك ىف الزياد"أوالد مبارك"واملشهور ان اجلوابر والزياد والتوبة من 
. اال وخمتلطة بغريهااالتفاق جعلهم من بين حجيم باعتبار املوطن وقل أن نرى ىف أحناء الفرات عشرية 

 من العشائر "سياحتنامهءحدود"وعدها صاحب . واحلروب املتوالية ىف املنتفق أدت اىل هذا االختالط
  .امللحقة باملنتفق ومل ينسبها اىل أصل معروف

  :وفرقها

  .يسكنون ىف موحية. الرؤساء.  آل حسان-1

  .ىف موحية. يرأسهم تركي آل فهد واض آل علك.  الشريدات-2

  .ىف البديري. رئيسهم مسري آل حريب وكان قبله زليف آل حريب رئيسا.  آل حميفيظ-3

  .يرأسهم خضر آل رزن وعبد آل بالدي ىف الصبة.  آل منيهل-4

  .ىف ام احلنطة. رئيسهم مرهج آل عباس.  البو ريشة-5

  .ىف حريرة. رئيسهم عبد آل مريان العلي.  آل شجي-6

  .ىف نشعة.  مطررئيسهم منشد آل.  البو شطيط-7

  .ىف حريرة. رئيسهم عطية آل معين.  النويصرات-8

وكثرا ىف . وترجع اىل الرولة من عرتة. ومنها ىف املنتفق وقد مر ذكرها. عشرية كبرية:  آل زياد-8
أوالد "وخنوا . وعدادها ىف بين حجيم. ومنها ىف مواطن أخرى من لواء الديوانية. قضاء السماوة

وتويف، فخلفه .  ورئيسهم العام ىف السماوة بريد آل مجيل"أوالد مبارك"التوبة، واجلوابر وكذا . "مبارك
  .اخوه فهد آل مجيل واحلاج ناجي

  :ويتفرعون ىف احناء السماوة اىل

  .ويسكنون ىف ذاجرة. الرؤساء.  البو محد-1

عني "نازهلم ىف وم.  آل خالوي ورمحة اخللفة وهالسة"خاجي"يرأسهم فاحل بن خاشي .  آل عصيدة-2
البو كنجي، والبو راشد، والبو زغريي، وآل شاوي، والبو : وهذه افخاذها. والفرقة مشتقة منها. "صيد
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  .رئيسهم جملي آل هنيد. يسكنون أراضى الكطعة واخلمس. ومنهم ىف احناء الشامية. نصيف

  .وهم ىف ذاجرة. يرأسهم حسني آل جفات وهداد ارم.  الدراوشة-3

    

  .وأراضيهم الصقالوية.  رئيسهم لكطان آل عزارة"حلى"وحله  الب-4

  .رئيسهم سوادي ابو كحيلة ىف أم العكف.  آل اديم-5

  .يرأسهم بطاح آل جديح وراضي الرمثان ىف أم العكف.  آل حسان-6

وىف الدغارة والشامية من آل زياد وهم أكثر من آل ابراهيم ويرأسهم جاسور وكرمول ابنا علوان 
  : وفرقهم"1"اجلحايل

احملمد والبو مسري وآل :  يسكنون الوبلة والصيهودة وفروعهم"آل فنيخر"رئيسهم صدام .  اهلراوي-1
  .حسوين وآل حويش

أهل معيجنة : وهم. رئيسهم جري آل مريع ويسكنون التوثي وجوحية وىف ناحية الغماس:  املناذير-2
 و "الرواشدة"وىف الدغارة من آل زياد . عذاروالساجت والبو ظاهر والبو هالل والبو مسرة والبو 

  . أيضا"الكوام"

رئيسهم احلاج عجة آل دلّي وتويف . هؤالء يرجعون اىل عبدة من مشر، ومنهم ىف املنتفق:  البو جياش-9
، يسكنون العوجة "مجاز"وخنوم .  م وكان نائبا عن الديوانية1955 نيسان 29شقيقه احلاج حممد ىف 

والعرجة من أراضى املنتفق . عة، تفصل بني املنتفق والسماوة، وتعد من قضاء السماوةوهذه أراض واس
وهؤالء من . ، ويقيم فيها آل حمسن رؤساء بين حجيم وتعد أيضا من العوجة"الدراجي"والسماوة حدها 

  :وفرقهم. حيث الصيحة واملوطن يعدون من بين حجيم

  .احلجامة، واالعمية، وذيل، وجرعةرئيسهم احلاج عبدالبهاض وهم ىف .  آل جريب-1

  .رئيسهم حرجان آل هدار، ىف أراضي ايب رفوش.  آل عنتر-2

  .يرأسهم محيد آل سهر، وردام اجلرب ويسكنون احملجول.  آل حويش-3

  .من عشائر كعب. رئيسهم سيف آل دحام، وهم ىف احملمية.  آل جعيب-4

  .يسكنون االمتحة. رئيسهم احلاج عبداخلضر آل حسن.  احلمامرة-5

  .وهم ىف السوير. يرأسهم مزيهر آل جروخي وعبيد.  الشنابرة-6

  .يقيمون ىف اليجة. يرأسهم علي آل شويل ودالخ املروح.  آل زويد-7

  .يرأسهم صدقان أبو دجة، وأسد خان أبو دجة.  البو جراد-8

  .ىف احلجامة. رئيسهم جاسم آل حممد، وحممد السوادي.  السوامل-9
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  .ىف ربايع، وأيب فطايس. رؤساؤهم تويف املرعي، وعجة آل سوادي وعجة الغايل. لربايع ا-10

  .ومواطنهم العوجة. رئيسهم محزة اجلفّال.  آل جنريس-11

  .ومواطنهم زرور. رئيسهم احلاج بطي آل هارون.  الزكرديون-12

  .يسكنون العمية. يرأسهم حممد السعيد، وخضر آل ريس.  آل معلَى-13

  .يسكنون مسيعدة. رئيسهم احلاج حسني توثي. ل رفوش آ-14

  .وهم ىف دوزية. رئيسهم ضويري آل حنون.  البو حسني-15

  .وهم ىف دوزية. رئيسهم احلاج ناجي.  آل محود-16

  .رئيسهم فعيل آل هويل.  آل كرمي-17

  عشائر بني مالك

وهى من العشائر املعروفة ىف . " زريقبنو" وفصيحها "بين زريج"تلفظ حمليا :  بنو زريج-1 "ىف الديوانية"
، فريجع أصلهم اىل بين مالك املعروفني من املنتفق أو "ماجل"، ومالك "زرقاء"أحناء السماوة، وخنوا زركة 

 بنو : " من اخلزرج وكذا قال ياقوت ىف معجمه"بين زريق"ان عدادهم ىف بين مالك وان ابن حزم عد
. "1"اه"ريق بن عبد حارثة بن مالك ابن غضب بن جشم بن اخلزرجزريق قبيلة من االنصار، وهم بنو ز

ومن احملتمل االتفاق ىف التسمية، وبعضهم يرجح أم من أقارب بدر الرميض من بين مالك املنتفق، وقال 
 ورئيس هذه القبيلة الشيخ "1"اه."بنو الزرقاء هم بنو زريق قبيلة ىف العراق تنسب اىل بين مالك: "القزويين

وعرفوا ... يسكنون الرميثة ىف صوب اجلزيرة ىف العوجة وىف االراضى املسماة هدام.  آل عبد العباسخوام
م قبض على الشيخ خوام مصابا 1935 مايس سنة 16وىف . بثورم على االجنليز وبالثورة االخرية

، وقضت على جبروح بليغة، وكان متفقا ىف حركته مع العشائر ااورة، ساقت احلكومة جيشا عليهم
واستطلعت رأي الشيخ خوام عن االسباب فأىب معتذرا واختار السكوت، فلم أحل عليه، وال أريد . احلركة

  .احياء مثل هذه الذكريات

وعلى كل حال ال نقطع ىف أصل هذه العشرية اال أا من بين زريق، واحملفوظ ان رؤساءها ميتون اىل مياح 
يقولون ام من مياح من الشحمان ومل يبق ... ما اتفقت عليه كلمتهممن ربيعة، اىل فرع الرؤساء على 

وهناك عشرية أخرى تسمى ببين زريق . من زريق سوى فخذ املراديخ، وقسم آخر من بين مالك املنتفق
  . ولكن ال نعرف هلا هذه النسبة وال االتصال"2"ابن عم جذمية بن زهري بن ثعلبة بن سالمان من طيئ

  .اه.""احلسناء"مالك ىف العراق اسم لبين زريق وآل علي والعوابد وبين حسن  ":قال القزويين
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. وال يبعد أن يكون بنو زريق قد دخلتهم عناصر عديدة، عاشوا مع بين مالك املنتفق واعتربوا ىف عدادهم

ع كان ىف كركوك رأيته م. وكان ممن عولت عليه ىف التدوين عن هذه العشرية الشيخ شنشول آل حسن
  .م ومل أجد بينهما اختالفا أو تفاوتا ىف املعرفة1938 مايس سنة 17اخيه الشيخ كمال ىف 

وخنوم . وهذه العشرية تفرعت من محدان، وهو من مياح من فرع رؤسائهم من الشحمان: قالوا
  :وتفرع منها... كما هو حمفوظ العشرية ومعروفها. "شيخة"

  :وفروعهم. "اخوة فاطمة"وخنوم .  دواحرئيسهم عبدال بن طالل بن:  آل مصال-1

  . آل شنان"1"

  . آل بو كريش"2"

  . البو مغيث"3"

  . آل عبد اخلان"4"

منهم الشيخ خوام آل عبد العباس آل فرهود آل عساف آل . الرؤساء ومنهم آل فرهود.  آل صايف"5"
  .وهو الرئيس العام. جادر

  :وفروعهم. "اخوة شرارة"وخنوم . رنوسيرأسهم جاسم آل صالّل وجبار الع:  آل دخان-2

  . آل فندي"1"

  .الرؤساء رئيسهم جاسم الصالل.  آل عبدان"2"

  . الدحيمات"3"

  .رئيسهم جبار العرنوس. "تصغري قليل-بتفخيم الالم" آل كليل "4"

وخنوم . يرأسهم عبود آل خافور وسلمان آل عبيس وهذا تويف واآلن ابنه برهان:  آل شوجية-3
  :وفروعهم. "شةبا"

  .رئيسهم عبود آل خافور.  آل سرحان"1"

  .رئيسهم عبد اهللا آل ضيدان.  البو علي"2"

  .رئيسهم برهان بن سليمان آل عبيس.  الشاورديون"3"

  .رئيسهم دكبال آل عبود.  آل ناشي"4"

  .رئيسهم عبد اهللا احلاج شامي.  آل عبيد"5"

  . آل دخيل"6"

:  العماريون-4: وهؤالء. آل محدان وامنا كل فرع ميت اىل عشرية أخرىوالفروع التالية ال متت اىل 

وهؤالء يرجعون اىل عشرية االكرع اال ام امتزج م . يرأسهم عبد علي آل مراد وحميسن آل سوادي
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  ...املراديخ وليسوا منهم

  .رئيسهم عبد علي آل مراد. من االكرع.  آل جفّال"1"

  .من االكرع.  احلجاج"2"

  .من االكرع. ل شليش آ"3"

وهؤالء أصل بين زريج، والزرجيية تطلق عليهم والعشائر . رئيسهم حميسن آل سوادي.  املراديخ"4"
يعرض هلا ما يعرض لألسر والبيوت تتعاظم أو تتضاءل بسبب أحوال ال ختفى على العارف ومن أهم ما 

  .اكةهنالك االوبئة واحلروب، والرتوح اىل مواطن أخرى، واالمراض الفت

  .من العماريني.  آل دحدوح"5"

  .وهى جلميع بين زريج قالوا احندروا من أراضى الزركة فعرفوا بذلك. "زركة"خنوة اجلميع 

وقبله كان محود بن دندح . من التومان. يرجعون اىل مشر. رئيسهم ناشور العبيد ىف اهلدام:  آل التوم-5
  :هموافخاذ. وصلتهم بشمر قوية والتوادد متني. رئيسا

  .رئيسهم ناشور العبيد ومن ميت اليه. الرؤساء.  آل عبد اهللا"1"

  . آل جوان"2"

  . آل منيديل"3"

  :وافخاذهم. "اهلدام"وهم ىف . ومنهم من يقول من بين خالد. من مشر.  الشبانات-6

  .رئيسهم حممد العباس.  البو شدة"1"

  .رئيسهم جاسم احللو.  الصكور"2"

  .وهو رئيس الشبانات. سني اخلضريرئيسهم ح.  آل دهيمش"3"

  :وافخاذهم. رئيسهم كرز آل عالل وخويش آل رومي. "العواتج"من بين حسن .  العوايت-7

  .رئيسهم خويش آل رومي.  البو دبسة"1"

  .رئيسهم كرز آل عالل.  آل عبدعون"2"

  . آل ابراهيم"3"

يرجعون اىل البو صاحل عشرية . ايلرئيسهم كويم احلاج كميم واآلن اليد وعرفج آل و.  البو صاحل-8
  ."اهلدام"ويسكنون ىف . بدر الرميض من بين مالك

  . آل فضالة"1"

  . آل عبد السيد"2"
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  . البو متر"3"

  :ويساكنهم

ىف . ومشعب آل حسني. يرأسهم جاسم الزغير. من بين زيد ومنهم من يقول من العليات.  املراشدة-1
  :ومن فروعهم. اهلدام

  . آل اليد"1"

  . اهل النص"2"

آل بو حسان والظوامل وبنو عارض : ىف اهلدام وجياورهم. رئيسهم مسري الدواح.  أهل اهلويشة-2
  ...واجلبور والبو جياش واالعاجيب واخلزاعل، وبنو حجيم، والزياد، واجلوابر

م ومرات عديدة 1939-1-27هذه املعلومات حصلت عليها من الشيخ خوام رئيس بين زريق ىف 
  ...وحيمل خري ما يكون من اآلراء احلميدة. م وهو من أفاضل الرجال1956-2-1رها آخ

  .ورمح أختري للمفاوضة ىف الصلح فذهب هذا القول مثال. "تصفى على جية رمح"ومن أمثاهلم 

    :  العوابد-2

طة وقائمة برأسها، ومن نق. تعد من عشائر بين حسن، والواقع أا من مالك وذكرت بني عشائرها
ورئيسها احلاج مرزوك آل .  وفرق أخرى اختلطت ا"حجام"وبينها قسم كبري من . االتفاق تعترب منها

 واحلجارية من ناحية "1"تسكن الشامية ىف مواطن أم الورد وكويسة، وأم البط، والغادوري. عواد
 متجاورون، وهم. الصالحية وهم بني احلميدات وبين حسن، ورايتهم مع احلميدات وآل علي واحدة

قبيلة من بين مالك ىف "، وقال ىف مادة عوابد "مالك"وعدهم القزويين من فروع بين مالك ىف مادة 
. وىف الثورة العراقية ذهب الكثري من رجاهلم. ففى املنتفق قسم كبري منهم. وهذا صحيح". العراق

  :ويتفرعون اىل

  :وفروعهم : آل رباط -1

  .ومنهم آل عواد. فرقة الرؤساء. ةرئيسهم نعمة آل عطي.  آل نصار"1"

  .رئيسهم حزمان آل عويز.  البو علي"2"

  ."من بين سالمة"رئيسهم خطار آل صايف .  آل جديد"3"

  .رئيسهم جاسم آل حممد.  آل حسن"4"

  :وفروعهم :  الصبغان -2

  ."فيهم حجام"رئيسهم جبار آل صاحل .  آل معلّى"1"

  ."قسم منهم من بين حجيم" رئيسهم بروش آل خنفوس.  آل هالل"2"
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  ."بين سالمة"رئيسهم كاظم آل صراخ، من .  آل سامل"3"

 26يرأسهم مزهر آل مرهون، وحاجي فرحان آل ناجي ومنه أخذت املعلومات ىف .  آل دخيل"4"

  .م1934شباط سنة 

  .رئيسهم عطية آل خنو.  آل مكصود"5"

  ."آل عيسى" عطية آل جرب من تويف واليوم. رئيسهم عبد آل جمهول.  نفس الصبغان"6"

  .رئيسهم حسون آل موسى ومنه أيضا علمت عن هذه العشرية. منهم من آل بدير.  الشوايت"7"

  ."من آل عيسى"رئيسهم خلّوف آل علي .  الصنادجة"8"

  .رئيسهم سهل آل حممد.  آل حسني"9"

  ."من آل غزي"رئيسهم حممد آل حسني الكويس .  آل مهيدي"10"

  .من حجام.  آل مشخي"11"

   ." آل عيسى "من .  الطوال"12"

  . آل شرف"13"

  . آل حسان"14"

  . البودخن"15"

  . البو باحر"16"

  .من حجام. رئيسهم جرب آل حمسن:  آل رحيمة-3

ومنهم . "جماتيم من بين حسن"يرأسهم كشيش أبو حالوي وديان آل محزة منهم :  آل نويشي-4
  .املصيجاويني

  :وفروعهم:  احلجارية-5

  .من حجام. رئيسهم احلاج سواد آل ظاهر.  آل حجام"1"

 26ومنه استقيت معلومايت ىف . يرأسهم حسني آل زويد، وعبداهللا آل عبود. "زبيد".  آل جحيش"2"

  .م1934شباط سنة 

  ."من آل زياد".  آل زياد"3"

  .من الفتلة داخلة ىف احلجازية.  احلدادي"4"

ذكروا ىف الد "رهم احلميدات واخلزاعل والكرد وآل فتلة وجياو. ويساكنهم العناكشة من السادة
  .وامللحوظ ان اختالط االفخاذ وتداخلها كثري جدا.  وبنو حسن"الثالث

  :ومن وقائعهم احملفوظة 
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  .قرب عفج.  وقعة الفوار-1

  .قرب الديوانية.  وقعة اليوسفية-2

ويعرفون .  حسن على الفتلة واجلبوروهذه كانت قبل حنو مائة سنة، ودعت اىل اتفاق العوابد، وبين
  .باهلوسات

 "أوالد صكر" أو "صكر"خنوم . يرأسهم راوي آل وداي آل عطية وظاهر آل وداي:  آل علي -3

، يسكنون ىف مقاطعة اخلرابة وأيب خورة ىف ناحية هور الدخن تابع قضاء "زغبة"كنخوة احلميدات و 
هم يقول ام من عرتة، وآخرون من طىيء، واملعروف أم وهم حنو أربعمائة بيت ومسعت بعض. الشامية

ذكر يل ذلك . من آل علي ىف املنتفق وهلم صلة عمومة باحلميدات فهم من بين مالك من عشائر املنتفق
. هم وبنو زريج والعوابد وبنو حسن أوالد جد واحد. الشيخ فرهود الفندي رئيس عشرية حجام

  :هموفرق. وجياورهم بنو حسن، والفتلة

  .الرؤساء.  آل فرج-1

رئيسهم عطشان ابن الشيخ . ومنهم البو شتيوي. يرأسهم عبيد آل وايل وعيدان آل جبار.  آل بريص-2
  .حممد

  .رؤساؤهم هبيش آل وذاح ومراد آل كاظم وحممد آل عيدان آل فنطل.  آل بو حلوة-3

  .رئيسهم حنتوش آل فارس.  اهلياجلة-4

  .من بين حسن.  البو هدوة-5

  . آل محيد-6

  . الصبغان-7

م وأما النصوص التارخيية فلم نعثر اال على 1934-2-26هذا ما حتققته ىف الشامية من نفس العشرية ىف 
القبائل "قال القزويين ىف كتابه ...  مشهودة"آل علي"املتأخر منها، ونقطع باا من املنتفق وصلتها ب

 -بنو مالك-وىف العراق: ""بين مالك"، وزاد ىف مادة "قآل علي قبيلة من بين مالك ىف العرا : ""العراقية

  .اه"-بين حسن-والعوابد، وبين احلسناء-آل على-اسم لبين زريق وبين علي

    :  ما نصه"الروضة اخلضرية"وجاء ىف 

آل علي العشرية املعروفة، وهى الىت ضحت برجاهلا دون وطنها العزيز ىف القضية العراقية، وآل علي "
 ىف نواحي الشامية وبعض احللة، وهم من املوالك من سكان البوادي، يرجعون اىل مالك طائفة كبرية

ألن مالكا وولده ابراهيم من خنع . األشتر وهو شعارهم عند احلرب، كان مبدؤهم من احللة والعذار
انه الكوفة، وسلسلة مالك ما زالت ىف الكوفة، فان ابراهيم ملا قتل حتت راية مصعب بن الزبري جلس مك
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مث تغريت االمور، فانتقل منهم اىل احلجاز وبعض اليمن، وبقيت منهم . خوالن مث جلس بعده محدان
مث جاء املزيدي فعمر احللة حىت صارت معدن . شرذمة قليلة ىف أطراف الكوفة منهم ابو النجم بن محدان

 فراس بن عيسى بن أيب النجم العلماء والصلحاء، فكان ممن انتقل اليها العامل النحرير الشيخ ورام بن أيب
  .ومل يعني مرجعا وال صلة تربط العشرية به. اه..."بن محدان بن خوالن بن ابراهيم بن مالك األشتر

ومر بنا الكالم على . وان املؤلف أوضح ان آل الشيخ خضر، ومنهم آل كاشف الغطاء من هذه العشرية
  . واا تنسب اىل مالك"بين زريج"عشرية 

وهم ىف عداد بين مالك من . ن آل علي والعوابد وآل حسن ذكرناهم بني عشائر الصيامروامللحوظ ا
  .وىف هذا ما يؤيد أم من بين مالك املنتفق. عشائر املنتفق

عدهم من آل ابراهيم باعتبار أم من . "قائد القوات العلوية مالك األشتر النخعي"وما جاء ىف كتاب 
 عشرية آل بدران ىف نواحي البصرة وىف املدينة التابعة للقرنة وىف قضاء ايب ومنها. ابراهيم بن مالك األشتر

  .اخلصيب ىف ناحية اهلارثة وىف قرية اجلبيلة التابعة للهارثة

  . منهم"بين مالك"وعد . ومن بين مالك بيت كاشف الغطاء، وآل الشيخ راضي، وآل اخلضري: قال

  .ال يعول على مثل هذه االقوالو. بطون الرميض جيزمون أم من األشتر: وقال

 والشيخ جعفر معروف باجلناجي من آل علي "قناقيا" أى "جناجة"واملعروف ان آل كاشف الغطاء من 
وهو خنعي من القبائل . وهذا ال يقبل التردد وال يعرف مالك األشتر منهم. من بين مالك من املنتفق

  .القحطانية

وكان أملنا .  الكبرية واملهمة ىف العراق ويفخر باالنتساب اليهاوال شك ان بين مالك املنتفق من العشائر
 الكتاب "مالك األشتر"ان نعثر على نصوص تنفي بدراً آل رميض من مالك املنتفق كما قال صاحب 

  .املعروف أو ما يؤكد النسبة اىل مالك األشتر فلم نعثر على ما يؤيد من دليل

وآل . وتكون مقيدة بالنصوص التارخيية أكثر. رها بالعلمواالسرة العلمية مثل آل كاشف الغطاء فخ
  .وامنا هم من بين مالك. ابراهيم ىف املنتفق مل يدعوا أم من مالك األشتر

وىف كتاب قلب الفرات االوسط بين االضطراب ىف اآلراء ورجح ما قاله االستاذ الطرحيي كما أنه ذكر 
آل "عشرية كبرية ىف قضاء الشامية، وخنوا :  احلميدات-4 "1".تفصيال ىف الفروع وىف رئاسة العشرية

، يسكنون ىف مقاطعة ايب غربان واجلبسة، والزهريية، والرغيلة، والكطعة، "أوالد محيد"، و "صكر
  .والوارشية، والنجيصي، وأم حاوي، واملنفهانات، واحلوالنة، وأم البني

واستقيت .  م صار وزيرا1952لثاين سنة رئيسهم احلاج رايح احلاج عطية آل غضبان وىف تشرين ا
وجياورهم العوابد، وآل شبل، واخلزاعل، والفتلة، وبين حسن، ويعدون . املعلومات من أخيه احلاج وداي
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  ...ىف عيار العوابد اال أن الشبل أكثر منهم

  :وفرقهم. "مالك"وذكر يل الشيخ فرهود الفندي أم من بين . وأصلهم ىف احلقيقة من بين مالك

  :ويتفرعون اىل. ورئيس الكل احلاج رايح آل عطية آل غضبان. فرقة الرؤساء:  آل وطّان-1

وهم قرب املنفهانات على الضفة اليمىن من الشامية ىف . رئيسهم احلاج سرحان احملمد.  البو بليبش"1"
يشان، وايب ومن رؤسائهم عمران اجلياد وصدام آل جياد يسكنون ىف احلمراين واال. القسم الغريب منها

  .غربان، واجلبسة، والكطعة، والرغيلة، والبو كفوف

رؤساؤهم احلاج رايح واخوته عبدالكاظم وسوادي ووداي أوالد عطية، ومنهم .  البو مشيمش"2"
وكان من رؤسائهم احلاج . يسكنون شرقي الشامية على الضفتني. شلتاغ اجلحايل، وهو اآلن ضدهم

  .ويسكنون مع البو بليبش ىف عني االراضي.  م تقريبا1936محود البدن وهذا تويف سنة 

  .وهذه أيضا من فرقة الرؤساء.  البو شيبة"3"

ومن رؤسائهم . وقد تويف واآلن أوالده مبدر وعواد. رئيسهم احلاج جاسم آل جياد:  أهل النصيفة-2
  .حسني الناصر، وجبار آل خنجر، ومطلب آل احلاج حران

  :ويتفرعون اىل

  .ت الربيها"1"

    

  . آل عمار"2"

  . البو درويش"3"

  . البو غزيل"4"

  :وفروعهم. رئيسهم احلاج رايح آل عطية:  البو عزيب-3

  . البو اليف"1"

  .فرقة الرؤساء ورئيسهم علوان آل داغر.  البو داغر"2"

  . البو عبداخلضر"3"

  . البو غادي"4"

  . العرادات"5"

  . البو عانية"6"

  . الصواحل"7"

  .ومنهم البو وحيد. رئيسهم شالش آل حسن آل فنيخ: طر البو خوي-4



عباس العزاوي-عشائر العراق    704  

ومنازهلم وأراضيهم مقابل .  ورئيسهم صحن آل كندوح"هور الدخن"ىف ناحية العباسية :  املكاطيف-5
  :وفرقهم. الكوفة على شط الشامية

  . الضواحي"1"

  . املكاطيف"2"

  .ويعودون للضواحي. رئيسهم جياد آل عباس:  البو صريو-6

  . م1934-2-26ققته ىف الشامية بتاريخ هذا ما حت

وهؤالء رئيسهم علوان . وقد مر بيام.  ىف املنتفق"آل حسن"وهؤالء هلم صلة ب:  بنو حسن-5
وهم ىف أراضي هور منصور وهم من آل عباس وكان رئيسا أيام الوزير حسن . وعمران احلاج سعدون

  :وفرقهم. "فاطمة" ه وخنوم 1120باشا سنة 

وهو من "من أكرب عشائر بين حسن رئيسهم حامت آل حسن آل مشخي وكرمي آل خادم . ح اجلرا-1
. واجلراح محلة اللواء.  وأصل الزرفات من محري ويرجعون اىل اجلوذر فرقة من اجلبور"رؤساء الزرفات

  ."العباسية"ويسكنون هور الدخن املسمى اليوم ب. وهؤالء من أصل بين حسن

  :وفروعهم

  .رئيسهم عودة بن زبالة. من اجلعفر من مشر.  البو حداري"1"

  .رئيسهم عودة بن زبالة. من اجلعفر من مشر.  آل جباس"2"

  .من عبدة من اجلعفر رئيسهم جاسم آل ذرب وخنوة قسم منهم آل جرب.  آل دهيم"3"

  ."متنوعة وخليط". "من الفتلة قسما والرئيس من الفتلة"رئيسهم جابر آل شطب .  البو عزيب"4"

  ."منهم من آل شبل ومنهم من خفاجة"رئيسهم جمبل آل شعالن .  آل مواش"5"

  .رؤساء اجلراح.  الشرمان"6"

 م خنوم 1937وتويف سنة . رئيسهم عليوي آل عبود وكان قبله ناصر آل عبد االمية:  البو دحيدح-2
. ، وىف ناحية العباسية"جلعارةا"واآلن ىف ناحية احلرية . ويسكنون ىف التاجية. "زغبه"والعامة . أوالد شبل

  :وفروعهم. "شبل"كذا قيل مع ان النخوة . ويرجعون اىل جبور الواوي

  .رئيسهم عليوي آل عبود آل عنيد.  البو ناصر"1"

  .البو عجة. 1

  .البو عبداألمية. 2

  .البو شلّوح. 3

  .البو خضري. 4
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  .الرؤساء. البو زغري. 5

  .البو خزعل. 6

  .مشكور آل محود وكاظم آل جاسميرأسهم .  البو شوجة"2"

  . البو شبيب"1"

  . البو عبث"2"

  . البو جراد"3"

  . البو بردي"4"

  .والباقون تبع. هؤالء أصل البو دحيدح

  :ويتفرعون اىل. رئيسهم جبار آل حسن. وأصلها هلم. "زغية"خنوم :  ااتيم-3

رئيسهم عمران .  له بواري وشطوب وهو بيت"اهلبع"ويقولون شيالة . من محلة اللواء.  الثراون"1"
  .الرطان

رئيسهم احلاج سلمان ابن احلاج داود الكشكول وتنازل عن الرئاسة اىل ابن عمه احلاج .  البو عريف"2"
  . ومنهم من يعد هذه الفروع مستقالت لوحدها من فروع بين حسن"1".وهيب بن علي الرحيم

  ."علوة"خنوم . من مطري.  آل مجيل-4

  .رئيسها علي آل موسى. رضي البو عا-5

  .رئيسها صاحب آل حريب من جبشة وأصلهم من البو عارضي.  البو سالمة-6

وصيحتهم مع بين .  وأما العوابد فقد مر حبثهم"2".وهناك تفرعات كثرية وشعب تالية ال حمل اليرادها
  .وىف الشام قسم منهم.  معروفة لبعض العشائر"زغبة"وخنوة . حسن

.  معرفته ان قسما من ااتيم، وقسما من البو عريف من بين حسن والباقون ليسوا منهموكل ما متكنا من

  .وال شك اننا ىف حاجة اىل ما جيلو

  :ويلحق م

  .رئيسهم فرحان آل علي.  الشبانات"1"

والرؤساء من بين حسن والباقون فخذ من اجلبور يقال له اجلوذر . رئيسهم جنم آل عبد اهللا.  الزرفات"2"
آل طويح، والعليات، وآل سعيد، وآل بشت، والبو : ومنهم. نهم من يقول ام من طي من العلياتوم

  .ومنهم العفينات. رئيسهم صالل الكسار. ومن الزرفات ىف احللة ىف اراضي الدبلة. دواب، واملرارنة

  .ويعدون من البو دحيدح. رئيسهم احلاج راجي آل احلاج موسى.  البو نعمان"3"

  .رئيسهم مدلول آل عباس. من عبودة.  شيخ مهدي البو"4"
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وهم من البو عيسى من . ومع اجلبور. رئيسهم عبود العنيد ىف ناحية العباسية ىف التاجية.  آل عيسى"5"
     : ومن فروعهم. 259طيء املذكورين بني عشائر الدليم ىف الد الثالث ص

 عمران، وآل حاجم، والبو حنتوش، والبو آل مشعان، والبو جربوع، والبو عطوي، والبو خضري، وآل
  .حريب، والبو محدان

  :ويلحق م

  .رئيسهم السيد عزوز آل السيد مهدي. وهم سادة.  اجلعافرة-1

  .من طيء.  احلوامت-2

ومنهم من بين عارض ومنهم من . من مشر من اجلعفر. رئيسهم عطشان آل مطلك.  البو عاصي-3
  .اللهيبات

ويقيمون ىف املشخاب . "آل حسني"وخنوا . ن بين مالك سبق أن ذكرناهاعشرية م:  آل ابراهيم-6
ومن مقاطعام أم بردية، وأم رغلة، وأم البط واالحيمر وابو بالمة والطرب وهذه . التابع لناحية الفيصلية

العشرية مستقلة ىف وضعها وال تشترك مع بين مالك ىف خنوة، ولكن غالب الفروع مشتركة، ومن بين 
حي من املعادي "وليس بصواب نسبتها اىل ابراهيم بن مالك االشتر وقال القزويين عنها اا.  قطعامالك

  :وفرقهم. ومل يعني أصلها وقال االستاذ سلمان الصفواين ام من عبدة من مشر" ىف العراق

وكان رئيسهم احلاج داخل الشعالن اجلرب صار نائبا أكثر من مرة وهو رئيسهم العام :  آل خشاب-1
م وآلت الرئاسة اىل ابنه كامل، 1955-6-15أبوه رئيسا، تويف بالسكتة القلبية ىف أيب صخري يوم 

  :يسكنون ىف أم بردية واحلجر، ويتفرعون اىل

  .رئيسهم عبد آل صفوك.  البو محزة"1"

  .رئيسهم عبد آل زغري.  البو حسني"2"

  .رئيسهم جاسم آل جياد.  آل عبد االمام"3"

  .ظل البو حني"4"

  .رئيسهم جبار آل ابراهيم.  البو صاحل"5"

  :ويتفرعون اىل. رئيسهم احلاج رباط آل موسى:  الصليحات-2

  .يرأسهم عبد السادة الكصاد وكاظم آل جياد.  البو معن"1"

  .يرأسهم حممد آل عزيز وحسن آل سلطان.  البو هزيم"2"

  .يرأسهم حمسن آل علي وكاظم آل عالوي.  البو نصار"3"

  :رئيسهم احلاج عبد العباس آل عواد ويتفرعون اىل:  اخلبيطات-3
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  .رئيسهم مهدي آل عسل.  البو توثية"1"

  .رئيسهم شيخ علي آل شيخ حسني.  البو محودي"2"

  .يرأسهم عبد الصاحب آل شاين وصبار آل عبود.  اجلحالن"3"

  .رئيسهم عبد الزهرة آل حبيب.  البو عبيد"4"

  .نافية آل عباس وآل سليمومن آل ابراهيم ىف الش

والعارفة منهم احلاج . وهؤالء مشهورون ىف احلسجة وباهلوسات وممن اشتهر باهلوسات جنم آل عبد اهللا
  .داخل الشعالن واحلاج رباط آل موسى وعبد آل صفوك

  :وجياورهم

  .من الشمال.  الفتلة-1

  .من اجلنوب.  الغزاالت وآل شبل-2

  ."الغماسناحية ". من الشرق.  آل زياد-3

  .من الغرب.  السادة آل ياسر-4

م من السيدين كاظم وعبد املهدي أوالد السيد نور الياسري 1935متوز سنة 20هذا ما علمته ىف 
  .ومعرفتهم ذه العشرية تامة ووافية

  الجبشة

وكانت ضمن .  وليس هلا رئيس عام"اوالد منصور"وخنوا . هذه عشائر متجمعة يطلق عليها هذا االسم
  .شائر املنتفقع

يقال ان أصل عياش من عرتة من الدهامشة رئيسهم علوان النويف يسكنون ناحية الشنافية :  آل عياش-1
 ومن أراضيهم كركاشة وهم "هور بين سعيد" و "هور اهللا"من صوب الشامية، ىف احلركة قرب الربس و 

  :أعمام اجلوابر والزياد والتوبة أي ان عياش عم مبارك ومنهم

  .ل ابراهيم آ"1"

رئيسهم سلطان آل زغري يسكنون ىف أيب حمار ومنهم آل غباش وآل مهنا والبوسريح .  آل سليمة"2"
  .والبو حسني

تفرقوا . رئيسهم عباس آل تومان العبد من جبشة أو ىف عدادهم وقد مر الكالم عليهم:  خفاجة-2
  :وفروعهم.  يسكنون ىف ناحية الشنافية"عامر"خنوم . وصار قسم منهم جبشة
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  .رئيسهم هلمود آل مطلك.  آل سبيت"1"

  .رئيسهم عباس آل تومان العبد. "البو خويرة" البو خاورهن "2"

  .رئيسهم كنوش آل خشاب.  آل كريطي"3"

  .رئيسهم شاهود آل بلبول.  آل عجيل"4"

وب الشامية ويسكنون ىف ناحية الشنافية ىف ص. يرأسهم اسود املنذور ومريعي آل محود:  بنو سالمة-3
  .ونسبتهم اىل جبشة نسبة مكان ال غري. ىف هور اهللا وىف احلركة قرب الربس

 ىف أطراف االبيض ىف أراضى "صوب اخلسف"يسكنون ىف الشنافية . "صعبة"خنوم :  بنو عارض-4
  .يرأسهم عناد آل شحل، وسوادي آل حسون. طحرية

  :وفرقهم

  :اىلويتفرعون . رئيسهم سوادي احلسون:  العون-1

  .رئيسهم سوادي احلسون.  آل شيخ سلمان"1"

  .رئيسهم شعالن الزغري.  البو ختيل"2"

  .رئيسهم سلمان الشطنان.  العزوزة"3"

  .رئيسهم عزيز اهلوايل.  املصالية"4"

  .رئيسهم ورد ابو كلوان.  البو شويلية"5"

  .رئيسهم عبد اهللا اخلاجي.  اجلدعات"6"

    

  :وفروعهم. نيرئيسهم كاظم احلس.  العبيد-2

  .الرؤساء.  نفس العبيد"1"

  .رئيسهم غثيث الكاظم.  البخاترة"2"

  .رئيسهم ركبان اجلابر.  احلوخيي"3"

  .رئيسهم ركبان آل حممد علي.  آل أسد"4"

  .رئيسهم يوسف اجلاسم.  آل مهنا"5"

  :وفروعهم. رئيسهم عناد الشحل.  العبد ربه-3

  .رئيسهم عبود السعدون.  احلريب"1"

  .رئيسهم جرب الدبوس.  الدخيل"2"
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  .رئيسهم خزي الفيض.  البو طرير"3"

  :وفروعهم. رئيسهم عناد الشحل.  احلريب-4

  .رئيسهم لطيف العباس.  اخلنيفس"1"

  .رئيسهم رباط اخلالوي.  الزبارة"2"

  .رئيسهم عطشان السعد.  البو صاحل"3"

  :وفروعهم. رئيسهم احلاج سهر ابو خشة.  البو عبيد-5

  .رئيسهم احلاج ابراهيم. لدبيس ا"1"

  .رئيسهم خضر القوتيب.  البو عبيد"2"

  .رئيسهم قراح آل حممد.  املشاحلة"3"

  .رئيسهم عبد العباس ابو خشة.  البو درين"4"

  .رئيسهم علي الطشش.  البو ثامر"5"

  . آل حجي-6

  . الدغافل-7

 من بين "طفيل"ورمبا ينسبون اىل : "يينقال القزو. ، وهم من عشائر اهلندية"منصور"وخنوم :  الطفيل-5
، "الربس"وأصل اجلبشة ىف احلركة حول . اه."عبد اهللا بن غطفان، كان يتطفّل على الوالئم واالعراس

  :وفروعهم. ومل يشتهروا ىف املعارك اال أم ىف الثورة العراقية ظهرت هلم وقائع مهمة. وهم عشرية كبرية

  . شنان آل نايف آل غيدانرئيسهم. الرؤساء.  البو سعدون-1

  .ىف اهلندية. رئيسهم حسن بن فرهود.  آل شيخ سعيد-2

  .وآلت الرئاسة اىل ابنه ناصح. رئيسهم عويف آل حاجي شاهني ىف اهلندية.  العيفار-3

  .رئيسهم ضايف آل جويعد وتويف فخلفه حامت اجللوب آل جويعد. ىف اهلندية.  آل شعيب-4

  . ىف اهلنديةرئيسهم حميبس،.  آل مخاس-5

  .واآلن ابنه فيصل. وتويف. رئيسهم شلتاغ آل حسني اللفتة ىف اهلندية.  آل سهالن-6

  .وخلفه ابنه حممد. وتويف. ىف اهلندية. رئيسهم حسون آل صاحل.  آل حتروش-7

  .من عشائر القرنة منهم ىف اهلندية وىف احلويزة.  حيادر-8

.  اىل البو عامر، ويعدون من الطفيل لطول االقامةخنوم كوشة وليسوا منهم، ويرجعون.  زغيب-9

  .ويدعون ام ىف االصل باوية من ربيعة

  .ىف اهلندية.  كراكشة-10
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  .ىف اهلندية.  البو السمن-11

  .وتويف وخلفه ابنه. رئيسهم عبد اهللا الشيخ حسون. ىف اهلندية.  البو حويوة-12

  .ىف اهلندية.  البو هاوية-13

رئيسهم .  ىف ناحية الكفل"الترابة"يسكنون ىف أراضي . "منصور"خنوم . اهلنديةىف .  بنو مسلم-14
  :وفروعهم.  ويلحقون بالطفيل"السويلمات" من "عرتة"وهم من . علي العباس

  .يرأسهم علي العباس وكرمي اخلنياب. الرؤساء.  البو خوين-1

  .رئيسهم عبود آل حسون.  البو طويب-2

  :وافخاذهم. توك آل حدادرئيسهم مع.  الدبارجة-3

  .رئيسهم معتوك آل حداد.  البو جغم"1"

  .رئيسهم سلطان آل سرحان.  البو عليوي"2"

وهم تبع شبل . ومنهم ىف ناحية الشنافية رئيسهم ابن ضحك. رئيسهم مزهر آل موسى.  البو هليل"3"
  .اجللنة

  .رئيسهم حسني آل صياد.  البو محود"4"

  .وكان أبوه رئيسا. ود بن جاسم بن كاظم الطوفانرئيسهم عب.  البو عرميش-4

  .رئيسهم سلطان آل عبيس.  البو خليل-5

  .يرأسهم محادي آل جمي وجاهل آل سلمان.  النجاجري-6

  .وهؤالء من االجود.  الشريفات-7

  .رئيسهم عبد احلسني آل حسون وهم ليسوا من البو حسان.  آل بطّاح-8

  . عبيسرئيسهم سلطان آل.  البو كشيش-9

  .رئيسهم علي آل جبار.  البو محيدة-10

  .رئيسهم كريدي آل لطيف.  البو كريدي-11

وهنا االختالط ىف االفخاذ . وقد مر بنا الكالم عليهم اال ان طول اقامتهم مع الطفيل جعلهم منهم
  .مشهود

  عشائر اخرى
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 ويوم الكبري "شرماهي" و "اخوة ميزة"أصلهم من بين صخر ويشاركوم ىف النخوة وهى :  الغزاالت-1
واكثرهم غنامة، والباقي . مشهورون باجلمال، والشجاعة. ومنهم من يقول من وائل من عرتة. "شبل"

  :رئيسهم علي املزعل وفروعهم.  والطرمة ىف ناحية الفيصلية"1""هور صليب"زراع ىف 

  .ىف الطرمة. الرؤساء.  البو وحيد-1

  . الطوكىف. رئيسهم منصور االسود.  آل زور-2

  .رئيسهم حاجي سكر الطياح ىف الطوك.  البو مخيس-3

  .ومنهم البو عبيد. ىف أم بازية. رئيسهم جعفر احملمود.  آل اليذ-4

  ."هور صليب"ىف . رئيسهم زكاط الظاهر.  البو شوكة-5

  .وهؤالء شبل ولكنهم حلف. ىف أم بزونة. رئيسهم سلمان الشبيب.  اجلواسم-6

    

  ."ويعدون من اجلواسم". رئيسهم عبد الفرج.  أهل السداين-7

مما يلي . يسكنون قرب الشنافية. ولكنهم عاشوا معهم. هؤالء حلف وليسوا منهم.  البو حجي-8
  ."اخوة ميزة"خنوم . رئيسهم حسن السلطان. النجف ومنهم ىف الدبلة التابعة للحلة

 عشائر -2" لى بزر وعاد بعد مضي سنةطارش الغزاالت دزيته ع: "ومما يضرب املثل به عند الغزاالت
 "الدوارمي" و "اثيثية" و "االثلة" و "نفى"هؤالء من باهلة واآلن حتضرت ىف جند ىف  : "عفك"عفج 

  .مفرقني منهم ىف الدمن وىف القصيم وىف الوشم

 و "اهلب"وخنوا . وهذا وهم. وذكر ابن خلدون أم انتقلوا اىل بالد املغرب ومل يبق منهم أحد ىف جند
وهؤالء كثريون عداً . "جليحة وعفج"وهم عشائر عديدة جيمعها . "الدغارة"، ومواطنهم "أوالد البواهل"

حلت . وما يلحق م من عشائر منقرضة تقريبا، فلم يبق اال امسها، ومل يشتهر منها اليوم أحد... وفروعاً
  :وهذه عشائرها. ةقدميا، فقويت عليها غريها بالكثرة فأزاحتها، أو جعلتها ىف قلّ

  :ومن فروعهم. ورئيسهم احلاج خميف احملمد. خنوم حاجم. من أبرزها:  آل غامن-1

 احلاج "1"يرأسهم احلاج خميف احملمد وفرهود . واملعروف أم من مشر. وهم الرؤساء.  آل شخري"1"
  .مشري

  .رئيسهم كاظم بن منذور.  آل حسني"2"

  . آل عكلة"3"

  . آل شيخ حممود"4"

  . آل شيخ امحد"5"
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  . آل داود"6"

  . البو شهيد"7"

  .رئيسهم احلاج صالّل آل فاضل.  آل فاضل"8"

  .رئيسهم فرهود السلمان.  احلزامات"9"

من اليسار العشرية . آل خويسة والكوارظ واجلعافرة ومطوك وجرداغ واليسارات: ويلحق بآل غامن
 وأهل "عقيل"لعرايا والشراهنة وعكيل واخديدان وأهل اجللعة وآل عميش وبين ليث وا. الطائية
  .والبو حية وآل سيد ناهض وآل مرمض. ويقال ام من اجلنابيني. "2" واجلنابات"1"السيب

.  وهم أهل الثلث مع عفك"اخوة طرفة"، أو "طرفة"رئيسهم رسن آل شبيب وخنوم :  آل شيبة-2

  :وفروعهم

  .ىف الرداد. رئيسهم فرحان العليوي.  البو نصار"1"

  .ىف الفشرة والكصيبة. يرأسهم جبار الوهاب وعبود احلاشي.  البو راشد"2"

  .ىف أراضي العركوب. يرأسهم علي اخللف وشالكة احلران.  اخلشيمات"3"

  .ىف أراضي اخلمسات. يرأسهم كاظم احلسون وحسان.  آل خدام"4"

  .ىف الرداد. رئيسهم محادي الشلتاغ.  آل شنيتر"5"

  .ىف أراضي العزاوية. سهم عطية املراحرئي.  العجاريج"6"

  ."الشرقيون"وهؤالء يقال هلم 

  .ىف الرداد. رئيسهم كوشان الصويف.  آل حاجم"7"

  .ىف الرداد. رئيسهم ادخيل اخلشم.  آل خشم"8"

  .ىف الرداد. رئيسهم حسني آل زغري.  آل شريعة"9"

  .رئيسهم حلو احلجول. "آل شبيب" البو شبيب "10"

  .يرأسهم شهد الفهد، وجرو البديوي ىف اجلحلة.  الكفارات"11"

  ."الغربيون"وهؤالء يقال هلم 

  :وفروعهم. "شيخة"وخنوم . يرأسهم كاظم احلاج وطبان، وعبد اخلضر:  البحاحثة-3

  .ىف أراضي اجلوعان، وأم البوة. رئيسهم صالل اذاف.  آل جنم"1"

  . الفوارةىف أراضي. رئيسهم كاظم احلاج وطبان.  آل جناين"2"

  .أو يتصلون معهم ىف فرع. يعدون من آل جناين.  آل فليفل"3"

  .ىف الدرعية. رئيسهم جاسم احملمد.  آل دهيم"4"
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  .ومنهم الكوام. ىف أراضي العني، والنملة، وبعيوة. رئيسهم حياوي البادي.  آل هالل"5"

  .كىف أراضي العلكاوية، وأيب مرشا. رئيسهم السيد حسن.  البو ايدام"6"

  :وفروعهم. "جبسة"خنوم . يرأسهم احلاج حممد آل عبود وغاوي االمحد:  آل محزة-4

  .ىف التومي والبدعة واخلبط. رئيسهم غاوي. ومنهم آل مشكور.  آل نذير"1"

  .ىف الكفاري. رئيسهم مشران بن حجيم.  آل ورش"2"

  .ىف القيساوية. رئيسهم بلعوط احملسن.  آل خنفر"3"

  .ىف اخلبط، وقسم ىف أيب خزامة وأم العجبان. يرأسهم حممد بن فرحان وراضي العبود.  آل سلطان"4"

  . آل حممود"5"

  . وقسم ىف أم العجبان"أيب خزامة"ىف . رئيسهم عبد احلسني الوطبان.  آل كريم"6"

  .ىف أراضي اخلبط. رئيسهم احلاج حممود العبود.  البو شبيب"7"

  :ويتفرعون اىل. رئيسهم ظاهر الفرحان:  املخاضرة-5

  ."االعمى"ىف الرملة ىف االعمة . رئيسهم سكر احلمادي.  آل دبيس"1"

  .ىف أراضي الطويلة. رئيسهم ياسني العلي.  آل كنيش"2"

  .ىف الطويلة ىف اهلورة على ضفة الشط. رئيسهم غافل الشبوط.  البو خليفة"3"

  .ىف الكفاية ىف اهلورة. رئيسهم حسون الفياض.  احلالحلة"4"

    

  ."ىف االعمة"ىف جرف املخاضرة . رئيسهم سنيف امحد.  البو رومي"5"

  .ىف الكفاية واهلورة على ضفة النهر. رئيسهم حسني احلاج حممد.  الدرويش"6"

  .ىف أراضي الرملة وعلى ضفة النهر ىف الكتات. رئيسهم حسني الشوجة.  الفرج"7"

  :وفروعهم. رئيسهم اسكندر املرهون:  الرباجع-6

  .ىف أراضي الصاللة، والشرمية. رئيسهم عليوي آل رويح.  آل عبد اهللا"1"

  .ىف امليازر، وأيب شتيوي. رئيسهم سطَاي الفارس.  آل فضل اهللا"2"

  .ىف أراضي اجلوعان. رئيسهم عبد الكرمي الشهد.  آل امساعيل"3"

  .ىف مركز ناحية الفوارة. رئيسهم اسكندر املرهون.  املشكور"4"

  .والظاهر ام من عشرية جليحة. ىف أراضي الثرمية.  رئيسهم جبار الدبني. جليحة"5"

  . الصواحل"6"

  :وفروعهم. رئيسهم حممد البدر:  البو ناشي-7
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  .ىف اجلعجة. ومنهم طويرش العباس. الرؤساء.  العرادات"1"

  .ىف اجلعجة. رئيسهم سنيد العباس.  السفيان"2"

  . الربيشة واجلعجةىف. رئيسهم جادر احلسني.  آل جمار"3"

  .ىف الربيشة واجلعجة. رئيسهم فرحان املشكور.  الزليمات"4"

  .ىف اجلري والربيشة. رئيسهم حممد آل بدر.  آل بدر"5"

  ملحوظة

  ."1"من عشائر عفك مر الكالم عليهم عند ذكر عشائر العزة. آل بدير

 "جليحة"خنوم . اىل كندةويرجعون . "عفك"هذه العشرية أصل مواطنها مع عشائر عفج :  جليحة-3

 يف اهلندية ورئيسهم حممد آل "رجيبة"ويسكنون يف أراضى . "أوالد االغرب"، أو "أغرب" و "جليحي"أو 
.  ومن رؤسائهم حمسن احلاج حسن1932 مايس سنة 31نعمة ومنه ومن غريه علمت تفرعام يف 

  :وفروعهم

ونفس آل صريصر . ا والبو محيد والبو جليبآل مهن: وافخاذهم. الرؤساء يف اهلندية:  آل صريصر-1
  .ومنهم الرؤساء

وآل . والصواحل. آل دنينة: وفروعهم . رئيسهم ابن علي آل بشيشي. يف اهلندية والديوانية:  أهل الربع-2
  .عويد

  .والبو دخينة. البو جابر: ومنهم . يف اهلندية والديوانية:  العصامات-3

  .وليس هلم أفخاذ:  البو سحير -4

ورئيسهم حينما رأيته كان اليزال . اتصلوا م فصاروا يعدون منهم. وهؤالء من ثقيف:  اهلجاولة-5
شابا يف مقتبل العمر، وحيكى ان هؤالء كانوا مع أقارم يف الدغارة وعفك، فجاء بعض االشخاص منهم 

وعند ورودهم .  العطن يف أراضي الرجيبة فأعجبهم"البعيوي"اىل كربالء للزيارة فرأوا النهر املعروف ب
اشتروا مبا لديهم بنادق وعادوا اىل تلك االراضي ملعرفتهم أا صاحلة لزراعة الشلب نظرا لكثرة مياهها 

 على مقدار ما يتمكنون من االحتماء به واحملاصرة فيه، فحوصروا من "بناء للمحاصرة"فبنوا ليال مفتوال 
 بأقارم، فأمدوهم مبا استطاعوا من قوة، وبقوا حىت كف العشائر، ودامت املعركة بضعة أيام، فاستنجدوا

  ...ااورون أيديهم عنهم وبقوا اىل اليوم

... هذا ما حتفظه العشرية عن تاريخ نزوحها، وهم يف هذا املوطن أقوياء، وأصحاب تكاتف وشجاعة
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  .اشتهروا بزرع الشلب يف رهم وال يزال يف أيديهم

  :ويتفرعون اىل. اج حسنرئيسهم حمسن احل:  الرباجع-6

  .يف اهلندية والديوانية.  آل فضل اهللا"1"

  .يف اهلندية والديوانية.  آل عبد اهللا"2"

  .وامسهم ينطق عن أصلهم. يقال ام من االكرع.  زبيد"3"

  .قيل ان أصلهم من الدليم.  آل جملّى"4"

  :وفروعهم. يف الديوانية واهلندية:  الرحاحلة-7

  .م حممد السعدونرئيسه.  زرازرة"1"

  .رئيسهم ناجي السلمان.  البو دهينم"2"

  .يف الديوانية خاصة:  آل امساعيل-8

  .الرؤساء.  آل مشكور"2": وفروعهم. منهم قليل يف اهلندية.  آل خشم"1"

  ربيعة

له وبينها ما . امارا وعشائرها عالقة عشائرنا بالعراق قدمية ترجع اىل ما قبل الفتح االسالمي أو أوائله
وال تزال تستمد من اجلزيرة . وعشائر ربيعة من العشائر القدمية. صلة بعشائر جزيرة العرب غري مقطوعة

ونطاقها ما بني احللة . ونالت يف أزمان عديدة مكانا مقبوال، وحلت حمال فائقا. اىل وقت ليس بالبعيد
وىف تاريخ الغياين . تلف صفحاتهورد ذكرها يف تاريخ العراق بني احتاللني يف خم. والربس وأحناء عديدة

  .جاء بيان نفوذها يف أحناء احللة

    

وان انتشار عشائرها يف املنتفق، ويف لواء العمارة، ويف ألوية أخرى . كانت يف قوة مرة وضعف أخرى
 كالبصرة، واحلويزة مما يعني احلاالت اليت اعترا، أو االوضاع اليت أصابتها ودعت اىل تفرقتها وانتشارها

واآلن . ولكنها يف كل أحواهلا حافظت على جمموع كبري منها، فلم خيتل أمرها حبيث يؤدي اىل تبعثرها
ويف بعض املواطن . وان عشائرها يف خارجه ليست بالقليلة. "لواء الكوت"تكون منها . جمموعتها كبرية

  .تعد من العشائر الكبرية

ان امرأة من : ، يقال"سعدى"وخنوا . حبيب االمريورئيسها حممد االمري ابن . "ربيعة الفرس"وتعرف ب 
. "تغالبة"وخنوم االصلية . بين عكبة من بين ركاب أخفت االمري ملا أصابه من خطر، فصاروا ينتخون ا

ومن الوقائع املتداولة على . "عامر" والنخوة العامة "تغلب"مما يشري اىل ان االمراء من . وهى خنوة االمراء
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 فانتصر عليه رئيس "مكن بن جعفر"لي بك ابن سلطان رئيسهم القدمي حارب رئيس عبادة ألسنتهم ان ع
ويذكرون ان ذلك كان يف احلجاز، والظاهر انه جرت واقعة تغلب فيها عبادة على ربيعة يف . عبادة

 موطنهم يف العراق قبل أيام علي بك كما ان ربيعة يرجع عهدهم اىل أمد بعيد "عبادة"ألن . العراق
 فركبه وشق "حردان"مث يذكرون ان االمري جنا حبيلة مث متكن من احلصول على حصانه املسمى ... داج

صفوف القوم وجنا بنفسه، مث بعد مدة استكملوا العدة فهاجم أمري ربيعة عبادة أيام رئيسهم مكن بن 
  ...جعفر فكانت الغلبة لرئيس ربيعة

ني املنتفق حروب، وكان سكن ربيعة يف الربس يف وذه الواقعة قويت شوكتهم، مث وقعت بينهم وب
 ومكانه قرب مرقد السيد أمحد "ع"غري الربس الذى هو قرب ذي الكفل "اجلزيرة قرب سوق الشيوخ 

 وهو الربج "الربس"أي الذى يتطلب . "الرييد الربس ما يرتل بشادي"وشاع املثل عن املنتفق . "الرفاعي
والوقائع أمثال هذه ىف الغالب ... ل ىف أراضي شادي ىف أحناء الكوتالقدمي املوجود ىف املنتفق ال يرت

فال يعول على الكثري منها اال أن تذكر . تستند اىل احملفوظ ويدخلها النقص والزيادة، والتهويل، واالغراق
ومنها ما يتحاشى من ذكره حذر أن يولد البغضاء، أو يهيج كوامن االحقاد ... جمردة عن كل ما حيوطها

وامنا يقص من اجلانبني كتاريخ تقادم ... م نورد اال ما قدم عهده، وليس فيه أثر على القوم اليومفل
  ...عهده

وأما الوقائع التارخيية فاا تشري اىل املشادة بني ربيعة وعبادة واحلرب سجال بينهما وبني خفاجة 
 وننقل هنا ما جاء ىف بعض "اللنيتاريخ العراق بني احت"فاننا نكتفي مبا أوردنا منها ىف ... واملنتفق

ربيعة كرام الطبيعة، ذوو القباب الرفيعة، واالكف املنيعة، : "التواريخ عن أوصاف العشرية قال البسام
منازهلم من واسط اىل بغداد، وقد عمرها السخاء وشاد، افتخروا على أمثاهلم، وقصر كل نوال عن 

  .اه"نواهلم، سقمام الفان، وفرسام مائة وعشرون

 ذكر ربيعة ىف اجلانب الغريب من دجلة ىف أحناء الغراف باتصال عشائر "سياحتنامهء حدود"وىف 
والسراج واملياح ىف . وامارة ربيعة كانت تسكن ىف اجلهة اليمىن من الغراف. وال يزالون. "1"املنتفق

  ... جاوروه من مواطنوما. اال أن عشائرهم ىف هذه االيام يتكون منها لواء الكوت. وميتدون. اليسرى

هم من أوالد ربيعة بطن من بكر بن وائل من العدنانية، وهم بنو ربيعة بن عجل بن جلم : "وقال احليدري
  ."2"اه..."بن صعب بن علي بن بكر بن وائل على ما هو املشهور عندهم، والناس مأمونون على أنسام

وعشائرهم كثرية . خرون منهم ىف اجلهة الغربية منهامث ذكر ان امارة ربيعة ىف اجلهة الشرقية من بغداد، وآ
 وهى النخوة العامة ولكل "عامر"ولكل واحدة رئيس على حدة، وخنوا . فال يعرف اتصاهلا ببعضها

  .عشرية خنوة خاصة
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وتعد من أفضل االمارات العربية ىف قدرا ومنعتها، وكفاءة أمرائها كانت وال .  االمارة يراد ا ربيعة-1
ل ىف ركون اىل السلم والطمأنينة ال جلنب فيها، أو خور ىف عزائمها بل ألا ال متيل اىل الشر، وتتوقى تزا

  .الفتنة بقدر االمكان

  .فال توازيها عشائر كثرية

  :وبيت االمارة

  . بيت مريخان-1

  . بيت درويش-2

  .المراءوان مريخان ودرويش وقاطع اخوة كركوش ابن علي بك جد ا. "قاطع" بيت كاطع -3

  . بيت سليمان-4

  . البو محد-5

وهؤالء يتصلون ببيت . مساكنهم ىف احلسينية. رئيسهم علي بن حسني وكاظم العودة.  البو حسني-6
  .االمارة قبل علي بك

  . البو خلف-7

  . بيت كركوش-8

  . بيت عزيز-9

    

  .واستقرت االمارة ىف بيتها اخلاص. وهؤالء يتصلون جبد أعلى

وعلي بك هذا غري االمري علي بن سلطان . ن حبيب بن مشكور بن كركوش بن علي بكواالمري حممد ب
وباقي أفخاذ بيت االمارة . وهو الذى كان صاحب النفوذ العظيم واملكانة الكبرية. فانه جد أعلى

  .متفرعون عن هؤالء

  :ومن البيوت االخرية املتكونة بعد كركوش

  .ش بن علي بكوهم من أوالد مذكور بن كركو.  البو صجم-1

  .رئيسهم حطحوط بن حسني

يسكنون أراضي احلسينية، . وهم اوالد مشكور بن كركوش ابن علي بك. االمري منهم.  البو مشكور-2
  .ومزاك، واليوسفية ىف لواء الكوت ومقاطعة الشرمية

  .رئيسهم هلمود املسلم. اوالد علي باشا ابن كركوش بن علي بك.  بيت علي-3

  .منشد بن بدعي.  وأسد خان هذا ابن كركوش رئيسهم. البو أسد خان-4
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  .وله الزعامة املعروفة... صار وزيرا وعينا. واالمري حممد اشهر من ان يذكر. "تغالبة"وخنوم 

رئيسهم الشيخ عبداهللا بن حممد الياسني صار نائبا عدة مرات واخوه الشيخ :  املياح-1 عشائر ربيعة -2
كما ان اخامها الشيخ سعدون معروف املكانة وقد قيل يل ان الرؤساء من بالسم من الزعماء املعروفني 

وكانوا ىف . يسكنون ىف جانيب الغراف. "اخوة شيخة"، و "اوالد مياح"وخنوم . ربيعة من بيت االمارة
  .الضفة اليسرى

  :وفرقهم

  .الرؤساء. ومنهم بيت ناصر. فرقة الرؤساء:  الشحمان-1

  . البو بدر-2

  .مل يكونوا من مياح على ما هو املعروف.  الدبات-3

  . الكويشات-4

  .يقال ام اخوة السودان. رئيسهم كاطع.  البيضان-5

  .ومنهم من يعدهم من آل غريب.  اوالد زيد-6

  .رئيسهم مشتت.  آل غريب-7

  .من خفاجة.  بنو عكبة-8

  . بيت جرمي-9

  .رئيسهم راضي املعيوف.  اهلاشم-. 1

  .رئيسهم ناصر احلسني العلي.  احملامى االستاذ عباس حسن مجعة بيت منيهل ومنهم-11

ومن املياح ىف القرنة مجاعة كبرية رئيسهم جياد بن عبد اهللا وىف مواطن اخرى عديدة وىف اهلارونية 
وبلدروز ووادي احلصان وىف الدشتة قرب السعدية عشرية كبرية رئيسهم عباس بن حسني الفليح وخنوم 

  :مومن فروعه. شيخة

  .رئيسهم محود السعيد.  البو مجعة-1

  .رئيسهم سعود العطوان.  البو غرة-2

  ."توبة"رئيسهم جحيل بن كاظم الضيدان وهؤالء يرجعون دبات وخنوم .  اهلريشات-3

  .الرؤساء.  الشحمان-4

  .رئيسهم صاحل العلي.  السباتات-5

  .رئيسهم خنل الكاطع.  احلجاج-6

  .رئيسهم مطلك النجرس. بيعة والظاهر ام من كعبيعدون من ر.  العساجرة-7
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، ويقيمون ىف احلميدية، وام السميج، وبزيعية، "محدة"من عشائر ربيعة، وخنوا  : "السراج" السراي -2
، ور ابن "ىف لزمة بيت قصاب"وجليبية، والرجاجة، والشجري، ومدينة، واملرييب، وام حالنة وتوابعها 

  .شرقى من الغرافجسام وهم ىف اجلانب ال

  :وفرقهم

  :وفروعهم.  نفس السراي-1

ورئيسهم فاحل ابن الشيخ قصاب بن عطار بن بكال بن ثويين بن . الرؤساء. "البو كليب" البو جليب "1"
  .جدهم ظاهر أخو علي خان. بيت خالطي. أ: ومنهم. سعدون بن علي خان

  .مبا فوق علي خانهؤالء يتصلون ببيت خالطي . ومنهم ىف العمارة. الصبيح. ب

  .رئيسهم معارج بن سفي.  البو حسين"2"

  .رئيسهم فطيسة بن عفيلة.  البو كشي"3"

  .رئيسهم عبيد الزاير. "سوط" البو صوط "4"

  .رئيسهم مسلم البدين.  الضياع"5"

  .رئيسهم هزل بن يوسف.  اجلجية"6"

  .رئيسهم حممد الرحيم.  الدلفية"7"

  .والظاهر ام من شريفات املنتفق. ن عليرئيسهم عريج ب.  الشريفات"8"

  .رئيسهم خفي بن خليل.  بيت سويري"9"

  .رئيسهم زعون احملراث.  خسارجة"10"

  .رئيسهم صيهود بن موحان.  اجلروخ"11"

  .رئيسهم مهيدي بن عبد الصاحب.  بيت حالَبة"12"

  : اىلواملشهور ام من ربيعة وهؤالء يتفرعون. ويقال ام من عتبة.  عتاب-2

  .رئيسهم عالوي املسلم.  الدخاخنة"1"

  .رئيسهم ماحل بن حريب.  بيت فعيوة"2"

  .رئيسهم عفَات بن يدل.  بيت جمدي"3"

  .رئيسهم حاجي تاغي املشاري.  البو ريح"4"

  .رئيسهم بشري الشهيب.  البو خاجي"5"

ئك وهم الدغريات والصلبوخ وال نرى من فروعهم ما هو مشترك باول.  ىف االجود"العتاب"وقد مر بيان 
  .والبو رامي مما يدل على بعد االنفصال
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 قد تفادى ىف حرب حممد فاضل باشا الداغستاين واصابه مرض قلب "قصاب"وكان الشيخ كصاب 
فمات بعد قليل، وكان قد أذن أن يسريوا جلهتهم، ولكن الشيخ كصاب مل يوافق حىت تويف، فنقلوه اىل 

 حيبها كثريا، ويطعمها السكر، وملا تويف صهلت "وندة" الباشا حينما قتل تسمى وكانت فرس... املعسكر
  .وحادث وفاته ىف الد الثامن من تاريخ العراق بني احتاللني. عنده بأمل ان يقوم فريكبها

  :وجياور السراي

  . املياح-1

  .ورئاستهم ىف بيت رشيد.  املكاصيص-2

ومنها ما يعد من أفخاذ .  افخاذهم ومن أكربها الشغيناتيشاهد اختالط بني: والسراج ىف العمارة
  :وفرعها صاحب موجز تاريخ عشائر العمارة اىل. أخرى

يسكنون مع بين . ومنهم من يقول فرع مستقل. من السراج من بيت جليب.  الصبيح وهم الرؤساء-1
لسراي ىف أحناء وهو رئيس ا. رئيسهم خزعل ابن محيد املشكور ىف ناحية كميت. الم وىف احلويزة

 مما يدل على "الباوية"ويعد الزركان ىف احلويزة من فروعهم مع ام من قحطان، وكذا . العمارة
  .االختالط

  :وفروعهم:  االخشاب-2

  . البو زيد"1"

  . املواجد"2"

  . الطليبات"3"

  . اجليازنة"4"

  . اجلمالة"5"

  . اهلليجية"6"

  :وفروعهم:  أهل الثلث-3

ومن فروعهم . رئيسهم غضبان القاطع. أراضي أيب رمانه التابعة ملركز لواء العمارةىف .  الوحيالت"1"
بيت جفال، وبيت راضي، وبيت سالمة، وبيت نصر اهللا، وبيت صياح، وبيت خليفة، وبيت صلبوخ، 
وبيت كرمي، وبيت غنيم، وبيت عجيمي، والزيود، والبو ضويعن، والبو مجيل، والشحولة، والبو حممد، 

  .رجنيواحملت

  .ومنهم ىف قضاء القرنة. رئيسهم بدن الناهض. ومنهم ىف قضاء العمارة ويعدون من ربيعة.  احلالف"2"
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  .رئيسهم كنيهر الطخاخ.  البو فرادي"3"

  .ويتفرعون اىل اىب جنيع، والبو معيلي، والبو مسوم. رئيسهم بدن املاحل.  آل رسيتم"4"

. هم بيت جحيش، وبيت كويش، وبيت طوميي، وبيت مجيلومن. رئيسهم عبد اهللا احللو.  الفكيكات"5"

  .وكان حاكما. وصار نائبا. ومن الفكيكات االستاذ توفيق الفكيكي احملامي. "منهم ىف مهروت"

ورمبا دخلت هؤالء فروع أخرى من عشائر غري السراي . ويشاهد من هذه الفروع ان العالقة متباعدة
  .همورمبا اختلط م غري. كمياح وفرق ربيعة

جاء ىف اية االرب ان قريشاً من كنانة، غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم  : "قريش" الكريش -4
كان يرأسها فرهود بن . وتعد من عشائر ربيعة املعروفة. "1" على ما ذهب اليه مجهور النسابني"قريش"

ويسكنون ىف . "يميت"خنوم . وصكبان اجلاسم وتويف. عباس بن عبد احلمد وتويف فخلفه ابنه حسني
  :وفرقهم. "النعمانية"جانيب دجلة ىف أحناء البغيلة 

  :وهم من ربيعة ويتفرعون اىل. خنوم أوالد اليتيم:  احلجي-1

 و "البو ضاحي" و "بيت جالب" و "بيت طراد"منهم . رئيسهم مهدي اجلليب.  الرفيفات"1"
  .ومن السوامل بيت سلمان وبيت شديد وبيت شرجي. "السوامل"

  ."بيت كمر"، و "بيت عارف"ومنهم . رئيسهم كتاب اجلاسم.  الربيصات"2"

ومنهم بيت . وتويف واآلن يرأسهم ناصر ابن حيال وحمي احلوار. رئيسهم حيال احلوار.  الرويعيني"3"
  .حوار والبو فليح

ه موحان رئيسهم صكبان اجلاسم وتويف وآلت الرئاسة اىل ولد. "أوالد عطوان"خنوم .  بو عطية"4"
بيت ذياب، وبيت فياض، والنوافل، : وفروعهم. وهم من الكريش االصليني. واىل عمه ثعبان اجلاسم

  .واحلديات، وجفانات، والبو نصريي ورئيسهم كنيهر املهيدي

وقسم من هؤالء من عشرية . رئيسهم العام عبيد نعيس الراشد. "أوالد الكرعة"خنوم .  أوالد بركة"5"
  .ويتفرعون اىل العراة، والبو مهية، وبيت جليب، والزهاملة. ون من كريشالعزة والباق

رئيسهم عبد احلسني بن سكن بن . ويقال ام ليسوا من ربيعة. "الرضاوي"وخنوم  : "فري" الفرج -2
  :ويتفرعون اىل. زكم

رئيسهم علي . "حلوك اهلوش"ويقال هلم . "أوالد حسن"خنوم . يقال ام من مشر طوكة.  البو حلي"1"
  .الفرهود الشايت

. رئيس الكل. رئيسهم حسني بن فرهود العباس. "أوالد ضو" أو "أوالد الرضاوي"خنوم .  السرايا"2"

  .ويقال ام ليسوا من ربيعة
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  .رئيسهم كاظم بن مسوسي. "أوالد الرضاوي"خنوم .  الروضان"3"

. وكان أبوه رئيسا. ئيسهم جرب ابن كعيد الشمخير. "أوالد العود"خنوم . "البو سارجة" البسارجة "4"

  .ويقال ام من الصايح

    

وعويف بن صخيل تويف واآلن عبد اهللا . يرأسهم خابط الشندل تويف. "أوالد سعد"خنوم .  اخلماس"5"
  .يقال ام من الصايح. بن حنتوش العويف

  .واصلهم من بين عمري. "رضاوي" البو مرشد خنوم "6"

 يرى ادخال بعض الفروع ىف االخرى أو يدخلهم ىف غريهم أو يرجع ىف أصل بعض االفخاذ ومنهم من
  .ىف نسبتها اىل خارج العشرية

ولذا تسمعهم يقولون ان الكريش االصليني البو عطية، والربيصات، والرفيعات، والربكة وان ىف الربكة 
ورأينا كثريين يقولون . وجه الصوابومل نستطع أن نقف على . والباقون باسم خارجون. قسم من العزة

  .ام من العشرية وسكنوا معها واآلن ال يعرفون غريها كما انه ال نقص ىف العشائر الىت ينسبون اليها

رئيسهم ابراهيم العزيز املشعل وتويف . ورئاستهم ىف بيت رشيد. ويقال هلم املكاصيص:  املقاصيص-5
  ."أوالد احلسيين" أو "أوالد احلسني"سعيد وخنوم م وآلت الرئاسة اىل ولده احلاج 1939سنة 

وهم من أحالف ربيعة بل يعدون من . يدعون أم سادة. ويسكنون الدجيلة وأم الربام ىف ناحية أم حالنة
  :وفرقهم. عشائرها

  .رئيسهم ناصر العيسى.  العريان"1"

  .رئيسهم رهو بن دوحيي.  البو دوحيي"2"

  .بن وينرئيسهم فاهي .  البو فراس"3"

  .رئيسهم عزيز اجلدوع.  العنابرة"4"

  .رئيسهم سلمان الوادي.  البو رشادة"5"

  .رئيسهم حسني العلي الكمر.  البو مجعان"6"

  .رئيسهم حسني السلمان.  البو الجح"7"

  . العرجان"8"

  .الرؤساء.  بيت رشيد"9"

  .رئيسهم عبد بن عباس.  البو حبيب". 1"

  :ويلحق م
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  .م صاحل الغرداشرئيسه.  جنانة"1"

  ."من السراي".  بيت حاجم"2"

  . البو حسني"3"

  :وجياورهم

  . السراي-1

  .رئيسهم علوان اجلنديل ىف اجلانب الغريب.  بنو الم-2

 تسكن بني دجلة والغراف من أحناء الكوت "عامر"عشرية كبرية من عشائر ربيعة خنوا :  بنو عمري-6
  .رئيسهم حبيب بن كليل. فيصليةىف اجلانب االمين من دجلة ىف قرية ال

  :فرقهم

  .يرأسهم مفنت بن عذافة وعليوي الكيطان.  اجلعيفرية-1

  . العطاطفة-2

  .وهذا ىف السراي فلم يعلم أيهما االصل. رئيسهم مرعي بن عكار.  اهلليجية-3

  . البو غريب-4

  .رئيسهم عكار ابن حاج غضب آل حممد وكان أبوه رئيسا. "اليودة" اجلودة -5

  .وكان أبوه رئيسا. رئيسهم هادي بن علي بن مناحي.  الزركان-6

  .رئيسهم حممد املعين.  الدريسات-7

  .رئيسهم جبار السهيل.  البو جناين-8

  .رئيسهم فضيح الشاطي.  العابد-9

  .رئيسهم ابن محود الشمام. "البو يابر" البو جابر -. 1

  . الغنيمة-11

  . اخلراوتة-12

  . فليحات-13

وعلى ما ينقل ام من عبادة . وهم حنو مائة بيت. اجلعيفرية: ومنهم.  اىل فروع كثريةوهذه تتفرع
. ومنهم من يقول أصلهم من شيبان.  باسم جدهم"مكن" واالساسية "شبل"وتؤيده خنوم العارضة 

 ويعدون اليوم من اجلنانات، ويرجح ام من ربيعة رئيسهم كاظم اخلميس، واآلن علوان اجلاسم اخلميس

. وحملة اجلعيفر ىف بغداد كانوا قد سكنوها. ويسكنون ىف هور عقرقوف ىف اجلذول وجياورهم بنو متيم

  :وفروعهم
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  .رئيسهم علوان اجلاسم اخلميس. "البو رحيمة" السالطنة ويقال هلم اليوم -1

  .رئيسهم عباس اخللف.  خمتر-2

  .رئيسهم علوان العليوي.  البو عطوان-3

  . فاضل بن جاسم احلماديرئيسهم.  البو حافظ-4

5-رئيسهم عباس ابن احلاج عالوي.  البو علي.  

  ."ام البني" و "املسروكية"ومنهم ىف الكوت مع عشرية االمارة بني 

  .وىف الكوفة ىف هور الشوك، وباالبيض ىف الرميثة

  .يرأسهم مطشر بن فيصل بن حسني الطالل، وحممد احلطاب وتويف:  البو دراج-7

  ."اخوة فرجة"خنوم . جاسموخلفه ابنه 

  :فرقهم

  .الرؤساء.  بيت طالل-1

  . بيت كوالن-2

  . الكولبة-3

  . بيت علي خان-4

  . بيت فارس-5

  . البو غثيث-6

  . البو كمر-7

  . بيت أم شريت-8

  . البو خضري-9

رية  وبين ان هذه العش"موجز تاريخ عشائر العمارة"وهؤالء ذكرهم صاحب .  ىف العمارة"الدراج"ومنهم 
وال ينازع . وسيأيت ذكرها. "1"يقال اا مزيج من عشائر، وقال رمبا اا من عشرية البو دراج ىف سامراء

وهذه العشرية انتشرت كثريا ىف . وهم مأمونون على أنسام. هؤالء ىف أم من ربيعة كما يقولون
ني البو دراج ىف ربيعة مما وامللحوظ ان فروع هذه العشرية بعضها مشترك بني هؤالء وب. مواطن عديدة
  .ويسكنون ناحية كميت وكانت حتت سلطة املنتفق مدة. يعني ام منهم

    

. بيت فارس، والكولبة، والبو كمر، والبو خضري، والبو غثيث، وبيت مذكور: ومن فروعها ىف العمارة
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  .ورئيسهم صدام. ومنه الرؤساء

  :وأشهرها. ة جدا، ومنتشرة ىف ألوية عديدةوهذه كثرية، وبينها كبري:  عشائر ربيعة االخرى-8

ومن . تسكن ىف السواحل الشرقية من ر كارون. "ربيعة" جمموعة كبرية ىف أحناء احلويزة تعرف ب-1
  :فروعها

  .الرؤساء.  حرب"1"

  . الزركان"2"

  . السالمات"3"

  . النواصر"4"

  . احلميد"5"

  . اجلبارات"6"

  . البو بايل"7"

  . البو عطوي"8"

وهم ىف أحناء عديدة من .  هم وكعب يرجعون اىل ربيعة ويعدون من عشائرها"كنانة": جنانة -2
رئيسهم عبداحلسن ابن احلاج . منهم من يسكنون ىف أراضي الدخيلية التابعة لقضاء الرفاعي. العراق
  :وفرقهم. خضري

  .رئيس الكل. رئيسهم مسلم الدنبوس. الرؤساء.  آل كمر-1

  .ضي اجلزيرة مع حجامىف أرا.  ااحيل-2

  .ىف أراضي مشكلي.  الدريسات-3

  .رئيسهم عبداهللا آل مسعود ىف أيب عراميط ىف الشطرة.  آل مسعود-4

  .رئيسهم صاحل العنرب ىف أيب عراميط.  اجلالالت-5

  .وجياورهم خفاجة وقسم منهم مع آل محيد

. وكانت قدمية السكىن فيه. نبوسرئيسها حمسن احلسن الد. ومن كنانة جمموعة كبرية ىف لواء العمارة

ومن فروعها على ما . وخنوم دندي. ومنهم ىف الكرخة وىف دويريج. وهلا اتصال م. سبقت بين الم
  :جاء ىف موجز تاريخ عشائر العمارة

  . النظامات-1

  . الدريسات-2

  . الزرجيات-3
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  . اجلالالت-4

  . الشحيتات-5

  . بيت سنيد-6

  . بيت بريسم-7

  .ي بيت حتيو-8

  .وهم الرؤساء.  بيت زامل-9

  . الكمر-. 1

والزرجيات مثال ويشتركون . ومن مراجعة هذه الفرق أو االفخاذ يتبني اختالطهم كما نرى ىف الدريسات
  .مع كنانة ىف املنتفق ىف أفخاذهم

مع ومن كنانة قسم كبري . ومنها ىف لواء الديوانية، وىف لواء دياىل متفرقني وجمموعات ليست بالكبرية
  .ربيعة وىف امليناو من ايران

وقسم كبري منهم ىف أحناء احلويزة يساكنون كعبا ويتصلون م اتصاال وثيقا ورمبا يصعب التفريق بني 
  .فروعهم بعضهم من بعض

وبعضهم يقول ام .  يدعون أم من عبادة"عروس"خنوم . رئيسهم سعود احملمد العلي:  الدفافعة-3
 جد "محيد"وجناد جد النجادات، و . وهم اوالد حممد العروس جد الدفافعة. "العجرش"من عبودة من 

 من املماليك علي الشعيب منهم وهو اجلد االعلى لعلي بن "1"وان قاتل سليمان باشا الصغري. احلميدات
  :وافخاذهم. وال يزال له عقب. شخناب بن ابراهيم بن محد بن علي الشعيب

  .ولرئيسهم جبارة البلب.  حبارنة-1

  .رئيسهم علوان الكونة.  جبريات-2

  .رئيسهم سرهيد الفهد.  سواملة-3

  .رئيسهم كاظم الشهاب.  مهيات-4

  .بيت دفرة، وآل حالوة، واحلمود: ومنهم. "محدة"خنوم .  محيدات-5

بيت دهيم وبيت سليمة وبيت هليل : ومنهم. "رشدة"رئيسهم كريدي الكضكاض خنوم .  جنادات-6
  .واملساملة

  . سعيدات-7

  .رئيسهم حممد السلمان.  فضيالت-8

  .رئيسهم علي احلسني.  جواملة-9
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حيكون . وذكر يل ان الرؤساء مل يكونوا من هذه الفرق. رئيسهم سعود احملمد العلي.  بيت الطريفي-. 1
  .ان جدهم كان بيده قلم احلشامات وهم من بيت داود فخذ منعزل عنهم

  . آل شهاب-11

  . البو شكري-12

  . الغليسات-13

  .الرؤساء.  آل داود-14

وليس هلم .  ويرجعون اىل محري، وكانوا ىف الشام"محدة"خنوم . حنو ثلثمائة بيت:  ربيعة وبنو ويس-4
أو . رئيس عام ويقال ام من أوس وتساكنهم طوائف من ربيعة اال أم عند االطالق يقال ام من ربيعة

  ."ربيعة وبنو ويس"

  :وفروعهم

  .رئيسهم الشيخ خلف السلمان. ىف اهلارونية.  البو سلمان"1"

  .بالعزية.  صجرية"2"

  .رئيسهم علي املاحل.  الغزيوي"3"

  .يرأسهم علي املاحل وحمسن العبجل. ىف السعدية.  اجلخيدم"4"

  ."براز الروز"ىف بلدروز .  الكطو"5"

  .رئيسهم خليفة املروح.  اجلراونة"6"

  . اجلبارة"7"

     : اريون االنب-5

. كانوا يسكنون كرود قزاق على الفرات ىف أحناء املسيب مث أقاموا ىف احلركاوي عند فتح ر اليوسفية

وهم أصحاب . ويرأسهم خضري احلمادي السليمان ومال فياض ابن احلاج حسني. "اوالد علي"وخنوم 
 أصلهم من ربيعة من جنانة ويدعون أن. مجال وثراء وأهل عمل يستخدمون الفالحني ليكونوا سراكيلهم

أي مل يأتنا " عتبك على الطارش ما جانا"هوس عليهم اجلدادة، . ومنهم من يقول أصلهم يهود. "كنانة"
وش جابك : "وأخرى. أي دعين أفرغ لك يايهودي" خليين افرغ لك ييهودي"و . رسولك فعتابك عليه

ومنهم من يقول كانوا .  يهودي والعداء ظاهرواحملفوظ يهليجي أي ما جاء بك اىل الرب يا" للرب ييهودي
قال يل ذلك السيد . اىل آخر ما قيل مما يفسر بنبز للمعادين هلم. ىف االنبار أيام االمام علي فكانوا وكالءه

  .وقزاق من االوقاف القادرية. هاشم الكيالين

  :أفخاذهم
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  .رئيسهم مال فياض ابن حاجي حسني.  البو سهيل-1

  .رئيسهم حممد احملسن.  البو شيخ علي-2

  .رئيسهم ابراهيم احلمد.  البو علوش-3

  .رئيسهم خضري احلمادي.  البو حسن-4

  .وتويف. رئيسهم علوان السليمان.  البو خدام-5

  .رئيسهم ابراهيم املهجهج.  البو حسني-6

  .رئيسهم علوان السليمان.  البو عبد ربه-7

  .رئيسهم ناصر العباس احلسني.  البو طهماز-8

وهو ابن حاجي حسني . وان رئيسهم املال فياض يتصل به. "عليا"أصل خنوم جدهم االعلى املسمى و
ومنهم ىف ناحية السعدية وىف خانقني وبينهم مياح . بن سهيل بن حممد بن فرج بن حسن ابن علي

  :ومنهم. ورئيسهم جوامري ابن نكة

  .واحلسينيةرئيسهم ناصر أبو والده يسكنون ىف كربالء .  البو حسني-1

  .يسكنون ىف املسيب. رئيسهم عيسى احملسن.  البو حمسن-2

  .ومنهم ىف قرية الرعايا. رئيسهم سعود اخلضري.  العاكول-3

 ىف قصر العني رئيسهم محد العباس وتويف وآلت الرئاسة اىل ابنه "عني التمر"ىف شثاثة .  البو حردان-4
  .حممد

  . ىف الكاظمية"ة التلحمل"ىف حملة االنباريني .  البو شهاب-5

واملشهور ان عبودة وعبادة منهم وان . ويطول بنا ذكر عشائر ربيعة املنتشرة ىف االحناء العديدة. هذا
  .عشائر ربيعة تولت رئاسة أكرب عشائر القرنة واهلارثة وبين خيكان كما هو الشائع

  كعب

شائر كثرية كانت ىف العراق، فمالت وهى ع.  بنو كعب من العشائر القدمية من ربيعة"امارا وعشائرها"
ومنها . وكانت احلويزة من العراق فتسلطت عليها ايران ودام الرتاع عليها مدة طويلة. اىل احلويزة

وكانت تابعة للمشعشعني مث حكم .  ىف ايران"امارة كعب"جمموعات عديدة ىف العراق كما تكونت 
ن الزند ىف أيام حكمه استخدمها للتسلط على عليها نادر شاه واستخدمها ملصاحله كما أن كرمي خا

ومرت بنا حوادثها أيام استيالء املنتفق على البصرة وحوادث أخرى . البصرة بواسطة اخيه صادق خان
  ."1"بالوجه املبني ىف تاريخ العراق
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 من عشرية الدريس من كعب مث آلت "البو ناصر"هذه االمارة كانت عشائرية، وبيد :  امارة كعب-1
ومنه انتزع علي رضا باشا . "البو ناصر"وليها بعد . الشيخ جابر بن مرداو بن علي بن كاسب الكعيباىل 

وان ايران تدخلت ىف االمر، وجرت املفاوضات اىل عقد الصلح . م1837 -ه1253الالز احملمرة سنة 
  .م1847-ه1263 مجادى اآلخرة سنة 13 ىف "ارضروم"فتم وعقدت املعاهدة ىف ارزان الروم 

    

وبقيت ىف ادارة الشيخ جابر اىل ان تويف سنة . ومبوجب هذه املعاهدة صارت احملمرة للدولة االيرانية
نصرة امللك امري التومان احلاج جابر "وكان يلقب . "قامت قيامة جابر"م وتارخيه 1881-ه1298

 احملرم سنة 2ىف ودامت االمارة له اىل أن قتله الشيخ خزعل .  فخلفه الشيخ مزعل وورث القابه"خان
وبعد . فاكتسبت امارة الشيخ خزعل املكانة املعروفة مدة. فصار مكانه أمري احملمرة. م1897-ه1315

نيسان سنة . 2ذلك سخطت عليه دولة ايران أيام جاللة رضا شاه البهلوي فانتزعت منه االمارة ىف 
. م1936 مايس سنة 26 ىف بقى ىف حجر الدولة اىل أن تويف. م، واعتقلته السلطة ىف طهران1925

وله من البنني نظام الدين، والشيخ كاسب وهو االبن االكرب، وعبد الكرمي، وعبد . ودفن ىف النجف
العزيز، وعبد احلميد، وعبداهللا، ومنصور، وعبد ايد، وعبد اجلليل، وحممد سعيد، وعبد االمري، وصاحل 

الحناء ااورة ىف ادارة ايران رأسا وقضت على ومن حني اعتقاله صارت احملمرة وا. واربع عشرة بنتا
وكانت هلا االمارة على كعب طويال . االمارة ومل تعد اليها كما اا اعتقلت بعض زعماء البو ناصر

... "الفالحية"وكان حمل االمارة . وبقيت عشائر كعب تابعة للدولة. وعلى احملمرة أكثر من مائة سنة

  .، والفيلية، وغريمها"مدينة االهواز" ومن مدا ناصرية العجم "عربستان"ويقال هلا . واالدارة اقطاعية

ومنهم من يقول ام فرع مستقل يتصل بكعب . ويعد من احمليسن. "آل كاسب"ويقال لبيت االمارة 
ظ وامنا هذا هو احملفو. ومل يطعنوا باحمليسن من هذه اجلهة وامنا يقولون اننا لسنا منها ال لقصور فيها. رأسا

  .من نسبنا

  . وهم آل جابر االمراء، وآل امحد، وآل منصور"آل علي"وفروعهم 

وكثرا ىف احناء . منها ىف العراق. "عامر"وخنوا . "كنانة"ومثلها . من عشائر ربيعة:  عشائر كعب -2
 امتدت ىف اجلانب الشرقى من شط العرب وتبعد احملمرة عن كردالن. احلويزة ىف احملمرة وما واالها

وبقرا اطالل قرية ذا . العراقية مبسافة مثاين ساعات مشيا وهى على ميني ر كارون بالقرب من مصبه
وىف اليمني يبلغ امتدادها حنو اربع . وفيها مقاطعات على يسار هذا النهر متتد حنو ساعتني. االسم

  . ه.124ه، ومت بناؤها حنو سنة 1236وهذه البلدة بنيت حديثا حنو سنة . ساعات

وهى حمصورة بني اخلليج وشط العرب . ، ومتتد اىل ساحل شط العرب حىت اخلليج"جزيرة اخلضر"وتليها 
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واآلن متصلة بساحلة غري .  ىف نفس شط العرب"جزيرة احمللة"وىف غرب هذه اجلزيرة . ومشري وكارون
  .مفصولة عنه

جاء ذكرها . زال بعضها ىف العراقوال ي.  وعشائر اخرى"عشائر كعب"تسكنها . وكانت احلويزة للعراق
  . وغريها"سياحتنامة، حدود"ىف 

ه وهى سنة تأليفه ومل يذكر 7. 11سنة .  ان احلويزة فيها عشائر كثرية من العرب"زهر الربيع"وىف 
وكانت السلطة او . او كانت عشرية مل تتول امرا. ولعلها مالت بعد هذا التاريخ اىل احلويزة. "1"كعبا

 عند الكالم على حروب املشعشعني وردت امساء عشائر كثرية "تاريخ العراق"وىف . عشعنياالمارة للمش
كانت ىف تلك االحناء وىف القرنة كما ان نادرشاه استخدم بعض هذه العشائر، ومثله صادق خان ايام 

  .استخدم آل كثري وكعبا ىف حروب البصرة واملنتفق. حكم كرمي خان الزند على ايران

فهى من العشائر . "عقيل"ومن بطوا . عشرية من بين كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةوأصل هذه ال
عالوا الكعب، ذوو الطعن والضرب، مساح النفس، مجال الطروس، اصحاب : "وقال البسام. "1"القدمية

  ".اه"2"اجلاه العريض، واساة املريض، والكرم اجلم، واحللم األمت

وملا كانت هذه العشائر مطيعة . بر امارة كعب فنعلم مكانة هذه االمارةكان هذا قبل ان يتوىل الشيخ جا
  ...المارا متكنت، وانضمت اليها عشائر اخرى

وعرفت ايضا ىف واقعة احملمرة ايام علي رضا باشا . وبدأت شهرة بين كعب تزداد ىف امارة الشيخ جابر
  .الالز بالوجه املبني ىف التاريخ فقوى مركزها ىف ايران

  :تفرع عشائر كعب اىل الفروع التاليةوت

ورأى االكثر على ان رئيس . ان حميسن مشتق من هذه النخوة: ويقال. "حسنة"وخنوم :  احمليسن -1
ويقطنون اطراف احملمرة، ومشري، . وزعت كثريا. وتسكن العراق وايران. الفخذ مسمى ذا االسم

  .واجلزيرة اخلضراء، وعبادان

ويقولون ال تنكر مكانتهم وكانوا عضد .  منهم اال ان اآلخرين ينفون ذلك" االمارةبيت"واملعروف ان 
  .االمارة وهذا ال يتضمن طعنا بوجه

     : وفروعهم 

وكانت هذه النخوة للمحيسن كلها فصارت . "حسنة"من اقدم طوائف احمليسن وخنوم .  اهلالالت"1"
  .يرأسهم سلطان الصنكور وعلي الصنكور وهذا تويفيسكنون ىف املعمرة ىف مشري كان . هلؤالء خاصة

. وتويف هذا. رئيسهم عباس السلطان، وعبد السيد بن سلطان العلي. "فرحة"وخنوم .  البو فرحان"2"
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. ، وىف ايران ىف ر يوسف، وجويبدة، وتنكة، وجزيرة حاجي صليو"السلهوة"ويسكنون ىف العراق ب 

  :وهم

  .آل صلبوخ. 1

  .بيت سلطان. 2

  .املعروف ام انقرضوا، أو تشتتوا.  الدوامل"3"

ومنهم من يقول اصلهم من . "رابعة"يسكنون ىف الصوينخ واكثريتهم ىف احملمرة وخنوم .  البغالنية"4"
  .رئيسهم سلمان بن غليم املطرود. "ربيعة"

خلصاصيف رئيسهم حاجي يعكوب ابن حاجي عذيب ىف العراق ويسكنون ىف شلهة ام ا.  بيت غامن"5"
وىف البليانية والزيادية ورئيسهم فاضل ابن حنظل ىف ايران، وخلفه ماجد احلنظل ويسكنون ىف السورة 

 وعلى هذا يكون اعتبارهم "نصرة" و "زيود"وذكر يل بعضهم ان خنوم .  واحلفار"الفيلية"وهى قرب 
  .من احمليسن بسبب اتصال ااورة واالختالط

  :وافخاذهم 

  .البو شتال. 1

  .اخلواجات. 2

  .احلالف. 3

  .وقد مر ذكرهم. ليسوا منهم. الصيامر. 4

  .ومنهم ىف البصرة. رئيسهم شريف. اخلرسان. 5

  .أصلهم من متيم. الشريفات. 6

  .وهؤالء من فرق اخرى اختلطوا م

خنوم . تويف واآلن منصور اجلنعان. رئيسهم سلمان اجلنعان ىف العراق. "كنعان" بيت جنعان "6"
يسكنون اراضي الطويلة، والدعيجي، والزين ىف العراق، وىف .  مما يدل على ام من بين متيم"ومدر"

ويسكنون ىف جزيرة اخلضر ىف ايران وفيها . من متيم. "بيت خباخ"ويلحق م . اراضي البو محيد ىف ايران
  .اغلبهم ومنهم ىف البصرة

يقيمون .  مما يدل على ام من طىء"فضول"م خنو. رئيسهم نصار بن ناصر أبو مطرة.  البو معرف"7"
  .ىف الرميلة، وام اجلبايب، وام اخلصاصيف يف العراق، وىف املنيوحي من ايران

. رئيسهم فيصل بن امساعيل الناصر ىف ايران، ومهودر بن طعمة ىف العراق. "علية"خنوم .  العيدان"8"

  .البو علي والبو حوجيي والبو طعمة: ومن فروعهم
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وخنوم . وهذا تويف. رئيسهم عبد احلسني احلاج فيصل، ومالك ابن احلاج فيصل.  اهل العريض"9"
  .واصلهم من متيم. "عورة"

  . من كعب، رئيسهم حممد احلاج جنم"الدريس"اصلهم من .  البجاجرة" 10"

  .وهم ملحقون باحمليسن. كلهم ىف كارون ىف السلمانة وما فوقها.  الزويدات"11"

  .ومنهم بالبوارين من العراق. منهم بالعريض، وىف كوت الشيخ بايران.  حاجي فيصل بيت"12"

  ."عامر"خنوم . رئيسهم ثامر السلطان، ويعقوب الرياحي، وبيت علك احلميد.  العطب"13"

  .يعدون من ربيعة الفرس. ىف احلفار.  اخلواجة"14"

رئيسهم .  من الدورق على اخلليج الفارسي"بزية ال"1"خور"ىف الفالحية ىف حمل يقال له :  البو غبيش-2
وهم اقوياء . "سبيع"وبعضهم اكد يل ام من . وهم من اشهر عشائر كعب. دايخ البجاي من بيت هليل

  .وضخام البنية

يسكنون اوشار وعبادان والكصبة والفالحية وان العساجرة ىف الدورق . "عامر"خنوم .  الدريس-3
وهلم السلطة على .  منهم الشيخ جابر ابن الشيخ عبداهللا وهم امراؤهم قدميا"ناصرالبو "ورؤسائهم . منهم

ومن . العشرية وان ابن عم الشيخ جابر حجرت عليه الدولة االيرانية ىف حادث القضاء على االمارة
 "سبيع"وحتققت من نفس العشرية ام من . رؤسائهم مغامس بن زاير املوسى الفيصل وعلي النصار

  .ة املعروفة ىف جندالعشري

خور "وكثرم ىف . يسكنون الفالحية ىف الغياضي، والعبودي واملنصورة والشاويل وغريها:  اخلنافرة-4
  .يعيشون على صيد السمك والطيور. ، ومن رؤسائهم جاسب الزاير الذياب"الدورق

. "الدورق"ل والفالحية ويسكنون ىف اجلفّا. رئيسهم عبد الرسول العبد احلسن : "آل مقدم" ادم -5

  ."عامر"وخنوم 

  .رئيسهم احلاج منيشد ابن احلاج عبودة. يقيمون ىف أم الصخر:  حزبة-6

رئيسهم .  من احملمرة جتاه الفاو على ساحل شط العرب ما وراء عبادان"كصبة"يسكنون :  النصار-7
الدريس عشرية واحدة  ويعدون مع "البو ناصر"ورؤسائهم . "عامر"خنوم . الشيخ شايع ومذخور

وفروعهم مشتركة ىف . وكلهم منتشرون ىف أحناء البصرة كما ىف ايران. وتعادل احمليسن ىف كثرا
  .، مث صاروا ىف مشيخة الشيخ خزعل"البو ناصر"وهم حتت رئاسة . الناحيتني

    

  .ىف امليناو. رئيسهم أمحد املوىل الغويرس.  كعب الدبيس-8

  .وقد تويف واآلن أخوه جاراهللا. انرئيسهم علو.  العنافجة-9
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وجدهم املسمون . وهؤالء يرجعون اىل النصريي من بين الم. رئيسهم دركال بن فعيل. عبد اخلان-. 1
والرئيس اليوم . وأوقفت السلطة االيرانية رئيسهم. يقيمون ىف شاوور والكرخة من امليناو. "عبد اخلان"به 

  .عزيز فعيل

  . صغرية ىف الدورق"بديدة"فرقة :  اجلواسبة-11

وهلم مهارة ىف تلقي االخبار، وهلم . وعشائر بين كعب ال خيتلفون عن سائر العشائر العربية ىف عوائدهم
عناية بالغرس والزرع سواء ىف الفالحية أو االمساعيلية، واالهواز، أو شوشتر، ودزفول ومنهم من يقوم 

وبعضهم مدح .  ويعدونه من خري االقوات عندهم.وعيشتهم على التمر. بأمر تسيري الزوارق واملشاحيف
اذن كيف يعيشون؟وىف أفراحهم يستخدمون : فتعجب وقال!االنكليز، فسأله آخر هل عندهم متر فقال ال

  .نزيل أهل الدار ونرتل: ومن هوسام...  للهوسات"املهوال"

  .شديت حزام الشر بيدي

  :وفرقهم. م من بيت عاصيوهؤالء رئيسهم علي اهلمي:  عشائر كعب ىف العراق-3

  :وفروعهم. وهؤالء يسكنون مبعزبة مشايل العمارة:  آل حسن-1

  .الرؤساء.  بيت عاصي"1"

  . بيت عبادة"2"

  . بيت امللحة"3"

  . البو حتيتة"4"

  ."بيت صباح" صباحبة "5"

  . بو نصراهللا"6"

  . العصافرة"7"

  . الرويتع"8"

  . البعيجات"9"

  :وفروعهم. ة وىف امليناو ىف ايران، ومنهم ىف العمارةوهؤالء ىف الكرخ:  آل عامر-2

  . آل حاجي"1"

. والصواب أصلهم سنبس من طيء. الظاهر أم غري املذكورين ىف السراي أو أم منهم.  الدبات"2"

  .وسكنوا مع هؤالء

  . زبيد"3"

  . عطاشنة"4"
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  .من الندة.  البندة"5"

 ىف كصيبة، ومع البو حممد، وآل "احللفاية"، و "ريجدوي"وهؤالء يسكنون قرب احلدود االيرانية ىف 
  ."بيت ديخ"، و "النبكان"، و "شناترة"، و "بيت عزير"، و "العبوس": ومنهم. ازيرج

  :ويلحق م. وهؤالء مل امتكن من احلاقهم ىف االفخاذ وتقسيمها عند كعب

  .وهؤالء من البو حممد وعاشوا معهم.  بيت صومية-1

ائر العمارة عد من فروعهم ىف العمارة العصافرة، وآل حسن، والنبكان، والبو وىف موجز تاريخ عش
، "احلجاج"نصراهللا، والبعيجات، والرويتع، وبيت صياح، والعبوس، وبيت صومية، وبيت مانع، واحلياي 

  .ومنه الرؤساء. والبندة

  .فنرى االختالف بني ما حققناه وما ذكر ىف املوجز من عشائر العمارة

  خرىعشائر ا

 وهذه العشائر منها ىف العراق ال سلطة المارة كعب عليها، ومنها ىف احلويزة، وال ختلو " متصلة بكعب "
  :ومن أشهرها. عشرية من عشائر خوزستان اال وهلا أصل ىف العراق

وتقيم ىف احلويزة، والطينة، واخلفاجية، . أصلها من طيء على ما علمته من اناس عديدين:  بنو طرف -1
واملاجلية قاعدة بين . ، وفيها أر وقرى متعددة"مقاطعة ىف الكرخة" "أى مزرعة السوسن"سيتني والب

وهم ىف حدود العراق من جهة العمارة خاصة وحيدهم هور العمارة . طرف وفيها قصر الشيخ خزعل
  : وبيوت الرئاسة"أوالد حممود" و "علية"وخنوم 

  .رئيسهم شيخ صدام.  بيت سعيد"1"

  .رئيسهم لفتة بن مطيلج. يت صياح ب"2"

ولكل من هذين البيتني طوائف عديدة، ومل يستقل بيت من هؤالء ىف الرئاسة العامة لعظم هذه العشرية 
أمهل شأا املرحوم الشيخ خزعل . وهذه من أكرب عشائر ايران وأوالها باالهتمام. وسعتها وكثرة نفوسها

  .يهاوكانت قوته ترتكز عل. ومل حيسن ادارا

  .يسكنون ىف شرقي ر كارون. وأصلهم من ربيعة وليس بصواب عدهم من كعب:  الباوية -2

وهم منتشرون ىف أحناء . اه. "ألف خيال تتبع شيخ كعب. ىف جانب البصرة الشرقي الباوية: "قال البسام
  .شائر عديدةحافظوا على امسهم وان كانوا اختلطوا بع. منهم مع مشر طوقة وربيعة. أخرى من العراق

  :وهذه أشهر طوائفهم 

  :ويتفرعون اىل. "فرجة"خنوم . ورئيسهم علي ابن الشيخ عناية. وهى فرقة الرؤساء.  آل حرب"1"
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  .يرأسهم ناصر اجلابر وابنه معلى. بيت خزعل. 1

  .رئيسهم علي ابن شيخ عناية. بيت مزعل. 2

وأكد . "طفلة"وهلم خنوة خاصة وهى . "يلفظ قسمه يل"رئيسهم جبار بن قاسم علي .  الزركان"2"
  .الكثريون ام من محري

  ."دلّة"وخنوم . رئيسهم حممد املاصخ.  السالمات"3"

  ."نصرة"وخنوم . رئيسهم مزبان بن طعيمة احلنظل.  النواصر"4"

    

  ."شنة"وخنوم . رئيسهم حممد بن علي.  احلميد"5"

  ."كوشة"م رئيسهم ناصر بن عويد وخنو.  البو بايل"6"

  .رئيسهم شريب بن علي خان.  عمور"7"

  . البو رومي"8"

  . جبارات"9"

  .رئيسهم عبد احلسني بن مشكور.  البو عطوي"10"

من آل فضل من .  ابن حاجي عراك اللفتة"معتوك"رئيسهم ايدام اللفتة واآلن حاجي معتوق :  املطور -3
ويعدون . "مطري" ويقال أصلهم "فضول"خنوم . ويقال ام فضول من طيء. آل علي ويسكن ىف احملمرة

من احمليسن ولكنهم ليسوا منهم يسكنون ىف الكطعة بالعراق، واحلفّار واحملرزي، واملنيخ، وجويبدة، ىف 
  .ايران

  :وأفخاذهم. يرأسهم منيهر بن كريش وبيت بردي بن رباط:  الكطارنة -4

  . بيت رباط"1"

م ونعت أنباء بريوت 1954وتويف سنة . مخاين التاجر املعروفمنهم عبد الكاظم الش.  الشماخنة"2"
  .1955-. 1-3جريدة احلوادث . بوفاة جنله االكرب ناصح

  . بيت كريش"3"

  .العيدان، وبنو سكني، والسبيت، واحلمودي: ومن فروعهم:  بنو مالك -5

  .مروا. رئيسهم ثامر السوجيت:  النشوة-8:  البو حممد-7:  بنو صاحل-6

  .وهلم فروع ىف ناحية السويب. "أوالد سامل"وخنوم . رئيسهم جياد العبداهللا. من ربيعة: ياح امل-9

  .قرب رامز:  الزبيد-. 1

  .وهى عشرية كبرية. "االهواز"بني رامز وناصرية العجم :  اخلميس-11
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  .رئيسهم الشيخ تقي العباس وخلفه ابنه حسني التقي. ىف امليناو:  خزرج-12

  : آل ذجري-13

ومن فروعها ىف . عشرية كبرية ىف ايران. ىف ر هاشم مشايل كارون وأماكن أخرى:  بنو متيم-14
  : "خوزستان"احلويزة 

وهذا يسكن ىف الصويرة . رؤسائهم مري جوالن ومري مذكور ومري غضبان ابن مري عبداهللا.  الشريفات"1"
  ."االمارة" وهم من "هذجيان"قرية من قرى 

  .تويف. م شيخ مهودررئيسه.  العيايشة"2"

  . غزيل"3"

  . عزيوي"4"

  . السليماة"5"

  . االمارة"6"

  .ومنهم من يقول ربيعة. رئيسهم احلاج سلطان بن مصبح. الرؤساء.  آل مصبح"7"

  .وهم من الباوية.  احلميد"8"

. رئيسهم وادي. ومنهم من يقول من بين متيم. وهم من طيء. ىف الطينة من احلويزة:  بنو سالة-15

  .وخلفه ابنه

  .ىف قلة. وهم املشعشعون:  املوايل-16

. ومنهم ىف العراق ىف العمارة والكوت ومواطن أخرى. يرأسهم شايع، وزامل ىف امليناو:  جنانة-17

  .مروا

  : الثوامر-18

رئيسهم حميي . يسكنون أطراف احلويزة:  الشرفاء-22:  خفاجة-21:  بنو علي-20:  العايد-19
  .الشريفاتوهم غري . الزيبق

  .منهم ىف ناحية السويب:  البو بصريي-23

  .منهم ىف ناحية السويب:  احلوافظ-24

  . البو جنعان-25

  .منهم ىف ناحية السويب

  . أهايل ابو غريب-26

  .منهم ىف ناحية السويب
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 وال نعلم هلم أصال ىف العراق وامنا عرفناهم أيام صادق خان الزند. ويقال هلم آل جثري:  آل كثري-27

  .ىف وقائعه مع املنتفق

ضد املتقدم ذكرهم وهم شجرة الكرم وأساة العدم ومحاة احلرم يولون مجيلهم وال يهبون : "قال البسام
خصاهلم أشرف اخلصال وأفعاهلم أكرم الفعال ورثوا املكارم واملفاخر كابراَ عن كابر وما ونوا . قليلهم

ا بني احلويزة ودجلة فاصفت هلم هبوا االجسام وال آبوا بصفقة اخلاسر هم سراة الفضل وجنله نزلو
وملكهم اقدامهم أقصى غاية املرام حىت انتعلوا املشترى باقدامهم وحلّوا ذروة اد باعالمهم وافاضوا على 
العايل من فيضهم والفوا بذكائهم بني مشتاهم وقيضهم ذوو جرد سالهب وبيض قواضب طوىب ملواليهم 

اه ومن . "م وهؤالء املشار اليهم تبع للعجم سقمام الفان وفرسام الف ومائتانوالويل كل الويل ملعاديه
  .مث عرفنا العالقة التارخيية بعشائر احلويزة

وهذه العشائر املتصلة بكعب بقايا عشائر كثرية بعثرا احلوادث فاتصلت بأرضها ومالت ىف الغالب اىل 
وكثري منها ىف لواء البصرة واالحناء العراقية . ياة املدنالغرس ففقدت مزاياها العشائرية وصارت أقرب حل

  .االخرى

  عشائر اخرى

وهى تشترك مع عشائر . أصلها قحطانية كما هو حمفوظ العشرية:  السودان-1 "متصلة باملنتفق وربيعة"
 أي كيف جتفو عامر عن عامر فتصد "عامر من عامر جي جتفي"ومن هوساا . "عامر"أخرى ىف النخوة 

  ."أوالد عامر"ولعل لالختالط أثره ىف هذه النخوة فيقولون . اعنه

    

وترجع اىل كندة وتدعى أن جدها عامر بن . منازهلا ىف مقاطعة البحاثة. وهذه العشرية ىف أحناء العمارة
  :وتتفرع اىل. أسود الكندي

  .ومنهم بيت مرجان، وبيت خصاف. الرؤساء.  بيت أمحد-1

ومنهم بيت محيد وبيت عايش وبيت السمني . وتويف.  بن أيب جاسمرئيسهم منصب.  البو عبود-2
  .وبيت شهيب

  .ومنهم بيت صبح، وبيت حرجية، وبيت خنفوس. رئيسهم حسني اهلجول.  بوجحيلي-3

  .صاحب النصيفة الثانية. يرأسهم عامر العلي صاحب النصيفة وعودة احلسن املنصور.  بو كرمي-4

منهم بيت مشعل، وبيت هزام، وبيت . ن وعباس بن حداديرأسهم جاسم بن صح.  بو عليوي-5
  .محدي
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ومنهم بيت حداد، وبيت سعيد، وبيت هبوب، وبيت . رئيسهم كباشي السلمان.  البو ضاحي-6
  .سعيدان

ولكل من فروعهم ما يتفرع اىل ما . "بيت مشهود" و "بيت شتوي" و "الشيوخ"ومن فروعهم املستقلة 
  .يتلوها من أفخاذ

وكان عارفا با لعشائر ورأيت منه أخالقا . رئيسهم املرحوم صيهود العجيل ىف العمارةكنت شاهدت 
انه ابن عجيل بن سعد ابن عبداهللا بن عيسى بن امحد بن صاحل بن حسني بن علي بن : وقال يل. فاضلة

ي ويريد ان يقول انا سيل جارف أغط. موحان وكل علوة اغطيها: وألبيه هوسة معروفة. حممد ابن عامر
  : وله. كل ربوة

  كل الناس هابتني متاعاي

وسكرين خبمرة رياكة متاعاي حسان النسا من الدنيا متاعاي ورث جدي من امري القيس ليه وذكر يل 
ومل .  الشيخ حامتاَالصيهود ىف بغداد وهو رئيسهم العام"1956سنة "أشعارا كثرية مث رأيت ىف هذه السنة 

ويسكنون ىف أيب صخري وىف سوق . يل ان آل ابراهيم من السودانوبين . تتيسر يل مواجهتة طويال
والبو ضاحي والبو عليوي يقال هلم . "اجلحالن"فألبو جحيلي يقال هلم . يشاركوم ىف االفخاذ. الشيوخ

ومن السودان ىف احلويزة عشرية كبرية تسكن أراضي السابلة ورئيسهم احلاج . آل علي فهم من السودان
يزرعون الشلب . ومنهم ىف القرنة وىف سوق الشيوخ ولكن جمموعام صغرية. ديعلي من بيت محا
  .واحلنطة والشعري

 مشترك بني السواعد والبو حممد "هور اجلكّة"و . وجياور السودان ىف العمارة البو حممد والسواعد
  .والسودان

  :ويلحق بالسودان

ومنهم بيت كشموط، والعوامر، . فنديرئيسهم زامل ابن . من العجرش ىف احلويزة.  البو محادي-1
  .وبيت دهوس وبيوت أخرى

  .رئيسهم حممودبن نابت الفاضل. من املنابية ىف احلويزة.  الكواضي-2

ويعد هؤالء من السودان ال يفترقون . رئيسهم فريج بن غضيب. من امليناو ىف احلويزة.  الصكور-3
  .عنهم

هللا بن عيسى كان ىف احلويزة مع العشرية فدام احلرب ومن حمفوظات هذه العشرية ان أحد رؤسائهم عبدا
م فأصاب أراضي 1828-ه1246 سنة "أبو ربية"والقتال بينهم وبني بين طرف، مث صار طاعون 
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احلويزة ال سيما السودان حىت كاد يفنيهم عن آخرهم، ومات عبداهللا ىف هذا الطاعون وترك 
وىف هذه االثناء حارب .  ىف املشرح من العمارة"جريت"قاطعاَوسعداَوجرتيل وعيسى، فهاجروا جلهة 

مشتت من البو حممد خيون بن جناح من بين أسد فمالوا اىل جهة بين أسد فانتصروا ومن مث استمروا ىف 
  .مواطنهم احلالية

. وامللحوظ ان صاحب موجز تاريخ عشائر العمارة جعل السودان متفرعني من عامر جد السودان. هذا

وان السودان هاجروا اىل القرنة . وسكنوا أراضي الغراف اىل اآلن. فام اخوم اوالد عمرووأما البيضان 
 فحاربوا بين طرف فمالوا اىل احناء العمارة بالوجه "املشعشعني"ومنها نزحوا اىل املوايل . وال تزال بقاياهم

  ."1"املذكور

م ىف العراق وجند والشام وبالد أخرى بادية وانتشر الكثري منه. العدنانية. من بين خمزوم:  بنو خالد -2
ولكن السبكي وعبد .  قد انقرضت"رضي اهللا عنه"وىف ابن االثري ان ذرية خالد املخزومي . وحاضرة

الغافر والسمعاين والبقاعي نصوا ىف طبقام وتوارخيهم على وجود الذرية اخلالدية، وترمجوا كثريا من 
  .ري من انقراض عقبه امنا كان ىف املدينة املنورة، وليس على وجه االطالقأكابر رجاهلا، وما رواه ابن االث

    

، وعشائرهم مشهودة، وتتناقل نسبها املعروف "طىيء"بنو خالد من أخالف آل فضل : قال العدواين
وعدد ىف ... ، وتغريت م االحوال بني قوة وضعف"2"املتواتر، وكان هلم أعظم شأن ىف الشام خاصة

وغرض . باسم فرقهم ىف أحناء الشام مما ال حمل لتفصيله هنا كما ان ما ذكره ال خيلو من نقدالروض ال
املؤلف فيه مصروف اىل أن آل فضل انقرضوا وصار خلفهم اوالد البنت ويريد م بين خالد ليتوصل ان 

  .جيعل امارة آل فضل لبين خالد وهذا حيتاج اىل سند تارخيي

  :االحساء وأسالفهمهذا وان كثرة بين خالد ىف 

  . آل منيع-1

  . آل عريعر-2

  . آل محيد-3

أوضحت ذلك . وامللحوظ أن عشائر كثرية من الكرد تنتسب اليهم وهى بلباس، وبابان وبيشدر وغريها
  .ىف الد الثاين من عشائر العراق

 رئيسهم جواد ."هبوس"وىف اخلالص منهم ىف منصورية اجلبل وىف مواطن أخرى ىف تلك االحناء، وخنوم 
  :وفرقهم. م1935-1-12بن رويز ومنه حتققت فروعهم ىف 
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  .فرقة الرؤساء. من آل عريعر.  السحبان-1

  . الدعمان-2

  . املراجعة-3

  . احلالمتة-4

  . املداهنة-5

  . البو رمح-6

 بني "شيخ بابا"ويسكنون ىف قضاء كفري، ىف الزور عند . وهؤالء رئيسهم مال روضان.  اجلمور-7
 3ج"وقد مر ام من اجلبور . ويساكنهم قسم من الترك واجلاف والكرد. جسبة وكالماسجبل 

  ."92ص

رئيسهم حسن آل جزار، . ومن بين خالد من يقيم ىف أحناء الشامية ىف أراضي الطويلة واجلحدة وغريها
  :، وهم ىف كثرة ومن فروعهم"منصور"وخنوم 

  .الرؤساء.  آل دغفر-1

  . ماردرئيسهم.  البو مطر-2

  .رئيسهم محاد آل جرب.  آل معيان-3

  . السنيدات-4

  . الشبانات-5

هذا ما علمته . ومنهم ىف ألوية عراقية عديدة بصورة متفرقة وقليلة، وىف ايران فرق وطوائف عديدة منهم
رئيسهم حرجان احلاج . ومنهم اخلويلد ىف لواء املنتفق مع آل محيد. م1934-2-26ىف الشامية بتاريخ 

  .صاحل

من عشائر الكوت وكانوا قبال ىف أحناء العمارة ىف اجلانب الغريب قرب االمام منصور ىف :  الكوام-3
ناحية ام حالنة واآلن ىف اجلانب الشرقي وقد تكاثروا مسوا بذلك الم يسكنون عند االمام منصور ىف 

  . من عرتة"وائل"وأصلهم من . الدجيلة

  :ويتفرعون اىل 

  .ءالرؤسا.  بيت مسيس-1

  . بيت طعيمة-2

  . البو حسن-3

  . بيت دبيثي-4
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  . البو ويس-5

  . بيت محيد-6

واختالف النخوة . وأكد يل شيخ الكوام ام اليوم فرقة مستقلة، وليسوا خارجني عنهم.  الشواعل-7
  .جتعلنا نشتبه ىف أصل النجار

اظم، وامنا املشهور ان االمام علياَ ومل تقطع العشائر ااورة أنه من أوالد االمام الك:  االمام منصور-4
. حينما جاء اىل هذا املوطن صهل فرسه أيها االمام انك منصور، فكان من كراماته، فاختذ هذا احملل مزارا

  .ولتقادم عهده مل يعرف تارخيه بالتحقيق

  عشائر قيس

  قال املتنيب 

 قيس وبعد قيس السالم ثم  كتبت فى صحائف المجد بسم

وتكونت منهم عشائر كثرية بأمساء جديدة . واآلن ىف حالة تشتت وتفرق. ة عظيمة جداومكانتهم القدمي
وان املنتفق يرجع غالبهم اىل . ولكن كثرا مل جتعل منها جمموعة موحدة كما كانت ىف عهودها السابقة

  .، ويهمنا هنا أن نذكر العشائر املعروفة بالقيسية"قيس عيالن"

  :وفرقهم. يسكنون ىف حران ومنهم ىف العراق. "زعب"خنوم . الصليحافظوا على امسهم ا:  قيس-1

  .والظاهر ان بعضهم من قيس. "1" بو شعبان"1"

ذكر يل . رئيسهم حسني الصاحل من العثمان وهم حنو الفي بيت. "الرها" ىف حران "السيالة" الصيالة "2"
ومنهم . وعا قيسية اختلطت مولعل فر. واملعروف أم من طيء. ذلك الشيخ عجمي باشا السعدون

ومن هؤالء ىف قضاء عانة، ومنهم اجلميلة ذكرا . نفس الصيالة، وبنوحممد، وبنو عثمان، وبنو يوسف
ومنهم مجاعة ىف . وهم اسرة معروفة ىف بغداد. اصلهم من حران. "آل الشواف"ومنهم . "2"على حدة

  .كبيسة

وكان ابوه .  ىف ايب غريب رئيسهم أمحد بن عبد الواحد"امللحان" ىف احناء بيجي، و "اجليسات"ومنهم 
  .رئيسا

تسكن ىف . اا عشرية ذات اطناب: قال صاحب تذكرة الشعراء. من العشائر القيسية:  الكروية -2
 "عنوان اد"ومثله ىف كتاب . "3"سفح جبل محرين وعدها فرقتني كروية جديدة وكروية عتيقة

  ."4"ه1103 ورد ىف بيورلدي العزة سنة "د بكبايزي"ومن رؤسائهم . للحيدري
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وان االمري حازماَ كان له اربعة اوالد . وبايزيد بك هذا هو ابن حسني بك ابن ناصر بك ابن االمري حازم
  :وردوا من الرها وهم

  ."البو حسني"ومنه تكون فخذ . جد بايزيد بك املذكور.  حسني-1

  ."البو عالّن"منه تكون فخذ .  عالّن-2

  ."البو غازي"ومنه فخذ .  غازي-3

  .والظاهر انه ال عالقة له بآل احمليسن من كعب. وهذا ذهب اىل احلويزة وال يدرى عنه.  حميسن-4

وتوالت الرئاسة فيما . جاؤا من الرها. ومنها تكونت الكروية اجلديدة. "املصاليخ"وهذه االفخاذ يقال هلا 
وملا . ه اخوته وذهبت زوجته بابنه الصغري ناصر اىل تركية جد بايزيد بك قتل"حسني بك"فمنهم . بينهم

  .ورد السلطان مراد الرابع بغداد اعاد الرئاسة اليه

  :ومن اوالد بايزيد بك

مث . ومن هؤالء مونس بك ابن حممد بن عبداهللا وكان رئيسا. "البو عبداهللا"تكون منه فخذ .  عبداهللا-1
 ومن اسرته االستاذ الرئيس امحد حممد القيسي ىف اجليش .وعاد اىل نارين وقربه هناك. سكن بغداد

ومنهم . وعن سلسلة نسبها. العراقي ابن يوسف بن مونس بك املذكور ومنه علمت عن هذه العشرية
  ."بيت محودي النجم" و "بيت علوك النجم"

  .ومنه البو محود سكنوا بغداد.  محود-2

  ."البو رحال"ومنه .  علي-3

  . ىف بغداد"بيت حسن الشكرة" و "بيت عواد العثمان" و "بيت رزج"رزق ومنه بيت .  كرمي-4

  ."البو عمر"منه .  عمر-5

  . سكنوا بغداد"حممد" و "دلّي"ومن اوالده 

 فصارت اىل "البو عالن" رئيسا، مث صارت اىل "حسني الغازي" فصار "البو غازي"مث انتقلت الرئاسة اىل 
ومنه انتقلت الرئاسة اىل ابنه . "البو فريج"خلف اجلاسم من مث صارت اىل . علي بك ومنه بيت جادر

  .وهذا استقيت منه املعلومات. صاحل

وىف ناحية قرة .  ىف الزاوية من ناحية السعدية"كروه يل"، ويسكنون ىف اراضي "جيس"فالكروية خنوم 
، وجبالغ، تبة ىف مقاطعة الكاووري، واالحيمر، واحملمولة، وبردان، وكيفه جي، وحجات، وجيس

تفصل بينهم . وجياورهم العزة، واللهيب، والبيات، والطاطران، والبالنية، وبنو ويس وربيعة. واخلالوية
  :وفرقهم. وان قراهم بامساء اراضيهم. وبني بين ويس وربيعة دياىل، وعشرية الزند، والزنكنة
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وهم اوالد عم . حل اخللفورئيسهم صا.  الرؤساء ىف احلال احلاضر"البو فريج" -اوال:  املصاليخ-1
  :املصاليخ، وفروعهم

رئيس صحة لواء . ومنهم الدكتور علي غالب. رئيسهم صاحل اخللف اجلاسم. الرؤساء.  البو ناصر"1"
  .ومنهم البو درباس، والبو حليحل. بغداد

  .لدليم من البو عيسى ىف لواء ا"البو مهنا"ومن هؤالء . رئيسهم صاحل احلبيب السليمان.  البو مهنا"2"

وهؤالء . وتويف فخلفه حفيده ابراهيم بن سلمان العثمان. رئيسهم عثمان السلمان.  نفس املصاليخ-ثانيا
  :عرفوا باسم اصل الفرع ومنهم

نوري " املرحوم "حبز بوز"ومنهم صاحب جريدة . عرفوا باسم الفخذ االصلي كما تقدم.  البو عالن"1"
 رئيسهم "البو جادر"ومن البو عالن . دكتور امحد عزت القيسيومنهم االساتذة طاهر القيسي وال. "ثابت

 ىف "كروه يل"، ويسكنون اراضي "البو عالن"وكانوا يسمون . رشيد الشبيب وكانت الرئاسة فيهم
  .الزاوية

قسم منهم . رئيسهم شهاب بن امحد النجم. اوالد علي بن بايزيد بك وهم من املصاليخ.  البو رحال"2"
  .ىف بغداد

  .رئيسهم امحد الدرويش. اوالد عمر بن بايزيد بك من املصاليخ ايضا. لبو عمر ا"3"

ومنهم . اوالد غازي ابن االمري حازم أخو عالن من املصاليخ رئيسهم متعب الكصم.  البو غازي"4"
ومن هؤالء ىف .  ىف حريب"البو شناوة"، و "البو حميميد"و . "البو شلتاغ" ويتفرعون اىل "اخلشاالت"

. ومن البو غازي مفيت بغداد السابق االستاذ املرحوم قاسم القيسي. ة وىف بغداد ىف حملة احليدرخانةبعقوب

  :ومن فرق الكروية

  .رئيسهم حممد احلسن.  البو نزال-1

  .رئيسهم حممد السلمان.  الدويان-2

  .ومنهم ىف حملة بين سعيد ببغداد. رئيسهم فيصل احلمد.  احلمامدة-3

  .داهللا البو كاظم العب-4

  .ومنهم من يعدهم من النعيم.  الغالمات-5

  .رئيسهم ابراهيم احملمد ىف نارين.  اخلميس-6

  :رئيسهم صاحل احلبيب الشالل.  البو دراج-7

  .ويقال هلم البو داغر.  البو زيدان"1"

  .رئيسهم محودي الداود.  البو صالل"2"
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  .رئيسهم عبداهللا بن يونس ىف نارين.  البو حسني"3"

  .رئيسهم صاحل العباس. لبو علي احلمد ا"4"

  .رئيسهم حسني العليا املال اهللا.  البو كعيد"5"

    

  .ومنهم معاىل االستاذ حسام الدين مجعة. وغالبهم يرجع ال طىء. "اجلاغات"ويقال هلم .  الصوايف-8

  .يرأسهم سلمان اخلليفة وصاحل احملمد من طىء.  الصناعات"1"

  .ويرجعون اىل البو عيسى.  اهلليبرئيسهم خلف.  العيساوية"2"

  .ويرجعون اىل البو نزال. رئيسهم طعمة العبو.  البالالت"3"

  .من الكروية العتيقة. رئيسهم محيد احلسن.  الكحاطنة-9

  .رئيسهم عباس العلي من الكروية العتيقة.  الرحاملة-. 1

  ."قوالي" خانقني ىف اراضي ىف احناء. من الكروية العتيقة. رئيسهم داود السلمان.  الصباحبة-11

  .من الكروية العتيقة. رئيسهم ابراهيم الياسني.  الدراوشة-12

ومنهم ىف أراضي مشميس ىف .  ىف السعدية"كروه يل"رئيسهم شكر احملمود ىف .  العويسات-13
  .املدحتية، ويتبعون البو محد من البو سلطان

  .رئيسهم حممد احملمود ىف نارين.  الشميسات-14

  :ويلحق م. واآلن مع بين ويس وربيعة. الرتارات -15

  .ومنهم ىف بغداد. رئيسهم جياد بن حممد السلمان ىف نارين.  الطواالت من حرب-1

  .ويعدون من بين متيم. يسكنون بني بغداد واجلديدة. رئيسهم حسن السمو.  السواكن-2

  .رئيسهم صاحل الكرمي.  اجلميلة-3

ومنهم . "كروه يل"ويسكنون ىف . يدعون ام من اجلبور. شاللرئيسهم حممد ال.  البجاجيل-4
  ."الشطيحات" قسم منهم ىف عليبات، ومنهم "البطاطلة"

  . السجافات-5

  . احلشامات-6

يسكنون . بينهم وبني مشر حتالف. "قيس"رئيسهم عبعوب ابن الشيخ حممد، وخنوم جيس :  الداينية-3
  :وأفخاذهم. وهم حنو مخسمائة بيت. وجياورهم مشر وبنو المىف أراضي بلد روز ىف جذول التحويلة، 

  .، وال تزال الصلة بينهم معروفة"البو سلطان"وهؤالء من زبيد . "بيت صرمي"الرؤساء .  البو حمب-1

رئيسهم شيخ عبد بن كاظم املروح، ويدعون ان السحبان ىف اخلالص واخلوالد ىف مشر :  البو مهدي-2
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م ومروح ابن 1938متوز سنة . 3معلومايت من عبد العزيز احلسني املروح ىف وأخذت ... من بين خالد
. علي بك ابن امساعيل بن خليل بن حسني بن علي بن محد بن مبارك ابن مهيدي بن بزيع بن عريعر

  ."راعي اخلري أخو موزة" وخنوم "آل عريعر"وحيفظون أم من 

  .فضول-رئيسهم جواد الكاظم اجلواد:  احللوف-3

  ."زبيد من البو سلطان"رئيسهم علوان احملمد الرباك :  الفرحيات-4

  ."يدعون عبودة"رئيسهم بريج احلسن :  الركية-5

  ."سادة"رئيسهم خليل االبراهيم .  الزكدرلية-6

  .ومنهم اهلريطان ىف أحناء ربيعة. "هم أصل الداينية"رئيسهم جنرس السامل :  احمليات-7

  :ويلحق م

  . الدشتكية-1

  .من مشر طوكة.  النفافشة-2

  .من زبيد.  احلريث-3

، ومنهم من يعتربهم تبع "جيس"وخنوم . يرأسهم نصيف الرببويت واحلاج حممود اللهيمص:  الردينية-4
وهؤالء ال نستطيع أن نعرف وجوه . يسكنون ىف أراضي الدحلة الكائنة جنويب غريب منديل. الداينية

  :وفرقهم. ويساكنهم فيها االدلفية واملسعود من مشر طوكة واحلريث. القرىباتصاهلم اال ان النخوة تعني 

  ."جيس"خنوم . رئيسهم حممد اللهيمص.  الدريبات-1

ويدعون أم من النعيم . رئيسهم نصيف الرببويت. "اكرع"خنوم . "التعامنة": ويقال هلم.  النعيم-2
  .ان اصلهم جيس: ومنهم من يقول. العشرية املعروفة

 ويدعون أم من "كوشة"وكان أبوه رئيسا خنوم . رئيسهم جامل بن داود السلمان.  كويشات-3
  .مياح ربيعة، ويقال هلم الشروكية

  . بيت زيدان-4

  .اا من مشر طوكة ما عدا التعامنة: هذا وباقي العشرية يقال

يسكنون ىف مهروت . رئيسهم صيهود بن علي الثويين، وكان ابوه رئيسا. من جيس:  الزهريية -5
والتسمية مشتركة .  وسيسبانة وقنرب وىف أطراف منديل وهم حلف مع الكرخية والسكوك"ناحية كنعان"

: وفرقهم: وتباعدهم فرق ىف االفخاذ بينهم. والظاهر أم منهم.  من عشائر االجود"الزهريية"بينهم وبني 

  .البو كران، والصوالغ، والبديرات، واملغيالت، والعرين

وقسم مع الترامجة . منهم مع البو حياص من بين متيم وهم حلف هلم ويؤدون القرش معهم:  اخليالنية-6
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 "ناحية كنعان"رئيسهم جاسم الرميض، ويسكنون اهلارونية، وىف سنسل وصدر مهروت . من اجلبور

 السعدية ومنهم ىف. ومل يكن هؤالء من الكروية كما أكد يل بعضهم. رئيسهم علي بن حممود العباس
  ."العبد"وىف الكبة وخريسان وكثرم ىف املقدادية خنوم 

    :  الدهلكية-7

ومنهم من يسكن مع . الظاهر أم عبادة.  بيتا، رئيسهم الشيخ شطب150، وهم حنو "عبادي"خنوم 
  .الداينية

  :وفرقهم.  بيت500، وهم حنو "جيس"يسكنون ىف ناحية كنعان وخنوم :  الكرخية-8

  .رئيسهم رشيد اجلسام. الوشاحات -1

  .رئيسهم جاسم احلسني السهل.  الكرات-2

  .رئيسهم جاسم بن حممد السلمان.  الفضول-3

  .رئيسهم داود الفرمان.  العرينات-4

  .وهؤالء رئيسهم العام غضبان االبراهيم الربغش

  .يدعون ام جنانة. رئيسهم محادي السلطان.  اجلالالت-5

  .هم حسن السلطانرئيس.  العمادات-6

  .يدعون ام عباسيون. رئيسهم حممود السلمان.  النعيمات-7

  .يدعون ام من بين متيم. رئيسهم علي الشطب.  السوارية-8

  .يدعون ام وشاحات من العبيد. رئيسهم فرحان.  الشميسات-9

 والسكوك يساكنوم .وجياورهم بنو متيم، وبنو زيد. وهؤالء رئيسهم العام حممد السعيد من العمادات
  .ورئيسهم عبداهللا احلسوين. ويعدون تبعا هلم

وهم يعدون اآلن من . أصلهم عبادة. "العبد"خنوم . رئيسهم منصور بن حممد الرجب:  األركية-9
  :وفروعهم. قيس

  .الرؤساء.  البو رومي-1

  .رئيسهم حممد العابد.  البو حممد-2

  . متيم وبنو زيد، والكرخيةوجياورهم بنو. يسكنون ىف بركنية ومهروت

مقلوب الكعيمات وعشائر جند منتشرة وتساكنهم . الظاهر ام من عشرية املطري:  الكعيمات- 10
 ومنهم "قيس"يدعون ام . يسكنون ىف اهلارونية وىف املنطقة املمتدة من اهلارونية حىت تل ايب ردان. عتبة
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هم اىل قبول هذه النخوة أو أم من الكروية واالمساء ولعل السكىن ساقت. من يعتربهم من الكروي اجلديد
  :ومن فروعهم. رئيسهم ياسني الكسارة. متقاربة

  .يسكنون ىف اهلارونية واملقدادية. رئيسهم امساعيل الداود.  البو عروش"1"

  .رئيسهم غيدان االمني.  البو سعيد"2"

  .رئيسهم حممود العبادة.  البو نبلة"3"

حملة "من زبيد من محري وليس بصواب وتتكون منهم : وقال احليدري. "عبادة" خنوم:  املهدية-11
رئيسهم امساعيل الكاظم املعروف بابن ايب والدة، يسكنون أراضي بلّور وبابالن ىف .  ببغداد"املهدية

وهم تبع بين متيم، ويرجعون اىل ربيعة، وينتخون . وكثريون يعدوم من قيس. املقدادية وىف حربتيلة
  :وفروعهم. "العبد"

  . اهلواشم-1

  .من مشر. البو غليض-2

  .يدعون أم عزة.  البو غزيل-3

  . اجلغامات-4

  . البو رجب-5

  .وجياورهم اخليالنية، والكميعات واجلبور، وبنو متيم

، "ندده"وورد ذكرهم ىف االنساب بلفظ . تويف وخلفه ابنه مرهج. رئيسهم صحو العزيز:  الندة-12
من : وما قاله احليدري. "بيت القاضي": بيت وفيهم عوارف يقال هلم.. 5، وهم حنو "صورمن"وخنوم 

. واملشهور أم من امع ويشتركون ىف النخوة.  من زبيد فليس بصواب"قطر الندى"أم من أوالد 

  :وفرقهم. ويقال ام من ربيعة

  .ىف مقاطعة الندة ىف منديل. الرؤساء.  احلمايل-1

  .ئيسهم مسرير.  الصعب-2

  . احملسن-3

  . الششات-4

  .ويسكنون ىف مقاطعيت الندة وطحماية ىف منديل.  العوادل-5

  . احللف-6

  . البو كليب-7

ومنهم على ما يقال . رئيسهم عليوي الفريح وكان رئيس الكل. ىف الدبلة من احللة.  البو مفرج-8



عباس العزاوي-عشائر العراق    748  

وفصلهم االعتيادي مائة لرية، . لبو دريبومن فرقهم ا.  ورئيسهم داود الكاظم"جيس"النداوات خنوم 
وقتل مرة أحد رؤسائهم فكانت ديته ثلثمائة لرية مع جالء ثالث سنوات وذلك الن القتل وقع من أقارب 

  .املقتول

خنوم جيس ومنهم ىف كنعان . وتويف. ىف الروز رئيسهم وهيب االبراهيم الشهاب:  اجلورانية-13
  :وفروعهم. ومنهم من يعتربهم تبع بين متيم

  . البو صكر-1

  . بيت فياض-2

  . بيت معلّى-3

  . طوينات-4

  . مساحي-5

  . غشام-6

  . بيت شناوة-7

  . بيت معيوف-8

  . بيت حايط-9

هذه العشرية كبرية ىف أحناء سامراء قرب ناحية بلد، ومنها ىف لواء :  امع-1عشائر عدنانية اخرى 
اضي أيب عروج، يرأسهم احلاج حممد املهدي، وحممد دياىل قرب بعقوبة ىف قلعة املهردار، وىف أر

 وتغلب عليهم خنوة "منصورا"، وان بين مجيل خاصة ينتخون "مشردل"، و "منصور"وخنوم . السلطان
  ."اخوة سرة"

    

ان من رؤسائهم زيد العجاج كان له ابن امسه صاحل ترأس باالنصار وبالرفيعات واالجسات : ويقال
 "امع"ومن مث جتمعوا له فقيل هلم . فدرهم أي خزهلم من عربان بين مجيلوالطويران فجمعهم، و

واملشهور ام سبع عشائر جتمعت وحتالفت . فصاروا عشرية على حدة، واكثرهم كان بني الشام وحلب
وىف النهاية البن االثري ام بطن من جعفي من . على ان يكونوا يداً واحدة. "تل جبارة"ىف حمل يقال له 

طان وهم بنو جممع ابن مالك بن سعد بن عوف بن جعفي واذا كان أصلهم كذلك فقد تغلبت عليهم قح
  .القيسية من بين مجيل وغريهم ممن مال اليهم وصار يسمى بامسهم

  :وفرقهم

  :خلفة عبد اجلليل ويتفرعون اىل:  اجلالَل-1
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. خ طاعن ىف السن ومن االخباروهو شي.  رئيسهم العام احلاج حممد املهدي"اوالد ملحم":  العذية"1"

  :ومنهم. يسكنون أراضي العلث

  .رئيسهم جندي احملمد احلبيب: احلليحل. 1

  .رئيسهم مخيس احلمد. احلمد. أ

  .رئيسهم جاسم احملمد احلبيب. النعمان. ب

  :ويتفرعون اىل. رئيسهم احلاج حممد املهدي. الكرنوص. أ: ويتفرعون اىل: امللحم. 2

  .ومنه علمت فرق العذية. هم خلف بن شطب الياسنيمن. العز الدين. 1

  .الكرانصة. 2

  .رئيسهم مزيون الثاير. الشويرات. ب

  .رئيسهم ومسي اخلضر. الومسي. ج

  .رئيسهم حممود الكاظم. العباس. د

  .رئيسهم مسرح احملمد. العطَو. ه

  .رئيسهم صالل العبد اهللا. الفرجيات. ح

يسكنون ىف أراضي ايب صفة ىف . وكان أبوه رئيسا. السلطانرئيسهم مسرهد بن حممد .  الطرفة"2"
  .ناحية بلد

 ويرأسهم جدوع احلسني وخضر العباس ىف "قلعة املهردار". رئيسهم حممد النصيف.  الكبيش"3"
  .االبراهيمية

  .ىف بلد بأراضي ايب صفَة وجبارات. رئيسهم امحد العياش تويف واآلن ابنه ابراهيم ومسرهد.  العطيش"4"

  .يسكنون ىف أراضي جبارات. وكان ابوه رئيسا. رئيسهم جربوع بن ذياب احلسني.  الغضيب"5"

  :ويتفرعون اىل. ىف أراضي كبان. رئيسهم سعد السعدون.  الطعيمة"6"

  .رئيسهم خلف االمحد السلمان. ويقال هلم احلليتم. املهنا. 1

  .رئيسهم سعد السعدون. الظاهر. 2

  .هلرموشرئيسهم حممد ا. الفدعم. 3

. رئيسهم دخيل بن نزال.  ىف ر السراجي"1"ىف أراضي مصايح. وهؤالء خلفة راشد:  الرواشد-2

  :وفروعهم

  .رئيسهم حممد العلي.  احلويش"1"

  .رئيسهم طه الياسني.  الزغيت"2"
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  .واما خضري ومجاعته ىف اخلالص. رئيسهم دخيل الرتال.  العطية"3"

مد النصيف من الكبيش مما مل أجده عند أصل العشرية فقد بين وعلمت التفصيالت عنهم من الشيخ حم
حممد بن نصيف بن عليوي بن عبيد بن دندن بن عبيد بن عاصي ابن حممد بن عكال بن ناصر بن : انه

طعيمة، وعذية، وغضيب، : ومنه الكبيش، وله اخوة صار كل واحد منهم أصل فخذ وهم"كبيش 
 وابنه طويل "ومنه الرواشد"ابن امسه كطن وهذا له ابن امسه راشد  ابن عامود وهذا له "وطرفة، وعطيش

  ... وله اخوة وهم زغيت رأس فخذ، وعطية أصل فخذ آخر"ومنه احلويش"وابنه حويش 

مث ان عاموداً املذكور هو ابن عبد اجلليل وهو الذى تتفرع منه اجلالَل الفرقة املعروفة مث الرواشد الفرقة 
 ابن زيد بن "ومن هذا وىف ايامه تولدت اميعة"وعبد اجلليل هو ابن صاحل . ااالخرى املستقلة بامسه

وهذا يقولون " ابن عامر "وهم الكروك ىف العراق والشام"عجاج ابن فاضل بن خضر بن عباس بن كرك 
ومن هذا تكونت عشرية بين مجيل واتصلت ا .  بن رمل، ابن مجيل"منه تفرعت عقيل وهالل وخفاجة

  .رىعشائر أخ

ان ثابتاً أبا سيف كان يسكن نقرة الشام، وزيد العجاج تزوج أخت سيف بنت ثابت وتركت : ويقولون
صاحلاً املذكور ىف عمود النسب، وهذا ترأس على االنصار والرفيعات واالجسات والطويران فجمعهم 

  .وفدرهم أي خزهلم وهم من عشائر بين مجيل

  :، وصارت مبرور االيام تعد منهمويعدون من العشائر والفروع امللحقة م

  .ويرجعون اىل بين الم وهم أوالد أخت. رئيسهم صاحل اهلندي ىف بزايز خريسان.  الرمضان-1

  .ويرجعون سواعد من ساعدة. رئيسهم عبد القادر العلي.  اخلشارمة-2

: ومنهم. "اجلسات"ويقال . رئيسهم خملف بن حسني الكرنوص ىف أراضي اجلميد.  االجسات-3

  .السلوم، والفنيطل

  .ويرجعون اىل قيس عيالن. رئيسهم حممد الدهش.  الطويران-4

  .ىف املشريية من اخلالص. رئيسهم حممد اخلميس.  احلماة-5

  .ىف خريسان.  العجاجرة-6

  .رئيسهم حسن اجلشعم ىف أراضي بين سعد ىف بلد وىف املشريية.  الكرنة-7

    

  .ىف خريسان.  الكرشة-8

يدعون ام من االنصار خلفة سعد . يسهم عباس بن علي االمحد ىف ناحية االبراهيميةرئ.  احلباب-9
  .والظاهر ام من طيء. ومل تسبق هلم هذه الدعوى. ومسعت ام ينسبون اىل بين أسد. االنصاري



عباس العزاوي-عشائر العراق    751  

ن  ويعدو"1"وهؤالء يرجعون اىل بين مجيل. رئيسهم عبيد السعيد تويف وخلفه ابنه فرمان.  املكادمة- 10
وهم صلبة بين .  وأصل هذه االخرية ان جدهم مشردل"مشردل" و "منصور"وخنوم . اليوم من امع

  :مجيل ويسكنون ىف أراضي السجلة من ناحية االبراهيمية ويتفرعون اىل

  .احلمران، والعشيش، والكلش، واملطريات: ومنهم. الرؤساء.  العيسى"1"

  .لدرويشرئيسهم فياض ا. أو الصناع.  االصناع"2"

  .رئيسهم عبد اجلسام.  العرانسة"3"

  .رئيسهم مرزوك العلي الشالل.  الكليب"4"

  .رئيسهم صليب بن مسعود.  الربدة"5"

  . نسبة الرض ذا االسم"واين"وسبب تسميتهم . رئيسهم امساعيل االبراهيم.  الوانيني"6"

  .رئيسهم خلف العزيز.  اجللود"7"

  . عباس عربرئيسهم مجيل بن.  املذاهبني"8"

  .رئيسهم جياد بن كناص.  الزريج"9"

  .رئيسهم حسني االبراهيم.  الذَيخ". 1"

  .رئيسهم امحد السعيد.  اللهيمد"11"

  .رئيسهم حممد املطرود.  البو رضية"12"

  .رئيسهم علوان بن حمسن الالمي.  الربيح"13"

  .رئيسهم فهد املرهج.  الدهيم"14"

  .زجرئيسهم جامل الر.  السمرية"15"

 "سرة"، يسكنون ىف أراضي الشمس والشطيط خنوم "تويف"و . رئيسهم مهدي النعمة.  الرفيعات-11

: ويتفرعون اىل. أمهم من اللهيب. يقال ام جبور وال أظنه صوابا فال نرى هذا الفخذ بني عشائر اجلبور

  .الكليبات والعرارات واملرابطة

  .رئيسهم عبار الساجي.  السنداويون-12

  .احلمايل، والصعب: ومنهم. يرأسهم حممد السبع ومهدي العماش من بين مجيل.  الندة-13

  .ىف أراضي اجلميد ىف بلد. رئيسهم نعمة. من البو عيسى واصلهم من جيس.  العويسات-14

  .رئيسهم حممد الغداي.  النواشات-15

  .رئيسهم كنوش بن عبد اجللَو.  الصبيح-16

  .وكانت الرئاسة فيهم فهم من صلب بين مجيل. لنجمرئيسهم سهيل ا.  املنديل-17
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كانت بني سامراء وتكريت ىف أيام غصيبة وقعت . "وقعة املهيجري"دكَة املهيجري : ومن وقائعهم احملفوظة
والوقائع . مث حدثت بعدها وقعة أخرى مل يتحاربوا فيها، وامنا تبعثروا ىف االطراف. بني بين مجيل والعبيد

 وذلك ان عشرية عبادة فنيت على يد بين مجيل كذلك كانت وقائعهم وحروم مع .أمثال هذه كثرية
  .العبيد أفنتهم وفرقتهم ىف االطراف

  .وآدام ال ختتلف عن آداب هذه االطراف ومعروف عندهم العتابة والنايل

  : قال الفرزدق:  بنو متيم-2

  دأقام زماناً وهو فى الناس واح  تميماً قبل ان يلد الحصى فان

وحاضرها واضح اال أننا اليوم مل . تارخيها مشرف جدا. ان عشائر بين متيم معروفة املكانة قدميا وحديثا
وصلتهم . ومنهم ىف جند االكثرية الساحقة. جند تفرقا ىف أحناء خمتلفة من العراق كما نراه ىف هذه العشائر
منتشرة . وجمموعام كبرية. اهم قدمية فيهبه ال تزال معروفة ومييلون اىل العراق دوما بال انقطاع وسكن

  .وكذا آل جاسم الثاين حكام قطر. منها الشيخ حممد بن عبد الوهاب الداعية ملذهب السلف ىف جند

وغالب فرق العراق من عشرية واحدة من بين سعد ما عدا بين شل، وبين يربوع ومنهم العتاتبة وعدا بين 
  .ئر بين متيم االخرىمازن يف أحناء البصرة فام من عشا

ومنه ومن آخرين بينهم الشيخ محيد احلسن . وهذا هو احملفوظ ذكر يل ذلك الشيخ حسن السهيل
م عن خمتلف أحنائهم اال ان الشيخ حسناً السهيل 1940-7-27السليمان أخذت املعلومات منه ىف 

وصار نائبا . وله الفضل. رةكان وافر املعرفة وهو رئيس مبعىن الكلمة، فتفضل بادالء املعلومات الواف
  ."أوالد حسن"ومن خنوام . "دروم"، و "دارم"وال يزالون حمافظني على خنوم القدمية والعامة . مرارا

ذوو غبطة ومال، وخيل ورجال، ومسكنهم املعروف باسم دياىل، ذات نعم : "قال البسام ىف بين متيم
لم، وجندة للمتظلم، حيمدهم الطارق، ويستغيث وأرزاق، وكرم وأخالق، اسوة للمتكرم، وقدوة للمتع

م املفارق، قسمهم أوىف قسم، ومروقهم ىف احلرب أدهى من مثود، واكرم من حامت طي، وأحلم قبائل 
     اه ."احلي، سقمام الفان، وفرسام سبعمائة

السهيل وبسبب تفرقهم، وتشتت ديارهم مل تكن هلم صولة، وال عصبة معروفة وىف أيام الشيخ حسن 
رئيسهم ىف أحناء هور عقرقوف نالوا مكانة، ومتكن حبسن ادارته ان جيمع مشلهم، ويوحد مجوعهم، وهم 

ومرتلة رئيسهم معروفة لدى احلكومة وهو صاحب كلمة نافذة . غريهم باألمس من حسن احلالة والرفاه
شيخ محيد احلسن السلمان وان ال. وبدأت شهرته بعد احلرب العامة االوىل. وزعيم مشهود له بالزعامة
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رئيس معروف من أمد بعيد ومسلَم له بالرئاسة ىف أحنائه ال ينازعه منازع والرئاسة كانت فيهم وال تزال 
  :وفرقهم. معروفة هلم ىف لواء دياىل

منهم ىف اجلذول من هور عقرقوف، وىف املشخاب، واهلارونية، واملقدادية وبلد روز، :  املصاحلة-1
. ومنهم الساليط مع عشائر املنتفق ومنهم الشريفات ىف املنتفق والبصرة واحلويزة. "مهروذ"ومهروت 

  :وفروعهم. رئيسهم حسني اخلميس. وكذا املصاحلة ىف بدرة. وبنو شل أيضا من متيم هناك

رئيسهم . الزجالبة: ومنهم. رئيسهم علي بن معيدي وتويف فخلفه ابن عمه هراط اهلتيمي.  بوصربة"1"
والبو صاحل . والبو سليمان. والبو داود. والبو خنفر. وتويف فخلفه اخوه حسن اهلاشم. اشمحممد اهل
  .الرؤساء

البو "والبو امساعيل . والبو تايه. والبو حرامي. البو ريشة: ويتفرعون اىل. فرقة الرؤساء.  بو طعمة"2"
بن عبيد ابن سبهان بن رئيسهم الشيخ حسن بن سهيل بن جنم بن سهيل . الرؤساء. والبو جنم. "زيين

  ."عقرقوف"صناع وهو الذى ورد هور عكركوف 

  .ومنهم ىف بلدروز واهلارونية يرأسهم حممد العباس واحلاج حممد اهلادي

البو : ومنهم. رئيسهم حسني السعيد وحممد الكاظم املهدي. منهم من يعدهم فرقة برأسها.  البو محد"3"
  .م عبد اهلادي احملمود البندرعلي، واخلوينات ومنهم ىف بلدروز رئيسه

  .ومنهم ىف بلدروز. ىف عقرقوف. رئيسهم عبد احلسني الكاظم.  الشهابات"4"

رؤساؤهم عبد العزيز احملمود الطعان وحسن احملمد احلسني الطعان ومحيد . اخوة املصاحلة.  بو حسان"5"
  .طعان، ىف قضاء اخلالصومنهم البو . يسكنون أراضي الطويرة ىف ناحية بلد. املال جواد احلريب

  :وفروعهم. ىف اجلذول. يرأسهم حممد السلطان وأخوه حامت السلطان:  الطجاح-2

  .الرؤساء، والبو خان، والبو حاجم، والبو مطرود. البو وهب: ويتفرعون اىل. الرؤساء.  البو ار"1"

  .رئيسهم جعفر املوسى وتويف فخلفه ابنه عبيد.  البو حممد"2"

  .رئيسهم عبيد بن عباس احلسني االحيمد.  كصاعمة"3"

  .العويسات، والبو عبد العال، والبو بالل: ويتفرعون اىل. رئيسهم جاسم الزكم:  اخلضريات-3

  .رئيسهم علَو الفرحان وتويف فخلفه ابنه عبد اهللا وشنيت الكاظم. يرجعون اىل املصاحلة:  عيايشة-4

  .زعل وامحد العبد العدايرئيسهم عبود امل. وهؤالء من بوحسان:  النصيف-5

ومنهم فخذ يقال له . "املقدادية"رئيسهم موسى العباس افندي ىف مقاطعة الروز :  العكابات-6
  . ىف عقرقوف"صكالوة"

  .رئيسهم حميميد الداود السلمان. أصلهم من ربيعة ويعدون اليوم من فرقة املصاحلة:  الرباكات-7
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 ولكنهم عاشوا مع متيم مدة فصاروا اآلن تبعاً اىل عشائر .وهؤالء يرجعون اىل ربيعة:  السميالت-8
  .زوبع

  .وكانوا تبع الزكاريط واآلن مع بين متيم. رئيسهم حممد احلسني االبراهيم:  الشريفات-9

 "عايد"وهؤالء أصلهم مجيلة من فرع البو جاسم، واآلن مع املصاحلة، وكانت خنوم :  املراعيص- 10

  .وهم أوالد أخت املصاحلة. يسكنون ىف هور عقرقوف. مع بين متيم ىف النخوةفتركوها، واآلن يشتركون 

رئيسهم .  فرقة الرؤساء ىف لواء دياىل ويسكنون ىف مقاطعة الروز"بيت حممد الراشد":  الطرشان-11
 وكان أيب النفس، كرمياً. ويل النيابة مرة. الشيخ محيد احلسن السليمان احملمد الراشد االطرش رأس الفخذ

وهو من . م عن عمر طويل1956 نيسان سنة 4تويف ىف . وكانت الرئاسة فيهم من مدة طويلة. شهماً
  .وأول جميئهم اىل البصرة وىف أيام جدهم راشد، قدموا بغداد ودياىل. االخيار

ىف . يرأسهم احلاج علي املنصور وتويف واآلن احلاج جواد املنصور، وباشة العلي:  البو حياص-12
رئيسهم احلاج علي . الكوايد: ومنهم. "شهربان" ومهروت، واهلارونية، وكثرم ىف املقدادية اجلذول،
  .وقسم من اخليالنية حلف معهم ويساكنوهم. املنصور

يرأسهم مصطاف بن علي اهلالل . يسكنون ىف املقدادية وىف اهلارونية ومنهم ىف كنعان:  العطاطفة-13
  .وجميد العلي

    

وفروعهم ىف اخلضرية الكائنة على شاطئ دجلة ىف . كنون ىف املقدادية واهلارونيةيس:  البو حشمة-14
  :أحناء بلد

  .رئيسهم حسني العلي الصاحل.  البو تركمان"1"

  .تويف وخلفه ابنه. رئيسهم حممد احلسني الثامر.  البو مطر"2"

  . البو فياض"3"

  . يسكنون ىف الروز.رئيسهم مغري بن علي الفدعم وكان ابوه رئيسا:  الشديدة-15

  .وىف البصرة رئيسهم منصور الكنعان. رئيسهم صاحل احملمد. ىف الروز:  العوينات-16

. يسكنون ىف ناحية بلد ىف الطويرة واحلمة واخلضرية. رئيسهم حامت بن هذَال الشوكة:  العتاتبة-17

  :ومنهم ىف اخلالص ودياىل وفروعهم

  .رئيسهم حسني اللفتة.  البو حادر"1"

  .الرؤساء.  البو عبد"2"

  .رئيسهم محزة العباس.  البو فدعوس"3"
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  .رئيسهم اسعد السبيت.  البو جرب"4"

  .رئيسهم علي الفياض.  املالمحة"5"

  .يسكنون جتاه اخلضرية. رئيسهم حسن بن حممود املراح، وكان ابوه رئيسا:  البو ناصر-18

  .يسكنون ىف بزايز اهلارونية.  بن عويدكان فرحان العبد اهللا رئيسا مث خلفه محد:  املراعبة-19

ولكن . ىف احلقيقة هم من املياح من ربيعة وال يزالون حيفظون نسبهم ذه الصورة:  البو فرج- 20
يسكنون ىف بلدروز . رئيسهم مزيد احملمد الداود. تقادم العهد ىف السكىن دعا ان يعدوا من بين متيم

  .واهلارونية ومهروت واملقدادية

  .يسكنون ىف الروز وقليل منهم ىف اهلارونية. رئيسهم علي الدعيبل: لعبيدات ا-21

وجياورهم زوبع والدليم . ويعدون من تبع بين متيم مر ذكرهم بني عشائر قيس. من قيس:  اجلورانية-22
 على ومعيشتهم. واملشاهدة وبنو زيد وبنو ويس وبنو الم وربيعة والكرخية والعزة واجلبور ىف أحناء خمتلفة

  .الزراعة

  ."فرشة" و "فرس كبل"والدية فيما بينهم وبني ااورين مائة دينار و 

، وخنوم "املنصورية"من العشائر املعروفة ىف أحناء اخلالص، ىف ناحية دلَي عباس  : "العنبقية" العنبكية -3
. ن من مشر هذا ان صحت، وذا االعتبار يعدو"سناعيس" واجلعافرة منهم يقال ان خنوم سابقا "دراج"

 "اجلعافرة" ال يولد القرىب ويقولون ان أصلهم من "اجلعافرة" من مشر، و "اجلعفر"واال فالتشابه باالسم بني 

 ولكن "عانة بكي" فصار يقال هلم "1""عانة"مث جاءم امارة . ىف أحناء سورية، وهم بال شك من مشر
وىف .  قرب العبيد"الكور"، مث جاؤا اىل العراق فسكنوا  ىف سورية"عني بق"املعروف ام ينتسبون اىل 

.  ىف خان بين سعد"ايب حبيل"رحلة املنشي البغدادي أم كانوا حيافظون الطريق من جبل محرين اىل 

، "بازول مصطفى الديب"، والطابو، و "كرمة بازول"واآلن يسكنون ر محادي اخللف واملاجدية و 
  :وفرقهم. ريها، وهم متحاذون وجمموعون من العجيمي اىل وقف كشكنيوالصوالغ الصغري والكبري وغ

رئيسهم الشيخ حسن بن عبدال بن عليان بن عبدال ابن درويش بن خضر بن عناية وال :  اجلعافرة-1
-15وتويف ليلة الثالثاء واخربت بذلك جريدة االستقالل ىف . يستطيع ان يوصل االفخاذ بعضها ببعض

ورؤساء الكريط، واجلعافرة ىف تكريت منهم، . ويسمون العواجني ايضا.  هزبروخلفه ابنه. م1-1952
  :ويتفرعون اىل. وليس هلم اتصال باحلوافظ وان كانت صيحتهم واحدة

  .تويف وخلفه ابنه عباس ويسكن ىف احلمرية ىف املاجدية. رئيسهم كامي بن عنيز.  البو عليوي"1"

  .رئيسهم كرجي العبيد.  البو عبيد"2"

  .رئيسهم عنان بن حسني.  البو عبد ربه"3"
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  .البو خليل والبو كاظم والبو حسن: ومنهم. رئيسهم عبد اجلبار بن امحد.  البو محود"4"

  .رئيسهم درويش بن عبد اهللا اجلواد.  البو مهيدي"5"

  .فرقة الرؤساء.  البو عاكولة"6"

، "صوالق حاجي درويش" و يسكنون ىف ر محادي اخللف. رئيسهم حسن العالوي.  البو خضر"7"
  .وقلعة القصاب، وكرمة خليل

  .رئيسهم عباس احلسن.  البو سامل"8"

ىف ر محادي . رئيسهم عباس العلوان وأصلهم زهريية وسكنوا مع زبيد ومسوا بامسهم.  الدوجيات"9"
  .اخللف وركَة النقيب

. تويف. عزيز ابن احلاج حممدرئيسهم عبد احلميد أبو صعب مث آلت الرئاسة اىل عبد ال:  احلوافظ-2

  :وفروعهم. يسكنون بني الوندية واملاورية

  .الرؤساء عبد العزيز البو ديل.  البو جبه دار"1"

  .رئيسهم جاسم احملمد.  البو منصور"2"

  .يسكنون ىف البازول وبدعة عزيز. تويف. رئيسهم موسى العباس.  الربجيات"3"

    

. ويسكنون الكبة والبازول ويرجعون حوافظ، ومنهم ىف تكريت. "ناوالد اخلاتو"خنوم :  اجلوخلية-3

  :وفروعهم

  .رئيسهم عبد املهدي الدلَو.  البو دلَو"1"

  .رئيسهم ماجد بن مهدي العلو.  البو مروح"2"

رئيسهم علي بن .  الشهابات"4"وتويف . يسكنون ىف بروانة رئيسهم حممد الياسني.  البو جسيبة"3"
  .هم اآلن عبد املهدي العباديتويف ورئيس. حسون

  . الويس"5"

  . بوشطي"6"

وهم من . يسكنون بنهر احلالل. رئيسهم عباس بن مهدي العبد وكان ابوه رئيسا:  اجلويرات-4
  :ويتفرعون اىل. احلوافظ

  .رئيسهم حسن العليو.  البو وردي"1"

  .رئيسهم عباس مهدي العبد.  البو مولة"2"

  :وفروعهم. ن اليوسفرئيسهم علوا:  البو بايل-5
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  .رئيسهم جنم العبد اهللا.  العبابسة"1"

  .رئيسهم علوان اليوسف.  البو علي اليوسف"2"

  .تويف. رئيسهم حسن الديوان.  البو طويبة"3"

  :وفروعهم. وان عبد اهللا وعليوي اخوان وهم جعافرة ىف االصل : "نسبة اىل عبد اهللا" العبدلية -6

  .سهم وهيب العبد اهللارئي.  البو حممد اجلواد"1"

  .وهذا تويف وخلفه ابنه حممد. يرأسهم شكير احملمود وكاظم احلسن الناصر.  البو ناصر"2"

  :وفروعهم. ىف االحيمر تابع اخلالص. رئيسهم علي العباس:  البو جارود-7

  .رئيسهم علي العباس.  نفس البو جارود"1"

  .تويف. رئيسهم حسن اجلاسم.  املريزلية"2"

  .رئيسهم حسن االمساعيل. بو كرم ال"3"

رئيسهم . "طوزخورماتو"وهؤالء ىف لواء كركوك ىف قرية ينكيجة التابعة لناحية :  البو زين العابدين-8
ويساكنهم بعض البيوت من عشائر متعددة منها عشرية بين عز، ال تزال بقية منهم ىف . محيد احليدر تويف

  . بكرومعهم العرابضة والشغيبات من البو. عانة

عبد العزيز بن حممد بن مصطفى بن ديل بن علي ابن حسني بن عبد بن موسى بن : ومن رؤسائهم
  .علوان

وماجد بن مهدي بن علو بن مروح بن محد بن يوسف بن جدعان ابن عبد بن موسى بن خلف بن 
  ."املذكور أعاله"درويش بن حممد بن علوان 

وال يشترك أفراد العشرية مع .  والباقي يوزع على العشريةوعند العنبكية يأخذ أهل املقتول ثلث الدية،
. واذا قتل تأخذ العشرية ديته. والقاتل اذا كان سارقا ال يودى معه. الزاين وال السارق ىف التبعة والفصل

  :وعوارف العنبكية

  . عبد العزيز ابن احلاج حممد رئيس احلوافظ-1

  . حسن العبدال-2

  .د العزيز ابن احلاج حممد حاجي علي املصطفى عم عب-3

  . شكير احملمود-4

ويؤخذ أربعة . عشرون ألفا: وبينهم وبني العزة والعبيد وامع. ستون الف قرش: والفصل بني العشرية
. "نصف الدية"وعن املرأة ال يؤخذ فصل وامنا تؤخذ امرأة أو .  وسالح القاتل"فرس كبل"آالف عن 

  .واملرأة أرجح
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  . أو الرتالء مربعةوالسرقة من االقارب

مث اذا كرر ذلك للمرة الثانية فيؤخذ حشم . وأما حشم املرأة فاا أربعة نساء من أشراف العشرية
  .ونصف

  .والنماء ىف املغصوب معترب وحمسوب ومثله املولود يتبع أمه

  .ر ويسلمالناهب ال جيا.  سنوات خارج اللواء، واملصاريف على الفاعل من القسط االول7وجيلى القاتل 

  .واما نصف االسقاط أي غري الكامل ويسمى الحقة فيؤخذ عنه ربع الدية. االسقاط نصف الدية

  .هو املسئول عنه اال اذا جاره أعمامه فيدخلون معه. قاتل ابن عمه

لواء "ال تؤخذ الدية عن القاتل املعروف بني اجلموع كأفراد العشرية فال يكلف بالثلث وذلك ىف بريق 
  ."عام

ىف طويريج ىف أراضي الصليعةمن اجلذول الغريب . رئيسهم مرهون بن منذور آل لويت:  الكريط-4
، وبرجة "السويف" والصليعة "حنو مائة فدان"وهى مقاطعة منها وبرجة . واملنفهان وخبازة، وايب روية

ومنها أراضي . واوةالثمانية وبرجة أم احلمري، وبرجة الرايط، وبرجة الغزرة، وبرجة اخلبيبيزة، وبرجة اجل
 والعامة "جليب"خنوم . وىف بزايز ايب روية ىف الصليعة والسجلة، والكص، وأم احلمري، والرايط. الصليعة

  :وفرقهم.  وحيفظون أم من عبدة من آل جعفر"سناعيس" و "سنعوسية"

  :ويتفرعون اىل. "سنعوسية"خنوم . الرؤساء منهم:  البو خلف-1

ومعلومايت عن هذه العشرية منه وهو شيخ طاعن ىف السن . سهم شعالن آل راضيرئي.  الذهيبات"1"
  .وكان يأخذ اخلوة من بعض مشر وعرتة ممن يقربون منهم. ومشهور بالشجاعة

رئيسهم شعالن آل .  الطبول"3"وكان ابوه رئيسا . رئيسهم عبد الغين بن عباس آل نادر.  العميتات"2"
  .راضي

  .مد آل محزةرئيسهم حم.  احلمايل"4"

    

  .رئيسهم احلاج عزر.  البو زويد"5"

  .الرؤساء.  آل محد اهللا"6"

  :وفروعهم. "سنعوسية"خنوم . رئيسهم حمسن آل سعدون:  احلوافظ-2

  .رئيسهم كرمي آل عطية.  البو عليوي"1"

  .رئيسهم رشام آل علوش.  البو راشد"2"

  .رئيسهم حمسن آل سعدون.  البو عوض"3"
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. "جليب"خنوم . وهؤالء جتمعوا ىف الشامية ويعدون من السبعة من عرتة من بين ليث:  العشائر-3

  :وفروعهم

  .رئيسهم جاسم آل حسون.  آل دنينة"1"

  .رئيسهم زبارة آل محود.  الوشاغات"2"

  .رئيسهم حمسن آل عباس.  السبيعات"3"

وفروعهم ىف نواحي . "جليب"وم خن. ، واكثرهم يرجعون اىل االمارة ىف احلويزة"مللوم":  احلويفظات-4
  :احللة

  .رئيسهم جفَات آل محود.  البو شجير"1"

  .رئيسهم جاسم آل حاجي حسن.  البو بكَة"2"

  .رئيسهم مطلب آل شناوة.  البو علوان"3"

  .رئيسهم جفَات آل سلمان.  البو كمر"4"

  :ويتبعهم. وبين حسن، وجليحةوجياورهم ىف جانب احللة آل يسار وآل فتلة وىف جانب الشامية آل فتلة، 

البو حسن، وبصيصات، والبو : وفروعهم. "البو صافندي"رئيسهم محيد آل علي من :  الكرافة-1
  .صافندي، والبو دلة

  . اخلوالد-2

  . العبودة-3

ومنهم ىف الشامية، . وهم البو خلف واحلوافظ. ومن الكريط من يسكنون قرب سوق الشيوخ
واجلعافرة يرجعون اىل البو . وهلم صلة بالعنبكية والفروع تكاد تكون مشتركة. وباملشخاب، وباحملمودية

  .ومن مث يشاهد اشتباك العشائر وتداخلها كثريا... واحلوافظ من العنبكية من احلويفظات. خلف

  : ولعل أبا العالء املعري يقصدهم ىف شعره

  لمن جيرة سيموا النوال فلم ينطوا

  : طَ ومنهايظلَلهم ما ظلَ ينبته اخل

  قريطية االخوال ألمع قرطها

بعثرا احلوادث، فكل قسم ىف ناحية ال صلة له . من العشائر القدمية:  حرب-5فسر الثريا أا أبدا قرط 
ومن . ويدعون أم من ساللة حرب االموي جد معاوية بن أيب سفيان. "أوالد حممد"وخنوم . باالخرى

  :فرقهم
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  .رئيسهم أمحد احلتو.  ىف كشكول"قره تبة"اء ىف أحن.  البو رفَة-1

  .رئيسهم جياد اخللف. "قره تبه"ىف أحناء .  البو حجر-2

  .ىف احلوجية مع النعيم.  البو صكر-3

  .رئيسهم طعمة الصاحل. قرب الزاب االعلى. ىف قرية خالد جبوار فليتة ىف مشامك.  احلراشات-4

رئيسهم .  مع الكروية، وىف أحناء سلمان باك، وىف سنسل"قره تبه"منهم ىف املوصل وىف .  الطواالت-5
  .وىف بغداد حملة الطواالت. أمحد احلمادة ومنه أخذت املعلومات

  .منهم البو محزة، وكثرم ىف نصيبني.  البو سليمان-6

العلويون يصعب احصاء العشائر الىت تنتسب اىل االمام علي رض من زوجته السيدة فاطمة الزهراء ومن 
وأصل هؤالء أفراد، فتكاثروا ىف املدن وىف البادية . "السادة"وهم . يه منها االمامني احلسن واحلسنيولد

ونظرا هلذه ... اال ان جمموعام قليلة ال تقارب العشائر املعروفة من عدنانية أو قحطانية. ونالوا احلرمة
  :به وهذه عشائرهم املعروفةوقل من هو مقطوع بنس. احلرمة ىف أعني الناس كثر االدعاء بالسيادة

 سادة وان قسماً مهماً من زبيد وغريها قد التحق م، والعشائر عندنا "1"احلديديون:  احلديديون-1
والسادة منهم . واآلخرون ميتون اىل عشائر أخرى تساكنهم. واملعروف أم سادة حسينية. خمتلطة كثريا

ومن خري من رجعت اليه .. وبه تسموا باحلديديني. "دعجان احلدي"يرجعون اىل السيد نور الدين امللقب 
سعادة الصديق االستاذ الفاضل السيد امحد شوقي احلسيين مدير املصائف العراقية العام رأيت لديه خمطوطا 

 تأليف السيد حممد فاضل احلسيين ويهمنا "العقد الفريد ىف نسب السيد نور الدين عجان احلديد"باسم 
واحلديديون ميتون .  ومرقده يزار"حديثة"فقد بين أن السيد نور الدين ىف . عهممنه ذكر بطوم وفرو

وهو حسيين كما أن االستاذ أمحد شوقي أطلعين على سلسلة نسبهم ىف خمطوط عنده وعلى فرامني . اليه
وكلها تذكر . وجاء ذكرهم ىف كتاب صحاح االخبار، وىف عشائر الشام لالستاذ وصفي زكريا. سلطانية

م سادة يتصلون بنسب السيد نور الدين وقد راجعت سعادة االستاذ أمحد شوقي احلسيين فرأيت لديه أ
استفدت منه كثريا . املراجع املهمة وكان قد كتب ىف احلديديني مطالب موسعة وأملنا أن ينشر ذلك

  :وهذه فرقهم. "1"نبهين اليه االستاذ عبد املنعم الغالمى. وعلى اخلبري سقطت

    : ويتفرعون اىل. رئيسهم سليمان بن عبد اهللا السليمان.  درويب البو-1

ومنهم مؤلف كتاب العقد الفريد، واالستاذ السيد أمحد . ومنهم آل ابراهيم الرؤساء.  البو عقل"1"
  .يسكنون ناحية احلمدانية ىف املوصل، وىف بغداد. شوقي احلسيين

  .رئيسهم علي اخللف احلموش.  االكعد"2"

  ."اجلناعنة"عنة  الكنا"3"
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  .يرأسهم عارف بن مدلول ومدلول الشالل. منهم ىف ناحية الشورة وآخرون متنقلون.  السويفات"4"

  .وصليب ابن خلف املربط. يرأسهم عمر العلي الزيدان.  البو كضيب"5"

  .رئيسهم حسون ابن عباس. ىف املوصل وضواحيها.  البو علي"6"

ومنهم . رئيسهم حممد فاضل بن حسن. وان قرية الطواجنة بامسهم. ىف املوصل وضواحيها.  الطواجنة"7"
  .ىف أحناء أخرى

  .رئيسهم احلاج سعيد اليحىي. ىف نفس املوصل.  العبد اهللا"8"

  .رئيسهم احلاج كاظم. ىف لواء كربالء على ر احلسينية.  البو سبع"9"

  . بن مرعزرئيسهم السيد حممد. ىف قرية يرغنيت من احلمدانية.  اخلليفة" 10"

  .رئيسهم السيد اسود ابن أمحد احلبيب. ىف نفس املوصل.  الذيابات"11"

  . احلمد"12"

  . البو خابور"13"

  . البو جملي"14"

  . البو كوامي"15"

  . البو امحد الشاهني"16"

  . البو نبيان"17"

  :ويتفرعون اىل.  البو سليمان-2

وعدهم . ني ابن ورشان وكان والده وجده رئيسارئيسهم السيد حممد احلاج امحد بن حس.  املالوحة"1"
  .شاخوا باحلديديني من أمد طويل. االستاذ عبد املنعم الغالمي من عرتة

 رئيسهم محد "البو مكلد": ومن فروعهم. رئيسهم السيد حسن ابن السيد حممد صاحل.  البو كويسم"2"
  . رئيسهم عبوش العداد"احملاسنة"البلوط و 

  .م السيد حممد الصاحل اليوسفرئيسه.  النوافلة"3"

  .ومن رؤسائهم سلطان اخلليل: قال االستاذ الغالم. رئيسهم السيد علي الشامة.  البو غوينم"4"

  .رئيسهم السيد مصطفى ابن السيد كرمي.  املطاوحة"5"

  .رئيسهم السيد محيد. "الكواصمة" القواصمة "6"

  .رئيسهم السيد حممد السيد حسن.  املنافلة"7"

  .رئيسهم السيد عواد بن اكويس. لبو حويو ا"8"
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 واهلزمية ىف "تل فارس"ىف قرية . رئيسهم السيد ياسني ابن الشيخ حسني. "الشوجيات" الشويكات -3
  :وفروعهم. وآخرون متنقلون رئيسهم سلطان بن هرماس. احلميدات

  . الغفَارة"1"

  .العواسجة.  البو عوسج"2"

  . البو عمار"3"

  . البو علي"4"

  .اخلنافرة "5"

  . الدنادلة"6"

  . البو جاموس"7"

  . الصناعات"8"

  .وهم ىف قلة. رئيسهم سليمان بن عذاب. ومنهم ىف قرية تل فارس ىف ضاحية املوصل.  العمرات-4

  .وهؤالء من السادة االصليني. وكل فرع منها يتفرع اىل فروع تالية مما ال جمال الستيعابه

اطلعين على وثائق مهمة ونافعة ىف . لفاضل السيد أمحد شوقي احلسيينهذا ما علمته من سعادة االستاذ ا
وهذه . الكشف عن هذه العشرية املنتشرة ىف أحناء عراقية خمتلفة وكتب هو مادة موسعة االمل ان ينشرها

العشرية منها ىف نفس املوصل، وىف ضواحيها وباديتها ىف احلمدانية، والشورة وىف العياضية من تلعفر وىف 
يسكنون . وغالبهم رحل وغنامة ويتعاطون الزراعة. حية تلكيف والشيخان، وأحناء كركوك، وقره تبهنا

  .وليس هلا جمموعة كبرية. ىف قرى عديدة فهم من العشائر املهمة منتشرة كثريا

  :فقد ذكر االستاذ عبد املنعم الغالمي منهم. وأما ما اختلط م من غريهم

وقال االستاذ أمحد شوقي احلسيين ام من جذام القحطانية ومنهم . "خلم" قال ام من.  البو سويدان-1
  .البو سعد، والبو حسان والصوافة

وقال االستاذ أمحد شوقي احلسيين . رئيسهم حممود السلومي. من البو سلطان من زبيد.  السالطنة-2
  .ام من عرب احلجاز

، و "البو علي"ومنهم .  زوبع من السعدانوقال االستاذ احلسيين ام من. من طي.  احلوايزة-3
  .رئيسهم املال جرب العيش. "املراعنة"، و "البو حممد"، و "الدوالب"

قاله االستاذ . ومثلهم الشورتان من املوايل، وآل فضل، والبو حيات كل هؤالء من طي.  البو عامر-4
  .احلسيين

  .يلرئيسهم امحد الصخ. من املوايل من البو تركي.  الشياهنة-5
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  .ىف قرية نينوى زراع وأهل مواش رئيسهم سلطان ابن حميميد.  اجلوامرة-6

  ."االبراهيمية"منهم ىف املوصل وىف مسيكة . من عتيبة.  البو رويعي-7

  .ومنهم البو هالل ىف كركوك، ومنهم الشنكات، والبو حممد. من فزارة.  البو صبيح-8

  .غةمنهم من بين عقيل، ومنهم من جنا.  العصافرة-9

  . الويسات من االزد القحطانية- 10

    

علمت ذلك . ونسب كل فرع معروف. "البو مفرج" و "البو هيازع"وبني احلديديني فروع عديدة من 
  .كله من االستاذ امحد شوقي احلسيين

ه وا 1312شعبان سنة 18وىف التقرير التركي للعقيدين الركنني رجب بك، وامساعيل بك وهو املؤرخ 
م يتعلق مبماحل املوصل جاء عن هذه العشرية ان رئيسها حسني بن 1895- رومية1310شباط سنة 

  .ورشان

  :وفرقها. كان عاقال متنفذا

  .رئيسهم سليمان احلمادي. السويفات-1

  .رئيسهم حسني بن ورشان. املالوحة-2

  .رئيسهم وادي. "الكواصمة" الغواصمة -3

  .مد الصاحلرئيسهم حم."صواا البو غوينم".  البو غويثم-4

 صيفا وشتاء واملالوحة يف الصيف "الزركة" و "وادي الكصب"فمن هؤالء السويفات يتجولون يف أحناء 
وىف الشتاء يسكنون يف . يقيمون ىف ما بني الزاب ودجلة يف اجلانب االيسر من دجلة بني املوصل والزاب

تاء، ويف الصيف تتجول بني الزاب وباقي الفرق تقطن يف القسم االسفل من الثرثار ش. "احلضر"أحناء 
  .واملوصل

وباقي العشائر العالقة هلا يف . وهذه العشرية ترعى االغنام هلا ولتجار املوصل، ومعامالا مع جتار املوصل
  ...حرب أو سلم ا

 من 5000من اخليل، و60 من االبل و450وىف هذا التقرير ايضاحات أخرى مهمة عد للسويفات 
 من اخليل، 80من االبل و500وللمالوحة .  رأس من الغنم" 0 1500"ملوصل عندهم الغنم، ولتجار ا

وصواا . كذا"وللغواصمة .  من الغنم20000 من الغنم، ولتجار املوصل عندهم 10000و
 من الغنم 20000 من الغنم ولتجار املوصل 10000 من اخليل، و60 من االبل، و400 "الكواصمة

ولتجار املوصل عندهم .  من الغنم10000 من اخليل و30 من االبل و400 "البو غوينم"وأللبو غويثم 
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  . من الغنم20000

حفروا أارمها، . وكانت هذه العشرية تتجول ىف أحناء القسم االسفل من الثرثار ىف العجرى، والتمرى
ومن جراء اعتداآت عشائر مشر عليهم . ودامت سكناهم مدة طويلة يزرعون ويفلحون. وفتحومها

ومل تتمكن الدولة العثمانية من حمافظتهم من اعتداء مشر لتعيدهم اىل . اضطروا أن يتركوا مواطنهم هذه
 من هذه العشرية عن كل بيت ثالثة رؤوس من الغنم أو "اخلوة"مواطنهم بل كان ثويين ومطلق يأخذان 

آالف رأس من  عشرة "خوة" م أخذوا من احلديديني 1894- ه1311أربعة وبعضا أكثر وىف سنة 
  .الغنم من جمموع خيامهم

هذا عدا ما كان يأخذه جمول ونايف وغلب ومتعب وسوعان اوالد حممد الفارس ابن عم فرحان باشا 
 لرية واحدة واربعة "خيمة"فان هؤالء كانوا يأخذون مشتركا من اخلوة عن كل بيت . رئيس عشائر مشر

  .أغنام، واثنيت عشرة أوقية من السمن

وامللحوظ ان هذه العشرية كان منها من نزح اىل أحناء . ه التقرير وعندي نسخة خمطوطة منههذا ماحكا
قال وأصل احلديديني من أحناء . "1""عشائر الشام"وجاءت التفصيالت الوافية عنهم ىف كتاب . سورية

 املوصل املوصل، وان عشريم تتكون من فرعني مهمني ومها الكواصمة واملالوحة وام ال يزالون ىف
. "2""باشايا" وعلى يسار دجلة بني الزاب وسهل "العليل"يسكنون ما بني دجلة من تلعفر اىل محام علي 

  .وتتألف من فرق عديدة

ويسكنون ىف . هم واحلديديون أبناء جد واحد استقلوا بتسميتهم وبعشريم : "السميذع":  الصميدع-2
من ... وىف سورية وتركية...  دياىل ىف السعدية وىف سامراءخمتلف االحناء العراقية ىف لواء كركوك، ولواء

  .ذرية السيد عبدالرحيم ابن الشيخ حممد احلديدي دفني الثرثار وحفيد السيد نورالدين

  :ويتفرعون اىل

يسكنون ىف قرية الزنابري ىف ناحية املنصورية وىف قريةالتينة ىف خانقني، وىف قرية طليحي .  البو عليوي-1
  .وهم زراع وأهل ماشية. ة، وىف قرية بروانة ىف ناحية حديثةمن السعدي

  .ىف حران من اجلمهورية التركية وىف ماردين وهم ىف قلة.  العفان-2

من . "كرد منارة"وىف قرية .  رئيسهم حممود ابن عبد اهللا"سن جالة"ىف لواء اربل ىف قرية .  البو ظاهر-3
  .ومنهم ىف أحناء حلب. وىف منصورية اجلبل، ويف حديثة. قضاء خممور

السيد . وهؤالء يف قلة يسكنون اجلمهورية التركية يف قرية العطشانة من قضاء قوزنشاغ.  البو صاحل-4
  .صاحل بن حممد سعيد

  .رئيسهم احلاج عبداهللا النجم. يسكنون املوصل. من البوصاحل.  الرحاوي-5
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  .رئيسهم حممد بن علي. امةوهم زراع وغن.  من السعدية"كوردرة"ىف قرية . البو حديد-6

    

وهم . متفرقون يف ناحية السعدية، وىف قرية الفركه يف خانقني، ويف العزيزية، ويف حديثة.  البو جاسم-7
  .زراع وغنامة

ومهنتهم الزراعة . رئيسهم حممود احلامض. ىف أحناء السعدية، وىف العيث من سامراء.  البو شحاذة-8
  .وتربية املاشية

  .ىف أحناء السعدية، والضلوعية التابعة لناحية بلد.  البو جواد-9

وقد علمت عن هؤالء من االستاذ الفاضل السيد ... وهذه جمموعات متفرقة، وهم ىف قلة حيثما حلوا
  .واالمل أن يظهر ما كتبه للطبع والنشر. كتب عنهم مفصال. أمحد شوقي احلسيين

وهم ىف مشايل بغداد يف احملل املعروف . عنوان ادمن أشراف العشائر قاله احليدري يف :  املشاهدة-3
يرأسهم محد الظاهر، ولطيف ابن حسن ويسكنون قرب اجلديدة أيضا يف اجلانب . بامسهم املشاهدة

ويقولون . ويف التاجي، ومنهم يف الرحبة مع العكيدات وىف بغداد حملة املشاهدة بامسهم. الشرقي من دجلة
 وهم سادة "اوالد علي"وخنوم . وهم زراع جمدون. ن االمام علي اهلاديام أوالد جعفر املربقع اب

  .ومنهم السيد عبد الغفور البغدادي من خلفاء الشيخ خالد النقشبندي واخوه السيد ابراهيم. حسينية

مث سكنه بعد املشاهدة املوايل، وبعدهم أهل راوة .  ىف أحناء عانة"مشهد احلجر"وهذه العشرية نزحت من 
وكل املشاهدة يف العراق وسورية أصلهم من . وعلى جامعه كتابات عربية قدمية. وهو مشهد يزار. ةوعان
  :وفرقهم. رئيسهم معيد الربجس. ومن املشاهدة ىف سورية من يسكن مع العكيدات. هناك

  .يرأسهم محد الظاهر وداود الظاهر. البو ظاهر-1

  ."سريويلايب "ىف . رئيسهم ابراهيم احلسني.  البو صاحل"1"

ومنهم البو ياسني، وبو عطو احلسن، وبو سهيل احلسن، وبو ناصر احلسن، وبو ممدود .  البو حسن"2"
  .رئيسهم محد الشهاب. وكلهم لبو حسن. احلسن وبو عبد اهللا احلسن

  . بو فراس"3"

  . بو عبدو احملمد"4"

  . البو عساف"5"

  . البو عليوي احملمد"6"

  . بو سليمان احملمد"7"

  . البو حبيب احلمد"8"
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  . البو حسن االحيمد"9"

  . البو سرور" 10"

  . البو شهاب احلمد"11"

  :وفروعهم. ىف الطارمية.  البو تاج الدين-2

  .رئيسهم عبد اهللا احلمادي.  بو عثمان"1"

  .رئيسهم جاسم احلمد.  البو خالد"2"

  .رئيسهم عبد العبد اهللا.  الشراعبة"3"

  .هيم العبد اهللارئيسهم ابرا.  البو حمسن"4"

  .رئيسهم شكر بن حممود.  البومكلد"5"

  .رئيسهم حممود احلبيب. "الغمامزة" البو غامن "6"

  .رئيسهم ابراهيم بن شهاب.  الطرشان"7"

  .رئيسهم عبداهللا الفدعم.  بو حجازي"8"

  :ومنهم. ىف الطارمية.  بوكمويل-3

  .رئيسهم علي الياسني.  البو سحاب"1"

  .رئيسهم جاسم احملمد.  البو غنطوس"2"

  .ىف احلصيوة والطالعة. رئيسهم عبد الرمحن بن حممد العكلة.  املطاردة-4

  .رئيسهم ياسني بن أمحد، يسكنون بقرب احلصيوة التابعة اىل الكاظمية.  البو كطاية-5

رئيسهم السيد حممود السيد جاسم ىف أراضي اليهودية ويف ايب سريويل وىف مواطن .  البو لطيف-6
  :وفروعهم. رىأخ

  . البو جواد"1"

  . البو كاظم"2"

  . البو عليوي"3"

  . البو محد اللطيف"4"

  . البو عبد علي"5"

  . البو عز الدين"6"

  . البو درويش العبد علي"7"

  . البو صاحل ياسني"8"
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  .ىف الطارمية واملشاهدة. رئيسهم حبيب العلي.  القبطان-7

  . الطارمية واملشاهدةىف. رئيسهم فياض االبراهيم.  املعلّك-8

  .ىف احلصيوة. رئيسهم مطلك بن محادي االمحد.  البو شييت-9

  .ىف ناحية االعظمية ىف الداودية. رئيسهم عبد العزيز الشيخ أمحد.  البو حياة- 10

  :وفروعهم. ىف الطالعة واملزرفة. رئيسهم حممودالداود.  البو محد الياسني أو البو ياسني-11

  . البو حديد"1"

  . البو خلف احلمد"2"

  . البو محود احلمد"3"

  . البو عبداهللا احلسني"4"

  .رئيسهم عبداهللا االمحد يف أيب سريويل.  البو عثمان احملمد-12

  :ويتفرعون اىل. ىف الطارمية. رئيسهم حممود العبد ايد.  البو حسني احلديد-13

  . البو ابراهيم احلسني"1"

  . العجاريني"2"

  . البو ناصر"3"

  . البو حبيب"4"

  :وفروعهم. وىف احملمودية. ىف ايب سريويل. رئيسهم حسن اجلديع. "اهلرامشة".  البو هرموش-14

  .رئيسهم سلطان املصيخ.  البو حداد"1"

  .رئيسهم مطلك النايف املوسى.  البو علي"2"

  .رئيسهم صاحل االمحد.  البو عبد عون"3"

  .رئيسهم ابراهيم اخلميس.  البو حلو"4"

    

  :وفروعهم. ىف ايب سريويل.  البو عون الدين-15

  .رئيسهم حبيب الشالل.  البو عزبة"1"

  .رئيسهم حممد سعيد الضبيع.  بو مكلد"2"

  .رئيسهم داود احلسن.  البو مجيل العلي"3"

  .رئيسهم ابراهيم اخلضري.  البو ربيع"4"

  .ىف الطارمية غنامة.  البو شبلي"5"
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  .رئيسهم عبد العزيز حممد البطي. ية مع القراغولىف احملمود.  بوشويل-16

  .رئيسهم جاسم السلمان.  البو شوكة-17

  .رئيسهم حمسن بن حممد النجم منهم ىف شثاثة.  البو زين الدين-18

  .رئيسهم ريس ابن عباس. "مهروت"ىف مهروذ .  البو امساعيل-19

 "الدية"ومن عوائدهم ىف الودي . رىىف مهروذ وأماكن أخ. رئيسهم مخيس بن حممود.  اجلدادعة- 20

  :تودى أربعة أضعاف

  . اذا حصل القتل يتمثيل-1

  . اذا وقع اغتياال-2

  . اذا قتل بغري حق-3

يدعون ام من ذرية السيد الشيخ عبد العزيز ابن الشيخ عبد . احلياليون أو البو عبد العزيز:  احلياليون-4
وقربه .  اطالل تسمى تل حيال وتقع بني سكينية وانونية وهى اليوم"1""حيال"القادر الكيالين دفني 

 ومن احلياليني "احليايل"وعرف ابنه السيد حممد ب . يزوره اليزيديةويتربكون به. معروف ومتناقل ذكره
  .من يسكن ىف حمالت عديدة من املوصل وكثرم ىف اجلهة الغربية من سنجار

 وان املرحوم االستاذ فخامة السيد عبد الرمحن النقيب عندما واالسرة الكيالنية ال تعرف هذا االنتساب
سئل ىف جملس االدارة ىف العهد العثماين عن تأييد ام سادة من ذرية الشيخ عبد العزيز العفائهم من 

فكان جوابه مهماَ، مل يطعن اذ مل جيد لديه سنداَ يستدعي الطعن . ال انفي نسبهم وال أعلمه: اجلندية قال
 مبا قالوا النه مل يعلم عنه ويصعب حتقيق ذلك والتلقي واحلفظ من أقوى دعائم االستناد ىف مثل وال سلم

وفروعهم ىف أراضي . هذه االحوال، ومثلهم أهل قرية السادة ىف لواء دياىل ادعوا مبثل هذه الدعوى
  : "مشايل املشاهدة"الطارمية 

  .رئيسهم حممد الياسني.  البو محد البكر-1

  .رئيسهم سيد امساعيل السيد محد. سني البكر البو ح-2

  .رئيسهم نصيف اجلاسم.  البو غنيمة-3

  .رئيسهم ابراهيم احلمادي. "العناترة" البو جاسم -4

  .رئيسهم ابراهيم احملمود.  البو غنام-5

 من وىف الطارمية يساكنهم البو طوبان من البو مفرج باعتبارهم اخواهلم وجياورهم البو فراج والبو محودي
  :ومنهم. وىف ناحية االبراهيمية جياورهم اخلسرج واملكادمة. احملامدة من الدليم والسلمان واملشاهدة



عباس العزاوي-عشائر العراق    769  

  .ىف قرية السادة. رئيسهم عبد السالم السيد صاحل.  املطالكة-1

  .ىف قرية املخيسة. رئيسهم توفيق الفارس.  العشارات-2

ايب "ومنهم ىف قرية . ج عبداهللا اغا ابن سليم اغامنهم احلا. ىف حملة باب البيض باملوصل.  االغوات-3
  .ومنهم عدة بيوت ىف راوة.  ىف لواء دياىل"كرمة

وأكثر أهايل قرية تل . وكثرم ىف احلوجية. ومنهم من يقول سادة حسينية. هم سادة حسنية:  النعيم-5
 ااورون، ويقطعون وحيترمهم. "أوالد منصور"وخنوم .  ويساكنهم فيها تركمان"تل عاكوب"عامود 

  :وفرقهم. بصحة نسبهم

  .رئيسهم السيد مجيل. "البو عيسى".  العيسى-1

  .رئيسهم السيد علي االمحد احملمد وهو رئيس الكل. "الفقراء".  الفكرة-2

  .رئيسهم خلف املوسى.  البو سيد-3

  .رئيسهم عبد اجلليل.  املهنا-4

  .رئيسهم ياسني احملمود.  احلواترة-5

  .رئيسهم طه احلسني العبوش.  مصري البو-6

  . العزيز-7

  . النفل-8

  . العجارمة-9

  .رئيسهم مذري.  العجل-. 1

  .رئيسهم سيد حممود.  العبايد-11

  :وفرقهم. رئيسهم طه احملمد.  والزاوية"السعدية"ومنهم ىف قزلرباط 

  .ومنهم الرئيس ىف الزاوية.  البو خالد-1

  .رئيسهم حممد احلامض.  بوشحاذة-2

  .ىف أحناء منديل. رئيسهم حسني احليدر.  بو عليوي-3

  .رئيسهم علي الصاحل اليتيم ىف ناحية شريوانة.  مسيدع-4

  .ىف أراضي الصخول ىف جبل محرين مع العزة. رئيسهم خلف الصطم.  البو جواد-5

  . ىف السعدية"عني أم السمج"ىف . رئيسهم محود الزغري.  بو صاحل-6

  :ويلحق م



عباس العزاوي-عشائر العراق    770  

  . رئيسهم خلف العبد اهللا. البحر"1"

  .وهم من بين خالد. رئيسهم حساين.  الشراعطة"2"

  .رئيسهم حسني البلبوص.  الرجيبات"3"

  .البو بيوض، واملليس: ومن فرقهم ىف املشاهدة

 ىف "ترش"يدعون ان جدهم ابراهيم ااب ابن االمام الكاظم ومنهم ىف اربل ىف قرية قاضية ومهذان 
  ."1"ومنهم ىف سورية. ز ابن سيد سلمانرئيسهم عزي. مشامك

     :  آل ياسر-6

ال يرد له قول وال خيالف ىف . وكان نفوذه على آل ابراهيم كبريا جدا. رئيسهم السيد نور الياسري
واآلن صارت الرئاسة اىل السيد كاظم، وهو . م فتقاتل أوالده فيما بينهم1937وتويف سنة . مرغوب

وفرقهم جبوار آل ابراهيم ىف املشخاب التابع لناحية . "منجا"وخنوم الذى حافظ على مكانة والده، 
  .الفيصلية

ومنه ومن اخيه السيد عبد املهدي علمت . رئيسهم السيد كاظم ابن السيد نور الياسري.  آل عزيز-1
  .1935 متوز سنة 20تفرعام ىف 

  .رئيسهم السيد علوان.  آل دريس-2

  .ل السيد علوانرئيسهم السيد حسن آ.  آل كاظم-3

  .رئيسهم كاظم السيد حمسن.  آل محزة-4

وينتهي نسبهم اىل زيد ابن االمام علي ابن االمام احلسني ابن . وهؤالء أوالد السيد علي ابن السيد ياسر
. مث تفرقوا. وكانوا ىف الكوفة مث سكنوا اللواح ىف العوجة ىف قضاء السماوة. االمام علي ابن ايب طالب

  .وت، وىف الغراف ىف حمريجيةومنهم ىف الك

 وىف كتاب "قلب الفرات االوسط" وجاء تفصيل أحواهلم ىف "آل هادي" و "آل نعمة"ومن آل ياسر 
  ."عامان ىف الفرات االوسط"

يسكنون ىف أحناء الشامية ىف أراضي العنكوش . رئيسهم السيد يوسف آل السيد سلمان:  العناكشة-7
وال يتجاوزون املائة بيت ولكن . دية يرجعون ا اىل عشرية العوابدويساكنون العوابد وان الفصل وال

  :وفرقهم. فالحيهم كثريون، يتبعوم

  . البو سيد علي-1

  . البو سيد ابراهيم-2

  . البو سيد حسن-3
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  . البو سيد حسون-4

  .ويقال ام ليسوا من العناكشة.  آل رمهة-5

  .ديةوهؤالء ىف املشخاب، وىف اهلن.  البو علي خان-6

  :وفرقهم. ينتسبون اىل السيد حمنة:  احملانية-8

  .رئيسهم السيد كاظم السيد جواد.  العوزي-1

ويسكنون مع عشرية . يرأسهم سيد كاظم الكراغول والسيد كاظم السيد محود.  البو كراغول-2
  .االكرع

رئيسهم . غريب ىف ناحية اجلدول ال"هورمنصور"يسكنون مع عشرية بين حسن ىف .  البو سيد جودة-3
  .السيد حممد آل سيد عبود

رئيسهم السيد حبيب . ، التابعة لقضاء اهلندية"ايب غرق"ىف أراضي الرغيلة من ناحية .  البو سيد حمسن-4
وهذا الفاضل عد يل نسبه بأنه عبد . م وخلفه ابنه السيد عبد اللطيف1936حمنة وقد تويف قتيال ىف سنة 

 ابن حممد "احملانية"سن بن موسى بن سعد بن فرج ابن حسني احملنة، جد اللطيف بن حبيب بن علي بن حم
 ابن فخار بن "أيب هاشم"بن حسون اجلبيلي بن عبد اهللا ابن علي علم الدين املرتضى ابن حممد بن أمحد 

د ابن  ابن حممد احلائري ابن ابراهيم ااب بن حممد العاب"املشيىت" بن احلسني "أيب الغنائم"جعد ابن حممد 
  .االمام موسى بن جعفر

  :وىف الدغارة منهم

  .رئيسهم السيد سلمان العليوي.  آل السيد منصور"1"

  .رئيسهم السيد امحد القزويين.  القزاونة"2"

  .رئيسهم السيد علي السيد مهدي.  آل مخيس"3"

  .رئيسهم السيد هادي أبو صحيفة.  البو علي خان"4"

لي بن نعمة بن جاسم بن بدر ابن امساعيل بن هاشم بن حسني رئيسهم السيد ع.  البو سيد جاسم-5
  . التابعة اىل الصالحية من قضاء الشامية"هور الدخن"وهؤالء ىف أراضي . احملنة

  :وفروعهم. منهم بيوت ىف الكوفة مع العشائر، وىف احللة يبلغون مائة بيت:  البو صعرب-9

  . البو داود-1

  . البو يوسف-2

  . البو سيد علي-3

وميتون اىل السيد عبد اهللا وردوا من . "آل السيد هادي"ويقال هلم . سادة حسينية:  آل أيب طبيخ-. 1
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السيد "، و "السيد هادي"وكان له من االوالد . وتويف فيها. االحساء أيام جدهم املذكور اىل احللة
وهو ابن . سن أبو طبيخوممن اشتهر ىف أيامنا السيد عبد احمل. "بيت" وكل واحد منهما تكون منه "مهدي

طبخ الطبيخ يوم .  فعرفت االسرة به"أيب طبيخ"السيد حسن ابن السيد علي ابن السيد ادريس امللقب ب
وهو ابن السيد عبد العزيز ابن السيد هادي ابن السيد . جماعة ىف سنة ممحلة فأنقذ الكثريين فعرف بذلك

وكانوا . سكنوا ىف الغماس.  آل زياد والرئاسة العامة السلطة على"آل السيد هادي"وهلذا البيت . عبد اهللا
  .مث مالوا اىل الغماس. التزموا منه االراضي هناك فاستقروا. ىف الرميثة أيام محد احلمود شيخ اخلزاعل

 "السيد ادريس" ومنه علمت عن أسرم، واالساتذة "السيد كامل"وعرف من اوالد السيد عبد احملسن 

  ."الدكتور السيد حممد" متصرف لواء العمارة، و "السيد مشكور"، و نائب رئيس منطقة احللة

    

  .وفيه تفصيل.  ىف اجلزء االول"ملخص تاريخ العشائر العراقية واالعالم"ورد ذكرهم ىف 

وعرف بيتهم . توطنوا الرميثة ىف شط خنجر وااليشان. اخوة آل ايب طبيخ:  آل السيد مهدي-11
  .ل ىف آل ايب طبيخ يقال فيهموكل ما قي. "آل السيد مهدي"ب

. وهى اسرة علوية. "آل زوين"واشتهروا بالنسبة اليه . جدهم االعلى السيد زين الدين:  آل زوين-12

وبعد خراا مالت اىل اجلعارة . مث مضت اىل الرماحية. نزحت من املدينة من عدة قرون وسكنت الكوفة
  :ومن فروعهم. "احلرية"

  .م السيد علي السيد عباسرئيسه.  البو سيد حسني-1

  .رئيسهم السيد كرمي السيد جعفر.  البو سيد حممد-2

  .رئيسهم السيد امحد آل السيد علي.  البو سيد علي-3

وذكروا ىف . والتفصيل ىف كتاب قلب الفرات االوسط. ومنهم ىف التاجية، وىف النجف وىف النعمانية
  ."عامان ىف الفرات االوسط"كتاب 

وهم منتشرون ىف لواء . وميتون اىل االمام زيد بن علي. أصلهم من املدينة. سادة حسنية:  العذاريون-13
  :وىف لواء الديوانية منهم. ويصعب ضبط تاريخ ورودهم العراق. احللة، وىف لواء الديوانية

  ."شالل"ويسكنون . رئيسهم السيد عزيز ابن السيد عبد اهللا العذاري.  آل السيد حممد-1

  ."الغماس"ويسكنون . رئيسهم السيد عبد اهللا ابن السيد منذور. وسى آل السيد م-2

  :وهؤالء يتفرعون اىل. وأهل الباسية الواقعة ىف قرى العذار قرب اهلامشية من لواء احللة

  .وهؤالء ىف الرميلة. رئيسهم السيد هاشم آل السيد حمسن.  آل السيد حممد-1

  .كنوا الديوانيةس. رئيسهم السيد صاحب آل محود.  آل سوادي-2
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  .يسكنون الباسية. رئيسهم السيد علوان آل حنتوش.  آل السيد علي-3

  .ىف الباسية. رئيسهم السيد حممد آل السيد علي.  آل السيد مصطفى-4

  .رئيسهم السيد عبد زيد آل سلمان ىف الباسية.  آل السيد عبد-5

لي جعفر التميمي ىف الد الثالث من كتابه وقد فصل أحواهلم االستاذ حممد ع. وهلؤالء نفوذ على العشائر
. ذكر أحواهلم واالشخاص البارزين منهم بسعة. فهو خري مرجع ملن أراد التوسع. "قلب الفرات االوسط"

  .وال حمل لالطالة بذكرهم هنا. وكان قد ظهر منهم شعراء عديدون

  :وهؤالء ىف الشامية ويتكون منهم:  السادة ىف بين حسن-14

  .رئيسهم السيد نعمة آل السيد صايف. سيد صايف آل ال"1"

  .رئيسهم السيد علي السيد زبر.  البو سيد ناصر"2"

  .رئيسهم السيد حسني آل السيد جبار.  سادة االميال"3"

  .رئيسهم السيد رحيم السيد عزوز اجلعفري.  اجلعافرة"4"

  .176ص2 ج"قلب الفرات االوسط"وتفصيل أحواهلم ىف كتاب 

. "مللوم"واليوم هم الزعماء ىف الشنافية وكانوا ىف . وهلم املكانة. من السادة احلسينية:  آل مكوطر-15

وعد من رؤسائهم ووجهائهم السيد جعفر والسيد عمران آل . "1"ذكروا ىف قلب الفرات االوسط
يد موسى، والسيد داخل السيد مهدي والسيد عبد العزيز والسيد علي آل السيد جابر، والسيد ناصر والس

  ."عامان ىف الفرات االوسط"ووردوا ىف كتاب . شنان آل السيد حسني من آل مكوطر

  :ويتفرعون اىل. يسكنون احللة والديوانية:  السادة البو زيد-16

  .رئيسهم السيد ابراهيم السيد عباس ىف املشخاب.  البو سيد حسني-1

د املطلب السيد عالوي، وىف  ومن وجهائهم السيد عب"املشخاب"ويسكنون ىف .  البو سيد خلف-2
  . منهم السيد علي السيد جميد"العباسية" من وجهائهم فيها السيد عبد املهدي السيد عبود، وىف "املليحة"

ه أيام امارة املنتفق وتولت رئاسة 1213هذه العشرية وردت من احلجاز سنة :  السادة ىف العمارة-17
وكانت . نة أيام نامق باشا وبعضهم ويل عضوية جملس االدارةوكانت هلم املكا. وتوالوا.  العامة"البهادل"

  .مهمتهم التزام بعض االراضي من احلكومة

  :ومن أفخاذ هذه العشرية

  . آل السيد هاشم-1

  . آل السيد نور-2

  . آل السيد مشكور-3
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  . آل السيد يوسف-4

  . آل السيد شريف-5

  . آل السيد حممد-6

ومنهم جمموعات صغرية أو بيوت وعشائر قليلة . ذا الد وسابقهومن السادة من مر ذكرهم ىف ه. هذا
. "الصعرب"، و "الطوال"، و "القصار"، و "الزوامل"، و "البو مخيس"، و "العواودة"، و "البو حممود"منهم 

وبيوت مالت اىل املدن وليس هلا عشرية ...  ىف أحناء كركوك وبعقوبة"الرجيبات" أو "الرجيبيون"و 
  .ل هؤالء متحضرون ال حمل لذكرهم هناومث. مشخصة

واالمل أن ينشر لينكشف ما . "الصعرب"وذكر يل معايل االستاذ السيد صادق كمونة أن لديه مشجراً ىف 
  .عندنا

    

  السوامرة

 اال اننا النرى صلة بني هذه العشائر بعضها مع "السوامرة"جمموع عشائر سامراء من السادة يطلق عليهم 
وكان املرحوم االستاذ ابراهيم حلمي العمر الصحايف املعروف . "غلمان الباب"وخنوم . بعض اال نادرا

. فكلما انقله عن لغة العرب فهو من كتابته. كتب ىف لغة العرب ىف الد الثاين بعض املطالب عنهم

لت واليوم تغريت االحوال وحصل توسع عما كان ذكر وزادت النفوس أو كان ما ذكره تقريبيا، وتكام
  .املعلومات

سادة ينتمون اىل الشريف حيىي الذى رثاه ابن الرومي بقصيدة . من أكرب عشائر سامراء:  البو عباس-1
  : مطلعها

  امامك فأنظر أي نهجيك تنهج

 "سامراء"عشرية ضخمة مشتتة ىف أطراف بغداد : "طريقان شىت مستقيم واعوج وجاء ىف لغة العرب

ومنهم من . مشهور بدماثة االخالق وكلهم زراع... "محدي احلمد"سهم رئي. يتجاوز عدد رجاهلا االلف
 من سامراء وأرباب املواشي منهم "احلاوي"والزراع منهم ىف أراضي . "ابل وماشية"يشتغل بتربية االنعام 

 كان رئيسهم "1"اه..."ويدعون أم سادة قرشية. يتنقلون من أرض اىل أرض على اختالف فصول السنة
وتويف مث صار أخوه السيد عباس وتويف مث آلت الرئاسة اىل السيد كامل ابن . هو الصواب-مدمحدي احمل

يسكنون أراضي مسوم جبوار البو عيسى، واحلرجيية مشايل سامراء، . السيد عباس وهو كامل مبعىن الكلمة
يؤكد العارفون منهم و.  واحلاوي واجلالَم"الركة"ومعيجل، والرقة . والقلعة جتاه سامراء من اجلانب الغريب
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. م بلغوا أكثر من مخسة آالف نسمة1947وىف احصاء سنة . أم سادة حسينية ميتون اىل الشريف حيىي

  .وهم منتشرون ىف بغداد واحللة والعمارة وكفري

  :وفروعهم

  .رئيسهم السيد كامل ابن السيد عباس.  البو عبد العزيز-1

  :رعون اىلويتف. رئيسهم ثابت بن ماهر.  البو كنعان-2

  . البو حسن"1"

  . البو علي"2"

  . البو مهيدي"3"

  . البو حسني"4"

ومن رجاهلم البارزين االساتذة السيد مزاحم ماهر متصرف لواء البصرة ونعمان ماهر الكنعاين مقدم ىف 
  .اجليش العراقي وشاكر ماهر نائب عن سامراء وحمام

  . البو مرتضى-3

  . البو دور-4

وهو ابن عباس أصل العشرية ويدخل فيها البو حسن العباس اخوة . "البو خضر"ا وهذه االفخاذ يقال هل
  .فهم معهم. خضر

. رئيسهم احملامي السيد غازي ابن السيد حممد النقيب. هو ابن عباس أصل العشرية.  البو عبد اهللا-5

  :وفروعهم. والسيد فوزي اخوه

  .منهم الرئيس.  البو شيخ"1"

  .م البو خليفةويقال هل.  البو حمسن"2"

  . البو مرزة"3"

  . البو ناصر"4"

البو نيف، : ويتفرعون اىل. وعبد الرمحن العباس احملمد. يرأسهم صاحل بن حسني اجلمعة.  البو حامد-6
  .والبو علي العباس

. ومنهم صديقنا احلاج حممد الساجي. وجدهم طالب أخو عباس. ومنهم البو هاشم.  البو طالب-7

  . اخوم"البو عدو" ومنهم "البو حممود"ومنهم 

  .مر الكالم عليهم ىف الد الثالث. رئيسهم الشيخ غازي العلي الكرمي صار نائبا مرارا:  البو عيسى-2

والقسم . رئيسهم عبد الوهاب ابن الشيخ عباس. عدد رجاهلا تسعون. قبيلة صغرية: " البو مليس-3
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ومهنتهم تربية االغنام وسائر .  ىف أراضي العيثاالعظم منهم يسكنون سامراء، وفيهم عدد قليل يقطن
 واملشهور ام سادة يسكنون ىف أراضي "1"اه... "ويزعمون أم سادة قرشية. االنعام واملتاجرة بأصوافها

رئيسهم عبد الوهاب الشيخ عباس وبوفاته آلت الرئاسة اىل . "أوالد هاشم"وخنوم . "الشقراء"الشكرة 
  :وفروعهم. د بن غالمابنه محيد وعبد بن حمم

  .منهم الشيخ عبد الوهاب الشيخ عباس.  البو جاسم-1

  .رئيسهم احلاج عويد.  البو خليل-2

  . البو نعامة-3

  . البو ديز-4

  . البو مجيل-5

وبينهم عدد قليل . وهم من سكان سامراء. رئيسهم احلاج فتح اهللا. عدد رجاهلا مثانون: " البو نيسان-4
والسبب ىف تسميتهم . يدعون أم سادة قرشية.  املقابلة لبلدة سامراء"الربكية"سماة زراع االراضي امل

 نسبة اليه كما "البو نيسان"ومسيت القبيلة ب. ذا االسم هو أن جداً هلم ولد ىف شهر نيسان فسمي بامسه
... "أيب" "آل أبو" ويدخلوها على الكلمة االصلية فتكون مبعىن "البو"هو عادة االعراب بأن يأتوا بكلمة 

     "1"اه"

 ىف "آل عطيفة"ويقال . واآلن رئيسهم حامت ابن السيد مهدي ابن السيد علي أخو احلاج فتح اهللا
ويسكنون احلاوي . م بلغ أربعة أضعاف ما ذكر ىف لغة العرب1947واحصاؤهم سنة . الكاظمية منهم

  :ومن فرقهم. واحلرجيية واجلالم واجلزيرة

  .هم صاحل االمحد الطهرئيس.  بو ويس"1"

  .يرأسهم حامت ابن السيد مهدي ابن السيد علي، والسيد حممد احلصوب. الرؤساء.  البو حسب اهللا"2"

  . البو صدير"3"

  .رئيسهم حممد الناصر.  البو ربيع"4"

  .رئيسهم حممود احلاج امحد. اخوة البو حسب اهللا.  البو فتح اهللا"5"

  . السيد مهدي وجواد احلسن السيد علييرأسهم حامت.  البو عبد احلسني"6"

  .رئيسهم احلاج امحد احلسن.  البو جعيفر"7"

  ."البو جول"ويلحق م 

وكلهم . رئيسهم سهيل املطر وهم سادة قرشية. عشرية صغرية رجاهلا ال يتجاوزون املائة: " البو اسود-5
اه وهؤالء توزع ""1"...وعيةوالصعيوية، والضل. "عزيز بلد"وأشهرها . يسكنون أراضي خمتلفة. زراع
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رئاستهم الشيخ حسني املطر، وعباس احملمود، وحسني ابن مطر بن حممد بن سهيل بن عباس بن حممد بن 
  .ومنهم ىف الضلوعية، وىف عزيز بلد. قرب القادسية القدمية. يسكنون أراضي الصعيوية. سهيل بن عبد اهللا

  :وهذه فرقهم

  .ومنه ومن غريه علمت تفرعام. رئيسهم حسني املطر. د القريبوهو جد أعلى غري اجل.  البو مطر-1

  .رئيسهم رميض احملمد العواد.  البو جليب-2

  .رئيسهم السيد عباس احملمود.  الشناترة-3

  .رئيسهم علي احملمود اجلوزة.  البو علي-4

  .يرأسهم مسلط الزيدان وخلف الفرحان السنيد احلطحوط.  البو عساف-5

  :وله اربعة اوالد: لبو عيسى يتصلون ىف جد واحد هو السيد أمحد قالواويدعون أم وا

  .جد البو اسود.  عبد الرحيم-1

  .جد البو عيسى.  عبد الكرمي-2

  .جد البو عظيم.  عبد العظيم-3

  .جد العشاعشة.  عبد العليم-4

وخيوهلم . " السودةعيال"وخنوم . ومل يتمكنوا أن يذكروا الصلة. ومن هؤالء تفرعت العشائر املذكورة
  .وغالبهم يستخدمها ىف السباق. مشهورة ىف نشاطها وسبقها

رئيسهم جاسم احملمد العلي . عشرية كبرية مبثوثة ىف أرجاء خمتلفة عدد رجاهلا ستمائة: " البو باز-6
وكرودهم عبارة عن فقر أي آبار . وهم زراع وأهل كرود. وأغلبهم يسكنون ىف أراضي النباعي. االكرب

جاورة ينفذ بعضها اىل بعض يزرعون عليها زروعهم وذلك لبعدهم عن دجلة اال ان هذه اآلبار قد مت
  : ويتفرعون اىل"1"اه..."اشتهرت بعذوبة مائها وبرودته وخفته على املعدة

  : البو مهيدي-1

ومنهم . "البو شعري"و . ومنهم السعدون الرؤساء. رئيسهم حسن احلبيب السعدون.  البو علي"1"
  .ستاذ فائق السامرائي احملامي من البو بشرياال

  .يرأسهم ممتاز اجلاسم ونصيف اجلاسم.  البو هادي-2

  :ومنهم. رئيسهم مطلك الوائل ورزوق القسام.  البو مهدي-3

  . البو طعمة"1"

  .منهم السيد رشيد اجلميل.  البو عبيد"2"

  . من البو مفرج"البو رزوقي"ويساكنهم 
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االستاذ سعيد البدري ابن السيد حممود فائز بن حممد بن حسن ابن محد بن رئيسهم :  البو بدري-7
. عثمان بن ظاهر بن دولة بن حممد بن بدري ويتصلون باالمام حممد اجلواد ويسكنون ىف داخل سامراء

وىف أراضي اجلالم الىت هى عبارة عن مقاطعات أم جدح وخسيفة وزرين واالعيطر وأم الكرون 
  :وفرقهم. واحللبوثية والنهر

وتويف ىف . وكان والده السيد حممود فائز رئيسا. رئيسهم االستاذ سعيد البدري.  البو حممد البدري-1
  .1954نيسان سنة 

رئيسهم احلاج خليفه العلي احلنتوش ومنهم البو غريب ميلكون أكثر االغنام واالبل بالنظر .  البو محزة-2
  .اوريهم

 فخذ آخر "البو عواد"ومعهم . النيب احلاج شهاب وصفاء عبد الوهابيرأسهم عبد .  البو عبد اهللا-3
  ."البو حبيب"ومنهم . رئيسهم كرمي العواد. يساكنهم

ومنهم البو هراط ميلكون أحسن اخليول العربية . رئيسهم جاسم احملمد العبد اهللا.  البو عرموش-4
  .وأحسن االبل

  .رئيسهم جاسم احملمد الوهب.  البو عساف-5

    

ن هؤالء قسم كبري ىف بعقوبة والفلوجة واحللة والبصرة واملسيب واالسكندرية والعمارة فهم منتشرون وم
ومنهم ىف سامراء ظهر منهم علماء مثل املرحوم عبد الوهاب البدري وأوالده . كثريا ىف االحناء العراقية

واالستاذ عبد امللك الدكتور عبد اللطيف البدري جراح معروف واخوة طبيب االسنان علي البدري، 
علمت ذلك . ورئيسهم اآلن كان موظفا وصحافيا وهو صديقنا. والصحايف عبد الغفور البدري. البدري

  .منه ومن االستاذ السيد صفاء البدري

خليط من أقوام تسموا ذا ... فخذ من أفخاذ عشرية السوامرة: "جاء ىف لغة العرب:  البو دراج-8
وحمل . رئيسهم السيد علي العابد وتويف فخلفه ابنه السيد حسني... "دراج"االسم نسبة اىل رجل امسه 

ويسكنون ىف أراضي . "1"اه."سكناهم أراضي العابرية على ضفاف دجلة ىف اجلهة الغربية من ناحية بلد
  .الطويرانية والكوير

واالقوال . ة اتصاهلمومل نقف على حقيق. والبو دراج ىف العمارة. مر بنا الكالم على البو دراج من ربيعة
  :وفروعهم. ورئيسهم املرحوم السيد علي العابد له تكية كان شيخها وهو من االخيار. كثرية فيهم

  .والبو عثمان. ومنهم البو حاجي حسني. الرؤساء.  البو خليفة"1"

  .والبو مصطفى. ومنهم البو محزة. رئيسهم عباس احلمد.  البو مجعة"2"
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البو "ومنهم ىف الرمادي يقال هلم . رئيسهم حسن اخللف. ى اليوسف البو ناصر والبو مصطف"3"
  .هذا ما عرف من نفس العشرية عن تفرعام. يعدون اخوة خليفة ومجعة. "معروف

وامنا هو . ورد اسم رئيسها حسني الكرمي وليس بصواب". عشرية عدد رجاهلا مثانون: " البو عظيم-9
بيوم ىف االراضي املقابلة . رقي خميم البو عيسىيقطنون ش. كلهم زراع. "رئيس البو عيسى

  .رئيسهم جنم الزيدان. "1"اه."لسامراء

ومنهم من يسكن خارج املدينة ىف أراضي الشكرة ورئيسهم . من سكان سامراء:  العشاعشة- 10
ميتون و. رئيسهم حممد العباس اجلمعة اجلونة. ومنهم البو خوجة، والبو جونة. السيد فاضل العباس الياسني

  .وهم خمتلطون. بصلة اىل البو أسود

يرأسهم . ومل نتمكن من ارجاعهم اىل عشرية من عشائر سامراء. من السوامرة:  البو عبد الرمحان-11
  .وعشريم ليست بالكبرية. احلاج جاسم احلاج حممد، وحيىي السامل

والعمل الصاحل خري سالح . والناس مأمونون على أنسام. ونتحاشى من طعن مبن يدعي السيادة. هذا
ومر بنا . "السادة"وموضوعنا . وىف القضاء عشائر أخرى مل تكن من العشائر العلوية. يركن اليه املسلم

  .ذكر اآلخرين ىف موطن غري هذا

  العشائر المتحيرة

وقلَ . هاوامنا تعترب العشائر اهولة النسب أو الىت ال يعرف أصل. العشائر املختلف ىف نسبها التعد متحرية
  .وغالب ما ينسب اىل املوطن هذا شأنه ولكننا نعلم انتساب عدد من هؤالء. ما هو من هذا القبيل

أما الصليب فام بال شك من العرب تناسلوا أصلهم أو نسوه وفقدت الوحدة بينهم، فهم من عشائر 
 من انتساب اىل ومع هذا ال خيلون. قدمية طحنتها احلوادث، فصاروا خيشون من التصريح حىت جهل

  .عشرية

  :وهذه بعض العشائر املتحرية على قول

وعشائر كثرية تدعي . وتدعي اا من بين متيم. لعل المسها دخل ىف ذلك وهلا نصيب منه:  الضوايع-1
 هرب من رؤساء املصاحلة من بين متيم "حممد"وحيكى ان رجال امسه . االنتساب اىل متيم لكثرا وانتشارها

  ."الضوايع" فلحق ذريته اسم "ضائعاً"فسمي 

  :ويقال انه تزوج من بنت حممد الشطي من الدفافعة فمن أوالده منها

  ."احلواجم"ومنه تكون فرع .  حاجم-1

  ."السالطنة"ومنه صار .  سلطان-2
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  ."احلمادنة"ومنه .  محدان-3

  ."الزويدات"ومنه .  ازويد-4

  ."السبيعات"ومنه .  سبع-5

  ."اخوة محدة"وخنوم 

  .وآخرون ال نقطع ىف أم من العشائر املتحرية وان كانوا يعدون منها مروا ىف هذا الد والذى قبله

  االحوال العامة

 السياسة العشائرية اذا كنا علمنا سياسة كل عشرية بانتزاعها من وقائعها، فال شك اننا من هذه -1
وال تزال . تصال بالوقائع زاد علمنا أكثروكلما توغلنا ىف اال. السياسات اخلاصة ندرك االدارة العامة

  .السياسة مكتومة، وال تكشف عنها اال احلوادث، وختتلف بالنظر لالوضاع الىت تتواىل عليها

    

. ومنها ومن االتصال باحلوادث تعرف املكانة. فالرئاسة العامة مثال كان هلا االثر الفعال ىف حياة العشائر

وما ذلك . و سارت اىل الزوال وصارت العشائر أقرب اىل االتصال باملوطنوىف هذه االيام زالت الرئاسة أ
  .وهذه تابعة لقوة االدارة ومتكنها من السيطرة أو العكس. اال الحالل الوحدات االدارية حملها

وصار االمل قويا ىف االستقرار وتكوين احلضارة بانكشاف املواهب وظهور الرئاسة اخلاصة أو عالقتها 
ويترتب على هذا . دارية، وبالتوجيه احلق، وان يتجلى حب الوطن والذود عن حوزة اململكةبالوحدة اال

  .حتديد سلطة الرؤساء وتعيني موقفهم ىف العالقات بينهم وبني عشريم بال ضرر وال ضرار

. وغالب حوادث العراق نامجة من جراء صلتها باالدارة. كان حيسب للعشائر واالمارات قوا ىف االدارة

وال تزال . وصارت اليوم ىف جدال عنيف بني الرؤساء وعشائرهم ىف تقليل املعهود، أو الرتاع ىف االراضى
واذا كانت الرئاسة شعرت بتبدل احلالة فقد حاولت . وتعد من املشاكل البارزة للعيان. املناهج مضطربة

. تابع لقدرة السلطة وضعفهاوهذا . االستئثار باالرضني تعويضا ملا فقدت، أو ان يقلل معهودها فيه

والعشرية تعتقد ان . فأرادت أن تعوض ما فقدت من الرئاسة أو شعرت به من زواهلا، فاغتنمت الفرصة
وكذا . ويؤيدها تاريخ كل عشرية أو تاريخ العشائر بوجه عام. االراضى ملكها ومل تكن ملك الرؤساء

  .االستثمار املشهود بانتفاع الفالحني

واالعتدال . فالعالقة معروفة للجانبني معاً. شكلة بالوجه الصحيح وبال ضرر وال ضرارواملطلوب حل امل
وخري طريقة حتديد املعهود بال اجحاف . وقد سبق ان ذكرت ذلك ىف الد السابق. ىف احلل ضروري

  .جبانب
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وجوه احلل، وجل أملنا أن تعرف االوضاع القدمية بصفحاا، ويستفاد من احلوادث السابقة، وينظر ىف 
  .واالصل ادراك احلالة، واستخالص ما هو اجلدير باالخذ. وكل غلطة تتواىل أخطارها. ويتبصر ىف االمر

  .ومن مث تظهر القدرة ىف ادارة العشائر، وتتبني السياسة احلكيمة

مة فيه وأمر آخر من مشاكلنا السياسية هو ان الوحدات االدارية ال متثل اموع العشائري وامنا نرى امله
ان تفكك الوحدة العشائرية السباب قد زالت اليوم فمن الالزم اجياد الوحدة احلقة، وتوجهها حنو 

واملهم . فلم يبق حمل ملراعاة التفكك... التعاون، فقد زال اخلوف من ثورة العشائر أو تشويش أمرها
.  التعاون الثقايف واالقتصاديومن أهم ما هنالك. فهو الطريق االجتماعي. اعادة التعاون بتوجيهه للصالح

والتقسيمات . واالصالح القليل يوجه حنو الفالح. ومن مث النظر ىف التشكيالت االدارية. والتالزم ال ينكر
االدارية للوحدات كان مبناها التخوف من وحدة العشرية أو العشائر واآلن زالت، ولكن حلت حملها 

وكذا يعدون املوىل منهم أي . ب يراعون اجلار، والرتيل انساب العشائر العر-2...! مناطق االنتخاب
  . أى حكمه حكمهم"موىل القوم منهم"كأحدهم ال أن يعترب نسبه كنسبهم ويقولون 

 "قيس موالهم"وهذه الكلمة تقرن باسم عشرية فيقال . "موالهم"ويعبرون عنه بقوهلم فالن من جبيلة مثال 

 ومل نعرف احلاقا بنسب اال ان يكون قد اعترف الرجل بأن ..."هامشي موالهم" أو "جبلى موالهم"أو 
واملقر له بالنسب على الغري ال . وله قيمته ىف البنوة. وهذا أمر شرعي.  وليس له أب ليعترب ابنه"فالنا ابنه"

وليس . وامنا يراعى مقدار اعترافه.  فال يثبت نسبه من أبيه"فالن أخي"يعترب ابنا لذلك الغري كأن يقول 
  . بنوة حقيقية"تبينال"

. وامنا يصح ان يكون حلفا أو نزيال أو جارا. وال يعرف العرب اخلارج عن العشرية معدودا منها بوجه

 وهى اتفاق حريب ومثل هذه نتيجة "بالراية" أو "بالدم واملصيبة"ويصح أن يكون تابعا أو مشاركا للعشرية 
فال اندماج . ل للمرء حقا حبيث يعد من العشرية وال جيع"الصيحة"عهود أو اختالط وسكىن فتشترك ىف 

. وكل عشرية يعرف بالتحقيق العميق ارجاع ما كان خارجا عنها اىل أصله. حبيث ال يفرق ىف النسب

  . بالوجه الشرعي"الرقيق املكاتب"وامنا نعرف . وال قيمة للمكاتبة

ىف العشائر الزبيدية والطائية أو وهذا مشاهد ىف عشائر املنتفق، والعشائر العدنانية مجعاء كما عرف 
فاذا كان االختالط مشهودا فمن السهل ارجاع كل ما كان دخيال ىف فخذ أو عشرية اىل . القحطانية

  .ومنها ما مرت االشارة اليه. واالمثلة كثرية. أصله فيعاد اليه

    

ن أن يفرقوا بل ان الفخذ وينبغي أن ال نكتفي بأقوال الرؤساء فان هؤالء تغلب عليهم السياسة، فال يريدو
وامنا حيافظ هو . وليس ىف هذا سبة. اخلارج يقول أنا من عشرية كذا، أو أن العشرية تعرفه خارجا عنها
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وهذا مل مينع التفادي ىف حب العشرية الىت عاش فيها ... على أصله، وحتفظ له العشرية ذلك فال ينسى
وأسباب . ولكن ذلك ال يؤدي اىل اختالط النسب، "الصيحة"واملشاركة معها ىف الدم واملصيبة أو 

االختالط كثرية منها قدم السكىن، والزواج واملصاهرة، واللجوء لضرورة رآها مما يهدد حياته أو جيعلها 
  .واالختالط ال يكون امتزاجا بالدم... أو هناك مصلحة قاهرة... ىف خطر

وحنن بوضع ... "نزيل" أو "مساكن" أو "تبع" أو "ملحق"وجل ما نقول . وال نعلم غريه. وهذا ما نعرفه
تارخيي فال خنرم قواعد جرت ىف انساب العشائر، ومن املشهود ان بعض املختلطني قد يتولون رئاسة 

. واالفالعشائر ال يزالون على االحتفاظ بالنسب. العشرية ملا ظهرت هلم من مواهب ومر بنا أمثلة ذلك

 أو التبع فيعد من العشرية فهذا بعد أن نسي أمره وعد من أصل واذا كان من احملتمل ان ينسى امللحق
. "خترصات"العشرية فمن أين حصل لنا الدليل على انه ملحق أو ليس بأصل ومثل هذه كل ما يقال فيها 

  .والدليل اذا دخله االحتمال بطل به االستدالل. واحلكم لالمر الثابت

اركة بالدم واملصيبة كل هذه ال تدل على احتاد نسب وامنا والطارقة، أو الراية، والصيحة، أو املش. هذا
  ...هو االتفاق والتضامن على درء العدو املشترك

، وتارخيها، وحمفوظاا املتوالية املتناقلة وغالب هذا مما ال يشتبه فيه أو ال "انساا"ويعني أصل العشائر 
وقلّت العشائر . الب أو مدون ىف وقائعهاوتاريخ العشرية حمفوظ ىف الغ. يداخله ريب ىف غالب حاالته

  .املتحرية أو تكاد تكون مفقودة، واجياد احتماالت ىف أصوهلا مما ال يوزن مبيزان علمي

والرؤساء ورجال العشرية يعرفون انتسام، واملختلطون يعرفون أصلهم واالسباب الىت دعت اىل الكتمان 
  .قد تزول بزوال أثره

 ان االفخاذ والبطون أو العمائر أو العشائر والقبائل أو االمارات مما جيب االحتفاظ ومنا االشارة هنا اىل
 تطلق على بيت الرئاسة، أو البيت ذي "احلمولة"و . وال معىن لتبديل هذه وال فائدة ىف ذلك. مبصطلحاا

أننا نرى ىف بعض اال . أو من بيت الرئاسة. املكانة كأن يقال فالن من محولة طيبة أي فخذ غري مطعون به
  .وهذا قليل. املواطن اطالقه على ما تكون من بطن أي عدة أفخاذ

 "الفرع االعلى" وتكونه وتولد االفخاذ منه، مث "البيت"وأصل . وال فائدة لنا ىف تغيري املصطلح أو تبديله

 حىت تتكون "ائرالعش"وتتعاظم .  من االمور املشهودة"القبائل"، و "العشائر" أو البطون، و "الفرق"أو 
ورمبا الزمه هذا . "آلبو" أو "البو"، ويتقدمه "البيت"وقد يسمى ب. وهذا جاء على اطراد. "االمارة"منها 

  ...ولو كان تولد منه فروع تالية

والتفاوت يسري، ويفهم مما عرف من . وىف هذا مصطلح العدنانيني. ومر بنا مصطلح القحطانيني
  ...تفرعات
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فانه يدقق من نواح عديدة . ن ظواهر اتمع الريفي حروبه وسياسته وسائر أحواله اتمع الريفي م-3
ويتناول العقيدة، واالفراح، واالحزان، وعرف العشائر وهكذا االموال . من تلك الظواهر وغريها

ال ودامت العالقة ذه غري منفكة عنها و... واملمتلكات واملساكن وسائر ما يرتبط بعيشته وحياته وأسرته
  ...ومثل ذلك القنص والصيد، والثقافة... عن االرضني أو الغرس

وال ختتلف هذه عما ىف البداوة وما ىف العشائر الزبيدية والقحطانية اال ىف الكم وبعض الكيف وللمواطن 
فاذا كانت سكىن البادية مقصورة على اخليام، فان االكواخ، والصرائف . عالقة ىف التكييف والتبديل

وللمواطن دخل . فاالستقرار من خصائص االرياف.  ال تفترق كثريا اال ىف االستقرار وعدمهواجلبايش
ولعل اللباس ال خيتلف . وزاد ىف ذلك الغرس فكان خطوة كبرية هلا أثرها الفعال. كبري فىوضع البيوت

وال شك ان . ناوفيها بعض التفاوت احيا. اال بالنظر للحالة الىت عليها أهل االرياف وهى متقاربة نوعا
  .التصوير ميثله بأوضح ما ميكن لتفاوت الطبقات

    

ويؤمل . وهذه ختتلف عن عقائد أهل البادية فاا أكثر تعقيدا. ليس ىف االرياف غريها. والعقيدة اسالمية
فال خترج عن ذلك واال كان نصيبها اخلذالن، . أن تلقن العقيدة اىل هؤالء بأبسط أوضاعها وأحكمها

وبذلك حيق أن نقول ان لالرياف . ن تنحى عنها اخلرافات، وما من شأنه أن يفسد صفواواملهم ا
. وحالتهم اليوم سيئة ال يعرفون من دينهم وال عقائدهم اال بعض املظاهر فاجلهل مستول عليهم. عقيدة

ليم هذه بأقل فاذا متكنا من تع. بأن يدربوا ويلقنوا أصول العقيدة، وأركان االسالم. وتدارك االمر سهل
وهكذا التعويد على العبادات ومن لوازمها النظافة، . ما جتوز به، فحينئذ من السهل التوسع دون توغل

  ...وبني هذه ما يوجه توجيها الئقا. وترتيب احلياة االجتماعية

قدار ولعل التبدل مشهود ىف توسع املعرفة ويدعو اىل زوال خرافات كثرية ومن املهم أن تكون العقيدة مب
احلاجة، وان تكون العبادة اداة نافعة ىف االذعان للقدرة االهلية، ووسيلة للحياة االجتماعية، ومراعاة 

وأهم وسائلها تلقني ان النظافة من االميان، وان العبادة اذعان للباري تعاىل، وانقياد للعظمة . الصحة العامة
  .االهلية

واملعاكسة . نظيم ليكون اداة صالح، وتدريبا خلري االعمالوكل ما يشاهد ىف االرياف حيتاج اىل توجيه وت
وقد سبق أن تكلمنا ىف الد السابق على لزوم توجيه اتمع حنو الوجهة الصاحلة وحسن املعاملة . ال تثمر

  .ومهمة االجتماعي استغالل االوضاع للتوجيه احلق... مع الناس استفادة مما هو معلوم ىف اتمع

لتنقل من حالة البداوة اىل االرياف خطوة حممودة حنو احلضارة بل ان االرياف من مسهالت  الزراعة ا-4
ولوالها لضاقت بالناس احتياجام املدنية فهى من . املعيشة ىف املدن والتعود أو التقرب اىل حياا
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تها، والزراعة مقومات احلضارة اال أن البداوة ىف حركتها اىل االرياف تقلل من عجرفة البداوة أو وحش
فهى أصل احلياة . ويغلب عليها التأثري على احلياة العامة. من أهم وسائل االرياف ىف معايشها وحياا

فارتبطت ... وبذلك تكون قد قلَلت من اخلشونة ملا توفر هلا من رزق من طريقه املشروع. االجتماعية
االرض ىف وضعها تلهم احلياة و. بأرض، أو أا عاشت ىف نطاق معني مهما كانت رقعته واسعة

وامنا توافق مألوفه وتلتئم . ونرى احلياة الزراعية أقرب للبداوة فال ينفر منها البدوي. االجتماعية والفردية
  .نوعا وحياته

جيتزى بالقليل . يبذل البدو جهودا جبارة وخماطرات للحصول على العيش وال يكون اال بعناء وشظف
االرياف حيصل على ما يسد حاجته، ويزيد مبا يزرعه دخله أو ما تنتجه أرضه، وىف ميله اىل . عن الكثري

وحاجة املدن اليه تسهل . فيقوم باالنتاج النبايت واحليواين. أو ما يربيه من نعم وشاء مما هو صاحل لنفعه
  .اال وثيقاوتكون عالقته باتمع كبرية ومتصلة اتص. االمر، وتدعو اىل تبادل املنافع لقوام هذه احلياة

كان يترقب الفرصة فتهيأت له، واغتنم وجود خلل ىف االرياف أو اختالال ىف وضعها، أو أنه كان عن 
. تدافع ونضال حىت ربح املعركة، فحل حمل مناوئه، وصار يتفق مع هذا أو ذاك لبقائه وبقاء من يستعني به

 من جوائح وطواعني أو حروب وحوادث كثرية مشاهدة. ورمبا استعان به الضعيف فأفسح له اال
وحاالت تارخيية عديدة أدت اىل هذا التنقل والتحول حىت اكتسب صفة أهل . طاحنة تدعو اىل اجلالء

ورمبا طال التدافع جيال أو . وال يتأتى له بسهولة أن يسلك هذه احلياة، ويراعي تلك املعيشة. االرياف
  .جيلني ليألف تلك احلياة، أو يتقرب منها

وال شك ان . ستعان بأهل املعرفة بالزراعة فشاركهم، وصار يتقرب اىل حاالم ليكون كأحدهمورمبا ا
ويعرف طريق تربية . اخلطوة االوىل ترضى باملراقبة، واستخدام اآلخرين، وان يتدرب حىت يزرع

غرس أو سار ىف يترك رويدا رويدا مقتنيات البادية، ورمبا غرس ال. احليوانات االهلية مما مل يكن ألفه سابقا
وىف هذا يكون كأهل املدن ال يتزحزح من مكانه، . الزراعة مدة مث انتقل اىل موطن الصق به وهو الغرس

  .وال يربح مرتله

والغرس والزرع من أوضح صفات االرياف اال أن امليل اىل الزرع أقرب للبدوي كما ان الريفي يتطلَع 
وحياة . وأجل خطوة الختاذ القرية، أو القرى. حنو احلضارةولعله خطوة كبرية . اىل الغرس وهو أقرب اليه

  .الزرع تتناول أنواع املزروعات من ذرة ودخن وشعري وحنطة ورز وقطن ومسسم وخضر عديدة

    

وهذه املزروعات بعضها أوفر من غريها ىف بعض املواطن، فنرى االهلني يتعاطون ما يوافق رغبتهم، 
وبعض املواطن ال تعرف اال بعض املزروعات دون . فيحصل املطلوب. ويؤدي اىل منتوج زائد من تربتهم
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وىف بعضها الذرة أو . وىف البعض اآلخر احلنطة.  أكثر ىف بعض املواطن"زراعة الشلب"فنرى . االخرى
  ...وكلها تابعة لطبيعة االرضني... الدخن، أو الشعري

حتصى من التعامالت أو العقود الزراعية وىف الزراعة تعامالت تتعلق بأصل الزرع، وروابط جتارية ال 
ولعل ىف هذه ما يبصر حبالة الزراع واملعاقدين منهم فينجلي وجه ذلك بصورة . واملعامالت التجارية

  .صحيحة

 أو سركال أو رئيس عرف "جوق"ولكل مجاعة . فان مجاعات تقوم بالزرع. والتعامالت الزراعية كثرية
وامنا هو ائتالف طبع بني . له بالقرب والبعد بني أفراد العشرية الواحدةوهذا اتفاق زراعي العالقة . معلوم

واملشهود ىف هذه احلالة الطاعة للرئيس أو املقدم الذى يتوىل ادارة . املتزارعني وقد يكونون أقرب لبعضهم
  .ليقوم كل مبا ترتب عليه من واجب. الشعبة الزراعية

ويوضح هذا ان اجلوق يقاسم املالَك . و صاحب االرضوما حيصل يقسم بني الفالحني وبني املالك أ
وقد يكون حق االرض لرئيس العشرية، والباقي يوزع . بالنصف أو ما ماثل كالثلث ويعترب حقا لالرض

 للسر كال فصخان والباقي "سبعة أفصاخ"وىف االغلب .  أى حصصا"افصاخا"بني الزراع، ويعترب 
والرسوم االمريية ...  كال سهمان ومخسة أسهم للفالحنيوهى مخسة افصاخ، فيأخذ السر. للفالحني

وما يقدم اىل االسواق يؤخذ منه الرسم وزال ما كان يستوىف من الرسوم بسبب . زالت من البني
  .االستهالك، وذهب ضررها، وتدخل احلكومة من أجلها

ىف بعض املواطن الفراتية ىف وهذا ىف زراعة احلنطة والشعري وسائر املزروعات الريفية اال انه خيتلف قليال 
ويصعب أن نراعي . واملثال يعرف مبا هنالك من كم وكيف. زراعة الشلب، وىف نتيجة اعتيادات حملية

  ...وكلها ال ختتلف اال اختالفا بسيطا. قاعدة عامة

ومما يستحق الذكر ان الفالح يأخذ نصيبه مطردا فيما اذا كانت البذور تعود له، وله دواب الزرع 
. داته واال فانه يضطر أن يؤدي نصف استحقاقه اىل من شاركه بالبذور والدواب اخلاصة بالزرعومع

واال فان الزارع قد يكون . وهذا قليل، وتابع لضعف حال الزراع. ويكون املشارك صاحب سهم
  . أي الفالحة له واملالكة له أيضا"فالحة مالجة"صاحب أرض، فتكون املنتوجات له 

حيلّون حمل املالك، فتكون االرض هلم، فيأخذون ما يأخذه املالك، فيكون نصيبهم وافرا وغالب الرؤساء 
وختتلف االوضاع كثريا، وتتبع االرض وحالتها من أنواع االراضي، فتؤدي العقر ان كانت . جدا

  ...وهكذا ختتلف اذا كانت أمريية صرفة، أو أا مفوضة بالطابو أو مملوكة. معقورة

ال ختتلف كثريا عن البداوة ىف متثيل قوة العشائر، وتظهر هذه .  الزراعية قوة بيد الرؤساءوهنا اموعات
والضرورة تدعو أن . القوة ىف املنازعات بينهم وبني ااورين، أو لوقائع أخرى تقع اعتياديا أو ضرورة
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وقد ... تماعية، والتعاونحيدد ما يستوفيه املالك أو صاحب اللزمة ليتمكن الفالح من القيام باملصاحل االج
. وهكذا يقابل فيما تستوفيه الدولة فان ذلك واجب التحديد ما أمكن. أوضحنا ذلك ىف الد السابق

  .وبذلك ترفيه على الفالح

، "غنم ومعزى" االموال واملقتنيات ومن الزراعة تولّدت مقتنيات االرضني، واحليوانات من نعم -5
وأما اخليل فاا ركوب أهل . اال ان االبل قد تقل أو تنعدم...  وابلوخيول، وبقر، أو جاموس، ومحري

االرياف ومثلها احلمري قلّت قيمتها بعد شيوع السيارات والسكك احلديدية اال ىف الطرق الىت ال تصل 
وىف . والوضع على طريق عام يسهل النقل ا. اليها السيارات متواليا، أو بعيدة عن السكك احلديدية

وللموطن أثره ىف تربية . ن االخرى على جانب االر، وىف االهوار تستخدم وسائط النقل املائيةاملواط
ففى االهوار يستخدم اجلاموس، وىف احلرث البقر، واالستفادة الغذائية منها ىف احلليب واللنب . املواشي

  .الدهاوهكذا ينتفع من جلودها وصوفها ومسنها وتو. الرائب، وىف الزبد والدهن واجلنب

وال خيتلف . وقد سبق أن تكلمت ىف اخليول. وانتاجها مشاهد. وال جمال لالطالة فان فوائدها معلومة
 ال خيتلف كما ان العريب ال "الرسن"ومراعاة . وضعها اال ان الفوائد واالنتفاع خيتلف كثريا عما هنالك

  ."رسنها"ينسى نسبه ىف االغلب وال يترك نسب فرسه 

    رسات  الغرس واملغا-6

ال يستطيع أن يفارقها . وفيها استقرار ىف قطعة أرض معينة. وهذه أقرب خطوة من الزراعة حنو احلضارة
وكأا حددت صاحبها وجعلته . املرء وتضعف فيها حالة التجول، ويقل االلتفات اىل غري املغروسات

  .وان مفارقته امهال واون به. يستقر ىف موطن بعينه ال يتعداه

وقلّ أن تراعى اموعة اال ىف تشكيل قرية وان يكونوا من عشرية .  يضعف االرتباط العشائريوحينئذ
فاا اذا تغلبت . واذا دخلهم غريهم فرياعى ىف ذلك ما يراعى من تعاون ىف عصبة العشرية. واحدة

 الغرس فهى وتكونت منها االكثرية كان هلا الصوت واال صارت جمموعة مدنية تألفت لغاية االنتفاع من
  .مقيدة مبقداره ومبقدار حقوق القرية بوجه عام ومتاسك أهليها وتعاوم

فاذا غرست بساتني عديدة أدى ذلك . ذلك ما يؤدي اىل التقرب حنو احلضارة، ويسوق اىل تكوين القرى
وقلّت . ةوعاش القوم عيشة أهل املدن، وفقدوا الكثري من عصبيام وأحواهلم العشائري. اىل تكوين القرية

املسؤولية التكاتفية بني أفراد العشرية، وعادت اىل تعاون أهل القرية وان مل يكن بينهم صلة قرىب، أو قرابة 
  .وهذا هو التعاون االجتماعي. قريبة

واملهم ان حندد حقوق الغارس، .  وذكرت التعامالت فيه مفصال"كتاب النخل"أوضحت عن الغرس ىف 
وبذلك تتقرب االوضاع من . احب اللزمة، والصرافة، أو التعابة والفالحةوحقوق الدولة واملالك أو ص
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ويقال ىف هذه . املسامهة بصورة خالية من التحكم ليتمكن الغارس من االنتفاع نوعا وال حيرم رب االرض
  .ما قيل ىف االرضني وحقوق املالكني والزراع ىف كل منها

تطمح النفوس ىف . "االرضون"زاع بني العشائر أصله  االراضي وقانون التسوية غالب ما حيدث من ن-7
وهذا سببه ان هؤالء ال يقومون . وال سبب له اال الضعف، والعجز عن احلصول على املال. أموال الناس

أو ال . مبا يعد من خسائس االمور ىف نظرهم مثل االنتاج احليواين والزراعي، وما ماثل فيترفعون عنها
  .تالئم حيام

فاذا حصل عليها . فكل عشرية متلك أرضا تزرعها وتعيش عليها. اف نرى االراضي بيد أهلهاوىف االري
وجرت هذه احلروب ىف الغالب اىل اندفاع العشائر القريبة لبعضها . اعتداء مالت اىل ضرورة القتال دوا

املتغلبة اىل حالتها اىل محايتها ومن مث حصل االشتباك املستمر ىف املعارك حىت تقوى واحدة، أو أن ترجع 
ورمبا حصل تدافع بني العشائر وتشوش الوضع مدة حىت يتدخل . ناكصة على االعقاب، ويبقى العداء

  .املصلحون والكلمة للغالب، وان التحكيم ينقلب اىل حتكم وهكذا يقال ىف االختالط من جراء ذلك

، ومن جهة أا بعد أن عينت والتسوية عملها مفيد من جهة تسجيل االراضي وتثبيت وضعها الواقعي
صلة الزراع باالرض قطعت الصلة باملراجعة ملديرية العشائر وحسم اخلصومات من طريق االدارة، 

وكانت الغاية املنشودة من هذا القانون ان ينال املستثمر . وصارت تراجع احملاكم املدنية ىف فصل الرتاع
  .الشتراك مع غريه أو باالنفرادنصيبه ىف االراضي االمريية، وتسجل بامسه حصته با

جرى فعال مثل هذا ىف أماكن عديدة كانت سلطة الدولة فيها قوية ومكينة وىف االماكن االخرى نرى 
فال يستطيع الفالح أن يطالب . واالثرة من الرؤساء سائدة، والقوة بارزة للعيان. التغلب مشهودا

  .راء حدود االراضي، أو أصبح قتيالباستثماره وتقدمي بينة على حقه واال أخرج اىل ما و

  .ومن كان مهددا بذلك ال يستطيع املطالبة حبقوقه القانونية

واالرض ىف احلقيقة للعشرية فاستأثر الرؤساء وحاولوا أن يكونوا مالكني بعد ان كانوا رؤساء ملا شعروا 
  .به من ضعف سلطتهم أو حتقق ذلك هلم يقينا

هو حتت تسلطها وقدرا واال فال فائدة منه وال ضرورة داعية الجرائه وكان االوىل بالدولة أن تسجل ما 
واالوىل ا أن ال تسجل اال ما هو من . وبعملها هذا قد مكنت النفوذ، وقوت التغلب بصورة جديدة

أراضي الطابو أو ما هو بعيد عن العمران وال منازع فيه وال مالك له حىت تتمكن من تسجيل ما تستطيع 
  .بعا ملا تريد منحه من اللزمة للمستثمرين حقيقةتسجيله ت

سجلوا أوال باسم الرؤساء بداعي انه ميثل العشرية، مث استأثروا، وصاروا يأخذون املالكية، وحصة االرض 
  .بصورة جائرة حىت ىف االراضي السيحية
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...  بدماء أبنائهافات عن نظر الدولة ان العشرية تزرع بقوا، وتستغل االرض بنفسها، وحافظت عليها

فال يصح بوجه أن تنتزع منها وتعطى اىل الرئيس وحده، وحترم العشرية من أراضيها أي الفالحني 
فاذا مل تتمكن من ذلك وجب أن تترك ذلك اىل حني قوا ومتكنها، وال مل أمر أصحاب . العاملني

ملا عليه من كلفة وما يناله من عناء احلقوق من الفالحني والزراع على أن ال حترم الرئيس من نصيب أوفر 
  ...وانه الناظم. باعتبار انه املقصود واملطالب بالكلف

وامنا جيب ان حيقق عن أراضي العشرية . فال يالحظ املتصرف ليظهر التغلب. االراضي ملك العشرية
  .وذا يكون التوزيع عادال. فتوزع بني أفرادها، وان يزاد بنسبة عادلة ىف نصيب الرئيس

وليس ىف هذا تقليل نفوذ الرؤساء وامنا جيب أن يأكلوا . ال يزال عندنا التغلب جاريا، والتحكم مستحوذا
وهذا ال يتأتى اال بالتفاهم مع الرؤساء، وان . باملعروف، وأن ال يتغلبوا على عشريم ويستأثروا مبا هو هلا

كما انه . ملذكور ىف الد الثالثيكون هلم نصيب معني ال يتجاوزونه وحتديد ذلك ضروري بالوجه ا
ليس من الصواب عد قانون التسوية وسيلة الخضاع العشائر للرؤساء أو للدولة، أو عدم انقيادها للرؤساء 

  .والعدل أوىل وقبول الطرفني مبا هو االحق واالجدر. حبيث تثريهم على الرؤساء

الح هو املنتج ىف االرض، فوجب أن ينال والف. ومبناه ابقاء التحكم. كل هذا أي موضوع االثارة توهم
وهذا مل نره، بل قوى النفوذ، وزاد ... النه العامل الوحيد. نصيبه من االرض مثل ما نال الرئيس بل أكثر

وليس ىف استطاعة احلكومة التغلب على هذا النفوذ، فكان االوىل أن تعطله ىف بعض املناطق . فيه كثريا
  .سلط واال فالفائدة املرجوة من القانون مل تنل مرادهااملتغلبة اىل أن تتمكن من الت

وامللحوظ ان املشاريع اجلديدة والىت مل جتر تسويتها جيب أن حتدد فيها امللكية وحقوق صاحب اللزمة 
  ...والزراع والغارس بصورة مماثلة للوجه املبين اعاله

تهيأ للفالح أن يقوم بأوده ويتالىف حاجياته، واملهم أن تبدأ الدولة ىف أمر الضرائب بأن ال تتجاوز العشر لي
وذا مصلحة تعاونية للدولة، فيشارك ىف املشاريع ويقوم بأمر الصحة ... ويتمكن من تربية أطفاله

  .والثقافة، وتربية املواشي، وزرع االرضني

 يقضي على يضاف اىل ذلك ان ما حيتاجه الزراع خالل السنة جيب أن يوفر له بأن يسلم من املرابني وان
ومثل . حاجة الزراع فال يترك اال الن يشاركه من يقوم بالبذور والدواب للحرث مما يضر به كثريا

  ...هذه جيب ان تراقب من االدارة بعناية

 العرف العشائري ان الزراع يريدون أن ينالوا من كدهم، وتعهد عملهم، ولكن التكاتف للمناصرة -8
 العشائر وىف الرؤساء وصاروا يراقبون االطراف، ويأخذون التسيار وتكوين القوة ولَدا الطمع ىف
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ويشوشون االمن ىف غالب االحيان وتظهر املقارعات الكبرية بني العشائر، وبينها وبني احلكومة ىف 
  ...ويتكون النهب والسلب امجاعيا من العشرية أو من مجلة عشائر. عهودها القدمية

سلحتها اجلديدة على العشائر فتمكنت من اخضاعها، ورمبا ضربتها ملرات وىف هذه االيام قويت الدولة بأ
  ...ضربات موجعة حىت ثاب اليها رشدها، وصحت من سكرا

وما خيص الرتاع . وتكونت مديرية عامة للعشائر، وتوزعت أوضاعها مما يتعلق حبسم نزاع االراضي
وبذلك صار يقوم كل قسم مبهمته ... أخرىالعشائري أو احلوادث بني أفراد عشرية، أو أفراد عشرية و

  ...مراجعا ىف صور احلل املدير العام

. وبذلك التوزيع لالعمال توضح عمل كل، وصار يطالب مبا أودع اليه. وكان الوضع االداري مشوشا

وهكذا كان اآلمر ىف حل القضايا العشائرية وانتزعت قضايا املواد الشحصية الا شرعية صرفة، ومسائل 
وكادت تنحصر ىف القضايا . سوية بعد اجراء التحديد مبوجب قانوا، فقلَت أعمال قضايا العشائرالت

  ...الكربى بني عشرية وأخرى

واذا كانت الروح االدارية ال تزال متشبعة ىف عالقات العرف فان انتظام احملاكم وتوسعها بال شك 
  .م غريهم باالمسفالعشائر اليو. سيدعو اىل التغلب وأن تتوىل حسم الرتاع

    

. ومصلحة الدولة ىف توحيد حماكمها. وذه الوسيلة صارت تقل التدخالت االدارية ىف القضايا العشائرية

وعندنا ال تزال احلالة حتتاج اىل اصالح اداري ىف هذه التدخالت والتقليل منها، تشكلت احملاكم وال تزال 
ب السيطرة، أو التوسع ىف التسلط وهل االداري من وما معىن هذه اال ح. تنظر ىف القضايا االدارية

والوقائع ... اختصاصه النظر ىف الرتاع العشائري بعد منع الغزو وبعد أن بقيت اخلصومات فردية أو قليلة
  .وتكاد تكون منعدمة. الكبرية اليوم ىف قلة

الوىل أن تعجز عنه وما كانت احملاكم عاجزة عنه فمن ا. واخلوف من وقائع العشائر توهم ال حمل له
والتالزم بني الغاء الغزو، . االدارة، وحينئذ ينظر ىف اخللل لتأمينه، وازالة العثرات منه مما يقع ىف طريقه

وتشكيل احملاكم والضرورة اليه من االمور املشهودة واال وقعت العشائر حتت طائلة التحكيم بل التحكم 
وامنا هناك التحكم لتنفيذ رغبة . حوا ا سياسيا وحقوقيامن أناس ليس هلم من املعرفة ما يصلح أن يتسل

  .المر آخر ال عالقة له باملوضوع... االدارة وحتقيق آماهلا فيما دف اليه، أو امليل اىل عشرية دون أخرى

ولذا تلقوا منع الغزو بكل ارتياح، وان قوة . وعلى كل حال آمال الغزو ليست من طبيعة أهل االرياف
والعرف العشائري جيب أن .  للضعيف حىت يقوى وتأمني للراحة وحتقيق لوسائل احلضارةالدولة نصرة

حيصر أمره أو حيدد بأن يكون بني عشرية وأخرى، أو بني عشائر دولة وعشائر دولة أخرى مما له مساس 
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 عذرا لعل له...!! بسياسة الدولة واال فما معىن انقياد الريفي للعرف؟ وهو ىف هذه احلالة يعد حضريا
واآلن ال خوف من عشرية . نعم كانت تركن لعذر استفادة من نزاع للقضاء على قوة قبيلة-وأنت تلوم

  ...لتناصر االخرى

وأما ىف االرياف فاحلاجة اليه أقل اال أنه . "1" عند البدو"القنص والصيد" القنص والصيد تكلمت ىف -9
ف ىف نوعه مثل صيد السمك، والطيور املائية أو أتقن، وان كانت مواطنه أضيق، ويتغري عند أهل االريا

. وقل ان يصطادوا احليوانات الوحشية اال ان يتخلصوا من أضرارها. الطيور املالزمة للقرى والبساتني

 كان جيري فيها الصيد "مواسم"ولصيد االسود واحليوانات املفترسة . وكان الصيد ىف العراق متنوعا
وىف صيد الوحوش .  ىف القنص للتلذذ والقصص التارخيية واحلوادث كثريةوللوالة واالمراء ولع... قدميا

ومل يبق له اليوم ذلك االثر أو قلَ عن ذي قبل . الضارية تعود على الفروسية ومترين على مقارعة االعداء
فان ادارة اململكة تعقدت . ملا شغلوا به من أعمال تتطلب جهودا أكثر من ذي قبل. وان كان مل ينعدم

صيد ابن "نرى جليشنا وقتاً معيناً ل . ادت الواجبات وتنوعت املهمات بالرغم من توزع االعمالوز
ومما نال املكانة بني االمراء السابقني، وبني االهلني، . والصيد اليوم مقيد بقوانني يف مجيع أنواعه. "آوى

الطيور "كثر ولعاً به، وتربية وهذا من ألذ أنواع الصيد، وكان القدماء أ. "القنص بالطيور"... والعشائر
والعناية . وفيها تعويد على الصيد وتأليف هلا، ومراعاة صحتها. "البيزدرة"، و"البيزرة" يقال هلا "اجلوارح

وهلم . "1"وكتبوا فيها مؤلفات عديدة ومنوعة تطميناً لرغبة أرباب الذوق فيها. ا حتتاج اىل كلفة كبرية
مرعية اىل اليوم، ولكن االهتمام قلّ بسبب تغري الصيد وتنوعه كالرمي وال تزال احلالة . العناية ا

بالبنادق، وسهولة احلصول على الصيد من أسهل طريق، وأقرب من يد التناول بال كلفة وال عناء، وقد 
وأما صيد . ومل يبطل الصيد باجلوارح اال ان العناية به ضعفت... يراد به التمرن على اهلدف واصابته

وال خيلو من لذة يف بعض أنواعه .  فأنه ليس فيه تلك اللذة اال أنه يسد حاجة ماسة أو تأميناً ملنفعةاالمساك
وقد ... وصيد احليوانات املفترسة أقل من القليل. املألوفة ال سيما اذا كان قد انتصب املرء هلذا الغرض

 والذئاب تأتينا من ايران وقليلة ...فاالساد ال وجود هلا يف أحنائنا اال قليال. اختفت أو كادت تنقرض
  .عندنا

    

 عما كانت عليه قدميا اال يف أا تستخدم البساطة مرة، والعناية الزائدة أخرى من "البيزرة"وال ختتلف 
. طبية يف طيور الصيد قدميا وىف احليوانات املعروضة يف حدائق احليوانات فان العناية ا كبرية جدا

. من اجياد وسط مالئم... جلهة ىف صحتها ومراعاة احلالة وما ميكن ان نعيش فيهواالهتمام زائد من هذه ا

ويف كالمنا هذا . اال اننا ال نعلق أمهية على الفروق يف طيور الصيد قدميا وحديثا، فالتفاوت طفيف
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ند ومقابلته مبا كان عليه القدماء يظهر الفرق وانه ليس باملهم الن االختالف فيه ال يزيد عما يقع ع
وال جند قطراً خالياً من تعاطي القنص بطريقة ما قد . القدماء من التفاوت بني قطر وآخر أو قوم وقوم

  .تتفاوت عما يف االقطار االخرى

وملا كنت عازماً على اعادة طبع الد االول طبعة جديدة فيها زيادات كثرية فسأنشر تفصيالت يف . هذا
  .ك مباحثة يف هذا الدفال جمال لتكرار ذل. "القنص والصيد"

 الثقافة واآلداب الريفي كالبدوي يستلهم املعرفة من البيئة واحمليط، ومن العالقات بالعشائر - 10
ااورة، ومن االتصال باتمع، فلم يكن جمرداً عن الوسط الذى هو فيه، ليكون بعيداً عن الثقافة اال أن 

وامنا . ن استعادته، أو الرجوع اليه دائما مبراعاة خمتاراته وعيونههذه غري منسقة، وال مؤلفة تأليفاَ يتمكن م
وهذه مل يتيسر تدوينها ىف حينه وال ىف دوام االتصال ا اال . كان هذا تابعا ملواهب رجاله واالخذ عنهم

  .من طريق املعاشرة وما يورد ىف االس، أو يتغىن به هؤالء

ثقافة أهل "وهذه .  كل ناحية، والتدوين عنهم هلذه الغايةومن السهل الرجوع اىل أرباب املعرفة من
ورمبا كان . وهى ثقافة مهمة لو رأت عناية، ووسيلة نافعة لالستفادة. ويصعب حتديدها. "االرياف

وال يقل هذا النوع من االدب خطرا وفائدة ونفعاَ عن . شعرها أكثر بكثري مما هو منقول عن اجلاهلية
  .تكلمت ىف ذلك مفصال ىف الد الثالث. اة هؤالء من أهل االريافأدب البدو ملالمسته حلي

كل هذا ال مينع أن يتعاطى القوم ... والشعر الريفي، واهلوسات، وما هو معروف من موال أو زهريي
وامليل . وبعض عشائرهم ال يزالون على البداوة. وما ذلك اال لالتصال بالبادية. الشعر البدوي ىف االرياف

نرى االدب خمتلطاَ، ومل تنقطع الصلة اال قليال وىف بعض العشائر . كبري باعتبارها أول أرض الجدادنااليها 
وهذا كله مل يترك معه شعر البدو ىف غالب . وللمواطن أثرها ىف تكوين أدب خاص أو التزام أدب بعينه

ك مل يكن من طبعهم وامنا هو ورمبا نظموا فيه اال ان ذل. وهى عني شعر البدو. وأمثلة هذا كثري. العشائر
  .ورمبا اقتصروا على احملفوظ وحده. تطبع

  :وأنواع أدب االرياف ىف العشائر العدنانية

  . احلسجة-1

  . الالمي-2

  . بوذية-3

  . االمثال-4

  . اهلوسات-5

  :وامنا يشتركون مع العشائر الزبيدية والطائية والبدوية ىف . وهذا ليس كل ما عندهم
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  . العتابة-1

  .النائل -2

  . القصيد-3

  . الطواح-4

  . اهلجيين-5

  . احلداء-6

  . الزهريي-7

  . املوال-8

وهذا االدب يدخل فيه الغزل والتشبيب أو النسيب واالمثال واحلكم، واملدح، واهلجاء، وبعض أحوال 
لك من بيان وما اىل ذ. تتعلق بالصيد، أو بالفخر، والتذكري بوقائع سابقة الثارة العداء، أو بيان البطولة

  .فهو مرآة حيام ىف ضروا املنوعة. وسائر ما يتعلق باتمع... كرم، أو التنويه بشجاعة أو سرد مآثر

  صفوة القول

احلياة "العشائر وبيان تفريعاا، واالتصال بأنساا وبأراضيها، ومعرفة اختالطها بالوجه املذكور تغلب فيه 
ومن أهم عناصرها اختاذ الغرس واعتباره . ضارة، والرتوع اىل حياة املدن، ويتكامل فيه امليل اىل احل"الريفية

  ...املهمة املعاشية

وهكذا شاهدنا احلياة االدبية أو الثقافية واا متصلة م . ومن جهة أخرى رأينا ان روح الغزو انعدمت
  ...وهذه مباحثها ال حتصى... اتصاال وثيقا، ومثله تربية املاشية

واالمل أن جتري تتبعات . به اىل املوضوع، وما يعترضه من صعوبات، وما فيه من أمهيةومهمتنا التن
  ...والبشائر تبصر مبا وراءها. وبذلك ال يبقى خفاء. تفصيلية توضح االهداف أكثر، وتوسع املراد

كابر وقد سهلت وسائط النقل، وكثرة التردد أل. وجلّ أملنا أن ال يبقى أمر جمهول، وان ال نرى مبهماَ
  .كما اننا تيسر لنا االتصال والوصول بال عناء كبري، وال كلفة زائدة. رجال العشائر املعرفة

    

وحنن ىف حاجة اىل اتصال أكثر، وتدوين أعظم وعمل أكرب ممن ال يرتاب ىف . قدمنا ما متكنا احلصول عليه
دونت ما علمت . نبيه والتصحيحواالمل أن تتوسع املطالب ويزيد الت... معلومام ومتكنهم من املباحث
واملوضوع حيتاج اىل كثرة معاونة ومراجعة دائما والعلم كله ىف العامل . من أناس مل يكن يل ريب فيهم
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واهللا ويل . هذا وأكرر شكري لكل من كانت منه مساعدة ىف املباحث. أريد أن ينكشف املوضوع. كله
  .االمر

  تعليقات واستدراكات

لغ اجلهد وان مل يصل اىل ما أراد القدرة حمدودة، والزلل متوقع، واالحاطة غري قد قضى ما عليه من ب
فقد حدثت نواقص، أو ما فات بتبنيه . ومن هناكان التصحيح واجب الذمة وداعياَ اىل االصالح. مكفولة

 أو استطالع آراء، فكان ذلك نتيجة تتبع مستمر، واحتكاك بأهل املعرفة، فلزم أن أبادر ما أمكن اىل

  .تدارك ما فات أو تاليف اخللل

والد االول من العشائر نفدت طبعته، والثاين أوشكت طبعته ان تنفد فهما معدان للطبع بصورة أكمل 
وأمت، فال جمال هنا للتعليق عليهما اال اين مترقب ملا يوايف به القراء االفاضل مما يستدعي االصالح أو 

، واستطالع ما فيها، وان منحص قدر الطاقة أو نقدم ما قيل حىت وال نتردد ىف بسط اآلراء... التوضيح
  .يظهر الصواب، فندون ما جرى

أما الد الثالث فقد وردت تعليقات واستدراكات عليه كما استطلعنا آراء كثريين، فاقتضى تثبيت ما 
كما أين أتوقع أن يرد وكذا الرابع فانه حصل فيه أثناء الطبع ما يستدعي التعليق واالستدراك أيضا . علم

  .ايلّ ما يكشف أكثر ألقوم بتاليف النقص

 الد الثالث بدا فيه بعض ما يستدعي االصالح أو التوضيح وأرجو ان ال تنقطع العالقة وان يتكاثر -1
  .ما يدعو اىل التعليق واالستدراك، فال أتأخر عن العمل

م ذهب اىل استنبول فدخل 1892-ه1309ىف سنة  : "14 س35ص" عجيل باشا شيخ زبيد -1
  .1517جاء ذلك ىف الزوراء عدد . "مدرسة العشائر"

  .هو ابن حطاب بن بزاك بن شالل أخي شفلح : "18 س35ص" علي املسرهد -2

وخنوم . واختلط م آخرون. هؤالء ىف عداد زبيد، وكثرم من طيء : "5 س53ص" املعامرة -3
  ."عامر" وتارة "محري" و "معن"

وجاء ىف الد . وامللحوظ أن املؤرخني الذين ذكروا زبيداً مل يعدوا املعامرة منهم. ختالط أثرهولعل لال
  . منه301وكذا ىف صفحة .  أم فرع من طيء241الثالث صفحة 

وقال االستاذ عبداملنعم الغالمي ان الذين ىف أحناء املوصل سادة واستدل بلبس العمائم اخلضر وبين ان 
 التابعة لناحية احلميدات "عدايه" التابعة لناحية زمار ىف تلعفر، وىف قرية "ايب وجنة"قرية منهم من يسكن 

علمت ذلك من كثريين منهم الشيخ امحد الصاحل العباوي ابن . ىف املوصل ىف حني ان املعامرة من طيء
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م يدعون أم  اال أ"معن" من طيء وخنوم "البو عيثة"وعندنا . اخي الشيخ حسن العباوي ومن غريه
سادة ألن رئيسهم أخذ الطريقة الرفاعية من املرحوم االستاذ السيد ابراهيم الراوي والد معايل السادة أمحد 

  .ومر بنا ذكرهم ىف الد الثالث. الراوي وجنيب الراوي

 وهلم فروع ىف. واملشهور أم من ربيعة. وردوا ىف الد الثالث والرابع : "4 س56ص" العتاب -4

  .وجاء ذكرهم ىف الد الرابع. ربيعة غري املذكورين هنا

هؤالء منتشرون ىف أحناء عراقية عديدة، فاستطلعت آراء الكثريين عنهم  : "3 س59ص" بنو زيد -5
وخري من كان عارفاً م االستاذ عبداملنعم داود، فكان وافر املعلومات عمن ىف أحناء الشطرة والناصرية 

  :راء اآلخرين مما يدعو اىل التعليق قالوذكرت ما جاء من آ

  :أي الذين يسكنون ىف البدعة وهى فرع من بزايز الغراف ىف قضاء الشطرة.  بنو زيد البدعة-1

  .رئيسهم العام شعالن السليمان الشريف.  آل عمران"1"

  :ويتفرعون اىل

  .رئيسهم شعالن السليمان. آل جدية. 1

  .مررئيسهم عبد اخليون الثا. آل ثامر. 2

  .رئيسهم طاهر املطلك. آل موسى. 3

  .رئيسهم جباره الدللي. آل كنش. 4

  .رئيسهم عبداحلسني احمليسن. اهلبابشة. 5

  .البو عوده. 6: وزاد آخرون

  .البو حبر. 7

  .آل جعين. 8

  .احملاسن. 9

  :وفروعهم. ومنهم ىف السماوة مع بين زريج فرع املراشدة يرأسهم جاسم الزغري ومشعب آل حسني

  . آل اليد-1

  . أهل النص-2

  :وفروعهم. واآلن موزعة. وكانت الرئاسة فيهم. رئيسهم العام ناصر بن عويش.  آل جبارة"2"

  .الرؤساء. آل عويش. 1

  .رئيسهم حممد املال حسني. آل مال حسني. 2
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ن اىل ومنهم من عدهم فرعا مستقال ويقال ام يرجعو. رئيسهم راجي السرحان الشراد. العظيميون. 3
  .وآل مبارك. ومن فروعهم العويزات وآل بستان. عشرية الباوية

وبني آل جبارة وآل . ومجيعهم زراع البدعة. وآل جبارة معظم زراعتهم شتوية. وآل عمران زراع شلب
مث اا ىف عهد بندر انتقلت الرئاسة اىل آل . جدية نزاع على الزعامة العامة اذ كانت قدميا اىل آل جبارة

وممن زاحم ىف الرئاسة منصور العويش اال أن سليمان الشريف كان صاحب نفوذ . وتوارثها أبناؤهجدية 
  .ومكانة فبقى حمافظا على زعامته فانتخب مرتني لعضوية الس النيايب

وذكر من . والظاهر أم من الغزي أو من طيء. عدهم االستاذ عبداملنعم من بين زيد.  آل معن"3"
  :فروعهم

  .يرأسهم حميسن املخيط ومزهر بن حسني. مةآل سل. 1

  .رئيسهم مبارك. الدمزكة. 2

  .رئيسهم جنم بن ضباح. آل هوجيل. 3

  .رئيسهم بالل بن جرمد. آل جرمد. 4

  .أما الباقون فان زراعتهم الشتوي ىف البدعة. ان آل سلمه والدمزكة من زراع الشلب ىف أم الفطور

  :وفروعهم. "اخوة ناهضة"وخنوم . واالستاذ عبد بن شداديرأسهم فنجان آل هداد .  الشراهنة"4"

  .الرؤساء. البو صالن. 1

  .رئيسهم شياع بن ابراهيم. البو عريده. 2

  .رئيسهم شياع املطلك. املطريات. 3

  .رئيسهم عبداهللا آل حامد. آل ابريسم. 4

  .رئيسهم علي آل بشبوش.  آل معرف"5"

  .رئيسهم كاظم آل جساب.  بنو محيد"6"

  .رئيسهم كالص آل بوزوة.  احملوحية"7"

. وزاد ان عد عبادة منهم وقال ام ىف عداد بين زيد. ذكرهم يل االستاذ احملامي عبد بن شداد الزيدي

  .ويأيت ذكرهم

رئيسهم . والدجة أو الدكّة ىف جانب اجلزيرة من الفرات وهى ىف مشال الناصرية.  بنو زيد الدجة-2
  :وفروعهم. طاهر آل حوجيم

  . الرواجح"1"

  . آل مليحم"2"
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  . الشدة"3"

  . السودان"4"

  . البو حسني"5"

  . آل مسير"6"

  .ولكل فخذ رئيس. ورئاستهم العامة اىل آل حوجيم

وهم حلف . ولكل فرقة خنوة خاصة. "زيود"وخنوم العامة . وامللحوظ ان بين زيد جتمعهم راية واحدة
وله . قال ذلك االستاذ عبداملنعم داود. حلف خفاجةالبو سعد من آل ازيرج ولكن بين زيد الدجة 

  .الفضل فيما أبدى

وأما بنو زيد ىف االحناء االخرى فهم منتشرون ىف البصرة وىف لواء دياىل وهور . هذا ما أمكن تعليقه
  .عقرقوف وقد ذكرت ىف فروعهم ومواطنهم ىف الد الثالث فال أعيد القول فيما ذكرت

قال االستاذ عبد املنعم الغالمي ان . "راعي العرجة" أو "عرجة"خنوم :  " 10 س93ص" اللهيب -6
  .جدهم حممد العطية أي عطية من اهللا نعت له ال ان عطية اسم جد

ومن . والبو علوان ىف الراشدية رئيسهم نايف احلمد السليمان : "11 س116ص" البو علوان -7
  :فروعهم

  . البو علي الدرويش"1"

  . املخاليط"2"

  . البو محد احمللَة"3"

  . البو سليمان"4"

  ."البو حملة"وترجع هذه الفروع اىل البو حملل بن علوان ويقال هلم 

  :من فروعهم ىف الراشدية : "15 س118ص" البو بايل -8

  . البو عبد اهللا"1"

  . البو شويش"2"

  . بوجرعان"3"

جدول علي "كرمة ىف والقراغول ىف الدليم يسكنون ال : "7 ما بعد س128ص" القراغول -9
  . من طيء"البو جواري"ويساكنهم .  بيتا70وهم حنو . "باش"رئيسهم صاحل العناد وخنوم . "السليمان

وبينهم بنو . أكد يل الشيخ وداي العطية أم من آل محيد ىف املنتفق : "8 س143ص" احلميدات - 10
وأصل تسميتهم ان محيدات من . "الغزي"وبينهم بعض الفروع من . مالك فتغلبت عزوة مالك عليهم
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وهؤالء من .  العرادات-7: قال ومن احلميدات مما فات. ، كما يقال السعيدات من السعيد"آل محيد"
والعشائر االخرى ال ختلو من . وهذه العشرية خمتلطة كثريا. وهم اآلن ىف احلميدات. البو ناشي ىف عفك

ال أرضى أن : وبعضهم يقول.  بذلك سياسة منهمويغلب على الرؤساء ان ال يصرحوا. هذا االختالط
واالمل . وبعض ذلك ال يزال ىف خفاء. وال أرى وجهاً لذلك مع أنه معلوم للفرع وللعشرية. ينقل عني

أن تزول مثل هذه اآلراء فيعرف عن أصل العشرية وما يتصل ا من فروع من عشائر أخرى مما أتعب 
لعطية مل يتردد ىف البيان كما أن الشيخ خوام رئيس بين زريج مل وان الشيخ وداي ا. أمره وصعب املهمة

  .يتحاش من بيان ما يعلم

     : "2 س152ص" العبيد -11

. يرأسهم حممد صاحل بن حسني العلي وأخوه الشيخ عاصي بن حسني العلي ومها ابنا أخى عاصي العلي

  .حلسني العليويتوىل ادارة العشرية اليوم فعال الشيخ مزهر ابن الشيخ عاصي ا

جدهم كواتل بن حممد ابن .  ىف املوصل"الكواتل"من البو عواد  : "19 ما بعد س173ص" العزة -12
ومنهم حممد بن مرعي ابن علي بن يونس بن عبد اهللا بن . فرقة كبرية من العزة. كواتل بن أسد بن عواد

  .وهم ىف كثرة. كواتل

عة ىف ناحية محام العليل من البو حامد من البو بكر منهم ىف قرية العربيد مجا : "176ص" العزة -13
وبين انه ىف سنجار مع . قال ذلك االستاذ الغالمي. من العزة ورئيسهم جاسم ابن احلاج حممد الكصب

كتاب "وهؤالء ذكرم ىف .  وهم من العزة وهلم اتصال بعزة املوصل"عزوي"اليزيدية من يقال هلم 
وىف . والعزة منتشرون بكثرة ىف املدن والقرى ال سيما ىف لواء دياىل. رئيسهم قاسم احلسني. "اليزيدية

  .بغداد يطول تعدادهم

  .ذكروا بني السادة العلويني ىف الد الرابع مفصال : "7 س190ص " احلديديون -14

رئيسهم هادي آل .  بنو عمر-7 : "مما فات" : "15 ما بعد س42ص" الد الرابع بنو حطيط -2
  .ويتفرعون اىل فروع عديدة. ويف فخلفه ابنه شريفوت. شنني

  .وليس بصواب. "العتاب"وعد بعضهم من فروع بين حطيط 

وهذا جيب أن يذكر ىف الوسط ". السياسة العشائرية: "عنوان البحث : "6 ما بعد س51ص"بنو أسد 
ة قبل وفاة والده ان الشيخ ثعبان بن سامل اخليون كانت مراجعته العشري:  من نفس الصفحة23وىف سطر 

وبين ان والده مل تنقطع عالقته من قبيلته فكانت تراجعه وهو ىف كنعان يترددون اليه . هذا ما قاله يل
  .دائما حلل مشكالم

  .ومنهم الفنصان وآل حسني.  البو عبد علي-2 : "3 ما بعد س54ص"عبادة 
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  .ومنهم آل حممد والطرفان.  آل فرحان-3

  .لغوازي، والبو شنني، والبو محد، والبو منصورومنهم ا.  آل عثمان-4

  :ومنهم السويري، واحمليسن، وآل زياره ومن فروعهم ىف القرنة ىف ناحية املدينة.  املهارش-5

  . البو غربة-1

  . البو مشيح-2

  . احلجاج-3

  :وفروعهم. "اخوة جيسه"وخنوم . رئيسهم دهش آل سفاح. ومنهم مع بين زيد ويعدون ىف عدادهم

  . البو هاشم"1"

  . البو جوله"2"

  . اخلوالصة"3"

 والباقون "الفراعنة".  الرؤساء"آل مغشغش"منهم من يقول بنو خيكان ىف االصل  : "58ص"بنو خيكان 
  .واملنقول عن الرؤساء ماذكرت. حتت سلطة الرؤساء

يرجعون اىل  "البو غربه"ومنهم . منهم من يقول ان السعد يرجعون اىل ضباب من ضبة : "65ص"السعد 
  .عبادة

وال نستطيع اليوم أن . طوائف عديدة تتكون من ربيعة ومتيم حتالفوا ىف وقت : "1 س67ص"احلالف 
ومنهم ىف اهلارثة وىف كرمة . ومواطنهاىف ر عنتر اىل هور السناف والشرش. نفرق بعضها من بعض

وكثرة احلالف .  عشائر احلالف باسم أراضيهم فتفرقوا واختلطوا بسائر"أهل الواكي"وكان منهم . علي
ويفصل بينها وبني الدير أبو . ومواطنها ىف الضفة اليمىن من الفرات حىت تتصل بشط العرب. ىف الشرش

وتتصل احلالف بعشرية احلسينات من . "املعمل"وىف هذه االيام يقال له . طربة املعروف قدميا ذا االسم
واآلن ابن أخيه الشيخ هادي الشالل . رش حسني آل فضلورئيس عشائر الش. بين منصور فاا جتاورها

. ويرجعون اىل بين حطيط من وائل. وهم من الصويلح. وهو الرئيس العام رايته وافر املعرفة. آل فضل

  ."اوالد عامر"، و "اخوة عليه"وخنوم 

. ، والشلهةوقرى الشرش النعيم، واحلمداوى، والصويلح، والكرمي، واحلاج ناصر، والشاهني، واجللعة

 منهم رئيسهم "العتاج" رئيسهم صيهود بن ريكان الكرمي و "الكرمي"و . وأفخاذهم باسم هذه القرى
  .ومن مث نعلم اتصال هؤالء بعضهم ببعض.  رئيسهم عبيد بن طعمة"الشاهني"زاجي ابن عايت، و 

 من الكرامشة من "ناجلعبيو" و "آل عبيد من آل غرة"وهم . "بيت شاوي"ويلحق باحلالف املعدان منهم 
  .وسكناهم يف ايب زلية والعذية والكاهن. "ىف كرمة علي"بريهة 
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وغالب أهل الشرش أرباب غرس للنخيل، وزراعة شلب .  متكونة من عشائر خمتلطة"شنانة"وقرية 
وهذه العشائر مرتبطة بعشائر . وحنطة وشعري وتربية ماشية وقسم من احلالف مهمتهم صيد السمك

ويشاركوم ىف . ويلي أمر هذه العشائر ابو اهليل احلاج حسني املريطة. ر عنتر بصلة قرابة ىف "احلالف"
  .املهمات ىف الراية ولكن ال ختضع العشرية الواحدة منها لالخرى ىف غري ذلك

    

وانه ال . وقد علمنا اتصاالا وقرباها. كل هذه العشائر متصلة بالقرىب، وال يفرق بني بعضها وبعض
فينبغي أن حتذف من .  ىف الشرش فروع يقال هلا بنو زيد، وبنو طوك، واملذار، والثور، والسكرانيوجد

  .بني فروعها

  .وله الفضل فيما أبدى. هذا ما علمته من الشيخ هادي وهو الرئيس العام لعشائر احلالف ىف الشرش

ما . ركن املتقاعد عن احليالوردنا من االستاذ نوري اخلريي أمري اللواء ال : "4 بعد س242ص". احليال
 - ميل 18 -غريب سنجار-"تل حيال" مل تزل ظاهرة ىف جوار "حيالية" أو "حيال"ان خرائب : "يأيت

 ويبعد عنها حنو "انونية"وهو ىف جنوب قرية " من خريطة سنجار عقدة مليلني28 ج14مربع "الواقع ىف
  .نصف ميل

وهو ظاهر "، وضريح االمام عبد العزيز ابنه "ىف مشاله"رب منه هناك مقام الشيخ عبد القادر الكيالين بالق
االمر الذى يدل على أن " بنحو ميل"انونية" وواقع ىف مشال غريب التل بنحو ميل ونصف وغريب "القبة

، فوجود ضريح االمام " كانت متتد اىل هناك وان هذين املشهدين كانا ضمن هذه احلدود"حيالية"حدود 
 وتلَها لداللة أكيدة على اوشاج القرىب "حيالية"قام الشيخ عبد القادر بالقرب من خرائب عبد العزيز وم

  .وتأييد احلياليني بصدق ادعائهم أم سادة ومن ذرية الشيخ عبد العزيز

 "احليالية"ورمبا كان قسم منها قدميا منذ أن كانت . يوجد بني تل حيال وانونية عدة آبار يستقون منها

  .عامرة

، يبدأ من مشال شرق تل حيال وميتد حنو اجلنوب الشرقي ويتصل قرب تل "وادي حيال"هناك و
وبعد اتصال الواديني .  املمتد من الشمال الشرقي حنو اجلنوب الغريب"بوادي جدالة" "محوشيوان"

ى ما ونشكر االستاذ عل. اه هذا." ايضا"وادي حيال"املذكورين يتجه الوادي حنو اجلنوب متاما وباسم 
  .أبدى تأييدا للنصوص التارخيية املذكورة سابقا

  .وذا مت الد الرابع من كتاب عشائر العراق وما عليه من تعليقات واستدراكات

  .62 ص1 عشائر العراق ج"1"واحلمد هللا أوالً وآخراً 

  .وحوادث السنني مبينة يف حملها. 147 12 الكامل البن االثري ج"1"
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  . خمطوطيت54-53 ص سياحتنامهء حدود"1"

  .خمطوطات يف خزانيت.  رسائل سليمان فائق يف املنتفق"2"

شجرة "ومثله .  عمود النسب املذكور رأيته لدى االستاذ يعقوب سركيس وهو حديث العهد"1"
  .وكان الشيخ عبداهللا الربجس أملى علي نسبهم وبني ام حسنية. "الزيتون يف نسب السعدون

  .ه820 وانباء الغمر يف حوادث سنة 43 ص3حتاللني ج تاريخ العراق بني ا"1"

  . ذكرى السعدون"2"

  .12 ذكرى السعدون ص"1"

  .ويف السابع والثامن ما يوضح اكثر.  تاريخ العراق بني احتاللني يف مجيع جملداته"1"

  .122واشتقاق اال نساب ص, 80 ص7وتاج العروس ج, 238 ص12 لسان العرب ج"1"

  . ليوسف عزيز املولوي خمطوط عندي"لشدةقومي الفرج بعد ا" "1"

  . خرب صحيح املخطوطة لالستاذ سليمان فائق ابن احلاج طالب كهية"1"

  .54-53ص"سياحتنامهء حدود" "2"

  .45 ص"سياحتنامهء حدود" "3"

  . الدرر املفاخر يف العرب االوائل واالواخر"1"

  .112 ص3 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

  .154 ص2حاضره ج ماضي النجف و"1"

  .30 غاية املراد يف اخليل اجلياد ص"1"

. وهو من أهل تلك االحناء وان اشغاله يف التحرير مما بصره اكثر.  ان معلوماته بعشائر املنتفق وافرة"2"

ومثله االستاذ مكي السيد جاسم يف معرفته يف ارجاع بعض . وهو اليوم يف االدارة احمللية ملتصرفية بغداد
فاعتمدما يف عشائر املنتفق . ىل أصوهلا وهو موظف يف شؤون املكتبات يف متصرفية بغدادالعشائر ا

  .السيما عند اضطراب اآلراء

  .368 ص2 ماضي النجف وحاضره ج"1"

  .231 ص3 عشائر العراق ج"1"

  .وفيه تفصيل.  تاريخ العراق الد الثامن ومل يطبع بعد"2"

  .199 ص7خ العراق بني احتاللني ج وتاري228 175 ص2 عشائر العراق ج"1"

  .428 ص2 ماضي النجف وحاضره ج"2"

  . االنساب للسمعاين"1"
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  .182 و181 االشتاق ص"2"

  .275 ص4 وج312-310 ص2 تاريخ ابن خلدون ج"3"

  .94 الد الثالث ص"1"

  .141 خمتصر اخبار اخللفاء البن الساعي ص"1"

  .151 و ص128 ص2 عشائر الشام ج"2"

 وعشائر زركوش يف أراضي "190الد الثالث ص" قرية زركوش اليت يسكنها احلديديون  وهي غري"3"
  ."السعدية"الزاوية يف جنوب قزلرباط 

  .39 ص 3 عشائر العراق ج "1"

  .201 ص 2 ماضي النجف وحاضره ج"2"

    

  ومثله املنقول عن الشيخ زامل املناع وسياحتنامهء حدود193 ص2 ماضي النجف وحاضره ج"1"

  .وجريدة املنتفق

  .259 الد الثالث ص"2"

 وألنثاه البسة ويف احلجاز "البس"ويقال له . والبزونة اهلرة,  بتشديد الزاء اهلر"بزون" يف االصل "1"
 ويزجر بلفظ "بش, بش" وعندنا "بس, بس"ويدعى .  ايضا"البسني"والربوع الشامية ويعرف بأسم 

ومسي به . "البزون" من صوت استدعائه أو من بسني ومنها ولعل التسمية. "بشت"بست وعندنا بلفظ 
  . وعامية العراق25 ص"كتاب رد العامي على الفصيح". "البزون"الرجل وهو رأس الفرقة 

  .58 ص"1"

  .م ودفن يف الزبري1952 تويف اىل رمحة ربه يف متوز سنة "1"

 5راق بني احتاللني جوتاريخ الع. 190 ص1 والضوء الالمع ج65 و 22 ص1 عنوان اد ج"2"

  . ورد ذكر رئيسهم الشيخ تركي شيخ االجود177ص

  . وفيه رسم املكاتبة اىل كربائهم371 ص7 وصبح االعشى ج 269اية االرب ص"3"

  . فصار الكل يطلق عليهم آل مناع وتنطق بفتح امليم"مناع" املناع اصلها مجع منيع "1"

  .323 ص1 صبح االعشى ج"1"

  .ه516 حوادث سنة 191 ص12 ابن كثري "2"

  . وجاء ذكرهم يف مسالك االبصار مفصال84 و  77اية االرب للنويري ص"3"

  .300 ص2 العرب ج"1"
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  .314 و 100 و 90 و  86اية االرب ص "2"

  .405 أنساب السمعاين ص"1"

  . الدرر املفاخر يف العرب االواخر"1"

  .68-54 ص1ة جوجاء ذكرهم يف كتاب بين خفاج.  االنساب للسمعاين"1"

  .182 و 181 االشتقاق يف االنساب ص"2"

  .16 قسم امللحق ص2 و ج540 ص1 تاريخ العراق ج"3"

  .131 و 108 ص1 حتفة النظار ج"4"

  .45 ص"سياحتنامهء حدود" "1"

 و -التابع ملركز الناصرية-ر منشعب من ر قدمي معمور اىل اآلن يف ناحية السديناوية.  أبو حالنة"1"
  . يف الربس يف ذنائب أيب حالنة"أم العظامكرمة "

  . وما بعدها19 ص2 لغة العرب ج"1"

  .47 ص4 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

  .2-61 كلشن خلفا ص"2"

  . مطرفة االصحاب يف معرفة االنساب"1"

  .65 عنوان اد يف تاريخ جند ص"2"

  . منظومة الشهايب"3"

  .2-97 كلشن خلفا ص"1"

  .ه986 يف حوادث سنة 23 ص1اد يف تاريخ جند ج عنوان "2" "1"

  .168 ص5 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

  .258 ص5 تاريخ العراق بني احتاللني ج"2!

  .41 ص6 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

  .292 ص6 التفصيل يف تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

  . هو جد احملامي االستاذ داود السعدي"1"

  .129 ص7وجملة لغة العرب وتاريخ العراق بني احتاللني ج, الة املنتفق رس"2"

 فألف يف بغداد ويف "م1850"ه 1267 كانت صدرت االرادة امللكية بتأليفه يف شهر رمضان سنة "1"
  .سائر الواليات باالستناد اىل خط كلخانة

عمري وجد االستاذ سعاد  والد عبد اهلادي باشا ال"الكهبة" هو حممد امني العمري املعروف ب"1"
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  .289 و 268-265 و 158 ص7 ج"تاريخ العراق بني احتاللني"العمري 

  .وفيه مراجع عديدة.  املعد للطبع8 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

  .237 ص8 لغة العرب ج"1"

د راجع ال"ان اصلهم من االكرع . 121 ذكر الشيخ وداي العطية يف كتابه تاريخ الديوانية ص"1"
  . وأراضيهم بني الديوانية والدغارة"الثالث

  . طبعة مصر388 ص4 معجم البلدان ج"1"

  . القبائل العراقية للقزويين"1"

  .130 الد االول ص"2"

يف - أي اتركوا الدماء تسيل اىل ر الغارودي"خلوا يسفح للغارودي":  قال احلاج محادي الشنني"1"
  .الشامية تقطنه العوابد واحلميدات

  .178 ص2 قلب الفرات االوسط ج"1"

  .م1956-3-13 جريدة اليقظة "1"

  .114 ص2 ج"قلب الفرات االوسط" التفصيل يف كتاب "2"

  .90 ص"عامان يف الفرات االوسط" كتاب - بني عشرييت آل ابراهيم والشبل"1"

سكانه فمالوا اىل ولعل هؤالء كانوا . واآلن بوضع عرقوب.  السيب ر قدمي ما بني الزبار والعوادل"1"
صاروا يسمون .  اهل الناصرية ر معروف يف احناء احللة قرب احملاويل"النصاروة"ومثلهم . هذه األحناء

  .وخان الناصرية على الطريق بني احملاويل وقرية احلصوة. "عبادة"به وهم 

  .97واجلنابيون ص. 104 الد الثالث ص"2"

  .188 الد الثالث ص"1"

  .49 ص"مهء حدودسياحتنا" "1"

  . خمطوطيت153 عنوان اد ص"2"

  . 321اية االرب ص"1"

  . وفيه تسلسل شيوخهم75 موجز تاريخ عشائر العمارة ص"1"

  .200 ص6 تاريخ العراق بني احتاللني ج"1"

    

  . تاريخ العراق بني احتاللني يف خمتلف جملداته"1"

وعندي . 346ه ص1291 طبع على احلجر سنة  تأليف السيد نعمة اهللا اجلزائري"زهر الربيع" "1"
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  .خمطوطة منه

  ."خمطوط"واموع اللفيف . 14 نسب عدنان وقحطان ص"1"

  . الدرر املفاخر يف العرب االواخر"2"

  .اخلليج الصغري- اخلور"1"

  .وفيه تفصيل.  موجز تاريخ عشائر العمارة"1"

  .239 ص1وعشائر العراق ج.  عشائر الشام الد الثاين"2"

  .138 الد الثالث ص"1"

  .143-139 الد الثالث ص"2"

  .44 تذكرة الشعراء واالدباء أيام داود باشا ص"3"

  .321 ص2 ومباحث عراقية ج166 الد الثالث ص"4"

  . وفيها تل مصايح واالراضي بأمسه"1"

. ب واحملاويل بني املسي"الطوالب"و.  مع الرفيع"النافع"و. قرب احلويزة. "الطربوش" ومنهم "1"

  . بني الشام وحلب"املنديل"و

ه ويرد فيه اسم عباس بن موسى من بيكات 1103 يف البيورلدي املؤرخ سنة 166 الد الثالث ص"1"
  .م1948 طبعة سنة 52 و35عانة كما ورد ذكرهم يف رحلة املنشي البغدادي ص 

  .190 هذا البحث موسع ويستغىن به عما جاء يف الد الثالث ص"1"

  .1955-10-6:  البالد"1"

  .205 و201 و192 و172 و156 ص2 كتاب عشائر الشام ج"1"

وهي قائمة يف .  من قرى ناحية احلمدانية شرقي املوصل"باشبيثا"ولعل صواا .  كذا يف االصل"2"
  .االستاذ كوركيس عواد-منبسط من االرض

. م1911 طبعة مصر سنة 253 قرية يف سنجار ورد ذكرها يف كتاب نكت اهليمان للصفدي ص"1"

ويف . "ح ي ل" و "ش رش ق" يف مادة "تاج العروس"وكذا ورد يف . ذكر يل االستاذ حممود املالح
 و 124 ص6 ج"شذرات الذهب يف اخبار من ذهب" ويف "التنبيه وااليفاظ ملا يف ذيول تذكرة احلفاظ"
  .وذكر ملن تويف منهم يف حيال. 48 و45 ص"قالئد اجلواهر"

  .2ائر الشام ج عش"1"

  . وفيه تفصيل193 ص2 قلب الفرات االوسط ج"1"

  .126 ص2 لغة العرب ج"1"
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  .126 ص2 لغة العرب ج"1"

  .127 ص2 لغة العرب ج"1"

  .127 ص2 لغة العرب ج"1"

  .127 ص2 لغة العرب ج"1"

  .125 ص2 لغة العرب ج"1"

  .128 ص2 لغة العرب ج"1"

  .368 ص1 الد االول ج"1"

نشره .  البيزرة تأليف بازيار العزيز باهللا الفاطمي ويظن انه ابو عبد اهللا احلسن بن احلسني منها كتاب"1"
نشره امع العلمي العريب . م1953-ه1372االستاذ املرحوم حممد كرد علي وحققه وطبع سنة 

ة وكتاب املصايد واملطارد لكشاجم طبع بتحقيق االستاذ اسعد طلس طبع مبطبعة دار املعرف. بدمشق
وعندي خمطوط يف البيزرة يف بالد الشام ومصر أيام . م وهو من مطبوعات دار اليقظة1954ببغداد سنة 

االيوبيني واوائل املماليك تأليف أحد االمراء بدر الدين حممد بن بكتوت بن عبد اهللا اخلزندار الرماح 
رة مقالة يف جملة امع املشار وكتبت يف البيز. "كتاب البائري"وهو املسمى . ه680الظاهري املتوىف سنة 

  .م1950 وسنة 298 ص25 ج"كتب البيزرة"اليه بعنوان 
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	  ﺔﻀﺍﺭﻌﻟﺍ -
	  ﻯﺭﺨﺍ ﺕﻻﺎﻔﺘﺤﺍﻭ ﺏﺎﻌﻟﺍ -
	  ﻭﺯﻐﻟﺍ 
	  ﻪﺘﻴﺎﻜﺤ - ﻪﺒﺎﺒﺴﺍ -
	  ﺏﺭﺤﻟﺍﻭ ﺢﻠﺼﻟﺍ-
	  ﺓﺭﻭﻬﺸﻤﻟﺍ ﻭﺯﻐﻟﺍ ﻊﺌﺎﻗﻭ -
	  ﻪﺼﻤﺘ ﺎﻤ ﺔﺼﺤ ﻥﻭﻴﻌﻟ -
	  ﻩﻭﺩﻋ ﻥﻤ ﻡﺠﺎﻬﻤﻟﺍ -
	  ﺔﻔﻁﻌﻟﺍ - ﺔﻴﺭﺎﻤﻌﻟﺍ -
	  ﻡﺌﺎﻨﻐﻟﺍ -
	  ﻡﺌﺎﻨﻐﻟﺍ ﺔﻤﺴﻗ -
	  ﺔﻴﺫﺤﻟﺍ - ﺔﻠﻜﻌﻟﺍ -
	  ﺔﻅﻭﺤﻠﻤ
	  ﻭﺩﺒﻟﺍ ﺓﺍﺯﻏ ﻲﻓ ﻝﻴﻗ ﺎﻤ -
	  ﺹﻨﻘﻟﺍﻭ ﺩﻴﺼﻟﺍ
	  ﻭﺩﺒﻟﺍ ﺏﺭﻌﻟﺍ 
	  ﻝﻴﺨﻟﺍ 
	  ﻝﻴﺨﻟﺍ -
	  "ﺎﻬﻨﺎﺴﺭﺃ" ﺎﻬﺒﺎﺴﻨﺃ
	  ﺎﻬﻨﺎﻨﺴﺃﻭ ﺎﻬﺘﺎﻴﺸ -
	  ﻝﻴﺨﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ -
	  ﻝﻭﻴﺨﻟﺍ ﺔﻗﺭﺴ -
	  ﺎﻬﺘﺎﻋﻭﻴﺒ - ﻝﻴﺨﻟﺍ ﺔﻜﺭﺸ -
	  ﻝﺒﻻﺍ
	  ﺏﻴﺭﺍﺫﻋﻭ ﺏﻴﺫﺍﻭﺸ
	  ﻝﺒﻷﺍ ﻥﺎﻨﺴﺃ
	  ﺩﻫﺎﺸﻟﺍﻭ ﻡﺴﻭﻟﺍ
	  ﻝﺒﻻﺍ ﺔﻜﺭﺸ
	  ﺕﺎﻋﻭﻴﺒ
	  ﻰﻋﺭﻟﺍ
	  ﻝﻴﺨﺩﻟﺍ
	  ﻭﺩﺒﻠﻟ ﻭﺩﺒﻟﺍ ﺔﻋﺍﺩﻭ
	  ﻯﺭﺨﺍ ﻝﺍﻭﻤﺍ 
	  ﻕﻼﺨﻷﺍﻭ ﻡﻴﺸﻟﺍ --
	  ﺓﻭﺨﻨﻟﺍ -
	  ﺔﻟﺎﺨﺩﻟﺍ ،ﻝﻴﺨﺩﻟﺍ -
	  ﺔﻋﺍﺩﻭﻟﺍ -
	  ﺕﺍﺩﺎﺒﻌﻟﺍﻭ ﺩﺌﺎﻘﻌﻟﺍ --
	   ﻱﻭﺎﻋﺩﻟﺍ - ﺕﺎﻤﻭﺼﺨﻟﺍ --
	  ﻲﻠﺌﺎﺒﻘﻟﺍ ﻑﺭﻌﻟﺍ -
	  ﻑﺭﺍﻭﻌﻟﺍﻭ ﺔﻓﺭﺎﻌﻟﺍ -
	  ﺔﻓﺭﺎﻋ ﻊﻤ ﺔﺜﺩﺎﺤﻤ -
	  "ﻭﺩﺒﻟﺍ ﺯﻴﻴﻤﺘ ﺔﻤﻜﺤﻤ" ﻰﻬﻨﻤﻟﺍ -
	  ﹰﺎﻨﺒﺍ ﻥﺎﻋﺯﺎﻨﺘﺘ ﻥﺎﺘﺃﺭﻤﺍ -
	  ﺕﻴﺭﻓ ﺭﻓ ﻲﻨﻁﺒ ﻭﻟ -
	  ﺩﻫﺎﺸ ﻪﻴﻠﻋ ﺩﺭﻭﻴ ﻻ ﻱﻭﺩﺒﻟﺍ -
	  ﻝﺼﻔﻟﺍ -
	  ﻝﺼﻔﻟﺍ ﻲﻋﺩﺘﺴﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺙﺩﺍﻭﺤﻟﺍ -
	  ﺔﻴﺩﻟﺍ - ﻝﺘﻘﻟﺍ -
	  ﺎﻬﻌﻴﺯﻭﺘﻭ ﺔﻴﺩﻟﺍ ﺭﺍﺩﻘﻤ -
	  ﻝﻁﻨﻟﺍﻭ ﺔﻗﺭﺴﻟﺍ -
	  "ﺔﻘﺴﻭﻟﺍ" ﺔﻜﺴﻭﻟﺍ -
	  ﺓﻭﻬﻨﻟﺍ -
	  ﺭﻌﻘﻟﺍ - ﻡﺸﺤﻟﺍ -
	  ﺝﺎﺠﺸﻟﺍﻭ ﺡﻭﺭﺠﻟﺍ -
	  ﺔﻟﺎﺨﺩﻟﺍ -
	  ﺀﻼﺠﻟﺍﻭ ﻰﻠﺠﻤﻟﺍ -
	  ﻪﺠﻭﻟﺍ - ﻑﻟﺎﺤﺘﻟﺍ -
	  ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ - 
	  ﻑﺴﻨﻟﺍ -
	  ﻥﻴﻤﻴﻟﺍ -
	  ﺔﺼﻼﺨ -
	  ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﻱﻭﺎﻋﺩ ﻡﺎﻅﻨ --
	  ﺩﺌﺍﻭﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﺭﺨﺁ --
	  ﺔﻴﻭﺩﺒﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﺡﻼﺼﺇ --
	  ﻭﺩﺒﻟﺍ ﻡﻴﻠﻌﺘ --
	  ﺀﺎﺼﺤﻹﺍ --
	  ﻡﺎﺘﺨ ﺔﻤﻠﻜ

	   ﺔﻴﺩﺭﻜﻟﺍ ﻕﺍﺭﻌﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ - ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺎﻫﺎﻨﻜﺴ ﻥﻁﺍﻭﻤﻭ ﺎﻬﺘﺎﻋﺭﻔﺘﻭ ﺔﻴﺩﺭﻜﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﻝﺼﺃ ﻲﻓ ﺙﺤﺒﻴ
	  ﺔﻤﺩﹶﻘﻤﻟﺍ
	  ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ
	  ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﺴﻻﺍ
	  ﺔﻠﻴﺒﻘﻟﺍ
	  ﺀﺍﺭﻤﻷﺍﻭ ﺀﺎﺴﺅﺭﻟﺍ
	  ﺩﺭﻜﻟﺍ ﻝﺼﺃ
	  ﺎﻤﻴﺩﻗ ﻕﺍﺭﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺭﻜﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻗ
	  ﺓﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺎﻤﻴﻠﺴﻟﺍ ﺀﺍﻭﻟ
	  ﻑﺎﺠﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﺔﻤﺎﻋ ﺓﺭﻭﺼﺒ
	  ﻑﺎﺠﻟﺍ ﺀﺍﺭﻤﺃ
	  ﺔﻴﻜﻴﺒ ﻭﺭﺴﺨﻴﻜﻟﺍ
	  ﻕﻴﺭﻓ
	  ﺔﻴﻗﺍﺭﻌﻟﺍ ﻑﺎﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻜﻴﺒ ﺩﻟﻭﻟﺍ
	  ﻑﺎﺠﻟﺍ ﺀﺍﺭﻤﺃ
	  ﻑﺎﺠﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻗ ﻝﻴﺼﻔﺘ
	  ﻕﺍﺭﻌﻟﺍ ﻑﺎﺠ
	  ﻲﻠﻴﺎﻜﻴﻤ -
	  ﻰﻴ ﻝﺎﻤﻜ -
	  ﺔﻅﻭﺤﻠﻤ
	  ﻲﺠﺍﺭﺩ -
	  ﻱﺩﺍﺯﻏﻭﺭ -
	  ﻲﻨﺎﺨﺭﻁ -
	  ﻯﺭﻁﺎﺸ -
	  ﻰﻴﺎﺴﻴﻋ -
	  ﻲﻨﻭﺭﺎﻫ -
	  ""ﻲﻨﺍﺭﺼ -
	  ﻰﺨﺍﺩﺒ -
	  ﻥﻭ ﻰﻓﻭﺼ -
	  ﻭﻜﺩﻴﺘ -
	  ﻰﺸﺨﺒ ﻥﺍﺩﺯﻴ -
	  ﻰﺒﻭﻜﻭﻜ -
	  ﻰﻴﻭﺩﺭﺯ -
	  ﻯﺯﻭﻜ ﻭﺎﺘ -
	  ﻰﻟﻭﺍﺭﻴﻤ -
	  ﻰﻨﻴﺩﻟﺍ ﻡﺠﻨ -
	  ﺯﺍﺭﺒ -
	  ﻲﻨﻜﻠﻜ -
	  ﻯﺭﺼﺎﻨ ﺩﻴﺭﻤ -
	  ﻰﻠﻴﻋﺎﻤﺴﺍ ﺦﻴﺸ -
	  ﻰﻨﻜﻨﺠ -
	  ﻱﺭﻓﺍﺩﻗ -
	  ﻯﺭﺨﺃ ﻝﺌﺎﺒﻗ -
	  ﺭﺍﺫﺘﻋﺍﻭ ﻪﻴﺒﻨﺘ
	  ﺏﺎﻫﺯ ﻑﺎﺠ
	  ﻲﻜﻴﺒ ﺩﻟﻭ -
	  ﻰﻜﺸﻜ -
	  ﻰﻨﺎﺠ ﻩﻭﺎﺒ -
	  ﻱﺩﻭﺭﻨﺍﻭﺠ -
	  ﻲﻟ ﻪﺸﻴﻴﺎﺘ -
	  ﻲﺴﻴﻭﺭﻴﻤ ﺭﺩﺎﻗ -
	  ﻯﺩﻤﺤﺍ ﺭﺎﻴ ﻑﺴﻭﻴ -
	  ﻯﺯﺭﻴﻨ -
	   ﻙﻴﻭﻜ -
	  ﻰﻨﺎﻴﻭ ﻰﺒ -
	   ""ﻯﺭﻜﻭﻭﻜ -
	  ﻯﺩﺎﺒﻗ -
	  ﻯﻭﺎﺨﺭﺴ ﺦﻴﺸ -
	  ﻯﺭﺩﻨ -
	  ﻰﻴ ﻩﺭﺭﺘ -
	  ﻰﻜﺒ ﻡﺘﺴﺭ
	  ﻯﺭﺠﻭﻨﻤ -
	  ﺔﻅﻭﺤﻠﻤ -
	  ﺔﻅﻭﺤﻠﻤ -
	  ...ﺓﺩﻤ ﺔﻴﻨﺎﻤﻴﻠﺴﻟﺍ ﺀﺍﻭﻟ ﻲﻓ ﺔﺠﻀ ﺕﺜﺩﺤﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﻨﻭﺎﻤﻬﻟﺍ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﺔﻴﻟﻼﻜﻟﺍ 
	  ﻲﻜﺸﻜ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻥﺎﻤﺍﺭﻭﺎﻫ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻩﺭﺍﻭﻏ ﻝﻴﺍ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﺭﺩﺸﻴﻴ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻥﺎﺒﺎﺒ ﻝﺁ ﺓﺭﺎﻤﺇ
	  ﻝﺒﺭﺍ ﺀﺍﻭﻟ
	  ﺱﺎﺒﻠﺒ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻯﺩﺭﻜ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻭﻜﺁ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻭﺎﻨﺸﻭﺨ 
	  ﻰﻜﺭﻫ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻰﺠﺭﻭﺴ ﺓﺭﻴﺸﻋ 
	  ﻰﺘﻭﺭﻫ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻙﻟﺎﺒ ﺓﺭﻴﺸﻋ 
	  ﻰﻜﻟﺎﺒ ﺓﺭﻴﺸﻋ 
	  ﺩﺭﻜ ﺓﺭﻴﺸﻋ 
	  ﺔﻴﻨﻼﻴﺨﻟﺍ ﺓﺭﻴﺸﻋ 
	  ﻰﻴ ﻩﺯﻴﺩ 
	  ﻰﻴ ﻩﺯﻴﺩ ﻝﺌﺎﺒﻗ
	  ﻱﺭﺍﺭﺯ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻥﺍﺭﻭﺼ ﺓﺭﺎﻤﺇ 
	  ﻙﻭﻜﺭﻜ ﺀﺍﻭﻟ
	  ﻲﺤﻟﺎﺼ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻲﻨﻴﺯﺒ ﺦﻴﺸ ﺓﺭﻴﺸﻋ 
	  ﻥﺍﻭﺸ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻱﺭﺎﺒﺠ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻩﺩﻭﺍﺩ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻭﻟﺩﻟﺍ ﺓﺭﻴﺸﻋ 
	  ﺩﻨﺯﻟﺍ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻪﻨﻜﻨﺯ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﺞﻴﻜ ﺓﺭﻴﺸﻋ 
	  ﻲﻨﻻﺎﺒ 
	  ﻥﺍﺭﻁﺎﻁﻟﺍ 
	  ﻪﻴﺌﺎﻜﺎﻜﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻰﻟﺎﻴﺩ ﺀﺍﻭﻟ
	  ﺱﻭﻟﻭﺃ ﻩﺭﻗ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻥﻼﺠﺎﺒ 
	  ﺔﻴﻠﻴﻔﻟﺍ 
	  ﺔﻴﻨﺍﻭﻴﺩﻟﺍ ﺀﺍﻭﻟ
	  ﺩﺭﻜﻟﺍ 
	  ﻝﺼﻭﻤﻟﺍ ﺀﺍﻭﻟ
	  ﺔﻴﺩﺎﻤﻌﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﺔﻴﺩﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺭﺎﻤﺇ 
	  ﻭﺨﺍﺯ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﺓﺭﻘﻋ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﺭﺎﺒﻴﺯ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻥﺍﺯﺭﺎﺒ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻙﻭﻫﺩ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻲﻜﺴﻭﺩ ﺔﻠﻴﺒﻗ -
	  ﻥﺍﺭﻴﻤ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﺔﻴﺩﻴﺯﻴﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﺔﻴﺩﻴﺯﻴﻟﺍ ﺓﺭﺎﻤﺇ 
	  ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﻝﺌﺎﺒﻗ
	  ﺭﻬﻠﻜ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﻙﻠﻟﺍ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﺍﺯﺭﺯ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻲﻗﺎﻘﺸ ﺔﻠﻴﺒﻗ 
	  ﻯﺭﺨﺃ ﻝﺌﺎﺒﻗ 
	  ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﻉﺎﻀﻭﻷﺍ
	  ﺩﺌﺎﻘﻌﻟﺍ 
	  ﻕﺌﺍﺭﻁﻟﺍ 
	  ﺔﻴﺸﻴﺎﻌﻤﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ 
	  ﻝﺌﺎﺒﻘﻟﺍ ﻑﺭﻋ 
	  ﻱﺩﺭﻜﻟﺍ ﺏﺩﻷﺍ 
	  ﻯﺭﺨﻷﺍ ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ 
	  ﻝﻭﻘﻟﺍ ﺔﻤﺘﺎﺨ

	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﺔﻤﺎﻋ ﺓﺭﻅﻨ
	  ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺙﺤﺎﺒﻤﻟﺍ
	  ﻑﺎﻴﺭﻻﺍ ﻰﻟﺍ ﻭﺩﺒﻟﺍ ﻥﻤ
	  ﺭﻀﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺩﺒﻟﺍ ﻥﻴﻁﻭﺘ ﻲﻓ ﺔﺜﻴﺩﺤﻟﺍ ﺕﻻﻭﺤﺘﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺎﻁﺤﻘﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ
	  ﺔﻴﺩﻴﺒﺯﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ
	  ﺭﺒﻜﻻﺍ ﺩﻴﺒﺯ
	  ﻥﺎﻁﻠﺴ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻡﻬﻋﻭﺭﻓﻭ ،ﺩﺎﻴﺼﻟﺍ ﻥﺴﺤﻟﺍ ﺔﻔﻠﺨ ﻡﻬﺴﻴﺌﺭ "ﺔﻌﺒﺍﻭﺯ" ﻡﻬﺘﻭﺨﻨ ﺩﻤﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻡﻫﺫﺎﺨﻓﺃﻭ .ﺩﻴﺒﻌﻟﺍ ﺭﺎﻓﺩ ﻡﻬﺴﻴﺌﺭ .ﻝﺩﺍﻭﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻉﻭﺒﺭﺠﻟﺍ-
	  ﺔﻁﺒﻟﺍ ﺓﺭﻴﺸﻋ
	  ﺕﻭﻴﺘﻤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺩﻴﻌﺴﻟﺍ-
	  .ﻊﻓﺍﻭﻨﻟﺍ-
	  .ﻥﻴﺒﺭﻐﻤﻟﺍ-
	  .ﺩﻌﺴ ﻭﻨﺒ-
	  .ﺔﺒﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻡﻬﻋﻭﺭﻓﻭ .ﺓﺯﻤﺤﻟﺍ ﺯﻴﺯﻌﻟﺍﺩﺒﻋﻭ ﺓﺩﻭﻌﻟﺍ ﺱﺎﺒﻋ ﻡﻬﺴﺃﺭﻴﻭ .ﻝﻴﻬﺴ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺓﺭﻤﺎﻌﻤﻟﺍ-
	  .ﺔﻌﻴﺭﺸ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺩﻤﺎﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	 ﻁﺒﻴﺭﺨﻟﺍ ﺏﺎﻴﺫ ﻡﻬﺴﻴﺌﺭ ﻥﺎﻜﻭ .ﺔﻴﻔﺴﻭﻴﻟﺍ ﻲﻓﻭ ،ﺔﻴﺩﺭﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻫﻭ ."ﺭﻴﻤﺤ" ﻡﻬﺘﻭﺨﻨ ﺭﻴﻤﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻡﻬﻋﻭﺭﻓﻭ .ﺭﺒﺠ ﻪﻨﺒﺍ ﺍﺫﻜﻭ .ﻲﻓﻭﺘﻓ
	  ﺭﺎﻤﻌﻟﺍ-
	  ﺩﻴﻤﺤ ﻝﺁ-
	  ﻥﻭﻴﻔﻴﺭﺼﻟﺍ-
	  ﺏﺎﺘﻌﻟﺍ-
	  .ﺔﻴﻜﻭﻁﻟﺍ-
	  ﺕﻼﻴﻭﺸﻟﺍ-
	  ﻝﻴﻜﻋ ﻝﺁ-
	  ﺩﻴﺯ ﻭﻨﺒ -
	  ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺏﺴﻨﻟﺍ ﺩﻭﻤﻋ
	  ﺩﻭﺒﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﺴﺎﺌﺭﻟﺍ
	  ﺓﺩﺸﻟﺍ-
	  ﺔﻁﺒﺎﻁﺒﻟﺍ-
	  ﻥﺍﺭﻤﺤﻟﺍ-
	  .ﷲﺍ ﺭﺼﻨ ﺕﻴﺒ-
	  .ﺕﺎﺠﻴﺭﻔﻟﺍ-
	  ﺓﺭﻴﺸﻌﻟﺍ ﻑﺭﻋ
	  ﻕﻔﺘﻨﻤﻟﺍ ﺝﺭﻴﺯﺍ-
	  ﻰﻟﺍ ﻥﻭﻋﺭﻔﺘﻴﻭ ﺔﺠﻨﻁﺒﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺭﻴﻤﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﻟﺍﻭﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺓﺭﺎﻤﻌﻟﺍ ﺝﺭﻴﺯﺍ-
	  ﻥﻭﻴﺸﻴﺭﺤﻟﺍ-
	  ﺩﻋﺍﻭﺴﻟﺍ-
	  ﺭﻐﺼﻻﺍ ﺩﻴﺒﺯ
	  ﺭﻭﺒﺠﻟﺍ-
	   ﻡﻟﺎﺴ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺭﻤﺎﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﻤﻌﻁ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺔﻤﺠﺍﺭﺘﻟﺍ-
	  ﺏﻋﺭﻤﻟﺍ-
	   ﻝﻌﻴﻭﺸﻟﺍ-
	  ﺭﻁﻤ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺔﻨﻫﺎﺒﺼﻟﺍ-
	   ﺽﺎﻴﻓ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺕﺎﺸﻴﻭﻬﻟﺍ-
	   ﺩﺎﺠﻨ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺩﺎﺠﻨﻟﺍ ﺢﻟﺎﺼ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﻝﺠﻴﻬﻟﺍ-
	   ﺓﺭﻴﻤﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﻩﺎﻀﻜﻟﺍ-
	   ﺏﺎﻁﺨ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻱﻭﺍﻭﻟﺍ ﺭﻭﺒﺠ-
	  ﺏﻴﻬﻠﻟﺍ-
	  ﺔﻨﻴﺎﻔﺠﻟﺍ-
	  ﺝﺎﺠﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺞﻴﻋﺩ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﻲﻠﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	  .ﻡﻁﺴ ﻭﺒﻟﺍ ﻡﻬﻨﻤﻭ ﻑﻠﺨ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻥﻭﻴﺒﺍﺭﺸﻟﺍ-
	  ﻥﻭﻴﺒﺎﻨﺠﻟﺍ-
	  ﺓﺩﺸﺍﺭﻤﻟﺍ-
	  ﺔﻠﻓﺍﻭﻨﻟﺍ-
	  ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟﺍ-
	  ﻥﻭﺴﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻝﻬﻠﻬﻤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺩﻭﻴﺭﻤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﻤﺼﺍﻭﻜﻟﺍ-
	  ﺕﺎﺒﺎﻨﺠﻟﺍ-
	  ﻡﻴﻟﺩﻟﺍ-
	  ﺓﺭﻴﺸﻌﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﺎﻋﺭﻔﺘ-
	  ﻪﻋﻭﺭﻓﻭ ﺕﺒﺴ-
	  ﻲﻨﻴﺩﺭ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﻔﻴﻠﺨ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻲﻋﺭﻤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻡﻟﺎﺴ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺭﻤﻨ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺏﻴﻠﺠ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺩﻬﻓ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻥﺍﻭﻠﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﺴﺒﻼﺤﻟﺍ-
	  ﺩﻴﺒﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﻠﺒﺍﺭﻜﻟﺍ-
	  ﺔﻤﺤﻼﻤﻟﺍ-
	  ﺓﺩﻤﺎﺤﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺱﻴﻤﺨ ﺔﻔﻠﺨ-
	  ﺔﻘﺤﻠﻤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ
	  ﺕﺎﻴﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻝﻭﻏﺍﺭﻘﻟﺍ-
	  ﺕﺍﺩﻴﻜﻌﻟﺍ-
	  "ﻝﺎﻤﻜ ﻭﺒﻟﺍ" ﻝﺎﻤﺠ ﻭﺒﻟﺍ-
	  "ﻝﻤﺎﻜ ﻭﺒﻟﺍ" ﻝﻤﺎﺠ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺭﻭﺒﺎﺨ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﻴﺭﻴﺠﺸﻟﺍ-
	  ﻥﺎﻁﺭﻜﻟﺍ-
	  ﻥﺎﺒﻌﺸ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺓﺭﺎﻜﺒﻟﺍ-
	  ﻡﺴﺎﺠ ﻭﺒﻟﺍ-
	ﻭﻴﺭﺠ ﻭﺒﻟﺍ- 
	   ﻲﻤﺭﻤﻟﺍ-
	  ﺩﺸﺍﺭ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺩﺍﺩﻐﺒ ﻲﻓ ﺩﻤﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺩﻴﻭﺴ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺔﻠﻓﺍﻭﻨﻟﺍ" ﻝﻓﻭﻨ ﻭﺒﻟﺍ-
	   ﺔﻌﻴﺭﺸ ﻭﺒﻟﺍ-
	  .ﻲﺠﺎﺘﻟﺍ ﻲﻓ .ﻲﺒﻴﺒ ﻭﺒﻟﺍ-
	  .ﺔﻟﺎﺤﺭ ﺕﺒﺎﺜ ﻭﺒﻟﺍ-
	  .ﻁﺎﻗﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺍﺩﻤﺤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  .ﺭﻴﺭﺠ ﻭﺒﻟﺍ-
	  .ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻴﺴﺤ ﻡﻬﺴﻴﺌﺭ ﺩﻤﺤﻤﻟﺍ ﻲﻠﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﻰﺴﻴﻋ ﻭﺒﻟﺍ-
	  "ﺔﻠﺘﻓ ﻝﺁ" ﺔﻌﻤﺠ ﺔﻔﻠﺨ-
	   ﺩﻬﺸﻤ ﺔﻔﻠﺨ --
	  ﻲﻠﻋ ﺔﻔﻠﺨ --
	   ﻡﺯﺎﺤ ﺔﻔﻠﺨ --
	   ﻊﻤﻴﻭﺩ ﺔﻔﻠﺨ --
	  ﺩﻭﺠﺃ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺭﻜﺒ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺕﺎﻅﻭﻔﺤﻤ
	  ﺔﻅﻭﺤﻠﻤ
	  ﺀﻲﻁ ﺓﺭﺎﻤﺍ
	  ﺀﻲﻁ ﺭﺌﺎﺸﻋ ﻥﻤ ﺭﻭﻬﺸﻤﻟﺍ
	  ﺭﻤﺸ ﺭﺌﺎﺸﻋ-
	  ﻡﻻ ﻲﻨﺒ ﺭﺌﺎﺸﻌﺒ ﻕﺤﻠﻴﻭ
	  "ﺓﺩﺎﻴﻌﻟﺍ" ﻡﻻ ﻲﻨﺒ ﺩﻨﻋﻭ
	  ﺎﻨﻬﻤ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺢﻟﺎﺼ ﻭﺒﻟﺍ-
	  ﺀﺍﺭﻤﺎﺴ ﺀﺎﺤﻨﺃ ﻲﻓ ﻰﺴﻴﻋ ﻭﺒﻟﺍ
	  ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﻝﺍﻭﺤﻻﺍ
	  ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴ 
	  "ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﺕﺎﻗﻼﻌﻟﺍﻭ" ﻑﺭﻌﻟﺍﻭ ﺕﺎﻤﻭﺼﺨﻟﺍ 
	  ﻭﺩﺒﻟﺎﺒ ﻪﺘﻗﻼﻋﻭ ﻑﺎﻴﺭﻷﺍ ﻑﺭﻋ
	  ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﻑﺭﻋ
	      ﻑﺎﻴﺭﻻﺍ ﻝﺍﻭﻤﺃ-
	   ﻱﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ 
	   ﻲﻨﻴﺩﻟﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟﺍ 
	   ﺏﺍﺩﻵﺍﻭ ﺔﻐﻠﻟﺍ 
	  ﻑﺎﻴﺭﻻﺍ ﻝﻫﺍﻭ ﻭﺩﺒﻟﺍ ﺔﻓﺎﻘﺜ
	  ﻪﺘﻓﺎﻘﺜﻭ ﻱﻭﺩﺒﻟﺍ ﺏﻴﺫﻬﺘ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﺤﺭﺘﻗﺃ ﻲﺘﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨﻤﻟﺍﻭ
	  ﺓﻭﻔﺼﻭ ﺔﺼﻼﺨ

	   .ﺹ ﻕﺎﻘﺘﺸﻻﺍ ""
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻑﺎﻴﺭﻻﺍ ﻝﻫﺃ
	  ﺔﻤﺎﻋ ﺓﺭﻅﻨ
	  ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍ
	  ﺙﺤﺎﺒﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺎﻨﺩﻌﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ
	  ﻕﻔﺘﻨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺎﻤﺍ
	  ﺓﺭﺎﻤﻻﺍ ﻥﻭﻜﺘ
	  ﺓﺭﺎﻤﻻﺍ ﺕﻴﺒ ﺕﺍﺩﺎﻋ
	  ﺔﻴﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍ
	  ﻕﻔﺘﻨﻤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻭﻨﺒ
	  ﺩﻴﻌﺴ ﻭﻨﺒ
	  ﺔﻤﺭﻜﻟﺍ ﻰﻓ ﺩﻴﻌﺴ ﻭﻨﺒﻭ
	  ﺩﻭﺠﻻﺍ
	  ﺩﻭﺠﻻﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ
	  ﺀﻼﺒﺭﻜ ﻰﻓ ﺔﺠﺎﻔﺨ ﻥﻤﻭ
	  ﺔﺼﻼﺨﻟﺍ
	  ﻕﻔﺘﻨﻤﻟﺍ ﻊﺌﺎﻗﻭ
	  ﻥﻭﺭﺨﻵﺍ ﻕﻔﺘﻨﻤﻟﺍ ﺀﺍﺭﻤﺃ
	  ﺔﺒﺭﺠﺘﻭ ﺏﺍﺭﻁﻀﺍ
	  ﻕﻔﺘﻨﻤﻟﺍ ﺓﺭﺎﻤﺍ ﺽﺍﺭﻘﻨﺍ
	  ﻕﻔﺘﻨﻤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ
	  ﻙﻟﺎﻤ ﻲﻨﺒ ﺭﺌﺎﺸﻋ
	  ﺔﺸﺒﺠﻟﺍ
	  ﻯﺭﺨﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ
	  ﺔﻅﻭﺤﻠﻤ
	  ﺔﻌﻴﺒﺭ
	  ﺏﻌﻜ
	  ﻯﺭﺨﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ
	  ﻯﺭﺨﺍ ﺭﺌﺎﺸﻋ
	  ﺱﻴﻗ ﺭﺌﺎﺸﻋ
	  ﺓﺭﻤﺍﻭﺴﻟﺍ
	  ﺓﺭﻴﺤﺘﻤﻟﺍ ﺭﺌﺎﺸﻌﻟﺍ
	  ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﻝﺍﻭﺤﻻﺍ
	  ﻝﻭﻘﻟﺍ ﺓﻭﻔﺼ
	  ﺕﺎﻜﺍﺭﺩﺘﺴﺍﻭ ﺕﺎﻘﻴﻠﻌﺘ

	   ﺱﺭﻬﻔﻟﺍ


